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לא.
(סימן: תלת"א תלמי"ד ותל"ת בעל"י חו"ב סמרטו"ט שומ"ע ומטעי"ם)◊

▀◊לא.
מנין לתלמיד שיושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחוב לעשיר, מנין שלא ישתוק? תלמוד לומר: (שמות 

כ"ג) מדבר שקר תרחק.

▀◊לא.
מנין לתלמיד שרואה את רבו שטועה בדין, שלא יאמר: אמתין לו עד שיגמרנו, ואסתרנו ואבננו משלי 

כדי שיקרא הדין על שמי? ת"ל: מדבר שקר תרחק.

▀◊לא.
מנין לתלמיד שאמר לו רבו: יודע אתה בי שאם נותנין לי מאה מנה איני מבדה, מנה יש לי אצל פלוני 

ואין לי עליו אלא עד אחד, מנין שלא יצטרף עמו? תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק.

¿לא.
האי מדבר שקר תרחק נפקא? הא ודאי שקורי קא משקר, ורחמנא אמר: (שמות כ') לא תענה ברעך עד 

שקרִ 

▀◊לא.
אלא כגון דאמר ליה: ודאי חד סהדא אית לי, ותא אתה קום התם ולא תימא ולא מידי, דהא לא מפקת 

מפומך שקרא, אפי' הכי אסור, משום שנאמר: מדבר שקר תרחק.

▀◊לא.

מנין לנושה בחבירו מנה, שלא יאמר: אטעננו במאתים כדי שיודה לי במנה ויתחייב לי שבועה, ואגלגל 

עליו שבועה ממקום אחר? תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק. מנין לנושה בחבירו מנה וטענו מאתים, 

שלא יאמר: אכפרנו בב"ד ואודה לו חוץ לבית דין, כדי שלא אתחייב לו שבועה ולא יגלגל עלי שבועה 

ממקום אחר? תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק.

▀◊לא.
מנין לשלשה שנושין מנה באחד, שלא יהא אחד בעל דין ושנים עדים כדי שיוציאו מנה ויחלוקו? ת"ל: 

מדבר שקר תרחק.

▀◊לא.
מנין לשנים שבאו לדין, אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה, שאומרין לו: לבוש 

כמותו או הלבישהו כמותך? ת"ל: מדבר שקר תרחק.

כי הוו אתו לקמיה דרבא בר רב הונא, אמר להו: שלופו פוזמוקייכו וחותו לדינא.[רבא בר רב הונא]Оלא.

מנין לדיין שלא ישמע דברי בעל דין (חבירו) קודם שיבא בעל דין חבירו? ת"ל: מדבר שקר תרחק.▀◊לא.

מנין לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו? ת"ל: מדבר שקר תרחק.▀◊לא.

רב כהנא מתני (שמות כ') מלא תשא ־ לא תשיא.[רב כהנא]▀◊לא.

(יחזקאל י"ח) ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו ־ רב אמר: זה הבא בהרשאה[רב]▀◊לא.

זה הלוקח שדה שיש עליה עסיקין.שמואל:▀◊לא.

אינה נוהגת אלא בראוין להעיד כו'.▀>לא.

לאפוקי מאי?^לא.

לאפוקי מלךרב  פפא:!◊לא.

לאפוקי משחק בקוביא.רב אחא בר יעקב:!◊לא.

▀◊לא.
מ"ד משחק בקוביא, כל שכן מלךֹ ומ"ד מלך, אבל משחק בקוביא מדאורייתא מחזא חזי, ורבנן הוא 

דפסלוהו.

בפני בית דין ושלא בפני ב"ד כו'.▀>לא.

במאי קמיפלגי?^לא.

בדון מינה ומינה בדון מינה ואוקי באתרה קא מיפלגירבנן קמיה דרב פפא:!לא.

ר' מאיר סבר:♦▀!◊לא.
דון מינה ומינה, מפקדון ־ מה פקדון מושבע מפי עצמו חייב, אף עדות מושבע מפי עצמו חייב, ומינה, 

 ֹ מה פקדון בין בבית דין ובין שלא בבית דין, אף עדות בין בבית דין ובין שלא בבית דין

רבנן סברי:♦▀!◊לא.

דון מינה ואוקי באתרה, מה פקדון מושבע מפי עצמו חייב, אף עדות מושבע מפי עצמו חייב, ואוקי 

באתרה, מה מושבע מפי אחרים ־ בבית דין אין, שלא בבית דין לא, אף מושבע מפי עצמו ־ בבית דין 

אין, שלא בבית דין לא.

לא:
אמר להו רב פפא:▀◊

אי מפקדון גמרי לה רבנן, דכולי עלמא לא פליגי דדון מינה ומינה, אלא היינו טעמא דרבנן, דמייתו לה 

בקל וחומר: ומה מפי אחרים חייב, מפי עצמו לא כל שכן, ומדמייתו לה מקל וחומר, דיו לבא מן הדין 

מי מצית אמרת דלאו בדון מינה ומינה פליגי?רבנן לרב פפא:¿לא:

♦▀¿◊לא:
והתנן גבי פקדון:[רבי 

מאיר]

שבועת הפקדון נוהגת באנשים ובנשים, ברחוקין ובקרובין, בכשרין ובפסולין, בפני ב"ד ושלא בפני 

 ֹ ב"ד מפי עצמו, ומפי אחרים אינו חייב עד שיכפור בו בב"ד, דברי ר"מ
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ֹ חכמים:♦▀¿◊לא: בין מפי עצמו ובין מפי אחרים ־ כיון שכפר בו חייב

¿◊לא:
מושבע מפי אחרים בפקדון מנא להו לרבנן דחייב? לאו דגמרי לה מעדות, ושמע מינה: בדון מינה ומינה 

פליגיִ 

מההיא אין, מהא ליכא למשמע מינה.!◊לא:

וחייבין על זדון השבועה.▀>לא:

מנהני מילי?^לא:

בכולן נאמר בהן ונעלם וכאן לא נאמר בה ונעלם, לחייב על המזיד כשוגג. ועל שגגתה עם זדון העדות.דתנו רבנן:▀!◊לא:

ה"ד שגגתה עם זדון העדות?^לא:

באומר: יודע אני ששבועה זו אסורה, אבל איני יודע אם חייבין עליה קרבן אם לא.רב יהודה אמר רב:!◊לא:

ואין חייבין על שגגתה גרידתא.▀>לא:

לימא, תנינא לדרב כהנא ודרב אסיִ ¿◊לא:

!◊לא:
לא, אע"ג דתנן איצטריך, ס"ד אמינא: הכא הוא דלא כתיב ונעלם ־ דבעינן שוגג דומיא דמזיד, אבל 

התם דכתיב ונעלם ־ אפילו שגגתה כל דהו, קמ"ל.

לא:
מ

▀
שבועת העדות כיצד? אמר לשנים בואו והעידוני, שבועה שאין אנו יודעין לך עדות, או שאמרו לו אין 

אנו יודעין לך עדות, משביע אני עליכם ואמרו אמן ־ הרי אלו חייבין.

השביע עליהם חמש פעמים חוץ לב"ד, ובאו לב"ד והודו ־ פטוריןֹ כפרו ־ חייבין על כל אחת ואחת.▀לא:

השביע עליהן ה' פעמים בפני ב"ד וכפרו ־ אינן חייבין אלא אחת.▀לא:

 מה טעם? הואיל ואינם יכולין לחזור ולהודות.רבי שמעון:▀◊לא:

כפרו שניהן כאחד ־ שניהן חייבין, בזה אחר זה ־ הראשון חייב והשני פטור.▀לא:

כפר אחד והודה אחד ־ הכופר חייב.▀לא:

▀לא:
היו שתי כיתי עדים, כפרה הראשונה ואח"כ כפרה השניה ־ שתיהן חייבות, מפני שהעדות יכולה 

להתקיים בשתיהן.

לא:
ג

שמואל:▀◊
ראוהו שרץ אחריהן, אמרו לו מה אתה רץ אחרינו? שבועה שאין אנו יודעין לך עדות ־ פטורין, עד 

שישמעו מפיו.

מאי קא משמע לן?¿לא:

תנינא:▀¿◊לא:
שילח ביד עבדו, או שאמר להן הנתבע משביע אני עליכם שאם אתם יודעין לו עדות שתבואו ותעידוהו 

־ הרי אלו פטורים, עד שישמעו מפי התובעִ 
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