סוגית שומר אבידה
קושיות על רבה ותרוצם.
דף נז – ע"א

נתנאל זון

המקור
"החזירה למקום
שיראנה לא יטפל
בה נגנבה או
אבדה חייב
באחריותה"
(תוספתא בבא מציאה
פרק ב' הלכה ט')

קושית רב יוסף על רבה

תרוץ הקושיה

סימן

המקור

קושית רב יוסף על רבה

מדויק מהברייתא ,שכאשר
"החזירה למקום
נגנבה או אבדה מבית שומר
שיראנה לא יטפל
האבדה ,הוא חייב  -ז"א שדינו
בה נגנבה או
כשומר שכר.
אבדה חייב
כיון שאם החזירה למקום
באחריותה"
שהבעלים רואה את האבדה,
(תוספתא בבא מציאה מפורש בבריתא ,ששומר האבדה
פרק ב' הלכה ט')
לא צריך לטפל בה יותר.

תרוץ הקושיה

סימן

המקור

קושית רב יוסף על רבה

תרוץ הקושיה

דברי הברייתא "החזירה למקום שיראנה לא
מדויק מהברייתא ,שכאשר
"החזירה למקום
יטפל בה" ,מתיחסים למקרה שהחזירה בבוקר
נגנבה או אבדה מבית שומר
שיראנה לא יטפל
ליד ביתו של בעל האבדה ,שודאי יראנה ולכן
האבדה ,הוא חייב  -ז"א שדינו
בה נגנבה או
פטור.
כשומר שכר.
אבדה חייב
ואילו המשך דברי הברייתא "נגנבה או אבדה
כיון שאם החזירה למקום
באחריותה"
חייב באחריותה" ,מתייחסים למקרה שהחזירה
שהבעלים רואה את האבדה,
לשם בצהרים ,כאשר הבעלים לא נמצאים
(תוספתא בבא מציאה מפורש בבריתא ,ששומר האבדה
פרק ב' הלכה ט')
במקום ,ולכן אם נגנבה או אבדה חייב באחריותה
לא צריך לטפל בה יותר.
– כיון שהוא פושע ושומר חינם חייב כשפשע.
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נגנבה או אבדה מבית שומר
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"לעולם הוא חייב
עד שיחזירה
לרשותו"
(המשך התוספתא
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הלכה ט')
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בה נגנבה או
פטור.
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עד שיחזירה
לרשותו"
(המשך התוספתא
בבא מציאה פרק ב'
הלכה ט')

מדויק מהברייתא ,שכל זמן
ששומר האבדה לא החזיר את
האבדה לרשות המאבד ,הוא
חייב בגניבה ואבדה ,אפילו
כששומר את האבדה בביתו.
נלמד מכאן ,שדין שומר אבדה
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כשומר שכר.

כיון שהברייתא מדברת בבהמה[ ,תחילת הברייתא
– "המוצא בהמת חברו חייב לטפל בה ]"...
ומדובר במקרה שהבהמה התרגלה לצאת
מרשות בעליה חייב שומר האבדה בגנבה ואבדה
שיגרמו מהרגל זה.
לכן אפילו אם שומר האבדה הוא שומר חנם יהיה
חייב בגנבה ואבדה מביתו – (רש"י והסבר א' בתוס')
(הסבר ב' בתוס')  -שחייב במקרה זה רק באבדה
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בעליה חייב שומר האבדה בגנבה ואבדה שיגרמו
מהרגל זה.
לכן אפילו אם שומר האבדה הוא שומר חנם יהיה חייב
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