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המתנה ע חברו והיה המעשה קוד לתנאי  ,מה הדי ]תוד"ה אימא[?
1

לר' מאיר
לר' יהודה

לשיטת רש"י בגיטי
תנאו בטל
תנאו בטל

לשיטת התוס'
תנאו בטל
2
תנאו קיי

המתנה ע חברו על מה שכתוב בתורה באופני דלהל ,מה דינו?
בדבר איסור
לר' מאיר
לר' יהודה

תנאו בטל
תנאו בטל

בקידושי
תנאו בטל
תנאו קיי

בדבר שבממו

3

בשומרי
תנאו קיי
תנאו קיי

המגרש את אשתו ומתנה אתה כדלהל ,הא הוי גט אפי' שלא קיימה את התנאי?

לרבנ
לר' יהודה ב תימא

תנאי שאינה יכולה לקיי
תנאי שיכולה לקיי
אינו גט עד שתקיי את התנאי )אפי' שאי אפשר(
הרי זה גט  והתנאי בטל
אינו גט עד שתקיי את התנאי

4

 1דמשפט התנאי הוא להיות קוד התנאי ואח"כ המעשה ,כמו שהיה אצל בני גד ובני ראוב,
שאמר לה משה שא תעברו תירשו )תנאי קוד למעשה( ,ולא אמר לה שתירשו א יעברו
)מעשה קוד לתנאי(.
 2כ משמע בסוגיי ,ודלא כרש"י בגיטי )ד עה .ד"ה משו( דס"ל דג רבנ דר"מ מודי שצרי
תנאי קוד למעשה.
 3שומרי שאני כשהתנה מעיקרא ,דלא שעבד נפשיה בדבר להיות שומר .ולא דומה לקידושי
"דליתא לחצאי" ,וברגע שמקדש את האשה נכנס לכל החיובי ,וא מתנה אח"כ  הוי מתנה על
מה שכתוב בתורה בדבר שבממו ולכ פליג ר' מאיר.
 4ומנתה הברייתא כמה דברי :א( ע"מ שתעלי לרקיע ,ב( ע"מ שתרדי לתהו ,ג( ע"מ שתבלעי
קנה של ד' אמות ,ד( ע"מ שתביאי לי קנה ב ק' אמה ,ה( ע"מ שתעברי את הי הגדול ברגלי.
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באיזה נזיקי חייבי השומרי ,ומה מקור?
1

פשיעה
אבידה
גניבה
שבורה ומתה
8
שבויה

אונס

3

שומר חנ
פרשה ראשונה
)שמות כב:וח(
2
חייב
4
פטור
פטור
פטור ק"ו
7
מגניבה

שוכר
שואל
שומר שכר
פרשה שלישית לא מוזכר בתורה
פרשה שניה
)ש יגיד(
)ש טיב(
חייב ק"ו מש"ח )לקמ סו צה(.
6
מחלוקת
חייב ק"ו מגניבה 5חייב בהיקש
מש"ש
חייב )פסוק י"א(
חייב )פסוק י"ג( פטור )פסוק י"ד(
פטור
9
)פסוק ט'(
חייב

 1אינו מפורש בקרא דפרשה ראשונה בש"ח ושניה בש"ש ,אבל מדחייב בפרשה שניה בגניבה ואבידה חזינ
דיש לו יותר חיובי שמירה מהשומר הראשו ,ובע"כ הראשו שמר בלי שכר והשני בשכר.
 2חייב ,דכתיב )שמות כב:ח( "על כל דבר פשע" .כ"כ רש"י )לקמ צה .בד"ה אשומר חנ .וא דפשטיה
דקרא לכאורה לא מיירי בהכי ,ע' רש"י עה"ת( .ובאחרוני )ע' אב האזל וכו'( העירו דמדברי הרמב"
)הל' שכירות א:ב ב:ג( משמע שחיוב השומרי על הפשיעה הוא מסברא ולא מקרא ,מדנת לו הבעלי
ממונ וסמכו עליו שישמרנה וסילקו שמירת ממנו ע"י הבטחת השומר )וזה כחיוב הערב שבא ע"י
שהוציא המלוה ממונו ע"פ דברו ,וכמש"כ הריטב"א בב"מ צט .ד"ה רב אמר( .אבל בסוגיי )סו ד צה(.
משמע שהוא מקרא דשומר חנ כדפירש"י וכ הוא להדיא בירושלמי )שבועות פ"ז ה"א(.
 3אבידה חמורה מגניבה ,והיא קרובה יותר לפשיעה מאונס )כיו שלא נעשה ע"י אחרי כגניבה –
ריטב"א ,א"נ שלא בא ע"י אונס שינה וכדומה כגניבה – ראב"ד בש"מ(.
 4הלכה זו פשוטה ומבוארת במשנה )ד צג (.ובכמה מקומות .מיהו ,לא מצאנו לה לא בגמ' ולא בראשוני
מקור ,דשמא לא פטרה התורה שומר חנ אלא מגניבה דקרובה לאונס ,ולא מאבידה שקרובה לפשיעה
כמבואר בסוגיי ,וצ"ע .וכבר עמד על זה במעי החכמה )ומה שתיר במצפה אית שנלמד מקראי דבב"ק
ד ס"ג ע"ב המלמדי שפטור שומר חנ הטוע טענת אבידה מכפל .ליתא ,דקרא איצטרי לפטור הטוע
טענת אונס ,כמבואר ברש"י בב"ק ד נ"ז ע"א ד"ה לסטי ,וג לפטור הטוע טענת גזל( .וראיתי בש"מ
בש ר' שניאור שהקשה כעי זה ,מנל לפטור אבידה בבעלי בש"ש ,הא לא כתיבא בקרא )למ"ד דברה
תורה וכו'( ,וא"כ אי ללומדו משואל ע"י וי"ו מוסי .ותיר דא למ"ד דברה תורה כלשו בני אד מודה
הכא ,כיו דאיכא ק"ו ,דדרשינ "גנב יגנב" לרבות אבידה ,וא"כ כתיבא שפיר אבידה בקרא דש"ש) .וא
שהגמ' אמרה שאי שו צור בכתיבת אבידה בש"ש ,ומילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא ,ע"ש
בש"מ ,י"ל דה"ק :אי סבה לכתוב אבידה בקרא דחיובא דש"ש ,ואי לפטור אבידה בבעלי ,הו"ל לכותבו
בקרא דש"ח דמיירי בפטורא ,ולכתוב "א גנב יגנב מבית האיש" לרבות אבידה לפטורא בש"ח ,וממילא
ש"מ דכל הפוטר בגניבה לש"ש ,כגו שמירה בבעלי ,פוטר ג באבידה ,ודו"ק( .ולפי"ז יש ליישב ג
קושיתנו ,מני ל שש"ח פטור באבידה ,דלכו"ע אבידה הוקשה לגניבה מקרא ד"גנב יגנב" )שנאמר בשומר
שכר( ,וכיו שש"ח פטור בגניבה ,ה"ה באבידה )מ .קורנפלד(.
 5בגמ' מבואר דלמ"ד לא דברה תורה כלשו בני אד ,הלכה זו נלמדת ג מקרא ד"א גנב יגנב" ,ומילתא
דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא.
 6נחלקו ר' יהודה ור' מאיר א השוכר דינו כש"ח או כש"ש לגבי גניבה ואבידה ,דאינו מפורש בקרא.
 7כ הוא פשוט ,א שאינו מפורש בסוגיי.
 8אונס דשבויה קל טפי מאונס דשבורה ומתה ,שהוא אונסא דלא סליק אדעתיה )ולכ לא הו"ל לחשוב
עליו ולהתנות ליפטר ממנו בשעת השאלה – רש"י ד"ה שכ(.
 9כר' נת דדרש "או" לרבות שבויה וא לר' יאשיה דבעי "או" בכל מקו לחלק ,כא לא צרי לזה סברא
דאי לחלק ,דא חייבו הכתוב אשבורה ומתה ה"ה אשבורה לבד חייבו הכתוב ,דמה לי קטלה כולה מה
לי קטלה פלגא.

