ו
ז
ח
ט
י
יא
יב

שמות כב :ו–יב
ם־ל ֹא יִ ָּמצֵ א
וֹ־כ ִלי ם ִל ׁ ְש ֔מֹר וְ גֻ ַּנ֖ב ִמ ֵּב֣ית ָה ִ ֑א ׁיש ִאם־יִ ָּמצֵ ֥א ַה ַ ּג ָּנ ֖ב יְ ׁ ַש ֵּל֥ם ׁ ְשנָ ֽיִ ם׃ ִא ֤
ל־ר ֵ֜ﬠה ּו ֶּ ֤כ ֶסף ֽא ֵ
ִּכֽי־יִ ֵּת ן ִ ֨א ׁיש ֶא ֵ
ל־חמוֹר
ל־שוֹר ַﬠ ֲ
ר־פ ׁ ַשע ַﬠ ׁ ֡
ֽל־כל־דְּ ַב ּ ֡ ֶ
֥אכת ֵר ֵﬠֽהוּ׃ ַﬠ ָּ
ם־ל ֹא ׁ ָש ַל֛ח ֖יָדוֹ ִּב ְמ ֶל ֶ
ל־ה ֱֽאל ִ ֹ֑הים ִא ֥
ל־ה ַּב֖יִ ת ֶא ָ
נִק ַ ֥רב ַּב ַֽﬠ ַ
ַה ַ ּג ֔ ָּנב וְ ְ
יﬠ ן ֱאל ִֹ֔הים
נֵיה֑ם ֲא ׁ ֶש֤ר יַ ְר ׁ ִש ֻ
ר־ש ֶ
י־הוּא ֶ֔זה ֚ﬠַ ד ָה ֱֽאל ִֹ֔הים ֖יָבֹא דְּ ַב ׁ ְ
ֹאמ ר ִּכ ֣
ל־א ֵב ָ ֗דה ֲא ׁ ֶש֤ר י ַ
ל־כ ֲ
ל־ש ְל ָ֜מה ַﬠ ָּ
ל־שה ַﬠ ַ ׂ
ַﬠ ֨ ֶ ׂ
אוֹ־נִש ָּב֖ה
ְׁ
אוֹ־נִש ַּב֥ר
ְׁ
ּמת
ל־ב ֵה ָמ֖ה ִל ׁ ְש ֑מֹר ו ֵ ֛
אוֹ־שה וְ ָכ ְּ
ֶׂ֛
אוֹ־שוֹר
ׁ֥
ל־ר ֵ֜ﬠה ּו ֲח ֨מוֹר
יְ ׁ ַש ֵּל֥ם ׁ ְש ַנ֖יִ ם ְל ֵר ֵﬠֽהוּ׃ ִּכֽי־יִ ֵּת ן ִ ֨א ׁיש ֶא ֵ
ם־ג ֹ֥נב
֣אכת ֵר ֵﬠ֑ה ּו וְ ָל ַ ֥קח ְּב ָﬠ ָל֖יו וְ ֥ל ֹא יְ ׁ ַש ֵּלֽם׃ וְ ִא ָ ּ
נֵיהם ִאם־ ֥ל ֹא ׁ ָש ַל֛ח יָ ֖דוֹ ִּב ְמ ֶל ֶ
ֵ ֥אין ר ֶ ֹֽאה׃ ׁ ְש ֻב ַﬠ֣ת ה' ִּת ְהיֶ ה ֵּב֣ין ׁ ְש ֶ֔
ם־ט ֥רֹף יִ ּ ָט ֵ ֖רף ִיְב ֵ ֣אה ּו ֵﬠ֑ד ַה ּ ְט ֵרפָ ֖ה ֥ל ֹא יְ ׁ ַש ֵּלֽם׃
ָ ּיִגנֵ ֖ב ֵמ ִﬠ ּ֑מוֹ יְ ׁ ַש ֵּל֖ם ִל ְב ָﬠ ָלֽיו׃ ִא ָ
הרקע לסוגיה מספר  1נמצא בשמות פרק כב פסוקים ו–יב .פסוקים ו–ח עוסקים בשמירה על כסף או כלים,
ופסוקים ט–יב עוסקים בשמירה על בעלי חיים .יש מסורות שמפרשות שהנושא הכללי של כל הפסוקים
הוא שומר חינם )ראה תרגום יונתן( ,כאשר פסוק ט מקביל לפסוק ו ,פסוק י מקביל לפסוק ז ,ופסוקים
יא–יב מקבילים לפסוק ח .אולם רוב מסורות חז״ל שפסוקים ו–ח עוסקים בשומר חינם ,ואילו פסוקים ט–יב
עוסקים בשומר שכר.

תורת התנאים

משנתנו ) (11–1עוסקת בדיני
תשלומי כפל במקרה של
גניבה משומר החינם ,כמפורט
בפסוק ח .המשנה מלמדת
שבפני השומר יש שתי אפש־
רויות עם משמעויות ממוניות
שונות :א .לשלם למפקיד את
שווי החפצים שנגנבו .במקרה
זה ,במידה ויימצא הגנב
ויחייבו אותו לשלם תשלומי
כפל על גניבתו ,השומר יקבל
את הכסף ) .(6–2ב .להישבע
שאין לו חלק בגניבה ולהיפטר
מתשלום על הפיקדון .במקרה
זה ,במידה והגנב יימצא הוא
משלם את הכסף לבעלים ולא
לשומר ) .(11–7על כל פנים,
מאפשרות א׳ למדנו שיש מצב
שבו הזכויות הממוניות על
הפיקדון עוברות מהבעלים
לשומר ,ועל כן הוא מקבל את
הכפל במקום הבעלים.

תורת האמוראים

משנה זו נידונה בשני בתי
מדרש בתקופת האמוראים:
בסורא בדור  3ובמחוזא
בדור  ,5–4ו־ 4דעות אמו־
ראים מובאות בסוגיה .דעות
האמוראים מובאות לפי סדרם
הכרונולוגי ,ועל כן סוגיה זו
מוגדרת כסוגיה אמוראית,
כלומר ,סוגיה שהתהוותה
במשך דורות האמוראים,
שלב אחרי שלב:

א .רמי בר חמא תוקף את דין
המשנה ) (26–25על פי הדין
המקובל שאדם לא יכול להק־
נות דבר שלא הגיע לעולם
עדיין ,וממילא כיצד ייתכן
שהשומר יזכה בכפל לפני
שהכפל נמצא בעולם?

משנה
ַ 1ה ַּמ ְפ ִקיד ֵא ֶצל ַח ֵברֹו ְּב ֵה ָמה אֹו ֵּכלִ ימ ,וְ נִ גְ נְ בּו אֹו ֶש ָא ְבדּו,
יֹוצא,
שֹומר ִחּנָ מ נִ ְש ַּבע וְ ֵ
ֵ
ִ 2שּלֵ מ ,וְ ֹלא ָר ָצה לִ ָּש ַבעֶ ,ש ַה ֵרי ָא ְמרּו:
לּומי ֶכ ֶפל;
 3נִ ְמ ָצא ַהּגַ ּנָ בְ ,מ ַשּלֵ מ ַּת ְש ֵ
לּומי ַא ְר ָּב ָעה ַו ַח ִמ ָּשה.
ּומ ַכרְ ,מ ַשּלֵ מ ַּת ְש ֵ
ָ 4ט ַבח ָ
 5לְ ִמי ְמ ַשּלֵ מ?
 6לְ ִמי ֶש ַה ִּפ ָּקדֹונ ֶא ְצלֹו.
 7נִ ְש ַּבע ,וְ ֹלא ָר ָצה לְ ַשּלֵ מ,
לּומי ֶכ ֶפל;
 8נִ ְמ ָצא ַהּגַ ּנָ בְ ,מ ַשּלֵ מ ַּת ְש ֵ
לּומי ַא ְר ָּב ָעה ַו ַח ִמ ָּשה.
ּומ ַכרְ ,מ ַשּלֵ מ ַּת ְש ֵ
ָ 9ט ַבח ָ
 10לְ ִמי ְמ ַשּלֵ מ?
 11לְ ַב ַעל ַה ִּפ ָּקדֹונ.
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שקלא וטריא
וידיאו

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

העשרה

40154

30154

רמי בר חמא – דור שלישי ,סורא

א .בתחילה ) ,(24–12באמצעות התב־
נית ״צריכותא״ ,הגמרא מבררת מדוע
המשנה הוצרכה לתת שתי דוגמאות,
גם בהמה וגם כלים ,כי בכל אחת מהן
יש חידוש :בכלים יש חידוש שאעפ״י
שאין טרחה רבה בטיפול בהם ,מכל
מקום הבעלים מקנה את הכפל שלהם
לשומר; ובבהמה יש חידוש שאעפ״י
ששווי הכפל יכול להיות מרובה מאד
)כי יש דין של טביחה ומכירה שיש
תשלומי ארבעה וחמישה( ,מכל מקום
הבעלים מקנה את הכפל שלהם לשומר.
תבנית הצריכותא מופיעה מאות פעמים
בתלמוד ,ומילות המפתח שלו הם
כדלהלן:

) (13צריכי!
) (18–14דאי תנא  ,Xהוה אמינא X ...הוא
ד־ ...משום ד־ ...אבל  ,Yד־ ...אימא...
) (23–19ואי תנא  ,Yהוא אמינא Y ...הוא
ד־ ...משום ד ...-אבל  ,Xד־ ...אימא...

ִאי ְּתנָ א – אם היה מלמד…
ימא לָ א – הייתי אומר שלא…
ֵא ָ
ַה ָוה ָא ֵמינָ א – הייתי אומר…
ָהנֵ י ִמּלֵ י – מילים אלה ,זה נכון רק לגבי...
לְ ָמה לֵ יּה לְ ִמ ְתנֵ י – ...מדוע הוא מלמד…?
ַמ ְת ֵקיפ לַ ּה – תוקף אותה  -קושיה מסברה או
מנוהג ,לא ממקור
יכא – )שניהם( נצרכים
ְצ ִר ָ

 27ואפילו למאנ דאמ'
 28דבודאי אתו ]דעבידי דאתו[

)כת״י פלורנס(

)כת״י המבורג(

ב .רבא ) (38–35משיב לקו־
שייתו של רמי בר חמא
שאכן אין אפשרות להקנות
דבר שלא בא לעולם ,אך כאן
הסכם השמירה כולל גם הסכם שאם החפץ ייגנב ,החפץ מוקנה לשומר כבר
מעכשיו ,רטרואקטיבית ,מתחילת השמירה ,וממילא הוא זה שגם זכה בכפל.

הראשוני שבין הבעלים לשומר ,שהשומר יזכה בבהמה רטרואקטיבית
מתחילת השמירה ,חוץ מהצמר והוולדות.

ג .רבי זירא ) (40–39תוקף את תירוצו של רבא בטענה שלפי דבריו ,השומר
אמור גם לזכות בצמר ובוולדות של הבהמה שהוא שומר עליה שהרי הוא
קנה אותה כבר מתחילה ,בעוד הדין ידוע שהשומר לא זוכה בשווים של הצמר
והוולדות .ולכן מתרץ רבי זירא ) (45–44שאף סעיף זה כבר כלול בהסכם

ד .יש גרסה נוספת לתשובת רבא ) (54–51להתקפת רמי בר חמא על המשנה,
שההסכם בין השומר לבעלים אינו על קניית הבהמה רטרואקטיבית מתחילת
השמירה ,אלא שאם הבהמה תיגנב היא קנויה לשומר רטרואקטיבית מרגע
אחד לפני הגניבה .באופן זה הכפל קנוי לשומר משום שהבהמה הייתה
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השקלא וטריא מפרשת לנו נכונה את
דברי האמוראים ,מרחיבה אותם ומב־
ררת אותם .על תורת התנאים והאמו־
ראים שנלמדה לעיל הגמרא מבררת
חמש נקודות:

) (12למה ליה למתני  Xולמה ליה למתני
?Y

דמויות

גמרא

31
32

מונחים

לְ ָמה לֵ יּה לְ ִמ ְתנֵ י ְּב ֵה ָמהּ ,ולְ ָמה לֵ יּה לְ ִמ ְתנֵ י ֵּכלִ ימ?
יכי,
ְצ ִר ִ
ְּד ִאי ְּתנָ א ְּב ֵה ָמה ַה ָוה ָא ֵמינָ א:
ְּב ֵה ָמה הּוא ְּד ַמ ְקנֵ י לֵ יּה ְּכ ֵפילָ א,
ּפֹוקּה,
ִמּשּומ ִּדנְ ִפיש ִט ְר ַחּה לְ ַעּיֹולַ ּה ּולְ ַא ַ
ַא ָבל ֵּכלִ ימ ְּדלָ א נְ ִפיש ִט ְר ַחיְ הּו
ימא לָ א ַמ ְקנֵ י לֵ יּה ְּכ ֵפילָ א.
ֵא ָ
וְ ִאי ְּתנָ א ֵּכלִ ימ ַה ָוה ָא ֵמינָ א:
ֵּכלִ ימ הּוא ְּד ָק ַמ ְקנֵ י לֵ יּה ְּכ ֵפילָ א
ִמּשּומ ְּדלָ א נְ ִפיש ְּכ ֵפלַ יְ הּו,
לּומי ַא ְר ָּב ָעה ַו ַח ִמ ָּשה
ּומ ַכר ְמ ַשּלֵ מ ַּת ְש ֵ
ַא ָבל ְּב ֵה ָמה ְּד ִכי ָט ַבח ָ
ימא לָ א ַמ ְקנֵ י לֵ יּה ְּכ ֵפילָ א,
ֵא ָ
יכא.
ְצ ִר ָ
ַמ ְת ֵקיפ לַ ּה ָר ִמי ַּבר ַח ָּמא :
וְ ָהא ֵאינ ָא ָדמ ַמ ְקנֶ ה ָּד ָבר ֶשֹּלא ָּבא לָ עֹולָ מ?
ַו ַא ִפּלּו לְ ִר ִּבי ֵמ ִאירַּ ,ד ַא ַמרָ :א ָדמ ַמ ְקנֶ ה ָּד ָבר ֶשֹּלא ָּבא לָ עֹולָ מ,
ָהנֵ י ִמּלֵ י ְּכגֹונ ֵּפרֹות ֶּד ֶקלַּ ,ד ַע ִב ִידי ְּד ָאתּו,
ימר ְּד ִמּגַ נְ ָבא?
ַא ָבל ָה ָכאִ ,מי יֵ ַ

שלו בשעת גניבה ,ומצד שני אין לשומר
זכות בצמר ובוולדות שהיו מתחילת
השמירה ועד הגניבה.

30

) (24צריכא!
ב .על התקפת רמי בר חמא על המשנה,
הגמרא מעירה ) (34–27שאמנם רבי
מאיר חולק ואומר שאפשר להקנות
דבר שלא בא לעולם ,מכל מקום גם
הוא אומר זאת רק במקרה שהחפץ
הנמכר עשוי לבוא לעולם ,כמו פירות
דקל ,אבל במקרה שלנו יש ספק רב אם
הדבר הנמכר אכן יבוא לעולם .יש גרסא
מעט שונה לדברי הגמרא בהסברת רבי
מאיר ,שרבי מאיר לא אומר שאפשר
למכור דבר שלא בא לעולם כשהדבר
עשוי לבוא ,אלא רק במקרה שהדבר
בוודאי יבוא לעולם ,מה שמחזק את
קושיית רמי בר חמא.

33
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42
43
44
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48
49
50
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לֹומר ְּד ִמּגַ נְ ָבא,
וְ ִאמ ִּת ְמ ֵצי ַ
ימר ְּד ִמ ְש ְּת ַכח ּגַ ּנָ ב?
ִמי יֵ ַ
וְ ִאי ִמ ְש ְּת ַכח ּגַ ּנָ ב,
ימר ִּד ְמ ַשּלֵ מ?
ִמי יֵ ַ
ּומ ְּפ ַטר?
מֹודי ִ
ִּדלְ ָמא ֵ
ַא ַמר ָר ָבא :
אֹומר לֹו:
נַ ַע ָשה ְּכ ֵ
ּות ַשּלְ ֵמנִ י,
׳לִ ְכ ֶש ִּתּגָ נֵ ב ,וְ ִת ְר ֶצה ְ
ַה ֵרי ָּפ ָר ִתי ְקנּויָ ה לָ ְכ ֵמ ַע ְכ ָשו.׳
ַמ ְת ֵקיפ לַ ּה ִר ִּבי זֵ ָירא :
יה נַ ֵמי!
דֹות ָ
יה ּווְ לָ ֶ
ּזֹות ָ
ִאי ָה ִכיַ ,א ִפּלּו ּגִ ֶ
ַאּלָ ָמה ַּתנְ יָ א:
יה?
דֹות ָ
יה ּווְ לָ ֶ
ּזֹות ָ
חּוצ ִמּגִ ֶ
ֵאּלָ א,
ַא ַמר ִר ִּבי זֵ ָירא :
יה.׳
דֹות ָ
יה ּווְ לָ ֶ
ּזֹות ָ
אֹומר לֹו ׳חּוצ ִמּגִ ֶ
נַ ַע ָשה ְּכ ֵ
ּומאי ְּפ ָָ 2קא?
ַ
ְָ 2ת ָמא ְּד ִמּלְ ָתא,
ְש ָב ָחא ַּד ַא ָתא ֵמ ָעלְ ָמאַ ,ע ִביד ֶאנַ ש ְּד ַמ ְקנֵ י,
ּגּופּה ,לָ א ַע ִביד ֶאנַ ש ְּד ַמ ְקנֵ י.
ְש ָב ָחא ְּד ִמ ַ
ִא ָּכא ְּד ָא ְמ ִרי:
ַא ַמר ָר ָבא :
אֹומר לֹו:
נַ ַע ָשה ְּכ ֵ
ּות ַשּלְ ֵמנִ י,
׳לִ ְכ ֶש ִּתּגָ נֵ ב ,וְ ִת ְר ֶצה ְ
ָ5מּוְכ לִ גְ נֵ ָב ָתּה ְקנּויָ ה לָ ְכ.׳
ַמאי ֵּבינַ יְ הּו?
קּושיָ א ְּד ִר ִּבי זֵ ָירא.
ְ
ִאי נַ ֵמי,
ְּד ָקיְ ָמא ַּב ַאגַ מ.

תבנית נוספת יש כאן בשקלא וטריא
) ,(34–27שמבררת שהדברים שנאמרו
נכונים אפילו לדעת היחיד שבנושא.
התבנית בנויה כך:
) (29–27ואפילו ל־ ...הני מילי כגון ...ד־ ...אבל הכא ,מי יימר ד?...
) (31–30ואם תמצי לומר ד ...מי יימר ד?...
) (34–32ואי ...מי יימר ד ?...דילמא...
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ג .לאחר הקושיה של רבי זירא על רבא ,הגמרא מביאה ברייתא )(42–41
שמחזקת את דברי רבי זירא ,שבאמת אין לשומר זכות בצמר ובוולדות.
ד .לאחר תירוץ רבי זירא ,הגמרא מסבירה ) (49–46את ההיגיון בחילוק שבין
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מונחים
ִאי ָה ִכי – אם כן…
ִאי נַ ֵמי – או…
ִא ָּכא ְּד ָא ְמ ִרי – יש אומרים…
ֵאּלָ א – תפנית בכיוון הסוגיה
ַאּלָ ָמה ַּתנְ יָ א – למה שנויה בברייתא?
לֹומר – אם תרצה לומר…
ִאמ ִּת ְמ ֵצי ַ
ִּדלְ ָמא – אולי…
ּומאי ְּפ ָָ 5קא – ומדוע כך נפסק?
ַ
ַמאי ֵּבינַ יְ הּו – מה ביניהם?
ימר – מי אומר ש…
ִמי יֵ ַ
ְָ 5ת ָמא ְּד ִמּלְ ָתא – דרך כלל…
ַע ִביד ֶאנַ ש – בן אדם עשוי ל…

 50איב' אי'

)כת״י (95

דמויות
רבא – דור רביעי ,מחוזא ,חבר של
רמי בר חמא ,ונשא את אלמנתו.
רבי זירא – דור חמישי ,מחוזא,
תלמיד רבא.

סורה
רב חי5דא
רמי בר חמא

רבא

מחוזא
רבא
רבי זירא

הצמר והוולדות לבין שאר גוף הבהמה ,בהבחנה שבין רווחים שבאים מבחוץ
לבין רווחים שנולדים מגוף הבהמה.
ה .לאחר תירוצו של רבא ,הגמרא מבררת ) (58–55מה ההבדל המעשי שבין
שתי הגרסאות של תירוץ רבא ,ומביאה שתי דוגמאות :האחת בדין הצמר
והוולדות ,וכמו שהעיר רבי זירא; והשנייה במקרה שהבהמה לא הייתה
בחצר השומר בשעת הגניבה ,כך שאינו יכול לקנותה בזמן זה .בירור זה
נעשה באמצעות התבנית ״מאי בינייהו״ ,שנועדה לברר את המבדיל בין
שתי אמירות.
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