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לד.
¿

מה לפקדון ־ שכן לא עשה בו מושבע כנשבע ומזיד כשוגג, תאמר בעדות ־ שכן עשה בה מושבע 

כנשבע ומזיד כשוגגִ

!◊לד.
ת"ל: תחטא תחטא לגזירה שוה, נאמר כאן (ויקרא ה') תחטא ונאמר להלן תחטא, מה להלן אינו מדבר 

אלא בתביעת ממון, אף כאן אינו מדבר אלא בתביעת ממון.

מתקיף לה רבה בר עולא:¿◊לד.
(ויקרא ה') או או ביטוי יוכיחו, שהן אואין ויש עמהן שבועה ואין עמהן כהן ומדברים שלא בתביעת 

 ִ ממון

מסתברא מפקדון הוה ליה למילף, שכן תחטא מתחטא.!לד.

אדרבה, מביטוי ה"ל למילף, שכן חטאת מחטאתִ ¿לד.

אלא, מסתברא מפקדון ה"ל למילף, שכן חטא במזיד תבעיה וכפריה ועבריה.!◊לד.

אדרבה, מביטוי הוה ליה למילף, שכן חטאת שירדה לחומשִ ¿לד.

הנך נפישן.!לד.

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

ממון ־ חייב, תבעו ד"א ־ פטור.

איפוך אנא¿לד.

ר"ע אאואין דר"א סמיך.!◊לד.

מאי בינייהו בין ר"א ובין ר"ע?¿◊לד.

איכא בינייהו: משביע עדי קרקע, לר"א חייבין, לר"ע פטורין.!◊לד.

ולר' יוחנן דאמר התם:¿לד.

משביע עדי קרקע אפי' לר"א פטורין[רבי יוחנן]▀¿◊לד.

הכא מאי איכא בין ר"א לר"ע?¿לד.

איכא בינייהו: עדי קנס.!◊לד.

והוא עד או ראה או ידע ־ בעדות המתקיימת בראיה בלא ידיעה ובידיעה בלא ראיה הכתוב מדבר.רבי יוסי הגלילי:▀◊לד.

לימא, ר' יוסי הגלילי לית ליה דר' אחאִ רב פפא לאביי:¿◊לד.

גמל האוחר בין הגמלים ונמצא גמל הרוג בצידו ־ בידוע שזה הרגֹודתניא, ר' אחא:▀¿◊לד.

ֹ ¿לד. דאי אית ליה דר' אחא, בדיני נפשות נמי משכחת לה, כר"ש בן שטח

דתניא, אר"ש בן שטח:▀¿לד.

אראה בנחמה, אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חבירו לחורבה, ורצתי אחריו ומצאתי סייף בידו ודם 

מטפטף והרוג מפרפר, אמרתי לו: רשע, מי הרגו לזה, או אני או אתה? אבל מה אעשה שאין דמך מסור 

בידי, שהרי אמרה תורה: (דברים י"ז) על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת, אלא המקום יפרע 

 ֹ ממך

לא זזו משם עד שנשכו נחש ומתִ אמרו:▀¿לד.

!◊לד.
אפי' תימא אית ליה דרבי אחא, בשלמא ידיעה בלא ראיה משכחת לה, אלא ראיה בלא ידיעה היכי 

משכחת לה? מי לא בעי מידע אם עובד כוכבים הרג או ישראל הרג? אם אדם טרפה הרג או שלם הרג?

▀◊לד.
ש"מ קסבר רבי יוסי 

הגלילי:

משביע עדי קנס ־ פטור, דאי ס"ד חייב, נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן לה, ראיה בלא ידיעה מי לא בעי 

מידע נכרית בעל, בת ישראל בעל? בתולה בעל, בעולה בעל?

^לד.

יתיב רב המנונא קמיה 

דרב יהודה, ויתיב רב 

יהודה וקא מיבעיא ליה:

מנה מניתיך בפני פלוני ופלוני ועדים רואין אותו מבחוץ, מאי?

לד:
א"ל רב המנונא:¿◊

והלה מה טוען? אי אמר לא היו דברים מעולם, הוחזק כפרןִ אי אמר אין, שקלי ודידי שקלי, כי אתו 

עדים מאי הוי?

המנונא, את עול תא.א"ל:[רב יהודה]Оלד:
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О◊לד:
ההוא דא"ל לחבריה: מנה מניתי לך בצד עמוד זה, א"ל: לא עברתי בצד עמוד זה, אתו תרי סהדי 

אסהידו ביה דהשתין מים בצד עמוד זה

הוחזק כפרן.ריש לקיש:▀לד:

האי דינא פרסאה הוִא מי קאמר מעולם? בעסק זה קא"ל.מתקיף לה ר"נ:¿לד:

איכא דאמרי:О◊לד:
ההוא דא"ל לחבריה: מנה מניתי לך בצד עמוד זה, א"ל: לא עברתי בצד עמוד זה מעולם, נפקו ביה 

סהדי דהשתין מים בצד עמוד זה

הוחזק כפרן.רב נחמן:▀לד:

כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש, עביד לה ולאו אדעתיה.רבא לר"נ:▀◊לד:

חייב כאן וחייב בפקדון כו'.רבי שמעון:▀◊>לד:

מחכו עלה במערבא.О◊לד:

מאי חוכא?¿לד:

מה לפקדון שכן לא עשה בו מושבע כנשבע מזיד כשוגגדקתני:▀!◊לד:

!◊לד:
מכדי מושבע מפי עצמו בעדות לר"ש מנא ליה? דגמר מפקדון, פקדון נמי מושבע מפי אחרים נגמר 

מעדות.

ִ ¿◊לד: ומאי חוכא? דלמא ר"ש בק"ו מייתי לה: מפי אחרים חייב, מפי עצמו לא כל שכן

אלא חוכא אמזיד כשוגג!◊לד:

מה לפקדון שכן לא עשה בו מושבע כנשבע מזיד כשוגגדקתני:▀!◊לד:

מכדי מזיד גבי עדות מנא ליה? דלא כתיב ביה ונעלם, ה"נ לא כתיב ביה ונעלם.!◊לד:

ומאי חוכא? דלמא מזיד דלאו כשוגג בפקדון ־ ממעילה ר"ש גמר לה.אמר להו רב הונא:¿◊לד:

והיינו חוכא, אדגמר לה ממעילה נגמר לה מעדות.!◊לד:

מסתברא, ממעילה הוה ליה למילף, שכן מעילה ממעילה.¿◊לד:

אדרבה, מעדות הוה ליה למילף, שכן תחטא מתחטאִ !לד:

מסתברא, ממעילה הוה ליה למילף, שכן מעילה בכל נהנה בקבוע חומש ואשם.¿◊לד:

ִ !◊לד: אדרבה, מעדות ה"ל למילף, שכן חטא הדיוט בשבועה תבעיה וכפריה ואואין

הנך נפישין.¿◊לד:

אלא מאי חוכא?¿לד:

!◊לד:

כי אתא רב פפא ורב 

הונא בריה דרב יהושע 

מבי רב:

היינו חוכא, מכדי ר"ש ג"ש גמיר, למה ליה דפריך: מה לפקדון שכן לא עשה בו מושבע כנשבע מזיד 

כשוגג.

ומאי חוכא? דלמא כי פריך ־ מקמי דתיקום ליה ג"ש, בתר דקמא ליה ג"ש לא פריךִ ¿◊לד:

ולא?¿לד:

▀¿◊לד:
והאמר להו רבא בר איתי 

לרבנן:
מאן תנא שבועת הפקדון לא ניתן זדונה לכפרה? ר"ש היאִ 

דלמא מזיד כשוגג פריך דגמר לה ממעילה, דהנך נפישין, אבל מושבע כנשבע לא פריך.!◊לד:

¿◊לד:
ותהדר עדות ותגמר לה מפקדון מזיד דלאו כשוגג: מה פקדון ־ שוגג אין, מזיד לא, אף עדות ־ שוגג 

אין, מזיד לא, כי היכי דיליף פקדון ממעילהִ 
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