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 הקדמה

 אומרת: ג.(- )ב:הגמ' 

זו השן וכן  ובער  זה הרגל וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור שילח "שן ורגל היכא כתיבי? דתניא ו

הוא אומר כאשר יבער הגלל עד תומו אמר מר ושלח זו הרגל וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור,  

טעמא דכתב רחמנא משלחי רגל השור והחמור הא לאו הכי במאי מוקמת לה? אי קרן כתיב אי שן כתיב,  

והשתא דאוקימנא ארגל    איצטריך סד''א אידי ואידי אשן והא דמכליא קרנא הא דלא מכליא קרנא קמ''ל. 

שן דלא מכליא קרנא מנלן? דומיא דרגל, מה רגל לא שנא מכליא קרנא ולא שנא לא מכליא קרנא אף שן  

 לא שנא מכליא קרנא ולא שנא לא מכליא קרנא".

הגמרא מביאה ברייתא שלומדת שהמילה "ושלח" בפסוק "כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה  

)ישעיה  מלמדת על אב הנזק רגל שהרי כתוב "משלחי רגל השור והחמור"  כד, ד( )שמותובער בשדה אחר" 

 מוכח ש"ושלח" מדבר על רגל בהמות.  לב, כ(

הגמרא מקשה שגם לולי הפסוק "משלחי רגל השור והחמור" היינו יודעים ש"ושלח" הכוונה לרגל, שהרי 

נשאר רק רגל, ומתרצת הגמרא שלולא קרן כבר כתובה )"כי יגח"( וגם שן כבר כתובה )"ובער"( וממילא 

הפסוק "משלחי רגל השור והחמור" היינו עלולים לחשוב שגם "ושלח" מדבר על אב הנזק שן והסיבה 

ללמדנו שחייב בשן בין במקרה שמכליא קרנא ובין במקרה   א כדישצריך שני מקורות )"ובער" "ושלח"(, הי

 ר" ללמדנו ש"ושלח" הכוונה לרגל ולא לשן."משלחי רגל השור והחמו ךשלא מכליא קרנא, לכן נצר

שואלת הגמרא אם כן מניין אנחנו למדים ששן חייבת גם שלא מכליא קרנא? ועונה שדומיא דרגל שחייבת 

 בין מכליא קרנא בין לא מכליא קרנא נלמד לשן. 

גוף הפרי, וצריך להבין איך יתכן שן שאינה מכליא קרנא, לכאורה מה שמוגדר 'קרנא' בפירות זה עצם 

ואם נגדיר ש'לא מכליא קרנא' הכוונה לשווי הפירות, תשמישם או איכותם, איך יתכן כזה נזק בלבד בלי 

שיכלול נזק לגוף הפרי?! הרי כשהבהמה אוכלת אין אפשרות שתזיק רק לשווי הפרי או לאפשרויות 

 .1שימוש בו או לאיכותו מבלי שתחסר חלק מהפרי עצמו 

 מחלוקת ראשונים בהבנת המושג 'לא מכליא קרנא': אכן אנחנו מוצאים שיש

 
 יש להעיר שאין כוונת המאמר לדון על חיוב התשלומים מדין הנאה אלא רק מדין מזיק.  1
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 שיטת רש"י -חלק א 

 א. סוג הנזק

 :)ד"ה אידי ואידי(כתב רש"י 

"ושלח וביער תרוייהו אשן ושלח אתא לחיוביה היכא דלא כליא קרנא דמשמע כגון שאכלה ערוגה וסופו  

 לחזור ולצמוח אבל לא כתחלה". 

שאין כוונתו של רש"י לנזק שנגרם לערוגה בתור פיסת אדמה  יש לעיין למה רש"י התכוון, ניתן לראות

ששווה עכשיו פחות שהרי כתב "וסופו לחזור ולצמוח" ולא כתב שסופה להשלים את נזקה, אלא כוונתו 

 לנזק שנגרם לגידולים הגדלים בה. כלומר אין כוונת רש"י על שווי האדמה אלא על שווי מה שגדל בה. 

גידולים מדובר כאן. אפשר להסביר שרש"י התכוון שהבהמה אכלה צמחים   ויש להבין על איזה סוג של

כגון שיחי עגבניות ומלפפונים אבל הואיל ושורשיהם עדיין בקרקע הם עתידים לחזור ולצמוח )צמחים  

רב שנתיים( אבל לא בדיוק כמו שהיו קודם, כלומר הבהמה אכלה את כל הצמח אבל לא צריך לחזור  

 חוזר וצומח לבד.  ולזרוע אותו אלא הוא 

או שבכלל מדובר על סוג גידול אחר לגמרי, שהבהמה אכלה תבואה כגון חיטה ושעורה, שבדרך כלל אם  

היא נאכלת היא לא חוזרת וגדלה וכאן מדובר שאכלה אותה בשלב מוקדם של הצמיחה )מה שנקרא שחת( 

 ממנה. ולכן ממשיכה לגדול רק לא כמו שהייתה יכולה לגדול לולי שהבהמה אכלה 

וצריך לחקור לפי שתי האפשרויות הללו, איזה נזק הגדיר רש"י כ'לא מכליא קרנא', האם עצם האכילה  

 או מה שאח"כ יצמח פחות טוב ממה שהיה יכול להיות. 

נראה שמוכרחים לומר שכוונתו של רש"י אינה על מקרה שאכלה הבהמה צמחים שאח"כ יחזרו ויגדלו 

את הצמח לגמרי והאדם הפסיד את הצמח העכשווי וצריך לשלם לו מחדש, שהרי עכשיו כילתה הבהמה 

על זה את מלוא הנזק, ומה שהצמח אח"כ יחזור ויגדל אינו מונע את הנזק עכשיו ואינו משלים אותו, ועוד 

שהבהמה כאן כילתה את גוף החפץ לגמרי, ואין סיבה שנגדיר זאת כ'לא מכליא קרנא'. וגם אם נסביר 

לא מכליא קרנא על הנזק העתידי, הרי אם משלם עכשיו את כל שווי הצמח שהזיק   שכוונת רש"י בהגדרת

)כמו שאמרנו שלא ניתן לומר שזה לא מכליא קרנא שיש כאן הפסד ממשי( אז אין עליו שום תביעה אם 

 בעתיד הצמח יחזור ויגדל פחות טוב או יותר טוב וזה כבר בעיה של הבעלים. 

שהבהמה אכלה תבואה בראשית גידולה והצמח לא מתכלה, שצומח   אלא נראה לבאר שכוונת רש"י היא 

באותו זמן שצריך לצמוח ולא הפסיד אותו לכל העונה )בשונה אם מדובר בצמחים כשיחי ירקות(, ועוד 

שאין מה שהבהמה אכלה עיקר חפצו של האדם, ולכן יש יותר מקום להגדיר כאן את הנזק כלא מכליא 

שרש"י התכוון לתבואה, שכתבו בציטוטם את רש"י במפורש "שחת", ושחת  הבינו 2קרנא. וכך הראשונים

 .3)כ:(זה תבואת חיטין ושעורין קודם שתמלא בגרעינים כדברי רש"י במסכת ע"ז 

נשאר לחקור איזה נזק הגדיר רש"י כ'לא מכליא קרנא', האם עצם אכילת התבואה )השחת( או הנזק 

 העתידי שהתבואה תצמח פחות טוב. 

 
 תוספות )ד"ה הא דלא מכליא קרנא(, תוספות רבינו פרץ, תלמידי ר"א ור"ת והרשב"א. 2
 כותב שהמילה 'שחת' שהוסיף תוספות בציטוטו את רש"י מחוייבת.  וכן בנחלת משה 3
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 דרת הקרנא ו'לא מכליא קרנא'ב. הג

 אפשרות ראשונה 

, 4אם מדובר על הנזק הנגרם בעצם אכילת השחת שהיה יכול להאכיל את השחת לבהמותיו או למוכרה 

צריך לבאר בשונה ממה שהגדרנו בתחילה שהגדרת הקרנא אינה גוף החפץ )שהרי כאן לכאורה גוף החפץ 

מתכלה( אלא התשמיש העיקרי של החפץ. כאן התבואה חוזרת וגדלה ותשמישה העיקרי לא נפגע, 

שעיקר התבואה זה הגרעינים שלה שמיועדים למאכל אדם והשחת היא רק מאכל בהמות ואינה חשובה  

לכן הוי לא מכליא קרנא ולולא חידוש   )כמו שמוכח בב"ב לו.("כ, וזריעת התבואה בדר"כ אינה בשביל השחת  כ

 .5התורה שחייב על זה היינו פוטרים אותו

הבינו בדעת רש"י, שכן הקשו על רש"י שאכילת השחת הרי  )ד"ה הא דלא מכליא קרנא(כך נראה שתוספות 

יו יכולים לקצור. מבואר מדבריהם שרש"י התכוון בנזק שלא היא בכלל מכליא קרנא שגם הבעלים ה

 מכליא קרנא על עצם אכילת השחת אלא שהקשו עליו שזה כן הוי מכליא קרנא.

 על הסבר זה ישנן כמה קושיות:

הראשונה היא קושיית תוספות שהזכרנו, שמקשה שאכילת השחת כן הוי מכליא קרנא שגם הבעלים היו  

 כמו שהבנו ברש"י שאכילת השחת הוי 'לא מכליא קרנא'.יכולים לקצור, ולא 

והיה ניתן להסביר ע"פ מה שהגדרנו ש'קרנא' זה השימוש העיקרי, כאן האכלת השחת לבהמות היא לא  

השימוש העיקרי של התבואה ולכן מוגדרת כלא מכליא קרנא, אולם תוספות הקשה שאכילת השחת כן 

 שחת לבהמות כן נחשבת השימוש העיקרי.נחשבת מכליא קרנא משמע שהבין שאכילת ה

את קושיה זו ניתן לתרץ בפשטות, רש"י מסתכל על כל התבואה עם השחת כדבר אחד כחפץ אחד ולכן 

מסתכל על    'גם אם נחסר חלק ממנו כל עוד התשמיש העיקרי של התבואה קיים לא הוי מכליא קרנא. תוס

 יש השחת ניזוק הוי מכליא קרנא ביחס לשחת.התבואה והשחת כשני דברים שונים ולכן גם אם רק תשמ

אומרת: "ואלו מפסיקין לפאה... )ב, א( ניתן לומר שזה מחלוקת תנאים מפורשת, המשנה במסכת פאה 

והקוצר לשחת מפסיק דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אינו מפסיק אלא אם כן חרש". ובהסבר המחלוקת 

הוי תחילת קצירת התבואה ויש כאן שדה אחת רק שנחלקו ר"מ וחכמים האם קצירת השחת  6מבארים

שהתחילו לקצור אותה ולא מפסיק לפאה ויתן פאה אחת )שיטת חכמים(, או שקצירת השחת אינה נחשבת 

כתחילת קצירת התבואה ואז יש כאן שדה שנחלקה לשתיים וצריך לתת פאה מכל צד )שיטת ר"מ(. וניתן 

ממש חלק מהתבואה שלכן קצירתה זה נחשב תחילת  לומר שגם ר"מ וחכמים נחלקו האם השחת הוי 

קצירת התבואה או שהשחת והתבואה הם שני חלקים נבדלים ולכן קצירת השחת לא הוי תחילת קצירת 

התבואה. רש"י סובר כמו חכמים שהשחת זה חלק אינטגרלי מהתבואה לכן קצירתה אינה מפסיקה 

 
 וכך מסבירים כמה אחרונים.  4
ולא היה ניתן ללמוד זאת מנזק של מכליא קרנא כמו שהגמרא חיפשה מקור ששן חיה חייבת ולא למדה זאת   5

 בפשטות משן בהמה.  
 ע כך בירושלמי פאה. תוספות יום טוב, ר' עובדיה מברטנורא, מלאכת שלמה וכן קצת משמ  6
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שהשחת הוי חלק נפרד מהתבואה לכן קצירתה    ואכילתה לא נחשבת מכליא קרנא, תוספות סובר כמו ר"מ

 מפסיקה לפאה ואכילתה הוי מכליא קרנא.

 אולם לא מסתבר שהראשונים נחלקו במחלוקת תנאים. 

לכן יש שרצו לתלות את מחלוקת רש"י ותוספות בנזק שחוזר ומשלים את עצמו, שהבינו שרש"י התכוון 

לשורף בית חבירו ויש לבית ביטוח וחברת   שהתבואה כאן תחזור ותצמח ואין כאן הפסד, ודימו זאת

הביטוח משלמת את כל הנזק האם מוטל גם על השורף לשלם, וזה תלוי בחקירה האם התשלום הוא על 

ההפסד הנגרם לניזק או על מעשה ההיזק, שתוספות סובר שהתשלום הוא על מעשה ההיזק וכאן עשה 

ד הנגרם לניזק והרי כאן אין הפסד שהתבואה מעשה היזק וחייב בתשלומין ורש"י סובר שחייב על ההפס

 חוזרת וצומחת. 

אולם קשה מאוד להסביר כך שהרי לא כ"כ שייך לומר שאין כאן הפסד לניזק שהרי מה שהבהמה אכלה 

לא יחזור וזה שהתבואה חוזרת וצומחת זה לא משלים את מה שהבהמה אכלה, ויש כאן נזק שהיה יכול 

ר אותה והתבואה הייתה חוזרת וצומחת גם לו ועכשיו שבהמותיו להאכיל את השחת לבהמתו או למכו

 של המזיק אכלו זאת הוא הפסיד את זה. 

ועוד שקשה מלשון רש"י עצמו שכתב "וסופו לחזור ולצמוח אבל לא כתחלה" ואם כוונתו כהסברנו מדוע  

צמח כתחלה רש"י כותב "לא כתחלה" הרי אם כל הנזק זה עצם אכילת השחת גם אם תחזור התבואה ות

)כמו שהייתה צריכה לגדול לולי אכילת השחת(, את השחת הוא הפסיד וגם אם נסביר שהשחת עצמה  

 חוזרת וגדלה עדיין את השחת הראשונה הוא הפסיד.

 

 שיטת הגר"ח מבריסק - אפשרות שניה

גיעה ר' חיים הסביר באופן אחר )מובא באהל ישעיהו מסיכומי תלמידים(. ע"פ ר' חיים הגדרת מזיק מ

כאשר הוא גורם הפסד לניזק )הפסד ממוני( אולם כאשר הזיק חפץ ולא נגרם מזה שום הפסד ממוני לניזק 

 אינו נחשב מזיק ולא צריך להשלים את החפץ. 

ר' חיים מגדיר 'לא מכליא קרנא' שהכוונה למקרה שהאדם הזיק חפץ של חברו אולם לא גרם לו הפסד 

ידשה התורה שצריך לשלם על כל החפץ )את כל שוויו ולא רק את כספי בשווי כל החפץ אלא רק חלקו, ח

 הממון שחיסר(. 

ולפי זה מסביר ר' חיים את רש"י, כוונת רש"י שעל השחת שהזיק צריך לשלם, אבל היות והשחת לא 

נצרכת לבעלים אין כאן הפסד ממון לכן פירש רש"י שכאשר תחזור ותצמח תצמח לא כבתחילה וממילא 

עלים, ונחשב מזיק וחייב לשלם על כל השחת )ועל מה שלא חזר וצמח כתחילה נחשב יש כאן הפסד לב

 מכליא קרנא וכמובן שחייב, וכל החידוש הוא שחייב לשלם על כל השחת(. 

ומדמה זאת למקרה שהיו לאדם שני ספרים ישנים וכל אחד היה שווה חמש מאות רובל ובא אחד ושרף 

ר ועמד על אלף רובל, האם יהיה חייב השורף לשלם. ואומר ר' אחד הספרים, ועכשיו הספר השני התייק

חיים שע"פ רש"י הזה יהיה חייב לשלם אבל בתנאי שהמחיר עכשיו של הספר השני לא מכסה לגמרי את 

המחיר של הספר הראשון שאם כן לא נחשב כלל מזיק שאין כאן הפסד ממוני, אבל אם לא מכסה לגמרי  

 של הספר הראשון. יהיה צריך לשלם את כל שוויו 
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אולם נתקשיתי בהבנת דבריו, שהרי עצם אכילת השחת זה הפסד ממוני שגם אם הבעלים לא היו צריכים 

לשחת עדיין היא שווה כסף, והשחת לא חוזרת וצומחת ולא משלימה את עצמה אלא התבואה עצמה  

ה חסרה ואינה מתחילה לצמוח, ופשוט שיהיה חייב לשלם על כל השחת שהרי את כולה הזיק וכול

משלימה את עצמה. ואם ר' חיים סובר שכאשר הבעלים אין צריכים לשחת לא הוי הפסד ממוני, מדוע 

צריך לשלם על השחת? הרי הבעלים לא רצו אותה ויהיה צריך רק לשלם על מה שחזר וצמח בה לא 

כילתה מהווה  כבתחילה, ואם נסביר שהבעלים תובעים אותו על השחת אז הם כן מעוניינים וממילא א 

 הפסד להם ונחשב מזיק גם אם התבואה אח"כ תחזור ותצמח כתחילה שהרי הפסידו את השחת של עכשיו.

ועוד שהמקרה עם השחת אינו דומה כלל למקרה עם הספרים ששם ע"י שרפת האחד מחיר השני עלה  

ביר שהשחת אבל כאן ע"י אכילת השחת רק הפסיד שהרי התבואה הייתה צומחת בכל מקרה. וגם אם נס

עצמה תחזור ותצמח עדיין יש כאן הפסד שהרי אם היה מאכיל לבהמות שלו גם היה חוזר וצומח, יוצא 

 שאין שום חידוש בזה שמשלם את כל השחת שהרי את כולה הזיק! 

לכן נראה שמוכרחים לומר שטעו התלמידים בהבנת דברי הארי, והראיה שיש לפחות ארבע גרסאות 

 .7בסוגיאשונות לדברי ר' חיים 

 

 אפשרות שלישית

אלא מוכרחים להסביר שרש"י התכוון לנזק העתידי שיגרם לתבואה שתצמח לא כבתחילה, כלומר  

שרש"י הביא דוגמא לנזק שלא מכליא קרנא הוא לא דיבר על עצם אכילת השחת אלא על זה שע"י אכילת 

א שהרי התבואה נמצאת רק , וזה נחשב לא מכליא קרנ8השחת התבואה שתצמח אח"כ תהיה פחות טובה

שהיא פחות טובה ושווה פחות. וזה הדגש בדברי רש"י שתחזור ותצמח אבל לא כתחלה כלומר לא באותו 

 איכות אם לא היה השחת נאכל. 

ולפי הסבר זה הגדר של קרנא זה גוף החפץ )כמו שהסברנו בתחילה( ולא מכליא קרנא זה פגיעה בשווי 

 מגוף החפץ. החפץ ואיכותו מבלי לגרע 

וכך לכאורה משמע מהגמרא בדף כג: שמגדירה את המקרים שבהמה נתחככה בכותל להנאתה )והכותל  

נפל( או שטינפה פירות להנאתה שלא התבערו עד תומן, שלכאורה האבנים של הכותל קיימים רק לא 

קיימים ולא בצורה של כותל אלא כגל אבנים ואין כאן חיסרון בחפץ אלא רק באיכות וכן בפירות הם 

 נחסרו כלום רק שהם עכשיו מטונפים ושווים פחות. 

אולם יש לדחות ראיה זאת, משום שאם כך מדוע רש"י לא הביא את זה כדוגמא של לא מכליא קרנא?! 

ניתן להסביר שרש"י חיפש נזק של אכילה שהיא לא מכליא קרנא ולא צורת נזק שונה, אבל נראה לדייק 

ל גדר של מכליא ולא מכליא קרנא של סוגייתנו אלא מחפשת שהבהמה שהגמרא שם לא דיברה כלל ע 

תבער מהעולם את הדבר הניזוק לגמרי "והא בעינא כאשר יבער הגלל עד תומו וליכא" כלומר כילוי גמור, 

וכן משמע גם מרש"י שפירש שם שטינוף הפירות נגרם ע"י שהבהמה התגלגלה עליהם ומעשה כזה  

 
באהל ישעיהו יש שלוש נוסחאות שונות ובספר 'חידושי ר' חיים בסוגיות הש"ס' יש נוסחה נוספת )ובחידושי ר'   7

חיים על הש"ס לא מופיע כלל(, התייחסתי במאמר רק לגרסאות המופיעות באהל ישעיהו היות והם הנפוצות  
 והמקובלות בעולם הישיבות.  

 ס, הנצי"ב במרומי שדה, ר' נחום פרצוביץ ועוד. כך כתב הגליון אלפ 8
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קשה להגדיר שזה לא יחשב מכליא קרנא, אלא פשוט שהגמרא שם מחפשת בוודאות מחסר חלק מהפרי ו

 דבר אחר והוא כיליון מוחלט.

נחזור לאפשרות שרש"י התכוון לנזק העתידי, לפי זה מובנת הו"א של הגמרא לפטור בנזק כזה שיכול 

ן האיכות לומר המזיק לניזק הרי שלך לפניך שלא חסרתי לך כלום מגוף החפץ, חידשה התורה שגם חיסרו

נחשב כחיסרון ונזק )ורש"י דיבר רק על הנזק שנגרם לתבואה בעתיד וכלל לא התייחס לנזק שנגרם בעצם 

 אכילת השחת. בסוף המאמר נדון האם חייב לשלם גם על השחת עצמה(.

 ולכאורה קשה על הסבר זה כמה קושיות:

ממשי שהבהמה עושה אלא רק מניעת רווח . עצם זה שנקרא בכלל מזיק זה לא ברור שהרי אין כאן נזק 1

 בעתיד שהתבואה תגדל קצת פחות טוב, וא"כ לא צריך כלל להיות חייב על זה. 

כל הנזק כאן הוא גרמא שהרי לא הזיק את התבואה בידיים אלא ע"י אכילת הבהמה עכשיו את השחת,  .2

אם בדינא דגרמי שנעשה ע"י יגרם נזק בעתיד לתבואה וגם אם נאמר שזה גרמי ישנה מחלוקת ראשונים ה

 בהמתו הבעלים חייב או לא.

למה זה מוגדר כשן הרי אין לבהמה שום הנאה מזה שהתבואה בעתיד תצמח פחות וכל הנאתה היא רק  .3

 מעצם אכילת השחת. 

 שאומרת: )נה:(ויש ליישב ע"פ המשנה בריש פרק הכונס 

משלמת מה שהזיקה כיצד משלמת מה   "נפלה לגינה ונהנית משלמת מה שנהנית ירדה כדרכה והזיקה

ר' שמעון אומר אכלה פירות גמורים   שמין בית סאה באותה שדה כמה היתה יפה וכמה היא יפה שהזיקה 

 משלמת פירות גמורים אם סאה סאה אם סאתים סאתים".  

כאשר אכלה הבהמה פירות שאינם גמורים מסכימים כולם ששמין כמה היתה יפה וכמה היא יפה, כלומר  

ה אדם היה מוכן לקנות שדה עם פירות בשלב הצמיחה הזה וכמה בלי הפירות ושומה זאת הרי כוללת כמ

גם את הפוטנציאל של הפירות לגדול, ולא שמין כמה הפירות שאכלה שווים כאשר הם מנותקים  

, מוכח שגם הנזק העתידי נלקח בחשבון ולא מוגדר כגרמא וזה הגדרת נזק באכילת תבואה  9מהקרקע

רות. ונראה לבאר שהטעם לכך הוא שהאכילה עכשיו עושה גם את הנזק העתידי, שבפירות האלו היה ופי

טמון שיצמחו יותר וכאשר הזיק אותם הזיק גם את הפוטנציאל שלהם לצמוח יותר ולכן צריך לשלם גם  

בוסר( , שאדם שהזיק כופרא )תמרים )ב"ק נט:(על זה, כמו שרואים במפורש מהמקרה עם אליעזר זעירא 

 אינו משלם כמה ששווים עכשיו אלא מתחשבים גם במה שהיו עתידים להיות. 

עפי"ז מתורצות שלושת הקושיות, כאשר בהמה אוכלת את השחת היא מזיקה עכשיו גם לפוטנציאל של 

התבואה לצמוח בצורה טובה, ולכן אין זה רק מניעת רווח וגרמא אלא נזק ממשי רק שיתגלה לעין בשלב 

, ויוצא שיש לה הנאה ממעשה הנזק עצמו שבאכילה שלה עכשיו היא מזיקה את הפוטנציאל מאוחר יותר

 .10 שטמון עכשיו בתבואה והיא נהנית מעצם הניזק והוי שן )ובעתיד הנזק רק מתגלה להעין(

 

 ג. הבנת תוספות ברש"י

 
 כך הגמרא כותבת במפורש )נט:(. 9

 אחרי כתבי כל זאת ראיתי שבדומה לכך כתב הדברות משה, והוא מגדיר שהנזק קורה עכשיו.  10
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י: "פ''ה שחת  אך לפי הסבר זה דבריו של תוספות על שיטת רש"י אינם מובנים. תוספות מקשה על רש" 

שעתיד לצמוח אבל לא כתחלה וקשה והא מכליא קרנא שגם הבעלים הם יכולים לקצור", משמע שהבין 

שרש"י דיבר על שחת ואילו לפי ביאורנו רש"י כלל לא דיבר על אכילת השחת גופא אלא רק על הנזק 

 העתידי שהיא גורמת, ואולי בכלל מסכים לתוספות שאכילת השחת הוי מכליא קרנא.

ניתן להסביר שנחלקו רש"י ותוספות האם דין 'מכליא קרנא' ו'לא מכליא קרנא' זה הגדרה במזיק או בנזק, 

כלומר האם לולא חידוש התורה שחייב ב'לא מכליא קרנא' היינו פוטרים כי הנזק עצמו הוא קל יותר או 

 שהמזיק עצמו מעשיו קלים ולא נחייב עליהם. 

תה שני מעשים: האחד עצם אכילת השחת שזה מכליא קרנא כאשר הבהמה אכלה את השחת היא עש

והשני הנזק העתידי שנגרם לתבואה שהוא לא מכליא קרנא. תוספות סובר ש'מכליא' זה הגדרה במזיק 

ולכן אם המזיק עשה כאן פעולה של מכליא קרנא ונגרם גם נזק של 'לא מכליא קרנא' שניהם הוי מכליא 

נו שחייבים על זה, ורש"י לעומת זאת סובר שהגדרה של 'מכליא' זה  קרנא ואין צריכים שהתורה תחדש ל

בנזק ולא במזיק לכן אם הבהמה עשתה גם נזק של מכליא קרנא זה לא משפיע על הנזק ש'לא מכליא קרנא' 

 .11והיינו צריכים את חידוש התורה שחייבים על זה )ותוספות מקשה לשיטתו כדרך הראשונים( 

 

 ד. שיטת הרשב"א ברש"י

הרשב"א מביא את דברי רש"י על 'לא מכליא קרנא' את קושיית תוספות עליו ואת שיטת תוספות, הוא 

 מקשה על תוספות שתי קושיות וכותב שנראה לו כשיטת רש"י:

"על כן נראה לי כדברי הרב ז"ל דשחת לא מכליא קרנא כל שזרעה לתבואה, ותדע שאף בעלי התבואות  

מ אם בא  "די לאכול השחת ואחר כך תצמח התבואה ותצלח יותר, ממשלחין שן בהמותיהן בשדותיהן כ

 בעל השחת להשתלם משתלם לפי נזקו ולא כל מה שהבהמה מגרעת מן הפירות קרי מכליא קרנא". 

הסתירה בדברי הרשב"א ניכרת לכל רואה, מצד אחד כותב שסובר כמו רש"י ואילו מצד שני כותב 

יותר, והרי רש"י כתב שאכילת השחת גורמת לצמח לחזור   שאכילת השחת גורמת לצמח לצמוח ולהצליח

 ?!12ולצמוח לא כתחילה 

שלרשב"א הייתה גרסה שונה ברש"י, שלא גרס את המילים   13מכח קושיה זו מסבירים רוב המפרשים

 "אבל לא כתחלה" אלא רק את מה שציטט: "פירש רש"י ז"ל לא מכליא קרנא שחת שעתיד לצמוח". 

 

 ודחייתה 14םה. הבנת רוב המפרשי

לפי זה הסברו של הרשב"א הוא שיטה נוספת בהגדרת לא מכליא קרנא, ושיטתו כאשר אדם זורע בשביל 

התבואה והשחת לא חשובה לו, ואכילתה רק תגרום לו שבח והוא בעצמו היה מכלה אותה, חידשה התורה  

 
מבוסס ע"פ הסברו של הרב פנחס מונדשיין בספר שערי עיון, וכעין זה כותב ר' נחום פרצוביץ וכן בספר מעשי   11
 ייא. ח

ולא שייך לומר שרש"י התכוון בדבריו "לא כתחלה" אלא יותר ממה שהיה צריך לגדול, שאם כן מה הנזק ומה   12
שונה מאכילה רגילה של בהמה שהוי מכליא קרנא ועוד שלא היה צריך להוסיף מילים אלו אלא לכתוב בפשיטות  

 שסופו לחזור ולצמוח. 
 ברש"י כמו הרשב"א. עיין בדרכי דוד שכותב שגם הנימוק"י גרס  13
 דרכי ברוך, דרכי דוד, ר' משה פינקל, חלק שמואל, ר' אברהם מרדכי לדרמן ועוד.  14
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למרות שבסך הכללי הוא שאם אדם אחר שילח שם בהמותיו ללא רשות ואכלו את השחת יהיה חייב 

הרוויח אותו. כלומר הגדרת לא מכליא קרנא זה מעשה נזק שגורם שבח ותועלת לניזק וגם הניזק בעצמו 

 היה עושה אותו ולמרות זאת חידשה התורה שחייב. 

וכך נראה שגם הגר"ח הבין )מובא באהל ישעיהו מסיכומי תלמידים(, שמדמה את דברי הרשב"א למקרה 

תמונות וכל אחת הייתה שווה חמש מאות מנה ובא אדם ושרף אחת מהן ועכשיו השנייה שהיה לאדם שני  

שווה אלף מנה שהסתפקו האם יהיה חייב לשלם, והוכיח ר' חיים מהרשב"א הנ"ל שהתורה חידשה שגם 

 מעשה היזק שגורם יותר שבח וגם הבעלים היו עושים אותו חייבים לשלם עליו.  

שפט שצריך ביאור: "מכל מקום אם בא בעל השחת להשתלם משתלם לפי בסוף דבריו, הרשב"א מוסיף מ

 נזקו ולא כל מה שהבהמה מגרעת מן הפירות קרי מכליא קרנא".

ע"פ מה שהסברנו צריכים לבאר שהרשב"א מתכוון שבדרך כלל בעל השחת לא יתבע כלל את השחת, 

תמיד אכילת הבהמה נחשבת  אבל אם הוא תבע צריך לשלם לו את שווי השחת, ומוסיף הרשב"א שלא 

 מכליא קרנא שאם אכלה שחת )וזה הכוונה פירות( וזה גרם רק שבח הוי לא מכליא קרנא.

אולם ביאור זה ברשב"א קשה מכמה סיבות, אם התורה חידשה שאדם חייב לשלם גם על מעשה היזק 

ם בא ותבע שגרם ריווח לניזק, מדוע הרשב"א תולה את החיוב לשלם רק בתביעת בעל השחת שרק א 

חייב לשלם, הרי החיוב לשלם על מעשה ניזק מוטל על המזיק גם ללא תביעת הניזק כל עוד לא מחל 

 במפורש.

ועוד קשה, שאם בעל השחת בא ותובע את השחת הוא מראה שהייתה חשובה לו והיה מעוניין בה אז איך 

תיו ובעצם אכילת הבהמות  ניתן להגדיר אותה כלא מכליא קרנא ועוד שהיה יכול להאכיל אותה לבהמו

של השני את השחת גרמה רק נזק שהפסיד את השחת והשבח שנגרם לתבואה אח"כ היה קורה בכל מקרה 

גם ע"י זה שהבהמות של בעל השחת היו אוכלים אותה אז זה מכליא קרנא רגיל ולא צריך חידוש של 

 התורה בשביל לחייב על זה. 

ת על רש"י שהרי הבעלים היו יכולים לקצור את השחת ולמכור  וגם לא מובן איך תירץ את קושיית התוספו

אותה והוא כילה את הרווח הזה. וגם דחוק להסביר שמה שכתב "ולא כל מה שהבהמה מגרעת מן הפירות" 

הכוונה לשחת, וגם אם נסביר שמתכוון לשחת קשה שהלשון "כל מה" משתמע שיש חלק בשחת )פירות( 

 אנחנו מדברים על כל השחת ואין חילוק בתוך השחת עצמה. שכן מכליא קרנא ולפי הסבר זה 

 

 ו. הסבר ע"פ חלק מהגרסאות

 אם נגרוס ברשב"א:

"על כן נראה לי כדברי הרב ז"ל דשחת לא מכליא קרנא כל שזרעה לתבואה, ותדע שאף בעלי התבואות  

ר, מכל  בשדותיהן כדי לאכול השחת ואחר כך תצמח התבואה ותצלח יות בהמה  בהמות/משלחין שן 

מקום אם בא בעל השחת להשתלם משתלם לפי נזקו ולא כל מה שהבהמה מגרעת מן הפירות קרי מכליא  

 קרנא".

ונשמיט את הגרסה "בהמותיהן" ונבין שמדובר שמשלח שם בהמות אחרים ולו לא אכפת והוא לא מעוניין 

 בשחת יהיה ניתן להסביר אותו באופן אחר שכן יתיישב.
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פ מהותו )שימושו( של החפץ, ולכן "כל שזרעה לתבואה" השחת אינה מכליא קרנא, מכליא קרנא מוגדר ע" 

דעיקר מהות החיטים הוא לתבואה היוצאת מהם. וע"ז הביא ראיה שאף בעלי השחת משלחין שן בהמות 

בשדותיהן, וא"כ כיון שעיקר החפץ מוגדר ע"פ מהותו ושימושו, מוכח שהשחת לא הוי מכליא קרנא )שהרי 

שוב לבעלים(. וע"ז כתב שמכל מקום אחר דלמסקנה חייב גם בלא מכליא קרנא, אם בא בעל הוא לא ח

השחת להשתלם משתלם לפי נזקו, ומה שכתב "אם בא" הוא משום שבעל השחת מוחל על כך ולא איכפת 

לו משחת זו בדרך כלל. ולבסוף המשיך הרשב"א לבאר עיקר דבריו, שלא כל גריעותא בפירות נחשבת 

 רנא.מכליא ק

אולם הסבר זה מסתדר רק ע"פ חלק מהגרסאות וגם לא ע"פ הגרסה שלפנינו ברש"י )"אבל לא כתחלה"(. 

יוצא שקשה להסביר שהרשב"א דיבר רק על הנזק של אכילת השחת ולא על הנזק עתידי כמו שמשמע  

 ברש"י שלפנינו.

 

 ז. הסבר מחודש בדברי הרשב"א

כמו שהסברנו לעיל בשיטת רש"י, שאליבא דרש"י הנזק העתידי על כן נראה לי להסביר שהרשב"א הבין 

 שיגרם לתבואה הוא מוגדר כלא מכליא קרנא.

וביאורו של הרשב"א הוא כך: הרשב"א מפרש שמדובר במקרה שזרע לתבואה והנזק הנגרם לשחת לא  

הנזק של מעניין אותנו ולא דברנו עליו אלא על הנזק שנגרם לתבואה, וראייתו שרש"י לא מתעסק עם 

כילוי השחת היא שבדרך כלל אכילת השחת לא גורמת נזק אלא שבח ולבעלים כלל לא אכפת לו ממנה, 

ובמקרה שלפנינו קרה שאכילת השחת כן גרמה לנזק כמו שרש"י כותב )ואפשר להסביר שנגרם ע"י 

תיים הוא אכילת השחת בשלב מאוחר מבדרך כלל(, והנזק הזה שנגרם לפירות בעתיד שיצמחו פחות איכו

הוי נזק שלא מכליא קרנא. ואין סתירה בין דברי הרשב"א לרש"י, רש"י דיבר במקרה הספציפי ואילו 

 .15הרשב"א דיבר על דרך הכלל 

ולפי זה הגדרת לא מכליא קרנא היא באיכות של החפץ או הפירות, שכל עוד לא נחסר חלק ממשי מהחפץ 

 רנא.או הפירות אלא רק איכותם ירדה הוי לא מכליא ק

ולפי זה מובן למה היתה הו"א לפטור במקרה שלא מכליא קרנא שהרי יכול לטעון "הרי שלך לפניך" ולא 

 חסרתי אותך כלום, חידשה התורה שגם חיסרון באיכות החפץ או הפרי נחשב חיסרון וחייב לשלם עליו.

השחת להשתלם; וכך גם המשפט האחרון ברשב"א מובן, שצריך לפסק אותו כך "מכל מקום אם בא בעל 

 משתלם לפי נזקו ולא כל מה שהבהמה מגרעת מן הפירות, קרי מכליא קרנא".

וכוונת הרשב"א שאם בא בעל השחת ותובע את שווי השחת )ניתן לדייק זאת מזה שהרשב"א קרא לו בעל 

השחת ולא בעל התבואה( יקבל רק את השווי של השחת ולא את הנזק שהבמה גרמה לפירות בעתיד  

איכותם והנזק הזה הוי נזק שמכליא קרנא. והאדם לא יכול לתבוע את שני הנזקים אלא או את שגרעה מ

. והסברה 16השחת או את הנזק העתידי מה שהבהמה מגרעת מאיכות הפירות, וזה החידוש של הרשב"א

 
אחרי כתבי כל זאת ראיתי באילת השחר שהבין כך, שהרשב"א מדבר על דרך העולם ובמקרה הספציפי שלנו   15

 מדובר שכן נגרם נזק, אולם הוא מבאר את הרשב"א קצת אחרת, עיי"ש. 
 במפורש נימוקי הגרי"ב על המהרש"א בהסברו לשיטת רש"י.  וכך כותב 16
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בזה שאם אדם תובע את הנזק העתידי שנגרם לפירות הוא בעצם אומר שלא היה קוצר את השחת שהרי 

יה קוצר הוא היה גורם את הנזק, ואם תובע את השחת הוא בעצם אומר שהיה קוצר אותה וגורם אם ה

לעצמו את הנזק העתידי אז לא יכול לתבוע את הנזק הזה ממני, כלומר יש כאן רק נזק אחד שאם היה 

 משתמש בשחת התבואה לא הייתה גודלת כראוי ואם רוצה את התבואה כראוי צריך לא להשתמש בשחת. 

ממילא קושיית תוספות לא קשה כלל, שרש"י דיבר על הנזק העתידי ובאמת על השחת עצמה הוא מודה  ו

 .17לתוספות שנחשב מכליא קרנא 

 

 תוספות שיטת -חלק ב 
 : )ד"ה הא(אחרי שתוספות מביא את שיטת רש"י ומקשה עליה הוא מביא את שיטתו 

לטניפת פירות להנאתה תולדה כיון דפשטיה  "אלא י"ל שטינפה פירות להנאתה מכל מקום קרי לקמן 

 דקרא אירי באכילה דמכליא קרנא". 

תוספות מגדיר שלא מכליא קרנא הכוונה שהבהמה טינפה פירות בשביל הנאתה, והוא מסביר איך זה 

 מסתדר עם מהלך הגמרא בהמשך. 

 דבריו.  אנחנו נבאר קודם איזה נזק בדיוק הגדיר תוספות כלא מכליא קרנא ואח"כ נדון בהמשך

 

 א. הגדרת המקרה

כמו שנתבאר בשיטת רש"י את הקרנא ניתן להגדיר בשני אופנים או גוף החפץ או שימושו העיקרי, הגמרא 

: "והפילתו או )ד"ה נתחככה בכותל(מביאה שטינפה פירות להנאתה הוי תולדה של שן ורש"י מפרש   )ג.(להלן 

חמורים דהיינו דומיא דשן שיש הנאה להזיקה". טינפה פירות להנאתה שנתגלגלה עליהן כדרך סוסים ו

לא ניתן להסביר שתוספות התכוון בטינפה פירות להנאתה לפירושו של רש"י שהרי בדרך היזק כזאת 

 הפרי עצמו ניזק ונחסר וגם שימושו ניזק והוי מכליא קרנא לפי שתי האפשרויות. 

"לכן נראה לפרש לא מכליא קרנא דהיינו כגון   :)ד"ה הא דלא מכליא קרנא(ולכן נראה כמו שכותב תוספות ר"פ  

 שטינפה פירות להנאתה, שעדיין הם ראויים קצת ולא כלה הקרן כלל שעדיין הכל קיים".

אלא צריך לבאר שמדובר שמעשה הנזק היה כגון שעשתה עליהם גללים להנאתה או שבעטה עליהם  

 בשימושו, ולפי תוספות הקרנא זה גוף הפרי.לכלוך להנאתה, שאין חיסרון בגוף הפרי עצמו אלא רק 

אולם מנין לנו שהיזק כזה מוגדר כשן? הרי הבהמה לא נהנית מעצם זה שהפירות מתלכלכים אלא מעשיית 

 הגללים או הבעיטה בקרקע, וגם אם לא היו שם פירות הייתה נהנית. 

 כותב: )ד"ה תולדה דשן(רבינו חננאל 

נתחככה בכותל להנאתה וטינפה פירות להנאתה. פירוש אילולי  "כל שיש לבהמה הנאה בהזיקה כגון ש

 שעשתה צרכיה היתה מצטערת לפיכך חייב מפני שנהנת". 

 לזה?  ודהמ' רואים ששיטת ר"ח שגם כאשר נהנית מעצם המעשה ולא מהחפץ הניזק הוי שן. האם תוס

 
 ועין לעיל באות ג ששייך גם לכאן. 17
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ומכוס לחכמים  ניתן לראות את שיטת תוספות בגמרא בדף יז:, הגמרא מביאה שיש מחלוקת בין ס

בצרורות ובמקרה של חזיר שהיה נובר באשפה והתיז והזיק כמה משלמים. לחכמים חצי נזק ולסומכוס 

 נזק שלם, שלסומכוס אין את ההלכה למשה מסיני שצרורות זה חצי נזק.

 : )ד"ה צרורות כי אורחייהו(רש"י מפרש 

, דכל מה שהוא כחו ולא גופו קרי  דרגלהוי נמי כצרורות "וכן חזיר הנובר באשפה ומתיז צרורות בחוטמו 

 צרורות".

 :)ד"ה נובר באשפה(תוספות לעומת זאת מפרש 

 דלהנאתו קעביד".   צרורות דשן"ואע"ג דתנא צרורות דרגל אשמועינן 

רואים שבשונה מרש"י תוספות הבין שיתכן צרורות שהם תולדה של שן למרות שאין הנאה ממעשה הנזק 

 להנאת הבהמה אם נגרם ממנה נזק נחשב שן אליבא דתוספות. עצמו, אלא כל פעולה שנעשית

וע"פ זה תבואר גם הגמרא בדף יח:, הגמרא מביאה ברייתא: "ת"ש בהמה שהטילה גללים לעיסה רב יהודה  

אומר שמשלם נזק שלם ורבי אלעזר אומר חצי נזק", ומעמידה הגמרא שנחלקו במחלוקת סומכוס וחכמים  

 נ ומדובר במקום שזה לא היה משונה שלא הייתה יכולה לזוז משם. " צרורות נזק שלם או חהאם חייבים על  

 : )ד"ה דדחיק לה עלמא(רש"י פירש 

"שעומדת במקום צר ואין לה מקום לזוז משם, ובשלא להנאתה עסקינן כגון במשלשלת דאי להנאתה  

ה דשן נינהו דשן הזיקא דגופא ונראה בעיני דכל גללים להנאתה הוא ואפ"ה לאו תולדתולדה דשן היא. 

, והא דאמרינן בפ"ק )ג.( טינפה פירות להנאתה הוי תולדה דשן היינו כגון  הוא והני צרורות נינהו 

 שנתגלגלה עליהן כדרך סוסים וחמורים שקורים בלט"ר וכן עיקר".

סובר רואים שרש"י פירש שטינפה פירות הכוונה שנתגלגלה עליהן ולא שהטילה עליהם גללים בגלל ש

שצרורות לא יכולים להיות תולדה של שן אלא רק של רגל, אבל לפי מה שראינו בתוספות שיש צרורות 

 שן ממילא יסבור תוספות שטינפה פירות להנאתה הכוונה שהטילה עליהם גללים והוי שן.דשהם תולדה  

לך, כמו אולם אם כך מדוע תוספות לא כתב כגון שבאה הבהמה לאכול את הפרי ונפל מפיה ונתלכ

 שנשכה כיכר בפיה ולא נחסר כלום ונפל ונתלכלך, שחייבת מדין שן? 18שכותבים חלק מהראשונים

ויש להסביר ע"פ מה שאמרנו לעיל בשיטת רש"י )אות ג(, ששיטת תוספות היא שהגדרת מכליא ולא 

 חמורה, ולכןמכליא קרנא זה במזיק עצמו שלא מכליא קרנא זה שהמזיק עושה פעולה שונה ופחות 

תוספות לא יכול להביא דוגמא שנשכה כיכר בפיה שזה פעולה של מכליא קרנא וגם מה שאח"כ נפל 

 ונתלכלך נחשב ע"פ שיטתו כמכליא קרנא, שכל דבר שנגרם בגלל פעולת אכילה נחשב מכליא קרנא.

 

 ב. הגדרת הנזק

זה שהפירות נתלכלכו בצורה   ומעתה ישנם שתי אפשרויות להבין באיזה לכלוך ונזק מדובר, הראשונה

שהלכלוך לא ירד לעולם ואז הנזק זה עצם הפחתת שווי הפירות, והשנייה שמדובר בלכלוך שכן ירד והנזק 

 זה הטרחה והוצאות על הניקוי של הפירות.

 
 ר' ישעיה )מובא בשטמ"ק( והמאירי. 18
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 . 19נבאר כל אפשרות בפני עצמה, נתחיל באפשרות שהלכלוך כן יורד

 

 אפשרות ראשונה  

ה ההוצאות מסביב אז ניתן להגדיר את הקרנא כגוף החפץ או כשימושו אם הלכלוך יורד וכל הנזק ז

העיקרי שבמקרה שלנו לא נפגעו ו'לא מכליא קרנא' לכאורה הכוונה לכל נזק שנגרם לבעלים מבלי לפגוע 

 בגוף החפץ או בשימושו.

ה אולם לכאורה קשה מאוד להסביר כך שהרי הנזק כאן הוא רק גרמא שלא הפעולה הישירה של הבהמ

היא מחסרה אותו ממון אלא הצורך אח"כ לנקות את הפירות וגם אם נגדיר שזה גרמי ישנה מחלוקת  

ראשונים האם על גרמי שעשתה בהמתו האדם חייב או לא, ועוד מדוע שלא יוכל לטעון האדם הרי שלך  

 : )צח.(י הדינים שרבה מביא אצלנו נלפניך? שהרי לא שינה כלום בגוף החפץ. וכמו שאנחנו רואים מש

והני   הזורק מטבע של חבירו לים הגדול פטור מאי טעמא אמר הא מנח קמך אי בעית שקליה אמר רבה"

ואמר רבה השף מטבע של חבירו פטור מאי  מילי בצלולין דקא חזי ליה אבל עכורין דלא קחזי ליה לא... 

 נא חסורי חסריה...". אבל שייפא בשופי 20וה''מ דמחייה בקורנסא וטרשיה  טעמא דהא לא עבד ולא מידי

 מסביר:  )ד"ה פטור(ורש"י שם 

"כדמפרש ואזיל דלא שקליה בידיה אלא דאדייה שהיתה ביד בעלים והכהו זה תחת ידו וניתזה לים  

ואי משום דבעי למיתב זוזא לבר  הואיל וצלולים הן וקא חזו ליה אמר ליה הא מנח קמך ואינה אבודה 

 ". ורם להפסידו אותו שכר וגרמא בנזקין פטוראמוראה למישט ולמישקליה גרמא הוא שג 

 מוסיף:  )ד"ה עכורין וצלולין(ותוספות שם 

ואפי' צלולין אי לא מצי   לאו דוקא אלא אפי' עכורין אי מצי בר אמוראה למשקלינהו הוו כצלולין"

למשקלינהו חייב והא דנקט צלולין. ועכורין משום דסתם צלולין מצי שקיל להו בר אמוראה וסתם  

 עכורין לא מצי שקיל בר אמוראה". 

יוצא שגם במקרה שלנו של טינוף פירות לא יהיה חייב שהרי אפשר לנקותם ומצי למשקלינהו מהלכלוך 

היה חייב שכמו שרש"י הסביר זה גרמא ועוד שאין שינוי בגוף הפירות וגם על התשלום על הניקוי לא י

וזה אפילו יותר קל מהמקרה של השף מטבע של חבירו שפטור. יוצא שקשה מאוד להסביר שמדובר 

 בלכלוך שניתן לניקוי.

נשברה "  )כח.(אולם אם כדברינו נמצא שדברי רבה נסתרים משתי משניות מפורשות במסכתנו: הראשונה 

רבי יהודה אומר במתכוין חייב באינו מתכוין  ברה''ר והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית חייב כדו

המצניע את הקוץ ואת הזכוכית והגודר    השופך מים ברה''ר והוזק בהן אחר חייב בנזקו"   )ל.(פטור". והשניה  

 את גדרו בקוצים וגדר שנפל לרה''ר והוזקו בהן אחרים חייב בנזקן".

ות העמיד רב שנטפו כליו במים )ולא הפקיר אותם(, ודוחק להעמיד שמדובר בלכלוך  ואת שתי המשני

שלא יורד שהרי המשנה ורב לא חילקו בזה, וא"כ משמע שחייב גם על לכלוך שניתן לניקוי, ועוד דמבואר 

שאשה שהשאילה מחברתה בגד ונתלכלך בדם פטורה מלכבסו שיכולה לומר   )נח.(להדיא בגמרא נידה 

 
 כך הנצי"ב סובר בהסברו לתוספות בספרו מרומי שדה.  19
 הכוונה שהכה על המטבע וקלקל את צורתה מבלי לחסר ממנה דבר.  20
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אשונה התלכלך אבל אם בוודאות התלכלך אצל השואלת חייבת לכבסו, ומפורש יוצא מדברי שאצל הר

 הגמרא שיש חיוב תשלומין על לכלוך שניתן לניקיון. 

 מביאה משנה וברייתא:  )בבא קמא כ:(ונראה שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, הגמרא 

השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו הא  "תנן המקיף חבירו משלש רוחותיו וגדר את הראשונה ואת 

רביעית מחייבין אותו ש''מ זה נהנה וזה לא חסר חייב שאני התם דאמר ליה את גרמת לי הקיפא יתירא...  

רבי יהודה אומר אף זה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר ש''מ זה נהנה וזה לא   ת''ש

 ייתא". חסר חייב שאני התם משום שחרוריתא דאש

הגמרא מבינה שכאשר אדם נהנה מחבירו וגרם לו נזק צריך לשלם לו על זה. נחלקו הראשונים האם משלם 

 רק על הנזק ועל ההנאה פטור מדין זה נהנה וזה לא חסר או שמגלגלין עליו הכל וצריך לשלם על ההנאה.

 מביא את השיטות השונות:   )ד"ה וכתב הרמ"ה(הנימוק"י 

עליו כשיעור מה שהפסידו בשחרות הכותלים אבל טפי לא... זה דעת הרמ"ה ז"ל.  "חייב הדר לשלם לב

אבל דעת הרא"ש והריטב"א דאע"ג דלא מחסר ליה אלא דבר מועט משלם לו כל מה שההנהו וכן דעתם  

גבי יתמי בסמוך ומסתייעי מהא דאמרינן מגלגלין עליו את הכל וכדמשמע מתוך הסוגיא בגמרא דמשום  

 א שהוא חסרון מועט מגלגלים עליו את הכל". שחריתא דאשיאת 

 וכן הבין הרשב"א שחייב לשלם לו על הכל. 

 :)כא. ד"ה ויהבי להו(וכן כתבו התוספות במפורש בסוגיא זו דיתמי 

"ומחמת כן חייב לשלם מה שנהנה אע''פ שלא חיסר כל כך וכן מוכח כולה שמעתין כדאמרינן לעיל משום  

 שחרוריתא דאשייתא". 

שכאשר אדם מזיק את חבירו בגרמא והמזיק נהנה יהיה חייב לשלם   )שסג, ד(מד בקצות החושן ע"פ זה ל

 .21על הנזק 

נוכל ליישב לפי"ז את ההסבר בתוספות שמדובר בטינוף שיורד וכן חלק מהסוגיות הנ"ל. ע"פ האמור מובן 

א )הטרחה והוצאות שכאשר הבהמה טינפה פירות להנאתה והיה כאן הנאה נחייב גם על הנזק שנגרם בגרמ

בניקוי הפירות(, וזה בעצם נזק שלא מכליא קרנא. וגם מובן החיוב במסכת נידה כאשר לכלכה את הבגד  

 שפטר לא היה הנאה ולכן פטור. (צח.)שהרי היא נהנתה ממנו ולכן חייבת גם על גרמא, ובמקרה של רבה 

 ות שלא היה מזה הנאה למזיק.אולם עדיין קשה משתי המשניות הנ"ל שחייבו על טינוף בגדים למר

על דברי הגמרא נזקי כלים בבור פטור, מביא את הרב רבינו יהונתן: "וכלים פטורים   )כח:(בשיטה מקובצת  

 דשבירתן זו היא מיתתן ובגדי משי וארגמן טנופן נמי היינו מיתתן".

מכך ניתן ללמוד גם למקרה שלנו כאשר לא הפקיר את המים וחייב מדין שור שהכוונה שחייב על בגדים 

תן לתיקון. וממילא לא קשה שהמשניות דיברו על טינוף שלא יורד ולכן שאם נטפו ניזוקין באופן שלא ני

 חייב גם אם אין הנאה מהניזק שהרי זה לא נזק בגרמא אלא ישיר.

אולם כמו שאמרנו לעיל קצת דחוק להעמיד את דברי רב "לא שנו אלא שטינפו כליו במים" רק בבגדי 

 משי וארגמן.

 
"שחרוריתא דאשייתא", שזה הנזק שנגרם לכותלי הבית מהשימוש בבית   הוא לומד זאת מהחיוב לשלם על  21

 והבישול בו, ונזק זה מוגדר כגרמא. 
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כותב שמי ששכר פרה מחברו ונולדה בה מכה בפשיעת השוכר   , ו()חו"מ שזניתן להסביר באופן אחר; הטור  

שלא מחמת מלאכה, יש אומרים שהוא פטור מלשלם כיון שסופה להתרפאות מאותה מכה ולא הוי אלא 

שבת ואין דין שבת בבהמה, לפיכך אם מתבטלת כמה ימים פטור כיון שסופה להתרפאות. ויש חולקים 

מכה שסופה להתרפאות שבת לפי שאינו עומד למכירה, אבל בהמה  ומחייבין, שדוקא לגבי אדם נחשבת

 שבכל שעה עומדת לימכר ואם יבוא עכשיו למוכרה תהיה שווה פחות מחמת המכה חשוב נזק וחייב.

שואל ע"פ דעת המחייבין בטור, מה יהיה הדין אם נפחת כספה מחמת שצריך לשלם    )ב"ק סימן יג(החזון איש  

ואה הם יודו שפטור, דלא פליגי אלא בשבת שזהו נזק בהחלט שהרי אי אפשר רפואתה. ועונה שלגבי רפ 

. אבל רפואה פטור בבהמה היינו אפי' היא הולכת ומתנוונת בלא רפואה 22בשום תרופה לסלק את השבת

מ"מ כיון שאפשר לסלק את הנזק ע"י רפואה לא מקרי נזק כלל אלא הוי כקשרה ידיה ורגליה דלא מקרי 

טורח להתירה ואפילו אי צריך להוציא הוצאות על רפואתה מ"מ לא מקרי נזק אלא גרמא נזק אלא גורם 

והלכך שמין את הנזק רק מה שאין לו תקנה להחזירו אבל זה שאפשר להחזירו ברפואה אין מחייבין את 

 המזיק, ומדמה זאת למטיל מטבע חבירו לים שפטור.

ך לומר דכל שאפשר לחזור ברפואה לקדמותו לא אולם החזון איש מסייג את דבריו, שדוקא בבע"ח שיי

קרינן ליה נזק אלא קרינן ליה גרם טורח, אבל כלי שפגמו לעולם מקרי נזק שזה שאומן מתקנו הוא כלי 

חדש ואין כלי חוזר לקדמותו לעולם, ודוקא בבעל חי שיש לו כח להרפא מעצמו במקרים רבים ואף  

ל כח החי שאין הסמים מרפאים בשר המת והלכך קרי במקום שמרפאים בסמא הוא רק עוזר לרפואה ש

 ליה לעולם חזרה לקדמותו אבל לא בכלים. 

, זרק מטבע לים ואפשר לבר אמוראי להעלותו והשף מטבע של )צח.(והוא מביא את שני המקרים של רבה  

ו חבירו דמחיי בקורנסא וטרשיה, שרואים שהגמרא אמרה גם בכלים אם ניתן להחזיר את המצב לקדמות

 פטור ולא רק בבהמה. 

ומתרץ שבזרק לים אין כאן רק גרם טורח שאין כאן שום שינוי במטבע ולא קרינן ליה נזק, אך את המקרה  

של השף מטבע של חבירו לא ניתן לתרץ כך, שהרי יש כאן שינוי וכמו מי שמחייה וטרשיה לכלי קבול של 

תה וגם אין צורתה רק סימנא לא חשבינן חבירו שמקרי נזק, לכן מתרץ שאפשר דבמטבע קל להחזיר צור

 ליה רק לגרם טורח. 

 וכותב החזון איש אח"כ: 

"ומ"מ נראה דאין למידין מכאן למקום אחר וכל פגם בכלי שפוחת כספה מקרי נזק אף שאפשר לאומן  

לתקנה וכש"כ בחיסרו שזה חשיב גם במטבע נזק וכדאמר בשייפא בשופינא וכן טינפו כליו חשבינן נזק  

ר ב"ק )כח:( ומשמע אפי' אפשר להעביר הטינוף וכן מבואר בהדיא נדה )נח.( דאם נכתם הבגד ביד  כדאמ

וחשיב הכתם נזק והליבון  השואל חייב לכבסו ונראה דמראה מקרי מציאות וכשמכבסו יוצר בגד מלובן 

 ". תיקון מחודש

 .23עפי"ז מובן שגם בפירות חשיב הטינוף נזק והניקוי הוא תיקון מחודש

 
אלא שאין שבת רק מניעת ריוח ולא חשיב נזק ובזה ס"ל דנהי דאי אפשר לשום שבת של כל יום ויום אבל אכתי   22

 מאי דאיפחת דמיה במכירה אפשר למחשב לנזק. 
ואולם אפשר לדמות טינוף פירות לשף מטבע של חבירו שקל לנקותם בשונה מבגד ולכאורה נהיה צריכים לדון   23

 כל מקרה לגופו. צ"ע.  
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ראינו שיש שתי דרכים לבאר שמדובר בלכלוך שניתן לניקוי, דרכו של הקצות שכל שיש הנאה חייבים  

גם על גרמא ודרכו של החזון איש שטינוף גם שיורד נחשב נזק ממשי ולא רק גרמא, נעבור עכשיו 

 לאפשרות השניה להסביר בתוספות שמדובר בלכלוך שלא יורד.

 

 אפשרות שנייה

, ולא ניתן להגדיר שהקרנא זה השימוש העיקרי 24ומר שמדובר בלכלוך שלא יורדאפשרות אחרת היא ל

של הפרי, שהרי כאן הוא נפגע, ששימושם העיקרי של פירות זה למאכל אדם וכאן אנשים לא יאכלו אותו 

אלא רק בהמות, לכן צריך להגדיר שהקרנא זה גוף הפרי וכאן הנזק אינו בגוף החפץ אלא בשימוש בו, 

 בשימוש החפץ מבלי לגרוע מגוף החפץ מוגדרת כלא מכליא קרנא.ופגיעה 

שהשף  )צח.(ויש להקשות, למה לא יוכל לטעון הרי שלך לפניך ועוד מה שונה נידון זה מהדין של רבה 

 מטבע של חבירו ועכשיו לא ניתן להשתמש בו שהוא פטור?

ונוכל להבין זאת ע"פ דברי החזון  ונראה להסביר שיש לחלק בין הנזק הנגרם למטבע לנזק הנגרם לפירות

איש לעיל שהנזק במטבע ניתן לתיקון והאומן יכול להחזיר את המטבע למצבה הקודם בקלות ואם כך כל  

הנזק זה התשלום לאומן וממילא זה גרמא ופטור. בפירות לעומת זאת אנחנו מדברים על נזק שלא ניתן 

ראוי רק למאכל בהמות ויש כאן פגיעה בשימוש לתיקון, ועכשיו בני אדם לא יכולים יותר לאוכלם ו

חידשה התורה שגם נזק כזה של פגיעה בשימוש הפירות מבלי לחסר בגוף הפרי עצמו    הפירות. במקרה זה 

 )ב"ק ד:(מוגדר נזק וחייבים עליו, וזה ההגדרה של לא מכליא קרנא. דבר זה דומה למה שמצינו בגמרא 

ין( נחשב מזיק למרות שלא שינה כלום בגוף הפירות אלא פגע שהמדמע )מערב פירות תרומה בפירות חול

 .25רק באפשרויות השימוש שלהם

 

 ג. הקושי בשיטת תוספות 

אומרת   )ג.(בהמשך הסוגיא    'ער לקושי המרכזי בשיטתו שלא מכליא קרנא זה טינוף פירות שהרי הגמ  'תוס

הרי טינוף פירות צריך להיות אב שנלמד  ס'שתולדה של שן זה שטינפה פירות להנאתה ואם כדברי תו

 . 'מהפס

תוספות מתרץ שפשט הפסוק מדבר על שן של מכליא קרנא לכן הגמרא קוראת לטינוף פירות שזה לא 

 מכליא קרנא תולדה )אין נפק"מ לדינא בין אב לתולדה חוץ מצרורות(. 

מדוע הייתה הגמרא צריכה ללמוד שחייבים על שן שלא מכליא  א.קושיות:  ב' 'שה על תוסהרשב"א מק

 ב.קרנא דומיא דרגל, הלא גם לולא הלימוד הזה היינו מחייבים על טינוף פירות שהרי זה תולדה של שן. 

לדה,  נתחככה בכותל ולא היה לשן תווגם אם נסביר שבלי ללמוד מרגל לא היינו מחייבים טינוף פירות 

 לאעכשיו שלמדנו מרגל זה אמור לקבל מעמד של אב ולא תולדה כאילו כתוב במפורש כמו ש "כא 

והוא  לבין אזלא ממילא שנלמד משן  'אב שכתוב במפורש בפס היא מחלקים בין רגל ששלחה שלוחי ש

 גדרים אב. ושניהם מתולדה ו

 
 וזו שיטת הגרנ"ט )ב"ק סימן קיא(.   24
 אולם אפשר לחלק שזה ניזק שאינו ניכר, והדמיון לא פשוט )עיין בגרנ"ט(.  25
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על טינוף פירות וזה לא היה   האחרונים מתרצים שבאמת לולא הלימוד של לא מכליא קרנא היה פטור

תולדה של שן, ולא קשה משלחה שלוחי ואזלא ממילא ששם הנזק הוא אותו נזק ולכן אין סיבה להגדיר 

את שלחה שלוחי אב ואזלא ממילא תולדה, אבל במכליא קרנא ולא מכליא קרנא הנזק עצמו הוא שונה 

 לכן מכליא קרנא יוגדר כאב ולא מכליא קרנא יוגדר כתולדה. 

  )אות ג בשיטת רש"י( ם כך צריך להבין במה נחלקו הרשב"א ותוספות? ניתן להסביר ע"פ מה שהגדרנו לעיל  א 

שלתוספות הגדרת מכליא קרנא ולא מכליא קרנא זה בפעולת הנזק שהמזיק עושה פעולה שונה, ואילו 

בר שלא לרש"י הגדרת מכליא ולא מכליא קרנא זה שהתוצאה שונה שהנזק שונה. לפי זה תוספות סו

מכליא קרנא זה תולדה כי המעשה כאן שונה ממעשה הרגיל של נזק של מכליא קרנא, ואילו בשלחה 

שלוחי ואזלא ממילא מעשה הנזק הוא אותו מעשה ולכן שניהם מוגדרים כאב. לעומת זאת הרשב"א 

אשר שהולך בשיטתו של רש"י הגדרת לא מכליא קרנא זה בתוצאה שונה בנזק עצמו ולא בפעולה ורק כ

מעשה הנזק שונה הוא יוגדר כתולדה אבל בלא מכליא קרנא המעשה אותו מעשה ורק התוצאה שונה לכן 

לא שייך להגדיר זאת כתולדה וכמו בשלחה שלוחי ואזלא ממילא שהמעשה אותו מעשה ולכן שניהם  

שווה   מוגדרים כאב נזק, וכמו באש אם שרפה בגדים ואם שרפה אבנים בשניהם זה מוגדר כאב שהפעולה

 ורק התוצאה שונה.

 

 סיכום

המאמר פתח בשאלת הגדרת 'לא מכליא קרנא', התחלנו בשיטת רש"י שכתב "כגון שאכלה ערוגה וסופו 

לחזור ולצמוח אבל לא כתחלה". ראינו שמוכרחים להסביר שרש"י התכוון שהבהמה אכלה שחת והנזק 

, ושניתן להגדיר את הקרנא או כגוף שמוגדר כ'לא מכליא קרנא' הכוונה לנזק העתידי שיגרם לתבואה

החפץ או השימוש העיקרי של החפץ וכמובן ש'לא מכליא קרנא' תוגדר בהתאם וביארנו לפי ההסבר הזה 

ברש"י את דברי תוספות. הבאנו את שיטת הרשב"א ברש"י והאפשרויות השונות להבין אותו ובסוף 

כל הגרסאות ברשב"א. עברנו אח"כ לדון חידשנו בו הסבר ע"מ שיסתדר עם שיטת רש"י שלפנינו ועם 

בשיטת תוספות שכתב "אלא י"ל שטינפה פירות להנאתה", ביארנו תחילה באיזה דרך נזק מדובר כאן 

ואיך זה מוגדר כשן, אח"כ דנו לאיזה טינוף תוספות התכוון וראינו אפשרויות שונות, לבסוף התעסקנו 

 בקושיות הרשב"א על תוספות וניסינו לתרצם.


