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מסכת שבועות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
25.4.5
)סיום הפרק( ) 36bמשנה ח'( 35a

 .1וְ נֶפֶ שׁ כִּ י ֶתחֱ ָטא וְ ָשׁ ְמעָ ה קוֹל אָלָה וְ הוּא עֵ ד א ֹו ָראָה א ֹו י ָָדע ִאם לוֹא יַגִּ יד וְ נ ָ
ָשׂא עֲ וֹנ ֹו :ויקרא ה:א
 .2נֶפֶ שׁ כִּ י ֶתחֱ טָ א וּמָ עֲ לָה ַמעַ ל בַּ ה' וְ כִ חֵ שׁ בַּ עֲ ִמית ֹו ְבּפִ ָקּדוֹן א ֹו ִב ְתשׂוּמֶ ת יָד א ֹו בְ ָגזֵל א ֹו עָ ַשׁק אֶ ת עֲ ִמית ֹו :ויקרא ה:כא
 .3יַכְּ כָה ה' בַּ ַשּׁחֶ פֶ ת וּבַ ַקּ ַדּחַ ת וּבַ ַדּלּ ֶֶקת וּבַ ַח ְרחֻ ר וּבַ ֶח ֶרב וּבַ ִשּׁ ָדּפוֹן וּבַ יּ ֵָרקוֹן ְוּר ָדפוּ עַ ד ְ
אָב ֶד  :דברים כח:כב
אֹתי אֶ ת עַ ִמּי ְבנֵי ְ
אתי אֶ ת ִצבְ ַ
יִשׁ ַמע אֲ ֵלכֶם פַּ ְרעֹה וְ נ ַָת ִתּי אֶ ת י ִָדי ְבּ ִמ ְצ ָריִם וְ הוֹצֵ ִ
 .4וְ א ְ
יִשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִבּ ְשׁפָ ִטים גְּ דֹלִ ים :שמות ז:ד
ַ .5א ְשׁ ֵרי הָ עָ ם ֶשׁכָּ כָה לּ ֹו ַא ְשׁ ֵרי הָ עָ ם ֶ
שׁה' אֱ הָ יו :תהלים קמד:טו
ֹאמר אֲ ֹדנָי ִאם נָא ָמצָ ִ
 .6וַ יּ ַ
אתי חֵ ן ְבּעֵ ינֶי אַל נָא ַתעֲ בֹר ֵמעַ ל עַ ְב ֶדּ  :בראשית יח:ג
 .7וַ יֹּאמֶ ר לוֹט אֲ לֵהֶ ם אַל נָא אֲ ֹדנָי :בראשית יט:יח
 .8וַ יּ ִָשׂימוּ לָהֶ ם אֶ ת פֶּ סֶ ל ִמיכָה אֲ ֶ
שׁר עָ ָשׂה כָּל יְמֵ י הֱיוֹת בֵּ ית הָ אֱ ִהים ְבּ ִשׁ ה :שופטים יח:לא
וּפינְחָ ס בֶּ ן ֶאלְ עָ זָר בֶּ ן אַהֲ רֹן עֹמֵ ד לְ פָ נָיו בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם לֵאמֹר הַ או ִֹסף עוֹד לָצֵ את ל ִַמּלְ חָ ָמה ִעם בְּ נֵי ִבנְ י ִָמן ִ
ִ .9
אָחי ִאם אֶ ְח ָדּל וַ יֹּאמֶ ר ה' עֲ לוּ כִּ י ָמ ָחר אֶ ְתּנֶנּוּ בְ י ֶָד  :שופטים כ:כח
כַּר ִמי ֶשׁלִּ י לְ פָ נָי הָ אֶ לֶף לְ ְשׁ מֹה וּמָ ַ
ְ .10
אתיִם לְ נֹ ְט ִרים אֶ ת ִפּ ְרי ֹו :שיר השירים ח:יב
בֹּרי ְ
בֹּרים ָס ִביב לָהּ ִמגִּ ֵ
לִּשׁ מֹה ִשׁ ִשּׁים גִּ ִ
ִ .11הנֵּה ִמ ָטּת ֹו ֶשׁ ְ
יִשׂ ָראֵ ל :שיר השירים ג:ז
כוּתא ִח ְסנָא וְ ָת ְקפָּ א וִ ָ
 .12אנתה ַמלְ כָּא מֶ ֶל מַ לְ ַכיָּא ִדּי אֱ לָהּ ְשׁ ַמיָּא ַמלְ ָ
יק ָרא יְהַ ב ָל  :דניאל ב:לז
אָמר ָמ ִרי ֶחלְ ָמא לְ ָשׂנְ ָא ִ
וּפ ְשׁ ֵרא אַל יְבַ הֲ ָל עָ נֵה בֵ לְ ְט ַשׁאצַּ ר וְ ַ
אָמר בֵּ לְ ְט ַשׁאצַּ ר חֶ לְ ָמא ִ
 ... .13וְ ַ
וּפ ְשׁ ֵרהּ לְ עָ ָר  :דניאל ד:טז
 .14וְ ִה ְשׁבִּ יעַ הַ כֹּהֵ ן אֶ ת הָ ִא ָשּׁה בִּ ְשׁבֻעַ ת הָ אָלָה וְ אָמַ ר הַ כֹּהֵ ן ל ִָא ָשּׁה י ִֵתּן ה' או ָֹת לְ אָלָה וְ לִ ְשׁבֻעָ ה ְבּת ֹו עַ מֵּ ְבּ ֵתת ה' אֶ ת ֵ
יְר ֵכ נֹ פֶ לֶת וְ אֶ ת ִבּ ְט ֵנ צָ בָ ה :במדבר ה:כא
וַיִּקּח ִמזּ ֶַרע הַ ְמּלוּכָה וַ יִּכְ רֹת ִאתּ ֹו ְבּ ִרית ַויָּבֵ א אֹת ֹו בְּ אָלָה וְ אֶ ת אֵ ילֵי הָ ֶ
ַ .15
אָרץ ל ָָקח :יחזקאל יז:יג
יְאמֵּ ץ אֶ ת לְ בָ ב ֹו ִמשּׁוּב אֶ ל ה' אֱ הֵ י ְ
נְבוּכַדנֶאצַּ ר ָמ ָרד אֲ ֶשׁר ִה ְשׁבִּ יע ֹו בֵּ א ִהים וַ יּ ֶֶקשׁ אֶ ת עָ ְרפּ ֹו וַ ַ
ְ
 .16וְ גַם בַּ מֶּ ֶל
יִשׂ ָראֵ ל :דברי הימים ב לו:יג
יֹשׁבֶ יהָ כִּ י א בָ אוּ לְ עֶ ַ
אָמר מַ לְ ַא ה' אֹרוּ אָרוֹר ְ
 .17אוֹרוּ מֵ רוֹז ַ
זְרת ה' לְ עֶ זְ ַרת ה' בַּ גִּ בּו ִֹרים :שופטים ה:כג
 .18וְ אֵ לֶּה יַעַ ְמדוּ עַ ל הַ ְקּ ָללָה בְּ הַ ר עֵ יבָ ל ְראוּבֵ ן גָּד וְ אָ ֵשׁר וּזְבוּלֻן ָדּן וְ נַפְ ָתּלִ י :דברים כז:יג
וּמ ֵסּכָה תּוֹעֲ בַ ת יְקֹוָק ַמעֲ ֵשׂה ֵיְדי ָח ָרשׁ וְ ָשׂם בַּ ָסּ ֶתר וְ עָ נוּ כָל הָ עָ ם וְ ְ
 .19אָרוּר הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יַעֲ ֶשׂה פֶ סֶ ל ַ
אָמרוּ אָמֵ ן :דברים כז:טו
ַ .20ויּ ְַשׁבַּ ע יְהוֹשֻׁ עַ בָּ עֵ ת הַ ִהיא לֵאמֹר אָרוּר הָ ִאישׁ לִ ְפנֵי ה' אֲ ֶשׁר יָקוּם וּבָ נָה אֶ ת ָה ִעיר הַ זֹּאת אֶ ת י ְִריח ֹו ִבּ ְבכֹר ֹו יְ י ְַסּ ֶדנָּה וּ ִב ְצ ִעיר ֹו י ִַצּיב ְדּל ֶ
ָתיהָ  :יהושע ו:כו
יִשׂ ָראֵ ל נִ גַּשׂ בַּ יּוֹם הַ הוּא וַ יֹּאֶ ל ָשׁאוּל אֶ ת הָ עָ ם לֵאמֹר אָרוּר הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יֹאכַל לֶחֶ ם עַ ד הָ עֶ ֶרב וְ ַ
 .21וְ ִאישׁ ְ
נִקּ ְמ ִתּי מֵ אֹ יְבַ י וְ א ָטעַ ם כָּל ָהעָ ם לָחֶ ם :שמואל א יד:כד
יִּשׁלַח אֶ ת ְקצֵ ה הַ ַמּטֶּ ה אֲ ֶשׁר ְבּיָד ֹו וַיִּ ְטבֹּל או ָֹתהּ ְבּי ְַע ַרת הַ ְדּבָ שׁ וַ יּ ֶָשׁב יָד ֹו ֶאל ִפּיו וַ ָתּ ְ
 .22וְ י ֹונ ָָתן א ָשׁ ַמע ְבּהַ ְשׁבִּ יעַ אָבִ יו אֶ ת הָ עָ ם וַ ְ
אֹרנָה עֵ ינָיו :שמואל א יד:כז
אָר ִרים הָ אֵ לֶּה ְבּמֵ עַ יִ ל ְַצבּוֹת בֶּ טֶ ן וְ לַנְפִּ ל י ֵָר וְ ְ
 .23וּבָ אוּ הַ מַּ יִם הַ ְמ ְ
אָמ ָרה הָ ִא ָשּׁה אָמֵ ן אָמֵ ן :במדבר ה:כב
 .24אָרוּר אֲ ֶשׁר א י ִָקים אֶ ת ִדּ ְב ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת לַעֲ שׂוֹת או ָֹתם וְ ַ
אָמר כָּל הָ עָ ם אָמֵ ן :פ דברים כז:כו
 .25וַ יֹּאמֶ ר ְיִר ְמיָה הַ נּ ִָביא אָמֵ ן כֵּן יַעֲ ֶשׂה ה' י ֵָקם ה' אֶ ת ְדּבָ ֶרי אֲ ֶשׁר נִ בֵּ ָ
את לְ הָ ִשׁיב כְּ לֵי בֵ ית ה' וְ כָל הַ גּ ֹולָה ִמבָּ בֶ ל אֶ ל הַ ָמּקוֹם הַ זֶּה :ירמיהו כח:ו
יתי אֲ ֶשׁר בֵּ ינִי וּבֵ ינֵיכֶם וּבֵ ין כָּל נֶפֶ שׁ חַ יָּה בְּ כָל בָּ ָשׂר וְ א י ְִהיֶה עוֹד הַ מַּ יִם לְ מַ בּוּל ַ
ָכַר ִתּי אֶ ת ְבּ ִר ִ
 .26וְ ז ְ
לְשׁחֵ ת כָּל בָּ ָשׂר :בראשית ט:טו
אָרץ כֵּן נִ ְשׁבַּ ְע ִתּי ִמ ְקּצֹף עָ לַיִ ִ
נִשׁבַּ עְ ִתּי מֵ עֲ בֹר ֵמי נֹ חַ עוֹד עַ ל הָ ֶ
 .27כִּ י מֵ י נֹ חַ זֹאת לִ י אֲ ֶשׁר ְ
וּמגְּעָ ר בָּ  :ישעיהו נד:ט
יִהיֶה עוֹד ַמבּוּל לְ ַשׁחֵ ת הָ ֶ
יתי ִא ְתּכֶם וְ א יִ כּ ֵָרת כָּל בָּ ָשׂר עוֹד ִממֵּ י הַ מַּ בּוּל וְ א ְ
מֹתי אֶ ת ְבּ ִר ִ
 .28וַהֲ ִק ִ
אָרץ :בראשית ט:יא
 .29וְ אֶ ל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ְתּ ַדבֵּ ר לֵאמֹר ִאישׁ ִאישׁ כִּ י י ְַקלֵּל אֱ הָ יו וְ נ ָ
ָשׂא חֶ ְטא ֹו :ויקרא כד:טו
 .30וְ נֹ ֵקב ֵשׁם ה' מוֹת יוּמָ ת ָרגוֹם ְיִרגְּ מוּ ב ֹו כָּל הָ עֵ ָדה כַּ גֵּר כָּאֶ זְ ָרח ְבּנ ְָקב ֹו ֵ
שׁם יוּמָ ת :ויקרא כד:טז
ַ .31רק ִה ָשּׁמֶ ר לְ ְ
וּשׁמֹר נַפְ ְשׁ ְמאֹד פֶּ ן ִתּ ְשׁכַּ ח אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ָראוּ עֵ ינֶי וּפֶ ן יָסוּרוּ ִמלְּ בָ בְ כֹּל יְמֵ י חַ יֶּי וְ הו ַֹד ְע ָתּם לְ בָ נֶי וְ לִ ְבנֵי בָ נֶי  :דברים ד:ט
 .32א ְת ַקלֵּל חֵ ֵרשׁ וְ לִ פְ נֵי ִעוֵּר א ִת ֵתּן ִמכְ שֹׁל וְ י ֵָר ָ
את מֵּ אֱ הֶ י אֲ נִי ה' :ויקרא יט:יד
 .33גַּם אֵ ל יִ ָתּ ְצ ָלנֶצַ ח י ְַח ְתּ וְ יִסָּ חֲ מֵ אֹ הֶ ל וְ ֵשׁ ֶר ְשׁ מֵ אֶ ֶרץ חַ יִּים סֶ לָה :תהלים נב:ז
ישׁ ִהנּ ִָקי ִממֵּ י הַ ָמּ ִרים הַ ְמ ֲ
אֹת וְ ִאם א ָשׂ ִטית טֻ ְמאָה ַתּחַ ת ִא ֵ
אָמר ֶאל הָ ִא ָשּׁה ִאם א ָשׁכַב ִאישׁ ָ
אֹתהּ הַ כֹּהֵ ן וְ ַ
 .34וְ ִה ְשׁבִּ יעַ ָ
אָר ִרים הָ אֵ לֶּה :במדבר ה:יט

פטורים –  made to give him moneyפ' ; if plaintiff adjures them to testify to a promiseתביעת ממון: exclusion of non-משנה ח'
a
שבוה"ע  must involve an actual claim of money, so tooשבוה"פ ; just asתחטא::תחטא Source:
פטורים – : if he administers oath that after they witness, will testifyעדות : exclusion of anticipatedמשנה ט' II
a
Reason: per sequence of v. 1 – witnessing, then being given the oath
פטורים –  and administers general oath to all presentביהכ"נ : exclusion of general claim: if he stands up inמשנה י' III
a
והוא עד  are there and he is standing next to them; nonetheless, must single them out – perעדים : even if hisשמואל
i
חייבים – עדים  – and if he says “those of you standing here” and points to theברייתא Support:
אם לא יגיד  – exempt; perקו"פ : exclusion of invalid testimony – if they have second-hand testimony or one wasמשנה יא IV
: requirement of claim coming from plaintiff:משנה יב V
a
תובע  – exempt; they must hear it fromשבועה If: he sent his slave or even the defendant issued the
לא לו יגיד ; only liable ifלו  and readלא  – readאם לוא יגיד ):ר"א( b Source
: formulation of oathsמשנה יג VI
a
 – valid formulationאוסרני  orמצווה ” orמשביעני עליכם“ if: he says
i
תורה  to those in theאיסור  andציווי ,שבועה ): he is linkingרב יהודה( explanation
1
תורה  (binding) is a valid formula, yet its not in theכובלכם ):אביי( challenge
 to each phraseשבועה ): he addsאביי( ii explanation
: if he invokes:שמות b use of
i
: exemptשמים וארץ )(the Master of
) are validרחום וחנון ) and exclusive attributes (e.g.י"ה ,א"ד ii but: the Name or cognomens (e.g.
1
” etc.רו"ח  are not “names” and may be erased, the understanding here is “by the One who isרחום וחנון note:
שמים וארץ (a) and: there is no doubt who the referent is; which is not true in the case of
I
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iii

c

d

e

f

g

tangential discussions:
1
sanctity of a “partial name”,
2
dispute about  – ריה"ג( צבאותv. 4)
3
sanctity of prefixes and suffixes (v. 5)
4
sanctity of  שמותin story of  אברהםand his visitors (v. 6)
5
sanctity of  שמותin story of ( לוטv. 7)
6
sanctity of  שמותin ( פסל מיכהv. 8) and ( פלגש בגבעהv. 9)
7
Divine meaning of  שלמהin ( שה"שvv. 10-11)
8
Divine meaning of  מלךin ( דניאלvv. 12-13)
iv return to כינויין:
1
challenge: from ( ברייתאinvoking vv. 1, 14) – both are  אלהand both require 'שם ה
2
answer ()אביי: that follows ר' חנינא בר אידי, who infers from  ברכות וקללותthat ' שם הmust be there in every שבועה
(a) counter: if we do accept this גז"ש, we would require שם המיוחד
(i) and: if we don’t accept it, how do we know that ( אלהv. 1) means ?שבועה
(ii) answer: v. 14
1. counter: that’s only when it states שבועת האלה
2. answer: from v. 1 which only uses אלה either one alone is “both” ()ריטב"א
(iii) alternate source ()ר' אבהו: vv. 15-16
3
tangent: meaning of ארור
(a) נדוי: per v. 17
(b) קללה: per vv. 18-19
(c) שבועה: per v. 20
(i) challenge: it may mean that  יהושעadministered both  ארורand שבועה
(d) rather: vv. 21-22 –and this doesn’t mean both, as there is no conjunction (note: v. 20 is now rehabilitated)
4
tangent ()ר' יוסי בר חנינא: meanings of אמן
(a) שבועה: v. 23
(b) acceptance: v. 24
(c) confirmation: v. 25
5
tangent: implication of Divine “no” or “yes” – an oath (if repeated)
(a) “no”: vv. 26-28
liability for use of שמות
i
ר"מ: using any  שםfor  קללהcarries liability, per vv. 29-30
ii חכמים: only liable for ( שם המיוחדv. 30); use of any other  שםis a violation without consequence ()לאו
cursing parents
i
ר"מ: liable for any שם
ii חכמים: only ( שם המיוחדnote:  ר' מנחם בר יוסי – חכמיםwho applies end of v. 30 to all )קללות
cursing self or another – liable (according to all opinions) for a ל"ת
i
self: v. 31
ii others: v. 32
v. 3 (and similar) is the “imprecation” of the תורה
i
story:  ר' כהנאwas reciting this in front of רב יהודה, who told him to alter it to say ( יכנוnot in 2nd person)
ii and: when he quoted the curse in v. 33,  רב יהודהtold him again to modify it
1
justification: even re: פסוקים, it should be modified
implied curses: blessing someone if they do something (implying the opposite)
i
ר"מ: liable ( חכמיםexempt)
1
challenge:  ר"מdoesn’t accept ב( מכלל הן אתה שומע לאו:)קידושין ג
2
answer: flip positions here
(a) block:  ר' יצחקarrived (from )א"יand taught the “unflipped” version
(i) conclusion ()ר' יוסף: accept original version – and  ר"מonly requires explication of both sides in ממונות
(ii) challenge:  סוטהis a case of איסורא, and we need v. 34 to be “flippable” (חינקי/ )הנקיfor ר"מ
(iii) rather: flip, and  ר"מrequires explication in all cases
1. challenge: liability for entering the  משכןas  שתויי יין ופרועי ראשis only inferred from הן
2. rather: we don’t switch positions;  ר"מonly requires both sides explicated in ממון
3. סוטה: is different, as it is  איסוראthat involves )כתובה( ממון
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