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ונתנה לשמעון , לראובן יש תמונה של אחד מגדולי הדור
, במהלך תקופת השמירה נפטר אותו רב. לשמירה בשכר

וגם תעריף השמירה התייקר , והתמונה התייקרה מאד
, כעבור כמה חודשים נשדדה התמונה היקרה. בהתאם

ושמעון השומר הודיע לראובן המפקיד שבין אם הוא חייב 
 בכל מקרה – )מדין אונס(בין אם הוא פטור  ו)מדין גניבה(

כמה . ד"לפי התעריף שיקבע בבי, כוונתו לשלם עבורה
  ?עליו לשלם

   
  ב................................................................................פירוט נתוני המקרה ומהלך השיעור. א

  ב.............................................................................................סוגיית זכיית השומר בכפל. ב

  ג........................................................................................מדוע מוותר הבעלים על הכפל. ג

  ד.......................................................................רצון המפקיד לקבל את הקרן ללא מאמץ. ד

  ה..............................................................................................אין הקניה בדבר לא שכיח. ה

  ה............................................................................?מתי מקנה הבעלים את החפץ לשומר. ו

  ז...............................................................................................חלוקת הסוגיה לפי זמנים. ז

  ח..............................................................................הצורך בתשלום מעשי לקניית הכפל. ח

  ט........................................................................................הקניית היוקר כהקניית הכפל. ט

  י..............................................................."מרגע התשלום"ד שקונה "קושי בשיטת הראב. י

  י..................................................................................חילוק בין שומר חייב ושומר פטור. יא

  יא................................................................מסקנת הפוסקים היאך לפשוט מהראשונים. יב

  יב..........................................................................................................סיכום ומסקנות. יג

  

  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  אוצר העיון

  'מ סימן כ"ב 

  שומר שזכה בהתייקרות התמונה
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  פירוט נתוני המקרה ומהלך השיעור. א

  :כדלקמן, נתונים ופרטים חשובים נוספיםיש לדעת 

ועלות ,  שקל100רתה לשמירה היה בסך  בזמן מסימחיר התמונה •

  . שקל לכל חודש10השמירה היתה 

והשומר דרש ,  שקל2,000 עומד על מחיר התמונה לאחר התייקרותה •

  . שקל לכל חודש שמירה100וקיבל מאז 

ועברו רק כמה , הסכם השמירה המקורי היה לשנתייםיש להדגיש ש •

קיד היה יכול כך שהמפ, חודשים מתחילת השמירה עד זמן ההתייקרות

אלא שייתכן שאז היה השומר יכול , לסרב להעלות את דמי השמירה

ראובן כנראה יודע שכדאי . ולהחזיר את התמונה, לחזור בו בחצי היום

ולכן הוא סבר וקיבל על , לו שהתמונה תהיה שמורה דווקא אצל שמעון

ולנתון זה תהיה (ובלבד שהשומר לא יעשה בעיות , עצמו לשלם יותר

  .)ד בהמשך השיעור"כפי שניווכח בס, ות רבהמשמע

וממילא , אונס או גניבהלא ברור כרגע אם השוד במקרה זה דינו הוא  •

 השומר על גניבת התמונה או חייבאיננו יודעים עתה אם מעיקר הדין 

  .  עליהפטורש

או ,  את סיבת החיוב המקוריאם יש בכלל צורך לחקורויש לברר  •

 אולי כבר לא אכפת לנו מה –ים לשלם שמכיון שסוף סוף השומר מסכ

  .היה אילו לא היה ממהר להסכים לשלם

  

במסכת בבא " המפקיד" מהווה רקע להכרת תחילת פרק המקרה שבענייננו

ולכן , כל אחד מהרכיבים שיובאו בשיעור הוא נושא לסוגיה בפני עצמה. מציעא

  .הגם שהיה מקום להאריך, נאלץ לתמצתם בלבד

  

  השומר בכפלסוגיית זכיית . ב

 בהמה חברוהמפקיד אצל : :)ג"מסכת בבא מציעא דף ל, בתחילת פרק המפקיד(במשנה 

 שומר : שהרי אמרו,ישבעהולא רצה ל )השומר( שילם ,או כלים ונגנבו או שאבדו

משלם  – טבח ומכר ,משלם תשלומי כפל –נמצא הגנב , חנם נשבע ויוצא

. כלומר לשומר( ון אצלוקדילמי שהפ –למי משלם  ,שהיתשלומי ארבעה וחמ

משלם  – נמצא הגנב :נשבע ולא רצה לשלם .) קנה כל תשלומיה–כיוון ששילם : י"וברש
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לבעל  –למי משלם  .שהימשלם תשלומי ארבעה וחמ – טבח ומכר ,תשלומי כפל

  .קדוןיהפ

  

לשלם על הפיקדון , עקרונית, ששומר חינם פטור, את הדיןלמדנו במשנה 

אלא שצריך להישבע שבועת השומרים (ניבה או אבידה שנלקח ממנו במקרה של ג

 על הגניבה למרות שאינו חייב מחליט השומר לשלםואם . .)כמבואר לעיל בדף ו

או בכפל שישלם הגנב אם ,  זוכה הוא בפיקדון במקרה שיימצא–בתשלום זה 

 , את הבהמהטבח או מכרלרבות שאם הגנב " בהמה או כלים"ובגמרא משמע שפירטו (יימצא 

  .)ולא לבעל החפץ,  לשומר זהתשלומי ארבעה וחמישהישלם 

  

  מדוע מוותר הבעלים על הכפל. ג

מה סיבת מעשהו של  אנו נבוכים בשאלה – כבר בתחילת מהלך הסוגיה

להעניק את הבעלות על החפץ ועל הכפל העתידי לשומר הפיקדון , המפקיד

שהרי , חתך אופייני של מפקידיםאלא על , ולקמן נלמד שלא מדובר כאן על מפקיד יחיד ויוצא דופן(

כך היא דרכם של : כלומר, נעשה כאומר לואלא רק , כל משפטי ההקנייה לא נאמרים בפועל

  .)כ יש להבין את ההגיון העומד מאחורי מענק זה"וא. המפקידים בעולם

  

 לפועלו מֵעין הכרת הטוב והערכהשיש בזה , לכאורה,  נראהבהבנה ראשונה

, מעבר למצוי,  מגלה אחריות גדולה–רות שאינו חייב לשלם שלמ, של השומר

כ " א–במקום לפטור את עצמו בשבועה וחסל , ומשלם גם על מה שאינו חייב

  .גומל לו המפקיד ומקנה לו את הכפל העתידי

  

שמבארת מדוע צריך לומר ,  כבר נדחית בגמרא בתחילת הסוגיהוסיבה זו

ומפרטת שאילו היה , )בנוסף לבהמה(במשנה שאדם הפקיד אצל השומר גם כלים 

כיוון , ב מקנה כפל דווקא בבהמות" היינו חושבים שבעה–כתוב רק בהמה 

שאין בהם , בניגוד לכלים,  למרעהשיש טירחה רבה להוציאה ולהכניסה

כך זה . כגמול על מאמציו, ומשמע שהבעלים מקנים לו את הכפל. 'טירחה וכו

שבהם אין טירחה גדולה כל (סיפו גם כלים  שהו–אבל למסקנה , בסברה הראשונית

אמנם עדיין יש מקום לומר ( לא זו הסיבה להקניית הכפלש, לכאורה,  מוכח– )כך

אלא שגם מהלך , אבל היא כן על התשלום לפנים משורת הדין, שהקניית הכפל אינה על הטירחה

  .)זה יופרך מיד
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  רצון המפקיד לקבל את הקרן ללא מאמץ. ד

מוכח שהסיבה להקניית הבעלים את הכפל נובעת מסיבה  ובהמשך הגמרא

  :.)ד"בבא מציעא דף ל(וכך הוא מהלך הגמרא . אחרת לגמרי

, ו הבעלים את הכפלמקנה ל – פשעתיכיון שאמר  – שומר חנם :אמר רב פפא

 מקנה – נגנבהכיון שאמר  – שומר שכר .בגניבהשהרי היה יכול לפטור עצמו 

בטענת  היה יכול לפטור את עצמו –היה רוצה שאילו , ו הבעלים את הכפלל

, ה לו את הכפללא מקנ – שאומר הריני משלם שואלאבל  ."שבורה ומתה"

, "מתה מחמת מלאכה"שהרי לא היה יכול לפטור את עצמו כי אם בטענת 

 כיון שאמר הריני משלם ,שואלויש האומרים בדעת רב פפא שגם (וטענה זו הרי אינה שכיחה 

 רב זבידו ".מתה מחמת מלאכה" היה פוטר את עצמו בטענת –שאילו רצה ,  לו הכפל אכן כן נקנה–

ואיל וכל  ה–ומדוע . ולא מספיקה הבטחת תשלום, עד שישלם –שואל שגם ,  אבייהוסיף בשם

  .) לא מספיק דיבורים להקנות לו כפל–בשמירה זו הנאה שלו ה

  

שיו הטובים של שסיבת הקניית הכפל אינה מפני מע, ממהלך הסוגיה מוכח

שהרי במקרים הללו מדובר על שומר שחייב באחריות ממונית על , השומר

מעשיו "כ כל "א, ) בפשיעה–ואם שומר חינם ,  בגניבה ואבידה–אם שומר שכר (מעשהו 

ולהחזיר את הממון שחייב , לא להיות גנבשל השומר אינם אלא " הטובים

ואפילו ארבעה , הכפלכ מדוע מקנה לו הבעלים את החפץ ואת "א. באמת

ה "ד. ד"י בדף ל"יעויין ברש(וכך נוקטים המפרשים והפוסקים , אלא פשוט? וחמישה

לוודא שיקבל חזרה את הקרן ללא מאמצים שרצון הבעלים רק , )נעשה כאומר לו

שעתידן לוט ,  ולשם כך הוא מוכן לשעבד את ההכנסות העתידיות,גדולים

ואפילו אם , מי יאמר שיימצא הגנב: וכלשון הגמרא(וסיכויין אינו גדול במיוחד , בערפל

וטוב ציפור אחת ביד , )שמודה בקנס פטור, אולי יודה וייפטר,  מי יאמר שישלם כפל–יימצא 

  . מכמה ציפורים על העץ

  

בגלל  של השומר אלא לא בגלל טוב ליבו המפקיד מקנה את הכפל – ובקצרה

  .  להבטיח את הקרןאינטרס שלו
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   בדבר לא שכיחאין הקניה. ה

 כדי להוציא לגמרי מליבנו שמדובר במענק מחמת התרשמות מטוב – וביותר

  : הבה נדון במקרה הבא–ליבו של השומר 

ויש לו עדים , והחפץ נגנב, ראובן הוא שומר חינם על חפץ
ובכל מקרה הוא פטור ואפילו אינו , שהיתה גניבה או אונס

ן לשלם על  החליט ראוב–למרות כל זאת . צריך להישבע
  ?האם כשימצא הגנב יזכה ראובן בכפל. החפץ

  

בסימן  (ע"הסמי "ודבריהם הובאו להלכה גם ע, נימוקי יוסףוכן ה, :ג"דף ל, בסוגייתנו( א"הרשב

, ראובן לא יזכה בכפלומכריע ש,  דן בשאלה זו))ח-ה"בסימן רצ (ך"השי "וגם ע) ז-ה"רצ

ר עשוי לשלם לו גם כשיש כיוון שמתחילה לא העלה המפקיד על דעתו שהשומ

ואם רוצה ( על דעת זאת מעולם לא הקנה שום כפלולכן , לו עדים ופטור לגמרי

  ). כבר למדנו בגמרא שאינו יכול–ַעתה לזכות לו כפל 

 

 שרוצה לשלם גם במקום –שבמקרה שטּוב ליבו של השומר גדול מאד , ומוכח

בר אינו מקנה את וכ,  אין המפקיד מעלה דבר זה על דעתו–שפטור משבועה 

, התולה את הקניית הכפל באיכות מעשה השומר, נסתר כל הבנייןכ "וא. הכפל

י מחשבה פשוטה של "המוָנעים ע, הכל תלוי באינטרסים של המפקידאלא 

  .אנשים רגילים מתי יקבלו קרן ומתי לא

  

  ?מתי מקנה הבעלים את החפץ לשומר. ו

נתבאר שהבעלים מקנים לשומר את לאחר ש, .)ד"במסכת בבא מציעא דף ל(ובגמרא 

אין אדם מקנה דבר שלא בא "שהרי , צורת ההקנאהדנה הגמרא ב, הכפל

 המאפשר להקנות, אם נאמר שהמשנה היא בשיטת רבי מאיר ואפילו ,"לעולם

, כגון פירות דקל( עדיין זה רק בדברים שדרכם להתקיים –דבר שלא בא לעולם 

התלויה בכל כך , אבל הקניית כפל, )רכם להופיעאבל ד, שאמנם לא נמצאים כרגע על העץ

 – ...)ושיתחייב לשלם ולא יודה וייפטר, ושיימצא הגנב, אמר שתהיה גניבהמי (הרבה משתנים 

   .לא מסתדרת גם עם רבי מאיר

  

שהוא דבר שלא בא (את הכפל  ברור שאין אדם מקנה – לומדת הגמרא –אלא 

באופן , זמן שניתן להקנותה עוד לפני גניבתהב(הפרה אלא הוא מקנה את , )כאמור, לעולם
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ובכלל זה גם , ומגיעות לו מכוח בעלותו עליה, שכל התוצאות שיצאו ממנה כבר נמצאות בפרה עצמה

  :לדעת רבא, אפשרייםשני מועדי חלות הקנאה ויש , )הכפל

: )בזמן קבלת השמירה, המפקיד לשומר(נעשה כאומר לו : נוסח ראשון •

הרי פרתי  – )בהתקיים כל התנאים הללו: כלומר( למניגנב ותרצה ותשילכשת

 – הנותן גושפנקא לכל מערכת ההסכמים –והקניין . מעכשיוקנויה לך 

  .)משיכת השומר את הפרה לשומרה(קניין משיכה הוא 

סמוך  –גנב ותרצה ותשלמני י לכשת:נעשה כאומר לו: נוסח שני •

שחצרו (קניין חצר  והקניין שבו תיָקנה הבהמה הוא. לגניבתה קנויה לך

  .)של השומר קונה את הבמה העומדת שם

  

  :כדלקמן, המצטרפות לחידוש זה של רבא,  כמה הערותויש בגמרא

המוכיחה ,  הגמרא מביאה ברייתא:הקניית הגיזות והוולדות •

אינה כוללת הסכמה גורפת שהסכמתו של בעל הבהמה להקנות כפל 

אלא רק , )ן גיזות וולדותכגו(להקנות את כל הפירות המופקות מנכס זה 

שאם , אלא שצריך לדייק. )'התייקרות וכו, כגון כפל(החיצוניים את הפירות 

כל התפוקה עד אז שייכת , הפרה מוקנית לשומר רגע לפני הגניבה

נעשה כאומר " מחדשת הגמרא ש–אבל לפי הנוסח הראשון , לבעלים

 . שהגיזות והוולדות אינם בכלל ההקניה" לו

 הפרה מוקנית – לפי הנוסח הראשון :ברגע הגניבהמקום הבהמה  •

 הפרה תיָקנה –אבל לפי הנוסח השני . לשומר במשיכה ברגע המסירה

האפשרות היחידה היא ? ובאיזה קניין. לשומר רק ברגע שלפני הגניבה

הפרה אבל אם . ובתנאי שהפרה אכן תהיה בחצר השומר, קניין חצר

  .  בוודאי שלא תיָקנה לשומר– )דהיינו מחוץ לרשות השומר( נמצאת באגם

  

כ הוכר "ישבע ואחהשילם ולא רצה ל: )ב-ה"א בסימן רצ"ברמ(וכן נפסק להלכה 

דהיינו הפירות , "העולם"כלומר כל השבח שהגיע מ( כל שבח דאתי מעלמאהגנב קנה 

יין ויעו[ )'כגון גיזות וולדות וכו( לא שבח דמגופאאבל , )'התייקרות וכו, כגון כפל, החיצוניים

 שהנוסח הראשון ברבא )פרק ג אות א(ש "שהביא בדעת הרא, )ב-ה"בסימן רצ(א "בביאור הגר

  .]הוא העיקר
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לפי הנוסח : ד תמיהה גדולה בעניין הגיזות והוולדות"יש לענ: ובמאמר מוסגר[

מרגע המסירה , שהפרה נקנית לשומר כבר מהזמן הראשון(הראשון ברבא 

חוץ : נעשה כאומר לו(ומשתיירים הגיזות והוולדות שאותן אינו מקבל , )לשמירה

 צריך –כ התשלום על הבהמה שאותה הוא קונה מעכשיו "א, )מגיזותיה וולדותיה

שלא קנה את כ יוצא "א. בתעריף של פרה ללא גיזות וולדות, במחיר מוזללהיות 

  ! )ב"ר של בעהשהרי חלק הגיזות והוולדות נשא(אלא רק את חלקה , כל הפרה

-נניח שפרה שכוללת הכל נמכרת ב: ולהמחשת הבעיה ניקח דוגמה מספרית

. וסכום זה ישלם השומר, 800וללא פוטנציאל של גיזות וולדות מחירה , 1,000

 יוצא – )כמו מה שגנב, כפל של פרה מליאה( 2,000כשהגנב ייתפס וישלם 

 הנותרות יילכו 400ואילו , )כפליים ממה ששילם( 1,600שהשומר יקבל רק 

השומר והמפקיד יהיו מעתה שותפים על שתי וזה מוזר ביותר לומר ש... ב"לבעה

וכן קשה להכניס זאת בפשט שהמפקיד מקנה את הכפל , )או על דמיהם( הפרות

  .)בעוד שלמעשה מקבל פחות מכפל(לשומר 

 מסתפקת אם אפשר לשלם פחות :)ד"דף ל(שהגמרא בעמוד הבא , ועוד קשה

?  מאי–שילם מחצה : לשון הגמרא(ולקבל אחוזים בהתאמה בכפל ,  מלאממחיר

 ) מהו לקנות חצי הכפל–מתחילתו אמר הריני משלם מחצה ולא יותר : י"ופירש רש

 הרי מוכח – מה המקום להסתפק –ולפי החשבון שערכנו עתה . ונשארת בתיקו

שמקנה רק   יוצאכ"א, שהשומר משלם לפי חשבון ומקבל יחסית לפי אותו חשבון

  !יחסית למידת ההשקעה של השומר בפרה המקורית, חלק מהכפל

למרות ,  צריך לומר שהשומר ישלם מחיר מלא על הבהמה–ומחומר הקושיה 

וההגיון בזה הוא שהבעלים מקנים את הכפל , שמקבל למפרע בהמה חסירה

אבל אינם מוותרים על השבח , תמורת קבלת מחיר מלא על בהמתם שנגנבה

 השומר –ובדוגמה המספרית שלעיל (ופה במהלך התקופה שעד הגניבה שיש מג

  .])ולא יהיה שותף עם בעל הבית בכפל, 1,000-אכן ישלם את כל ה

  

  חלוקת הסוגיה לפי זמנים. ז

ישנם שלושה זמנים משמעותיים בכל  הבה נסכם לעצמנו ש– ולתוספת בהירות

  :כפי המבואר בסוגיה, שמירת פקדון

 בין הבעלים לשומר נקבע הקנייןזהו הזמן שבו : רהזמן המסירה לשמי •

כפי , או התייקרות(כגון כפל , לגבי הקנאת החפץ לכל שבח שיבוא מעלמא

שלפי הנוסח הראשון של רבא , עוד חשיבות לנקודה זו. )ד"שנלמד לקמן בס
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נחזור  – כאשר נגיע לזמן הגניבה והבטחת השומר לשלם –בגמרא 

וכחי ואילך יתברר שהחפץ כבר קנוי ומרגע הנ, למפרע לנקודה זו

  . לשומר

או (אם ישלם , בזמן זה תיבחן תגובת השומר: זמן הגניבה או האבידה •

 מוקנה לו החפץ לצורך – )כפי שמוכח בהמשך הגמרא, שיצהיר שעומד לשלם

שהחל ממנו נחשב , מהו הרגע הקודם.  למפרע)כגון כפל(שבחו החיצוני 

זמן אם מדובר על , סחים ברבא תלוי בשני הנו–החפץ של השומר 

 .הזמן שקדם לגניבה או האבידה או על המסירה לשמירה

 בשלב זה מתקבלים הפירות :זמן תפיסת הגנב או מציאת האבידה •

במקרה של גניבת חפץ (הכפל , )במקרה של אבידה(הקרן , העיקריים של החפץ

ש י. )במקרה של טביחה או מכירה של שור או שה(ארבעה וחמישה , )סתם

 התקבלו כבר – כגון התייקרות החפץ –פירות נוספים להדגיש ש

 .והם עיקר הנדון שבענייננו, בשלבים קודמים

  

  הצורך בתשלום מעשי לקניית הכפל. ח

שילם ולא רצה " בדברי המשנה .)ד"במסכת בבא מציעא דף ל(ובהמשך הסוגיה 

א תשלום אינו דווק "שילם"ש,  יוחנןאמר רב חייא בר אבא מר רב א"ישבעהל

כבר נכנס לדין ,  בפוַעלפ שלא שילם" אע,"הריני משלם" אמירתבאלא , בפועל

 – "ישבעה ולא רצה לשילם: "והגמרא מחפשת דיוק לשוני במשנה( שזוכה בכפל, המשנה

יוצא , " לשלםולא רצהנשבע "ומפריכה מלשון הסיפא  . לא–אבל אם טרם שילם , שילםדווקא 

  . ) כן קונה את הכפל–בפועל ם פ שלא שיל" אע,שאילו כן רצה

  

שאין צריך , )ג-ה"סימן רצ( ך"הש ו)ו-ה"סימן רצ( ע"הסמ גם וכך לומדים להלכה

 כדי לזכות בכפל ובשאר הקניינים מספיקה הנכונות לשלםאלא , דווקא לשלם

 ונגנבה ואמר הלה הריני משלם ואיני נשבע חברו השוכר פרה מ:ראיה מברייתאויש גם (בנכס 

ואין צורך , מוכח מהלשון שאמירה מספיקהו. צא הגנב משלם תשלומי כפל לשוכרכ נמ"ואח

   .)ַבתשלום בפועל

  

שכן גם במקרה שבענייננו , שאמירה מספיקה, לנתון זה יש חשיבות –ובענייננו 

  . אבל לא עשה כלום בפועלאמר שישלםמדובר שהשומר 
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  הקניית היוקר כהקניית הכפל. ט

והנדון . לשלם כפללגבי המקרה שנמצא הגנב וצריך  היה כל מה שלמדנו עד כה

  .  לבעלים או לשומר– למי משלם כפל זהבסוגיה הוא 

  

: בלשון הגמרא(" הדברים החיצוניים"יש התפתחות בהגדרת אלא שבראשונים 

 הכוונה –וכפי שנרמז כמה פעמים לעיל ,  המוקנים לשומר")שבח דאתי מעלמא"

 ובזה אנו מתקרבים לנושא .שומרסכום ההתייקרות של הפרה בבית הל

  .)לגבי תמונה שהתייקרה ונגנבה לאחר ההתייקרות(שבענייננו 

  

גם את קונה  – הכפלאת כל הקונה :  כתב)ג- הלכות שאלה ופיקדון ח( ם"הרמב

 ,חברואצל  )מידת נפח של תבואה( ן הפקיד ארבע סאי,כיצד. השבח הבא מאליו

הריני משלם סלע ואיני : )השומר( אמרו. ונגנבו או אבדו, והרי הן שווים סלע

, של השומר הרי הם – והרי הן שווים ארבעה סלעים, ואחר כך נמצאו, נשבע

אבל .  שלא הטריחן לבעלים בדין– במה דברים אמורים .ואינו משלם אלא סלע

ד על " עד שכפוהו ביולא נתן ברצונו, ד ליתן"וחייבוהו בי, אם הודה שפשע

 יחזיר לבעלים כמו –כ הוכר הגנב או נמצא הפיקדון "ואח, כורחו ונטלו ממנו

 מחזיר –ואם גבו ממנו כלים או קרקע (ומחזיר לשומר את הדמים שלקחו ממנו , שהוא

  .)לשומר כליו או שדהו

  

השבח בא שהדין שמשלם סלע בלבד הוא דווקא אם ,  השיג)שם( ד"ובראב

  .אמר הריני משלם או לאחר ששילם

  

כולל לא רק " שבח דממילא"הוא שד "ם והראב"בהחלק המשותף בדברי הרמ

   .התייקרות החפץאלא גם את , תשלומי הכפל או הקרןאת 

  

 נראה לחלק את הדין ,מאחר שהשומר הודיע שמסכים לשלם –כ בענייננו "א

   :כדלקמן

כערכה לפני שמשלם על התמונה , לכאורה, נראהם "לפי הרמב •

שהרי כיוון שהביע את רצונו לשלם , דהיינו במחיר הזול, ההתייקרות

   .מרגע המסירה הוא זוכה בה למפרע –עליה 
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ורק אם תהיה (אינו זוכה בהתייקרות זאת ש, לכאורה, נראהד "לפי הראב •

ואין זה מעניין . יוכל השומר לזכות, לאחר התשלום או הצהרת התשלום, התייקרות נוספת

דהיינו במחיר , כערכה ברגע הגניבהאלא משלם עליה , )הבעיה שבענייננו

  .היקר

  

  "מרגע התשלום"ד שקונה "יטת הראבקושי בש. י

מה מקורו לדין , ד" על דברי הראבהקשה )ג-בהלכות שאלה ופיקדון ח( ובמגיד משנה

הרי בשתי הלשונות של רבא יש , רגע התשלוםזכיית ההתייקרות דווקא מ

או לנוסח השני ,  לשמירהמרגע המסירה זוכה בחפץ –או לנוסח הראשון ( מועדי זכיה אחרים

 אינו מוזכר בגמרא רגע התשלום –ובכל מקרה , )רגע לפני הגניבהץ מ זוכה בחפ–

ומוסיף המגיד (אלא הכל חל למפרע , כזמן שממנו קונה השומר בעלות על החפץ

 התייקרות יש מועד אחראבל ל, משנה שקשה לדחוק ולומר שהמועדים דלעיל הם דווקא לעניין כפל

  !)שאינו מוזכר בגמרא

  

, ד"וביאר את כוונת הראב,  את קושיית המגיד משנהרץתי )ז-ה"סימן רצ(ך "ובש

עדיין , )כמו הנוסח הראשון ברבא(שאפילו אם נאמר שקונה למפרע משעת הפיקדון 

שהרי התנאי שכאילו התנה המפקיד , משלם את התעריף הגבוהאפשר לומר ש

נאי כוונת ת, ) תהיה פרתי קנויה לך מעכשיו–ותרצה לשלם , שאם החפץ ייגנב(עם השומר 

פשוט שאילו היה המפקיד תובע את ? ומהו הדין. תשלום על פי הדיןזה ל

שכן , דהיינו את המחיר הגבוה( חייב לשלם כשעת התביעה היה –השומר לבית הדין 

  .)וכל השומרים משלמים כשעת פשיעה, ייתכן שעכשיו פשע

  

  חילוק בין שומר חייב ושומר פטור. יא

שלמד שהשומר משלם לפי המחיר ( ם"רמבי ה התייחס גם לדבר)שם(ובמגיד משנה 

שאם (כהנוסח הראשון ברבא שנראה שלמד , )וממילא זוכה בהתייקרות מאז ואילך, הזול

  .)רגע המשיכה לשמירה, מעכשיוהרי החפץ קנוי לך  –תרצה ותשלמני 

  

שהיה , ם שהשומר משלם לפי המחיר הזול" שדברי הרמב,וחידש המגיד משנה

דווקא כשמעיקר הדין היה השומר פטור לשלם  זה –בזמן המסירה לשמירה 

משלם  דווקא אז –  והחליט לשלם)או שומר שכר באונס, כגון שומר חינם בגניבה ואבידה(

אם יימצא החפץ או אם יימצא הגנב וישלם (וזוכה בהתייקרות לעצמו , לפי המחיר הזול
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נם בפשיעה או כגון שומר חי(עיקר הדין השומר חייב לשלם מאבל במקרים ש. )כפל

ולא מרוויח כלום ,  משלם לפי המחיר היקר– )שומר שכר בגניבה ואבידה

אבל אין לו רווח , לפי המחיר היקר, כמובן שאם יימצא הגנב יזכה בכפל(בהתייקרות החפץ 

  .)בעצם ההתייקרות

  

יש חשיבות גדולה  –ם "בדעת הרמב,  לפי דברי המגיד משנה הללו–ובענייננו 

שומר שכן שמעון הוא , אם בגניבה או באונס, למה התמונהלבירור היאך נע

  :ולכן, שכר

ולכן לפי המגיד משנה צריך , מעיקר הדיןחייב  הוא – אם היתה גניבה •

  . המחיר היקרלשלם את

ולפי המגיד משנה יוכל לשלם , מעיקר הדיןפטור הוא  –ואם היה אונס  •

 .המחיר הזולאת 

  

  וניםמסקנת הפוסקים היאך לפשוט מהראש. יב

  :ולהלן סיכום דעתם, מעסיקה את הפוסקיםד "ם הראב"מחלוקת הרמב

שאם הוקרה הבהמה אחר , ם"רמב פסק כה)ו-ה"בסימן רצ( ע"הסמ •

אלא את דמי שוויה בשעת שאין צריך הנפקד ליתן , ההפקדה בידו

  . הפיקדון

בשבח שבא רק  שהשומר זוכה ,ד"הראב נוקט כ)ז-ה"בסימן רצ( ך"הש •

 . אבל אינו זוכה בשבח שלפני התשלום, )הבטיח לשלםאו (לאחר ששילם 

  

לחלק בדעת , המגיד משנהמסכים עם דברי  )ב-ה"בסימן רצ(הקצות החושן 

, במחיר היקרשמשלם ,  מחמת דיני שומריםחיוב אמיתי בין )כדלעיל( ם"הרמב

 סיכומו כולל –ולמעשה . כמחיר הזולומשלם , חיוב שקיבל על עצמוובין 

  : רצון השומר לשלםארבעה צדדים של

 כבר – ולכן היה פטור אפילו משבועה – אם יש לשומר עדים שנאנסה •

, שמקרה זה הוא כל כך לא שכיח, א והנימוקי יוסף"פסקו לעיל הרשב

לא מקנה לו את השבח ולכן , עד שהמפקיד אינו מעלה אותו בדעתו

  .דהיינו לא את הכפל וגם לא את ההתייקרות, שמעלמא

 – ומוכן לשלם כדי להיפטר משבועה – ואין לו עדיםאם טוען שנאנסה  •

 .כבר מרגע המסירה לשמירההמפקיד מקנה לו את השבח 
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ולכן מקנה לו , כ אין כל חידוש במה שמשלם"א –אם יש עדים שפשע  •

 .החל מהתשלום והלאההמפקיד את השבח 

ד היו מכריחים אותו " הואיל ובי–ואם הוא מודה שפשע ואין עדים  •

החל ומקבל את השבח ,  הרי זה כאילו יש עדים–אמת להודות על ה

 .מהתשלום והלאה

 

ולפי זה יהיה , אונס או גניבה, נצטרך לחקור מה קרה בדיוק –ולכן בענייננו 

  .)בגניבה( מחיר היקר או ב)באונס( במחיר הזולהתשלום על התמונה 

  

  סיכום ומסקנות. יג

שומר משלם לפי  אם ה–כ נגנבה "תמונה שהתייקרה בזמן השמירה ואח

  :נאמרו בזה הנושאים הבאים, התעריף הזול או המחיר לאחר ההתייקרות

ב " להקנות כפל לשומר אינו בגלל הכרת הטוב וכיוסיבת רצון הבעלים •

  . ללא מאמצים ודיוניםרצונו להבטיח את הקרןאלא בגלל 

,  נאמרה במפורשכאילוו,  לשמירהברגע המסירה נעשית ההסכמה •

 . שתהיה גניבה והשומר ירצה לשלם את הקרןתנאיהקניין מתבצע בו

וכאילו סיכמו שיהיה ללא גיזות ( רגע המסירה. א: מתי זמן הקניין בפועל •

 .)ובתנאי שהבהמה בבית השומר( רגע לפני הגניבה. ב: או. )וולדות

 זו כבר –אלא כיוון שהצהיר שישלם , אין צורך שהשומר ישלם בפועל •

 .ך"ע והש"הסמוכך פוסקים ,  הכפלסיבה לקבלת

התייקרות לומד שהקניית השבח החיצוני כולל גם את ם "הרמב •

שההקנייה , חולקד "הראבואילו , הבהמה במהלך תקופת השמירה

 .שלאחר הגניבהכוללת רק את השבח 

פטור שאם הוא ,  מחלק בנסיבות התשלום של השומרהמגיד משנה •

חייב ואם הוא , קבלת השמירהמרגע מוקנית לו ההתייקרות  –במקור 

 .רק מרגע הגניבה –במקור 

, )אין הקניית שבח(כשיש עדים שנאנסה : שיטות 'דמסכם קצות החושן ה •

כשיש עדים על פשיעה , )שבח מרגע המסירה(כשטוען שנאנסה ללא עדים 

 . )שבח מהתשלום והלאה(כשמודה שפשע ללא עדים , )שבח החל מהתשלום(
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