מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרי
מקורות  )א( בבא מציעא צד" .מתנה שומר חנ ...ומשעביד נפשיה" ,תוספתא בבא
מציעא פ"ח ה"ז.
)ב( רבינו יהונת הובא בשטמ"ק ]עמוד תתקנא[ ,אור זרוע ב"מ סימ רצ"ז )הגמרא
המצויינת נמצאת בשלהי החובל ב"ק צג ,(.שו"ת מהר" מרוטנבורג סימ תשל"ב
)דפוס פראג( "כתוב בפסקי ...הפועלי" )הובא בליקוטי ראשוני על אתר( ,ראב"
על אתר ד"ה וכל השומרי ,רמב" הלכות שכירות פ"ב ה"ט ובמשנה למל" ש ,שו"ת
הרשב"א ח"א סימ אל #ג' )הובא בליקוטי ראשוני כא עמוד תכב(.
)ג( בבא מציעא צד .רש"י ד"ה אפילו תימא ,כתובות נו :סו #תוס' ד"ה טעמא "וא"ת
והא דתנ ...למעשה הוא"] ,תוס' הר"ש ש ד"ה הרי היא "וא"ת והא דתנ ...בתחילה"
)עמוד קמא([ ,תוס' הרא"ש ש סו #ד"ה הרי "וא"ת הא דתנ ...ותנא" קיי" ,ר"ח
וראב"ד הובאו בשטמ"ק ]עמוד תתקנב[ ,רמב" ד"ה אפילו] ,ריטב"א ד"ה אפילו[.
)ד( ]בבא קמא סב" .אמר רבא הנות ...לא קבילי עלי"[.
)ה( שו"ע חו"מ סימ רצ"א סעי #כ"ז ,ש"" סקמ"ט.
)ו( בבא מציעא נו  .המשנה ,בבא מציעא נח" .נושא שכר ...מידו" ,תוס' ד"ה אמר,
ב"מ צד .שטמ"ק ד"ה וז"ל הראב"ד ,ד"ה הקשה הראב"ד ,ש"" חו"מ סימ ס"ו סקקכ"ט,
מחנה אפרי הלכות שומרי סימ ח' ,מנחת חינו" מצווה נ"ז אות י"א.

א .פתיחה
המשנה בסו #השוכר תניינא עוסקת באפשרות לשנות ממסלולי שמירה הרגילי
על ידי תנאי :
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"¯Î˘ ‡˘Â ,ÌÏ˘ÏÓ ¯ÂËÙ ˙ÂÈ‰Ï Ï‡Â˘‰Â ,‰ÚÂ·˘Ó ¯ÂËÙ ˙ÂÈ‰Ï ÌÁ ¯ÓÂ˘ ‰˙Ó
Â‡˙ ‰¯Â˙· ·Â˙Î˘ ‰Ó ÏÚ ‰˙Ó‰ ÏÎ .ÌÏ˘ÏÓÂ ‰ÚÂ·˘Ó ÔÈ¯ÂËÙ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÎÂ˘‰Â
·"...ÏË
)··‡ (.„ˆ ‡ÚÈˆÓ
את המשנה נית לחלק לשני חלקי :
חלק ראשו  פירוט נקודתי של תועלת תנאי המיועדי לעיצוב מיוחד של
מסלולי שמירה .לפירוט זה יש מקבילה בתוספתא ,וש קיימת הרחבה מסויימת.
חלק שני  קביעת כללי מסויימי בדיני תנאי ,על רקע הכלל שנאמר במשנה,
והדוגמאות שמובאות בה.
חלק מהראשוני נכנסו ,במסגרת חלקה השני של משנתנו ,לעובי הקורה בסוגייה
של משפטי התנאי .בדיו הכללי במשפטי התנאי כפי שהוא משתק #מסוגייתנו ,לא
נעסוק כלל .לא ניכנס ג לנושא הדש של מתנה על מה שכתוב בתורה בפני עצמו,
אלא נתייחס רק לנקודת ההשקה של כלל זה ע דיני שומרי.

ב .פטור מפשיעה בשומר חינ
ההתייחסות הספציפית לשומרי ,כפי שהיא מופיעה בחלק הראשו של המשנה,
מעוררת תשומת לב בפרט מסויי שלא מופיע במשנה .בשואל מוזכר פטור מתשלומי
על ידי תנאי ,משו שהשואל מתחייב לשל תמיד .בנושא שכר ובשוכר מוזכר לצד
הפטור מתשלומי ג פטור משבועה שאפשר ליצור על ידי תנאי ,היות ששומר שכר
ושוכר מתחייבי לעיתי בשבועה ולעיתי בתשלומי.
אבל בשומר חינ מוזכר פטור משבועה בלבד ,וזאת חר #העובדה ששומר חינ
מתחייב בתשלומי במקרה של פשיעה .אמנ ,קיימת גירסה בראשוני שבה נאמר ג
ביחס לשומר חינ פטור מתשלו ,אבל גירסה זו צריכה עיו :
"Ï˜‰Ï ,¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ· Ì‰ÈÏÚ Ï˜‰Ï ÔÈ· ,ÌÈ˙Ó ÌÈ¯ÓÂ˘‰ ÏÎ - Ô"·‡¯ Ï˘ ÌÈ˜ÒÙ· ·Â˙Î
"...ÌÏ˘ÏÓ ¯ÂËÙ ˙ÂÈ‰Ï Á"˘ ‰˙Ó - Ô˙„Î
)˘(·"Ï˘˙ ÔÓÈÒ ‚¯·ËÂ¯Ó Ì"¯‰Ó ˙"Â
ייתכ שזו היתה הגירסה שלו במשנתנו ,אבל הוא מצטט את הראב" ,ובראב"
עצמו כפי שהוא מופיע לפנינו גורסי בשומר חינ פטור משבועה .יתירה מזו ,עצ
הגירסה נראית מזוייפת מתוכה.
לו היה המהר" מרוטנברג גורס בשומר חינ פטור משבועה וג מתשלו ,היה
הדבר הגיוני .אבל לגירסתו מוזכר רק פטור תשלומי ,א #על פי שברוב המצבי אמור
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שומר חינ להישבע .קשה ,א כ ,להבי שבנושא שכר ובשוכר ראתה המשנה לפרט
את היכולת להיפטר ה משבועה וה מתשלו ,וביחס לשומר חינ שברוב המצבי
הוא נשבע ,מוזכר במשנה רק הפטור מתשלומי.
א נדבוק בגירסה המקובלת ,ונקבל את השמטת די התשלו בפשיעה של שומר
חינ ,נוכל לשאול מה פשר ההשמטה הזו .וכא יש התייחסות בראשוני בעיקר בשני
כיווני חשיבה .לכיוו אחד נאמר שעקרונית היה אפשר להתנות בשומר חינ ג ביחס
לפטור תשלומי ,אבל מעשית הדבר נתקל בבעיה .לכיוו השני נאמר שיש הפקעה
עקרונית מהיכולת להתנות בשומר חינ פטור מחיובי התשלומי שלו .הכיוו הראשו
עולה בדברי רבינו יהונת :
"‰ÏÂÚ ‰ÊÎ ˙ÂË˘ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ,Ï‡Â˘· È˙„ ÂÓÎ ÔÈÓÂÏ˘˙Ó ¯ÂËÙ ˙ÂÈ‰Ï È˙˜ ‡Ï Ï·‡ ...
‡Ï‡ ...˜ÈÊÓ ‡Ï‡ ¯ÓÂ˘ ‡¯˜ ‡Ï ÔÎ Ì‡˘ ,‰ÚÈ˘ÙÓ ¯ÂËÙ ‰È‰È˘ ‰˙È˘ Ì„‡ ˙Ú„ ÏÚ
"...ÔÈÒÂ‡ È„È ÏÚ ÂÏ ‡·˘ ¯·„Ó Â¯ËÙÈ˘ Â˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ
)··‡ ( [‡˜˙˙ „ÂÓÚ] ÔÈ˙È˙Ó ‰"„ ˜"ÓË˘ .„ˆ ‡ÚÈˆÓ
לפי רבינו יהונת משמע שאי בעיה עקרונית ע תנאי של פטור מתשלומי.
אנחנו פשוט מניחי שלא תעלה שטות כזו על דעתו של אד ,ולכ ג א אד יתנה
כ"  לא נקבל את דבריו.
בגמרא יש כמה דוגמאות לביטול של תנאי ,ג כאשר אד מתנה אות בצורה
ברורה .הרקע הוא ההנחה שהוא מפליג בדברי )כפי שמוזכר בגיטי פד (.או שדבריו
ה פטומי מילי בעלמא )כפי שמופיע בב"מ סז .(.כ" ג מסביר ר"ת את הדי של מתנה
על מה שכתוב בתורה ,על רקע ההנחה שדברי המתנה אינ רציניי.
באופ דומה דוחה רבינו יהונת תנאי של שומר חינ להיפטר מתשלו ,משו
שתנאי כזה אינו רציני .משמעותו היא שהשומר יוכל לפשוע בחפ) ,וא כ פקעה כל
משמעות שמירתו .אבל ברמה העקרונית ואלמלא המניעה הטכנית של הנחת חוסר
הרצינות שבתנאי ,היה אפשר להתנות במסגרת המערכת של דיני שומרי על פטור
תשלומי ג בשומר חינ.1
1

ההסבר שנאמר לעיל מניח שג א אד יתנה להיפטר מפשיעה התנאי לא יחול ,אבל הסיבה
אינה הפקעה עקרונית אלא הנחה מעשית שדבריו אינ רציניי.
עיו בדברי רבינו יהונת יגלה שטיעונו קיצוני א #יותר .משמע ממנו שא אכ אד יתנה
בצורה כזו ,התנאי יחול! כל ההתמודדות של רבינו יהונת היא במישור הטקסטואלי ,לאמור,
רבינו יהונת מוטרד מ העובדה שהתנא במשנה לא הזכיר פטור של תשלומי בשומר חינ.
לפיכ" מסיק רבינו יהונת שבפועל לא קורי מקרי כאלו .התנא לא הזכיר פטור מפשיעה
משו שלהנחתו א #אד לא יעשה כ" ,וא כ אי טע לטפל ולדו במקרה כזה .אבל א
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במהל" דבריו ,זורק רבינו יהונת ביטוי שעשוי להוביל לכיוו עקרוני בהסבר
ההשמטה של פטור תשלומי בשומר חינ .רבינו יהונת אומר שא אד מתנה
להיפטר מתשלומי פשיעה ,פקע מעמדו כשומר .למעשה ,הוא נקרא מזיק משו שהוא
לוקח בהמה על תנאי שיהיה מותר לו לפשוע בה.
שאלת מעמדו של פושע בשומרי וטיב החיובי שלו ,נידונית בראשוני
בהרחבה סביב שיטתו של הרמב" .2חשוב להבי שההתייחסות של רבינו יהונת לא
מכוונת לדיו מעמיק בשאלה זו .רבינו יהונת מביא את הביטוי הזה רק כדי לבאר
מדוע אד לא יתנה לפטור מתשלומי פשיעה בפועל .אבל את ההשלכות של הגדרת
פושע כמזיק נוכל לנצל על מנת לבנות הסבר עקרוני יותר במשנה.
הרעיו הכללי הוא שנית להתנות ולפטור מחיובי שומרי ,אבל לא נית להתנות
על מנת להשיג פטור מתשלומי נזיקי .התנייה לפטור מהיזקי כרוכה בהתנגשות ע
כללי מתנה על מה שכתוב בתורה ,ודבר זה לא מתאפשר .את הדיוק בלשו המשנה
נתלה במחלוקת המפורסמת של הרמב" והראב"ד בדבר פושע כמזיק ,ויש אחרוני
כמו המשנה למל" שאכ תלו בצורה זו.
אמנ ,לש העלאת סברה כזו חייבי להניח שאי אפשרות להתנות לפטור
בתשלומי נזיקי .סברה כזו צריכה לעמוד במבח הסוגייה בב"ק ,שאותה מצטט האור
זרוע בהקשר של סוגייתנו :
"‡ÏÂ ¯ÂÓ˘Ï' ¯Ó‡ Ï·ÂÁ‰ 'Ù·Â .‰˙‰ ÂÏÈÙ‡ - Ú˘Ù Ì‡ ¯ËÙÈÓ ‡Ï„ ÚÓ˘Ó ...
"...!'ÚÂ¯˜Ï
)‡(Êˆ¯ ÔÓÈÒ ‡ÚÈˆÓ ‡·· ÚÂ¯Ê ¯Â
האור זרוע מפנה אותנו למיעוט של 'לשמור ולא לקרוע' .מיעוט זה נאמר בגמרא
בב"ק צג .ביחס לאד שקיבל על עצמו חפ) על מנת לקרעו ,והוא אכ נפטר .מכא
מראה האור זרוע שנית להיפטר בהתנאה מחובת תשלומי ג במסגרת נזיקי.
אמת היא שהקושייה כפי שהאור זרוע מציג אותה ,אינה חזקה כל כ" .המיעוט
המובא בגמרא עוסק באד שבכלל לא קיבל עליו תורת שמירה ,אלא מראש הוא
קיבל חפ) בתורת קריעה .במשנתנו דני באד המקבל עליו תורת שמירה ,וחר#
קבלה זו הוא מעוניי להיפטר מתשלומי פשיעה.
אמנ ,האור זרוע לא מנסח את הזיקה בי הסוגיות כסתירה חזיתית ,ומעבר
לזאת נית להניח שהאור זרוע לא מתמקד דווקא במיעוט המקומי של 'לשמור ולא

2

יקו איש מוזר ויתנה כ" ,התנאי שלו יחול בפועל.
עיי בהקשר זה בשיעור העוסק בדי בבעלי.
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לקרוע' ,אלא הוא מפנה אותנו לסוגייה שלימה .ואכ ,באותה סוגייה משמע שאפשר
להיפטר מתשלומי היזק ג במסגרת של מערכת שומרי ,וכ" עולה מ המשנה בב"ק
צב .העוסקת באד האומר לחבירו קרע את כסותי.
כתגובה מציע האור זרוע חילוק פשוט :
",ÂÚ¯˜‡ ¯Ó‡ È‡ ÌÁ ¯ÓÂ˘ Ï·‡ ,¯ÂËÙ ÍÎÈÙÏ Ú¯˜ ÂÏ ¯Ó‡ ¯ÈÎ˘Ó‰ Ì˙‰„ - Ï"È ...
"Ï"ÎÚ ‰ÈÈÓÎ ÏÎ Â‡Ï
)‡(Êˆ¯ ÔÓÈÒ ‡ÚÈˆÓ ‡·· ÚÂ¯Ê ¯Â
לפי האור זרוע יש להבדיל בי מצב שבו המפקיד נות לשומר אישור לקרוע
ולהיפטר ,לבי מצב שבו השומר רוצה לקבוע לעצמו פריבילגיה להזיק .מתו" חילוק
זה מנוטרלת הגמרא בב"ק ,ונית לתלות את ההשמטה במשנה בב"מ צד .בתפיסה
העקרונית של פושע כמזיק .נדגיש שלא מדובר בחילוק הטכני של רבינו יהונת ,הד
בדעתו השטותית של המתנה ,אלא ברמה ההלכתית הטהורה של יכולת להיפטר על
ידי תנאי מחיובי שומרי ולא מחיובי נזיקי.
ייתכ שעצ יכולת החילוק בי המפקיד לשומר כפי שהיא מועלה באור זרוע,
תלויה בהבנת אופי הדי של קרע את כסותי .נית להבי די זה בצורה כפולה :
הבנה אחת  בקרע את כסותי אתה מרשה לאד להזיק את החפ) של" ,והוא
מוגדר כמזיק ,אלא שאתה מוכ לפטור אותו מתשלומי מזיק.
הבנה שנייה  בקרע את כסותי אתה מפקיע למעשה את 'ש מזיק' מהאד
הקורע .כפי שההיתר שאתה נות לחביר" לקחת חפ) של" אינו מגדיר אותו כגזל
שנפטר מחובת השבה ,כ" ג קרע את כסותי אינו מגדיר אותו כמזיק הפטור
מתשלומי .אתה פשוט אומר שבקונסטלציה הזו הוא אינו מזיק כלל.
ההבנה השנייה פשוטה יותר ,א כי נית למצוא שרידי ג להבנה הראשונה.
אחד המקומות הבולטי שבו עולה ההבנה הראשונה ,הוא בתוס' ,במסגרת דיו בדי
של מתנה על מה שכתוב בתורה :
".‰¯Â˙· ·Â˙Î˘ ‰Ó ÏÚ ‰˙Ó„ ,ÏÂÁÓÏ ÏÎÂÈ ‡Ï˘ ‡ÓÈ ÔÈ˜ÊÈ ÔÈÈÚÏ„ - ‰˘˜ Ï·‡ ...
"...¯ÂËÙ - ¯ÂËÙÏ ˙Ó ÏÚ È„Î ¯·˘Â È˙ÂÒÎ ˙‡ Ú¯˜ Ï·ÂÁ‰· Ô˙‰Â ,"‰ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ
)(È¯‰ ‰"„ 'ÒÂ˙ :Â-.Â ˙Â·Â˙Î
לפי ההבנה השנייה שהצענו ,אי מקו לקושיית התוס' .מתנה על מה שכתוב
בתורה הוא ניסיו להכתיב תכני שוני מאלו שהתורה קבעה במסגרות של התורה.
למשל ,הניסיו ליצור נזיר ששותה יי או הלוואה בלי השמטה בשביעית או אישות
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בלי שאר כסות ועונה ,אלו דוגמאות של מתנה על מה שכתוב בתורה .אבל קרע את
כסותי ,לפי ההבנה השנייה ,אינו ניסיו ליצור מזיק הפטור מתשלומי.
על כרחינו ,שלהבנת התוס' ג כא מדובר בניסיו ליצור מזיק שפטור מתשלומי
וניסיו כזה נתקל במגבלות של מתנה על מה שכתוב בתורה .וכא נוכל לחזור ולבדוק
את החילוק שמוצע באור זרוע.
לפי ההבנה של התוס' ,החילוק פחות ברור .שהרי א עוסקי בהחלת תנאי ,יש
לשני הצדדי מרחב גדול לכל סוגי התנאי שעולי בדעת .לעומת זאת ,לפי ההבנה
השנייה שהעלינו ,אנו עוסקי בהגדרת האד .וכא נית בהחלט לומר שאד לא יכול
לשנות את הגדרתו כמזיק .אד לא יכול לקבוע ביחס לחפצי חבירו שהוא לוקח אות
ואינו נחשב גזל .כא יש אור ירוק למפקיד בלבד ,כפי שחילק האור זרוע.

ג .מודל השומרי כמודל מרובב
עד כה דנו בצורה מופשטת בטיב חיובו של שומר חינ על רקע הכלל של מתנה
על מה שכתוב בתורה .לאור המש" הסוגייה ,נית לבחו כיוו שונה לחלוטי .הגמרא
שואלת מדוע ההתנאות המובאות בחלק הראשו של המשנה אינ פוגמות בכלל של
מתנה על מה שכתוב בתורה .לגמרא שני תירוצי :
תירו) ראשו  חלקה הראשו של המשנה הוא אכ מתנה על מה שכתוב בתורה.
א #על פי כ ,בתנאי מסויימי נית להתנות על מה שכתוב בתורה .למשל ,בדבר
שבממו על פי שיטת ר' יהודה ,חל ג תנאי מסוג כזה.
תירו) שני  המקרי הנידוני ברישא של המשנה ,אינ מוגדרי מתנה על מה
שכתוב בתורה ,משו שבשומרי נית לומר ש'מעיקרא לא שיעבד נפשיה'.
א באנו לדו בהשמטת פטור פשיעה מהתנאי של שומר חינ ,יש להתייחס
כמוב לשני התירוצי הללו .אלא שכא יש להעיר על שתי אפשרויות שהעלו
הראשוני בהסבר הגמרא.
אפשרות אחת  למסקנה ,שני תירוצי הגמרא מוצעי בנפרד .הגמרא הביאה עוד
תירו) משו שהתירו) הראשו קביל א" ורק לשיטת ר' יהודה ,אבל א נוקטי
בתירו) הראשו דוחי את התירו) השני .כ" ודאי הבי הרמב" ,משו שהוא פוסק
להלכה על פי התירו) הראשו :
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"È‡˙ ÏÎ˘ ...ÌÏ˘ÏÓ ¯ÂËÙ ˙ÂÈ‰Ï Ï‡Â˘‰Â ,‰ÚÂ·˘Ó ¯ÂËÙ ˙ÂÈ‰Ï ÌÁ ¯ÓÂ˘ ‰˙Ó
·"...ÌÈÈ˜ ÔÂÓÓ Ï˘ ˙ÂÚÂ·˘· Â‡ ÔÂÓÓ
)¯(Ë/· ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
הרמב" אינו מנסה להראות מדוע אי פה מתנה על מה שכתוב בתורה ,או כיצד
חל פה די מיוחד בשומרי .אכ מדובר פה במתנה על מה שכתוב בתורה ,ולמרות
זאת  מכיו שזהו תנאי בממו  אי בכ" בעיה .זאת משו שתנאי שבממו קיי
אפילו במתנה על מה שכתוב בתורה.
אפשרות שנייה  למסקנה ,כאשר מובא התירו) השני יש בו תועלת ג במסגרת
שיטתו של ר' יהודה .אמנ התירו) הובא לשיטתו של ר' מאיר מתו" אילו) ,אבל הוא
לא נשלל ג במסגרת דבריו של ר' יהודה.
נבח את התירוצי עצמ .התירו) הראשו פשוט ,א מקבלי את שיטתו של ר'
יהודה .אבל בהבנת הרעיו של התירו) השני נחלקו הראשוני .נפתח בדברי רש"י
באותה סוגייה :
"˙Ó ÏÚ' ˘¯ÈÙ ¯·Î ÍÈ˘Ó ÈÎ È‡‰Â ,‰Ó‰·Ï ÍÈ˘Ó„ „Ú ‰¯ÈÓ˘Ï ˙ÈÁ ‡Ï ¯ÓÂ˘Â ...
˘‡„¯È˘ ‰ÓÏÂ ˙ˆ˜ÓÏ ‡Ï‡ ÔÈ¯ÓÂ˘ ˙¯Â˙· „¯ÈÏ ‰È˘Ù „·ÚÈ˘ ‡ÏÂ ,'‰ÚÂ·˘ ÂÈÏÚ ÂÏ ÔÈ
ÈÎÂ ,‰Ï ‰˘„˜˙È‡ 'ÈÏ ˙˘„Â˜Ó ˙‡ È¯‰' ‰Ï ¯Ó‡ ÈÎÓ ,‰˘‡‰ ˙‡ ˘„˜Ó‰ Ï·‡ ,„¯È
‡"...‰¯Â˙· ·Â˙Î˘ ‰Ó ÏÚ ‰˙Ó - ÈÏÚ ÈÏ ÔÈ‡˘ ˙Ó ÏÚ ‰Ï ¯Ó
)··‡ (‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ ‰"„ È"˘¯ .„ˆ ‡ÚÈˆÓ
ההבנה הפשוטה ברש"י ,וכ" תפסו הראשוני ,רואה בחילוק שהוא מציע עניי
כרונולוגי .בשומרי  התנאי קוד לחלותה של העיסקה ,והניסיו לשנות את מתכונת
העיסקה לפני שהיא היכתה שורשי עולה יפה אפילו לשיטת ר' מאיר .לעומת זאת,
בקידושי התנאי מגיע אחרי מעשה הקידושי ,וכא יש ניסיו לחתור תחת מוסד קיי,
ניסיו שנכשל מפאת ההגבלה של מתנה על מה שכתוב בתורה.
א מביני כ" ברש"י ,דבריו אכ מעוררי תמיהה .היא אינה נובעת מכ"
שהסברה העומדת מאחוריה קלושה ,אלא מהחילוק המציאותי בי שומרי לבי
קידושי .שהרי אפשר בקידושי להתנות עוד לפני שנותני את הטבעת ,ואפשר
בשומרי להתנות אחרי המשיכה ,וא כ מאי שיאטיה דרש"י לקבוע שדווקא
בשומרי התנאי קוד למעשה ורק ש התנאי חל?
בשאר הראשוני מופיעי תירוצי אחרי ,וכא נית לאפיי שני כיווני :
כיוו אחד  במסגרת דיני שומרי ,בניגוד לשאר המערכות בתורה ,נית איכשהו
להתנות על מה שכתוב בתורה.
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כיוו שני  בתיאור המופיע במשנה אי בכלל התייחסות לדיני שומרי ,ולא
נתקלי בבעיית מתנה על מה שכתוב בתורה.
הכיוו הראשו בוקע ועולה בדברי בעלי התוס' למיניה .נבח למשל את התוס'
בכתובות ,שמביא שני הסברי נפרדי למושג של 'מעיקרא לא שיעבד נפשיה' :
"‡˘Â Ï‡Â˘‰Â ÌÁ ¯ÓÂ˘ ,‰·¯‰ ÌÈ¯ÓÂ˘ ‰¯Â˙ ‰˙·È¯„ ÔÂÈÎ - Ì˙‰ È‡˘„ Ï"ÈÂ ...
˘¯ÓÂ˘ ‰¯Â˙ Â˙·ÈÈÁ„ Ì˙‰ È‡˘ - "‡ .Â‡˙ ÈÙÏ ˙ÂÈ‰Ï „Á‡ ÏÎ ÈÓ ÏÂÎÈ ,'ÂÎ ¯Î
˘·Â˙Î‰ ÏÎÏ ÌÓˆÚ ÌÈ„·Ú˘ÓÂ ,ÂÏ˘ ‰‡‰ ÏÎ˘ ÈÙÏ Ï‡Â˘Â ,¯Î˘ Á˜ÂÏ˘ ÏÚ ¯Î
·"...ÌÈ¯ÂËÙ - ÌÓˆÚ ÌÈ„·Ú˘Ó ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ÍÎÏ‰ ,‰˘¯Ù
)(È¯‰ ‰"„ 'ÒÂ˙ :Â ˙Â·Â˙Î
לפי התירו) הראשו ,ברוב מערכות התורה אכ אי גמישות ,והיא קובעת בה
ערו) אחד ויחיד שלא נית לשנות בו וממנו .אבל בשומרי בנתה התורה מראש
מודלי שוני ,ומכא ראיה שאי תבנית מקובעת שיש להתיישר לפיה בכל מקרה.
ריבוי המודלי מצביע על כ" שג אד פרטי יכול לעצב ז חדש של שומרי ,כפי
שעולה על דעתו .נית לראות שהתירו) הראשו לא נכנס כלל לשאלת היסודות של
חיובי שומר.
בתירו) השני ,נוגעי התוס' בשאלה הקשורה ליסוד חיוביו של השומר .על רקע
זה ה קובעי שחלויות תורתיות אינ תלויות בדר" כלל ברצונותיו של האד.
בנזירות לא שותי יי ,נקודה .אמת היא שעצ קבלת הנזירות מותנית בדעתו של
הנזיר ,אבל את תכני הנזירות אי בכוחו לקבוע .תכני אלו קבועי ועומדי ,וברגע
שנכנסת למערכת ,התורה מכתיבה ל" את ההלכות .חלק הדעת שבתפקוד" מתמצה
רק בשלב הפתיחה שבו לקחת על עצמ" את עצ הנזירות.3
מה שאי כ בשומרי .כא התורה לא הכתיבה הלכות כהנחתה מגבוה .בשומרי,
יש תלות הדדית בי מצבו של השומר והחיובי אות הוא מקבל על עצמו ,לבי
הגדרתו בשטח .לאמור  שואל מקבל על עצמו חיובי ברמה גבוהה משו שכל
ההנאה שלו ,שומר שכר מקבל על עצמו חיובי ברמה פחותה משואל משו שאי כל
ההנאה שלו ,וכ הלאה .על כל פני ,מכיו שחלות חיוביה היא פונקציה של
השתעבדות ,ה יכולי ליצור מעק .#במילי אחרות ,א אד יחליט שלא
להשתעבד לחיוב מסויי ,הוא לא יחול לגביו.4
3
4

וכ" קובעת המשנה בנזיר יא ,.שהאומר הריני נזיר על מנת שאהא שותה יי  הרי זה נזיר
ואסור ביי .בגמרא מבואר שהנזירות חלה ,א" התנאי בטל מדי מתנה על מה שכתוב בתורה.
ייתכ שתהיה נפק"מ בי שני תירוצי התוס' ,במקרה קיצו כמו שומר שמתנה להיפטר
מפשיעה .לפי התירו) הראשו ,ג תעלול שכזה אפשרי .א" לפי התירו) השני ,מוכרחי
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בתוס' הר"ש מופיעי הדברי בצורה דומה להופעת בתוס' .תוס' הר"ש מוסי#
נימה שונה מעט ,ובה הוא מסייג את התירו) השני .הוא לא טוע שהכל תלוי
בשיעבוד שהאד מקבל על עצמו ,אלא שהרוב תלוי בכ" .א #על פי כ ,רוב זה מספיק
לכ" שללא הסכמת השומר לא יחול השיעבוד.
בניגוד לאלו ,עולה הבדל משמעותי יותר א בוחני את ניסוחו של תוס' הרא"ש.
תוס' הרא"ש עוסק בהסבר הייחוד שתלתה הגמרא בדיני שומרי ,ה בב"מ וה
בכתובות .בב"מ מובא רק התירו) השני של התוס' בכתובות .ג בתוס' הרא"ש
בכתובות מובא רק תירו) אחד ,אבל ש משלב תוס' הרא"ש את שני תירוציו של
התוס' למרק אחד :
"‰¯Â˙ Â˙·ÈÈÁ„ ‡ÎÈ‰ ÂÈÈ‰ ,‰¯Â˙· ·Â˙Î˘ ‰Ó ÏÚ ‰˙Ó ·È˘Á„ ‡˙ÎÂ„ ÏÎ·Â ‡Î‰„ ...
‰¯Â˙ ‰˙·È¯ - ÔÈ¯ÓÂ˘ Ï·‡ ...Â˙˙Ï Â˙Ú„· ‰ÏÚ‰˘ ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ,¯Á‡ ¯·„ È„È ÏÚ ÔÂÓÓ
˘ÈÙÏÂ ,ÔÓˆÚ ˙Ú„· ÈÂÏ˙ ¯·„‰Â ,¯ÎÂ˘Â ¯Î˘ ‡˘Â Ï‡Â˘Â ÌÁ ¯ÓÂ˘ ,‰·¯‰ ÔÈ¯ÓÂ
"...ÌÓˆÚ ÔÈ„·Ú˘Ó Ô˙‡‰
)(È¯‰ ‰"„ ˘"‡¯‰ 'ÒÂ˙ .Â ˙Â·Â˙Î
כאמור ,תוס' הרא"ש קושר בי העניי של ריבוי שומרי הרבה ובי המקו
המרכזי שיש לדעת השומר ביצירת המערכת של שומרי .לפי תוס' הרא"ש ,קשור
עניי ריבוי השומרי בטבורו ליסוד של דעת כמחייב בסיסי בחיובי השמירה .וכא אנו
חוזרי לחקירה הבסיסית שנוגעת לשורש המשפטי של דיני שומרי :
הבנה אחת  לפיה ,מדובר בחיוב אובייקטיבי שהתורה קבעה .אמנ נדרשת
מהאד דעת כדי להיכנס למערכת של שומרי ,אבל את התכני של המערכת
מנחיתה התורה ,ולא נדרשת קבלה מדעת של כל סעיפי השמירה.
הבנה שנייה  דעת השומר מקבילה לדעת קנייני ,והשומר משעבד את עצמו
לכל קנייני שמירתו וחיובי שמירתו.
קיומ של מחייבי ממוניי שאינ תלויי בדעת האד ,אינו מוטל בספק.
הדוגמה המובהקת היא נזיקי ,אבל ג בהלוואה ,לש משל ,נוצרי שיעבודי מכוח
עצ ההלוואה ,ג א הלווה לא רוצה בכ" .חר #זאת ,נית להעלות ביחס לשומרי
את ההבנה השנייה ,שרואה בה תחו ייחודי.
ייתכ שלייחוד של דיני שומרי בהיטל של החקירה שהוזכרה ,יש עוג בדברי
הגמרא הבאה בב"ק :
לבנות מסגרת כלשהי של שומרי ,כדי שבתוכה יהיה נית לבחור  למה להשתעבד ולמה לא.
לפיכ"  מודל שחורג מכל דפוס של שמירה ,לא יתקבל.
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"‡Â˙˜ÈÊ‰ ,'‡Â‰ ÛÒÎ Ï˘ - Â· È¯‰Ê‰' ‰Ï ¯Ó‡Â ‰˘‡Ï ·‰Ê ¯È„ Ô˙Â‰ - ‡·¯ ¯Ó
˙ÓÏ˘Ó ,Â· ‰Ú˘Ù .'‰È˙˜Ê‡„ ‰È·‚ ÍÈÏ ‰Â‰ È‡Ó' - ‰Ï ¯Ó‡„ ÌÂ˘Ó ·‰Ê ¯È„ ˙ÓÏ˘Ó
˘ÈÏÈ·˜ ‡Ï ‡·‰„„ ‡˙Â¯ÈË ÈÏÚ ÈÏÈ·˜ ‡ÙÒÎ„ ‡˙Â¯ÈË' – ‰ÈÏ ‰¯Ó‡„ ,ÛÒÎ Ï
"...'ÈÏÚ
)··‡ ˜(.·Ò ‡Ó
בגמרא מובע חילוק ברור בי נזיקי לבי פשיעה ,במסגרת חיובי שמירה .בנזיקי
חייבת האישה לשל דינר של זהב ,ואילו בשמירה כבר יש לה טענה חזקה .היא יכולה
לומר שהיא קיבלה על עצמה שמירה של 'דינר כס '#ולא שמירה של 'דינר זהב' .ג
לשו הגמרא ,מעבר להגיו שבה ,בונה את חיוב השמירה על הקבלה שמקבלת האישה
על עצמה ,ומכא יסוד למרכזיותה של הדעת בקביעת תכני השמירה.
אמנ ,נית לדחות את הראיה הזו ,לפחות בשתי דרכי :
דר" אחת  המהרש"ל .הוא טוע שהפטור של האישה בפשיעה אינו מבוסס על
חוסר קבלת שמירה מצידה .הפטור במקרה זה נובע מפשיעת הבעלי .ס" הכל,
הבעלי יצקו את היסודות לרמת שמירה פחותה ,ויש כא מעי 'איהו דאזיק אנפשיה'
בכ" שהוא אמר לה שמדובר בדינר של כס .#עיקרו זה ,שהשתתפות הניזק בגרימת
הנזק פוטרת את המזיק ,מופיע בכמה סוגיות בב"ק ,5ובהחלט ייתכ שזהו ג העיקרו
העומד מאחורי הגמרא שצוטטה לעיל.
דר" שנייה  המצב של האישה השומרת מקביל למצב של ֶמ ַקח טעות .במקרי
של מקח טעות אי חיוב ,ואפילו א נאמר שחיובי השמירה הפרטניי אינ תלויי
בדעת .העובדה המוסכמת על הכל ,שעצ קבלת השמירה מותנית בדעת ,מספיקה
לבניית תשתית להגדרה של מקח טעות ,ופוטרת את האישה.
הגרי"ד הביא בש הגר"מ ראיה הפוכה ,מהסוגייה של שואל שלא מדעת .הוא
מסיק מש שעקרונית חיובי שמירה אינ תלויי בדעת האד ,וה מתקבעי
כהנחתה מ התורה .הדבר בולט לפי מ"ד שואל שלא מדעת שואל הוי ,שכ סביר
להניח ששואל שלא מדעת אינו מתכוו לקבל עליו את חיובי השמירה של שואל ,וא#
על פי כ ה חלי עליו .מכא נית להסיק שאי צור" בדעת על מנת לקבל חיובי
שמירה ,אלא זו הנחתה מהתורה.
ייתכ שיש לחלק בקטע הזה בי שואל לבי שומר שכר ושומר חינ .שואל
ביסודו איננו שומר .הוא אד שרוצה להשתמש בחפ) ,ואגב רצו זה מלבישי עליו
את חיובי השמירה .נית לומר ביחס לחיובי שמירה כאלו ,שחלי בדר" נלווית ,שה

5

עיי בשיעור העוסק בהלכה של מתה מחמת מלאכה.
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חלי ג ללא רצונו של השואל .שהרי כל שואל מעדי #במידה מסויימת להתחמק
מחיובי השמירה ,והוא מקבל אות כאילו) ,מתו" הנחתה של התורה.
לעומת זאת ,שומר חינ ושומר שכר נמצאי במעמד של שומרי נטו .ה רוצי
לשמור מיוזמת ,משו שזו העבודה שלה .כא נוכל להבי שחיובי השמירה בנויי
על התחייבות מדעת ,ואי צור" בהחלת חיובי שמירה בצורה פורמלית מכוח מעמד
הנתו כשומרי.6
חילוק זה מצמצ את דבריו של הגרי"ד לשואל בלבד ,וג ההוכחה שלו נוגעת רק
לשואל .יתירה מזו ,עצ הוכחתו היא רק למ"ד ששואל שלא מדעת שואל הוי ,ואנו
לא פוסקי כמ"ד זה להלכה .מעבר לנימוקי הללו ,נית לדחות את עצ הראיה
משו שאי בה שו הכרח.
מקו מובהק נוס #שבו חלי חיובי שמירה ללא קבלה מצד השומר ,הוא בשומר
אבידה .ואכ ,הגמרא בב"ק נו :מסבירה ש'רחמנא שעבדיה בעל כרחיה' .אבל אי
אפשרות להסיק מכא על המצב הרגיל של שומרי ,משו שבהחלט נית לראות
שומר אבידה כחריג בנו #השומרי ,ולא נית להקיש ממנו.

ד .מחו) למודל השומרי
עד כא עסקנו בקו הכללי של בעלי התוס' ,בבוא לבאר את התירו) של הגמרא
עבור ר' מאיר .בראשוני מופיע קו חשיבה שונה ,שאותו נקטו ראשוני ספרד .המקור
הוא בדברי הר"ח המובאי בשטמ"ק ,ובעקבות הר"ח פירשו באופ דומה ג הרמב"
והריטב"א .וכ" מסביר הר"ח :
"Ï˘ ‰¯ÈÓ˘· ‰Ï Â„¯È ‡Ï„ ...‰ÚÂ·˘Ó ¯ÂËÙ ˙ÂÈ‰Ï ÌÁ ¯ÓÂ˘ ‰˙‰˘ ÔÂÈÎ - ˘Â¯ÈÙ ...
˙˙‡ ˘„˜ÓÏ ‰ÓÂ„ ÂÈ‡Â ...‰¯Â˙ Ï˘ ÌÈ¯ÓÂ˘‰ ÔÓ ÔÈ·Â˘Á ÌÈ‡Â ,ÔÓˆÚ Â„·Ú˘ ‡ÏÂ ,‰¯Â
,·Â˙Î‰ ÏË·Ï ‡· - ˙ÂÒÎÏ ‡Ï˘Â ÔÂÊ˙ ‡Ï˘ ‰˙‰˘ÎÂ ,ÔÈ˘Â„È˜ ÂÈÏÚ ÂÏÁ˘ ,‰˘‡‰
"...ÏË· Â‡˙ ÍÎÈÙÏ
)··‡ ( [·˜˙˙ „ÂÓÚ] Ï‡Á ÂÈ·¯ ÔÂ˘Ï ‰ÊÂ ‰"„ ˜"ÓË˘ .„ˆ ‡ÚÈˆÓ
הראב"ד ,הרמב" והריטב"א מתבטאי בצורה דומה .הנקודה המרכזית שונה
באופ מהותי מדברי התוס' .לפי התוס' ,יש כא מתנה על מה שכתוב בתורה ,אלא

6

ג כא ,ייתכ שנפצל בי די הפשיעה לבי שאר החיובי של שומר חינ ושומר שכר .לאמור
 חיוב בפשיעה יחול ג בלי התחייבות לכ" מדעת ,היות וזהו חיוב כללי הנשע על היסוד של
פושע כמזיק .יסוד זה אינו ייחודי לשומרי ,והוא חל ג ללא התחייבות.
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שבשומרי זה לגיטימי לפי ר' מאיר .א מפאת העובדה שכבר התורה ריבתה שומרי
הרבה ,וא מצד ההישענות על יסוד הדעת בקבלת חיובי שמירה.
לא זו דרכ של חכמי ספרד .לפיה ,ג בשומרי אי אפשרות להתנות על מה
שכתוב בתורה .אבל במשנה שלנו אי מתנה על מה שכתוב בתורה כלל .מתנה על מה
שכתוב בתורה הוא הרצו בחלות תורתית מוגדרת ,ע המגמה לשנות אותה לפי
מידותי" .למשל ,נזיר שרוצה לשתות יי ,או נישואי בלי האחריות לכ" .רצו כזה
נשלל ,משו שהתורה קבעה את התכני המדוייקי של נזירות ושל קידושי ,ואי
לזוז מה כמלוא נימה.
אבל אי ספק שאד יכול לקבל על עצמו איסורי תגלחת וטומאה למתי,
ולהמשי" לשתות יי .הדגש הוא שאד כזה אינו נזיר בשו אמת מידה ,אלא סת
אד שקיבל על עצמו דברי מסויימי .אפשר ג להיות חבר של מישהי ,ולא
להתחייב מולה בשאר כסות ועונה ,אלא שברור לחלוטי שאי אלו קידושי.
באופ דומה ,א אד רוצה ללבוש כתר דשומר ואיצטלה דשומר בלי חיובי
שומרי ,הדבר בלתי אפשרי לחלוטי .אבל במשנה שלנו מדובר על עניי שונה.
במשנה שלנו מציע אד מסויי לקבל על עצמו חיובי כלשה ,בלי להיקרא שומר.
קבלה כזו יכולה להיתפר לפי כל חשבו שיהא ,משו שלא מתיימרי לאמ) את
הקטגוריה של שומר שנקבעה בתורה ולשנות אותה .7הריטב"א מוסי #נופ" מסויי
להסבר הזה :
"Â‰ÏÎ·„ .‰¯Â˙· ·Â˙Î˘ ‰Ó ÏÚ ‰˙Ó Â‰· ¯Ó˙È‡„ Í„È‡Ï ÈÓ„ ‡Ï ÌÈ¯ÓÂ˘„ ‡‰„ ...
‡ÂÏ‡·Â ...'˘Â‚È ‡Ï' ·È˙Î ˙ÈÚÈ·˘·Â ,'ÂÂ˙ Ï‡' ·È˙Î ‰‡Â‡·„ ,‡È„‰· ‡ÓÁ¯ ¯‰Ê‡ Í„È
¯Ï·‡ .‰¯Â˙ ‰„ÈÙ˜‰˘ ‰Ó ÏÚ ‰˙Ó ,‰Ê „‚Î ‰˙Ó˘ ÏÎ ÍÎÏÈ‰ .Â‰· „ÈÙ˜ ‡ÓÁ
·„...ÌÈ¯ÓÂ˘ ÈÈ„Ó ¯ËÙÈ ‡Ï˘ ‰ÈÏÚ ¯‰Ê‡ ‡ÏÂ ,‡„ÈÙ˜ ‡¯˜ ÈÏ‚ ‡Ï ÌÈ¯ÓÂ˘ ÈÈ
"‰¯Â˙ ÔÈ„ ÏÚ ‰˙Ó ÂÈ‡ - ÛÈÒÂ‰Ï Â‡ Â·ÂÈÁÓ ÚÂ¯‚Ï ‰˙Ó˘ÎÂ
)··‡ (‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ ‰"„ ‡"·ËÈ¯ .„ˆ ‡ÚÈˆÓ
הקו העקרוני שלו דומה לדברי הר"ח .ג הוא מדגיש שבמשנתנו אי בכלל
קונסטלציה של מתנה על מה שכתוב בתורה .אלא שהוא מוסי #קריטריו שעל פיו
נית לקבוע א אד מתנה על מה שכתוב בתורה או לא.
לפי הרמב" והר"ח יש להניח שמתו" דבריו של המתנה רואי מהי מגמתו .א
מגמתו לעצב קטגוריה הלכתית בדרכיו הוא ,שוללי את דבריו .א כוונתו ליצור
7

סביר להניח ,לפי הקו של ראשוני ספרד ,שבמקרה כזה לא תהיה שבועת שומרי מהתורה.
זאת בניגוד לקו של חכמי צרפת.
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קטגוריות שאינ מופיעות בתורה ,נית לקבל את דבריו .לפי הריטב"א לא משתמשי
באמת מידה סובייקטיבית כזו ,אלא יש סרגל אובייקטיבי.
בכל תחו נית לבחו הא התורה רצתה למנוע את יצירת של קטגוריות לויי,
או שמא לתורה לא אכפת .וכא בודקי הא יש איסור שחופ #את הקביעות
החיוביות שבכל תחו .בהלוואה ,למשל ,יש איסור של לא יגוש ,ולכ ברור שהתורה
רצתה למנוע הלוואות שלא משמטות בשביעית .אבל בדיני שומרי יש רק פירוט
טכני ומעשי של קטגוריות השומרי ,ומכא מביני שאי שו רצו למנוע יצירה
חופשית של קטגוריות שמירה אחרות.
על כל פני ,ג לפי הריטב"א אי כא ניסיו לעצב מחדש דיני שואל או שומר
שכר ודומיה .הניסיו הוא ליצור ֵש חדש שאינו מופיע בתורה כלל ,ויצירה כזו
אפשרית בהחלט .הריטב"א מצייד אותנו במדד של יסודות איסוריי ,אשר קיומ
מעיד על כ" שהתורה מתנגדת ליצירות חדשניות ,ואי קיומ )כפי שקורה בשומרי(
נות אור ירוק להמצאות מקוריות.8
על רקע שני קוי החשיבה הללו בראשוני ,נוכל לחזור לסוגייה .כפי שראינו,
בגמרא מופיעי שני תירוצי .יש מקו להבי במה חלק התירו) הראשו על התירו)
השני .וכא נית לפצל בי קו החשיבה של בעלי התוס' לבי הקו שאותו מייצגי
חכמי ספרד.
א מסבירי כתוס' ,ומחדשי שבשומרי יש היתר ליצירת מתנה על מה שכתוב
בתורה ,קל להבי את נקודת המחלוקת .בעל התירו) הראשו חשב שאי לקבל את
החידוש הזה ,חר #העובדה שבשומרי הגדירה התורה כמה מודלי .באופ דומה נית
8

אמנ ,ג בתחומי שבה יש לאו ,מודה הריטב"א שנית לעוקפו כאשר לא נכנסי איתו
להתנגשות .ראיה לדבר מהגמרא במכות ג ,:ביחס לאונאה ולשביעית .הגמרא מחלקת בי 'על
מנת שאי ל" עלי אונאה' )ש התנאי חל( לבי 'על מנת שאי בו אונאה' )ש התנאי לא חל(.
או ,במקביל ,בי 'על מנת שלא תשמטני בשביעית' )התנאי חל( לבי 'על מנת שלא תשמטני
שביעית' )ש אי התנאי חל(.
והטע  במקרה הראשו אי ניסיו לדחות את הלאו של אונאה או את די ההשמטה של
שנת שביעית .יש בקשה למחול על האונאה וההשמטה ,למרות שמעיקר הדי ה אמורות
לחול ,ובקשה שכזו  אפשר לקבלה .באופ מקביל  אד מסוגל להתנות שחבירו ימחל על
השמטת החוב ,כי אי בכ" ניסיו לבטל את די התורה .רק א התנאי מתיימר לקבוע ששנת
השביעית לא תשמט  תנאו בטל .וכ" מבאר הריטב"א ש  " ...דכי אמר על מנת שאי ל" עלי
אונאה ,תנאו קיי ,לפי שהתנאי הוא ביניה וכאלו מוחל לוקח אונאתו .אבל כשהתנה על
מנת שאי בו אונאה  התנה שאי במקח הזה די אונאה ,כלומר שלא תחול עליו ,והוא מתנה
על מה שאי אפשר) "...מכות ג :ריטב"א ד"ה אמר רב ענ(.
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לומר ,שבעל התירו) הראשו דחה את ההנחה שבונה את חיובי השומרי על דעת
שומר ועל קבלת התחייבות .על כ הוא נאל) להעמיד את המשנה כר' יהודה.
א מביני כרמב" וכחבריו ,קשה יותר לנסח את עמדת התירו) הראשו ואת
הדחייה של יכולת יצירת קטגוריה נפרדת .לכאורה ,הנימוק של הרמב" משכנע .ייתכ
שהתירו) הראשו סבר שעצ המציאות של שומר יוצרת את מערכת חיובי התורה,
ולא נית על ידי הורדת התווית של שומר והדבקת תווית אחרת לשנות את מערכת
החיובי כרצונ".
לחילופי ,במסגרת פירוש הסוגייה ,נית להציע שקיומו של התירו) הראשו שרד
רק עד שהועלה התירו) השני .לאחר העלאת התירו) השני ,נית לייש אותו א#
בדברי ר' יהודה ,משו שהלוגיקה העומדת מאחוריו מאפילה על אלו שינסו לחלוק,
ואי כא מקו להתנאה כלל ועיקר.
א נקבל הבנה זו במסקנת הסוגייה ,לאור הרמב" ,יקשה מאוד לחלק בי פטור
מפשיעה לבי הפקעת כל חיוב אחר .בר ,נית להבי למסקנה בצורה אחרת .נוכל
לומר שאמנ מדובר אליבא דר' יהודה בהתנאה ,ומשתי סיבות אפשריות .או מפני
שנאמ) את מהל" התוס' ,או מפני שנציע שא #לדעת הרמב" עומדי לרשות הצדדי
שני ערוצי  האחד הוא תיקו מערכת שומרי והשני התחמקות הימנה.
א ,מצד אחד ,נקבל הבנה זו בסוגייה ,ומצד שני נבנה על שיטת הרמב" שמגדיר
פושע כמזיק ,יתיישב הדיוק שלנו מהמשנה  שאי השומר המתנה נפטר מפשיעה 
כמי חומר .לפי ר' מאיר ,לאור התירו) השני כפי שהסבירו הרמב" ,באמת לא יהיה
מקו לחלק .שכ אי כא יחסי שומר ומפקיד ,ודי פושע כמזיק לא נאמר  אפילו
לשיטת הרמב"  אלא בשומר.
מאיד" ,לפי ר' יהודה נאמר שמדובר על שומר ,אלא שהוא הצליח לתפור לעצמו
חיובי משלו ,משו שבדבר שבממו אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה .ועל כ,
נית לחלק ולומר שר' יהודה יגביל את חירותו של השומר ,ויתיר לו לפטור את עצמו
רק ברמה הממונית הצרופה .ברגע שמדובר בחיובי מזיק ,נתקלי ברובד איסורי ,וכא
חוזרת הבעיה של מתנה על מה שכתוב בתורה .לעומתו ,לר' מאיר לא תהיה הגבלה
על אופי הפטורי ,משו שלפיו אי כא שומר.

ה .הוספת חיובי שומרי
דיברנו על כ" שר' יהודה יגביל את יכולת ההתנאה כאשר הדבר יגיע לידי חיובי
מזיק ,היות שכל ההיתר של מתנה על מה שכתוב בתורה לר' יהודה יחול רק ביישומי
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ממוניי צרופי .אנו מניחי ,כמוב ,שהמושג איסור הוא מושג רחב ,דהיינו  ג
תחומי ממוניי שיש לה השלכות איסוריות ,נכללי במושג זה.9
לכ ,אד שירצה להתנות שמותר לו לגזול לא יוכל לעשות זאת ג לפי ר' יהודה.
רק בדיני ממונות מובהקי נרשה לו להתנות ,ולפיכ" א רואי פושע כמזיק ,נית
לדחות את יכולת ההתנאה .יש להעיר שהמקור לאיסור להזיק אינו ברור כל כ".
הגמרא אמנ מגדירה את השליחות לחפור בור כשליחות לדבר עבירה ,אבל קשה
למצוא מקור מוגדר לאיסור.10
אי להקשות מ הגמרא בב"ק צג ,.משו שבה נסביר כפי שביארנו לעיל שאי
שו מימד של איסור .בעל הממו אינו אומר ל" קרע את כסותי ואני מתיר ל" להזיק.
הוא אומר שאתה בכלל לא מזיק ,היות שאי פה נזק! רופא שמנתח אות" אינו חובל
ברשיו ,אלא רופא.
בנקודה זו נית לבחו את הצד השני של המטבע ,של הוספת חיובי .וכ" פוסק
הרמב" בהלכות שכירות :
"ÏÚ· ‰˙Ó ÔÎÂ ,ÌÏ˘ÏÓ ¯ÂËÙ ˙ÂÈ‰Ï Ï‡Â˘‰Â ,‰ÚÂ·˘Ó ¯ÂËÙ ˙ÂÈ‰Ï ÌÁ ¯ÓÂ˘ ‰˙Ó
"...Ï‡Â˘Î ÏÎ· ÔÈ·ÈÈÁ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÎÂ˘Â ¯Î˘ ‡˘Â Â‡ ¯Î˘ ¯ÓÂ˘ ÏÚ ÔÂ„˜Ù‰
)¯(Ë/· ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
הגמרא דנה בדר" הטכנית שבה מתרחשת הוספה כזו :
"˙‡ .Â„ÈÓ Â˜˘· - Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ?ÌÈ¯·„· ,È‡Ó· .Ï‡Â˘Î ˙ÂÈ‰Ï ¯Î˘ ¯ÓÂ˘ ‰˙ÓÂ -
˘ÈÈ‡„ ‡Ï˜ ‰ÈÏ ˜ÈÙ ‡˜„ ‰‡‰ ‡È‰‰· ,Â„ÈÓ Â˜ ‡Ï˘· ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ - ¯Ó‡ ÔÁÂÈ '¯Â
"‰È˘Ù „·Ú˘ÓÂ ¯ÈÓ‚ ,‡Â‰ ‡ÓÈ‰Ó
)··‡ (.„ˆ ‡ÚÈˆÓ
הוספת חיובי שמירה עשויה להימדד בעוד מישורי .למשל ,בגמרא בב"מ נח.
נידונית הוספה של מאגר הנכסי עליה שומרי .עקרונית ,עבדי שטרות וקרקעות
ממועטי מדיני שמירה ,אבל הגמרא קובעת שבמצב של קנו מידו נית להחיל שמירה
ג על מצבי שממועטי בדר" כלל מדיני שמירה.

9
10

דיו כללי בקטגוריות של ממו ,איסור ,ואיסורא דאית ביה ממונא ,עולה סביב הגמרא
בשבועות לו :והראשוני ש.
איסור זה ומקורותיו ,נידוני בהרחבה בשיעורי הרא"ל בדינא דגרמי .עיי ש בשיעור העוסק
בכ" ,בעמודי .169180
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ג ש יש לבחו את התוספת ,הא מדובר במסגרת של דיני שומרי שהורחבה,
או שמא מדובר במודל הדומה לזה של הרמב" ,מודל של התקשרות חדשה שאינה
קשורה לדיני שומרי.
חקירה זו יכולה לבוא לידי ביטוי בהקשרי רבי .נציג שתי דוגמאות :
דוגמה אחת  לעניי שבועה.
דוגמה שנייה  קבלת אחריות כשומר מסויי.
הדוגמה הראשונה נידונית בש"" ,והוא ד בחיוב שבועה שאד רוצה להוסי #על
עצמו אפילו במקרי בה הוא לא צרי" להישבע .עניי זה יכול להיתלות בחקירה
שלנו .א מדובר בהתקשרות חדשה שאינה נכנסת למסגרת של דיני שומרי ,סביר
להניח שנית להוסי #רק חיובי תשלומי .11לעומת זאת ,א מדובר בתגבור מעמד"
כשומר ,אפשר להגיע במסגרת החיובי המתווספי ג לתחו של שבועה.
הדוגמה השנייה עולה בשו"ת הרשב"א .הוא ד בשומר חינ שקיבל על עצמו
אחריות נוספת ,ולא פירט את רמתה .הרשב"א מעלה אפשרויות אחדות בדבר הרמה
הנתבעת משומר כזה .נית לחייב אותו עד הסו ,#כשואל .נית לומר שהוא קופ) רק
דרגה אחת ומגיע לרמה של שומר שכר.
הרשב"א משתעשע באפשרות נוספת .הוא מעלה מסברה את האפשרות ששומר
כזה יתחייב רק באבידה ,אבל לא בגניבה שהיא מעי אונס .אחר כ" נוסג הרשב"א
מאפשרות זו ,אבל א מאמצי אותה יש לתלות אותה בצד החקירה שקובע
התקשרות חדשה לחלוטי .א מדובר בניסיו לעצב מסגרת של דיני שומרי ,יש
לכאורה לאמ) את כל דיניו של שומר מסויי ,ואי אפשרות ליצור חיובי שומר שכר
למחצה ,לשליש ולרביע.
לנושא של הוספת חיובי שמירה יכולות להיות השלכות על אופי החיובי ,כפי
שהדבר עולה בסוגיי ,וג על היק #החיובי כפי שראינו ביחס לעבדי שטרות
וקרקעות .הראשוני הצביעו על נקודת הבדל בי שתי הסוגיות ,ביחס לדר" שבה
נוצרת התוספת הזו בחיובי השמירה.
בד #צד .מופיעות שתי דעות ביחס לדר" זו ,ולפי ר' יוחנ אי צור" בקניי .לעומת
זאת ,בד #נח .מסכי ג ר' יוחנ שיש צור" בקניי לש יצירת אותה מערכת חדשנית
של הוספת חיובי שמירה .וכ" מתרצי התוס' בקושייה זו :

11

תיתכ ג נפק"מ פנימית בדיני תשלומי .א מדובר במסגרת של שומרי שהורחבה ,יהיו
התשלומי מעידית ,שהרי השומרי משלמי ממיטב כמו כל אבות הנזיקי .א" א מדובר
במודל של הרמב" ,נדו אות בבינונית כמו כל בעל חוב.

מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרי
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"Ì˙‰ - ÈÓ È‡ ,ÔÈ˜ ‡Ï· ‰È˘Ù „·Ú˘Ó ‡Ï ,‰ÚÂ·˘Ó 'ÈÙ‡ ¯ÂËÙ„ ,‡Î‰„ - Ï"ÈÂ ...
"‰È˘Ù „·Ú˘Ó ‰‡‰ ‡È‰‰·Â ,ÂÏ ÏÈ‡˘‰˘ ÌÏÂÚ‰ ÌÈ¯Â·Ò ,Ï‡Â˘Î ·ÈÈÁ˙Ó˘ ÔÂÈÎ
)··‡ (¯Ó‡ ‰"„ 'ÒÂ˙ .Á ‡ÚÈˆÓ
שני תירוצי התוס' מותירי את הסוגיות במסגרת של דיני שומרי ,וקובעי
חלוקה פנימית בתו" דיני שומרי עצמ .אבל נית לבנות על חלוקה עקרונית יותר
בי שתי הסוגיות.
בד #צד .עוסקי במסגרת של שומרי ,והשאלה היא איזו רמה של שומר מושגת.
ופה סובר ר' יוחנ שאי צור" בקניי .מערכת השמירה כבר נוצרה ,ולש חיזוקה של
מערכת קיימת אפשר להסתפק בדברי ,ואי צור" בקניי.
אבל בעבדי שטרות וקרקעות רוצה הגמרא ליצור יש מאי .עבדי שטרות
וקרקעות אינ כלולי בפרשת שומרי ,ואי לגביה דיני שומרי .הרחבת חיובי
השמירה ביחס לעבדי שטרות וקרקעות היא ברייה בפני עצמה ,וכא סבור ג ר'
יוחנ שיש צור" בקניי.
ייתכ שדבר זה תלוי במעמד של שמירה ביחס לעבדי שטרות וקרקעות .לפי
הרמב" יש לגביה חיוב פשיעה ,ומכא נית להסיק שהוא לא ממעט אות לחלוטי
מכל המערכת של שומרי וחיוביה .הראב"ד תוק #את הרמב" בנקודה זו ,ומשמע
ממנו שהמיעוט הוא טוטלי.
לפיכ" ,במסגרת הבנתו של הראב"ד נוכל לחלק היטב בי הסוגייה בד #נח.
לחבירתה בסו #השוכר את הפועלי .לפי הרמב" ג בעבדי שטרות וקרקעות יש
מסגרת עקרונית של שמירה ,ועל כ עוצמת החילוק המוצע תקהה לה.
נית לדו על רקע חילוק זה ביישומי נוספי .למשל ,א אד רוצה לחייב את
עצמו בשמירה בבעלי ,הא דרוש קניי לש כ"? על פי הקו העקרוני שלנו ,יהיה
הדבר תלוי בטיב הפטור של בבעלי .א בבעלי מפקיע את עצ מעמד השומר,
סביר להניח שנדרוש קניי לש יצירת חיוב בשמירה בבעלי .א ה'בבעלי' אינו
מפקיע מעמד של שומר ,אלא רק משמש כפטור מתשלומי שמירה ,ייתכ שהוספת
חיוב תשלו במסגרת של בבעלי תסתפק בדברי ,לפחות לשיטת ר' יוחנ.12
נקיטת צד החקירה שרואה בהוספת חיובי שמירה יצירת מסגרת מחודשת ,מעלה
לאוויר ספק נוס .#הא אחרי יצירת התוספת השתנה כל מעמדו של השומר ,או שמא
נוצרו ונוצקו שני רבדי  רובד אחד של שומר כפי שהוא היה קיי לפני התוספת,

12

חקירה זו ביחס לאופי די בבעלי ,עומדת במוקד השיעור שעוסק בעניי זה.
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ורובד נוס #של חיובי חדשי שאינ כלולי במסגרות של שמירה .למשל ,שומר
חינ שירצה להתחייב כשואל ,יחבוש שני כובעי :
כובע אחד  של שומר חינ ,וחיובו בפשיעה ,דר" משל ,יהיה כשומר חינ רגיל.
כובע שני  של התחייבויות עצמאיות שהוא הלביש על עצמו ברמה של שואל.
נסיי את הדיו בנושא זה במהל" של הש"" .הש"" מעלה הסבר הדומה למהל"
שהצגנו ביחס לאד הרוצה להחיל על עצמו חיובי שמירה בשטרות .אחר כ" הוא
מבאר את הטע לכ" שאפשר להתנות בלי קניי במערכת של שומרי :
"‡Â‰˘ - Ì˙‰ È‡˘ ...ÔÈ˜ ‡Ï· ÌÈ¯·„· Û‡ Ï‡Â˘Î ˙ÂÈ‰Ï Á"˘ ‰˙Ó„ ·‚ ÏÚ Û‡Â ...
˘ÂÏÈÙ‡ Ï‡Â˘Î ˙ÂÈ‰Ï ÂÓˆÚ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ‡Â‰ ÏÂÎÈ ,ÌÈ¯ÓÂ˘‰ ÔÈ„· ‡Â‰˘ ÔÂÈÎÂ ,ÌÁ ¯ÓÂ
·„·¯Â˜ Î"‡‡ ·ÂÈÁ ÌÂ˘ ÂÈÏÚ ÏÂÁÈ˘ ‡"‡ ,ÏÏÎ ÌÈ¯ÓÂ˘ ˙¯Â˙· ÂÈ‡˘ ,Ô‡Î Ï·‡ .ÌÈ
ÂÏ‡Î ÈÂ‰Â Ì˙‰ ·ÈÈÁ Ï‡Â˘Â ,Ï‡Â˘Î ˙ÂÈ‰Ï ‰˙Ó ‡"ˆ¯ ÔÓÈÒ· ÌÚË‰ ‰‡¯Â ...Â„ÈÓ
‡"...ÌÈ¯„· È˙Ï·˜˙‰ ÂÏ‡Î ÈÈ¯‰Ï ‰ÓÂ„Â ,Ï‡Â˘ ÈÈ¯‰ ¯Ó
)˘"(Ë"Î˜˜Ò Â"Ò ÔÓÈÒ ËÙ˘Ó Ô˘ÂÁ Í
הש"" בונה את היסוד של תוספת חיובי בלא קניי ,על העיקרו של התקבלתי.
א אד רוצה להתחייב כשואל ,הוא יכול ליצור מצב שבו הוא כאילו שואל ,כפי
שנוצרות חלויות הלכתיות של כאילו נתקבלתי .ממילא ,במצב שבו אי סיטואציה של
שואל ,כמו למשל שמירה על עבדי שטרות וקרקעות ,לא יעזור ג העיקרו של
התקבלתי ,ונהיה מוכרחי להיעזר בקניי.
כאמור ,חלוקתו של הש"" עולה בקנה אחד ע החלוקה שהצענו בי הסוגייה בד#
נח .לסוגייה בד #צד ,.אבל הסברה היא מכיוו שונה .הש"" לא מצרי" קניי במצבי
של ד #נח .בגי ההבנה האינטואיטיבית שדרוש מכשיר חזק ליצירת מסגרת חדשה של
חיובי שמירה יש מאי.
הש"" מצרי" קניי משו שטכנית ,לא נית להפעיל את היסוד של התקבלתי.
היסוד של התקבלתי הוא העומד מאחורי אותה הסכמה שבדברי ,כפי שהיא מובאת
בד #צד .ביחס לשומר חינ המתנה להיות כשואל.
ייתכ שעל פי הש"" נחלק בי השומרי השוני .הש"" ד בשואל ,וש אכ נית
לדבר על מעי קבלה שיוצרת מעמד של שואל .אבל בשומר חינ שירצה להתחייב
כשומר שכר ,אי משמעות ליסוד של התקבלתי .אי הבדל מהותי בי קבלת החפ)
לש שמירה של שומר חינ ,ובי קבלת חפ) לש שמירה של שומר שכר .לפיכ",
ייתכ שנגביל את חידושו של הש"" לשואל בלבד.

