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  נקודות בדיני הערבות במשפט העברי-" עבדך ערב את הנער"

 
 אין מקור , כפי שהם באים לידי ביטוי בדין העברי,הולתכנים העומדים מאחורי" ערבות"למטבע הלשון 
, אחרים"  משפטחושן"דיני הלוואות וענייני , דיני הנזיקין, זאת לעומת דיני השומרים. מפורש בתורה

ה שבפרשתנו והן זה שבפרשה זהן , הפסוקים העוסקים בערבות. שיש להם מקור מפורש בתורה
, כללים משפטייםין להם קשר לוא, "ערבות" אינם אלא סמך בעלמא בדבר קיומו של המושג 1,הקודמת

 .  הנוגעים לערבותחברתייםאו כלכליים 
 החייב העיקרי -הלווה ,  הנערב-הנושה :  גורמים הערבות כוללים שלושהנושאהיחסים המשפטיים ב

 , אין כלל שלושה צדדיםעיל בפסוקים שהוזכרו לךא 2. שחיובו טפל לחיוביו של החייב העיקרי,והערב
מבחינה מהותית אין כמעט מקום ש והיוצא מזה, יהודה המתחייב ויעקב הנערב: אלא שניים בלבד

   3.ללימוד דיני ערבות מהתורה
 : )ה-א, ו (שלי נדרש לענין הערבות ביתר פירוט ואומרמחבר ספר מ

כי , אפוא בני והנצלת עשה זא. נלכדת באמרי פיך,  נוקשת באמרי פיך.תקעת לזר כפיך, בני אם ערבת לרעך
הנצל כצבי מיד וכציפור . לעפעפיך נה לעיניך ותנומהאל תיתן ֵש. ךי לך התרפס ורהב רע,באת בכף רעך

 .מיד יקוש
: כתיב(קח בגדו כי ערב זר ובעד נוכריה ְל", )טו, יא ("רוע כי ערב זררע ֵי: "ב מפורש אף הוא במשלי של הערדינו
 . )טז, כ ("חבלהו) נכרים

מתוך . ך אינם מלמדים כמעט מאומה על מהותה של הערבות"האזכורים המעטים בתורה ובשאר ספרי התנ
 , בתקיעת כף או באמירה בעלמא, די בהתחייבותו; כלפי הנושהכחייבהערב נחשב : הפסוקים ניתן לומר רק זאת

מתן הערבות הנו היקלעות מטרידה ומדירת שינה . ולכאורה לא נדרש מעשה קניין על מנת ליצור את ההתחייבות
  ").לקח בגדו כי ערב זר(" השלכות שליליות על הערב כגון ירידה לנכסיו כך לת ועלולות להיו,לתוך מלכודת

המימון הנדרש את בלעדיהם יתקשו לווים להשיג ו ,ערבות מהווים יסוד חשוב בחיי המסחרמאחר ודיני ה, ואולם
ננסה לעמוד בקצרה על כמה . ם והאחרים בהרחבה בענייני ערבויות וערביםיעוסקים המקורות התלמודי, להם

 .  בשיטות משפט אחרותכןו, דונים בגמרא ובפוסקיםייסודות הנ
 ערבות לאחר מתן מעות 

 עוסקת בשאלה האם ניתן לחייב )א" ע,קעהשם (המשנה . בות נידונים בפרק העשירי במסכת בבא בתראדיני הער
 מתן ההלוואה או לאחר חתימת העדים על שטרי החוב שמסר הלווה לאחרשערבותו ניתנה כ ,את מי שערב ללווה

 : )א"ע, והשווה בבלי כתובות קב(ם אמר שנוכך  .למלווה
ישמעאל ואמר גובה ' מעשה ובא לפני ר. רות גובה מנכסים בני חוריןערב היוצא לאחר חיתום שט 

:  אמר לו. אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חוריןאמר לו בן ננס. מנכסים בני חורין
שלא על , פטור -הרי החונק את אחד בשוק ומצאו חברו ואמר לו הנח לו ואני אתן לך : אמר לו? למה

דהיינו מתן המעות רק לאחר  (והו ואני נותן לךולַה? לא איזה הוא ערב שהוא חייב א.והוואמונתו הל
  .והוועל אמונתו הלשכן , חייב -) קבלת הערבות

 
 ).ט, מג' בר ("אם לא הבאֹתיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים, אנֹכי אערבנו מידי תבקשנו  1
איך , דאלמא אין חיוב הערב חל לעולם תחילה וכיוון שאין הלווה חייב: "ב"ב סימן כ"א ח"ת הרשב"שו, הלדוגמ, ראה  2

דעתו להשתעבד אלא לאחר שיתבע מן הלווה ולא שלא עלה על , אבל בערב דעלמא: "א"וכן בסימן כ? יתחייב הערב
עד שיתבע ללווה ולא , כלומר שאינו חייב כלום. אין לו תביעה עליו קאמר,  דלא יתבע דקאמר…ימצא לו מה שיפרע

 ".דלא משתעבד לו אלא על דעת כן, ימצא לו נכסים
 ראה בבא ".ערבנו מידי תבקשנואנוכי א"הגמרא מנסה ללמוד על השתעבדותו הכללית של הערב מהפסקה ,  עם זאת3

 .ב"ע, בתרא קעג



 2

                                                          

ן מת אתתנה לא שִהבלווה לחייב האחרון ִה. הנושהבן ננס מנסה בסברתו לרדת לסוף דעתם של הערב ושל 
 -  אומר בן ננס-  אשר על כן. ההלוואה ללא ערבאתת לת, למעשה, הוא הסכים. קבלת הערבותבהכסף ללווה 

מלווה חפץ לקבל המצב דברים זה זהה למקרה בו . הערבות שניתנה לאחר העברת הכספים ללווה אין בה כלום
אלא מתוך רצון נאמרת אינה " הנח לו ואני אתן לך "הבטחת הערב. ערבות באמצעות הפעלת לחץ על הלווה

 . ועל כן אינה מהווה ערבות תקפה, העכשווי המופעל עליולסייע ללווה להשתחרר מהלחץ 
 ")אמונתו("מאחר וההלוואה ניתנה ללווה ללא הסתמכות מראש ". שלא על אמונתו הלווהו "- בלשונו של בן ננס

,  מתן הכסף ללווהטרם ניתנתכל אימת שהערבות ש מכאן. לא ניתן להכניסו לתמונה באופן מלאכותי, על ערב
 ".על אמונתו הלווהו" שכן ,תוקףברת  היא

 השתעבדותו של הערב 
עולה השאלה האם אכן התכוון הערב , ומעצם מעמדו של הערב כחייב הטפל בעסקה, מתוך ניתוחו של בן ננס

  8או שחתימתו כערב אינה אלא אסמכתא, לערוב מתוך גמירות דעת אמיתית שיש לה תוקף משפטי מחייב
 . בעלמא

  :שלושה הם יסודות האסמכתא
. ואינו גומר בדעתו שהוא יידרש לשלם,  הערב סמוך ובטוח שהלווה ישלם חובו- בענייננו.  חוסר גמירות דעת.1

 .  לא היה מסכים לערוב, אילו סבור היה שהלווה עתיד שלא לפרוע חובו
הערב סבור שלא יצטרך לעמוד בדבריו הואיל ולא יתקיים התנאי .  התחייבות הערב היא על בסיס תנאי.2

 ."לא קני") אם"כל (כל דאי "במילים ) ב" ע,בבא מציעא סו(י רבה "יסוד זה מוגדר ע. שהלווה עצמו לא ישלם
   9. התחיבות מותנית התלויה בהתקיימותו של תנאי אינה מהווה התחייבות תקפה,דהיינו

אפילו , מירות דעתאזי ממילא אין לעסקה תוקף כי באין קניין אין ג,  שאם לא תאמר כן.התבצע מעשה קניין .3
  10.במיקח וממכר רגילים

 

 . השאלה התכליתית היא האם ערב אכן משתעבד ומחויב מכוח ערבותו אם לאו, לאור האמור
בתחילה מניחה הגמרא כי שעבוד הערב תלוי בשאלה האם . )ב" ע,קעג(בבא בתרא דנה בנושא במסכת הגמרא 

 , בשלב השני עולה כי למרות שאסמכתא לא קניא).!תאוברור לגמרא שערבות היא אסמכ(אסמכתא קניא או לא 
) שם(אשי ' אומר ר? דיני האסמכתא מדוע הוא משתעבד ומדוע מקרהו שונה משאר? הא כיצד. הערב משתעבד
מושגת מכח ההנאה שמפיק הערב מכך שהן זו . יש גמירות דעת להשתעבד, בניגוד לשאר המקרים, כי אצל ערב

ושליחותו דערב קא עביד . בלב שלם" :ם שם"ובלשון הרשב. ליו ועל מהימנותוהלווה והן המלווה סומכים ע
בעיית האסמכתא והן ל הן עשגמירות דעת זו מתגברת הוא החידוש הגדול כאן ". מלוה כאילו הוא עצמו הלווה

 . הערב משתעבד למרות שמדובר באסמכתא ולמרות שלא עשה מעשה קניין; על בעיית העדר הקניין
 
 

 ? תן לתבוע את הערבאימתי ני
שתקפותו נובעת יותר " חלש"חיובו של הערב טפל לחיובו של החייב עצמו והוא חיוב , כפי שהוצג לעיל

 המשותפת גם , בשל מעמדו המיוחד של הערב נשאלת השאלה".והוושעל אמונתו הל"החזקה המשפטית מ
  . לערב בדרישה כי יפרע את החובמתי ובאילו תנאים יכול הנושה לפנות,  האם,לשיטות משפט רבות אחרות

הנושה )  החוק העותומני שנהג לפניו- לה'המגי "וכך גם עפ(י המשפט האנגלי שנהג בארץ בתקופת המנדט "עפ
. והוא רשאי לפנות ישירות לערב מבלי שמיצה קודם ההליכים כנגד החייב, מלפנות קודם לחייב העיקריפטור 
יש : ניתן לפנות ישירות לערב אולם בהתניה אחת, ז" לחוק הערבות שנחקק בשנת תשכ8י סעיף "גם עפ, למעשה

ממש לפעול כנגד ותה עת באו, פורמליתלחייב רק  במשך שנים נהגו הנושים לפנות אך. לפנות תחילה לחייב
וטפלות חובו של הערב , ז מעמד החייב ומעמד הערב שווים"החוק המקורי מתשכלפי  יוצא כי למעשה גם. הערב

 .  באה לידי ביטוי רק באופן סמלי
 ,השופט מנחם אלון' ש העליון כב"על סתירה זו עמד המשנה לנשיא ביהמ. הדין העבריאת עמדה זו סותרת 

 : )ז, בבא בתרא י( הדין הבסיסי נאמר במשנה 11. הישראלית העומדת בניגוד למשפט העבריהחקיקהאת בסקרו 
ייפרע מן , ואם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה. לא ייפרע מן הערב, המלווה את חברו על ידי ערב           

 . בין כך ובין כך לא ייפרע מן הערב, אם יש נכסים ללווה: ג אומר"רשב. הערב
 :  ומסקנתה, ממעטת ומכרסמת עוד ועוד באפשרות לתבוע את הערב)ב"ע, ם קעגש (הגמרא

על מנת : ואם אמר.  תחילהלא ייפרע מן הערב וקיימא לן לא יתבע ערב, המלווה את חברו על ידי ערב
 - אבל יש נכסים ללווה. כשאין נכסים ללווה? במה דברים אמורים. ייפרע מן הערב, שאפרע ממי שארצה

 
8

בניגוד לפירוש הנודע ,  הוא מושג משפטי המציין סוג מסוים של מציאות עסקית והלך רוח, כפי שיתואר להלן, אסמכתא 
 . כיום למושג זה

נה סבור רק תנאי שהמת: התשובה?  זה של רבה בטלים כל דיני התנאיםןהאם תאמר שעם קבלת די: ולכאורה תימא  9
תנאי שהתקיימותו או אי , מאידך גיסא. כדברי רבה, אכן מהווה אסמכתא, בייחהיה מראש שלא יתקיים ולכן הוא לא י

 . ואינו אסמכתאתקף, התקיימותו אינן בידיעת המתנה ואינן תלויות בו
על כל העניינים שבממון , כידוע.  האמור כאן הוא בניגוד גמור לעמדת התלמוד הירושלמי שאינו גורס כלל דין אסמכתא10

תקף , אף כזה שייחשב אסמכתא, על כן כל הסכם. הוא הדין גם בדיני ערבות, התלמוד הירושלמידאליבא . ניתן להתנות
 .מכוח עקרון חופש החוזים ועקרון חופש ההתנאה

' כרך שלישי עמ, בריתמגנס האוניברסיטה הע. ל.הוצאת י, מקורותיו עקרונותיו, המשפט העברי תולדותיו, מנחם אלון 11
1448. 
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רבן שמעון בן גמליאל . ייפרע מן הקבלן, נכסים ללווה אף על פי שיש - 12וקבלן. מן הערבלא ייפרע 
 . אומר אם יש נכסים ללווה אחד זה ואחד זה לא יפרע מהן

 : מתוך צבר דינים זה עולה כי
 -  לתבוע מן הלווהשנכשל הניסיון רק לאחר .אף שאין לו נכסים, בערבות רגילה יש למצות הדין עם הלווה .1

 . יפנו לערב
אם אין .  אם ללווה יש נכסים יש למצות הדין עמו טרם שיפנו לערב,גם אם התנה המלווה שייפרע ממי שירצה .2

 .  ניתן לפעול סימולטנית גם כנגד הערב- ללווה נכסים
יש  אם - ג"רשבדאליבא .  אליבא תנא קמא ניתן לפעול נגד החייב ונגד הקבלן סימולטנית-במקרה של קבלן  .3

 . נכסים ללווה יש להיפרע מהם קודם שפונים לקבלן
אף שהוא במעמד של , הערב,  כפי שהוצג לעיל13.השולחן ערוך ופוסקים רבים נוספים פסקו ברוח זו, ם"הרמב

הן באפשרויות המוגבלות להיפרע ממנו והן ,  הן באופי חיובו,חיובו טפל לחוב החייב העיקרי, חייב כלפי הנושה
הערב מוגן ) אין הערב נחשב חייב עיקרי, כ"בד,  בהןשאף (בשיטות משפט אחרות. התביעה כנגדובעיתוי הגשת 

  14.פחות

בראש . ת תוקףרערבותו כלפי יעקב אינה ב, לכאורה. יהודהשוב לנ, ותלאחר שסקרנו מקצת מדיני הערב, עתה
 הוא אינו .)י, מג" ( פעמיםכי עתה שבנו זה, נוהכי לולא התמהמ"שכן יהודה סבור , ובראשונה היא אסמכתא

מתקיימים כאן אפוא התנאים לאסמכתא . רואה סיכון בירידה למצרים ואינו מניח שיידרש לפרוע ערבותו
מדוע הוא נכון לקיים ערבותו בטרם , "ועבדך ערב את הנער"כשהוא אומר ליוסף , בנוסף לכך. שהוזכרו לעיל
 ? יעקב, י הנערב"נדרש לכך ע

ערבות היא . ערבות אינה רק נכונות לשאת בחוב החייב. גישה המקיפה של התורה לערבותכאן נכנסת לעניין ה
' ישע" (איש את רעהו יעזֹרו ולאחיו יאמר חזק "–הלווה לבין הערב -סוג של אחריות ושותפות גורל בין החייב

לא ). לז, כו' י לויק"רש" (כל ישראל ערבין זה לזה ": או כפי שהדבר בא לידי ביטוי בנושאי הלכה רבים,)ו, מא
במטבע לשון אחת עוברים מהצד החומרי הנמוך לאידאל המרומם .  הענייניםשניל" ערבות"בכדי משותף הביטוי 

לאחות את הקרעים במשפחה ולאחדה תוך נטילת  גומר אומריהודה , לאחר מכירת יוסף. של אחדות העם
.  בכיוון זההמהלך הראשון איה, אמו ל צרתה שלבנה של רח, ערבותו לבנימין. עםלמשפחה וואחריות למנהיגות 

 בהפטרת השבוע באשר יםאמורדברים ההמשלימים את המהלך ו, קואותו התייצבותו לפני יוסף ממשיכה 
 :ויהודה לאיחוד יוסף

 .) כד-יט, לז' יחז" (ורועה אחד יהיה לֻכלם... לגוי אחד בארץ... ם לעץ אחדועשיִת"
 ישראל אדלר      

 כפר סבא 
 

 
הממון  מסור: "י" רש".תן לו ואני נותן"או  "תן לו ואני קבלן" קבלן פונה למלווה ואומר.  קבלן הוא יותר מערב12

כל שלא הזכיר "המינוח המקובל לקבלן הוא . הקבלן הוא בעל דברו של המלווה,  מלכתחילה- "בידו ואני אפרענו לך
 ".לשון פרעון לא ובדבריו לא לשון הלוואה

,  סימןחושן משפטטור , שולחן ערוך, יוסף קארו' ר. ה"ספר משפטים הלכות מלווה ולווה פרק כ, היד החזקה, ם"רמב  13
 .ט"קכ

 התיקונים 2 -ב . ח"ב ובשנת תשנ"בשנת תשנ, ז חלו שני שינויים מפליגים"מעניין לציין כי בחוק הערבות משנת תשכ    14
החוק . לא ניתן לפנות לערב אלא לאחר שמוצו ההליכים כנגד החייב העיקרי, כיום. ת הערבלחוק הושם הדגש על הגנ

, הינו מקיף יותר, אשר כפי שנסקר לעיל, את עקרונות המשפט העברי, בסופו של דבר, אפוא, הישראלי קיבל ואימץ
 .ומודרני יותר בנותנו מענה למיגון רחב יותר של בעיות ומקרים, רבגוני יותר
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