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רבינא:!◊לג.
הכא במאי עסקינן ־ כגון שהיתה שניה בשעת כפירת ראשונה קרובין בנשותיהן ונשותיהן גוססות, מהו 

דתימא: רוב גוססים למיתה, קמ"ל

לג.

מ
▀

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני פקדון ותשומת יד וגזל ואבידה, שבועה 

שאין אנו יודעין לך עדות ־ אין חייבין אלא אחת, שבועה שאין אנו יודעין שיש לך ביד פלוני פקדון 

ותשומת יד וגזל ואבידה ־ חייבין על כל אחת ואחת.

▀לג.

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידו שיש לי ביד פלוני פקדון חטין ושעורין וכוסמין, שבועה שאין 

אנו יודעין לך עדות ־ אין חייבין אלא אחת, שבועה שאין אנו יודעין לך עדות שיש לך ביד פלוני חטין 

ושעורין וכוסמין ־ חייבין על כל אחת ואחת.

▀לג.

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק, תשלומי כפל ותשלומי 

ארבעה וחמשה, ושאנס איש פלוני את בתי ופתה את בתי, ושהכני בני, ושחבל בי חבירי, ושהדליק את 

גדישי ביוה"כ ־ הרי אלו חייבין.

לג.
ג

משביע עדי קנס, מהו?איבעיא להו:^◊

אליבא דר' אלעזר בר"ש לא תיבעי לך▀לג.

יבואו עדים ויעידודאמר:[ר' אלעזר בר"ש]▀▀לג.

כי תיבעי לך ־ אליבא דרבנן▀◊לג.

מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור?דאמרי:[רבנן]▀▀◊לג.

ורבנן דהתם כמאן סבירא להו?^◊לג.

אילימא כר' אלעזר בר"ש דהכא!לג.

▀¿לג.
הא קאמר:[ר' אלעזר 

בר"ש]
דבר הגורם לממון כממון דמיִ 

אלא כרבנן דהכא!◊לג.

דבר הגורם לממון לאו כממון דמידאמרי:[רבנן]▀!◊לג.

מאי? כיון דאילו מודה מיפטר לאו ממונא קא כפר ליה, או דלמא השתא מיהא לא אודי?^◊לג.

ֹ תא שמע:▀¿◊לג. משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק

והא חצי נזק קנסא הואִ ¿לג.

כמ"ד פלגא נזקא ממונא.!◊לג.

הניחא למ"ד פלגא נזקא ממונא, אלא למ"ד קנסא מאי איכא למימר?¿לג.

בחצי נזק צרורות, דהלכתא גמירי לה דממונא הוא.!◊לג.

תשלומי כפלִ ת"ש:▀¿◊לג.

משום קרנא.!◊לג.

ותשלומי ד' וה'▀¿◊לג.

משום קרנא.!לג.

שאנס איש פלוני ופתה את בתיִ ▀¿◊לג.

משום בושת ופגם.!◊לג.

מאי קמ"ל? כולה ממונא הואִ ¿לג.

רישא חדא קמ"ל, סיפא חדא קמ"�!לג.
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רישא חדא קמ"ל: דחצי נזק צרורות ממונא הוא,▀!◊לג.

סיפא חדא קמ"ל: ושהדליק את גדישי ביוה"כ▀!◊לג.

לאפוקי מאי?¿לג.

ֹ !◊לג. לאפוקי מדר' נחוניא בן הקנה

▀!◊לג.
דתניא:[ר' נחוניא בן 

הקנה]
ר' נחוניא בן הקנה היה עושה יוה"כ כשבת לתשלומין, מה שבת כו'.

ת"ש:▀¿◊לג.
משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שהוציא איש פלוני שם רע על בתי ־ חייבין, הודה מפי עצמו 

־ פטור

לג:
הא מני? ר' אלעזר בר' שמעון היא!

▀!◊לג:
דאמר:[ר' אלעזר בר' 

שמעון]
יבואו עדים ויעידו.

הודה מעצמו ־ פטוראימא סיפא:▀¿◊לג:

ִ ¿לג: אתאן לרבנן

!◊לג:
כולה ר' אלעזר בר' שמעון היא, וה"ק: לא משכחת לה הודה מפי עצמו דפטור ־ אלא היכא דליכא עדים 

כלל והודה מעצמו.

לג:

מ
▀

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידו שאני כהן, שאני לוי, שאיני בן גרושה, שאיני בן חלוצה, 

שאיש פלוני כהן, שאיש פלוני לוי, שאינו בן גרושה, שאינו בן חלוצה, שאנס איש פלוני את בתו ופתה 

את בתו, ושחבל בי בני, ושחבל בי חבירי, שהדליק גדישי בשבת ־ הרי אלו פטורין.

לג:
ג

טעמא דאיש פלוני כהן, דאיש פלוני לוי, הא מנה לפלוני ביד פלוני ־ חייבין▀◊

עד שישמעו מפי התובעִ הא קתני סיפא:▀¿◊לג:

בבא בהרשאה.שמואל:!◊לג:

לא כתבינן אורכתא אמטלטליִ והאמרי נהרדעי:¿◊לג:

ה"מ היכא דכפריה, אבל לא כפריה כתבינן.!◊לג:

ת"ר: [רבי אליעזר]▀◊לג:
מנין שאין הכתוב מדבר אלא בתביעת ממון? נאמר כאן (ויקרא ה') אואין, ונאמר להלן (ויקרא ה') 

אואין, מה להלן אינו מדבר אלא בתביעת ממון, אף כאן אינו מדבר אלא בתביעת ממון.

ִ ¿לג: (במדבר ל"ה) אואין דרוצח יוכיחו, שהן אואין ומדברים שלא בתביעת ממון

דנין אואין שיש עמהן שבועה מאואין שיש עמהן שבועה, ואל יוכיחו אואין דרוצח שאין עמהן שבועה.!לג:

ִ ¿לג: (במדבר ה') אואין דסוטה יוכיחו, שהן אואין ויש עמהן שבועה ומדברים שלא בתביעת ממון

!◊לג:
דנין אואין שיש עמהן שבועה ואין עמהן כהן מאואין שיש עמהן שבועה ואין עמהן כהן, ואל יוכיחו 

אואין דרוצח שאין עמהן שבועה, ואל יוכיחו אואין דסוטה שאע"פ שיש עמהן שבועה יש עמהן כהן.

רבי עקיבא:▀◊לג:
(ויקרא ה') והיה כי יאשם לאחת מאלה ־ יש מאלה שהוא חייב, ויש מאלה שהוא פטור, הא כיצד? 

תבעו ממון ־ חייב, ד"א ־ פטור.

רבי יוסי הגלילי:▀◊לג:
הרי הוא אומר: (ויקרא ה') והוא עד או ראה או ידע, בעדות המתקיימת בראיה בלא ידיעה ובידיעה בלא 

 ֹ ראיה הכתוב מדבר

▀▀לג:
ראיה בלא ידיעה כיצד? מנה מניתי לך בפני פלוני ופלוני, יבואו פלוני ופלוני ויעידו ־ זו היא ראיה בלא 

 ֹ ידיעה

▀▀לג:
ידיעה בלא ראיה כיצד? מנה הודיתה לי בפני פלוני ופלוני, יבואו פלוני ופלוני ויעידו ־ זו היא ידיעה 

בלא ראיה.

ֹ רבי שמעון:▀◊לג: חייב כאן וחייב בפקדון, מה להלן אינו מדבר אלא בתביעת ממון, אף כאן אינו מדבר אלא בתביעת ממון

▀◊לג:

ועוד, ק"ו: מה פקדון שעשה בו נשים כאנשים, קרובים כרחוקים, פסולים ככשרים, וחייב על כל אחת 

ואחת בפני ב"ד ושלא בפני ב"ד ־ אינו מדבר אלא בתביעת ממון, עדות שלא עשה בה נשים כאנשים, 

קרובים כרחוקים, פסולין ככשרים, ואינו חייב אלא אחת בפני ב"ד ־ אינו דין שלא יהא מדבר אלא 

בתביעת ממון.
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