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  שהתחייב בדיבור יותר מדינושומר 

ובו יתבאר: א. שומר הקדש שהתחייב יותר מדינו. ב. שומר חינם 

שהתחייב להיות כשואל. ג. שומר חינם שהתחייב  ,או שומר שכר

להיות כשומר שכר. ד. שומר בבעלים שהתחייב לשלם כדין 

ו. מהו  ה. אם שומר בבעלים חייב שבועה. שומר שלא בבעלים.

שיטת הרמב"ם לחלק בין התנה בעלים  .ז שמירה בבעליםגדר 

  להתנה שומר.

  הנידון

עבור בית הספר. פניתי נתבקשתי להכין ערב  ,"אני מורה בבית הספר

בדרך כלל אין רמקול  .למנהלת וביקשתי בהשאלה את הרמקול

יש ש לי מאוד חשוב. המנהלת אמרה, היה, אבל בתוכניות כאלה

לכן היא  ,ות להתקלקל בכל נגיעה קלהאבל הוא עלול בקל ,רמקול

 ,אמרתי לה שאני אחראית על הרמקול .לא משאילה לאף אחת

אחת התלמידות לא הבחינה בחוט בתוכנית,  .והסכימה להשאיל לי

האם אני חייבת לשלם את התיקון  .והתקלקל הרמקול ,של הרמקול

או  ,מכיון שלא אני גרמתי לנזק ,או שיש לפטור אותי ,כי התחייבתי

  .מפני שיש כאן פטור של בעליו עמו"

  תשובה

  המורה חייבת לשלם את הנזק.

  ביאור התשובה

  יותר מדינו שהתחייבסתירה בדין שומר 

ים, אלו דברים שאין להם אונאה: העבד" )נו, א(בבא מציעא תנן ב

ולא  ,אין להן תשלומי כפל .והשטרות, והקרקעות, וההקדשות

אינו נשבע, ונושא שכר אינו  תשלומי ארבעה וחמשה. שומר חנם

מבואר ששומר הקדש אין לו דין שומר, ולכן אינו  ע"כ." משלם

ולהלן (נח, א) מקשה הש"ס מהא דתניא ששומר  נשבע, ואינו משלם.

ומתרץ רבי יוחנן  ,לשלם אם נאבד או נגנבשכר של הקדש חייב 

 ,מבואר .אבל בעל פה אינו חל חיוב זה ,שעשה קנין להתחייב ידאייר

אפילו אם התחייב בעל  ,ששומר שכר של הקדש פטור בגניבה ואבדה

וכן פסק  ,אלא אם כן קיבל קנין להתחייב בגניבה ואבדה ,פה לשלם

כל וז"ל " ,) בדין שומר קרקע או הקדששא, ד(חושן משפט המחבר ב

  ." ע"כמידם להתחייב באחריותם, חייבים אלו, אם קנו

זו [ חינםר תנא: ומתנה שומנן ") גרסיצד, אוהנה להלן בבבא מציעא (

עיין להלן שינויי נסחאות נוסחת הראשונים. ובנדפס "שומר שכר", ו

אמר שמואל: בשקנו מידו. ורבי  - להיות כשואל. במאי, בדברים בזה]

יוחנן אמר: אפילו תימא בשלא קנו מידו, בההיא הנאה דקא נפיק ליה 

  "כ.ע ".ומשעבד נפשיה גמיר -קלא דאיניש מהימנא הוא 

איך שומר יכול להתחייב בדברים יותר מדינו,  ,הנה הש"ס מקשה

עשה קנין סודר להתחייב אבל בדיבור לא חל ש ,ומתרץ שמואל

קנין חל החיוב, ואף על פי  , שאפילו בלא, ורבי יוחנן מתרץהחיוב

חל החיוב, כיון שאין זה כסתם כאן בלא קנין,  חלה שאין התחייבות

הוא שעל השומר ששאל ממנו את החפץ, ודברים, שכיון שיוצא קול 

   איש אמין שמשאילים לו, בהנאה זו משעבד עצמו.

נה שומר שכר להיות כשואל אינו חייב אם מת ,דלפי שמואל ,מבואר

יותר  שומר תחייבמאלא בקנין, ולפי רבי יוחנן אפילו בדיבור  יבורבד

וכן  ,כרבי יוחנן נגד שמואלמדינו, וכתבו הראשונים (שם), שהלכה 

במה דברים אמורים " וז"ל: )רצא, כז(חושן משפט בפסק המחבר 

חייב אלא בפשיעה, בסתם שומר. אבל אם התנה  ומר חינםשאין ש

  ע"כ. "ונסים,  חייב אף בדברים בלא קניןשיתחייב אף בא

 ,קנין שמתנה להתחייב צריך שומר הקדש דועמ ,קדוהשתא יש לדק

ודברי רבי יוחנן  .יך קניןלא צר ,ושומר חנם שמתנה להיות כשואל

  סותרים זה לזה. וכן פסקי הדין של המחבר סותרים.

לשלם, אינו חייב אלא אם  תחייבשההעולה מזה: שומר הקדש 

עשו קנין סודר. אבל שומר חינם שהתחייב כשואל, חייב בדיבור 

וצריך טעם, מה ההבדל בין שומר הקדש, משומר  בלבד. 

  שהתחייב להיות כשואל.

  קנין להתחייב יותר מדינו מתי צריך

בדין שומר הקדש שהתחייב לשלם נח, א) (בבא מציעא בוהתוס' 

ם וא .אמר רבי יוחנן בשקנו מידו וז"ל .סתירה זועל עמדו דצריך קנין 

מתנה שומר חנם להיות כשואל  ,) תנא, אהפועלים (צד רקדבפ אמר,ת

ואל ומשני אמר שמ ,םבמאי מתנה בדברי ,ופריך ,להתחייב באונסין

יוחנן אמר אפילו תימא לא קנו מידו בההוא הנאה  ביור ,בשקנו מידו

 ,ומרלש וי .מאי בעי קנין ןכם א ,דקא מהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה

 ,אי נמי ,לא משעבד נפשיה בלא קנין ,משבועה לודהכא דפטור אפי

שאיל לו ובההיא סבורים העולם שה ,התם כיון שמתחייב כשואל

  .עכ"ל "הנאה משעבד נפשיה
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ששומר הקדש פטור  ,ההבדל הוא ,לפי תירוץ ראשון ,תוכן דבריהם

אינו  ,לכן אם בא להתחייב ,ואין עליו כלל דין שומר ,אפילו משבועה

אבל שומר חינם שחייב  ,דאין חיוב חל אלא בקנין ,מתחייב בדברים

 ,ריםבדלכן יכול לשנות דינו בו, יש עליו דין שומרים , לכןבשבועה

אבל  ,שמסתמא כך דעתם להתחייב ,השומרים הם רק בסתםשדיני 

בהנאה זו שנעשה  ,יכולים לשנות דינם ולהתחייב יותר גם ללא קנין

  .שואל

רים חל רק בהנאה זו שסוברים העולם בחיוב בד ,ולפי תירוץ שני

דידוע שאין דרך בני אדם להשאיל חפצם רק למי שנאמן  ,שהשאיל לו

מה  ,היש, משעבד נפע שהשאיל לוהנאה זו שידובעבור ו ,עליהם

  .אין לו הנאה זו ,הקדש שמתחייב לשלםשאין כן שומר 

אין  כיון ששומר הקדש ,תוס'תירוץ ראשון בהעולה מזה: לפי 

פטור משבועה, אינו יכול להתחייב אלא לכן וכלל דינו כשומר 

תחייב משבועה, בחייב דינו כשומר ובקנין, אבל שומר חינם ש

שומר חינם מתחייב  לפי תירוץ ב', להיות כשואל.בדיבור בעלמא 

שיוצא עליו שם שואל, וטעם זה אינו הנאה בתמורה ל ,בדיבור

  שייך בשומר הקדש.

  אם מתנה שומר שכר להיות כשואל ,ספקו של מהרי"ח

תנא: ומתנה " )צד, א(בבא מציעא גרסינן ב ,והנה לפי הגירסא בנדפס

תנא: "אבל התוס' המובא לעיל גרסו  ,"להיות כשואל שכרשומר 

והיא גירסת הרי"ף (בבא מציעא  ,"להיות כשואל חינםומתנה שומר 

 ,ועוד הרבה ראשונים ,ז, יז)והרא"ש (בבא מציעא  ,נד, מדפי הרי"ף)

  .קדוקי סופריםדוכן הוא בכתבי היד כמובא ב

[מבעלי יחזקיהו ממגדיבורג רבי מורנו ובן מה שמסתפק זה מועל פי 

 )הגהה ב ,יז ,בבא מציעא ז(הגהות אשרי ומובא ספקו ב ,']התוס

 ,לומר כן ומר שכראו בש ,אם שייך בשוכר ,יוןעריך צוז"ל " בשמו,

 .דוקא נקט ומר חינםוש ,דהא לאו משום דתיפוק עלייהו קלא קעבדי

כל שכן דשייך לומר בההיא הנאה דמשכיר ליה או שקיל  ,או שמא

ה להשכירה או לא רצ ולי עלמאדלכ ,גמר ומשעבד נפשיה ,אגרא

  ." עכ"ללשוכרו כלל. מהרי"ח

אם שומר שכר או שוכר מתחייב בדיבור להיות הנה מסתפק מהרי"ח, 

שלא קיבל תמורה עבור שמירתו,  ,כשואל, דדלמא דוקא שומר חינם

להיות כשואל, אבל  אם מקבל תמורה של הנאה, משעבד את עצמו

ה לשכר, אינו משתעבד כר ששמירתו היא בתמורושומר שכר או ש

יותר מדינו עבור הנאה זו, או דלמא כל שכן שמשתעבד יותר מדינו 

כיון שמקבל שכר. וצדדי הספק הן בעומק הסוגיא, דכיון דתניא 

א דוק תניאמדוע  ,ןייש לעי ,להיות כשואל" חינם"מתנה שומר 

, אבל שומר שכר או שוכר לא שומר חינם, ויש לומר דבדוקא תניא

 דאפילו שומר חינם ,תניאאו דלמא רבותא  בדיבור, מתחייבים

   וכל שכן שומר שכר. מתחייב בדיבור,

שכל שומר יכול להתנות בדיבור  ,והנה לפי תירוץ הראשון של התוס'

רים בפשיטא שגם שומר שכר יכול להתנות בדמדינו, להתחייב יותר 

בר כתירוץ השני וסאלא מפני ש ,ולא מסתפק מהרי"ח .ואללהיות כש

גמר ומשעבד  ,שואלמורה להנאה שיוצא עליו שם תשב ,של התוס'

 ,בדיבור משתעבד אם דוקא שומר חינם ,ועל זה יש להסתפק ,נפשיה

 ,לא ,שכר ושומר , אבל שוכרשעושה זאת שלא על מנת לקבל שכר

כיון שנוטלים  ,או דלמא שוכר שומר שכר בודאי משתעבדים בדיבור

דדוקא לפי תירוץ  ,רות ב, ט)וכן מבואר במשנה למלך (שכי ,שכר

  .אבל לתירוץ ראשון בודאי משתעבד בדיבור ,השני מסתפק מהרי"ח

שומר שכר ושוכר בודאי  ,א' בתוס' העולה מזה: לפי תירוץ

 ,שכל שומר יכול להתחייב יותר מדינוכיון  ,מתחייבים בדיבור

אם שומר שכר שמקבל כבר  ,יש להסתפק ,אבל לפי תירוץ ב'

  גם מתחייב להיות כשואל בדיבור. ,תמורה

  שומר שכר ושוכר מתחייבים בדיבור

 כתובות ה, א. בבא מציעא ז, יז)(אף על פי שהרא"ש  ,למעשההלכה ו

מכל מקום הטור (חושן  ,להיות כשואל חינםגורס מתנה שומר 

כתב בפשיטות שמתנה שומר שכר  ,משפט שה) בדין שומר שכר

וז"ל  )שה, ד(חושן משפט חבר בוכן פסק המ ,בדיבור להיות כשואל

להתחייב אף באונסים, או שהתנה ליפטר  ומר שכרקבל עליו ש"

ובבית יוסף (שם)  ," עכ"לואבידה ומשבועה, הכל לפי תנאו מגנבה

והיינו לפי הגירסא בנדפס  ),צד, א(בבא מציעא בשהוא גמרא כתב 

  .דגרסינן מתנה שומר שכר ,שלנו

 יםלפסוק ששומר שכר ושוכר מתחייבאבל באמת עוד טעם גדול יש 

 ,כתירוץ הראשון של התוס' הדמבואר להלן שהעיקר להלכ ,בדיבור

  .בדיבור בלבדכל שומר שדינו כשומר מתחייב ש

 ,שומר שכר ושוכר מתחייבים בדיבור בלבדגם העולה מזה: 

  .דהעיקר להלכה כתירוץ הראשון של התוס'

  האם מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר

להיות  שומר חינם איירי במתנה ,בסוגיא דבבא מציעא (צד, א) והנה

 ,חינם להיות כשומר שכרמה הדין במתנה שומר  ,ויש לבאר .כשואל

  .רים בעלמאבאו שדי בד ,האם צריך קנין
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ותולה דין זה בתירוצי  )ט ,שכירות ב( משנה למלךוכבר דן בזה ה

וכו'. מדברי  ומר חינםוכן מתנה בעל הפקדון על שוז"ל "התוס', 

אמתניתין דאלו דברים  נח, א)(בבא מציעא  התוספות בפרק הזהב

ומר או ש ומר חינםכתבו לחד שינויא דדוקא ש ,שאין נשבעין עליהם

ומר להיות כש ומר חינםאבל ש ,מתנה להיות כשואל בדברים שכר

ל לו דדוקא משום דסבורים העולם שהשאי ,מטעמא ,בעי קנין שכר

  .עכ"ל "גמר ומשעבד נפשיה

שכל מי שהוא בגדר  ,ראשון בתוס' הנ"ל ץדלפי תירו ,דבריוביאור 

פשיטא דגם שומר חינם יכול  ,שומר יכול להחמיר על עצמו ללא קנין

דהטעם  ,אבל לתירוץ שני ,להתנות להיות כשומר שכר בלא קנין

יוצא עליו קול ההנאה שהוא מחמת  ,דמהני התחייבות ללא קנין

אומרים שהשאיל  ,אם כן דוקא אם מתנה להיות כשואל ,שואלשהוא 

  .אבל לא כאשר התחייב כשומר שכר ,לו

והגאון רבי עקיבא איגר בחושן משפט (רצא, כז) הביא ספקו של 

חושן משפט סימן (פתחי תשובה אבל ב .ולא הכריע ,המשנה למלך

אמנם הפוסקים כתבו רק תירוץ וז"ל " ,) כתב על ספק זהרצא ס"ק כב

וכמו שכתב הסמ"ע לקמן סימן ש"א סעיף ד'  ,ון שבתוס' שםהראש

 " עכ"ללפי זה אין חילוקו"ו ס"ק צ' ע"ש, [סק"ז] ולעיל סימן ס

וכן הש"ך בסימן שא ס"ק ז הביא רק תירוץ הראשון  הפתחי תשובה,

  .של התוס'

יכול להתנות  ,ומרשיש לו דין , שכל שומר שלפי זה העיקר להלכה

בין להיות כשואל, ובין  ,ייב יותר מדינובדברים ללא קנין להתח

לכן שומר חינם שמתנה  להיות כשומר שכר אם הוא שומר חינם,

  להתחייב כשומר שכר, חל חיובו בדיבור ללא קנין.

 ,מר שכרחינם שהתחייב בדיבור להיות כשושומר  :העולה מזה

דכל שומר מתחייב בדיבור יותר  ,חל החיובלפי תירוץ א' בתוס' 

שאין לו הנאה כיון  ,ולפי תירוץ ב' אינו מתחייב בדיבור .מדינו

אבל הפתחי  איך ההלכה, ורע"א מסתפק .שנעשה שואלכהנאה 

מתחייב כל  , ולפי זהתשובה מוכיח שהלכה כתירוץ א' של התוס'

  שומר יותר מדינו בדיבור.

  שיטת רע"א – שומר בבעלים שהתנה להתחייב

 ,קנין הולא עש ,התנה להתחייב ,ואם שומר שהיה בשמירה בבעלים

אל וובש ) וז"לחושן משפט סימן רצא סעיף כז(רבי עקיבא איגר כתב 

דאף לתירוץ הא' של  ,נראה ,שהתנה שיתחייב בתשלומיו ,בבעלים

ומר חינם ובש .כיון דמדינא פטור אף משבועה ,התוס' הנ"ל בעי קנין

רץ הב' לתי ,םנה להתחייב באונסיוהת ,והוא בבעלים ובשומר שכר

  ." עכ"לולתירץ הא' בעי קנין] ,א בעי קניןשל התוס' נראה פשוט דל

לפי תירוץ  ,אם התנה להתחייב ,תוכן דבריו, שואל בבעלים דפטור

רים שהשאיל לו גמר שמחמת ההנאה שאומ ,שני שאמרו התוס'

דבלאו הכי  ,כיון דאין לו הנאה ,בודאי צריך קנין ,ומשעביד נפשיה

, אולי שם שומר כיון דהוא שואל ,תירוץ הראשוןאבל לפי  ,השאיל לו

ועל זה כתב רבי להתחייב יותר מדינו,  אין צריך קניןולכן  ,עליו

. וכיון פטור אפילו משבועה ,דכיון דשאלה בבעלים ,עקיבא איגר

שפטור משבועה אין דינו כשומר, ולכן אפילו לפי תירוץ א' בתוס' 

  אינו מתחייב ללא דיבור.

אבל שומר חינם ושומר שכר בבעלים שהתנו בדיבור להתחייב 

שאם מתחייב כשואל סבורים העולם  ,לפי תירוץ ב' ,באונסים

 .גם כאן מתחייב בדיבור ,ועבור הנאה זו מתחייב בדיבור ,שהשאיל לו

 ,שרק מי שיש לו דין שומר יכול להתחייב בדיבור ,אבל לפי תירוץ א'

אינו יכול להתחייב בדיבור  ,עהכיון ששמירה בעלים פטור משבו

וכבר נתבאר דהפוסקים כתבו דהעיקר כתירוץ ראשון בתוס',  בלבד.

  ולפי זה, כל השומרים בבעלים לא מתחייבים אלא בקנין.

בבעלים שהתנה  ואלש ,העולה מזה: לפי רבי עקיבא איגר

להתחייב, אינו חל חיובו ללא קנין. לא מיבעיא לפי תירוץ שני 

שהרי הוא כבר  אין לו הנאה שיצא עליו שם שואל,שבתוס', כיון 

שכל שומר מתחייב יותר  ,אלא אפילו לפי תירוץ ראשון שואל,

דשמירה בבעלים פטור  ,הכא אין מתחייב ,מדינו בדיבור

אבל שומר חינם או שומר שכר  ואין דינו כשומר. ,משבועה

דיש  ,בבעלים שהתנה להתחייב, לפי תירוץ ב' בתוס' חל החיוב

דאין  ,ולפי תירוץ א' לא חל החיוב ,הנאה שיאמרו שהשאיל לולו 

וכיון שהלכה כתירוץ ראשון בתוס', כל שומר  לו דין שומר.

  בבעלים, לא חל החיוב בדיבור בלבד.

שיטת קצות החושן  –שומר בבעלים שהתנה להתחייב 

  ושער המשפט

ומר בבעלים שש אי דפשיטא ליה לרבינו רבי עקיבא איגר,מבאמת ו

שהוא  וכתב ,בזה בקצות החושן (רצא, יח)נסתפק כבר  ,אינו נשבע

ודעתו נוטה באמת לפטור  ,שבועות ח, א)מחלוקת בירושלמי (

כי כל דברי רבי עקיבא איגר כבר כתבם  ,ואני תמה מאוד[משבועה. 

 ומסיק על פי דבריו ,שגם דן בדין שמירה בבעלים ,בקצות החושן

ופלא  ,ים של התוס' צריך קניןשתי התירוצ שעל פי ,שאין שבועה

שרגיל  החושן קצותא רבי עקיבא איגר את הדברים בשם שלא הבי

  ].לציינו בכל מקום

ונראה " ) וז"לד"ה פטור א, חושן משפט שמו(שער משפט בפסק וכן 

פטור אם לא שקנו  קוםמכל מ ,דאף אם התנה עמו שיתחייב באחריות



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ד

מידו, דומיא דעבדים ושטרות וקרקעות דאין בהם דין שומרים אם לא 

ד, אבל לא מהני , שא מןובסי , מסו מןכמבואר בסי ,שקנו מידם

כמו  ,כיון שאינו בדין השומרים כלל ,להתחייב בדברים בעלמא

ה שכתבו הסמ"ע (סק"ז) והש"ך שם (סק"ו), והכי נמי לענין שאיל

ומה שכתב בשם בהסמ"ע  ." עכ"לו בדין השומרים כללבבעלים שאינ

שמי  ,כונתו שהביאו להלכה רק תירוץ ראשון של התוס' ,והש"ך

ואין כונתו דלתירוץ השני  ,שאינו בכלל שומרים צריך קנין להתחייב

  .א דבריהם להלכה, אלא שהביאין צריך קנין

שאינו  ,העולה מזה: גם בקצות החושן ושער המשפט פוסקים

  אלא בקנין. חייב

שיטת כסף קדשים  –שומר בבעלים שהתנה להתחייב 

  ונתיבות המשפט

ופוסק  ,אבל בכסף קדשים (חושן משפט סוף סימן רצא) חולק עליהם

 ,וז"ל "תנאי בשמירה בבעלים שיהיה חייב .שבדיבור בעלמא חייב

הוה ליה בכלל מתנה  ,והימניה ,שמכיון דהוא בגדר שומר ,יש לומר

. והנה מה ואין צריך קנין סודר" עכ"ל ,שומר חנם להיות כשואל

שכתב שהוא בכלל שומר, נראה דפשיטא ליה ששמירה בבעלים חייב 

שבועה, דלא כשיטת קצות החושן וסיעתו. לפיכך חייב בדיבור 

  בלבד.

מאריך להוכיח שנתיבות המשפט (רצא, לד) ובאמת היא שיטת 

 ,ולפי זה שומר בבעלים בכלל שומר ,ם חייב בשבועהששמירה בבעלי

יכול שומר בבעלים  ,וכיון דקיימא לן כתירוץ ראשון של התוס'

  .להתחייב בדיבור

אם שומר בבעלים התחייב בדיבור לשלם  ,ומכל מקום הלכה למעשה

דלפי קצות  ,מחלוקת גדולהכיון שהוא  ,אם יגנב וכדו' בלא קנין

ולפי נתיבות המשפט  ,ער המשפט פטורהחושן רבי עקיבא אייגר וש

 ,למעשה בודאי אי אפשר להוציא ממון בדין זה ,וכסף קדשים חייב

כשיטת  ושומר בבעלים שהתחייב בדיבור יכול לומר קים לי

  .ופטור משבועה ואין להוציא ממון הן ממון והן משבועה, הפוטרים,

שומר בבעלים  ,העולה מזה: לפי נתיבות המשפט וכסף קדשים

 , ומתחייב בדיבור בלבד.ולכן הוא בכלל שומר ,יב שבועהחי

ולמעשה אי אפשר להוציא ממון משומר בבעלים שהתחייב בלא 

  קנין.

  נידון דידן

שהמנהלת  , אם יש למורה דין שאלה בבעלים,לפי זה בנידון דידן

אם בדיבור חל חיוב  ,באנו למחלוקת הנ"ל ,שאולה למורה לעבודתה

 תאלא שנראה לעניו .וכבר נתבאר שאי אפשר להוציא ממון ,בלא קנין

אלא שניהם שאולים לבית  ,שהמנהלת אינה שאולה למורה ,דעתי

ולכן אין זה דין הספר ומבואר בפוסקים שאין זה שאלה בבעלים, 

אבל בלאו הכי נראה שהמורה חייבת מהטעם  .שאלה בבעלים

  המבואר להלן.

אם המנהלת שאולה של  ,ןהעולה מזה: יש להסתפק בנידון דיד

לכאורה המורה פטורה לפי המבואר דמתנה  ,ואם כן ,המורה

  בשמירה בבעלים צריך קנין.

  חידוש בדין מתנה המפקיד על השומר

דהנה כבר נתבאר  .לעניות דעתי דהמורה חייבת הומכל מקום נרא

וב' תירוצי  ,הסתירה בין הסוגיות בדין שומר שהתחייב יותר מדינו

רמב"ם . דז"ל הוכשנדקדק בדברי הרמב"ם נראה דבר נפלא .התוס'

העבדים והשטרות והקרקעות  ,מכאן אמרו חכמים" )ב, א(שכירות 

שלהן אינו נשבע, ונושא שכר או שוכר אינו  ומר חינםוההקדשות ש

. מבואר שחייב רק בקנין". ואם קנו מידו חייב באחריותן ,משלם

בדין מתנה שומר וז"ל ) שכירות ב, ט(רמב"ם וסותר את עצמו ה

או נושא שכר ושוכר להיות  ומר חינםמתנה בעל הפקדון על ש"

חייבין בכל כשואל, שכל תנאי בממון או בשבועות של ממון קיים 

איך סותר את  ,והוא פלא גדול" עכ"ל. קניין ולא עדיםין צריך וא

שלא היה  ,תו כאחד מתירוצי התוס'. ודוחק גדול לומר שכונעצמו

וכתב  ,נה הרמב"ם בלשוןישד ,ד קשהווע .עלים זאתלרמב"ם לה

  ."מתנה בעל הפקדון כו'"

שאם  ,דדבר פשוט הוא .והוא אמת ,לפיכך נראה לי דבר חידוש

שרק על תנאי שיתחייב  ,ומתנה עם השומר ,ביד חברומפקיד פקדון 

שהרי התנה  ,בודאי חל החיוב גם בדיבור בעלמא ,לו הוא מפקיד בידו

ואינו מטעם שהשומר התחייב לו, אלא  ,נתן לו ועל דעת כן ,עמו

מטעם שזה היה תנאי הפקדון ביניהם, ורק על דעת כן הפקיד המפקיד 

 ,לא התנה עמו המפקיד ,אבל בשומר הקדש את הפקדון ביד הנפקד,

וזה מדוקדק היטב  ,לכן צריך קנין ,ומר התחייב בעצמושאלא שה

שכל מפני " ,הואעם שאין צריך קנין שהטבלשון הרמב"ם שכתב 

. "קניין ולא עדים ריךצין תנאי בממון או בשבועות של ממון קיים וא

 ,ואין לי ספק שכונת הרמב"ם ליישב קושיית התוס' בדרך פשוטה

  הקושיא מעיקרא ליתא כלל. ,כדרכו, שלפי ביאור זה

שהתנתה עמה המנהלת שאינה  ,דבר ברור שבנידון דידן ,ולפי זה

  .בודאי חייבת ,שלם אם יקרה אונסנותנת לה אלא בתנאי שת

שאפילו  ,ל דין לחלוק ולומר, שאפילו אם יבוא בעובנידון דידן נראה

הני מילי כאשר  ,מכל מקום ,אינו חייב אלא בקנין ,אם המפקיד מתנה



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ה

סרב בעל הבית מאבל כאשר  ,שה עמו תנאיווע ,המקפיד נותן לשומר

ק על תנאי ונתן לו ר ,והשומר הפציר בו שיסכים ,לתת לשומר

 שהרי לא הסכים לתת לו רק על תנאי ,פשיטא שחייב ,שיתחייב בו

  .וכי יש לך התחייבות יותר מזה ,זה

שכל שומר אינו יכול להתחייב יותר  ,הרמב"ם סוברהעולה מזה: 

מתחייב בדיבור  ,מדינו ללא קנין. אבל אם בעל הפקדון מתנה עמו

וזה התירוץ בין הסתירה בסוגיות, ולכן  ,בלבד ככל תנאי ממון

אלא מתחייב  ,כי לא התנו עמו ,שומר הקדש אינו מתחייב בדיבור

 .אבל מתנה שומר חינם איירי שבעל הפקדון התנה עמו ,בעצמו

ורק להפצרת  ,שהמנהלת סרבה לתת את הרמקול ,ובנידון דידן

  בודאי אין לך התחייבות גדולה מזו. ,המורה הסכימה

  העוליםדינים 

ששומר הקדש אינו מתחייב בדיבור ושומר חינם הטעם   .א

אין  כיון ששומר הקדש ,תוס'תירוץ ראשון בלפי  -כן 

פטור משבועה, אינו יכול לכן ו ,כללדינו כשומר 

לפי תירוץ  .שומר חינםכ "משאלהתחייב אלא בקנין, 

שיוצא הנאה בתמורה ל ,שומר חינם מתחייב בדיבור ב',

 .עליו שם שואל, וטעם זה אינו שייך בשומר הקדש

כיון  ,בדיבור מתחייבשומר שכר  ,א' בתוס' לפי תירוץ  .ב

אבל לפי תירוץ  ,שכל שומר יכול להתחייב יותר מדינו

 ,אם שומר שכר שמקבל כבר תמורה ,יש להסתפק ,ב'

דהעיקר להלכה  .גם מתחייב להיות כשואל בדיבור

 .כתירוץ הראשון של התוס'

לפי  ,מר שכרחינם שהתחייב בדיבור להיות כשושומר   .ג

דכל שומר מתחייב בדיבור  ,חל החיובתירוץ א' בתוס' 

כיון  ,ולפי תירוץ ב' אינו מתחייב בדיבור .יותר מדינו

 ורע"א מסתפק .שנעשה שואלכהנאה שאין לו הנאה 

אבל הפתחי תשובה מוכיח שהלכה  איך ההלכה,

מתחייב כל שומר יותר  , ולפי זהכתירוץ א' של התוס'

 .מדינו בדיבור

בבעלים שהתנה להתחייב,  ואלש ,לפי רבי עקיבא איגר  .ד

אינו חל חיובו ללא קנין. לא מיבעיא לפי תירוץ שני 

שהרי  אין לו הנאה שיצא עליו שם שואל,שבתוס', כיון 

שכל  ,אלא אפילו לפי תירוץ ראשון הוא כבר שואל,

 ,הכא אין מתחייב ,שומר מתחייב יותר מדינו בדיבור

אבל  ואין דינו כשומר. ,דשמירה בבעלים פטור משבועה

שומר חינם או שומר שכר בבעלים שהתנה להתחייב, 

הנאה שיאמרו דיש לו  ,לפי תירוץ ב' בתוס' חל החיוב

דאין לו דין  ,ולפי תירוץ א' לא חל החיוב ,שהשאיל לו

וכיון שהלכה כתירוץ ראשון בתוס', כל שומר  שומר.

ח "קצוהפסק וכן  .בבעלים, לא חל החיוב בדיבור בלבד

 ושער המשפט,

שומר בבעלים  ,נתיבות המשפט וכסף קדשיםלאבל   .ה

, ומתחייב בדיבור ולכן הוא בכלל שומר ,יב שבועהחי

ולמעשה אי אפשר להוציא ממון משומר בבעלים  בלבד.

 .שהתחייב בלא קנין

אם המנהלת שאולה של  ,ןיש להסתפק בנידון דיד  .ו

לכאורה המורה פטורה לפי המבואר  ,ואם כן ,המורה

 .דמתנה בשמירה בבעלים צריך קנין

שכל שומר אינו יכול להתחייב יותר  ,הרמב"ם סובר  .ז

 ,מדינו ללא קנין. אבל אם בעל הפקדון מתנה עמו

ולכן שומר הקדש  ,מתחייב בדיבור בלבד ככל תנאי ממון

אלא מתחייב  ,כי לא התנו עמו ,אינו מתחייב בדיבור

אבל מתנה שומר חינם איירי שבעל הפקדון  ,בעצמו

שהמנהלת סרבה לתת את  ,ובנידון דידן .התנה עמו

בודאי אין לך  ,ורק להפצרת המורה הסכימה ,הרמקול

  התחייבות גדולה מזו

  

  

 חכמה וגליונות איש חסד היהגליונות משך 
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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