
 

        ))))בבבב((((תחילתו בפשיעה וסופו באונס תחילתו בפשיעה וסופו באונס תחילתו בפשיעה וסופו באונס תחילתו בפשיעה וסופו באונס 

        רמות אונסרמות אונסרמות אונסרמות אונס. . . . אאאא

, ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב"לאחר הקושייה על מ, :ק כא"בגמרא בב

לאוקימתא הזו מובאות בגמרא שתי . מופיעה האוקימתא של מקרבי כלי� לגבי כותל

  :גירסאות 

  .י עלייהו לא נפל� דכי קפצי בקפיצהדכי קפצי בקפיצהדכי קפצי בקפיצהדכי קפצי בקפיצה,  כגו� דמקרבי כלי� לגבי כותל� גירסה אחת

  . לבראי נפלי� דכי נפלידכי נפלידכי נפלידכי נפלי,  כגו� דמקרבי כלי� לגבי כותל� גירסה שנייה

, ד מובאות שתי הגירסאות"א  בראב. בגמרא שלפנינו מובאת הגירסה הראשונה

�נצא , מדבריו הקצרי� לגבי הגירסה השנייה. והוא מבאר את הסוגייה על פי שתיה

  .נפתח דיו� קצר ברמות פשיעה, ונהמביאורו לגירסה הראש. לדו� ברמות אונס שונות

  :ד "וכ  מסביר אותה הראב, נתחיל ע� הגירסה השנייה

"Ï˙ÂÎ È·‚Ï ÌÈÏÎ È·¯˜Ó„ ÔÂ‚Î , ÈÏÙ� ÈÎ„-ÈÏÙ� È‡¯·Ï  .‡Â‰ ÁÈÎ˘ ‡Ï„ ‡Ò�‡Â , ÌÂ˘ÓÂ
ÔÈ¯ÂËÙ ÂÏÙ� ÈÎ‰"...    

  )‡Î ‡Ó˜ ‡·· :·‡¯"„ „"ÔÂ‚Î ‰(  

חילתו בפשיעה וסופו שהדעה הנידונית בגמרא היא הדעה המחייבת בת, נזכור

, ופה יש לבחו�.  פוטרי��באונסא דלא שכיח , ד"קובע הראב, א! על פי כ�. באונס

  .הא� רמת האונס עשויה להשפיע על די� תחילתו בפשיעה וסופו באונס, מסברה

ד בשתי הבנות "נראה שיש לתלות את חידושו של הראב, כחלוקה ראשונית

א� מדברי� על כ  שעצ� הפשיעה . אונסהבסיס של די� תחילתו בפשיעה וסופו ב

שהרי את הקביעה שמדובר .  אי� משמעות לרמת האונס�אזי , משנה את מעמד הגברא

�  .אנו מקבלי� עוד לפני שבכלל התרחש משהו, בגברא החייב ג� באונסי

בדי� תחילתו בפשיעה וסופו באונס זקוקה ' מציאותית'ההבנה ה, לעומת זאת

א  , ה היא להחיל מעמד פשיעתי ג� על מקרי� של אונסמגמת. לאירוע האונס עצמו

אונסא דלא שכיח הוא מקרה כה נדיר . כא� נית� לטעו� שהדבר תלוי ברמת האונס

  .'תחילתו בפשיעה' ג� א� היה פה �שקשה לתלות בו את אשמת האד� , ובלתי צפוי

תפריד בי� הסברות הבסיסיות של תחילתו בפשיעה , א� כ�, חלוקה ראשונית

, לש� כ . יש מקו� לתת את הדעת', גבראית'א  ג� במסגרת ההבנה ה. ופו באונסוס

במקרי� ' אונסי�'עלינו להצביע על שני יסודות הלכתיי� שעשויי� להניב פטור של 

  :שאנו עוסקי� בה� 
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  . אונס של דיני שומרי�� יסוד אחד

  . אונס של כל התורה כולה� יסוד שני

יסוד מקומי בדיני שומרי� ,  פוטר של אונסקיי� יסוד. נפרט מעט את הדברי�

)� לא תובעי� מ� השומר �הפטור בנוי על כ  שמלכתחילה ). ואולי ג� בדיני נזיקי

כש� . ולכ� הוא פטור בה�, על אירועי אונס אי� ציפייה מהשומר. לכסות כל אירוע

כ  ג� רוב , שחברת ביטוח שמתמחה בשריפות אינה משלמת ל  א� החפ& נגנב

  .� אינ� מתחייבי� באונסהשומרי

�הוא בר, יסוד מקומי זה של הלכות שומרי��זאת . הרחבה ג� לתחו� של נזיקי

ראוי יותר , מכל מקו�. בעיקר א� בוני� את חיובי הנזיקי� על העניי� של חיוב שמירה

שהרי מהותו המרכזית היא הקביעה . במקו� יסוד פטור, חיוב�לכנות אותו יסוד של אי

  .אש לא מחייבי� עליה�שיש מצבי� שמר

  :היסוד השני נלמד ישירות מפסוקי התורה בפרשת כי תצא 

"‰˘¯‡Ó‰ »̄¬Ú«�‰ ˙‡ ˘È‡‰ ‡ˆÓÈ ‰„˘· Ì‡Â ... »̄¬Ú«�ÏÂ Â„·Ï ‰ÓÚ ·Î˘ ¯˘‡ ˘È‡‰ ˙ÓÂ
¯·„ ‰˘Ú˙ ‡Ï"...    

  )Î ÌÈ¯·„"‰Î ·-ÂÎ(  

במצבי� .  בכל התורה כולה�א  תחולתו , זהו יסוד שתחילתו בפרשייה של אונס

', ולנערה לא תעשה דבר'אנו יכולי� לשלו! את הקל! של , אונס בכל תחו� הלכתישל 

  .כיסוד של פטור

של ' גבראית'ולסברה ה, ד באונסא דלא שכיח"כעת נוכל לחזור לחידושו של הראב

לא נפעיל את היסוד של , כל עוד מדובר באונס שכיח. תחילתו בפשיעה וסופו באונס

. לדבר רק על כ  שבדיני שומרי� לא מחייבי� על אונסנוכל . 'ולנערה לא תעשה דבר'

  .אלא שתחילתו בפשיעה כבר הסירה את החסינות הזו

וכא� נוכל . 'ולנערה לא תעשה דבר'קיי� ג� היסוד של , א  באונסא דלא שכיח

כי כל מהותה של . בתחילתו בפשיעה וסופו באונס' גבראית'לפטור אפילו להבנה ה

אבל באונסא דלא שכיח . של שומרי� כלפי מקרי אונס' ותחסינ'הבנה זו הוא הסרת ה

 בגינה של מציאות הפוטרת כל אד� ובכל �אנו פוטרי� בגי� משהו הרבה יותר חזק 

  .ג� כאשר תחילתו בפשיעה, ואת הזכות הזו לא מאבדי�. הקשר

, דווקא לאונסא דלא שכיח' ולנערה לא תעשה דבר'הצמדת יסוד הפטור של 

. א� מקבלי� הגדרה מסויימת לאונסא דלא שכיח, נית� לתמו  בה. איננה שרירותית

  :המושג עצמו מופיע בעיקר בשני מוקדי� 

  .בדיו� על אד� שקיבל על עצמו כל אונסא דמתייליד, . בגיטי� עג� מוקד אחד

  .ובסוגיות המקבילות של אונס בגיטי�, .ג�: בכתובות ב� מוקד שני
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נציע אפשרות מסויימת להגדרת אונסא אלא רק , לא נרד לעומק הסוגיות הללו

אונסא דשכיח הוא אונס שהאד� היה . אפשרות שיש לה בסיס בסוגיות, דלא שכיח

  .אונסא דלא שכיח הוא אונס שלא עלה על דעת האד�. מסוגל להעלות על דעתו

והיא האבחנה בי� שני מושגי אונס , נית� לעג� חילוק זה במערכת יותר כללית

 הא� הוא מוגדר כמעשה �  הלכה ביחס לטיבו ואופיו של מאורע יש ונקבעה. ויישומ�

��לגבי אשת ישראל שנבעלה לזר , לדוגמה, כ . מאונס או מרצו�הרי ,  א� זינתה מרצו

  :הרי היא מותרת , א� הביאה היתה באונס. היא נאסרת כסוטה ודאי

 ..." ‰˘Ù˙� ‡Ï ‡È‰Â-‰¯ÂÒ‡  , ‰˘Ù˙� ‡‰-˙¯˙ÂÓ "    
  )Â� ˙ÂÓ·È(:  

  .כשלעצמו, ירוע קובעטיב הא

לגבי , לדוגמה, כ . ישנ� תחומי� בה� מצב האד� האנוס הוא שקובע, מאיד 

והרי במקרי� מסויימי� . 'ולנערה לא תעשה דבר'פטור עונשי� וחיובי� הנלמד מ

�כגו� . א  האד� איננו אנוס, ייתכ� שהמאורע מוגדר כאונס�כאשר ,  אונס ביו� אחרו

כגו� שיכול היה , או. ושוב נאנס ולא התפנה, ייפנההאד� דחה יוזמה נדרשת לכש

 כא� נתיר את אשת הישראל �ולא נקט בצעדי� הנחוצי� , למנוע תרחיש מסויי�

  .'ולנערה'א  לא נפעיל את הפטור של , לבעלה

א  יהיה זה .  נערה המאורסה שהותקפה לא תענש�כי ייתכ� שבכגו� דא , ואיברא

ונפקא מינה . א  לא מדי� אנוס,  במעשה העבירהמפני שאי� כא� זדו�, מסיבה אחרת

 לראשוני� הסוברי� כי המזיק תחת �למשל . וכפרה ועוד כמה הלכות, לגבי תשובה

  . במקרי� כאלו יתחייב לשל�� 1איו� נפשות פטור מלשל�

לדרגות של , בהתאמה,  נית� להצמיד את שני המושגי� האלו�ואשר לענייננו 

והמאורע מסווג ,  אונסא מיקרי�א! בדשכיח . יחאונסא דשכיח ואונסא דלא שכ

הוא אינו מוגדר כאנוס אלא כאשר ההתפתחות לא , א  באשר להגדרת הגברא. כאונס

ד לאור יישו� יסודות "על רקע זה נשכיל להסביר את הראב. היתה ניתנת לצפייה

  .האונס השוני� למקרי� הנידוני�

,  במקרה של אונסא דלא שכיחנייש� רק', ולנערה לא תעשה דבר'את היסוד של 

כי הפעלת היסוד הזה מעוגנת בחפותה . במקרה שבו כל האירוע היה אירוע אונס

  .כפי שהתורה מתארת, המוחלטת של הנערה

                                                           
  .ובראשוני� על אתר, .ק קיז"עיי� בסוגייה בב  1
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בסיטואציה של אונסא דשכיח נית� להעלות רק את היסוד הפוטר של דיני 

 היסוד הזה מתבטל,  כשתחילתו בפשיעה וסופו באונס באונסא דשכיח�ולכ� , שומרי�

  .ומגיעי� לתוצאה של חיוב

        רמות פשיעהרמות פשיעהרמות פשיעהרמות פשיעה. . . . בבבב

 נפילה מ� הגג תשבור �לפיה . נשע� על הגירסה השנייה, ד"התירו& השני שבראב

ד תחילתו בפשיעה "ג� מ, במצב כזה. א  קפיצה מ� הגג תחטיא אות�, את הכלי�

  :ד "וכפי שמבאר הראב, וסופו באונס חייב יפטור

 ..."‰¯ÈÓ˘ ÌÂ˜Ó Â‡Ï„ È‰�‡Â‰  ,ÁÈÎ˘ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó ‡È‰ ‰¯ÂÓ‚ ‰ÚÈ˘Ù Â‡Ï Â‰ÈÓ , ÈÎ·Â
 ‡�Â‚ È‡‰-¯ÂËÙ Ò�Â‡· ÂÙÂÒ„ ÔÂÈÎ "...    

  )‡Î ‡Ó˜ ‡·· :·‡¯"„ „"ÔÂ‚Î ‰(  

חילוק זה מופיע ג� בראשוני� . ד בונה חילוק בי� רמות שונות של פשיעה"הראב

 סביב סוגייה שג� היא קשורה קצת לדי� של תחילתו בפשיעה וסופו, .מ עח"בב

  :המשנה ש� אומרת . נעיי� מעט בסוגייה ובדברי הראשוני�. באונס

 ..."‰Ú˜·· ‰ÎÈÏÂ‰Â ¯‰· ‰ÎÈÏÂ‰Ï ¯ÂÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎÂ˘‰ , ‰˜ÈÏÁ‰ Ì‡-¯ÂËÙ  , Ì‡Â
 ‰ÓÁÂ‰-·ÈÈÁ  .¯‰· ‰ÎÈÏÂ‰Â ‰Ú˜·· ‰ÎÈÏÂ‰Ï , ‰˜ÈÏÁ‰ Ì‡-·ÈÈÁ  , ‰ÓÁÂ‰ Ì‡Â- 

¯ÂËÙ"...    
  )ÁÚ ‡ÚÈˆÓ ‡··(.  

רחש אירוע שסיכוייו התקטנו בעקבות מהמשנה משמע שא� בדר  החדשה הת

,  א� השוכר נצטווה ללכת בדר  ההר�למשל .  אזי פוטרי� את השוכר�שינוי הדר  

שהרי סיכויי . אזי פוטרי� אותו כאשר הבהמה החליקה, והוא שינה לדר  הבקעה

  .ההחלקה גדולי� יותר בדר  ההר

  :אונס על עניי� זה מקשי� הראשוני� מדי� תחילתו בפשיעה וסופו ב

"‡Â" ˙-ÓÏ "·ÈÈÁ Ò�Â‡· ÂÙÂÒÂ ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÈÁ˙ „ ,¯ÂËÙ È‡Ó‡ ? ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÈÁ˙ ‡‰
‰È‰ ,‰˜ÏÁÂ‰ ÔÈ�ÚÏ"...    

  )ÁÚ ‡ÚÈˆÓ ‡·· .ÒÂ˙ '„"‰ÓÁÂ‰ ‰(  

אי� בכ  כדי א  . 2מדובר באונס שלא מחמת הפשיעהש מתרצי�, כדרכ�', התוס

 א! באונס שלא � ה� הרי סוברי� שלאביי .דעימיה! ו"הרילהעלות ארוכה לשיטת 

                                                           
במקרה שכזה נית� ודאי לומר .  כשהוחמה בהר�מתמקדי� במקרה השני של המשנה ' התוס   2

 האונס אינו �ולכ� , ש שהיתה הבהמה מתחממת"כ, שאילו היה השוכר הול  בדר  הבקעה
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פוטרת , לדעת אביי, כיצד.  הדרה קושיי� לדוכתה�וא� כ� , מחמת הפשיעה חייבי�

  ?המשנה את השוכר שתחילתו בפשיעה

אמנ� השוכר . שלא מדובר פה במצב של תחילתו בפשיעה, ראשוני ספרד מציעי�

  :א  ג� פושע אינו , איננו טלית שכולה תכלת

 ..."˘Ù ‰Ú˜·Ï ¯‰Ó ÈÂ�È˘‰ ÔÈ‡˘‰ÚÈ ,‰Ê· ÂÓÎ ‰Ê· ÈÂˆÓ ‰˜ÈÊ‰˘ ÈÙÏ . ‰�È‡ Â‰ÈÓÂ
¯ÈÎ˘Ó ¯Ó‡˘ ‰ÓÏ ‰¯ÈÓ˘ ... ‡�Â‚ È‡‰ ÈÎ ÏÎ„- ‰¯ÈÓ˘ ‰�È‡Â ‰ÚÈ˘Ù ‰�È‡ .ÍÎÏÈ‰ ,

 Ò�Â‡· ÂÙÂÒ Ì‡-¯ÂËÙ  , ÈÂ�È˘ Â˙Â‡ ˙ÓÁÓ ÂÙÂÒ Ì‡Â-·ÈÈÁ "...    
  )ÁÚ ‡ÚÈˆÓ ‡·· .·Ó¯"„ Ô"È¯Ó‡„ ‡‰ ‰'(  

' ינה פשיעה ואינה שמירהא'למעמד של ,  יותרמוצקהא מספק הגדרה "הריטב

א מגדיר את המצב כתחילתו בגניבה "הריטב. � על דר  השלילה"שמתואר ברמב

  .ואבידה וסופו באונס

הסוגייה דנה ברועה שנכנס . בסו! השוכר תניינא', ביטוי זהה מופיע ג� בתוס

ממהל  הגמרא עולה שא� הרועה נכנס בשעה . ובא זאב וטר! או אריה ודרס, לעיר

 ייתכ� שהיה � זאת למרות שאילו היה ש� . הוא פטור) בעידנא דעיילי אינשי(=סבירה 

  :' על מסקנה זו מעירי� התוס. מציל את העז משיני הארי

"‡Â" ˙-ÈÓ� ÈÈ·‡Ï  ,È˘�È‡ ÈÏÈÈÚ„ ‡�„ÈÚ· ‰Ï È˜ÂÓ„ ,‡ÁÈ� ÈÓ ?Ó ‡‰Â" ÏÂÎÈ ‰È‰ Ì‡ Ó
 ÏÈˆ‰Ï-·ÈÈÁ  ,‡Â‰ ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÈÁ˙ ‡ÓÏ‡ .ÈÂ"ÚÈ˘Ù ‰ÈÏ ·È˘Á ‡Ï„ Ï ‰·È�‚ ‡Ï‡ ‰
‰„È·‡Â , Ô‡ÎÓ „ÂÓÏÏ ˘ÈÂ Ò�Â‡· ÂÙÂÒÂ ‰„È·‡Â ‰·È�‚ ÔÈÚÎ„ Â˙ÏÈÁ˙„-¯ÂËÙ„ "...    

  )‚ˆ ‡ÚÈˆÓ ‡·· :ÒÂ˙ '„"È‡ ‰(  

ייתכ� שקביעה זו תלויה בהבנות הבסיסיות שלנו בדי� תחילתו בפשיעה וסופו 

 אזי גניבה ואבידה, א� מדברי� על כ  שהפשיעה מגדירה ג� את האונס כפשע. באונס

וכ  הוא ( א� מדובר בשומר שכר � לפיכ  . משדרגת את האונס לכעי� גניבה ואבידה

  .יש לחייב אותו, ) בשוכר�. מ עח"ובב, :מ צג"בב

 
.  פחות נוחי�הדברי�, כשהחליקה בבקעה, אבל בצלע הראשונה שבמשנה. מחמת הפשיעה

א  בהחלט ייתכ� שאילו הלכה הבהמה , אמנ� סיכויי ההחלקה בבקעה קטני� מאלו שבהר

  . לא היתה מחליקה�בדר  ההר 

ש " כ�יש להניח שא� הבהמה החליקה בבקעה , ג� במקרה זה' כדי לייש� את דברי התוס  

  ברור א. ה וא� הוחלקה"ד. מ עח"בב, א"כ  למשל סבור הריטב. שהיתה מחליקה בהר

  .שהנחה זו אינה פשוטה ואינה מוכרחת
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אזי יש מקו� לומר שחיוב , א� מתמקדי� בשינוי מעמדו של הגברא, לעומת זאת

ה אינה ראוי, ההתחלה הלקויה של כעי� גניבה ואבידה. באונסי� שמור לפושע בלבד

  .'חייב באונסי�'עדיי� לתווית של 

תועיל להבהרת דברי , תלות זו בהבנות של תחילתו בפשיעה וסופו באונס

 הא� �יש לבדוק ', אי פשיעה ואי שמירה'� קבע שבאותו מצב של "הרמב. �"הרמב

  ).ואז פוטרי�(או במנותק ממנו , )ואז מחייבי�(האונס אירע מחמת אותו שינוי 

שהרי היכולת לחייב ג� על אונס . העניי� מתיישב כמי� חומר, לפי דברינו דלעיל

הבנה זו בטילה כשמדובר בתחילתו . 'גבראית'נעוצה בהבנה ה, שאינו מחמת השינוי

  . פוטרי� כשהאונס לא מחמת השינוי�ולכ� , בגניבה ואבידה

של ' מציאותית'נית� לחייב בגי� ההבנה ה, א  כשהאונס הוא מחמת השינוי

ג� במקרה של תחילתו בכעי� גניבה , והבנה זו תקיפה. ה וסופו באונסתחילתו בפשיע

3� שאפשר לחייב"קובע הרמב,  א� האונס מחמת השינוי�לכ� . ואבידה.  

א! הוא מציע מעמד דומה של אי פשיעה ואי . ד"בנקודה זו נוכל לחזור ג� לראב

,  מחודשד יסוד"א  יש בראב. ומחדש שיש לפטור בו את זה שסופו באונס, שמירה

  .א שנגענו בה� לעיל"� והריטב"הרמב' שלא מצוי בדברי התוס

�, א מאיד "� והריטב"והרמב, מחד' התוס. יסוד מחודש זה מובלע בהקשר של הדיו

. ד ד� בסוגייה מובהקת של נזיקי�"א  הראב. עוסקי� בשתי סוגיות של דיני שומרי�

  .ופה יש לבחו� מחדש את מידת התאימות לסברות שלנו

 נטינו לייש� בדיני נזיקי� דווקא את הסברה המציאותית של תחילתו �כור כז

כאשר ', גברא החייב באונסי�'אמרנו שקשה להדביק תווית של . בפשיעה וסופו באונס

  .מדובר במזיק

עלינו להסיק שג� במצב של אי פשיעה ואי , א  דווקא לפי ההבנה המציאותית

ולכ� , ד נראה שאי� זה כ "מדעת הראב .סיש לחייב כאשר בא האונ, שמירה בתחילתו

  .א"והריטב' משוקע בדבריו חידוש גדול יותר מחידוש� של התוס

                                                           
 נאמר מרמת שומר שכר ,במשנה זו, אנו אמורי� להסיק שכל החיוב, לפי המהל  המוצע   3

. היות שהוא פטור בגניבה ואבידה, א  שומר חינ� ייפטר ג� כשהאונס מחמת השינוי. ומעלה

אמנ� .  בשומר חינ�� מעמיד את המשנה ג�"שהרי הרמב, � לא משמע כ "שמהרמב, דא עקא

א  מפשטות דבריו עולה שיש להעמיד את , הוא מחדש זאת בהקשר שונה ומשיקולי� אחרי�

  .ע"וצ, כל המשנה ג� בשומר חינ�
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        רמות שמירהרמות שמירהרמות שמירהרמות שמירה. . . . גגגג

�שילב את המושג של אונס מחמת הפשיעה , חת  נרחב של רבותינו הראשוני� 

וה� בבית המדרש הספרדי בעקבות , ה� בבית המדרש הצרפתי של בעלי התוספות

ונראה שבבית מדרש� של חכמי , ה אינו מפורש בסוגיית הגמראא  מושג ז. !"הרי

  .4פרובאנס היה נקוט קו שונה

מחלק בי� מזיקי� שוני� ובי� רמות השמירה , :ק נב"על רקע הסוגייה בב, מ"בעה

  :בתחילה הוא מציע זאת כקו עקרוני . שנתבעות כלפיה�

 ..."¯Â· È�‡˘ ,Â˙¯ÈÓ˘· ‰ËÚÈÓ ‰¯Â˙‰„"...    
  )‰Ú·"· Ó"·Î ˜ :ÒÙÏ‡·(  

הטע� . די� חיוב בתחילתו בפשיעה וסופו באונס לא נאמר בבור, לפי הצעה זו

אלא . מציינת: ק נה"כפי שהברייתא בב, נעו& בכ  שהתורה מיעטה בשמירתו

באותה ברייתא נאמר שהתורה מיעטה ג� בשמירת� של . שהפירכה היא מיניה וביה

� של תחילתו בפשיעה וסופו ואילו בש� ורגל מצינו מקרי� מפורשי. ש� רגל ואש

  .באונס

 �ומנסה בסו! ', מיעטה בשמירת�'מ מהתלות הכללית ביסוד של " נוסג בעה�לכ

ג� זה בהתא� לקו הכללי של חלוקה בי� אבות . דבריו לראות בבור מקרה מיוחד

  .אול� בוריאציה אחרת, הנזיקי� השוני�

א  , יות סותרותשדחייתה נובעת מסוג, מ"אנו נפתח בהצעה המקורית של בעה

תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב , לפי הצעה זו. מ לא שולל אותה" בעה�מסברה 

קישור זה בי� די� תחילתו בפשיעה וסופו . רק באלו שדרושה בה� שמירה מעולה

  .טעו� ביאור, באונס לבי� רמת השמירה הנדרשת

 לשאלה ,נקשור את רמת השמירה הנדרשת במזיקי� השוני�, לטובת ביאור זה

 �נית� להציג שתי .  מאי� נובעי� חיובי התשלו� של המזיק�בסיסית ביותר בנזקי ממו

  :תפיסות יסוד עקרוניות בשאלה חשובה זו 

, אד� חייב לשמור על חפציו.  חיוב התשלו� נובע מחובת השמירה� תפיסה אחת

  . עליו לשל��וכשלא שמר עליה� וה� הזיקו 

                                                           
מ "מובאי� בבעה, דברי חכ� פרובנסאלי זה. ד"מעניי� לראות את הדבר בשיטתו של הרב אב ב   4

מ "בעה. סוד של אונס מחמת הפשיעההי, בלשונו לא מוזכר ולו בחצי מילה. באלפס: ק כב"בב

, ד"להגנתו של הרב אב ב. וקובע שהוא מאוד מאוד דחוק, אברה�' תוק! את תירוצו של ר

אלא שהוא מעביר את דבריו דר  המסנ� של מושגי האונס מחמת . � במלחמות"נחל& הרמב

  .ד"וספק א� לכ  היתה כוונתו המקורית של הרב אב ב, הפשיעה
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בלי שו� . בע ישירות מהעובדה שממונ  הזיק חיוב התשלו� נו� תפיסה שנייה

עלי  ,  א� שברת משהו�ובלי שו� ניסיו� לחפש אשמה כלשהי , קשר לחובת השמירה

  .לשל� אותו

נאמר המשפט : ק ט"במשנה בב. י"התפיסה הראשונה מיוחסת לרבו של רש

  : הבא 5הסתו�

" Â˙¯ÈÓ˘· È˙·Á˘ ÏÎ-Â˜Ê� ˙‡ È˙¯˘Î‰ "...    
  )Ë ‡Ó˜ ‡··(:  

  :ואנו מעונייני� בשני ,  אתר מביא שני הסברי� למשפטי על"רש

 ..." ‡�È¯Á‡ ‡�˘ÈÏ-Â˜Ê� ˙‡ È˙¯˘Î‰ =Â˜Ê� ˙‡ Ô˜˙ÏÂ ¯È˘Î‰Ï ÈÏÚ , ¯ÓÂÏÎ- È�‡ 
ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ .È¯ÂÓ ÈÙÓ"    

  )Ë ‡Ó˜ ‡·· :˘¯"„ È"È˙¯˘Î‰ ‰(  

אני חייב לשל� את 'פירוש המילי� הכשרתי את נזקו הוא , לפי הלישנא אחרינא

. אני חייב לשל� את נזקו,  כל שחבתי בשמירתו�ר הכתוב במשנה יהיה ושיעו. 'נזקו

  .6זוהי ממש התפיסה הראשונה שהצגנו

הוא מביע את התפיסה הזו בצורה . �"הוא הרמב, אב טיפוס לתפיסה השנייה

  :בפתח ספר הנזיקי� שלו , חדה

" ‰˜ÈÊ‰˘ Ì„‡ Ï˘ Â˙Â˘¯· ‡È‰˘ ‰ÈÁ ˘Ù� ÏÎ-ÌÏ˘Ï ÔÈ·ÈÈÁ ÌÈÏÚ·‰  ,ÂÓÓ È¯‰˘ Ì�
˜ÈÊ‰"...    

  )·Ó¯"‡ ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰ Ì/‡(  

הוא פונה לטיעו� הפשוט של . � לא נשע� על חובת השמירה וכיוצא בה"הרמב

  .7ממש כדברי התפיסה השנייה שהוצגה לעיל', ממונ� הזיק'

הרי שמ� הסת� , היות ששתי התפיסות הללו נוגעות בעקרונות הלכתיי� יסודיי�

�אלא שיש לצפות לכל מיני הבדלי� . להי� חיי��ברי אואלו ואלו ד, יש מקו� לשתיה

                                                           
שמדובר במשנה השערות ה בעובדה זו הני.  משנה היא לשו� אניגמטיתלשו� אותה, ככלל   5

  .מעולמ� של תנאי� ראשוני�, קדומה

ל בדינא דגרמי " עיי� בנוגע אליה בשיעורי הרא�. הוא הגמרא בזבחי� סו, מקור חזק עוד יותר   6

מצוי בדברי הנתיבות בסימ� , עיסוק ישיר ומפורש בתפיסה הראשונה. 15 הערה 177עמוד 

  .1 הערה 190ל בדינא דגרמי עמוד "עיי� עליו בשיעורי הרא. ח"ה סקי"קנ

שמאפיינת את אבות הנזיקי� ג� בכ  ששמירת� עלי  , .ק ג"עיי� בהקשר זה ג� בברייתא בב   7

לדעת� . מסייגי� את הגור� הזה, ה וממונ "ד: ק ג"בב' אמנ� התוס. וג� בכ  שה� ממונ 

  .הוצעהמשמע שיש לנטות לתפיסה הראשונה ש



  71 )ב(תחילתו בפשיעה וסופו באונס 

אחד ההבדלי� עשוי להיות הפער שבי� שמירה מעולה לבי� . בי� התפיסות הללו

  .שמירה פחותה

בלי שו� , א� חיובו של האד� נובע מכ  שממונו הזיק. נבהיר את הנקודה הזו

. חייב תמיד שהוא � ברמה העקרונית �אזי יש לקבוע , קשר לאשמתו בחוסר שמירה

וההסבר הטבעי לכ  יגדיר את המצבי� , יש מצבי� שאנו לא מחייבי� בה�, כידוע

רק א� אד� . שמירה מעולה, מ� הסת�, אלא שכדי להגיע לכ  נדרוש. הללו כאונס

ונוכל ', אונס'רק אז יוגדר המקרה כמעי� , שמר שמירה מעולה ובכל זאת ממונו הזיק

  .לפטור

אזי קל יותר להגיע למצב של , בע מחובת השמירהא� חיוב התשלו� נו, מנגד

ואפילו א� אירע ,  נפטור את האד��בכל מקו� שבו התמלאה חובת השמירה . פטור

כבר , ג� אחרי שמירה פחותה גרידא. וכא� כבר אפשר להסתפק בשמירה פחותה. נזק

  .ולכ� תפוג חובת התשלו�, לא נית� לטעו� כלפי  לחוסר שמירה

�ונוסי! הנחה מסויימת בדי� של תחילתו בפשיעה ,  המרכזי שלנוכעת נחזור לעניי

א  א� כבר יש בשטח מחייב , ההנחה היא שדי� זה לא יוצר חיוב חדש. וסופו באונס

  . אזי הדי� הזה מסלק פטורי� אפשריי� מדרכו�הלכתי 

המצב . אי� מחייב בשטח,  באבות הנזיקי� שבה� נחוצה שמירה פחותה�לפיכ  

ואי� בכוחו לעשות , שיעה וסופו באונס אמור ליצור את עצ� המחייבשל תחילתו בפ

והוא עצ� העובדה שממונ  ,  יש כבר מחייב�א  באלו הנוחצי� שמירה מעולה . זאת

אבל הדי� של תחילתו בפשיעה , אמנ� כנגד מחייב זה קיי� האונס כגור� פוטר. הזיק

  .וסופו באונס מסוגל לסלק את הפטור הזה

הוא מביא . מכוח סוגיות מפורשות, מ דוחה את ההצעה הזו"עהב, כאמור לעיל

ג� אלו נכללות . ה� בש� וה� ברגל, דוגמה ליישו� של תחילתו בפשיעה וסופו באונס

�מ מאותו תירו& "ולכ� נסוג בעה, בברייתא של אבות הנזיקי� שהתורה מיעטה בשמירת

  .אפשרי

מדו של הבור ג� בתו  ולהקצי� את מע, מ"א  אפשר לחדד מעט את הקו של בעה

�אפשרות זו נרמזת כבר בלשו� הברייתא של אות� . אלו שהתורה מיעטה בשמירת

  :ארבעה אבות 



 פרק השואלל ב"שיעורי הרא  72

"Ô˙¯ÈÓ˘· ‰ËÚÈÓ ‰¯Â˙‰ ÌÈ¯·„ ‰Ú·¯‡ , Ô‰ ÂÏ‡Â-Ï‚¯Â Ô˘ ˘‡Â ¯Â·  . ¯Â·- ·È˙Î„ ' ÈÎ
Á˙ÙÈ ...Â�ÒÎÈ ‡ÏÂ ,'¯ÂËÙ Â‰ÒÎ ‡‰ .˘‡ ...¯ÈÚ·Ó ÔÈÚÎ „È·Ú„ „Ú .Ô˘ ...ÚÎ „È·Ú„ „Ú ÔÈ
¯Ú·Â .Ï‚¯ ...ÁÏ˘Â ÔÈÚÎ „È·Ú„ „Ú"    

  )‰� ‡Ó˜ ‡··(:  

הטע� לקולת� . 'Xעד דעביד כעי� 'חוזרת ומופיעה הדרישה של , בש� ורגל ובאש

א  בבור אי� . של האבות הללו הוא שחיוב� זוקק מעורבות מסויימת של האד�

  . הכיסוי של הבור�בבור יש גור� פוטר מובהק . דרישה שכזו

 �נית� לומר שכאשר תחילתו בפשיעה כבר יש , ושת האבות בשאר של�לכ

�מעורבות מספקת של האד�  �מעורבות שכזו לא , א  בבור. וכיוצא בזה' ובער' מעי

ומשימה זו חורגת מכוחותיה , יש להפקיע יסוד פטור גמור של כיסוי הבור. מספיקה

  .של תחילתו בפשיעה

 ג� כלפי ש� ורגל ואש �  בצורה ממותנת�שאפשר לנסחו , לסיו� המהל  נעיר

�א  נוכל לצמצ� את חיוב� , אמנ� לא נפטור בה� לגמרי. שהתורה מיעטה בשמירת

וכ  ִי3ֵָצר ספקטרו� משולש באבות הנזיקי� של נזקי . דווקא לאונס שמחמת הפשיעה

 �  :ממו

  .בבור אי� מחייבי� כלל בתחילתו בפשיעה וסופו באונס.  בור� דרגה ראשונה

ולכ� חיוב� במקרי , אלו אבות שהתורה מיעטה בשמירת�. ש� ורגל ואש � דרגה שנייה

  .תחילתו בפשיעה וסופו באונס נאמר רק כשמדובר באונס שמחמת הפשיעה

� דרגה שלישית�והוא חייב תמיד אלא א� , זהו אב נזיקי� שזוקק שמירה מעולה.  קר

, ימה שהיה אונס לא נית� לומר בצורה של�בתחילתו בפשיעה . כ� יש אונס הפוטר בו

  .ולכ� נחייב ג� כאשר האונס איננו מחמת הפשיעה

שמשמר את ייחודיות הבור א  פונה , מ עצמו"נסגור את המעגל בדברי בעה

  ) :ולא למיעוט שמירתו(להיבט אחר של בור 

 ..."¯Â· È·‚ ‰¯ÂËÙ ‡¯·˙ÒÓ ,ÌÈÏÎ‰ ˙‡ Â· ¯ËÙÂ ÏÈ‡Â‰ , ¯ÂËÙÏ ‰Ê· ‰�˙˘�˘ Ì˘ÎÂ- 
Â˙ÏÁ˙ ÔÈ„· ‰�˙˘� ÍÎÒ�Â‡· ÂÙÂÒÂ ‰ÚÈ˘Ù· "...    

  )‰Ú·"· Ó"·Î ˜:-‚Î .ÒÙÏ‡·(  

 כיצד קשור די� תחילתו בפשיעה וסופו באונס לפטור של �מ ולא פירש "ָסַת� בעה

כדר  שהעמיד , � במלחמותיו העיד עליו שתירוצו רחוק מאוד מאוד"וא! הרמב. כלי�

  .ד"מ את תירוצו של הרב אב ב"בעה
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        ����""""פסיקת הרמבפסיקת הרמבפסיקת הרמבפסיקת הרמב. . . . דדדד

. סביב היסוד של אונס מחמת הפשיעה, �" הדיו� בפסקי הרמבאנו נערו  את

. �"מחלוקת בי� שני פסקי� סמוכי� של הרמב, לכאורה, בקשר ליסוד זה מתגלעת

  :� במפורש על אונס שמחמת הפשיעה "בהלכות שכירות בונה הרמב

" ‰Î¯„Î Ì˘ ‰˙ÓÂ Ì‚‡Ï ˙‡ˆÈÂ ‰· Ú˘Ù-¯ÂËÙ  , È„ÈÏ ‡Â·˙˘ ‰Ï ‰Ó¯‚ ‰˙‡ÈˆÈ ÔÈ‡˘
Ê Ò�Â‡‰"...    

  )·Ó¯"‚ ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ Ì/È8(  

�כל שתחילתו '� בצורה קטגוריאלית ש"קובע הרמב, א  בהלכות שאלה ופיקדו

� לסיפור של גניבת "כל עוד מתייחס ש� הרמב, ואמנ�. ' חייב�בפשיעה וסופו באונס 

� באונס שמחמת "נית� להעמיד את סתמא דהרמב, הכספי� מצרי! האורבני�

  :מתאר ש� עוד מקרה � "א  הרמב. הפשיעה

"Â˙È·Ï ÌÎÈÏÂ‰Ï Í¯„· ÌÈÙÒÎ Â¯È·Á Ïˆ‡ „È˜Ù‰ , ÌÂ˜ÓÏ ÌÂ˜ÓÓ ˙ÂÚÓ ÂÓÚ ÁÏ˘˘ Â‡
-Â„È· ÔÈÁ�ÂÓÂ ÔÈ¯Â¯ˆ ÂÈ‰È˘ ÔÈÎÈ¯ˆ  ,Â�Ë· ÏÚ ÈÂ‡¯Î ÔÈ¯Â˘˜ Â‡ ... Í¯„Î Ô¯˘˜ ‡Ï Ì‡Â

˙‡Ê‰ , ÂÒ�‡� ÂÏÈÙ‡-ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ  ,‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÁ˙ È¯‰˘"...    
  )·Ó¯"„ ÔÂ„˜ÈÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰ Ì/Â(  

פוסק בו , א! על פי כ�. זהו מקרה של אונס שלא מחמת הפשיעה, בפשטות

אז נית� להתעקש ולומר שג� כא� מדובר רק בתרחיש של אונס . � לחיוב"הרמב

  :מחמת הפשיעה 

"ˆ"‰ÚÈ˘Ù‰ ˙ÓÁÓ ‡· Ò�Â‡‰˘ Ï , ÂÈ�Ù „‚�ÎÓ ÔÈ¯Â˘˜ ÂÈ‰ Ì‡„-Ò�Â‡‰ ‡· ‰È‰ ‡Ï "...   
  )„ ÔÂ„˜ÈÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰ ‰�˘Ó ÌÁÏ/Â(  

אלא שאוקימתא זו דחוקה . 9]ט[באות , מ על אתר"כ  ג� טורח להעיר ההגה

, ו שמאמ& אותה בסופו של דבר/וא! המשנה למל  בהלכות שאלה ופיקדו� ד, טובא

  .ע"וחות� בצ, מעיר עליה שהיא בדוחק

                                                           
� "הרמב. ביחס לרועה שנכנס לעיר וחלק מעדרו נטר!, ח/וכ  משמע ג� מהלכות שכירות ג   8

שכ� מדובר ,  הרי שהוא פטור�קובע שא� הרועה לא היה יכול להציל אפילו אילו נכח ש� 

  .באונס שלא מחמת הפשיעה

ופוטר , .מ עח"� את די� המשנה בב"ש� מביא הרמב, א/מ מפנה ג� להלכות שכירות ד"ההגה   9

מזהה את מקרי הפטור הללו ע� הסיטואציות של ] א[מ ש� באות "ההגה. במצבי� מסויימי�

� עצמו "א  הרמב. וכשיטת ראשוני צרפת ואשכנז באותה סוגייה, אונס שלא מחמת הפשיעה

אלא משתמש , כלל לא מזכיר את הנושא של תחילתו בפשיעה וסופו באונס באותו הקשר

� עקרונות הלכתיי� שוני� "ולכאורה מנצל כא� הרמב. 'ל דעת הבעלי�שעבר ע '� בביטוי 
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ונציע חלוקה בי� , �"אנו ננסה לשמר את הרוש� הפשוט העולה מקריאת הרמב

ו אכ� מחייבי� ג� על /מוצא תהיה שבהלכות שאלה ופיקדו� דנקודת ה. המקרי� הללו

  .אלא שפה נצטר  לבסס הנחה מסויימת. אונס שלא מחמת הפשיעה

  :בשני סוגי� של שומרי� , בהרבה מקרי�, בהלכות שומרי� אנו נתקלי�

  .אד� שעיקר מגמתו לשמור,  שומר קלאסי� סוג אחד

  .שמירה בעקיפי�את חובת ה' קונה'ש,  שומר טרמפיסט�  סוג שני

הוא זה , הסוג הראשו� והנפו& בשומרי שכר. 10ניקח למשל דוגמה של שומר שכר

א  לצד . ועל כ  הוא מקבל תשלו�, מדובר באד� שמקצועו בשמירה. שמתואר בתורה

 מקצועו של האד� �כא� . שכל האומני� שומרי שכר ה�: מ פ"מציינת המשנה בב, זה

  .מתגנבת מ� הצדוחובת השמירה , הוא טייס או נגר

הוא נוגע ג� לתוכ� השמירה . חילוק זה אינו נוגע רק לאופ� יצירת מעמד השומר

סביר לדרוש משומר מקצועי יותר ממה שדורשי� ממוסכניק בשעה שהוא . ולרמתה

, להבדלי הדרישות הללו עושיי� להיות ביטויי� שוני�. מתק� את המכונית של 

  .ו בפשיעה וסופו באונסוייתכ� שזה משתק! ג� בדי� של תחילת

לפי גישה . להל� ננקוט בגישה הגבראית בהסבר די� תחילתו בפשיעה וסופו באונס

מעילה בהסכ� . מעמד הגברא משתנה כשהוא מעביר על דעתו של בעל הבית, זו

וא� לא גזל� . מכתימה ומחתימה את השומר בתווית של גזל�, המקורי ע� בעל הבית

  .באונסי�לכל הפחות אד� החייב , ממש

 נחייב �לכ� . אכ� מעל בציפיות, שומר מקצועי ששינה מדעתו של המפקיד, כעת

שינוי , סו! סו!. ואפילו כאשר האונס איננו מחמת הפשיעה, אותו כשתחילתו בפשיעה

�.  בשעת הפשיעה�התקבע כבר בראשית הדר  , מעמדו למעמד של אד� החייב באונסי

והוא יתחייב בכל , )כמו אונס מחמת הפשיעה(ת מכא� ואיל  אי� צור  בדרישות נוספו

  .מה שיהא

�קשה לטעו� , ג� א� לא שמר עליו שמירה נאותה, א  א� אד� קיבל חפ& לתיקו

היות שההסכ� היה לתק� את , הוא לא פגע בהסכ�. שהוא מעל באמונו של בעל הבית

 לומר אזי נית�,  א� האונס מחמת הפשיעה�כמוב� . ואת זה הוא ביצע היטב, החפ&

אול� כל . ולכ� אפשר לחייב אותו, שבמידה מסויימת הוא פשע בחפ& לכל אור  הדר 

 
  .מ בדבריו"מאלו שמטיל ההגה

ייתכ� שאחד . נית� לטעו� שהדוגמאות ה� דווקא שומר חינ� ושומר שכר, במידה מסויימת   10

שומר . נעו& בנקודה זו, ובי� שומר חינ� ושומר שכר מאיד , ההבדלי� בי� שואל ושוכר מחד

ואילו השואל והשוכר מעונייני� , מר שכר ה� שומרי� מקצועיי� מ� הסוג הראשו�חינ� ושו

  .וחובת השמירה רק נטפלת אליה� אגב כ , בתשמישי החפ&
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ואת , אפשר לחייב רק על רקע שינוי מעמד הגברא, עוד האונס איננו מחמת הפשיעה

  .זה אי� לנו

עלינו להניח . אינו חלק לגמרי, � עצמו"היישו� של הדברי� הללו ברמב

ואילו בהלכות , � על שומר כספי� מקצועי"שבהלכות שאלה ופיקדו� מדבר הרמב

  .� בשמירה כתופעת לוואי"שכירות עוסק הרמב

אבל . סבירה בהחלט, הקביעה ששליח להעברת כספי� הוא שומר מקצועי בטיבו

תוגדר כשמירה רק בפ� הצדדי , כפי שיש לנו בהלכות שכירות, הא� מסירה לרועה

�והשמירה על ,  הרועה זה לרעותנצטר  להניח שעיקר עבודת? והנלווה של העניי

  .הבהמות בס  הכל תופסת טרמפ על משימה זו

את הדשא . 11נית� לטעו� שהרועה הוא ביסודו שומר. בהחלט אפשר לחלוק על כ 

�ותפקידו העיקרי של הרועה מתמצה בשמירה , שבאחו תאכלנה הכבשי� מעצמ

�  .עליה

שהרי . לה ופיקדו�יש מקו� פקפוק ג� ביחס להלכות שא, והשתא דאתינ� להכי

עלינו להניח שעיקר . אלא בשליח להולכת כספי�, � לא ד� ש� בשומר הרגיל"הרמב

. וא! על הנחה זו יש מקו� לבעל די� לחלוק, ולא העברת הכס!, תפקידו הוא השמירה

יש לחילוק בי� שני סוגי השומרי� , �"ג� א� נדחה את היישו� ברמב, מכל מקו�

  .מקו� עצמאי להתגדר בו

                                                           
11   �  .לא' בבראשית ל, למשל, עיי



 

   


