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 1א. הסבר הגמרא

 :ה.(  "מ)באומרת הגמרא 

"ההוא רעיא דהוו מסרי ליה כל יומא חיותא בסהדי, יומא חד מסרו ליה בלא סהדי, לסוף אמר להו לא היו  

איתא לדרבי חייא קמייתא    אסהידו ביה דאכל תרתי מינייהו. אמר רבי זירא: אםדברים מעולם! אתו סהדי  

שכנגדו קאמינא. השתא נמי    ביי: אם איתא משתבע? והא גזלן הוא! אמר ליהמשתבע אשארא. אמר ליה א

נחייביה מדרב נחמן, דתנן "מנה לי בידך אין לך בידי פטור. ואמר רב נחמן משביעין אותו    דליתא לדרבי חייא

א עבדינן. ותיפוק ליה דהוה ליה רועה, ואמר רב שבועת היסת" דרב נחמן תקנתא היא ותקנתא לתקנתא ל

כי מסרינן  עלמא. דאי לא תימא הכי, אנן חיותא לרועה היודה סתם רועה פסול! לא קשיא, הא דידיה הא דיה

 והא כתיב "לפני עור לא תתן מכשל" אלא חזקה אין אדם חוטא ולא לו". 

זו   ים אלו של תחילת המסכת. דין רבי חייא  היא המשך של סוגיית רבי חייא קמייתא שהופיעה בדפסוגיא 

שאר מה שהתובע תובע ממנו, כך יש דין  שכשם שמודה במקצת הטענה מתחייב בשבועה על    קמייתא הוא

על מקצת הטענה שתבע ממנו התובע, הנתבע מתחייב בשבועה על שאר הממון שתובע ממנו   עדים   שאם יש

. יום אחד הפקידו אצל 2ד אצלו חיות כל יום בעדים תובע. הגמרא מביאה מעשה ברועה שהיו רגילים להפקיה

. 4כבשים מהעדר הזה  2טענה, ובאו עדים שאכל  דין כפר בכל ה, וכשתבעוהו ל3אותו רועה את החיות בלי עדים 

ריך להשבע. אביי מקשה: הרי  רבי זירא אומר שאם הלכה כרבי חייא קמייתא אז יש פה עדים במקצת ולכן צ

. רבי זירא עונה לו שכוונתו היתה שישבע  5מפני עדות הגזל, שגזלן פסול לשבועה   הרועה הזה לא יכול להשבע

בל חכמים תיקנו במקומות ו לכך שמהתורה כל השבועות הן שבועות שפוטרות מתשלום, אשכנגדו. וכוונת

זה שאמור ליטול את הממון, התוב שישבע  זו הוא במקרה מסויימים  שבהם תוקנה תקנה  ע. אחד המקומות 

 ובע. לא יכול להשבע, ולכן אמר רבי זירא שהתכוון יישבע הת שהנתבע 

עכשיו גם שאין להלכה את דינו   רבי חייא". התרגום המילולי הוא :" הגמרא מוסיפא ש"השתא נמי דליתא לד

 
 אפשר לומר "הסבר אפשרי לגמרא" שכן לגבי כמה נקודות בסוגיא ישנן כמה אפשרויות פירוש. 1
 הו לדינא, או שזה "אורחא ממנו מש  יש לציין שיש דיון בראשונים )רשב"א, ריטב"א( האם המעשה הזה הובא בשביל ללמד  2

עם שהאמת  הזה  במקרה  לנו"  "מגלה  שהגמרא  לב  מעניין לשים  ואעפ"כ   דמילתא".  סהדי"(,  בלא  ליה  )מסרו  התובעים 
 פטור מתשלום ומשבועה, על השאר.מסקנת הסוגיה )תוס' ד"ה שכנגדו קאמינא( היא שאם אין הלכה כר"ח אז 

שאחרת קשה למה זה שנתנו בעדים גורם   ם התנו עמו שיפרע בעדים,ם הקודמיתוס' על המקום מסביר שכנראה בימי   3
 המלווה לחבירו בעדים אין צריך לפורעו בעדים, ולכן יכול לומר שפרע.  שלא יהיה אפשרי להכחיש, הרי

 כנראה היה סימן שאלו כבשים מהעדר המסויים הזה. 4
ה לא חשיד אלא עדות חשיד אשבועתא", שכן פה זאממונא  יש להעיר שאין זה דומה לדין שהגמרא דנה בו האם "חשיד 5

 גמורה, שבוודאי פוסלת.
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נניח  רבי חייא". אך המפרשים כאן פירשו שהכוונה היא: אם  שאין הלכה כרבי חייא, בכל זאת אפשר    6של 

)שבועה   7"שבועת היסת"   תקנת "שבועת היסת" שאמר רב נחמן שכופר בכל הטענה נשבע להשביע את הרועה מ

יע אותו שבועה זו כיון שלא מצרפים שתי תקנות בשביל להשביע  אך דוחה הגמרא שלא נשב  שמטרתה שיודה(. 

תקנת "שבועת שכנגדו" כדלעיל. הגמרא שואלת: למה קושיית  וכאן צריך לצרף את תקנת "שבועת היסת" עם 

קדומה   סיבה  יש  הרי  העדות,  בגלל  לשבועה  שפסול  היא  יותר אביי  ויסודית  יו   8יותר  לא  הוא  כל שבגללה 

ועה, שרב יהודה אומר שאינו יכול להשבע. הגמרא מתרצת: פה מדובר ברועה בהמות של  היותו ר   -להשבע

מחשד גזל כיון    רק ברועה בהמות של עצמו, ובאמת רועה של אחרים אינו פסולאחרים ודברי רב יהודה הם  

גזל, שזה אסור משום  ה בהמות לשמירה, כדי למנוע הכשלתו בשאם לא היה כך, הרי היה אסור למסור לרוע

תן מכשול". טעם החילוק בין רועה בהמות של עצמו לשל אחרים הינו שברועה של אחרים  "לפני עיור לא ת

 קה שאין אדם חוטא לא בשביל עצמו. "אינטרס" ורווח מהחטא, ולכן בטל חששו של רב יהודה, שחז אין לו

 

 ג. הסבר רש"י לחילוק בין סוגי הרועים 

עצמו, שאז יש את החזקה שאמר רבי יהודה, לבין רועה בהמות   בין רועה בהמות של  ראינו שהגמרא חילקה 

 :  )ד"ה דידיה( "י של אחרים, שאז אינה. את ההבדל ביניהם מבאר רש 

, אבל רועה בהמות  יל הנאתו רועה אותן בשדות אחרותפסול, דבשב  -רועה בהמות שלו    -   דידיה "

 ". עד שיגיע למרעה המופקר לכלרעות , בשביל הנאת אחרים אינו חוטא להבשכר העיר 

.  1באות:  ניתן להבין את דברי רש"י הללו בכמה אופנים, אך בפשטות נראה שרש"י בא לענות על השאלות ה

מות של אחרים? )התשובה: דבשביל הנאתו רועה אותן  מה טעם ההבדל בין רועה בהמות של עצמו לרועה בה

א ל2חרות(.  בשדות  שייכות  הבהמות  כאשר  למה  לוו.  שייך  שאינו  בשדה  אותן  מלהרעות  הנאה  לו  יש   ,  ?

  שאינו טורח, ישנו החשש  . כלומר, כאשר הוא רועה בהמות של עצמועד שיגיע למרעה המופקר לכלהתשובה:  

ם לעיר, שהם פרטיים, אך כאשר  חוקים מן העיר, אלא בשדות הקרובילקחת אותן עד שדות ההפקר, שהם ר 

ן  קח אותן לשדות שבהם מותר להרעות, שהם שדות ההפקר הרחוקים מאלו בהמות של אחרים, מסתמא לו

 . קיםבלחסוך לעצמו את הטורח של ההליכה עד השדות הרחו. היוצא מכך, שהנאת הרועה היא  9העיר 

 
הוא שההלכה לא כרבי חייא, ואין חייב שבועה אם עדים מעידים שחייב במקצת התביעה, ולהלכה  לכאורה פשט המילים    6

ים )ונראה שכך היה גם תוס' ועוד פוסקים שהלכה כרבי חייא! ויש לציין שיש גרסא שככל הנראה הייתה להרבה ראשונ
סה קשה, שכן "השתא נמי" פירושו )וכ"כ חייא", אך גם לפי גרוהיא "השתא נמי", בלי לציין ש"דליתא לדרבי    לפני רש"י(

רש"י( שאין את דברי רבי חייא, דהיינו, שאין הלכה כמותו. ועוד יותר הקושיא מתעצמת מזה שתוס' על המקום דן איך  
  יא ש"אם איתא לדרבי חייא קמייתא", משמע שספקיא הרי במפורש אומרת בתחילת הסוגיכול להיות שפוסק כרבי חי

אי" אינה אומרת שאין הלכה כך. והרי אם כבר מקשה על זה שפסק כרבי חייא \ וכיח שהלשון "אםהאם הלכה כמותו, ומ
ליתא לדרבי חייא"  השתא נמי ד  \מכך שמלשון הגמרא משמע ההיפך, קושיא זו הרבה יותר חזקה מהלשון "השתא נמי

רש ש"השתא נמי" פירושו "אם וס' לא דן! ואולי פיאלא קביעה שההלכה אינה כרבי חייא! ועל כך ת  שאינה לשון ספק
עכשיו הלכה לא כרבי חייא", ואף שהפשט המילולי של המימרא הוא שאין הלכה כמותו בקביעה, אולי פירש שזה ביטוי,  

ש"ס ביטויים שאין כוונתם לפירושם המילולי.  אז מה יהיה הדין, כפי ששכיחים ב  שפירושו שבהנחה ואין הלכה כרבי חייא,
 , "פנים חדשות באו לכאן" ועוד(.כגון "תנא אקרא קאי")
 יש שאלה מה פירוש "שבועת היסת", הסיתו חכמים או להסיתו להודות, או גם וגם, או פירוש אחר בכלל ואכמ"ל.  7
ל תמיהת הגמרא, שהרי פסול רועה הוא פסול  ת תלמיד רבינו פרץ ועוד, שהקשה ע על ידי הסבר זה "מתחמקים" מקושיי  8

פסול דאורייתא, ואם כך, מה התמיהה מדוע נקט שפסול מדין גזלן? הרי זה חמור יותר! ועיי"ש  בנן ופסול גזלן הוא  מדר
 ובאחרונים ואכמ"ל. 

ת השדות ת רעייה, אז בני העיר "תופסים" אדבר זה מובן מאוד מציאותית, העיר עצמה מלאה בתים ואין בה מקומו  9
דם שבעיר תופס רק כמה מטרים רבועים )גודל הבית שלו(,  שלהם. אך כיון שכל אהסמוכים לעיר ובהם מגדלים את היבול  

)שטח השדה שלו(. יוצא ששטח השדות   קילומטרים רבועים יכול להיות שהוא תופס אפילו כמה    הסמוך לעירבאיזור  
כך שלהגיע עד    י העיר )שהם גם בעלי שדות ולא סוחרים וכד'(! לעיר, גדול פי כמה וכמה ממספר בנהפרטיים שמסביב  

אין בו שדות פרטיים והמרעה שבו הוא הפקר, זו טרחה גדולה. ובערך כך אומרת הגמרא בעירובין נו: "תניא, אמר  שטח ש
וכרמים."   נמצא מגרש רביע, והשאר שדות  -רש  רבי אליעזר ברבי יוסי: תחום ערי לוים אלפים אמה, צא מהן אלף אמה מג
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 ד. שאלות על הסוגיא 

שהבהמות הן של בני העיר תשפיע על החלטתו של הרועה האם עליו לטרוח וללכת עד שדה ובדה עה( למה 1

. סיבה זו קיימת גם אם הבהמות הן  הנאת עצמו ולא הנאת הבהמותאו שלא, הרי הסיבה שאינו הולך היא    היתר 

מה ההנאה שיש    ,ב לעיר ויהיה לו פחות טורח! כלומר עדיין יש לו הנאה מכך שירעה במקום קרו  ,של אחרים

 של הרועה?   בשדה גזל, וכיצד להבין את דברי רש"י שמשמע מהם שההנאה היאלבהמות בכך שרועה 

יש הבדל בין רועה בהמות בני העיר לרועה בהמות   בשכר ( למה רש"י מדגיש שדווקא ברועה בהמות בני העיר  2

בר שאם אין לו הנאה מלהרעות  ת סלו הנאה מהרעיה בשדה אחרים, הרי מדידיה. הרי אם ההבדל הוא האם יש  

! למה רש"י מדגיש שהרועה נאה מכךגם ברועה בהמות בחינם אין לו ה  ות שמקבל בשכר בשדה אחרים,בהמ

 קיבל שכר? 

 

 10ה. תירוצים אפשריים לקושיות ודחייתם 

 מה הנאת הבהמה מרעייה בשדות גזל?

 רש"י היה אפשר לומר בכך כמה אפשרויות: לפני שרואים את דברי 

יותר שדות הגזל הם שדות פרטיים, דהיינו יש אדם שמטפל בהם ומגדל בהם יבול, על כן מסתבר שיש בהם    א.

 מזון בשביל הבהמות, וכן מזון יותר איכותי וכד'.

 . בהמותשדות הגזל הם קרובים יותר לעיר, לכן הרעייה בשדות הגזל חוסכת טרחה ל ב.

 להכניס תירוצים אלו בדברי רש"י.   ננסה

קשה לומר שכוונת רש"י בדבריו היא שהמרעה בשדה הפרטי יותר טוב מהמרעה בשדה   - ןהראשו  התירוץ 

למרעה המופקר לכל" ואינו מזכיר   עד שיגיע אחר וכותב "בשביל הנאת אחרים אינו חוטא להרעות  ההפקר מ

ר תו מופקר היא העובדה שהמרעה שם יותר טוב. י  אפילו ברמז שהנקודה העיקרית בהיות השדה פרטי ולא

 גיע"(.  נראה שכוונתו היא לעצם המרחק )"עד שי

י הייתה שרעייה בשדה הקרוב ך עדיין דוחק לומר שכוונת רש"אמנם תירוץ זה יותר מסתבר, א  -התירוץ השני

לה רועה יעדיף  חוסכת טורח הליכה לבהמות, מאחר והנאה זו היא כל כך זניחה עד שלא סביר לומר שבגל

רש )דבר שהיה נדרש אם אכן זו  בנוסף, עצם זה שרש"י לא כותב זאת במפו  . ללהרעות את בהמותיו בשדה גז

הלשון "עד שיגיע למרעה המופקר    ראיה לכך שלא לזו הייתה כוונתו, ואף יש לומר שמעצם הייתה כוונתו( זו גם  

 לכל" יותר נראה שכוונתו לטרחת הרועה בהליכה. 

ות נת רש"י היא שההנאה שקיימת ברעיית הבהמוועוד קושיא, שכפי שהזכרנו, גם אם נאמר שכ  יש להוסיף

הנאה גם לרועה גם ברעיית בהמות שאינן שלו, שהרי  בשדה פרטית היא של הבהמות, הרי שבכל זאת קיימת  

ח מאיכות צמו הוא חוסך טרחה בהליכה לשדה קרוב! ואם כן, גם ברעיית בהמות שאינן שלו, שאין לו רוולע

ת קרובות, ולכאורה אם  חה, תהיה הנאה לרועה עצמו אם ירעה בשדור טהמזון של הבהמות או מלחסוך להן  

שהזכרנו לעיל בדברי  הכלל ש"אין אדם חוטא ולא לו"! וקשים שני התירוצים  נהנה מהרעיה בשדה קרוב, בטל  

שדות ההפקר רחוקים יותר )כפי  רש"י, וכן קשה עצם הגמרא, שהרי אם ההבדל בין שדה פרטי למופקר זה ש

מסברא(, לא ניתן לצייר מצב שבו אין הנאה לרועה  מהגמ' בעירובין ו  5וכן נראה לעיל הערה    י שהבאנו מרש"

 רעות בשדה קרוב. מלה

 
ל, בכ"מ העולה משם שהרוצה להגיע לשדות הפקר צריך ש הוא רק רביע ואכמ" הגמרא שם עושה את החשבון למה המגר

 אמה של העיר. 2000ללכת לכל הפחות את כל תחום ה
 כר מי אמר ואיך אמר, וכן זה נראה אעיר שאת רוב התירוצים שמעתי מרמי"ם ותלמידים בישיבה, ואני כבר לא כ"כ זו  10

 תי דבר בשם אומרו, ועמם הסליחה.בשל כך ועוד, לא כתבו אותו, \ לי מסורבל לציין על כל אחד מי אמר
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נעבור לשאלה השניה: מדוע רש"י מדגיש שמדובר ברועה בשכר? האם יש לדקדק מכך שרועה בהמות בחינם  

 בות, ודחיותיהן בצידן. דינו שונה? נביא מספר תשו

בל שכר, שאז אולי הוא מרגיש מחוייב לרעות באופן הכי טוב, ואולי  כאשר הרועה מק  ואפיל  -זו רבותא  א.

לו הנאה בהנאת  ברעיית הבהמות, בכל זאת אומרים עליו "אין אדם חוטא ולא לו", ולא נחשב שיש    יותר "מהדר"

פרטי וזה   אור טובה )במזון או במיעוט הטרחה(, כיון שההבהמות, ולא חוששים שירעה בשדה שהרעייה בו יות

 אסור משום גזל. 

ה הפוך. דהיינו, אם כבר אחרים..." נרא, בשביל הנאת  בשכרבלשון של רש"י, "אבל רועה בהמות העיר  דחייה:

מדקדקים במילה בשכר, נראה שהיא "מכלל הן אתה שומע לאו", בשכר כן אבל בחינם לא. ואילו לפי התירוץ  

 , בשביל הנאת אחרים..."..(אף אם רועה בשכר בהמות העיר,  לעיל שזו רבותא, היה צריך לומר "אבל רועהד

אדם חוטא ולא לו". הסברא לדחוק   בני העיר בחינם לא חל הכלל "אין  אכן על רועה בהמות  -הדקדוק נכון  ב.

מרגיש יותר  אולי  ובהתנדבות,  בחינם  הבהמות  את  שרועה  שכיון  היא,  כך  שכר    ולומר  בשביל  מרעה  שלא 

ב לבעל הבהמות. ואם כן, ייתכן שתהיה לו מות עצמן )'לשמה'(, או מתוך רצון להיטיהבמסויים, אלא בשביל ה

 הבהמות, ולא יחול הכלל ש"אין אדם חוטא ולא לו".  הנאה מהנאת

, גם אינו נוטל  נראה שההיפך הוא הנכון. דווקא רועה בהמות בני העיר בהתנדבות, מלבד זאת שאינן שלו  דחיה: 

ות את הבהמות "בהידור", והרעייה  , נטילת שכר היא סברא לומר שמחוייב לרעונשכר על רעייתן, וכמו שאמר 

עיל, שבה רועה את הבהמות "שייכות" בהנאת הבהמות. אמנם ניתן לתאר מציאות כדלבחינם מצמצמת את ה

אוד, ובאוקימתות אחרות זה לא יהיה כך בחינם מכיון שרוצה להיטיב לבעל הבהמות, אך זהו מקרה מסויים מ

כ גו)לד בחינם  את הבהמות  להרעות  הסכים  אם  הדין  מא:  כנראה  ולכן  מאוד(.  בו  הפציר  הבהמות  שבעל  יון 

שכר, או אף מיקל יותר. )שגם אם רועה בשכר לא היה  ב"סתם" רועה בחינם צריך להיות או זהה לדין הרועה ב

 היה חל(. חל "אין אדם חוטא ולא לו", בחינם כן 

אג   ג. בדרך  זאת  )שנה  נסבא"  בדברי  -  (ב"כדי  לדקדק  אין  כיון    דהיינו,  בשכר"  ש"רועה  שנקט  ולומר  רש"י 

שרועה את    ונה. אם כן למה רש"י כתב זאת? כי זה המקרה הרגיל והשכיח יותר,שברועה בחינם הדין יהיה ש

כי   זאת  נקט  שרש"י  ניתן לומר בדומה,  עוד  "רועה  מדובר כאןזה המקרה ההבהמות בשכר.  )וזה כמו לומר   ,

..."( ולא כדי ללמד שהדין נכון רק במקרה כזה ממש. ולכן גם במקרה שרועה  כמו פההעיר בשכר    י בהמות בנ

 בהמות בחינם יחול הכלל "אין אדם חוטא ולא לו". ה

, למה רש"י  יש בכך קושי, שכן אף אם אכן נאמר שרש"י נקט בלשון זו כיון שזה המקרה הרגיל והשכיח  דחייה:

ב שזה בא לומר שברועה בחינם  ן זה מיקום שעלול להטעות, כי ניתן לחשואכמשמיע את זה דווקא פה? ועוד ש

לומר כך, כיון שזה מיותר לגמרי    כן אם נאמר שרש"י נקט זאת כי על זה מדובר כאן, קשההדין שונה )כדלעיל(! ו

  ה שמדובר פה ברועה בשכר, אף שזה פשוט שעלואין שום סיבה להזכיר את זה. ועוד שהגמרא עצמה לא כתב

 בא" בדבר שאינו מפורש.  זה מדובר, נראה שיותר דחוק לומר "כדי נס

ש לכך,  טוב  יישוב  יש  שכתב  ובאמת  בזה  רש"י  כוונת  שהרועה  אולי  ולהבהיר  להדגיש  הייתה  "בשכר",  פה 

אמרה זאת הגמרא במפורש. אך גם המדובר בסיפור בגמרא היה רועה בשכר, וראה לומר זאת דווקא כיון שלא  

( מה 2ו  1נסבא" ולא כפי שהראנו לעיל בתירוצים    קשה כיון שאם אין בכך שום נפקא מינה )"כדי  זה עדיין קצת

 סיבה להדגיש זאת, ועוד שזה די מובן מפשט הגמרא. ה

 

 ו. תירוצים שכל אחד מתרץ את שתי הקושיות 

 השאלות שהעלנו לעיל:  ישנם שני תירוצים, שלכאורה כל אחד עונה לשתי
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היא לא כפי שהבנו עד עכשיו. "ולא לו" אין הכוונה "כאשר אין לו  ם חוטא ולא לו"  דאכוונת המשפט "אין  א.  

כאשר עובד , ועוד יותר  אחר  כאשר הוא עובד בשביל מישהו  אין אדם חוטאאלא הכוונה היא ש  הנאה מכך",

דאי ו וולכן , בעבודה שהוא עושהלא יהיו "בעיות"  ש  . כי כאשר עובד בשביל אחר הוא דואגבשכר בשביל אחר 

   שהרעייה תהיה בשדות מותרים בלבד.

 קא שאל עניין זה התכוונה הגמרא( מדברי הגמרא במסכת יש ראיה לסברא זו )לכך שסברא זו נכונה, אך לאו דוו

" וכפי שפסק הרמב"ם  מגן שוה.   - : "ואי א"ל: מייתינא אסיא דמגן במגן, א"ל: אסיא דמגן במגן  )פה.( בבא קמא  

, אלא מביא רופא  אין שומעין לוהמזיק אני ארפא אותך או יש לי רופא שמרפא בחנם  לו ר "אמ )חובל ומזיק ב, יח( 

." דהיינו, בהלכות תשלומי ריפוי, ניתן לחייב את המזיק להביא רופא בשכר דווקא, כי  בשכרפאהו  אומן ומר 

יאמר   רופא...חנם  תשלומ "על  מקבל  שאינו  ברפואתורופא  מדקדק  אין  שכאשר ין  רואים  )סמ"ע(.  מדובר   " 

 מקבל העבודה הינו בעל אחריות על מעשיו ועל התוצאות שלהם. בעבודה בתשלום 

רצות שתי הקושיות. מה ההבדל בין רועה בהמות של עצמו לבין רועה בהמות של  זה, הרי מתועל פי הסבר  

 ות היתר דווקא, ולכן לא חלים דברי רב יהודהאחרים? אם הוא רועה של אחרים, הוא מדקדק לרעות בשד

אז מדובר ברועה בשכר? כי כאשר רועה בהמות של אחרים  ומותר למסור בהמות לרועה. מדוע רש"י כתב ש

להשמיענו שהכלל של רב יהודה לא חל רק כאשר רועה   האחריות המוטלת עליו עוד יותר חזקה, ורש"י בא

שעליו מספיקה    תאם רועה בהמות של אחרים בשכר, מידת האחריו  בהמות של אחרים בשכר, כנראה כיון שרק 

מגן שוה".   - א דמגן במגן  ודה )ואולי רש"י התבסס על דברי הגמרא בב"ק ש"אסיבשביל שלא יחולו דברי רב יה

שעובד בשביל אחר אין זו אחריות מספקת בשביל לוודא שהכל יהיה "בלי בעיות" דהיינו, מפורש שעצם זה  

 (. בשכר, אלא רק אם עובד אצל אחר בגזל  \בריפוי

ם אולי בדברי הגמרא היה ניתן "להכניס" פירוש זה, שכן אינה מפרטת מה הכוונה "אין אד  הסבר זה:  קושיות על

דברי רש"י, דבר שהיה  חוטא ולא לו", אך ברש"י אין הסבר זה נראה כלל וכלל. גם מכך שאין זכר לסברא זו ב

מות עצמו לאחרים  הבתו. וגם ממה שכותב במפורש שההבדל בין רועה  מצופה שייכתב אם לכך הייתה כוונ

ההבדל   -המופקר לכל."  עה  למר עד שיגיע  אינו חוטא להרעות    הנאת אחרים... בשביל  הנאתוהוא ש" דבשביל  

הוא האם נהנה או לא, ואין אדם חוטא ולא לו פירושו כדלעיל שתלוי אם יש לו "אינטרס", ולא כפי שפירשנו.  

ש"י(  ף נראה שבפשט לשון הגמרא )גם לפני הסבר ר אוטורח של הליכה.    -ל רש"י מדגיש "עד שיגיע"  וכן כנ"

הגמרא   לשון  שכן פשטות  זה,  תירוץ  מתיישב  חוטא  לא  אדם  לו"אין  "לא  בשבילולא    –"  ולא  דווקא  ולאו   ,

 ", כפי שנצרך להסביר בשביל לתרץ כנ"ל. הבהמות שלו

 

יבה לכלל זה היא שכאשר  ס האולי הכוונה ב"אין אדם חוטא ולא לו", שאינו חוטא כאשר הבהמות לא שלו. וב. 

כי ככל וללכת עד השדה הרחוק,    מעדיף לטרוח, לא משתלם לו לחטוא, והוא  בשכרעושה מלאכה בשביל אחר  

זמן עבודה )שכיר ולא  אמנם זה נכון רק במקרה שמקבל שכר לפי  שירבה הזמן של העבודה, כך מתרבה שכרו!

משך   לפי  משתנה  לא  שמקבל  שהשכר  במקרה  גם  אך  שלימה מזקבלן(,  לעבודה  קבוע  אלא  העבודה.  ן 

טרחה של הליכה ארוכה כיון שהעבודה דורשת  בוה יותר על העבודה  )"פרוייקט"(, הוא יוכל לדרוש סכום ג

א אף הפסד( אם ירעה את הבהמה בשדה וביטול זמן. ולכן מובן שאם רועה בהמות של אחרים, אין לו הנאה )אל

הראשונה. ואף השאלה השניה, מדוע רש"י נקט "בשכר", מתורצת,   הגזל, ולכן לא חוטא, ובכך מתורצת השאל

אם רועה בחינם, שוב אין לו רווח מלהרעות בשדה  עה בהמות בשכר, שכן  שאמרנו נכון רק ברו  שכן כלל זה

 רוב, שיש פחות טרחה בללכת אליו!הפקר דווקא! ואז עדיף כבר להרעות בשדה ק

אולי היה ניתן "להכניס" פירוש זה, שכן אינה  ודם, בדברי הגמרא  קהכפי שאמרנו בתירוץ    קושיות על הסבר זה:

רי  וטא ולא לו", אך ברש"י אין הסבר זה נראה כלל וכלל. גם מכך שאין זכר בדבמפרטת מה הכוונה "אין אדם ח
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עבודה, דבר שהיה מצופה שייכתב אם לכך הייתה כוונתו. וגם ממה שכותב רש"י לכך שמקבל שכר על פי זמן ה 

אינו חוטא   הנאת אחרים... בשביל  הנאתושההבדל בין רועה בהמות עצמו לאחרים הוא ש" דבשביל    שר במפו

ההבדל בין מרעה בהמות של עצמו לבין מרעה בהמות של אחרים    -למרעה המופקר לכל"עד שיגיע  להרעות  

לו "אינטרס",    ש מהנאת הבהמות או לא, ו"אין אדם חוטא ולא לו" פירושו כדלעיל שתלוי אם י  הוא האם נהנה 

 ח של הליכה.טור  -ולא כפי שפירשנו. וכן כנ"ל רש"י מדגיש "עד שיגיע" 

 ל, שיש תירוצים טובים, אבל נשארנו בצע"ק. מכל הנ"והעולה 

 

 ז. סיכום הדברים בקצרה 

 השאלות בסוגיית ההוא רעיא: 

נאה היא מניעת  ההמה הנאתן של הבהמות בכך שרועה בשדה פרטי שהרעייה בו אסורה משום גזל? ואם    א.

האם עליו לטרוח   החלטתו של הרועה  טורח ההליכה, למה העובדה שהבהמות הן של בני העיר תשפיע על

ש"י, שמשמע  וללכת עד שדה היתר או שלא, הרי זו הנאת עצמו ולא הנאת הבהמות! וכן איך מסתדרים דברי ר 

 מהם גם כן, שההנאה היא של הרועה?

יש הבדל בין רועה בהמות בני העיר לרועה בהמות   בשכרבהמות בני העיר    ה עלמה רש"י מדגיש שדווקא ברו  ב.

יש לו הנאה מהרעיה בשדה של אחרים, הרי מסתבר שאם אין לו הנ   דידיה?. הרי אם ההבדל אה  הוא האם 

 אחרים, גם ברועה בהמות בחינם אין לו הנאה מכך! מלהרעות בהמות שמקבל בשכר בשדה 

 תירוצים לשאלה הראשונה: 

ותר ות הגזל הם שדות פרטיים, דהיינו יש אדם שמטפל בהם ומגדל בהם יבול, על כן מסתבר שיש בהם ידש  א.

 מזון בשביל הבהמות, וכן מזון יותר איכותי וכד'

 . בהמותת הגזל חוסכת טרחה לשדות הגזל הם קרובים יותר לעיר, לכן הרעייה בשדו ב.

אחרים,    ה שלרועה עצמו יש הנאה גם ברעיית בהמותשקתירוצים אלו לא נכנסים בדברי רש"י. וכן    דחייה:

 שחוסכת לו טרחה. 

 תירוצים לשאלה השניה: 

המקרה   \כדי נסבא כי זה המקרה השכיח יותר   ג.זה מיעוט, בחינם לא, כי נהנה.    ב.זו רבותא, גם בשכר.    א.

 ר כאן.המדוב

לא מסתבר לומר שרש"י "כדי    ג. "י.  שר קשה בסברא לומר שזו כוונת    ב.לא נראה ברש"י שזו כוונתו.  א.  דחיות:  

 נסבא" מכמה טעמים. 

 : תירוצים שכל אחד מתרץ את שתי הקושיות 

קשה "להכניס" בדברי רש"י    דחייה: כשיש שכר זה מטיל אחריות כזו שמוודאת שירעה בשדות המופקרים.  א.

 בגמרא.ואף 

 קשה "להכניס" בדברי רש"י.  : הדחייקושי העבודה בלרעות רחוק. \כשיש שכר אז משתלם להאריך את זמן ב.


