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מהדורה מנוקדת ,מפוסקת,
מחולקת לסוגיות ולפסקאות,
בעריכה מבארת
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

בהצלחה  -יגעת ומצאת  -תאמין!!!

להארות והערות
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שמורות למכון הישראלי לפרסומים תלמודיים.
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מסכת שבועות פרק ח' – ַ
שׁוֹמ ִרין"
ְ
"א ְר ָבּ ָעה

שׁוֹמ ִרין"
ְ
מסכת שבועות פרק ח' – " ַא ְר ָבּ ָעה
 .1מט ,א-ב
ִמ ְׁשנָה
ַא ְר ָ ּב ָעה ׁשוֹ ְמ ִרין ֵהןׁ :שוֹ ֵמר ִח ָ ּנם,
וְ ַה ׁ ּשוֹ ֵאל,
שכָ ר,
שא ָ ׂ
נוֹ ֵ ׂ
שוֹ כֵ ר.
וְ ַה ּ ׂ
" ׁשוֹ ֵמר ִח ָ ּנם"  -נִ ׁ ְש ָ ּבע ַעל ַהכּ ֹל.
"וְ ַה ׁ ּשוֹ ֵאל" ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת ַהכּ ֹל.
שוֹ ֵכר" – נִ ׁ ְש ָ ּב ִעיןַ :על ַה ׁ ּ ְשבו ָּרה,
ש ָכר ,וְ ַה ּ ׂ
שא ָ ׂ
"נוֹ ֵ ׂ
ַעל ַה ׁ ּ ְשבוּיָ ה,
וְ ַעל ַה ֵּמ ָתה.
ו ְּמ ׁ ַש ְ ּל ִמיןֶ :את ָה ֲא ֵב ָדה,
וְ ֶאת ַה ְ ּגנֵ ָיבה.
"היכָ ן ׁשוֹ ִרי"?
ָא ַמר ְל ׁשוֹ ֵמר ִח ָ ּנםֵ :
"מת",
ָא ַמר לוֹ ֵ :
וְ הוּאֶ ׁ :ש ִ ּנ ׁ ְש ַ ּבר,
אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה,
אוֹ נִ גְ נַ ב,
אוֹ ָא ַבד.
"נִ ׁ ְש ַ ּבר",
וְ הוּאֶ ׁ :ש ֵּמת,
אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה,
אוֹ נִ גְ נַ ב,
אוֹ ָא ַבד.
"נִ ׁ ְש ָ ּבה",
וְ הוּאֶ ׁ :ש ֵּמת,
אוֹ נִ ׁ ְש ַ ּבר,
אוֹ נִ גְ נַ ב,
אוֹ ָא ַבד.
"נִ גְ נַ ב",
וְ הוּאֶ ׁ :ש ֵּמת,
אוֹ נִ ׁ ְש ַ ּבר,
אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה,
אוֹ ָא ַבד.
"א ַבד",
ָ
וְ הוּאֶ ׁ :ש ֵּמת,
אוֹ נִ ׁ ְש ַ ּבר,
אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה,
אוֹ נִ גְ נַ ב.
"א ֵמן" – ּ ָפטוּר.
יע ָך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמרָ :
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
ַ
"היכָ ן ׁשוֹ ִרי"?
ֵ
"אינִ י יוֹ ֵד ַע ָמה ַא ָּתה ָסח",
ָא ַמר לוֹ ֵ :
וְ הוּאֶ ׁ :ש ֵּמת,
אוֹ נִ ׁ ְש ַ ּבר,
אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה,
אוֹ נִ גְ נַ ב,
אוֹ ָא ַבד,
"א ֵמן" ָ ּ -פטוּר.
יע ָך ֲאנִ י" וְ ָא ַמר ָ
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
ַ

רש"י
מתני'
ארבעה שומרין .נושא שכר.
שומר בשכר:
נשבע על הכל .שלא פשע:
משלם את הכל .כל הנך דמיתנו
במתני' שבר שבויה ומתה
וגניבה ואבידה אבל מתה
מחמת מלאכה פטור דלאו
לאוקמה בכילתא שיילה:
נושא שכר והשוכר כו' .וכולהו
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
דממון דידהו לפי שקרבן
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
ממון כדמפרש ואזיל אמר
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
הקרן הודה מעצמו משלם קרן
וחומש ואשם היכן שורי ואמר
לו נגנב משביעך אני ואמר אמן
והעדים מעידין אותו שגנבו
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
טבחתי ולא מכרתי אינו משלם
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
להתכפר דכתיב בשבועת גזל
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
לא ימצא כמו שהוא אמר אלא
הוא עצמו גנבו כו' כדאיתא
התם:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
"היכָ ן ׁשוֹ ִרי"?
ֵ
"א ַבד".
ָא ַמר לוֹ ָ :
"א ֵמן",
יע ָך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמר ָ
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
ַ
וְ ָה ֵע ִדים ְמ ִע ִידים אוֹ תוֹ ׁ ֶש ֲאכָ לוֹ ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת ַה ֶ ּק ֶרן,
הוֹ ָדה ֵמ ַע ְצמוֹ – ְמ ׁ ַש ֵ ּלםֶ :ק ֶרן,
וְ חוֹ ֶמ ׁש,
וְ ָא ׁ ָשם.
"היכָ ן ׁשוֹ ִרי"?
ֵ
וְ ָא ַמר לוֹ "נִ גְ נַ ב".
"א ֵמן",
יע ָך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמר ָ
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
ַ
וְ ָה ֵע ִדים ְמ ִע ִידים אוֹ תוֹ ׁ ֶש ְ ּגנָ בוֹ ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם ַּת ׁ ְשלו ֵּמי כֵ ֶפל,
הוֹ ָדה ֵמ ַע ְצמוֹ – ְמ ׁ ַש ֵ ּלםֶ :ק ֶרן,
וְ חוֹ ֶמ ׁש,
וְ ָא ׁ ָשם.
"היכָ ן ׁשוֹ ִרי ׁ ֶש ָ ּגנַ ְב ָּת"?
ָא ַמר ְל ֶא ָחד ַ ּב ׁ ּשוּקֵ :
הוּא אוֹ ֵמר" :לֹא ָ ּגנַ ְב ִּתי",
וְ ָה ֵע ִדים ְמ ִע ִידים אוֹ תוֹ ׁ ֶש ְ ּגנָ בוֹ ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם ַּת ׁ ְשלו ֵּמי ֵכ ֶפל.
ּ
ָט ַבח ו ָּמ ַכר ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם ַּת ׁ ְשלו ֵּמי ַא ְר ָ ּב ָעה וַ ֲח ִמ ׁ ָשה.
ָר ָאה ֵע ִדים ׁ ֶש ְּמ ַמ ׁ ְש ְמ ׁ ִשין ו ָּב ִאין,
ָא ַמרּ ָ :
"גנַ ְב ִּתיֲ ,א ָבל לֹא ָט ַב ְח ִּתי וְ לֹא ָמכַ ְר ִּתי" ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ֶא ָ ּלא ֶק ֶרן.

"ה ָיכן ׁשוֹ ִרי",
ָא ַמר ְל ׁשוֹ ֵאלֵ :
"מת",
מט,ב ָא ַמר לוֹ ֵ ^ :
וְ הוּאֶ ׁ :ש ִ ּנ ׁ ְש ַ ּבר,
אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה,
אוֹ נִ גְ נַ ב,
אוֹ ָא ַבד.
"נִ ׁ ְש ַ ּבר",
וְ הוּאֶ ׁ :ש ֵּמת,
אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה,
אוֹ נִ גְ נַ ב,
אוֹ ָא ַבד.
"נִ ׁ ְש ָ ּבה",
וְ הוּאֶ ׁ :ש ֵּמת,
אוֹ נִ ׁ ְש ַ ּבר,
אוֹ נִ גְ נַ ב,
אוֹ ָא ַבד.
"נִ גְ נַ ב",
וְ הוּאֶ ׁ :ש ֵּמת,
אוֹ נִ ׁ ְש ַ ּבר,
אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה,
אוֹ ָא ַבד.
"א ַבד",
ָ
וְ הוּא ׁ ֶש ֵּמת,
אוֹ נִ ׁ ְש ַ ּבר,
אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה,
אוֹ נִ גְ נַ ב,
ּ
"א ֵמן" – ָפטוּר.
יע ָך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמרָ :
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
ַ
"היכָ ן ׁשוֹ ִרי"?
ֵ
"אינִ י יוֹ ֵד ַע ָמה ַא ָּתה ָסח",
ָא ַמר לוֹ ֵ :
וְ הוּאֶ ׁ ,ש ֵּמת,
אוֹ נִ ׁ ְש ַ ּבר,

רש"י
הודה מעצמו משלם קרן וחומש
ואשם .אבל כפל לא דמודה
בקנס הוא:
אחד לאחד מן השוק .הכא לא
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.
דאע''ג
אשמועינן
רבותא
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
אמר רחמנא ולא תשלומי
שלשה וארבעה וכיון דכפל ליכא
בצר ליה חד:
אמר לשואל כו' .פטור מקרבן
שבועה שהרי אף כשנשבע לשקר
חייב עצמו בתשלומין ואין
בשבועה זו כפירת ממון:
חייב .שהרי כפרו ממון שאילו
הודה מתחייב:
מת והוא נשבר כו' פטור .שאם
הודה לא היה משלם וכן נגנב
והוא שאבד אבד והוא שנגנב
פטור שהרי שינה מחובה לחובה
ולא כפר ממון בשבועה זו אמר
לו אבד או שנגנב והוא שמת או
נשבר כו' פטור .שזה שינה
והפסיד
לחובה
מפטור
בשבועתו:

239

מסכת שבועות פרק ח' – ַ
שׁוֹמ ִרין"
ְ
"א ְר ָבּ ָעה

אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה,
אוֹ נִ גְ נַ ב,
אוֹ נֶ ֱא ָבד,
"א ֵמן" – ַח ָ ּייב.
יע ָך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמרָ :
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
ַ
ש ָכר וְ ַהשׂוֹ ֵכר:
שא ָ ׂ
ָא ַמר ְלנוֹ ֵ ׂ
"היכָ ן ׁשוֹ ִרי"?
ֵ
"מת",
ָא ַמר לוֹ ֵ :
וְ הוּאֶ ׁ ,ש ִ ּנ ׁ ְש ַ ּבר,
אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה.
"נִ ׁ ְש ַ ּבר",
וְ הוּאֵ ,מת,
אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה.
"נִ ׁ ְש ָ ּבה",
וְ הוּאֶ ׁ ,ש ֵּמת,
אוֹ נִ ׁ ְש ַ ּבר.
"נִ גְ נַ ב",
וְ הוּאֶ ׁ ,ש ָא ַבד.
"א ַבד",
ָ
וְ הוּא ׁ ֶש ִ ּנגְ נַ ב.
"א ֵמן" – ּ ָפטוּר.
יע ָך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמר ָ
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
ַ
"מת",
ֵ
אוֹ "נִ ׁ ְש ַ ּבר",
אוֹ "נִ ׁ ְש ָ ּבה",
וְ הוּאֶ ׁ ,ש ִ ּנגְ נַ ב
אוֹ ָא ַבד,
"א ֵמן" – ַח ָ ּייב.
יע ָך ֲאנִ י" וְ ָא ַמר ָ
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
ַ
"א ַבד",
ָ
אוֹ "נִ גְ נַ ב",
וְ הוּאֶ ׁ ,ש ֵּמת,
אוֹ נִ ׁ ְש ַ ּבר,
אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה,
"א ֵמן" – ּ ָפטוּר.
יע ָך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמרָ :
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
ַ
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ְמ ׁ ַש ֶ ּנהֵ :מחוֹ ָבה ְלחוֹ ָבה,
ּו ִמ ּ ְפטוֹ ר ִל ְפטוֹ ר,
ִמ ְּפטוֹ ר ְלחוֹ ָבה – ָּפטוּר.
ֵמחוֹ ָבה ִל ְפטוֹ ר ַ -ח ָ ּייב.
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּבע ְל ָה ֵקל ַעל ַע ְצמוֹ ַ -ח ָ ּייב,
ְל ַה ְח ִמיר ַעל ַע ְצמוֹ ָּפטוּר.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאן ָּת ָנא ַא ְר ָ ּב ָעה ׁשוֹ ְמ ִרין?
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ָּּה:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א לְ ַרב נַ ְח ָמן:
ִמי ִא ָּיכא ַּת ָ ּנא דְּ לֵ ית לֵ ּיה ַא ְר ָ ּב ָעה ׁשוֹ ְמ ִרין?!

רש"י
גמ'
מאן תנא ארבעה שומרין .לקמן
מפרש לה:
רבי מאיר היא .לקמן מפרש מי
איכא דלית ליה ארבעה שומרין
בתמיה על כרחינו ארבעה הם
זה בחנם וזה בשכר זה שואל
וזה שוכר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָא ַמר לֵ ּיהָ :הכִ י ָק ָא ִמי ָנא לָ ְך,
ַמאן ַּת ָ ּנא ָא ַמר' :שׂ וֹ כֵ ר' ְּכ'נוֹ ֵׂשא שָׂ כָ ר' דָּ ֵמי?
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא.
וְ ָהא ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִא ּ ְיפכָ א ׁ ָש ְמ ִעינַן לֵ ּיה דִּ ְתנַן:
יצד ְמ ׁ ַש ֵ ּלם?
"שׂוֹ ֵכר ֵ ּכ ַ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרּ ְ :כ ׁשוֹ ֵמר ִח ָ ּנם,
ש ָכר"!
שא ָ ׂ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרּ ְ :כנוֹ ֵ ׂ
ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה ִא ּ ְיפכָ א ָּתנֵ י.
לשה ָהו ּו!
ָהנֵ י ַא ְר ָ ּב ָעה ָהווּ? ׁ ְש ׁ ָ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ַא ְר ָ ּב ָעה ׁ -שוֹ ְמ ִרין,
לשה.
דִּ ינֵ ֶיהן ְ ׁ -ש ׁ ָ

רש"י
הני ג' הוי גרסינן ול''ג אי הכי
ובין לר' מאיר ובין לר' יהודה
פרכינן לה:
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מסכת שבועות פרק ח' – ַ
שׁוֹמ ִרין"
ְ
"א ְר ָבּ ָעה

 .2מט ,ב
" ָא ַמר ְל ׁשוֹ ֵמר ִח ָ ּנם כו'ֵ .ה ָיכן ׁשוֹ ִרי כו'ָ .א ַמר ְל ֶא ָחד ַ ּב ׁ ּשוּק כו'ָ .א ַמר ְל ׁשוֹ ֵמר כו'.
ֵהיכָ ן ׁשוֹ ִרי? ָא ַמר לוֹ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ָמה ַא ָּתה ָסח" וכו'.
ָא ַמר ַרב:
וְ כו ָּּלן ּ ְפטו ִּרין ִ -מ ׁ ּ ְשבו ַּעת ׁשוֹ ְמ ִרין,
וְ ַח ּיָיבִ ין ִ -מ ׁ ּשוּם ׁ ְשבו ַּעת ִ ּב ּיטוּי.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ַאף ּ ְפטו ִּרין ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשבו ַּעת ִ ּב ּיטוּי.
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ַפלְ גִ י?
ׁ ְשמו ֵּאל ָסבַ ר :לֵ ָיתא ִ ּבלְ ַה ָ ּבא.
וְ ַרב ָסבַ רִ :א ֵית ּיה ְ ּבלָ או וְ ֵהן.
וְ ָהא ִא ְיפלִ יג ּו ָ ּב ּה ֲח ָדא זִ ְימנָא!
דְּ ִא ְּת ַמר:
"שבו ָּעה ׁ ֶש ָּז ַרק ּ ְפלוֹ ִני צְ רוֹ ר לַ ּיָם",
ְׁ
"שבו ָּעה ׁ ֶשלּ א זָ ַרק",
ְׁ
ּ
ַרב ָא ַמרַ :ח ָייב.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמרָ ּ :פטוּר!
" ַרב ָא ַמרַ :ח ּיָיב"  -דְּ ִא ָיתא ְ ּבלָ או וְ ֵהן.
" ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמרָ ּ :פט ּור"  -דְּ לֵ ָיתא ִ ּבלְ ַה ָ ּבא.
צְ ִריכָ א,
יש ַּת ַ ּבע,
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַן ְ ּב ָהא ּ ְ -ב ָהא ָק ָא ַמר ַרב ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִמ ַּנ ְפ ׁ ֵש ּיה ָק ִמ ׁ ְ
ֲאבָ ל ְ ּב ָה ְך  -דְּ בֵ י ִדינָ א ַמ ׁ ְש ְ ּב ִעי לֵ ּיהֵ ,א ָימא :מוֹ ֵדי לֵ ּיה לִ ׁ ְשמו ֵּאלִּ ,כ ְד ַר ִ ּבי ַא ִמי,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמיָּ :כל ׁ ְשבו ָּעה ׁ ֶש ַהדַּ ָ ּיינִים ַמ ׁ ְש ִ ּב ִיעין אוֹ ָת ּהֵ ,אין ַח ָ ּייבִ ין ָעלֶ ָיה ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשבו ַּעת ִ ּב ּיטוּי.
וְ ִאי ִא ְּית ַמר ְ ּב ָהא ּ ְ -ב ָהא ָק ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל,
ֲאבָ ל ְ ּב ָה ְך – ֵא ָימא :מוֹ ֶדה לֵ ּיה לְ ַרב.
צְ ִריכָ א.

רש"י
כולן .כל הני פטורי דמתניתין
פטורין משבועת שומרין כלומר
מאשם דשבועת הפקדון וחייבין
משום שבועת ביטוי לשעבר
קרבן עולה ויורד אם שגג בקרבן
כדין שבועה לשעבר באומר יודע
אני ששבועה זו אסורה אבל
איני יודע שחייבין עליה קרבן:
בלאו והן .נגנב ולא נגנב:
ליתא בלהבא .ימות ולא ימות
שזו שבועת שוא היא שאין בידו
לקיים:
ה''ג צריכא דאי אשמעינן בהא
בהא קאמר רב משום דמנפשיה
אישתבע אבל בהא אימא מודי
ליה לשמואל כדר' אמי כו'.
טעמא דר' אמי מפרש לקמן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .3מט ,ב
ּגוּפָ א:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
ָּכל ׁ ְשבו ָּעה ׁ ֶש ַהדַּ ּיָי ִנין ַמ ׁ ְש ִ ּב ִיעין אוֹ ָת ּה ֵאין ָ ּב ּה ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשבו ַּעת ִ ּב ּיטוּי,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :אוֹ נֶ ֶפ ׁש ִּכי ִת ּׁ ָש ַבע לְ ַב ֵּטא ִב ְשׂ ָפ ַתיִ ם") 270ויקרא ה ,ד( ֵ -מ ַעצְ מוֹ ִּ ,כ ְד ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש,
דְּ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
"כי" ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּב ַא ְר ַ ּבע לְ ׁשוֹ נוֹ תִ :אי,
ִּ
דִּ לְ ָמא,
ֶא ָּלא,
דְּ ָהא.
ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר אוֹ ֵמר:
כּ ו ָּּלן ּ ְפטו ִּרין ִ -מ ׁ ּ ְשבו ַּעת ׁשוֹ ְמ ִרין,
וְ ַח ּיָיבִ ין ִ -מ ׁ ּשוּם ׁ ְשבו ַּעת ִ ּב ּיטוּי,
"אי ִני יוֹ ֵד ַע ָמה ַא ָּתה ָסח" דְּ ׁשוֹ ֵאל,
חוּץ ֵמ ֵ
שוֹ כֵ ר ׁ ֶשהוּא ַח ּיָיב,
ּו ְ ּג ֵניבָ ה וַ ֲאבֵ ָידה דְּ נוֹ ֵׂשא ָׂשכָ ר וְ ׁ ֶש ְ ּב ׂ
ׁ ֶש ֲה ֵרי ְּכ ָפרוֹ ָממוֹ ן.

הדרן עלך ארבעה שומרים
וסליקא לה מסכת שבועות

רש"י
כי תשבע מעצמו .משמע כדריש
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:
רבי אלעזר אומר כולן .הנך
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
אבד והוא אכלו ובטוען נגנב
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:

 270אוֹ נֶ ֶפ ׁש ִּכי ִת ּׁ ָש ַבע לְ ַב ּ ֵטא ִב ְשׂ ָפ ַתיִ ם לְ ָה ַרע אוֹ לְ ֵה ִיטיב לְ כֹל ֲא ׁ ֶשר יְ בַ ּ ֵטא ָה ָא ָדם ִ ּב ׁ ְש ֻב ָעה וְ נֶ ְעלַ ם ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ הוּא יָ ַדע וְ ָא ׁ ֵשם לְ ַא ַחת ֵמ ֵא ֶּלה

