
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

שבועות-כל הנשבעין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מט.
ֹ רב הונא:▀◊ לכל מגלגלין, חוץ משכיר שאין מגלגלין

לכל אין מקילין, חוץ משכיר דמקילין.רב חסדא:▀◊מט.

מאי בינייהו?^מט.

איכא בינייהו: לפתוח לו.!◊מט.

והשביעית משמטת כו'.▀>מט.

מנה"מ?^מט.

דאמר קרא: (דברים טו) וזה דבר השמטה, ואפילו דיבור משמטת.רב גידל אמר רב:!◊מט.

הדרן עלך כל הנשבעין.
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שבועות-ארבעה שומרים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מד:
מ

כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין.▀

מט.
מ

ארבעה שומרין הן: שומר חנם והשואל, נושא שכר והשוכר.▀

▀מט.
שומר חנם נשבע על הכל, והשואל משלם את הכל, נושא שכר והשוכר ־ נשבעין על השבורה ועל 

השבויה ועל המתה, ומשלמין את האבדה ואת הגניבה.

אמר לשומר חנם היכן שורי?▀◊מט.

ֹ ▀◊מט. אמר לו מת, והוא שנשבר או נשבה או נגנב או אבד

ֹ ▀◊מט. נשבר, והוא שמת או נשבה או נגנב או אבד

ֹ ▀◊מט. נשבה, והוא שמת או נשבר או נגנב או אבד

ֹ ▀◊מט. נגנב, והוא שמת או נשבר או נשבה או אבד

אבד, והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב▀◊מט.

משביעך אני ואמר אמן ־ פטור.▀◊מט.

▀◊מט.
היכן שורי? אמר לו איני יודע מה אתה סח, והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב או אבד, משביעך אני 

ואמר אמן ־ פטור.

▀◊מט.
היכן שורי? אמר לו אבד, משביעך אני ואמר אמן, והעדים מעידים אותו שאכלו ־ משלם את הקרן, 

הודה מעצמו ־ משלם קרן וחומש ואשם.

▀◊מט.
היכן שורי? ואמר לו נגנב, משביעך אני ואמר אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו ־ משלם תשלומי כפל, 

הודה מעצמו ־ משלם קרן וחומש ואשם.

▀◊מט.
אמר לאחד בשוק היכן שורי שגנבת? הוא אומר לא גנבתי, והעדים מעידים אותו שגנבו ־ משלם 

תשלומי כפל, טבח ומכר ־ משלם תשלומי ארבעה וחמשה.

ראה עדים שממשמשין ובאין, אמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי ־ אינו משלם אלא קרן.▀מט.

אמר לשואל היכן שורי▀◊מט.

ֹ ▀◊מט. אמר לו מת, והוא שנשבר או נשבה או נגנב או אבד

ֹ ▀◊מט: נשבר, והוא שמת או נשבה או נגנב או אבד

מט:
◊▀ ֹ נשבה, והוא שמת או נשבר או נגנב או אבד

ֹ ▀◊מט: נגנב, והוא שמת או נשבר או נשבה או אבד

אבד, והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב▀◊מט:

משביעך אני ואמר אמן ־ פטור.▀◊מט:

▀◊מט:
היכן שורי? אמר לו איני יודע מה אתה סח, והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב או נאבד, משביעך 

אני ואמר אמן ־ חייב.

אמר לנושא שכר והשוכר היכן שורי?▀◊מט:

א"ל מת, והוא שנשבר או נשבה▀◊מט:

נשבר ־ והוא שמת או נשבה▀◊מט:

נשבה ־ והוא שמת או נשבר▀◊מט:

נגנב ־ והוא שאבד▀◊מט:

אבד ־ והוא שנגנב▀◊מט:

ֹ ▀◊מט: משביעך אני ואמר אמן ־ פטור
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ֹ ▀◊מט: מת או נשבר או נשבה, והוא שנגנב או אבד, משביעך אני ואמר אמן ־ חייב

אבד או נגנב, והוא שמת או נשבר או נשבה, משביעך אני ואמר אמן ־ פטור.▀◊מט:

זה הכלל: כל המשנה מחובה לחובה ומפטור לפטור ומפטור לחובה ־ פטור, מחובה לפטור ־ חייב.▀◊מט:

זה הכלל: כל הנשבע להקל על עצמו ־ חייב, להחמיר על עצמו ־ פטור.▀◊מט:

מט:
ג

מאן תנא ארבעה שומרין?^◊

!מט:
רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה:
ר' מאיר היא.

מי איכא תנא דלית ליה ארבעה שומרין?רבא לרב נחמן:¿מט:

הכי קאמינא לך, מאן תנא דאמר: שוכר כנושא שכר דמי? אמר רבה בר אבוה: רבי מאיר היא.אמר ליה:[רב נחמן]!◊מט:

והא רבי מאיר איפכא שמעינן ליהִ ¿מט:

שוכר כיצד משלם? ר' מאיר אומר: כשומר חנםדתנן:[רבי מאיר]♦▀¿◊מט:

כנושא שכרִ רבי יהודה:♦▀¿◊מט:

רבה בר אבוה איפכא תני.!◊מט:

הני ארבעה הוו? שלשה הווִ ¿מט:

ארבעה שומרין ודיניהן שלשה.רב נחמן בר יצחק:!◊מט:

▀◊>מט:
אמר לשומר חנם כו'. היכן שורי כו'. אמר לאחד בשוק כו'. אמר לשומר כו'. היכן שורי? אמר לו איני 

יודע מה אתה סח כו'.

וכולן פטורין משבועת שומרין וחייבין משום שבועת ביטוירב:♦▀◊מט:

אף פטורין משום שבועת ביטוי.שמואל:♦▀◊מט:

במאי קמפלגי?^מט:

ליתא בלהבאשמואל סבר:▀!◊מט:

איתיה בלאו והן.רב סבר:▀!◊מט:

והא איפליגו בה חדא זימנאִ ¿מט:

שבועה שזרק פלוני צרור לים, שבועה שלא זרק ־ רב אמר: חייבדאתמר:[רב]♦▀¿◊מט:

ֹ שמואל:♦▀¿◊מט: פטור

רב אמר חייב ־ דאיתא בלאו והן[רב]▀¿מט:

ושמואל אמר פטור ־ דליתא בלהבאִ [שמואל]▀¿מט:

!◊מט:
צריכא, דאי אשמעינן בהא, בהא קאמר רב ־ משום דמנפשיה קמישתבע, אבל בהך דבי דינא משבעי 

ליה ־ אימא מודי ליה לשמואל, כדרבי אמי

ֹ דאמר רבי אמי:▀!◊מט: כל שבועה שהדיינים משביעין אותה ־ אין חייבין עליה משום שבועת ביטוי

ואי איתמר בהא, בהא קאמר שמואל, אבל בהך אימא מודה ליה לרב, צריכא.!◊מט:

גופא, אמר ר' אמי:▀◊>מט:
כל שבועה שהדיינין משביעין אותה ־ אין בה משום שבועת ביטוי, שנאמר: (ויקרא ה') או נפש כי 

תשבע לבטא בשפתים ־ מעצמו, כדר"ל

כי משתמש בארבע לשונות: אי, דלמא, אלא, דהא.דאמר ר"ל:▀▀◊מט:

רבי אלעזר:▀◊מט:
כולן פטורין משבועת שומרין וחייבין משום שבועת ביטוי, חוץ מאיני יודע מה אתה סח דשואל, וגניבה 

ואבידה דנושא שכר ושבשוכר ־ שהוא חייב, שהרי כפרו ממון.

הדרן עלך ארבעה שומרין וסליקא לה מסכת שבועות
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