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 א"שליטדוד בלו� ר "שיעור מאת הג, מראה מקומות

 ונאמנות שני עדי�, חשוד אממונא חשוד אשבועתא בעני	 � .בבא מציעא ה

 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

יש להעיר למה הזכירה , ) לשמורתנו לוישגנב הבהמות שנ(ההוא רועה על ' פור שמוזכר בגמיבס •
למה צריכי�  ?ויו� אחד מסרו לו בלא עדי�" מות בעדי�בכל יו� היו מוסרי� לו הבה"ש' הגמ

שנפסל (ותיפוק לי " ' מאי פרי� הגמ,שהקועוד ? בכל יו� בעדי�הבהמות שמסרו לו  להזכיר
 !מפני שהוא גזל�'  מדאו א�דפסול,  קאמר מזה הלא עדיפא?"מפני שהוא רועה) לשבועה

 ,הו שבועה דאורייתא על אותו הממו�כ חייבו"בשולח� ערו� מבואר שמי שנשבע שבועה דרבנ� ואח •
כ באו עדי� שהוא חשוד על גניבת "שמי שנשבע ואח) �"ש� וברמב(עוד מבואר . חייב לישבע שוב

 ?ל בתלמוד"ע הנ"מהו מקור פסקי השו. אי� שבועתו שנשבע כלו�, ממו�

ה� אומרי� דבר שלא נראה לנו כ� כש שלא נאמי� לעדי� דהוה אמינאמבואר כא� א "ברשב •
 ?פ סברתינו"והאי� נסתור דבריה� ע, שני עדי� בכל מקו�ל תורההא האמינה ה, ע" וצ.בראמס

 
 
, ההוא רעיא דהוו מסרי ליה כל יומא חיותא בסהדי", ל"וז, : ה�. מציעא הגמרא בבא . 1

אתו סהדי אסהידו . לא היו דברי� מעול�: לסו� אמר להו, יומא חד מסרו ליה בלא סהדי
. א� איתא לדרבי חייא קמייתא משתבע אשארא: אמר רבי זירא. הוביה דאכל תרתי מיניי

, השתא נמי. שכנגדו קאמינא: אמר ליה! והא גזל� הוא? א� איתא משתבע: אמר ליה אביי
 ואמר רב ,אי� ל� בידי פטור! מנה לי ביד�:  דתנ�,דליתא לדרבי חייא נחייביה מדרב נחמ�

. ותקנתא לתקנתא לא עבדינ�, קנתא היאדרב נחמ� ת. משביעי� אותו שבועת היסת: נחמ�
הא , הא דידיה, לא קשיא! סת� רועה פסול: ואמר רב יהודה, ותיפוק ליה דהוה ליה רועה

 לפני )ט"ויקרא י(והא כתיב ? אנ� חיותא לרועה היכי מסרינ�,  דאי לא תימא הכי,דעלמא
 ".אי� אד� חוטא ולא לו, חזקה: אלא? עור לא תת� מכשל

 
מי שנתחייב שבועה בי� של תורה בי� ", ל"וז, 'הלכה ט' ת טוע� ונטע� פרק ב� הלכו"רמב. 2

אי� שבועתו , ואחר כ� באו עליו עדי� שהוא חשוד, של דבריה� ונשבע ונטל או נשבע ונפטר
 ".שנשבע כלו� ויש לבעל דינו להוציא מידו מה שנטל או ישבע זה שכנגדו ויטול ממנו

  
אבל נראה ברור '  ג� זה אינו נזכר בגמ.'ייב שבועה וכומי שנתח", ל"וז, ש�מגיד משנה ו

 וא� על פי שיש לחלק ביניה� הדבר נכו� , בדבר משנה חוזרהדלא גרע ממה שאמרו טע
 ."ל"כ רבינו מאיר ז"בעצמו וכ

 
כפר הכל ונשבע היסת בלא נקיטת ", ל"וז, ד"ז סעי� י"שולח� ערו� חוש� משפט סימ� פ. 3

äâä : íà ïëå .חוזר ונשבע שבועה דאורייתא בנקיטת חפ�, חפ� ואחר כ� חזר והביא עד אחד
 àúééøåàã äòåáù òáùð)îâä"úåòåáù óåñ ø (ãåùç äéäù êë øçà òãåðå ,áö ïîéñ óåñ ïî÷ì ïééòå íìùéå íåìë åúòåáù ïéà".  



 )מהדורת יכי� ובועז(' רעי� אנדפס בסו� משניות זהא "חידושי הגר .4
 

 
 
הוא רעיא דכל יומא ויומא ה", ל"וז, )�"ריבדפי ה: ד� ב( .בבא מציעא הנימוקי יוס� . 5

לאשמועינ� דלא אמרינ� דכיו� דכל יומא לא מסרי אלא ] הכי[ל דנקט "א ז" כתב הרשב.'וכו
דלא אפקיד בסהדי השתא דטעי� מפקיד דאפקיד ליה בלא סהדי ריע טענתיה דאנ� סהדי 

 וכי הא ,אתו סהדי דאכל תרתי מינייהו דילמא אחריני הוו דדמיי� להני'  ואפי,גביה
הואיל וכל הנשאת בתולה יש לה קול וזו הואיל ואי� לה קול ) ב"כתובות ד� טז ע(דאמרינ� 

 ."סהדי שקרי נינהו
 
יומא חיותא  כל 'ההוא רעיא דהוו מסרי לי", ל"וז, .בבא מציעא ה) ב"לנצי(מרומי שדה . 6

י " והנימוק,דכל יומא הוו מסרי לי בסהדי'  תמוה למאי הביא הגמ.'בסהדי יומא חד כו
 וזה תמוה וכי בשביל הוכחה נכחיש , מהני סהדיקו�מל ל דמכ"א דקמ"יישב בש� הרשב

 ".ת לומר כ�עהאי� יעלה על הד, סהדי
 
 ששולח לה� ה� העדי� נמצאו אלו", ל"וז', בלכה  ה'חרק � הלכות יסודי התורה פ"רמב. 7

שה� והוא עדי� בדבר כשני עדי� , על נבואתו שהיא אמת ואינו צרי� לעשות לה� אות אחר
שראו דבר אחד ביחד שכל אחד מה� עד לחבירו שהוא אומר אמת ואי� אחד מה� צרי� 

כ� משה רבינו כל ישראל עדי� לו אחר מעמד הר סיני ואינו צרי� , להביא ראיה לחבירו
 נמצאת אומר שכל נביא שיעמוד אחר משה רבינו אי� אנו מאמיני� בו ... אותלעשות לה�

אלא מפני המצוה , מפני האות לבדו כדי שנאמר א� יעשה אות נשמע לו לכל מה שיאמר
כמו שצונו לחתו� הדבר על פי שני� , שצוה משה בתורה ואמר א� נת� אות אליו תשמעו�

פ "כ� מצוה לשמוע מזה הנביא אע, ת א� שקרפ שאי� אנו יודעי� א� העידו אמ"עדי� ואע
  ".שאי� אנו יודעי� א� האות אמת או בכישו� ולט

 



כיו� דתפיס אנ� סהדי דמאי דתפיס האי דידיה , והא הכא", ל"וז, . ג בבא מציעאגמרא. 8
 "!וקתני ישבע, ומאי דתפיס האי דידיה הוא, הוא

  
כל דבר המטלטל שהוא ביד ", ל"וז, 'ג סעי� א"שולח� ערו� חוש� משפט סימ� קל. 9

אפילו א� יביא המערער עדי� שהוא שלו ואמר למוחזק . בחזקת שהוא שלו, האד�
, הפקדתיו ל� או השאלתיו ל� נאמ� המוחזק לומר אתה מכרתו לי או נתתו לי במתנה

 ".וישבע היסת
 


