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 א. מהלך הגמרא והצגת השיטות
"בפר  מציעא  ק  בבא  במסכת  הנידון לו:(   - )לו.  המפקיד"  לשומר. המקרה  שמסר  שומר  בסוגיית  הגמרא  דנה   ,

ת  ר אשישמור אותו עבורו והשומר מסבפשטות הוא לגבי אדם שהפקיד אצל אדם בהמה או חפץ על מנת  

נן אמר חייב.  רב אמר פטור ורבי יוח  -א מביאה מחלוקת אמוראים בדינו של השומר  פיקדון לאדם אחר. הגמר ה

הנ מכל  שפטור  היא  פטור  רב שאמר  שכוונת  רש"י  החפץ מסביר  את  שומר  הוא  היה  קורים אם  שהיו  זקים 

חינם פטור מגניבה   ומר שש  ר והחפץ נגנב או נאנס, כיווןבעצמו. לדוגמא: שומר חינם מסר לשומר חינם אח

פירוש רש"י נראה  דעתו, אך עפ"י    . רב לא מנמק את1שני השומרים פטורים מלשלם   - דה, אם שמרו כראוי  ואב

ששיטתו היא שאין פשיעה בעצם מסירת החפץ לשומר אחר במקומו. לעומת זאת, רבי יוחנן סובר ששומר 

ר  ש ש"י מסביר שחייב אפילו באונסי שמסר לשומר אחר חייב.  בגו"א אם הוא  קרון  )או  שומר חינם(,    לחפץ 

ר( פטור באונסין, אם הוא מסר לשומר אחר הוא מתחייב,  וכוונתו לומר שאף על פי ש'סתם שומר' )חינם או שכ

בא  ל עצם העובדה שמסרו לשומר אחר. רבי יוחנן לא מנמק את דעתו, ולקמן נראה שנחלקו אביי ור לכאורה בש

 ומר. לש מסר בטעם סיבת החיוב של שומר ש

יוחנן. אביי אומר שלפי רב , הסובר ששומר בהמשך הגמרא מציין אביי חידוש מפתיע בדעתם של רב ורבי 

עלה את רמת שמירתו, אלא אפילו  וה  -שמסר לשומר פטור, לא מדובר דווקא בשומר חינם שמסר לשומר שכר  

.  סר לשומר כמותו, כאמור(שמ  ומר בכל אופן פטור )וכ"ש ש  -רתו"  "וגרע שמי  - שומר שכר שמסר לשומר חינם  

להלן נראה מה משמעותו של נימוק זה. גם טעם הדבר לפי דבריו הוא משום שסוף כל סוף "מסרה לבן דעת", ו

יי באופן דומה, אך מהכיוון ההפוך. ר' יוחנן שסובר ששומר שמסר לשומר חייב, לא  בדעת רבי יוחנן מחדש אב 

ר חינם שמסר לשומר שכר  בשמירתו, אלא אפילו שומרע  שג  - בשומר שכר שמסר לשומר חינם    מחייב רק

 
לא מבואר מה דינו של השומר ביחס שמדובר שיש עדים שהחפץ נגנב או על ידי שבועת השומרים, בדעת רב    כמובן  1

 לשבועת השומרים שחייב להישבע, להלן נדון מי הוא השומר שמחויב להישבע לדעתו. 
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בכל אופן חייב. אביי מנמק את דבריו בנתינת טעם לסיבת    -מירתו  והעלה בש  -)כנראה שהוא משלם לו בעצמו(  

שיהיה פיקדוני  החיוב של ר' יוחנן של שומר שמסר לשומר, והטעם הוא משום שיכול לומר הבעלים "אין רצוני  

 את רמת שמירתו הוא מתחייב.  ה, אפילו אם השומר העלהם זטע  ביד אחר", ולפי

 

   הרחבה בטעם הפטור "מסרה לבן דעת"

על מנת להבין את סברת רב לפטור מטעם "דהא מסרה לבן דעת" נציע שתי הצעות. ניתן לומר שרב סובר  

עת מסירה ן דבב  כל עוד מדובר   -בכך שום פסול    שלעולם מותר לאדם למסור לאדם אחר לשמור במקומו ואין

)לו. אך לפחות על פי התוס'   לו רבי יוחנן חולק עליו לחלוטין וסובר שמסירה לאחר היא פשיעה. זו מותרת, ואי

אין לומר כך, משום שכתב שגם לפי רב אסור לשומר למסור לשומר אחר )להלן נראה מדוע(, ולכן יש    ד"ה רב( 

אז מדוע  -עה מבחינתו בית במסירה זו והיא פשיל הבע  לכאורה כי אין רצונו של -סור להבין, מאחר והדבר א

שביאר את    )רצא, כד( סף בדברי רב, על פי דברי נתיבות המשפט  לא חייב אם מסר? לכן אפשר להציע הסבר נו 

שמירתו הסברא של מ"ד 'פטור' בכך שבמסירה לשומר אחר השומר כלל לא פוסק מלהיות שומר, אלא שזו דרך  

וכיון  בכך שהניחה במקום המשתמר. כך בלשונו: "   ר משום שקיים את שמירתופטו, ו)להלן: "צורת השמירה"(

...דאין חילוק יו דאין לך שמירה מעולה מזה שמסרה לבן דעתי גמר שמירה המוטלת עלשמסר לבן דעת הר

הרי  : " )ביאורים ס"ק א( ירט בסימן עז  למפקיד בין שומר זה או זה שכל בני דעת שומרים בשוה וכו'". יותר מכך פ

חיוב    ר מצדונפט  והוי כמו שמסרו לו בתיבה מסוגרתעשה השומר שמירה מעולה שמסר לבן דעת הנאמן לו,  

שמירתו". כך נעמיד כעת את דעת רב. אכן, בהסבר זה קיימים מספר קשיים שנתייחס אליהם לקמן כשנעמיק  

 . 2ר את דעת רב באופן אחר בשיטות הראשונים ונראה שייתכן ויש להסבי

ר, לכאורה לפי הסבר זה מתיישבים היטב דברי אביי שאומר בדעת רב שגם שומר שמיעט שמירתו פטו  ין כנציי

אז כל עוד   למסור לאדם אחר,  -שמאחר והסיבה שרב פוטר היא מצד שהשומר יכול לטעון שכך דרך שמירתו  

הרי לא פשע  ר שפטוקטן(, אפילו שגרע שמירתו, בכל אופן  מסר לשומר שהינו בן דעת )ולא חרש, שוטה או  

יתן לומר שהוא מקיים  בכל זאת נדמה שהדבר מתמיה, דמילא אם מדובר בשומר חינם נ בעצם המסירה. אבל  

אדם  החפץ אצל  ששם את  בכך  שמירתו  לומר   את  א"א  שכר  בשומר  אבל  בכך,  ודיו  ככספת  אחר שמשמש 

"עד מתי שומר   :)דף צג:(  א ייתהיות תמיד יושב ומשמר, שכך כתוב בבר שפטור בשל כך משום שלכאורה עליו ל

ושי זה נתייחס להלן, ונראה שהדבר מצוי  שכר חייב לשמור עד כדי הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה". לק

 ים ברמת השמירה בין השומרים. במחלוקת ראשונים בדעת רב בעניין ההבדל

ר, מה עם חובת השבועה פטוון ין, והוא: אף אם פסק רב שהשומר הראשעניין נוסף שיש להב אך לפני כן נברר 

, וכך הוא נפטר. על מנת  השני ע הוא  כלפי הבעלים. אכן על שאלה זו אפשר לומר שלפי רב זה שנשבשיש לו  

להסביר כך יש לומר שרב חולק באופן חזיתי על רבא )שנראה דבריו בהמשך( וסובר שהבעלים אינו יכול לטעון  

 כול השומר השני להישבע. ה ימקר שומר "את מהימנת לי והאיך לא" ובכל כלפי ה

מהווה חובה של השומר כתביעה מצד  כדי לבאר זאת אפשר להעמיד שנחלקו ביסודה של השבועה, האם היא 

כל עוד מדובר באדם שאינו ידוע כרמאי, הוא יכול להישבע    -התורה, ואז    הבעלים או חובה כללית שחייבה 

כלפיי הבעלים,  חלק מחובות השמירה של השומר    היאעה  להיות נאמן בכל אופן. רבא סבר שהשבו בבית הדין ו

שני. אבל רב סבר שהשבועה היא חלק מדיני השמירה שחייבה  ולכן הוא יכול לטעון שאינו רוצה בשבועת ה

 
דאם דעת   -ות"  ב: אות רצו( הקשה על הצעת ה"נתיבלציין כי ר' שמואל רוזובסקי )שיעורים לב"מ דף מ  כבר כעת ראוי  2

היא המסירה לשומר השני, אז משום מה מחייב רבי יוחנן    רב היא שהשומר הראשון פטור מפני שצורת השמירה שלו
שבע )שכן הוא משמש כמעין "כספת"( מטעם שהשני לא מהימן לו בשבועה )כדברי רבא(, הרי השני כלל לא אמור להי

זו נשאר עליו ר' שמואל הראשון רק להישבע שמסר לשני ובכ  ואם כן מוטל על ך שמר כראוי, וייפטר?! בשל קושייה 
 בצ"ע. 



  לו: -שומר שמסר לשומר / לו. 276

יקבלו את  תורה כל שומר, וכאשר השני מוכן להישבע מה קרה לפיקדון הוא יכול להישבע לבית הדין והם  ה

 .3  אי(כרמשבועתו )כל עוד אינו ידוע 

 

 הרחבה בטעם החיוב "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר"  

נת "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר". לפי  של אביי לחייב את השומר מטענחלקו הראשונים בהבנת טעמו  

אביי מסביר שרבי יוחנן שמחייב סובר   )לקמן לו: ד"ה הא דאמרינן( והרמב"ן    )ד"ה הא דאמר רב, השני( דעת הרשב"א  

,  4ן"נחשב כ"גזל  -, שרצה שדווקא הוא זה שישמור על החפץ שלו  שהשומר משנה מדעתו של בעל הבית ון  כיוש

לא מקבל את שיטתם,    )לו. ד"ה אין רצוני( . אולם התוס'  5ולכן עצם המסירה לאחר מהווה פשיעה ומפני כך מתחייב 

י ביד אחר" משמעותו שעצם  דונפק  ומדגיש בפתח דבריו כי אין להסביר שהטעם שאומר אביי "אין רצוני שיהא

רואים שאביי    )לו:( הרי בגמ' לקמן  ד, שמפקי המסירה מהווה פשיעה כך שהשומר נקרא גזלן כי שינה מדעת ה

ון, אונס שבו שייך לומר "מלאך המוות מה לי  עצמו סובר שאם קרה אונס שהיה קורה גם אצל השומר הראש

התם"   לי  מה  מכך שלא   - הכא  משמע  העצ  הראשון פטור.  צריך  ם  היה  אחרת  היא פשיעה,  מסירה בעצמה 

ח יד בפיקדון )כפי שציינו בהערה לעיל(. לכן מסביר  שול  כדין להתחייב גם באונסים שהיו קורים גם ברשותו  

ם לנפקד שבו הבעלים אומר לו שאם ישנה מדעתו וימסור לאחר, אז כתוב בין הבעלי-התוס' שיש תנאי בלתי

הוא יתחייב עליו אע"פ שהיה אונס, כיוון שמסר לשומר   -  6לותו במסירהלת  פשר כל אונס שיארע לפיקדון, שא

בהעלה ואיל וחיובו של השומר מבוסס על תנאי שעשה אתו הבעלים, תנאי זה שייך בין  אחר. לפי דבריו, ה

 ן בגרע שמירתו ואין חילוק בין המקרים. שמירתו ובי 

ה  וני שיהא פיקדוני ביד אחר" הוא לכאורה ממשנרצ  איןמקורו של אביי לדעת ר' יוחנן לחייב על סמך טענת " 

לח שליח לאשה ואמר לו ליטול ממנה חפץ מסוים, לא  שבעל ששאומרת    )כט.( מפורשת. הגמרא במסכת גיטין  

משלח שיהא החפץ ביד אדם אחר. לכאורה, אם טעם זה מקורו במשנה  ישלחנו ביד אחר כי אין רצונו של ה

מדוע השומר פטור, הרי יכול לומר לו כמופיע במשנה    -רב, שפוטר  עת  ל דמפורשת הדבר מהווה קושייה ע

שכפי שציינו לעיל רב )לו. ד"ה רב(  ד אחר"?! התוס' שם ליבו לקושי זה, ולכן מסביר בי וני"אין רצוני שיהא פקד

  ויבי ח לשומר למסור את החפץ למישהו אחר, אך סוף סוף אינו מהווה סיבה ל  אסור שטעם זה אכן אומר שסובר  

 . 7אם אכן מסר, ויש לחלק בין האיסור למסור לבין הגורם המחייב 

 

מקש הגמרא  הסוגיא  אבהמשך  אביי  שמציג  הטעם  על  בפרקנו. ה  ממשניות  קושיות  שתי  יוחנן  דרבי  ליבא 

שם נחלקו רבנן ור' יוסי בעניין המשכיר פרה לחברו והשאילה לאחר ואז מתה   )לה:(   הראשונה מהמשנה לעיל

  - היא שהשואל משלם לשוכר, והשוכר פטור מלשלם לבעלים )משום ששוכר פטור באונס  נן  רב  כדרכה. דעת

 
  - כך הציע אחד מבני החבורה. אח"כ ראיתי שבאופן דומה כתב גם הרב מאיר דורפמן בספר "מרבדים" )ב"מ סימן ז(    3

 בה. "בירור קל", כהגדרתו. עיי"ש להרחב ורבי יוחנן האם השבועה היא חיוב מצד התובע או שלפי רבא נחלקו ר
.( האם שליח שמעביר על דעת בעל הבית נקרא גזלן,  הרשב"א מציין שאף שנחלקו רבי מאיר ורבנן בגמרא בגיטין )כט  4

אבל במפקיד אצל אחר, משעה שנכנסה לרשותו יצאת ושההלכה כדעת רבנן שאינו נקרא כגזלן, במקרה זה הם מודים: "...  
 ".הרי היא אבודה אצלו מרשות הראשון ו

הש  5 כהגדרת  ואפיומר  מכן,  שיקרו לאחר  נזקים  כל  מתחייב  שהוא  לכך  גורמת  אם גזלן  משנה  זה  ואין  גמור,  אונס  לו 
 מלכתחילה הוא היה שומר חינם, שכר או שואל.

גזלן,    שחייב להיות אונס שקשור למסירה, משום שיטתו שהשומר שמסר לאחר לא נקרא  -התוספות מדגיש עניין זה    6
ך התנה איתו בעל  יב במקרה זה באונסים היא רק מצד שיש מעין פשיעה במסירה הואיל וכואם כן יוצא שהסיבה שמתחי

יינזק באונס הוא יתחייב כאילו פשע ב ולכן גם אם החפץ  )דקי"ל  הבית,  וסופו באונס  ה בדומה לדין תחילתו בפשיעה 
חייב זהו רק כשאונס קשור   דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס  שחייב. להלן מב.(. התוס' אזיל לשיטתו שלעולם מאן

 שדחה שם דעת הרי"ף בזה(. לפשיעה )ראה תוס' עח. ד"ה הוחמה, ומה 
, שסובר שכדי לחייב רבאוהרשב"א )ב"מ דף לו.( שכתב שכך גם דעת  כן כתבו גם הרא"ש )סימן ו(, הרי"ף )דף יט מדפיו( 7

 שמע שטענת "אין רצוני" אינה גורם "חיוב".עה והאיך לא מהימן לי בשבועה", מיש צורך בסברת "את מהימנת לי בשבו 
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לפי זה משמע שדינו של הבעלים הוא עם השומר הראשון בלבד, לכאורה דין זה קשה על    כדרכה(.   והרי מתה

כו', ומדוע  י וצונשסובר שהשומר הראשון צריך להיות חייב כי הבעלים יכול לטעון כנגדו "אין ר   8דברי רבי יוחנן 

כן  ול  -י ליה לדעתך"  "דאמר   -כר להשכיר  הוא יכול להישבע ולהיפטר? מתרצת הגמרא שהבעלים הרשה לשו

 הוא פטור על המסירה. 

או לביתו הקטנים.   בעניין)מב.(  הקושייה השנייה היא מהמשנה להלן   המפקיד מעות אצל חברו ומסרן לבנו 

רצוני שיהא פקדוני ביד אחר" מהמשנה שבה נאמר שאם  ין  "דא הגמרא מקשה על אביי שרוצה לחייב מטעם  

פטור, משמע שמסירה    -קה מכך הגמרא שאם מסר לבניו הגדולים  י סמסרן לבנו או לאשתו הקטנים חייב. ה

ל אביי שאמר שיתחייב לפי שיכול לטעון כלפיו "אין רצוני וכו'". תירץ רבא  לאחר אינה פשיעה כלל, וקשה ע

דאביי  שכיוון  ה  כללשיש    9אליבא  היא  ומשמעותו  מפקיד"  הוא  ובניו  אשתו  דעת  על  המפקיד  "שכל  אומר 

בעל הבית עלול למסור להם, מסר לו על דעת זה ולא יכול לומר אין רצוני שיהא פקדוני  שהבעלים יודעים ש

שקלא  אחר ביד   לאחר  רש"י(.  להלכה -)עפ"י  שמכריע  רבא  דברי  את  הגמרא  מביאה  בנידון  קצר  וטריא 

לשמירתו וכותא  )"והלכ גרע  אם  רק  ולא  חייב,  לשומר  שמסר  ששומר  יוחנן  כרבי  העלה 10'"(  אפילו  אלא   ,

משוםשמיר  חייב,  זאת  בכל  מהימ   תו  לא  והאיך  בשבועה  לי  מהימנת  "את  כלפיו  לטעון  יכול  לי  שהבעלים  ן 

נאמן   ינוו אכלומר, אתה, השומר, נאמן לי בשבועה ועל כן בחרתי להפקיד אצלך, אך זה שמסרת ל -בשבועה" 

 מן לי על כך.  אלי בשבועה ולכן תשלם אפילו אם זה שהפקדת אצלו טוען שהפיקדון נאנס משום שאינו נ

 

 הרחבה בטעם החיוב "את מהימנת לי והאיך לא מהימן לי בשבועה" 

קרה  מה  לומר  בשבועה  לבעלים  נאמן  לא  והשני  שהואיל  היא  זה  מטעם  לחייב  רבא  של  כוונתו  בפשטות 

לא היה שם, ממילא אינו יכול להישבע, ולכן הוא חייב לשלם מטעם שמתוך שאינו יכול   שון הראלפיקדון, ו

)ב"מ א,  והרא"ש  ב מדפה"ר( )מלחמות ה' על הרז"ה דף  . כך מוסבר טעם זה בפירוש על ידי הרמב"ן 11משלם -בע להיש

בשם    )לט. מדפה"ר שם( "ק  בב  . אולם, ביאור נוסף בטעמו של רבא לחייב כשאינו יכול להישבע מופיע בנמוק"יג( 

שכאשר יש ספק לגבי בהמה האם מתה בפשיעה או באונ אזי הנפקד מתחייב כי מסר  הרא"ה. הוא כותב  ס 

שהוא חייב. בקצות   )קיח.( פרעתיך" שמפורש במשנה שם    והרי זה כאומר "הִלוותני ואיני יודע אם  12בפשיעה 

וך שאינו  "דמת  -הטעם שנראה כפשוט יותר    את  יבל ביאר מדוע נצרך הרא"ה לטעם אחר ולא ק )שמ, ד(  החושן  

 לה מהי עיקר שבועת השומרים שחייבה התורה:  יכול להישבע משלם". הוא מסביר שהדבר תלוי בשא

כיון דעיקר שבועה  "... והיינו משום דס"ל )=לרא"ה, שהקצות דן לפני כן בשיטתו( דמדין 'מתוך' אינו מתחייב  

, ובפרט היכא וזה יכול לישבע   - ושבועה העיקרית "שאינו ברשותו"  ,וך' 'מתיכול לישבע ובגלגול לא אמרינן  

)עיין   פרק המפקיד דס"לרא"ש לטעמיה אבל הל. שמא', ודאי לא אמרינן 'מתוך' בגלגו דשבועה העיקרית ע"י '

 
הג  8 זו שמציגה  נפטר לגמרקושייה  י מרא מהמשנה קשה לכאורה גם על דעת רב, שמשמע מדבריו שהשומר הראשון 

שדינו של    והבעלים עושה דין עם השומר השני )לפחות לפי חלק מההבנות שנראה בהמשך(, ואם כך, לפי רבנן שקבעו
ן הקשו הרמב"ן  לרב שלפי שיטתו היה על המשאיל, שהוא השומר השני, לשלם לבעלים. כהמשאיל עם השוכר, קשה  

דכל היכא דבעי שומר  ל לעשות דין עם מי שירצה: "והרשב"א בסוגיין, ותירצו שרב הבין שדעת רבנן היא שהראשון יכו
 וכו'".  , משום דמפקיד לדידיה אפקידרבנן ראשון לאשתעויי דינא בהדי מפקיד, הרשות בידו לדעת

ק עליו. רבינו חננאל כותב במפורש שרבא אומר זאת אליבא לכאורה רבא אומר דבריו אליבא דאביי, שכן הוא עצמו חול   9
 אינה מוכרחת, כפי שנרחיב לקמן בפרק העוסק בשיטת הרמב"ם.דאביי, אמנם הבנה זו 

ו  10 שחייב,  פשיטא  לכאורה  לשמירתו  גרע  מודה  אם  שבזה  משום  אפילו  שזה  בעצם ייתכן  פשיעה  שיש  לאביי  רבא 
לה בב"ק )יא.( שכותב ששומר חינם מוסר נפשו פחות על הפיקדון, משמע  המסירה. גם בדברי רש"י מהסוגייה המקבי

א, ד( שנדון לקמן בשיטתו בעז"ה  שהורדה בר )שכירות  וכן משמע מהרמב"ם  מת השמירה מהווה פשיעה בפני עצמה. 
 וכן נראה מה שכתבו נושאי הכלים שם בעניין זה. "ע )רצא, כו( שפסק כך בעקבותיו. ובשו

ב שבועה שאינו יכול  מה מקומות בש"ס, וכך מובא בסוגיית "נסכא דרבי אבא" )ב"ב לד.(: "...הוי מחויכלל זה מוזכר בכ  11
 משלם". -לישבע, וכל המחויב שבועה שאינו יכול לישבע 

הראשונים לעיל מדין המשנה בגיטין )דף כט.(. ועוד,  יסור למסור לאחר כפי שהבאנו בשם  שהרי לכו"ע לשומר יש א  12
 אל ומפורש בגמרא שם דשואל אינו רשאי להשאיל.ששם מדובר בשו
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כ'(   ו' וסי'    ד"שבועה שלא פשעתי" נמי הו"ל משבועה העיקרית, ומש"ה מחייב ליה כשאינו יודע, דהו"ל סי' 

 ".שבועה ואינו יכול לישבע משלם  ויבמח

וכתב שאי אפשר לומר שחיובו של השומר ופן אחר,  הסביר בא  )סי' שא ביאורים ס"ק ב( אמנם בנתיבות המשפט  

נובע מדין "מתוך", הואיל וישנם חולקים עליו, וכי יחלקו על דין שומר שמסר לשומר? ולכן כתב שחיובו של  

לשבועת השני, ולכן אנו חושדים שהחפץ עדיין ברשות השומר השני  ין  מאמהראשון הוא משום שהבעלים אינו  

 דין מזיק: וחייב הראשון מ

"... דשומר שמסר לשומר דחייב נראה דלאו מטעם מחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם חייב, דהא הרבה  

א נתחייב בב"ד  של  כל  פליגי ולא ס"ל מתוך שאינו יכול לישבע משלם, ועוד דא"כ במת הראשון יפטרו היורשין

אותו שהוא עדיין  וחשדינן    נן בנפילהלכן נראה דהטעם הוא דכל זמן שלא נשבע השומר לא מחזיקישבועה.  

 . "וכו'...בידו, וממילא הראשון חייב דכשעשה מעשה בגוף החפץ וע"י מעשה זה נאבד, נחשב למזיק 

 

 מינות בין הטעמים -פסיקת הלכה ונפקא

- מיע"ל)חוץ  , ואביי ורבא הלכה כרבא  14וקות רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן מחל: ב13בעניין פסיקת ההלכה

 . 15שהלכה כמותו ששומר שמסר לשומר חייב  בו הפוסקיםועל כן כת קג"ם(

כותב שלפי הטעם    )לו: ד"ה את( מינות הנובעות מהטעם שהציג רבא. התוס'  -הראשונים מציינים מספר נפקא

הוא פטור, שהרי    -ס  ון אכן היה שם, ויכול להישבע שהפיקדון נאנראשר ה"דאת מהימנת והאיך לא", אם השומ

ולא שייך שהבעלים יתבע שישלם לו מטעם שהשני לא    לא חייב על עצם המסירה,לפי טעמו של רבא משמע ש

 . 16יכול להישבע, כי הוא יכול להישבע הואיל והיה שם 

שלפי רבא אם באו עדים לכך שנאנס החפץ שכירות(    הל'ם ב)הרי"ף יט: מדפיו, התוס' לעיל והרמב"עוד כתבו הראשונים  

לטעון כלפיי השומר שישלם מטעם    שבועת השומרים, ולא יכולהרי הבעלים לא נצרך פה לפטור הנפקד, ש

 "דאת מהימנת לי והאיך לא". 

 שהאדם שמסר לו השומר   ידוע לכלשכתב שבמקרה שבו    )יא. ד"ה את( נפקא מינה נוספת מובאת בתוס' בב"ק  

עה. אמנם  ן שהשני לא נאמן לו בשבוראשון" אז הראשון פטור כי הבעלים לא יכול לטעונאמן יותר מן הא "הו

חולק על התוס' וכותב שאפילו שהשני ידוע לכל כנאמן, עדיין יכול   )סוף סימן ו(   בפרק המפקידהרא"ש בסוגיין  

ה כזה הראשון יהיה חייב לשלם קר במ  , וגם17הבעלים לטעון "אין לי עסק עימו" ושלדידו אינו נאמן בשבועה 

 מטעם שאינו יכול להישבע.  

 
ת ההלכה בסוף הסוגייה, בשל ריבוי הפרטים בסוגייה זו חשוב להכיר כבר כעת את אף שלרוב נהוג להביא את פסיק  13

 שנזכיר ונדון בהם בהמשך המאמר. שאלו מקרים   -הנפק"מ 
ש כזה כלל, לא מובן מדוע רבא שהובא בסוף כלל שמופיע במפורש בגמרא )ביצה ד.(. לכאורה יש להעיר שמאחר וי  14

הרי ידוע שהלכה כרבי יוחנן )הערת הרב יוסף שמשי בפורטל    -סר לשומר חייב"  הסוגייה נצרך לומר "והלכתא שומר שמ
ונראה שאפש שני הסברים:  הדף היומי(.  ידי  זאת על  ליישב  שההלכה היא שחייב, אלא ר  לא בא לחדש  ראשית, רבא 

ד טענת ם לחיוב הוא בשל טענת "את מהימנת" של המפקיד, ודלא כאביי שאמר שהטעם הוא מצלהדגיש שהטעם הגור
פטור אינה דעת רב   "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר". עוד ניתן להסביר שכיוון שהדעה שסוברת ששומר שמסר לשומר

מר"(, אז לא מדובר במחלוקת מציינת הגמרא בהמשך הסוגייה בשם רב חסדא: "הא דרב לאו מכללא איתבמפורש )כפי ש
לכאן כלל זה. מפני כך נצרך רבא לומר שהלכתא בזה כדעת רבי יוחנן  וודאית שבין רב לרבי יוחנן, ולכן לא ניתן לשייך  

 ששומר שמסר לשומר חייב.
 רי"ף )יט: מדפיו( הרא"ש )סימן ו( והרמב"ם בהלכות שכירות )א, ד(. בתוס' )לו. ד"ה את(, וכן פסקו ה כך כתב 15
רמב"ן, וגם לפי הרא"ה ניתן לומר הדברים מתיישבים היטב עם הסבר טעמו של רבא כפי שהצגנו לעיל בשם הרא"ש וה  16

התורה הוא אם בהלוואות חייב שבועת היסת, מ  שכיוון שיכול להישבע הוי כמי שמודה שלווה אך טוען "פרעתיך", שאף
 פטור, והתובע נחשב כמוציא מחבירו.

שהבעלים  שטענת "את מהימנת והאיך לא נאמן לי בשבועה" אינה רק מצד הנאמנות בלבד, אלא  מדברי הרא"ש משמע 17
שוודאי ששבועת דה  "אין לי עסק עימו". יסוד זה מבוסס על העוב-  שהשני כלל לא נחשב שומר מבחינתויכול לטעון  

אם הוא אדם שנאמן לכל או , ולא באדם אחר שראה מה קרה, אפילו רק באדם שהוא שומר של הבעליםהשומרים שייכת 
 ן בדברי הקצות והנתיבות בהסברת שיטת הרמב"ם(.לבעלים בדרך כלל )עוד ניפגש ביסוד זה של הרא"ש לקמ
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לא יכול   - סר את הפיקדון למי שהבעלים רגילים להפקיד אצלו  והשומר משבמידה    )לו.( תבאר בגמרא  עוד ה

הבעלים לטעון כלפיו "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר", ופטור השומר. מסברא נראה לומר שגם אליבא דרבא  

להפקיד אצלו, מוכח   מטענת "את מהימנת והאיך לא" במקרה שבו מסר למי שרגיל הבעלים וא  ר השחיוב השומ

)רצא,  והשו"ע    )שכירות א, ד( פיו יהיה פטור במקרה זה. כך כתבו בפירוש הרמב"ם  כן נאמן לו בשבועה, וגם לשהוא  

 ולקמן נרחיב בדיון אודות מקרה זה.  כו( 

 

 18ב. העמקה במחלוקת רב ורבי יוחנן 

וקת  ם ננסה לעמוד על יסוד המחלזה נעסוק בשלושה מקרים שנדונו בעניין שומר שמסר לשומר, ובעזרת  לקבח

 כל מקרה נציג הצעה שונה על פי היוצא ממנה. בין רב לרבי יוחנן כשב

 

 האם שומר יכול 'להסתלק'  -. הגר"ח 1

פשיעה או לא. רב  ווהמה עד כה העמדנו שמחלוקת רב ור' יוחנן היא בעצם בשאלה האם המסירה לאדם אחר 

מהווה "צורה של שמירה" ולכן   לבן דעת, אפשר לומר כי מסירה זוסובר שלא, משום שכאשר אדם אחר מוסר 

ול לטעון שכלל לא פשע, אלא שמר, לכן הוא פטור. ואילו ר' יוחנן סובר שהבעלים יכול לטעון כלפיי השומר יכ

. אך דומה כי הסבר 19הוא מעל בתפקידו, ולכן חייב   הריחר  שהוא בחר דווקא בו לשמור את החפץ, ואם מסר לא

למסור לאדם   -רך השמירה שלו  ובנת, כי השומר יכול לטעון שכך דוקק עיון, שהרי לכאורה סברת רב מזה ז

אחר, וא"כ מדוע ר' יוחנן לא מקבל טענה זו )לפחות כל עוד לא מיעט שמירתו(? עוד נציין כי לכאורה הדין  

שהרי    -, זהו דין מחודש  אליבא דרב ששומר שכר שמסר לשומר חינם פטור בכל אופן  ביים א שהזכרנו לעיל בש

ה שומר שכר היה חייב בגניבה ואבידה ואילו השומר שמינה  ר פחוּת ממנו, דהשומר הראשון שהימסר לשומ

 תחתיו )כשומר חינם( חייב רק בפשיעה. 

לא משנה את ב בפחות מקרים ממנו  חייר שכדי ליישב את הדברים נראה שיש לומר שהעובדה שמינה שומ

השמירה רמת  רב  עצם  לדעת  התוס'  כותב  וכך  אי( ,  ד"ה  אפילו  )צג:  הרבה  לשמור  רגיל  דעת  בן  סתם  "אלא   :

ינוי מבחינת רמת מדברים שאינו חייב". כלומר, כל עוד השומר מסר לשומר אחר שהינו בן דעת לא היה כל ש

נו שהשומר יהיה פטור. כיוון זה מבסס את הסברא שאמר רב  בר  השמירה על החפץ ולכן גם במקרה כזה סו

האם הוא שומר כמותו   מר בן דעת מהווה שמירה מעולה ולא משנהלעיל בשם הנתיבות, שעצם המסירה לשו

שומר פחות טוב משומר שכר, ולכן  או פחוּת ממנו. אולם, מהריטב"א משמע שאכן גם רב מודה ששומר חינם  

לו.( כתב   "והא ד)ב"מ  גרועי גרעה לשמירתו היינו משום שלא יטרח שומר חנם לשמרה כמו שהיה  ד  ינןאמר : 

מדבריו משמע שזה החידוש בדברי אביי לדעת רב, שאפילו מגרע שמירתו פטור הואיל   . 20עושה שומר שכר" 

. על מנת  21סובר רב ששומר שגרע שמירתו בכל זאת פטור   ומסר לבן דעת. אך לדבריו עדיין יש להבין מדוע

וד המחלוקת שבין רב לרבי יוחנן נראה את מחלוקת הראשונים לגבי דעת רב במקרה של  בנת יסת הד אלחד

 
 הרים בחודש שבט תשפ"א.אב"י סילבצקי במסגרת כולל עיון צחלקים ניכרים מפרק זה מקורם בשיעור ששמענו מהרב    18
בין פשיעה ממש והוא כגזלן )רשב"א ורמב"ן( ובין    -אחר מהווה מעין פשיעה  כתבנו כאן שלפי רבי יוחנן עצם המסירה ל  19

ס'(. ה לעניין שהפר את תנאי הבעלים עימו ולכן מתחייב בכל אונס שיארע לפיקדון שאפשר לתלותו בפשיעה )תופשיע
א רק מטעם "דאת דרבי יוחנן, שהלכה כמותו, אין כלל פשיעה בעצם המסירה והחיוב הו  אכן, לכאורה לדעת רבא אליבא

אפשר שרבא מודה בעיקרון של אביי ורק הוסיף מהימנת והאיך לא", אך לקמן, בפרק שעוסק בשיטת הרמב"ם נציג ש
 טעם למקרים מסוימים. עיי"ש.

דעת ר' אלעזר שסובר כמ"ד , הואיל וכתב בסוגייה שם ביטטנו בהערה לעיל, משמע שסובר כךוכן מרש"י )ב"ק יא:( שצ 20
 כר מוסר נפשו לשמור יותר מאשר שומר חינם. ששומר שפטור 

וציין בדעת רבא שאמר שם ששומר שמסר   21 )יא:( כתב בדומה לריטב"א  כי רש"י בסוגייה מקבילה בבבא קמא  נציין 
". וייתכן ר שכר מסר נפשיה לנטורי טפי משומר חינם דשומירתו: "דעלויי עלה לשמירתו. לשומר חייב אפילו העלה לשמ

 האם שומר חינם שומר כמו שומר שכר או שלא. -גופא מחלוקת רב ורבא ריו זו  שלפי דב
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 .  )שאז הראשון אמור להיות חייב והשני פטור( נגנב או נאבדשומר שכר שמסר לשומר חינם והחפץ 

מירתו, ע שמגר , מובא שיש דעה שסוברת ש)ד"ה איתמר( ובריטב"א בסוגיין    ( )יא: ד"ה ומ"מבמאירי במסכת ב"ק  

סירה השומר הראשון  לש"ח, פטור לדעת רב אפילו אם הפיקדון נגנב או נאבד, למרות שלולא המכש"ש שמסר  

ול השומר מדעתו להפחית את רמת החיובים שחלה על  היה מתחייב. לכאורה דבר זה מתמיה ביותר, כיצד יכ

 ו גם במקרי גניבה ואבידה?!  בור " ע, והרי הבעלים שילם לשומר הראשון כדי שהחפץ יהיה "מבוטחהפיקדון

בחידושיו    רבי יוחנן באופן אחר. הגר"ח הלויעל מנת להסביר שיטה זו בדעת רב יש להעמיד את מחלוקת רב ו

ק" מהיות שומר, או מסביר שמחלוקתם היא בשאלה האם השומר הראשון "מסתל  )נזקי ממון ד, יא( על הרמב"ם  

חר  לפטור היא שכאשר השומר הראשון העמיד תחתיו שומר אבה  הסי עדיין נותר שומר. לדבריו, למ"ד פטור  

נה תחתיו שומר באותה רמת שמירה ומר. לכן, אין זה משנה לדינא האם מיבן דעת, הוא כביכול פסק מלהיות ש

לדעה שפטור לא שייך גם הטעם שמציג רבא "דאת  או ברמת שמירה פחותה, ובכל אופן הוא פטור. לפי דבריו,  

ק מלהיות שומר, ואין זה משנה  משום שברגע שהשומר העמיד בן דעת לשמור במקומו פס   א",ך למהימנת והאי

שומר נובעים אך ורק מחובת ההשבה שלו )כפי שנסביר יותר י מהימן לבעלים או לא, דחיוביו של ה אם השנ 

רות אפשין  ים אותה ואין יותר צד לחייבו. לעומתו, מ"ד חייב סובר שאלהלן(, וכאן כשמסר לשומר אחר קי 

ץ ניזוק. כך מובן  שומר של הבעלים ולכן חייב כאשר החפ לשומר "להסתלק" מחיוב שמירתו, לעולם הוא נותר 

זה שייך הטעם "דאת מהימנת לי בשבועה והאיך לא", כי לדבריו השומר הראשון לעולם   גם למה דווקא למ"ד

ובנת דעת הי"א שהובא במאירי  , מומר ומר של הבעלים. לפי יסוד זה שהשומר הראשון פסק מלהיות שנשאר ש

 נגנב או נאבד.    ר שכר שמסר לשומר חינם נפטר אם החפץ ובריטב"א, שאפילו שומ

אמנם, לדעת הריטב"א ושאר הראשונים שדוחים את דברי הי"א ואומרים שוודאי ששומר שכר לא יכול לתת 

אה שהם סוברים שאף  נר   דה,ולקבוע מדעתו שהחפץ כבר לא מבוטח למקרים של גניבה ואבי  לשומר חינם

ם היה פטור אם הדבר היה קורה מהיות שומר, זה רק לעניין דברים שבהלדעת רב מה ששומר יכול להסתלק  

רי  כלשון רש"י בדעת רב בסוגיין(, אבל גם מ"ד פטור מודה ששומר לא יכול מדעתו להפחית את מקאצלו )

 החיוב על החפץ. 

איך ייתכן שאדם שקיבל    כיצד פועלת "הסתלקות" זו,  -קת  חלוהמ  אכן, בדברי הגר"ח צריך להבין מה שורש

שמור על  הסתלק משמירתו. בדבריו מסביר הגר"ח שבבסיס קבלת האדם ל על עצמו להיות שומר יכול לפתע ל

בת השבה זו. לפי מ"ד פטור כאשר השומר החפץ עומדת "חובת השבה", ובעצם נחלקו האמוראים בגדרה של חו

"דלענין חיוב השבה אין    הוא קיים את חובת ההשבה של החפץ לבעלים לדידו:יו  תחתמינה שומר בן דעת  

, ומהני הך טעמא דמסרה לבן דעת דמיפטר וכל שהוא מהימן שוב הויא השבה בדעת בעלים,  הדבר תלוי עוד  

ל פי שאין עצם המסירה מהווה פשיעה )דהלכה בזה כרבא ולא בהכי". לעומת זאת, מ"ד חייב סובר כי אף ע

הבעלים.  ל לא מהווה את סיום דין חיובו כלפיי, סו"ס העובדה שמסר לשומר אחר מהווה רק פטוֹר, אביי(כאב

בה, וכיוון שכך לעולם הוא נותר בגדר שומר, ואם השני לא נאמן לראשון בשבועה  הוא עדיין מחויב כלפיו בהש

 .  הוא יתחייב

אם נאמר שכאשר השומר הראשון מינה    שאףשו  אמנם רבים מהאחרונים השיגו על הסבר זה של הגר"ח, והק 

?  22שהוא קיים בזה את "חובת ההשבה" לבעלים תיו הדבר נחשב כשמירה, כיצד אפשר לומר  שומר אחר תח

שהציגה מקרה שבו אדם ששכר בהמה השאילה לאדם אחר ומתה   )לה:( עוד קשה על הסבר זה מהמשנה לעיל  

 
יהם ר' שמעון שקופ, שנראה משיטתו להלן, הבין )ב"מ סימן כה( גם את שיטת הקצות באופן דומה לגר"ח הלוי, ותמה על  22

לבעלים: ה/השבה  שבמסירה לסתם שומר אחר מקיים השומר הראשון את חובת ההחזרכיצד אפשר לומר לאיזה מהמ"ד 
י"ל דזהו רק כשמסר לאיש שיכול להשלים גם  "וגם לפי סברת הקצוה"ח דסובר דשומר שמסר לשומר אחר הוה כחזרה,  

נראה לי כלל שיהי' דאי ליכא חזרה בזה, ובלא"ה אינו  פרט השבועה, אבל בכה"ג שמסר לאיש שאינו יכול לברר בשבועתו ו
 קצוה"ח תמוהין לענ"ד".ודברי ה, ובארתי ענין זה במק"א,  בזה דין חזרה 
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לכו"ע צריך    -השומר הראשון מסתלק בעת המסירה  אם  רה  באונס, ואמרו רבנן שהשואל משלם לשוכר. דלכאו

קצת אחר, ונראה כיצד הדבר בא    מיד את המחלוקת באופן? לכן נראה שאפשר להע23השואל לשלם לבעלים 

 ים בעניין מוסר לאשתו ובניו. לידי ביטוי במחלוקת הראשונ

 

 האם ניתן למנות כמה שומרים  -. ביאור על פי ר' שמעון 2

לנו על דעת אביי מהגמרא בדף מב בעניין מוסר לאשתו ובניו, נעיין במקרה גמרא אצה הקשתלעיל ראינו שה 

מקרה של אדם מציגה    :( -)מב.זרתו ננסה להציג הבנה אחרת במחלוקת רב ורבי יוחנן. הגמרא לקמן  שם, ובע

רא(. בגמרר  שהפקיד מעות אצל חבירו, והלך זה ומסרן לאימו, בלא שאמר לה שהמעות הם של פיקדון )כך מתב

כ באדמה  אותם  טמנה  אך לא  להוצאה,  במעות המיועדות  כנהוג  בארגז,  את המעות  שמה  במעהאם  ות  נהוג 

דברי רבא שאומר שהדין במקרה   פיקדון שיש לשומרם היטב, והמעות נגנבו המעות מהארגז. בגמרא מובאים 

ה אם תישבע ששמה  טור ו פזה הוא שהשומר הראשון שהפקידו אצלו יישבע שמסרן לאימו, ופטור. ואף אימ

 אותם בארגז.

ב, במקרה זה הנפקד הראשון )'הבן' בסיפור אם כן בגמרא מבואר שאף שההלכה היא ששומר שמסר לשומר חיי

משום שיש כלל שאומר ש"כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא  24ויב על עצם המסירה לאימהמקרה( אינו חי 

נותן לשומר לשמור בעבורו את המעות הוא עלול לתת וא  ר המפקיד". כלומר הבעלים היה צריך לדעת שכאש

נו חייב אם מסר להם, כל עוד מדובר בבני משפחתו הגדולים  לכן אי אותם לבני משפחתו, לאימו או לאשתו, ו

 כעת נראה שנחלקו הראשונים בהבנת משמעותו של כלל זה. שהינם בני דעת. 

 

 ן קדובפימחלוקת הראשונים בדין מוסר לבני משפחתו ופשעו 

יד" והדבר נחלקו הראשונים בהבנת משמעותו של הכלל האומר "כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפק 

האם צריך בעל הבית    -להם לשלם  בא לידי ביטוי במקרה שבו בני משפחתו של הנפקד פשעו בפיקדון, ואין  

 :יד( מפק)מב: ד"ה כל הלשלם למפקיד במקומם. לכך מתייחס ר"ת שהובא בתוס' על אתר 

הם מה אפי' אין ל  אבל אם פשעו"אומר ר''ת דהיינו לענין שאינו יכול לומר את מהמנת לי בשבועה ולא האיך  

 שתו ותאכל ותפטר".לשלם ישלם הנפקד דאם לא כן כל מה שהופקד אצל בעה''ב תבוא א

בעלים  ן השאי כלומר, לדבריו של ר"ת, משמעות הכלל "כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד" היא  

החפץ מקרה שבו  בשבועה ב  יכול לבא בתביעה לבעל הבית שישלם לו על סמך הטענה שהם אינם נאמנים לו

ר לסתם שומר אחר שלדעת רבא אליבא  בש"ח(, זאת בניגוד למקרה של שומר שמס  -נאנס )או נגנב או נאבד  

יכול לטעון כך ולחייבו. אבל אכן, אם להם אין לשלם יכול ה יוחנן  לבא בטענה לשומר הראשון  ים  בעלדר' 

ד אצל בעה"ב תבוא אשתו  מה שהופק  "דאם לא כן כל  -ולחייבו לשלם לו במקומם, ומסביר ר"ת את טעמו  

 .25בשם ר' שמשון מקוצי  )אות רפא( והמרדכי  )ג, כג( "ש ותאכל וכו'". כדעת ר"ת בנושא זה כתבו גם הרא

 
כן הקשה הרב שמואל רוזובסקי על הגר"ח )שיעורים לב"מ אות רעט( על פי קושיית הרשב"א על דעת רב, ותירץ ששוכר    23

 "ן את קושייתם מהמשנה. ל מה שכתבנו שיישבו הרשב"א והרמבשונה משאר שומרים. עיי"ש. ראה בהערה לעי 
כיוון    -דה שמסר לה מבלי לומר לה שאלו מעות פיקדון, מפני שאדרבה  צם העוב בגמרא התבאר שאינו חייב גם על ע  24

 שהיא חושבת שהם שלו היא נזהרת בהם יותר. 
א ות של פיקדון )שהרי אם אמר לה הילא נרחיב בשאלה מדוע האם אינה צריכה להישבע שלא אמר לה שהם לא מע

שמה אותם בארגז(, אך הסבירו המפרשים )ראה אלא רק  אמורה להתחייב כי לא שמרה אותם כיאות ולא קברתם בקרקע  
רא"ש סוס"י כג( שאינה צריכה להישבע על זה מפני שהמפקיד, התובע, טוען רק בטענת "שמא" שהיא לא ידעה שהם של  

יקדון, וכיוון שטוען כנגדה רק "שמא" לא יכול לחייבה  נת "וודאי" שבנה לא אמר לה שהם פפיקדון, והיא לעומתו טוע 
 ך זה. וכן כתב בטור סימן רצא. ה על סמ שבוע 

דעת    25 גם  היא  שזו  ביתו   רש"יייתכן  לאנשי  מלמוסרן  נמנע  שומר  יהא  שלא  דעת  כו'. על  המפקיד  "כל  שכתב:  )מב:( 
בר שמשמעות הכלל "כל המפקיד וכו' היא יפא של דבריו ניתן להבין שהוא סו ". מהסונאמנים לו הוא דמפקידהגדולים  
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יה על דין זה מהגמרא בפרק הכונס במסכת  ושיר קהרא"ש בהתייחסו לנושא כותב שלכאורה עלולה להתעור 

המשנה    בבא תחתיו.  רועה  שמינה  רועה  בעניין  לרועה    )נה:( שם  קמא  שמסר  "רועה  הרועה   -כותבת  נכנס 

שם   הגמרא  וביארה  הראשון  )נו:( תחתיו".  השומר  תחת  נכנס  השני  שהשומר  היינו  קמא    ש"תחתיו"  "ושומר 

. לפי זה 26קים שיקרו לבהמה )רש"י שם על המשנה(יב בכל הנזתחי י מכלומר הרועה השנ -  "לגמריאיפטר ליה 

יב?! תירצה הגמרא שמדובר ה לדעת רבא הסובר ששומר שמסר לשומר חיהקשתה הגמרא שלכאורה יש סתיר 

ייתה מותרת, ונפטר השומר הראשון  ברועה שמסר לברזיליה, כלומר לרועה שהוא תלמידו, לכן עצם המסירה ה

ז כך גם היה צריך להיות במקרה אם רואים שהשומר הראשון נפטר לגמרי, א  - לה  השארת  לגמרי. לכן מתעור 

ין להם לשלם? לכן מסביר הרא"ש שכוונת הגמרא סר לאשתו ולבניו, ייפטר בכל מקרה, אפילו אזה, שאדם שמ

  יין , אבל עד27לומר שאינו פושע בעצם המסירה שמסר לשני  שם אינה לפטור את השומר הראשון לגמרי, אלא

 ו אחריות מסוימת על הבהמה.  ל יש 

שאפילו אם אין לבני משפחתו לשלם    29והנמוק"י   28לעומת ראשונים אלו, סוברים הרשב"א, הרמב"ן, הר"ן, ר"ח 

שיטתם   את  להוכיח  מנת  על  הכונס  בפרק  בגמרא  משתמשים  הם  לרא"ש,  בניגוד  לגמרי.  הראשון   - פטור 

ברזיליה( הראשון פטור לגמרי, וכך דברי הרמב"ן  ר ל מוסששומר שמסר לשומר )כשהדבר מותר, כמו רועה ש

   :30)לו. ד"ה רב אמר פטור(  בנידון ()רצא, לא(  )שהוא "מרא דהאי דינא" כהגדרת הנתיבות

, א"נ דאמרי ליה לדעתך, דלא יכול למימר  א"נ אשתו ובניוהיכי דרגילי דמפקדי גבי שני,    "... וכן הדין לדידן

 ... .גמרי ונכנס השני תחתיול ור פט והראשוןלא מהימן לי בשבועה 

אלימא   ועה תחתיו והוו בה בגמרא תחתיו דמאן,מדתנן בפ' הכונס מסרה לרועה נכנס הר  ויש לי ראיה לדבר זה

שמעי' ממתניתין דקתני נכנס  תחתיו דשומר, ושומר קמא איפטר ליה לגמרי לימא תהוי תיובתה דרבא וכו'... 

ר איפטר ובהדיא דיקא עלה בגמ' וקאממשתעי דינא בהדי' כלל  לא  י והרועה תחתיו דראשון אפטר ליה לגמר 

וכן פירש שם רש"י ז"ל תחתיו דשומר והכי משמע מתניתין מסרה לרועה נכנס  ,  אלמא לגמרי פטורליה לגמרי  

מאחר שמסר  ובזה הלשון בעצמו פר"חהרועה תחתיו ואזלי בעלים ומשתעי דינא בהדי שני והראשון נסתלק, 

 המה עם ברזיליה".ועה ודין בעל הב הר פטרלברזיליה נ

אשתו  י כי משמעות הכלל "כל המפקיד על דעת  מקרה שמסר לאשתו ובניו הוא פטור לגמר כלומר, לדעתם ב

ובניו הוא מפקיד" היא שהבעלים לא יכול לטעון לשום פשיעה בשמירה מצד השומר כאשר מסר להם, היה  

ת , על דע 31ובכך הוא יסלק עצמו מלהיות שומר לגמרי   ניו ו בעליו לדעת שייתכן שהוא ימסור לאמו, אשתו א

ו הובאה להלכה כמחלוקת בין  יעה כלפיו. נציין כי מחלוקת ראשונים זכן מסר לו ולכן אין לו שום יכולת תב

, לאחר שהשולחן ערוך כתב רק את המקרה הפשוט והדין  כד(   - )חו"מ רצא, כגשני "יש אומרים" בדברי הרמ"א  

 
עלים, שהוא לא יכול את בעל הבית בטענה שהם אינם נאמנים לו, בניגוד למוסר לשומר סתם, כלפי הברק לעניין נאמנותם  

 אם אין להם לשלם.אבל גם רש"י יסכים שמצד עצם השמירה הוא עדיין נחשב לשומר אצל הבעלים ויכול לפנות אליו 
 - תזיק  והן אם הבהמה    תוזקהבהמה    ומר נכנס תחתיו לגמרי המשמעות לכך היא שנכנס תחתיו הן אםלכאורה אם הש  26

 הוא זה שיצטרך לשלם, אך אכמ"ל.  -דהיינו תגרום נזק לאחרים 
שמסר לשומר אם מסר לאחר, דהרי הסיבה ששומר    פושעהפלפותא חריפתא )אות ת( מעיר שבכל מקרה לא נחשב    27

אלא רק כי יכול לטעון    לאביי(,ת יש לפסוק כמותו להלכה( היא לא בשל עצם המסירה )בניגוד  חייב לפי רבא )שבפשטו
 הבעלים שלא נאמן לו השני בשבועה, ולכן כתב שהרא"ש "אגב שיטפא כתב הכי".

ה הכא לא מצינו את דעתו מפורשת כך כתב המרדכי, שדעתו של רבינו חננאל בנידון היא כדעת הרמב"ן. אמנם בסוגיי  28
 נידון. ב
 (.  ט-ד, ח  לפי המגיד משנה כך גם דעת הרמב"ם )שאלה ופיקדון 29
נעיר כי הרמב"ן אומר את דבריו בתוך דיון בדברי רב שאמר ששומר שמסר לשומר פטור, ואף כי אינו להלכה מסיק    30

 נתייחס לכך גם בגוף המאמר עצמו.  ".וכן הדין לדידןהרמב"ן משיטתו דין להלכה. ולכן בדבריו כותב "
ים שהשומר יכול להסתלק מהיות שומר: "...ולדעת יש סוברוכך כתב הקצות )רצא, ס"ק ח( שנחלקו הראשונים להלכה, ו   31

 וא"כ נסתלק הנפקד לגמרי במה שמסר לאשתו ובניוהרמב"ם )והרמב"ן ודעימיה( פטור הנפקד אפי' אם אין להם לשלם  
  דחייב בשאין להם לשלם וא"כ אשתו ובניו וכל הרגיל להפקיד   תי" וכמ"ש, אבל לדעת הרא"ש והטורוה"ל כמו טענת "החזר

, ומש"ה צריך הנפקד לישבע שמסרם במקום המשתמר מרין דנפקד אלא דה"ל כמקום המשתמר ויכולין למוסרו להה"ל שו
 וכו'" )או לשלם במקומם אם פשעו ואין להם לשלם(.
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הוסיף  ור כי כל המפקיד וכו', ומרא שהמוסר לאשתו ובניו והודיעם שהוא פיקדון פטבג  רבאשמובא על ידי  

 י"א דפטור ו  )טור בשם הרא"ש ובסי' ע"ב בשם בה"ת(   י"א דבעל הבית חייב לשלם  - ואם אין להם לשלם  "הגה:  הרמ"א:  

   ". )טור בסי' זה בשם הרמב"ם והמגיד פ"ד דשאלה( 

רב ור"י בשאלה   לעיל העמדנו את מחלוקת  טעמיהם של רב ור' יוחנן. נת  להבייתכן שממחלוקת זו נוכל להסיק  

יק להיות שומר מדעתו או שלא. אך  להשלים את חובת השמירה שלו ולהפס  -ק"  האם השומר יכול "להסתל 

שהרי הכא העמדנו שדעת הרמב"ן    -ממחלוקת ראשונים זו ניתן לראות שיש להסביר את המחלוקת אחרת  

שהש היא  וזאשמ   ומר ודעימיה  בתביעה,  כצד  יותר  משמש  אינו  משפחתו  לבני  מסתלק  סר  שהוא  משום  ת 

  - לאחר שפסקו כדעת רבי יוחנן המחייב שומר שמסר לשומר    -להלכה  , ודעה זו נאמרה  לחלוטין מהיות שומר 

ת  שיטואם כן משמע שזו לא מחלוקת בין רב לרבי יוחנן אלא הבנות שונות בתוך דעת רבי יוחנן. יותר מכך, גם ב 

, כפי  "ת הרא"ש ודעימיה, מוכח לכאורה שאפילו לרב אי אפשר לומר שהשומר הראשון "מסתלק" לגמריר 

השומר הראשון    -לשלם    צינו להציע לעיל, שכן לשיטתם כו"ע מודו שכאשר השומר השני פשע ואין לושר 

 ר.  חייב, וזה אפילו לדעת רב, וא"כ צריך לומר שגם רב מודה שהשומר הראשון נשאר שומ

שקופ   ר' שמעון  פי דברי  וזאת על  בסוגייה,    ( )ב"מ סימן כהלשם כך נציע להעמיד את המחלוקת באופן אחר, 

  שחידש יסוד ביחס לשומר השני: 

כ"כ השני יש  ל דכמו דהראשון חייב להשלים חוקו בהשתעבדות שלו "דהנה לפ"מ שכתבנו בענין השומרים י"

 ". מ"מ חפץ שלו נטלן שעליו חיוב לבעלים אף שלא נטל ממנו, כיו

עליו חובת השבה לבעלים,    ר"ש שקופ מייסד שכאשר מגיע לידי אדם חפץ של אדם אחר באופן מידי מוטלת

מר דבעלים בכל אופן. לפי זה אפשר לומר שנחלקו נהיה שו  הואיל ומכל מקום יש בידו חפץ שלו, משמע שהוא

שומ כמה  אחד  לחפץ  לעשות  אפשר  האם  בשאלה  יוחנן  ורבי  אריםרב  לאחר ,  הראשון  השומר  גדר  מה  ו: 

חידוש מובנה שמשמעותו היא שכאשר    יוחנן ישש"נוצר" שומר נוסף. על פי יסודו של ר' שמעון, בשיטת ר'  

גם נעשה  הוא  חבירו  של  חפץ  מחזיק  תלוי    אדם  האמוראים  שיטות  בין  וההבדל  הראשון,  של  שומר  כן 

מר הראשון נשאר "השומר האמיתי" של הבעלים,  השולם  בהתייחסות לשומר הראשון מעתה. בעוד לפי רב לעו

)כלשונו של ר' שמעון(, לפי רבי יוחנן יכולים להיות כמה   ה" ועל ידי השני הוא רק "משלים את חוקי השמיר 

הופך להיות גם כן שומר דבעלים. לפי זה מובן, שלדעת רב שומר שמסר לשומר פטור   שומרים והשומר השני

ני במקרה שבו הוא עצמו היה צריך להיות פטור, משום שהוא תמיד היה  הש   אצל אם נאנס החפץ או נפסד  

ר יוון שהוא פטור באונס או בגו"א )אם הוא ש"ח( מובן למה שומר שמסר לשומ, ולכן כהשומר, ואצלו זה קרה

,  . וכן בדעת רבי יוחנן מובן ששומר שמסר לשומר חייב משום שהשני הפך להיות גם כן שומר דבעלים33  32פטור 

ראשון  , צריך ה34א במקום הראשון, ואם כן מאחר והשני צריך להישבע אך אינו נאמן לבעלים בשבועה ך לא

 חייב.   - ולא יכול לעשות כך  35ישבע, ואם לא היה שםלה

כיוון שלעולם השומר הראשון נותר שומר דבעלים,    -ר"ת והרא"ש בהפקיד אצל אשתו ובניו    כך מוסברת שיטת

מהווה שומר נוסף או לא, אז ממילא כאשר אין להם לשלם על השומר הראשון    שנים ה לכו"ע, ורק נחלקו הא

 
שסובר שלעולם השני יכול להישבע לבעלים, אפילו  שתמש בהצעה שכתבנו לעיל בדעת רב  להסבר זה אנו חייבים לה  32

ועה מהווה חובה "כללית" של התורה, ולא חובה ספציפית לבעלים כך שיכול לטעון כלפיו שאינו נאמן נגד רצונו, כי השב
 לו ואינו רוצה בשבועה. 

שומר שכר שמסר   ים" שהביאו, הסובר שאליבא דרב גםכך מובנת גם דעת הריטב"א והמאירי שדוחים את ה"יש אומר  33
אופן פטור באונס.   וגרע שמירתו, בכל  דלפי איך שהסברנו הכא, מאחר שהשומר הראשון לעולם נשאר  לשומר חינם, 

בכך מובנת דעת הראשונים שוודאי שגם לפי רב השומר של הבעלים, מהיכא תיתי שייפטר במקרים של גניבה ואבידה, ו
 ומר שכר חייב. במקרה כזה ש

חדשה", ומאחר שבמעשה זה   של אביי יש לומר שמסירה למישהו אחר לפי רבי יוחנן יוצרת "שמירה  כן גם לפי טעמו  34
 חייב.  -הפר השומר את תנאי השמירה כלפיי הבעלים 

 כנפק"מ שציינו בשם תוס' לעיל.  35
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זה אלום. אמנם לפמוטלת חובת התש וסבורים שבמקרה  כן  י הרמב"ן, הרשב"א ושאר הראשונים החולקים 

השומר הראשון פטור לחלוטין מלשלם, לא נוכל להסתפק בהצעה זו, שכן הגדרנו שלכו"ע השומר הראשון לא  

  , וא"כ צריך להבין מדוע הוא פטור, לכן נראה שיש להעמיד את המחלוקת באופן 36לק" מהשמירה הסת"ל  יכול

 אחר.

 

 מינוי שומר על פי אומדן דעת הבעלים 

האם ניתן למנות שומר בלא דעת הבעלים, מתוך נקודת הנחה שיסכים למסירה. הצעתנו היא שנחלקו בשאלה  

ם כנפק"מ להלכה )"וכן הדין לדידן"( הנובעת דווקא מדברי  ינימצי כפי שציינו לעיל, את דעתם במקרה זה הם  

ר לשומר פטור, במקרה שבו היה מותר לו למסור לה דעתו ששומר שמסרב, דהיינו אף שלהלכה לא התקב

סובר  לאשתו   רב  שאפילו אם  חושבים  היינו  שכן  מפתיע,  זה  דבר  לכאורה  לחלוטין.  פטור  אכן  הוא  ולבניו, 

ום שהשומר הראשון מסתלק )כדרכו של הגר"ח(, הכא במוסר לאשתו ובניו  מש  טור ששומר שמסר לשומר פ

ואם כן צריך    ו ממש ממנה אותם לשומרים, אלא רק נותן להם להשתמש,ן שחייב, שהרי אינהוא מודה לרבי יוחנ

 להבין מדוע דווקא במקרה זה אכן דעתו של רב מתקבלת והשומר הראשון פטור. 

"כל המפקיד וכו" על ההסבר שהצגנו עד כה, ולדעתם  הכלל המובא בגמרא  נת  בהבנראה שראשונים אלו חלקו  

ימנה    ,שבו על הבעלים היה לדעת שייתכן ואדם ימסור את הפיקדון לבני משפחתו  משמעותו היא שבמקרה

ואינו יכול לתבוע את השומר כלל. הגדרה  על דעת כןאותם לשמור במקומו ויסתלק מן השמירה, הוא מסר לו  

לא  , שלעולם יכול שומר למסור לשומר אחר תחתיו גם להיטב את מחלוקת רב ורבי יוחנן. רב סבר רה סביזו מ

של הבעלים. אבל לפי רבי יוחנן,  מידי הוא נעשה שומר    דעת הבעלים, כאשר החפץ מגיע לידי השני באופן 

לכן הוא חייב. ו וחתילא יכול השומר ליצור שומר אחר ת  -  37בכל מקרה שבו הבעלים לא מסכים לכך  -לעולם  

על כורחו דבעלים, מאחר ברו שאף אם בעלמא אין לקבל את דעת רב שאפשר למנות שומר בראשונים אלו ס

ידע שייתכן שהשומר יעשה זאת, הוא אז במקרה זויש כלל האומר ש"כל המפקיד וכו'"   ה הואיל והמפקיד 

 הסכים לכך ולכן הראשון נפטר לגמרי. 

שהרי הצענו שהטעם    - ומר נוסף בעל כורחו דבעלים  מתיר לאדם למנות שרב  וע  אך לשיטה זו יש לברר, מד

וא נותר השומר יכול לטעון שזו "צורת השמירה" שלו, כך הוא שומר, אבל לעולם השרב פוטר היא משום ש

השומר, אבל לפי איך שהסברנו כעת, שהוא "מסתלק" מהיות שומר, אי אפשר לומר שהוא נשאר השומר, ולכן  

ו  ר אחר לשאלה מדוע יכול למנות אחר תחתיו. לעיל כתבנו בשם הגר"ח שיכול למנות שומר תחתייאולב  נזדקק

ידי כך מקי  זה דמהיכי  כי על  תיתי לומר שבכך שמוסר, אפילו  ים את חובת ההשבה, אך הקשינו על הסבר 

 לאשתו ובניו, יקיים בכך את חובת ההשבה לבעלים.  

ם. רב סובר שגם בלא דעת הבעלים  ר שמדובר באומדן דעת הבעלילומכל  לכן, על מנת להסביר את דעת רב נו 

ים לכך. אחר תחתיו ולהניח שמאחר ומדובר למסירה לבן דעת הבעלים יסכ  ממש, יכול השומר למנות שומר 

שומרים בהחלפת  אלא  לבעלים  בהשבה  מדובר  לא  לעיל,  להצעתנו  כך 38בניגוד  על  לבסס  נוכל  זו  סברא   .

הבעלים מתנגד לעצם המסירה, סקה להלכה( מסכים שאין טעם החיוב משום שנפ  עתושלכאורה גם רבא )שד

 
 הגר"ח וקצוה"ח. ולא כהצעת 36
או אצל מי שרגיל הבעלים להפקיד אצלו,   המפקיד אצל אשתו ובניו, -ו לעיל אלו המקרים אותם ציין הרמב"ן שציטטנ 37

 ו הסכים לו להעביר את הפיקדון לאדם אחר כרצונו.או שאמר לו "לדעתך" דהיינ
וד לפי הגר"ח המסירה לדעת רב אינה  נחדד כי ההבדל בין ההסבר הראשון שהצענו בשם הגר"ח להסבר זה הוא שבע  38

מ כי  התורהמחייבת  לק   צד  מנת  על  אחר  לשומר  במסירה  מציעים  דיו  אנו  כאן  ההשבה,  חובת  את  הסברא יים  שמצד 
ם מסירה לשומר אחר יכולה להתקבל על ידי הבעלים ולהיחשב כשמירה טובה אף שנעשתה גם ללא נחלקו הא  האנושית

רב כתו נאמר בדעת  )גם אם  אין לשומר לאמודידיעתו  שבכל מקרה  או  למסור(,  אין  הבעלים    ס' שלכתחילה  דעת  את 
  שיסכים למסירה.
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שרגיל    כאשר השומר מוסר לאדםשהשני לא נאמן לו בשבועה. דבר זה מוכח מכך ש  אלא רק מפני שטוען

הבעלים להפקיד אצלו, אזי גם לדעת רבי יוחנן פטור השומר. אכן, רב שלא חילק בין המקרים, סובר שבכל 

י והרמב"ן קיבלו את דעתו במקרה שנותן  לא  כולמקרה  יסכים, והרשב"א  שהוא  מוד את דעת הבעלים בכך 

יד על דעת אשתו ובניו  הניח שהבעלים הסכים לכך כמשמעות הכלל "כל המפק ובניו משום שסביר ל  לאשתו

 הוא מפקיד".  

פוסקים בעניין  ת הלוקמחלוקת רב ורבי יוחנן והבנת יסוד הטעם ששומר שמסר לשומר חייב מתבררת גם במח

 מי שהבעלים רגיל להפקיד אצלו כפי שנראה כעת. 

 

 וי למחלוקת האמוראים . מחלוקת הראשונים כביט3

אמר רב חסדא שדעת רב ששומר שמסר לשומר פטור אינה נאמרה על ידו במפורש )"הא דרב לאו   )לו.( בגמרא  

של רב במקרה של "הנהו גינאי"   סקו ת פ בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר"(, אך הוא הסיק את דעתו בעקבו

אחת הפקידו   בלשון הגמרא( אצל זקנה אחת. פעם   אותם גננים שהיו רגילים להפקיד את מעדריהם )"מרייהו"  -

אצל אחד מחבריהם ולא אצלה, אך הוא שמע קול חתונה, הלך והפקיד אצלה ונגנבו ממנה המעדרים. פסק רב 

כולים לטעון כלפיי השומר שהוא פשע בשמירה והוא פטור ם יאינשמאחר והם היו רגילים להפקיד אצלה,  

ור, אלא שרב פטר מפני שהיו  כאן שדעת רב ששומר שמסר לשומר פטמלשלם. הגמרא אומרת שאין הוכחה מ

 . 39רגילים להפקיד אצלה

  על פי גמרא זו פסק הרמב"ם להלכה שאפילו שומר שמסר לשומר חייב, במקרה שבו רגילים הבעלים להפקיד 

 :  )שכירות א, ד(  פטור השומר  -לו אצ

הרי זה השומר הראשון פטור מלשלם  ר השני  לפיכך אם היה דרך הבעלים להפקיד תמיד דבר זה אצל השומ "

זה  אצל  אותו  מפקידין  הייתם  אמש  השאלתם  או  אצלי  שהפקדתם  הדבר  זה  לבעלים  אומר  הוא  שהרי 

 ". שהפקדתי אני אצלו

טעם "דאין רצוני וכו'", שהרי כאן לא  מר שמסר לשומר אחר חייב מששוי,  הלכה זו אמורה בין לטעמו של אבי 

להפקיד אצלו. וכן לטעמו של רבא שאדם חייב מטענת הבעלים "דאת מהימנת  י רגיל  יכול לומר אין רצוני, כ

. כך כתבו גם 40לי בשבועה ולא הוא", שהרי רגיל להפקיד אצלו וממילא לא יכול לומר שאינו נאמן לו בשבועה 

ימן  בס  -ט  וכן פסק השולחן ערוך בשני מקומות בחושן משפ  )לו. ד"ה הא דקאמר( , והשטמ"ק  )סוף סימן ו( ש  רא"ה

לגבי מקרה שבו אדם שהפקידו אצלו משכון   )סעיף ל( שם כתב ממש כלשון הרמב"ם, ובסימן עב    )סעיף כו( רצא  

להפקיד פקדונותיו ביד  (  קידהמפראובן )=אם דרך  מסר אותו למי שרגיל הבעלים להפקיד אצלו. וכך כתב: "

 )=הנפקד הראשון שמסר ללוי(".  שמעון לוי )=השומר השני( ישבע לוי שאינו ברשותו ושנאנס ממנו ונפטר  

 

 הדין כאשר מסר השומר למי שרגילים להפקיד אצלו ואין לו לשלם

ראשונים במסר  ו החלקמובאת התייחסות למקרה נוסף, שלא הזכיר השו"ע, בדומה למקרה שבו נ  )סימן עב( בטור  

גם במקרה כזה יחלקו רה  כאו. לואין לו לשלםם פשע לוי  והוא: מה קורה א  -לאשתו ובניו ואין להם לשלם  

הראשונים, יש שיאמרו שהראשון חייב לשלם, כפי שטענו הרא"ש ור"ת במפקיד אצל אשתו ובניו. ויש שיאמרו 

  יודעא יש לחלק בין מקרה שבו הבעלים שמ דך,שגם במקרה זה הראשון פטור, כדעת הרמב"ן והרשב"א. מאי

דידו, לבין מקרה שבו המפקיד עצמו רגיל להפקיד  שומר לשייתכן והנפקד ימסור להם, ולכן הוא נחשב עדיין כ

 
דכל יומא נמי אינהו גופייהו גבה דההיא סבתא ם  . שאני התולא היאפטור.    -"מאן דחזא סבר משום שומר שמסר לשומר    39

 ".הוו מפקדי להו
 רבאאכן מסתבר שהוא שייך ומהווה נפק"מ גם לפי טעמו של    אבייואף שהמקרה "דהנהו גינאי" נאמר בגמרא לגבי דעת    40

 הות מימוניות על הרמב"ם דפוס קושיטיניא בהוצאת רמב"ם פרנקל(.כאמור למעלה )כן ציין במפורש בהג
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מתוך עיון במחלוקת    ואולי במקרה זה הדין יהיה שונה.אצלו, אבל לא חשב שבמקרה כזה גם כן ימסור לו,  

 ששומר שמסר לשומר חייב. כן מה עומד ביסוד טעמו של רבי יוחנן לכך  גם  קו  הפוסקים במקרה זה נראה שנחל

: "שאם פשע לוי )=השומר השני( בשמירת המשכון ואין לו 41בשם בעל התרומה(הטור )להלכה במקרה זה כתב  

שמעון )=השומר הראשון( חייב לשלם לראובן דינר וכו'    -ממון לשלם, אע"פ שראובן רגיל להפקיד אצל לוי  

מסר  כתב את הפטוֹר של השומר במקרה ש  )עב, ל( ון הוא בעל דבר של ראובן ע"כ". כאמור, בשו"ע  שמערי  שה

אדם שהבעלים רגילים להפקיד אצלו אך לא התייחס למקרה זה שבו אין לו לשלם. אולם הרמ"א שם הביא  ל

 את דברי הטור להלכה וכתב שאם אין לשני לשלם הראשון חייב. 

יל להפקיד אצל השני, הראשון עדיין נשאר שומר וחייב, כפי  קרה שהבעלים רגשבמבר  אם כן מצינו שהטור סו

ל מפקיד אצל אשתו ובניו, והרמ"א פסק את דבריו מבלי לציין שיש חולקים. לכאורה קרה ששפסק הרא"ש במ

פטור  לשלם  להם  ואין  ובניו  אשתו  אצל  שמפקיד  שסוברים  ודעימיה,  הרמב"ן  שסיעת  לחשוב  מקום  היה 

ל  יד אצבעניין המפק   )רצא, סעיף כד( רו כך גם במקרה זה ויחלקו. לכן מפתיע שהרמ"א שהבאנו לעיל  יסבם,  מלשל

שום מחלוקת. האם אפשר   זה  בין שני הי"א, לא מציין במקרה  וכתב מחלוקת  ואין להם לשלם  ובניו  אשתו 

 להסיק מכך שהם מודים במקרה זה לדעת הרא"ש? 

שמכך שהרמ"א לא ציין במקרה זה שום מחלוקת משמע שגם הרמב"ן    תבכ  ( ט-)שאלה ופיקדון ד, ח  במשנה למלך

כתב שאכן    )ס"ק צו( רא"ש, ודעת הטור מוסכמת לכו"ע. וכן בסמ"ע על אתר  "ת וה ודעימיה מודים במקרה זה לר 

" )כלומר, אין זה משנה  לגמרי  ל"איש אחרבמקרה זה כו"ע מודו לטור, שהראשון עדיין חייב לשלם, כי מסר  

על  כתב שהרמב"ם בהלכות שאלה חולק בזה    )ד"ה ראובן( מתם, בבית יוסף  לים להפקיד אצלו(. לעורגיים  שהבעל 

כלל לא התייחס למקרה זה במפורש, אך מכך שהפנה לדבריו בהלכות   דעת הטור. יש לציין שאמנם הרמב"ם

ניו, יסבור וב  שתובעניין המפקיד אצל א   -רמב"ן  שמסכים ל  -שאלה נראה שהב"י הבין שכשיטתו של הרמב"ם  

ובל על הבעלים, בזה רבי  ה זה, ובכל מקרה שבו השומר ממנה תחתיו שומר אחר שיכול להיות מקכך גם במקר 

פטר לגמרי, כפי שהצגנו את סברת הרמב"ן והרשב"א לעיל. גם יוחנן מודה לרב שהשומר הראשון מסתלק ונ

הפקיד אצל מי שרגיל  לגבי מקרה שבו    ב"י ת הכתב בשם הראשונים כדע  לפיכך( א, ד ד"ה  שכירות  ) במגיד משנה  

"ם(: "וכתבו ז''ל שאפילו הלך לו השני ולא נשבע או  הבעלים להפקיד אצלו )וכנראה כוונתו שכן סבור הרמב

ם ממנו פטור הראשון". אך כאמור, המל"מ חולק עליו וסבור שבזה גם הרמב"ם ושאר  שאין לו כלום להשתל

. בדבריו מבואר שהמחלוקת תלויה בשאלה ילק )כפי שהבאנו להלן(א ח א לשונים מודים לטור, ולכן הרמ" הרא

 ות בדעתו שהנפקד אכן ימסור את החפץ לאדם אחר או שלא:  האם הבעלים היה יכול להעל

רצה  דהו"ל כאילו אמר המפקיד לנפקד שאם י  -"ולי נראה דשאני כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד  

ומש"ה אם פשעו אשתו    שהרי אורחיה דנפקד הוא למימסריה לאשתו ובניו  -  רםלמוסרם לאשתו ובניו שימס 

שהרי כשהפקיד בידו הו"ל כאילו נתן לו רשות למוסרם ביד אשתו  לם פטור הנפקד,  ובניו ואין להם מה לש 

  ובניו.

א שהרי ל,  מפקיד הוא עם הנפקד פשיטא שדינו שלאבל היכא שמסר הפקדון ליד מי שרגיל המפקיד להפקיד  

מי    , שאין סתמיות הדבר שהנפקד מוסר הפקדון לידדם אצלו אדעתא שימסרם ביד מי שרגיל להפקידפקיה

סתמא הנפקד מוסר הפקדון לאשתו ובניו. ולא אהני האי מילתא שרגיל המפקיד להפקיד כמו אשתו ובניו דמ

בשבועה, כיון  לי  מן  הימנת לי בשבועה האיך לא מהידלא מצי המפקיד למימר את מ  -'דרגיל' אלא לשבועה  

מעון הוא בעל דבר של ראובן אבל לעולם שדינו של מפקיד הוא עם הנפקד מפני ששיד היה מאמינו,  שזה המפק 

. ובזה ניחא דברי מור"ם בהג"ה שבסי' רצ"א גבי כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד  וכמ"ש הטור

משמע  מחלוקת    ב כדברי הטור ולא הביאכת  הכאם( והרא"ש ולא הכריע, ואילו  הביא מחלוקת רבינו )הרמב"

 
על סמך דברי הרא"ש ור"ת  בעל התרומה )שער מט ח"ג סי' ג( הסתפק בדין זה שפשע לוי והכריע לבסוף שחייב שמעון  41

 שכתבו שחייב הראשון.  יד אצל אשתו ובניובעניין המפק
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 וכדכתיבנא".עם הנפקד  דס"ל דבהאי דינא כ"ע לא פליגי שדינו של מפקיד הוא

לפי דברי המל"מ, הרמב"ם וסיעתו )הרמב"ן, הרשב"א ועוד( הסבורים שבמוסר לאשתו ובניו הראשון פטור 

יד אצלו,  ר השני, אף שרגיל להפק שומה ליה הבעלים מוכן להסכים למסיר לגמרי, מודים שכאן כיוון שלא ה 

הוא איתו. הדברים מובנים לאור מה שהסברנו נותר השומר "שומר דבעלים" בעל כורחו ודינו של המפקיד  

ובר ששומר שמסר לשומר חייב היא משום שאין לשומר לאמוד את דעת הבעלים כך  שההלכה כרבי יוחנן הס

ר של הבעלים ולכן אם אין  סוף סוף הוא נותר שומ  רת,מות, ואף שבמקרה זה עצם המסירה  שמסכים למסירה

מביא    -האם היה מסכים לעצם המסירה    - תלוי בדעת הבעלים  לשני לשלם הוא חייב. הוכחה לכך שהדבר  

ע שהשומר שם כתוב שבמקרה שבו ידו  )בשם האור זרוע. הובאה ברא"ש סימן כג( גהת אושרי שהביא במרדכי המל"מ מה

מודו שהשומר הראשון    ליה, כו"ע )גם הרא"ש ור"ת(שני, כרועה שמסר לברזיר השומהראשון מוסר תמיד ל 

  ונסתלק הנפקד לגמרי, הו"ל כאילו המפקיד בעצמו מסר פקדונו ביד מי שרגיל הנפקד למסור . נפטר לגמרי: ".. 

 . 42ואם פשע מי שהפקדון בידו פטור הנפקד לגמרי" 

ים בעניין. הוא דוחה את הוכחת ה זה נחלקו הראשונמקר ם בחולק על המל"מ וטוען שג  )עב, קלד( אמנם הש"ך  

ממה שהרמ"א לא חילק, וכותב שאכן אעפ"י שכאן הוא לא ציין    המל"מ שכו"ע מודו לטור שהראשון חייב,

ב ספרו דרכי משה הומחלוקת, ב "ועיין  וכתב:  כן התייחס לדברי הטור  בזה עכ"לא  רצ"א דיש חולקין  ",  סי' 

ששם שכפי  גם פה   בעניין האחריות  לקונח  וכוונתו לומר  שיטתם  ובניו, כך  של השומר שהפקיד אצל אשתו 

. וכן דוחה את הוכחתו ממה שהטור עצמו לא ציין  מי שרגילים הבעלים להפקיד אצלובעניין המפקיד אצל  

משום שהטור שכתב שהראשון חייב אזיל בשיטת אביו הרא"ש שסובר שגם במוסר לאשתו ובניו ואין    מחלוקת,

 עדיין חייב, וכפי שבעל התרומה בעצמו, שהוא המקור שעליו מסתמך הרא"ש למד את דינו הכא  שוןהראלהם  

 דברי רבינו תם.  מ

את באופן אחר  הבין  מהראשונים  צד  שכל  הבין  שהש"ך  לומר  שאפשר  ר"ת   ייתכן  יוחנן.  ורבי  רב  מחלוקת 

ק" מהשמירה, ולדעתם רבי  סתל"להוהרא"ש הבינו כפי שהצענו בשיטת ר"ח הלוי, האם השומר הראשון יכול  

י שרגיל להפקיד אצלו, עדיין נשאר שומר,  למיוחנן סובר שלעולם אינו מסתלק, ואפילו במוסר לאשתו ובניו או  

לשלם. לעומתם הרמב"ן והרשב"א הבינו שנחלקו באומדן דעת    ולכן בכל מקרה שבו אין לשני לשלם חייב הוא

את דעתו שמסכים למסירה, הוא מוכן לכך שהראשון    מודלא  הבעלים, ולשיטתם לכו"ע במקרה שבו אפשר 

ובניו או למי שרגיל להפקיד אצלו, כבר לא נחשב שומר כלל   תובמוסר לאש  - יסתלק וייפטר לגמרי, ולכן  

)וכן . לכן למסקנה טוען הש"ך שמדברי בעל התרומה נראה שלא נפיק ממחלוקת  ופטור גם אם אין להם לשלם

, דהוא מבסס דבריו על ר"ת והרא"ש וסובר שטעמם שייך בכל מקרה. ואילו הרמב"ם  "( כאןבב"ח עב, ל ד"ה "ומ"ש  

ם שגם במקרה זה הראשון פטור. כפי שכתבנו הבנת דברי הראשונים משליכה על העמדת וריסב  43והמחבר

 . 44רש המחלוקת ביניהם בעניין היכולת של שומר להסתלק ולמנות אחר תחתיו על פי אומדן דעת הבעליםשו

 
כתב בעניין רועה שמסר לברזיליה שכתב שאף שהגמרא אמרה   ברא"ש שאינו מודה לדין זה, שהרי  לכאורה מפורש  42

שומר קמא לגמרי בכל זאת אין כוונתה שנפטר לחלוטין, והרי מפורש שאינו מסכים לדין זה אפילו בשומר   איפטר ליה
רא"ש יש לחלק בין שני מקרים: המל"מ בעצמו שם לב לכך, ולכן בהמשך דבריו כתב שבדעת ה  שמסר לברזיליה. אמנם

לאשר תחתיו אפילו הרא"ש יודה דפטור   ל לעולם שאם ידוע שזה הנפקד אינו שומר לעולם שום פקדון אלא מוסראב"
רמב"ם יודה שהנפקד הוא . והיכא שמסר הפקדון ליד מי שרגיל המפקיד להפקיד אפילו ההנפקד וכמ"ש בהגהת אשירי

עה בגוונא אחרינא היינו משום דס"ל דמתני' רא"ש בפרק המפקיד מוקי לההיא דרו ואע"ג דהבעל דברים של מפקיד...  
 ". אבל לעולם דלענין דינא לא פליגשום פקדון שזה דוחק,   דוקא ברועה גדול שאינו שומר לעולםבסתם רועה מיירי ולאו 

בזה, ושהוא פוסק בדרך   השו"ע אכן סתם ולא פירש, אך הש"ך כנראה הבין שלפי מה שכתב שהרמב"ם חלוק על הטור  43
 אשון פטור.של הרמב"ם, אז כנראה שגם הוא מהחולקים וסוברים שגם במקרה זה הר כלל כדרכו

ושונה הן מהמל"מ והן מהש"ך, בכך נציין כי למהרש"ל )ב"ק סימן לב, והביאו הש"ך( הבנה אחרת בדעות הראשונים בזה,    44
סת על כך שלשיטתו לעולם  והרא"ש( מודים שפטור. ודעתו מבוסשהוא טוען שבמקרה זה דווקא כו"ע )דהיינו גם ר"ת  

יכול להסתלק, וזה גם כשמוסר למי שרגיל להפקיד אצלו הבעלים וגם    כשהבעלים היה מסכים למסירה השומר הראשון
חו בו הרא"ש ור"ת את הראשון במוסר לאשתו ובניו זה מטעם מיוחד שלא יבואו ויאכלו וישמ במוסר אשתו ובניו. ומה שחיי 
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 עיון בשיטת הרמב"ם והשו"ע בסוגייה -מיעט שמירתו לדעת רבא    דיןג. 
נאנס מר אחר שרגילים הבעלים להפקיד אצלו, ועלמא שאם מוסר השומר לשו  עד כה ראינו שמוסכם לכולי

, לא מתחייב השומר על המסירה, שכך מוכח מהגמרא מהמקרה ד"הנהו גינאי", ודבר זה נכון אין  הפיקדוןאצלו  

ול טעון הבעלים כלפיי השומר "אין רצוני שיהא פיקדוני בידו" )טעמו של אביי(, וכן אינו יכל ליכובכך שלא  

גיל להפקיד אצלו, וכן פסקו  שהרי ר   -עון שיתחייב מפני שהשני אינו נאמן לו בשבועה )טעמו של רבא(  לט

דבר מוליך לעיון בשיטתו וה  זה,. אמנם בדברי הרמב"ם מופיע סיוג לכלל  )רצא, כו( והשו"ע    )שכירות א, ד( הרמב"ם  

 כאביי או כרבא.  -עם בעצם פסק כאיזה ט

יש  ולכן לכאורה    45קג"ם -אביי ורבא הלכה כרבא חוץ מיע"לכלל האומר שבמחלוקות    כפי שציינו לעיל, ישנו

 :ה( -)שכירות א, ד. תחילה נצטט את דברי הרמב"ם ואז נדון בהם. כתב הרמב"ם 46לפסוק כמותו

. ואין השואל רשאי להשאיל אפילו  ע''פ שנאנס בסופו חייב כמו שיתבארבתחלתו א  פשער שכל שומ  -"הלכה ד

חר. וכן אין השוכר רשאי להשכיר אפילו השכירו  ורה שכל שקורא בו עושה מצוה לא ישאילנו לאשאל ספר ת

ני  הש  ומרעבר השומר ומסר לש  שהרי זה אומר לו אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר.ס''ת לא ישכירנו לאחר  

ואם שנאנס.  ין ונאנס פטור השומר הראשון שהרי יש עדים  ם ששמרה השומר השני כדרך השומראם יש עדי

ויעשה הוא דין עם השומר השני.   אין שם עדים חייב השומר הראשון לשלם לבעלים מפני שמסר לשומר אחר

ה  נאמן אצלי להשבע וזתה ו אשהרי יש לבעל החפץ לומר לאפילו היה הראשון ש''ח ומסר לשומר שכר חייב, 

 .  אינו נאמן

שהרי    ומר השני ה''ז השומר הראשון פטור מלשלםהיה דרך הבעלים להפקיד תמיד דבר זה אצל השלפיכך אם  

הוא אומר לבעלים זה הדבר שהפקדתם אצלי או השאלתם אמש הייתם מפקידין אותו אצל זה שהפקדתי אני  

אותו השני  גון שהיה מופקד אצלו בשכר והפקידו אצל  ו: כירתשמ  כיצד ימעט  הוא שלא ימעט שמירתו,אצלו. ו

ושע הוא ומשלם. אע''פ  אצל אותו השני בשכר הואיל ומיעט שמירתו פ  בחנם או שהיה שאול אצלו והפקידו 

 ששאל או ששכר בבעלים הרי הוא הוציא הדבר השמור מידו ליד שומר אחר. 

כיצד שומר    .ראשון כדין שמירתו הרי זה פטורמר  שו  ואם הביא השומר השני הראייה שיפטר בה  -הלכה ה

ר השני עדים שמתה הבהמה כדרכה הרי השומר  א השומאם הבישכר שנתן הבהמה השמורה אצלו לש''ח,  

 וכן כל כיוצא בזה".  הראשון פטור

 מעטוהוא שלא ישכתב "לפיכך אם דרך הבעלים וכו'   )רצא, כו( כדברי הרמב"ם בעניין זה פסק גם בשולחן ערוך 

ואפי' לא היו "  אלא שהוסיף:  שומר ראשון )כדברי הרמב"ם(.   נפטר   - ...ואם יש עדים ששמר השני כראוי  ירתושמ

". ומקורו כאמור בתוס' )וע' סי' עב סעיף ל(  שם עדים אם השומר הראשון ראה ויכול הוא לישבע ה''ז נשבע ונפטר

הראשון יכול   נת לי: ולכך היכא דהשומר הימת משכתב גם הוא את שני הנפק"מ: "א)לו: ד"ה את(  שהבאנו לעיל  

 פטור".  -ע על האונס או שהיו עדים בדבר להישב 

ו נעסוק בעיקר בדבריו של הרמב"ם בנושא, אך השאלה העקרונית היא גם על השו"ע שצעד בעקבותיו. נא

ר, אבל  פטוון  הרמב"ם מדגיש )"לפיכך וכו'"( שאם השומר נתן למי שהבעלים רגיל להפקיד אצלו השומר הראש

לשומר פחוּת ממנו כלומר, במידה והשומר מסר    -ימעט שמירתו"    הוא מסייג את דבריו וכותב "והוא שלא

פושע הוא ומשלם. לכאורה   - פילו שזהו אדם שהבעלים רגילים להפקיד אצלו  )כש"ש שמסר לש"ח(, אזי א 

מסירה, כפי שציין לפני  ם הבעצהדבר מתמיה, שהרי אם הבעלים רגילים להפקיד אצלו לכאורה אין פשיעה  

ירתו. השאלה מתעצמת לאור המשך  בזה פטור, ומה בכך שמיעט שמ  -לשומר חייב  כן שאע"פ ששומר שמסר 

ה, שם כתב שאם הביא השומר הראשון עדים אז הוא פטור, ולכאורה יש פה סתירה מיניה וביה   דבריו בהלכה

 
בהבנת טעמו    להם לשלם וייפטרו. לדבריו לכאורה יש להעמיד את המחלוקת הראשוניםעל חשבון המפקיד ויטענו שאין 

 של ר"י באופן אחר. 
 ראה למשל בקידושין )דף נב. ורש"י שם( ועוד. 45
 תוס' )לו: ד"ה את( לאפוקי מפסקו של רבינו חננאל.כך מציין ב 46
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ם כשממעט שמירתו פשע בעצם המסירה  וא  לם,פושע הוא ומש  -כי הרמב"ם כתב שמוסר שממעט שמירתו  

שפט  וסופו באונס )כן הקשה בלח"מ, ובנתיבות המ   טור אם הביא עדים, הרי סו"ס תחילתו בפשיעהאז מדוע פ

שיש חולקים על הרמב"ם, והביא את דעת רבינו ירוחם שכתב   )רצא, כו( (? בשל שאלות אלו הביא בב"י  )ס"ק לא( 

ם להפקיד אצלו פטור דעתו היא שבכל מקרה שמוסר למי שרגיל הבעלי  לכן, ו"ותמהו עליו רוב הפוסקים בזה"

 ביאור.   שכר שמסר לשומר חינם, אך דעת הרמב"ם צריכההראשון, ואפילו בשומר 

כאביי או כרבא. שהרי הוא מזכיר בדבריו את שני הטעמים שאמרו,   -עוד יש לעיין בדברי הרמב"ם, כמאן פסק  

יסור ליתן לאחר, אך  רצוני" כתב בתחילת דבריו רק ע"מ ללמד שיש א ין  "דאואף שאפשר לומר שאת הטעם  

בעניין  )ד, ח(  , הרי בדבריו בהלכות שו"פ  משום טענת "אתה נאמן אצלי להישבע וכו'.."  הטעם המחייב הוא דווקא

 ריךואין צחייב, והוסיף: "  -פטור, אבל אם מסר לקטנים    -המפקיד אצל אשתו ובניו, כתב שאם הם גדולים  

לשלםלו וחייב  פושע  זה  הרי  לאחר  מסרן  אם  אמר  ראיה,  השני  השומר  הביא  א''כ  )כע   לא  פשע  דים  שלא 

כמו שביארנו", ומבואר בדבריו שמסירה לאחר הוי פשיעה, וא"כ צריך לעיין שהרי לכאורה קי"ל    שנאנסה(

מסירה מהווה  ם השעצכרבא, שחולק על אביי, ולדבריו כל החיוב הוא רק מטעם שהשני לא נאמן ולא משום  

 פשיעה. 

"דהוי פושע" כוונתו כפי שהסברנו   אכן בלחם משנה שאל כך, וביאר שאכן הרמב"ם פסק כרבא, ומה שכתב כאן 

למסור, אך סו"ס אין    איסורסכים לאביי לכך שטעם זה גורם לכך שיש  רבא מ  -את דבריו בהלכות שכירות  

שכתבנו שכך גם לרבא(. אך  בתוס' לו. בדעת רב   עיל ר לכוונתו שטעם זה מהווה את סיבת החיוב )וכמו שנתבא

ה מפורש שהרמב"ם כתב שעצם המסירה לאחר היא גופא מהווה לכאורה תירוץ זה קשה כי בהלכות שו"פ נרא

 לחייב, לכן נראה שיש צורך בביאור נוסף לדברי הרמב"ם. פשיעה וטעם

 

 הצעה אחרת במחלוקת אביי ורבא

דעת רבא היא כרב, שבמסירה עצמה אין פשיעה  רבא. עד כה כתבנו ש  יטתת שאפשר לומר שיש להבין אחרת א

באופן אחר  חייב הראשון. אך יתכן שיש להבין את דעתו -לא נאמן לבעלים בשבועה כלל, אולם כיוון שהשני 

ולומר שרבא מסכים עם אביי באופן עקרוני שבאמת בעצם המסירה ישנה פשיעה, ולכן לעולם כשמסר לשומר 

  חייב. טעמו של רבא נצרך לחדש שאפילו כשהעלה  -סר לשומר פחות ממנו  שכן כשגרע שמירתו ומכל  , וכמותו

יישמר באופן טוב יותר, בכל זאת חייב,  שמירתו, והיינו חושבים שאז אינו חייב כלל, שהרי תורם לכך שהחפץ 

סכים לכך שהחפץ ם מ עליאבל לא מטעם שהבעלים יטען "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר", שהרי מסתמא הב 

מן". חיזוק להצעה זו אפשר  ר בצורה טובה יותר, אלא מטענת "את מהימנת לי בשבועה והאיך לא מהייישמ

"ולא כר"ח שפסק   כתב שהלכה בסוגייה זו כרבא,  )לו. ד"ה את( . התוס'  47להציע על פי דברי רבינו חננאל בסוגייה

לא כתב כמי פסק. אולם בסוגייה  וגם דברי רבא, אך    ביי י א. אמנם בדברי רבינו חננאל מובאים גם דבר כאביי"

מר שפשע בבהמה ויצאה לאגם, כתב ר"ח שהלכה כאביי, הואיל ושיטתו הבאה, שם נחלקו אביי ורבא בעניין שו

נראה שר"ח הבין שיש קשר    . )להלן מב.( בא דמ"ד "תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב" שכך קי"ל להלכה  אלי

"ח פסק כאביי בסוגייה דידן, אפילו שכביכול הכא לא כתב כמי  ולכן כתב התוס' שר   ות,וגיהדוק בין שתי הס

נ זו הלכה.  , אלא שרבא בא להוסיף על דברי אביי משום 48ראה שר"ח הבין שלא נחלקו אביי ורבא בסוגייה 

ר.  אמושלדעתו במקום ש"העלה שמירתו" לא מספיקה טענת "אין רצוני" כדי לחייב, ולכן כתב טעם נוסף כ

 
 ור.כך הציע בפנינו הרב אב"י בשיע  47
של אביי מהסוגייה יו של ר"ח במהלך הסוגייה לפני כן, כשהקשתה הגמרא )לו.( על טעמו  ייתכן שאפשר להסיק כך מדבר  48

זה מעיד שלא חולק על טעמו. אמנם,  ", ואולי  אליבא דאביילהלן של המפקיד אצל אשתו ובניו, כתב ר"ח שתירץ "רבא  
זו הוכחה מוכרחת שכבר מצינו שרבא מתרץ אליב ראה לעיל בסוגיית    -ליו  א דאביי גם במקום שוודאי שחולק ע אין 

 "ייאוש שלא מדעת" )כב.(. 
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דש שמציע  הצעה זו על לשונו של רבא המובאת בסוף סוגיית הגמרא )ונאמר שהטעם החלכאורה אפשר לבסס  

 מר שכר(:  אפילו שומר חינם שמסר לשו -קאי רק על המקרה האחרון שהציג  

חייב. לא מבעיא שומר שכר שמסר לשומר חנם, דגרועי גרעה    -"אמר רבא: הלכתא, שומר שמסר לשומר  

דאמר ליה: את מהימנת לי בשבועה,    - חייב, מאי טעמא    - ר לשומר שכר  אפילו שומר חנם שמס א  אל  לשמירתו.

 יך לא מהימן לי בשבועה".הא

. הרמב"ם הבין שרבא לא חולק על עצם טעמו של אביי,  49על סמך דברי ר"ח נבוא ליישב את שיטת הרמב"ם

שמסר לאדם שרגיל  אמנם במקום    יב. לחיומשום כך הוא כתב שאכן עצם המסירה היא פשיעה ומהווה סיבה  

סבר שכאשר גרע שמירתו שוב חזרה טענת  הבעלים להפקיד אצלו אין פשיעה בעצם המסירה, אבל הרמב"ם 

וא פחות ממך, וכאמור, גם רבא שהלכה כמותו מסכים לסברא זו, לכן  "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר" שה

ך מיושבת הסתירה שיש לכאורה בין  בכל מקרה. וכתו  או  מכנה הרמב"ם שומר שגרע שמירתו פושע ומחייב 

 ת שאלה ופיקדון. מה שפסק בהלכות שכירות לבין דבריו בהלכו

ירוחם על הרמב"ם, מאחר ועצם המסירה כשמגרע שמירתו היא   אמנם עדיין צריך להבין את ששאל רבינו 

ר, הרי לכאורה עדיין פטו  -  "ע(בשואם כן מדוע כשבאו עדים שנאנסה )או היה שם ונשבע, כפי שציין    -פשיעה  

יש לדקדק בדברי הרמב"ם, שבהלכה ה כתב  זהו תחילתו בפשיעה וסופו באונס וצריך להיות חייב? ונראה ש

", משמע שלא מדובר באונס רגיל, אלא באונס שאינו קשור לפשיעה!  שמתה הבהמה כדרכה"אם באו עדים  

)ולא כרי"ף( והרמב"ם סובר כתוס'    השומר, הואילור  פט  ולפי זה, מאחר שהוכח שזהו אונס שלא קשור לפשיעה 

האונ  כאשר  רק  חייב  וסופ"ב  תחב"פ  לפשיעה,שלעולם  קשור  לקמן    50ס  מהגמרא  שמשמע  בעניין    )מב.( כפי 

 )וכן תירץ הלח"מ(.  "צריפא דאורבני" 

 

 שבועה לא שייכת באדם שאינו השומר של הבעלים   -קצוה"ח והנתיבות 

ם מגרע שמירתו המסירה היא פשיעה ממש, ולכן הציעו  הבינו ברמב"ם שג  שלא מע  אמנם בדברי האחרונים מש

 )רצא, כו(:ך  שיטת הרמב"ם, והשולחן ערוך שצעד בעקבותיו )לכאורה(. כתב השולחן ערו  ליישב באופן אחר את 

הרי השומר הראשון פטור מלשלם. והוא    - ם דרך הבעלים להפקיד תמיד דבר זה אצל השומר השניא "לפיכך 

שני  כגון שהראשון היה ש''ש והשני ש''ח או שהראשון שואל וה   אבל אם מיעט שמירתועט שמירתו,  ימ   שלא

נפטר    -ואם יש עדים ששמר השני כראוי  אע''פ ששאל או שכר בבעלים.    פושע הוא הראשון ומשלםש''ש  

ראשון.   ויכול הוא לישבעואפי' לא היו שם עדים  שומר  ראה  זהר  )שנאנסה(  אם השומר הראשון  ני  שבע  ה 

 ונפטר". 

ר  מדוע כשמיעט השומר שמירתו ומסהתקשו שניהם בפסקו של השו"ע    )רצא ס"ק לא( והנתיבות    )רצא, יב( הקצות   

אצ להפקיד  רגיל  שהבעלים  להישבע  לאדם  ויכול  בעצמו  שם  שהיה  או  שנאנסה,  עדים  באו  אם  פטור  לו, 

עה צריך להיות חייב בכל אופן, ואם פשיוה  דלכאורה אם כשגרע שמירתו עצם המסירה לאחר מהו  -  51שנאנסה 

חייב  המסירה   מדוע  אז  פשיעה,  נאמן    - אינה  השני  יכוהרי  לא  ולמה  אצלו,  להפקיד  רגיל  שכן  ל לבעלים, 

 את הראשון?   להישבע ולפטור 

לצורך יישוב הדברים כותב הקצות כבר בראשית דבריו שאין לומר שמשמעות הגדרת השו"ע "פושע הוא"  

צריך להיות חייב אפילו היה שם וראה שנאנסה, ולכן מסביר שטעם הפטוֹר בשומר שמסר  "כ  דאלהיא כפשוטה,  

 
י מהרב אב"י בשיעור, שאמר שלכאורה בפני הרמב"ם לא עמדו ראשונים רבים, ולכן ייתכן שהושפע  הצעה זו שמעת  49

 בנת הסוגייה מביאורו של ר"ח, מהבודדים שקדמו לו.בה
 )שכירות א, ד אות א(. מגיד משנה )שכירות ג, י( וההגה"מכך כתבו במפורש בדעת הרמב"ם ה 50
אף שהתוס' בסוגייה )לו: ד"ה את מהימנת( ציין אותה במפורש, והוא מקורו   יש לציין שברמב"ם לא מופיעה אפשרות זו,  51

במקרה   )ד"ה עבר השומר( כתב ש"פשוט הוא" שיהיה פטור במקרה זה, דהרי טעמו של רבא לא שייךשל השו"ע. אכן במ"מ  
 מסכים גם כן לאפשרות זו. זה, והבין שוודאי שהרמב"ם
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שמסכים למסירה והשני נעשה    אצלו הוא משום שניתן לאמוד את דעת הבעלים כך  שרגיל להפקיד  לשומר 

,  חפץ שומר במקום הראשון. אבל, מציין הקצות, ברור שאם יהיה מקרה שבו השומר לא מסר לאותו אדם את ה

שא אדם  הוא  אם  אבל  נאנס  שהחפץ  לבעלים  להישבע  יוכל  לא  החפץ,  נאנס  שבו  במקום  היה  הוא  רגיל  בל 

כל שבועת השומרים שייכת רק במי שנחשב   !יםוזאת משום שהוא כלל לא בעל דין של הבעל -להפקיד אצלו 

אין מסירה  אם  אף - כש"ש שמסר לש"ח  -שומר של הבעלים. לפי זה מסביר הקצות, במקרה שמגרע שמירתו 

ם,  כן אינו שומר של הבעלי בעצם הפשיעה, הרי שלעניין גניבה ואבידה לא נכנס השני תחת הראשון כלל, ואם

להישבע לפטור את הראשון אפילו שהוא אדם שנאמן לראשון בדרך כלל.   והוא כאדם אחר, אז ממילא לא יוכל

ת הראשון שהיה שומר שכר שחייב בגניבה ך אבכ  לכן אפילו אם נשבע שהיה זה אונס, הואיל והוא בא לפטור 

ולכן במגרע שמירתו חייב    ל לראשון לעניין זה, כאמור,ואבידה ופטור רק מאונס, אין שבועתו יכולה להועי

הראשון. אולם, כאשר באו עדים לכך שהחפץ נאנס, אז אין זה משנה שהשני לא נחשב שומר דבעלים  השומר  

נצרכים   כי לא  זה,  ועתלשבכשמגרע שמירתו,  יכול להישבע בדין  שלא  שהוא כאדם אחר  ולא שייך לומר  ו 

בת דעת  יעה גם כשמגרע שמירתו, וכך מיושי כאמור אין מסירה בעצם הפשוממילא גם במקרה זה פטור, כ

 הרמב"ם. 

 גם הנתיבות ביאר באופן דומה לקצות, אך התקשה בבחינה מסוימת בדבריו, ונביא את שאלתו:  

רך, רק מה שכתב "דלא נכנס תחתיו רק בפשיעה וחיישינן שנגנב ונאבד  צת בזה הדך קשדר"וראיתי בקצה"ח  

לו  לא נתכוונו דבריו    -ן שבועתו רק על שלא פשע ולא על שנאנס"  ואין מקבלי  אצלי, דודאי כשמתה א"א 

 ! "?הומהיכי תיתי לא נאמין לו בשבועתו שפוטר עצמו בה שמתלישבע שנגנב ובע"כ הוא צריך לישבע שמתה,  

ת עצמו, הנתיבות תמה על הקצות, הרי כשהשומר השני )ש"ח( נשבע שנאנסה, הוא עושה זאת ע"מ לפטור א

ן גניבה ואבידה, הרי סו"ס מדובר באדם שהבעלים  ולמה לא נאמין לו רק משום שלא נכנס תחת השני לעניי 

מציאות ונפטור גם את  ת הו ארגיל להאמין לו, וא"כ מאחר ואנו מאמינים לו בשבועתו לגבי עצמו, נקבע לפי

ומר ה זה כי השני כלל לא נחשב שהראשון. ולכן כותב הנתיבות באופן דומה לקצות, שהראשון חייב במקר 

לא נחשב שומר דבעלים רק כי לא נכנס תחתיו לגניבה ואבידה, אלא משום  כבעלים, אבל לא משום שהשני  

ממילא לא נעשה שומר ה זו, ובלשונו: "סיר למ  שלעולם כאשר ממעט שמירתו, יש לומר שהבעלים לא מסכים

שהראשון הוא בע"ד של המפקיד ולא השני   יב הראשון,ואפי' פשע השני אם אין לו לשלם חי  של הראשון כלל

 . "דהא לא הסכים עליו

האם שומר שכר שומר כמו שומר  -ייתכן שנחלקו הקצות והנתיבות במחלוקת התוס' והריטב"א שציינו לעיל 

, ומה שהבעלים לא מוכן למסירה זה רק  52הקצות היא שהם שומרים באותה רמה )כתוס'(   דעת א.  חינם או של

חתיו לכל המקרים, ולכן דן מצד שאינו תחתיו בגו"א. אבל לפי הנתיבות שומר שכר שומר לא נכנס תבגלל ש

פקיד לה  גיל , וזו הסיבה שלדעתו הבעלים לא מוכן למסירה זו אפילו שר 53טוב יותר משומר חינם )כריטב"א( 

ובר באדם פילו שמדלטעמו של הקצות כדי להסביר משום מה אאצלו, כי רוצה בשמירה טובה יותר, ולא נצרך  

שנאמן לבעלים לא נחשב כלל כשומר שלו, וממילא מובן למה לא יכול להישבע, וחייב הראשון לשלם אם לא  

 היו שם עדים שנאנסה ואז יהיה פטור.

 
חינם שומרים באותה הרמה זה רק בדעת רב, על מנת להסביר מדוע לדעתו   לכאורה כשכתב התוס' ששומר שכר ושומר  52

שמסר לשומר פטור אין הבדל אם מסר לשומר מעולה או לשומר פחות ממנו, אבל אפשר   תמיד כשמסר לבן דעת שומר
ומר חייב  רואים שאין הבדל מהותי ברמת השמירה בין השומרים, וששומר שמסר לשר שהואיל וגם לפי רבי יוחנן אנו  לומ

לחייב בטענת "את מיהמנת   גם בהעלה שמירתו, אפשר לומר שבזה לא נחלקו. אכן לפי הצעתנו הראשונה, שטעמו של רבא
שרבי יוחנן יסבור   ותו או פחות ממנו זו פשיעה ייתכןלי" היא רק לצורך מקרה של העלה שמירתו, כי מסר לשומר כמ

 עדיין צע"ק. ששומר שכר שומר באופן טוב יותר משומר חינם. ו
על    חיוב שמירהר מהראשון מ"מ  "... דאפילו אם הראשון הוא בבעלים דהשני חייב בתשלומין יותכך מפורש בדבריו:    53

 וכו'".  כמו שכתבתי לעיל ומשמר משא"כ ש"חדשומר שכר מחויב להיות יושב  הראשון יותר מעל השני,
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 ד. סיכום 

ר אחר. ראינו את מחלוקת האמוראים האם חייב או פטור, והעלינו  שמסר לשומ  ומר ת שבמאמר דנו בסוגיי

לה הצעות  אמספר  כל  שצורת בנת  לטעון  יכול  שהשומר  משום  שזה  ייתכן  'פטור'  מ"ד  לפי  מהגישות.  חת 

שומר  מהיות  להסתלק  הראשון  השומר  של  שביכולתו  משום  או  השני,  השומר  ידי  על  היא  שלו  השמירה 

הסתלקות זו ראינו שני פנים שונים, הראשון הוא שבכך שמסר לבן דעת הוא מקיים את  עם  בט   דבעלים. גם

בעלים שיש לו מצד התורה. והשני הוא שלעולם כשמוסר לבן דעת יכול לאמוד את דעת  ההשבה" ל"חובת  

מר השו של  הבעלים בכך שיסכים למסירה זו ולכן פטור. לעומת זאת, מ"ד 'חייב' סבור כי לעולם אין ביכולתו  

ים בכך  אינו מקי להסתלק ולהפסיק מהיות שומר, לא על ידי אומדן דעת הבעלים כך שמסכים למסירה, וכ"ש ש

את חובת ההשבה המוטלת עליו מן התורה. עוד הצענו שנחלקו שני המ"ד בשאלה האם ניתן להוסיף שומר על  

אזי באופן הוא   -אדם אחר  של  פץ  גבי השומר הראשון עפ"י יסודו של הגרש"ש שאומר שכשמגיע לידי אדם ח

י" של הבעלים, ולכן אם נאנס  ר "העיקר נעשה שומר שלו. מ"ד פטור סובר שסו"ס השומר הראשון נותר השומ 

נאנס אצלו ופטור, והשני יכול להישבע שכך היה כי השבועה היא חובה "כללית" שלו ולא חיוב מצד    -החפץ  

ונהיה גם כן שומר דבעלים, והשבועה היא חובה של    וסףמתוהבעלים. ואילו מ"ד חייב סובר שהשומר השני  

לבעלים, הראשון חייב כי לא מילא את חובתו כלפיי הבעלים  נו נאמן  שומר כלפיי הבעלים, לכן במקרה שבו אי 

 ואינו יכול להישבע שהחפץ נאנס ולהיפטר שהרי לא היה שם.  

ין רצוני שיהא פקדוני ביד אחד" או מצד  "א   ענת כמו כן, ראינו את מחלוקת אביי ורבא למ"ד חייב האם זה מט 

האם טעם החיוב מטענת "אין רצוני"    -מהשיטות    ם כל אחתלי והאיך לא", וכיצד הסבירו המפרשי"את מהימנת  

הוא משום ששינוי דעת הבעלים קובע את השומר כ"שולח יד", ואז חייב בכל אונס שיקרה לחפץ כי כביכול 

בין הבעלים לשומר, שמשמעותו היא שבמקרים שבהם יארע לחפץ   סכםמה  קנה אותו. או שמא הדבר נובע 

א בכל מקרה. וכן הרחבנו בהבנת טעם החיוב על סמך טענת "את  יב, אך ל אונס שקשור לפשיעה הוא יתחי

מהימנת" שייתכן שנובע מהכלל "מתוך שאינו יכול להישבע משלם", אך ראינו שיש סוברים שזה משום שמקרה 

כ"הלוו הוא  ויתנזו  בהגדרת י  הראשונים  שנחלקו  האחרונים  שהסבירו  ואת  שחייב,  פרעתיך"  אם  יודע  איני 

ניתן לומר במקרה זה את הכלל "מתוך", או שהדבר נובע מכך שאין לחייב מצד כלל שלא    עה" והאם "עיקר שבו

 ייב.  יתחכך  כולם מסכימים עליו, ולכן יש להגדיר את השומר שמסר לאדם שאינו נאמן בשבועה כ"מזיק" ובשל  

מהימנת",    סברת "אתעוד ציינו שאף שרב גם כן סובר שאין פשיעה בעצם המסירה, ייתכן והוא חולק גם על  

ותלינו את מחלוקתם בשאלה האם השבועה היא חובה של השומר כלפיי הבעלים, ולעולם יכול לטעון שאינו  

, ואז לעולם לא שייכת טענה זו  שבעלהיחפץ בשבועת השני כי אינו נאמן לו, או שמא מדובר בחובה "כללית"  

 .  בית הדיןובכל מקרה שבו השני אינו ידוע כאדם רמאי יכול להישבע ב 

שמסר   שומר  אם  המ"ד  במחלוקת  השונות  ההבנות  את  מבטאות  השונות  הראשונים  מחלוקות  כיצד  ראינו 

ור', ראינו שיש  'פט"ד  לשומר חייב או פטור. במחלוקת בעניין חיוב שומר שכר שמסר לשומר חינם בגו"א למ

יתכן שדעתו מבוססת  אלו, וי   מ"ד שסובר ששומר השכר פטור גם בגו"א אף על פי שבעיקרון חייב על מקרים

על כך שבכל מסירה לבן דעת מסתלק השומר הראשון מהיות שומר ולכן אין לבעלים יכולת לבא אליו בטענה  

ש וש"ח שונים, סו"ס רמת השמירה שלהם ש"  של  בשום מקרה. הצענו שהדבר נובע מכך שאע"פ שדיני החיובים

חייב הש"ש, סוברת שאין ביכולתו להסתלק    של גו"א  שווה וזה יסוד דעה זו. ואילו הדעה שאומרת שבמקרה

יכול  לשומר  שומר שמסר  עקרוני  באופן  אם  משנה  זה  ואין  הבעלים,  מצד  עליו  מחיובים שמוטלים  מדעתו 

נות שלהסתלק, כאן שמיעט שמירתו לעולם  ראינו את מחלוקת הראשונים בעניין    ומר ר  עוד  למקרים אלו. 

הדעה שסוברת שהראשון חייב הבינה שלעולם להלכה השומר והצענו שמוסר לאשתו ובניו ואין להם לשלם,  

יכול להסתלק מלהיות שומר, ולכן בכל מקרה חייב. לעומת זאת, הדעה שסוברת שבמקרה זה הראשון   לא 
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המפקיד על דעת אשתו ובניו המפקיד" היא שבכל מקרה שבו השומר יכול כל  ל "פטור, הבינה שמשמעות הכל

הבעלים דעת  את  שמסכ  לאמוד  זו כך  ודעה  שומר.  להיות  ולהפסיק  לגמרי  להיפטר  ביכולתו  למסירה  ים 

מבוססת על הגמרא בפרק הכונס שם רואים שרועה שמסר לברזיליה מסתלק השומר הראשון לגמרי. כמו כן  

סקים בעניין שומר שמסר למי שהבעלים רגיל להפקיד אצלו ואין לשני לשלם, שאף הפוקת  הצגנו את מחלו

זה לכו"ע הראשון חייב לשלם, אפילו לדעה שסברה שפטור   ה מותרת,שעצם המסיר  שבמקרה  שסברו  היו 

  במוסר לבני משפחתו ואין להם לשלם, הואיל וכאן לא היה בדעת הבעלים שימסור לו. אך לעומתם יש סוברים

ייב,  הפוטרת במוסר לבני משפחתו יסבור גם כאן שפטור, והסברנו שהדבר תלוי בהבנת סברת מ"ד ח   דעהשה

זה בגלל שלעולם הוא סובר שהשומר הראשון נותר שומר, ואין מציאות שבו שומר יכול "להסתלק", או    האם

במקרה זה   גם  לכןשמא דעתו היא שכשהבעלים מסכים למסירה הוא מודה שהשומר הראשון יכול להסתלק ו

 תהיה דעה שסוברת שחייב. 

שכר שמסר לשומר חינם. ראינו שהוא   שומר   -ו  לסיום עיינו בשיטת הרמב"ם לגבי מקרה של ממעט שמירת

מגדיר את השומר שמסר כפושע, ואת ההשלכה הנובעת מכך, שחייב אפילו אם מסר לאדם שהבעלים רגיל  

נאנס או הבהמה מתה כדרכה פטור. הבאנו שיש דעה  פץ שהחלהפקיד אצלו. וכמו כן כתב שאם יש עדים לכך  

חייב. ביארנו שייתכן שנחלקו   - יל להפקיד אצלו  בעלים רגחולקת הסוברת שלעולם במקרה שמסר למי שה

בשאלה האם שומר שממעט שמירתו הוא פושע כיוון ששומר שכר שומר טוב יותר משומר חינם, שכך דעת  

לם ברגיל להפקיד אין פשיעה בעצם המסירה כי הטעם המחייב  לעות שהרמב"ם. ואילו הדעה הפוטרת סובר 

ול הבעלים לטעון "את מהימנת לי וכו'" ובמקרה זה הטעם אינו  הטעם שיכלא נובע מרמת השמירה אלא רק מ 

שייך. לפי זה ביררנו האם פסק הרמב"ם כרבא, שבעיקרון קי"ל שהלכה כמותו, או כאביי, שהרמב"ם ציין גם 

יתכן ואביי ורבא לא נחלקו מחלוקת קוטבית ושניהם מסכימים שיש מעין פשיעה במסירה שי  ענואת טעמו. הצ 

כשממעט שמירתו, ולכן הרמב"ם הביא את שני הטעמים, וטעמו של רבא נצרך לחדש שאפילו במיוחד  לאחר,

ני  שהשכשמעלה שמירתו, והיינו חושבים שאין בעיה בעצם המסירה, עדיין חייב מטעם שיש פגם בשבועה כ 

שרגיל   שזהו אדםלא נאמן לראשון ואינו יכול להישבע כשאינו נחשב שומר לדידו, ולכן מוסבר מדוע חייב אף  

הבעלים להפקיד אצלו. ועוד מובן מדוע כשיש עדים שמתה כדרכה פטור אפילו שיש פשיעה כעצם המסירה,  

 ר.  מאחר וסו"ס זהו אונס שאינו קשור לפשיעה שבמקרה זה סובר הרמב"ם שפטו

 

 נספח: סיכום השיטות בשבעת המקרים הנידונים 

 לשלם להם מה  ( שומר שהפקיד אצל אשתו ובניו ופשעו ואין1)

הסוברים שהראשון    ( ואולי גם רש"י)מחלוקת ר"ת )בתוס' מב: ד"ה כל(, הרא"ש )סימן כג( המרדכי )אות רפא(  

א במרדכי וברמב"ן(, הנמוק"י )דף הובח )ט, במ"מ שם(, הרמב"ן, הרשב"א, הר"-חייב. נגד הרמב"ם )שו"פ ד, ח

להלכה הביא הרמ"א )חו"מ רצא, כד( מחלוקת בין  יט מדפה"ר( והר"ן )ד"ה איתמר( שסבורים שפטור לגמרי.  

 שני הי"א ולא הכריע. 

 ( רועה שמסר לברזיליה 2)

)הובא  "ן  והר מחלוקת הרא"ש )סימן כג( שסובר שגם שם לא קאמר דמיפטר לגמרי, נגד הר"ח, הרמב"ן, הרשב"א  

"ת אושרי, שבו ייתכן  בהגהכמו  בנמוק"י( הסבורים שכיוון שדרכו למסור לו פטור לגמרי )ואולי הבינו מקרה זה  

א אף שבמסר לאשתו ובניו פוסק  שמודה גם הרא"ש(. במרדכי פירש מקרה זה דווקא בדומה לרמב"ן והרשב"

 כר"ת.  

 ה מפורסם  תמיד וזלו אצ , רגיל להפקידהשומר( שומר שהפקיד אצל אדם שהוא, 3)

טור לגמרי, אמנם ברא"ש אפשר  לכאורה כו"ע מודו שהראשון פ   -בהגה"ה על הרא"ש )סימן כג( בשם האו"ז  
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 שלדינא לא פליג. להבין אחרת אך המל"מ )שו"פ ד, ח( טוען  

  ונאנסתמיד רגיל להפקיד אצלו  שהבעליםמר שמסר לאדם ( שו 4)

"דהנהו גינאי" בגמרא( וכן דעת  מ"מ על אתר: כן מוכח מהמקרה  ר )פטוכתב הרמב"ם )שכירות א, ד( שהראשון  

הראשונים, וכן פסק  א שייכת פה טענת "את מהימנת" כי רגיל להפקיד אצלו( ורוב  הנמוק"י )וכן מסברא שהרי ל

מות )חו"מ רצא, כו; עב, ל(. אכן בגדר "רגיל להפקיד אצלו" ראה בכסף משנה )שכירות א, ד(  השו"ע בשני מקו

)בד  שדן ובב"ח  בב"י  וכן  לפרקים.  אצלו  להפקיד  שרגיל  מי  בעניין  לא(  )סימן  וייל  המהר"י  (  רצא  סימן עת 

 שהרחיבו בזה ודנו מה הדין האם העני השני או נעשה חשוד בינתיים. 

 ואין לו מה לשלם  ופשערגיל להפקיד אצלו  שהבעלים( שומר שמסר לאדם 5)

לקו המ"מ והמל"מ )שו"פ ד,  א )עב, ל( בלא שציין מחלוקת. נחרמ"ק הטור )עב, כד( בשם בעה"ת: חייב. וכן פס 

)עב, קלד(, הב"ח )עב,  ר או שלא, וכן נחלקו האחרונים הסמ"ע )סימן עב(, הש"ך  ח( בדעת הרמב"ם אם מודה לטו

)ב"ק סימן לב( מה דעת הראשונים )הרמב"ם, הרמב"ן ודעימיה, ר"ת והרא"ש(  ל ד"ה ומ"ש כאן ( והמהרש"ל 

 מוסר לאשתו ובניו שפשעו ואין להם לשלם, ביחס למקרה זה. בי לג שחלקו

 ומיעט שמירתו רגיל להפקיד אצלו ( שומר שמסר לשומר שהבעלים  6)

ם שמיעט שמירתו. לעומתם רבינו ירוחם ה( והשו"ע )רצא, כד( סוברים שחייב משו-הרמב"ם )שכירות א, ד

הפקיד אצלו ולכן אין פשיעה בעצם המסירה, ל לרגי)הובא בב"י( סובר שגם במקרה כזה פטור שהרי הבעלים  

מגרע בשום מקרה אחר )אביי בגמרא הן אליבא דרב תו ושמיר ושיטתו מבוססת על כך שאין הבדל אם ממעט  

 והן אליבא דרבי יוחנן(.  

 ד אצל אדם שידוע ומפורסם לכל כנאמן יותר ממנו  ( הנפקד הפקי7)

ימנת לי" ועל כן  שבמקרה כזה לא שייכת טענת "את מה  ומר שא  מחלוקת בין התוס' בבבא קמא )יא: ד"ה את(

ו( שסובר , כ)רצא  -בפרק המפקיד )סוף סימן ו( שהשו"ע פסק כמותו    הראשון יהיה פטור לגמרי. נגד הרא"ש 

עימו,  עסק  לי  אין  לומר  הבעלים  יכול  בשבועה,  ונאמן  טוב  שהוא  יודעים  שכולם  אפילו  כזה,  במקרה  שגם 

. והראשון יהיה חייב


