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 (Bailees) – Exodus 22:6-14שומרים I. Law of
Rashbam, Exodus 22:6
כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים וגו'  -בפרשה זו פוטר את השומר מגנבה ואבידה ובפרשה שנייה מחייבו
בגניבה ואבידה ,ופירשו רבותינו ראשונה בשומר חנם ,שניה בשומר שכר .ולפי פשוטו של מקרא פרשה
ראשונה שכת' בה כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור ,מטלטלין הם ולשומרם בתוך ביתו כשאר חפציו
נתנן לו .לפי[כך] אם נגנבו בביתו פטור ,כי שמרן כשמירת חפציו .אבל פרשה שנייה שכת' בה כי יתן איש אל
רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמור ,ודרך בהמות לרעות בשדה ,ודאי כשהפקידם ,על מנת לשומרם
מגנבים הפקידם לו ,ולכן אם נגנבו חייב
II. Jacob and Laban’s Herding Agreements – Genesis 29-31
Acts of God
Leviticus 26:22
יטה אֶ ְתכֶם וְ נ ַָשּמּו ַַּ ְרכייכֶם
יתה אֶ ת־בְ הֶ ְמ ְתכֶם וְ ִה ְמ ִע ָ
וְ ִה ְשל ְַח ִתי בָ כֶם אֶ ת־חַ יַת הַ ָשדֶ ה וְ ִשכְ לָה אֶ ְתכֶם וְ ִהכְ ִר ָ
Hosea 9:14
ה־תתי ן תי ן־לָהֶ ם ֶרחֶ ם מַ ְשכִ יל וְ ָשדַ יִם צ ְֹמ ִקים
יתן־לָהֶ ם ְיקֹוָ ק מַ ִ
Genesis 31:38-41 as legal poem
לח) זֶה עֶ ְש ִרים ָשנָה ָאנֹ כִ י ִעּמָ ְך\ ְרחי לֶיָך וְ ִעזֶיָך ֹלא ִשכילּו\ וְ אי יליי צֹאנְ ָך ֹלא ָאכָלְ ִתי
38C
38B
38A
אתי אי לֶיָך \ָאנֹ כִ י אֲ חַ טֶ נָה ִמי ִָדי ְתבַ ְק ֶשנָה\ גְ נֻבְ ִתי יוֹם ּוגְ נ ְֻב ִתי ָל ְילָה
לט) ְט ירפָ ה ֹלא־הי בי ִ
39C
39B
39A
יתי בַ יוֹם אֲ ָכ ַל ִני ֹח ֶרב\ וְ ֶק ַרח בַ ָל ְילָה\ וַ ִתַַּ ד ְשנ ִָתי מי עי ינָי
מ) הָ יִ ִ
40C
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ַארבַ ע־עֶ ְש ירה ָשנָה בִ ְש יתי בְ נֹ ֶתיָך\ וְ ישש ָשנִ ים ְבצֹאנֶָך\
יתָך\ עֲ בַ ְד ִתיָך ְ
מא) זֶה־לִ י עֶ ְש ִרים ָשנָה בְ בי ֶ
41C
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וַ ַתחֲ ליף אֶ ת־מַ ְשכ ְֻר ִתי עֲשֶ ֶרת מֹ נִ ים
41D
 (Bailment) – 1 Samuel 17:20-22, 34-37; and 1 Samuel 25שמירה III. David and

