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 פתיחה

חס  יהמתי   :( נז) וברשב"ם בבבא בתרא    ( לב:) ר בדברי הגמרא בתחילת פרק רביעי  בעיקבעז"ה  במאמר נעסוק  

 לסוגיה מקבילה. מתוך כך נברר גם מהם גדרי ההנאה האסורה ועוד סוגיות הקשורות לנושא. 

 

 גמרא

 הגמרא למודר הימנו מאכל אלא דריסת הרגל בלבד וכו'".    מחברובין המודר הנאה    ן ת: "איאומר   :( לב) המשנה  

הגמרא עונה שזהו ודר הנאה אסור להיכנס לחצר המדיר, ושואלת מי הוא התנא דמתניתין הסובר שלמ  שם

 "אפילו ויתור אסור במודר הנאה". : רבי אליעזר אשר שנה בברייתא 

הדף   על  נז:(   וגם) הראשונים  בב"ב  בברייתא   הרשב"ם  אליעזר  רבי  דיבר  שעליו  המקרה  את  במקרה :  1מביאים 

מהמוכר,   הנאה  מודר  לקנות  ושהלקוח  רוצה  עליהם    100הלקוח  לו  משלם  הוא  מהמוכר,  שקל   100פירות 

ות שהלקוח מקבל  הפיר   100פירות, כלומר מוותר על עוד פירות ללקוח.    2-3והמוכר מוסיף לו משלו עוד  

תמורת התשלום מותרת משום שהוא קנה בזבינא דרמי על אפיה, כלומר, מדובר במוצר שיש לו הרבה היצע  

. ע"כ במכירה זו המוכר נהנה מכך שהצליח למכור מוצר לא  )כמבואר בדף לא.( ומעט ביקוש והמוכר לחוץ למכרו 

מוצר כזה במחיר רגיל ולא באה לו הנאה. המחלוקת היא  מבוקש זה, ואילו הלקוח לא כ"כ הרויח שכן הוא קנה  

ור"א   ,רבנן סוברים שמותר ללקוח המודר לקבל את התוספתש  ,לגבי תוספת הפירות שהמוכר ויתר ללקוח

 סובר שגם ויתור זה אסור. 

התנא   גם  הוא  הפירות  של  במקרה  הויתור  את  שאסר  שר"א  ואומרת  למשנה  הברייתא  בין  קושרת  הגמרא 

 הרשה לו לעבור בחצרו. כששאוסר על המודר את הויתור שויתר לו המדיר דמתניתין  

יקבל ממנו מתנה בחינם    מחברובמחשבה ראשונה דעת ר"א יותר מתקבלת על הדעת. הייתכן שמודר הנאה  

וזה יהיה מותר? כדי לענות על שאלה זו עלינו לברר בעצם את החקירה בה נחלקו רבי אליעזר ורבנן ולהגיע  

שיקול הדעת יכיל את שני הצדדים. עם זאת, בשל העובדה שהגמרא קשרה בין המחלוקת בענין    לנקודה בה

ויתור על הפירות למחלוקת בענין דריסת הרגל, עלינו למצוא חקירה שתתאים לשתי המחלוקות. בכדי לברר 

הצדדים וכן   שמסביר את הסוגיה, ושם נבדוק בכל הסבר אם הוא מסביר את שני  ( ב"ב נז:) שב"ם  זאת נעיין בר 

 פירות ודריסת הרגל.  -אם ניתן להסביר על ידו את שתי המחלוקות 

 

 
 כנראה הם קיבלו זאת במסורת, יען כי לא מצאתי מקור לדבריהם. 1



 רשב"ם 

 נעיין בדברי הרשב"ם בשלושה דיבורים בב"ב נז:. 

  ,דאם איתא דלא קפדי מותר לעמוד בחצר חבירו אף על פי שמודר ממנו הנאה...  -אסורין ליכנס לחצר  ".  1

 . "בעמידה הרי הפקיר את החצר לכל בני החצר לעמוד בו ולגבי עמידה אין לו חלק בו  דכיון דלא קפיד

על דריסת הרגל בחצרו, הוא בעצם מפקיר  הרשב"ם מסביר שמי שלא מקפיד על מעבר בחצרו, דהיינו מוותר  

את זכות המעבר בחצר. לא את החצר עצמה אלא את זכות המעבר בה. דבר זה מסביר היטב מדוע חכמים  

ירים את המעבר בחצר למודר הנאה, שהרי זכות המעבר בחצר כלל לא שייכת לבעל החצר, וממילא המודר מת

בהסבר זה ישנם שני קשיים. ראשית, עלינו להסביר מדוע ר"א אוסר   לא נהנה מחבירו בעת המעבר בחצר. 

בכל זאת, הרי זכות המעבר מופקרת. שנית, הגמרא אמרה שהמחלוקת לענין דריסת הרגל מקבילה למחלוקת  

הפירות   של  במקרה  הויתור  את  מתירים  שחכמים  שהסיבה  להסביר  ניאלץ  וא"כ  פירות,  משום   היא לענין 

פת הפירות, כמו שבעל החצר מפקיר את זכות המעבר בחצר. דבר זה תמוה מאד,  שהמוכר מפקיר את תוס

הרי לפי זה אם יבוא אדם מן  היאך יתכן לומר שהמוכר רק מפקיר את הפירות והלוקח זוכה בהם מן ההפקר? 

 הפירות יהיו קנוים לו! נחזור לדיבור זה בהמשך.  –השוק, יקדים את הלוקח ויזכה בפירות 

כגון בעה"ב שמודר הנאה מחנוני ושלח לו בעל הבית פרוטה לחנוני לקנות ממנו מאה    -ר אסור  אפילו ויתו".  2

אסור בעל הבית באותו ויתור שהותיר לו חנוני דמתנה    -   אגוזים בפרוטה והוסיף לו חנוני אחת יתירה או שתים

 .הוא ואף על פי שלשאר לוקחים נמי הוסיף כמו כן

בשביל המקח הוא מוסיף לזה על החשבון הקצוב לפרוטה שאילו לא היה לוקח ממנו    דמ"מ  ,ומיהו רבנן שרו

 ."בדמים לא היה נותן לו חנוני לבעל הבית כלום

רבנן  שיטת  בו מוסברת  ואת החלק  ר"א  זה נפריד את החלק שבו הרשב"ם מסביר את שיטת  לשני    בדיבור 

 חלקים נפרדים, יען כי במבט ראשון נראה כאילו כל חלק מסביר אחרת את המחלוקת, כפי שיוסבר לאלתר.

 ענין זה בעצמו מזקיק ביאור, איך יתכן שהרשב"ם משנה את נקודת המחלוקת בין ר"א לרבנן, תוך כדי דיבור.

וכר ללקוח המודר, למרות בתחילה הרשב"ם מסביר שר"א אוסר משום שתוספת הפירות היא מתנה של המ

נותן תוספת זו כמבצע לכל הלוקחים. משמע שמחלוקת רבי אליעזר ורבנן הינה בהגדרת תוספת שהמוכר  

הפירות כאשר זה ניתן לכל הלוקחים, ונראה להסביר יותר שבעצם רבנן מתירים משום שהלוקח לא הרויח 

של   שבסופו  כיון  אוסר  ור"א  כולם,  כמו  ביושר  לו  למגיע  למה מעבר  מעבר  מהמוכר  מתנה  קיבל  דבר הוא 

לפי הסבר זה המחלוקת לגבי דריסת  ששילם וזה מספיק כדי להיחשב רווח שלא מגיע ללוקח בשורת הדין.  

הרגל הינה האם המעבר בחצר נחשב רווח כאשר הוא ניתן לכלל הציבור יחד עם המודר. אך על הסבר זה יש  

 ם לעבור. בפשט משמע שבעל החצר נותן בפרט למודר לשאול שלא מצינו הכרח שבעל החצר מרשה לכול

 .לעבור 

בחלק השני הרשב"ם מסביר שרבנן מתירים משום שהתוספת לא ניתנה ללקוח בתור סתם מתנה, אלא בעבור 

וזה מותר. לפי זה נקודת המחלוקת בין ר"א    הפירות, וא"כ זה נחשב הנאה שבאה לו בתשלום  100קנייתו את  

כמתנה בפני עצמה או לתת יותר משקל לקשר של התוספת למקח. הקושי    ת התוספת אהאם לראות  ורבנן היא  

בהסבר זה הוא שאין בידינו להעתיקו למחלוקת בענין דריסת הרגל, שהרי שם כלל לא מדובר על מקח ותוספת  

 אלא על רשות לעבור בחצר. 

ן שתברר מה מבין ההסברים  עד כאן ראינו שלושה הסברים והצגנו את הקשיים בכל אחד. נוסיף עוד אבן בוח

 הוא הנכון ואת שאר הדיבורים נסביר לפיו. 



 . "דמחמיר בנדרים טפי, דאפילו דבר שאינו הנאה כל כך אסר -והא דקתני אסורין רבי אליעזר היא ". 3

מסביר שהסיבה שהגמרא העמידה את המשנה של דריסת הרגל כרבי אליעזר היא שרבי אליעזר   הרשב"ם

 מחמיר יותר בגדרי הנאה בנדרים. נבחן לאור זה את שלושת ההסברים הנ"ל. 

 

ההסבר הראשון ברשב"ם היה שהמחלוקת היא האם כשבעל החצר מוותר על זכות המעבר, הוא מפקיר אותה 

. הסבר זה לא מסתדר לאור האמור, שהרי הוא דן בגדרי ויתור, ולא בגדרי הנאה  או שהוא נותן באופן אחר 

 בנדרים. 

מסתדר בשופי, שכן השאלה אם מתנה שניתנת גם לאחרים נחשבת רווח והנאה, הינה  ההסבר השני ברשב"ם  

 שאלה בגדרי הנאה בנדרים. 

דיון בענייני מקח וממכר ולא ההסבר השלישי אינו מסתדר, שהרי הוא דן כמה התוספת קשורה למקח וזהו  

 בגדרי הנאה בנדרים. 

מדברינו שההסבר השני הוא הנכון, וא"כ צריך להסביר את כל הסוגיה לאורו. ההסבר השני מלמד אותנו יוצא  ה

 ,לוקת בין רבי אלעזר לרבנן היא האם צריך שהמודר ישמח במיוחד כדי שההנאה תהיה אסורהעיקרון: המח

 בענין הפירות,בדיבור השני ברשב"ם,    הנאה מסוימת, ואפילו אם היא מגיעה ביושר למודר.   האו שמספיק

הרשב"ם העמיד שני תנאים לכך שנתינה תיחשב דבר שאינו הנאה כל כך. האחד, שהדבר יינתן לכולם, ולא  

 .מותרשמגיע לגמרי למודר והוא משהו  ל כתוספתלמודר בפרט. השני, שהדבר יינתן  

קיימים גם בדריסת הרגל. המקבילה למקח עצמו זו זכות המעבר בחצר, שהיא מופקרת לכל, תנאים אלו מת 

והמקבילה לתוספת הפירות היא ההנאה מגוף החצר, שרי העובר בחצר נהנה בסופו של דבר גם מעצם זה 

שהחצר קיימת, ובעצם הוא נהנה הנאה מסוימת מבעל החצר. בהנאה זו מתקיימים שני התנאים הנ"ל, היא  

בזה   ניתנת לכל מי שעובר בחצר, ולא רק למודר, וכן היא נלווית להנאה מזכות המעבר בחצר, שהיא מותרת. 

 נחלקו רבי אליעזר ורבנן, רבי אליעזר אוסר אפילו הנאה כזו ורבנן מתירים. 

מו: ד"ה היכי דמי דשרי דמקבל  )   אה גם מגוף החצר אפשר למצוא בר"ןהוכחה לכך שבעת השימוש בחצר יש הנ

המשנה מציגה מקרה בו לראובן יש מרחץ בעיר, והוא משכיר אותו לשמעון. לוי מודר הנאה משמעון. .  ( בטסקא

הר"ן מביא כמה המשנה אומרת שללוי מותר להיכנס למרחץ של ראובן רק אם לראובן אין תפיסת יד במרחץ.  

ון שלנו זה שלפי  ראשונים בשביל לתרץ קושיות מסוימות. לא נפרוש כאן את כל החשבון, אבל מה שיצא בעי

, כאשר המשכיר השכיר את המרחץ, )התירוץ השלישי( והאחרים השניים )התירוץ הרביעי(  אחרים   ,התוספות

מותר והר"ן  . לעומת זאת, לפי ר"ת  אסור למודר להיכנס למרחץ   -וגוף המרחץ נשאר שלו )כבכל שכירות(  

נים זו בדיוק המחלוקת של ר"א ורבנן.  אפשר שהרשב"ם אוחז שמה שנחלקו בו הראשו  . 2לחצר   למודר להיכנס 

של   מושג  יש  בשכירות  להפקר.  שכירות  בין  הבדל  שיש  לרשב"ם  כמענה  יסבירו  הביא  שהר"ן  הראשונים 

זו הנאה מהבעלים, אך הפקר הוא מוחלט ויצא לגמרי מידי   יד ואז אפשר לומר שאסור להיכנס כי  תפיסת 

 הבעלים. 

 

 
אמנם לפי ר"ת לא מוכרח, כיון שהוא אומר שסיבת ההיתר היא שאלמוה רבנן לשיעבוד שלא יפקע ע"י הקונם, וקשה   2

יסת הרגל יגיד שאלמוה רבנן להפקר שהרי אין שום אדם ספציפי בו יש להתחשב ובשבילו  במקרה של דרלומר שגם  
 יפקיעו את השעבוד. 



 סיכום 

ורבנן לענין פירות למשנה בענין  מעיון בדברי הרשב"ם עולה   רבי אליעזר  בין מחלוקת  שהגמרא הקושרת 

הנאה  דריסת הרגל של מודר הנאה, מתבססת על כך שהמחלוקת סובבת סביב השאלה כמה הנאה צריך כדי שה

שמח בעקבות דבר מיוחד שקיבל, אז זה אסור. לפי רבי אליעזר אפילו תהיה אסורה. לפי רבנן רק אם המודר 

 גם הוא אסור.   -ביושר ולם מקבלים אותו ושבא בעקבות דבר המגיע למודר רווח שכ


