די בבעלי
מקורות  )א( שמות כ"ב יד ,מכילתא ומכילתא דרשב"י ש.
)ב( בבא מציעא צד.צד" :השואל ...משיכת פרת" ,בבא מציעא צז" .אמר רבא האי
מא ...הוא דנפק" ריטב"א ד"ה האי ,שטמ"ק בש רמ" ור"ח ]עמוד תתקעב[ ,רא"ש
פ"ח סימני ו'ז'.
)ג( בבא מציעא צד .תוס' ד"ה פרה] ,ראב"ד בשטמ"ק ד"ה עמה ,עמוד תתקנז[ ,מאירי
ד"ה עמה.
)ד( בבא מציעא פא.פא" :שמור לי ואשמור ל ...ובלא דעתיה אותביה" ,בבא בתרא
מג :תוס' ד"ה אמאי ,ד"ה דאמר ,ר"י מיגאש והראב"ד )הובאו בשטמ"ק בבא מציעא
פא] :עמודי תתפותתפז[ (] ,אור זרוע בבא מציעא ריש השואל ,עד סו %ד"ה
שמעינ[ ,רמב" הלכות שכירות י/ב ,משנה למל ש ,ש" חוש משפט שה/ו.
)ה( בבא מציעא צה:צו" .אמר רב המנונא ...דקרא הוא" ,ירושלמי בבא מציעא פ"ח
ה"א ,רמב" הלכות שכירות א/ג ,הלכות שאלה ופקדו ב/אד.
)ו( ]רלב"ג על התורה על 'וכי ישאל' )באמצע ד"ה וכי ית איש(" ,וכי ישאל ...פטור
מלשל" ,ש ד"ה השרש הו'[ ,ספר החינו מצוה ס' "ועל עני ...ג כ פטור" ,ספורנו
על שמות כ"ב יד.
)ז( פשיעה בבעלי  בבא מציעא צה.צה" :איתמר ...כשומר חינ" השגת הראב"ד
הלכות שכירות ב/ג "ואי פושע מזיק ...עכ"ל" ,רמב" הלכות אישות כא/ט.
)ח( שליחות יד בבעלי  בבא מציעא מא" :רבא אמר ...בבעלי פטור" ,קצות החוש
שמו/א ,נתיבות המשפט רצא/לד.
)ט( שבועה בבעלי  ירושלמי שבועות פ"ח ה"א "אתמר א בעליו עמו ...אמרי אינו
נשבע" קצות החוש רצא/יח.
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א .פתיחה
עניי שמירה בבעלי מתפרש על פני כמה סוגיות ,ושורשו בפסוקי :
""...ÌÏ˘È ‡Ï ÂÓÚ ÂÈÏÚ· Ì‡ ÌÏ˘È ÌÏ˘ ÂÓÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚ· ...
)˘(„È-‚È ·"Î ˙ÂÓ
התורה מגדירה שני מצבי :
מצב אחד  בעליו אי עמו .זהו המצב הרגיל של שואל ,ובו קובעת התורה חיוב
תשלומי ואפילו במקרי של אונס.
מצב שני  בעליו עמו .כא יש פטור שנאמר אפילו בשואל.
לפני שעומדי על טיב הדי הזה ,יש להגדיר את המציאות של בעליו עמו,
והגדרה זו כוללת בעיקר שני מוקדי דיו :
מוקד אחד  הגדרת היחס של 'עמו' שמופיע בפסוקי .יש לקבוע מה טיב הזיקה
הנדרשת בי הבעלי לשומר ,על מנת שהפטור יחול.
מוקד שני  קביעת השעה הקריטית ,שבה נוצרת הזיקה הזו.
על רקע הגדרות אלו ,נוכל לבחו את הנימוק הסברתי העומד מאחורי הפטור,
ולבדוק את היקפו ואת אופיו.

ב .הגדרת הזיקה בי הבעלי לשומר
במשנה בריש השואל נידו הדי של פטור בבעלי ,וכ נאמר בה :
"Ô¯Î˘ Â‡ ÌÈÏÚ·‰ Ï‡˘ ,‰ÓÚ ‰ÈÏÚ· ¯Î˘ Â‡ ‰ÓÚ ‰ÈÏÚ· Ï‡˘Â ‰¯Ù‰ ˙‡ Ï‡Â˘‰
Ï‡˘ Ï·‡ .'ÌÏ˘È ‡Ï ÂÓÚ ÂÈÏÚ· Ì‡' ¯Ó‡˘ ,¯ÂËÙ - ‰˙ÓÂ ‰¯Ù‰ ˙‡ Ï‡˘ ÍÎ ¯Á‡Â
‡˙ ÂÓÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚ·' ¯Ó‡˘ ,·ÈÈÁ - ‰˙ÓÂ Ô¯Î˘ Â‡ ÌÈÏÚ·‰ ˙‡ Ï‡˘ ÍÎ ¯Á‡Â ‰¯Ù‰
˘" 'ÌÏ˘È ÌÏ
)··‡ (:„ˆ-.„ˆ ‡ÚÈˆÓ
המשנה לא מפרשת את תביעת התורה 'בעליו עמו' במוב הפיסי .בעליו עמו ,לפי
המשנה ,מתפרש במוב משפטי  עמו במלאכתו .אמנ לא מפורט במשנה הא לש
זיקה של בעליו עמו יש לדרוש שהבעלי יעשו את אותה המלאכה שעושה הפרה,
אבל ברור שהבעלי  כמו פרתו  עובד למענו של השומר )והוא שאול או שכור לו(.
לצד משנה זו ,משתמע מ הגמרא שקיי ערו) נוס %של די בבעלי :
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"‡Â‰ÈÈ˙„È·Ú Ô„ÈÚ· ÔÂ‰ÏÂÎ - ‡˙Ó ¯ÙÒ ,‡ÓÂ‡Â ‡Á·Ë ,‡Ï˙˘ ,È˜„¯„ È¯˜Ó - ‡·¯ ¯Ó
"...ÂÓ„ ÌÈÏÚ·· ‰ÏÈ‡˘Î
)··‡ (.Êˆ ‡ÚÈˆÓ
בכל אות האישי שמציי רבא ,אי התקשרות חוזית בי הבעלי לשומר ,ואי
מחוייבות רשמית .עצ העובדה המעשית שהבעלי של החפ) עושה משהו למענו של
השומר ,יוצרת תשתית לפטור של בבעלי .לפיכ ,אפשר לקבוע שיש בדי בבעלי
שני ערוצי נפרדי :
ערו) אחד  ערו) הנוצר מתו מחוייבות שיש לבעלי כלפי השומר.
ערו) שני  ערו) הנוצר מתו המציאות בשטח ,בה הבעלי משרת את השומר.
בשני הערוצי הללו ,ה בערו) המשפטי של מחוייבות עסקית וה בערו) המעשי
של קשר עובדתי בי הבעלי לשומר ,נית לבחו את הדר הטכנית שבה נוצרת
התקשרות כזו ,ואת התנאי לכניסה למשבצת של 'עמו'.
בגמרא בתחילת השואל נאמר שהפרה במשיכה והבעלי באמירה ,ורש"י מבאר :
""...ÂÏ ÏÂ‡˘ ÂÙÂ‚ ÈÂ‰ ,'ÍÏ ÔÈÏ‡˘ È‡Â È˙¯Ù È¯‰' ÂÏ ¯Ó‡˘Ó
)··‡ (‰¯ÈÓ‡· ÌÈÏÚ·Â ‰"„ È"˘¯ :„ˆ ‡ÚÈˆÓ
בראשוני יש דיו לגבי הבסיס שעליו פועלת אמירה כזו .נעיי למשל בראב"ד
המובא בשטמ"ק ,שמעמת את הגמרא שלנו ע סוגייה בריש השוכר את האומני :
"‰ÎÈÏ‰· Â‡ ‰Î‡ÏÓ· ‰ÏÁ˙‰ ‡ÈÚ· ‡‰„ ,‡È‰ „ÂÁÏ· ‰¯ÈÓ‡ Â‡Ï ,‰¯ÈÓ‡ È‡‰
Ï·‡ ,‡ÂÓÓ È·ÂÈÁ‡Ï ÈÏÈÓ È‰ ,'ÂÎÏ‰ Â‡ ÂÏÈÁ˙‰' ÔÈÚ·„ ‡‰ - ÈÓ È‡ ...‰Î‡ÏÓÏ
˙¯- Â‰· È¯„‰ ‡Ï„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ ‡ÓÏ‡ ,È„·Ú ÔÈ„Î ‡Ï˘„ ÌÂ˘Ó Â‰Ï ˙È‡ ‡‰ÈÓ ˙ÓÂÚ
·‡"...Â‰È ÔÈÏÂ‡˘ ‡ÓÏÚ· ‰¯ÈÓ
)··‡ ( [Ê˜˙˙ „ÂÓÚ] ‰ÓÚ ‰"„ ˜"ÓË˘· „"·‡¯ :„ˆ ‡ÚÈˆÓ
הסוגייה הסמויה שאיתה מתמודד הראב"ד היא הסוגייה בד %עה ,:ממנה משמע
שאמירה גרידא אינה מסוגלת ליצור שכירות .האמירה יוצרת בס הכל תשתית
לתרעומת ,במידה שאחד הצדדי מטעה את השני ,אבל כל עוד לא היתה התחלת
מלאכה או הליכה לש כ ,אי שו חיוב מעבר לתרעומת.
הראשוני בסוגייה ש נחלקו הא נחוצה התחלת מלאכה ממש ,או שמא
מספיקה הליכה .מהרמב" משמע שנחוצה תחילת מלאכה ,1א יש ראשוני
1

עיי ברמב" בב"מ עו :ד"ה הא .נקודה זו של הליכה או תחילת מלאכה ,קשורה קשר הדוק
ליסוד המחייב באותה סוגייה בריש השוכר קמא .לפי הרמב" ,היסוד המחייב הוא יסוד של
קניי ,ורק תחילת מלאכה קונה את 'עבודת הפועל' .לעומת זאת ,לפי התוס' מדובר ביסוד
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שמסתפקי ג בהליכה בלבד כדי לחייב ממו .על כל פני ,לפי כל השיטות ברור
שהאמירה כשלעצמה אינה יוצרת מעמד ממוני ,ואחריה יש רק תרעומת.
לפיכ ,מקשה הראב"ד ,כיצד נוצרת המציאות של 'עמו' בסוגייה שלנו על ידי
אמירה בלבד ,כפי שמשמע מ הגמרא? לראב"ד יש שני תירוצי :
תירו) ראשו  ג בסוגייתנו נוספת לאמירה תחילת מלאכה ,או לפחות נוס%
השלב של הליכה למלאכה.
תירו) שני  דווקא בהקשר של חיוב ממוני הנובע מהטעייה ,נחוצה תחילת
מלאכה .אבל עצ מעמד השואל נוצר כבר על ידי האמירה ,משו שהתשתית של
תרעומת שנוצרת אחרי האמירה ,מהווה בסיס נאות למעמד של שואל.
כמוב ,במסגרת התירו) הראשו הניח הראב"ד שהתרעומת אינה מספיקה כדי
ליצור הגדרה של 'עמו' לעניי הפטור של בבעלי .א באנו להבי את הפער בי שני
התירוצי ביחס לנקודה זו ,נית לבאר אותו בשתי צורות :
צורה אחת  במסגרת הלכות תרעומת .התירו) הראשו הבי שתרעומת אינה
גור משפטי .ממילא ,ג בהקשרי משפטיי אחרי כמו פטור תשלומי הנוצר מ
הדי של בעליו עמו ,אי לתרעומת משמעות .לעומת זאת ,התירו) השני הבי
שתרעומת היא מעמד משפטי מובהק ,אלא שעוצמתו קלושה ולא נית להוציא ממו
בעזרתו .א %על פי כ ,דברי אחרי כמו יצירת מעמד של שואל בבעלי ,נית ליצור
בעזרת התשתית של תרעומת.2
חקירה זו עולה ג במוקדי אחרי שבה נידו המושג של תרעומת .למשל,
הסוגייה בב"ב מג .עוסקת בדי נוגע בעדותו .נוכל לשאול  הא אד אשר עדותו
תסלק או תיצור מצב של תרעומת ביחס לחבירו יוגדר כנוגע בעדותו ,או שמא אד
כזה יוכל עדיי להעיד בהיותו נתפס כנטול עניי ,והתרעומת אינה יוצרת מעמד של
נוגע בעדותו.3

2
3

הנזק כיסוד מחייב .לכ  א היתה הליכה שבגינה נגר נזק לפועלי ,נוכל לחייב את בעל
הבית ג ללא התחלה במלאכה.
אפשרות זו קשורה לבעיות של רמי בר חמא ,שא %ה נוגעות בחלק ליצירת מעמד של
'בבעלי' ע"י מחוייבות שאינה ממונית.
עיי ג בב"ק ח . :בגמרא מדובר על ראוב שמכר שדה לשמעו באחריות ,ובא בעל חוב
דראוב וטר %את השדה משמעו .בגמרא מבואר שראוב יכול לדו ע הבעלחוב ,ואי הוא
במעמד של 'לאו בעל דברי דידיה' .לפי אחת הדעות בגמרא ,ג במצב של שדה שלא
באחריות ,יכול ראוב לדו ע הבעלחוב .והטע  כדי שלא תהיה לשמעו תרעומת על
ראוב .כלומר  לפי אותו מ"ד ,התרעומת מסוגלת ליצור מעמד של בעל דבר.
את הדיוק הזה ראוי לסייג בשתי הערות :
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לתוס' יש שתי דעות בנידו ,ונית לתלות אות בחקירה שהצגנו ביחס לדי
תרעומת .4א מדובר במעמד משפטי שרק אי לו עוצמה ,נוכל להניח שא יש לאד
תועלת בעדותו ביחס לתרעומת על חבירו הוא מוגדר כנוגע בעדותו .אבל א מדובר
במושג 'מוסרי' שאי לו שיניי משפטיות ,סביר להניח שלא נגדיר אד כזה כנוגע
בעדות.
צורה שנייה  במסגרת הלכות בבעלי .אנחנו בודקי הא הרשות להתרע )אי
שלא נבי אותה( יוצרת מעמד של בעליו עמו .וכא אפשר לומר שעצ האיסור לחזור
ב )אפילו שא תחזור ב תהיה לצד השני רק תרעומת( ,כבר נחשב כזיקה מספקת
להגדרת המצב של בעליו עמו .לחילופי ,נית להבי שקשר מסוג בעליו עמו חייב
להעג בשיניי ממוניות ,ומכיו שלתרעומת )על שתי הבנותיה( אי שיניי כאלו ,אי
אפשר ליצור בעזרתה את הפטור של בבעלי.
הדגש העולה מלשו הראב"ד בתירוצו השני ,מוש להבנה האחרונה .חידושו
באותו תירו) הוא שעצ האיסור לחזור קובע מעמד של פועל כל עוד לא חזרת ב,
ומעמד זה מספיק כדי להגדיר את הבעלי שנשאלו ע הפרה כ'בעליו עמו' ,ועל ידי
כ לפטור את השומר במצבי כאלו.
קביעה זו של הראב"ד ,טומנת בחובה חידוש מסויי .הרי המשנה עוסקת באד
שנשאל לחבירו על מנת ליצור די של בבעלי ,ואילו מהראב"ד עולה שנית להרחיב
את חלותו של די זה כבר לשעה של האמירה.
התוס' בתחילת הפרק מבצעי הרחבה דומה ביחס לדברי רבא בד %צז .לקמ .לפי
הגמרא ,בעיד עבידתייהו של כל אות בעלי מלאכה שמונה רבא ,יש לבני העיר די
של שאילה בבעלי .התוס' קובעי שאי צור בעיד עבידתייהו ממש .ג בשעת
הליכת ,ואפילו כאשר ה מזמני את עצמ ליל ,נחשב הדבר כעיד עבידתייהו
ויחול כלפיה הדי של שאילה בבעלי .וכא נית לבדוק  עד היכ אפשר להרחיב
את הקטע הזה.
על רקע זה נבח את דבריו של האור זרוע :
"˘ÂÈ‡Â ,ÂÏ ÏÂ‡˘ ‡Â‰ È¯‰ ,'ÍÏ ÏÂ‡˘ ÈÈ¯‰' ÔÂÚÓ˘Ï ¯Ó‡˘ Ô·Â‡¯„ ,ÔÈ˙ÚÓ˘Ó ÔÈÚÓ
ÂÏ ˙Â˘ÚÏ ÂÏ Ï‡˘˘ ÔÂ‚ÎÂ ,‰˙Â˘ÚÏ ÂÏ Ï‡˘˘ ‰Î‡ÏÓ ‰˙Â‡ ‰˘ÚÈ˘ Â· ¯ÂÊÁÏ ÏÂÎÈ

4

הערה אחת  ייתכ שבנקודה זו נחלק המ"ד הראשו ,הדורש דווקא שדה שנמכרה באחריות.
הערה שנייה  ייתכ שש לא מדובר בתרעומת גרידא ,אלא בתרעומת שנבנית על התשתית
הקודמת שבה ראוב לוה כס %מאותו בעלחוב.
עיי בב"ב מג .תוס' ד"ה מפני.
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"...ÌÈÏÚ·· ‰Ï‡˘ ·È˘Á ...„·‡ ¯·„ ‡È‰˘ ‰Î‡ÏÓ
)‡(‚˘ ÔÓÈÒ ‡ÚÈˆÓ ‡·· ÚÂ¯Ê ¯Â
מהאור זרוע משמע שעל ידי הבטחה גרידא נוצרת תשתית לדי של בבעלי.
האור זרוע מחדש למעשה בצורה כפולה :
חידוש אחד  א אד הבטיח למישהו לעשות לו פעולה בדבר האבד ,אסור לו
לחזור בו .עצ איסור זה והחובה לפצות א הוא מתחרט ,מספיקי כדי ליצור מעמד
של שאילה בבעלי.
חידוש שני  ג א מדובר במלאכה שאינה בדבר האבד ,ובה מותר לחזור ,כל
עוד האד לא חזר בו הוא נכנס למשבצת של 'בעליו עמו' ,ויש כלפיו די בבעלי.
לא ברור עד כמה יסכי האור זרוע להרחיק לכת .א למשל אד מבטיח לחבירו
לעזור לו להעביר דירה ,הא אינו יכול להתחרט? והא נאמר שהוא יצר תשתית לדי
של בבעלי? ייתכ שהאור זרוע יאמר את חידושו רק א היתה פה לשו של שאילה,
כלומר דווקא א ראוב אומר 'הריני שאול ל'.
אמנ ,בשכירות לא מוצאי בדר כלל אבחנה בי אד שמשכיר את עצמו לבי
אד שמוכ לעשות פעולה מסויימת בשכר .מכל מקו ,ג א נוסי %את הסיוג הזה,
יש לפנינו הרחבה משמעותית לאפשרות יצירת המעמד של בבעלי.
בשורה התחתונה נית לסכ שישנ שני ערוצי בדי של בבעלי .הערו)
הראשו של מחוייבות משפטית מוקצ באור זרוע ומגיע לרמות ראשוניות ביותר של
מחוייבות בי בני אד כבסיס לדי של בבעלי .ג היקפו של הערו) השני בפ של
דרכי יצירת המעמד של בבעלי ,רחב ביותר.
נקודה מרכזית שנתונה במחלוקת ראשוני בערו) אחרו זה ,נוגעת לשאלה של
ישירות הזיקה בי בעלי המקצועות המוזכרי בד %צז .ובי הלקוחות שלה .הרי"%
מפרש שתועלת של מלמד דרדקי וספר מתא וחבריה היא לכל בני העיר ,דהיינו
כול מוגדרי כלפיה כשומרי בבעלי ,ולא רק האד שמולו ה עובדי באותו
רגע נתו .מדבריה של רש"י ושל הרמב" משמע שהמעמד של בבעלי נוצר רק
כלפי האד שמולו ה עובדי.5

5

עיי בב"מ צז .רש"י ד"ה כשאלה ,וברמב" בהלכות שאלה ופיקדו ב/ג .לעיל הוצע לזהות את
דברי רש"י והרמב" באותה שיטה ,א לטענת המשנה למל ש  נבדלי דברי הרמב"
מדברי רש"י .לפי המשנה למל ,הרמב" אינו מצרי עיסוק במלאכה של פלוני בשעת
השאלה ,אלא רק שיהיה זה היו שהתייחד למלאכת פלוני ,ואפילו א עדיי לא החלו
בעבודתו.
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בשיטת העקרונית של רש"י והרמב" נוקט ג הרמ" .אבל למעשה הוא מסכי
ע שיטת הרי" .%משו שלדעתו  כשהספר עובד בשביל שמעו ,הוא עובד למעשה
ג בשביל ראוב .סו %סו ,%העבודה בשביל שמעו מפנה לו את הזמ עבור עבודה
עתידית למע ראוב ,וממילא  על א %שעקרונית דרושה זיקה ישירה בי העובד
לשומר ,היא נוצרת תמיד ואפילו כאשר הוא עובד עבור מישהו אחר.
לאור שתי השיטות הללו ,מתפרשת ההגבלה של 'בעיד עבידתייהו' בשתי דרכי
שונות .נבח למשל את דברי הר"ח המובאי בשטמ"ק :
"ÌÈÏÚ·· ‰Ï‡˘ ,Ô‰Ó Ï‡Â˘‰ ÏÎÂ ,‰È„Ó‰ ÏÎÏ ·Âˆ˜ ÔÓÊ· Ô‰ ÔÈ¯ÂÎ˘ ÔÏÂÎ ÂÏ‡ ,˘Â¯ÈÙ
"...¯Â·ˆ ÈÎ¯ˆ· ˜ÒÚ˙‰Ï ÔÎ¯„˘ ˙Â˙Ú· Ô‰ ÔÈ¯ÂÎ˘Î ÔÏÂÎ ÂÏÏ‰ ÈÎ ,‡È‰
)··‡ ( [·Ú˜˙˙ „ÂÓÚ] Ï‡Á ÂÈ·¯ ÔÂ˘Ï ‰ÊÂ ‰"„ ˜"ÓË˘ .Êˆ ‡ÚÈˆÓ
לפי הר"ח ,עיד עבידתייהו פירושו שעות העבודה העקרוניות שלה ,ואפילו א
באותו רגע ספציפי ה בהפסקת קפה .לעומת הר"ח ,קובעי ראשוני אחרי
שנחוצה דווקא השעה שבה ה עובדי על מנת ליצור מעמד של בבעלי.
הר"ח והרי" %מרחיבי ,א כ ,את המושג של בבעלי כזיקה מעשית ,לעומת
רש"י והרמב" שמצמצמי אותו לזיקה ישירה .א כי ייתכ שבמחלוקת זו באי לידי
ביטוי שני הערוצי של בבעלי .כלומר ,לפי הרי"  %ג בד %צז .מדובר על סוג של
זיקה משפטית ,ועל כ אי צור בזיקה מעשית ישירה בי העובד לשומר .לעומת זאת,
רש"י והרמב" ראו בגמרא בד %צז .ביטוי לערו) השונה של זיקה מעשית כבסיס
ליצירת המעמד של בבעלי.
לתחו האפור הזה של הרחבת התשתית ליצירת מעמד של בבעלי ,נוספת
הלכה ברמב" שהאחרוני התקשו בה .במשנה נאמר :
""...¯Î˘ ¯ÓÂ˘ - ÍÏ ¯ÂÓ˘‡Â ÈÏ ¯ÂÓ˘ ...
)··‡ (:Ù ‡ÚÈˆÓ
הגמרא מעלה אפשרות להרחיב את היסוד הזה :
"ÈÏÈ‡˘‰ ,ÍÏÈ‡˘‡Â ÈÏ ¯ÂÓ˘ ,ÍÏÈ‡˘‡Â ÈÏÈ‡˘‰ ,ÍÏ ¯ÂÓ˘‡Â ÈÏ ¯ÂÓ˘ - Ô·¯ Â˙ ...
,‡ÙÙ ¯"‡ !‡È‰ ÌÈÏÚ·· ‰¯ÈÓ˘ ?È‡Ó‡Â .‰ÊÏ ‰Ê ¯Î˘ È¯ÓÂ˘ Â˘Ú ÔÏÂÎ - ÍÏ ¯ÂÓ˘‡Â
„‡"...'¯ÁÓÏ ÍÏ ¯ÂÓ˘‡Â ÌÂÈ‰ ÈÏ ¯ÂÓ˘' ‰ÈÏ ¯Ó
)··‡ (.‡Ù ‡ÚÈˆÓ
לפי רש"י ,קושיית הגמרא מדי שמירה בבעלי מוסבת רק על המקרה הראשו
המוצג בברייתא ,דהיינו המקרה של 'שמור לי ואשמור ל' .בהתאמה ,האוקימתא של
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שמור לי היו ואשמור ל למחר ,נאמרה רק מול המקרה הראשו .אבל הרמב"
מרחיב את המעמד של בבעלי ג לשאר המקרי :
"ÈÏ ¯ÂÓ˘' ÂÏ ¯Ó‡ .ÌÈÏÚ·· ‰¯ÈÓ˘ ‰Ê È¯‰ - 'ÍÏ ¯ÂÓ˘‡Â ÈÏ ¯ÂÓ˘' Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡‰ ÏÎ
ÍÏÈ‡˘‡Â ÌÂÈ‰ ÈÏ ¯ÂÓ˘' ,'¯ÁÓÏ ÍÏÈ‡˘‡ È‡Â ÌÂÈ‰ ÈÏÈ‡˘‰' ,'¯ÁÓÏ ÍÏ ¯ÂÓ˘‡Â ÌÂÈ‰
"‰ÊÏ ‰Ê ¯Î˘ È¯ÓÂ˘ Â˘Ú ÔÏÂÎ ...'¯ÁÓÏ
)¯(·/È ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
הרמב" משלב את האוקימתא של היו ולמחר ג במסגרת שאר המקרי
המובאי בברייתא .ומכא אנו למדי ,שאמירה סתמית של 'שמור לי ואשאיל' בלא
הגור של היו ומחר ,יוצרת די של בבעלי.
האחרוני מקיפי את הרמב" הזה בקושיות כחבילי זמורות .אמנ במקרה
הראשו בברייתא ,של שמור לי ואשמור ל ,נית אכ לדבר על מעמד של בבעלי.
אבל בשאר המקרי לכאורה אי מצב כזה .המשנה למל מעיר שבמקרה של השאילני
ואשאיל עוד נית לדבר על מעמד מסויי של בבעלי ,א מביני שהשואל קנוי
גופו לצור שמירה על הכלי.
אבל ,טוע המשנה למל ,היכ יש בבעלי כאשר אד אומר לחבירו 'שמור לי
ואשאיל'? הרי אותו אד אומר לחבירו שני דברי :
דבר ראשו  שמור לי על חפ).
דבר שני  אני משאיל ל חפ).
אי פה עיסקה הדדית שבה פלוני שומר על חפצי אלמוני ואלמוני עובד עבור
פלוני .כא העיסקה הכפולה מתבצעת כלפי אותו הצד ,ופלוני הוא ג שומר שכר על
חפ) של אלמוני ,וג שומר ברמה של שואל על חפ) אחר .על רקע בעייתיות זו,
מעלה הש" את ההסבר הבא עבור הרמב" :
"·ÈÈÂÁÓ ‰Ê ,¯ÂÓ˘Ï ÈÏÎ‰ Ï·˜Ó ‰Ê˘ „ÈÓ È¯‰˘ ,˘"‡ ÈÓ ÍÏÈ‡˘‡Â ÈÏ ¯ÂÓ˘Â ...
‡ÎÈ‰ ÏÎÂ ,¯ÓÂ˘‰ Ï˘ ÂÏÈ‡Î ‡Â‰ È¯‰ ÏÈ‡˘Ó Ï˘ ÈÏÎ‰ ‰Ê˘ ‡ˆÓ ,ÈÏÎ‰ ÂÏ ÏÈ‡˘‰Ï
„‡‡ˆÓ ,ÂÏÈ‡˘‰Ï È„Î ÂÏ Â¯ÓÂ˘Ï ÍÈ¯ˆ ÈÏÎ‰ ÏÚ·Â ,‰È˙È‡ ¯ÓÂ˘‰„ ‡˙Â˘¯· - ‰È˙È
"...¯ÓÂ˘ - ÏÈ‡˘Ó‰ ‡Â‰˘ ÈÏÎ‰ ÏÚ· ‰˘Ú
)˘"(Â"˜Ò ‰"˘ ÔÓÈÒ ËÙ˘Ó Ô˘ÂÁ Í
ההרחבה שמציע הש" היא מרחיקת לכת ביותר .ראשית ,הש" מחדש שעל ידי
ההבטחה להשאיל נוצרה מחוייבות לשמור על כלי לש השאלתו .שנית ,הש" טוע
שמחוייבות זו יוצרת אצל האד מעמד של שומר עבור השואל העתידי.
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כא קשה לומר שמדובר בשומר .המשאיל שומר על חפציו כפי שכל אד שומר
על חפציו ,ואי לו חלות ש של שומר .א מחר הוא ירצה לפשוע בחפציו וה
יישרפו ,הא הוא יתחייב כלפי השואל העתידי משו שהוא לא שמר על חפצי עצמו?
מכל מקו ,א מקבלי את הבנת הש" ברמב" ,יש לפנינו הרחבה נוספת ליכולת
יצירת המעמד של בבעלי ,א כי לא ברור היכ לסווג את הש" לאור המסלולי של
זיקה משפטית וזיקה מעשית.

ג .אופי די בבעלי
ראינו שני מסלולי בדי בבעלי ,על רקע הדרכי הטכניות בה נוצרת הזיקה
הזו בי הבעלי לשומר .יש מקו לשקול  הא מדובר באותו די של בבעלי ורק
הטכניקה ליצירתו שונה ,או שמא יש כא ערוצי שוני מצד אופי הדי.
עניי זה מעלה בפנינו חקירה בסיסית ,הנוגעת לטיב ההלכה של בבעלי .כנקודת
מוצא לחקירה זו ,נבח את הגמרא המביאה את דעת רב המנונא :
"‡,‰È¯Á‡ ¯ÓÁÓÂ ¯ÂÓÁ ‰· ˘¯ÂÁÂ ‰¯Ù ‡‰˙˘ „Ú ,·ÈÈÁ ‡Â‰ ÌÏÂÚÏ - ‡ÂÓ‰ ·¯ ¯Ó
"...‰˙ÓÂ ‰¯Â·˘ ˙Ú˘ „Ú ‰ÏÈ‡˘ ˙Ú˘Ó ÌÈÏÚ· Â‰È˘ „ÚÂ
)··‡ (:‰ˆ ‡ÚÈˆÓ
רב המנונא מציג שתי תביעות כבסיס לחלותו של פטור בבעלי :
תביעה ראשונה  נחוצה זהות בי העיסקאות ,כלומר הבעלי צריכי לעבוד
באותה עבודה שבה עובדת בהמת.
תביעה שנייה  נחוצה שהות של הבעלי ע השומר ,ה בשעת השאילה וה
בשעה שבה מתרחש האירוע המחייב.
להלכה נדחי דברי רב המנונא ,וברוב הסוגיות בבבלי ובירושלמי מסתפקי
בחפיפה של שעת שאילה בלבד ,ולא דורשי זהות בי העיסקאות שמתרקמות מול
הפרה ומול הבעלי.
אבל מסברה היה נית לחשוב על פיצול ,לאור שני המסלולי בה עסקנו .הוי
אומר  א מדובר על די המשנה שבו ההתקשרות בי הבעלי לשומר היא במסלול
המשפטי ,יהיה תוק %לפטור של בבעלי ג כאשר העיסקאות מנותקות .אבל א
מדובר על המסלול של רבא בד %צז ,.מכיו שאי רכישה משפטית של הבעלי אלא
רק זיקה מעשית ,נדרוש לש חיזוקה של אותה זיקה דרישה של עמו במלאכתו ממש,
דהיינו זהות בעיסקאות וחפיפה כרונולוגית בשעת האירוע המחייב.
נדגיש ,שמדובר בחלוקה המוצעת מסברה בלבד ,משו שבגמרא בד %צז .ברור
שאי אלו פני הדברי .הגמרא מדברת על מעמד של בבעלי שנוצר מכוח הבקשה של
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אשקיי מיא ,ובקשה זו אינה כוללת א %לא אחת מהתביעות של רב המנונא .דברי רב
המנונא נדחי ג בסוגייה בד %צה ,:ש מובאת דעתו.
מכל מקו ,הרעיו שזורק רב המנונא לאוויר ,מלמד אותנו הרבה על אופי הפטור
של בבעלי .לכאורה ,מדברי רב המנונא עולה שבתנאי מסויימי עוברת האחריות
על החפ) אל הבעלי .נדגיש ,אחריות ולא סמכות ,שכ הסמכות לעשות משהו ע
הבהמה נתונה עדיי לשואל .במילי אחרות ,השואל נשאר עדיי במעמד של שומר,
ורק חיוב האחריות וחיובי התשלומי דרביעי עליה ,פוקעי זמנית כאשר הבעלי
נמצא באיזור .נית להעלות את הסברה הזו בכמה רמות :
רמה אחת  נית לפלג בי הקנייני לבי החיובי .בשואל קלאסי קיימי שני
המרכיבי הללו ,דהיינו יש לו קנייני בחפ) ויש לו ג חיובי כלפיו .אבל אפשר
לדבר על שואל מפוצל ,שנותרו לו רק הזכויות הקנייניות ואי לו חיובי.
לעצ הפיצול בי המרכיבי נית למצוא דוגמאות נוספות בהלכה .למשל ,לשואל
שלא מדעת לפי הראב"ד בב"ק צז ,.יש רק חיובי גזל ,ולא קנייני גזל )אליבא דמ"ד
שואל שלא מדעת גזל הוי( .ג לפי המ"ד השני ,הסבור ששואל שלא מדעת  שואל
הוי ,מסתבר לומר שיש רק חיובי שואל ולא קנייני שואל .שהרי הוא לקח בלא רשות,
ומניי קניינו?
באופ דומה ,לפי התוס' בב"מ צט .א שואל עדיי לא מש את החפ) אי לו
קנייני שואל ,א %על פי שחיובי שואל יש לו .לפיכ ,נית להעלות על הדעת ג מצב
הפו ,שבו לאד יהיו קנייני שואל בלא חיובי שואל ,וזהו המצב שאותו נגדיר בדי
בבעלי.6
רמה שנייה  נית להבי שג במסגרת סיטואציה של בבעלי ,רובצת על השואל
אחריות מסויימת מלבד הקנייני שיש לו .אמנ ,אחריות זו לא תוביל לחיוב
תשלומי בפועל ,משו שאת הבעלי שנמצאי באיזור אופ %חיוב אחריות גבוה
יותר .מכל מקו ,מעמדו השמירתי של השואל כולל ג חיוב אחריות.
בב"ק י .עוסקת הגמרא באד המוסר שורו לחמישה בני אד לשמירה ,ואחד
מה פשע .א השור משתמר רק בחמשת ,ברור שהפושע חייב .אבל א אפשר
לשמור על השור ג בפחות אנשי ,מעלה הגמרא אפשרות שהפושע יפטר .הטע
איננו בכ שהוא לא מוגדר כשומר .הטע הוא שכאשר יש אנשי אחרי שנית
להטיל עליה את חיוב האחריות ,הוא נפטר מתשלומי.

6

דוגמה למצב הפו שכזה קיימת ,באופ חלקי ,ביורשי שואל .נית לדבר לגביה על קנייני
שואל מכוח אביה ,אעפ"י שחיובי השואל שלה מצומצמי.
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מכל מקו ,לפי שתי הרמות הללו ברור שרב המנונא רואה כא עדיי מערכת של
משאיל ושואל .אי הפקעה מוחלטת של מעמד השואל )או כל שומר אחר( במצב של
בבעלי .שהרי מעמדו של השומר כשומר נקבע בשעת קבלת השמירה ,ואילו רב
המנונא מצרי את נוכחות של הבעלי ג בשעת שבורה ומתה .א הבעלי לא
נמצאי בשעת שבורה ומתה  אי די של בבעלי ,חר %העובדה שבשעת קבלת
השמירה נקבע מעמד הכפו %לשכירת של הבעלי.
נית א %ללחו) על הרמה השנייה ,ולקבל אותה כמסתברת יותר מ הרמה
הראשונה .שהרי א אי לשואל חיובי ,אלא רק קנייני בחפ) ,כיצד נוצרה ההארכה
הזו של שעת שבורה ומתה? מעמדו הקנייני והאחריותי נקבע רק בשעת קבלת
השמירה ,וא בשעה זו אנחנו יודעי ששבורה ומתה בלא הבעלי תחייב את
השואל ,עלינו להניח שקבלת שמירתו כללה ג חיובי אחריות.
הרעיו הוא שנית לנסח רמות שונות של אחריות .אנחנו טועני שעל רמת
האחריות שיש לשואל ,הצליח הבעלי לחפות בנוכחותו .כדוגמה לדבר ,נצביע על
דיו שמתעורר בראשוני ובפוסקי ביחס לשליחות לדבר עבירה.
המשנה בהכונס דנה בשולח את הבעירה ,וקובעת בהאי לישנא :
""...·ÈÈÁ Á˜Ù‰ - Á˜Ù „È· ÁÏ˘ ...
)··‡ ˜(:Ë ‡Ó
משנה זו מצוטטת בקידושי מב ,:כחלק מהדיו בשליחות לדבר עבירה .בהמש
תסביר הגמרא ש'אי שליח לדבר עבירה' ,ולכ האחריות נופלת על הפיקח ,והמשלח
פטור .אבל לפני שמגיעה הגמרא למסקנה הזו ,היא מקשה  מדוע לא נאמר ש'שלוחו
של אד כמותו'?
בביאור קושייה זו נחלקו הראשוני .רש"י מסביר :
""ÁÈÏ˘‰ ‡ÏÂ ÂÁÏÂ˘ ·ÈÈÁ˙È
)˜(‡ÓÈ ‰"„ È"˘¯ :·Ó ÔÈ˘Â„È
א הרי"ד חולק עליו :
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"‡ÎÈÏ È‡„ ‰ÈÓ ‡˜Ù ,Á˜Ù ‰Â‰„ ÔÂÈÎ È¯ÂËÙÈ‡Ï ÈˆÓ ‡Ï ÁÈÏ˘„ ‚"Ú‡Â - 'ÈÙ
"ÁÏ˘Ó‰ ÔÓ Ú¯ÙÓ - ‰ÈÈÓ ÈÓÂÏ˙˘È‡Ï
)˜(ÁÏÈ˘ ‰"„ „"È¯ 'ÒÂ˙ :·Ó ÔÈ˘Â„È
הרי"ד לא מוכ לפטור את המשלח ,כפי שמשמע מרש"י .א נראה פשוט שג
לרש"י )ואפילו בשלב ההו"א שבגמרא( יש במעשה השליח כדי לחייבו .אלא שאנו
פוטרי אותו למעשה ,היות שחיוב המשלח עולה על שלו.
בנקודה העקרונית של אחריות השליח ,מסכימי רש"י והרי"ד .ה חלוקי לגבי
דירוג החיובי .לרש"י  עיקר החיוב מוטל על כתפי המשלח ,בבחינת 'לאו עכברא גנב
אלא חורא גנב' .ואילו הרי"ד תולה את הקולר העיקרי בצוואר המבצע.
מעי זה מצינו ,א %למסקנת הגמרא בקידושי ,שדנו גדולי הפוסקי לגבי דירוג
חיובי בתחומי חריגי ,כגו  שליחות יד ומעילה ,בה נאמר שיש שליח א %לדבר
עבירה .לדוגמה  הסמ"ע בחו"מ סימ רצ"ב סק"י כתב שהמשלח מישהו לשלוח יד
בפיקדו פטור ,היות שאי שליח לדבר עבירה .האחרוני הקשו על דבריו ,ממסקנת
הסוגייה בקידושי .בגמרא בקידושי מג .נאמר שבתחו של שליחות יד  יש שליח
לדבר עבירה.
הש" בסק"ד ש ,הביא תירו) לקושייה בש אביו .הוא מסביר שכוונת הסמ"ע
היא לקבוע סדרי עדיפויות .א השליח יכול לשל  קוד חיובו לשל משלחו ,א %כי
בדליכא לאישתלומי מהשליח יגבו מ המשלח.
מעי זה ,נית להציע בדברי רב המנונא .נוכל לומר שלרב המנונא  אחריות
הבעלי גוברת על זו של השומר ,ונקבע שלשומר יש חיובי אחריות תמידיי ג
במצב של בבעלי .אלא שבסיטואציה שבה הבעלי מצטרפי לתמונה ,חל חיוב
אחריות ברמה גבוהה יותר על הבעלי עצמ ,וחיוב זה פוטר את השומר שעימו ה
נמצאי מחיוב התשלומי .אול ,במקרה זה אי לדבר על 'כי ליכא לאישתלומי מהאי
משתל מהאי' .שהרי ה'חייב' הראשו בתור איננו אלא בעל החפ) ,וכלו יש לדבר
על תשלומי לעצמו?
בניגוד לרב המנונא ,נית להעלות הבנה שונה באופי הפטור של בבעלי .נית
לומר שכל מעמד השומר כשומר פוקע במסגרת של בבעלי .יש שהעלו את הניסוח
הזה בצורה קיצונית :
"˘‰˙‰ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎÂ ,¯ÈÊÁÈ˘ ˙Ú„ ÏÚ ‰˙Ó Ô˙Â ‡Â‰ ‰ÊÎ ˙Ú„ ·Â¯È˜· ÏÈ‡˘Ó Ì˙Ò
‡È˙Ï· ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ú„ ÏÚ ‰˙Ó ‡È‰˘ ‰Ê· ...ÔÈÚ· ˙‡ˆÓ ‡È‰˘Î ‡Ï‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁ ÂÈ
˙‡ÏÚ Û‡ ,ÂÏ˘ ‡È‰ Ï·˜Ó‰ È„È· ‡È‰˘ ÔÓÊ ÏÎ ‰‰ ,‰¯ÈÊÁÈ ‡Ï Ì‡ ‰˙Ó‰ ÏË·È˘ È
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"...ÍÎ ¯Á‡ ‰¯ÈÊÁÈ ‡Ï˘ ÈÙ
)(„È ·"Î ˙ÂÓ˘ Â¯ÂÙÒ
לפי הספורנו ,מעמד השואל בשאלה בבעלי אינו מעמד של שומר כלל .מעמדו
הוא של מקבל מתנה על מנת להחזיר .יתירה מזו ,מעמדו עדי %על מקבל מתנה על
מנת להחזיר קלאסי.
בדר כלל ,מקבל מתנה על מנת להחזיר נתו במגבלותיו של תנאי ,והתנאי הוא
שא לא תוחזר המתנה תתבטל העסקה מעיקרה .אבל בשאלה בבעלי לא נוסח
תנאי כזה ,ועל כ כל זמ שהחפ) ביד השואל הוא שיי לו לחלוטי .הספורנו מדגיש
שאפילו לדעות הסוברות שיש חיוב אונסי במתנה על מנת להחזיר ,נובע חיוב זה
מהתנאי שא החפ) לא יוחזר בטלה המתנה .אבל בשאלה בבעלי אי תנאי כזה ולכ
השואל פטור בבעלי אפילו א החפ) נאנס.
בחינו מופיע רעיו מקביל ,בניסוח פחות קיצוני :
"Ï‡Â˘‰ ‰·ÈÈÁ ‡Ï ‰¯Â˙‰˘ ,Ë˘Ù‰ ÈÙÏ ¯ÓÂÏ ÏÎÂ ,¯ÂËÙ˘ ÌÈÏÚ·· ‰Ï‡˘ ÔÈÚ ÏÚÂ ...
‡"...ÂÏ˘ ˙‡ ‡Â‰ ¯ÂÓ˘È Ì˘Ï ‡Â‰˘ ÔÂÈÎÓ„ ,ÂÓÚ ‰Ó‰·‰ Â‡ ÈÏÎ‰ ÏÚ·˘ ¯Á
)('Ò ‰ÂˆÓ ÍÂÈÁ‰ ¯ÙÒ
ג מהחינו משמע שבשעת מציאות של הבעלי בשטח ,אי לשואל מעמד של
שומר ,מכיו שהבעלי נמצאי ש .מכל מקו ,בשלב זה נוכל לנסח את החקירה
הבסיסית שלנו סביב אופי די בבעלי :
הבנה אחת  די בבעלי יוצר מעמד שבו השומר כלל אינו שומר .השומר הוא
הבעלי ,ומשו כ אי חיוב תשלומי כלפי ה'שומר'.
הבנה שנייה  די בבעלי מחיל פטור במצב מסויי מתשלומי ,חר %העובדה
שלפנינו ניצב שומר.
לש השלמה ,נית להוסי %את סברתו של הרלב"ג ,שקרובה לדברי הספורנו
והחינו .לפי הרלב"ג ,פטור בבעלי מיוסד על טיב מערכת היחסי האישית שבי
השומר לבי המפקיד :
"Ê‡ ‰Ê ÂÏ „·Ú˙˘È˘ ÔÎ˙È ‡Ï ‰‰ - ‰Ï‡˘ ˙Ú˘· Â„È ˙Á˙ Ì‰ ÂÈÏÚ·˘ ÈÙÓ ÈÎ ...
·˘"...˘È‡Ï „ÁÈ ÔÂ„‡Â „·Ú Ì„‡‰ ‰È‰È˘ ¯˜˘‰ ÔÓ ÈÎ ,‰Ó‰·‰ ˙¯ÈÓ
)¯(„È ·"Î ˙ÂÓ˘ ‚"·Ï
כאשר נוצרת מערכת של מפקיד ושומר ,השומר הוא מעי עבד מול המפקיד.
לעומת זאת ,שכירת הבעלי יחד ע הפיקדו יוצרת מעמד שבו הבעלי )=המפקיד(
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הוא עבד מול השומר שלו .יחס כפול כזה שבו השומר מתפקד ה כעבד וה כאדו מול
אותו אד ,איננו אפשרי.
לצד זה מוסי %הרלב"ג נימוק המבוסס על נכונות המפקיד לוותר על חיובי
ותשלומי השומר :
"È„Î ,‰Î‡ÏÓ‰ ÏÚ· ˙Â‰Ï ÂÈÈÚ· ·ËÈÈ ,¯Á‡ ˙Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚ ‰È‰˘Î Ì„‡‰ ÈÎ - „ÂÚÂ ...
˘Ù"Ú‡ ,ÂÈÏÎ Â‡ Â˙Ó‰· Á˜È Ì‡ Ê‡ ˘ÂÁÈ ‡Ï ‰ÊÏÂ .ÂÏ ¯˘‡ ˙ÂÎ‡ÏÓ‰Ó ¯Î˘ ÂÏ Ô˙È
˘"Â˙¯ÈÓ˘ ÂÈÏÚ Ï·˜È ‡Ï
)¯(„È ·"Î ˙ÂÓ˘ ‚"·Ï
קצת קשה לדייק לגבי הצד שלוקח הרלב"ג בחקירה שהעלינו ,א כי במהל
דבריו מופיעי ביטויי המכווני לחתירה תחת מעמד השומר כדר הספורנו
והחינו ,ולא רק לפטור מקומי מחיובי תשלומי.
בנקודה זו נית לחזור לרב המנונא .א בוני על הפקעת מעמד השומר ,סביר
להניח שהכל תלוי בשעת שאלה בלבד .זוהי השעה שבה נקבע מעמד האד כשומר,
ולפיכ  לאור סברת הספורנו  נדחה את דברי רב המנונא .לעומת זאת ,א דורשי
את נוכחות של הבעלי בשעת שבורה ומתה ,נית לדבר על פטור מקומי שנובע
מהמציאות של הבעלי בשטח ,בלי להתאמ) ולחפש הפקעה עקרונית של מעמד
השומר בכלליותו.
נקודה מסויימת במהל הגמרא תומכת בהבנה של די בבעלי כפטור מחיובי
תשלומי בלבד .בגמרא בד %צה .יש הו"א לחלק בי גניבה ואבידה לבי אונס ,כאשר
די בבעלי יפטור רק מאונס.
חילוק כזה ודאי אינו מתיישב לאור הכיוו שהשומר אינו שומר כלל כאשר
הבעלי נמצאי באיזור .ההו"א בנויה על כ שמערכת שמירה קיימת כא ,אלא שיש
לגביה פטורי מסויימי .ממילא ,נית לדו בהיק %הפטורי הללו ,ולחלק ביניה.
מכל מקו ,מעמד של שומר נותר עדיי ,ולכ יש חיוב בגניבה ואבידה.
יסוד החילוק חוזר לבסיסי החיוב שמנינו ביחס לשומרי .גניבה ואבידה הוא
חיוב הקשור לרשלנות ,ואילו באונס אי רשלנות מציד והחיוב הוא רק מכוח אחריות
או רמת קנייני שקיבלת .בהו"א חשבה הגמרא שדי בבעלי מפקיע רק חיובי
אחריות ,משו שכאשר הבעלי נמצאי ע הפרה ,האחריות נופלת עליה .אבל
במה שנוגע לרשלנות ,אי גור שיפטור את השומר.
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הדברי שנאמרו לעיל ,הובאו ביחס להוה אמינא שבגמרא .א ברור שיש לה
משמעות א %למסקנה ולהלכה .שכ ,לחקירה שהעלינו יש השלכות ישירות על היק%
הדי ,והנקודות המרכזיות עולות כבר בגמרא עצמה.
עניי זה משתק %במיוחד במחלוקת לגבי פשיעה בבעלי .בפשטות ,א נוקטי
בשיטת הספורנו יש לפטור בבעלי אפילו מפשיעה .חיוב הפשיעה כרו בהגדרת
האד כשומר ,ואילו לדברי הספורנו  במסגרות של בבעלי אי לאד מעמד של
שומר כלל.
לעומת זאת ,א מחייבי על פשיעה בבעלי ,מוכרחי להבי שלשומר נותר
עדיי מעמד של שומר .אמנ ,מעל מעמד זה בנינו פטור מתשלומי בכל מיני מקרי,
אבל מפשיעה לא פטרנו.
ייתכ שהדבר תלוי ג בהבנת אופי די פושע ,והראב"ד בהשגתו על שיטת
הרמב" שפושע כמזיק ,מעלה את העניי מפורשות :
"‰ÓÂ„ Ú˘ÂÙ ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ ?¯ÂËÙ ‰ÓÏ ÌÈÏÚ·· ‰ÚÈ˘Ù - ÔÎ ‰È‰ Ì‡˘ ,˜ÈÊÓ Ú˘ÂÙ ÔÈ‡Â ...
"˜ÈÊÓÏ
)(‚/· ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ „"·‡¯‰ ˙‚˘‰
לראב"ד יש הנחה מסויימת הקשורה לאופי הפטור של בבעלי ,והיא העומדת
בבסיס קושייתו .הוא מניח שא פושע כמזיק ,הוא ודאי יתחייב ג בבעלי .הראב"ד
הבי כנראה שדי בבעלי הוא סוג מסויי של פטור תשלומי ,הפוטר את השומר
מכל התשלומי הנובעי מחיובי שמירה.
א פושע כמזיק ,יסוד חיובו אינו מדיני שמירה ,אלא מכוח היסוד הכללי של
מזיק בכל התורה כולה .לפיכ ,לו היה פושע כמזיק היינו אמורי לחייב פושע ג
בבעלי ,ומכיו שההלכה קובעת פטור אפילו בפשיעה מסיק הראב"ד שג זה אחד
מהתשלומי המעוגני ביסודות שומרי ,ומכא השגתו.
הרמב" יוכל לענות בפשטות ,א הוא יאמ) את ההבנה השנייה שהעלינו ביחס
לדי של בבעלי .לאמור  לפי הרמב" המצב של בבעלי מגדיר אות כסת איניש
בעלמא ,ואי ל מעמד של שומר .אמנ ,מזיק הוא יסוד חיוב של כל התורה כולה,
אבל כדי שפשיעת תוגדר כהיזק אתה צרי להיכנס למשבצת של שומר .בבעלי,
אינ שומר כלל ולכ ג בפשיעת אינ מוגדר כמזיק ,ואתה נפטר.
במאמר מוסגר ,יש להעיר ששיטת הראב"ד בהשגתו אינה פשוטה כלל .המשנה
למל עמד על העניי ,והוא מפנה אותנו לדברי הראב"ד בהלכות אישות ,ש הוא
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מתייחס לדוגמה נוספת של די בבעלי .ההתייחסות היא על רקע הפסיקה הבאה
שפוסק הרמב" :
"ÔÈ„‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰¯ÂËÙ - ‰˙È· ÍÂ˙· ‰È˙ÂÎ‡ÏÓ ‰˙˘Ú˘ ˙Ú· ÌÈÏÎ ‰¯·˘˘ ‰˘‡‰
‡"...ÌÏÂÚÏ ˙È·‰ ÍÂ˙· ÌÂÏ˘ ÔÈ‡ - ÔÎ ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ÔÈ‡ Ì‡˘ ,‰˜˙ ‡Ï
)¯(Ë/‡Î ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
הראב"ד טוע שאי צור בתקנה כדי להגיע לפסיקה זו :
"¯Ó˘ ‡Â‰˘ ,ÌÈÏÚ·· ‰ÚÈ˘Ù ‡È‰˘ ÈÙÓ ‡Ï‡ ,‰Ê ‡Â‰ Ì˘‰ ÔÓ ‡Ï - Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î
"‰Ú˘ ÏÎ· ‰Ï
)(Ë/‡Î ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ „"·‡¯‰ ˙‚˘‰
הראב"ד קובע שהבעל נחשב 'בבעלי' מול האישה בכל שעה .לפיכ ,אפילו א
היא מזיקה ושוברת כלי ,היא פטורה .מכא רואי שהיק %פטור בבעלי לפי
הראב"ד הוא היק %רחב ,ובכללו ג מזיק בבעלי .מסקנה זו סותרת לכאורה את
הנחתו הסמויה של הראב"ד בהלכות שכירות.7
אמנ ,הפתרו לסתירה עליה מצביע המשנה למל מתבקש ,על רקע נקודה
שעולה במסגרת דברי הרמב" .כידוע ,נחלקו הרמב" והתוס' באופי הכלל הקובע
שאד מועד לעול .לפי הרמב" אד המזיק חייב אפילו באונס גמור ,אבל התוס'
סבורי שרק אונס שהוא כעי גניבה מצליח להתגנב לכלל של אד מועד לעול.8
אונס גמור )ולפי הגדרת התוס' כל אונס שהוא מעבר לרמה של גניבה נחשב
ככזה( פטור ,חר %הכלל שאד מועד לעול .התוס' מביאי ראיה מטבח אומ
שקלקל ,ובכל זאת אנו פוטרי אותו .מכא ,שג כאשר מדובר באד המזיק ,לא
אומרי בצורה קיצונית שהוא מתחייב לעול.
הרמב" מתמודד ע טבח אומ שקלקל באופ הבא .הוא קובע שטבח אומ
שקלקל אינו מוגדר כמזיק .מזיק הוא אד שפלש לנכסי ,והתחיל לעשות בה ַש65ת.
אבל אד שחפצי נמסרו לטיפולו מרצונ ,כאשר מ הסת ברור שהטיפול כרו
בסיכוני מסויימי ,ואירעה תקלה בעניינ  אינו מזיק.

7

8

עיקר תמיהתו של המשנה למל ,צ"ע .שהרי מלשו הראב"ד בהלכות אישות ברור בעליל
שהוא לא מגדיר את האישה כמזיקה אלא כפושעת .בפשיעה בבעלי ,כפי שאנו פוסקי,
הפושע פטור .לכאורה ,אי לראב"ד בהלכות אישות שו קביעה ביחס למזיק בבעלי.
עיי בב"מ פב :רמב" ד"ה ואתא ,ובב"ק כז :תוס' ד"ה ושמואל ,וב"ק כח :תוס' ד"ה ואונס.
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כמוב ,מדובר דווקא באומ .א סת אד יקבל על עצמו משימה שהוא לא יכול
לעמוד בה ,יש מימד של פשיעה והיזק כבר בעצ קבלת המשימה ,9אבל אומ המקבל
על עצמו משימה כזו אינו מזיק ,והתקלה שמתרחשת מאוחר יותר ,ג היא לא
מוגדרת כהיזק.
על פי ההגיו הזה ,ג אשה ששוברת כלי בעת שהיא עושה מלאכותיה בתו
ביתה ,לא תוגדר כמזיקה .א אישה תיקח צלחת ותזרוק אותה על הריצפה ,היא
תתחייב מדי מזיקה ג לפי הראב"ד .אבל א תו כדי מלאכתה מתארעת תקלה ,היא
אינה מזיקה ונית לפטור אותה מ הדי.
וכא מתעוררת שאלה מסויימת ,ביחס ליסוד החיוב .מוב שדברי הרמב" נאמרי
רק כאשר האומ פועל כשורה .א האומ מתרשל במלאכתו ומתרחשת תקלה ,חזרנו
לאפשרות לחייב אותו .אלא שכא נוכל לשאול על איזה בסיס ומתו איזה יסוד נובע
חיובו.
נית להבי שכל הפטור שניסח הרמב" מוסב על מקרי שבה האומ לא
התרשל ,אבל א הוא התרשל חזרנו למצע הרחב של אד מועד לעול ,וחיובו יהיה
מדי מזיק .לחילופי ,נית להבי שכל מה שקורה במסגרת פעולתו המקצועית של
אומ אינו היזק ,וג א התרשלת ונחייב אות  נצטר לבנות על הפ של אומ שב
ולא על יסוד ההיזק.10
באופ דומה ,שומר הפושע יכול לחזור לחיוב הכללי של מזיק .אבל נית לומר
שמכיו שהפשיעה היא במסגרת עבודתו המקצועית כשומר ,נחייב אותו מדיני
שומרי .וכ ,אותה אישה השומרת על כליו של בעלה תוגדר כפושעת ולא כמזיקה,
ונוכל לפטור אותה על רקע הדי של בבעלי.
עד כא ביארנו את דעת הראב"ד ,שפוטר מדי פשיעה בבעלי ולא מכוח התקנה.
לדעת הרמב" שנעזר בתקנה ,נוכל להעלות מספר הסברי .נוכל לומר שהוא נמנע
מהגדרת המצב של בעל ואישה כמצב של שמירה בבעלי מכל מיני סיבות .נוכל ג
לומר שהרמב" לא מקבל את העיקרו של הרמב" ביחס להגדרות היזק ופטורי

9
10

כ למשל מגדיר הרמב" שולחני הרואה מטבע ,בלי שהוא בקי בכ .עיי בקונטרס דינא דגרמי
עמודה כ ,וראה ג את ההערה הבאה.
וכ משמע מפורשות מדברי הרמב" בקונטרס דינא דגרמי .בעמודה כ קובע הרמב" שאד
הרואה דינר לחבירו בלי שהוא בקי בדבר  פושע הוא ומזיק הוא .הרמב" רומז בלשונו ,באופ
ברור ,לשיטות הראשוני שמגדירות בדיני שומרי 'פושע כמזיק' .כלומר ,הרמב" לא מסתפק
בדי המזיק הרגיל של אד מועד לעול ,אלא מחפש את די המזיק המיוחד של שומר  פושע
כמזיק.
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אונס .11נוכל ג להבי שלפי הרמב" אישה השוברת כלי מוגדרת כמזיקה לכל דבר,
ולא כפושעת גרידא.12
נחזור לרמב" בהלכות שכירות ,שפוסק מדי פושע כמזיק שיש חיוב פשיעה ג
על עבדי שטרות וקרקעות .פסיקה זאת עולה חר %העובדה שבבעלי יש פטור
אפילו מפשיעה .על הבדל זה בנה הש" בסימ ס"ו סקקכ"ו ,חילוק מהותי בי סוגי
הפטורי הללו לשיטת הרמב".
פטור השמירה מעבדי שטרות וקרקעות הוא פטור תשלומי בלבד .לפיכ ,כל
עוד מדובר בחיובי תשלומי מדיני שומרי קיי הפטור הזה ,אבל ברגע שמגיעי
לחיוב הכללי של מזיק נופל הפטור ,משו שמעמד של שומר שמאפשר הגדרת היזק
קיי ג בעבדי שטרות וקרקעות .מה שאי כ בפטור של בבעלי ,ש השומר
מופקע מהגדרת שומר לדעת הרמב" .אשר על כ ,פטורו מוחלט והוא נוגע ג
למצבי של פשיעה.
קו דומה מסר הגרי"ד בש הגר"ח ,אבל הוא העלה פקפוק בדבר .שהרי מצד
הלימוד מ הפסוקי יש להגיע לכאורה למסקנה הפוכה .עבדי שטרות וקרקעות
מועטו מפסוקי פרשת שומרי ,לפיכ יש להסיק שה לא כלולי כלל בפרשה.
כלומר ,אי מעמד של שומר בכלל לגבי עבדי שטרות וקרקעות ,וג חיובי פשיעה לא
נאמרו ביחס אליה .לעומת זאת ,שמירה בבעלי כ נכללה בפרשה ,ונית להניח
שהמיעוט הוא רק מיעוט מחיוב תשלומי.
עניי זה בולט בחריפות ביחס להלכה של שליחות יד .כ נאמר בגמרא :
"¯·‡ ‡...Ï‡Â˘Ó È˙È˙Â ,¯Î˘ ¯ÓÂ˘· ‡ÏÂ ÌÁ ¯ÓÂ˘· ‡Ï „È ˙ÂÁÈÏ˘ ¯Ó‡˙ ‡Ï - ¯Ó
,¯ÂËÙ ÌÈÏÚ·· Ï‡Â˘ ‰Ó - 'ÔÂ„Î ˙ÂÈ‰Ï ÔÈ„‰ ÔÓ ‡·Ï ÂÈ„' - ¯Ó‡˙ ‡Ï˘ ...?¯Ó‡ ‰ÓÏ
‡"...¯ÂËÙ ÌÈÏÚ·· ¯Î˘ ¯ÓÂ˘Â ÌÁ ¯ÓÂ˘ Û
)··‡ (:‡Ó ‡ÚÈˆÓ
מהגמרא עולה בצורה ברורה ,שמחייבי על שליחות יד ג בבעלי .13שליחות יד
דומה באופייה לדי של פושע כמזיק .ג בשליחות יד נשעני על חיוב כללי של גזילה
שבכל התורה כולה ,אלא שלש הגדרת שולח יד כגזל נחוצה התווית של שומר
שאנחנו מדביקי לו.

11
12
13

ביחס לעמדת הרמב" בנידו ,עיי בהלכות חובל ומזיק ו/א ,ובעיקר ו/ד ,ובמגיד משנה ש.
עיי במחנה אפרי בהלכות שומרי סימ ל"ט ,שד באריכות באפשרויות השונות שהעלינו
בדי זה.
עיי בהקשר זה בקצות בסימ שמ"ו סק"א.
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ולכ ,א מחייבי על שליחות יד בבעלי ,עלינו להסיק לכאורה שעל א %הפטור
יש כא מעמד של שומר .מעמד זה גור לכ ששליחת היד תוגדר כגזל ,ופטור
התשלומי שיוצר די בבעלי מתייחס רק לתשלומי מובהקי של דיני שומרי ,ולא
לחיובי הנשעני על היסוד של גזל.
ההיק %של די בבעלי נידו בירושלמי בשבועות פ"ח ה"א ,ביחס לפטור משבועה.
ג מתו הירושלמי הזה יש להסיק לכאורה שדי בבעלי אינו הפקעת מעמד השומר
אלא פטור מחיובי תשלומי שומרי בלבד .הדבר ודאי הכרחי למ"ד שיש חיובי שבועה
ג במצב של בבעלי .שהרי חיובי השבועה מבוססי על היות מעמד של שומר,
ונוכרח להסיק שלפי אותו מ"ד  כל די בבעלי הוא פטור תשלומי גרידא.
במסגרת הדעה החולקת וסוברת שאי שבועה בבעלי ,נית להבי שדי בבעלי
מפקיע את כל המעמד של שומר ,ואז נתלה במחלוקת האמוראי בירושלמי את שתי
ההבנות שהעלינו בטיב הפטור של בבעלי .אבל אי הכרח בדבר ,ונית לומר שג
לפי המ"ד הפוטר משבועה יש עדיי מעמד של שומר ג בבעלי.
הסיבה שהוא פטור משבועה קשורה לזיקה שבי חיוב שבועה וחיוב תשלומי.
אותו מ"ד לא רואה בחיוב השבועה דרישה סתמית ,אלא סוג מסויי של חיוב
תשלומי שומרי .14מכיו שכ ,הפטור של בבעלי ואפילו א נראה אותו כפטור
מקומי מתשלומי ,כולל ג פטור מחיובי השבועה של שומרי.
את כל המהלכי הללו נית לסגור בחלוקה אפשרית של שני הערוצי עליה
דיברנו בראשית השיעור .הוי אומר ,נית לפצל בי די בבעלי הנוצר על ידי
התקשרות משפטית ,לבי הערו) של בבעלי שנבנה על זיקה מעשית.
בהתקשרות משפטית נבנה על הקו של הספורנו והש" ,ונאמר שהשאילה נוצרה
באופ כזה שהפקיע את כל מעמד השומר מ השואל )או כל סוג אחר של שומר(.
לעומת זאת ,בערו) של זיקה מעשית כפי שהוא מופיע בד %צז ,.אי שו הבנה חוזית
בי הצדדי .נוצרה אמנ מציאות בשטח ,אבל אי בכוחה לשנות את המעמד
המשפטי של 'שומר' שיש כא ,ולפיכ נדבר על בבעלי כפטור גרידא.
14

תפיסה זו קשורה לשאלה כללית באופיי של שבועות .נית להציג מספר מקורות ,הרואי
בשבועה סוג של תשלו .לדוגמה  התוס' בשבועות מא .ד"ה ומא ,מדברי על כ שלא
משביעי מספק ,מדי המוציא מחבירו עליו הראיה .היישו של 'המוציא מחבירו' ביחס
לשבועה ,נשע בהכרח על תפיסת השבועה כסוג של תשלו .דוגמה נוספת  הרמב" בב"מ יז.
ד"ה היה .הרמב" ד במקרה שבו אד התחייב שבועה ,והוא טוע נשבעתי .הוא מביא את
דעת הגאוני ,שביחס לשבועת התורה  הטוע כ נאמ ,א הוא חייב להישבע היסת ,ממש
כפי שהכופר בממו חייב בשבועת היסת .קביעה זו ודאי רואה את השבועה כסני %של חיוב
ממו .עיי ג בשיטת הריב" המובאת בתוס' בב"ב לד .ד"ה הוי.

