
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

שבועות-שבועת הפקדון

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

לז.
אמר להו:[רב כהנא]^◊

הזיד בשבועת הפקדון והתרו בו, מהו? כיון דחידוש הוא, דבכל התורה לא אשכחן מזיד דמייתי קרבן 

והכא מייתי קרבן ־ לא שנא אתרו ביה ולא שנא לא אתרו ביה, או דלמא ה"מ היכא דלא אתרו ביה, 

אבל היכא דאתרו ביה ־ מילקא לקי, קרבן לא מייתי, או דלמא הא והא עבדינא?

ֹ א"ל, תנינא:▀!◊לז. חמורה הימנה שבועת הפקדון, שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה אשם בכסף שקלים

מדקאמר ליה על זדונה מכות ־ מכלל דאתרו ביה, וקאמר: מכות אין, קרבן לא!◊לז.

ומאי חומרא? דניחא ליה לאיניש דמייתי קרבן ולא לילקי.!לז.

מאן תנא זדון שבועת הפקדון לא ניתן לכפרה? ר"ש, אבל לרבנן קרבן נמי מייתי.אמר להו רבא בר איתי:¿◊לז.

אמר להו רב כהנא:▀◊לז.
בר מינה דההיא, דאנא תנינא לה והכי תנינא לה: אחד זדונה ואחד שגגתה ־ אשם בכסף שקלים, ומאי 

חומרא? דאילו התם חטאת בת דנקא, והכא אשם בכסף שקלים.

וליגמר מינהִ ¿◊לז.

דלמא דלא אתרו ביה.!◊לז.

ֹ ל"א, ת"ש:▀¿◊לז. אין חייבין על שגגתה, מה הן חייבין על זדונה? אשם בכסף שקלים

מאי לאו בדאתרו ביהִ ¿לז.

ה"נ דלא אתרו ביה.!◊לז.

לא, אם אמרת בנזיר טמא שכן לוקה, תאמר בשבועת הפקדון שאינו לוקה?ת"ש:▀¿◊לז.

מדקאמר לוקה ־ מכלל דאתרו ביה, וקאמר: תאמר בשבועת הפקדון שאינו לוקה, אבל קרבן מייתיִ ¿לז.

מאי אינו לוקה? דאינו נפטר במלקות.!◊לז.

מכלל דנזיר טמא נפטר במלקות, הא קרבן כתיב ביהִ ¿לז.

התם דמייתי קרבן, כי היכי דתיחול עליה נזירות בטהרה.!לז.

אמרוה רבנן קמיה דרבהО◊לז.

מכלל דכי לא אתרו ביה ואיכא עדים מיחייב, כפירת דברים בעלמא הוא.אמר להו:[רבה]▀◊לז.

הכופר בממון שיש עליו עדים ־ פטור.אלמא קסבר רבה:▀◊לז.

תניא דמסייע לך:רב חנינא לרבה:■לז.

[תניא]▀■◊לז.
(ויקרא ה') וכחש בה ־ פרט למודה לאחד מן האחין או לאחד מן השותפין, (ויקרא ה') ונשבע על שקר 

־ פרט ללוה בשטר וללוה בעדים.

אי משום הא לא תסייען, באומר לויתי ולא לויתי בעדים, לויתי ולא לויתי בשטר.אמר ליה:[רבה]▀◊לז.

ממאי?^לז.

וכחש בה ־ פרט למודה לאחד מן האחין או לאחד מן השותפיןמדקתני:!▀◊לז.

האי לאחד מן האחין ה"ד?!^לז.

אילימא דאודי ליה בפלגא דידיה!!לז.

הא איכא כפירה דאידךִ !¿לז.

!!◊לז.
אלא לאו דאמרי ליה: מתרוינן יזפת, ואמר להו: לא, מחד מינייכו יזפי, דהויא ליה כפירת דברים 

בעלמא, ומדרישא כפירת דברים, סיפא נמי כפירת דברים.

(סימן: חובה כיתות דבעל הבית חומר נזירא)◊לז.
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ֹ ת"ש:▀¿◊לז. אינו חייב על שגגתה, ומהו חייב על זדונה? אשם בכסף שקלים

מאי לאו זדון עדיםִ ¿לז.

לא, זדון עצמו.!◊לז.

ת"ש:▀¿◊לז.
היו שתי כתי עדים, כפרה הראשונה ואחר כך כפרה השניה ־ שתיהן חייבות, מפני שיכולה עדות 

 ֹ להתקיים בשתיהן

בשלמא שניה תתחייב, דהא כפרה לה כת ראשונה, אלא ראשונה אמאי מיחייבא? הא קיימא שניהִ ¿לז.

לז:
רבינא:!◊

הכא במאי עסקינן ־ כגון שהיתה שניה בשעת כפירת הראשונה קרובין בנשותיהן ונשותיהן גוססות, 

מהו דתימא: רוב גוססין למיתה, קמ"ל, השתא מיהת חיי נינהו ולא שכיבי.

תא שמע:▀¿◊לז:
בעל הבית שטען טענת גנב בפקדון, ונשבע והודה ובאו עדים, אם עד שלא באו עדים הודה ־ משלם קרן 

וחומש ואשם, אם משבאו עדים הודה ־ משלם תשלומי כפל ואשםִ 

הכא נמי כדרבינא.!◊לז:

▀¿◊לז:
רבינא לרב אשי, תא 

שמע:
 ֹ חמורה ממנה שבועת הפקדון, שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה אשם בכסף שקלים

מדקאמר לוקה ־ מכלל דאיכא עדים, וקאמר: על שגגתה אשם בכסף שקליםִ ¿◊לז:

בר מינה דההיאאמר להו רב מרדכי:!◊לז:

▀!◊לז:

דהאמר להו רב כהנא, 

אנא תנינא לה והכי 

תנינא לה:

אחד זדונה ואחד שגגתה ־ אשם בכסף שקלים.

לא, אם אמרת בנזיר טמא שכן לוקה, תאמר בשבועת הפקדון שאינו לוקה?תא שמע:▀¿◊לז:

היכי דמי?^¿לז:

אי דליכא עדים!¿לז:

אמאי לוקה?¿¿לז:

אלא פשיטא דאיכא עדים!¿◊לז:

תאמר בשבועת הפקדון שאינו לוקהוקתני:!▀¿◊לז:

מלקא הוא דלא לקי, אבל קרבן מייתי¿◊לז:

תיובתא דרבִה תיובתא.▀◊לז:

הכופר בממון שיש עליו עדים ־ חייב, בשטר ־ פטור.רבי יוחנן:▀◊לז:

מאי טעמיה דרבי יוחנן? עדים עבידי דמייתי, שטר הא מנח.רב פפא:▀◊לז:

¿לז:
רב הונא בריה דרב 

יהושע לרב פפא:
שטרא נמי עביד דמרכסִ 

▀◊לז:
אלא אמר רב הונא בריה 

דרב יהושע:

היינו טעמיה דרבי יוחנן, משום דהוה שטר שעבוד קרקעות, ואין מביאין קרבן על כפירת שעבוד 

קרקעות.

משביע עדי קרקע ־ פליגי רבי יוחנן ור"אאיתמר:▀◊לז:

חייבחד:[רבי יוחנן/ר"א]♦▀▀◊לז:

פטור.וחד:[רבי יוחנן/ר"א]♦▀▀◊לז:

תסתיים דרבי יוחנן דאמר פטור▀◊לז:

הכופר בממון שיש עליו עדים ־ חייב, שטר ־ פטור, וכדרב הונא בריה דרב יהושע, תסתיים.מדאמר רבי יוחנן:▀▀◊לז:
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לימא, רבי יוחנן ורבי אלעזר בפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן קא מיפלגיִ רבי ירמיה לר' אבהו:¿לז:

הגוזל שדה מחבירו ושטפה נהר ־ חייב להעמיד לו שדה, דברי רבי אליעזרדתנן:[רבי אליעזר]♦▀¿◊לז:

ֹ חכמים:♦▀¿◊לז: אומר לו הרי שלך לפניך

ֹ ואמרינן:▀¿◊לז: במאי קמיפלגי? רבי אליעזר דריש רבויי ומיעוטי, ורבנן דרשי כללי ופרטי

[רבי אליעזר]▀¿לז:

רבי אליעזר דריש רבויי ומיעוטי: (ויקרא ה') וכחש בעמיתו ־ ריבה, בפקדון או בתשומת יד ־ מיעט, או 

מכל אשר ישבע ־ חזר וריבה, ריבה ומיעט וריבה ־ ריבה הכל, מאי ריבה? ריבה כל מילי, ומאי מיעט? 

 ֹ מיעט שטרות

[רבנן]▀¿לז:

ורבנן דרשי כללי ופרטי: וכחש בעמיתו ־ כלל, בפקדון או בתשומת יד או בגזל ־ פרט, או מכל אשר 

ישבע עליו ־ חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר המטלטל 

וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות ־ שאין מטלטל, יצאו עבדים ־ שהוקשו 

 ֹ לקרקעות, יצאו שטרות ־ שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון

ִ ¿◊לז: מאן דמחייב ־ כרבי אליעזר, ומאן דפטר ־ כרבנן

אמר ליה:[רבי אבהו]!◊לז:
לא, מאן דמחייב ־ כרבי אליעזר, ומאן דפטר ־ אמר לך: בהא אפילו רבי אליעזר מודה, דרחמנא אמר 

מכל ולא הכל.

מתניתין נמי דיקארב פפא משמיה דרבא:■לז:

גנבת את שורי, והוא אומר לא גנבתי, משביעך אני ואמר אמן ־ חייבדקתני:▀■◊לז:

■לז:
ואילו גנבת את עבדי לא קתני, מ"ט? לאו משום דעבד איתקש לקרקעות, ואין מביאין קרבן על כפירת 

שעבוד קרקעות.

אימא סיפארב פפי משמיה דרבא:¿לז:

ֹ [סיפא]▀¿◊לז: זה הכלל: כל המשלם על פי עצמו ־ חייב, ושאינו משלם על פי עצמו ־ פטור

זה הכלל לאתויי מאי? לאו לאתויי גנבת את עבדיִ ¿◊לז:
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