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שבועות-שבועת הדיינין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מד.
מאי טעמיה דרבי אליעזר?¿¿

אלא לאו בדלא שוי שיעור זוזי, ובדשמואל קא מיפלגיִ ¿◊מד.

לא, בדלא שוי ־ כ"ע לית להו דשמואל!◊מד.

והכא בדשוי שיעור זוזי, ובדרבי יצחק קא מיפלגי!◊מד.

דאמר רבי יצחק:▀!◊מד.
מנין לבעל חוב שקונה משכון? שנאמר: (דברים כ"ד) ולך תהיה צדקה, אם אינו קונה משכון ־ צדקה 

מנין לו? מכאן לבעל חוב שקונה משכון.

לימא, דרבי יצחק תנאי היאִ ¿מד.

ותיסברא? אימור דאמר רבי יצחק ־ שמשכנו שלא בשעת הלואה, משכנו בשעת הלואה מי אמר?!◊מד.

!◊מד.
אלא, משכנו שלא בשעת הלואתו ־ כולי עלמא לא פליגי דאית להו דרבי יצחק, והכא במשכנו בשעת 

הלואתו, ובשומר אבדה קמיפלגי

שומר אבדה ־ רבה אמר: כשומר חנםדאיתמר:[רבה]♦▀!◊מד.

מד:
כשומר שכר דמי.רב יוסף:♦▀!◊

לימא, דרב יוסף תנאי היאִ ¿מד:

לא, בשומר אבידה ־ דכולי עלמא אית להו דרב יוסף, והכא במלוה צריך למשכון קא מיפלגי!◊מד:

מצוה קא עבידמר סבר:[רבי עקיבא]♦▀!◊מד:

לאו מצוה קא עביד.ומר סבר:[רבי אליעזר]♦▀!◊מד:

לימא כתנאי:¿◊מד:

[רבן שמעון בן גמליאל]♦▀¿◊מד:
המלוה את חבירו על המשכון ונכנסה שמיטה, אף על פי שאינו שוה אלא פלגא ־ אינו משמט, דברי רבן 

�שמעון בן גמליא

ֹ רבי יהודה הנשיא:♦▀¿◊מד: אם היה משכונו כנגד חובו ־ אינו משמט, ואם לאו ־ משמט

מאי אינו משמט דקאמר תנא קמא?^¿מד:

אילימא כנגדו!¿מד:

מכלל דרבי יהודה הנשיא סבר: כנגדו נמי משמט, אלא אמאי תפיס משכון?¿¿מד:

אלא לאו כנגד כולו, ובדשמואל קא מיפלגיִ ¿◊מד:

לא, לעולם כנגדו, ובהא קמיפלגי:!◊מד:

כנגדותנא קמא סבר:▀!◊מד:

כנגדו נמי משמט, ודקא אמרת: למאי תפיס ליה משכון? לזכרון דברים בעלמא.רבי יהודה הנשיא סבר:▀!◊מד:

הדרן עלך שבועת הדיינין.◊
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שבועות-שבועת הדיינין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מד:
מ

כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין.▀

ואלו נשבעין ונוטלין: השכיר, והנגזל, והנחבל, ושכנגדו חשוד על השבועה, וחנוני על פנקסו.▀מד:

[ת"ק]♦▀◊מד:
השכיר כיצד? אמר לו: תן לי שכרי שיש לי בידך, הוא אומר: נתתי, והלה אומר: לא נטלתי ־ הוא 

�נשבע ונוט

רבי יהודה:♦▀◊מד:
עד שתהא שם מקצת הודאה, כיצד? אמר לו: תן לי שכרי חמשים דינר שיש לי בידך, והוא אומר: 

התקבלת דינר זהב.

[ת"ק]♦▀◊מד:
נגזל כיצד? היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשכנו שלא ברשות, הוא אומר: כליי נטלת, והוא אומר: 

�לא נטלתי ־ הוא נשבע ונוט

עד שתהא שם מקצת הודאה, כיצד? אמר לו: שני כלים נטלת, והוא אומר: לא נטלתי אלא אחד.רבי יהודה:♦▀◊מד:

[ת"ק]♦▀◊מד:
נחבל כיצד? היו מעידים אותו שנכנס תחת ידו שלם ויצא חבול, ואמר לו: חבלת בי, והוא אומר: לא 

�חבלתי ־ הרי זה נשבע ונוט

עד שתהא שם מקצת הודאה, כיצד? אמר לו: חבלת בי שתים, והלה אומר: לא חבלתי בך אלא אחת.רבי יהודה:♦▀◊מד:

▀◊מד:
שכנגדו חשוד על השבועה כיצד? אחת שבועת העדות ואחת שבועת הפקדון ואפילו שבועת שוא. היה 

�אחד מהן משחק בקוביא, ומלוה ברבית, ומפריחי יונים, וסוחרי שביעית ־ שכנגדו נשבע ונוט
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