שבועות מג
שמות פרק כב
יְשׁלֵּם ְשׁנָיִ ם:
יִמּצֵ א ַה ַגּנָּב ַ
לִשׁמֹר וְ ֻגנַּב ִמבֵּ ית ָה ִאישׁ ִאם ָ
כֶּסף אוֹ כֵלִים ְ
)ו( כִּ י יִ ֵתּן ִאישׁ ֶאל ֵרעֵ הוּ ֶ
נִק ַרב בַּ עַ ל ַהבַּ יִת ֶאל ָהאֱ ִהים ִאם ל ֹא ָשׁלַח יָדוֹ ִבּ ְמלֶאכֶ ת ֵרעֵ הוּ:
יִמּצֵ א ַה ַגּנָּב וְ ְ
)ז( ִאם ל ֹא ָ
ֹאמר כִּ י הוּא זֶה עַ ד ָהאֱ ִהים
פֶּשׁע עַ ל שׁוֹר עַ ל חֲ מוֹר עַ ל ֶשׂה עַ ל ַשׂלְ ָמה עַ ל כָּל אֲ בֵ ָדה אֲ ֶשׁר י ַ
)ח( עַ ל כָּל ְדּבַ ר ַ
לְרעֵ הוּ:
יְשׁלֵּם ְשׁנַיִם ֵ
ֵיהם אֲ ֶשׁר י ְַר ִשׁיעֻן אֱ ִהים ַ
יָב ֹא ְדּבַ ר ְשׁנ ֶ
נִשׁבָּ ה ֵאין ֹר ֶאה:
נִשׁבַּ ר אוֹ ְ
וּמת אוֹ ְ
)ט( כִּ י יִ ֵתּן ִאישׁ ֶאל ֵרעֵ הוּ חֲ מוֹר אוֹ שׁוֹר אוֹ ֶשׂה וְ כָל ְבּ ֵה ָמה לִ ְשׁמֹר ֵ
לָקח ְבּעָ לָ יו וְ ל ֹא יְ ַשׁלֵּ ם:
ֵיהם ִאם ל ֹא ָשׁלַח יָדוֹ ִבּ ְמלֶאכֶת ֵרעֵ הוּ וְ ַ
)י( ְשׁבֻעַ ת ה’ ִתּ ְהיֶה בֵּ ין ְשׁנ ֶ
לִבעָ לָ יו:
)יא( וְ ִאם ָגּנֹב יִ ָגּנֵב ֵמעִ מּוֹ יְ ַשׁלֵּ ם ְ
כלל

פרט

כפל )פסוק ח(

על כל דבר פשע

על שור ועל חמור
ועל שה ועל
שלמה

שומר חנם )פסוק
ו(
נושא שכר )פסוק
ט(

כי יתן איש אל
רעהו

כסף או כלים

כי יתן איש אל
רעהו

חמור או שור או
שה

מלוה טוען
שהמשכון שווה:

הלוואה
סלע

לווה טוען שהמשכון
שווה:
סלע

שקל )חצי סלע(
שלושה דינרים
) 3/4סלע(
סלע
חמישה דינרים

שתי סלעים

אי אתה דן אלא
כלל
כעין הפרט
מה הפרט מפורש
על כל אבדה
דבר המטלטל
וגופו ממון ,אף
כל דבר המטלטל
לשמור
וגופו ממון ,יצאו
קרקעות  -שאין
מטלטלין ,יצאו
וכל בהמה לשמור עבדים  -שהוקשו
לקרקעות ,יצאו
שטרות  -שאע"פ
שהן מטלטלין
אין גופן ממון,
הקדש  -רעהו
כתיב

הדין
פטור הלווה כי כופר בכל
*אבל חייב שבועת היסט
כדי להיפטר
חייב הלווה כי מודה
במקצת
פטור המלווה כי כופר בכל
חייב המלווה כי מודה
במקצת

