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 הצגת הסוגייה

 :)יט:(שנינו במשנה 

משלם חצי נזק. במה   - "כיצד השן מועדת? הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות. אכלה כסות או כלים 

 פטור". - ברשות הניזק, אבל ברשות הרבים  - דברים אמורים 

דין זה נלמד מהאמור בפס' 'כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו 

 ומרת:א  )כה:(ומיטב כרמו ישלם'. הגמ' 

"ותהא שן ורגל ברשות הרבים מק"ו, ומה קרן שברשות הניזק אינו משלם אלא חצי נזק, ברה"ר חייבת,  

שן ורגל שברשות הניזק משלם נזק שלם אינו דין שברשות הרבים חייב. אמר קרא 'ובער בשדה אחר,  

 ולא ברשות הרבים'".

ומוכיחה הגמ' שאין אפשרות לומר שבשדה אחר בא למעט רק את שדה המזיק, ואילו ברשות הרבים 

נאמר שחייב, שהרי ברשות המזיק סברא היא לפטור ולא צריך לכך פסוק, ובהכרח שהפסוק בא לפטור 

 כשהזיקה ברשות הרבים.  

ל הבעלים בנזקים הללו, או ויש לדון האם טעם הפטור הוא שאין סיבת חיוב משום שאין פשיעה גמורה ש

שזוהי קולא מיוחדת מגזירת הכתוב, אע"פ שמסברא יש מקום לחייבו. ממבט ראשון נראה לומר, שמדובר 

 :)כתובות מא:(כאן ב'פטור' מגזירת הכתוב מיוחדת, וכ"כ בתוס' הרא"ש 

בור פטר אדם  "ורחמנא הוא דחס עליה. וכן חס במקצת אכל שאר נזיקין, אשן ורגל שהן פטורין בר"ה, ב

 וכלים, ובאש פטר בו את הטמון". 

וכן מובא ברבנו ברוך שהביא כמה דוגמאות 'שחס רחמנא' בנזיקין, וביניהם מנה את פטור שן ורגל ברשות 

 הרבים, ומשמע שאין כאן אלא דין פטור.

 נביט בדברי הראשונים ונראה מה הסברא לפטור ברה"ר. מה חידשה התורה בפטור זה?

 

 אורחייהו -הרמב"םדעת הרי"ף ו

 כתב:  )א: מדפי הרי"ף(הרי"ף 

"וכולהו בין אבות בין תולדות מועדין מתחלתן נינהו לבד מקרן דתם ולבסוף מועד הוא ושן ורגל ברשות  

 הרבים פטורין משום דאורחייהו הוא". 
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הרי"ף כותב בפשטות שהסיבה שבגללה התורה פטרה את הבעלים ברה"ר, היא כיוון שדרך הבהמה ללכת  

ברה"ר, ואי אפשר להגביל את הבעלים עד רמה כזאת שלא יתן לבהמה שלו ללכת ברה"ר, ולכן אי אפשר 

 להטיל אחריות על הבעלים בנזקים כאלו. 

 :)סימן א(ותמה עליו הרא"ש 

"ושן ורגל פטורין ברה"ר דאורחיה הוא. תמיה לי מה הוצרך לפרש טעמא דפטירי משום דאורחייהו הוא  

בשדה אחר ודרשינן ולא ברה"ר. ואפשר שבא לפרש טעם הפסוק למה פטרתו תורה  הא קרא כתיב ובער  

 ברה"ר לפי שדרכו לילך ברה"ר ואי אפשר שילכו הבעלים אחריהן תמיד". 

כלומר, למה הוצרך הרי"ף לתת טעם דפטירי משום דאורחייהו, הרי כתוב בתורה 'ובער בשדה אחר'  

טעם הזה? ומתרץ הרא"ש שאולי התכוון הרי"ף להסביר ודרשינן ולא ברה"ר, מאיפה הביא הרי"ף את ה

את כוונת הפסוק. מה סיבת הפטור ברה"ר? מכיוון שדרכם של בהמות ללכת ברה"ר, ואי אפשר לדרוש 

מהבעלים לשמור את הבהמה שלו עד כדי כך. לא סביר לדרוש שמירה גבוהה כ"כ ולכן במקרה והבהמה  

 אכלה ברה"ר הבעלים פטורים. 

 :2 1)נזקי ממון א, ח(  מב"םוכן משמע בר

"הזיקה ברשות הרבים או בחצר שאינה של שניהן לא למזיק ולא לניזק או בחצר שהיא של שניהן והרי  

, אם בשן ורגל הזיקה כדרכה  היא מיוחדת להניח בה פירות ולהכניס לה בהמה כגון הבקעה וכיוצא בה 

 ".לך כדרכה ולאכול ולשבר כדרך הילוכההרי זה פטור מפני שיש לה רשות להלך בכאן ודרך הבהמה לה

מבואר ברמב"ם שהפטור נובע מזה שיש לבהמה רשות להלך ברשות הרבים, זה דרכה וזה המציאות  

'וכי יאחזנה בזנבה'. אין אפשרות לדרוש מהבעלים ללכת אחרי   )בבא קמא יט:(הנורמלית, כמו שאומרת הגמ'  

 בהמתו כל הזמן, ולכן לוקחים בחשבון שאם היא תזיק בדרכה הבעלים פטור.

עד כאן ראינו את שיטת הרי"ף עם הסבר הרא"ש, והרמב"ם ועוד. אבל ניתן אולי להסביר באופן במעט 

 שונה את הראשונים הללו. 

בשמירה ובחיוב   תםשהקושי הוא בשמירה של הבעלים, ולכן התורה לא חייבברא"ש שהבאנו לעיל מוכח  

 גם משמע כך: )בבא קמא יט:(הנזקים. וכאילו מדובר כאן במעין 'אונס' שלא יכול לשמור. מלשון המאירי 

"במה דברים אמורים ברשות הניזק הא ברשות הרבים פטור פי' בפירות וירקות ובכל מה שנקרא שן או  

שהשן והרגל היזקן מצוי עד הרבה ואם יתחייבו ברשות הרבים לא הנחת ממון אצל בעל בהמה  תולדת שן  

 הא אכלה כסות או כלים הרי זה קרן ואף ברשות הרבים חייב". 

המאירי אומר שאם נחייב את הבעלים במצב כזה 'לא הנחת ממון את הבעלים', זו דרישה לא סבירה, 

 ים שיהיה להם בהמות וכדו'. במילים אחרות, אולי כבר נאסור על אנש

 אבל ברמב"ם ניתן לדייק קצת אחרת. הרמב"ם כתב:

"אם בשן ורגל הזיקה כדרכה הרי זה פטור מפני שיש לה רשות להלך בכאן ודרך הבהמה להלך כדרכה  

 ולאכול ולשבר כדרך הילוכה". 

 
וכן מצינו בשטמ"ק לב"ק: "ואסיקנא דתולדותיהן כולן כיוצ"ב בר מתולדה דרגל, פירוש כי הרגל והשן אם הזיקו   1

ברשות הרבים פטורין משום דאורחיה הוא, וקרא ה"ק ושילח את בעירה וביער בשדה אחר דבעי למיהוי המזיק  
 ברשות הניזק אבל ברשות הרבים פטור". 

 ב"ם, אבן האזל, וכתר המלך שם. וכך דקדקו כמה אחרונים ברמ 2
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המה יש לה  הרמב"ם לא מדבר מצד הבעלים והקושי הוא בשמירה, אלא סיבת הפטור נובעת מזה שהב

רשות להלך ברה"ר, וזה בעצם יותר נכנס במילים של הרי"ף 'אורחייהו'. הרא"ש לקח את זה צעד קדימה, 

מכיוון שאורחייהו של הבהמות ללכת, ממילא קשה לדרוש מהבעלים לשמור. הרמב"ם לא הזכיר את 

שיש לשמור.  הבעלים, ואולי הפטור הוא ביחס לבהמה עצמה שיש לה רשות להלך, ולא קשור לקושי

 אמנם ניתן להסביר שהרמב"ם והרא"ש התכוונו שניהם לאותו דבר כפי שראינו בתחילת הדברים. 

 עד כאן דיברנו על סברא אחת בפטור שן ורגל ברה"ר. כעת נעבור לסברא נוספת.

 

 טעם הפטור משום פשיעת הניזק

הנה וזה לא חסר פטור מהמשנה, וכך בסוגיית 'זה נהנה וזה לא חסר', מנסה להוכיח שבמקרה וזה נ  )כ:(הגמ'  

 כתוב שם:
משלמת מה שנהנית. אמר רבא: כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה! דאע"ג    -"א"ל: אם נהנית  

דלא דמי למתניתין קבלה מיניה, האי זה נהנה וזה חסר, והאי זה נהנה וזה לא חסר הוא. ורמי בר חמא?  

 להו". סתם פירות ברשות הרבים אפקורי מפקר 

הגמ' מביאה ציטוט מהמשנה, ששם נאמר 'משלמת מה שנהנית', ממילא מוכח מהמשנה שבמקרה ואדם 

נהנה מרכוש חברו חייב לשלם. דוחה הגמ' איך בכלל יש ס"ד ללמוד מהמשנה הרי במשנה יש חיסרון 

יש חיסרון לניזק. עונה הגמ' 'סתם פירות ברה"ר אפקורי מפקר להו'. כלומר, אין אפשרות באמת לומר ש

 כי אדם שהניח את פירותיו ברה"ר כביכול הפקיר אותם.

 :)ד"ה אפקורי מפקר להו(מסביר הנחלת משה 

"פירוש כיוון דהניזק יודע שהולכות בהמות ברה"ר ודרכן לאכול או לדרוס פירות והוא לא חשש לחסרון  

 המזיק עבור חסרונו של זה". ממונו גם התורה לא חששא לזה והוי כמו פירות הפקר וא"א לחייב את 

מבואר בדברי הנחל"מ שמאחר ורה"ר היא מקום שדורסים שם הבהמות באופן חופשי, ממילא אם אדם 

מניח את פירותיו, הוא כאילו הפקיר אותם, הוא באמת פשע במעשה שלו, וממילא לא שייך לחייב את 

 המזיק במצב כזה. 

 : )מו"נ ג, מ(וכ"כ הרמב"ם 

ת הרבים פטור, שהוא ענין שאי אפשר לשמרו ומה שיבא מהן מנזק ג"כ שם הוא  "וזה ששן ורגל ברשו 

 מעט, ומי ששם דבר ברשות הרבים הוא שפשע בנפשו ונתן ממונו לאבוד". 

מבואר ברמב"ם שסיבת הפטור נובעת מזה שאדם שהניח את הפירות שלו ברה"ר בעצם פשע. מכיוון 

הפירות וודאי ייפסדו, ולכן בעצם הנחת הפירות  -םשהנחת פירות ברה"ר היא מקום שדורסים שם אנשי

שם כאילו אדם נתן את ממונו לאיבוד. והניזק הפסיד לעצמו, ומה שהתורה חייבה בשן ורגל זה דווקא 

 שהמזיק פשע ולא שהניזק פשע.

 וכ"כ תוס' תלמיד ר"ת:  

הפירות פירותיו   "דהוה מסתבר להו דהא דבעינא בחצר הניזק גבי שן ורגל, היינו טעמא שכשנתן בעל 

בחצר המזיק או ברשות הרבים, שזהו מקום שיש רשות לבהמות המזיק, ואין לבעל הפירות לשמור  

פירותיו מהם, דלא איבעיא ליה לבעל הפירות להניחם שם דודאי בהמות ההולכות שם דרסי ליה או  

ע בהו שלא היה לו  אכלי ]ליה[, דמילתא דשכיחא היא טובא ואיהו הוא אפסיד אנפשיה, ואיהו הוא דפש 

 להניחם אלא ברשותו שאין רשות ובהמות של אחרים להלך שם". 
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מבואר במפורש כמו שראינו ברמב"ם, בעל הפירות פשע בעצם הנחת הפירות במקום שהולכים בו רבים 

 והוא הפסיד את עצמו.

 כותב: )בבא קמא טז:(וכך למדו כמה מהאחרונים ג"כ. הפנ"י 

ורגל המזיק לא שינה כלום שברשות מהלך א"כ על הניזק להרחיק שלא   "ותורף כוונתו בקיצור דבשן 

 להניח פירותיו וכליו". 

כלומר, המזיק לא שינה כלום בזה שהבהמה שלו הולכת ברה"ר ולכן על הניזק להיזהר ולא להפקיר את 

 ממונו ברה"ר. 

לוקת ראשונים עד כאן ראינו שתי סברות מרכזיות בפטור שן ורגל ברה"ר. ועפ"ז נוכל להסביר מח 

 בסוגיית קופצת.

 

 3סוגיית קופצת

 :)כ.(אומרת הגמ' 

חייבת; מאי טעמא? גבי   - "אמר אילפא: בהמה ברשות הרבים, ופשטה צוארה ואכלה מעל גבי חברתה 

 חברתה כחצר הניזק דמי". 

הגמ' מביאה את אילפא שאומר שבהמה שהייתה ברה"ר ופשטה צווארה ואכלה מעל גבי חברתה חייבת.  

מדוע? מכיוון שגבי חברתה נחשב כרשות של הניזק, כרשות בפני עצמה למרות שהבהמה עצמה נמצאת 

 ברה"ר, חייבת כאילו אכלה מרשות הניזק. 

 הגמ' מנסה לסייע לדברים אלו: 

 חייבת".   -תה קופתו מופשלת לאחוריו, ופשטה צווארה ואכלה ממנו "לימא מסייע ליה: היי 

למשל, במקרה ואדם נושא סל או תיבה מאחוריו על גבו והיו שם חפצים וכלים שלו, והגיעה בהמה ופשטה 

צווארה ואכלה את הכלים או מה שהיה בתוך הסל, חייבת. מוכח כדברי אילפא שאע"פ שהנזק קורה 

 שהבהמה אוכלת מתוך כליו של הניזק, זה נחשב לרשות הניזק ולכן חייבת לשלם. ברה"ר מכיוון 

 דוחה הגמ': 

"כדאמר רבא: בקופצת, הכא נמי בקופצת. והיכא איתמר דרבא? אהא דאמר רבי אושעיא: בהמה ברשות   

חייבת; מאי שנא הלכה? דאורחיה הוא, עמדה נמי   -פטורה, עמדה ואכלה  - הרבים, הלכה ואכלה 

 ה הוא! אמר רבא: בקופצת". אורחי

כלומר, אפשר להעמיד את הברייתא הזו בקופצת כמו שהעמיד רבא במקום אחר, ולכן אין ראייה מכאן 

שהבעלים ישלמו נזק שלם כמו בשן רגיל, אלא מאחר והבהמה קפצה יש כאן שינוי ולכן מדובר כאן בקרן 

 וישלם רק חצי נזק. עד כאן הסבר הגמ' לפי רש"י ותוס'.

 קו הראשונים איך להבין את הדחייה של הגמ' למה פטור בקופצת.נחל

רש"י, כמו שאמרנו מבאר, שמדובר בשינוי, בהמה שקפצה ואכלה, שינוי הוא ולכן משלם חצי נזק כמו  

 קרן. וכ"כ התוס'. אבל הראשונים הלכו בכיוון אחר, ומצינו בזה מחלוקת:

 ועוד ראשונים כתבו: )ח. מדפי הרי"ף(הנימוק"י 

 
 את הנפק"מ הזו שמעתי מעשהאל רדמן נ"י בשם הגרי"ד. 3
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אלא פירוש קופצת היינו שזקפה רגליה ועמדה על הבהמה ואכלה זקופה והיינו לישנא דעמדה ואכלה  "

ובכי האי גוונא יש לה דין אוכל ברשות הניזק ומשלמת נזק שלם אבל אם עמדה מעט כדי לפשוט צוארה  

ו לאו  לא הוי רשות הניזק דבכה"ג עמדה נמי אורחא הוא כדאמרן ופטורה וטעמא דמילתא משום דבהמת

רשות הניזק גמור הוא אבל ברשות הניזק גמור כגון ביתו חייבת ואפילו אכלה כדרכה וכדתנן מתוך  

 החנות משלמת מה שהזיקה". 

מביא את רש"י שסובר שקופצת מדובר שזה שינוי ולאו אורחיה ולכן מדובר בקרן. הוא מביא  4הנמוק"י

דף יט 'כיוון שאורחיה למיכל אורחיה נמי לקפוץ' ראשונים שדחו את דברי רש"י, שהרי אמרנו בגמ' לעיל ב

ולכן לא מדובר בתולדה של קרן אלא יש כאן שן ממש וגם הבעלים ישלמו נזק שלם. אלא למה חייבת  

בקופצת? מסבירים הנמוק"י ועוד, שמדובר שהבהמה זקפה רגליה ועמדה על הבהמה, בעצם הבהמה  

ובמצב כזה יש לה דין של בהמה שאוכלת ברשות הניזק התנתקה מרה"ר וזה הלשון שכתוב 'עמדה ואכלה',  

ולכן משלמת נזק שלם. במקרה שסה"כ עמדה ופשטה צווארה זה לא נחשב שהיא אוכלת מרשות הניזק, 

 שהרי לעמוד ברה"ר זה גם אורחיה, וזה פשוט שהרי בהמתו של חברו לא נחשבת לרשות הניזק.

ם את החיוב בקופצת, שיסוד העניין הוא האם הבהמה מבואר בדברי הראשונים, על פי הדרך שהם מסבירי

התנהגה כדרכה או לא, שכך הם למדו את יסוד הפטור של שן ורגל ברה"ר. אם הבהמה התנהגה כדרכה  

ברור שאין לנו לחייב את הבעלים, אלא שהם לא מסכימים להגיד שלקפוץ זה שינוי ולכן הם נדחקים 

 היא אוכלת ברשות הניזק.  להעמיד שהיא קפצה והתנתקה מרה"ר וכאילו

 לעומת זאת הסביר באופן מעט שונה: )ב, ד(הרא"ש 

"היינו דקאמר מ"ש הלכה דאורחה הוא כיון שאכלה כי אורחה דרך הילוכה אין לו רשות להניח פירותיו  

שם עמדה נמי אורחה הוא אמר רבא בקופצת. וכיון שאין יכולה לאכול אלא בקפיצה לאו אורחה הוא  

 ת להניח שם פירותיו וכמו מחזרת לרב ושבקה לרחבה לשמואל". ויש לו רשו 

מסביר הרא"ש שהחיוב בקופצת הינו כיוון שהבהמה לא יכלה להגיע לפירות אלא ע"י קפיצה, וממילא 

הבהמה לא אמורה להגיע לשם ולכן מותר לניזק להניח שם את הפירות שלו. לכן זה לא אכילה שמגיעה  

צם הניזק לא פשע בזה שהוא הניח את הפירות שלו שם, אלא בעל הבהמה  כדרכה הרגילה של הבהמה, ובע

 פשע שהוא נתן לבהמה שלו לקפוץ ע"מ להגיע לפירות.

ניתן לראות שנחלקו הראשונים בסוגיה הנ"ל בשתי הסברות שהבאנו, האם בפטור בשן ורגל הוא מצד 

מירה, או שהפטור הוא בגלל שדרכה של הבהמה ללכת ויש לה רשות ולכן לא מוטל על הבעלים חיוב ש

 פשיעת הניזק.

אלא שיש מקום להקשות על הרא"ש. למה הרא"ש בסוגיית קופצת מדבר על פשיעת הניזק, הרי בסימן ב 

בביאור דברי הרי"ף, הרא"ש הסביר שהסיבה לפטור היא בגלל שלבהמה יש רשות ללכת ברה"ר ולא ניתן 

 דבר על הניזק?להטיל על הבעלים לשמור, ולמה כאן הרא"ש עבר ל

צריך לומר שבאמת אין כאן שתי סברות של פטור חלוקות אחת מהשנייה, אלא שתי הסברות הללו יחד 

מרכיבות את הפטור. כלומר, סדר הדברים הוא מכיוון שלבהמה יש רשות ללכת, לבעלים יש רשות לתת  

"ר. מאחר וזה ככה, לבהמה שלו ללכת ברה"ר, זאת המציאות הרגילה הנורמטיבית שבהמות הולכות ברה

 
 לא הבאתי את כל דברי הנמק"י מחמת אריכות דבריו..  4
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לא מוטל על הבעלים לשמור על בהמתו במקרה והיא תזיק, מתוך זה אדם מבין שבמקרה שהוא מוציא 

 את הפירות שלו לרה"ר הוא בעצם הפקיר את ממונו, וממונו באופן מוכרח ינזק וייפסד, וזה פשיעה מצידו. 

 ניתן לדקדק את החיבור הזה מתוך הפנ"י שהבאנו לעיל:

"מכאן יש לדקדק קצת על מה שפי' הרא"ש בריש פירקין בשם הרי"ף דהא דפטרה תורה שן ורגל ברה"ר  

אין   אלא טעמא רבה אית בהו דכיון דאורחיה דבהמה לילך ברה"רמשא"כ בקרן אין זה מגזירת הכתוב 

רשות  בקיצור דבשן ורגל המזיק לא שינה כלום שבהבעלים צריכים לילך אחריהם תמיד ותורף כוונתו 

 ".מהלך א"כ על הניזק להרחיק שלא להניח פירותיו וכליו ברה"ר

מבואר בדברי הפנ"י, ששתי הסברות הולכות יחד בחדא מחתא, כיוון שאורחיה של הבהמה ללכת ברה"ר, 

הבעלים לא צריכים לשמור את הבהמה, ולכן המזיק לא שינה כלום בעצם, ודווקא על הניזק היה להרחיק 

 פירותיו וכליו מרה"ר, ומאחר ולא עשה כן הוא פשע בשמירתו.את 

 עד כאן ראינו שתי סברות שלכאורה מתחברות יחד לגבי פטור שן ורגל ברה"ר.

 

 קושיית האחרונים על הרי"ף וביאור האחרונים

 אומרת: )יד.(האחרונים העירו על דברי הרי"ף, שלכאורה דבריו לא מתיישבים עם גמ' מפורשת. הגמ' 

חייב בה על השן ועל הרגל; מאי לא לזה ולא לזה? אילימא    -א לזה ולא לזה, כגון חצר שאינו של שניהם  "ל

 לא לזה ולא לזה כלל אלא דאחר, והא בעינא ובער בשדה אחר וליכא". 

הגמ' מדברת שם סביב חצר השותפין, שכל אחד יש לו רשות בשדה או להכניס פירות או להכניס שוורים 

י הדברים הגמ' מדברת גם על חצר שאינה של שניהם ומסתפקת הגמ' מה דין. לבסוף מובן וכדו'. תוך כד

 שם בגמ' שבחצר שאינה של שניהם אין חיוב של שן ורגל.

 :5הפלפולא חריפתא מקשה

"דחצר שאין של שניהם פטור. מכאן קשה על מ"ש רבינו בריש פירקין על דברי הרי"ף במ"ש ושן ורגל  

ייהו הוא דלא פטרתו תורה אלא במקום שיש לו רשות להלך והכא הרי בחצר של  פטורים ברה"ר דאורח

 שניהם אין לו רשות להלך ואפ"ה פטור". 

שואל הפלפולא חריפתא שלפי הסברא של הרי"ף ע"פ הרא"ש שהפטור משום 'אורחייהו' שיש לבהמה  

עלים פטורים, הרי רשות להלך, למה בחצר שאינה של שניהם אם בהמה אכלה את הפירות של מישהו הב 

 ?6אין לבהמה רשות ללכת שם 

 :)ב, יט(ומתרץ הפלפולא חריפתא 

"ולא אמרן דטעמא דברשות הרבים פטור משום דאורחייהו הוא דתידוק מינה היכא דלאו אורחייהו  

דחייב אלא אמרינן טעמא אמאי לא מחייבינן נמי ברה"ר אף על גב דלאו שדה אחר לבדו הוא מ"מ האחר  

בו אהכא אמרינן טעמא לפטור משום דאורחייהו ומ"מ כי ליכא אורחייהו משכחת נמי דפטור    יש לו רשות

וכגון חצר שאינו של שניהם ובגדיש דעלמא אבל רה"ר ה"א סברא דאפ"ה ליחייב דהא יש בו רשות לאחר  

 להכי יהיב טעמא דלהכי פטריה קרא אף ברה"ר משום דאורחייהו הוא". 

 
 וכן הקשה ר' נחום.  5
יכלנו אולי להקשות גם, אם אין לבהמה רשות ללכת ממילא מותר לניזק להניח את פירותיו כפי שאמרנו לעיל,   6

 ת מתחברות יחד? אבל אין בזה קושיה שכן חצר שאינה של שניהם אין רשות לניזק להניח פירותיו. ששתי הסברו
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וונת הרי"ף בטעם שהוא כתב ברה"ר משום ד'אורחייהו'? יכלנו לבוא מבאר הפ"ח, מה בעצם הייתה כ

ולהקשות שהרי רה"ר זה מקום שרשות לכולם בו אולי לעניין נזיקין זה יחשב כשדה אחר שהרי יש רשות 

לניזק להשתמש ברה"ר כמו כולם, אותו דבר ברשות ששייכת לשניהם, ועל זה אמר הרי"ף בגלל 

 יהיה פטור בשתי הרשויות הללו. שאורחייהו של הבהמות להלך 

עכשיו, יכולנו לדייק אולי לפי"ז שכל מקום שלאו אורחייהו ללכת יהיה חייב. אומר הפ"ח שכוונת הרי"ף 

לא הייתה שנדייק ככה, שהרי יש סוגיות שאנחנו רואים שחייב אע"פ שזה לאו אורחייהו, אלא כוונת 

זה לא שדה אחר, מ"מ לאחר יש רשות להשתמש  הרי"ף הייתה לבאר למה שלא נחייב ברה"ר, שאע"ג ש

ברשות, ועל זה נאמר הטעם שמכיוון שאורחייהו של הבהמות ללכת ממילא הבעלים יהיו פטורים. אבל 

מ"מ גם במקום שהטעם של 'אורחייהו' לא שייך עדיין קיימת עוד סיבה לפטור בגלל גזרת הכתוב שצריך  

"כ לתרץ את ההו"א שהייתה לנו לחייב ברה"ר, והטעם 'ובער בשדה אחר' במילים אחרות הרי"ף בא סה

 של הרי"ף נוגע רק לרה"ר.

 :)יד. אות תקה( 7וכ"כ ר' נחום

"די"ל דבחצר שאינה של שניהם מודה הרי"ף דטעם הפטור הוא מכח הגזה"כ דשדה אחר דבעי' דוקא  

דקאי ארה"ר, דהתם    חצר הניזק, וכל מש"כ הרי"ף דטעם הפטור הוא משום אורחיה זהו רק בהמיעוט הב'

אית ליה לניזק רשות להניח את פירותיו וחשיב שפיר שדה אחר, ובזה ביאר הרי"ף דטעם הפטור הוא  

 משום דאורחייהו להלך ברה"ר וא"א שילכו הבעלים אחריהם תמיד עכת"ד". 

כלומר, בחצר שאינה של שניהם מודה הרי"ף שפטור מכח גזרת הכתוב 'דשדה אחר' שצריך דווקא חצר 

 ניזק, וכל מה שכתב הרי"ף היה לתת טעם לרה"ר. ה

ויש להבין, בשלמא ברה"ר היה ס"ד לחייב ובגלל הטעם של אורחייהו הבעלים פטורים. אבל מה הכוונה  

 של גזרת הכתוב שמחייבת שהנזק יהיה ברשות הניזק? מה התכוונה התורה?

 

 האיסור הוא בכניסה לרשות הניזק

 :  )שמות כב, ד(כדי להבין את זה, צריך לחזור ולעיין בפס' בתורה, המדבר על שן. כתוב בתורה משפטים 

 "כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם". 

על מה הפסוק מדבר? מדובר על מציאות שאדם שולח את בהמתו לרעות בשדות אחרים, באה התורה 

ואומרת לו במקרה והיא תאכל אתה תצטרך לשלם. כלומר, התורה באה לאסור את עצם הכניסה לחצר 

הניזק, הרעייה בשדות הרבים וברשות האחרים, לא תתכן מציאות כזאת שאדם יתן לבהמתו להסתובב 

יות כזאת שהיא הולכת ורועה בשדות של אחרים ואוכלת כאוות נפשה. לכן התורה מחייבת את  בחופש

האדם לשלם מיטב, כדי לדרבן אותו להיזהר ולקחת אחריות על הבהמה שלו. כלומר, באמת אין לתורה 

עניין איפה הבהמה בדיוק אוכלת ולכן למשל במקרה שבהמה נכנסה לרשות הניזק והיא לקחה משם 

והלכה ואכלה ברה"ר, לא דיברה התורה באופן ישיר, אלא פשוט נלך אחרי העיקרון שלמדנו פירות 

שעיקר האיסור הוא הכניסה לרשות הניזק, ולכן מצד הדין היה מקום לחייב אם אכלה ברה"ר, אבל באה 

 גזרת הכתוב ואמרה שפטור. 

 
 וכ"כ בחידושי ר' ארייה לייב מאלין.  7
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 בעצם, יש כאן שני פטורים: 

שלא נעשה ברשות הניזק התורה פטרה, התורה חייבה את עצם    א. 'ובער בשדה אחר'. מזה למדנו שכל נזק

הכניסה לרשות הניזק )כמובן שצריך לאכול אחרת אין כאן 'ובער'( אבל באמת לתורה לא מעניין איפה 

 , אלא מדובר כאן על רעייה בשדות של אחרים וזה האיסור המקורי של התורה. 8הבהמה טכנית אוכלת 

אמרנו לעיל, בא הרי"ף ואמר יש עוד מקום שיש סברא לפטור וזה ברה"ר ב. פטור ברה"ר. על גבי מה ש

וזה בגלל שאורחייהו של הבהמות ללכת שם וא"א לבקש מהבעלים לשמור את בהמתו. לפי ההגדרה  

היסודית שאמרנו שעצם הכניסה לרשות הניזק היא האיסור, למה שברה"ר יהיה חייב? אלא כמו שאמרנו 

"ר כי יש לכולם רשות שווה, והיינו חושבים שזה נחשב לכניסה לרשות הניזק, לעיל היה מקום לחייב ברה

 ולכן בא הרי"ף ונתן את טעמו.

ואז יוצא לנו, שהרי"ף לא התכוון בטעמו להקיף את כל המקומות שבהם יש סברא לפטור, ולכן בשביל זה 

סי הוא עצם הכניסה  אנחנו צריכים את גזרת הכתוב, שהיא בעצם מכסה את כלל המקרים, המקרה הבסי

לשדה של מישהו אחר. ומה שמקשים כולם, אם תבוא הבהמה ותיקח מרה"י לרה"ר תהיה פטורה? ברור  

לכולם שאין סברא לפטור במציאות כזאת, אלא מכיוון שזה לא מקרה כ"כ שכיח, התורה לא התייחסה 

חוקים אי אפשר לסגור את אליו, ולכן אנו צריכים לגזרת הכתוב שהיא מעין חוק, וכמו בכל מערכת של 

כל הפרטים, אלא יש חוק שמיישר קו בכל הנושא הזה של אכילה שהיא לא ברשות הניזק, אע"פ שהסברא 

 נותנת לחייב במקרה שאכלה ברה"ר כפי שהסברנו לעיל. 

 

 סיכום

במאמר שלנו ניסינו כמה שידינו משגת להקיף את הפטור של שן ורגל ברה"ר. ראינו שיש בראשונים שתי 

סברות בסיסיות, האם מצד שקשה לבעלים לשמור כי דרכה של הבהמה ללכת ברה"ר או מצד שהניזק 

פשע בזה שהוא הניח את ממונו ברה"ר. ראינו תוך כדי הדברים שניתן לומר שמדובר בשני סברות 

שמשלימות אחת את השנייה, וביחד נוצר הפטור. לבסוף ראינו שלכאורה טעמו של הרי"ף לא מסתדר 

המקרים. ולכן ייסדנו ע"פ האחרונים, שיש כאן שני שלבים בהגדרת הפטור. קודם כל מה שהתורה  בכל 

אסרה שזה עצם הכניסה לרשות אחרת, הרעייה בשדות זרים. ועל גבי פטור זה אמר הרי"ף את טעמו 

 שהוא נוגע רק לרה"ר.

 

 
וכ"כ התוס' בדף כב לגבי פי פרה, שמוכח משמעתין לגבי הכלב והחררה שצריך גם אכילה וגם לקיחה ברשות   8

 הניזק, אע"פ 'שגזרת הכתוב ללא טעם היא'. 


