
 

  
  

  
  
  

  

  

   בבא קמא                                      
  למסקנא ז"דף נ                                                 

  

  
  א "עז "נ דף     

  

. הנאהשום שאין לו , דינו כשומר חינם לרבה, אבידה שומר. א
שאינו צריך ליתן צדקה  במהשנהנה , ולרב יוסף דינו כשומר שכר

ומודה רבה בבעלי חיים  .המצוה מן פטור במצוה כי העוסק, לעני
צריכים שמירה יתירה כשומר , שמאחר שהם מלומדות לצאת

  .שכר

בעליה כשהוא  שיראנה למקום שחריתב המחזיר את האבידה. ב
ואם החזירה בצהרים שאינו נכנס . אינו חייב לטפל בה, נכנס ויוצא

  .יותהאם נגנבה או אבדה חייב באחר, ויוצא מביתו

 מארבעה אחד או וגוזל גונבכגון ', הכל צריכים דעת בעלים'. ג
 חייב הודיעו לא ואם ,לבעלים להודיע צריך ,שהחזיר שומרין
חוץ מהשבת אבידה שאינה צריכה דעת  .באחריותם המחזיר
ולפיכך אם החזיר לגינתו וחורבתו ', השב תשיבם'שנאמר , בעלים

  ).תמרתאם אינה מש גםולרבה (המשתמרת פטור 

  



 

  

באו אם ו, נשבע לשקר ונפטרלרבה , הטוען טענת גנב באבידה. ד
לרב יוסף חייב ו. כפל משלם, שהוא עצמו גנבולאחר מכן עדים 

ען טענת לסטים מזוין ואם ט. לשלם מיד כדין שומר שכר
ואם באו עדים שהוא עצמו  .רנשבע ונפטמסתתר מבני אדם ש

  .משלם כפלדינו כטוען טענת גנב ו, גנבו
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וחייב על ', ונשבר או מת'שנאמר , השואל חייב בשבורה ומתה .א
שבורה ומתה שפטור מ ,בקל וחומר משומר שכר ,גניבה ואבידה

  .וחייב בגניבה ואבידה

הרי , לסובר שדינו כשומר שכר ,ונגנבה מחבירו פרה השוכר. ב
 ,נשבע ואיני משלם הריניהשוכר  אמרואם . הוא נשבע ונפטר

דינו ולסובר . משלם תשלומי כפל לשוכר ,הגנב נמצא ר כךואח
ואין יכול לפטור עצמו  על גניבהלשלם כשומר שכר חייב 

ואם רצה . נשבע ונפטר, טוען טענת לסטים מזויןואם . בשבועה
 משלם כפלא שדינו כגנב ו"י, ונמצא הגנב המזוין, השוכר לשלם

שהיה נמצא אבל אם , כפלואינו משלם  שדינו כגזלןא "וי. לשוכר
  .משלם תשלומי כפל לשוכר, גנב שאינו מזוין
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  .ת הגליון בשלימותו וכצורתו וללא תמורהניתן להפיץ א .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע
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