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25.4.5 

35a ('משנה ח) 36b (סיום הפרק) 

  א:ה ויקרא :ֲעֹונוֹ  ְוָנָׂשא ַיִּגיד לֹוא ִאם ָיָדע אוֹ  ָרָאה אוֹ  ֵעד ְוהּוא ָאָלה קֹול ְוָׁשְמָעה ֶתֱחָטא ִּכי ְוֶנֶפׁש . 1

  כא:ה ויקרא :ֲעִמיתוֹ  ֶאת ָעַׁשק אוֹ  ְבָגֵזל אוֹ  ָיד ִבְתׂשּוֶמת אוֹ  ְּבִפָּקדֹון ַּבֲעִמיתוֹ  ְוִכֵחׁש ה'ּבַ  ַמַעל ּוָמֲעָלה ֶתֱחָטא ִּכי ֶנֶפׁש . 2

  כב:כח דברים :ָאְבֶד� ַעד ּוְרָדפּו� ּוַבֵּיָרקֹון ּוַבִּׁשָּדפֹון ּוַבֶחֶרב ּוַבַחְרֻחר ּוַבַּדֶּלֶקת ּוַבַּקַּדַחת ַּבַּׁשֶחֶפת ה' ַיְּכָכה . 3

  ד:ז שמות :ֹדִליםּגְ  ִּבְׁשָפִטים ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַעִּמי ֶאת ִצְבֹאַתי ֶאת ְוהֹוֵצאִתי ְּבִמְצָרִים ָיִדי ֶאת ְוָנַתִּתי ַּפְרֹעה ֲאֵלֶכם ִיְׁשַמע ְו�א . 4

  טו:קמד תהלים :ֱא�ָהיו ה'ׁשֶ  ָהָעם ַאְׁשֵרי ּלוֹ  ֶׁשָּכָכה ָהָעם ַאְׁשֵרי . 5

  ג:יח בראשית :ַעְבֶּד� ֵמַעל ַתֲעֹבר ָנא ַאל ְּבֵעיֶני� ֵחן ָמָצאִתי ָנא ִאם ֲאֹדָני ַוֹּיאַמר . 6

  יח:יט בראשית :ֲאֹדָני ָנא ַאל ֲאֵלֶהם לֹוט ַוֹּיאֶמר . 7

  לא:יח שופטים: ְּבִׁש�ה ָהֱא�ִהים ֵּבית ֱהיֹות ְיֵמי ָּכל ָעָׂשה ֲאֶׁשר ִמיָכה ֶּפֶסל ֶאת ָלֶהם ַוָּיִׂשימּו . 8

  כח:כ שופטים :ְבָיֶד� ֶאְּתֶנּנּו ָמָחר ִּכי ֲעלּו ה' ֹּיאֶמרוַ  ֶאְחָּדל ִאם ָאִחי ִבְנָיִמן ְּבֵני ִעם ַלִּמְלָחָמה ָלֵצאת עֹוד ַהאֹוִסף ֵלאֹמר ָהֵהם ַּבָּיִמים ְלָפָניו ֹעֵמד ַאֲהֹרן ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ּוִפיְנָחס . 9

  יב:ח השירים שיר :ִּפְריוֹ  ֶאת ְלֹנְטִרים ּוָמאַתִים ְׁש�ֹמה ְל� ָהֶאֶלף ְלָפָני ֶׁשִּלי ַּכְרִמי . 10

  ז:ג השירים שיר :ִיְׂשָרֵאל ִמִּגֹּבֵרי ָלּה ָסִביב ִּגֹּבִרים ִׁשִּׁשים ֶׁשִּלְׁש�ֹמה ִמָּטתוֹ  ִהֵּנה . 11

  לז:ב דניאל :ָל� ְיַהב ִויָקָרא ְוָתְקָּפא ִחְסָנא ַמְלכּוָתא ְׁשַמָּיא ֱאָלּה ִּדי ַמְלַכָּיא ֶמֶל� ַמְלָּכא אנתה . 12

  טז:ד דניאל :ְלָעָר� ּוִפְׁשֵרּה ְלָׂשְנָא� ֶחְלָמא ָמִרי ְוָאַמר ֵבְלְטַׁשאַּצר ָעֵנה ְיַבֲהָל� ַאל ּוִפְׁשֵרא ֶחְלָמא ֵּבְלְטַׁשאַּצר ְוָאַמר ... . 13

  כא:ה ברבמד :ָצָבה ְטֵנ�ּבִ  ְוֶאת ֹנֶפֶלת ְיֵרֵכ� תאֶ  ה' ְּבֵתת ַעֵּמ� ְּבתֹו� ְוִלְׁשֻבָעה ְלָאָלה אֹוָת� ה' ִיֵּתן ָלִאָּׁשה ַהֹּכֵהן ְוָאַמר ָהָאָלה ִּבְׁשֻבַעת ָהִאָּׁשה ֶאת ַהֹּכֵהן ְוִהְׁשִּביעַ  . 14

  יג:יז יחזקאל :ָלָקח ָהָאֶרץ ֵאיֵלי ְוֶאת ְּבָאָלה ֹאתוֹ  ַוָּיֵבא ְּבִרית ִאּתוֹ  ַוִּיְכֹרת ַהְּמלּוָכה ִמֶּזַרע ַוִּיַּקח . 15

  יג:לו ב הימים דברי :ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ה' ֶאל ִמּׁשּוב ְלָבבוֹ  ֶאת ַוְיַאֵּמץ ָעְרּפוֹ  ֶאת ַוֶּיֶקׁש ֵּבא�ִהים ִהְׁשִּביעוֹ  ֲאֶׁשר ָמָרד ְנבּוַכְדֶנאַּצר ַּבֶּמֶל� ְוַגם . 16

  כג:ה שופטים :ַּבִּגּבֹוִרים ה' ְלֶעְזַרת ה' ְלֶעְזַרת ָבאּו �א ִּכי ֹיְׁשֶביהָ  ָארֹור ֹארּו ה' ַמְלַא� ָאַמר ֵמרֹוז אֹורּו . 17

  יג:כז דברים :ְוַנְפָּתִלי ָּדן ּוְזבּוֻלן ְוָאֵׁשר ָּגד ְראּוֵבן ֵעיָבל ְּבַהר ַהְּקָלָלה ַעל ַיַעְמדּו ְוֵאֶּלה . 18

  טו:כז דברים: ָאֵמן ְוָאְמרּו ָהָעם ָכל ְוָענּו ַּבָּסֶתר ְוָׂשם ָחָרׁש ְיֵדי ַמֲעֵׂשה ְיֹקָוק ּתֹוֲעַבת ּוַמֵּסָכה ֶפֶסל ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ָארּור . 19

  כו:ו יהושע :ְּדָלֶתיהָ  ַיִּציב ִבְצִעירוֹ ּו ְיַיְּסֶדָּנה ִּבְבֹכרוֹ  ְיִריחוֹ  ֶאת ַהֹּזאת ָהִעיר ֶאת ּוָבָנה ָיקּום ֲאֶׁשר ה' ִלְפֵני ָהִאיׁש ָארּור ֵלאֹמר ַהִהיא ָּבֵעת ְיהֹוֻׁשעַ  ַוַּיְׁשַּבע . 20

  כד:יד א מואלש: ָלֶחם ָהָעם ָּכל ָטַעם אְו� ֵמֹאְיַבי ְוִנַּקְמִּתי ָהֶעֶרב ַעד ֶלֶחם ֹיאַכל ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ָארּור ֵלאֹמר ָהָעם ֶאת ָׁשאּול ַוֹּיֶאל ַההּוא ַּבּיֹום ִנַּגׂש ִיְׂשָרֵאל ְוִאיׁש . 21

  כז:יד א שמואל :ֵעיָניו ָנהַוָּתֹאְר  ִּפיו ֶאל ָידוֹ  ַוָּיֶׁשב ַהְּדָבׁש ְּבַיְעַרת אֹוָתּה ַוִּיְטֹּבל ְּבָידוֹ  ֲאֶׁשר ַהַּמֶּטה ְקֵצה ֶאת ַוִּיְׁשַלח ָהָעם ֶאת ָאִביו ְּבַהְׁשִּביעַ  ָׁשַמע �א ְויֹוָנָתן . 22

  כב:ה במדבר :ָאֵמן ָאֵמן ָהִאָּׁשה ְוָאְמָרה ָיֵר� ְוַלְנִּפל ֶּבֶטן ַלְצּבֹות ְּבֵמַעִי� ָהֵאֶּלה ַהְמָאְרִרים ַהַּמִים ּוָבאּו . 23

  כו:כז דברים פ: ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר אֹוָתם ַלֲעׂשֹות ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ֶאת ָיִקים �א ֲאֶׁשר ָארּור . 24

  ו:כח ירמיהו :ַהֶּזה קֹוםַהּמָ  ֶאל ִמָּבֶבל ַהּגֹוָלה ְוָכל ה' ֵבית ְּכֵלי ְלָהִׁשיב ִנֵּבאתָ  ֲאֶׁשר ְּדָבֶרי� ֶאת ה' ָיֵקם ה' ַיֲעֶׂשה ֵּכן ָאֵמן ַהָּנִביא ִיְרְמָיה ַוֹּיאֶמר . 25

  טו:ט בראשית :רָּבׂשָ  ָּכל ְלַׁשֵחת ְלַמּבּול ַהַּמִים עֹוד ִיְהֶיה ְו�א ָּבָׂשר ְּבָכל ַחָּיה ֶנֶפׁש ָּכל ּוֵבין ּוֵביֵניֶכם ֵּביִני ֲאֶׁשר ְּבִריִתי ֶאת ְוָזַכְרִּתי . 26

  ט:נד ישעיהו :ָּב� ּוִמְּגָער ָעַלִי� ִמְּקֹצף ִנְׁשַּבְעִּתי ֵּכן ָהָאֶרץ ַעל עֹוד ֹנחַ  ֵמי ֵמֲעֹבר ִנְׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁשר ִלי ֹזאת ֹנחַ  ֵמי ִּכי . 27

  יא:ט בראשית :ָהָאֶרץ ְלַׁשֵחת ַמּבּול עֹוד ִיְהֶיה ְו�א ַהַּמּבּול ִמֵּמי עֹוד ָּבָׂשר ָּכל ִיָּכֵרת ְו�א ִאְּתֶכם ְּבִריִתי ֶאת ַוֲהִקֹמִתי . 28

  טו:כד ויקרא :ֶחְטאוֹ  ְוָנָׂשא ֱא�ָהיו ְיַקֵּלל ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֵלאֹמר ְּתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוֶאל . 29

  טז:כד ויקרא :יּוָמת ֵׁשם ְּבָנְקבוֹ  ָּכֶאְזָרח ַּכֵּגר ָהֵעָדה ָּכל בוֹ  ִיְרְּגמּו ָרגֹום יּוָמת מֹות ה' ֵׁשם ְוֹנֵקב . 30

  ט:ד דברים :ֶני�בָ  ְוִלְבֵני ְלָבֶני� ְעָּתםְוהֹודַ  ַחֶּיי� ְיֵמי ֹּכל ִמְּלָבְב� ָיסּורּו ּוֶפן ֵעיֶני� ָראּו ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֶאת ִּתְׁשַּכח ֶּפן ְמֹאד ַנְפְׁש� ּוְׁשֹמר ְל� ִהָּׁשֶמר ַרק . 31

  יד:יט ויקרא :ה' ֲאִני ֵּמֱא�ֶהי� ְוָיֵראתָ  ִמְכֹׁשל ִתֵּתן �א ִעֵּור ְוִלְפֵני ֵחֵרׁש ְתַקֵּלל �א . 32

  ז:נב תהלים :ֶסָלה ַחִּיים ֵמֶאֶרץ ְוֵׁשֶרְׁש� ֵמֹאֶהל ְוִיָּסֲח� ַיְחְּת� ָלֶנַצח ִיָּתְצ� ֵאל ַּגם . 33

  טי:ה במדבר :ָהֵאֶּלה ָאֲרִריםַהמְ  ַהָּמִרים ִמֵּמי ִהָּנִקי ִאיֵׁש� ַּתַחת ֻטְמָאה ָׂשִטית �א ְוִאם ֹאָת� ִאיׁש ָׁשַכב �א ִאם ָהִאָּׁשה ֶאל ְוָאַמר ַהֹּכֵהן ֹאָתּה ְוִהְׁשִּביעַ  . 34

 

I 'משנה ח: exclusion of non-תביעת ממון; if plaintiff adjures them to testify to a promise 'פ made to give him money – פטורים 

a Source: תחטא::תחטא; just as שבוה"פ must involve an actual claim of money, so too שבוה"ע 

II 'משנה ט: exclusion of anticipated עדות: if he administers oath that after they witness, will testify – פטורים 

a Reason: per sequence of v. 1 – witnessing, then being given the oath 

III 'משנה י: exclusion of general claim: if he stands up in ביהכ"נ and administers general oath to all present – פטורים 

a שמואל: even if his עדים are there and he is standing next to them; nonetheless, must single them out – per והוא עד 

i Support: ברייתא – and if he says “those of you standing here” and points to the חייבים – עדים 

IV משנה יא: exclusion of invalid testimony – if they have second-hand testimony or one was קו"פ – exempt; per אם לא יגיד  

V משנה יב: requirement of claim coming from plaintiff: 

a If: he sent his slave or even the defendant issued the שבועה – exempt; they must hear it from תובע 

b Source (ר"א): אם לוא יגיד – read לא and read לו; only liable if לא לו יגיד 

VI משנה יג: formulation of oaths 

a if: he says “משביעני עליכם” or מצווה or אוסרני – valid formulation 

i explanation (רב יהודה): he is linking ציווי ,שבועה and איסור to those in the תורה 

1 challenge (אביי): כובלכם (binding) is a valid formula, yet its not in the תורה 

ii explanation (אביי): he adds שבועה to each phrase  

b use of שמות: if he invokes: 

i (the Master of) שמים וארץ: exempt 

ii but: the Name or cognomens (e.g. י"ה ,א"ד) and exclusive attributes (e.g. רחום וחנון) are valid 

1 note: רחום וחנון are not “names” and may be erased, the understanding here is “by the One who is רו"ח” etc. 

(a) and: there is no doubt who the referent is; which is not true in the case of שמים וארץ 
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iii tangential discussions: 

1  sanctity of a “partial name”,  

2 dispute about צבאות (ריה"ג – v. 4)  

3 sanctity of prefixes and suffixes (v. 5) 

4 sanctity of שמות in story of אברהם and his visitors (v. 6) 

5 sanctity of שמות in story of לוט (v. 7)  

6 sanctity of שמות in פסל מיכה (v. 8) and פלגש בגבעה (v. 9)  

7 Divine meaning of שלמה in שה"ש (vv. 10-11) 

8 Divine meaning of מלך in דניאל (vv. 12-13)  

iv return to כינויין:  

1 challenge: from ברייתא (invoking vv. 1, 14) – both are אלה and both require 'שם ה 

2 answer (אביי): that follows ר' חנינא בר אידי, who infers from ברכות וקללות that 'שם ה must 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 אלה (v. 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 יהושע administered both ארור and 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 

c liability for use of שמות  

i ר"מ: using any שם for קללה carries liability, per vv. 29-30 

ii חכמים: only liable for שם המיוחד (v. 30); use of any other שם is a violation without consequence (לאו)  

d cursing parents 

i ר"מ: liable for any שם 

ii חכמים: only שם המיוחד (note: ר' מנחם בר יוסי – חכמים who applies end of v. 30 to all קללות) 

e cursing self or another – liable (according to all opinions) for a ל"ת 

i self: v. 31 

ii others: v. 32 

f v. 3 (and similar) is the “imprecation” of the תורה 

i story: ר' כהנא was reciting this in front of רב יהודה, who told him to alter it to say יכנו (not in 2nd person)  

ii and: when he quoted the curse in v. 33, רב יהודה told him again to modify it 

1 justification: even re: פסוקים, it should be modified 

g implied curses: blessing someone if they do something (implying the opposite) 

i ר"מ: liable (חכמים exempt) 

1 challenge: ר"מ doesn’t accept (קידושין ג:ב) מכלל הן אתה שומע לאו  

2 answer: flip positions here 

(a) block: ר' יצחק arrived (fromא"י) and taught the “unflipped” version 

(i) conclusion (ר' יוסף): accept original version – and ר"מ only requires explication of both sides in ממונות 

(ii) challenge: סוטה is a case of איסורא, and we need v. 34 to be “flippable” ( קיהנקי/חינ ) for ר"מ  

(iii) rather: flip, and ר"מ requires explication in all cases 

1. challenge: liability for entering the משכן as שתויי יין ופרועי ראש is only inferred from הן 

2. rather: we don’t switch positions;  ר"מ only requires both sides explicated in ממון 

(כתובה) ממון that involves איסורא is different, as it is :סוטה .3


