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:1תזכורת 

:  שודד אלים דינו▪

שודד אלים דינו כגנב המשלם תשלומי : רב יוסף

. כפל

.  שודד אלים דינו כגזלן: אביי

מקורות שמהם  2הגמרא מביאה 

.עולה קושי לשיטת רב יוסף
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: 2תזכורת 

משלם -הטוען טענת גנב באבדה: רבי יוחנן

. תשלומי כפל



z בפקדון( השתמשו)שומר שכר ששלחו יד \שומר חינם
יהיו חייבים אף על דברים שהיו פטורים מהם -שברשותם

.מלפני כן

שומר שכר-כבשמות פרק 

י ( ט) ןכִּ תֵּ הּו ֲחמֹור אֹו יִּ עֵּ יׁש ֶאל רֵּ אִּ

ת אֹו ְׁשֹמר ּומֵּ ָמה לִּ ׁשֹור אֹו ֶשה ְוָכל ְבהֵּ

ין ֹרֶאה ְׁשָבה אֵּ ר אֹו נִּ ְׁשבַּ :נִּ

ת ה( י) ין ְׁשנֵּיֶהם ' ְׁשֻבעַּ ְהֶיה בֵּ ם לֹא תִּ אִּ

הּו עֵּ ְמֶלאֶכת רֵּ ח ָידֹו בִּ ח ְבָעָליו ָׁשלַּ ְוָלקַּ

ם לֵּ :ְולֹא ְיׁשַּ

ם ָגֹנב ( יא) ָגנֵּבְואִּ ם יִּ לֵּ ּמֹו ְיׁשַּ עִּ מֵּ

ְבָעָליו : לִּ

שומר חינם-כבשמות פרק 

י ( ו) ןכִּ תֵּ הּו ֶכֶסף אֹו יִּ עֵּ יׁש ֶאל רֵּ אִּ

ם  יׁש אִּ ית ָהאִּ בֵּ ְׁשֹמר ְוֻגנַּב מִּ ים לִּ לִּ כֵּ

ם ם ְׁשָניִּ לֵּ ָנב ְיׁשַּ גַּ א הַּ ָּמצֵּ :יִּ

ל  ( ז) עַּ ב בַּ ְקרַּ ָנב ְונִּ גַּ א הַּ ָּמצֵּ ם לֹא יִּ אִּ

ת ֶאל  יִּ בַּ יםהַּ ח ָידֹוָהֱאֹלהִּ ם  לֹא ָׁשלַּ אִּ

הּו עֵּ ְמֶלאֶכת רֵּ :בִּ
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' שליחות היד'מדוע התורה הזכירה את דין : בברייתא נשאלה השאלה הבאה

והיינו  , הרי היא הייתה יכולה להזכיר את הדין לגבי שומר חינם? פעמיים
?שאותו הדין שייך גם לגבי שומר שכר' קל וחומר'לומדים בדרך של 

חמור קל 
.שומר שכר חייב גם במקרה של גניבה במקרה של פשיעהרקשומר חינם חייב 

מדובר בשיטה . ַקל ָוחֹוֶמר היא אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן לשם פרשנות התורה והסקת הלכות??? הידעת

.והשני חמור ממנו, כאשר המקרה האחד קל יחסית, לוגית לֶהָחַלת והעברת דין ממקרה אחד למשנהו
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,  בין שומר שכר לחינם' קל וחומר'-אין מקום ל: על כך עונה הברייתא

!שהרי יש נקודה שבה השומר חינם יותר חמור מהשומר שכר

קל חמור
במקרה  חייב לשלם תשלומי כפלשומר שכר אינו 

.של טען טענת גנב ונמצא משקר אלא רק קרן

במקרה של  חייב לשלם תשלומי כפלשומר חינם 

טען טענת גנב ונמצא משקר

!!!ל אינו מתקיים"תירוץ הברייתא הנ, על פי שיטת רב יוסף ששודד מזויין דינו כגנב: אביי
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'  חמור'ניתן לומר שדין שומר חינם , גם לשיטתי: משיב רב יוסף
קל  'יותר מדין שומר שוכר ואי אפשר ללמוד ביניהם בדרך של 

.'וחומר

קל חמור
אלא רק חייב לשלם תשלומי כפלשומר שכר אינו 

במקרה של טען טענת גנב ונמצא משקר אלא רק 

.קרן

בכל מקרהחייב לשלם תשלומי כפלשומר חינם 

של טען טענת גנב ונמצא משקר
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