
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 דף מט – ל דף שבועותמסכת     .י טבת התשע"ח ס"ד,ב

 

 פרק שבועת העדות
 דף ל ע"א

(לב.) הכל  לקמןדאיתא בחידושי הגרע״א,  הקשהמתני׳, ולא בנשים.  )א
מודים בעד מיתה ובעד סוטה דחייבין שבועת העדות, ואם כן משכחת 

, כדאיתא לה שבועת העדות אף בנשים, דאף הן ראויות לעדות מיתה
(ב.). ותירץ, דחיוב שבועת  בסוטה(קיד:), ולעדות סוטה, כדאיתא ביבמות 

(ויקרא ה א), אבל נשים  "העדות דוקא בעד כשר, דשייך ביה ״והוא עד
ופסולים אין שם ״עד״ עליהם, ומה שנאמנים בסוטה משום צירוף 

 ביבמותדרגליים לדבר, ובעדות מיתה, משום דייקא ומינסבא כדאיתא 
 .).(פח

, אם שוגגין רש״י ד״ה ואין חייביןפירש מתני׳, ואין חייבין על שגגתה.  )ב
 ד״ה ואין(לא:)  והתוס׳ לקמןהם לגמרי כסבורים שאין יודעים לו עדות, 

הקשו, דאם כן, תיפוק ליה דנשבעים באמת דהרי אין הם יודעים לו 
שום עדות,  שלא ידענו או לא ראינועדות. וכתבו, כגון דאמרי שבועה 

וקושטא דמילתא שיקרא הוא, דהלוא ידעו אלא דעתה שכחו. והקשה 
(יג. מדפי הרי״ף), דבגמ׳ (שם) אמרינן, לימא תנינא לדרב  הר״ןעלה 

כהנא ורב אסי, ומפלגינן בין שבועת העדות לביטוי, ואי איתא, הא נמי 
(כה:) גבי פלוגתא דרב ושמואל גבי שבועה  דלעילשבועת ביטוי היא, 

רור לים, אמרינן, ידעתי ולא ידעתי מחלוקת, דהיינו, שזרק פלוני צ
דאיתיה בלאו והן וליתיה בלהבא, אלמא דלא ידעתי עדות, הוי שבועת 
ביטוי. אמנם בפירוש בתרא פירשו התוס׳, דהיינו אומר מותר. ועיין מה 

 (כו.) אות ה. לעילשכתבנו 
ש״י . ובר, ואמרו לו אין אנו יודעים לך עדותרש״י ד״ה ומפי אחרים )ג

כתב, דאם שתקו אחר השבועה, אין כאן  ד״ה או שאמרו(לא:) לקמן 
והרמב״ן לקמן . ד״ה ואמרה (לו.) ברש״י לקמןקבלת שבועה. וכן כתב 

(לא:) הקשה, דאם מקבלים את השבועה הוי מושבע מפי עצמו, כדאיתא 
(פ״ב משבועות  הרמב״ם(כט:), העונה אמן כמוציא מפיו, וכתב לעיל 

ין בכל לשון דקבלה. ותירץ, דאין אנו יודעים לך עדות, ה״א), שהוא הד
אינו כמקבל ואינו כאינו מקבל, [ומשום הכי חייבים משום שבועת 

 העדות ופטורים משום ביטוי] אבל שותק כאומר איני מקבל דמי.
(פ״ט  גמ׳, ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדבר וכו׳. הרמב״ם )ד

מן התורה שנאמר ״על פי שנים מעדות ה״ב) כתב, נשים פסולות לעדות 
מדוע הניח דרשא הכסף משנה, עדים״ לשון זכר ולא לשון נקבה. והקשה 

ולא נשים. ועוד, היאך מוכח ממה שנאמר  אנשיםדגמ׳, דדרשינן מדכתיב 
 בלשון זכר הרי כל התורה בלשון זכר נאמרה.

גמ׳, מצוה בבעלי דינים שיעמדו אמר רבי יהודה וכו׳ מושיבין.  )ה
 הכסף משנה(פכ״א מסנהדרין ה״ג) פסק כרבי יהודה. וביאר  הרמב״ם

(יד. מדפי הרי״ף), דאף דרבים פליגי עליה, משום דאידך  הר״ןבשם 
ברייתא דמייתי להלן, בצדק תשפוט עמיתך וכו׳, אתיא בסתמא כוותיה. 

(בעמוד ב), נמי מוכח הכי, דפריך דלקמן וגם עובדא דדביתהו דרב הונא 
הכי, והאמר מר בגמר דין דיינים בישיבה ובעלי  ארב נחמן היכי עביד

דינים בעמידה, ומשמע, דלא קשיא לן אלא אשעת גמר דין, ומשני, 
דיתיב כמאן דשרי מסאניה, ולא אתיא כרבנן דבכולי דינא בעינן בעלי 
בעמידה, דכיון דבעלי דינים בעמידה, בעינן דיינים בישיבה, דהכי רהטא 

אפשר דיתיב כמאן דשרי מסאניה, ומוכח כולי סוגיא, ובכולי דינא אי 
(בעמוד ב׳), מחלוקת בבעלי  לקמןדכרבי יהודה אתיא. ועוד, עולא דאמר 

דינים אבל בעדים דברי הכל בעמידה, ורב הונא דאמר (שם), מחלוקת 
בשעת משא ומתן וכו׳, היינו אליבא דרבי  יהודה שייכי. אמנם עיין 

נהגו כל בתי דיני ישראל  (פכ״א מסנהדרין ה״ה) שכתב, כבר ברמב״ם
מאחר התלמוד בכל הישיבות שמושיבין בעלי דינים ומושיבין העדים כדי 

 לסלק המחלוקת.
דגבי עדים על כרחך צריכים תוס׳ ד״ה כל כבודה בת מלך פנימה,  )ו

(מ.) רבינו תם בבבא בתרא לשיטת בחידושי הגרע״א,  לבוא. הקשה
לשלוח עדותן בכתב  , דעדים יכוליםמחאה(הנמשך מלט:)  בתוס׳ ד״ה

(בסימן כח  התומיםלבית דין, הדרא קושית התוס׳. ותירץ, על פי דברי 
ס״ק ט״ו), דהא דמתיר ר״ת לשלוח כתבם לבית דין, אינו אלא בעדים 
רדופים לילך למדינת הים, או בבעל דין חולה, דבכהאי גוונא מקבלים 

 א.(קטו:), אבל בלאו הכי לבבא קמא עדים שלא בפניו כדאיתא ב
והתוס׳ ולא בשעת קבלת עדות שהוא תחילת דין. תוס׳ ד״ה שאם,  )ז

כתבו, דקבלת עדות כשעת גמר  ינאי(בעמוד א׳) בד״ה (יט:)  בסנהדרין
(הכא פ״ד ה״א) איתא, אף הנידונין עומדים בשעה  ובירושלמידין. 

(בעמוד ב), דמוכח, דשעת  היפה עינים לקמןשמקבלים עדותן. וכתב 
 (בעמוד ב׳) באות יד. לקמן ן. ועייןקבלת עדות כגמר די

הביא הריטב״א אי נמי עשה דכבוד תורה עדיף. תוס׳ ד״ה למשרי,  )ח
דאפילו התחילו דין עם הארץ, פוסק ועוסק בדין התלמיד  הרמ״ה,דעת 

(קו.), דסילק רב נחמן לדינא דיתמי  בכתובותחכם, והוכיח מדאיתא 
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בותיו כתב, דאי עסיק דהוה קמיה, משום דינא דקריביה דרב ענן. ובשם ר
בדינא דאחריני אינו פוסק, משום דעוסק במצוה פטור מן המצוה, והכא 
נמי לא מיירי שהתחילו בדין. וכך הווה בעובדא דכתובות. אמנם 

כתב דלדעת  (קו.) גבי קריביה דרב ענן,הריטב״א  כתובות  בחידושי
ו פתחו רבותיו בהכי איירי עובדא דהתם. ולענין תלמיד חכם עצמו, אפיל

בדינא אחרינא מפסיקין לדינא דתלמיד חכם, כדי שלא יתבטל מתלמודו. 
(שם ס״ק ג)  והתומים(חושן משפט סימן יז סעיף א).  הרמ״אוכן פסק 

הוכיח כשיטתו, מהא דאמר ליה רב יוסף, עולא חבירנו עמית בתורה 
וכו׳, והא אביו נמי תלמיד חכם היה, כדאמר, ״עולא בר רב עילאי״ ואם 

הוה קרובו דתלמיד חכם, ומוכח, דמשום דפתחו כבר בדינא דאחריני  כן,
שלח ליה דאפילו הכי ליקדמוה, דאילו משום קריבי דתלמיד חכם, לא 

 שרינן ליה ברישא.
 

 דף ל ע"ב
לפר״ת דמפרש וכו׳ צריך לומר דהכא היה תוס׳ ד״ה אי נמי לשודא,  )ט

, המהרש״לבעל דין שכנגדו תלמיד חכם וכו׳ עד סוף דבריהם. ביאר 
, הא דיהבינן בד״ה שודא דדייני(פה:)  רש״י בכתובותדבשלמא לדעת 

לתלמיד חכם ולא לעם הארץ היינו ״שודא״, אבל לפירוש רבינו תם 
ד״שודא״ על הדיין דוקא, על כרחך הכא איירי דשניהם תלמידי חכמים 
ושייך בהו ״שודא״, ויעשה הדיין ״שודא״ למי שירצה, דאי לאו הכי ליכא 

הוכיח  המהרש״אא כלל, ויהבינן בעל כורחו לתלמיד חכם. אבל שוד
מכתובות (שם), דבתלמיד חכם ועם הארץ, נותנים לתלמיד חכם אף 
בלא דין ״שודא דדייני״, ודוקא בששניהם תלמידי חכמים, עבדינן שודא. 
וביאר דברי התוס׳, דלרש״י, ודאי דאיירי ששניהם היו תלמידי חכמים, 

לרב נחמן, ״עולא חבירנו עמית בתורה ובמצוות״, ומה ששלח רב יוסף 
היינו דמשום הכי יכריע לטובתו, אבל לר״ת דלמי שירצה יתן, צריך לומר 

 וכו׳.
הנתיבות דהכא היה בעל דין שכנדו תלמיד חכם. הקשה  בא״ד, )י

(שם סק״ג), אם כן, אמאי שלח  התומים(סימן טו ס״ק א) בשם  המשפט
(בעמוד א) דנפקא מינה לעיל אמרינן ליה דעולא חבירנו עמית וכו׳ ו

לאקדומיה, והא בלאו הכי צריך להקדימו, משום הבעל דין שהיה תלמיד 
חכם. אלא דמכאן מוכח, דבנתבע תלמיד חכם אין דין קדימה. והנתיבות 
המשפט דחה ההוכחה משום דיש לומר, דאיירי דהשכנגדו טען על ידי 

חו לאידך ברישא כמו מורשה, דבכהאי גוונא ליכא דין קדימה אם פת
(שם ס״ק ו), ועוד, דבמורשה לא שייך טעמא דזילותא דבי  האוריםשכתב 

 דינא, וביטול תורה של התלמיד חכם.
 (יד. מדפי הרי״ף)הר״ן כתבו גמ׳, אבל בעדים דברי הכל בעמידה.  )יא

דאיכא מאן דאמר דפסול בדיעבד, מדאמרינן והרשב״א והריטב״א, 
, דפסול הרמב״ןלעדות. ודחו בשם  פסול(טז.) מה ליושב שכן  בזבחים

התוס׳ בזבחים לכתחילה קאמר, אבל בדיעבד עדותן עדות, וכן כתבו 
והר״ן והרשב״א הוכיחו מהא דאמרינן להלן,  ד״ה מה ליושב.(שם) 

דתלמיד חכם שבא להעיד, מושיבין אותו, משום דעשה דכבוד התורה 
תלמיד חכם, עדיף, ואי פסול בדיעבד, לא הוה עבדינן לכתחילה ב

(עא.), דמי שאחזו קורדייקוס,  בגיטיןוהרשב״א הוכיח עוד, מהא דאיתא 
בודקין אותו לעדויות, דהיינו שמעיד, כדמוכח התם, והביא כן בשם 

 (שם פ״ז ה״א). הירושלמי
כתב גמ׳, אבל בשעת גמר דין דברי הכל וכו׳ ובעלי דינים בעמידה.  )יב

אות הקודמת] דעדות בישיבה (יד. מדפי הרי״ף) דלשיטתו [עייין ב הר״ן
כשרה בדיעבד, בעלי דינים היושבים בגמר דין, נמי כשר בדיעבד דהא 

 עדים כגמר דין דמו.
עיין לעיל באות א ובאות הקודמת. וכתבו גמ׳, דיינים בישיבה.  )יג

 ד״ה מה ליושב,(טז.) והתוס׳ בזבחים (יד. מדפי הרי״ף) הרשב״א והר״ן 
שהם עומדים, מה שעשו עשוי, דהכי דהוא הדין דיינים שקבלו עדותן כ

(פ״ז ה״ח), אהא דתנן גבי מגדף, והדיינין  בירושלמי סנהדריןאיתא 
עומדים על רגליהם וקורעין ולא מאחין, מכאן לדיינים שקיבלו עדותן 

 עומדים, דינן דין.

משמע, דבשעת היפה עינים, כתב גמ׳, דהא עדים כגמר דין דמו.  )יד
 בירושלמיים לעמוד, והביא שכן הוא קבלת עדות גם בעלי דינים צריכ

 (פ״ד ה״א).
(חושן משפט סימן יז  הרמ״אכתב גמ׳, דיתיב כמאן דשרי מסאניה.  )טו

סעיף א), דעמידה על ידי סמיכה מיקרי עמידה לענין עדות. והקשה 
(שם ס״ק ו), דהכא משמע דסמיכה חשיבא כישיבה. וכתב דצריך  הסמ״ע

עוד כתב, דאם היו הדיינים  לומר, דאזלינן הכא לקולא והכא לקולא.
והעדים נסמכים בדין בפעם אחת, אסור למיעבד הכי, דממה נפשך חד 

פליג והוכיח מסוגיין,  דהב״ח(ס״ק ה) הביא,  והש״ךמהם לא עביד כדינא. 
דסמיכה חשיבא באדם אחד עמידה וישיבה, דלגבי דינא שיעמוד הדיין 

שצריך שיהיה דן מקמי תלמיד חכם חשובה עמידה, ולגבי דיין גופיה 
(סימן קמא  והמגן אברהםבישיבה חשובה ישיבה, ויוצא בה ידי שניהם. 

ס״ק ב) הוכיח, דסמיכה אינה כעמידה, ופליג על הרמ״א לענין עדות, 
והקשה מסוגיין, וכתב, דגבי תלמיד חכם סגי בקימה בעלמא. וכתב 

(שם), דלפי דבריו תתישב קושיית הב״ח והש״ך על המחצית השקל 
 ע, דהא דחשיבא עמידה, היינו דוקא לענין קימה בתלמיד חכם.הסמ״

(בסימן ה) והרא״ש אע״ג דהיה יכול להושיבה וכו׳. תוס׳ ד״ה והאמר,  )טז
הקשה עלה, מהא  והרמב״ןתירץ, דאשת חבר אינה כחבר מדאורייתא. 

(קו.), דאפילו בקרוב של תלמיד חכם איכא כבוד תורה.  בכתובותדאיתא 
(שם) כתב, דכבוד לקרובי תלמיד חכם  ובכתובות (הכא)הריטב״א אמנם 

ואשתו אינו אלא מדרבנן, וכהרא״ש. והרמב״ן תירץ, דאם אשתו של חבר 
 עומדת בשעת גמר דין אין לחבר בזיון.

איכא למימר שלא רצה להושיבה שלא לסתום וכו׳. הקשה בא״ד,  )יז
דאכתי קשה, הא איכא למימר דעשה דכבוד תורה עדיף,  המהרש״א,

היה עומד מפניה שהיתה אשת חבר. ותירץ, דלא נימא דעשה ולהכי 
דכבוד תורה עדיף בגוונא דלקמן, גבי תלמיד חכם הבא להעיד, דב׳ 
העשין בגופיה, דטוב לו לעבור בעשה דהעמדה, כדי לקיים עשה דכבוד 
התורה ולישב, אבל עשה דדיינין בישיבה לא נידחית מפני עשה דכבוד 

 התורה של אחר.

אכתי אמאי לא הושיבה ואותיב נמי המהרש״א, הקשה שם. בא״ד,  )יח
לבעל דינה, כדאמרינן בהני עובדי דלקמן דמותבינן לתלמיד חכם, ולעם 
הארץ נמי אמרינן תיב. ותירץ, דהני עובדי דלקמן מצינן לאוקמא בתחלת 
דין, ולא בגמר דין. ולכך הביאו בקושייתם מההיא דאמרינן בסמוך דעשה 

רי בעדים דומיא דגמר דין, אבל הנהו עובדי דכבוד תורה עדיף דאיי
דלקמן דהושיבו תלמיד חכם, מצינן לאוקמינהו שפיר דוקא בתחלת דין. 

(בהגהות לשולחן ערוך חושן משפט סימן יז סעיף ח),  הגרע״אוכתב 
דמכל מקום, אם שני הבעלי דינים תלמידי חכמים, מותר להושיב שניהם 

 אף בשעת גמר דין.

באשת חבר לאחר מיתה עשה דכבוד תורה. כתב  או שמא אין בא״ד, )יט
דמוכח כן, מהא דבחבר גופיה לא  הרמב״ן,(יד. מדפי הרי״ף) בשם הר״ן 

צריך לבר אוזא אלא קאים מקמי תרוייהו, ואם הבעל דין הדיוט דאין 
צריך לקום מפניו, קאי מפני חבר, וליכא משום מסתם טענתיה, דמסתמא 

 רת פני זקן״.כולי עלמא ידעי דקאים משום ״והד
גמ׳, האי צורבא מרבנן וכו׳ לא ליקדום וכו׳ דמחזי כמאן דסדר ליה  )כ

(פכ״א מסנהדרין ה״ד), תלמיד חכם שיש לו דין הרמב״ם  כתבלדיניה. 
(סימן יז אות ח), דדוקא לפני רבו הוא דלא הבית יוסף . ודקדק רבולפני 

ר יקדים, משום דכיון שיש לו קירוב דעת עמו אתו למחשדיה במסד
מרש״י ד״ה (שם) הוכיח והדרישה טענותיו, אבל בדיין שאינו רבו מותר. 

(יד. מדפי הרי״ף) גרס דברי״ף , דלא איירי דוקא ברבו, והביא קבע עידניה
״קמיה רביה״. וכתב, דאף להאי גירסא, ולדברי הרמב״ם, אין הכרח 
דבדיין שאינו רבו מותר, דאיכא למימר דלרבותא נקטיה, דאפילו תלמיד 

 סור כשאין לו עת קבוע.א
ועוד יש לומר דכשעושין איסור על תוס׳ ד״ה אבל איסורא, בתוה״ד,  )כא

(בחלק ב׳ בקונטרס  הקובץ שיעוריםידו לא מקרי שב ואל תעשה. ביאר 
דברי סופרים סימן ג אות כח), דהא דכבוד הבריות אינו נדחה בקום 



 
 
 
 

 ועשה, לאו משום דשב ואל תעשה עדיף, אלא משום חומרא דקום
 ועשה, ומשום הכי אסור אף בעושים אחרים איסור על ידו.

 (כח.),הטורי אבן במגילה  הקשוגמ׳, עשה דכבוד התורה עדיף.  )כב
(הכא), אמאי עשה דכבוד התורה דחי לעשה דעמידת  והמצפה איתן

(מ.) דאי מצי לקיים לתרי העשין, אין אחד  בכתובות עדים, הא אמרינן
 יד חכם למחול על כבודו כדאיתאדוחה חבירו, והכא נמי מצי התלמ

, המהר״ץ חיות (לב.) ועל ידי כן יתקיימו תרווייהו. וכן הקשה בקידושין
(שם) שכופין אותו  התוס׳ ישנים בכתובות והוסיף להקשות, דכתבו

דהתוס׳  ,הרש״ששימחל על כבודו כדי שיתקיימו שני המצוות. ותירץ 
שנדחה מפני עשה כתבו, דבעשה הקל  בד״ה אתי עשה, (נט.)בפסחים 

החמור, לא בעינן דלהווי בעידנא דנדחה הקל מיקיים העשה החמור, 
כדבעינן בעשה ולא תעשה, והוא הדין הכא כיון דעשה דכבוד התורה 
חמור, דחי לעשה דעמידת עדים דקיל מיניה, ולא בעינן דבעידנא דנדחה 

מנחת  הקל מיקיים להחמור. ועיין שם דבהא דחי להא דהביא בשם ספר
(חושן משפט סימן יז הסמ״ע  (סנהדרין יט.) דסייע מהכא לדברי אהרן

סק״ה), דהא דגמרינן דצריכים העדים לעמוד מקרא ד״ועמדו שני 
האנשים״ אינו אלא אסמכתא בעלמא, ולא עשה ממש, דאי הוי עשה 
ממש לא היה עשה דכבוד התורה דחי, כיון דמצי למחול על כבודו. 

ה דתלמיד חכם אינו יכול למחול בזיונו, והטורי אבן כתב, דמהכא ראי
דאם יכול לא היה דוחה עשה דעמידת עדים. ודחה המצפה איתן על פי 

בבא מציעא (בתוס׳ הרא״ש דברי התוס׳ ישנים בכתובות, וכן כתב נמי 
לב.), דהטעם דאמרינן בכתובות, אינו משום דמצי למחול על כבודו, אלא 

מצי למחול אינו גורם שלא משום דגבי דידה ליכא עשה, אבל מאי ד
ובשו״ת הריב״ש (סימן יז סק״א), בשער המשפט  ידחה העשה. ועיין עוד

(סימן יב, דט״ז  ובשו״ת שאגת אריה החדשות, הראב״ד(סימן ר״כ) בשם 
 (ח״א סימן נב).ובשו״ת פרי יצחק ע״ד), 

ויש לומר דשאני דיני נפשות  תוס׳ ד״ה עשה דכבוד תורה עדיף, )כג
(יד. מדפי הרי״ף) שמדקדק  גליון מהרש״א, דהר״ןבהדחמירי. העיר 

מסוגיא דהתם, דבעלי דינים בעמידה בשעת קבלת עדות, לא סבר כהאי 
 שינויא דתוס׳, דדלמא שאני התם דהוי דיני נפשות וחמירי.

פירש  גמ׳, מנין לעד היודע בחבירו שהוא גזלן שלא יצטרף עמו. )כד
אמת. וכן כתב ואף על פי שהעדות  רש״י בד״ה שלא יצטרף עמו,

(חידושי אגדות), מאחר המהרש״א (פ״י מעדות ה״א). והקשה הרמב״ם 
שיודע שהדבר אמת, אמאי לא יעיד. ותירץ, דפעמים שיחייבו על ידי 
צירופו בדבר שלא היה חייב בו באמת, כגון שטענתו במאתים, והעדים 
מעידים על מנה, דעל ידי העדות מיחייב שבועה מדרבי חייא קמייתא, 

(חושן משפט סימן לד ס״ק ג) תירץ, והש״ך (ג.). בבא מציעא איתא כד
דאיירי בעדים לקיומי, כגון בעדי קידושין, דהמקדש בפני עד אחד אין 

(סה:). ועוד בקידושין חוששין לקידושין ואפילו שניהם מודים, כדאיתא 
תירץ, דכי היכי דקיימא לן, דשלשה עדים שהעידו ונמצא אחד מהם 

(ה:), ואף שנשארו ב׳  במכותבטלה כל העדות, כדאיתא  קרוב או פסול
עדים כשרים, אלמא כך הוא גזירת הכתוב דכשיש עד אחד פסול, בטלה 
כל העדות, והכי נמי, אף שהענין אמת, כיון שיש עד פסול, בטלה העדות 

  ואסור להעיד עמו.
 

 דף לא ע"א
ושי (חיד המהרש״אכתב גמ׳, ורואה זכות לעני וחוב לעשיר וכו׳. ) א

אגדות), דלאו דוקא בכי האי גוונא, אלא הוא הדין נמי איפכא, ונקט לה, 
משום דמפני כבודו של העשיר רגיל לשתוק ולא להגיד חובתו, וכדאיתא 

(ו.), דיליף ליה מ״לא תגורו מפני איש״ דהיינו מיראת העשיר.  בסנהדרין
מועינן (חושן משפט סימן ט סקי״ח), ונקט זכות לעני לאש הסמ״עוכן כתב 

רבותא, דאף דאיכא עליה חיוב דכבוד רבו וכבוד העשיר, לא ישתוק. 
(סקי״ב) כתב, דאתי לאשמועינן בהא, דאף דהשתא איכא מיעוט ובב״ח 

כבוד רבו ביתר שאת, דנראה דלא היה רבו חושש לחפש זכותו של עני, 
(שם) כתב בשם  הט״זויאמרו שהיה רוצה לישא פנים לעשיר. אמנם 

ט לה בדווקא, אבל אם רואה זכות לעשיר, יכול לשתוק. דנק המהר״ל,

ויליף לה מדכתיב ״ודל לא תהדר בריבו״, דמשמע דדוקא לדיין אסור 
להדר הדל נגד העשיר, אבל כשאינו דיין אלא יושב לפני רבו, יכול 

 לשתוק ולא להפסיד לעני בדיבורו. 
 גמ׳, כדי שיקרא הדין על שמי תלמוד לומר מדבר שקר תרחק.) ב

(חושן משפט סימן ט  הטור(חידושי אגדות), הוכיח מדברי  הרש״אהמ
סעיף ח) דבלאו הכי נאסר לו לנהוג כך משום כבוד רבו. דהטור הביא, 
קרא ד״מדבר שקר תרחק״ בדין הקודם ולא המתין נמי לדין זה, ועוד, 

 דהטור סיים, דיאמר לו דרך כבוד, רבי כך וכך לימדתני.
ו׳ אפילו הכי אסור שנאמר מדבר שקר גמ׳, ולא תימא ולא מידי וכ) ג

, העיר שושן(חושן משפט סימן כח סקי״ד) הביא, דכתב  תרחק. הסמ״ע
דהוי שקר במה שיגרום שיוציאו ממון על פי עד אחד. ודחה דבריו, דהא 
הכא מיירי שאינו מבקש ממנו אלא שיעמוד כדי שיסבור בעל חובו שיש 

יפרוש משם ולא יעיד, והבית לו שני עדים ויודה לו, וכשיראה שלא יודה 
דין לא יוציאו ממון על פי עד אחד. אלא הטעם, דשמא על ידי שפוחד, 

 ישווה עמו הנתבע שלא כדין, דהא לא היה חייב לו. 
שאינו מודה לי במקצת ואשביענו על רש״י ד״ה ואגלגל עליו שבועה, ) ד

א אמאי צריך לתבוע ממונו בשקר, ה בחידושי הגרע״א, ידי גלגול. הקשה
מצי לצרף המנה עם תביעתו ויהיה נמי מודה במקצת, אף אם הוא מב׳ 

(מ.), דטענו חיטין ושעורין והודה לו באחד לקמן  מינים, דהא קיימא לן
(לח.), הריטב״א לקמן  [ולכאורה יש ליישב על פי מה שביאר. מהם חייב

לאחר שהקשה לרבי שמעון דמפרש טעמא משום דלא שביק מידי דקיץ, 
את הממון וגם את הקנס ולא יטרח תרי זימני. ותירץ דלא בעי  שיתבע גם

למיתבע תביעה גדולה בחדא זימנא, שלא להכביד על הנתבע ויכפור. 
   ואם כן יש טעם גדול שלא יתבענו אלא תביעות קטנות (נ.ו.)].

ואם תאמר למה ירא מגלגול שבועה יותר  תוס׳ ד״ה שלא אתחייב,) ה
ומר, דבקושייתם סברי דאינו רוצה להשבע וכו׳. [בביאור דבריהם צריך ל

משום שירא מחומרת שבועה, אף שהיא על אמת, ולכן הקשו, מאי שנא 
שבועה אחת או שתיים, וכדי ליישב הצרכו לבאר, שאינו מהאי טעמא, 

 אמנם אלא שרוצה להמנע מלשלם כעת מחמת הכרח השבועה].
יפטר נפשיה כתב, דנקט הכי לרבותא, דאף דעביד הכי כדי למהריטב״א 

, אסור לעשות כן מדינא ד״מדבר שקר תרחק״. ואמנם משתי שבועות
(פט״ז מטוען ונטען ה״ט) כתב, אסור לאדם לטעון טענת שקר  הרמב״ם

כדי לעות הדין או כדי לעכבו, וכו׳ היה נושה מנה וטענו מאתים, לא 
יאמר אכפור הכל בבית דין ואודה לו במנה ביני לבינו, כדי שלא אתחייב 

ו שבועה. וכתב המגיד משנה שהגמ׳ היא קרוב ללשון הרמב״ם. דהיינו ל
שהרמב״ם למד, שלא רצה להתחייב שבועה אף הראשונה בחינם 
להפטר באמת, ואין הכי נמי, אפילו בשבועה אחת שייך לחוש וכמו 

 ודבריו צרכים עיון.המהרש״א שכתב הריטב״א. ועיין מה שכתב 
הביאו הטור (סי׳ ע״ה) דמי  הרמ״הדלדעת  כתבהתורת חיים  שם,) ו

שנתחייב שבועה מן התורה, ולאחר מיכן גילגל עליו התובע שבועה 
ממקום אחר, והשיב על הגלגול איני יודע, דהווי ליה מחוייב שבועה, 
ואינו יכול לישבע, ומשלם. איכא למימר דלהכי ירא מן הגלגול טפי 

יתחייב לו  משבועה זאת, דאיירי דעל מה מגלגל עליו אינו יודע ואם
 שבועה יהיה חייב לשלם.

בפ״ק דסנהדרין מפיק ליה משמוע בין אחיכם.  תוס׳ ד״ה שלא ישמע,) ז
דתרוייהו צריכי, דמהתם אין מוכח אלא בהגהות הגרא״מ הורוויץ, וביאר 

דבעינן שמיעה מביניהם, אבל לא שמעינן שיהיה אסור לשמוע מקודם, 
דגלי קרא דצריך שמיעה  ומהכא לא ידעינן דהוי בכלל דבר שקר, וכיון

 מבינייהו, ממילא ידעינן האיסור לשמוע הווי בכלל ״מדבר שקר תרחק״.
, שאינו יכול לעשות פשרה רש״י ד״ה זה הבא בהשראה, בסוה״ד) ח

(סימן יד), כיון דשוויה שליח להביא  בהגהות אשריבממון אחרים. ביאר 
 לו ממון ולא למחול לו.

כשאין חבירו יכול לטרוח מצוה  תוס׳ ד״ה זה הבא בהרשאה, בתוה״ד,) ט
דאיירינן בגוונא שילך למקום אחר להביא התוס׳ הרא״ש, קעביד. וביאר 

לו מעות, או לטעון עם בעלי חובות במקום שאין בעל המעות יכול לילך. 
כתב, דאף והריטב״א (פ״ג משלוחין ושותפין ה״ה). הראב״ד וכן כתב 



 
 
 
 

אם ידונו זה עם זה,  היכא דאיכא חשש קטטה בין הבעלי דינין עצמם
 מצוה קעביד, מפני דרכי שלום.

הקשה גמ׳, אבל משחק בקוביא מיחזי חזי ורבנן הוא דפסלוהו. ) י
דמכל מקום, כיון דפסלוהו רבנן, ואפילו יגיד לא יתחייב הלה הרשב״א, 

ממון, למה יגיד, והלא לא חייבתו תורה אלא במפסיד לתובע ממון 
ביא וכל הנך דפסולין מדרבנן, אף בכפירתו. ויישב בדוחק, דמשחק בקו

שאין מוציאין ממון בעדותן, מהני עדותן דאי תפיס ואפילו בעדים לא 
מפקינן מיניה. עוד תירץ, דרב פפא ורב אחא פליגי ב״דבר הגורם לממון״ 
אי כממון דמי אי לאו, דרב פפא סבר, דכממון דמי, ולכך אילו העיד זה 

ניו בפני אותו עד, וכיון שמא האחר יתבייש דאינו יכול להעיז פ
דמדאורייתא כשר, הוי גורם לממון וחייב, ומה שאין כן בקרובין ופסולין 
דאורייתא אין חייבין להעיד, לפי שאינן חייבין להעיד מדאורייתא, ורב 
אחא סבר, דלאו כממון דמי, וכיון דפסלוהו רבנן, הרי הוא כפסול 

 דאורייתא ולא אמרינן דילמא מיסתפי ומודה.
הרש״ש, והבא להעיד צריך לעמוד וכו׳. כתב ״י ד״ה כל שכן מלך, רש) יא

בד״ה עשה דכבוד תורה, (ל:) בתוס׳ לעיל דהיינו דלא כשינויא קמא 
דכתבו, דמלך יושב כיון דאינו יכול למחול על כבודו, אלא דשאני דיני 
נפשות דחמירי. [ולכאורה יש לומר דהתוס׳ יבארו הטעם שאין מלך 

 לעיללהא דאמרה הגמ׳   ד״ה מיושב,(טז.)  בזבחיםמעיד כמו שביארו 
(ל:) דתלמיד חכם לא ליזל לאסהודי לקמיה דזוטר מיניה, לאו משום 
דצריך לעמוד, דהא יכול לישב אלא משום זילותא. דהיינו שעצם הליכתו 

 להעיד שם הווי זילותא, והכי נמי יש לומר לענין מלך. (א.ג.)]  
דאם כן, מפי הרש״ש, הקשה  וכו׳.גמ׳, דמר סבר דון מינה ומינה ) יב

(לו:) גבי שבועת  לקמןעצמו אפילו נשים וקרובין ופסולין נמי, כדאיתא 
(יד: מדפי הרי״ף), דאפילו לר׳  הר״ןהפקדון. ותירץ, על פי מה שכתב 

מאיר, אם באו אחר כך לבית דין והודו פטורין, משום דבעדות כהאי 
הוי כפירת דברים בעלמא כיון גוונא הוי כפירת דברים בעלמא, והכא נמי 

 דאינן ראויין להעיד.
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גמ׳, דמייתו לה בקל וחומר ומה מפי אחרים חייב מפי עצמו לא כל ) יג

יד.), הא אין עונשין מן הדין. ותירץ, דקרבן במכות ( הריטב״אהקשה  שכן.
כתב, דכי האי גוונא מזהירין מן הדין,  והמלא הרועיםעונשין מן הדין. 

 לויי דקרא איירי בכל ענין.דאתי לג
מתני׳, שאמרו לו אין אנו יודעים לך עדות משביע וכו׳ ואמרו אמן ) יד

(יד: מדפי הרי״ף), אמאי חייבין, הא כפירת  הר״ןהקשה  הרי אלו חייבים.
דברים בעלמא היא, דכיון שאמרו בבית דין אין אנו יודעין לך עדות, שוב 

יירי בתוך כדי דיבור, דהא בגמ׳ אין יכולין לחזור ולהודות. ואין לומר דא
שקלינן וטרינן בהא דוקא אסיפא, דכפרו שניהם כאחת. ורצה ליישב, 
דהכא איירי שלא בבית דין, ומשום הכי חייבין שיכולין לחזור ולהודות. 

בביאור הראשון]. והקשה, דאי התוס׳ בד״ה משביע אני [וכן אוקמוה 
בגוונא דבאו לבית דין הכי, לא אתיא כרבנן. וליכא לאוקי למתניתין 

וכפרו פעם אחרת, דלא משמע כן ממתניתין כלל, וכרבי מאיר נמי לא 
אתיא, דקתני ״חייבין״ סתמא, ולא משמע דוקא שלא בבית דין. ותירץ, 
דדינא דאינו חוזר ומגיד, ילפינן מ״אם לא יגיד״, דכתיב בתר ״ושמעה קול 

אף שאמרו אלה״, ומפני שדרך העדים להישמט שלא להעיד, הלכך 
בתחילה ״אין אנו יודעין״, מכל מקום, אם בתר שבועה אמרו שיודעים, 
לא מיקרי חוזר ומגיד, דהתורה לא השיאתם עון באין אנו יודעים, אלא 

(יח:), דעדים החתומים על השטר  בכתובותבתר אלה. ואף דאמרינן 
נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, ואינם יכולים לחזור ולהעיד, שאני 
התם דכבר נגמרה עדותן, אבל בעל פה אין עדותן נגמרת אלא בתר 
השבעת התובע. עוד תירץ, דלא מיקרי חוזר ומגיד, דבתחילה לא הגידו 
ולא מידי והשתא הוא דמגידים, והא דאמר ר׳ שמעון דאין יכולין לחזור 

רש״י בד״ה הואיל ואין], ולהעיד, לאו משום חוזר ומגיד, [וכמו שכתב 
לא מצו לשווינהו נפשייהו רשעים, שהרי כפרו בתחילה אלא משום ד

כתב, דמיירי תוך כדי דיבור, והא דלא ובריטב״א לאחר שהשביעם. 

ביאר, דאיירי דהשביע חוץ  והרמב״ןדייקינן ארישא, משום דהוי פשיטא. 
לבית דין, ולרבי מאיר כפרו אפילו חוץ לבית דין, ולרבנן באו לבית דין 

 וכפרו. 
דמיירי דוקא התוס׳ הרא״ש, כתב  לבית דין והודו פטורין.מתני׳, ובאו ) טו

במושבע מפי אחרים, דאי במושבע מפי עצמו, לא אתי כר׳ מאיר, דהא 
כתב, דאף לר׳ מאיר דמחייב  והרמב״ןמחייב מפי עצמו אף חוץ לבית דין. 

במושבע מפי עצמו חוץ לבית דין, מכל מקום, אם באו והודו פטורין, 
למא הוא, שהרי כפרו במקום שאין העדות דהא כפירת דברים בע

(חושן משפט סימן החזון איש מועילה לו, והעידו במקום הצריך. והקשה 
ו אות ד), דאם כן, בשעה שעושה תשובה ובא להביא חטאתו, יבוא לבית 
דין ויודה ויפטר. וכתב, דצריך לומר, שכבר נתפשרו הבעלי דינים או 

 שהלכו להם.
היאך מהני סהדותייהו, דהרי נשבעו  א,הריטב״הקשה  מתני׳, שם.) טז

חוץ לבית דין שלא יודעין לו עדות, ואם כן, היאך חוזרים ואומרים 
שנשבעו לשקר, והא משימים עצמם רשעים, ואין אדם נאמן לשום עצמו 
רשע. ותירץ, דלאו ברשיעי עסקינן, שיאמרו עכשיו בבית דין שנשבעו 

. עוד תירץ, דאפילו לשקר, אלא שיאמרו שבאותה שעה שכחו ונזכרו
אומרים עכשיו דנשבעו בשקר, פלגינן דבורא, ומהימנינן להו בגופה של 
עדות, ואין נאמנין לומר נשבענו על שקר, דהא הוי תרי עניני, ובתרי גופי 

 פלגינן דבורא.
בלא שבועה אין אנו יודעים לך עדות.  רש״י ד״ה או שאמרו לו,) יז

מקום שיאמר תחילה בואו האם בעינן מכל בחידושי הגרע״א, הסתפק 
והעידוני כדקתני ברישא, והחילוק, דברישא קתני שאמרו שבועה שאין 
אנו יודעין לך עדות, ובסיפא השיבו לו בלא שבועה, אבל אם לא אמר 
תחילה בואו והעידוני אין חייבין, כיון דבעינן שישמעו מפי התובע, או 

ר להם על דבריהם דהא דקתני ״או שאמרו״ היינו שהן התחילו וכיון דאמ
 משביע אני עליכם, לשון זה הוי תביעה.

ואם אינה כפירה הרי מושבעין רש״י ד״ה הואיל ואין, בתוה״ד,  ) יח
ועומדין ומה זה שבועה על שבועה וכו׳ שהרי אפי׳ כפרו וכו׳ להשביען. 

״ כפרו שם בראשונה היה ראוי לחזור אפילוומשמעות דבריו ״שהרי ״
ודאי היה ראוי לחזור ולהשביען, וצריך עיון, ולהשביען״. דאי לא כפרו ב

דמאי שנא ממה שכתב דאי השביען בבית דין, אם שתיקתן אינה כפירה 
הרי מושבעין ועומדין ומה זה שבועה על שבועה, הא מחוץ לבית דין נמי 
שייכא האי סברא, ומדוע יתחייב על כל שבועה בין אי לא כפר חוץ לבית 

תו לא חשיבא לחלק דהא יכול לחזור בו, דין בין אי כפר, כיון דכפיר
וכמו  דדוקא הכפירה בבית דין היא הגומרת איסור השבועה הראשונה

(פ״י משבועות הט״ז), השביען ארבעה וחמשה פעמים הרמב״ם  שכתב
״והן עונין אחר כל שבועה ושבועה״ חוץ לבית דין, וכשבאו לבית דין 

(עדות סימן האמרי בינה עמדו בכפירתן חייבין על כל אחת ואחת. וביאר 
, דאף דהוי שבועה על שבועה, מכל מקום, הוי ד״ה וראיתי בתומים)טו 

גזירת הכתוב מדכתיב ״לאחת״ לחייב על כל אחת ואחת, דהכפירה 
(ביאורים בנתיבות המשפט  שכפר בבית דין חל על כל השבועות. אמנם

  סימן כט סק״ג), ביאר באופן אחר עיין שם שדבריו צרכים עיון.
דאי לרבנן איירי בבית דין למה לי תוס׳ ד״ה משביע אני, בתוה״ד, ) יט

דסבר לרש״י בד״ה או שאמרו,  , דבשלמאהריטב״א כתב׳. ואמרו אמן וכו
דכל מושבע מפי אחרים ושתק לאו כפירה היא, יש לומר דהא דקתני 
״ואמרו אמן״ אינה משום דהוו כנשבעין מפי עצמם אלא כעין האמנת 

שתיקה כהודאה. [וכן משמעות דברי התוס׳ בהמשך  דברים, ולא דהוה
דסבירא ליה דשתיקה דבתר מושבע מפי אחרים לרמב״ן, דבריהם] אבל 

הוי כפירה, אמאי בעינן ואמרו אמן. ותירץ, דלאו דוקא, ונקט הכא 
 ״ואמרו אמן״ לסיים תרי גווני דנשבע מפי עצמו.

רה וכו׳. כתב דלרבנן נמי לא בעינן שבועה בבית דין אלא הכפיבא״ד, ) כ
דבמשביע מפי אחרים בין לרבנן בין לרבי מאיר לא בעינן המהרש״א, 

השבועה בבית דין, אלא הכפירה, דמקראי ילפינן. אבל בגוונא דנשבע 
בעצמו דלא כתיב בשבועת העדות, אלא דילפינן לה בגזירה שווה 
מפיקדון, הוא דפליגי, דלר׳ מאיר אפילו בכפירה שלא בבית דין חייבין 



 
 
 
 

ו בפיקדון, ולרבנן דאוקי באתרא, מפי עצמו נמי אין חייבין אלא כמ
כשהכפירה בבית דין. ולפי זה, מה שכתבו התוס׳ דלרבנן נמי לא בענין 
שבועה בבית דין אלא הכפירה וכו׳, לא נתחדש בהאי תירוצא, דודאי 
בתירוצא קמא נמי בעינן לה, אלא דלתירוצא קמא, דרישא דמתניתין 

איר, בעינן לדחוק דהסיפא דהשביע מפי אחרים לא אתיא דוקא כר׳ מ
איירי דומיא דרישא, דהא בעינן שיכפרו בבית דין, ורישא איירי נמי במפי 
עצמו, ואף חוץ לבית דין. אבל לתירוצא בתרא דרישא כרבנן, ניחא, 
דסיפא נמי אתיא כרבנן, וסיפא מצי איירי נמי מפי עצמו דומיא דרישא 

כתב,  הרש״ש נמי בעי הכפירה בבית דין. אמנםוכרבנן, דהא במפי עצמו 
 דלפירוש קמא דתוס׳, לרבנן בעי נמי השבועה בבית דין.

 
 דף לב ע"א

התוס׳ הקשה  גמ׳, הא נמי תנינא שבועת העדות כיצד אמר וכו׳.) א
דאדפריך אדשמואל, ליפרוך אמתניתין, דכיון  רבינו מאיר,בשם הרא״ש 

ן לא אמר לא, למה ליה דתנא ברישא ״אמר לעדים״, דמשמע אמר אי
למיהדר ולמיתני ״עד שישמעו מפי התובע״. ועוד, כיון דמשני דסלקא 
דעתך דרץ כמאן דאמר להו דמי, ואף על גב דקתני מתניתין עד שישמעו 
מפי התובע, אם כן, מאי הדר תו פריך מאמר אין לא אמר לא, דהכא נמי 

רא דמתניתין איכא לשנויי הכי. ותירץ, דחדא מתרצא בחברתה, דמייתו
קא פריך, דאתא למעוטי אפילו רץ אחריהם. והא דפריך מסיפא תחילה, 

 משום דמפרשא טפי, ורישא ליתא אלא דיוקא. 
דכיון דאהגדה קפיד קרא על כרחך במקום רש״י ד״ה לא אמרתי, ) ב

ביאר, דכיון דאמר קרא ״אם לא יגיד ונשא והריטב״א הראוי להגדה קאי. 
ין היא שיש בה חיוב ממון, ואינו יכול לחזור , משמע דהגדה בבית ד״עונו

(אות פ) ביאר, והפלפולא חריפתא  ולהעיד, דאי לא נשיאות עון למה.
דהגדה הוי הודעת דברים, דהיינו פרסום, והואיל ונקט קרא לשון הודעה 
ופרסום, שמע מינה דקפיד שיהיה במקום שראוי בו ההודעה והפרסום, 

 שעל ידי כך יתחייב זה ממון. 
תימה דלמא קרא כי אתא לשבועה וכו׳ חיטין  וס׳ ד״ה ואי ס״ד בב״ד,ת) ג

דאין הכי נמי רבינו מאיר, בשם  התוס׳ הרא״שושעורין וכוסמין. ותירץ 
איצטריך להכי, ומכל מקום לא קשיא, דעל כרחך הא דחייבים בהאי 
גוונא על כל אחת ואחת, היינו בהשביע עליהם חוץ לבית דין, דאי איירי 

, כי אמר להם משביעני עליכם שתבואו ותעידוני שיש לי ביד בבית דין
פלוני חיטין ושעורין וכוסמין, אפילו השיבו בסתם שבועה שאין אנו 
יודעים לך עדות ותו לא, מסתמא קאי אכולהו, כיון שהזכיר כולן בפני 
בית דין והם השיבו על דבריו, וכיון שכבר כפרו על כולם וחייבים אחת 

א, היכי נחייביה אשבועתא דפרטי, הא אין שבועה על שבועתא דכלל
 חלה על שבועה.

הרשב״א הקשה  גמ׳, מכדי תוך כדי דיבור כמה הוי וכו׳ טובא הוי.) ד
(לא:), דמאי קשיא, הא משכחת כשענו אמן בתוך כדי דיבור של לעיל 

חבירו. ותירץ, דר׳ יוחנן סתמא אמר, כגון שכפרו שניהם תוך כדי דיבור, 
 ופר ממש ואומר שבועה שלא ידעתי לך עדות.דמשמע אפילו כ

דכל הריטב״א, ביאר  גמ׳, כל אחד ואחד תוך דיבורו של חבירו.) ה
שהתחיל השני תוך כדי דיבור דכפירת הראשון, חשיב כדיבור אחד, 
דשני עדים מונח עדות חד בחבריה, וקרא חשביה כעדות אחת, כדכתיב 

 ״על פי שניים עדים״.
ואומר ר״י דכיון דהעיד זה תוך , בתוה״ד, תוס׳ ד״ה בתוך כדי דיבור) ו

כדי דבור של ראשון חשיב כאילו שניהם העידו בבת אחת ויכול הראשון 
דהיינו  הריטב״א,לחזור ולהודות תוך כדי דיבור של עדות שני. כתב 

דוקא בשני עדים, אבל בשלשה עדים, הראשון פטור אף דהיה יכול 
דמכל מקום, בשעה שכפר לא  לחזור ולהודות תוך כדי דיבור של חבירו,

היה עליו שם כפירת ממון, דהא העדות ראויה להתקיים בשניים 
 האחרים. 

דמכל  הרשב״א,כתב  גמ׳, והכא בהא קמפלגי מר סבר דבר הגורם וכו׳.) ז
מקום, מתניתין דפטר עד אחד, דלא כרבי אלעזר ברבי שמעון, דלדידיה 

ינן ״ותסברא״ לא הוי אפילו עד אחד חייב משום דגורם לממון. והא דאמר

לדחויי ד״מתניתין לאו כר׳ אליעזר בר׳ שמעון״, אלא לדחויי הא דבעי 
 לאוקמי פלוגתייהו בעד אחד אי אתי לאפוקי ממונא.

דאף דקיימא לן כרבנן דפטור בעד אחד, מכל הרשב״א, כתב  גמ׳, שם.) ח
מקום ליכא לאקשויי דהא פסקינן כמאן דדאין דינא דגרמי. דהכא שאני, 

חייבה התורה אלא בכפירה שמאבד ממון של זה ממש מחמת דלא 
לעיל, ״לא אמרתי אלא במקום שזה מגיד וזה  כפירה של זה, וכדאמרינן

ולא גורם. מה שאין כן לגבי נזקין כל  מתחייבמתחייב״, דהיינו שעל ידו 
 שגורם לממון, חשבינן ליה מזיק.

 הרש״ש, הקשה גמ׳, מר סבר דבר הגורם לממון כממון דמי וכו׳.) ט
דלכאורה בגוונא דשני עדים נמי אינו אלא גרמא, דהכובש עדותו פטור 
מדיני אדם אף בתרי. ותירץ, דהתם ברי הזיקא, אבל באחד לא ברי 

 הזיקא.
ודריש קרא הכי לכל עוון וכו׳ אבל קם  רש״י ד״ה ומר סבר לממונא,) י

הרשב״א, הוא לשבועה. ומשמעות דבריו דהמקשה טעה לגמרי, והקשה 
דחשבינן ליה דאתי  כהר״י מיגאש,מסתבר לומר כן, הלכך פירש דלא 

 לממון, הואיל וראוי להצטרף אם אחר להוציא ממון.
ברש״י ד״ה והאמר וטעמא משום הכי. וכן פירש  רש״י ד״ה ותיסברא,) יא

דמפירושא דמילתא דאביי לקמן שמעינן דטעמא דר׳ אלעזר משום  אביי,
ביאר, דמקשינן והרשב״א ׳. דקסבר דבר הגורם לממון כממון דמי וכו

אהה דאמרינן דעד אחד כי אתי לממון אתי, דהיינו דהיאך אפשר לומר 
דמשום דראוי להיצטרף חשבינן ליה כגורם לממון להתחייב בשבועת 
העדות, והא אמר אביי הכל מודים בעדי קנוי דפטורין, ואף דראויין 

 להיצטרף לאבד כתובתה בהדי עדי סתירה ועדי טומאה.
 הרש״ש,כתב  הכל מודים בעד סוטה שחייב בעד טומאה. גמ׳,) יב

דלכאורה הוא הדין אף בעדי קינוי, אם כבר הביא עדי סתירה ועדי 
טומאה, דהכל מודין שחייבין, וכן בעדי סתירה אם כבר יש לו עדי קינוי 
ועד טומאה, ואם אין לו עדיין עדי קינוי לכולי עלמא פטורין, וכן בעד 

 לו עדי קינוי וסתירה, אלא אורחא דמילתא נקט.טומאה אם עדיין אין 
 

 דף לב ע"ב
 בשםהתוס׳ הרא״ש כתב  גמ׳, הכל מודים בעד אחד דר׳ אבא.) יג

דהוי רק כעין דר׳ אבא, דאילו בדר׳ אבא משמע המהר״ם מרוטנבורג, 
שהעד בא תחילה להעיד, ואחר כך אמר החוטף דידי חטפי, והכא בכי 

ר דידי חטפי, לא מחייב אליבא האי גוונא אם השביע העד קודם שאמ
דרבנן, דגורם לממון הוא, דמי יימר דאמר דידי חטפי דלמא טעין לא 
חטפתי, אלא איירי דכבר אמר דידי חטפי, דודאי מתוך שאינו יכול 

 לישבע ישלם.
דמוכח מהכא, דמחוייב שבועה שאינו יכול הריטב״א, כתב גמ׳, שם. ) יד

, דאי לאו הכי אמאי חייב לישבע משלם, חבירו נוטל ממנו בלא שבועה
קרבן, לימא ליה מי יימר דקא משתבעת, וכדאמרינן בסמוך גבי חשוד. 

 (ועיין באות הבאה).
דאין דינו כגזלן, דבגזלן דעלמא,  הריטב״א,כתב גמ׳, הוה ליה כגזלן. ) טו

שכנגדו נשבע ונוטל, והכא חבירו נוטל בלא שבועה כלל. וביאר, דטעם 
ישבע, אלא שאין אנו רוצים לקבל שבועתו החילוק, דגזלן דעלמא יכול ל

מפני שהוא חשוד, ולכך שכנגדו צריך לישבע. אבל הכא אינו יכול 
ביאר, דלא אמרו שכנדו נשבע ונוטל אלא בחשוד, והרשב״א לישבע כלל. 

 משום דאי אמרת שכנגדו נוטל בלא שבועה, לא שבקת חיי לכל חשוד.
לדידה ולא לבית  גמ׳, הכל מודים בעד מיתה דחייב דלא אמר לא) טז

דלימא לה מי יימר דמשתבעת ושקלת, דהא התוס׳ הרא״ש,  הקשהדין. 
הנפרעת מנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה. ותירץ, משום דמפסיד 
לה מזונות, שאם היה מעיד לה היתה ניזונת בלא שבועה, כיון ששמעו 

 בו שמת.
דמוכח מהכא, דיכול אדם להשביע את הרשב״א, כתב גמ׳, שם. ) יז

חבירו על הספק אם יודע לו עדות אם לאו, דהא הכא איהי לא ידעה 
 דמית, ולא ידעה דאיהו ידע ואפילו הכי משביעתו.



 
 
 
 

לפי שהיא יכולה לילך לבית  רש״י כגון דאמר לה לדידה, בתוה״ד,) יח
דין לומר מת בעלי ולא תהא צריכה לשום עד כי היתה נאמנת לומר מת 

וונתו דתהא נאמנת מכאן ולהבא, (סימן יז), דאין כהרא״ש בעלי. כתב 
דכיון שכופר ואומר שלא אמר כלום, ואינו יודע אם מת, ודאי הוא נאמן 

דכל עד מפי עד,  הרמב״ן,יותר ממנה הבאה בטענתו. והביא שכן כתב 
אם כפר הראשון, אין השני האומר בשמו נאמן. שהוכיח דבריו, מהא 

לי את הכתם ואזול (עב.), דאמרה פלוני חכם טיהר  בכתובותדאמרינן 
ושיילוהו ואשתכח שיקרא, דאף דהיא מהימנא, מכל מקום כיון דאמרה 

בפלפולא בשם פלוני ושיילוהו ואמר דשיקרא הוא לא מהימנא. (ועיין 
 שהטוראות ש שהעיר, דהרא״ש סתר עצמו בפרק המדיר, וכן  חריפתא

יו)  סימן קט״ז פסק כדבריו שם, והבית יוסף לא העיר על דבר באבן העזר
וסיים הרא״ש דבריו, דאף דאפסדה בשבועה, דהא אם לא נשבע היתה 
נאמנת לומר מת בעלי, והשתא לא מהימנא, מכל מקום, כיון דבשעה 

 שהשביעתו לא היתה צריכה לעדותו לא מיחייב. 
קאי נמי אהכל מודים בעד סוטה. תוס׳ ד״ה שמע מינה משביע עדי, ) יט

לק גבי סוטה בין אם היה לה (פ״י משבועות ה״ח) לא חי הרמב״םאמנם 
לגבות גם ממטלטלין או לא, מה שאין כן לגבי עד מיתה בהלכה י״ב 

(פ״ח משבועות הי״ג) דלגבי הבעל  בחידושי רבינו חיים הלויחילק. וביאר 
עצמו לא חשיב שיעבוד קרקעות מחמת עצם חוב הכתובה ושעבוד הגוף 

 אחר דהבעל קיים.שלו, ולכך בסוטה חייב בשבועת העדות בכל גווני, מ
קצת תימה וכו׳ דכפירה והודאה שמעינן נמי תוס׳ ד״ה אבל כפירה, ) כ

מרישא וכו׳ אף שני חייב משום דראשון נמי יכול לחזור עדיין ולהודות. 
(טו. מדפי הרי״ף) כתב, דהכא איכא רבותא טפי, דמרישא לא הר״ן אמנם 

תרי גברי, שמעינן אלא דתוך כדי דיבור כדיבור דמי, בכפירה וכפירה ד
ובכפירה והודאה דחד גברא, והכא קא משמע לן טפי, כגון שכפרו 
שניהם כאחד בזה אחר זה וחזר הראשון והודה בתוך כדי דיבור של 
כפירת השני, וקא משמע לן, דכפירה והודאה אפילו בשני עדים חדא 

(שם) שכתב, דהודה בתוך הרי״ף מילתא היא. והדברים מדוייקים בלשון 
דאכתי אינו מיושב לפי מה  המהרש״א,. וכתב של חבירו כדי דיבורו

דיכול הראשון  בד״ה בתוך כדי דיבור, (עמוד א׳)התוס׳ לעיל שכתבו 
לחזור ולהודות ״תוך כדי דבור״ של עדות שני כמו השני ואין לשני וכו׳, 

 ואם כן, הא נמי שמעינן מרישא.
 

 דף לג ע"א
(פ״ג סימן צז), קטן  הרא״ש במועדביאר גמ׳, השתא מיהא לא שכיב. ) א

דכשהגוסס לפנינו הרי הוא כחי לכל דבריו, אבל כשאינו לפנינו והניחו 
 גוסס תלינן שכבר מת. 

 הרמב״ן,נשאו שתי אחיות וכו׳. הקשה רש״י ד״ה קרובים בנשותיהן, ) ב
אמאי בעינן דתרוייהו גוססות, הא סגי בחד גוססת, דאי מתה תו לא הוו 

, דאף ששתיהן גוססות ואיזו מהן קרובים. ותירץ, דלרבותא קאמר
כתב,  וברבינו חננאלשתמות יתכשרו, אפילו הכי הראשונים חייבים. 

שהיו קרובין בנשותיהן לתובע או לנתבע שלא היו ראויין לעדות, ולהכי 
 דמלשון הגמ׳ ״שהיו קרוביםהריטב״א, בעינן דתרוייהו גוססות. וכתב 

 זה. בנשותיהן״, משמע שהיו הם עצמם קרובים זה ל
ואם תאמר וכו׳ ואם כן אתי שפיר דחייבים תוס׳ ד״ה הא קיימא שניה, ) ג

תירץ, דשאני התם גבי פיקדון, דכשכופר הבעל דין חייב והרמב״ן וכו׳. 
אף דאיכא עדים, כיון דמפסיד למשביע, במה שאם יתחייב על ידי 
הודאה אינו צריך לילך עמו לבית דין, מה שאין כן בעדים, דאין יכול 

ו אלא בבית דין, ולכך מתחייב אף על פי שיש עדים, אבל בשבועת לחייב
העדות אין חילוק בין כת ראשונה לשניה, וכיון שיש כת שניה כת 

תירץ, דבכפירת עדים ודאי בעינן כפירת ממון, והרשב״א ראשונה פטורה. 
דלא חייבה תורה אלא בזמן שעל ידי כפירתו מפסיד התובע ממון, 

פטור אליבא דרבנן, אבל כופר בפקדון אם יש עדים ואפילו בגורם לממון 
בפקדון חייב, משום דכתיב ״וכיחש בעמיתו״, דאמרינן וכחש אפילו כל 

 דהו. 

אין לדמות פסול דמחמת תוס׳ ד״ה קרובים בנשותיהם, בסוה״ד, ) ד
כתבו, דלא ד״ה וליסלקו (מג.)  ובתוס׳ בבבא בתראשנוגעין בעדות וכו׳. 

יכא דהפסול תלוי בגופו, אבל לענין ספר שייך תחילתו בפסול אלא ה
ד״ה ור׳ (נ.) ובתוס׳ בנדה תורה דתלוי בממון, לא חשיב תחילתו בפסול. 

(מט.), כל  בנדהכתבו, דיש לחלק בין עדים לדיינים. והא דתנן מאיר היא 
 הכשר לדון כשר להעיד, היינו מכאן ולהבא.

(פ״ד מ״ה), ט התוס׳ יו״הקשה  מתני׳, שבועה שאין אנו יודעים וכו׳.) ה
אמאי נקט לה בכהאי גוונא, הא כיון שאמר הלה משביע אני עליכם, הרי 
הן מושבעים, דכן היא עיקר שבועה דכתיבא בעדות, ״ושמעה קול אלה״ 
דהוי מפי אחרים. ותירץ, דנקט הכי לרבותא, דאף דהוציאו הם עצמם 

א שבועה מפיהם, אין חייבין אלא אחת. ועוד תירץ, דאיידי דנקט בבב
 השניה שבועה וכו׳ נקט נמי הכא.

(פ״ט משבועות הי״ז),  הרמב״םכתב  מתני׳, אין חייבין אלא אחת.) ו
דהוא הדין אם תבעו אותן רבים להעיד להם, ואמרו שבועה שאין אנו 

עדות אינן חייבין אלא אחת, אבל אם אמר לא לך ולא לך  לכםיודעים 
התורת  בשםנים היפה עיולא לך חייבין על כל אחת ואחת. וכן כתב 

(ויקרא חובה פט״ו), דאפילו תבעו במין אחד של היום ושל אמש כהנים 
 ושלפניו נמי חייבין על כל אחת ואחת כשהשיבו בפרטי.

מתני׳, שבועה שאין אנו יודעין לך עדות פקדון ותשומת יד וגזל ) ז
דיש אומרים, דאף דהמשביע לא פירט כל  הריטב״אכתב ואבידה וכו׳. 

לא אמר ״משביע אני עליכם שאין אתם יודעים לי עדות״, הני תביעות, א
כתב,  יש מפרשיםחייבין על כל אחת ואחת, דלמה ליה למיפרט. ובשם 

דדוקא משום דפירט התובע, דהשתא לא היו צריכים למיהדר ולמיפרט, 
אבל כל היכא דלא פרטינהו תובע אף דפרטינהו עדים אינם חייבין אלא 

 משום דידעי ליה עדות בפרטי אחריני. אחת, דדילמא פרטינהו עדים
נקט ליה משום יום הכיפורים דאף על גב  רש״י ד״ה ושחבל בי חבירי,) ח

דלכאורה בלא יום הכיפורים נמי  הרש״ש,דענוש כרת חייב ממון. כתב 
כיון דהמכה עבר אלאו ד״לא יוסיף״, ואשמועינן דמשלם אף דאיכא 

 מלקות.
דמוכח מהאי הריטב״א, ב כת גמ׳, משום בושת ופגם דממונא הוא.) ט

לישנא דתובע בסתמא שאנס או פיתה, וקא משמע לן דיש בכלל תביעה 
(לח:), גבי שבועת הפקדון  לקמןסתם, אף בושת ופגם, ואף למאן דאמר 

דכי תבע סתם, קנסא בלחוד קתבע, משום דהתם קתבע לאונס ומפתה 
י קתבע גופיהו, אבל לגבי עדים לא בעינן לאטרוחי להו תרי זימני, וכ

סתם שיבואו ויעידו, בין אקנסא, ובין אבושת ופגם משביע להו. אמנם 
הרש״ש, (פ״ד מ״ו) כתב, דאף הכא פליג ר׳ שמעון. והקשה התוס׳ יו״ט 

(צח:) דדבר הגורם  בבבא קמאהיאך אפשר לומר כן, הא ר׳ שמעון סבר 
לממון כממון דמי, ובודאי יתחייב בשבועת העדות אף בקנס, כיון דגורם 

(מב:), דר׳ שמעון בפקדון בכתובות לממון. ותירץ, על פי מאי דמסקינן 
לדבריהם דרבנן קאמר, ולכך הכא נמי הוה ליה למימר לדבריהם. עוד 

(לב.), דלא דמי דבר הגורם לממון דר׳ שמעון, לדבר הגורם  לעילכתב 
 לממון דר׳ אלעזר ב״ר שמעון.

ולה כתובתה וכן פגם בת רש״י ד״ה משום בושת ופגם, בתוה״ד,) י
(פ״ד מ״ו), הא לא מצינו בשום התוס׳ יו״ט מאתים ובעולה מנה. הקשה 

מקום שהאב נוטל את הכתובה, ומדוע הכא האב נוטל פגם הרי לא 
 דמחשבינן את הטובת הנאה שיש לו בה.הרש״ש, הפסידוהו. ותירץ 
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כדמפרש וכו׳ שאין הענין מדבר אלא בכפירת  רש״י ד״ה שאני כהן,) יא
דהא בעדות זו נמי שייך תביעת ממון, כגון שנתן הרש״ש, מון. הקשה מ

תרומת טבלו לכהן מפני שלא ידע שהוא עצמו כהן, ועכשיו שנודע לו, 
טוענו להחזירה לו דהוה מתנה בטעות, ומשביע עדים על כך. ותירץ 

דמכל מקום פטורין, משום דעיקר עדותם אינו על בחידושי החתם סופר, 
 לא על שהוא כהן.תביעת ממון, א

(המתחיל בעמוד א׳), דאיכא לאוקמא בנערה  תוס׳ ד״ה ושאנס איש) יב
דסבירא להו דאין לפטור משום דבעינן  המהרש״א,שנתארסה וכו׳. כתב 



 
 
 
 

״שישמע מפי התובע״, כיון דמיירי שבא בהרשאה ממנה, ומהני אף דלא 
מטי לידיה מעולם. ועוד יש לומר, דהבת גופה משביעתן שאנס פלוני 

, דהוי טעמא משום דרש״י בד״ה פטוריןתו. וכתב, דלפירוש קמא ב
״שישמעו מפי התובע״, הוה מצי בגמ׳ למפרך מהכא אדיוקא דמנה 
לפלוני וכו׳, אלא דניחא ליה למיפרך מסיפא דקתני בהדיא. ועוד כתב, 
דאי הוה מקשה מסיפא, הוה מצי לשנויי דמשכחת חיובא דמנה לפלוני 

 ה, מה שאין כן בקנס.היינו בממון דמטא לידי
אע״פ דפסקינן במרובה דשליח שוויה וכו׳.  תוס׳ ד״ה בבא בהשראה,) יג

דהכא מיירי שעשאו שותף למחצה הראב״ד, תירץ בשם  והריטב״א
לשליש ולרביע, ומיגו דמישתעי דינא אדידיה מישתעי אכולהו. עוד 
תירץ, דכי אמרינן דשלח ביד שליח פטורין, הני מילי בשלא עשאו שליח 

לא לשבועה, אבל אם עשאו שליח לתביעת ממון, קרינן ביה ״מפי א
על הנך תרוצי. ולכך פירש, דהא הריטב״א, תובע״. ועיין שם מה שהקשה 

דאמרינן התם שליח שויה, מיירי לעניין מאי דתפס דלא מפקינן מיניה, 
 אבל לענין לאפוקי מנתבע אינו שליח אלא תובע גמור.

מהא  המאירי,הקשה  דרוצח יוכיחו. גמ׳, אלא בתביעת ממון אואין) יד
(סו.) ועוד, ״דאין אדם דן גזירה שוה אלא אם כן למדה בפסחים דאיתא 

, ואם כן, היאך משיבו ״אואין דרוצח יוכיחו״, הא שמא לא היתה "מרבו
הקבלה אלא ב״או״ ״או״ מפקדון לעדות. ותירץ, דהא דאמרינן להאי 

שוה על אותה תיבה, אמנם כללא, היינו דקיבל מרבו דיש לדרוש גזירה 
 הבחירה בידו לדון במה שיראה לו שהיא דומה לו ביותר מהאחרות. 

יבואו פלוני ופלוני ויעידו שמנית  רש״י ד״ה מנה מניתי לך, בסוה״ד,) טו
דמשמע מדבריו, דמחייב  התוס׳ הרא״ש,לי בפניהם ואני פורע לך. הקשה 

ידי קנס משכחת עצמו לכל מה שיעידו עדים. והקשה, דאם כן, אפילו בע
ראייה בלא ידיעה, כגון שחייב עצמו, ואמר, אם יבואו עדים שאנסתי 
אשה מעולם, אני אתן. לכך פירש, דאיירי דאמר לא היו דברים מעולם, 
והא דקתני ויבאו עדים ויעידו הוי מלשון הברייתא, דהיינו אם יבואו 

ון דאי עדים ויעידו, הוחזק כפרן, ובקנס לא משלם בכי האי גוונא, כי
אפשר לחייבו כשהוחזק כפרן, דאם כן, נמצא דנתחייב על פי עצמו. עוד 
כתב, דיש ליישב דברי רש״י, דאפילו כשאמר בקנס אם יבואו עדים 
 ויעידו אני אתן, לא מחייב, כיון דנתחייב על פי עצמו. (עיין באות הבאה).

 אם כן, אין אנו מחייבין אותו עלבחידושי הר״ן, שם. הקשה בא״ד, ) טז
ידי עדות העדים, אלא מפני שמחייב עצמו. ותירץ, דכוונת רש״י, דהכי 
קאמר, אם יבואו עדים ויעידו אני אתן, דאם יבואו אהיה מוחזק כפרן 

 ואתן על כרחי.
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עדות ופקדון באין ע״י טענה וכו׳ מה שאין רש״י ד״ה תבעיה וכפריה, ) א

ניהן יש תובעין. אמנם דבשברבינו חננאל, כן בשבועת ביטוי. וכן פירש 
ביאר, דתבעיה, היינו דאין חייבין עד שישמעו מפי התובע,  הר״י מיגאש

בשבועת העדות עד שיאמר להם התובע בואו ותעידוני, אבל אם נשבעו 
קודם שישאל מהם התובע להעיד, פטורין. וכן בשבועת הפקדון, אינו 

, ואם נשבע חייב עד שיתבע אותו ויאמר לו תן לי פקדון שיש לי בידך
קודם שיתבע אותו, פטור. מה שאין כן בשבועת ביטוי דאין שם תובע 

 ונתבע.
רש״י בד״ה אאואין דר׳ כתב גמ׳, ר״ע אאואין דר׳ אליעזר סמיך. ) ב

דאתביעת ממון גופה קאמר יש מהן שהוא חייב וכו׳.[ולפירושו אליעזר, 
ניהו  , היבד״ה מאי בינייהוחזינן להדיא מאי בינייהו, ועל כן ביאר 

 הר״י מיגאשתביעת ממון דפטר רבי עקיבא ופטר רבי אליעזר] אמנם 
ביאר, דרבי עקיבא יליף מדכתיב ״מאלה״ ולא ״אלה״ דעל מקצת חייב 
ועל מקצת פטור, ו״אואין״ דרבי אליעזר מיגלי, הי מנייהו המקצת דפטור, 
כדאמר, מה להלן אינו מדבר אלא בתביעת ממון. [דהיינו דמקצת דחייב 

נו ממון ומקצת דפטור היינו בתבעו דבר אחר] ולשיטתו ביאר, ״מאי היי
בינייהו״ כלומר כיון דתרוייהו אית להו ״אואין״, אמאי אצטריך רבי 
עקיבא למילפיה מדכתיב ״לאחת מאלה״ ולא נפיק מ״אואין״ דרבי 

 אליעזר לחודא. 

כתב גמ׳, משביע עדי קרקע לר׳ אליעזר חייבין ולר׳ עקיבא פטורין. ) ג
דלפי מה שפירש (עיין באות הקודמת), דלר׳ עקיבא חייב  ״י מיגאש,הר

בכל תביעת ממון, כיון דיליף נמי מ״לאחת מאלה״, דמשמע בין קרקע 
ובין מטלטלין, אם כן, מאי דלא נפיק מ״אואין״, מפיק מהאי קרא אחרינא, 
אבל לר׳ אליעזר דמפיק מ״אואין״ לחוד, לא מחייב, דהא גבי שבועת 

פינן מינה לשבועת עדות לית בה קרקע. [וצריך לומר, דלבריו הפקדון דיל
 לא גרסינן בגמ׳ ולר׳ יוחנן דאמר וכו׳.].

לר׳ אליעזר חייבין וכו׳ והא דאמרינן וכו׳ רש״י ד״ה איכא בינייהו, [) ד
דלא כר׳ אליעזר. לכאורה דבריו צרכים עיון, דהרי אינו מחוייב לשלם על 

הפיקדון, אמנם לפי מה דמסקינן פי עצמו ואיך אפשר לחייבו בשבועת 
(מב: עיין שם) דפליגי בגוונא שכבר נתחייב בבית דין אם כן  בכתובות

הווי ממון ומתחייב בהודאתו, וטעמא דרבי שמעון דפטר משום משום 
 דעיקרו קנס (א.ג.)]. 

 דדריש פרשת שבועת הפיקדון בריבויי ומיעוטי וכו׳, הקשהבא״ד ) ה
ריש בכל התורה ריבויי ומעוטי, הא ר׳ עקיבא הוא דדהריטב״א, 
(ד:). ותירץ, דאין הכי נמי, אבל הכא אתא קרא לעיל  וכדאמרינן

ד״מאלה״ ומיעט עדי קרקע או עדי קנס. וכתב, דלפי זה צריך לומר, דהא 
דכתב רש״י דההיא דכתובות דלא כר׳ אליעזר, נקט ר׳ אליעזר משום 

יבא, דהא גבי דמפרש הכא לחיובא, אבל הוא הדין דלא אתיא כר׳ עק
פיקדון דריש ריבויי ומיעוטי, ולא פטר אלא בעדות כיון דכתיב ״מאלה״. 

, דיש בד״ה או דלמא (לג.)בתוס׳ לעיל  דהכי מוכחהמרומי שדה,  וכתב
 לחלק בין עדות לפקדון.

בהגהות הגרא״מ ביאר גמ׳, לימא ר׳ יוסי הגלילי לית ליה דר׳ אחא. ) ו
אחר דאיירי הכא רק בתביעת  דלשאר התנאין דילפי ממקום הורוויץ,

ממון, ליכא למידק הכי, אף ד״ראה״ ו״ידע״ קאי רק בממון, כיון דסבירא 
ליה דקרא ד״ראה״ ו״ידע״ גלי לן דבממון מתקיימת בחדא מינייהו, אבל 
לר׳ יוסי הגלילי פריך, דעל כרחך פשיטא ליה מסברא דלא שייך אלא 

ואפילו באומדנא  בממון, ועל כרחך משום דלית ליה דר׳ אחא כלל,
 דמוכח טובא.

חבר היה וכמאן דאמר אין צריך התראה. תוס׳ ד״ה על פי שנים עדים, ) ז
דאיכא למימר דר׳ שמעון מתרה והולך ורץ  הוסיף לתרץ,והריטב״א 

 הרמב״ן.  אחריו. וכן תירץ
דמיירי כגון דאיכא קמן חד טריפה תוס׳ ד״ה טריפה הרג וכו׳, בסוה״ד, ) ח

 מיירי בטריפה שטריפתו ניכר מבחוץ תחת בגדו.כתב, דוברשב״א וכו׳. 
הקשה גמ׳, משביע עדי קנס וכו׳ נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן. ) ט

היכי אשכחן ידיעה בלא ראיה גבי קנס, הא הוי מודה בקנס  הפורת יוסף,
ופטור. וכתב, דאפשר לדחוק, דמכל מקום הוה אמינא דחייב, מגזירת 

כתב, דשייך ידיעה בלא ב״א ובריטהכתוב אף שעדותן אינה מועילה. 
 ראיה, בגוונא שנכנס אחריה לחורבה כשהיא בתולה ונמצאת בעולה.
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, ולא הכיר רש״י ד״ה ועדים רואין כתב גמ׳, ועדים רואין אותו בחוץ.) י
דרש״י פירש כן, דאורחא דמילתא  החשקת שלמה,הנתבע בהם. וביאר 

ו דברים מעולם. ועיין דאם היה מכיר בהם הנתבע, לא היה טוען לא הי
 . התוס׳ ד״ה ועדים מה שביארו

מאי קמבעיא ליה, והא ברייתא קתני הרשב״א, הקשה  גמ׳, שם.) יא
(לג:), דראיה בלא ידיעה ״כיצד, מנה מניתי וכו׳״. ותירץ, לעיל בהדיא 

 דהא דקתני כיצד אינו מלשון הברייתא, אלא גמ׳ פירשה כן.
 הרשב״א,הקשה זק כפרן. גמ׳, אי דאמר לא היו דברים מעולם הוח) יב

דאמאי אי חזר ואמר פרעתי לא נאמן, הא אמרינן בסמוך דמילתא דלא 
רמיא עליה דאיניש אמר ליה, ולאו אדעתיה. ותירץ, דמאן דמנו ליה 

 מעות הוי מילתא דדכירי ביה אינשי.
(סימן עט סק״ב), הקצות החושן הקשה  גמ׳, אין שקלי ודידי שקלי.) יג

ן להשאיל ולהשכיר, דאי איכא עדים שראו דמאי שנא מדברים העשויי
אותו שנתנו לו בסתם ולא ידעי אם בתורת מתנה ולקוח, או בתורת 
שאלה, דאמרינן דמסתמא בתורת שאלה אתי לידיה, ואם כן, מטבע נמי 



 
 
 
 

דעומד להלואה אמאי לא נימא שקיבלו בתורת הלואה. ותירץ, דשאני 
יל ולהשכיר מוקמינן חפץ דהדרא בעיניה, להכי בדברים העשויין להשא

לה בחזקת מרא קמא, אבל הלואה דניתנה להוצאה, לא שייך לומר דהוי 
בחזקת בעלים הראשונים, דהא ודאי יצתה מחזקתן, ואפילו נתנו לו 

 בתורת הלואה.
תימה וכו׳ כל כמה דלא קים ליה גזירה  תוס׳ ד״ה כי היכי דגמר,) יד

דתוס׳ לא ש״א, המהרשווה על כרחך במה מצינו לא מצי למילף. ביאר 
, דר׳ שמעון, גמר מפקדון בגזירה כרש״י בד״ה מכדיניחא להו לפרש 

שווה דתחטא תחטא. דהא ברישא דברייתא לא אסיק אדעתיה למילף 
בגזירה שווה עד לבסוף, אלא דבעי למילף במה מצינו, ואהא קשיא להו, 
דבמה מצינו נמי ליכא למילף נשבע בעדות מפקדון, דאיכא למיפרך מה 

יקדון שכן עשה בו נשים כאנשים. ועל כרחך צריך למימר, דהפירכא לפ
דהוי בעדות ולא בפקדון, והא דנקט ר׳ שמעון  ממושבע מפי אחריםהוי 

במילתיה ״נשבע״ היינו לרווחא דמילתא, כיון דהכי הוא לפי האמת, 
דיש ליישב דברי בחידושי חתם סופר, לבתר דקים לן גזירה שוה. וכתב 

ון סבר, דאי ילפינן תביעת ממון בגזירה שווה ד״תחטא רש״י, דר׳ שמע
תחטא״, נהי דאין גזירה שווה למחצה וילפינן נמי דמושבע כנשבע עדות 
מפקדון, מכל מקום, כיון דלא מופנה דהא איצטריך לתביעת ממון, איכא 
למיפרך שכן עשה בו נשים כאנשים, ולכך בעי למילף תביעת ממון מקל 

מופנה למושבע כנשבע ותו ליכא למיפרך עלה וחומר, והגזירה שווה 
הגזירה שוה, אלא פריך על הקל וחומר דבעי למילף תביעת ממון, דמה 
לפקדון שכן לא עשה בו מושבע כנשבע, וממה נפשך חדא מיניה לא 
ידעינן, ואהא הוי חוכא, דכיון דהגזירה שווה אתא לעדות מפקדון הכי 

 וחומר דתביעת ממון. נמי פקדון מעדות, ותו ליכא למיפרך אקל
דהחוכא היא, משום דעל כרחך רצה לומר  תירץ,הרש״ש שם. בא״ד, ) טו

דבשבועת העדות חייב במושבע ונשבע, דאי נימא דפירכת הקל וחומר 
הוי ממושבע לחוד דפטור בשבועת הפקדון וחייב הכא, אם כן, בקל 
ן וחומר הוה ליה למיחשב נמי דחייב נשבע מפי עצמו בפקדון, מה שאין כ

 בעדות דפטור. 
והתוס׳ תימה היכי מדמי פקדון לעדות וכו׳. תוס׳ ד״ה פקדון נמי, ) טז

תירץ, דלקמן משנינן הכי, משום דבעי למילף עדות מפקדון הרא״ש 
דשוגג אין מזיד לא, והוצרך להוכיח, כי היכי דלא נילף עדות מפקדון 
בגזירה שווה, אבל הכא אף בלא ההוכחה דשבועת העדות ממילא 

 ן, דכיון דלא כתיב ביה ״ונעלם״, מסתמא איירי בין בשוגג בין במזיד.ידעינ
נאמר כאן ומעלה מעל ונאמר להלן כי רש״י ד״ה ממעילה גמר, ) יז

איך הרשב״א, תמעול מעל. משמע מדבריו דיליף בגזירה שווה. הקשה 
אקשי דנגמרה מעדות, הא אין אדם דן גזירה שווה מעצמו אלא אם כן 

ץ, דלאו גזירה שווה קאמר אלא במה מצינו. קבלה מרבו. ורצה לתר
ודחה, דמדקאמר מסתברא ממעילה הוה ליה למילף וכו׳ אדרבה מעדות 
וכו׳, משמע דגמירי בגזירה שווה. ותירץ, דתרוייהו שמיע להו, אלא 
דמוקי חדא מינייהו לכך, וחדא מינייהו לכך, וכדמסקינן דמושבע כנשבע 

דזדון שבועה דלא ניתן לכפרה בפקדון מעדות ב״תחטא״ ״תחטא״, והא 
תירץ, דהא דילפינן ממעילה הוי בגזירה שווה והרמב״ן ילפינן ממעילה. 

 ד״חטא״ ״חטא״, ואהא מקשינן ליגמר מעדות מהאי גזירה שווה.
 החזון אישהקשה  גמ׳, דלמא מזיד כשוגג פריך דגמר לה ממעילה.) יח

בור שהוא (ליקוטים סימן כד), דהא לא דמיא, דשוגג דמעילה, היינו ס
חולין, ובשבועת הפקדון בכי האי גוונא פטור, דהא בעינן זדון הפקדון, 
דאי לאו הכי לא חשיב ״האדם בשבועה״, וכן אם שגג באיסור שבועה 
דפטור, ובמזיד בשבועה ושגג בקרבן, חשיב שוגג בפקדון, מה שאין כן 
במעילה בהאי גוונא חשיב מזיד. ותירץ, דמכל מקום ילפינן ממעילה 

 פטור מזיד גמור, אבל פרטי דין מזיד כל חד כדיניה.ל
היכי מצי  הריטב״א,הקשה גמ׳, ותהדר עדות ותגמר לה מפקדון. ) יט

למילף מפקדון, והא פקדון למד ממעילה ואין למדין למד מלמד בקדשים. 
ותירץ, דשאני הכא דתרוייהו בגזירה שווה, דפקדון יליף ממעילה בגזירה 

חוזר ומלמד על עדות בגזירה שווה ד״תחטא״ שווה ד״מעילה״ ״מעילה״, ו
 ״תחטא״, ודבר הלמד בגזירה שווה חוזר ומלמד בגזירה שווה.

 
 דף לה ע"א

התוס׳ יו״ט כתב מתני׳, שאמר איש פלוני ליתן לי מאתים זוז וכו׳. ) א
(פ״ד מ״ח), דאפילו הווי עני, דאינו חייב אלא מטעם נדר ואין בית דין 

(פ״ה מ״ט), דחייבי בערכין מהא דאיתא , הרש״שיורדין לנכסיו. והקשה 
ערכין ממשכנין אותן. ותירץ, דהיינו דוקא על ידי גזברין, ולא על ידי בית 

 דין.
(סימן יט), דכל הנך פטורין  הרא״שכתב  מתני׳, הרי אלו פטורים.) ב

(כה:), דהוי  לעילדמתניתין, פטור אף מקרבן שבועת ביטוי וכדאמרינן 
לל ויצא לדון בדבר החדש ואין לך בו אלא שבועת העדות דבר שהיה בכ

חידושו, ואף היכא דלא מחייב משום שבועת העדות. וכתב, דמכל מקום, 
חייב מלקות משום דנשבע לשקר, אף דלא שייך מלקות גבי שבועת 

 העדות.
דאם ענו בחידושי הגרע״א, כתב מתני׳, מפני שקדמה שבועה לעדות. ) ג

דאינם הרש״ש, שבועת ביטוי. וכתב אמן, ואחר כך ידעו ולא העידו, הוי כ
 חייבים, משום דהוי כנשבע לקיים את המצוה.

הרמב״ן, אף על גב דכבר שמענו וכו׳. וכן הקשה תוס׳ ד״ה או שהיה, ) ד
(ל.) בראויין להעיד. ותירץ, לעיל דעד מפי עד נמי פשיטא, דהא קתני 

דאתי לאשמועינן, דאפילו אמר לו נאמן עלי עד מפי עד או קרובין 
 סולין, מכל מקום, פטורין, דבראויין להעיד הכתוב מדבר.ופ
איצטריך למיתני הכא דאפילו אם יש שלשה וכו׳ דעדות בא״ד, ) ה

(סימן לו סק״י), הנתיבות המשפט שבטלה מקצתה בטלה כולה. הקשה 
הא נמי איתא במשנה דקרוב או פסול מבטל כל העדות. ומשום הכי 

ן, כגון בג׳ שנכנסו לבקר החולה, תירץ, דמיירי במקום שיכולין לעשות די
 דמכל מקום פטורין, כיון שאין זה בגדר שבועת העדות.

דצריך לומר דמשביע כולם שיעידוהו, דאם הרש״ש, שם. כתב בא״ד, ) ו
היו מעידים כולם כמו שהשביעם היתה עדותם בטלה. ועוד כתב, 
דאפילו אם לא השביע את הקרוב וכדמשמע לישנא דמתניתין, דאמר 

וכו׳. מכל מקום, כיון דהוא ביניהן וכדקתני ״אחד מהן״, אם לשנים 
נתכוין להעיד בשעת ראיה, יכולין לומר אילו העדנו גם זה היה מעיד 

 עמנו. 
מזכיר את השם באחד מכל הלשונות רש״י ד״ה אוסרכם אני בשבועה,  ) ז

דבלשון  כתב,ד״ה ושבועות כשבועות (ב.) הר״ן בנדרים הללו. אמנם 
(עמוד ב׳) מסוטה דבעינן שם, ר׳ לקמן גי. והא דילפינן שבועה בלחוד ס

חנינא בר אידי הוא דגמר לה, אבל רבנן לא בעו שם ולא כינוי. וכתב 
דלענין מלקות אינו לוקה אלא בהזכרת השם, דבכולהו לאווי  הראב״ד,

כתב, והריטב״א דשבועה כתיב שם, אבל איסורא איתא נמי בלא שם. 
האמורה בתורה, אפשר דאפילו לר׳ חנינא דלרב יהודה דמפרש בשבועה 

בר אידי לא בעי שם, דכיון דאמר ״האמורה בתורה״ הוי כמאן דמזכיר 
 את השם.

אע״ג דההוגה את השם וכו׳ שמא כיון  תוס׳ ד״ה באלף דלת ביוד הי,) ח
בסוכה נראה לבאר כוונתם, על פי מה שכתבו  מותר. מתכוין לשםשאינו 

ד ה״א שם גמור, אין זה הוגה שם דאע״פ שיו״ד״ה יו״ד ה״א, (ה.) 
, לשם שם שלםבאותיותיו, אם מזכיר שתי אותיות, כיון דאינו מזכירם 

עוד כתבו שם, דאף שרש״י פירש שהוגה את השם היינו שדורש אותיות 
בעבודה פירש כן (ורש״י  של שם בן ארבעים ושתים, נזהרין בכל השמות.

בו, דרוב העולם מפרשים כת ד״ה הוגה השם,שם (יח.) והתוס׳  יז:)זרה 
שהיה קורא בפירוש אותיות שם המיוחד באותיות של שאר התיבות, וזה 

דף נ.) לא כשאני נכתב אני נקרא אני נכתב  (בפסחיםאין לעשות כדאמר 
שם בתוס׳ הוסיף, שאין להזכיר אף אותיות י״ה  ור״יבי״ה ונקרא בא״ד. 

כתב על פי  אלחנן ור׳כמו שרגילין העולם, שהרי י״ה הוא שם המיוחד. 
סוגיין, שגם אין להזכיר א״ד מאדני דהא א״ד מאדני, י״ה מהשם אין 

 . ובגמ׳נמחקין. ובפירוש ר״ח משמע שא״ד מאדני הוא שם כמו י״ה מה׳
, (שם יח.) איתא דלההתלמד מותר להגות את השם, אבל לא בפרהסיא

דין שהאריך בפרטי  (כלל ה׳ אות א׳)בנשמת אדם  ועיין נמי עיין שם.
 הוצאת שם שמים לבטלה ומקורו.



 
 
 
 
דלא גדולי המפרשים,  בשםהמאירי כתב גמ׳, יש שמות שנמחקין. ) ט

אבל אם נכתבו במקומן, קדושין  אמרן, אלא דוקא שנכתבו שלא במקומן,
הן ואינן נמחקין, ואף שלא במקומן לא אמרן, אלא שנכתבו לבדן, אבל 

מות שאין נמחקין, אם נכתבו עם כל הפסוק הרי הוא כמקומן, ובשאר ש
אין שינוי מקום מפקיע קדושתן, ואפילו נכתבו לבדן. וכתב, דאינו נראה. 
ולכך כתב, דלא אתי לאשמועינן אלא דבשמות שאינן נמחקין אף 
שהמחיקה לצורך, כגון שטעה, אין נמחקין. אבל שאר אותיות נמחקין 

 לצורך לכתחילה, אף במקומן.
 

 דף לה ע"ב
הריטב״א, הקשה אחרינא דאיקרי רחום וחנון. גמ׳, כיון דליכא מידי ) י

(קלג:), מה הוא רחום אף אתה היה רחום. ותירץ, בשבת מהא דאמרינן 
דאפילו הכי לא מיקרי איניש ״רחום וחנון״ סתם, אלא משום ״והלכת 

(קיב, ד), דתהילים , דאמר על הקרא רבינו יונהבדרכיו״. והקשה על דברי 
חום וצדיק״, דקאי על האיש ירא ה׳, ״זרח בחושך אור לישרים חנון ור

ואם כן, אשכחן מידי דאיקרי בתורה רחום וחנון. ותירץ, דמכל מקום, לא 
 מיקרי כן בלשון בני אדם סתם.

דהיינו דצבקות הוי שם. ביאר  גמ׳, אמר שמואל אין הלכה כר׳ יוסי.) יא
(סימן כג), דהכי נמי במתניתין דקתני צבקות, משמע דהוי שם הרא״ש 
ק, דליכא לשנויי אצבקות כדשני אחנון ורחום, דהא איכא מידי ואין נמח

 דאיקרי צבאות, כמו צבאות ישראל.
דבלפניו אפילו הריטב״א, כתב  גמ׳, אינו נמחק לפי שכבר קדשו השם.) יב

אחרים מודים דנמחק, ואפילו נכתב כל השם, דאי איירי קודם דנכתב, 
י נמחק, ולא אפילו ״צ״ב״ מצבקות ו״ש״ד״ משקי ו״א׳״ מאלוקים נמ

אמרינן כיון שנכתב כל השם קדשו השם מלפניו, דלא מיקרי קדשו, אלא 
 שקדשו בשעת כתיבה שכבר היה נכתב השם.

(פ״ו מיסודי התורה ה״ג), דאף שנתקדשו הרמב״ם כתב  גמ׳, שם.) יג
ואסור למוחקן, מכל מקום, המוחק אלו האותיות הנטפלות אינו לוקה, 

(שם), דשאני בין  הכסף משנהר אבל מכין אותו מכת מרדות. וביא
האותיות שהם קדושות לפי שהם מעצם השם, לאותיות שאינם מעצם 

 השם, אלא השם קידשם.
דמוכח מהכא, דבעינן  בהגהות הגרא״מ הורוויץ,כתב  גמ׳, שם.) יד

 כסדרן בכתיבת אותיות השם, וגם הנטפל מלאחריו כדי שיתקדש.
(עין העיון יעקב ב כת גמ׳, חוץ מזו שהוא חול שנאמר ויאמר אדני.) טו

יעקב), דלכאורה משמע מהכא, דשמות המלאכים אף שהם מלאכי 
הקודש מותר למחקם. אמנם דחה ההוכחה, משום דשאני הכא, 

 דאברהם סבור שהיו אנשים ממש.
המצפה ביאר  גמ׳, כמאן אזלא הא דאמר רב יהודה אמר רב וכו׳.) טז

דם ומאוחר דדרש דקאי אקודשא בריך הוא, משום דסבר אין מוקאיתן, 
בתורה, ואם כן, הא דאמר אברהם לקודשא בריך הוא שהולך להכניס 
אורחים, היה לאחר שכבר הוזכר כל הענין שבאו המלאכים אצלו, 

 ומשום דאין מוקדם ומאוחר בתורה.
 כלמאי התוס׳ הרא״ש, הקשה  גמ׳, כל השמות האמורים בלוט חול.) יז

ורו נא״, ובהא השמות, הא לא כתיב ביה אחר אלא ״הנה נא אדני ס
ליכא למיטעי. ותירץ, דאגב דנקט באחריני כל שמות, נקט נמי הכא כל 

 שמות.
דהא פשיטא, שזה שם המיוחד  הריטב״א,כתב  גמ׳, יוד הי קודש.) יח

בכל מקום שהוא קודש. אלא אגב ריהטא נקטיה דבעי למימר דאידך 
 חול.

(חידושי אגדות), המהרש״א כתב  גמ׳, חוץ מזה שאלף למד קודש.) יט
 דקאי נמי לתנא קמא דסבירא ליה כולן חול, דזה ודאי קודש.

(סימן כג), הרא״ש כתב  גמ׳, כל שלמה האמורים בשיר השירים קדש.) כ
דלאו לענין שאין נמחק קאמר, אלא לידע פירושו, וכן בכל מלכיא 

 האמורים בדניאל.
לרבנן הניחם ויעסקו בתורה אחד  רש״י ד״ה ומאתים לנוטרים,) כא

(כו.), דאמר ביומא על פי מה דאיתא  הפורת יוסף, מששה שבהם. ביאר

רבא לא אשכחן צורבא מרבנן דמורה, אלא דאתא משבט לוי ויששכר, 
 אם כן, הרי הם חלק ששית מי״ב שבטים.

בהוצאת מלחמת הרשות קאמר. ביאר תוס׳ ד״ה דקטלא חד, ) כב
רש״י דלשון דקטלא לא משמע להו באנגריא כמו שפירש  המהרש״א,

אלא ״קטלא״ ממש. וכתב, דמשמע להו דבמלכי ישראל  בד״ה דקטלא,
איירי קרא בהוצאה למלחמת הרשות, דבמלחמת מצוה כתיב ״לא תחיה 

 כל נשמה״.
דאילו לנבוכדנצר לא הוה קרי וכו׳  רש״י ד״ה חוץ מזה מלך מלכיא,) כג

(חידושי אגדות), דאף שהיה מולך בכיפה המהרש״א מלך מלכיא. כתב 
אל קורא לו כן. ועוד פירש, דאי הוה קאי על שאר מלכיא, לא היה דני

מלך מלכיא על נבוכדנצר, לא הוה ליה למכתב מלת ״מלכא״ אלא אנת 
 מלך מלכיא.

דלמאן דגמיר  המהרש״א,הקשה  גמ׳, התם שבועת האלה כתיב.) כד
גזירה שווה נמי תקשה דשבועה בלאו אלה לא משמע בגזירה שווה. 

 לפרוך אתרוייהו.וכתב, דאין הכי נמי, אלא נטר עד הכא כדי 
דלולי דברי  המהרש״א,שבועת ה׳ תהיה. כתב  רש״י ד״ה השבע,) כה

רש״י היה נראה לפרש, דהשבע היינו ״והשביע הכהן״ דסוטה, דמהכא 
יליף ״אלה״ ״אלה״ לגזירה שווה. וביאר, דלרש״ לא משמע ד״השבע״ 
ו״לא תשבע״ היינו ״השבע״ דסוטה ו״לא תשבע״ דעדות. וכתב, דמכל 

ינן שפיר מר׳ חנינא בר אידי דאית ליה גזירה שווה מסוטה, מקום מיית
דאי לאו גזירה שווה דהכא, לא אמרינן התם ״לא תשבע״ כמו ״השבע״, 

 אלא הוי סמכינן אגזירה שווה דהכא.
תימה תיפוק ליה מגזירה שוה דתחטא  תוס׳ ד״ה מה כאן שבועה,) כו

ה כתיב דאי לא הו התוס׳ הרא״ש,תחטא משבועת הפקדון וכו׳. ותירץ 
״אלה״, הוה ילפינן מהתם דבשבועה, אבל השתא דכתיב ״אלה״, לא 
ילפינן מפקדון לאפוקי ממשמעותא, אי לאו דילפינן ממקום אחר ד״אלה״ 

 היינו שבועה.
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בחידושי החתם הקשה גמ׳, אמר ר׳ אבהו מנין לאלה שהיא שבועה. ) א

רץ, דבעי למילף וכי נעלם ממנו קראי דסוטה ״שבועת האלה״. ותיסופר, 
התוס׳ בד״ה אלה בלא שבועה דהוי נמי שבועה, ולאפוקי מהא דהקשו 

 יכך.
האומר לחברו וכו׳ וחייב לקיים תנאו. רש״י ד״ה בו קבלת דברים, ) ב

(בגליון הש״ס) הא ליכא חיוב לעשות התנאי, אלא דאם הגרע״א הקשה 
לא יקיים התנאי בטל המעשה. ועוד, אמאי צריך לענות אמן לקבל 

תנאי, הא הנותן לא נתן אלא על מנת שיתקיים התנאי, ואם לא יקיים ה
תירץ, דעל ידי קבלתו מהני אף והרש״ש. התנאי ממילא בטלה הנתינה. 

 שלא נעשה התנאי לפי משפטי התנאים.
דליכא למימר הרמב״ן, כתב  גמ׳, והוא דאמר לאו לאו תרי זימני.) ג

או״, הא הוי עיקר דאיירי שמזכיר אלוקים, דאי הכי למה לי ״לאו ל
שבועה. ומוכיח מהכא, דשבועת ביטוי אינה צריכה שם ולא כינוי, אלא 
דהוי ידות. והוסיף, דהיינו דוקא כשדעתו ל״לאו לאו״ של הקדוש ברוך 
הוא שהוא שבועה, או שנתכוין לשבועה והוציא ״לאו לאו״ בפיו. 

אבל כתב, דהוי עיקר שבועה, דאין שבועת ביטוי צריכה שם, והראב״ד 
לשעבר לענין מלקות צריך כינוי דכתיב ״לא תשבעו בשמי לשקר״ וכתיב 

 ״לא תשא את שם ה׳״.
היאך הריטב״א, הקשה גמ׳, דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך מאוד. ) ד

לוקה, הא דרשינן מהאי קרא כמה מילי, שלא יעמוד במקום סכנה, ושלא 
קין עליו. יאכל ולא ישתה דברים הרעים, והוה לאו שבכללות דאין לו

ותירץ, דלא הוי לאו שבכללות, כיון דכל האזהרות הוי מענין אחד 
  לשמור את עצמו.

הריטב״א, כתב גמ׳, אבל בקראי אימא לא מכנינן קא משמע לן. ) ה
דדוקא קרא דמייתי ליה לדרשא בעלמא, אבל כשקורין אותו בקריאתו 

קריאה  אין מכנין, ואפילו לתינוקות, וכל שכן בשום קריאה שהיא לחובת
 בציבור.



 
 
 
 
דאמאי לא קשיא הרמב״ן, הקשה  גמ׳, והא לית ליה לר׳ מאיר וכו׳.) ו

נמי לרבנן דפטרי, דמשמע דלית להו מכלל לאו אתה שומע הן. ותירץ, 
דההיא הוי ר׳ חנינא בן גמליאל, והכא בר פלוגתיה דר׳ מאיר הוי ר׳ יוסי 

 או ר׳ יהודה או ר׳ שמעון.
דהא הכא גבי עדות המהרש״א, ה הקש גמ׳, אבל באיסורא אית ליה.) ז

 בעינן תביעת ממון. ותירץ, דלגבי עדים לא הוי אלא רק איסור השבועה.
 ועיין באות הבאה.
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דאם כן לר׳ מאיר שבועה דמתניתין רש״י ד״ה ושאני סוטה, בתוה״ד, ) ח
איסורא גרידתא וכו׳ דהיינו השבעת עד אחד שאינו בא לממון. הקשה 

לעיל הא לרבנן דפליגי אדר׳ אליעזר ב״ר שמעון  ׳),(בעמוד אהמהרש״א 
(לב.), סבירא להו דדבר הגורם לממון לאו כממון דמי ואינו חייב קרבן 
שבועה בעד אחד. ודוחק לאוקמיה מתניתין כר׳ אליעזר ב״ר שמעון, דהא 

(לג.), לא בעי לאוקמה מתניתין כר׳ אליעזר ב״ר שמעון, ועוד דלר לעיל 
לא היה עד אחד איסור גרידא אלא דאית ביה נמי אליעזר ב״ר שמעון 

מחק הגירסא מכח קושיא זו. וביאר, דחשיב דהמהרש״ל ממון. וכתב 
איסור גרידא, משום דלגבי עדים מיקרי איסורא גרידא, מה שאין כן 

 ועיין באות הקודמת. בסוטה דהוה נמי ממון לגבה.
 והרמב״ן׳. ונראה לתרץ דהא דפטרי רבנן וכותוס׳ ד״ה הכי גרסינן, ) ט

תירץ, דרבנן פטרי משום דבעינן קרא כדכתיב ״ושמעה קול אלה״, אבל 
לא ברכה שנשמעת מתוכה קללה. עוד תירץ, דהא דפטרי רבנן הכא, לאו 
משום דלית להו מכלל לאו אתה שומע הן, אלא דהכי משמע להו, אם 
תעיד יברכך, ואם לאו איני אומר שיברך ולא שיקללך, וכדאיתא 

 (סא:), אם תיטיב אגרא, ואם לא תיטיב לא אגרא ולא דינא. בקידושין
 

 פרק שבועת הפקדון
 
 התוס׳ יו״טואחר כך הודה חייב. כתב רש״י ד״ה בפני ב״ד, בתוה״ד, ) י

(פ״ה מ״א), דאף דמסקינן בגמ׳ דאף אי אתו עדים מחייב, מכל מקום נקט 
הודה, משום דבעדים לא משכחת דמחייב אלא כשאין לו קרקעות, או 

מחל על השיעבודים שיש לו, כיון דקיימא לן דשיעבודא דאורייתא, ש
ואין נשבעין על הקרקע, והווי נמי כפירת שעבוד קרקעות, אבל הודה הוי 

כתב, דהוצרך לפרש כן, אליבא דרבה ובמהרש״א מילתא דפיסקא. 
תמה . והרש״ש דסבירא ליה דבעדים לא מחייב דהוי כפירת דברים

בלי הודאתו אינו מתחייב בקרבן וחומש. וכמו  עליהם, הא על ידי עדים
, דאינה באה עד שמודה ושב ד״ה ה״ג היכן שורי(מט.)  רש״י לקמןשכתב 

 .בחידושי החתם סופרמרשעו ולהכי קתני שם והעדים מעידים כו׳. ועיין 
(פ״ג מ״ה), התוס׳ יו״ט ביאר  דכתיב וכחש בעמיתו כל דהו.בא״ד, ) יא

מא דמפי עצמו חייב, דהא ילפינן דאין כוונת רש״י לומר דהוי טע
מ״ונשבע על שקר״, אלא אתי למימר דחייב מפי עצמו אף בלא טענת 

ביאר, דאתי למימר דמדכתיב ״וכחש״ היינו כפירה והמהרש״א התובע. 
 כל דהו, ואפילו שלא בבית דין.

(פ״ז  הרדב״זכתב מתני׳, משביעך אני ואמר אמן הרי זה חייב. ) יב
, דמשמע דבלאו הכי פטור והוי ואמר אמן משבועות ה״א), דאף דקתני

כר׳ מאיר דבעינן מפי עצמו. מכל מקום, אתיא נמי כרבנן, דעד כאן לא 
קאמרי רבנן אלא היכא דקדמה השבועה לכפירה, אבל אם קדמה 
הכפירה לשבועה, דהיינו שאמר לו ״אין לך בידי משביעך אני״, בעינן 

(שם), שכפירתו לאחר  הרמב״םשיקבל השבועה ויאמר אמן. וכמו שכתב 
השבועה שהשביעו התובע הוי כעניית אמן, ולכך אם לא חזר וכפר אלא 

(פ״ה מ״ב) כתב,  והתוס׳ יו״טשתק, לא יתחייב אלא אם כן יענה אמן. 
 (לא:), נקט נמי הכא בכהאי גוונא. לעילדאיידי דנקט הכי 

 מתני׳, שבועה שאין לך בידי ולא לך ולא לך חייב על כל אחת ואחת.) יג
לך ולא לך  לא(פ״ז משבועות ה״י) כתב, שבועה שאין לך בידי  ברמב״ם

(שם), דהרמב״ם פוסק כר׳  הלחם משנהחייב על כל אחת ואחת. וביאר 

(לח.), דלא שאני בין היכא דאמר לא לך בלא ויו או  לקמן יוחנן דאמר
 בויו, דתרווייהו הוי פרטי.

ל ואבידה חייב על מתני׳, שבועה שאין לך בידי פקדון ותשומת יד וגז) יד
 (פ״ה מ״ג), דמסתברא דכי היכי דפליגיהתוס׳ יו״ט כתב כל אחת ואחת. 

(פרט״ו ופכ״ג) דבספרא מהא  כל הנך תנאי ארישא פליגי נמי אסיפא.
כשמרבה לחייב על כל אחת ואחת, נקט בתחילה חמשה תובעים, ולאחר 
מיכן חמשה תביעות. ושמע מינה דלרבות חמשה תובעים מסתבר טפי 
מחמשה תביעות. ואפילו הכי פליגי. כל שכן אחמשה תביעות. וכן נראה 
ממשנתנו דהרי תנן חמשה תובעים קודם חמשה תביעות. אלא דהקשה 
קצת דהוה ליה למתני פלוגתייהו בשבועת העדות שנשנה בבבא השניה 
בפרק דלעיל משנה ה׳. וכן אתה מוצא במשנה דלקמן, דפליג ר״ש ולא כן 

לעיל. וכתב, דאולי הם אמרו את דינם בפקדון, וכך במשנה ו׳ בפרק ד
 קבל רבי דבריהם, ושנאם במקומם.

אין לך בידי לא לך ולא לך בשבועה רש״י ד״ה שבועה באחרונה, ) טו
דהשתא קיימא שבועה אכולה. דהיינו, דלר׳ אליעזר לא בעינן שיאמר 

 הרמב״ןשבועה בתחילה, אלא סגי דיאמר בסוף כיון דקאי אכולהו. אבל 
באחרונה קאמר, כגון דאמר שבועה  דאףדכתב,  הירושלמייא דברי הב

לא לך ולא לך ולא לך שבועה, דהואיל ואמר שבועה יתירה ודאי אפרטי 
 קאי.

התוס׳ ומינה ילפינן שאר אשמות. ביאר תוס׳ ד״ה שבועת הפקדון, ) טז
 דילפינן מ״איל״ ״איל״, או מ״בערכך״ ״בערכך״.הרא״ש, 
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דהיאך אפשר הריטב״א, הקשה הא והא עבדינן. גמ׳, או דלמא ) א
(ד:), ״משום  במכותלמיעבד תרתי דהיינו קרבן ומלקות, הא קיימא לן 

רשעה אחת אתה מחייבו״. ותירץ, דגבי קרבן דהוי לגבוה לא דרשינן 
(סימן כח) דכוונתו דחיוב שהוא לכפרה אינו הקהילות יעקב הכי. וביאר 

מפני עונש אחר, ולא לדחות עונש בדין שתי רשעיות לא להיות נדחה 
אחר, דקרא איירי בהני רשעיות המסורות לבית דין להענישו, ולא במאי 

 דהוה בתורת כפרה.
דמי יודע שהם יודעים לו רש״י ד״ה הזיד בשבועת הפקדון, בתוה״ד, ) ב

דשמא המתרים שמעו מהם  המהרש״ל,עדות ויכול להתרות בו. הקשה 
חדיו עמם ומשום שהן קרובים אינם שיודעין לו עדות, או שהם היו י

. וכתב, המהר״י בן לב בשםהמהרש״א מעידים בעצמם. וכן הקשה 
דליכא לדחויי דהוי כפירת דברים, דהא רב כהנא סבירא ליה דהוי 

דבאיתנהו  בד״ה הא קיימא,(לג.) התוס׳ לעיל כפירה. ותירץ, כמו שכתבו 
פליגי אלא הנהו סהדי קמן, לכולי עלמא הוי כפירת דברים, ולא 

בליתנייהו קמן, ואם כן, הנהו דמתרו בהו אינם יודעים שהם יודעים לו 
ביאר, דאפילו אמר להם שיודעים לו עדות, מכל ובתוס׳ הרא״ש עדות. 

מקום, אין המתרים ראויין להעיד, דדלמא בשעת התראה שכחו העדות, 
 ואין העדים המתרים יכולין להעיד שעובר על ההתראה במזיד.

דהא בעדים זוממין אי הוו צריכי ה הזיד בשבועת הפקדון, תוס׳ ד״) ג
דליכא למימר דהמזימין הרש״ש, התראה הוה מתרינן בהו וכו׳. כתב 

עצמן יתרו בהן, דאם כן, איך תתקבל עדותן כיון שיש לפנינו עדים 
 המזימין אותן. וכתב, דלכאורה מצי למימר דמיירי דאיכא חד מהמזימין.

לידע לעולם אם הם מזידין שיכולין לומר  משום דאי אפשרבסוה״ד, ) ד
דמה שאין כן בפקדון שראו כשהפקיד לו והוא הריטב״א, שכחנו. וביאר 

בא לישבע שלא הפקיד לו כלל, יכולין לומר לו שלא ישבע, דודאי 
 משתבע בשיקרא.

הא אמרינן וכו׳ דהיא לוקה והוא תוס׳ ד״ה מילקא לקי, בתוה״ד, ) ה
יך יתיישבו דברים אלו על הצד ״דהא אהמהרש״א, מביא קרבן. הקשה 

והא עבדינן להו״. ותירץ, דהתם גלי קרא דלא עבדינן הני תרתי קרבן 
ומלקות, אבל הכא מהיכא תיתי דלא ליעבד ביה. אבל לסברא דרק 
לוקה, מהיכי תיתי דעבדינן רק חד אי לאו דלא מצינו דעבדינן תרתי, 

 ה, ותירצו.ואהא הקשו דמצינן דעבדינן תרתי גבי שפחה חרופ



 
 
 
 
הביא גירסא, דכל שכן  גמ׳, וקאמר מכות אין קרבן לא. התוס׳ הרא״ש) ו

קרבן כיון דכתיב בהדיא בקרא, אלא דנקט מכות לאשמועינן מידי דחמיר 
 שבועת הפקדון משבועת העדות.

דאכתי תפשוט מינה בחידושי הר״ן, הקשה  גמ׳, דלמא דלא אתרו ביה.) ז
דאית  ברייתא קא חשיב חומרדבדאתרו ביה ליכא אלא קרבן, דכיון ד

בשבועת הפקדון משבועת העדות, ואם איתא דבדאתרו ביה איכא קרבן 
ומלקות, ליחשבה. ותירץ, דכיון דגבי עדות אי אפשר בהתראה, לא חשיב 

 חומרא, דטעמא דלא לקי בעדות משום דלאו בר התראה.
(פ״ז משבועות  גמ׳, מאי אינו לוקה דאינו נפטר במלקות. הרמב״ם) ח

פסק, דהנשבע שבועת הפקדון במזיד והתרו בו עדים בשעת  ה״ח)
(שם),  הלחם משנהשבועתו, אינו לוקה אלא מביא אשמו בלבד. והקשה 

הא הגמ׳ אבעיא לה אי מחייב מלקות לחוד או קרבן לחוד או שניהם ולא 
איפשטא, ואם כן איך מחייב להביא קרבן על הספק, שמא פטור ומביא 

שטוה מברייתא דקאמרה, ״תאמר בשבועת חולין לעזרה. ותירץ, דפ
הפקדון דאינו לוקה״ ועל כרחך דאיירי בהתראה, דאי לאו, ליכא מלקות, 
ואף דדחינן דאינו לוקה היינו דאינו נפטר ממלקות, מכל מקום, פשטינן 
דלא סגי מלקות לחוד בלא קרבן, ואם כן, נשאר הספק אי קרבן לחודיה 

לקין על הספיקות, ולכך מחייב קרבן בעינן, או קרבן עם המלקות, ואין מ
 בלבד.

גמ׳, אמר להו מכלל וכו׳ ואיכא עדים מיחייב כפירת דברים בעלמא. ) ט
מאי קאמר רבה, הא לשיטתו נמי משכחת שפיר דלא הראב״ד, הקשה 

הוה כפירת דברים, כגון שהיו העדים היודעים בדבר קרובים לתובע 
 הריטב״אמחייבי. וכתב ורחוקים לנתבע, דממונא לא מחייבי אבל מלקות 

ועיין שם בהגהות הגר״מ הרשלר סימן  ברמב״ן,דיש שתירץ, [וכן הוא 
דודאי אף מלקות וקרבן לא מחייבי, דהא הוי עדות שבטלה מקצתה , ]29

(קלד:), דבתרי גופי פלגינן בבבא בתרא בטלה כולה. והא דאמרינן 
מעיד ולא דיבורא אף דלא מהימן אאידך, הני מילי היכא דההוא מידי ד

מהימן ביה הוה מילתא לחיובא נפשיה, דלא מיקרי עדות אלא הודאה 
ולא שייך לומר בה עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, אבל היכא דשני 
הדברים שהעיד בעדותו הוי עדות על אחרים, אף דתרי גופי נינהו, לא 
פלגינן דיבורא כלל, דעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. וכאותה שאמרו 

פ״א ה״א) גבי שטר שהיו עדים חתומים בו, שנתן נכסיו מי (גיטין בירושל
לשני בני אדם, והעדים קרובים לזה ורחוקים לזה דאר״י מתוך שפסולה 

השיג על תירוץ זה, עיין שם. ולכך הריטב״א עדותן לזה פסולה לזה. ו
תירץ, דשאני התם שהיא עדות בשטר, והחתימה נדונת כעדות אחת ולא 

ל בעדות על פה ותרי גופי פלגינן אף בעדים. עוד תירץ, פלגינן לה, אב
דרבה ידע שפיר דמשכחת לה חיוב קרבן בעדים קרובים לתובע, והא 

דאיהו סתמא דהקשה אבעיא דרב כהנא דהוה כפירת דברים, משום 
, ומשמע דאיירי אפילו בעדים כשרים בין לתובע ובין לנתבע בעיא לה

 הנתבע, ולחייבו ממון. שיכולין לבא ולהעיד בבית דין על 
גמ׳, אלא לאו דאמרי ליה מתרוינן ואמר להו מחד מינייכו יזפי דהוה ) י

דכיון דהוו שותפין, כל חד וחד הרשב״א, ביאר  כפירת דברים בעלמא.
הוי כבעל הממון. וכתב, דשמעינן מהכא, דתרי שותפי או תרי אחי דהלוו 

ה יכול לומר לאו לאחד, כל אחד ואחד יכול לתבוע כל החוב, ואין הלוו
 בעל דברים דידי את, משום דמיגו דמישתעי אפלגא משתעי אכולה. 

 
 דף לז ע"ב

מאי קושיא, הראב״ד, הקשה גמ׳, מדקאמר לוקה מכלל דאיכא עדים. ) יא
הא משכחת דאיכא עדים, ומכל מקום הוי כפירת ממון, כגון דהעדים 

רובים קרובים למפקיד והתרו בו וכשרים להלקותו. ותירץ, דכיון דק
למפקיד והתרו בנפקד אל תשבע כי אנו יודעין שהפקדון של קרובינו 

 בידך, לא הוי עדות כלל ואינו לוקה על ידם.
 וכתבגמ׳, משום דהוה שטר שעבוד קרקעות ואין מביאין קרבן וכו׳. ) יב

, דהכופר בו ככופר בקרקעות וקיימא לן דאין רש״י בד״ה משום דהוה
דרש״י הוצרך ות הגרא״מ הורוויץ, בהגהנשבעין על הקרקעות. וביאר 

לדין זה, דהא ממיעוט דגבי קרבן לחודיה, לא שייך למעט שיעבוד, דמאן 

לימא לן דקרא לא איירי בשיעבוד קרקעות, אבל מאחר דמצינו דאין 
נשבעין על הקרקעות, ודאי הוא הדין לשיעבוד, דלענין חיוב שבועה ודאי 

תבר דגם פטור קרבן מהאי תלי עיקרו במאי הוה התביעה, ואם כן, מס
 טעמא.

וכן תוס׳ ד״ה ואין מביאין קרבן על כפירת שעבוד קרקעות, בתוה״ד, ) יג
 כתבוהרמב״ן בפ״ק דבבא מציעא גבי מודה במקצת היכי משכחת לה. 

דלא קשיא מידי, דהא כל מודה במקצת שאין לו עדים כאן, חייב. דאפילו 
אין לך אלא חמישים תבעו מנה לי בידך בשטר ואבד ממני, והלה אומר, 

בשטר, מתחייב בשבועה דאורייתא, דכיון דאין השטר כאן ואינו יכול 
לגבות מן המשועבדין, לא חשיב שעבוד קרקעות, וכל שכן בעדים שאינן 
כאן, דאין תביעה זו שעבוד קרקעות, דהא לא גבי ממשעבדי כלל. ועיין 

ין, דכיון (סימן ג) כתב, דאין דבריו נראוהרא״ש עוד מה שביאר שם. 
דשיעבודא דאורייתא, אפילו מלוה על פה נמי נשתעבדו נכסיו, והא דלא 
גבי מיתמי ומלקוחות, משום דאין המלוה ידועה כיון שאין עדים בדבר, 
ואפילו הלוה מודה, כיון דחיישינן לקנוניא, ואם היה הלוקח מודה 

בוד תירץ, דכיון דמדרבנן ליכא שיעוהריטב״א בהלואה, היה גובה ממנו. 
קרקעות והפקר בית דין הפקר, הא הוה בשעת כפירה, כפירת מטלטלין, 
והתורה חייבה קרבן על כל שבשעת כפירה הוה כפירת מטלטלין, 

 ומדאורייתא נמי מיחייב קרבן השתא.
הוסיף, ובתוס׳ הרא״ש וצריך לומר דכולהו משכחת כשמחל. בסוה״ד, ) יד

 דשייך נמי כגון באדם שאין לו קרקע.
דכי אהדר קרא ונקט לענין פילו רבי אליעזר, בתוה״ד, רש״י ד״ה א) טו

חומש ואשם כתיב ״או מכל אשר ישבע עליו לשקר וגו׳ וחמישיתו יוסף 
כל״ ולא הכל, ואימעיט להו דבר שאינו דומה מעליו את אשמו יביא 

דלענין השבה נמי נימא מכל ולא הכל. לכך הריטב״א, לפרט. הקשה 
יבוי ולא מיעוט, אלא דלענין שבועה הוי ביאר, דלר׳ אליעזר ״מכל״ הוי ר

כעין יתורא, דלשתוק קרא, ואנא ידענא דבכל מאי דאית ביה חיוב 
השבה, איכא חיוב חומש ואשם על הכפירה בשבועה, אלא להכי 
אהדריה קרא, לומר דלענין שבועה לא נדרוש ריבוי אלא כעין הפרט, 

ומיעוט דדרשינן,  תירץ, דאי הכי ריבויוהרמב״ן ונמעט קרקעות ועבדים. 
 למאי אהני, הא כיון דממעטינן קרקעות הוי ככלל ופרט. 

הקשה  גמ׳, אימא סיפא זה הכלל וכו׳ אלא מהא ליכא למשמע מינה.) טז
אמאי קאמר דליכא למשמע מינה, הרי המהר״י בן לב,  בשםהמהרש״א 

אורחא הכי הוא, דברישא קאמר ״גנבת שורי״ וזה הכלל אתי לרבויי 
דרב  בדי״ והוי כעין לא זו אף זו קתני. ותירץ המהרש״א,אפילו ״גנבת ע

פפי נמי ידע דאיכא נמי מילתא אחריתי לרבויי ב״זה הכלל״ וליכא 
למשמע מסיפא לרבויי ״עבדי גנבת״, אלא דליכא למשמע נמי מרישא 

והוי כעין לא  מר דסמיך אסיפא לרבות ״עבדי גנבת״מידי, כיון דאיכא למי
 זו אף זו.

 
 דף לח ע"א

גמ׳, אמר רב יהודה אמר שמואל כללו של ר׳ מאיר פרטו של ר׳  )א
דבין ר׳ מאיר ובין ר׳ יהודה מודו דוא״ו הריטב״א בחידושי ביאר יהודה. 

אמאי קאי התוספת  פליגי(ט.), וות מביבמוסיף על ענין ראשון, וכדאמרינן 
דוא״ו. דר׳ מאיר סבר דאגברי קאי, ומשום הכי ולא לך ולא לך הוי כללא, 

שבועה דקאמר מעיקרא אכולהו קאי. ור׳ יהודה סבר, דאשבועה קאי, דה
 ומשום הכי הוי פרטא, דהוי כאומר שבועה על כל אחד ואחד.

דאי לא לך לר׳ יהודה נמי פרטא ולא חשיבא רש״י ד״ה כללו, בסוה״ד,  )ב
.  תוס׳ ד״ה כללוכללא אלא שאין לכם מאי שנא ולא לך דנקט. ועיין 

לא נקט אלא מאי דאיכא למימר דמשום , תוראי חהדחידושי הרמב״ן, וב
דפליג עליה. וכתב, דשמא כיון דר׳ מאיר לא בירר דבריו, ניחא למימר 

 דבתרתי פליגי.
גמ׳, מדקאמר ר׳ מאיר שבועה שאין לכם בידי כללא הוי מכלל דולא  )ג

אמאי הוצרך לדייק מכללא, הרשב״א, בחידושי הקשה לך פרטא הוי. 
לך לא דייק  ולאך הוי פרטא. ותירץ, דלישנא דולא מדתני בהדיא דולא ל

 פאבסוגיין. ועדי שפיר, דאיכא למימר דלא לך גרסינן, וכדאמרינן להלן



 
 
 
 

הוי כללא, אבל ולא לך ולא לך שאין לכם טפי לדיוקא מכללא, דדוקא 
 פרטא הוי.

ואסוגיא דשמעתין קשיא דמוכח וכו׳. תוס׳ ד״ה הכא גריס, בתוה״ד,  )ד
דאמר שבועה  הוי פרטא משום דדווקא הכא בחידושי הרמב״ן,כתב 

אבל גבי כזית כזית, שפיר  .ואיכא למימר דוא״ו מוסיף אשבועה ,מעיקרא
 איכא למימר דאדרבה, בלא וא״ו הוי טפי פרטא. 

דאם רש״י בד״ה חטה בכלל חטין,  פירשגמ׳, אפילו חטה בכלל חטין.  )ה
 היינו משוםדהריטב״א, בחידושי טענו חטה הרי הוא כטענו חטין. ביאר 

שם המין הוא כדכתיב ״והחטה והכוסמת לא נוכו״, ולא אתי  ״חטהד״
לאפוקי חטין ואף על חטין תבעו. והוסיף, דאף דקרא מפורש הוא, מכל 

 לשון בני אדם.  הווי נמימקום בעינן לאשמועינן ד
ביאר, דאם תבעו חטין והר״י מיגאש עיין באות הקודמת. גמ׳, שם.  )ו

ה נשבע שאין בידו חטה שעורה וכוסמת, חייב על שעורין וכוסמין, והל
כל אחת ואחת, ולא אמרינן דלאו לפרטא אמר חטה שעורה וכוסמת, 

איכא  ,״אין לך בידי״ בלשון אלא לברר שבועתו, דאם היה נשבע בסתם
למימר דחטין שעורין וכוסמין אין לו, אבל חטה אחת ושעורה אחת יש 

וי ליה למימר חטה, דכשאומר לו. קמשמע לן, דאי משום לברורי לא ה
אין לי חיטין אף החטה כלולה, ועל כרחך דמאי דפרט הוא משום שנשבע 

 על כל אחת ואחת.
רש״י בד״ה והתני  פירשגמ׳, והא תני ר׳ חייא הרי כאן עשרים חטאות.  )ז

והריטב״א דאמאן דאמר דאינו חייב משום הכללא קשיא לן. ר׳ חייא, 
למאן דמחייב אכללי, הא כללי לא הו קשיא, דהא אף יויוכתב, דאתר

אמאי לא פירש המהר״י בן לב דהקשה בשם מהרש״א קחשיב. ועיין 
כתב, דדוחק למימר דמעיקרא והתוס׳ הרא״ש ועיין מה שתירץ.  כן,רש״י 

אמאן דמחייב אכללא פריך, והדר אמאן דלא מחייב אכללא. אלא 
יב אכללא, יהו אמאן דמחייב אכללי פריך, דבשלמא למאן דלא מחייתרוו

 ״אין לך בידי חיטים שעורין וכוסמין״איכא למימר דדוקא היכא שאמר 
שבועה שאין לך בידי לא ״אמרינן דלא מחייב אכללא, אבל היכא דאמר 

שפיר איכא למימר דשבועה קאי אף  ״חיטים ולא שעורים ולא כוסמין
האי ברייתא. אלא למאן דמחייב אכללא, מאי שנא  אכללא. ובהכי איירא
 קט התם ט״ו ומאי שנא הכא דנקט כ׳.דנ
 

 דף לח ע"ב
בשם המהרש״א הקשה גמ׳, אי דפריש מנינא אתא לאשמועינן.  )ח

במפרש, ואתי לאשמועינן דהרי איירי מאי ראיה, לעולם המהר״י בן לב, 
כאן כ׳ חטאות ולא כ״ה חטאות, דאפרטי מחייב אכללא לא מחייב. 

ן דאפרטא מחייב ולא לאשמועינאתי דליכא למימר דהמהרש״א, ותירץ 
אכללא, דהא אדרבה איכא למימר לאידך גיסא, דאיירי בתבעוהו ג׳ 
מינים, ואתי לאשמועינן דחייב נמי משום כללא. אלא על כרחך דלאו 

 במפרש איירי, והא גופא אתי לאשמועינן דכמאן דפריש דמי. 
דאף דבלשון הריטב״א, בחידושי ביאר גמ׳, עיקר קנס הוא תובע.  )ט

אנסת את ביתי״ איכא נמי תביעת בושת ופגם, מכל מקום תביעתו ״
תביעתו היא על המפורש בתורה בעונשו של האונס, דאילו בושת ופגם 
מדין חובל בחבירו הוא ומדרשא אתיא. ועלה מסיק רבין, דאין במשמעות 
תביעת אנסת ופיתית את ביתי, אלא תביעת קנס, שהוא בא מחמת 

 האונס והפיתוי.
מה לי בחידושי הרמב״ן, הקשה ובע ולא בושת ופגם. גמ׳, קנס הוא ת )י

בהא דלא תבעו על הבושת ופגם, הא כיון דכפר אף על הבושת ופגם יש 
(לב.) דבשבועת הפקדון חייב אף דלא טעין ליה. לעיל  לחייבו, וכדאמרינן

ותירץ, דכיון דקנס הוא תובע, איכא למימר דאף כפירתו בקנס היא, דאי 
 שמא היה מודה לו. היה תובעו בושת ופגם

גרס  הריטב״אבחידושי  גמ׳, לדברי חכמים אף בושת ופגם הוא תובע. )יא
״בושת ופגם הוא תובע״, וכתב, דלכאורה נראה דדווקא בושת ופגם הוא 
תובע ולא קנס, והיינו דאמרינן דלרבנן לא שביק איניש מידי דאי מודי 

א כיוון דאמר פטר. ותמה, דהמיותבע מידי דאי מודי ביה  ,ביה לא מיפטר
לו אנסת ופיתית את ביתי, וודאי דקנס הוא תובע, דהא בושת ופגם 

משום חובל בחבירו הוא ולאו משום האונס והפיתוי. וכתב, דוודאי 
דתרוויהו הוא תובע, ומאי דאמרינן דלא שביק איניש וכו׳, היינו דאם 
היה לו לתבוע רק תביעה אחת, עדיף ליה טפי למיתבע בושת ופגם דאף 

 לא מיפטר. יהי מודה בא
הקשה גמ׳, לא שביק איניש מידי דקיץ ותבע מידי דלא קיץ.  )יב

שאם סבר הו. וביאר, דהתובע יאמאי לא יתבע לתרוויריטב״א, בחידושי 
יתבענו תביעה גדולה, יקפוץ הלה וישבע לשקר, ומשום הכי עדיף ליה 
 למיתבע קודם רק על הקנס דהוא דבר קצוב, ובתר הכי יתבענו אף על

 הבושת ופגם.
ביאר גמ׳, ורבנן סברי לא שביק איניש מידי דכי מודה ביה לא מיפטר.  )יג

דרבנן סברי נמי להאי סברא, אבל ודאי מודו אף לסברת ר׳ המהרש״א, 
, ומכח הני תרי טעמי איכא למימר דאף ״דלא שביק מידי דקייץ״שמעון 

  לעיל אות יא. בושת ופגם הוא תובע. ועיין
 

 ןפרק שבועת הדייני
 

איירינן דרש״י בד״ה שבועת הדיינין,  פירשמתני׳, שבועת הדיינין.  )יד
דאף דשבועת עד אחד הריטב״א, בחידושי בשבועת מודה במקצת. וביאר 

נמי שבועת הדיינין הויא, מכל מקום לא כתיב ביה ״ונקרב בעל הבית אל 
האלוהים״, ומדרשא בעלמא דכתיב ״לא יקום עד אחד באיש״ נפקא לן. 

בכלל שהיא שבועת השומרין, איירינן לענין ליכא למימר ד הכי נמיו
 שבועת הפקדון.

רש״י בד״ה שהוא  פירשמתני׳, פטור מפני שהוא כמשיב אבידה.  )טו
הרי הוא כמשיב  ,דכיון דהיה יכול להעיז ולא העיזכמשיב אבידה, 

דחה הרשב״א, בחידושי  אמנםאבידה דאינו נשבע משום תקון העולם. 
בריא ב׳ כיסין מצאת טענת (מח:) דטוענו בדגיטין  בההיא דבריו, משום

והוא מודה באחד, דמדינא חייב שבועת מודה במקצת, איכא למימר 
יש לפוטרו טוענו בריא, ן משום תקון העולם. אבל הכא דאידאינו נשבע 

 משום מיגו, ולא בעינן לטעמא דתקון העולם.מן הדין 
אמאי ד״ה ולא, (יד.)  התוס׳ בגיטיןהקשו מתני׳, אין לך בידי חייב.  )טז

אינו נאמן לטעון דטעה שהיה סבור שחייב ובאמת אינו חייב, במיגו 
שהיה טוען פרעתי. ותירצו, דאינו נאמן לומר שטעה אפילו במיגו. ועיין 

 באות הבאה.
מתני׳, למחר אמר לו תנהו לי, נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב.  )יז

(לג.) דנאמן במיגו בתרא בבבא לדעת רב חסדא הגרע״א, בחידושי הקשה 
אף נגד עדים, אמאי לא יהיה נאמן לומר אין לך בידי במיגו דנתתיו. 

מודה בפני בית דין, דלית ליה מיגו, דהא גוונא דב אוכתב, דמתניתין אייר
באות  ה(הובאהתוס׳ בגיטין , אזדא ראיית לפי זה יודעים דמשקר. אמנם

ן לומר דטעה, דדלמא דווקא דאף על ידי מיגו אינו נאמ ,הקודמת) מסוגיין
הודה בפני בית דין דדייק טפי אינו נאמן לומר דטעה, אבל הודה בפני 
עדים, שפיר יכול לומר דטעה. ובמסקנת דבריו האריך להוכיח, דאף רב 

 מיגו במקום עדים.לא אמרינן חסדא מודה ד
גמ׳, אפילו תימא רבנן דאמרי בכינוי ונפקא מינה צריך לאתפוסי  )יח

(סימן א), דאי ילפי רבנן מהאי קרא דבעינן הרא״ש הקשה . חפצא בידיה
נקיטת חפץ, אמאי לא ילפי מינה דבעינן דווקא שבועה בשם. ותירץ, 

 בר אידי נאידכיון דכתיב ״אלוקי השמים״ שמעינן דאף בכינוי סגי. ור׳ חנ
היינו ה׳ דאלוקי השמים״ בעינן דווקא שם המיוחד  ה׳דכיון דכתיב ״ ,סבר

, ומאי הווי השמים. עוד תירץ, דהאי קרא אסמכתא בעלמא שהוא אלוקי
 מהאידבעינן נקיטת חפץ תקנת חכמים היא להטיל אימה על הנשבע, ו

טעמא משביעו בשם או בכינוי. וביאר, דלהאי טעמא ניחא אמאי 
תוס׳ בד״ה ועיין בשבועת העדות וביטוי ופקדון לא בעינן נקיטת חפץ. 

 .לאתפוסי
ימה דבשבועת העדות וביטוי ופקדון וכו׳. העיר תתוס׳ ד״ה לאתפושי,  )יט

דמדברי הפוסקים נראה דבשבועת הפקדון באמת בעינן נקוטי המהרש״א, 
דאין כוונת התוס׳ לשבועת השומרין שהדיינין הרש״ש, חפצא. וכתב 

 משביעין אותו, אלא לענין חיוב קרבן.



 
 
 
 
 דאין כוונתם כפשוטוהרש״ש, כשהוא מושבע מפי אחרים. כתב בא״ד,  )כ

במושבע מפי אחרים, דהא בשבועת ביטוי אינו חייב במושבע מפי 
אחרים. ועוד, דהא אף בשבועת הדיינים לא איירי במושבע מפי אחרים. 

 אלא כוונתם, להיכא דנשבע על ידי תביעת אחרים.
(סימן ב), הרא״ש ביאר גמ׳, שבועה מעומד תלמיד חכם מיושב.  )כא

מד. אבל תלמיד חכם מיושב דשבועה הוי כגמר דין, ומשום הכי בעי מעו
כתב, דמאי דבעינן הריטב״א בחידושי ומשום דעשה דכבוד התורה עדיף. 

תלמיד גבי מעומד למצוה בעלמא, ובדיעבד אם נשבע מיושב, אינו חוזר, ו
 ואף לכתחילה יכול מיושב. ,והו כדיעבדאחכם עש

(חו״מ סימן פז הש״ך כתב גמ׳, תלמיד חכם לכתחילה בתפילין.  )כב
דתלמיד חכם היינו שמניח תפילין. וסיים, רב האי גאון, שם סקמ״א) ב

התומים דלדבריו, האידנא אין חילוק בין תלמיד חכם לאחר. וכתב 
למי שמניח תפילין בשעת רב האי גאון (אורים סקמ״ג), דאין כוונת 

קריאת שמע, דאטו ברשיעי עסקינן, אלא איירי באותו הלובש תפילין כל 
 נים.היום כדרכם בימים קדמו

 , ״ותלמיד חכםהרמ״ההביא גירסת ריטב״א חידושי גמ׳, שם. ב )כג
וביאר, דדוקא בפעם הראשונה חוששין לכבודו ואין  בתחלה בתפילין״.

משביעין אותו בספר תורה, אבל אם שנה, אין חוששין לכבודו. 
(חו״מ סימן פז סט״ו) השולחן ערוך ומשביעים אותו בספר תורה. וכן כתב 

תלמיד חכם גבי (שם סקמ״ט) כתב, דובביאור הגר״א  בשם יש מי שאומר.
 דרך אקראי ומשום הכי אין צריך לאיים עליו. הווי
ובדורותינו בטלו הראשונים וכו׳. רש״י ד״ה בספר תורה, בתוה״ד,  )כד

 (סימן פז סל״ה), דהיינו מכי אתו רבנן בתראי דאחר התלמוד.הטור כתב 
דהיינו בכל בלשונה, רש״י בד״ה  פירשגמ׳, אף היא בלשונה נאמרה.  )כה

כתב, דהיינו דווקא בלשון הקודש. והר״י מיגאש לשון שהוא מבין בו. 
 אות יד.(לט.) לקמן ועיין 
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(שמות כ, ז), הפנים יפות ביאר גמ׳, שכל העולם כולו נזדעזע וכו׳.  )א
טפי משאר דברות,  באותו דיבורדהא דהרעיש הקדוש ברוך הוא העולם 

(ח.) דמושבעים בנדרים  יתאכל המצוות, וכדא ותלאותה דברה משום דב
מהר סיני, ואי לאו אזהרת לא תשא, מה תועלת איכא עליהן ועומדים 

 בהא דמושבע ועומד מהר סיני.
הקשה גמ׳, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני לא תשא וכו׳.  )ב

הא שבועת הדיינים הוי כשבועה דלא אכלתי, והניחא בחידושי הגרע״א, 
. ״לא תשא״(כא.) דאכלתי ולא אכלתי אזהרתו מלעיל אמר לרב דמי ד

אמרינן  אמאי, ״לא תשבעו בשמי לשקר״אבל לרבין דאמר דאזהרתו מ
כתב, חידושי הרמב״ן וב. ״לא תשאבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ״ליה 

דאף דהכא בשבועת שקר איירי, מכל מקום לענין חומר כולן שוים, ונקטו 
כתב, והרש״ש שא חומריה בהדיא. משום דמפר ״דלא תשא״לקרא 

 ״לשוא לשוא שתי פעמים״(כא.), לעיל  יתאדאסיפא דקרא סמיך, וכדא
 אם אינו ענין לשבועת שוא תנהו ענין לשבועת שקר.

כתב גמ׳, וכל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה וכאן נאמר לא ינקה.  )ג
דכל עבירות שבתורה היינו חייבי לאוין, דלא תשא בחידושי הרמב״ן, 

חמיר משאר חייבי לאוין ודינו כחייבי כריתות ומיתות בית דין, וכדמשמע 
עד דאיכא יסורין או  ין(פו.), דאין תשובה ויום הכיפורים מכפרמיומא 
 מיתה.

ביאר גמ׳, וכאן נפרעין ממנו לאלתר שנאמר הוצאתיה נאם ה׳ וכו׳.  )ד
ר (חידושי אגדות), דדרשינן לה מיתורא ד״הוצאתיה״, דהא כבהמהרש״א 

ביאר, דמדכתיב ״נאם ה׳״ והבן יהוידע כתיב ״זאת האלה היוצאת״. 
היינו כדכתיב ״עד מהרה ירוץ דברו״, דדברו של הקדוש דדרשינן לה, 

 לאלתר. עבידברוך 
המהרש״א ביאר גמ׳, אל בית הגנב זה הגונב דעת הבריות וכו׳.  )ה

, (חידושי אגדות), דעל כרחך בנשבע לשקר איירי קרא, דאי בגנב גרידא
 .בעונש חמור כל כךחמיר לעונשו מאי טעמא 

בהגהות אשר״י כתב גמ׳, אלא על דעת המקום ועל דעת בית דין.  )ו
קניא ״כדי שלא יערים בפרעון, וכד היינו(סימן ג), דעל דעת בית דין 

תהיה הפרה  כדי שלא(עמוד ב), ועל דעת המקום לקמן  ״דרבא
הקשה, למאי (כט. בחידושי אגדות) מהרש״א לעיל וה. םתועלשב

היכי דלא ידמסקינן התם דמשה השביעם על דעתו ועל דעת המקום, כ
אמאי הכא בעינן להשביעו  ם, דהווי על דעת רבים,עתותהוי הפרה לשב

נמי על דעת המקום, הא בדעת בית דין שפיר הוי על דעת רבים. וביאר, 
לא אימעיט  ל דעת בית דיןאף לפי המסקנא דעדרבא,  דהיינו משום קניא

, הא םעתולשב דמה תועיל כאן הפרהצריך ביאור  ולכאורהקניא דרבא. [
ועיין באות  .](ח.ו.) אינה שבועה לאסור עליהם אלא על ערך החוב

 הבאה.
פירש בד״ה על דעתנו, דמה שמשביעין אותו ״על  [גמ׳ שם, רש״י  )ז

דעתנו״, היינו משום קניא דרבא. ולכאורה חזינן דהוא לא גרס 
בשולחן ל דעת המקום ועל דעת בית דין״. ואמנם ד״משביעין אותו ע

ועל דעת בית (חו״מ ספ״ז סע״כ) כתב, דמשביעין אותו ״על דעתינו  ערוך
פי״א משבועות (ב הרמב״םשכן דעת  )ב״סקס( הסמ״ע. וכתב שם דין״

״. על דעת המקוםדידן שגרסה ״וברייתא והעיר מ, )סעיף ל׳(והטור  )הי״ח
שון ״על דעתינו ועל דעת בית דין״ הא ולכאורה צריך עיון מה הוא ל

כתב  )ז״טהשבועות (בפ״ב מדהרמב״ם הבית דין הם המשביעין. ועוד 
מצי למימר לא כך היה בלבי לא ד היכי  כיהדיינים משביעין על דעתם, ש

 ״,ודלמא משום קניא דרבא״ ׳בגמ נןדאמרי דאף הרדב״זוביאר  .אלא כך
משום  לומר כן, תקנו לנשבע אבל קושטא דמילתא ,דרך דחייה אמרי הכי
. ולכאורה צריך עיון אי מאי דנשבע על דעת בית דין דבעינן פיו ולבו שוין

היינו כדי לתקן זאת, מאי טעמא לא הביא הרמב״ם אותו לשון, אלא 
חזינן, דבאמת מה שמשביעין אותו על דעתינו סגי להא, וכמו שכתב 

 ועיין באות הבאה. רש״י, ואם כן מה הוסיף בלשון דעל דעת בית דין]
ר״א [ שם, עיין באות הקודמת. ואולי יש ליישב על פי מה שביאר  )ח

(במדבר פל״ה כט) שאין בית דין נקראים ״אלהים״ אלא הסמוכים  מזרחי
בלבד, ואינם נקראים סמוכים אלא הסמוכים מפי הסמוך, עד בית דינו 

היינו של יהושע או של משה רבינו ע״ה. ולפי זה, ״על דעת בית דין״, 
אותו בית דין של יהושע ומשה שמכח סמיכתם דנים הם, ולאו משום 
דבעינן לדעתם מדינא דפיו וליבו שוין, אלא שהוא נוסח ההשבעה כדי 
שידע חומר הדבר, והוא מה שביאר הרמב״ם בפי״א. ולפי מה שכתב 

(שמות פכ״ה ז) ולא תמצא בכל דינין שבפרשה מתחילת הרבינו בחיי 
כיר השם המיוחד, כי אם שם אלהים, והטעם בזה כי הספר עד כאן שיז

המשפט לאלהים הוא, אבל בענין השבועה הזכיר השם המיוחד, ואמר 
שבועת השם. יש לבאר גם לגירסא דידן באותו אופן, דהיינו אומרים לו 

 ].שהשבועה היא על דעת המקום, ואינה לבית דין והוא חומרת הדבר
 ועיין באות הבאה.

דאומרים לו הכי הבן יהוידע, ביאר במשה וכו׳.  גמ׳, שכן מצינו )ט
משביעין אותו על דעתם דנראה כחושדין בו שלפייסו, שלא יתמה על 

שישבע על דעתו, דהרי אף משה השביע הכי לישראל, ומי עדיף הוא 
[אמנם לכאורה לפי מה שביארנו באות הקודמ,ת אדרבא  משאר ישראל.

ת השבועה שכך גם השביע אין כאן פיוס, אלא להיפך, הראותו חומר
  משה רבינו את ישראל והיא שבועה להשם]. 

דהאי שבועה התורת חיים, כתב גמ׳, אין לי אלא העומדין על הר סיני.  )י
בערבות מואב היתה, ובאה לחזק את קבלת הר סיני, דהתם אמרו רק 

העומדין ״נעשה ונשמע ולא קבלו עליהם בשבועה, ולהכי דייקה הגמרא 
 ולא נקטה בפשיטות ״אין לי אלא העומדין שם״.על הר סיני״, 

במדרש איתא גמ׳, דורות הבאין וגרים העתידים להתגייר מנין וכו׳.  )יא
(נצבים סימן ח), דכל הנשמות של כל הדורות היו בזה המעמד, תנחומא 

 וכן איתא, היינו דהגופין אינן נמצאים. ״ואשר איננו פה״ומה שאמר קרא 
במשפט במעמד הר סיני. ועיין עוד  היהם (קמו.) דמזלייהו דגריבשבת 

דכתב, דיש כח בקבלת הרבים לחייב אף את הדורות החרם לרמב״ן 
 הבאין. 



 
 
 
 

(בהשגות לספר המצוות, שורש הרמב״ן כתב גמ׳, כגון מקרא מגילה.  )יב
א), דמבואר בסוגיין דאף על מקרא מגילה נכרתה הברית ומושבעים 

רטן, ומקרא מגילה נאמרה עליה מהר סיני, אלא דכל המצוות נאמרו בפ
(שם) שכתב דמקרא מגילה מצווה הרמב״ם רק בכללה. והשיג על 

 שעתידה להתחדש היא ואינה מסיני.
יליף לה תירצו, דד״ה דלמא (י.) והתוס׳ בחגיגה ויש לומר וכו׳. בא״ד,  )יג

או  ״קיבלו קיבלו״, ולא ״קיימו וקיבלו״וכתב  ,משני קרא בלישניהמהא ד
 . ״קיימו קיימו״

פירש בקונטרס קודם שיצא מבית דין. וכן כתבו ס׳ ד״ה אם אמר, תו )יד
וביארו, דכיון שקבל עליו ד״ה וחזר ואמר. (לד:) התוס׳ בבבא מציעא 

(יח: מדפי ובר״ן הוי כמו לאחר גמר דין.  ,לשלם אם ישבע זה שכנגדו
 שוב אינו יכול לחזור בו. ,הרי״ף) כתב, דכל המקבל עליו דבר בבית דין

כתב ף בלשונה נאמרה כדתנן אלו נאמרים בכל לשון. גמ׳, מאי א )טו
דמשביעין ד״ה בלשונה, (לח:) רש״י לעיל דלפירוש הריטב״א, בחידושי 

לו בכל לשון שמבין. שפיר מייתי לה ממתניתין דאלו נאמרים בכל לשון. 
) דנאמרה רק בלשון כה(לח:) אות לעיל (עיין הר״י מיגאש אבל לדברי 

דמייתי מההיא דתנן, אסיפא דידה סמכינן, הקודש, צריך לומר דמאי 
לקצר  ׳דקתני ואלו נאמרים בלשון הקודש. אמנם תמה, דלא היה לגמ

 ולא לכתוב לה בהדיא.אסיפאולסמוך 
(חידושי אגדות), דלאו דווקא המהרש״א כתב גמ׳, שאין כולן מוכסין.  )טז

דכולן מוכסין, אלא כדמסקינן דדוקא אותן שהיה בידם למחות, שמחפין 
מבואר, דבין יש בידם למחות בר״י מיגאש ו ואין מוחין בידו. אמנם עלי

ובין אין בידם למחות נענשים, משום דמחפים עליו. וכל העולם נענשים 
 רק אם יש בידם למחות.

 
 דף לט ע"ב

ביאר גמ׳, מאי איכא בין רשעים דמשפחתו לרשעים דעלמא וכו׳.  )יז
או ברשעים וצדיקים דהאי צדיקים ורשעים דכתיבי הכא, להתורת חיים, 

ממש עסקינן. אלא רשעים דמשפחתו היינו שמחפין עליו, וצדיקים 
דמשפחתו היינו שאין מחפין עליו. ורשעים דעלמא היינו שהיה בידן 

 למחות ולא מיחו, וצדיקים דעלמא היינו אותן שלא היה בידן למחות.
העיר גמ׳, מאי איכא בין צדיקים דעלמא לצדיקים דמשפחתו.  )יח

(חידושי אגדות), דמשמע דיש חילוק בין צדיקים דעלמא  המהרש״א
 לצדיקים דמשפחתו, והא מסקינן דצדיקי דהכא והכא פטירי.

רש״י בד״ה חלה על  פירשגמ׳, מלמד שחלה שבועה על שניהם.  )יט
בחידושי ודנענש על שלא דקדק למסור ביד נאמן וגרם לחילול ה׳. שניהן, 

עה חלה על שניהם, דממה , דעל דרך כלל אמרו דהשבוביארהריטב״א 
נפשך איכא בהו עונש שבועה, דאם כדין השביעו ונשבע לשקר, הנשבע 
נענש, ואם שלא כדין השביעו, אדרבה המשביע נענש, וכן משכחת לה 

הו נענשים היכא דמהפך עליו שבועה ויודע שנשבע שלא כדין. ידתרווי
רש״י, מהא דהוכיחו כדברי ד״ה חלה על שניהם (מז:) בתוס׳ לקמן ועיין 

היינו משום ד(עמוד א) דובאה אל בית הגנב, דלעיל דלא מייתי לברייתא 
 הכא מיירי אפילו בתבעו באמת.אבל דהתם איירי בתובעו שלא כדין, 

הרמב״ם  דברי) (אות זלעיל  עיין מה שהבאנוגמ׳ משום קניא דרבא.  )כ
 הרדב״ז.  ואיך ביארם

בחידושי שה הקגמ׳, ושמואל אמר טענה עצמה שתי כסף וכו׳.  )כא
דאי בעינן טענה של שתי כסף, בכל מודה במקצת יפטר משום הגרע״א, 

מיגו דהיה יכול לומר הילך על פרוטה וחשיב כאילו מעולם לא תבעו על 
זו הפרוטה, דבשלמא לומר הילך על הכל אינו נאמן, דהוי ככופר הכל, 

 לומר הילך רק על מקצת ההודאה, דאכתי הויאמאי לא יהיה נאמן אבל 
 כמודה במקצת.

הקשה גמ׳, אפילו לא כפר אלא בפרוטה ולא הודה אלא בפרוטה.  )כב
(סימן פח סק״ב) בשם אביו, אי בכפירת פרוטה דהשבועה השער משפט 

היא על הפרוטה מחייב, כל שכן היכא דההודאה בפרוטה דהשבועה היא 
דמחייב. וכתב, דאתי לאשמועינן דגם בגוונא  ,על שתי כסף פחות פרוטה

בפרוטה וכפר בפרוטה ועל השאר אמר איני יודע, דסבירא ליה  דהודה

איכא ביה שבועת שתי כסף, שפיר תבעו לשמואל דפטור, כיון דמעיקרא 
 . הדיינים

הריטב״א,  בחידושיכתב גמ׳, ואילו כפירה בפרוטה לא קתני.  )כג
דשמואל יאמר לך, דתנא חדא מינייהו נקט, והוא הדין לכפירה דהיא 

דההודאה גורמת השבועה, נקט גבי הודאה פרוטה.  בפרוטה, אלא משום
 דבחדא נקט להו, משוםמתניתין דחמש פרוטות סבר שמואל בוכן 

יב יעל ידי תרוויהו מתח דדיקאא ידכפירה והודאה חדא מילתא ה
 .שבועה

שכל מטבע כסף בחידושי הרמב״ן, ביאר גמ׳, ומה כסף דבר חשוב.  )כד
 משוםדכסף הוי דבר חשוב,  ,כתב ר״י מיגאשוהחשוב הוא, מפני שיוצא. 

  שתי כסף נינהו.ד
דלא גרסינן ״אף רש״י בד״ה מה כסף, כתב גמ׳, אף כל דבר חשוב.  )כה

בתוס׳ כלים דבר חשוב״ דהא בכלים אפילו בכפירת מחטין חייב. ועיין 
דביארו, דאף כלים בעינן דבר חשוב דבעינן שוין פרוטה. סוד״ה מה כלים 

שוב דכלים היינו חשוב למלאכתו, ולאו כתב, דדבר חהריטב״א בחידושי ו
כתב, דכיון שיש בו שוה פרוטה רא״ש הובתוס׳ בחשיבות ממון עסקינן. 

הביא ובחידושי הרמב״ן וראוי למלאכתו, חשוב כדבר ששוה מעה. 
דשתי מחטין אף דאין בהן שוה פרוטה משערי שבועות לרב האי, 

 נשבעים עליהם, והאריך לתמוה על דבריו.
לא לאו ממילא שמעת מיניה. וברש״י ד״ה ולאו ממילא  גמ׳, ושמואל )כו

כתב, הריטב״א בחידושי  אמנםגרס ״ושמואל״, וביאר דלרב פרכינן. 
דאשמואל מקשינן, אמאי בעינן יתורא למין הטענה, הא כיון דסבירא ליה 

קאי אכסף או כלים האמורים לעיל, ממילא  ״אשר יאמר כי הוא זה״ד
 א.ממין הטענה הי השמעת דההודא

דלאו בחידושי הריטב״א, כתב גמ׳, מי סברת שוה קתני דוקא קתני.  )כז
בטענו להדיא שוה כסף, דהא איירינן למימרא דסלקא דעתין דמתניתין 

מנלן, הא במתניתין קתני שתי כסף סתמא. אלא סלקא דעתין, דהתובע 
כוונתו לשוה כסף, וכל מה שיודה לו הוי ממין הטענה, מסתמא כסף 

 תובע כסף בסתמא כסף דוקא הוא תובע. ומסקינן, דכל ה
הא אף ריטב״א, בחידושי ההקשה גמ׳, לימא תהוי תיובתא דרב.  )כח

רישא, אלא אמרינן ד״הכי  אלשמואל לא אמרינן דעל כרחך בהכי מתוקמ
למימר בעי נמי מסתברא״. וכתב, דשמא לישנא ד״תיובתא״ לא דק, ו

 .קשיא לרבד
דכיון דטענו ליטרא שאני,  רש״י בד״ה פירשגמ׳, וליטרא זהב שאני.  )כט

ם זהב בליטרא, ביאר, דאין אדם ָׁש והרשב״א משקל ודאי דוקא קתני. 
(סימן ד) כתב, דדוקא והרא״ש ומשום הכי התם אמרינן דוקא קתני. 

תבעו בדבר היוצא בהוצאה יש לומר דשוה הוא תובע, אבל ליטרא זהב, 
 והוא הדין מטבע של מלכים הראשונים, דוקא הוא תובע.

 
 דף מ ע"א

גרס, בשטענו גמ׳, בשטענו בדינר מטבעות. וברש״י ד״ה דינר מטבעות  )א
 מהדאיירי בתבעו מטבע הטבועה בצורה. ועיין  דינר מטבעות. וביאר,

הוסיף להקשות, הריטב״א בחידושי ולפירושו. תוס׳ ד״ה בטוענו  שהקשו
להיות  ,חלוקות בשם ובצורה כמין אחדהשתי מטבעות  דוע יחשבומ
 ממין הטענה.  הודאהה
אי היכא דטענו מטבע והשיב לו בחידושי הגרע״א, הקשה גמ׳, שם.  )ב

במטבע הוי ממין הטענה, איך סברה הגמ׳ דדעת רב דשוה הוא תובע, 
נימא דבטוענו שתי כסף והודה לו בפרוטה שפיר הוי ממין הטענה משום 
דמטבע הוא תובע, ולשמואל צריך להידחק דרישא מיירי באינן טבועין, 

 בל בסתמא שפיר יש לומר דבטבועין איירי.א
הרשב״א בחידושי ומה שביארו. בתוס׳ סוד״ה בטענו עיין גמ׳, שם.  )ג

 חילופיודאיירי בטוענו דמסר לו דינר זהב שיתן לו בר״ח, פירש בשם 
מטבעות, והוא אומר דדינר של כסף מסר לו, ויש לך בו בידי טריסית 

רוטה בכלל מטבעות דקאמר פונדיון ופרוטה. ואתי לאשמועינן דאף פ
דאף דפרוטה מתוך קטנותה אין טובעין הר״י מיגאש, ליה. והוסיף בשם 

 אותה, מכל מקום כיון שיוצאת כעין מטבע, שפיר הוי בכלל מטבע.



 
 
 
 
ביאר, ובחידושי הרמב״ן מה שפירש. ברש״י ד״ה ורב עיין גמ׳, שם.  )ד

א דשוה קאמר, דאתי למימר דלא תקשי אמתניתין דרישא מיפרש
וליטרא זהב בדוקא קאמר, והדר תני דינר זהב דשוה, משום דכל דין 
מטבע אחד הוא, והיינו דכל היכא דתבעו מטבע שוה קאמר, וכל היכא 

דמאי דקאמר הריטב״א, בחידושי דלא תבעו מטבע דוקא קאמר. והעיר 
לבאר אמאי בדינר זהב קתני חייב, ולא אתי  ,תנא ״שהכל מין מטבע״

טעם לכולה מתניתין. ומשום הכי ביאר, דאף דסבר רב דשוה קאמר,  ליתן
מכל מקום איכא למימר דכיון דאינו מודה לו בעיקר דבריו דתובעו דחייב 
לו השוה דינר זהב שנתן לו, אלא אומר דרק שוה דינר כסף יש לו בידו, 
לא חשיב הודאה ממין הטענה, ולהכי קאמרה מתניתין דהכל מין מטבע 

יר חשיב ממין הטענה. וסיים, דהוא הדין היכא דתבעו מנה של הוא, ושפ
בת חיוב אחרת, יהלואה, והודה לו חמשים של פקדון, אף דמודה לו בס

מכל מקום אין הגורם מעלה ומוריד, וחשיב הכל ממין הטענה. וכן כתב 
(שם) השיג על דבריו, דשתי הראב״ד (פי״ג מטוען הי״ד). אמנם הרמב״ם 

 גוונא לא חשיב הודאה ממין הטענה.טענות הם וכהאי 
למימר נמי לרב  דהוא הדין דהןןי מצי המהרש״א,העיר גמ׳, שם.  )ה

ר׳ דהא  הדחוק ואינה אוקימתא ,דסיפא איירי במטבעות ורישא בשוה
אלא  ,כו׳ודרישא אי כרב  ,מוקי סיפא במטבעות קאמר הכיד אלעזר

דסיפא  ,בדניחא ליה למימר דהאי תדע מסיפא דקאמר תלמודא קאי לר
 .איירי בשוה ולא במטבעות

וזה דוחק לומר דאין שוה פרוטה באותו תוס׳ ד״ה בטוענו, בתוה״ד,  )ו
דמשמע מדבריהם, , (סימן פח סק״א)הקצות החושן החסרון. העיר 

דבפחות משוה פרוטה פשיטא להו דשפיר חשיב טענת שתי כסף. ותמה, 
פילו חסר ק הם, וכשאמרו שתי כסף, אודהא כל מידות חכמים בדקד

[ולכאורה יש לדחות, דהכא  הרש״ש.משהו לאו שתי כסף הוא. וכן העיר 
לאו בשיעורא גרידא תליא, אלא דקבעו חכמים להאי שיעורא דהוא גדר 

 חשיבות, ושפיר איכא למימר דחסר פרוטה אכתי בחשיבותו עומד].
כתבו, דברוב גמ׳, דינר זהוב לי בידך וכו׳ חייב. והתוס׳ בד״ה בטוענו  )ז

. ורש״י דגרס ״חייב״, ״פטור״פרים גרסינן דאם הודה לו בדינר כסף הס
והכל חשיב ממין  ,היינו לשיטתו דבטוענו דינר מטבעות מטבע הוא תובע

(יח: מדפי הרי״ף), הר״ן הטענה. ובביאור גירסת הספרים דפטור, כתב 
בשל כסף לא הוי לו הודה ואם  ,דכיון דתבע זהב זהוב, דווקא הוא תובע

הוי  ״זהב זהוב״ממין הטענה ופטור, ומשמע דדוקא משום דקאמר הודאה 
 לאו הכי סתמא שוה משמע, וקשיא לשמואל. בדווקא, אבל 

אמאי לא אמרינן לימא הרמב״ן, הקשה גמ׳, אמר רב אשי הכי קאמר.  )ח
כשמואל, אידך נמי כשמואל מתרץ, וכדאמרינן אר׳ מתרץ רב אשי מדהא 

, אבל רב אשי לפרש כןה פירש אלעזר. ותירץ, דרב אלעזר מדנפשי
כתב, דאם איתא דר׳ אלעזר הרשב״א בחידושי ומילתא דשמואל אתא. 

הא אמר ר׳ אלעזר בטוענו דינר ״ ,למימר ׳מדנפשיה אמר, הוי לגמ
. ומשום הכי ביאר, דבתר דהקשו אדר׳ אלעזר ותירצו דלאו ״מטבעות

 רב אשי.דראיה היא, הוא הדין דאיכא למימר א
לט:), לעיל (רמב״ן בחידושי הכתב חייא לסיועיה לרב. גמ׳, תני רבי  )ט

דכיון דקיימא לן כרב, שמעינן נמי דהתובע לחברו שתי כסף, שוה הוא 
ואף אם הודה לו בחיטים ושעורים, חשיב הודאה ממין הטענה.  ,תובע

אמנם כתב, דהני מילי בהלואה, אבל בפקדון ודאי דדוקא הוא תובע ולא 
דהלכתא מכתב, דבהא קיימא לן כשמואל ״א רשבבחידושי השוה. אמנם 

 אההדי. ו, דהא הני תרי פלוגתות לא מתלי תלבדיני כוותיה דשמואל
דמלישנא הרשב״א, כתב גמ׳, אבל טענת מלוה והעדאת עד אחד.  )י

דאין לחייבו שבועת עד אחד אלא  ,הר״ר אפריםד״טענת מלוה״ דייק 
הר״י ״. וכן כתב בגוונא דהמלוה תובעו בברי, דהא בעינן ״טענת מלוה

כל מקום ששניים מחייבים אותו ממון ״מח:). ואף דשנינו דלקמן (מיגאש 
, ושניים מחייבין אף בטענת שמא, מכל מקום אין ״אחד מחייבו שבועה
״טענת ד ישנאפליג, וכתב, דשפיר שייך לוהרשב״א למידין מן הכללות. 

ין מן מלוה״ אף על תביעת שמא, ובלא ראיה ליכא למימר דאין למיד
 (כח. מדפי הרי״ף). הרי״ףהכללות. וכן הסיק 

רש״י בד״ה איכא  פירשגמ׳, איכא דאמרי מישתא הוי שתי ליה.  )יא
בשו״ת דריש לקיש היה שותה מים בבית המדרש. וביאר דאמרי, 
(סימן רעד), דאף שהיה יכול לילך לביתו או לשתות בחוץ, מכל הרשב״ש 

ת המדרש, שמא יאמר ר׳ מקום היה שותה בבית המדרש משום בטול בי
 יוחנן דבר הלכה ולא ישמענה.

בסוף פרק המניח מסיק רבה בר נתן דאף מדמי תוס׳ ד״ה והודה לו,  )יב
ד״ה פטור, (לה:) רש״י בבבא קמא  פירששעורין פטור. ובטעמא דמילתא 

והרא״ש דהא אמר ליה תובע לאו שעורין יהבי לך, ואחולי אחיל גביה. 
מילתא דשכיחא הוא שיש לאדם כמה  (שם פ״ג סימן טו) תמה, דהא

תביעות על חבירו ואינו תובעם בפעם אחת. ומשום הכי ביאר, דאיירי 
דווקא בגוונא דאף את השעורין הלווה לו יחד עם הלוואת החיטין, 

השעורין, הודה לו דשעורין  אתומשום הכי איכא למימר דמדלא תבעו 
השעורין, יכול  אתכתב, דכיון דלא תבעו הרמ״ה אינו חייב לו. ובשם 

 .היה בוהודה לו בשעורין משטה שלומר דמה 
בתוס׳ הרא״ש אי נמי אף על גב דמיפטר מדמי שעורין וכו׳. , בסוה״ד )יג

כתב, דכיון דהודה במקצת שפיר יש לחייבו, והא דפטור היינו משום 
, [ועיין באות דכיון דתבעו חיטין ולא תבעו שעורין, מחל לו על השעורין

, דאף דאינו חייב משום ביאר (ח״ג סימן מא)״ת בית הלוי שווב. הקודמת]
 הודאתו, מכל מקום העזה איכא הכא, דסוף סוף אינו כופר הכל.

בשו״ת פרי הקשה גמ׳, והאי דקמפליגי להודיעך כוחו דרבן גמליאל.  )יד
התוס׳ בד״ה כתבו הא לפי מה שהגרי״ס, (ח״ב סימן סו) בשם יצחק 
להאי גוונא דטענו דנקטי רין, נימא דלרבנן פטור אף מדמי שעו ,והודה

 רבנן לאשמועינן דפטור לגמרי. ד אליבא ,חיטין והודה לו בשעורין
דכוחו עדיף דמילתא דרבנן הוי כח דפטור. ביאר תוס׳ ד״ה להודיעך,  )טו

דמספק אין לחייב את המוחזק שבועה, ומשום הכי הגרע״א, בחידושי 
דפטרו רבנן לא חשיב  כתב,  דמאיוהריטב״א המחייב שבועה כוחו עדיף. 

 טענה.ה״כח פטור״ , דהא פטרו משום דבעו הודאה ממין כל 
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הא  התורת חיים,איצטריך דלא תימא וכו׳. הקשה תוס׳ ד״ה הודה,  )טז

איצטריך לאשמעינן דזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות להשבע 
 עליהן, וכדמסיק דהכא עיקר. 

דאף הריטב״א, כתב ׳ יוחנן. גמ׳, אלא תלמוד ערוך הוא בפיו של ר )יז
מעיקרא שאמר לו הא מני רבן גמליאל היא, לאו ממש רבן גמליאל 
קאמר, אלא אדמון דאזיל קצת בשיטת רבן גמליאל. עוד כתב, דמשום 
דאמר התם רבן גמליאל ״רואה אני את דברי אדמון״ קאמר הא מני רבן 

בשעורין  גמליאל, והמקשן סבר דכרבן גמליאל דטענו בחיטין והודה לו
 קאמר.

(סימן ז), הרא״ש ביאר גמ׳, טענו חטין וקדם והודה לו בשעורין וכו׳.  )יח
דאיירי בגוונא דמיד אמר התובע שאף שעורים היה בדעתו לתובעו, ואם 
מרגיש הדיין שהנתבע מיהר להשיבו קודם שיגמור טענתו, חשבינן ליה 

ל אם כאילו תבע את כל תביעתו, ושפיר הוי מודה במקצת הטענה. אב
לפי תומו השיבו, לא חשיב מודה במקצת הטענה, דהא אכתי לא תבעו, 

 ופטור משבועה.
(חו״מ סימן פח סי״ז) כתב, דפטור אף מן גמ׳, אם במתכוון פטור. בטור  )יט

דכיון דחזר ואמר שבדעתו היה לתבוע אף הב״ח, התשלומין. והקשה 
דאינו השעורין, מהיכי תיתי שיפטר מן השעורין, הא מעולם לא הודה 

 (ס״ק כח) שהאריך.״ך בשחייב לו שעורין. ועיין 
(פ״ג הרמב״ם כתב גמ׳, טענו שתי מחטין והודה לו באחת מהן חייב.  )כ

 ,מטוען ה״ה), דאפילו טענו עשר מחטין בפרוטה והודה לו באחת מהן
(סימן פח סק״ד), דאם הוא בעין, הא הוי הקצות החושן הקשה וחייב. 

שותיה דמאריה איתיה. ואם אינו בעין, הילך דהא כל היכא דאיתא בר
כיון דאינו צריך להחזיר אלא דמים, ואינו שוה פרוטה, אין נזקקין לו. 

(קה.) גבי גוזל ג׳ אגודות בג׳ בבבא קמא דאמרינן  יהיכי ותירץ, דכ
פרוטות והוזלו ועמדו על שתים, דאזלינן בתר מעיקרא. והוא הדין היכא 

(שם) התוס׳ וה פרוטה, וכדכתבו דגזל אגודה אחת והוזלה לפחות מש



 
 
 
 

גזל כלי ואינו בעין, דצריך לשלם אפילו גבי יש לומר  במו כןד״ה אמר. 
(שם סק״ב) כתב, דאיכא למימר והנתיבות המשפט פרוטה.  אינו שוה

גזלן לא אמרינן גבי דעומדין בעין אלא דשלח בה יד דחשיב גזלן עליה, ו
 .״כל היכא דאיתא ברשותיה דמאריה איתא״ד

דהוא רש״י בד״ה היסת,  פירשמ׳, ומשביעין אותו שבועת היסת. ג )כא
ד״ה (ה.) ורש״י בבבא מציעא מלשון שומא ששמו עליו חכמים שבועה. 

כתב, דהוא מלשון הסתה, שתיקנו שבועה להסיתו להודות. היסת 
כתב, דהוא לשון ״המלכה״ כדכתיב ״כי יסיתך אחיך״ (דברים והריטב״א 

מלכינך״, והיינו שלא יהיה קופץ וכופר בלא שום יג, ז) ומתרגמינן ״ארי י
 .התבוננות

גמ׳, תדע דאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא הכופר במלוה וכו׳.  )כב
מאי ראיה, הא אף בדורות דקודם רב חסדא לא הריטב״א, הקשה 

פסלוהו לעדות, והיינו משום דלענין לפוסלו לעדות, כל דשייך לתלות 
האי ה, אבל מהיכי תיתי לחייבו שבועה מבהשמטה תלינן ולא פסלינן לי

מדוחק, דלאו לראיה גמורה מיתינן לה, אלא לעשות סמך תירץ . ושאחש
 לתקנתם, דכבר חזינן דאף מדאורייתא תלינן בהשמטה. 
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התורת ביאר גמ׳, מאי איכא בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן.  )א
, מכל מקום מדאמר ״וןכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תק״דאף דחיים, 

 ם,סת רב נחמן דמשביעין אותו ״שבועת היסת״ ולא אמר דמשביעין אותו
משמע דחלוקה שבועתו משבועה דאורייתא, ולהכי בעי מאי איכא בין 

 שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן. 
דשבועה דרבנן דאמרינן רש״י בד״ה שבועה דאורייתא,  פירשגמ׳, שם.  )ב

והוסיף, דבתר דאמר רב הר״י מיגאש, כן כתב הכא היינו הא דרב נחמן. ו
מאי איכא בין שבועה ״נחמן דמשביעין אותו שבועת היסת אמרינן 

. והיינו משום דבתרוויהו נשבע ואינו משלם. ״דאורייתא לשבועה דרבנן
שבועת הנוטלין פשיטא מאי איכא בין  גביהוסיף, דובחידושי הרמב״ן 

 מדאורייתא דנשבע ונוטל. דאורייתא לדרבנן, דהא לא אשכחן שבועה
מבואר, ד״ה שבועה (פז:) רש״י בכתובות  מדבריגמ׳, בדרבנן מפכינן.  )ג
(פ״א מטוען ה״ו) כתב, הרמב״ם אף בשבועת המשנה. אמנם מפכינן ד

 וביאר,, מח. מדפי הרי״ף) הרי״ף (כתובותדלא מפכינן בהו. וכן כתב 
ינו חייב לו דדוקא היכא דהשבועה מוטלת על הנתבע, יכול לומר לו דא

מידי ואם רצונו ליטול שישבע ויטול, אבל היכא דהשבועה מוטלת על 
ואם רוצה  ,התובע, יכול הנתבע לומר דלא ניחא ליה בתקנתא דהיפוך

וביאר, דאם בחידושי הרמב״ן, התובע ליטול שישבע ויטול. וכן כתב נמי 
 היכא דהשבועה על הנתבע יכול לומר לתובע השבע וטול, כל שכן היכא

כתב, דמאי דמפכינן  רש״ידמעיקר התקנה השבועה על התובע. ובדעת 
קולא היא בשבועה דלא אמרינן ביה או השבע או תשלם  ,בדרבנן

עות הנוטלין איכא למימר וכדאמרינן בדאורייתא, ומשום הכי אף בשב
דלא החמירו עליו דאם אינו נשבע יפסיד את דינו, אלא יכול לומר 

 פטר.ישבע והילתובע ה
ד״ה ס׳ תוה כתבו׳, ולמר בר רב אשי דאמר בדאורייתא נמי מפכינן. גמ )ד

דיש זכות לנתבע לחייב את התובע שבועה סבר מר בר רב אשי דולמר, 
ד״ה ובשבועות ד״ה תנן מי שחשוד, בבא מציעא (ובראב״ן דלא פרעתיך. 

דאמרה תורה דמי  אידמסבר, ושבועה דאורייתא) ביאר, דמר בר רב אשי 
הממון בחזקתו הקילה שאלא דכיון  ,אינו להחמיר עליושעליו נשבע, 

עליו תורה דנשבע ונפטר, אבל אם רצה להחמיר עליו ולשלם על פי 
 שבועת התובע, תבא עליו ברכה.

ואין נראה דההיא נפקותא לא אמרינן תוס׳ ד״ה מאי איכא, בתוה״ד,  )ה
משום  ,ראיהאינה [וכן שאר הראשונים] כתבו, דוהר״י מיגאש הכא. 

א לאו אטכסיסיה דשבועה מבעיא לן, דפשיטא שחלוקין הן, אלא דהכ
אדינא מבעיא לן, מאי איכא בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן לענין 

 דינא. 
דבשבועה דאורייתא הגאונים, (סימן ט) כתב בשם והרא״ש שם. בא״ד,  )ו

בעינן אנקוטי חפצא, ובשבועת היסת לא, ובשבועת המשנה דנשבעין 

בעי אנקוטי חפצא, דמשום דנוטלין בשבועתן החמירו ונוטלין, נמי 
 עליהם.

ואם יכול אין ראיה לרב האי תוס׳ ד״ה ולמר בר רב אשי, בתוה״ד,  )ז
דדוקא בשטר דאם התובע אינו רוצה להשבע המהרש״א, משם. ביאר 

יכול להחזיר את השבועה לנתבע, יכול הנתבע לחייב את התובע 
מן הדין ואם יחייב את התובע  שבועה. אבל היכא דהנתבע חייב שבועה

שבועה אין התובע יכול לחזירה לנתבע, אין בכח הנתבע לחייב את 
בגליון הש״ס, ובחידושים האריך יותר) ביאר, והגרע״א (התובע שבועה. 

מדאורייתא מפכינן שבועה וכמר בר רב אשי, אין התובע יכול לחזור  ידא
ועה, ואי נימא ולהפך השבועה על הנתבע, דהא מדינא נתחייב בשב

דבאישתבע לי דלא פרעתיך יכול התובע להפך השבועה על הנתבע, על 
כרחך היינו משום דשבועת השבע לי דלא פרעתיך הוי רק דרבנן וככל 

 שבועת הנוטלין, וליכא ראיה לדינו של מר בר רב אשי.
בחידושי החתם סופר, קצת תימה וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה ולר׳ יוסי,  )ח

דשבועה דרבנן דסוגיין היינו שבועה דאורייתא,  רש״י בד״הדלדברי 
 דוקאכגזל מדבריהם, ו לא הוי אלאשבועת היסת, שפיר איכא למימר ד

 לר׳ יוסי נחתינן לנכסיה.
מבואר מסוגיין, גמ׳, בדרבנן תקנתא הוא ותקנתא לתקנתא לא עבדינן.  )ט
דבחשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל, היינו משום תקנתא,  האד

ד״ה (ה.) בתוס׳ בבבא מציעא תקנתא יפסיד התובע. ועיין  אבל בלאו
, ״מתוך שאינו יכול להשבע משלם״דבחשוד לא אמרינן  דכתבו,שכנגדו 

דאי לאו הכי לא שבקת ליה חיי, דכולי עלמא ישביעוהו ויטלו כל אשר 
לו. עוד ביארו, דדוקא היכא דאינו רוצה להשבע אמרינן או תשבע או 

 היה נשבע, לא אמרינן.  תשלם, אבל הכא דברצון
(סימן הטור כתב גמ׳, ואם אמר לשתבע לי אמרינן ליה אשתבע ליה.  )י

פב ס״ג), דאם תפס המלוה בלא שבועה, לא מפקינן מיניה, דהא השטר 
 יב.אות לקמן עומד בחזקתו אף שלא נשבע עליו. ועיין 

(סימן י), הרא״ש כתב גמ׳, ואי צורבא מרבנן לא משבעינן ליה וכו׳.  )יא
שבע כדי לגבות את שלו, ירוצה לה דנפשיהל מקום אם איהו מדמכ

בביאור הגר״א (סימן פב ס״ו), וכתב השולחן ערוך שומעין לו. וכן פסק 
 (שם סק״כ), דהיינו משום דלא גרע.

(סימן י), דאם תפס הרא״ש כתב גמ׳, אלא לא מזדקקינן ליה לדיניה.  )יב
(כ: מדפי ר״ן המשל הלוה שבקינן ליה בידיה בלא שבועה. וכן כתב 

אף באיניש דעלמא מי מפקינן הא והקשה, יש מי שאומר. הרי״ף) בשם 
ובדרבנן לא נחתינן לנכסיה.  ,מדרבנן אלא אינהשבועה  יהאדמיניה, 

ותירץ, דאף דלא מפקינן מיניה, מכל מקום משמתינן ליה עד עידן נגדיה. 
, אבל רבנן לא מפקינן מיניהבדאי נמי, דוקא בנתבע שהוא תופס ברשות 

אות לעיל תובע שתפס שלא ברשות, אפילו בדרבנן מפקינין מיניה. ועיין 
(שם) והבית יוסף תם דאף בשאר אינשי לא מפקינן. (סימן פב) סָ דהטור  י

סבר טור דה, ביאר(סימן פב סקכ״ב) והסמ״ע האריך לתמוה על דבריו. 
 שאר אינשי, איגבי בין צורבא מרבנן לשאר אינשי, אלא ד לחלק איןד

גבי פיקח הוא יכול לומר למלוה שישבע ויטול או שישיב לו השטר, ו
 צורבא מרבנן אפילו להא לא מזדקקינן.

הריטב״א, ביאר גמ׳, המלוה את חבירו בעדים צריך לפורעו בעדים.  )יג
דלא סגי שיאמר לו דפרע בפני פלוני ופלוני, אלא דצריך לברר דבריו 

, והוי כאומר לו עליה בעדים, והיינו משום דגילה דעתו דלא מהימן
(כ: מדפי הרי״ף) ביאר, דכיון והר״ן להדיא שלא יהיה נאמן בלא עדים. 

בעדים, אף איהו לא  דוקאדהלוה רואה שאין המלוה מאמינו ומלווהו 
סמיך דעתיה וחושש שמא יתבענו המלווה פעם נוספת, ואינו פורע אלא 

 טען שפרע בלא עדים שקורי משקר.כי בעדים, ו
דטעמיה הריטב״א, כתב מרתיה קמיה דשמואל אמר לי וכו׳. גמ׳, כי א )יד

המלוה את חבירו בעדים אין צריך לפורעו ״דשמואל משום דסבר ד
והר״ן מהני ובשבועת היסת. נמי , ואם יאמר פרעתי ביני לבינך ״בעדים

(כ: מדפי הרי״ף) כתב, דכיון דיכול לטעון דפרע בפני פלוני ופלוני והלכו 
לא ריע טענתיה, שפיר נאמן במיגו לומר  ין הכיואי טעלמדינת הים, 

כיון דלא התנה עמו להדיא שלא ד ,כתבהרשב״א דפרע בינו לבינו. ואף 



 
 
 
 

יכול לומר דפרע בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת ו יפרענו אלא בעדים,
ד״ה (עמוד ב׳) תוס׳ לקמן שפרע בינו לבינו. ועיין נאמן במיגו   הים

 תיובתא.
 

 דף מא ע"ב
(כ: מדפי הרי״ף), דלהאי הר״ן ביאר רב יוסף מתני הכי וכו׳.  גמ׳, )טו

אף שהלווה בעדים, אין דרך הלוה לדקדק לפורעו דלישנא סבר רב אסי, 
בעדים, ולהכי אף אינו חושש ללעז אם יטען שפרע שלא בעדים. אבל אם 
התרה בו שלא יפרענו אלא בעדים, ואפילו לאחר ההלוואה, אין דרכו 

שלא בעדים, ואם יטען שפרע שלא בעדים, ריע של הלווה לפרוע 
טענתיה. והוסיף, דשפיר איכא למימר דאף רב אסי מודה דנאמן לומר 
דפרע בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים, אלא דסבר דאינו נאמן במיגו 
לומר דפרע בינו לבינו, משום דאנן סהדי דכל כהאי גוונא אין דרכו 

 במקום עדים.לפרוע שלא בעדים, והוי כמיגו 
כתב גמ׳, ואם אמר לו אל תפרעני אלא בעדים צריך לפורעו בעדים.  )טז

דהיינו דווקא היכא דהלוה קיבל עליו, אבל אם אמר בחידושי הרמב״ן, 
דאינו רוצה לפורעו בעדים כדי שלא יצטרך להביא עמו העדים, הדין 

). הודאהד״ה מ. הרשב״ם (בבבא בתרא שכן נראה מדברי  ,עמו. והביא
דעבד לוה לאיש הר״י מיגאש, (מ:) כתב בשם הריטב״א לעיל  םאמנ

 מלוה, ויכול המלוה לכופו לפורעו בפני עדים. 
דלהאי הריטב״א, כתב גמ׳, כי אמריתה קמיה דשמואל אמר וכו׳.  )יז

התנה להדיא שלא יפרענו אלא בעדים, כל שפרע בינו לבין שלישנא, כיון 
בתוס׳ ד״ה תיובתא ם עצמו, ואפילו בפני עד אחד, לא מהני. [אמנ

מבואר, דשפיר איכא למימר דמהני פרעון בינו לבין עצמו]. דשמואל 
בגוונא דאמר פרעתי בפני עדים ואיני זוכר מי המפרשים והוסיף, דנחלקו 

יפרענו בהדיא, בעינן שדכיון דהתנה דיש אומרים הם, או דאמר דמתו. 
למדינת הים,  דווקא בפני עדים שאפשר לברר על פיהם, וגם היכא דאזלו

דכיון דקיים את תנאו דפרע ויש אומרים, לאחר זמן.  לברר אפשרשפיר 
 בפני עדים, סגי, ויד התובע על התחתונה.

הרשב״א, כתב גמ׳, פריך רב אחא ממאי דבשעת הלואה קאי וכו׳.  )יח
דהאי שעת הלואה דקאמר רב אחא, לאו דווקא שעת הלואה, אלא כל 

ל תפרעני אלא בעדים, קרי לה שעת שמודה הלווה דחייב לו ואמר לו א
 היינו, בזמן שמשיב לתביעתו דכבר פרעו. ,הלואה. ושעת תביעה דקאמר

גמ׳, ואם אמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים נאמן.  )יט
(סימן יג), אמאי לא יהיה נאמן לומר דפרע בינו לבינו הרא״ש הקשה 

והלכו למדינת הים. ותירץ, במיגו שהיה טוען פרעתיך בפני פלוני ופלוני 
דעדיף ליה טפי לטעון שפרע בינו לבינו מלומר משום מיגו טוב, נו דאי

דפרע בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים, דבכהאי גוונא יאמרו העולם 
 דהרוצה לשקר ירחק עידיו.

הא האי מילתא קאמר שמואל בריש הריטב״א, הקשה גמ׳, שם.  )כ
ין, ואסקינן דאף ליכא למימר דתנאי היא, סוגיין, ופרכינן ליה ממתנית

אך מסיק רב פפא משמיה דרבא דהכי הלכתא. וביאר, דמאי דפרכינן יוה
דאף נאמן לומר דאינו זוכר בפני מי פרעו,  דסברהיינו משום  ,אשמואל

דליכא לברורי. אבל רבא אמר דווקא בגוונא דאמר דפרע בפני פלוני 
 ן.ופלוני דאיכא לברורי, ומשום הכי נאמ

(כא. מדפי הרי״ף) גרס, דאם אמר פרעתיך בפני גמ׳, שם. הרי״ף  )כא
האי (שם), דלהר״ן וכתב  פלוני ופלוני והלכו למדינת הים אינו נאמן.

, מאי דאמר רב אסי דצריך לפורעו בעדים, היינו לברר דבריו דפרע גירסא
הריטב״א, עדים במדינת הים. וביאר  אי דאיכאעל ידי עדים, ולא מהני מ

 שנא בדעת רב אסי.י, משום דאיכא תרי ל״הלכתא כרב אסי״קאמר דלא 
הרשב״א, דיש כתב גמ׳, אמר ליה רבא להכי להכי קאמר ליה וכו׳.  )כב

לא  אדאחר שפרעו חוזר וגובה ממנו על פי אותן עדים, דהמי שאומר, 
נפסלו אלא לעדות פרעון. ותמה, דאי נאמנים לחזור ולגבות ממנו, מאי 

כתב, הר״י הלוי ובשם . פוכי מטרתא למה ליא מהני מאי דפסלם, הא
 דכיון דאומרים דלשם פרעון נתנם, תו אינם נאמנים.

(כא. מדפי הרי״ף), דאף אם הרי״ף כתב גמ׳, כי היכי דלא לדחייה.  )כג
שאר דיבואו הני תרי סהדי דפרע בפניהם, לא יהני. דהא התנה להדיא 

(פט״ו רמב״ם האינשי מלבד ראובן ושמעון יהיו פסולין. אמנם דעת 
שלא ידחהו שפרע בפני פלוני ופלוני  אלאתנאו דלא מהני ממלוה ה״א), 

והלכו למדינת הים, אבל כל שבאו אלו ואמרו דפרע בפניהם, שפיר 
 מהני. ועיין באות הבאה.

. עד דפרענא באפי ראובן ושמעוןתוס׳ ד״ה אזל פרעיה, בתוה״ד,  )כד
דלא בעינן  ,ם(סימן ע סק״ה), דמשמע מדבריההקצות החושן כתב 

שיבואו ראובן ושמעון ויעידו לפנינו, אלא כל שאומר שפרע בפניהם 
(סימן יד) רא״ש דב אמנם הביא ועביד דיליה, תו אין למלוה נאמנות. 

עד שיבואו ראובן ושמעון ויעידו נמשכת  דלרש״י נאמנות המלוהמבואר 
 לו. 
ה כיון, רש״י בד״ פירשגמ׳, כיון דקא מודית דודאי שקלתינהו וכו׳.  )כה

״ח), דאם י(סימן ע סקהסמ״ע דדברים שהיו בלבך אינם דברים. וכתב 
בשעה שקיבל הפרעון בינו לבינו אמר המלוה להדיא שמקבלם לשם 

בשולחן וכדפסק  ,, הדין עמו. דאף דפרעון בעל כורחו הוי פרעוןפקדון
(סימן קכ ס״ב), שאני הכא דכיון דאמר אל תפרעני אלא בפני פלוני ערוך 
(שם סק״ז), דהא אף הקצות החושן ני הוי כלא הגיע זמנו. והקשה ופלו

תוך זמנו כל היכא דאין חשש לחילוף מטבעות וכדומה, שפיר יכול 
(סימן עד ס״ב). וביאר, דשאני בשולחן ערוך רעו בעל כורחו, כמבואר ולפ

היכי דלא לדחייה, ומשום י הכא דקביעות הזמן היא לטובת המלוה כ
 ורעו בעל כורחו.הכי אינו יכול לפ

(קמא סימן קמט), דכל בשו״ת הגרע״א כתב גמ׳, כל האומר לא לויתי.  )כו
טוען  היההאומר לא לויתי אינו דוקא מכח הוכחה, דאי איתא דפרע 

שלוה ופרע, אלא דכשאומר לא לויתי, איכא בדבריו הודאה דלא פרע, 
 דהא אי אפשר לפרעון בלא הלואה.

חזק כפרן על פי העדים, הא כיון כיצד הוהריטב״א, הקשה גמ׳, שם.  )כז
דאינם נאמנים על הפרעון, על כרחך דעדים פסולים הם. ותירץ, דמה 
שאינם נאמנים על הפרעון אינו משום דפסולים הוו, אלא משום דהוא 

 הודה לחובתו, והודאת בעל דין כמאה עדים דמי.
סמכינן אך (סימן כ סק״א), היהנתיבות המשפט הקשה גמ׳, שם.  )כח

דים לחייבו, הא בין לדברי הלוה ובין לדברי המלוה העדים אדברי הע
יהו מודו דלא היה פרעון, והעדים מעידים שהיה ישקרנים, דהא תרוו

מכחישים דרץ, דאין הבעל דבר פוסל העדים עליו אלא בגוונא יפרעון. ות
אבל עדים שמעידים לחובתו, אינו יכול לפוסלם,  ,הודאתו ומעידים זכותו

 בעדות אחרת. םיאושפיר יכול להב
(סימן לד סק״ד) הוכיח מסוגיין, דהודאת בעל גמ׳, שם. בקצות החושן  )כט

דהא הכא שאמר לא מהר״י בן לב, דין אינה משום התחייבות וכשיטת 
לויתי, מעולם לא התכוון לחייב עצמו בחיוב הלוואה. אלא נאמנות היא, 

 שהתורה נתנה לבעל דבר להיות נאמן לחובתו טפי ממאה עדים.
האומר לא לויתי  דמאי דאמרינן דכל תוספות הרא״שהכתב  מ׳, שם.ג )ל

 ,דאסהידו סהדי דאוזפיה היינו דוקא משוםכאילו אמר לא פרעתי דמי. 
 ,נאמן ,ושוב אמר לו פרעתי ,לא לויתיטען מתחילה אי ליכא סהדי ו אבל

שכתבו ועיין נמי בתוס׳ ד״ה כל האומר, [ דעל פיו לא הוחזק כפרן.
ין דכשאמר לו מנה לי בידך ואמר לו הן (דהיינו לפני דטעמא דמתנית

) ולמחרת כשתבעו ד״ה מנה לי בידך(מב.)  רש״י לקמןעדים כמו שפירש 
 אמר לו דלא לווה חייב, דכיון דאמר לא לווה הוי כמודה שלא פרע.]   

רש״י  פירשגמ׳, אמר רבא כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש וכו׳.  )לא
הלוה, דכיון דלא רמיא עליה לפרוע בעדים  דקאי עלבד״ה כל מילתא, 

ר״ח,  פירש בשםוהריטב״א  בעדים אי לאו.פרעו לא שם ליבו לזכור אי 
, לא רמיא אנפשייהו ואין לעדותדקאי על העדים, דכיון דלא הזמינם 

דמההיא עובדא דבסמוך גבי אתו תרי  ,הכחשתם הכחשה. אמנם כתב
דמאי דאמרינן  מוכח סהדי ואמרו אין בארבעה ארבעה הוו קיימי,

 דלאורמיא אנפשיה, אלוה אמרינן.
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(סימן עט סקי״א), הקצות החושן כתב גמ׳, אמר רבא הוחזק כפרן.  )א
דהעדים מודים  אידאכתי לא פרע. אבל למ אילמ אלאהוחזק כפרן לא ד

דפרע, לא הוחזק כפרן, דכי משום שהוחזק כפרן לממון אחד הוחזק כפרן 
 ,(סימן עט סי״ב), משמעהטור מנם כתב, דמלשון אף לממון אחר. א

גוונא שהמלוה הודה שנטל ממנו בשהוחזק כפרן על כל הממון, ורק 
 המעות. אותןמקצת המעות אינו חייב להשיב 

, בסוף סוגיין)להלן (הריטב״א כתב גמ׳, אמר ליה הנהו סיטראי נינהו.  )ב
לוה סיטראי. באופן שהלוה אינו מודה דהיה חייב למ אדכולה סוגיא אייר

מודה דחייב למלוה סיטראי, אלא דטוען דפרעו  אבל אם הלווה היה
עבור החוב שבשטר, אמרינן דכיון דיהיב ליה סתמא ולא פירש, מסתמא 

לקמן לדעת המלוה פרעו. ושפיר נאמן המלוה לומר סיטראי נינהו. [ועיין 
 אות ו].

אר בשם אות ו מה שנתבלקמן עיין גמ׳, אמר רב נחמן איתרע שטרא.  )ג
 אמאי אינו נאמן לטעון סיטראי.הרא״ש 

דצריך בעל השטר ר״ח ור״ת, בשם התוס׳ ד״ה איתרע  כתבוגמ׳, שם.  )ד
הוסיף, דאף לא גבינן ביה אלא מבני חורין. והריטב״א שבועה שלא נפרע. 

דהשטר לא איבטיל דיש מי שאומר, (כב. מדפי הרי״ף) כתב, והרי״ף 
רע האי נאמנות, ולא גבי אלא לגמרי, אלא דאם יש בו נאמנות אית

כתב, דהשטר בטל לגמרי, והאריך רבינו האי ורב שרירא בשבועה. ובשם 
כתב, דאף דאין ראייתו מוכחת, מכל מקום והריטב״א להוכיח כשיטתם. 

נראה, דמהיכי תיתי לעשות פשרה זו לאורועי השטר לחצאין, דממה  ךכ
הוא, ואי לא  נפשך, אי חיישינן לסטראי האי שטרא שטרא מעלייתא

 חיישינן לא יגבה בו כלל.
כתב גמ׳, והני מילי דפרעיה באפי סהדי ולא אידכר ליה שטרא וכו׳.  )ה

דבדווקא נקט ״דפרעיה״, דיודעים העדים דפרעו אבל אינן הר״י מיגאש, 
יודעים על מה פרעו. אבל אם אינן יודעים דלשם פרעון נתן לו, שפיר 

ו דהיה טוען דלשם מתנה נתן לו. נאמן המלוה לומר סיטראי נינהו במיג
היכי דאינו נאמן לומר סיטראי, אף מתנה י כתב, דכובחידושי הרמב״ן 

 אינו יכול לומר, דאדרבה טפי מסתברדהוי פרעון מלומר דנתן לו מתנות.
הקשה גמ׳, מיגו דיכול לומר לא היו דברים מעולם יכול לומר סיטראי.  )ו

כול לומר דסיטראי נינהו. ותירץ, (סימן יט), אמאי בלא מיגו אינו יהרא״ש 
א, דלא עביד איניש דשבק מלוה בשטר ידטענת סיטראי טענה גרועה ה

[ומבואר דלא אמרינן דסתמא דמילתא הלוה פורע  .ופרע מלוה על פה
 ].ב אותהריטב״א לעיל לדעת המלוה, ודלא כדכתב 

דנראין הדברים דאפילו הריטב״א, כתב גמ׳, טפי מסהדי מי הימניה.  )ז
יש עד אחד המעיד שפרעו, נשבע לו שמחד סהדא לא הימניה, וכל  טפי

 ואינו גובה בלא שבועה.
(סימן הסמ״ע כתב גמ׳, ההוא דאמר לחבריה מהימנת לי כבי תרי וכו׳.  )ח

(סימן עא סק״ג) הש״ך  אמנםנח סק״י), דאף בלא טענת סטראי נאמן. 
ולם אינו לטעון סיטראי נאמן, אבל לטעון לא היו דברים מע דדוקאכתב, 
, דהא מכל מקום יתבענו אחר כך על פי העדים, והמלוה לא יוכל נאמן

פוכי מטרתא למה לי. וכתב, אלענין פרעון פסלם, ו דוקאלהכחישם, דהא 
לא התכוון לטענת לא היו דברים מעולם, אלא כוונתו  הסמ״עדשמא אף 

 דבטענת סיטראי נאמן אפילו להכחיש העדים. 
 ,דאיכא מאן דאמר(כב. מדפי הרי״ף), ר על המאוהבכתב גמ׳, שם.  )ט

דדווקא בעדי פרעון אינו נאמן, אבל אם יביא עדי הודאה, שפיר מהני. 
(מא:) גבי האומר אל תפרעני לעיל עדי הודאה, אמאי מהני ותמה, דאי 

אלא בפני תרי דתנו הלכתא, דבתר דהודה המלוה בפני רב נחמן, אמר לו 
ויכול לקיים תנאו בפניהם, תיפוק  ,רב נחמן דאנא ורב ששת תנו הלכתא

 דחה הראיה,(שם) הרמב״ן במלחמות  אמנםליה דהוו עדים על הודאה. 
דאי משום קיום תנאו, ללוה היה למימר ולא למלוה, אלא מילתא 

אל ״דעלמא הוא דאמר. וסיים, דלענין דינא תליא בלשונו, דאם אמר 
ה, דהא רק לענין , שפיר מהני עדי הודא״תפרעני אלא בפני פלוני ופלוני

, אף ״מהימנת לי כל דאמרת דלאו פריע הוא״פרעון פסלם. אבל אם אמר 
 . יועילועדי הודאה לא 

דאם פרע בפני שנים והעידוהו בשו״ת הר״י מיגאש, כתב גמ׳, שם.  )י
שפרע, דינו כשתי כתות המכחישות זו את זו, ואוקי ממונא בחזקת מריה, 

דכשאמר  כתב,והריטב״א  ואם יש ביד התובע שטר, ישאר בחזקתו.
  מהימנת לי כבי תרי, פסל לכל בי תרי דעלמא, ושפיר נאמן.

הר״י מיגאש, כתב גמ׳, אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן וכו׳.  )יא
דהני מילי במידי דבעינן טענת תובע, אבל בשבועת השומרים וכן 
בשבועת המשנה, דאף בלא טענת תובע איכא חיוב שבועה, שפיר 

לקטן. ואף דהאי קרא ד״כי יתן איש״ דילפינן מינה למעט קטן  נשבעין אף
, מכל מקום מאי דכתיב ״וכי יתן איש״ א״כי הוא כתיבבשבועת השומרין 

הקשה, הא גבי שומר שכר דלא ובחידושי הרמב״ן זה״ דקתני התם קאי. 
כתיב ״כי הוא זה״ נמי כתיב ״כי יתן איש אל רעהו״, אלא ודאי דאף 

פטר רחמנא. וסיים, דקרוב לומר דאף מחיובי שומרין משבועת השומרין 
 רחמנא נתינת קטן. הפטר

ביאר גמ׳, אמר רב בשטענו קטן והאמרת אין נשבעין על טענת קטן.  )יב
מאחר שאין נשבעין לקטן על טענת עצמו אם לא שבא , המהרש״ל

טענתו כמאן דליתא דמי והוי כטענת עצמו והוי  ם כןא ,בטענת אביו
  .משיב אבידה
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דלעולם בטוענו רש״י בד״ה אלא, כתב גמ׳, אלא בדרבה קמפליגי.  )יג
קטן איירי, ומשום דאין טענתו בעלמא חשיבא קרי לה טענת עצמו, והכא 

ד״ה אלא הכא, (יח.) התוס׳ בכתובות איירי דבא מכח נתינת האב. והקשו 
(קו:) ממעטינן נתנו כשהוא דבבבא קמא דהעיקר חסר מן הספר. ועוד, 

טן ותבעו כשהוא גדול, והוא הדין דיש למעט נתינת גדול ותביעת קטן. ק
ומשום הכי ביארו, דבאמת בגדול איירי, וכיוון דבא בטענת אביו קטן קרי 
ליה, ומאי דקרי ליה טענת עצמו לאו משום דבהודאת עצמו איירי, אלא 
דכיון דבבנו מעיז קרי ליה הכי, ומאי דקאמר ר׳ אליעזר בן יעקב פעמים 
שאדם נשבע על טענת עצמו, לדבריהם דרבנן קאמר, דאילו לדידיה 

 דאינו מעיז, שפיר קרי ליה טענת אחרים.
רש״י  פירשגמ׳, מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע.  )יד

דקשיא ליה אמאי לא חשבו כמשיב ד״ה מפני מה, (ג.) בבבא מציעא 
יטא לרבה דכופר (כב: מדפי הרי״ף), דהא דפשהר״ן אבידה ויפטר. וכתב 

מודה במקצת, דאי גבי הכל פטור, היינו מהא דכתבה תורה חיוב שבועה 
 עה, לכתוב חיוב שבועה בסתמא.ובכופר הכל נמי איכא חיוב שב

דהוא המהרש״א, ולעולם בטוענו קטן. כתב רש״י ד״ה אלא בדרבה,  )טו
הדין דפליגי נמי בגדול הבא בטענת אביו, דרבנן פטרי ביה משום דבבנו 

והא דמוקי ליה  ד״ה אלא הכא.(יח.)  כתובותב רש״יז. וכדכתב מעי
פלוגתייהו בקטן, משום דלישנא דטענת עצמו בקטן משמע, דבגדול לא 
מיקרי טענת עצמו. אמנם הקשה, אמאי הוצרכו למימר אלא בדרבה 

 שפיר מיקריקמפליגי, הוי ליה לשנויי דכיון דמכח נתינת האב הוא בא, 
  יג. ועיין לעיל אות טענה.

(כג. מדפי הרי״ף), דהאי ברי הראב״ד כתב גמ׳, הכא דאמר ברי לי.  )טז
לא איירי דאמר בפני אוזפית ליה, או בפני אודית ליה, דבכהאי גוונא 

והריטב״א טענת עצמו היא. אלא טוען בברי דאביו ציוה לו לפני מיתתו. 
חשיב טענת ברי מאי דאמר דאביו ציוה לו, הא ליכא לא  היאך, הקשה

ה ולא ידיעה. ומשום הכי ביאר, דאיירי באומר בפני הודית לאבי ראי
בשעת מיתתו, ומכל מקום סברי רבנן דבבנו מעיז, משום דאיכא למימר 

 דאביו עשה עמו שיודה לו בפני בנו כדי להעשירו בפניו.
הא קיימא לן הריטב״א, הקשה גמ׳, להקדש ליפרע מנכסי הקדש.  )יז

מידי  יןדדוקא קדשי הגוף מפקיע דהקדש מפקיע מידי שיעבוד. ותירץ,
מידי  מפקע אינו, נינהו קדושת דמיםדשיעבוד, אבל קדשי בדק הבית 

 שיעבוד. 
דהוא התוס׳ ד״ה שומר חינם, כתבו מתני׳, שומר חינם אינו נשבע.  )יח

(פ״ב משכירות ה״ג) כתב, הרמב״ם הדין דאם פשע שאינו משלם. אמנם 
לם, דכל הפושע מזיק דדוקא משבועה פטרו הכתוב, אבל אם פשע מש

(שם) השיג על דבריו, דאם הפושע מזיק הוא, אמאי פטר והראב״ד הוא. 



 
 
 
 

היכי דבפרשת שומר שכר מיעט רחמנא אף י לפשיעה בבעלים. ועוד, דכ
מדיני התשלומים, הוא הדין דבשומר חינם מיעט רחמנא אף מדיני 

 התשלומים.
למאן דאמר הריטב״א, הקשה מתני׳, עשר גפנים טעונות מסרתי לך.  )יט

הילך פטור, אמאי מחייב הכא. ותירץ, דאיירי במודה לו בחמש ואומר 
שעת אזלינן בתר מטלטלין גמורים, מכל מקום  ודבצרן, ואף דעתה הו

(ה.) גבי מיעוט שבועה א עבבבא מצי, וכדאמרינן דמחוברין היונתינה 
מקרקעות דלמאן דאמר הילך פטור, איירי בחפר בה בורות שיחין 

דאף דעתה תביעת מטלטלין היא, מכל מקום אזלינן בתר שעת  ומערות,
כתב, דכיון דעתה במטלטלין הודה לו, חשיב הרשב״א קדון. אמנם יהפ

חמש, ותבעו  אלא בצרלא בגוונא ד אהודאת מטלטלין. ומתניתין אייר
את עשרת הגפנים והעבנים שבצר, והשיב לו דרק חמש טעונות מסר לו 

היו דברים מעולם, דלר׳ מאיר דהעומדות ובצרן, וחמש הטעונות לא 
ב כטוענו כלים וקרקעות, וכיון שהודה יבצר כבצורות דמיין, חשילה

במקצת קרקעות ובמקצת כלים, ולאו הילך הוא דהא בצרן, חייב שבועה. 
 ולרבנן דלאו כבצורות דמיין, חשיב כטוענו קרקעות גרידא וליכא שבועה.

התוס׳ לקמן כתבו ה ובמשקל. מתני׳, אין נשבעין אלא על דבר שבמד )כ
דילפינן לה מדכתיב ״שלמה״, וכדדרשינן מינה ד״ה אלא על דבר, (מג.) 

משפטים (במכילתא (סג:) למעוטי דבר שאינו מסוים. אמנם בבבא קמא 
מנות, יפרשה טו) דרשו לה מדכתיב ״כסף או כלים״, מה כסף שדרכו לה

במדה במשקל  מנות, מכאן אמרו כל טענה שאינהיאף כלים שדרכן לה
(מג.) דכתב, ד״מכסף וכו׳״ בתוס׳ הרא״ש לקמן ועיין  ובמנין אינה טענה.

דלרב אייתר ״כסף״ למילף מינה  (לט:)לעיל ליכא למילף, דהא אמרינן 
 דבעינן כפירת שתי כסף.

הקשה מתני׳, והלה אומר איני יודע אלא מה שהנחת אתה נוטל.  )כא
אה בדבר שבמדה, הא עתה (כד. מדפי הרי״ף), אמאי לא חשיב הודהר״ן 

שרואין את הפירות, הודאתו ידועה. ותירץ, דבעינן דמשעה שיצאה 
הודאה מפיו תהיה מבוררת במדה, ולא מהני מה שלאחר זמן הוברר 

 דהודאתו הוי בדבר שבמדה.
למאן דלא דאין דינא תוס׳ הרא״ש, ההקשה גמ׳, יצאו שטרות.  )כב

א אפילו שרפן פטור. דגרמי, מה הוצרך למעט שטרות מתשלומי כפל, ה
ותירץ, דכיון דאי איתנהו בעינייהו חייב להחזירם, הוי אמינא דאם 

 נמצאת הגניבה בידו, ישלם שנים.
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דדוקא הר״י מיגאש, כתב גמ׳, הכא בענבים העמודות להבצר וכו׳.  )א

בצר לאו כבצורות דמיין, דכיון ילענין שומר אמרינן דענבים העומדות לה
כשהן מחוברין, הוו להו כקרקע, דהא לאו לתולשן יהיב  דמסרן לשמירה

בצר, כיון דלמיתלשיה קיימי, דינם יליה. אבל המוכר ענבים העומדות לה
כמטלטלין בין לענין אונאה ובין לענין שבועה, דהא קיימא לן דכל העומד 

 תוס׳ ד״ה כבצורות. בצר כבצור דמי. ועיין ילה
אמאי לא הקשו הרשב״א, הקשה  גמ׳, כללו של דבר לאתויי מאי וכו׳. )ב

מפשטא דברייתא, דקתני עד שיטעננו בדבר שבמדה ויודה לו בדבר 
שבמדה. ותירץ, דאי מפשטא דברייתא, הוי אמינא, דכיון דקתבע מיניה 
בית ידוע, והשיב לו בזה הבית ואנו רואין כמה חסר, שפיר חשיב טענה 

תי לאתויי והודאה בדבר שבמדה. אבל מכללא שפיר איכא למימר דא
 היכא דלא פירשו להדיא המדה.

ויש לומר דבשאין חסירה אלא תוס׳ ד״ה אלא אמר רבא, בתוה״ד,  )ג
(סימן פח סקמ״ה), דגם בשאינו מלא לגמרי נקרא הסמ״ע מעט וכו׳. כתב 

(שם סכ״ד) כתב, והט״ז בלשון בני אדם ״בית מלא״, ואין תביעתו ידועה. 
אי הוצרך רבא למימר דאי תביעתו אינו תביעת דבר שבמדה, אמ

מודה במקצת משום דבעינן דאף ההודאה  דבכהאי גוונא פטור משבועת
תהיה בדבר שבמדה, תיפוק ליה דהתביעה לא היתה בדבר שבמדה. 

דבר שבמדה,  תתביע חשיבומשום הכי ביאר, דוודאי אף בכהאי גוונא 
משום דאמר הנתבע איני יודע אלא  ודוקאמשום דהכי קרי לה אינשי. 

 ףשהנחת אתה נוטל, דאף לו לא ברירא המדה, בהא אמרינן דכיון דאמה 
 ניהם, לא חשיב הודאה בדבר שבמדה.יאחר המדידה אין ניכר מה שב

דאכתי המהרש״א, אי נמי בעינן שיזכיר מדה בהודאתו. הקשה בא״ד,  )ד
תקשי אמאי תני במתניתין זה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון, ולא 

דהאי ״אי הרש״ש, א וזה אומר עד החלון. וכתב תני זה אומר בית מל
בפני עצמו, אלא כוונתם דברישא פטור מחמת שני שינויא נמי״ לאו 

(סימן פח סכ״ד), דכתב דתירוץ קמא פליג אתירוץ בט״ז טעמים אלו. ועיין 
 בתרא.

גמ׳, ומאי שנא מנורה גדולה ומנורה קטנה מה שטענו לא הודה לו.  )ה
), מנין דמשום מה שטענו לא הודה לו (בגליון הש״סהגרע״א הקשה 

פטרינן הכא, דלמא משום דלאו הודאה בדבר שבמדה פטרינן ליה. וכתב 
שמעינן דאף הכא דפטור היינו  ,דמדהקדים תנא כופר הכלהרש״ש, 

 משום דמה שטענו לא הודה לו, והוי כופר הכל.
דמנורה בת הריטב״א, ביאר גמ׳, שאני מנורה הואיל ויכול לגררה.  )ו

, לאו בגדולה וקטנה איירי, אלא בעבה ליטריןליטרין ובת חמש  עשר
 ובדקה, ושפיר אמרינן דכיון דיכול לגררה הוי הודאה ממין הטענה.

מתני׳, והלה אומר סלע הלויתני עליו ושלשה דינרים היה שוה חייב.  )ז
אמאי חייב שבועת מודה במקצת, הא אם בחידושי הרמב״ן, הקשה 

, אין הלווה חייב כלום עד שישיב לו משכונו, איתיה למשכון בידו דמלוה
או שישבע עליו שבועת השומרין, וכיון דאין ידוע אם אבד או לאו, הוי 
כאומר חמישים לית לך וחמישים איני יודע, דקיימא לן דפטור. ותירץ, 

יכול לעכב ד אלאדגם אם אבד המשכון חייב הלווה לשלם את חובו, 
או ישבע עליו, וכשמודה דשלשה הפרעון עד שישיב המלוה המשכון 

 דינרים היה שוה ואיכא הודאה בעיקר החיוב שפיר חשיב מודה במקצת.
הא לאו ט, ״התוס׳ יוהעיר מתני׳, ומי נשבע מי שהפקדון אצלו.  )ח

בפקדון איירי הכא, אלא במשכון, ואמאי לא תני ״מי שהמשכון אצלו״. 
נשבע תחילה,  ותירץ, דאתי לאשמועינן דאף בפקדון מי שהפקדון אצלו

הגרע״א . והקשה ׳ברשותי וכדמסקינן בגמ הוהיינו שבועה שאינ
ברשותי איירי,  ה(בתוספותיו למשניות), הא מתניתין לאו בשבועה שאינ

ואדרבה, מתניתין במאמינו איירי, וכדמוכח מסיפא דרישא. ומשום הכי 
ולא אמרינן דכל משכון כפקדון בעלמא הוא, הביאר, דאתי לאשמועינן ד

המלוה לא השיב את המשכון, אין הלווה חייב לפורעו, ולא חשיב ש
 .(עיין באות הקודמת)הרמב״ן  מודה במקצת, וכדביאר

הרמב״ם בפירוש ביאר מתני׳, שמא ישבע זה ויוציא הלה את הפקדון.  )ט
, דנקט האי טעמא דשמא יוציא הלה את הפקדון, משום דשייך יותהמשנ

תן בה דהוא עיקר הטעם דחייבו בכל גווני, אבל הטעם דשמא עיניו נ
דהיינו ט, ״התוס׳ יושבע שאינה ברשותו, לא שייך בכל גווני. וביאר ילה

דברים המצוים לקנות כמותם בשוק, דלא חיישינן שמא עיניו נתן בה, 
 (פ״ו משאלה ה״א).הרמב״ם וכדכתב 
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דרש״י דלטעמיה הרשב״א, כתב גמ׳, מאי רישא סיפא דרישא וכו׳.  )י
דחיישינן שמא יפסלנו לעדות ולשבועה, ד״ה ויוציא הלה (עמוד א) ל לעי

על כרחך דהכא איירי באינו מאמינו, דאי במאמינו הא ליכא חיוב 
דנמצאת ד״ה ויוציא (שם) דתוס׳  ושבועה דאינו ברשותו. אבל לטעמיה

 איכא למיחששבועה לבטלה, אף במאמינו לא משביעים ללוה, דאכתי 
 ון ונמצאת שבועתו לבטלה.דיוציא הלה את הפקד

דאף בחידושי הרמב״ן, כתב גמ׳, אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי.  )יא
דאמר שמואל דאבד מעותיו, היינו דווקא באבד, אבל היכא דנאנס, דינו 

(פ״י משכירות ה״א) דייק והלחם משנה כשומר שכר ונשבע ונוטל חובו. 
ס הפסיד (שם), דסבירא ליה דאף אם אבד באונהמגיד משנה מדברי 

מעותיו. וביאר, דהכי דעתו דכל שאינו משיב לו המשכון אינו פורע לו 
פב.) שכתב סברא זו בשם בבא מציעא (בשיטה מקובצת את חובו. [ועיין 

(פב.) תלינן לפלוגתא דר׳ דבבבא מציעא  ,]. אמנם תמהתלמיד רבינו פרץ
 אם דינו כשומר שכר אוה ,עקיבא ור׳ אליעזר גבי המלוה על המשכון

בדשמואל, ואי נימא דשמואל אפילו באונסין איירי, אמאי  ,כשומר חינם



 
 
 
 

אמרינן במתניתין דהוי רק שומר שכר. ועיין שם שהאריך. ועיין באות 
 הבאה. 

פב.), דשמואל לא אתי בבא מציעא (בחידושי הרמב״ן כתב גמ׳, שם.  )יב
למימר אם דינו של מלוה על המשכון כשומר חינם או כשומר שכר, אלא 

למימר דדין המלוה על המשכון היכא דאינו שוה ככל החוב, שוה  אתי
היינו כל  ,לדין המלוה על המשכון דשוה ככל החוב, והאי אבד דקאמר

אחד לפי ענינו, דאי דינו כשומר חינם, איירי באבד בפשיעה, ואי בשומר 
 שכר איירי נמי באבד באונס.

היכי דאת  ידכהריטב״א, בחידושי כתב גמ׳, אבל קתא ונסכא לא.  )יג
נסכא לא קיבל אלא בשוויו, אף את הקתא לא קיבל אלא בשוויו. ה
 .]נראה, דהקתא למשכון והנסכא לפרעוןמהתוס׳ ד״ה אבל אמנם [

אבל ר׳ עקיבא לא חשיב תוס׳ ד״ה אבל קתא ונסכא לא, בתוה״ד,  )יד
ביאר, דדוקא היכא דגזים בתשלום אמרינן הריטב״א בחידושי ואסמכתא. 

בשמירה, דמקבל עליו לשומרו  אלאגזים לא ל הכא דא, אבידאסמכתא ה
כשומר שכר, הוי כשומר חינם המתנה להיות כשומר שכר, דשפיר מהני 
תנאו, וחייב בתשלומים כפי האחריות שקיבל עליו. [ומבואר מדבריו, 
דטעמא דשמואל דאבד קתא אבד אלפא זוזי, מחיובי שומר הוא, ולא 

לעיל (הלחם משנה המשכון וכדכתב  דהוי תנאי דאינו פורע עד שישיב לו
 )].יאאות 

והשתא נמי ניחא הא דקאמר דכולי עלמא לית להו דשמואל. בא״ד,  )טו
פב.) כתב, דלאו מילתא הוא, דהא שמואל שפיר בבא מציעא (והרמב״ן 

מצי סבר דמלוה על המשכון שומר חינם הוא וכדעת ר׳ אליעזר, ומאי 
ו משום דלית הלכתא דלא אמרינן דכולהו אית להו דשמואל, היינ

 כשמואל.
נהי דהתם הרש״ש, ההיא דערבון לענין איסור מיתשיל. העיר בא״ד,  )טז

לענין מי שפרע איתשיל, הא כיון דמחמת ממון אתא, ואי לאו ממון ליכא 
 איסור, אמאי חשיב מידי דאיסורא, דאי לא אזלינן בתר שורש הנידון

הא נפקא ונא, אמאי חשיב ספיקא דממ, תיקשי בכל ממון דהוא הממון
 לענין איסור לא תגזול.הוא נמי מינה 

(מד.) התוס׳ כתבו גמ׳, אי דשוי שיעור זוזי מאי טעמא דר׳ אליעזר.  )יז
וסלקא דעתין  ,דהיינו משום דכולהו אית להו דר׳ יצחקד״ה מאי לאו, 

כתב, דהיינו משום דסבירא להו רא״ש ההתוס׳ ודאפילו בשעת הלוואתו. 
. אמנם תמה, מנלן דכולהו סברי כר׳ יוסף, וכן כר׳ יוסף דהוי שומר שכר

התוס׳ בד״ה מאי תמה דמה חילוק איכא בין שוה ללא שוה, וכדהקשו 
 לאו.
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התוס׳ בד״ה כתבו גמ׳, דאמר ר׳ יצחק מנין לבעל חוב שקונה משכון.  )א
רש״י דלאו להתחייב באונסין קאמר, אלא הוי כשומר שכר. אמנם מכאן, 

דקונהו לכל מילי ואף להתחייב  כתב, ד״ה שקונה) (פב.בבבא מציעא 
בחידושי  תמה(כה. מדפי הרי״ף). ועל המאור הבבאונסין. וכן כתב 

הנאה של הלוה, ואמאי יתחייב המלוה באונסין. ההא כל ריטב״א, ה
(פ:) דהמלוה על המשכון שומר שכר הוא בבבא מציעא ועוד, הא אמרינן 

להתחייב עליו ומר שכר הוא אלא לא קאמר דכשמדר׳ יצחק. אלא ודאי ד
בגניבה ואבידה, והאי ״קונה״ דקאמר ר׳ יצחק, היינו דיש בשיעבוד קנין 

אצל  שיכול לקדש בו את האשה, וכן שאינו נעשה מטלטלין ,הגוף
 .טתויתומים, ואין השמיטה משמ

התוס׳ בבבא אלא הוי כשומר שכר. הקשו תוס׳ ד״ה מכאן לבעל חוב,  )ב
אמאי חשיב שומר שכר, הא אי קני קנין גמור, ור, ד״ה אימ(פב:) מציעא 

נסין, ואי לא קני קנין גמור, אף כשומר שכר לא יתחייב. ויתחייב אף בא
ותירצו, דבההיא הנאה שיכול לקדש אשה במשכון, חשיב שומר שכר 

 עליו.
דאף דמדר׳ יצחק אינו חייב ד״ה שומר, (להלן) התוס׳ שם. כתבו בא״ד,  )ג

מקום קני ליה טפי מכל שומר שכר. וביאר  כלאלא בגניבה ואבידה, מ
החפץ ולא על  ערךאות יח), דהוא בעלים על  פסחים(הקובץ שיעורים 

 גופו.

גמ׳, ותיסברא אימור דאמר ר׳ יצחק שמשכנו שלא בשעת הלוואתו.  )ד
הא בריש סוגיין נקטינן בפשטות דר׳ עקיבא ור׳ אליעזר הריטב״א, הקשה 

שכנו בשעת הלוואתו, והיכי מקשינן בדר׳ יצחק פליגי, אף דאיירו במ
. וביאר, דמאי דאמרינן דפליגי בדר׳ יצחק, לאו אמימרא ״ותיסברא״הכא 

דר׳ יצחק קאי, דהא ר׳ יצחק לא איירי בשעת הלוואתו, אלא פליגי האם 
קונה משכון כדר׳ יצחק אף בשעת הלוואתו, ועלה מקשינן, דכיון דר׳ 

  ן.כואתו, מהיכי תיתי לומר יצחק לא קאמר להדיא דקונה אף בשעת הלו
דדוקא שלא בשעת הר״י מיגאש, ביאר גמ׳, בשעת הלוואתו מי אמר.  )ה

ממונא במשכון דשקיל דמנטר ליה הלוואתו איכא למימר דבההיא הנאה 
אכתי מיניה, הוי עליה שומר שכר. אבל הלווהו מעיקרא על המשכון ד

ביאר,  הריטב״אבחידושי וליכא הנאה.  מתחת ידו,לא נפיק ממונא 
דכשהוא נותן המשכון מעצמו, אינו נותנו אלא לשיעבוד בעלמא, אבל 

אקנייה ניהליה רחמנא שלא בשעת הלוואתו דשליח בית דין ממשכנו, 
 בעל כורחו דלווה.

, יאלרבנן קשישפב.) דקשיא להו בבא מציעא (הרמב״ן כתב גמ׳, שם.  )ו
משמטתו  (לז.) דהמלוה על המשכון אין השביעיתבגיטין דאמרינן מהא 

משום דר׳ יצחק, והתם בשעת הלוואתו איירי. וכן הקשו מהמבואר 
(לא:) דהמלוה את הנכרי על חמצו לאחר הפסח אסור בהנאה, בפסחים 

משום דקני לה כדר׳ יצחק, אף דהתם בשעת הלוואתו איירי. וכתב, דמאי 
, היינו דלא שמעינן ליה ״בשעת הלוואתו מי אמר״דאמרינן בסוגיין ד

שפיר איכא למימר דאף  תדאליבא דאמ ימר הכי, אבל וודאלהדיא דא
מינה אף למשכון  ילפינןדקרא במשכנו שלא בשעת הלוואתו איירי, 

 בשעת הלוואתו.
והשתא הא דאמרינן בפרק קמא דפסחים. [תוס׳ ד״ה שומר, בסוה״ד,  )ז
), יש לדחות דאינה ראיה, דהא יבאות מג: (לעיל  הרמב״ןדברי כאורה לל

צי סבר כרבה דשומר אבידה הוי שומר חינם, ואבד שמואל שפיר מ
דקאמר היינו בפשיעה. ומשום הכי הוצרכו לר׳ יצחק, אבל בכל חיוב 

 אחריות דגניבה ואבידה, אף בלאו ר׳ יצחק הוי כשלו וחייב לבערו (ח.ו.)]
 

 דף מד ע"ב
דהכא ד״ה כשומר שכר,  רש״י פירשגמ׳, ורב יוסף אמר כשומר שכר.  )ח

(סימן עב סק״י), דמדברי כתב הש״ך כון מצוה קעביד. נמי מלוה על המש
(ח״ג סימן נב) מבואר, דחשיב שומר שכר משום דבשעת  הרשב״אשו״ת 

(כלל מתשובת הרא״ש הלוואתו נפטר מליתן פרוטה לעני. וכן נראה נמי 
(שם סק״ו) כתב, דלדברי הרא״ש אינו משום התומים אמנם . צ סימן ג)

הנתיבות ח וניעור הפקדון. והקשה אלא משום שיטו ,שעת ההלוואה
(שם סק״ז), דאי משום שיטוח וניעור חשיב שומר שכר, אף אי המשפט 

נימא דמלוה על המשכון הוי שומר חינם, מכל מקום יחשב שומר שכר 
משום דעביד מצוה ומשום  דדוקאמשום דמחויב בשיטוח וניעור. ותירץ, 

שכר, אבל אי לאו המצוה מחויב בשיטוח וניעור חשיב משום הא שומר 
חייבו לקבל ליכא מאן דמשום המצוה לא חשיב שומר שכר, דהא 

 נערם ולשוטחם. ועיין באות הבאה.ולפקדונות 
פב.), דודאי משום בבא מציעא (ריטב״א בחידושי הכתב גמ׳, שם.  )ט

בזמן  דוקאמצוות הלוואתו לעני אינו נפטר מליתן פרוטה לעני, דהא 
כשהוא מטפל במשכון לנערו דהיינו דבמצוה פטור מן המצוה,  שעוסק

. אמנם הקשה, דאי הכי, כל שמקיימהנפטר מליתן פרוטה לעני. ולא בזמן 
שומר חינם יהיה שומר שכר משום פרוטה דר׳ יוסף, דהא בשעה 
שמנערה מצוה קעביד. ותירץ, דכיון דמשום שמירה מחויב לנערה, אנן 

שום מצוה באה סהדי דלא נחית אלא להיות שומר חינם, אבל הכא דמ
 לו, שפיר אמרינן דמשום פרוטה דר׳ יוסף חשיב שומר שכר. 

רש״י ד״ה צריך  פירשגמ׳, והכא במלוה צריך למשכון קא מיפליגי.  )י
בבא (בחידושי הרמב״ן להשתמש בו ומנכה לו מן החוב. הקשה למשכון, 
פב:), דאי איירי במנכה לו מחובו, הא הוי שוכר ודינו כשומר מציעא 

רץ, דאיירי בכלו ימי משכנתא, ואפילו הכי משום מצוה הוי שכר. ותי
(סימן עב סקי״א). ותירץ, הש״ך שומר שכר אליבא דר׳ יוסף. וכן הקשה 

דדוקא היכא דהתנה עמו מעיקרא על מנת שישתמש וינכה לו מן החוב, 



 
 
 
 

חשיב שוכר, אבל היכא דרק אם ירצה ישתמש וינכה לו מן החוב, לא 
 י לא השתמש.אכתזמן דחשיב שוכר כל 

מה ברש״י ד״ה צריך למשכון, ובתוס׳ ד״ה במלוה עיין גמ׳, שם.  )יא
פב.) פירש, דהאי מצוה דאיירי בבא מציעא (הריטב״א בחידושי ושפירשו. 

פלגי האם במה יהיינו השיטוח והניעור דעביד במשכון, וקא מ ,הכא
רכו עושה כן דהא יכול דמנערו ומשטחו עביד מצוה, או דלמא דכיון דלצָ 

 להשתמש בה, לא חשיב עביד מצוה ולא הוי שומר שכר.
ואם תאמר דאמרינן בראש השנה וכו׳. תוס׳ ד״ה ורב יוסף אמר,  )יב

דמאן דסבר הרשב״א, (פ״ח מלולב ה״א) הביא מדברי השער המלך 
המצווה לא עשיית נגרמת מהדאף הנאה  ,היינו ,מצוות לאו ליהנות ניתנו

דלדבריו תתיישב קושית , בהגהות טעם המלךחשיב הנאה. וכתב שם 
התוס׳, דהא אף פרוטה דר׳ יוסף לאו הנאה הוי להאי מאן דאמר, ושפיר 

 .אמרינן דלדידיה הנודר מן המעיין מותר לטבול בו
 

 פרק כל הנשבעין
 

וכל הני דתנן וכו׳ הפוגמת תוס׳ ד״ה כל הנשבעין. ואלו, בתוה״ד,  )יג
אלא הנהו  תירץ, דלא קתני הכא ובחידושי הרמב״ןכתובתה וכו׳. 

דמסברא הוה אמינא דאין נוטלין כלל, ואמרו חכמים שיכולים להשבע 
וליטול. אבל הנהו דלקמן מסברא היה להם ליטול בלא שבועה כיון 

התוס׳ דנקיטי שטרא, ורבנן תיקנו שלא יטלו אלא בשבועה. וכן כתבו 
ודייקו התוס׳ דמדקתני הכא ״ואלו נשבעין ד״ה ישבע, (פ.)  בכתובות

ן״, משמע שהתקנה שיכולים לישבע וליטול, ואילו בפוגמת ונוטלי
והדומה לה, קתני לא יפרעו אלא בשבועה, כלומר דהתקנה להצריכם 

(מה.) דהיה לו ליטול בלא  בגמ׳ לקמן שבועה. ואף דגבי שכיר אמרינן
שבועה, והשבועה אינה אלא להפיס דעתו של בעל הבית, הוא גופא 

כשאר כופר הכל כיון דטוען ברי,  חידוש, דמסברא הוי אמינא דהוי
והחידוש הוא דחשבינן ליה כאומר איני יודע. והרמב״ן כתב בסוף דבריו, 
דנראה ד״אלו נשבעין ונוטלין״, קאי אכולה מתניתין, ואף אפוגמת 
וחברותיה. והא דקתני בהו לישנא ד״כשם שאמרו וכו׳״, היינו משום 

 (פז.).בכתובות שנשנו 
התוס׳ נהו שאין כנגדן ראויין לישבע. ביארו דלא חשיב אלא ה בא״ד, )יד

, דהיינו, דאין ראויין מחמת דאיכא רגלים ד״ה שמא(לד:)  בבבא מציעא
 לדבר שלא כדבריהם, או מחמת שאינן יודעים.

מתני׳, נגזל כיצד היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשכנו שלא  )טו
ון (בפ״ג מגזילה הט״ז) דמלוה שנטל משכ הרמב״ם כתבברשות וכו׳. 

מהלוה שלא ברשות, מיקרי גזלן. [ונפסל מחמת כן לשבועה כמו שכתב 
, דמקורו ממתניתין דהכא, דקתני המגיד משנהשם בפ״ד ה״ז]. וכתב 

שם פליג, וכתב, דלא מיפסל משום  הראב״ד ובהשגות ״הנגזל כיצד וכו׳״.
הכי, ובמתניתין מיירי דאישתכח שלא היה חייב לו כלום, אי נמי דמיירי 

רב (בסימן צ, ג) בשם  הטורש עדים, ולהכי אינו נשבע. וכן כתב דמכחי
(שם ס״ק א), דטעמא  והש״ך(סימן צ סוף סעיף א),  הט״ז. וכתבו האי גאון

 דלא נעשה כמו גזלן, משום דלא משמע לאינשי איסורא בהכי.
 

 דף מה ע"א
בהגהות הב״ח  מתני׳, אחת שבועת העדות ואחת שבועת הפקדון וכו׳.) א

, שהקשו אמאי לא קתני ד״ה אחד(קה:)  בבבא קמא לתוס׳ין אות א׳ צי
הכא שבועת מלוה. ותירצו, דבתורה לא כתיבא שבועה אמלוה, אלא 

 מפקדון אתיא. 
(קה:) מקשינן מינה  בבא קמאבגמרא  מתני׳, ואחת שבועת הפקדון.) ב

לרב ששת דאמר התם דהכופר בפקדון נעשה עליו גזלן, דאם כן אמאי 
פקדון, הא משעת כפירה נפסל אף קודם שנשבע. קתני הכא שבועת ה

ומשני, דמיירי בקיימא באגם, דמשום כפירתו לא מיפסיל, דאיכא למימר 
 אשתמוטי, ולאו כפירה היא.

, דממתניתין דידן ד״ה ותרי(קח.)  התוס׳ בבבא קמאכתבו  מתני׳, שם.) ג
משמע, דחשוד על השבועה (מחמת שנשבע לשקר) לא מיפסיל לשבועה 

(סימן צב, עמוד קנד), יצחק  הנחלא, אלא מדרבנן. וביאר מדאוריית
. דלא קתני הכא ד״ה ישבע(פ.)  התוס׳ בכתובותדתוס׳ סברי כדדייקי 

אלא הנהו דמעיקר הדין אין להם ליטול כלל. ואם איתא דחשוד מיפסל 
מדאורייתא, אם כן מעיקר הדין יש לשכנגדו ליטול בלא שבועה מדין 

משלם, ואמאי קתני לה הכא. ומזה הוכיחו מתוך שאינו יכול לישבע 
דמדאורייתא כשר הוא לשבועה. [ועוד יש לדקדק מדלא קתני הכא גזלן 
אלא משחק בקוביא וכדומה, משמע דלא קתני הכא פסולי דאורייתא.]. 

סימן צב ס״ק א) ביאר טעמא דמילתא, דמדאורייתא והקצות החושן (
ומר שחזר בו, והדר כשר לשבועה אף שנשבע לשקר, משום דיש לנו ל

(סימן לה)  והאמרי בינה(דיני גניבה סימן ח)  והדברי חייםלכשרותו. 
כתבו, דהיינו דוקא במי שלא הוחזק לישבע לשקר, אבל מי שהוחזק 

 לישבע לשקר, ודאי מיפסל דאורייתא.
הרמב״ם בפירוש כתב  מתני׳, היה אחד מהם משחק בקוביא וכו׳.) ד

הפסול לעדות בין מדאורייתא בין , דמוכח ממתניתין, דכל המשניות
(פ״ב מטוען ונטען ה״ב) כתב, שכל  וביד החזקהמדרבנן, פסול לשבועה. 

הפסול לעדות משום עבירה וכגון אוכל נבלות, פסול לשבועה. וכן כתבו 
, דממתניתין דהכא מוכח שכל הפסול ד״ה בלא(ה:)  התוס׳ בבבא מציעא

פסלינן להו לעדות לעדות פסול לשבועה, מדקתני הכא לכל הני ד
 (בסימן ב ס״ק יב) כתב, דמדברי התבואות שור(כה:). אמנם  בסנהדרין

(חלק א סימן תל) משמע קצת, דאוכל נבלות לא מיפסל  שו״ת הרשב״א
לשבועה, ודוקא בחשוד על עבירת ממון מפסיל לשבועת ממון, דהוה ליה 

אינו כחשוד על אותו דבר. [ולכאורה צריך עיון, דהא סוחרי שביעית 
עבירת ממון, אלא שעובר מחמת חימוד ממון וסגי למיפסל, והא אוכל 

 רש״י בסנהדריןנבלות לתאבון נמי עובר מחמת חימוד ממון, לפירוש 
 דמוצא נבלות בזול. (א.ג.)]. ד״ה מומר(כז.) 

 מתני׳, והחנוני על פנקסו כיצד לא שיאמר לו כתוב על פנקסי וכו׳.) ה
מן א), אמאי הוזכר במתניתין פנקס (כלל פו, סי בשו״ת הרא״שהקשה 

כלל, שמתוך כך הוצרך להאריך ולומר ״לא שיאמר לו כתוב על פנקסי״, 
והוה ליה למיתני חנוני שאמר לו בעל הבית תן וכו׳. ותירץ, דנקט פנקס 
לומר שסומכין על הפנקס, דהיינו שאף שהחנוני אינו זוכר שנתן 

כברי, ויכול להישבע על לפועלים, אלא אומר שכך כתוב בפנקסו, חשיב 
סימן  בטור ושלחן ערוךכך. (והאריך עוד בכלל קג סימן ב, והובא להלכה 

 צא סעיף ד).
מז:), דהא  לקמן(הריטב״א כתב  מתני׳, תן לבני וכו׳ תן לפועלי וכו׳.) ו

דתני בנים ופועלים, דאי תני בנים ולא פועלים, הוה אמינא דפועלים כיון 
בלא שבועה, דהוה כהלויתני ואיני יודע שהתחייב להם מעיקרא נוטלין 

אם פרעתיך, קמשמע לן דאף פועלים צריכים שבועה. ואי תני פועלים 
ולא בנים, הוה אמינא דדוקא בפועלים תיקנו רבנן שבועה לחנוני, כיון 
שהבעל הבית משלם לתרוייהו ונמצא ודאי מפסיד. אבל בבנים שאין 

י הפסד, וסלקא דעתין דיתן אביהם חייב ליתן להם, נמצא שאין כאן ודא
 לחנוני בלא שבועה, קמשמע לן דהחנוני בעי החנוני לישבע.

(ל. בדפי הרי״ף) גרס,  מתני׳, אלא הוא נוטל שלא בשבועה וכו׳. והר״ן) ז
הבעל הוא נוטל בשבועה, והם נוטלין שלא בשבועה. וכן מבואר בדברי 

רור, אבל (שם). וביאר הר״ן הטעם, דכלפי החנוני אין חיובו ב המאור
לגבי הפועלים הוה כהלויתני ואיני יודע אם פרעתיך, דחייב מעיקר הדין. 
ואף רבנן מודו דמעיקר הדין היה חייב לפועלים, אלא דמשום דהבעל 
הבית מפסיד תיקנו שלא יטלו אלא בשבועה. ובסוף דבריו כתב, דחנוני 

 דמכחיש לפועלים קאי במקום בעל הבית, ולהכי צריכים שבועה.
 לקמן(הנדפס תוס׳ שבועת היסת. עיין  ד״ה ישבע בעל הבית, רש״י) ח

, דאף דכל כופר הכל לא תיקנו בחידושי הרמב״ן. וכתב ד״ה נשבעמח.) 
, מכל ד״ה הא(מח:) רש״י לקמן בו שבועת היסת בזמן המשנה, וכדפירש 

מקום סובר רש״י דכל שבועה שאינה של תורה קרויה שבועת היסת, 
שלא מן הדין, ודין כולן שאין בהם נקיטת שהסיתוהו חכמים לישבע 

עצמו פליג וכתב, והרמב״ן . ד״ה אי(פח.) רש״י בכתובות חפץ, כדפירש 
דכל שבועות המשנה בנקיטת חפץ הן, מה שאין כן בשבועת היסת 

, דמשמע דבזמן ד״ה אלאמו.)  לקמן(רש״י שתיקנו בכופר הכל. [ועיין 



 
 
 
 

ות דלאו דוקא הוא). וכן המשנה היתה שבועת רב נחמן. (ושמא יש לדח
 ].ד״ה נתתיו(מב.)  ברש״י לעילמשמע 

מתני׳, מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה. ) ט
, דהיינו משום דהלוה עצמו אי ד״ה מנכסים(פז.) רש״י בכתובות  פירש

(מא.), ולגבי כדעיל  איתא קמן הוה מצי טעין אישתבע לי דלא פרעתיך,
ד״ה (מא.)  התוס׳ לעיללא בפניו, טענינן להו. אבל לקוחות ויתומים וש

, הוכיחו דשבועה דהכא אינה מדין טענינן, אלא תקנה בפני עצמה וכי
 שתיקנו ליתומים.

מתני׳, רבי יוחנן בן ברוקה אומר אפילו נולד הבן לאחר מיתת האב ) י
(בפי״ז ממלוה ולוה ה״ב) כתב, אפילו היה  והרמב״ם הרי זה נשבע ונוטל.

טן מוטל בעריסה כשמת מורישו הרי זה נשבע ונוטל. וכתב היורש ק
, דמנקט קטן מוטל בעריסה ולא נולד לאחר מיתה, משמע המגיד משנה

דפסק דלא כרבי יוחנן בן ברוקה, ואם נולד לאחר מיתה אינו נשבע. 
כתב, דליכא מאן דפליג אדרבי יוחנן בן ברוקה.  דרבינו מאירוהביא, 

ל דברי הרמב״ם את דברי רבי יוחנן בן ברוקה. ציין ע ובהגהות מיימוניות
[ומפרש, דהרמב״ם פסק כוותיה ואין חילק בין מוטל בעריסה לבין נולד 

, דקיימא לן כרבי יוחנן הרמב״ם בפירוש המשניותלאחר מיתה]. וכן כתב 
 בן ברוקה.

 מתני׳, אמר רבן שמעון בן גמליאל אם יש עדים שאמר האב וכו׳.) יא
(פרק א סימן ג), דבאמת סגי אף בעד אחד  הרא״ש בבבא מציעאכתב 

שיעיד כן, דקיימא לן דעד המסייע פוטר משבועה. ומאי דנקט התנא 
(בסימן קח) דכתב כלשון המשנה בטור ״עדים״, לאו דוקא הוא. [ועיין 

״אם יש עדים״, וצריך עיון אמאי לא הביא דברי אביו הרא״ש דסגי בעד 
 דעד המסייע פוטר משבועה]. אחד, דהרי הטור עצמו פסק (בסימן עה)

(בסימן קח, טז), דהא דמהני עדים שאמר  הפרישהכתב  מתני׳, שם.) יב
האב בשעת מיתתו, היינו משום דשהיורשים צריכים להישבע שמא אמר 
האב שנפרע, והכא הא איכא עדים שאמרו [צריך לומר ״שאמר״] שלא 

 נפרע, ומהימני טפי משבועתן. 
וברש״י ד״ה ושלא אמר  ת מיתה.בשע רש״י ד״ה שלא פקדנו אבא,) יג

(בפי״ז ממלוה ולוה ה״א) פירש, דשלא פקדנו, והרמב״ם  , קודם לכן.לנו
 היינו על ידי שליח, ולא אמר לנו, היינו בפיו.

, בחידושי הרמב״ןכתב  גמ׳, מנלן דאמר קרא ולקח ולא ישלם וכו׳.) יד
דבשבועת השומרים לא מיבעיא לן, דפשיטא דהשומר נשבע, אלא כי 

ריך למודה במקצת. ולגבי שבועת עד אחד יש לומר דפשיטא איצט
דהנתבע נשבע ונפטר, דאם התובע נשבע ונוטל נמצא דהעד קם לממון, 
והתורה אמרה שאינו קם לממון. אי נמי, דילפינן שבועת עד אחד 
משבועת מודה במקצת, דהואיל ונאמרו בתורה שבועות סתם, ופירט 

 כולן כן. באחד מהם שנשבעין ולא משלמין, אף
ד״ה (קיב:)  רש״י בבבא מציעאפירש  גמ׳, הלכות גדולות שנו כאן.) טו

דקאי אכל הנך דמתניתין, שכיר ונגזל ונחבל וחנוני אפנקנסו. וכן  הלכות,
 .התוס׳ שם ד״ה תקנותפירשו 

ד״ה (קיב:)  רש״י בבבא מציעאפירש  גמ׳, תקנות קבועות שנו כאן.) טז
דבר מן התורה, דמדאורייתא  , דראוי לעשותן קבע לעקור עליהןתקנות

פירשו, דקרי  ד״ה תקנות(שם)  ותוס׳נשבעין ונפטרים, והכא נשבע ונוטל. 
ליה קבועות משום דעקרו השבועה וקבעוה על השכיר במקום על בעל 
הבית. והא דפירשו בגמ׳ טעמא דשכיר ולא פירשו טעמא דעקרו 

להו], השבועה בשאר מילי דמתניתין, [אף דתקנות קבועות קאי אכו
 משום שלא הוצרכו לפרש טעם כולם, אלא טעם דשכיר.

, דהיינו משום התוס׳ ד״ה וניתבופירשו  גמ׳, וניתב ליה בלא שבועה.) יז
כתב, דלא הוי  ובחידושי הריטב״אדהוה כאומר איני יודע אם החזרתי. 

ביאר,  ובחידושי הרמב״ןמדינא הכי, אלא שבזה מצאו מקום לתקנתם. 
ן בלא שבועה, משום שהוא טרוד והשכיר אינו דהיה לחכמים לתקן שית

טרוד, והוא בתוך זמנו עדיין, [כלומר, ויש סברא לומר שלא פרע לו 
 עדיין], ושכרו מועט ואיכא כדי חייו.

ואם תאמר וכו׳ אלא למאן דאמר לאו ברי עדיף  תוס׳ ד״ה וניתב ליה,) יח
תי. אמאי ויש לומר דהוי כמנה לי בידך והלה אומר איני יודע אם החזר

(סימן עה, ס״ק כב), דודאי אף בקושייתם לא נעלם  התומיםכתב 
מעיניהם האי דינא דאיני יודע אם החזרתי, אלא דסברי דהיכא דלא הוה 
לי למידע לא מחייבינן אף באיני יודע אם החזרתי, והכא מה היה לו 
לעשות. ובתירוצם חידשו, דחכמים תיקנו דהוה ליה כאומר איני יודע אף 

ווח שדקדק ויודע, או דהוא פשע דהיה לו לפרוע בעדים, כי שעומד וצ
יודע שיכול לבוא לידי טעות ויפסידו הפועלים, והוה כמו הוה ליה 

(שם ס״ק ח ענף יג) כתב, דבתירוצם חידשו התוס׳,  והנחל יצחקלמידק. 
 דאף היכא דלא הוה ליה למידע מחייבינן באיני יודע אם החזרתי.

מו. אות ה בשם לקמן ה כודאי שכח. עיין רבנן מיהא חשבי לבא״ד, ) יט
 התומים.

 

 דף מה ע"ב
, בד״ה אפילו (בעמוד א׳) התוס׳. פירשו גמ׳, אי הכי אפילו קצץ נמי) כ

דהיינו משום דהוי כחמישים ידענא וחמישים לא ידענא. והקשה 
 התוס׳ בבבא קמא (סימן פט סוף סעיף ד), מהא דכתבו הישועות יעקב

דלא הוה ליה למידע לא אמרינן מתוך שאינו  , דהיכאד״ה דאפילו(מו.) 
 התומיםיכול לישבע משלם, והכא לא הוה ליה למידע. [אמנם לדברי 

 שהובא באות יח, יש ליישב, דהכא לא מיקרי לא הוה ליה למידק]. 
ביארו  גמ׳, אם כן שבועת השומרים דחייב רחמנא היכי משכחת לה.) כא

ת ולהוכיח דלא אמרינן דכוונת רבא להקשו בסוה״ד,, התוס׳ ד״ה מתוך
, הר״י מיגאש(כו. בדפי הרי״ף) כתב בשם  הר״ן ״מיגו דהעזה״. אמנם

דכוונת רבא להוכיח דלא אמרינן ״מיגו לאפטורי משבועה״, וקושייתו על 
רמי בר חמא, דאף דהמיגו מהני לענין שלא יוכל השכיר לישבע וליטול, 

בועה כדי להפטר, דהווי מיגו להפטר מממון, אכתי יתחייב הבעל הבית ש
(בעמוד א׳)  לעילדהרי עיקר תקנת השבועה היתה עליו כדמוכח 

דאמרינן ״שקלוה רבנן לשבועה מבעל הבית״, הלכך לגביו הוי ״מיגו 
לאפטורי משבועה״. וכן נקט הר״י מיגאש להלכה דלא אמרינן מיגו 

(פ״ח הרמב״ם  וכן פסקו והביא כמה ראיות לכך,, לאפטורי משבועה
(סימן רצו סעיף א). אמנם הר״ן דחה והשלחן ערוך ״ח) משכירות ה

ביאר, דרבא הוכיח דלא אמרינן  ובחידושי הרמב״ןראיותיו, עיין שם. 
מיגו במקום דאיכא למיחש שטועה ואומר בדדמי, דבשומר איכא למיחש 
שאומר בדדמי מתוך שהוא טרוד, והכי נמי גבי שכיר, דבעל הבית טריד 

 וטועה, לא יהני מיגו. 
(סימן ג) כתב שאינו מבין דברי  והרא״ש עיין באות הקודמת,מ, שם. ג) כב

הר״י מיגאש, דכיון דמיגו דאורייתא הוא, מה לי ממון מה לי שבועה, אטו 
(סימן  והסמ״עשבועה לאו ממון הוא, דאי לא משתבע הא יהיב ממון. 

רצו ס״ק א) ביאר טעמא דהר״י מיגאש וסייעתו, דלא הקילו לפטור מכח 
א כדי להשאיר הממון ביד בעליו, דקשה על חכמים הוצאת מיגו אל
(שם ס״ק א) הקשה, דהא מיגו דאורייתא הוא, ודוחק  והש״ךהממון. 

לומר שהתורה הקילה בממון ולא בשבועה, ועוד הא שבועה נמי אתיא 
(שם) הקשה דלסברת  והט״זלהוצאת ממון, וכמו שהקשה הרא״ש. 
ו להוציא, דחזינן דהא דמהני הסמ״ע, תקשי לדעת הסוברים דמהני מיג

מיגו אינו משום שקשה הוצאת ממון. ולכך ביאר הטעם משום דכל היכא 
 דאיכא לברורי מבררינן.

בחידושי כתב גמ׳, דאפקיד ליה בעדים וכו׳ דאפקיד ליה בשטר. ) כג
, דאנן קיימא לן דגבי שכיר מהני מיגו, ואילו גבי שומרים לא הרמב״ן

 לעילה אותם. דקיימא לן כרבה דאמר מהני, ודלא כסוגיא דידן דמשו
(מב:) ״חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו״, ומשום הכי ליכא מיגו 
במודה במקצת, והכי נמי בנאנסו ליכא מיגו דאמר לא היו דברים מעולם 
או החזרתי, כיון דהוי העזה. [ולפי זה בעינן למימר דבשכיר לא הוי העזה 

כתוס׳ ד״ה ם מלטעון נתתי שכרך ודלא טפי לטעון לא היו דברים מעול
כתב, דדוקא בשכיר מהני האי מיגו גרוע  רב שרירא גאון]. ובשם מתוך

לפטור, כיון שאין שבועתו ונטילתו אלא מתקנת חכמים, דאמרינן דאיהו 
מידכר דכיר, אבל בשומרים קיימא לן דלא מהני ביה האי מיגו גרוע. ומה 

משום דרמי בר חמא אמר ״כמה שהקשה רבא משבועת השומרים, היינו 
מעליא היא שמעתתא״, דמשמע מלשונו, דחשיב האי מיגו כמיגו גמור 



 
 
 
 

ומהני אפילו בדאורייתא, ולכך נדחק להעמיד בהפקיד בשטר, אבל 
 להלכה אין להשוותם.

אבל התם דאיירי בעסקא דפלגא מלוה.  תוס׳ ד״ה בשטר, בסוה״ד,) כד
הקושיא דרבא גופיה , דהריב״א לא אתי אלא ליישב המהרש״אביאר 

פסק כדייני גולה, ועלה תירץ, דמיירי התם בעיסקא דפלגא מלוה. אבל 
הא דאמר רב חסדא התם דנאמן במיגו, מיירי בפקדון גמור, וסבירא ליה 
דמהני ביה מיגו אף דליכא למימר אפשיטי דספרא זייר ליה, ורבא פליג 

 אדרב חסדא.
, דדוקא בהלואה ה אוד״(ע.)  התוס׳ בבבא בתראשם. ביארו  בא״ד,) כה

שייך למימר דילמא אפשיטי דספרא זייר ליה, כיון שעל הלוה ליתן שכר 
(קסז:)], ופעמים שאין ללוה לשלם בבבא בתרא כתיבת השטר [כדתנן 

מעיקרא והמלוה משלם עבורו בינתיים, אבל בפיקדון אין על השומר 
 ליתן השכר.

 

 דף מו ע"א
כתב  זו ישבע בעל הבית וכו׳.גמ׳, אומן אומר שתים קצצת לי וכו׳ ב) א

(סימן ד), דהכא חייב שבועה אפילו בטוען הבעל הבית שפרע לו  הרא״ש
מה שקצץ לו, והוי כופר הכל. וטעמא, דמשום טירדא דבעל הבית ראו 
חכמים לתקן כאן שבועה, וכיון שאינו טועה בקציצה ויכול להישבע, 

שלא פרע מה  הניחו השבועה במקומה. דאי מיירי כולה סוגיא באומר
שקצץ והוי מודה במקצת, מאי מקשינן מכח הברייתות, ובעי להוכיח 
דאין צריך שבועה, דאיך תיסק אדעתין לומר דפטור משבועה, מאחר 

. התוס׳ ד״ה לאבדברי המהרש״א שהוא מודה במקצת גמור. וכן ביאר 
, דלעולם איכא שבועה מדרבנן כשחלוקים בחידושי הר״י מיגאשוכן כתב 
(כו: בדפי הרי״ף) הוכיח מדברי הרמב״ן במלחמות ה׳ יצה. אבל על הקצ

(שם), דליכא שבועה בקציצה, אלא כשטוען קצצתי אחת ועדיין  הרי״ף
 לא פרעתי, דמחוייב מדאורייתא מדין מודה במקצת.

 . פירשגמ׳, כל זמן שהטלית ביד אומן על בעל הבית להביא ראיה) ב
מוציא מחבירו ועליו  , שהבעל הבית הויבד״ה כל זמן(הכא)  רש״י

(מו.) מוקמינן לה בגוונא שלא ראו הטלית  בבבא בתראהראיה. אמנם 
, דמשום הכי מצי בד״ה דליכא עדים(שם)  הרשב״םביד האומן, ופירש 

אמר לא היו דברים מעולם. [וביאור הדברים, לפי דאיירינן גבי אומן, אי 
דהמוציא  לא הווי ליה מיגו, לא הווי מוחזק, וליכא למימר לטעמא

(לג.) כתב, דלא חשיב  ובעליות דרבינו יונה בבבא בתראמחבירו עליו]. 
״מיגו להוציא״ כל היכא דתפיס מטלטלין כנגד תביעתו, וגם לא חשיב 
״מיגו ממון לממון״, כיון שתופס המטלטלין בתורת משכון, חשיב כטוען 

 להחזיק המשכון שבידו.
(כו:  הבעל המאורכתב  ה.גמ׳, לאחר זמנו המוציא מחבירו עליו הראי) ג

בדפי הרי״ף), דהכא על כרחך צריך לפרש דלצדדים קתני, או מביא שכיר 
ראיה, או ישבע בעל הבית, דהא מיירי שהוא מודה במקצת ומחוייב 
שבועה מדאורייתא, ובהא ליכא חילוק לתוך זמנו או לאחר זמנו. ועיין 

 באות הבאה.
ששבועה נוטה אצל בעל גמ׳, הא מני רבי יהודה היא דאמר כל זמן ) ד

, דלא מיירי רבי יהודה לא התוס׳ בד״הכתבו הבית שכיר נשבע ונוטל. 
 כהבעל המאוראלא בגוונא שהוא מודה במקצת גמור. (ויפרשו הברייתא 

(כו: בדפי הרי״ף) במלחמות ה׳  הרמב״ןשהובא באות הקודמת). אבל 
וען , דכל היכא דמודה שקצץ לו אחת, אף שטהר״י מיגאשהביא דעת 

שפרע, סבר רבי יהודה דנשבע שכיר, כיון שיש כאן כעין הודאה במקצת, 
וכעין דאורייתא, סגי בהא. ובאמת בברייתא מיירי דוקא בכהאי גונא 
שאין הודאה במקצת גמורה, ולהכי קתני לאחר זמנו המוציא מחבירו 

 עליו הראיה, ואין צריך השכיר לישבע שבועה דאורייתא.
(בסימן פט  התומיםהקשה  א קמיפלגי וכו׳.גמ׳, אלא אמר רבא בה) ה

ס״ק י), דהכא מבואר דפליגי רבנן ורבי יהודה אי עבדינן תקנתא לתקנתא 
, שביארו ד״ה וניתב(מה.)  התוס׳ לעילאו לא, ואם כן נסתרו דברי 

פלוגתתם, דלרבנן חשבינן ליה כודאי שוכח ולרבי יהודה הוי כספק 
רא לן דבהכי פליגי, ולהכי שוכח. וביאר, דבאמת עד השתא הוה סבי

מקשי, דכיון דלרבנן אף דהוה ודאי שוכח מכל מקום זוכר הקציצה, מכל 
שכן לרבי יהודה דאינו אלא כספק שוכח, לא מסתבר שתהיה סברתו 
הפוכה לומר ששוכח הקציצה יותר מלרבנן. והשתא אשמועינן רבא 

גתתם אי דבאמת לאו בהכי פליגי, ואף לרבנן אינו אלא ספק שוכח, ופלו
 לעיל עבדינן תקנתא לתקנתא. והשתא לא תיקשי כלל הא דמקשינן

 (מה.) וליתיב ליה בלא שבועה, כיון שאינו כודאי שכח.
בחידושי כתב  גמ׳, ובדרבנן הוי תקנתא ותקנתא לתקנתא לא עבדינן.) ו

, דאף לרבי יהודה צריך בעל הבית להשבע מתקנתא דרבנן הר״י מיגאש
שמע דמקורו מהכא, דמודה דאיכא תקנתא, אף באומר נתתי הכל. [ומ

אלא דלא עבדינן תקנתא לתקנתא להפכו על השכיר]. [אמנם מלשון 
לתקן שבועה״ נראה דבאמת לא  שצריך, שכתבו ״תוס׳ ד״ה בדרבנן

תיקנו על בעל הבית, דלא רצו לתקן שישבע, כיון שהוא טרוד וטועה, ורק 
 ין (א.ג.)].אם היה אפשר להפוך השבועה על השכיר היו מתקנ

 [גמ׳, אלמא עביד איניש דגזים ולא עביד הכי נמי דגזים ולא עביד.) ז
צריך ביאור מה ראיה מהתם, דהא במתניתין נמי לא אמרינן דמהני 
האומדנא להוציא ממון, ומהני רק לענין תקנת חכמים שישבע ויטול. 
ושמא הקושיא דברב נחמן נמי נימא דישבע התובע ויטול, ועל כרחך 

ני האי אומדנא כלל. (א.ג.). או דילמא יש לומר, דעיקר קושיית דלא מה
הגמ׳ מכח סברא, דכיון דאיכא למימר דגזים, לא מסתבר שיתקנו חכמים 
שישבע ויטול. ומאי דמייתינן לדרב נחמן אינו בתור ראיה לקושיא, אלא 

 בתור זכר לדבר, דאשכחנא התם לעיקר סברת עביד איניש דגזים].
 רש״י בד״ה בטוענו,פירש  ם הניטלין תחת כנפיו.גמ׳, בטוענו כלי) ח

שבעל הבית טוען שנטל כלים קטנים שאדם יכול להסתיר וכו׳ ולא הכירו 
(כז: בדפי הרי״ף) שכתב, שהעדים יודעים  הרי״ף בהם עדים. וכן פירש

שיצא בכלים תחת כנפיו, אבל אינם יודעים כלל מה הן כלים שנטל, 
פירשו,  מנם התוס׳ בד״ה בטוענואישבע בעל הבית שכך וכך נטל. 

 שהכירו העדים במקצתם והוא טוען שהטמין יותר. 
והיה נראה מתוך פירוש זה דאין הלכה תוס׳ ד״ה בטוענו, בתוה״ד, ) ט

דאם נפרש דלא מיירי שראו מקצת כלים אלא  הרש״שכרבי חייא. ביאר 
ראו סתם שיש לו כלים טמונין ולא הכירום, נמצא דאין כאן עדות בדבר 

 ).בתוס׳ הרא״שבמדה ובמנין, ולהכי אין חיוב שבועה. (וכן משמע ש
 

 דף מו ע"ב
(כח.  הרי״ףכתב  גמ׳, אבל בעל הבית העשוי למכור את כליו נאמן.) י

בדפי הרי״ף), דהכא מיירי שלא ראו איך נטל הכלים, אבל אם ראו שנטל 
מרשות חבירו שלא בפניו, ואמר לקוחין הן בידי, לעולם אינו נאמן, אף 

בבבא בעשוי למכור כליו, ואף בלא הטמין כלל. והוכיח כן מהא דאמרינן 
(לו.) הגודרות אין להם חזקה, והיינו טעמא משום דיש לומר  בתרא

דמצאן בחוץ ותפסן, ושמעינן מינה, דכל היכא דתפיסתו לא היתה בפני 
דכתב, דאף בגונא  גאוןהבעלים, אינו נאמן לטעון לקוחין. והביא בשם 

יתו ונטל שלא בפניו, נאמן לטעון ששלו נטל, וכדאשכחנא שנכנס לב
הסכים עם  ובהשגות הראב״ד על הרי״ףבסוגיין דנאמן לטעון לקוחין. 

דעת הגאון, ולא מטעמיה, דנאמנותו אינה מכח חזקת לקוח המבואר 
בסוגיין, אלא מכח חזקה דלא חציף ליכנס בבית חבירו וליטול מטלטלי 

(לג:). עוד כתב, דכי היכי דאמרינן הכא  בבבא בתרא דחבריה, כדמוכח
זה אומר גנובים אינו נאמן דלאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן, הכי נמי 
כשאומר נטלת מביתי מטלטלין שלי, אין לך מחזיקו בגנב גדול מזה, 

 ולהכי אין בעל הבית נאמן.
, רש״י בד״ה אלאפירש  גמ׳, אלא דברים שאין דרכן להטמין.) יא

למימר בוש הוא להודיע שהוא צריך לשאול כלים דמדהטמין איכא 
(בפ״ט מטוען ונטען ה״ד) כתב, דאמרינן שלא הצניען  והרמב״םמשכיניו. 

 אלא כדי לכפור בהם.
(כח. בדפי הרי״ף כתב גמ׳, לאחזוקי איניש בגנבי לא מחזקינן. ) יב

הרי״ף), דמשמע מהכא, דאם התופס הזה הוא מוחזק ומפורסם בגניבה, 
לטעון גנובים, בגוונא דאיכא ריעותא דהטמנה, ואין בעל נאמן בעל הבית 

 הבית עשוי למכור כליו. 



 
 
 
 

ואפילו אומר בעל הבית גנובין הם דהא תוס׳ ד״ה בקונטרס, בתוה״ד, ) יג
, דאף המהרש״אגודרות אין להם חזקה אפילו זה אומר גנובים. ביאר 

דבגודרות איכא טעמא אחרינא, דיכול לומר מעצמו נכנס לרשותך, ולא 
דמי להכא. כוונת התוס׳ להוכיח, מהא דבגודרות אף אם יטען בעל הבית 
שגנבת מתוך ביתי יהיה נאמן, משום מיגו דמצי טעין מעצמו נכנס, אם כן 
חזינן דמהני מיגו אף לאחזוקי איניש בגנבי, והכי נמי אית ליה מיגו דמצי 

ב (סימן צ, ס״ק לד) דלא חשי הסמ״עאמר השאלתים לך. ועיין מה דכתב 
מיגו להוציא, כיון דלא הווי מוחזק משום דראוהו שנכנס ריקם ועתה 

 הרא״ש הוציא הכלים בפנינו, ועל כן לא נחשב בעל הבית למוציא. אבל
 (בסימן ה) כתב, דמשום מיגו דשאלה ושכירות לא מחזקינן אינשי בגנבי.

אם אמר לו גנבת אותם לאו כל [רש״י ד״ה ולא אמרן, בתוה״ד, ) יד
(מ:) אמרינן דטעמא דתיקנו  דלעילזה שלקוחין הן. קשה,  כמיניה וישבע

שבועת היסת ולא אמרינן חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, 
משום דאישתמוטי קמשתמיט. ואם כן הכא דאיכא חזקה גדולה דאחזוקי 
אינשי בגנבי לא מחזקינן ולא שייך אישתמוטי, אמאי בעי שבועה. וצריך 

, דאחר שתיקנו ד״ה אלא(ו.)  התוס׳ בבבא מציעאלומר על פי מה שכתבו 
 חכמים שבועה משום אישתמוטי, לא פלוג רבנן, ותיקנו בכל גוני. (א.ג.)].

, וליכא למימר התם טעמא דאחזוקי אינשי תוס׳ ד״ה וספרא, בתוה״ד) טו
 התוס׳ בד״ה בקונטרס, דאף דכתבו המהרש״אבגנבי לא מחזקינן. כתב 

נבי, מכל מקום כתבו הכא לרווחא דמהני מיגו לאחזוקי איניש בג
דמילתא, אפילו אי נתרץ כסוברים דלא אמרינן מיגו לאחזוקי אינשי 

 .בגנבי
ולמורי ה״ר דודי נראה לתרץ דמיגו להוציא לא אמרינן. בא״ד, ) טז

הוסיפו, דהוי מיגו להוציא אף שנוטל ד״ה דברים (כב:)  ובתוס׳ בבא בתרא
תב, דהיא סברת רבינו תם (סימן קלג סקי״ג) כוהש״ך דמים שהוציא. 

 והקצות החושןדפליג וסבר דלא הוי מיגו להוציא, משום שנוטל דמים. 
(סימן פב סקי״ב) ביאר, דסברת התוס׳ דפליגי על ה״ר דודי, משום דאיכא 
נמי ברי ושמא להוציא, דהרי המחזיק אינו יודע אם הם גנובים או לא, 

, הכריתות והמרדכיר וכהאי גוונא מהני מיגו להוציא, כמו שכתבו בספ
(בכללי מיגו סימן פ״ב ס״ק ט״ו), דמיגו להוציא בברי  הש״ך(והביאם 

ושמא, מהני. ואף דטענינן ללוקח, מכל מקום סברי התוס׳ דטענינן לא 
 .ד״ה דאפילו(מו.)  בבבא קמאחשיב כטענת ברי, כדמוכח בדבריהם 

״י רשפירש  גמ׳, אבל דברים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר וכו׳.) יז
, דהיינו דברים שהבעלים חסים עליהם לפי שמתקלקלים. וכן בד״ה אבל

(כח. בדפי הרי״ף), דאם הדרך להשאיל כלים אלו, מיקרי  הרי״ףכתב 
(בפ״ח מטוען ונטען ה״ט) כתב, הרמב״ם עשויין להשאיל ולהשכיר. אבל 

להשאיל ולהשכיר, היינו דוקא כלים  העשוייןדהא דנקטו בגמ׳ דברים 
ייתן כדי להשאילן ולהשכירן ולא כדי להשתמש בביתו, שתחילת עש

אבל שאר כלים אף שהדרך להשאילן ולהשכירן, מיקרי דברים שאין 
 להשאיל ולהשכיר. ועיין באות הבאה. עשויין

גמ׳, רבא אפיק זוגא דסרבלא וכו׳ בדברים העשויין להשאיל ) יח
טתו (בפ״ח מטוען ונטען ה״י), דמהכא ראיה לשיהרמב״ם כתב  ולהשכיר.

(שם ה״ט) דסתם כלי שרגילים להשאילו לא מיקרי עשוי להשאיל 
ולהשכיר, ודוקא אלו שתחילת עשייתן להשאיל ולהשכיר אין בהם 
חזקה, מדהצריך רבא עדות שהיו כלים אלו עשויים להשאיל ולהשכיר, 
ולולי שנתברר לו בעדים לא היה מוציא, ואף ששאר הזוגות והספרים 

, דהרמב״ם הוכיח שרבא הלחם משנה. וביאר ראויין להשאיל ולהשכיר
הוציא דוקא בעדות שהיו עשויין להשאיל, מדלא אמרו ״מפני שהם 
דברים העשויין להשאיל״, אלא אמרו ״בדברים״, על כרחך הכוונה לומר, 

 שהתברר בעדים שהיו דברים אלו עשויין להשאיל ולהשכיר.
 הרי״ףכתב  גמ׳, אפילו שומר נשבע אפילו אשתו של שומר נשבעת.) יט

(כח: בדפי הרי״ף), דהיינו כגון שהנגזל לא היה שם בשעה שנכנס הגזלן, 
 ולפי שאינו יכול להשבע וליטול, נשבע השומר, דבמקומו הוא עומד.

מתשובות הרשב״א המיוחסות (בסימן צ, ס״ק יג) הביא  והבאר היטב
(סימן פט), דאף אם הגזלן טוען שהם לא היו שם כלל בשעה  לרמב״ן

 ס, נאמן זה לומר שהיה שם.שנכנ

(בגליון השלחן ערוך סימן צ סעיף ד), דאפילו  הגרע״אכתב  גמ׳, שם.) כ
במקום שאין השומר חייב בתשלומי הכלים, ולא הוי נוגע, מכל מקום 

(שם ס״ק א), דמשמע  בפתחי תשובהיכול להישבע לחייב הגזלן. וכתב 
הביא דברי מדברי הגרע״א, דבאופן שהוא נוגע, פשיטא דנאמן. אבל 

, דהכא מיירי דוקא באופן שבעל הבית מהר״י הלויבשם  השער משפט
מאמינו לשומר שהוא גנבם, אבל אם חושדו שהוא גנבם אינו יכול 
לישבע, כיון שהוא נוגע. וביאר השער משפט, דאף דבעל הבית עצמו 
נאמן בשבועה אף שאין נוגע גדול ממנו, מכל מקום הכא גרע טפי, שבעל 

אינו יכול לסמוך על שבועתו של השומר שהוא נוגע, וליטול  הבית עצמו
 מכח זה ממון מהגזלן.

, מדלא הרש״שכתב  גמ׳, ודלמא אחר עביד ליה, דליכא אחר.) כא
מקשינן ומוקמינן הכי אמתניתין אלא אדרב יהודה אמר שמואל, משמע, 

(בפ״ה  הרמב״םדבשבועה שקיל אף בדאיכא אחר, והביא, שכן כתב 
״ה). וכתב, דנראה טעמא, דלא שכיח שיחבלנו אחר בבית מחובל ומזיק ה

 שאינו שלו. [ומיירי הכא בנכנס לביתו של החובל].
פירש  גמ׳, אבל שבועת ביטוי דאיכא למימר בקושטא קמשתבע וכו׳. ) כב

, דאפילו עבר עליה אינו חשוד להוציא שקר רש״י בד״ה שבועת ביטוי
, בתוס׳ ד״ה אבלינו תם (כח: בדפי הרי״ף) הוכיח כדעת רבוהר״ן מפיו. 

דמיפסל בהכי, דלא גרע ממלוה בריבית וסוחרי שביעית דאע״ג דאיסור 
. [ונראה דרש״י בחידושי הריטב״אהבא מעצמו הוא פסול, וכן כתב 

, דעובר ד״ה מומר(כז.)  ושם, ד״ה כשר לעדות(כו:)  בסנהדריןלשיטתו 
ניחא דלא  מחמת יצרו ותאותו לא דמי לעובר מחמת חימוד ממון, ובהכי

דמי למלוי בריבית ולסוחרי שביעית, שהם עוברים מחמת חימוד ממון, 
מה שאין כן עובר על שבועתו עושה רק מחמת יצרו ותאותו. ורבינו תם 

, דכל ד״ה החשוד(כו:)  ד״ה לרצונו ושם(ט:)  בסנהדרין התוס׳ אזיל כדעת
 שעושה לתאותו הוי כרשע דחמס. ולכאורה נראה, דלמאי דקיימא לן

(כז.) כאביי דאוכל נבלות להכעיס נמי פסיל לעדות, הכי נמי  בסנהדרין
יש לפסול לשבועה העובר על שבועה אף בלא שעושה כן לתאבון, דהא 

, דכל הפסול לעדות פסול ד״ה בלא(ה:)  התוס׳ בבבא מציעאכתבו 
לשבועה. ורש״י דמכשיר לשבועה, שמא פליג אהאי כללא, וסובר דאף 

(צב, ג) דדייק  בפרישהפסיל לשבועה. (א.ג.)]. ועיין דפסול לעדות לא מ
ברש״י דכתב ״יצרו תוקפו״, דהיינו דכיון דאין הדבר אסור מחמת עצמו 
אלא מחמת דאיהו אסרה על עצמו להכי יצרו תוקפו, ואינו נעשה חשוד 

 (לד סקי״ב). ודלא כדכתב הר״ן.  הסמ״עעל שאר עבירות. וכן כתב 
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, והא דאמרי׳ בסמוך עבד רב נחמן כו׳ זה היה אח״כ אתוס׳ ד״ה הלכת) א

דכן צריך לומר אהא דאמר לעיל מיניה ״היכי תנן  המהרש״א,כו׳. כתב 
אמר ליה לא ידענא״, דאם אמר כן הא דאמר בלישנא קמא ״אמר רב 
נחמן רבי יוסי אומר יחלוקו״,  היה אחר כך, אלא דנקטו התוס׳ מלתייהו 

אם איתא כו׳.  לקמן, אהא דפריך מיניה א״הלכתא מאי״ משום קושיתם
עוד כתב, דבכמה דוכתין מצינו דאמוראי פליגי בדברי אמורא רבם, אבל 

  בודאי דליכא דפליג אהא דעבד רב נחמן עובדא.
, שחזר הדין להקדוש רש״י ד״ה לסיני. פירש גמ׳, חזרה שבועה לסיני) ב

פירש, שכל והר״י מיגאש ברוך הוא שנגלה על הר סיני ואמר ולא תגזל. 
שאינו יכול להשבע פרחה לה שבועה וחזרה לה לסיני, וכאילו לא 
נתחייב בה מתחילה, וכתב, דלכך כשהתובע חשוד, השבועה שהוטלה 
על התובע חזרה לסיני, וכאילו לא ניתן הדין שישבע, וכיון שאין הנתבע 

 חייב לשלם אלא על ידי שבועת התובע, בטל חיוב הממון ממילא.
, רש״י בד״ה ואין אדםופירש  ו שבבבל רב ושמואל וכו׳.גמ׳, רבותינ) ג

שהיתומים בני המלוה אינן יכולים להשבע, וגם בני הלוה אינן יכולין 
, דלמאן דאית ליה מתוך שאין התוס׳ ד״ה מתוך, בסוה״דלהשבע. וביארו 

יכול להשבע משלם, היה על בני הלוה לפרוע החצי מתוך שגם הם אינם 
(בסימן ז) כתב, דעיקר דין מתוך ראוי  הרא״ש יכולים להשבע. אמנם

להיות על בני הלוה ולא על בני המלוה, דבני המלוה עיקר הממון תלוי 
בשטר שבידם ואין השבועה אלא מתקנת חכמים, להכי אין ראוי לומר 



 
 
 
 

בזה מתוך שאין יכול לישבע מפסיד, אבל בני הלוה שבאים נגד השטר, 
אן דאית ליה מתוך שאין יכול עיקר זכותם תלויה בשבועה, ולכך למ

 לישבע משלם, היו חייבים לשלם.
 גמ׳, נימא ליה זיל אישתבע כיון דאמר מיחטף חטפי הוה ליה כגזלן. ) ד

, דאינו יכול לישבע שלא חטף, כיון שמודה רש״י בד״ה לישתבעפירש 
אצל שאר שבועות. וכן משמעות  פסול כגזלןשחטף, ולגבי שבועה זו 

רש״י בד״ה כיון (לב:) פירש  לעיל לד.) אמנם תראבבבא ב( הרשב״םדברי 
הוה ליה כגזלן והמתחייב שבועה על פי עד אחד צריך לישבע על  דאמר,

מה שהעד מעיד ולהכחיש את העד, וזה אינו יכול לישבע על כך, שהרי 
כגזלן אצל כל מודה לדברי העד שחטפה, והוה האי גברא אצל שבועה זו 

יהן, אף זה בשבועה זו אינו יכול לישבע שאינו יכול לישבע על שבועות
פירשו, ד״הוה ליה ד״ה הוה ליה (שם) התוס׳  . וכן פירשושהרי מודה בה

גזלן״ היינו שאינו נאמן לומר דדידיה הוא, כיון שמודה שחטף, ואנו 
מחזיקין כל דבר בחזקת מי שהיה בידו. [ולכאורה יש לפרש כוונת רש״י 

(בבבא בתרא שם)  והריטב״א בחידושי הרשב״אכאן כדהתם] אמנם 
משום דקשיא להו מה לפסול גזלן שהוא משום רשע דחמס הכא, לא 

 (שם) שכתב ליישב אף לגירסת פסול גזלן.   בתורת חייםגרסי לה. ועיין 
 התוס׳ לעילכתבו  גמ׳, הוה מחויב שבועה ואין יכול לישבע וכו׳. ) ה

במיגו דאי בעי  דהא דלא מהימן בשבועה לומר דידי חטפי ד״ה הוה,(לב:) 
אמר לא חטפי והיה נשבע, משום דהוי מיגו דהעזה, שאינו רוצה 

הקשו אהאי שינויא,  ד״ה הוי(לד.)  ובתוס׳ בבבא בתראלהכחיש העד. 
אם כן אמאי אמרינן הכא דרב ושמואל פליגי אדרבי אבא, דאי לא הוי 

הוי דודאי  ריב״ם,מיגו ודאי אינו נאמן לומר דדידיה חטף. והביאו פירוש 
מיגו, אלא, דכיון דאיכא עד אחד המחייבו שבועה, כן הוא הדין שישבע 

 ובחידושי הרמב״ןלהכחיש העד או ישלם, ואין מועיל לו מיגו להיפטר. 
(שם) ביאר, שהתורה האמינה עד אחד עד שישבע להכחישו, וכל זמן 
שלא נשבע הרי זה כמי שחטף בפנינו, שאינו נאמן לומר דידי חטפי אפילו 

לענין (כט. בדפי הרי״ף) כתב, שהתורה האמינה עד אחד  והר״ן ועה.בשב
כשנים לענין ממון, ולהכי כל זמן שלא הכחישו לא מצי למימר  שבועה

דידי חטפי לענין שבועה, כמו דלא מצי למימר הכי בשנים לענין ממון. 
(אות  ובקובץ שיעורים בבא בתרא(עה, יג).  בתרומת הכריועיין עוד 

 קמה).
אילימא דאמר ליה מנה לאבא ביד אביך וכו׳ מה לי הוא ומה לי גמ׳, ) ו

, דהכא מיירי דוקא בפיקדון או בחידושי הרמב״ן והרשב״אכתבו  אבוה.
גזלה בעין, דאם אין כאן אלא חוב, הא הוה ליה כפירת שיעבוד קרקעות, 

(בסימן לט ס״ק  והקצות החושןכיון דמטלטלי לא משתעבדי לבעל חוב. 
(יד:) דהא דמטלטלי לא  הרשב״א בבבא קמאמה שכתב א) כתב, דלפי 

משתעבדי אינו אלא מדרבנן, אבל מדאורייתא משתעבדי, אתי שפיר 
הכא דקיימינן אקרא, דלעולם מיירי בחוב, ומכל מקום איכא שיעבוד 
אמטלטלי. ועוד כתב שם, דליכא להעמיד שהודה בפקדון, כיון דהוה 

 הילך. 
(כט. בדפי  הר״ןהקשה  שין לא ידענא.גמ׳, אמר ליה חמשין ידענא וחמ) ז

הרי״ף), דכיון דאי אמר היורש חמישים ידענא וחמישים לא ידענא מיפטר 
לגמרי, אם כן כשאומר חמישים אית ליה וחמישים לית ליה, נמי נפטריה 
משום מיגו דמצי אמר על חמישים שכפר בהם, לא ידענא, והיה פטור. 

בע שאינו יודע. וכן כתב ותירץ, דאף כשאומר לא ידענא צריך להש
, שאם טוענו אתה יודע הכל, ומודה בחמישים ואומר בחידושי הרמב״ן

חמישים איני יודע, צריך לישבע מדאורייתא שאינו יודע. עוד תירץ הר״ן, 
(צז:)  והתוס׳ בבבא מציעאדלעולם לא אמרינן מיגו דמצי אמר איני יודע. 

 י יודע., כתבו דאין אדם טוען ברצון אינד״ה רב הונא
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גמ׳, אי אמרת בשלמא אביו כי האי גונא מיחייב איצטריך קרא ) ח

, דטעמא ד״ה אפילו(מו.)  התוס׳ בבבא קמאכתבו למיפטר גבי יורשין. 
דפטר קרא יורשים, משום דלא הוה להו למידע, ומכח זה הוכיחו, דכל 

ם. היכא דלא הוה ליה למידע, לא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משל

(בהשגותיו על הרי״ף בבא קמא כו. מדפי הרי״ף,  הראב״דוכן כתב 
ובהשגות על הרמב״ם פ״ה משאלה ופקדון ה״ו ופי״ג ממלוה ולוה ה״ד). 

(בפ״ה משאלה ופקדון הרמב״ם (סימן עב ס״ק נ״א) הביא דעת והש״ך 
, דאף במקום דלא הוה ליה למידע הרמב״ןבשם וספר התרומות ה״ו) 

ו יכול לישבע משלם. וכתב הש״ך, דלפי זה הא דפטר אמרינן מתוך שאינ
קרא יורשים, היינו משום דאתו מכח אביהם, ודילמא אי הוה אבוהון 
קיים היה טוען ברי והיה נשבע. ואדרבה, מדאיירי קרא דוקא ביורשים, 
יש לדקדק דאבוהון מיחייב אפילו דומיא דיורשים באופן דלא הוה ליה 

והראב״ד ביאר הש״ך, דקרא גלי ביורשים למידע. ולדעת התוס׳ הרא״ש 
ודכוותייהו דלאו אורחיה למידע, אבל כתב, דפשטא דגמ׳ לא משמע 
הכי. ועוד, דלדעת התוס׳ הרא״ש והראב״ד פעמים הוי מחויב שבועה 
ואינו יכול לישבע משלם ופעמים לא, ונצטרך לחקור אימתי הוה ליה 

נתנה התורה דבריה לידע ואימתי לא הוי ליה לידע, וזה דוחק, דכי 
לשיעורין, וגם לא מצינו בש״ס בשום מקום לחלק בכך, אלא נראה 

(סימן עה ס״ק טז וסימן קלג, ז), דכתב  בקצות החושןכהרמב״ם. ועיין 
בדעת הש״ך, דלהרמב״ם הא דיורשין פטירי משום דהבית דין טוענין והוי 

יין עוד ליה כמו דטוענין ברי, ולכך לא נאמר גבייהו דין ״מתוך״. וע
 (עב, כה). בנתיבות המשפט

 הרא״שכתב  גמ׳, פועלים נשבעין לבעל הבית במעמד חנוני וכו׳.) ט
(סימן ח), דהוא הדין דהחנוני נשבע במעמד פועלים, וחדא מינייהו נקט. 

(ל. בדפי  והבעל המאור(פט״ז ממלוה ולוה ה״ה).  הרמב״םוכן פסק 
ליה לאפוקי מבן ננס  הרי״ף) כתב, דנקט הכא פועלים, משום דאיצטריכא

דאמר דהפועלים נוטלין שלא בשבועה. [ואזיל לשיטתו דגרס בדברי בן 
 ננס דהחנוני נוטל בשבועה, ולא פליג אלא בפועלים].

בחידושי הר״י ביאר  גמ׳, רב חסדא אמר בהדי סהדי שקרי למה לי.) י
, דכיון דודאי חד מינייהו שקרנית ופסולה, פסלינן לתרווייהו. מיגאש
אות קטז)  בבא בתרא( ובקובץ שיעורים]. ברש״י ד״ה בהדיזה  [וכעין

כתב, דלפי זה, בגוונא שאין ספק אלא על כת אחת, מודה רב חסדא 
 בבבא בתרא כתבדהרשב״ם דמעמידים אותה על חזקתה. אמנם הביא 

, דטעמא דרב חסדא משום דמוקמינן ממונא אחזקתיה, ד״ה בהדי(לא:) 
פסולים. ולפי זה, אף בספק על כת אחת ולא מפקינן מספק, שמא העדים 

 פליגי רב הונא ורב חסדא.
רש״י פירש  גמ׳, שני מלוין ולוה אחד ושני שטרות היינו מתניתין.) יא

, שאין אתה יכול להפסיד את אחד מן המלוין. בסוד״ה שני מלוים ולוה
, דלפי זה לא מצינו שהשוו האי דינא למתניתין בחידושי הרמב״ןוכתב 

אלא לענין הנטילה, ואם לא יאמר אישתבע לי, יגבה  לענין השבועה,
(ל: בדפי הרי״ף) מפרש היינו מתניתין  דהרי״ףבלא שבועה. אבל הביא, 

 לגמרי, דשניהם נוטלים דוקא בשבועה.
רש״י ד״ה  עיין פירוש גמ׳, ב׳ לווין ומלוה אחד ושני שטרות מאי.) יב

דמייתי להו  , דמספקינן בדרב הונא, מי אמרינן כיון דחד גברא הואמאי
לקמן לא מזדקקינן ליה. דממה נפשך בשטר פסול בא לפנינו, וזה דוחה 
אצל זה וזה אצל זה ויפסיד, או דלמא כיון דעל שני לווין הוא מוציא זו 
באה ומעידה וזו באה ומעידה לרב חסדא לא מיבעיא ליה דהא אפי׳ 

מלוה אחד. בשני מלוין ושני לווין ושני שטרות פסול וכל שכן בשני לווין ו
(שער כט חלק ג, אות ד), דמספקינן, מי אמרינן  בספר התרומות וביאר

כיון דאיכא ביד ראובן שטר אחד שהוא פסול ולא מצי לאשתבועי 
ששניהם כשרות, הלכך מצטרפין שני הלווין, דהיינו שמעון ולוי, ואזלי 
לראובן ואמרי ליה, היאך אתה יכול לגבות משנינו הרי השטר שיש לך 

אחד מאתנו פסול, הלכך לא גבית מידי עד שיתברר לך איזה מהן על 
כשר, או דילמא אזיל ראובן לגבי שמעון וגבי מיניה והדר אתי וגבי מלוי. 

(ל: מדפי הרי״ף), דמסתברא לן דהני מילי היכא דאתו  הרי״ףוכתב בשם 
כולהו לבי דינא בהדי הדדי, אבל היכא דאתא מלוה בהדי חד מינייהו 

. דהיינו רב הונא דאמר זו באה בפני עצמה ומעידה. ועיין גבי מיניה
 שם.  בגידולי תרומה
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(חושן משפט ליקוטים  החזון אישכתב גמ׳, מאי לאו לעדות ממון. ) א

סימן כב, דף לא), דמהכא חזינן, דעד שהוכחש בחקירות, אף שלא 
הוכחש בעיקר העדות, מיקרי עד שקר ונפסל לעדות, דהא הכא לא 

כחשו על עיקר המעשה, ואפילו הכי פסלינן להו לרב חסדא. ומכל הו
מקום היכא דהוכחשו רק בבדיקות של דיני נפשות, שאינן מגוף העדות, 

 לא מיפסלי כלל.
הגרע״א הקשה  גמ׳, אמר רבא הוא ואחר מצטרפין לעדות אחרת. ) ב

(דף כז.), דרע לשמים כשר  בסנהדרין, הא שיטת רבא בגליון הש״ס
נו רע לעדות, ואם כן לעדות ממון מצטרפין, דהא בעדותן על להעיד דאי

הלבנה היה רק רע לשמים ויהיה כשר לעדות ממון, ולא צריך לרבא 
(שם בחידושי  בנו הגר״ש איגרלפרש דהוא ואחר מצטרפים וכו׳. וכתב 

הגרע״א), דדוחק לומר דמיקרי רע לבריות, בגוונא דאחד נתחייב לחבירו 
י, ועל ידי עדותן של עדים יקדשו בית דין את לשלם בראש חודש פלונ

(פכ״ב מעדות ה״א) כתב, והאור שמח החודש ויתחייב לשלם בו ביום. 
דמדקדוק הלשון ״ומצטרפין לעדות אחרת״, משמע, דמצו להעיד בעדות 
אחרת רק בתורת צירוף, אבל להעיד יחד אינן רשאין, דאחד מהם ודאי 

ות למה לא יוכלו להעיד, ועל פסול, ולדברי רבא שלא נעשו רע לברי
כרחין דיש לתלות דמשום חימוד ממון עביד לז, משום הסעודות שעשו 
בירושלים, או מזונות שלקחו עמהן כו׳, והוי כאוכל נבילות לתאבון 

 דפסול אף לרבא.
וי״ל דמיירי כגון שלא נתן לו  תוס׳ ד״ה נשבע בעל הבית, בתוה״ד,) ג

דאף זו המהרש״א,  כו׳. ביארעתה כלום ואומר כבר נתתיו לך קודם 
מתקנת חכמים היא בלא שבועת היסת, כיון שאומר שכבר נתן לו לפני 
שנתן הפירות, ואין דרך לתת קודם, רמו רבנן שבועה עליה, ורבי יהודה 

 פליג, משום דאפשר דנתן קודם ולא נתקנה בזה שבועה.
ירות וכן בנתן לו דינר בסיפא אמר ר׳ יהודה שצריך ליתן לו הפ בא״ד,) ד

דר׳ יהודה דקאמר כל מי שהפירות בידו ידו המהרש״א,  דדרכו כו׳. כתב
על העליונה, ודאי דלא קאי אסיפא, דעדיין הפירות אינן בידו וצריך 
ליתנן לו, אלא ארישא קאי שפיר, אלא דמהאי טעמא גופיה דפליג 
ברישא משום דחנוני מקבל דינר קודם שנותן הפירות, שמעינן דפליג נמי 

, שהדינר מונח בחנות ולא נטלו החנוני עדיין שצריך ליתן לו בסיפא
 הפירות, דאילו כבר נתן לו הפירות לא היה הדינר מונח עדיין בחנות.

(סימן צא,  הש״ךהקשה  גמ׳, וצריכא דאי אשמעינן הך קמייתא וכו׳.) ה
דסתם חנוני דרכו להקיף, יהודה  התוס׳ בד״ה רביס״ק י), לפי מה שכתבו 

רי באותו שאין דרכו להקיף, אמאי איצטריך לגמ׳ למימר אלא דהכא מיי
הך צריכותא, הא יש לומר בפשיטות, דאי אשמועינן בחנוני הוה אמינא 
דבשולחני מודו רבנן, כיון דסתם שולחני אין דרכו להקיף. וכן יש לומר 
לאידך גיסא, דדוקא בחנוני אמר רבי יהודה, משום דידוע בו שאין דרכו 

 חני מודה.להקיף, אבל בשול
(בפי״ז הרמב״ם כתב  גמ׳, אבוהון שקיל בלא שבועה ואינהו בשבועה.) ו

ממלוה ולוה ה״א), דאם הלוה אומר לבני המלוה השבעו לי, צריכים 
(סימן קח ס״ק ל), דהכי  בביאור הגר״אלהשבע שלא פקדנו אבא. וכתב 

משמע מדאמרינן הכא ״אבוהון שקיל בלא שבועה ואינהו בשבועה״, 
מקום דאביהם צריך להישבע, דהיינו באומר לו ״אישתבע ומשמע, דב

דהא דלא  המגיד משנה,לי״, אף בני המלוה צריכים להישבע. וכתב 
מוקמינן למתניתין באומר הלוה השבעו לי, משום דמשמע לגמ׳ 
דמתניתין מיירי בכל ענין, אף בלא שיאמר השבעו, דהא דומיא דהפוגמת 

מנכסים משועבדים קתני לה כתובתה והבא ליפרע מנכסי יתומים ו
במתניתין, וכמו שאלו נשבעים אף בלא שיאמר התובע אישתבע, אף 
שבועה זו דיתומים הבאים ליפרע מיירי אף בלא אמר אישתבע לי, ולהכי 

(עיסקא וחוב, יד:) הביא יש אומרים,  הבעל העיטורמקשינן עלה. אבל 
דקילא האי  דאין היורשים צריכים להשבע אף באמר לוה אישתבע, כיון

, מהר״ם מרוטנבורגשבועה שאינה אלא כשאומר אישתבע לי. וכן דעת 
 הובא בתשובות מיימוניות (לספר משפטים סימן מג).

 גמ׳, הכי קאמר וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה.) ז
, דהוא הדין כשיתומי המלוה באים לגבות מן בחידושי הרמב״ןכתב 

עד אחד המעיד שהוא פרוע, נמי לא יגבו  הלוה ופגמו השטר, או איכא
אלא בשבועה זו שלא פקדנו אבא, דאם לא כן אמאי תני במתניתין כל 
הני. והא דנקטו בגמ׳ יתומים מן היתומים, משום דקא בעו למימר עלה 

 רב ושמואל לא שנו וכו׳.
גמ׳, אבל מת לוה בחיי מלוה כבר נתתחייב מלוה לבני לוה שבועה ) ח

, דלגבי לקוחות לא אמרינן הכי, דאם מת י הרמב״ןבחידושכתב  וכו׳.
המלוה אחר שמכר הלוה נכסיו, לא אמרינן כבר נתחייב מלוה שבועה 
ללקוחות כדין הנפרע מנכסי לקוחות, דדוקא גבי מת לוה, שאי אפשר 
שיגבה המלוה החוב אלא בשבועה, אמרינן אין אדם מוריש שבועה 

שיגבה החוב מבני חרי, ולא  לבניו, אבל כלפי לקוחות, הרי היה אפשר
 מיקרי שנתחייב שבועה על ממון זה, אף שכלפי הלקוחות נתחייב.
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בחידושי ביאר גמ׳, מה לי שלא פקדני אבא מה לי שלא פקדני אחי. ) ט

, דמעיקרא דייקינן מדאמרי רב ושמואל אין אדם מוריש הר״י מיגאש
אדרב ושמואל, והוי  , אם כן לגבי שאר יורשין הוי תוספתלבניושבועה 

בכלל הבו דלא לוסיף עלה. ודחינן, דדברי רב ושמואל אינן לגבי בנים 
דוקא, אלא בכל יורשים, וכיון שכן אינו תוספת על דבריהם. וכתב 

, דלפי זה משמע, דגבי לקוחות הבאין ליפרע מנכסי בחידושי הרמב״ן
וכר, יתומים, לא קיימא לן כרב ושמואל, ומצו לישבע שלא פקדנו המ

דהא רב ושמואל מיירי ביורשים, והוי בכלל הבו דלא לוסיף עלה. עוד 
כתב, דאפשר לפרש דאין כוונת רבא דרב ושמואל מיירי נמי באחים, 
אלא דאין סברא דאח הנשבע שלא פקדני אחי יהיה עדיף מבן הנשבע 
שלא פקדני אבי, דכל היכא דבאין לגבות מיתמי קיימא לן כרב ושמואל, 

ל שכן בלקוחות הבאין ליפרע מנכסי יתומים. וטעמא דמילתא, ולפי זה כ
דחשו חכמים לתקנת היתומים (בני הלוה), והחמירו בשבועתן יותר מכל 

 שבועת הנוטלין.
כתב  גמ׳, האי דיינא דעבד כרב ושמואל עבד דעבד כרבי אלעזר עבד.) י

(סימן יב), דאין הכונה שלא נפסקה הלכה כלל, אלא לכתחילה  הרא״ש
למיעבד כרב ושמואל, מדאמרינן הבו דלא לוסיף עלה, משמע  בעינן

דבהאי דינא לא רצו לבטל דבריהם, ומכל מקום דיינא דעבד בדיעבד 
(סימן קח), דהוא הדין  הטורכרבי אלעזר עבד, ולא מהדרינן עובדא. וכתב 

 בביאור הגר״אאם קדמו יתומי המלוה ותפסו, אין מוציאין מידם. וכתב 
יינו משום דעביד איניש דינא לנפשיה, ודיינא דעבד (שם ס״ק מז), דה
 כרבי אלעזר עבד.

(סימן יב) דהיינו   הרא״ש כתב גמ׳, לא מקרע קרעינן ליה וכו׳. ) יא
כשלא בא ליד הדיין, אבל כשבאו לבית דין לדון בהאי דינא, קרעינן 
השטר, כיון דלכתחילה יש לפסוק כרב ושמואל. והכא מיירי כשלא באו 

ית דין שהם אביהם של יתומים, או האפוטרופוס מעצמן לדון, אלא הב
אינן מחוייבים לקרוע השטר, אלא מניחין השטר ביד היתומים שמא 

 כשיגדלו יזדמן להם דיין שישביעם ויגבה להם החוב. 
 לפני דיין שידון כרבי אלעזר.ו שמא יבוארש״י ד״ה לא מקרע קרעינן, ) יב

יוכלו לתפוס, דאם יתפסו (סימן קח ס״ק לט) הוסיף נמי דשמא  והסמ״ע
 (שם סעיף יא). השלחן ערוך לא מפקינן מינייהו, כמו שכתב

הט״ז  כתב גמ׳, ואלו נשבעין שלא בטענת ברי אלא בטענת שמא.) יג
(סימן צג סעיף א), דמכל מקום בעינן שיטעון שיש עליו חשד משום איזו 
 הוכחה, אבל אם אין לו שום הוכחה לחשוד אותו, אינו יכול להשביעו.

 (במשה״כ ס״ק ד). הנתיבות המשפטוכן פסק 
, רש״י בד״ה שישפירש  גמ׳, והוא שיש טענה ביניהם שתי כסף.) יד

דהוא  הר״י מיגאש והרמב״ם,הביא דעת  והר״ן דמיירי במודה במקצת.
 הדין אף בכופר הכל. 

פסק רבינו תם וכו׳ דכיון דלוקח שכר עמלו לא מורי תוס׳ ד״ה דמורו, ) טו
(פ״ט משלוחין הרמב״ם בסימן צג) הוכיח מדברי ( והבית יוסףהתירא. 

ושותפין ה״ה), דסבר דאף במקום שנוטל שכר צריך לישבע. וטעמא, דאף 
 שנוטל שכר, מורי ואמר שלא נתנו לו כראוי לפי טרחו.



 
 
 
 

ואשמועינן שאין שביעית משמטת רש״י ד״ה לא תימא, בתוה״ד, ) טז
טו) שמוט שבועת השותפין ולא שותפות אלא הלואה כדכתיב (דברים 

ביאר, דלא משמטא שביעית אלא חוב  והר״י מיגאשכל בעל משה ידו. 
שיכול לתובעו בודאי, דקרינא ביה ״לא יגוש״, דהחוב הוא בר נגישה, מה 
שאין כן חוב שהוא ספק אין שביעית משמטתו. אי נמי, דווקא שבועה 
שהיא מן התורה, דכתיב ״וזה דבר השמיטה״ אפילו דיבור משמיט, אבל 

ועת השותפים שהיא מדרבנן לא משמיט דהא לא קרינא ביה לא שב
 יגוש.
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, דהיינו רש״י בד״ה לפתוח לופירש  גמ׳, איכא בינייהו לפתוח לו.) א
, הרי״ף והרמב״ם(לג. בדפי הרי״ף) כתב בדעת  והר״ןלפתוח לו בגילגול. 

דלא קאי אגילגול, אלא דרב חסדא אשמועינן קולא אחריתא בשכיר, 
תחין לו ״השבע וטול״, אבל לכל הנשבעין אין פותחין לומר להם כן שפו

 תחילה, ורב הונא ורב חסדא לא פליגי כלל.
הקשה  גמ׳, והשביעית משמטת את השבועה מנא הני מילי וכו׳.) ב

, הא כיון דשביעית משמטת את חוב הממון, ממילא בחידושי הרשב״א
עה נשמטת. אין על מה להשבע, ואמאי איצטריך קרא לילף דהשבו

ותירץ, דהיכא דכפר חובו, שביעית אינה משמטת החוב, כיון דלא קרינא 
ביה ״לא יגוש״, שהרי אינו ראוי לנגישה. ומכל מקום השבועה שנתחייב 
לו על אותו חוב נשמטת, דבשבועה עצמה נמי קרינא ״לא יגוש״. והקשה, 

עית (מח:) ״טעמא דלוה הימנו ערב שביעית דאתיא שבילעיל מדאמרינן 
אפקעתיה״, וחזינן דאף שכפר לו, נפקע החוב בשביעית. [דהא לא מיירי 
במודה לו, דאם כן מה צריך שבועה]. ותירץ, דשמא מיירי בגוונא דלא 

(לב: בדפי הרי״ף) הביא, שכן איתא  והר״ןתבעו וכפר לו קודם השביעית. 
ביאר,  והר״ןאינה משמטת.  כפרנית(פ״י ה״א), דמלוה  בירושלמי

ית משמטת השבועה, משום דהשמיטה אותו מקצת שהודה לו, דשביע
שמחמתו נתחייב בשבועת מודה במקצת, ונמצא שעכשיו אינו אלא כופר 
הכל. וכיון שהממון נשמט, אף דיבור השבועה שבא מחמתו נשמט. 

(מצוה תעז, יג) תמה על דבריו, דכיון דבשעת הודאתו  והמנחת חינוך
מן השבועה מחמת מה שפקע הממון היתה הודאה גמורה, אין לפוטרו 

(פ״ט משמיטה ויובל ובחידושי רבינו חיים הלוי של ההודאה אחר כך. 
ה״ו) ביאר, דמאי דנפטר מחיוב השבועה שכבר התחייב, היינו מהילפותא 
ד״וזה דבר השמיטה״ אפילו דיבור משמטת (וכמשמעות הרשב״א דלעיל) 

עתה שבועה, דהרי  אלא דהוקשה לר״ן, דמכל מקום יחזור ויתחייב לו
הממון עצמו לא נשמט. ועלה תירץ הר״ן, דאי אפשר שיחול עליו עתה 
חיוב שבועה מחמת הודאה קמייתא, כיון שהממון שהודה בו כבר נשמט. 
[אמנם לשון הר״ן, ״שכיון שהממון נשמט, אף הדיבור של שבועה שבא 

 מכחו נשמט״, צריך עיון לדבריו].
 

 פרק ארבעה שומרים
 
אף על גב דשומר שכר כתיב בתר שומר  ה ארבעה שומרין,תוס׳ ד״ ) ג

ביאר,  והדרכי דוד,חנם הכא חשיב החמור יותר אחר הקל יותר.  
(דף  בגיטיןדבתורה שבכתב דאי אתה רשאי לאומרן בעל פה, וכדאיתא 

ס:), מובן הסדר מהקל אל החמור, אבל בתורה שבעל פה, על מנת להקל 
וות מקודם, והאמצעי נזכר ממילא על הזכרון, טוב להזכיר שתי הקצ
, סוף ד״ה שומר(ד:) התוס׳ בבא קמא  בקלות כידוע. וכן ביאר מה שכתבו

 ד״לכך נקט להו בזה הסדר ולא כסדר שנכתב בפרשה״. עיין שם.  
התוס׳ כתב  מתני׳, שומר חנם נשבע על הכל והשואל משלם את הכל.) ד

ר במתה , דאף דשומר חנם משלם בפשיעה, וכן שואל מיפטהרא״ש
מחמת מלאכה, מכל מקום נקט לישנא ד״על הכל״, משום דקאי אמאי 
דכתיב בפרשה, ובפרשה לא כתיב פשיעה לחיובא, ולא מתה מחמת 

כתב, דהתנא לא הוזקק להזכיר דין הפשיעה והמאירי מלאכה לפטורא. 
משום שאינה מצויה. עוד פירש, שהפשיעה מיחשיב כמו שהזיק בידים 

מירה. [ויתכן דזוהי כוונת התוס׳ הרא״ש, וכדעת ואינו בכלל דיני הש

(פ״ב משכירות ה״ג) שהשומרים חייבים בפשיעה מדין מזיק,  הרמב״ם
ד״ה (צה.)  רש״י בבא מציעאואין לה מקור בפרשת שומרים. אמנם 

כתב, דפשיעה נאמרה בשומר חינם מדכתיב ״על כל דבר אשומר חינם 
ד״ה  (הכא)רש״י שפירשו דלפי מה  מעייני החכמהפשע״]. וכתב בספר 

, שעיקר שבועת ד״ה שבועה(ו.)  ותוס׳ בבא מציעא, נשבע על הכל
השומרים היא שבועה שלא פשעתי בה, אם כן ממאי דכתבה מתניתין 
ששומר חינם נשבע על הכל מוכח שהוא חייב בפשיעה, ולכך צריך 

 להישבע שלא פשע.
והעדים מעידים מתני׳, היכן פקדוני א״ל אבד משביעך אני ואמר אמן  ) ה

(פ״ד מגניבה ה״י), דשומר שגנב  הרמב״םכתב  שאכלו משלם הקרן.
מרשותו כגון שגנב טלה מעדר שהופקד אצלו, וסלע מכיס שהופקד אצלו, 

עיין שם.  וביאר  הראב״ד והשיג עליו אם יש עליו עדים חייב בכפל.
, דכוונתו לומר דלא מצינו כפל בשומר אלא ב״טוען טענת המגיד משנה

נב״ ונשבע, הא לאו הכי לא, דאי לאו הכי למה לן שבועה משעת ג
כפירה, ליחייב בכפל. ורצה לבאר דבאמת הרמב״ם איירי בשנשבע על 

והכסף כך וטען טענת גנב, ועיין שם שסיים, שאינו יודע לבאר הדברים. 
ביאר, ד״טוען טענת גנב״, היינו בגוונא שמניח הפקדון במקומו  משנה

ו, אבל הכא שאני, שממה שהופקד אצלו לקח קצת וטוען שנגנב כול
(נד, טו ד״ה  ובמנחת חינוך שביאר דבריו.באור שמח בדרך גניבה. ועיין 

(לה, ב) הקשה, דמבואר במתניתין דלא כהרמב״ם,  והאמרי משהוהנה). 
ותירץ, דמתניתין איירא בגוונא שהעדים מעידים שאכלו לאחר שכבר 

ידי שבועתו, וכדין הכופר בפקדון טען טענת אבידה ונעשה גזלן על 
שנעשה גזלן להתחייב באונסין, ולכך אי אפשר לחייבו על האכילה 
משום גנב, כיון שכבר יש לו קניני גזילה בדבר, ושוב אינו יכול להיות 

 (פ״ג מגזילה ואבידה הי״א). האבי עזריגנב. וכן כתב 
דים , ואם הודה מעצמו שלא באו ערש״י ד״ה הכי גרסינן, בתוה״ד) ו

, דכיון דמיירי בטען טענת אבד הרש״שמשלם קרן וחומש ואשם. הקשה 
(שאין העדים מחייבים כפל), אפילו אם הודה לאחר שבאו עדים יתחייב 

 . ד״ה ובאו(קח.)  התוס׳ בבבא קמאקרן וחומש, כמו שהוכיחו 
לשמואל וכו׳ צריך לאוקומי מתני׳ כגון שחזרו  [תוס׳ ד״ה ראה עדים, ) ז

כאורה קשה, דאם כן אמאי נקט התנא ״ולא טבחתי ולא לאחוריהם. ול
מכרתי״, דבשלמא אי איכא עדים קמשמע לן דאף דידעינן דטבח ומכר, 
וגם לא היתה הודאה לפטור על הטביחה, מכל מקום פטור, משום דאם 

. אבל אי ליכא עדים כלל, רש״י בד״ה ראה אין כפל אין ד׳ וה׳, וכדפירש
טבחתי, ומאי קמשמע לן. וצריך לומר,  מאי נפקא מינה במה שאמר לא

דמיירי דרק עדי גניבה חזרו לאחוריהם, אבל עדי טביחה באו והעידו. 
 (א.ג.)].

 

 דף מט ע"ב
תמה,  בחכמת שלמה מתני׳, זה הכלל כל המשנה מחובה לחובה וכו׳.) ח

, כתב ד״זה ובחידושי הריטב״אאהני כללי דמתניתין מאי אתו לרבויי. 
(כב:), ולאו דאתא לרבויי  דמגילהוא, כההיא הכלל״ סימנא בעלמא ה

 מידי דהא פריט בארוכה כולהו פרטי, והיינו דלא בעי בגמ׳ לאתויי מאי. 
לא גרסינן זה הכלל  דבמשנה דירושלמיהביא  מתני׳ שם, התורת חיים) ט

קמייתא אלא בתרייתא, ״זה הכלל כל הנשבע להקל וכו׳״ דלכאורה 
ם רצה לומר, דהא דקאמר ״זה משמע דתרוייהו חד מלתא נינהו. אמנ

הכלל כל הנשבע להקל על עצמו חייב״, משום דקיימא לן דמתנה שומר 
שכר להיות פטור מגנבה ואבדה, כמו שאר השומרין שיכולין להתנות 
עליהם כרצונם, והיינו דקאמר זה הכלל כל הנשבע להקל על עצמו חייב, 

התחייב שאם התנה עליו שומר שכר להיות פטור מגנבה ואבדה ול
באונסין, ונאנסה, והוא טוען שנגנבה ונשבע על כך, אף דמשנה מפטור 
לחובה חייב, כיון דנשבע להקל על עצמו, ואם נגנבה וטעין שנאנסה 
ונשבע על כך, אף דמשנה מחובה לפטור, כיון דנשבע להחמיר על עצמו 

 .בתוס׳ יו״ט ובחידושי החתם סופרפטור. ועיין עוד 
, דהא בחידושי הריטב״אביאר  נושא שכר.גמ׳, מאן תנא שוכר כ) י

דאמרינן מאן תנא ארבעה שומרין לאו משום מניינא, אלא רישא 



 
 
 
 

דמתניתין נקיט בידיה, כלומר, מי שנה אותן על הסדר הזה שיהא שוכר 
 כנושא שכר.

, דאף התוס׳ הרא״שכתב  גמ׳, ארבעה שומרים ודיניהם שלשה.) יא
ייב, אין זה חשוב דשוכר מיפטר במתה מחמת מלאכה ושומר שכר ח

חילוק, דאם השומר שכר עושה בה מלאכה נקרא גזלן, ואין עליו יותר 
 דין שומר שכר. 

, הרש״ש, ורב דריש ליה בלשון דהא כו׳. ביאר רש״י ד״ה כי תשבע) יב
, דלשון ״אם״ ד״ה כי משמש בארבעה (צ.)בגיטין דכתב כן לשיטתו 

ופן אחר. אבל משמש דווקא שיהיה באופן מסוים, ולא שיהיה ודאי בא
פליגי עלייהו, והוכיחו דמצינו בתורה לשון אם  ד״ה כי(שם)  בתוס׳

דכוונתו לודאי כמו ״אם תקריב מנחת ביכורים״ (ויקרא ב, יד), ״עד אם 
כלו לשתות״ (בראשית כד, יט), ״אם יהיה היובל לבני ישראל״ (במדבר 

 יש לקיש,ד״ה כדר (ג.)ברש״י ראש השנה לו, יד). וכתב, דלפי מה שפירש 
שלשון ״אם״ משמש במקום שהכוונה ״כאשר״ וכן במקום שהכוונה 
״אשר״, אף שודאי יהיה הדבר, הכא נמי איכא לפרש הכי, ואף שאינו 
ודאי שיהיה לו ריב ויחייבוהו בית דין שבועה וישבע לשקר. ולישנא 
ד״תשבע״ דמשמע מעצמו לא קשיא, דהרי שבועת הדיינים נמי הוא 

ע או שיענה אמן ואיננה כשבועת העדות ושבועת עצמו מחויב לישב
 הפקדון לענין קרבן שחייבין אפילו במפי אחרים ממש.

תימה דנימא יצא לידון בדבר החדש וכו׳ כדאמרינן תוס׳ ד״ה וחייבין, ) יג
(שם) כתב,  בחידושי הרמב״ן לגבי שבועת העדות (לעיל כה:). אמנם

עת העדות, וחייבין דהיכא דאינן ראויין להעיד, אינן בכלל פרשת שבו

מדין שבועת ביטוי. [ולכאורה נראה דהוא הדין הכא, כיון שלא כפר 
ממון, לא הוי בכלל שבועת הפקדון, ולהכי חייב משום שבועת ביטוי. 

, דאף באינן ד״ה רבא וד״ה סבר (כה:) רש״י לעיל והתוס׳ אזלי כשיטת
 ראויין להעיד מיקרי יצא לידון בדבר החדש].

י דאמר רבי אמי כל שבועה שהדיינים משביעים [גמ׳, כדרבי אמ) יד
רבינו תם ויש לעיין לדעת  עליה משום שבועת ביטוי. אותה אין חייבים
דשבועת השומרים כשאין הודאה  ד״ה עירוב,(קז.)  בתוס׳ בבא קמא

במקצת אינה אלא מדרבנן, אמאי יפטר בהני שבועות דמתניתין מקרבן 
ייבים אותו שבועה זו. וצריך שבועה, הא מדאורייתא אין הדיינים מח

לומר, דאף חיוב דרבנן מהני להחשיבו שבועה שהדיינים מחייבים אותו 
ולפטרו אף מדאורייתא, כיון דילפינן לה מ״כי תשבע״ דמשמע מעצמה, 

 וסוף סוף אינו מעצמה. (א.ג.)].
רש״י בד״ה חוץ, פירש גמ׳, חוץ מאיני יודע מה אתה סח דשואל וכו׳. ) טו

קט נמי שומר חנם שטען נגנב והוא גנבו וכן טען אבד , דלא נבתוה״ד
ובחידושי והוא אכלו, דהא בהדיא פריש ליה תנא חייב בחומש ואשם. 

הקשה על דבריו, דהא בשואל ושומר שכר ושוכר דקתני  הרמב״ן
במתניתין דחייב, על כרחך היינו חיובא דשבועת השומרים, [דאילו 

י במתניתין פטור], ואם כן מאי משום שבועת ביטוי חייב נמי בהנך דקתנ
שנא דאיצטריך רבי אלעזר למינקט להו. ועל כן פירש דלא נקט שומר 
חנם, משום שחיובו על ידי שגנבו או אכלו, וחיוב זה שייך אף בלא 

 שיהיה שומר כלל.

 
 

   סליקא לה מסכת שבועות 
 

  



 
 
 
 
 


