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    """"ׁשֹוְמִריןׁשֹוְמִריןׁשֹוְמִריןׁשֹוְמִרין    ַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעה""""    ––––' ' ' ' חחחחפרק פרק פרק פרק     שבועותשבועותשבועותשבועותמסכת מסכת מסכת מסכת 
  

            בבבב- - - - אאאא, , , , מטמטמטמט . 1
ָנה       ִמׁשְ

ָעה ׁשֹוְמ  ם  ִרין ֵהן:ַאְרּבָ    ,ׁשֹוֵמר ִחּנָ
ֹוֵאל,    ְוַהׁשּ

ָכר א ׂשָ    ,נֹוׂשֵ
ֹוֵכר. וְ    ַהׂשּ

  
ם" ע ַעל ַהּכֹ - "ׁשֹוֵמר ִחּנָ ּבָ    .לִנׁשְ
ֹוֵאל" ם ֶאת ַהּכֹ - "ְוַהׁשּ ּלֵ    .לְמׁשַ
ָכר" א ׂשָ ֹוֵכר, נֹוׂשֵ ִעין    – "ְוַהׂשּ ּבָ בּוָרה  :ִנׁשְ ְ    ,ַעל ַהׁשּ

בּוָיה ְ    ,ַעל ַהׁשּ
ָתה    .ְוַעל ַהמֵּ

ִמין ּלְ    ,ֶאת ָהֲאֵבָדה  :ּוְמׁשַ
ֵניָבה.    ְוֶאת ַהּגְ

   
ם: "ֵהיָכן ׁשֹוִרי"? ָא    ַמר ְלׁשֹוֵמר ִחּנָ

  "ֵמת",  :ָאַמר לוֹ 
ר  :הּואוְ  ּבַ ׁשְ ּנִ    ,ׁשֶ

ה ּבָ    ,אֹו ִנׁשְ
   ,אֹו ִנְגַנב

  אֹו ָאַבד. 
ר",  ּבַ   "ִנׁשְ

ת  :ְוהּוא ּמֵ    ,ׁשֶ
ה ּבָ    ,אֹו ִנׁשְ

   ,אֹו ִנְגַנב
  אֹו ָאַבד. 

ה",  ּבָ   "ִנׁשְ
ת  :ְוהּוא ּמֵ    ,ׁשֶ

ר ּבַ    ,אֹו ִנׁשְ
   ,ַנבאֹו ִנְג 

  אֹו ָאַבד. 
  "ִנְגַנב", 

ת  :ְוהּוא ּמֵ    ,ׁשֶ
ר ּבַ    ,אֹו ִנׁשְ
ה ּבָ    ,אֹו ִנׁשְ
  אֹו ָאַבד. 

  "ָאַבד", 
ת  :ְוהּוא ּמֵ    ,ׁשֶ

ר ּבַ    ,אֹו ִנׁשְ
ה ּבָ    ,אֹו ִנׁשְ
  אֹו ִנְגַנב. 
יֲעָך ֲאִני" ּבִ טּור –ְוָאַמר: "ָאֵמן" , "ַמׁשְ    .ּפָ

  
  "ֵהיָכן ׁשֹוִרי"? 

ה ָסח",  "ֵאיִני :ָאַמר לוֹ    יֹוֵדַע ָמה ַאתָּ
ת  :ְוהּוא ּמֵ    ,ׁשֶ

ר ּבַ    ,אֹו ִנׁשְ
ה ּבָ    ,אֹו ִנׁשְ

   ,אֹו ִנְגַנב
  אֹו ָאַבד, 

יֲעָך ֲאִני" ְוָאַמר "ָאֵמן"  ּבִ טּור. - "ַמׁשְ   ּפָ
   

    רש"י

  מתני' 
. נושא שכר. ארבעה שומרין

   שומר בשכר:
   . שלא פשע:נשבע על הכל

. כל הנך דמיתנו משלם את הכל
במתני' שבר שבויה ומתה 
וגניבה ואבידה אבל מתה 

מלאכה פטור דלאו מחמת 
   לאוקמה בכילתא שיילה:

. וכולהו נושא שכר והשוכר כו'
מקראי ילפי' בהשואל בבבא 
מציעא והמשנה הזאת כבר 
שנוייה בהשוכר את הפועלים כל 
כי האי גוונא והאי דהדר רבי 
ותנייה הכא משום דבעי למיתני 
חיובי ופטורי דקרבן שבועה 
דידהו תנא ברישא חיובי ופטורי 

דהו לפי שקרבן דממון די
השבועה דחיובי ופטורי תלוי 
בכך שאם נשבע על דבר שהוא 
מחוייב עליו אם הודה 
ובשבועתו פטר עצמו מלשלם 
נמצא שכופרו ממון וחייב קרבן 
שבועת הפקדון וחומש ואשם 
ואם נשבע על שקר על חנם כגון 
שאם הודה לא היה משלם אינו 
חייב קרבן שבועה שלא כפרו 

ל אמר ממון כדמפרש ואזי
לשומר חנם כו' עד פטור שאילו 
הודה לא היה משלם נמצא 
שאין כאן כפירת ממון ופטור 

  מקרבן שבועה: 
ה''ג היכן שורי אמר לו אבד 
משביעך אני ואמר אמן והעדים 
מעידין אותו שאכלו משלם את 

הודה מעצמו משלם קרן  הקרן
וחומש ואשם היכן שורי ואמר 
לו נגנב משביעך אני ואמר אמן 

דים מעידין אותו שגנבו והע
משלם תשלומי כפל הודה 
מעצמו משלם קרן וחומש 
ואשם אמר לו אחד מן השוק 
היכן שורי שגנבת והוא אומר 
לא גנבתי והעדים מעידין אותו 
שגנבו משלם תשלומי כפל טבח 
ומכר משלם תשלומי ארבעה 
וחמשה ראה עדים שממשמשין 
ובאין ואמר גנבתי אבל לא 

ינו משלם טבחתי ולא מכרתי א
אלא קרן אמר לשואל כו'. והכי 
פי' אמר לשומר חנם היכן שורי 
אמר לו אבד משביעך אני ואמר 
אמן והעדים מעידין אותו 
שאכלו משלם את הקרן ולא 
כפל ואם הודה מעצמו שלא באו 
עדים משלם קרן וחומש ואשם 
כדין שבועת הפקדון דאינה באה 
עד שמודה ושב מרשעו ובא 

בועת גזל להתכפר דכתיב בש
הגר בפרשת נשא והתודו את 
חטאתם אשר עשו וגו' אמר לו 
נגנב משביעך כו' בהדיא ילפינן 
לה בפרק מרובה בשומר חנם 
הפוטר עצמו בטענת אבידה אינו 
משלם כפל אף בשבועה אבל 
הפוטר עצמו בטענת גנב 
ובשבועה ובאו עדים משלם כפל 
דכתיב אם לא ימצא הגנב אם 

אלא  לא ימצא כמו שהוא אמר
הוא עצמו גנבו כו' כדאיתא 

  התם:
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  "ֵהיָכן ׁשֹוִרי"? 
  "ָאַבד".  :ָאַמר לוֹ 

יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר "ָאֵמן",  ּבִ   "ַמׁשְ
ֲאָכלֹו  ְוָהֵעִדים ְמִעיִדים ֶרן,  -אֹותֹו ׁשֶ ם ֶאת ַהּקֶ ּלֵ   ְמׁשַ

ם –הֹוָדה ֵמַעְצמֹו  ּלֵ    ,ֶקֶרן    :ְמׁשַ
   ,ְוחֹוֶמׁש 

םוְ     .ָאׁשָ
  

  "ֵהיָכן ׁשֹוִרי"? 
  ְוָאַמר לֹו "ִנְגַנב". 

יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר "ָאֵמן",  ּבִ   "ַמׁשְ
ָנבֹו  ּגְ לּוֵמ  -ְוָהֵעִדים ְמִעיִדים אֹותֹו ׁשֶ ׁשְ ם תַּ ּלֵ   י ֵכֶפל, ְמׁשַ

ם –הֹוָדה ֵמַעְצמֹו  ּלֵ    ,ֶקֶרן    :ְמׁשַ
   ,ְוחֹוֶמׁש 
ם.    ְוָאׁשָ

   
ּוק ׁשּ "?  :ָאַמר ְלֶאָחד ּבַ ַנְבתָּ ּגָ   "ֵהיָכן ׁשֹוִרי ׁשֶ

י",  ַנְבתִּ   הּוא אֹוֵמר: "לֹא ּגָ
ָנבֹו  ּגְ לּוֵמי ֵכֶפל -ְוָהֵעִדים ְמִעיִדים אֹותֹו ׁשֶ ׁשְ ם תַּ ּלֵ    .ְמׁשַ

ה. ְמ  -ָטַבח ּוָמַכר  ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ ם תַּ ּלֵ   ׁשַ
ין ּוָבִאין ְמׁשִ ַמׁשְ ּמְ    ,ָרָאה ֵעִדים ׁשֶ

י"  י ְולֹא ָמַכְרתִּ י, ֲאָבל לֹא ָטַבְחתִּ ַנְבתִּ א ֶקֶרן -ָאַמר: "ּגָ ם ֶאּלָ ּלֵ    .ֵאינֹו ְמׁשַ
  

  ָאַמר ְלׁשֹוֵאל: "ֵהיָכן ׁשֹוִרי", 
  "ֵמת", ^ָאַמר לֹו:    במט,

ׁשְ   :ְוהּוא ּנִ רׁשֶ    ,ּבַ
ה ּבָ    ,אֹו ִנׁשְ

   ,אֹו ִנְגַנב
  אֹו ָאַבד. 

ר ּבַ    ","ִנׁשְ
ת  :ְוהּוא ּמֵ    ,ׁשֶ

ה ּבָ    ,אֹו ִנׁשְ
   ,אֹו ִנְגַנב

  אֹו ָאַבד. 
ה ּבָ    ","ִנׁשְ

ת  :ְוהּוא ּמֵ    ,ׁשֶ
ר ּבַ    ,אֹו ִנׁשְ
   ,אֹו ִנְגַנב

  אֹו ָאַבד. 
  "ִנְגַנב", 

ת   :ְוהּוא ּמֵ    ,ׁשֶ
ר ּבַ    ,אֹו ִנׁשְ

ּבָ     ,האֹו ִנׁשְ
  אֹו ָאַבד. 

  "ָאַבד", 
ת  ְוהּוא ּמֵ    ,ׁשֶ

ר ּבַ    ,אֹו ִנׁשְ
ה ּבָ    ,אֹו ִנׁשְ
  אֹו ִנְגַנב, 

יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן"  ּבִ טּור –"ַמׁשְ    .ּפָ
  

  "ֵהיָכן ׁשֹוִרי"? 
ה ָסח",    ָאַמר לֹו: "ֵאיִני יֹוֵדַע ָמה ַאתָּ

ת  ,ְוהּוא ּמֵ    ,ׁשֶ
ר ּבַ    ,אֹו ִנׁשְ

    רש"י

הודה מעצמו משלם קרן וחומש 
. אבל כפל לא דמודה ואשם

   בקנס הוא:
. הכא לא אחד לאחד מן השוק

גרסי' משביעך אני דהא בלא 
שבועה נמי מיחייב כפל שזה גנב 
ממש הוא ובגנב כתיב (שמות 

   כב) ישלם שנים בלא שבועה:
. ראה עדים שממשמשין ובאין

מועינן דאע''ג רבותא אש
דמחמת ביעתותא דעדים אודי 
וחייב עצמו בקרן כשאמר גנבתי 
אפי' הכי הויא הודאה ונפטר מן 
הכפל וכיון דאין כאן כפל פטור 
אף מן הטביחה שכפר בה ובאו 
עדים שגנבו וטבח ומכר דכל 
היכא דליכא כפל ליכא חיוב 
טביחה כדאמרינן התם (ב''ק דף 
עה:) תשלומי ארבעה וחמשה 

רחמנא ולא תשלומי  אמר
שלשה וארבעה וכיון דכפל ליכא 

   בצר ליה חד:
. פטור מקרבן אמר לשואל כו'

שבועה שהרי אף כשנשבע לשקר 
חייב עצמו בתשלומין ואין 

   בשבועה זו כפירת ממון:
. שהרי כפרו ממון שאילו חייב

  הודה מתחייב:
. שאם מת והוא נשבר כו' פטור

הודה לא היה משלם וכן נגנב 
והוא שאבד אבד והוא שנגנב 

שהרי שינה מחובה לחובה פטור 
ולא כפר ממון בשבועה זו אמר 
לו אבד או שנגנב והוא שמת או 
נשבר כו' פטור. שזה שינה 
מפטור לחובה והפסיד 

  בשבועתו:
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ה ּבָ    ,אֹו ִנׁשְ
   ,אֹו ִנְגַנב

  אֹו ֶנֱאָבד, 
יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן"  ּבִ יב –"ַמׁשְ    .ַחּיָ

  
ָכר  א ׂשָ   ׂשֹוֵכר: ְוַה ָאַמר ְלנֹוׂשֵ

  "ֵהיָכן ׁשֹוִרי"? 
  "ֵמת",  :ָאַמר לוֹ 

ר  ,ּואְוה ּבַ ׁשְ ּנִ    ,ׁשֶ
ה.  ּבָ   אֹו ִנׁשְ

ר",  ּבַ   "ִנׁשְ
   ,ֵמת  ,ְוהּוא

ה.  ּבָ   אֹו ִנׁשְ
ה",  ּבָ   "ִנׁשְ

ת  ,הּואוְ  ּמֵ    ,ׁשֶ
ר.  ּבַ   אֹו ִנׁשְ

   ,"ִנְגַנב"
ָאַבד.   ,ְוהּוא   ׁשֶ

   ,"ָאַבד"
ְגַנב.  ּנִ   ְוהּוא ׁשֶ

יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר "ָאֵמן"  ּבִ טּור –"ַמׁשְ    .ּפָ
  

   ,"ֵמת"
ר" ּבַ    ,אֹו "ִנׁשְ

ה",  ּבָ   אֹו "ִנׁשְ
ְגַנב   ,הּואוְ  ּנִ   ׁשֶ

  אֹו ָאַבד, 
יֲעָך ֲאִני" ְוָאַמר "ָא  ּבִ יב –ֵמן" "ַמׁשְ    .ַחּיָ

  
   ,"ָאַבד"

  אֹו "ִנְגַנב", 
ת  ,ְוהּוא ּמֵ    ,ׁשֶ

ר אוֹ  ּבַ    ,ִנׁשְ
ה,  ּבָ   אֹו ִנׁשְ

יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן"  ּבִ טּור –"ַמׁשְ    .ּפָ
  

ָלל:    ֶזה ַהּכְ
ה ּנֶ ל ְמׁשַ    ,חֹוָבה ְלחֹוָבהֵמ   :ּכָ

טֹור ִלְפטֹורוּ     ,ִמּפְ
טֹור ְלחֹוָבה טּור – ִמּפְ    .ּפָ

יב.  -ֹוָבה ִלְפטֹור ֵמח   ַחּיָ
  

ָלל:    ֶזה ַהּכְ
ע  ּבָ ׁשְ ל ַהּנִ יב,  -ְלָהֵקל ַעל ַעְצמֹו   ּכָ   ַחּיָ

טּור   . ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ּפָ
   

ָמָרא     ּגְ
ָעה ׁשֹוְמִרין? ַמאן ּתָ    ָנא ַאְרּבָ

  
ר ֲאבּוהָּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

י ֵמִאיר ִהיא.    ַרּבִ
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבא ָאַמר ֵליּה 
לֵ  א ּדְ ּנָ א ּתַ ָעה ׁשֹוְמִריןִמי ִאיּכָ    ?!ית ֵליּה ַאְרּבָ

  

    רש"י

  גמ' 
. לקמן מאן תנא ארבעה שומרין

   מפרש לה:
. לקמן מפרש מי רבי מאיר היא

איכא דלית ליה ארבעה שומרין 
בתמיה על כרחינו ארבעה הם 

וזה בשכר זה שואל זה בחנם 
  וזה שוכר: 
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  ָאַמר ֵליּה: ָהִכי ָקָאִמיָנא ָלְך, 
א ָאַמר:  ּנָ ָכר'כְּ  'ׂשֹוֵכר'ַמאן ּתַ א ׂשָ ֵמי?  'נֹוׂשֵ   ּדָ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

י ֵמִאיר ִהיא.    ַרּבִ
  

י ֵמִאיר ִאיּפְ  ְתַנןְוָהא ַרּבִ ְמִעיַנן ֵליּה ּדִ    :ָכא ׁשָ
ם? " ּלֵ יַצד ְמׁשַ   ׂשֹוֵכר ּכֵ

י ֵמִאיר ם,  ַרּבִ ׁשֹוֵמר ִחּנָ   אֹוֵמר: ּכְ
י ְיהּוָדה ָכר ַרּבִ א ׂשָ נֹוׂשֵ   ! "אֹוֵמר: ּכְ

  
ר ֲאבּוהַּ  ה ּבַ ֵני ַרּבָ ָכא ּתָ    .ִאיּפְ

  
ה ָהווּ ָהֵני ַא  לׁשָ ָעה ָהוּו? ׁשְ    !ְרּבָ

  
  : ר ִיְצָחקַרב ַנְחָמן ּבַ ָאַמר 

ָעה     ,ׁשֹוְמִרין -ַאְרּבָ
יֵניֶהן  ה.  -ּדִ לׁשָ   ׁשְ

  
  

    רש"י

גרסינן ול''ג אי הכי  הני ג' הוי
ובין לר' מאיר ובין לר' יהודה 

  פרכינן לה:



                                              ""ַאְרָּבָעה ׁשֹוְמִרין –מסכת שבועות פרק ח' 
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ּוק כו'. ָאַמר ְלׁשֹוֵמר כו'. " ׁשּ ם כו'. ֵהיָכן ׁשֹוִרי כו'. ָאַמר ְלֶאָחד ּבַ   ָאַמר ְלׁשֹוֵמר ִחּנָ

ה ָסח   וכו'.  "ֵהיָכן ׁשֹוִרי? ָאַמר לֹו ֵאיִני יֹוֵדַע ָמה ַאתָּ
  

  : ַרבָאַמר 
טּוִרין ְוכּולָּ  בּוַעת ׁשֹוְמִרין,  -ן ּפְ ְ   ִמׁשּ

יִבין וְ  בּוַעת -ַחּיָ ּום ׁשְ יּטּוי ִמׁשּ    .ּבִ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

יּטּוי.  בּוַעת ּבִ ּום ׁשְ טּוִרין ִמׁשּ   ַאף ּפְ
  

ְלִגי ַמאי ָקִמּפַ    ?ּבְ
  

מּוֵאל א ׁשְ ְלַהּבָ    .ָסַבר: ֵליָתא ּבִ
ָלאו ְוֵהן ַרבוְ     .ָסַבר: ִאיֵתיּה ּבְ
  

ּה ֲחָדא ִזיְמָנא!    ְוָהא ִאיְפִליגּו ּבָ
ַמר:  ִאּתְ   ּדְ

ם",  לֹוִני ְצרֹור ַלּיָ ַרק ּפְ זָּ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ
ּלא ָזַרק" בּוָעה ׁשֶ    ,"ׁשְ

יב ַרב    .ָאַמר: ַחּיָ
מּוֵאלוּ  טּור ׁשְ    !ָאַמר: ּפָ
  
יב :ָאַמר ַרב" ָלאו ְוֵהן - "ַחּיָ ִאיָתא ּבְ    .ּדְ
מּוֵאלוּ " טוּ  :ָאַמר ׁשְ א -" רּפָ ְלַהּבָ ֵליָתא ּבִ    .ּדְ
  

   ,ְצִריָכא
ָהא  ְמִעיַנן ּבְ ִאי ַאׁשְ ע -ּדְ ּבַ תַּ יּה ָקִמיׁשְ ְפׁשֵ ִמּנַ ּום ּדְ ָהא ָקָאַמר ַרב ִמׁשּ    ,ּבְ

ָהְך  ִעי ֵליּה  -ֲאָבל ּבְ ּבְ ֵבי ִדיָנא ַמׁשְ מּוֵאל, כִּ  :ֵאיָמא ,ּדְ י ַאִמי, ְד מֹוֵדי ֵליּה ִלׁשְ   ַרּבִ
י ַא ָאַמר ּדְ  יִעין אֹוָתּה ִמיַרּבִ ּבִ יִנים ַמׁשְ ּיָ ַהּדַ בּוָעה ׁשֶ ל ׁשְ יּטּוי.  ,: ּכָ בּוַעת ּבִ ּום ׁשְ יִבין ָעֶליָה ִמׁשּ   ֵאין ַחּיָ
ָהא וְ  ַמר ּבְ מּוֵאל -ִאי ִאיּתְ ָהא ָקָאַמר ׁשְ    ,ּבְ

ָהְך     .מֹוֶדה ֵליּה ְלַרב :ֵאיָמא –ֲאָבל ּבְ
   .ְצִריָכא

  
  
  

    רש"י

. כל הני פטורי דמתניתין כולן
פטורין משבועת שומרין כלומר 
מאשם דשבועת הפקדון וחייבין 
משום שבועת ביטוי לשעבר 
קרבן עולה ויורד אם שגג בקרבן 

ודע כדין שבועה לשעבר באומר י
אני ששבועה זו אסורה אבל 

  איני יודע שחייבין עליה קרבן:
   . נגנב ולא נגנב:בלאו והן

. ימות ולא ימות ליתא בלהבא
שזו שבועת שוא היא שאין בידו 

  לקיים: 
דאי אשמעינן בהא  ה''ג צריכא

בהא קאמר רב משום דמנפשיה 
אישתבע אבל בהא אימא מודי 
ליה לשמואל כדר' אמי כו'. 

  י מפרש לקמן:טעמא דר' אמ
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   :ּגּוָפא

  : י ַאִמיַרּבִ ָאַמר "
יּטּוי,  בּוַעת ּבִ ּום ׁשְ ּה ִמׁשּ יִעין אֹוָתּה ֵאין ּבָ ּבִ יִנין ַמׁשְ ּיָ ַהּדַ בּוָעה ׁשֶ ל ׁשְ   ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ָפַתִים"ׁשֶ א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ   ֵריׁש ָלִקיׁש, ְד ֵמַעְצמֹו, כִּ  - (ויקרא ה, ד) 270"אֹו ֶנֶפׁש ּכִ
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ 

י" ּתַ  "כִּ ע ְלׁשֹונֹות:ִמׁשְ ַאְרּבַ ׁש ּבְ   ִאי,   ּמֵ
ְלָמא,    ּדִ

א,   ֶאּלָ
ָהא.    ּדְ

  
  

י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
טּוִרין  ן ּפְ בּוַעת ׁשֹוְמִרין -ּכּוּלָ ְ    ,ִמׁשּ

יִבין  יּטּוי,  -ְוַחּיָ בּוַעת ּבִ ּום ׁשְ   ִמׁשּ
ה ָסח"    ׁשֹוֵאל, ּדְ חּוץ ֵמ"ֵאיִני יֹוֵדַע ָמה ַאּתָ

ֵניָבה ַוֲאֵב וּ  יבּדְ יָדה ּגְ הּוא ַחּיָ ׂשֹוֵכר ׁשֶ ּבְ ָכר ְוׁשֶ א ׂשָ    ,נֹוׂשֵ
ָפרֹו ָממֹון.  ֲהֵרי ּכְ   ׁשֶ

  

        הדרן עלך ארבעה שומריםהדרן עלך ארבעה שומריםהדרן עלך ארבעה שומריםהדרן עלך ארבעה שומרים
  וסליקא לה מסכת שבועותוסליקא לה מסכת שבועותוסליקא לה מסכת שבועותוסליקא לה מסכת שבועות

 
 
  
  
  
  

                                                             
א בִ  270 ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ ם ְלַאַחת אֹו ֶנֶפׁש ּכִ ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ ֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ ָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלֹכל ֲאׁשֶ הׂשְ   ֵמֵאּלֶ

    רש"י

. משמע כדריש כי תשבע מעצמו
לקיש והאי כי תשבע בלשון אי 
דרשינן לה אם תשבע דהיינו 
מעצמו ולא שבועת דיינין שהיא 
בעל כרחו ורב דריש ליה בלשון 
דהא שהרי תשבע הרבה ישבעו 
על פי בית דין ועלה נמי כתיב 
קרבן עולה ויורד בשאין בה 

   כפירת ממון שתחייבנו אשם:
. הנך עזר אומר כולןרבי אל

פטורין דמתני' פטורין משבועת 
שומרין וחייבין משום שבועת 
ביטוי דרבי אלעזר סבירא ליה 
כרב: חוץ מאיני יודע מה אתה 
סח דשואל וגניבה ואבידה 
דשומר שכר והשוכר. דקתני 
בהו במתני' חייב ההוא חייב 
בשבועת שומרין שהרי כפרו 
ממון ובההיא דשומר חנם שטען 

הוא אכלו ובטוען נגנב אבד ו
והוא גנבו דקתני בה מתני' 
הודה מעצמו משלם קרן וחומש 
ואשם לא איצטריכא ליה לר' 
אלעזר למימנינהו גבי הנך חוץ 
דהא בהדיא פריש להו תנא 

  חומש ואשם דשבועת שומרין:


