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 [ משנה]

ָכרּ:ִּאיִתיֵביהּ  ֹוֵמרּש ָ ש   ֶׁ ֵּהםֳּאָנִסיםּש  ו  ֵאל 

ם רֲּעֵליהֶׁ טו  ָ  ,ּפ 

גֹוּן ֵחּם(ּּ"איובּּא:ּּ)כ ְּ ק ָ ָבאַּות ִ ְּ ֹלּש  פ  ,ַּות ִ

ב ִפיָּחרֶׁ ּלְּ ו  ָעִריםִּהכ  תַּהנ ְּ אֶׁ  "!ּוְּ

ֵניָּמָתא,ָּהָתם:ָּאַמרֵּליה ַחזְּ  .ּב ְּ

הּ  ֵבי ִתי ֵּּאי בּ: ַחי ָ ּ ָכר ש ָ ּ ֹוֵמר ש  ּ ָמַתי ּ ַעד

מֹר ְּ  ?ִּלש 

ּּ ֵדי ֹוםּ(ּּ"בראשיתּלּאּ)ַעדּכ ְּ ָהִייִתיַּבי 

ָלה יְּ ל ָ ַרחּב ַ קֶׁ בּוְּ  "!ֲּאָכַלִניֹּחרֶׁ

י:ָּאַמרֵּליהּ  ֵניָּמָתא,ָּהָתםַּנמ ִ ַחזְּ  .ּב ְּ

ַּיֲעֹקבָּאִבינוּ :ָּּאַמרֵּליהּ  ןָּמָתאּ,ַּּאטו  ַחז ָ

 ?ֲּהָוה

ָלָבּן לְּ ּ ה  ֵלי ָאַמרּ ּּד ְּ ָתאּ: ו  ר ִטי נְּ ּ ָלךְּ ּ ִרי ַנטְּ

ֵניָּמָתא ַחזְּ אּכ ְּ ת ָ ֵתירְּ  .יְּ
 ּ(“דעת”מתוך אתר  -הגרסה המנוקדת )
 

 רקע
כלומרּ,ּּּ”אונּסּ”הגמראּדנהּבמצבּּ.ּּהמשנהּעוסקתּבדיניּשמירּה

לאּהיהּיכולּלמנועּ(ּּהמקבלּשכרּעלּשמירתּוּ)מצבּשבוּהשומרּּ
,ּבמצבּזהּשומרּשכרּפטורּמתשלוּם.ּאתּהנזקּלרכושּשעליוּשמר

איזהּנזקּהואּבלתיּּּ-השאלהּמהּמוגדרּאונסּּ.ּּאבלּשואלּחייּב
רבהּאומרּשכלּעודּהשומרּמתנהגּלפיּהנורמהּ?ּּנמנעּלחלוטיּן

 .ואבייּמקשהּעלּהגדרהּזו,ּהואּפטור
 

 תרגום וביאור
שנינוּשדוגמהּלאונסּהיאּהמקרהּהמתוארּ:ּּאבייּהקשהּעלּרבּה

.ּלקחּאנשיםּבשביּוהרגּנפשוּת,ּּשפתאוםּבאּצבאּזּר,ּּבספרּאיוּב
אלאּלנזקּשהיהּ,ּּאינוּנחשבּלאונּסּּ—אבלּכלּמקרהּפחותּקיצונּי

רבהּמתרץּשהדרישהּלמנועּכלּנזקּנאמרהּכלפיּ!ּּאפשרּלמנוּע
 .שבאמתּמחויביםּלשמורּברמהּגבוההּיותר,ּשומריּהעיר

שנינוּשדוגמהּלרמתּשמירהּהיאּכפיּשהעידּ:ּּעודּהקשהּאביּי
,ּשעמדּעלּמשמרתוּבשרבּובקורּמקפיּא,ּּיעקבּאבינוּעלּעצמּו

!ּמעלּבשמירתּו—ואםּכןּמיּששמרּברמהּפחותהּיותרּוקרהּנזּק
 .רבהּמתרץּשגםּאמירהּזוּמכוונתּכלפיּשומריּהעיר

?ּוכיּיעקבּהיהּשומרּהעיּר:ּּהפעםּאבייּאינוּמקבלּאתּהתירוּץ
!ּמשמעּשכלּאדםּצריךּלשמורּכמותּו,ּהלאּהיהּרקּשומרּשלּלבן

אףּ,ּּמתרץּרבהּשיעקבּקיבלּעלּעצמוּלשמורּכמוּשומרּהעיּר
 .שלאּהיהּמחויבּלזהּכשומרּפרטי

 
 הכוונה ללימוד עצמי

 שאלות
אלא לומדים זאת מיעקב ,  למה אין הגדרה הלכתית לאונס 

 ?אבינו
וכי ?  הייתכן שדמות מופלאה כמו יעקב תהיה דוגמה עבורנו 

 ?כולנו במדרגת יעקב
 

אך אינו מחייב לימוד ,  מותאם לקצב  הדף היומי .  בעזרת עלון וירטואלי ודף פייסבוק ,  מציע מענה למעוניינים להרחיב מעט בלימוד אגדה   אגדה היום 
 agada.hayom@gmail.com :להצטרפות לרשימת התפוצה ולתגובות. חיים אקשטיין: עורך. העלון הוא פרי לימוד ועבודה של בוגרי ישיבות הסדר. מקדים

 יעקב אבינו ונהלי שמירה



 

 העמקה בסוגיה אחריות גבוהה לבנים, מעשה אבות
באמצע יום עבודה ,  זה כמו מישהו שנכנס עם נרות צבעוניים למשרד 

, ובתוך כך גם שגרתית ואפורה ,  האווירה מסביב עניינית ומעשית .  בחנוכה 

, כך קורה גם בסוגיה שלנו .  ופתאום משהו מאיר את הכל באור אחר 

אורח הכבוד . מופיע פתאום יעקב אבינו, כשבאמצע דיונים על נהלי שמירה

ברמה המחמירה   –של הסוגיה מלמד אותנו את הרף הגבוה של השמירה  

 .שבה שמר על צאנו של לבן

אפשר ,  כמו אדם שמתייבש במשרד בחנוכה וחולם על אווירת חג מרוממת 

, גם לעסוק בגדרי שמירה ולייחל למפגש עם רובד נוסף של משמעות 

יש מי שעוסק בכתיבת חוזים .  שייתן עומק לכל הכללים הפורמליים 

ואפילו בקרב לומדי ,  ומתחשק לו מדי פעם לעסוק גם בעבודה רוחנית יותר 

מסכת בבא מציעא יכול להתעורר רצון לעשות הפסקה עם כל העניינים 

 .חסידי או הגותי, לימוד אמוני, לטובת הפוגה אמונית, המשפטיים

עם כל כובד משקלו ,  מה קורה כשיעקב אבינו? אז מה מתרחש כשזה מגיע

הוא לא אומר לנו ?  נוחת בסוגיית נהלי השמירה על רכוש האחר ,  הרוחני 

וגם לא מחדש שכולם משל ולבוש לגילוי ,  לעזוב את כל ענייני השמירה 

אזכור רמת השמירה של יעקב תובע .  הוא דורש עבודה קשה . אלוקי נשגב

להתייבש ביום ולקפוא בלילה ובלבד ,  טוטאלית ,  מאיתנו שמירה קפדנית 

 . שהעדר יישאר שלם

אחרי .  אפילו הגמרא אינה עומדת בזה 

היא ,  שהיא מביאה את הפסוק על יעקב 

ומבהירה ,  מחזירה אותנו לקרקע המציאות 

שלא נדרש מכל שומר להקפיד על רמה 

זו השלכה הלכתית .  כזו  , אבל רק לגבי שומרי העיר ,  יש לדרישה 

כשרוצים לדעת מה :  במילים אחרות .  שהמחויבות שלהם גבוהה יותר 

פונים לדמויות מופת כמו אבותינו ,  מהי הרמה הגבוהה ,  הקומה שמעלינו 

 .הקדושים

אם כי כפי שנאמר כבר ) יצחק ויעקב  ,  לא כל אדם אמור להיות כאברהם 

אבל ,  ( ויש לזה משמעות ,  כל אחד הוא מבניהם ,  בסוגיה האגדית הקודמת 

ובהתנהלותנו מול ,  אליהן אמורות להיות נשואות העיניים שלנו בעבודתנו 

גם אם . הם הנרות הקדושים המאירים את דרכנו ומציבים לנו יעדים. הזולת

עלינו להיות ,  לא על כל אחד מאיתנו מוטלת הרמה המקסימלית 

, בנאמנות ,  ביושר .  מודעים לרמה הזאת ולהשתדל לשאוף אליה 

נמדדת הקדושה שלנו וההליכה ,  כמו גם באהבה ובחסד , במחויבות

 . בדרכי אבותינו
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 יעקב אבינו ונהלי שמירה

 גזל בלתי מורגש
 מפרשנות האגדה

 פרק יא, מסילת ישרים
 

 ,ּוהנהּאנחנוּרואים
יּ בנ בּ ּשלאּרו עלּפי שאףּ

 ,ּהאדםּגנביםּבגלויּהם
דהיינוּשישלחוּידּממשּבממוןּ
 ,ּחבריהםּלקחתּולשוםּבכליהם

ּּ ּּּּ-אף ל ּּּּ-ע י ּןּּ-פ ּּכ בםּ, ו ר
טועמיםּטעםּגניבהּבמשאםּ
תרּ הי ּ ו ר ו שי במהּ םּ מתנ ו
שּ י א ּ ר כ ת ש ה ל ּ ם מ צ ע ל

 ,ּבהפסידוּשלּחבירו
 ...להרויחּשאני,ּויאמרו

 
.ּ . ּה. ּּהנהּאבאּחלקי אפילוּ,

יּ ד בּלתלמי השי לאּ םּ שלו
שלאּ,ּּחכמיםּשנתנוּלוּשלוּם
תעניתּּ)ליבטלּממלאכתּרעהוּּ

 (.ּכג
םּ וּהשלו וּעלי נ ויעקבּאבי

ּּ בראשיתּּ)מבארּבפיוּואומר
הייתיּביוםּאכלניּחורבּ(:ּּלּא

 .ּוקרחּבלילהּותדדּשנתיּמעיני
םּ סקי אּהעו פו ּאי ו ענ י מהּ
בהנאותיהםּבשעתּמלאכהּ

ּּובטליםּממנּה אוּכיּיעסקוּ,
 ?ּבחפציהםּאישּלבצעו

ּּכללוּשלּדבּר השכורּאצלּ:
 ,ּחבירוּלאיזהּמלאכהּשתהיה

הנהּכלּשעותיוּמכורותּהןּלוּ
 ,ּליומו

(:ּּוּ"מּּנּ"ּבּ)לּּּ"כעניןּשאמרוּּז
 .ּשכירותּמכירהּליומיה

וכלּמהּשיקחּמהןּלהנאתּ
אינוּ,ּּעצמוּבאיזהּאופןּשיהיּה

 .ּאלאּגזלּגמור
ּ 

כשרוצים לדעת מה הקומה 
, מהי הרמה הגבוהה ,  שמעלינו 

ו  מ כ ת  פ ו מ ת  ו י ו מ ד ל ם  י נ ו פ


