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   1פתיחה

לחפש סברא בכל הדינים או  אלה בסיסית: האם עלינו  כאשר אנו ניגשים להבין דין מדיני התורה מתעוררת ש

אך פעמים רבות   הסברא שבדבר,להבין גם את  עדיף    . כמובן שלכתחילה תמיד 2שמא מדובר ב"גזירת הכתוב"

כאשר נבקש לבאר את הדין בסברא מתברר שהסברא שהעלנו אינה מתאימה לחלק מפרטי הדינים שבדין זה. 

תוב" או לפחות שטעינו בהבנת הסברא, או  ק מכך שמדובר ב"גזירת הכבמקרה כזה נשאלת השאלה האם להסי 

יננה נכונה אלא אע"פ ששורש  ייב שהסברא אים אין זה מחשמא אע"פ שהסברא אינה מסבירה את כל המקר 

הדין בנוי על סברא ישנם דינים שהם גזירת הכתוב. בנוסף, יש להסתפק האם ניתן ללמוד מדין זה על מקומות 

 .3מדובר בגזירת הכתוב אין להסיק מזה למקומות אחרים ברא שייכת או שמא כיון שאחרים בהם הס
 

 וש אייבסוגית מודה במקצת והצגת הקושיות 

 מודה במקצת 

.." ומבאר תוס' את  . בגמ' בדף ג. מובאת שאלתו של רבה: "מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע

 שאלת רבה:  

 
 קהת בן ר' טוביה אריה ז"ל הכ"מ.  לוי נשמת א"מ ר'יהיו הדברים לעי  1
חלק ממאמר זה הופיע בחוברת ב"ק ה'תש"פ אך נפלו בו חסרונות והשמטות, לכן נשנו הדברים כאן הערת העורכים:    2

ב"מ, ועובר לבאר סוגיות מב"ק, וכולה נזיקין חדא   -סכתין  ק ממהלך כולל שמתחיל בסוגיות במבתוספת מרובה, כחל
 ו סוגיות רבות ממרחבי הש"ס, מסביב לנושא חשוב זה.ובדרך אגב נתבהרמסכתא, 

בועה  נביא לדוגמא דין שטעמו מבואר רק באחרונים: הגמ' בדף ד: אומרת "אין נשבעים על הקרקעות" כלומר, אין חיוב ש  3
שר מוכרים אה בקרקעות. ה"אור שמח" מבאר את החילוק בין מטלטלים לקרקעות שכאעל כפירת קרקעות או על הוד

ת יש קול ולכן התובע צריך להביא עדים על תביעתו ולא יכול לחייב את הנתבע להישבע כיון שאם טענתו של  קרקעו
בר בקרקעות ממש אבל  סברא זו מבארת את הדין כאשר מדוהתובע אכן נכונה הוא היה יכול להוכיח את דבריו ע"י עדים.  

 לא כאשר מדובר על כפירת שעבוד קרקעות בלבד. 
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ף מהכא שלא נימא מיגו בעלמא ומשני שאין זה  יכל לכפור הכל או ניל"מדוע לא פטרה אותו התורה במיגו ש 

 פניו לכפור הכל". דאין אדם מעיז מיגו לפוטרו

התוס' ושואל "ומנין שכופר הכל פטור?", ושולל אפשרות לתרץ "ואין לומר מטעם חזקה אין אדם מעיז  יך  ממש

 ':  פניו שהרי פטור גם במקום שמעיז כגון בבנו". לבסוף מסיק התוס

 ב דווקא מודה במקצת חייב ולא כופר הכל".  משמע גזירת הכתו "וי"ל דכי הוא זה

 הפירוש שתוס' שולל:   ש כמו, מפר )קז.( לעומת זאת, רש"י בב"ק 

"אין אדם מעיז פניו בפני זה שעשה לו טובה ולכן היכא שכופר הכל פטור משבועה דאי לאו קושטא קאמר לא  

 ". ה משום דאין אדם מעיזהוי מצי למיכפריה והא דלא כפרי

ז פניו לכפור קצת חייב זהו בגלל שאדם אינו מעיכלומר, לרש"י הטעם מדוע כופר הכל פטור ומדוע מודה במ  - 

כתוצאה מהבנה זו רש"י אף מוציא נפק"מ גדולה וכמו שמבאר אח"כ "אבל גבי פקדון מעיז  במי שעשה לו טובה.  

מבואר שרק בהלוואה מודה במקצת    -  רחמנא שבועה עליה"  דאין כאן טובה הלכך אפילו כופר בכולה רמיא

 ניו. ן שייך בזה הטעם שאין אדם מעיז פטובה גם כופר הכל חייב כיון שאי פטור אבל בפקדון שלא עשה לו

והנה על רש"י יקשה מאד קושיית התוס', שהרי בכתובות כופר הכל פטור אפילו בבנו למרות שמעיז פניו בבנו  

רש"י  לכפור הכל כיון שמעיז פניו לכפור וא"כ יש לו מיגו, ואילו    טור במקרה במיגו שיכלואף במודה במקצת פ

 ל שמעיז פניו לכפור הכל. בפקדון מחייב בכופר הכל בגל

 ה"נחלת דוד" מתרץ את קושיית תוס' על רש"י:  

ור אף שיכול  "ע"כ צריך לומר לרש"י דהא בבנו פוטר אף שיכול להעיז היינו משום שכיון שכל כופר הכל פט

ם כיון שכל כופר הכל פטור מטעם  ינו משום כיון שכל כופר הכל פטור אף שיכול להעיז היינו משולהעיז הי

מפלגינח לא  תו  א"כ  מעיז  דאינו  משום  זקה  והיינו  פטור  להעיז  שיכול  בגוונא  איתרמי  אי  ואפילו  בהכי".  ן 

 שהתורה לא חילקה בזה ופטרתו בכל גווני". 

 ומוסיף הנחל"ד:  

לל חזקה דאינו מעיז  אינו חזקה דאינו מעיז אבל בפקדון דליכא כ  ווה שברוב המקריםמיהו היינו דווקא במל"

 תא אחריתי היא".ר שיפטר משום לא פלוג דפקדון מיללא שייך למימ

התורה   כלומר, לכפור  פניו  שמעיז  ובפקדון  חילקה  ולא  תורה  פטרתו  מעיז  אינו  שברוב המקרים  בהלוואה 

 חל"ד בתרוצו:  בהמשך דבריו מפקפק הנחייבה. אלא ש

 פלוג?". זה היאך שייך לומר בדאורייתא לא "ומה שכתבתי בתרוצו משום לא פלוג יש לפקפק ב

 ע"מ לתרץ את קושיית הנחל"ד ננסה לסקור מחלוקות נוספות בין רש"י לתוס' שנחלקו ג"כ באופן דומה.

 

 יאוש

 ש: מחלוקת דומה בין רש"י לתוס' מצאנו לגבי דין יאו 

 ב שהמקור לדין יאוש הוא מהפסוק "אשר תאבד ממנו ומצאתה":  ותכ )סו.( רש"י בב"ק 

לאבידה ששטפה נהר הואיל ונתיאשו  זה קנה דתניא באלו מציאות מנין  "אם נתייאשו הבעלים קודם שמצאה  

 הבעלים שהיא מותרת ת"ל אשר תאבד ממנו שאבודה ממנו ומצויה לשאר בני אדם יצתה זו אלמא קני". 

ויה אצל כל אדם" אלא  ק על רש"י וסובר שהמקור ליאוש אינו מדין "אבודה ממנו ומצולח  )כז.( ל תוס' בב"מ  בא

 מ"שמלה": 

גופא מנלן? וי"ל דמהכא גופא נפקא לומה שמלה  מר"ב ובה אמרינן שיאוש בגניבה ילפינן מאבידה ואבידה 

  ה להם בסימנים".מיוחדת שיש בה סימנים ואין הבעלים מתייאשים אלא תובעים שיחזירו

  ה סימנים ולכן אין הבעלים מתיאשים ממנלפי תוס' המקור ליאוש הוא משמלה, שכמו ששמלה יש לה  מר,כלו

 כך כל דבר שיש לו סימן ואין הבעלים מתייאשים צריך להחזיר. אמנם, למסקנה תוס' מסיק:   -
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י שאבודה  מנו מי שאבודה ממנו מ"מיהו בירושלמי יליף מנין ליאוש מן התורה: אמר ר' יוחנן אשר תאבד מ

 ממנו ומצויה אצל כל אדם". 

מר זה מבאר פירוש חדש מעצמו? וצריך לו  אן תוס' בהסברו של הירושלמי, ובמקוםולכאורה קשה מדוע ממ

שתוס' לומד שזוטו של ים אינו יכול להיות המקור ליאוש כיון ששם הוי גזירת הכתוב שהוי הפקר וכמו שביאר 

 בשטמ"ק:  

שאבודה מכל אדם    י נמי נימא לענין יאוש שכיוןל ים לגבי יאוש שלא מדעת הכחלקינן בזוטו שיכי דמ"דכי ה

 הוי הפקר טפי".  

שאם הטעם של הפסוק היה בגלל   -   אן צריך ליישב את רש"י ואת הירושלמי מקושיית התוס' והשטמ"קכ  גם

 יאוש אז ביאוש שלא מדעת היה חייב להחזיר גם בזוטו של ים? 

כל יאוש שלא מדעת  לדין של זוטו של ים, שבאמת    רש"י ע"פ ביאורו של הריטב"א ן היה לתרץ את  ה, ניתולכאור 

בסוף, אבל בזוטו של ים שאבוד מכל אדם אין  וש אלא שיש ספק אם הוא באמת יתייאש  אמור היה להיות יא

רות שהוי יאוש שלא  ספק ולכן חשיב יאוש ויכול המוצא לקחת את האבידה לעצמו עוד לפני שידע שאיבד, למ

 אוש שקני. הכתוב וא"כ אפשר ללמוד ממנו על כל יז גם דין זוטו של ים הוא מדין יאוש ולא מגזירת  "עת. לפימד

אלא שאף שהסבר זה מיישב את הירושלמי נראה שאין זה שיטת רש"י, שלפי הסבר זה של הריטב"א בזוטו של  

יכול המוצא לזכות באבי שהמאבד מתייאש  עוד לפני  יאוים  והוי כמו לאחר  רש"י  דה  ש ממש. אבל מדברי 

)כא: ד"ה רחמנא  הריטב"א שכתב  יאוש שלא מדעת מדוייק שחולק בזה על  בביאורו למחלוקת אביי ורבא לגבי  

שזוטו של ים מותר "אפילו באת לידו לפני יאוש" ומשמע מרש"י שאף בזוטו של ים אין המוצא זוכה    שרייה( 

מדעת רגיל שם אם באת ליד המוצא קודם יאוש  א שבניגוד ליאוש שלא  באבידה עד שהמאבד יתייאש, אל 

 ו. הבעלים יתייאש ולקחת את האבידה לעצמשיב בזוטו של ים יוכל המוצא לחכות שחייב המוצא לה

ע"מ לתרץ את רש"י מקושיות אלו נחזור לסוגיות של נזקי ממון במסכת ב"ק וננסה להבין ע"פ שיטת רש"י  

 וגיות במסכת ב"מ. גיות אלו את שיטתם בסוראשונים נוספים בסו

 

 4( ב"ק)אבות נזיקין והלכותיהם 

ורים שמיוחדים רק להם: , רגל, שן, בור, אש. בכל האבות יש פטממון מחולקים למספר אבות נזיקין: קרן נזקי  

תת בקרן משלם חצי נזק בלבד בשלוש הנגיחות הראשונות, בשן ורגל פטור ברה"ר, בבור פטור על כלים ועל מי

 בר בגזירת הכתוב בלבד? הטמון. ויש לברר, האם בפטורים האלו יש סברא או שמא מדואדם, באש פטור על 

 

 דברי הרי"ף –ל ברה"ר פטור שן ורג

 :  )ג:( הראשון שמצאנו שהתייחס קצת לשאלה זו היה הרי"ף שכתב בהלכותיו 

 . "הוא דאורחייהו  משום ר"ברה פטורים ורגל שן"

 וביאר דבריו הרא"ש: 

  ארוך   עץ   היה   שאם   זה   מטעם  מ "ונפק...  תמיד  אחריהם  הבעלים  שילכו  אפשר  ואי  ר "ברה  לילך   שדרכו  לפי "

  עליו   ולדרוס  לילך  שדרכה  כיון  כלים  י" ברה  ושברה  ר"ברה  עליו  ודרסה  י"ברה  ומקצתו  ר"ברה  מקצתו  מונח

 ".  פטורים

 סוגיות:  קביעת הרי"ף שהטעם שפטור ברה"ר הוא משום אורחייהו קשה לכאורה ממס' 

 
חלק זה של המאמר עוסק כאמור בסוגיות מרחבי מס' ב"ק, אי לכך ההפניות הסתמיות בחלק זה הינן    הערת העורכים:  4

 למס' ב"ק. 
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נחשב כביעור בחצר הניזק או ברה"ר מרה"ר לרשות היחיד שהגמ' מסתפקת האם  יזה צרורות  א. בהמה שהת 

 צריך להיות פטור בכל מקרה כיון שהוא אורחייהו.  אורהולכ )יט.( 

כשאכל את החררה בגדיש שאינה שייכת לבעל החררה כיון שלא    )כג.( ב. כלב שנטל חררה והלך לגדיש פטור  

אע"פ שאכילת החררה שה הרי אין זה אורחייהו כיון שנכנסה לחצר הניזק  החררה בחצר הניזק. וק אכל את  

 להיות חייב.  היתה במקום אחר א"כ צריך

 מסתפקת מה הדין במתגלגל, ונחלקו רש"י ותוס' בביאור הספק:   )כ.( ג. הגמ' 

ות אכלתן האם נחשב שהפיר הספק הוא בבהמה שעמדה ברה"ר וגילגלה פירות מחצר הניזק לרה"ר ו - לרש"י

 נאכלו בחצר הניזק וחייב או שמא ברה"ר ופטור.  

ה אותם הבהמה בפיה בחצר הניזק  מחצר הניזק לרה"ר ועכבהספק בפירות שהתגלגלו    -  לתוס', לעומת זאת 

 האם חשיבי הפירות כמונחים ברה"ר כיון שסופם של הפירות להגיע לרה"ר או לא. 

הפ  שאם  קשה  הפירושים  שני  אלפי  בגלל  זהו  ברה"ר  היו  טור  היכן  בשאלה  תלוי  אינו  הפטור  א"כ  ורחייהו 

 ם זהו אורחייהו או לא. מונחים הפירות או איפה אכלה אותם הבהמה אלא הא

מדובר  שמא  סברא או  בהם  יש  האם  ולראות  השונים  הפטורים  את  לסקור  ננסה  אלו  קושיות  שנתרץ  לפני 

 הקושיות הנ"ל. בגזירת הכתוב ואולי כך נוכל בס"ד לתרץ את 

 

 למעט טמון  - מהאו הק 

 : באש  פטור  טמון  האם ורבנן יהודה'  ר  בין  מחלוקת מביאה :( סא)  המשנה

  של  גדיש  אלא משלם  אינו א"וחכ שבתוכו  מה משלם  אומר יהודה ' ר ודלקו  כלים בו  והיו  הגדיש  תא המדליק "

 . "שעורין  של או חיטין

 : המחלוקת בביאור   אמוראים מחלוקת מביאה' הגמ

  ורבנן   באש  טמון  אנזקי  מחייב  י" דר,  חבירו  של  בתוך  ואכלה  והלכה  שלו  בתוך  במדליק  מחלוקת:  כהנא  רב  אמר"

 ."שבתוכו מה כל משלם הכל דברי  חבירו של בתוך יקדלבמ  אבל, פטרי

 : שונה בדרך המחלוקת את  ומבאר  הבנתו את דוחה רבא

 סברי   ורבנן  באש  ןמו אט  מחייב  י" דר  חבירו  של  בתוך  ואכלה  והלכה  שלו  בתוך  במדליק  פליגי,  פליגי  בתרתי"

  כלים   סברי  ורבנן  ארנקי  ילוואפ  שבתוכו  מה  כל  משלם  סבר  י"דר  חבירו  בשל  במדליק  נמי  ופליגי,  מחייב  לא

 . "משלם לא  בגדיש  להטמין דרכן  שאין  כלים דמשלם הוא בקר וכלי מוריגין: כגון בגדיש להטמין שדרכן

  במדליק בתוך שלוקו בשני מחלוקות שונות: א.  שר' יהודה ורבנן נחל  כלומר, רבא דוחה את הבנתו ומבאר   - 

רבנן פוטרים רק על טמון    -  יב. ב. במדליק בתוך של חבירורבנן פוטרים על כל סוג של טמון ור' יהודה מחי  -

 כזה שאין דרכו להטמין בגדיש כגון ארנקי אך לא על מוריגים וכלי בקר שדרכם להטמין בגדיש.  

ארו רש"י ותוס' שהפסוק קאי רק על מדליק  לו למדליק בתוך של חברו, בייק בתוך ש לוק בין מדלובביאור החי

כן רק  צא אש ומשמע שהדליק בתוך שלו והאש יצאה מעצמה לתוך של חבירו, ולבתוך שלו שהרי כתוב כי ת

ם אין את  שם יש את הגזירת הכתוב שפטור על טמון, אבל במדליק בתוך של חבירו לא דיבר הפסוק ולכן ש

טור מסברא על דברים שאין דרכן להטמין בתוך הגדיש כיון שלא  ב שפטור על טמון ובכל זאת פהגזירת הכתו

 יה לאסוקי אדעתיה שיניח אדם ארנקי בתוך הגדיש. הוי ל

בפשטות יש כאן שני סוגים שונים של טמון שאין ביניהם כל קשר: אחד מגזירת הכתוב ואחד מסברא, ור' יהודה 

 א"כ שלפנינו שני מחלוקות שונות לחלוטין.  ירת הכתוב. נמצא וגם על הגז גם על הסברא - שניהם  חולק על

מרש"י משמע שהוא סברא   -  אם הוא גזירת הכתוב או סברא"י ותוס' בפטור טמון האמנם בדף כג. נחלקו רש

 ומתוס' משמע שהוא גזירת הכתוב. 
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 ותחילה נציג את הסוגיה, אומרת הגמ':

  אשו   ד" למ:  לאביי  ליה   קשיא:  רבא   אמר.  וחצי  משום  אשו  לך   לומר  גופו  בנזקי  וסיים  גופו  יזק בנ  הכתוב  פתח"

 ".  לה משכחת היכי רחמנא דפטר  באש טמון חציו משום

  שיש  כלומר,"  חציו"  משום  הוא   באש  שהחיוב"  הבעירה  את   המבעיר   ישלם  שלם"   הפסוק  מלשון  לומדת'  הגמ

 ?  טמון ור פט משכחת לא כ"דא יי ב א בשם  רבא  ומקשה . המזיק אדם של  גדר  לאש

 י: "רש ומבאר 

 את   לחייב  פצע  תחת  פצע  פירקין  יבהא  לן  קיימא  הא  בנזק  מחייב  לא  בטמון  והזיק  חץ  זורק  המזיק  אדם  אילו"

 . "כרצון ואונס כמזיד השוגג

 וארומב   באונס,  גם  חייב  המזיק   אדם  הרי  באש  טמון  התורה  פטרה  כיצד  המזיק  אדם  כמו  הוא  שאש   כיון  כלומר   - 

' הגמ  שהרי  חבירו  של  בתוך  למדליק  מתכוונת'  שהגמ  לומר   אין. )הכתוב  מגזירת  ולא  אונס  מדין  פטור   שטמון

 (. שם  עצמו י "רש שכתב וכמו שלו  בתוך מדליק על  שמדבר  אש  תצא כי שבפרשת   טמון  ור בפט עוסקת 

 תוס' שם לעומת זאת ביאר את הקושיה באופן שונה:  

נזקי ממונו כמו קרן שן ורגל חייב טמון  אע"ג שבכל  ין תימה דפטור טמון ו"בשלמא למ"ד אשו משום ממונו א

יהן אבל באדם המזיק לא חילק הכתוב דכתיב פצע תחת פצע  שבממון מצינו חילוקים בקרן שן ורגל להלכות

  על השוגג כמזיד ואונס כרצון לפיכך אין סברא לדרוש אשו משום חציו".ודרשינן בסוף פירקין לחייב  

לא מצאנו דין דומה באבות אחרים, בכל זאת קשה לומר שאשו משום רת הכתוב וע"פ שטמון זה גזיר, אכלומ  - 

ת  טמון כיון שבאדם המזיק לא מצאנו חילוקים וחייב בכל מצב ואפילו באונס, ולעומת זא  חציו ועדיין פטור על 

תורה ו משום ממונו מובן שהבנזקי ממונו מצאנו חילוקים ומקומות בהם התורה פטרה על נזקיהם, ולכן אם אש

שו משום  בו על טמון וכמו שמצאנו הלכות מיוחדות בשאר האבות, ולכן אין סברא לדרוש בפסוק שאפטרה  

 . 5חציו

 "?בבור   כלים   כמו  הכתוב  הוי גזירת  ודלמא: "י" רש  של   פירושו  את  שדחה   לאחר   -   'תוס  כמו  ביאר   א "ברשב  גם

 ': כתוס  ותירץ ( י" כרש אונס  מצד ולא)

  וסיים "  אשכחן   לא  כחציו  גופו   בנזקי  אבל   שחילק  אשכחן   ממונו   דבנזקי   שפיר  ממונו   משום   ד "למ  ק" דה  ל" י"

 ".אחר ןני בע פירשה ל"ז  י"ורש"

 שהוא   כתב  שישי  בפרק   אונס  מדין  הוא  שטמון  כתב  שני  שבפרק  שבעוד:  ביאור   צריכים  י" רש  דברי,  כן  ואם

  במדליק  טמון לדין  שלו בתוך קבמדלי טמון   דין   בין'  הגמ  של  החילוק  מעצם   מוכרח  לכאורה  וכן,  הכתוב  גזירת

 . חבירו של בתוך

  חילק  לא   שהכתוב   אלא   אונס  מצד   הוא  שלו  בתוך  דליק מב  טמון   דין   שגם   סובר   י "שרש  לומר   לכאורה  ובהכרח

 . סברא  הדין  בעיקר  יש  שני ומצד  הכתוב הוי גזירת אחד מצד ולכן שייכת  לא שהסברא   במקום גם ופטר 

 

  הסברא מכח ספיםו נ דינים לימוד

  ילעל  שהזכרנו  כמו  הראשונים  ורוב'  התוס  שיטת :  נוסף  חידוש   י "מרש  להוכיח  שניתן   נראה,  הדברים   כנים  אם

 אך.  באש   טמון  שפוטר   הפסוק  של  החידוש  את  צריך  ואינו  מסברא  הוא  להטמין  דרכו  שאין  בכלים  טמון  שדין 

 מכח   נלמד  להטמין   כםדר   שאין  בכלים  שלו  נה שאי  בחצר   טמון   פטור   שגם  נראה  י " ברש  לעיל   שאמרנו  מה  לאור 

 דרכם   שאין  כלים  דין   אם  רי שה  הראשונים,  שאר   שלמדו  כמו  עצמו  בפני   עומד  ואינו  הפסוק  שחידש   טמון  דין

 
היות בכל מקום, גם  זירת הכתוב שפוטרת טמון יכולה ללתוס' הקושיה אינה מוחלטת אלא רק ש"אין סברא" כיון שג  5

מוכרחת: לא יכול להיות שפטור על טמון אם אש   את לרש"י הקושיהבאדם המזיק, אבל אין מסתבר לומר זאת. לעומת ז
 זה אדם המזיק כיון שאדם המזיק חייב על אונס וטמון פטור מדין אונס. 
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  של   סברא  שייך  לא   ובהם  להטמין  שדרכם  כלים   בשביל  רק  נכתב  הפסוק   כ" א   -  הפסוק   בלי  גם  ידענו  להטמין 

 . שהוי כאונס  מצד הז הפסוק  של  טמון טור פש  שכתב י " רש על  קשה שוב  כ"וא אונס,

:  )ה  מפורש  י "מרש  להביא  תן ינ,  י "רש  לפי  טמון  מדין  פטורים  להטמין  דרכם  שאין  כלים   שגם  לכך  נוספת  ראיה

  שאין הוי דבר   שבגדים  טובא  קשה  ולכאורה  . "בגדיש   שטמונים  בגדים"  טמון  לפטור   כדוגמא  שכתב  ( לפטור  ה"ד

ליה  שלא   מסברא   אלא   טמון  מדין  פטור   זה  אין  כ"וא  להטמין  דרכו  שאר   שכתבו  כמו  אדעתיה  לאסוקי  הוי 

 הדוגמא  שטינו  להטמין   דרכם  שאין   מכלים  דווקא   ון לטמ  דוגמא  לתת   י "רש  ראה  מה   ב "צ  ועוד.  שם  הראשונים 

 ?  טמון של  השכיחה

  ין טמלה  דרכו  שאין   לכלים  גם  המקור   הוא  י "לרש  טמון  פטור :  מדוקדקים  הדברים   לעיל  שביארנו  מה  לפי   אך

  שדרכו   כלים   גם  ופטר   חילק   לא   שהפסוק  אלא   בגללם,  טמון   פטור   של   עיקרו  שהרי  טמון   ור טפ  עיקר   בעצם  והם

 . להטמין דרכו שאין דבר  של  דוגמא דווקא מביא  הוא טמון לפטור   דוגמא מביא  י " כשרש כן ול להטמין

 :  בהכונס לסוגיה  י "רש  של בפירושו נוסף דבר  לבאר  ניתן  ז”לפי

  י "רש  כתב  הטמון  על   שחייב   מודים  ע"כו  חבירו  של  בתוך  שבמדליק  כהנא  רב  דברי   בביאור   הסוגיה  בתחילת

 זה   לטעם  י" רש  נצרך  מדוע  וקשה,  שלו.   בתוך  במדליק   כמו  טמון  של  פטור   הזב  אין   ולכן"  בידיים  מזיק"שהוי כ

 כ "אח  שרבא  ואף  חבירו,  של  בתוך  טמון  דין  אין  ולכן  שלו  בתוך  במדליק  רק  מדבר   שהפסוק  בפשטות  פירש  ולא

 ?  זו סברא על  חלק  כהנא רב הרי  " אדעתיה הוי לאסוקי דלא" חבירו  של  בתוך במדליק   גם אמסבר  פוטר 

 לתרץ   ניתן   שאמרנו   מה   לפי   אבל ,  זו  סברא עם מסכימים  שכולם למד  י "שרש  יתכן  כי  קושיה   ממש   זה  שאין  אף

 בתוך   גם  ר יפטו  שלו   בתוך   בטמון   שפוטר   ומי   הדינים   שני   בין   להפריד  אפשרות  שאין  למד   י "רש:  נוספת   בדרך

  כן   אם   לגמרי  רוחבי  של  בתוך  פוטר   זאת  בכל   כהנא  רב   אם  ולכן ,  בהם  להטמין   דרך  שאין   בדברים  חבירו  של

 .6באונס  שחייב  בידיים  כמזיק  שהוא  כיון  כלל טמון  דין כזה במקרה שייך  שלא   שנוקט בהכרח

  מחלוקת בעצם הם - ויר חב של ובתוך  שלו  בתוך - ורבנן י "ר  בין המחלוקות שני י "שלרש  נמצא הדברים לאור 

' לתוס זאת לעומת. 7שלו  בתוך במדליק" הכתוב גזירת" על  מתבסס חבירו של   בתוך טמון פטור  שכל  כיון אחת

 . לעיל הזכרנו שכבר  וכמו נפרדות מחלוקות שני  כאן  יש 

 

 ' התוס בשיטת הערה

 כ "כ  מסתבר   לא  -  ותהמחלוק  לחלוטין בין  קשמנת   נוספים  וראשונים '  תוס  של   זה   הסבר ,  שלכאורה  להעיר   יש 

  נראה  אך   חבירו.   של   בתוך  םוג  שלו  בתוך  גם  טמון   שאין   סבר   י" ר   במקרה  שרק   יוצא   ז"שלפי,  בהכונס  בסוגיה

  פושע   בנתקל  בתרתי  נחלקו  ורבנן  מ"שר   אביי  הסביר   פושע שם  נתקל  לשיטתו בסוגיית  זהו'  תוס  של  זה  שהסבר 

  נזקיו  במפקיר   היא  השניה  שהמחלוקת  ( פליגי  ה "כט. ד) '  התוס  שם   וביאר .  פטור  או  חייב   נזקיו  במפקיר   וכן   לא  או

 
דעתיה" אך הם פרשו שרב כהנא לסברא של "לא הוי ליה לאסוקי א  אמנם, גם תוס' והרשב"א פרשו שרב כהנא מסכים  6

 ש"י חידש חידוש גדול שהוי כמזיק בידיים ואין בזה פטור טמון. ן לכו"ע ואילו רייפטור בטמון בכלים שאין דרכו להטמי
ר' אריה לייב  ז ק"ק מדוע סברא זו פוטרת גם בשומרים ולא רק באש בלבד. אך נראה לתרץ ע"פ המבואר בחידושי " לפי 7

באש הוא   ת"ק לומד שהחיוב ר"י לת"ק אם שייך לומר פטור טמון באש הוא בהגדרת אב המזיק אש.    שיסוד המחלוקת בין
ההתרחשות של הנזק ור"י לומד שהחיוב הוא על יצירת המזיק וממילא לא שייך לטעון בזה כלל לא  -כלפי החפץ הניזוק 

ז ביאר מדוע ר' יהודה אינו חולק על  "ק שיצר הרי הוא בכלל מעשיו ולפיאסיק אדעתיה שכל מה שיגרם כתוצאה מהמזי 
על החפץ ולא על יצירת המזיק. עפי"ז ברור שאף שלגבי שומרים אין    ן ששם החיוב הואסברא זו בשומרים רק באש כיו 

יוב על יצירת  צורך בפסוק אבל לגבי דין אש יש צורך בפסוק שיחדש הגדרה זו באש ששונה לכאורה מהגדרת בור שם הח
כנו תוס' יק. אמנם לפי דרוד שהתקשה לאור הסבר זה בתוס' שסובר שסברא זו שייכת גם באדם המזהמזיק! ועיין שם ע

 לשיטתו אינו סובר כן כיון שהוא כמבואר יותר בהרחבה לקמן מפריד לחלוטין בין שני המחלוקות. 
ן פטור על אונס הרי ת הפטור היא אונס ובכל נזקי ממו לפי זה גם מבואר מדוע מצאנו פטור טמון רק באש שהרי אם סיב

וב על חוסר שמירה שייך לומר בזה טענת אונס כזאת שדווקא באש שהחישהיינו צריכים למצוא פטור זה בכל האבות אלא  
אבל שאר נזקי ממון לרש"י חוסר השמירה הוא רק תנאי בהגדת הממון שעליו התורה חייבה מדין "ממוני המזיק" ולא 

 עתיה, ואכמ"ל. ך בהם טענת לא הוי ליה לאסיק אד שיי
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  היו  רבנן   גם   שהרי  מחלוקות  שני   באמת  כאן   אין   כן   לא   דאם   ,במתכוון  ששיבר   וכגון  פשיעה  נפילת   לאחר 

  במפקיר   היא   שהמחלוקת  ודאי   אלא   בזה,  רק   תלוי   הכל  כן   ואם  פושע   שנתקל  חשבו  אם  המפקיר   את   מחייבים

 אחרת  בשאלה  עוסקת   אלא   פושע   לנתקל  כלל  קשורה  אינה  השניה  המחלוקת  ןולכ  פשיעה   נפילת  לאחר   נזקיו

 . פטור   או חייב ר "ברה בור  האם -

  מחלוקות  בשני   שנחלקו   בהכרח"  פליגי  תרתי "ב  של   לשון  אותו  רבא   שנקט  הכונס  בפרק   בסוגיה   גם  ז”לפי

 עצמו.   רבא   בלשון   מוכרח  סברא   ואינו  הכתוב  רת מגזי  הוא  טמון   שפטור   העובדה'  התוס  שיטת   לפי   כ"וא  נפרדות

 כוונת  שאין  יתכן   הרי"  לה  כחתשמ   היכי  באש  טמון"   להקשות'  הגמ  יכלה  מנין   קשה  לכאורה  נשאר   שעדיין  אלא

 כבר  שמוכרח  נראה  לכן.  א"הרשב  בשם  לעיל  שהבאנו  וכמו  ממש  הכתוב  מגזירת  אלא  אונס  מצד  שפטור   התורה

 להוכיח ה"בעז שאאריך  וכמו הכתוב גזירת רק ולא  סברא הם  ממון נזקי  לכב  הפטורים  שכל  כאן  י "רש מפירוש

 .8בהמשך 

 

   אדם ולא  שור

 בבור.  אדם פטור  הוא' לתוס  י "רש בין המחלוקת אותה את בברור  בו  תלראו שניתן  נוסף פטור 

 :  )ה:( אומרת הגמ' 

 . "מקרן לבר  הצד במה כולהו אתא בינייהו  בור שדית כי וכולהו רבא אמר"

  להשמיע   כדי  רק  כולם  את  כתבה  והתורה  נוסף  ואב  מבור "  שווה  צד"   י"ע  להלמד  ליםיכו  נזיקין  אבות  כל  ,כלומר 

 (.  המזיק באדם אונסין וחיוב  ממון בנזקי " פטורים"ה) אב בכל שיש  דותהמיוח ההלכות את

כלומר ים, האחר  מהאבות אחד ועוד מבור  להלמד האבות כל יכולים כיצד  לבאר  מאריך ( וכולהו ה"בד)  שם  י"רש

 . האחרים מהאבות אחד  בכל או בבור  נמצאת   שאין  קולא  מהאבות אחד ף אב מדוע אין

  רק  עליה  חייבים  שאין העובדה זה מבור  חוץ  האבות לכל ביחס לה שיש  שהקולא י" רש סובר   - שן המזיק  באב

 בבור,.  להם  ייםראו  שאינם  בדברים  גם  נזקיהם  על   מחייבת   שהתורה  נזיקין  אבות   לשאר   בניגוד  לה  הראוי  בדבר 

  דצב   שן  המזיק  אב  את  ללמוד  ניתן  ולכן  ראוי  שאינו  מדבר   אותו  ופטרה  המזיק  על  הקילה  התורה  -  זאת  לעומת

  עשייתו   תחילת  שבור   ואף)  האבות  שאר   לעומת  בשן  שיש  הקולא  קיימת  בבור   שגם  כיון   נוסף  ואב  מבור   שווה

  מנזקי  בור   פטרה   רהתושה  לכך'  הגמ  שכוונת,  י" רש  ומבאר (.  אחרים  מאבות  ללמוד  ניתן   זה  את ,  לא  ושן   לנזק

 . לו ראוי  שאינו אדם

 : י" רש על  הקשה ( שדית כי ה"ד) ' התוס

  נמי   באש  והלא  ראוי  אין  חשוב  אדם  דפטר  משום  אטו  ועוד  מנזיקין  ולא   ממיתה  אלא  אדם  פטר  דלא  חדא"

 ."ראוי  אין חשוב

 
לאור הדברים )העדפתי לעשות זאת כהערה ולא בגוף המאמר ע"מ   ולסיום הענין נרחיב מעט בהסבר הסוגיה לפי רש"י  8

לא לסטות עוד יותר ממטרת המאמר שנועד להוכיח את דרכם של רש"י ותוס' ביחס לגזירת הכתוב באופן כללי ולא 
 ר טמון באופן ספציפי(:  בשיטתם בפטו

טמון וכמו שאמרה הגמ' בדף כג. שבאדם חצר חבירו הרי היא כמזיק בידיים ואין בה פטור סובר שהדלקת אש ב רב כהנא
המזיק לא שייך פטור אונס אבל רבא חולק על זה וסובר שמדליק בתוך של חבירו אינו נידון כמזיק בידיים ולכן פטור על  

זיק בידיים אין זה סיבה רק לפטור אר שלמרות היותו מבפירושו על המשנה לא למד כן וביהטמון גם שם. )אך הרע"ב  
ז כשכתב רש"י בדף כב: בד"ה תצא מעצמה "וליכא לאוקמי  "להטמין אך לא מטמון שאין דרכו להטמין(. לפי מטמון שדרכו  

ונתו שלמסקנה כל המדליק אצל שהדליק הוא עצמו גדישו של חבירו אלא בתוך שלו הדליק והאש הלכה מעצמה" אין כו
פסוק ביארו אליבא דאמת שמלשון תצא אש דיים שפטור על הטמון אלא כיון שהביא רש"י את הרו נידון כמזיק ביחבי

מבואר שהדליקו בתוך שלו ולא בתוך של חבירו אף שגם המדליק בתוך של חבירו אינו מדליק בידיים ועוד שכך נמנע  
וקמי כשהדליק בעצמו ולא מו שכתב: וליכא לאכהנא וכך משמע גם בלשון רש"י עצרש"י מלהכנס למחלוקת רבא ורב  

 ליק בתוך של חבירו שרק המדליק בידיים הוי מזיק בידיים. כתב וליכא לאוקמי כשהד 
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 אדם   אם  גם, ועוד ין מנזיק  ולא ממיתה אלא פטור   אינו  שהרי  בבור  ראוי לא  חשוב שאדם לומר  ניתן  לא כלומר,

 ובכל   בטמון   פטור   אש   גם  רי הש ראוי   לא  להיות  אותו  הופכת  בבור  שפטור  העובדה  אין   בבור   לגמרי   פטור   היה

  עצם  שאין  ודאי  אלא  לה   ראויים  שאינם  דברים  על   גם  בו  חייבה  שהתורה  כדבר   י" ורש'  הגמ  י"ע  מוגדרת  זאת

 . ראוי ללא בר הד את  הופכת פטרה שהתורה העובדה

 :  ישראל'  ר  הרב בשם ק" טמשב ותירץ 

 הבור   בעל  אין  לפיכך  לעיוני  דהוי ליה  משום  בבור  ולפי  שאדם  רגילות  אין  וכן...  ל"ז  י"רש   פירוש  ליישב  הרב  למורי  ונראה"

 ."בבור  נתקל יהא  דאדם הוא דרגילות חייב נזקו על  אבל מיתתו על חייב

 אדם אך   אדם  מיתת  לגבי  רק  זה  כל  אמנם.  ור בב   ליפול  ולא   לעיוני  ול  שהיה כיון  ראוי  לא   חשיב  שאדם  כלומר,

  נפשות  סכנת   שהיא   בבור   לנפילה  בנוגע  רק   זה  לעיין   לו  שהיה   אומרים  שאנו  מה   שכל  כיון   בבור   להנזק   ראוי

 . ולהנזק בבור  להתקל עשוי  אדם אבל

  על  י " ברש  כבר   מפורשת  לבור   שנפל  אדם  על   לפטור   כסיבה   בבורות  ליפול  ולא  לעיין   צריך   שאדם   זו  סברא

  נפל"  שנה מה  דן בדברי   ( בת  או   בן   ה "ד)   שם  י "רש.  בבור   אדם  בפטור   שעוסקת  .( נב  דף)   חמישי   בפרק   לקמן   המשנה

  קטנים   שמשמע "  בת  או  בן "   המשנה  נקטה  מדוע  ומתקשה "  פטור   בת   או  בן  חייב   וקטן   שוטה  חרש  שור   לתוכו

   מתרץ רש"י סתמא.  אדם ולא

  אדם   ולא  שור  הכתוב  מגזירת  פטור  ה"אפ  ומיזל  לעיוני  להו  איבעי  למימר  יכאלו   הן  דקטנים  ג" אע  כלומר,"

 . "כלים ולא חמור

  ו"חש  גם  פטרה  שהתורה  י"ברש  מבואר ,  בנוסף .  בבור   ליפול  ולא  לעיין   צריך  קחפי   שאדם  י" ברש  מבואר   - 

 .הכתוב מגזירת

 בגלל זה ם דא מיתת  על  התורה של  ר הפטו שסיבת   ( :)ה ישראל הר"ר  של  ומביאורו ( .)נב י "רש  מדברי  כ,"א עולה,

 . הכתוב מגזירת ו"חש גם ופטרה חילקה לא התורה זאת ובכל" לעיוני הוי ליה"ש

  אך  להטמין,  דרכן  שאין  כלים  -  בטמון  סברא.   יש  הפטור   שבעיקר   בטמון   שראינו  יסוד  אותו  את  מצאנו  בוש  כ"א

 ופוטרת  לקת חמ  לא  התורה  אך  פיקח,  אדם  -  בבור   ובאדם.  להטמין  שדרך  כלים  גם  ופטרה  חילקה  לא  התורה

 . ו"חש גם

  במדליק  ראויים  שאינם   כלים   ור לפט  כלומר,  אחר  מקום  על  טמון   מפטור   י" רש  לפי   למדנו  שבטמון  כמו,  בנוסף

  שאיבעי  בגלל רק פטור  הוא שגם  פיקח שור  על גם לפטור  מכאן שלמדנו נראה בבור  גם כך שלו שאינה בחצר 

 שלכאורה   ואף".  ומיזל  לעיוני  ליה  דאיבעי  פטור   ביום  וכותל  ונפל"  ( פקח  ה"נב: ד)   בדף  י"ברש   כמבואר   לעיוני  ליה

  אם ישראל, שהרי  הר"ר   של   תרוצו  יסתדר   לא   ז”לפי   בטמון אך  כמו  אלו  הפסוק  בלי   אף   פטור  ששור  לומר   ניתן 

  בא  וקוהפס  פסוק  בלי  גם  פטור   פקח  אדם  גם  כ"א   -  לעיוני  ליה  שאיבעי   בגלל  ומסברא  פסוק  בלי  גם  פטור   שור 

  ולא   שור   מיעטה  שהתורה  בגלל  לבור   ראוי  אינו   שאדם  לומר   שייך לא  כן  ואם  ו,"חש  של  ור הפט  את  רק  לחדש

  ראוי  שאינו  אדם  של  הפטור   ואילו  לבור   ראוי  דווקא  והוא  דעת  בן  שאינו  באדם  פטרה  התורה  שם  הרי  אדם,

 ! מסברא נלמד בבור 

  ראוי  אינו  שהוא   זה  באדם  הפטור   שסיבת   עולה  ( :)ה  י" שמר :  י"רש   בדברי  נוספת  קושיה   לתרץ   נוכל  זה  ביאור   פ"ע

 שבארנו   מה  לפי.  9הכתוב   בגזירת  שמדובר   לכאורה  עולה  לעיל  הובאו  חמישי   בפרק  המשנה  על  מדבריו  אך  לבור 

 פטור   פקח  אדם  גם  אלא  ו"חש  רק  כולל  אינו  באדם  התורה  של  שהפטור   כיון  הזאת  הקושיה   גם  כמובן  תתורץ 

 .  לעיוני ליה שאיבעי  בגלל ראוי שאינו  היא  זה ר לפטו הסברא. אותו ה עטמי שהתורה  בגלל רק בבור 

 שכתב:  ( טז יב,  ןממו נזקי)  ם"הרמב מלשון גם קצת משמע  זה יסוד

 
 וממש כמו הסתירה ברש"י לגבי טמון.   9
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  או   שוטה  או  חרשת  או  קטנה  הבהמה   הייתה  אם  אלא  חבטתה  על  או  בבור  הבהמה  מיתת  על  חייב  אינו  וכן"

  אדם   לתוכו  נפל  אם  וכן.  ..אונס  ו כמ  שזה  פטור  ומתה  וםיב ונפלה  פקחת  היתה  אם  אבל  בלילה  שנפלה  או  סומא

 ."סומא  היה אפילו ומת

  לפי  אך?  לא  ובאדם  אונס   מדין  זה  בבהמה  הפטור   הרי  וכן  לשון  ם"הרמב  כתב   מדוע  להקשות  יש  לכאורה  - 

 . 10בזה  חילקה לא שהתורה אלא  לעיוני ליה שאיבעי  בגלל זה באדם  גם הפטור  שסיבת כיון ברור  דרכנו

  ולפי"  אדם  ולא  שור "   ממיעוט   זה  בבור   פטור   שאדם  המקור   כל   שהרי   -   טובא  ה שק  כ"א  הדברים  כנים   ם אש  אלא

  בין   חילוק  אין   באמת  הסברא   שבעיקר   פ "שאע  לתרץ   ונראה!  שווים  ושור   אדם  הפטור   ר בעיק  לעיל  שאמרנו  מה

 יותר  זו  שסברא  אלא  . פטור   יהיה  שם  גם  אז  בשור   גם  שייכת  שהסברא  במקום  שהרי  נותן,  הדין  וכך  -  לאדם  שור 

  ו "בחש  ורק  הבורות  נמצאים  היכן  זוכר  שהרי בלילה  גם  לעיין  צריך  שאדם מצד  או בשור,  מאשר   באדם  מצויה

  פ "ואע   הבורות  את   בו  מכירים   שאינם  במקום  במיוחד  בלילה   ללכת  אדם  בני   דרך  שאין   מצד  או   זו,  סברא  אין 

  שכיח  זה אין  אך הכתוב תיר גז ולולא הסברא מצד םעליה  חייב להיות אמור   היה  ומתו ונפלו בלילה הלכו שאם

 ". אדם ולא שור " התורה נקטה  ולכן שור  כמו

   :( שנא מאי  ה")ו: ד י"מרש  להביא יש זה מחודש לביאור  ראיה

  ."בהמות שם שנופלים שדרך מצוי היזקו בור"
  שאיבעי   בגלל  ור פט  פקח  שור   בבהמות  גם  שהרי   קשה,  ולכאורה  בהמות.   דווקא   שמצוי  לכתוב  י "רש  דקדק  - 

  ות לעש  לה  שאיבעי  בבהמה  לומר   שייך  לא   שהרי  ליפול,  ולא  לעיין  בהמות  שדרך  בגלל  שזה  ובהכרח  יוניעל  ליה

 יותר  נופלות   שבהמות  י " רש  כוונת  מה  כ "וא  ,11הבור   בעל  פטור   וממילא   דרכה  שכך   מצאנו   כ"א   אלא   משהו

  שאינם  אדם  ילבנ   בניגוד  בבורות  יםשנופל  שמצוי  בלילה  פקחים   לשוורים  שכוונתו  בהכרח  אלא?  בבורות

 ". אדם ולא שור " התורה כתבה זה ובגלל בלילה  ללכת מרבים שאינם מפני  או שזוכרים מפני  או נופלים

 

 ' תוס  שיטת

. ראוי  אינו  מוגדר   אינו  שאדם  וסובר   י"רש  על  חולק  זאת  לעומת'  תוס.  י"רש  שיטת  את  בהרחבה  ביארנו  כאן  עד

גם יהיה   כ"וא מסברא, פטור  פקח  אדם  אבל  ו "חש רק למעט בא  אדם  של  טור פה כל' תוס שלפי  לומר  היה  יתכן 

,  ראויים  שאינם  כלים  כמו  מסברא   פקח  אדם   -  בטמון   ללי כמולתוס' שני חלקים שאינם קשורים בתוך הפטור הכ

 (לפי  ה")כז: דשכתבו תוס'    כיון  לזה  צורך  אין   האמת   מצד  אך .  בטמון  הראויים  כלים  כמו  הכתוב  מגזירת  ו"וחש

  שיהיו   שדרכו  בשור   ורק  בדרכים  להתבונן  אדם  בני  של  דרכם  שאין  שם  וכמבואר   כלל  ין לעי   צריך  אינו  שאדם

 .  לעיוני שהוי ליה  רינןמא  למטה עיניו

  ו"בחש  התורה  של  הפטור   את  להעמיד'  תוס  רצו  לא   ולכן   פקחים   האדם  בני   שרוב  כיון   מטמון   שאני   שכאן   ונראה)

  פטורים   להטמין   דרכם  שאין   שכלים   לומר '  תוס  יכל  כןול,  להטמין   שדרכם  םלי בכ  זהו  טמון   סתם   בטמון   אך   בלבד

  לשיטתם  היא  לעיין  צריכים  אדם  בני  האם'  לתוס  י" רש  בין  זו  מחלוקת  גם  ז”לפי.  הפסוק  של  החידוש  בלי  גם

 הכתוב  בגזירת  סברא  שאין   שסוברים'  לתוס  אבל   מהפסוק   נלמד  גופא  וזה  לעיין  שצריכים   לסבור   יכל  י" שרש

 גם  נצרך  התורה  של  הפטור   מדוע  לבאר   כדי   לעיין   צריך   שאדם   לנקוט   כרח וה  מסברא   פטור   הפקח  ור והש

 . (לפקח

 
יה צריך הרמב"ם להביא אף שק"ק שהרמב"ם הביא את הפטור של בהמה לפני הפטור של אדם ואם אדם זה המקור ה  10

אונס רצה הרמב"ם להסמיך פטור של  תכן שכיון שקודם לכן הביא הרמב"ם פטור אחר של  של אדם קודם )אך יאת הפטור  
 בהמה קודם שכל דינה הוא רק באונס בלבד, ויל"ע(.

 ן שאינו ראוי כרש"י. מצד אונס כמו הרמב"ם לעיל או מצד איהו דאזיק אנפשיה כמו שכתב הנימוק"י בפרק המניח, או כיו  11
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  י "מרש  . "מאחרים  יותר  מצוי   היזקו  בור  אין"ש דבריו  בסוף   שכתב , לשיטתו' התוס  דברי   סוף שגם   נראה ,  בנוסף

 :  שם  שכתב מאחרים יותר  מצוי  באמת  שבור  משמע  ( :)ו

(  מצוי   היזקו  שבור  אומרת'  הגמ  שכאן)  היא  פירכא  לאו  רוב  ולא  מצוי  היזקה  גל רד  לעיל  דאמרן  מילתא  הא"

 ."מהלכת היא שעה דכל  רגל  כי כ"כ מצוי אינו אבל מצוי היזקו דבור

 בהמות  שם  שיפלו  שמצוי  כיון  רגל  כמו  מצוי   שאינו   אף   על   המזיקים   משאר   מצוי   יותר   באמת  שבור   ומשמע  - 

  שהרי  אדם  מאשר   לבורות  נופלות  פחות  ותשבהמ  שלמד  לשיטתו  ורהלכא  זה  גם.  לכן  קודם  י"רש  וכדכתב

  לא   ודאי   זה  שבבהמות   וכיון   בדרכים  מסתכלים  אינם   אדם  שבני   בעוד   ליפול  ולא   להסתכל  שוורים  של  דרכם

  נזקים  מאשר   יותר   מצוי   כהיזק   בור   את  להגדיר   כדי   כ"כ  שכיחה   היא  בבורות  אדם  שנפילת   לומר   קשה  שכיח 

 . אחרים

 

 כלים   ולא חמור

  הביאה  לא   שהברייתא  נזקין ואומרת  מאבות  ואב  אב  כל  של  והקולות  בחומרות  העוסקת  ברייתא  מביאה  .( י) '  הגמ

 :  דברים שני  והשמיטה ההבדלים כל את

 בבור. חומר   כן  שאין  מה  לה   ראוי  שאינו  דבר  ובין  לה  הראוי  דבר  בין  לאכול   דרכה  שאש  מבבור  באש  חומר"

 ".  הטמון  על  פטור ובאש  בטמון  יביח ושור שבבור  מבאש ובשור בבור

 :  השני  ההבדל את י "רש  שם  ביאר 

  דטמון   ג"ואע  חייב תבואה מלא  שק ועליו  בבור חמור נפל  אם או חייב ושברן  כלים מלא בשק שור  בעט שאם"

 ". באש  כן שאין  מה בשק

 :  מפורשת מסוגיה י" רש על  ( שייר ה"ד) ' תוס והקשה

  לבור   נפל  גבי  הפרה  בסוף  כדאמרינן  כלים   כמו  דבור  מחמור  יםעטממ  חיים  בעלי  דלאו  מילי  דכל,  דק  ולא"

   ."כלים ומים רבו דהוי שור משום פטור שהוא נפילה לאחר  מימיו והבאיש

  אך(  כלים  כתב  ששם  מבשור   בבור   ושינה)  בשק  תבואה  בבור   לטמון  כדוגמא  כלומר שקשה על רש"י שנקט

 תבואה   גם  כ"וא  כלים   דין  יש   ם למי  שגם ( :)מחבגמ'    חכדמוכ  בשק טמונה  באינה  ואף  תמיד   בבור   פטורה  תבואה

 .  עליהם ופטור  כלים בכלל

 : ד"הגרי בשיעורי ותירץ 

 שאינם  דברים  בשאר  פטור.  ב.  ממש  כלים  פטור.  א:  בבור  כלים  בפטור  הלכות  שתי  קיימות  י"שלרש   ונראה"

  ים יח בעלי שאינם אחרים םבדברי, אולם. אופן בכל ממש כלים מנזקי  פטור בור. ותבואה מים בעלי חיים כמו

 לאחר  מימיו  שוהבאי   לבור  נפל  גבי'  הגמ  בציור  כגון  הבור  לתוך  נפלו  לא   הניזוקים  הדברים  אם  רק  פטור  בור

  ולהזיק   לילך  דרכו  אין  שבור  משום  הוא  הזה  הפטור  יסוד.  כלים  ומים  בור  דהוי שור  משום  פטור  שהוא  נפילה

  אבל   המזיק  הבור  אל  לבוא  שיכול  יםי ח  בעל  יהיה  שהניזק  יךצר  ולפיכך.  המזיק  הבור  אל  הניזק  כשבא  וחייב

 שהבור '  הגמ  של  באופן  ובכן.  הבור  לתוך   בעצמם  לוליפו   לבוא  ראויים  אינם  -   ותבואה  מים   כלים   כגון   -   דוממים

  לבוא   שראויים  בדברים  דווקא  הוא  הבור  חיוב   כי  פטור  הבור(  המים)  הניזק   אל  בא(  המים  בתוך  שמת  השור)

  על   הבור  חייב  התבואה  עם  יחד  הבור  לתוך  שנפלה  תבואה  טעונה  המהב ב  י"רש   של  בציור,  ךיד מא.  המזיק  אל

  חייב   בור  ג"בכה.  לבור  באו  גבה  שעל  והתבואה  הבהמה  כי  בבור  להינזק  הוירא  הייתה  התבואה  שכן,  התבואה

 .  12ממש"  כלים מעל חוץ, דוממים  דברים שאר ועל תבואה על אף

 
נה שם שלא אמרינן מיגו בבור לחייב שנתכוון גם בעל המאור )נב.(. הגמ' מגיעה למסק  ו בפטור כלים נראהולסברא ז  12

מגמלים לשוורים והראשונים מתקשים מדוע לא מחייבים מדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ומתרץ שם בעל המאור 
ליו והרי הפטור של כלים  ם, והרמב"ן מקשה ע ב מכיון שהתורה פטרה בו על הכלישבבור לא אמרינן תחילתו בפשיעה חיי

אפשר ללמוד מכך האם לחייב ב"תחילתו בפשיעה". ומצאתי במאמרו של שלמה ליפשיץ בבית זה גזירת הכתוב וכיצד  
כיון שאינם מדרשנו על בב"ק בסבב הקודם שהביא בשם הרב ליכטנשטין שסברת בעל המאור היא שכלים פטורים בבור 
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  מחודש חילוק  י " לרש ומנין " כלים ולא חמור " של   יעוטמה אותו מתוך הלכות י נש  יצאו  מנין מבאר  אינו  ד"הגרי

  טמון  בפטור   שהתבאר   כמו  אלא  הלכות  שני   ממש  כאן   שאין   אה ר נ  י " ברש  כה  עד   שנתבאר   מה   לאור ,  אמנם.  זה

  דוממים   דברים  גם   למעט  לומדים  ומזה,  בלבד  כלים   שממעט   הלימוד  עצם   את   יש   כאן   גם,  בבור   אדם  ובפטור 

 וליפול   הבור   אל  לבוא  יכולים  שאינם  בדברים  חייב   אינו  שבור   היא  התורה  של   טשבמיעו  שהסברא  כיון,  אחרים

  כאשר   רק   פטור   הדוממים   הדברים  בשאר   הכתוב  מגזירת   מצב  בכל  פטור   עצמם   שבכלים  שבעוד  אלא  לתוכו. 

 הרגילה  ההיזק  תהוי צור   שאז  לבור   ונופל  הולך  שבעצמו  אחר   דבר   על   נמצאים  אינם  הם  כאשר .  שייכת  הסברא

 חילוק   שאין  וכמו)  חילוק  אין   כאמור   ממש  שבכלים  אלא ,  כך   על  הבור   את  לפטור   מקום  אין   ומסברא,  ר בו  של

 . 13(הכתוב גזירת שהוא  כיון ו" לחש דעת בן   בין לבור  שנפל באדם

 שאר  שגם'  בגמ  שמוכח  וכיון   כלים  של  בפטור   סברא  שאין  סובר   שהוא  כיון  י" ברש  התקשה,  זאת  לעומת'  תוס

 . הכתוב מגזירת תמיד פטורים  - כלים  כמו - הם שגם בהכרח כ"א  כלים ללכב הם הדוממים הדברים

 

 ר"ברה ולא - אחר  בשדה וביער

 בדף   נמצאת   המרכזית  הסוגיה .  הרבים  ורשות  הניזק   חצר   של  בתנאים  הראשונים   עוסקים  במסכת  מקומות  בשני

 וגם   למזיק   גם  שמותר   מקום  כלומר,  לשוורים  מיוחדת  ואינה  לפירות  שמיוחדת  שחצר   קובעת  שם '  הגמ.  יד

  של  שור   זה  למקום  נכנס  ואם  הניזק   חצר   חשיב  להכניס   לניזק  רק  מותר   שוורים  אך  פירות  לשם  להכניס   לניזק

 .  חייב הניזק  של פירות ואכל המזיק

  יס כנלה  למזיק   גם  מותר   שבו   מקום  כלומר,  -   לפירות  מיוחדת  ואינה   לשוורים  המיוחדת  חצר   לגבי ,  זאת  לעומת

  דלגבי  ה"ד)  י" רש לפי . הניזק חצר  חשיב  האם' ותוס י" רש נחלקו  שם  להניח לניזק רק מותר  ותפיר  אבל שורו את

  מי   ה"ד) '  תוס  לפי   אך "(.  הניזק  חצר   חשיב  פירות  לגבי   שהרי)"   הניזק   הוי חצר  להיכנס   למזיק   שמותר   חצר   גם  ( שן

  ב"וצ'(. בגמ הגרסה  את ' וסתה משנה  זה ולצורך) זקהני חצר  להיות יכול  אינו להכנס  המזיק  שיכול  מקום כל ( לא

 '.  ותוס י" רש נחלקו במה

 אומרת   מחזרת.   סוגיית   -   זה  בנושא   העוסקת  השניה   הסוגיה   ת א  בקצרה   קודם   נביא ,  זו  קושיה   שנתרץ   לפני 

   :.( יט) המשנה 

  ." שהזיקה  מה משלמת הרחבה מצדי. שנהנית מה משלמת הרחבה מתוך אכלה"

 :  הניזק חצר  נחשבים הרחבה צידי מדוע  .( כא בדף) ' ותוס י "רש ונחלקו

 (ובמחזרת  ה"ד)   שם'  תוס  אך".  דמי  הרבים  ותכרש  לאו  הלכך  שם  ללכת  שוורים  דרך  שאין"   כיון  ( וקמה  ה"ד)   י" רש  לפי

  בצידי  ביתו  פתח  כנגד  פירותיו  להניח  רשות  יש  אחד  שלכל  כיון "  הניזק  חצר   חשיב  הרחבה  שצידי  ביאר 

 ".  הרחבה

  ודאי  הם  שגם  אף )  שם  ללכת  שוורים  דרך  שאין   בזה  מסתפקים  אינם'  סשתו',  התוס  של   פירושו  מתוך  העולה

 המקום  את  להגדיר   מ "ע,  פירות  שם  להניח  רשות  שיש   לומר   נצרך  אלא(  שם  ללכת  שוורים  דרך  שאין  מודים

 .  הניזק כחצר 

 שנחלקו,  ר "לרה  מרשותו  שהפקיר   אדם  כלומר,"  ר "לרה  מרשותו"  מקום  מקצה"  לגבי  הסוגיה  בהמשך  גם,  כן  כמו

 :המחלוקת באותה' ותוס י "רש נחלקו, לא או הניזק  חצר  חשיב אם  ושמואל רב בו

 
על הכלים בגלל מיגו כך גם   ינם אמורים להנזק בבור זה וכמו ששם לא מחייבים וכן כאן השוורים אאמורים להינזק בבור  

לגבי שוורים, אבל לרמב"ן זו גזירת הכתוב וממילא אין ללמוד ממנה כלל. ונראה שהרב ליכטנשטין התכוון בזה לסברת  
 חמיו בדעת רש"י.  

מגזירת הכתוב כמו כלים בבור. שבאמת גם  שטמון אינו פטור    ית הרשב"א על רש"י בדף כג. מניןובזה מתורצת קושי  13
 לים בבור יש סברא וכן בשאר הפטורים.בפטור כ
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' תוס  אבל".  שמה  ללכת (  הבהמה  של)  דרכה  אין"ש   כיון   הניזק   חצר   חשיב   לגמרי  רשותו  יר פק שה  ג"אע  י "רש  לפי

  שאין   בזמן שם  ללכת ר "רה נילב  נתן אלא רשותו את  ממש הפקיר  שלא  ומעמיד ( פליגי כי ה"ד)  חולק זאת לעומת

  וכן  הרחבה  יציד   על'  תוס  שכתב  כמו  פירותיו  שם   להניח  רשות  לעצמו  שהשאיר   כלומר,.  שם  מונחים  פירותיו

  להכנס  לשוורים  שמותר  שמקום. יד  בדף'  תוס  שכתב וכמו  שם   מונחים   שפירותיו בזמן להכנס  ר "רה  לבני   אסר 

 .  הניזק חצר  להיות יכול לא

 וכמבואר   במקום  והניזק  המזיק   זכויות  פ "ע  הניזק   חצר   את   הגדיר   יד  שבדף  ביאור,  צריכה   י " רש  שיטת   ולכאורה

,  שם ללכת  שוורים  דרך   שאין  מקום  כל -  נוספת   הגדרה  י "רש  מגדיר   מחזרת  ת בסוגיי  ואילו,  שם '  הגמ  בסוגיית 

 ללכת   מותלבה  דרך  שאין  אלא  שוורים  להכניס   איסור   כלל  ואין   המזיק  על  במקום  עדיפות  לניזק   שאין   פ"אע

 ?  זה חידוש  י "ש לר  מנין שם. 

  הוי חצר   פירות  לא  אך  שוורים  לשם  להכנס  יכול  שהמזיק  חצר   גם  י" שלרש העובדה  לאור   קשה  הדבר   ובמיוחד

 ?  שם  ללכת המזיק של  שוורים  שדרך למרות הניזק

 :  הקושיות את לתרץ  מ "ע היסוד באותו נשתמש  כאן גם

  שם  ללכת  שוורים  שדרך  שכיון  הכתוב  גזירת  רק   ואינו  סברא   יש   ר "ברה  ורגל  שן  של   בפטור   שגם  סובר   י"רש

 דרך  שאין  ר "ברה  מקום  בכל  ולכן,  בהמתו  על  מלשמור   התורה  אותו  פטרה  14אחריה   ללכת  יכול  הבעלים   ואין

  כשאין  אפילו  חייב  אז  הניזק   חצר   ממש  שהוא  במקום,  אמנם.  ורגל  שן  על  וחייב  ר "הוי רה  לא  שם  ללכת  שוורים

 שהוא   כיון   חייב   עדיין   לשוורים  לשניהם   המיוחדת  חצר   שהוא   וןגכ  שם   ללכת  הבהמה   דרך  שאין   הסברא   את   שם

 . 15לשוורים  מיוחדת  שאינה   למרות  חייב   לפירות  לניזק   המיוחדת  בחצר   ולכן.  הניזק  בחצר   שחייב   הכתוב  גזירת

 החיוב  לבין   פן וא  בכל  שחייב   במפורש   הכתוב  הדין   עיקר   בין   מחלק   י " רש  ורגל  בשן   גם   כ"א,  דברנו  כנים   אכן   אם

 בעוד,  אמנם.  שייכת  הסברא  שבו  במקום  רק  חייב   ששם  הניזק  בחצר   התורה  של  מהחיוב  לומד  י" שרש  ר "ברה

  י "רש  כאן ,  הסברא  מכח  נוסף  במקום  לפטור   במפורש  פטרה  שהתורה  מהפטור   לומד  י "שרש   ראינו  עכשיו  דשע

  מסוימים   ים דבר   ממעטת  התורה  בותאה   בכל,  ביאור   וביתר .  התורה  של   החיוב  מכח,  נוסף  במקום  לחייב  לומד

 הפטור   אין  ורגל  בשן  אבל  נוספים  במקומות  פוטר   ז"ועפ  הפטור   סיבת  את  מבאר   י"ורש  עליהם  חייבים  שאין

  לשן   התורה  חיוב   כל   אלא,  בבור   ואדם  כלים  או   באש   בטמון   כמו  מהפסוקים  שדורשים  ממיעוט   נובע   ר "ברה

 במקומות  גם  מחייב  ז"ועפ  םש  דווקא  חייבה  התורה  מדוע  מבאר   י "רש  ולכן"  אחר   שדה"ב  רק  נאמר   ורגל

 . 16נוספים 

 

 ' תוס  שיטת

 וכמו   ר "לרה  הניזק  חצר   בין   בחילוק  כלל  סברא  שאין  מר ול  מקום  היה'  התוס  בשיטת  כה  עד  שראינו  מה  לפי

 
כמו שמבואר בגמ' בדף יט: "וכי יאחזנה בזנבה וילך" כסיבה לפטור את הבעלים על נזק שעשתה הבהמה ע"י כשכוש   14

 בזנבה. 
הניח פירות. ב. מקום שרק לניזק מותר שמותר רק לניזק ל  של החצר הניזק לפי רש"י: א. חצר יתכן שגם שני הסוגים    15

בנוי גם כן על החילוק הנ"ל שבעיקרון עיקר חצר הניזק זה ע"פ זכות השימוש במקום ופירות   -ורים ולא למזיק  להכניס שו
ת גם  בחצר הניזק ולכן גם חצר שמיוחד  מסמלים את כל השימושים אך כיון שהסברא היא מצד שאין דרך שוורים להיות

לפירות לש  למזיק  להכניס  למזיק  רשות  שאין  אלא  התשמישים  נראה ששניהם  ולכל  יותר  אך  המזיק.  חייב  שוורים  ם 
נחשבים כחצר הניזק ממש וכשדה אחר כיון שיש למזיק איסור להכניס שמה שוורים ולא הוי כצידי רשות הרבים שלרש"י  

ש"לאו כרשות הרבים דמי" ולא כתב ולכן כתב שם רש"י  שוורים ללכת שם" ולא איסור ממש  זה רק מקום ש"אין דרך  
 זק או שדה אחר כלשון הגמ' בדף יד.שהוי כחצר הני

ועדיין ק"ק בשיטת רש"י דמשמע שחצר המיוחדת לשניהם לפירות ולא לזה ולא לזה לשוורים מוגדרת כחצר הניזק    16
ף יד. )ד"ה שדה אחר( שכתב אמנם עיין רש"י בדכאורה לא משמע כן בגמ' בדף יד.  דלא גרע מצידי רשות הרבים לרש"י ול 

ת שלא היה לו רשות לשוורים" שקצת משמע שאפילו היה אסור גם לניזק להכניס שוורים הוי  "שהרי נכנס שלא ברשו
 חצר הניזק. 
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 בחצר   רק  חייבה  שהתורה  שהסיבה   ( תפשוט  ה"ד) '  בתוס  מבואר   .( כג) "  פרה  פי "  של  בסוגיה,  אמנם.  הפטורים  בשאר 

  חשבה שהגמ'   שם' התוס מבאר  ולכן ,לה שאסור   למקום להכנס לבהמתו שנתן  יםעלהב  פשיעת בגלל זה קיזהנ

 ר"מרה  לקחה  שאם ,  ללקיחה  זה  ר "רה  התורה  שמיעטה  ומה,  הניזק  לחצר   מחוץ   בסוף  אכלה  אם   אף  שחייב   א”הוב

 גם   צריכה  הכתוב  ירתשמגז  ונוקטת'  הגמ  בה  חוזרת  למסקנה ,  אמנם.  ר "ברה  להיות  יכולה  האכילה  אבל,  פטור 

  ב"וצ.  פטור   הניזק   בחצר   ואכלה  ר "מרה  לקחה  אם  ולכן  הלקיחה   גם   ודאי   אך  דווקא   הניזק   בחצר   להיות   כילהאה

 תלוי   שהכל   בפשטות '  התוס  נקטו   כאן  מדוע  כ"א  הכתוב  גזירת   הם  הפטורים  שכל  לומדים'  שתוס  ראינו   שהרי

  אכילה  ולא   דווקא  חהלקי  שממעט  הפסוק  את   דולהעמי  להדחק  חשבה'  שהגמ  שביאר   כדי  עד  הלקיחה  בפשיעת

 ורגל   בשן  שגם  ובמיוחד  "?באכילה  לנו  מה  בלקיחה  שפשע  כיון "ש'  בתוס  שם  וכמבואר ,  בלבד  הסברא  ומכח

 הולך  שהכל   לומר '  הגמ  של  א ”הוה  מנין   כ"א  האבות  בשאר   וכשיטתו  הכתוב  גזירת  שיש   למסקנה '  תוס  מודה

 מחצר  לקיחה   גם'  תוס  מצריך   גללהבו  למסקנה  גם  חלקי   ןופבא  לכאורה  נשארת  שגם  סברא   -   הלקיחה  אחר 

 . הניזק

 בבהמה  ולא  בבעלים   בעיקרו  עוסק "  אחר   בשדה  ובער   בעירה  את  ושלח"  שהפסוק   נקטו'  שתוס,  לתרץ   ונראה

  רק   שחייב  מכאן   ללמוד  חשבה .  ג  בדף'  שהגמ  וכמו)  ורגל  בשן   להתחייב   מ"ע  הדרושה   הפשיעה   רמת   את  ומתאר 

  ברור  וממילא(  מעצמה  הלכה  הבהמהש  במקרה  ולא  ידיםב  חבירו  לשדה  הבהמה  את  שלח  ממש  הבעלים  אם

,  אמנם. הבעלים של   הפשיעה רמת על   משפיע זה שאין   כיון  יזק נה  בחצר  דווקא  תהיה  שהאכילה   ענין אין  מדוע

 מלמדת   גם  אך   הפטורים   ככל  הכתוב  מגזירת  פטור   על   מלמדת  התורה  זה  בפסוק   שגם '  התוס  מודה,  למסקנה

 . להתחייב מ"ע  הבעלים מצד הנדרשת  הפשיעה תרמ על

 :  נוספת קושיה  לתרץ  ניתן זה ביאור  לאור 

  הספק  של  מ"הנפק  את'  התוס  ומבאר   המזיק,  כחצר   או  הניזק  כחצר   נידון  פרה  פי  האם  מסתפקת  .( כג) '  הגמ

  שחר שה  ללא  להגיע   יכולה  הייתה   שלא  ממקום   הפירות  את   ו"חש  לה  והושיט  הניזק   לחצר   נכנסה  שפרה  במקרה

  הבעלים  אז  המזיק  כחצר   פרה  פי  אם  אך  לשלם  הבעלים  חייב  אז  הניזק  כחצר   נידון   פרה  פי  שאם  לה  מושיט  היה

 .  הניזק מחצר  לקיחה היתה שלא  ןכיו פטור 

 :  ק" בשטמ והקשה

  פירשו  לא דלמה  לה  שהושיט  לא  אם ליקח   יכולה הייתה  לא  שהבהמה   וכגון' התוס שכתבו  מה על הקשו  עוד"

.  לקחה   וכשלא  ליקח  יכולה  אפילו  דאיירי  פירשו  לא  דלמה  לה  שיטשהו  לא  אם  ליקח  יכולה  אפילו  דאיירי

 ."גמור פושע היה כן דאם   דעת  בבן לומר רצו דלא לומר וצריך נםלשו   וזה תירצו ל"ז  י"הר  ותלמידי

  קר   חייבה   שהתורה  שכיון ,  באונס  וסופו  בפשיעה  תחילתו  כאן  שייך  דמה  ביותר   קשה  ק"השטמ  תרוץ ,  ולכאורה

 . 17פטורה שהבהמה  ברור  כ"א  הבהמה ולא לקח ו"החש  וכאן הניזק  מחצר  לקיחה היתה אם

 ר"ברה  רגיל פטור  מדין זה אין  הניזק  בחצר  לקיחה  מצריך' שתוס  מה שכל  שכיון , שפיר   אתי שביארנו  מה ולפי

  מועיל   באונס  וסופו  בפשיעה  שתחילתו  ברור   כ"א  הבעלים  את  לחייב  מ"ע  הנדרשת  הפשיעה  מרמת  כחלק  אלא

 . כלל הניזק מחצר  לקחה לא שהבהמה תרולמ כן גם לחייב

 שהחיוב  לומד  כהרגלו  י " שרש  בעוד.  יד  בדף'  ותוס  י "רש  מחלוקת  את   יותר   טוב   לבאר   נוכל,  לעיל  המבואר   לאור 

  של החיוב מקום לגבי הכתוב גזירת גם  כאן  שיש לומד' תוס, סברא גם בה שיש  הכתוב גזירת הוא הניזק בחצר 

.  שפטור  פשוט  מקום  לאותו  להכנס  לבהמה  מותר   שאם'  לתוס  ברור   לכן.  םהבעלי  של  פשיעה  רמת  םוג  ורגל  שן

  מצד  שכזו  פשיעה   התורה  דרשה  ומדוע  הניזק   בחצר   רק  חייב  למה   סברא  ממש '  לתוס  אין   כאן   שגם   כ"א  נמצא 

 . להתחייב מ" ע גמורה פשיעה שצריך הכתוב גזירת זה אלא  להתחייב מ"ע  הבעלים

 
ה מחצר הניזק אלא שחסרה רק וכן הקשו הגרש"ש והחזו"א. ובגרש"ש נדחק שגם אם פי פרה כחצר המזיק חשיב לקיח  17

 באר לקמן אתי שפיר טפי.לתו בפשיעה להגדיר שיש כאן פשיעה. ולפי מה שיתעה ולזה מועיל תחי הפשי
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 הפירות  מקום בתר או  הבהמה מקום בתר

 : נוספת נקודה לבאר  אפשר  הניזק חצר  בהגדרת י "רש  בשיטת לעיל המבואר  לאור 

  הרבים  ברשות  שעומדת  בבהמה  הספק  את  שם  י"רש  ומבאר   . "מהו  מתגלגל"  .( כ) '  הגמ  ספק  את  לעיל  הבאנו

 אכילה   חילתתכ  חשיב   ולא   היא   מילתא גלגול  האם   אותם  ואוכלת  הרבים   לרשות  הניזק   מחצר   פירות  ומגלגלת

. הניזק  בחצר   כאכלה   וחשיב  האכילה   מפעולת  כחלק   חשיב   שמא   או  ר "ברה  כאכלה   וחשיב   נפרדת   ולהכפע  אלא

 מה   וכל   הפירות  בתר   אזלינן  הניזק  בחצר   והפירות  ר "ברה  נמצאת  הבהמה  שכאשר   שפשוט  נראה  ריוומדב

  גיההסו  בהמשך  י "רש שם ר מבוא עוד. אותם  לאכול התחילה כשהבהמה הפירות היו היכן זה מסתפקת' שהגמ

 הבהמה  אחר   בזה  אזלינן   הרבים  ברשות  וחלקו  הניזק   בחצר   חלקו  נמצא   האוכל  כאשר   שרק   ( אימא  ואיבעית   ה"ד) 

 . הפירות מקום אחר  ללכת אפשרות שאין  כיון

 :  הבהמה בתר  דווקא שאזלינן  י "מרש משמע  מחזרת בסוגיית , זאת לעומת

 בזה   חייב   רב   לפי .  הרחבה  לצידי   ראשה   תומחזר   ברחבה   בעומדת  לשמואל  רב  בין   מחלוקת  .( כא)   מביאה '  הגמ

 ברחבה  קאי  הבהמה  שגוף  כיון   שפטור   ( פטורה  ה"ד)   י "ברש  ומבואר ,  פטור   שמואל  לפי   אך   הניזק   בחצר   שן   כדין

  שדווקא  י "מרש   משמע ,  שמחייב  רב  לפי   ואף .  יחייב  שמואל   גם   הרחבה  לצידי   כולה  תכנס   הבהמה  אם   ולכן

  את  להעמיד   צריך   ולכן  רב   גם   פוטר (  זווית  בקרן   כגון)  חיזור   י" ע  שלא   הרחבה  מצידי   ה אכל  אם   אבל  במחזרת

 בסוגיית   י " רש  שכתב   כמו  ולא  הפירות  בתר   ולא   הבהמה  בתר   שאזלינן   כ" א  משמע.  18במחזרת  דווקא   המשנה

 . 19מתגלגל 

 שסוף   כיון   רותהפי  מקום  אחר   הולכים  ששם   גמורה  הניזק   רשות  בין  מחלק  י " שרש  נראה  לעיל  שבארנו  מה   ולפי

  כדי  הניזק  בחצר   בעצמה  להיות  צריכה  שהבהמה  תנאי  בתורה  מצאנו  ולא  אחר   בשדה  הבהמה  ערהי ב  סוף

  צריך  לא   שהבעלים  הסברא   שייך  כאן  שגם  כיון  זה  במקרה  לפטור   צריך   היה  הסברא  שמצד  פ"אע  ולכן  בלהתחיי

 וכל   גמורה  הניזק  חצר   שאינו  יםהרב  רשות  בצידי  אבל,  הכתוב  מגזירת  חייב  זאת  בכל,  ר "ברה  עליה  לשמור 

  אלא  הסברא  מצד  לחייב  מקום  אין  שבזה  כיון  הבעלים  פטור   ר "ברה  נמצאת  הבהמה   אם  בסברא   תלוי  שם   החיוב

 . 20ר "ברה שן   כדין  הבעלים פטור  ברחבה כדרכה הולכת שהבהמה  כיון

 

 ובורו רשותו  הפקיר

 :  תורה עליו שחייבה  הבור  מהו ישמעאל ' לר   ע "ר  בין  מחלוקת מביאה .( מט) ' הגמ

  אול  רשותו  הפקיר  אומר  ע "ר  ישמעאל'  ר  דברי בתורה  האמור  בור  וזהו חייב   ר"לרה ופתחו  י" ברה  בור  החופר"

 ."בתורה האמור בור זהו בורו הפקיר

  היא   י"ור   ע "ר   של   והמחלוקת  ע"לכו  חייבים  ר "ברה  בבור :  רבה  לפי .  המחלוקת  בביאור   יוסף   ורב  רבה  ונחלקו

  חייב   י"ברה  בבור :  סבר   יוסף  ורב.  מחייב  ע"ור   פוטר   י "שר   בורו  הפקיר   ולא  רשותו  יר שהפק  היחיד   ברשות  בבור 

 . פוטר  ע "ור  מחייב י" שר  י "ור  ע"ר  נחלקו ר "ברה ובבור  ע"לכו

 
אך לפי תוס' שם לעומת זאת משמע שגם אם הבהמה תהיה כולה בצידי הרחבה היא תהיה פטורה אם הפירות קאי   18

במקום    "כ שאין הדבר תלויין רשות להניח שם פירות. נמצא אבמקום שהבהמה יכולה להגיע אליהם מהרחבה, כיון שא
 גוף הבהמה רק במקום הפירות בלבד. 

עין זה הקשה בברכת אברהם ונשאר בצ"ע. ואף שבשטמ"ק הקשה קושיה דומה על הביאור של תוס' בסוגיה )ועיין  וכ  19
ד ברש"י שהספק במתגלגל הוא הערה הבאה( וכתב שהספק של הגמרא לא קאי ללישנא קמא בדף כא. אך בשטמ"ק למ

שוט שהולכים אחר מקום הבהמה וא"כ בהמה או אחר הפירות אבל מלשון רש"י משמע שזה פהאם הולכים אחר ה  גופה
 קשה לומר שזה לא נכון לפי לישנא קמא. 

ור לנידון דידן,  ומה שחילקו התוס' )כא.( בין רשות הניזק גמורה ובין צידי רשות הרבים וכן כתב בנימוק"י )כ.(, אינו קש 20
היכולת של בהמות להגיע  ניח פירות ובצידי רשות הרבים הרשות משתנה לפי  רשות של הניזק לה   שהם נקטו שצריך

לאותו מקום מרשות הרבים בעוד שברשות גמורה של הניזק ברור שמותר לניזק להניח פירות. אך לרש"י אין זה תלוי  
 ברשות להניח פירות.
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  הפקיר   ולא  רשותו  שהפקיר )  י"ברה  בור   על  ולא  ר "ברה  בור   על  רק  מחייב  ישמעאל'  שר   רבה  שיטת  בביאור 

 לאו  רשותי   לך  אפקרנא   כי "ש  טענה   הבור   עללב   שיש   אומר   ישמעאל   ' שר   סובר   י" רש:  הראשונים   נחלקו(  בורו

 יודע  הייתי  ואם  בנזיקין  להתחייב  דעת  על  ותישר   את  הפקרתי  לא  כלומר,  ," אפקרתיה  בהיזקא  אנא  לחיובי

  בעל  כלפי   לטעון   יכול  הבור   שבעל   הוא  רבה   של   שטעמו   סובר   זאת   לעומת'  תוס.  מפקיר   הייתי   לא   שאתחייב 

 . לבור  שיפול  רשותי אצל  כ"כ להתקרב  לו היה שלא"  בעי מאי  ברשותי  תורך" שנפל  השור 

 ': לתוס י "רש  בין מחלוקת להיות לכאורה אמור  בורו וגם רשותו גם בהפקיר  לעיל  הטעמים לאור 

 זה   דעת  על  שלא  לטעון  יכול  כאן  שגם  ובורו  רשותו  בהפקיר   גם  נכונה  לכאורה"  אפקרנא  כי"  טענת  י"לרש

  שהפקיר   כיון   לרשותי  כ"כ  להתקרב  השור   על  היה  שלא   כזה  ה במקר   לטעון   יכול  נו יא'  תוס  לפי   ואילו  הפקיר 

 . ע"לכו לרבה שחייב  ר "ברה בור  מדין זה על  יחייב'  שתוס  לומר  מקום היה  אמנם. רשותו את

 בהיתר  נעשית   שהחפירה   שכיון,  הוא  וטעמם.  ע"לכו  ובורו  רשותו  בהפקיר '  תוס   פוטרים   ( מ"ה  ה"ד) .  כח  בדף   אמנם

  נסתלק  שהפקירו  וכיון  החפירה  עצם  על  הכורה  את   לחייב  אין,  שהפקירו  דםקו  -  ברשותו  היה  ר בושה  בעוד

  כיסה  שלא   כך   על  ולא  ר "ברה  כבור   החפירה  על  אותו  לחייב   שאין   כיון )  ע"לכו  פטור   ולכן  לכסותו  החיוב  ממנו

 . נוספים רבים  וראשונים א" והרשב ן"הרמב כתבו וכן(, י"ברה כבור  הבור  את

 : מקומות' במס לראות שניתן  כמו, חייב ובורו רשותו פקיר ה ש  סובר  דווקא , זאת תלעומ י "רש

  שמחייב   שרב  י" רש  מבאר   שור   מדין  או  בור   מדין  עליו  חייב  אם  שותור ב  בור   בהגדרת  ושמואל  רב  מחלוקת  לגבי

 .  ובורו רשותו בהפקיר  זהו תורה עליו שחייבה  שבור   שסובר   לשיטתו זהו שור   מדין י"ברה בבור 

  למלוייה   ליה  אית" ש  כיון   הבור   בנזקי  החצר   בעל  את'  הגמ  שמחייבת  .( מח)   ירוב ח  בחצר   בור   שחפר   שור   לגבי

  י "רש וכתב הבור  את שחפר   כמו הוא והרי הבור  את מילא  ולא  הבור  את למלא צריך  שהיה כלומר," מלייה ולא

 :( הכא ה"ד) 

 ".  ר"ברה  תקלה נותן הכי בתר אפקר וכי הוא  דידיה בור דהא  דלפקריה  מקמי: למלוייה  ליה אית"

  י "רש  לפי  שייך   לא   כ"וא  ממש   הבור   כחפירת  נידון   אותו  לכסות   צריך   שהיה  במקום   הבור   שהפקרת  מבואר   - 

 . עצמו ההפקרה מעשה על  שחייב  כיון  בהיתר  הייתה הבור  שחפירת  מצד ובורו רשותו בהפקיר  לפטור 

  ולא   בורו  הפקיר   ולא  רשותו  בהפקיר   נחלקו י "ור   ע "שר   י "ור   ע " ר   מחלוקת  לגבי   מבאר   ( ד"ה בעל התקלה .נב)   י "רש

  דאם"ש  כיון "  אפקרנא  לא   כיהד  אדעתא"  של   הסברא   לכאורה  שייכת  שם  שגם  אף  על  ובורו  רשותו  בהפקיר 

  .21( ר " ברה בור  על  שמחייבות  השיטות לפי) ר "ברה בור  ככל זה על  שחייב  ומשמע" ר "ברה הוי בור  בורו הפקיר 

 שיכול  כיון   שפטור   י " רש  כתב   בורו  הפקיר   ולא  רשותו   בהפקיר   שהרי :  ביאור   צריכה  י "רש   שיטת   שלכאורה  אלא

 ? 22י " רש זה על  מחייב  ומדוע כן לומר  יכול ובורו רשותו קיר בהפ גם כ"וא"  אפקרנא  דהכי אדעתא לאו" לומר 

 תורה  חייבה   זה  ועל  ר "ברה  בור   הוי ככורה  עצמה  ההפקר   שפעולת  סובר   י "שרש   שכיון   לומר   ניתן   היה,  לכאורה

  תנאי  רק   הוא  שההפקר   בורו  הפקיר   ולא  רשותו  בהפקיר   ורק"  אפקרנא  דהכי  אדעתא  לאו"  בזה  יכול  אין   ולכן

  אלא"  אפקרנא   דהכי  אדעתא   לאו"  לומר   שייך "  בעית  מאי   ברשותי   תורך"   לומר   הבור   בעל   יוכל  שלא   כדי

  כדוגמא  ובורו  ותו שר   הפקיר   גם  לומר   אפשר   שהיה   משמע   י "ור   ע "ר   מחלוקת  לגבי   לעיל   שהבאנו   י "רש  שמלשון 

 .ביאור  צריכים , ודבריו"ר "ברה הוי בור " ש  אלא  י"ור  ע "ר  נחלקו בו קרהמל

 
חק בדברי רש"י בדף כח. ובדף נ., אך  ו ובורו שפטור ונדמודה לשאר הראשונים שהפקיר רשותאמנם בפנ"י נקט שרש"י    21

התייחסות לרש"י בדף מח. ומשם לכאורה מוכח שרש"י חולק על שאר הראשונים בזה )כן הוכיח המלא רועים    אין בדבריו
 מדברי רש"י בדף מח. שחייב בהפקיר רשותו ובורו(.

מחייב רק על הפקיר רשותו ובורו ולא על  ה"י שהרי רב  זה רק לפי מי שמחייב על בור בר  ואין לומר שרש"י מחייב על  22
ולא הפקיר בורו, ועוד שמלשון רש"י בדף נב. שאם הפקיר בורו הוי בור ברה"ר משמע גם כן שחייב, ואין הפקיר רשותו  

בבור   ין בור ברה"י לבור ברה"ר הרי גםז ב"לומר שכוונתו שהברייתא רצתה לנקוט דווקא בור ברה"י, שאיזה חילוק יש לפי
 רשות הרבים וקצת יש לדחות ואכמ"ל. יש בור שאינו דורש להפקיר רשותו כגון בחופר בסמוך לברה"י 
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" יפתח  כי"  התורה  שנקטה  שכיון  מקרה  בכל  חייב  ר "ברה  שבור   לתרץ   יתכן  י" רש  עתד ב  לעיל  שאמרנו  מה  ולפי

 מגזירת   חייב   מקרה  בכל  בזה  כ"א"(  לו  באה   וכריה  פתיחה  עסקי  שעל )"  ר "ברה  בור   על   בזה  וחייבה"  יכרה  כי"ו

 רוב  ששאני   לומר   יש   בזה,  ר "ברה  מבור   גרע  שלא  מסברא  עליו  לחייב  רוצים  שאנו  י"ברה  בבור   אבל  תובכה

 רשותו   הפקיר   היינו   י "ברה  בור   וסתם " )אפקרתיה   בהיזקא   אנא   לחיובי   לאו  אפקרנא   כי "  בזה   לומר   שיכול  י"ברה

 ולא   ר "ברה  באיסור   שכרה   ר בו  היינו  ר " ברה  בור   שסתם  בעוד"  אפקרנא   כי"  טענת  בו  ושייך   בורו  הפקיר   ולא

" הבור   בעל"מ  שלומד  ע "לר   ולכן  (אופן  בכל   וחייבה  ר "ברה  חילקה  לא  והתורה"  אפקרנא  כי"  טענת  בו  שייך

 למרות  שחייב  הכתוב שגזירת  כיון  ע"לכו בזה  חייב יוסף   לרב וכן  זו טענה למרות חייב  י" ברה בור  על  גם לחייב 

 הבור   שהפקרת  כיון  כרייתו  על  חייב   זה  בבור   שגם  וכוונתו  ר "הבר   שהוי בבור   שכתב  י "רש  כוונת  וזה,  זו  טענה

 . שחייב תובכה גזירת  יש עליו שגם  ונמצא ככריה

 ביאור  לאחר   רק   בורו  הפקיר   ולא  רשותו  הפקיר   הברייתא   נקטה  מדוע   לבאר   י "רש  המתין   מדוע   לבאר   יש   ז”ולפי

  ממש  בעלים לו  שיש  י"ברה לבור  ונההכו האם", הבור  בעל " הפסוק  דברי בביאור  י "ר  עם  ומחלוקתו ע "ר  שיטת

 שכוונתו ",  אפקרתיה  בהיזקא   אנא   לחיובי  לאו"  י" ר   טענת  את  כשהביא  מיד  ולא"  התקלה  בעל"ל  הכוונה  שמא  או

 לבור בתורה מקור  ואין  התקלה  בעל  היינו הבור  שבעל  לומד שהוא   כיון שפטור   י "ר  סובר  י "ברה בבור  שדווקא

 . זו טענה  למרות חייב  במפורש  עליו  היבחי שהתורה  שיש ר "ברה בבור  אבל  י"ברה

 נחלקו  ושמואל  שרב   מבארת  בתרא   בלישנא   .( כא)   תזר מח  בסוגיית'  הגמ:  נוספת  קושיה   לתרץ   ניתן   זה  ביאור   פ "ע

  ונכנסה   פירות  שם ושטח  ר "רה  לבני  מקרקעו  והניח  שלו  לתוך  כנס"ש  כלומר,  ר "לרה  מרשותו"  מקום  מקצה"ב

  הפקיר   ולא  רשותו  בהפקיר   י"ור   ע"ר   במחלוקת  זו  מחלוקת  לתלות  רוצה'  והגמ"  ואכלתן וכהלה  דרך  בהמה  שם

 שביארנו  מה  לפי   אך.  ע"לכו  חייב  לכאורה  בזה  כ"וא  בורו  וגם  רשותו  גם  קיר פ ה  כאן  הרי  קשה  ולכאורה  בורו

  אין   כ"א   -  23תקלה  שם  לתת  רשות  לעצמו  השאיר   רשותו  שהפקיר   פ" אע  מקום  שבמקצה   שכיון  ליישב   נראה

 .24אופן  בכל שחייב  הכתוב הגזירת את  בזה ואין כרייה עסקי על  שחייב בור  כאן

 

 למועדת  תמה בין לחלק  - קרן

 : ברייתא מביאה :( ב)  המסכת בתחילת' הגמ

? ואומר  מאי  לו,  הדר  שורו  בכור  ואמר'  וגו  ברזל  קרני  כנענה  בן  צדקיה  לו  ויעש  שנאמר  בקרן  אלא  נגיחה  אין"

  ש " ת   היא  מועדת  כולה  אימא  במחוברת  אבל  בתלושה  מ "ה  למועד  םת  בין  רחמנא  מפליג  יכ  וכי תימא:  ומתרצת

 ."לו  הדר שורו בכור

  דיה  כ "א  תלושה   מקרן  נלמד  שאם   היא  מועדת  כולה  תלושה   שקרן  נלמד  מהיכן   ( אבל  ה"ד)   ם ש'  התוס  ומקשה

 כולם  שכן  כיון   ללמוד  אין  האבות  ומשאר   מועדת  היא   פעמים'  ג  לאחר   ורק   תמה  היא   שבהתחלה  כתלושה

" נינהו שימור  בחזקת  לאו ששוורים' "הגמ שסברת'  התוס מקושיית ומבואר . משונה זה וקרן מתחילתן םמועדי

  לולא  גם  ולכן   לבד  לנו  שברור   דבר   זה  אלא   נזק   חצי   רק   חייבה   התורה  מדוע   להסביר   שבאה   סברא  זה  אין 

 
וכמו שכתב רש"י בד"ה "הא קא חזי להו" ש"שאני הכא שיש לו רשות לתת שם תקלה" ולכן יכול בעל הבור לטעון    23

 ליפול. שהבהמה היתה צריכה לראות אותם ולא 
ה לומר שבעוד ששאר האם בהפקיר רשותו ולא הפקיר בורו חייב או פטור נרא  שאר הראשוניםובביאור מחלוקת רש"י ו   24

הראשונים סוברים שהכריה נדרשת כדי להפוך להיות "בעל התקלה" רש"י סובר שתפקיד הכריה הוא הפשיעה בלבד  
ת הבור ון שלא כרה אככורה בור אבל לשאר הראשונים כישרק על פשיעת כריה התורה חייבה ומפקיר בורו הוי פושע  

אע"פ שלגבי בור ברשותו אומרת הגמ' שכיון ש"הוי ליה למלויי ולא מלייה  אין הוא בעל התקלה ולא חייב על נזקיו. ולכן 
 כמאן דכרייה דמי" בכל זאת פטור לאחר שהפקיר את הבור כיון שכל דברי הגמ' הם רק ביחס לרמת הפשיעה שזה שלא 

י מחייב גם ריה ממש שתהפוך את הכורה להיות בעל התקלה. ולכן רש" בל אין כאן ככיסה את הבור פושע כמו הכורה א
במפקיר נזקיו אע"פ שכבר היו ברה"ר ואין ההפקר שם ככריה שכיון שהוי ליה למלויי הוי פושע כמו הכורה וחייב דלרש"י  

 בעל התקלה הכוונה שהוא הפושע בתקלה זו.
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  ננקוט  אם   ל בא.  הוי משונה  חילתה תב  שקרן   יודע  הייתי   נזק   חצי   רק   משלמת  שקרן   אומרת  הייתה   שהתורה

  מ "לק  כ"א  בותאה  בשאר   מצאנו   שלא   מה  נזק  חצי  רק   לשלם  התורה  הקילה  מדוע  להסביר   רק   באה  זו  שסברא 

 וכך)  הוי אורחיה  מחוברת  א”הוה  לפי   כ"וא  במחוברת  ולא  תלושה   בקרן  רק  נאמרה  זו  קולא  א”הוה  שלפי   כיון

  רחמנא  חס   של   הסברא   את  קיבל   א ל  קנסא  נזקא  פלגא  ד"שמ  וביאר   ת"ר   בתלמיד   ת"ר   קושיית   את  תירץ   אכן

 . (עליה

 אומרת ' הגמ זאת בכל  ואם נזיקין האבות של  יםלפטור  סברא  למצוא  צורך שאין   לשיטתו' תוס כאן שגם ונראה

 תמה  בין   החלוקה   את  לבאר   כדי   ולא  בלבד  בסברא  נאמר   שזה   בהכרח  כ"א קיימי   שימור   בחזקת   לאו  ששוורים

 .למועדת

 :  נוסף דבר  לבאר  ן נית ז”לפי

 : שבמשנה צרורות בדין מסתפק  שני   פרק  בתחילת אבר 

 .?"רותלצרו  העדאה  אין או לצרורות העדאה יש רבא בעי"

 : י "רש ונתקשה

 . ?"זימנא מאה לי מה זימנא חד  לי מה משלם נ"ח  הכי ואפילו הוי אורחיה שמעיקרא  כיון לי  קשה אבל"

  ביה  שייכא   נזק   בחצי   לקרן  רחמנא  דדמיא  כיון   היא   פירכא  דלאו"  וכתב  זו  קושיה  דחה  ( במועד  ה"ד) '  תוס  אבל

  תלויה   אינה  נזק  חצי  של  שהקולא  סובר '  שתוס  םארימבו  דבריו  שאמרנו  מה  לפי   אך.  כוונתו  ביאר   ולא"  העדאה

 . 25ומועדות תמות דין שייך  בצרורות גם כ"א הפטורים ככל הכתוב גזירת היא אלא אורחיה  לאו שקרן בכך

 מועדת  קרן  ולא  להזיק  שכוונתה  למרות  שהוי רגל'  התוס  כתב  ( והנחש  ה "ד  .טז)   נחש  שלגבי  יבהסה  זאת,  כן  כמו

  שזה  בזה   תלוי  זה   ואין  בלבד   נ "ח  ומשלם  הוי תם   הראשונות  הפעמים   שבשלש  בתוהכ  גזירת   יש  שבקרן  כיון

 . משונה

 או  נכרים  של  שוורים  נגח  או  הפקר   שוורים  בנגח  ולא  חיוב  בבני  אלא  מועלת  העדאה  שאין '  התוס  סובר ,  כן  כמו

 נגיחות   לשבש  נזק  חצי  שדין   כיון   והוי אורחיה  מועד   להיות  בכך  הופך  שהשור   פ" אע  עצמו   של  שוורים  בנגח

 . הכתוב גזירת הוא ראשונות

 

 ף"הרי  על ש "הרא  קושיית  תירוץ

  על  שפטור   שהטעם  ף"הרי  נקט   מה לצורך ש "הרא לקושיית  חדש  תרוץ  להציע שניתן  נראה  לעיל  המבואר  פ "ע

  שסיבת  שסבר   שכיון  י"רש  בדעת  ביארנו  לעיל.  בזה  מ"הנפק  ומה  שהוי אורחייהו  בגלל  הז  ר "ברה  ורגל  שן

.  שם  ללכת שוורים דרך שאין למקום ר "לרה גם ורגל בשן החיוב את הרחיב ולכן אורחייהו היא ר "ברה הפטור 

 . 26זו בסברא מ"הנפק  שזאת  ף"הרי  על  ש"הרא קושיית את גם לתרץ  ניתן  ז”לפי

 בכל   לקבוע   מדד  אינה  אורחייהו   סברת.  ף"הרי  דעת   על   לעיל   שהקשנו  הקושיות  את   רץ תל  שניתן  נראה   ז”לפי

 שכמו .  חייב  ואיזה  ורגל  בשן   פטור   מקום  איזה  להחליט  מדד  רק   אלא   פטור   או   חייב   האם  ורגל  ןש   של   נזק  מעשה 

  היזק   צורות  בין   ולא  ר "הר ל  הניזק   חצר   בין  -   מקומות  בין   לחלק   כדי  זו  בסברא  השתמשה   שהתורה  שמצאנו

 
שאר  "ד ממונא "ורחמנא הוא דחס עליה" "וכן חס במקצת אבל  דברי הגמ' למ בתוס' הרא"ש בכתובות )מא.( על    וראה גם  25

נזיקין אשן ורגל שהן פטורין ברשות הרבים בבור פטר אדם וכלים ובאש פטר בו את הטמון" כלומר חס רחמנא עליה זהו  
ת נסא הוי גזירהראשונים. תוס' סובר שגם למ"ד ק גזירת הכתוב, ולא מצד שהוא קצת משונה לכו"ע כמו שכתבו חלק מ

מ בסיבה  האמוראים  נחלקו  ולא  ממונא  למ"ד  כמו  בהגדרת הכתוב  רק  אלא  תם  בשור  נזק  חצי  רק  חייבה  התורה  דוע 
 האם שור תם הוי משונה או לא. -המציאות 

גזירת הכתוב כיון ש  26 סובר שטענת "לא הוי ליה אמנם, לגבי פטור טמון מוכח מהרי"ף שחולק על רש"י וסובר שהוי 
וודאי שאינה סברת הפטור בטמואדעתיה" מועילאסוקי   וא"כ  המזיק  שהגמ' אומרת שאין פטור באדם לה אף באדם  ן 

המזיק אבל לגבי פטור שן ורגל נקט שיש סברא. ולכן ברור מדוע דווקא לגבי שן ורגל כתה הרי"ף סברא כיון שבניגוד  
 אין סברא. לרש"י, הרי"ף סובר שבשאר הפטורים  
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 המקום  תלהגדר   ביחס  רק   זה  אין   הסברא  מכח  לחייב   כדי  זו  בסברא   משתמשים  אנוכש   גם  כך  שונים   ומצבים

 :ף"הרי  על  לעיל שהקשינו  הקושיות יתורצו  ז”לפי. הפעולה להגדרת ביחס  ולא

 . י"לרה ר "המר  שהתיזו צרורות ובין  והזיקה  ארוך מקל על שדרכה  בהמה בין  ההבדל מה הקשינו. א

  ולכן   למקומות  ביחס   רק   מדד   אלא   מסוימים  מעשים   על  פוטרת"  אורחייהו"   סברת  אין   לעיל   שנתבאר   מה   ולפי

 זה  במצב   הנזק   מעשה  נעשה  היכן  להחליט  יש   כך  לצורך.  זה  במקרה  פטור   או  חייב  האם  לקבוע  כדי  בה  אין 

 הכרח   שאין   ף א  י "ברה  נעשה   הנזק  תובצרורו  ר "ברה  נעשה   הנזק   שכאן   לחלק  ניתן   זה   ומצד)  י " ברה  או  ר "ברה

 .(אחרות מ"נפק אורחייהו  לסברת שיש  כיון  ביניהם  יחלק  באמת ף"שהרי

  הניזק  לחצר   להכנס   אורחייהו  זה  שאין  כיון  פטור   מדוע  ר "ברה  ואכל  י"מרה  החררה  את  שנטל  במכל  הקשינו.  ב

 רתשסב פטור   שם   ללכת  יםשוור   ודרך  ר "ברה  נעשה   שהנזק  כיון  כ"א  שנתבאר   מה   לפי  אך.  החררה  את  ולקחת

 . הנזק נעשה  בו המקום על  חייב  האם מגדירה רק אורחייהו

 או  ר "ברה  הנזק  נעשה   היכן  הוא'  הגמ  ספק   שם   שגם  כיון  קשה  אינה  למתגלג  מסוגיית   הקושיה  שגם  כמובן.  ג

 . לעיל שבארנו וכמו זו בשאלה להכריע כדי אורחייהו בסברת ואין  היחיד ברשות

 

 הבן  פדיון

 :  זו מחלוקת למצוא  ניתן  ממון קי בנז רק לא

  :( :)יאאומרת הגמ' 

 .  "חילק   אך ל"ת אותו ןפודי  אין יום' ל בתוך שנטרף בכור: אליעזר' ר אמר עולא אמר"

 :  י" רש שם  וביאר 

  לאשמועינן   איצריך   השתא  אבל  תפדה   חודש   מבן  ופדויו  כתיב  דהא  למימר  לן  איצריך  לא  מעצמו  מת  דאם"

   ."וליפרקיה  הוה נפל  ולא חי הוה  איקטיל לא  אי אמרינן דלא

  רק  פדיון   הצריכה   ההתור   שהרי  מפדיון  שפטור   לומר   צורך  אין   שלושים  לפני   מעצמו   מת   הוא  אם  ,כלומר   - 

 . שפטור  ל "קמ פדיון  ויצטרך חי  היה נהרג  לא שאילו לומר  צד  היה שלושים קודם  בנהרג אבל יום משלושים 

 ':  תוס ודייק

  פודה   גבי  אמרינן  בכור  יש  דבפרק  וקשה.  לפדותו  חייב  היה  וחי  חדשיו  לו   דכלו  בגויה  לן  קים  דאם  קצת  משמע"

  -   יום  שלושים   קודם   לפדות  אפשר  שאי  ומבואר  -  פדוי  בנו  אין  ןמז  לאחר  המעות  ונתאכלו  יום'  ל  בתוך  בנו

 . "הוא נפל דלא  למפרע מילתא איגלאי והא ואמאי

 . 27סברא  בזה ואין  בהכתו גזירת זה ושים לש מגיל  הבן פדיון של  שהדין'  התוס מפרש זו קושיה  מכח

  חילקה   לא  שהתורה כיון'  סות  לפי.  לעיל  במחלוקת'  ותוס  י "רש  נחלקו  כאן שגם  נראה,  לעיל   שנתבאר   מה  לפי

  שהסיבה   מוכח  חודשיו  לו  בכלו  גם  קודם  לפדות  התירה  ולא   יום  שלושים   לאחר   רק  לפדות  שאפשר   ואמרה

  חילקה  לא   שהתורה  פ "אע  י "רש  לפי,  זאת  תומלע.  סברא  ולא  הכתוב  גזירת  זה  יום'  ל  לאחר   רק   לפדות  שיש   לכך

  לחלק  לא  הכתוב  גזירת  שיש   אלא  סברא  יש   הדין  ר בעיק  אלא  טעם  בלא  הכתוב  גזירת  כאן   שיש   אומר   זה  אין 

  שלושים קודם במת אבל חי בתינוק דווקא היא הכתוב גזירת כל אמנם. חודשיו לו כלו ולא חודשיו לו כלו בין

 אפשרות   אין  בחי  אבל  חודשיו  לו  כלו  אם   שלושים  קודם  שמת  תינוק  תדולפ   אפשר   ולכן  הסברא  בתר   אזלינן

 .  חי בתינוק מדובר  ששם  כיון בבכורות' מהגמ' תוס קושיית  צתמתור  וממילא. 28שלושים קודם

 
היתה אומרת לפדות נפל   ומדת מזה שלאחר שלושים יום אינו נפל כי בי התורה לאת זאת הגמ' לוראה ברשב"א שלמרו  27

אך אין ראיה מכאן שפחות משלושים יום עדיין נמצא בספק נפל. ובעונג יו"ט ואחרונים נוספים למדו שגם תוס' סובר 
 כן. וס' קשה לומרא שהתורה לא חילקה אבל בלשון התשהסברא של שלושים יום זה מצד שאינו נפל אל

 ביאר.ועיין שטמ"ק שהביא חילוק זה בין חי למת ולא  28
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 29ויאוש )ב"מ(  ביאור הקושיות בסוגית מודה במקצת

בסוגיות מודה רש"י    שנו בתחילת המאמר על לאור מה שנתבאר נראה שאפשר לתרץ גם את הקושיות שהק 

 במקצת ויאוש. 

 

 מודה במקצת 

ר בבנו  מהטעם ש"אין אדם מעיז פניו" והרי גם אדם שכופהקשינו היאך נימק רש"י את הפטור של כופר הכל  

פטור אע"פ שיכול להעיז. ועוד יותר קשה שרש"י למד מזה לחייב כופר הכל בפקדון. אך לפי מה שביארנו 

ים להפליא. הסברא שכופר הכל פטור זה באמת אין אדם מעיז פניו.  מיושב  ממש לשיטתו והדברים  רש"י הוא 

זה ופטרה כל כופר הכל מגזירת הכתוב. אמנם כל גזירת הכתוב היא רק בהלוואה  אמנם, התורה לא חילקה ב

ואין הסברא שאין  ולכן בפקדון ברוב המקרים באמת יהיה כופר הכל חייב כיון שלא עשה לו טובה  ולא בפקדון  

יפטור פניו בפני מי שעשה לו טובה שייכת. אמנם, לפי"ז יתכן שגם בפקדון יהיו מקרים שאף רש"י מעיז    אדם

אם באמת עשה לו טובה בפקדון זה כמו בכופר במשכון ואומר שהמשכון שנתן לו היה שווה כנגד  - כופר הכל

 כל ההלוואה.

 

   יאוש 

ים והרי בזוטו של ים אין חייב להשיב עוד לפני יאוש  לדין יאוש בזוטו של  הקשינו היאך ניתן להשתמש כמקור  

יאו יאוש חייב להחזירהלמרות שקיי"ל שיאוש שלא מדעת לא הוי  ואפילו לאחר   ש והמגביה אבידה קודם 

 שה.  יאוש. לאור הדברים לעיל נראה שניתן לבאר את שיטת רש"י והירושלמי בדרך חד

פטרה   ממנו  תאבד  אשר  מלבפסוק  אבידה  התורה  ממנוהשיב  אדם  שאבודה  התייחסות    ,ומכל  בפסוק  אין 

א שבדין זה היא שיאוש קונה וממילא  חכמים שהסבר אלא שלמדו    ,לה האם המגביה זוכה באבידה או לאלשא

ם אין הסברא נכונה בכל למדו מדין זה דין יאוש לכל התורה. כמו בכל הדוגמאות שראינו לעיל, גם בזוטו של י

ואע"פ כן התורה לא  להיות מצב שהבעלים לא מתייאש כגון ביאוש שלא מדעת    גם בזוטו של ים יכולהמצבים ו

הבעלים לא התייאש לא יוכל המוצא  מלהשיב את האבידה בכל אופן. אמנם כאשר    חילקה ופטרה את המוצא

מסברא אין    לכן במקום שבו   -מפורשת לדין זה  התייחסות    כיון שכאמור לעיל אין בפסוק   -לזכות באבידה  

 כתוב שפוטרת מהשבת האבידה להקנות את האבידה למוצא. ול לזכות באבידה לא תועיל גזירת הוצא יכהמ

ורה ללמד דין יאוש דרך זוטו של ים נראה שבעוד שבסתם אבידה בד"כ בתחילה הוי יאוש  חרה התומה שב

יה של  פו בנהר ולכן אין בעא הבעלים יודע על כך שנכסיו נשטשלא מדעת וחייב להשיב בזוטו של ים בסתמ

 יה. מן הכלל כבר ראינו שהתורה לא חילקה בדבר יאוש שלא מדעת. ואע"פ שתמיד יש מקרים יוצאים 

נוספת: לעיל הבאנו מלשון רש"י שאין המוצא זוכה באבידה לפני יאוש גם בזוטו של    ודהיש ליישב נק  ולפי"ז

כל אדם שיחזיר ושאינה מצויה    יה אצל רא ילפינן מצו"כיון שמחד ק  ( כב: ד"ה ואיסורא) לעומת זאת כתב  אך    ים

זכי  יזכה דין  אלא  בלבד  מהשבה  פטור  אין  ים  של  שבזוטו  ומשמע  באבידה בה"  הדברים  30ה  דברינו  ולפי   ?

הפטור מיושבים. בתוך דין זוטו של ים אין פטור מהשבה בלבד אלא גם זכיה של המוצא מדין יאוש כיון שכל  

מוחלט של המקרים יש יאוש וממילא זה עצמו הלימוד מתבסס על זה שברוב    של התורה להשיב זוטו של ים

 ה גזירת הכתוב כמבואר לעיל. תורה בדין זה אלא שלא ניתן לומר שיש בזשל ה

 
 ב"מ. -מעתה ההפניות הסתמיות שוב הינן למסכתין  הערת העורכים: 29
 עיין בחידושי ר' נחום שנתקשה ברש"י זה ונשאר בצ"ע. 30
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  בנוסף, ניתן ליישב בזה קושיה נוספת: הגמ' בב"ק מסתפקת האם ניתן ללמוד יאוש בגניבה מאבידה או שמא

מזוטו של ים הרי שם קני גם כאשר באיסורא אתי   ואם המקור ליאוש הואשאני אבידה שבהיתרא אתי לידיה. 

זוטו של ים מבוסס  ונה. ולפי מה שנתבאר אתי שפיר שכל דין  א"כ למה לא נלמד מזה על יאוש בגניבה שקלידיה  

יודע מיד ואתי לידיה בהיתרא ולכן פט רה התורה מהשבה וממילא גם  על זה שבזוטו של ים הבעלים בד"כ 

כתוב ואין ללמוד כה באבידה לאחר יאוש שהרי לא נתחייב בהשבתה מגזירת התי לידיה באיסורא זוכאשר א

 בגניבה לאחר יאוש.   ב הגנב בהשבת האבידה ושוב לא זוכה הגנבמזה על גניבה שם מתחיי

 

 ביאור דברי רש"י 

 לאור האמור לעיל נוכל לתרץ קושיה נוספת: 

ד ממנו" בניגוד לתוס' שלמד דין יאוש  יאוש הוא מ"אשר תאב   הבאנו לעיל שרש"י בב"ק נקט שהמקור לדין

מ סותר לכאורה רש"י את עצמו וכותב ג"כ "ב, במסכת  וכן תעשה לשמלתו". אמנםמהמילה "שמלה" בפסוק "

שהוא דומיא    שמ"שמלה" לומדים שכל דבר שאין לו תובעים כי הבעלים התייאש פטור מלהשיב שרק דבר 

כמו שביאר רש"י  החזיר ולא דבר שהבעלים נתייאש ממנו ויש לה תובעים חייב ללשמלה שיש לה סימנים ולכן  

למשנה  תוב  ( כז.)   בפירושו  לו  שיש  כל  נלמד   -  עים "אף  שיאוש  ומשמע  דמיאש"  ביה  דידעינן  מידי  למעוטי 

ול ממנו".  תאבד  מ"אשר  נלמד  יאוש  שדין  בב"ק  שכתב  ולא כמו  לתרץ משמלה  יתכן  לעיל  שביארנו  מה  פי 

להשי שמ"שמלתו שחייב  לומדים  מלהשי"  פטור  סימנים  בלי  אבידה  אבל  סימנים  לה  שיש  אבידה  רק  ב.  ב 

שאם לחפץ אין סימנים א"כ אנו יודעים שהבעלים התייאש ממנה    כלומר,וש.  הסברא בדין זה היא ג"כ דין יא

בלי סימנים  זה אגב הדין העיקרי שכתוב בפסוק שחפץ    ולכן גם מדין זה אפשר ללמוד שיאוש קונה באבידה אך

 . 31בה פטור מהש

כיון   מהם  נלמד  רק  יאוש  ודין  עצמו  בשביל  נכתב  דין  שכל  נפרדים  דינים  שני  כאן  יש  הסברא  לפי"ז  שזה 

מיותר: שמלה בא ללמד   שעומדת מאחוריהם )וכמו סברת אונס בטמון(, וממילא ברור שאף אחד מהפסוק אינו

ו לא וזוטו של ים פוטר בעלים באמת התייאש איב אבידה בלי סימנים בלי קשר לשאלה אם השפטור מלהש

ייאש. אך מכל אחד מהדינים  לי קשר לשאלה אם הבעלים באמת התמלהשיב אבידה שאבודה ממנו ומכל אדם ב

אוש ולא  ניתן ללמוד דין יאוש. אמנם, רש"י העדיף להביא כמקור את זוטו של ים שכל הסברא שלו זה יהאלו  

ע לאבידה וב"היתרא אתא לידיה" כמו שאומרת ודע לפני שהמוצא מגי את שמלה כיון ששם הבעלים בד"כ י

בסוג שם  בב"ק  אפשרות  הגמ'  שאין  "שמלתו"  את  ולא  מדיה  שלא  ביאוש  הדין  מה  משם  כאשר  ללמוד  עת 

 באיסורא אתא לידיה. 

 וגיה אחרת:בס על רש"י אם כנים הדברים, אפשר לתרץ ע"פ זה קושיה נוספת  

   : מביאה דין של רב ( כה. ) הגמ' 

  .הינוח לא יטול ואם נטל לא יחזיר"דא אמר רב כל ספק "אמר ר' אבא בר זב

 : וביאר שם רש"י

 א ליכא דיהיב סימנא".  הד -ואם נטל לא יחזיר "

 לתת סימנים ולהוכיח את בעלותו.  כלומר לא יחזיר את האבידה לבעליה כיון שאין הוא יכול

 
ס' וסובר שאין  שפליג על תו  ד סימנים דרבנן מבואר ברש"י כז:אך כל זה נכון רק למ"ד סימנים דאורייתא אבל למ"  31

ר מלהשיב בחפץ שהבעלים התייאש והפקיר אותו ולפי שיטה זו עדיין צ"ע  לומדים כלל סימנים משמלה אלא רק שפטו
מדוע הביא רש"י בב"ק כמקור את דין זוטו של ים ולא את "שמלה" שעוסקת במפור ביאוש ואע"פ שהקושיה אינה קשה  

וון וכמו יתא יתכן להוסיף שהיאוש בשמלה הוא יאוש במודע ובמתכסימנים דאורי"כ כיון שלהרבה ראשונים קיי"ל שכ
 שכתב רש"י "דאייאש ואפקריה" ואילו בזוטו של ים זהו יאוש בעל כורחו והוי חידוש טפי. 
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המוצא את האבידה נטל  ון ששכי  32אשונים שםאר הר כמו שאת הגמ'  לכאורה קשה מדוע נמנע רש"י מלבאר  

ן קושיה כלל, ששיטת רש"י שכל התחייב בהשבתה מספק ואין יכול להחזירה למקומה. ולפי מה שביארנו אי 

אותה לבעלים גם אם הבעלים הניח אותה שם ולא התייאש ממנה,  ב  חפץ שאין בו סימנים פטור המוצא מלהשי

א ופטרה  חילקה  לא  התורה  בזה  ומשגם  אופן  בכל  המוצא  כשהרים  ת  בהשבתה  המוצא  התחייב  לא  מילא 

 .33אותה

 

 למחלוקת זובדברי הראשונים ראיות נוספות 

   אה בקרקעותן אונא. אי

מביא תוס' את דברי הרשב"ם שהטעם שאין אונאה בקרקעות זה בגלל שאין להם   )סא:( במסכת בבא בתרא  

במקרה   התכוון לקנות  הלוקחה  ות ראיה מויכול לה  ומחיר קבוע בשוק ולכן סכום הכסף שהלוקח שילם אינ

  אין הדמים   כלומר,  -  ושעליו שילם למוכר   שישנו וויכוח בין המוכר לקונה מה הדבר שהלוקח היה מעונין לקנות

   : דוחה תוס' את דבריו . מודיעים

 "דהא עבדים נמי אין להם אונאה אלא גזירת הכתוב הוא". 

ה בקרקעות אבל לא את הפטור מאונאה בעבדים  ארת את זה שאין אונאהסברא של הרשב"ם אמנם מב  כלומר,

יבת  הרשב"ם, לעומת זאת, סובר כרש"י שהסברא אינה חי כ מוכח שהסברא לא נכונה אלא זהו גזירת הכתוב.  וא"

מאונאה גם   להיות נכונה בכל המקרים אלא אע"פ שהסברא נכונה בקרקעות בלבד התורה לא חילקה ופטרה 

 קרקעות בכל מקום. התורה הקישה עבדים לבעבדים כיון ש

 

 ב. העלם שבת והעלם מלאכות  

 כלומר,העלם מלאכות  משנה שיש הבדל בין העלם שבת לבתחילת פרק כלל גדול מבארת ה  )סז:( במסכת שבת  

אכה אסורה בין מקרה שאדם עשה מלאכה בשבת בשוגג כי שכח שזה שבת ובין אם עשה מלאכה כי שכח שהמל

שבת בנפרד ואם שכח את המלאכה חייב על כל המלאכות חיוב    כל על   קרבןזה שבת חייב  בשבת שאם שכח ש

   :אחד. ומבאר שם רש"י את הסברא

ואע"פ שלא נודע לו בינתים ימים שבינתים הויין ידיעה לחלק שא"א שלא שמע בינתים שאותו היום שבת "

י ביני הלכך  והא אתיידע ליה בינ  בו ושגגה קמייתא משום שבתהויא שבת אלא שלא נזכר במלאכות שנעשו  

 .כל חדא שבת חדא שגגה היא"

 שם:   ומקשה עליו התוס'

אי אפשר שלא נודע לו למה לן קרא? ועוד  ן לה מקרא ואי כדפי בקונטרס ש"ועוד הקשה ריב"ם דבגמ' מפקינ 

לחלק דגזירת  ימי היתר שבינתים הויין ידיעה  דתנן בפרק אמרו לו וכו ה"נ גבי שבת אע"פ שלא שמע    קשה לר"י

 יא".הכתוב ה

על   מתבסס  שבת  בהעלם  שיש  הנפרד  שהחיוב  לומד  רש"י  זו:  במחלוקת  ותוס'  רש"י  נחלקו  כאן  סברא  גם 

ואע"פ שיש מקרים שלא ידע    ,שמהותה שכמעט תמיד אדם שומע בין שבת לשבת שאותו היום היה שבת וחייב 

סיק מכך שמדובר אך תוס' לעומת זאת ה  ,חייבה ולא חילקה בין המקרים  תורהבין שבת לשבת בכל זאת ה

 ת הכתוב ולא בסברא. בגזיר 

 

 
 תוס' שם וראשונים נוספים. 32
ים סימנים זו אין לומד  ורה צריכה לכתוב שמלה דלפי שיטהועדיין קשה למ"ד סימנים דרבנן בשביל למה הייתה הת  33

 משמלה כלל. 
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 ג. כלאים 

 :  )ויקרא יט, יט( "את חוקותי תשמורו"  בפירוש רש"י על התורה כתב רש"י על הפסוק 

 "ואלו הן בהמתך לא תרביע כלאים וגו' חוקים אלו גזירות מלך שאין טעם לדבר". 

 הרמב"ן שם: והקשה עליו 

רבותינ הזכירו  נעלם  "ולא  הטעם  שיהיה  בלוו  אלא  עליהם  משיבים  העולם  אומות  לא שיהיו  שעטנז  בישת 

  ה  -  לוירת מלך מלכי המלכים בשום מקום בלא טעם כי כל אמרת אבכלאי בהמה. ואין הכוונה בהם שתהיה גז

 צרופה.."  

ם אין הסבר  כלאים, כיון שלחלק מדיני כלאי  ויתכן ליישב דברי רש"י שאע"פ שניתן למצוא טעם לחלק מדיני

קים ללא טעם וכמו שרש"י על הש"ס מגדיר מילא כל דיני כלאים בכללותם נקראים בלשון התורה חוהגיוני מ

הוכחנו מדבריו בכמה מקומות במסכת בב"ק( כיון שאין טעמם  דברים שיש להם טעם כגזירת הכתוב )וכמו ש  אף

שונו בב"ק "גזירת ין טעם לדבר" ולא כלש אולי לחלק שכאן כתב רש"י "שאמבאר את כל הדין בכללותו. אך י 

 טעם כלל. לדבר אין   רש"י שבאמת הכתוב" וא"כ יתכן שכאן כוונת

 

 ת קרבן יולד ד.

חטאת. אך בשונה לשאר החטאות חטאת זו אינה באה על חטא. הר"ן בנדרים    קרבן אחד מקורבנות היולדת הוא  

 מוכיח זאת:  )ד.( 

ת ויולדת קופצת ונשבעת שלא תיזקק  טאת היא דבשעה שכורע"ואפילו לר"ש דאמר בפרק המפלת דיולדת חו 

 ".  קרבןהרהרה בדבר כלום מביאה  חטא שהרי אפילו יודעת בעצמה שלאלבעלה עיקר קרבנה אינו על 

  ,לידה")צער(  כפרה "שהרי מתכפרת ב  קרבןיולדת וודאי אינו ממש    קרבן ש  ( ולא)כו. ד"ה  אבל רש"י בכריתות כתב  

מוכרחת במקום מדוע הביא רש"י ראיה מסברא שלכאורה פחות    נוספת. ולכאורה קשה  ולכן אינה צריכה כפרה

? ונראה שגם קרבןה ולא נשבעה שאינה נזקקת לבעלה עדיין מביאה להוכיח כמו הר"ן מכך שגם מי שלא חטא

חטאה אינה ראיה לכך   בכל מקרה ואף אם לא  קרבןכאן רש"י לשיטתו שעצם העובדה שהיולדת צריכה להביא  

 טא כיון שהתורה לא חילקה בזה. קורבנה אינו בא על חש

 

 ה. חיוב קנס באונס ומפתה 

ומפתה, ואין בזה פטור של "קים ליה בדרבה מיניה" מדין  וב קנס באונס מבארת שיש חי )עג:( הגמרא בסנהדרין 

הו המיתה  שחיוב  כיון  המאורסה",  נערה  אחר  "רודף  שהוא  מחמת  מיתה  וחיוב  שחייב  ההעראה,  על  א 

ס רק על שלב זה, "כיון שרק בגמר יאה, ומבאר שם רש"י שהסיבה שאין משלמים קנ שלומים הוא על גמר ב הת

קנס גם בלא השרת בתולים, כגון ה". תוס' שם מקשה שמצינו בגמ' בקידושין שיש חיוב  ביאה מוציא בתולי

שאין מתחייב עד    ם. לכן מבאר התוס' שמהבביאה שלא כדרכה, וא"כ מוכח שאין הקנס תלוי בהשרת בתולי

שבהעראה היה פטו  גמר  זה  עוד לפני ביאה הוא דווקא בכגון    ר מדין קלב"מ, אבל בעיקרון הבועל מתחייב 

 השרת הבתולים. 

רש"י סובר שאע"פ שסיבת התשלום היא השרת   - נראה, שגם כאן נחלקו רש"י ותוס' במחלוקת שבארנו לעיל 

השרת בתולים כיון שבביאה רגילה    ה גמורה, אף שאין בהה וחייבה בקנס בכל ביאהבתולים, לא חילקה התור 

פטור כיון שבהעראה אין אף פעם השרת  תולים בגמר ביאה. אמנם, בהעראה בלבד נראה שרש"י ייש השרת ב

, כיון שסיבת החיוב המקורית היא השרת הבתולים, לכן כאשר הביאה גרמה להשרת בתולים  בתולים. בנוסף

טר מדין  ו הסיבה שבגמרא בסנהדרין משלם קנס, ולא נפהבתולים בדווקא, וז  התשלומים מיוחס להשרת  חיוב

 קלב"מ בתחילת הביאה. 
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נו שהתורה חייבה גם ללא השרת בתולים, אם כן בהכרח שאין חיוב  את, סובר שכיון שמצאואילו תוס', לעומת ז

  ייב בקנס גם בהעראה,על עצם הביאה ולכן מח התשלומים על הבתולים כלל. ממילא, סובר תוס' שהחיוב הוא 

 לכל הדינים. כמו שבכל התורה העראה נחשבת כביאה גמורה 

 

 ו. דין כפל בגנב ולא בגזלן  

   :מבארת מדוע חייבה התורה כפל רק בגנב ולא בגזלן )עט:( "ק הגמ' בב

ל  השוה כביכול עשה עין ש "מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מגזלן? זה השוה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא  

  .אה ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת"מטה כאילו אינה רו

ן הגנב גרוע יותר כיון שמפחד יותר מבני אדם גנב מסתתר מאנשים וגזלן אינו מסתתר מאנשים ולכ  ,כלומר 

 ר מד'. מאש

 תוס' שם מתקשה בטעם זה:  

 . "בטוען טענת גנב וטענת גזלן לא שייך האי טעמא כלל"

יש גזירת הכתוב   ,נב וטוען טענת גזלן לגזלן. כלומר גנב לגה השוותה טוען טענת  ומבאר תוס' ר"פ שם שהתור 

ם שהטעם צריך  ענת גזלן לגזלן. ונראה שתוס' ותוס' ר"פ שניהם סוברילהשוות טוען טענת גנב לגנב וטוען ט 

ב לטוען  מחלק הרבינו פרץ בין גנ  וע"מ לתרץ   ,להיות נכון בכל המקרים ולכן מתקשים בטוען טענת גנב וגזלן

משוה אותו לגנב. אך לרש"י אין כלל קושיה כיון  גנב יש טעם וטוען טענת גנב זה גזירת הכתוב שטענת גנב של

 ל המקרים. אין הטעם צריך להיות נכון רק בעיקר הדין ולא בכש

 

 יציאת שן ועין בעבדים  ז.

ה שנחלקו צא בזה לחירות. ונראון שינו או עינו העבד יועבד שאדונו היכה בו והוציא לו אחד מראשי אבריו כג

 הראשונים בטעם הדבר:  

תת לאשתו כיון  את יד עבדו שכתוב עליה גט ול  מבאר שאין הבעלים יכול לקצוץ   )כא: ד"ה לא אפשר( רש"י בגיטין  

   - כיח זאת מדין יציאת עבד בשן ועין שאין האדון רשאי לחבול בעבדו ומו

 אברים, אלמא אינו רשאי לחבול בו".   בו יצא לחירות בראשי"דשייך במצוות ואינו רשאי לחבול בו ואם חבל 

עשה איסור וחבל בעבדו ושחרור העבד הוא   לרש"י הסיבה שהעבד יוצא לחירות זה בגלל שהאדון   -  כלומר 

 ון על החבלה בעבדו. קנס לאד

 איסור.    בכךסובר שאדם יכול לכתחילה להוציא לעבדו שן כדי להוציאו לחירות ואין    לעומת זאת  עה"תהרמב"ן  

ת זו היא לשיטתם: הרמב"ן, לא יכל לבאר שיציאת עבד בשן ועין היא בגלל שהבעלים עשה  ם מחלוקנראה שג

 שין:  ו וכמבואר בקידוהאדון לא התכוון לפגוע בש ף שהרי קיי"ל שהעבד יוצא לחירות אסור בהכאת עבדו  אי

 דון ויצאה לחירות".  שינו והפילה שיחק בא "הרי שהיה עבדו רופא ואמר לו לכחול לו עינו וסימאה לחתור לו 

בשן ועין זה בגלל האיסור אך רש"י לשיטתו סובר שאע"פ שהתורה לא חילקה בזה, עיקר הטעם שעבד יוצא  

 שיש בהכאת עבדו. 

 

 ח. הפרת נדרים

היכולת להפר מביאה את רב פנחס שמבאר מנין יש לבעל את    )עג.( נדרים  הבעל מפר לאשתו את נדריה. הגמ' ב

 ת נדרי אשתו: א

 משמיה דרבא דאמר כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת". ב פנחס"אמר ר

שאפילו בנישואי קטנה שחלים רק מדרבנן )כשהשיאוה אימה או אחיה(    :( )מו מכח טעם זה מבארת הגמ' בנדה  

ין  ו למרות שמדובר בנדרים גמורים מדאורייתא ולכאורה כיון שמדאורייתא איכול הבעל להפר נדרי אשת
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אך כיון שגם במקרה   ,אה כלל היה מסתבר לומר שהבעל לא יוכל להפר לאשתו את נדריההקטנה נחשבת כנשו

מקשה   )מו:( מדרבנן יכול הבעל להפר נדריה. תוס' שם בנדה רת על דעת בעלה לכן גם בנישואין זה האישה נוד

עתו? מקרה היא נודרת על דגמ' זו שלפי"ז קשה מדוע הוצרכה התורה לחדש שבעל מפר לאשתו אם בכל    על

 ומתרץ שבגלל שהתורה אמרה שבעל מפר נדרי אשתו היא נודרת על דעתו. 

י שיטתו. כיון שמדין תורה לא מצאנו רק שהבעל מפר לאשתו  ץ זה של תוס' הם עפ" נראה שגם קושיה ותרו

ברי הגמ' אינם  מסיק התוס' שד  ,רת שגם קטנה שאינה חשובה כנשואה כלל יכול הבעל להפר ואילו הגמ' אומ

יכול להפר   "טעמא אלא מסברא אף ללא הפסוק ולכן מתקשה א"כ מה הצורך   דקרא" לדין התורה שהבעל 

 של התורה.   בחידוש

בעצם    -   יכול להפר לאשתולדין התורה שבעל  רש"י לעומת זאת יסבור שהטעם של רב פנחס הוא עצמו הטעם  

בנישואין מדרבנן    חכמים שגם  ומזה למדו  ,דעת בעלההדין של התורה לימדה אותנו התורה שהאשה נודרת על  

כיון  יכול להפר  רש"י  וכ  ,שגם שם הסברא שייכת  בלבד הבעל  ובב"שיטת  נוספות שהובאו לעיל ק    בסוגיות 
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 ת הכתוב ו דרכו של תוס' בגזיר

להשתמש ב"גזירת הכתוב" ע"מ  יותר    מרבה '  וסת  גם באופן כללי,ן שלסיום, ע"מ להשלים את הנושא רק נציי

איננה מצד  שתוס' חולק על רש"י  גם כאשר הסיבה   -  מבאר אותם בסברא  בעוד שרש"ילבאר את דיני התורה  

 י הדין.  אינה מקיפה את כל פרטשל רש"י שהסברא 

הם גזירת הכתוב ח לומר שדינים רבים  יתכן שגם נקודה זו קשורה בעקיפין למחלוקת לעיל. תוס' לשיטתו מוכר

 כל דין בסברא.  ח לבאר ין הכר ואולי מכח זה למד התוס' שהרבה מדיני התורה הם "גזירת הכתוב" וממילא א 
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 )ד"ה ור"ש(: לר' שמעון גם זה אינו יכול וזה אינו יכול פטור. לרש"י  צג.( )שבת   שנים שעשאוה בשבת שפטורים  . 1

ה נכונה גם לגבי משא הזב( אך לתוס' ר"ש למד ן בו ממש )ולכן הגדרה זו תהיכמסייע שאי   שיב לר"שגם זה ח

 ן רק לגבי מלאכה בשבת. זאת מהפסוק וזה נכו

לרש"י מחשש שמא ישכחו העדים את הדבר   ,ין כב:()גיט  שטרות שכתובים על דבר שאפשר לזייף אותו פסולים  . 2

 זה גזירת הכתוב. )ד"ה אבל( ולתוס' 

. עיי"ש שרש"י מבאר את הדבר ולתוס' )ב"ב קיז:(   יורשים את החיים   משאר ירושות שמתים  . ירושת הארץ שונה3

 הכתוב. זה גזירת

אין זה גירות   רין כא. ד"ה תמר( )סנהד. גרות באשת יפת תואר נעשית בעל כורחה וללא קבלת מצוות. לרש"י  4

ליש מתירתה  רק  והגירות  יהודים  אינם  וילדיה  לתוס'  גמורה  ד"ה  )קידושיןראל.  גמורה   בביאה(   כא:  גירות  זהו 

 מגזירת הכתוב למרות שאין קבלת מצוות.

 

 
ם דווקא תוס' הוא זה שמשתמש לכאורה ביסוד שראינו ברש"י ונוקט במפורש שאע"פ אמנם, מצאתי שני מקומות שבה   34

כיבוד רגילים  .יבמות )ו. ד"ה שכן( "והיינו משום שרוב ענייני  1שהסברא אינה נכונה בכל מקרה התורה לא חילקה בזה:  
ונראה לר"י דכיון שחייב הכתוב . ב"ק )נז. ד"ה כגון(: "2רחמנא דלא דחי בכל ענין".  מצווה קאמר    להיות על ידי הכשר

שומר שכר בגניבה וסתם גניבה קרובה לאונס כדאמרינן בהשואל סברא הוא דבכל ענין שתהיה הגניבה יתחייב מגזירת  
ה היא סוג של "הכשר מצווה"  מצווה בכללותמות יתכן שכוונת התוס' שהגדרת ההכתוב אפילו באונס גמור". ואע"פ שביב

המצווה היא על ההכשר אבל בב"ק כוונת תוס' מפורשת לחלוטין. ונראה ששם זה שונה וכמו שנלמד מזה שברוב המקרים  
נקט שכל הדין יכול  שהוסיף תוס' ש"סתם גניבה קרובה לאונס" ולכן התורה לא חילקה בזה ואין זה דומה לשיטת רש"י ש

 אין כלל סברא.  - לפעמים חלק ניכר -שלעיקרו יש סברא כיון שלחלק ממנו הכתוב למרות להיות גזירת 
ישנם דוגמאות נוספות ואיני מביא את כל המקומות אלא רק מס' דוגמאות ע"מ להוכיח על הבדל שיטתי שקיים לכאורה   35

 בין רש"י לתוס'.  
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 סיכום 

גזירת  לשיטתם בכל הפטורים שבנזקי ממון האם הם מבוססים על סברא או על  ותוס' נחלקו  ראינו שרש"י  

או שחלקם    ,הדינים  האם הסברא צריכה לבאר את כל פרטי   -   הכתוב. ביארנו את המחלוקת בשאלה היסודית

רש"י    נחלקו  קל סברא. כמו כן ראינו שגם במסכת ב" גזירת הכתוב" אע"פ שעיקר הדין מתבסס עכול להיות "י

השונות   מהסוגיות  נוספים בש"ס.  במקומות  ואף  זו  במחלוקת  שנקטו שי ראינו  ותוס'  נוספים  ראשונים  שנם 
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רש"י היא דעת יחיד וראשונים רבים חולקים עליו מר, בהרבה מהסוגיות שהובאו דעת  בנוסף לדברים שהוזכרו במא  36

 .  הרשב"ם, הרי"ף והרמב"ם סוברים כרש"יבאר לעיל נראה שלכאורה עומת זאת, ע"פ מה שנתונקטו כמו תוס'. ל 
ק נציין בקצרה בדעת הרמב"ם ניתן להוכיח זאת ממקומות נוספים שלא הובאו במאמר ע"מ שלא להכביד על הקורא, ור

ק שיש לה רשות להלך ור  בפטור שן ורגל ברה"ר נוקט הרמב"ם כדעת הרי"ף שהפטור מסברא מפני  בשולי הדברים: א.
בחצר הניזק חייב כיון שיכול לומר לו "אילו לא נכנסת לרשותי לא הגיע לך נזק והרי מפורש בתורה ושלח את בעירה 

ד( מחלק בין תם -)הלכות נזקי ממון א, אם: הרמב"ם  . ב. בדין חצי נזק בתח(-בשדה אחר" )הלכות נזקי ממון א, זוביער  
את הסיווג לאבות שונים ומבואר שזה דין כללי בכל האבות שנלמד   ממון עוד לפני שהזכירלמועד בתחילת הלכות נזקי  

ן יאוש נראה ששיטת מהחילוק של התורה בקרן ולא כשיטת התוס' שזהו גזירת הכתוב ספציפית בקרן. ג. לגבי המקור לדי
 "ל. רשינן טעמא דקרא ואכמואכמ"ל. יתכן שהדבר קשור לכך שהרמב"ם פוסק לכאורה כר' שמעון שד הרמב"ם כרש"י


