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        ....זזזז""""ו סו$ סקו סו$ סקו סו$ סקו סו$ סק""""קצות סימ� שפקצות סימ� שפקצות סימ� שפקצות סימ� שפ
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טו טו טו טו ����קונטרס דינא דגרמי עמודות יגקונטרס דינא דגרמי עמודות יגקונטרס דינא דגרמי עמודות יגקונטרס דינא דגרמי עמודות יג, , , , """"כממו� דמיכממו� דמיכממו� דמיכממו� דמי... ... ... ... שור הנסקלשור הנסקלשור הנסקלשור הנסקל. ". ". ". "כתובות לדכתובות לדכתובות לדכתובות לד) ) ) ) גגגג((((

ה ה ה ה """"ד דד דד דד ד""""ראבראבראבראב. . . . בבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צח, , , , ה וסברה וסברה וסברה וסבר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא עאבבא קמא עאבבא קמא עאבבא קמא עא, , , , """"שמעו�שמעו�שמעו�שמעו�' ' ' ' לדרלדרלדרלדר... ... ... ... אשתכחאשתכחאשתכחאשתכח""""

        ....ה אי נמיה אי נמיה אי נמיה אי נמי""""דדדד, , , , ה מיהוה מיהוה מיהוה מיהו""""דדדד, , , , והשתאוהשתאוהשתאוהשתא

        פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה. . . . אאאא

ההקשר שבו אנו . ס במספר הקשרי�"מופיע בש'  הגור� לממו�דבר'המינוח 

בסוגייה . מתחבר לסוגייה מרכזית של דיני שומרי�, על רקע דינא דגרמי, רוצי� לדו�

ס "א% לפחות בשני מקומות בש. זו נידו� מצב שבו אד� גור� לחבירו להפסיד ממו�

  .מובא המינוח של דבר הגור� לממו� בהקשר שונה

י על "רש. נאמר שעד אחד מוגדר כדבר הגור� לממו�. שבועות לבב' בגמ, למשל

משו� שהאד� שמעידי� נגדו יעדי$ , אתר מבאר שעד אחד עשוי להוביל לחיוב ממו�

' בהקשר של הגמ' דבר הגור� לממו�'א% המינוח . לשל� ולא להסתכ� בשבועה

  .שונה מ� המינוח הרגיל של דבר הגור� לממו�, בשבועות

וג� ש� לפי רוב , מופיע מונח זה של דבר הגור� לממו�: כט�.ג� בפסחי� כט

הסוגייה דנה בחיובי מעילה לגבי אד� האוכל חמ& . הראשוני� מדובר בהקשר שונה

  :של הקדש בתו% הפסח עצמו 
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" ‡È�˙„-ÏÚÓ „ÚÂÓ· ˘„˜‰ Ï˘ ıÓÁ ÏÎÂ‡‰  ,ÏÚÓ ‡Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ... ‡‰· ‡Î‰Â
 È‚ÏÙÈÓ˜-ÈÓ„ ÔÂÓÓÎ ÔÂÓÓÏ Ì¯Â‚‰ ¯·„·  . ÔÂÓÓÏ Ì¯Â‚‰ ¯·„ ¯·Ò˜ ÏÚÓ ¯Ó‡„ Ô‡Ó

ÈÓ„ ÔÂÓÓÎ ,ÈÓ„ ÔÂÓÓÎ Â‡Ï ÔÂÓÓÏ Ì¯Â‚‰ ¯·„ ¯·Ò˜ ÏÚÓ ‡Ï ¯Ó‡„ Ô‡ÓÂ"...    
  )ËÎ ÌÈÁÒÙ.-ËÎ(:  

את מחלוקת התנאי� בברייתא בשאלת המעמד ' תולה הגמ, לפי אפשרות זו

מדובר במינוח , .בשבועות לב' בדומה לגמ, א% ג� כא�. ההלכתי של דבר הגור� לממו�

  .נפרד שאינו דומה לסוגיות הרגילות של דבר הגור� לממו�

יתכ� שאפשר . היות שאי אפשר להנות מגופו, החמ& מוגדר כדבר הגור� לממו�

יתכ� שנטע� שאי . 'כממו� דמי'ואז נאמר ש, לפדותו או להנות ממנו לאחר הפסח

כממו� לאו 'ולכ� , )1או שאי� מתחשבי� במעמדו לאחר הפסח(אפשר לעשות איתו דבר 

אי� כא� תרחיש שבו אד� גור� לחבירו להתחייב ממו� כפי שנידו� , על כל פני�. 'דמי

  .בסוגיות של דיני שמירה סביב המונח של דבר הגור� לממו�

לבי� הסוגיות הרגילות של דבר : כט�.ראוי לציי� שהניתוק בי� סוגיית פסחי� כט

סחי� אכ� ניסה לקשור בי� מ בפ"א% בעה. תק$ רק לפי רוב הראשוני�, הגור� לממו�

  :בפסחי� ' הסוגיות הרגילות של דבר הגור� לממו� לגמ

 ..."ÔÂÓÓÏ Ì¯Â‚ ‡Â‰˘ ÁÒÙ· ıÓÁ ÔÁÎ˘‡Â , ¯Á‡ ‡·Â ÁÒÙ‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ıÓÁ ÏÊ‚ ÔÂ‚Î
Â·�‚˘ Â‡ ÂÏÎ‡Â ,ÔÂÓÓ „ÒÙ‰ ÂÏ Ì¯‚˘ ... ÌÈÏÚ·‰˘ ˘„˜‰ Ï˘ ıÓÁ ÏÎÂ‡· ÈÓ� ‡Î‰Â

 Â˙ÂÈ¯Á‡· ÔÈ·ÈÈÁ- ˘˙ ÌÈÏÚ·Ï Ì¯Â‚ ‡Â‰˘ÔÂÓÓ ÈÓÂÏ , ‰ÏÈÚÓ ¯·Â ‡Â‰ ÌÈÓ„ ¯· ÍÎÏÈ‰
‡Â‰"...    

  )‰Ú·"Ê ÌÈÁÒÙ Ó :ÒÙÏ‡·(  

לא נכנסי� לעניי� ' בגמ. 'מ אינה הולמת את פשטות הגמ"א% העמדתו של בעה

בפסחי� ' והמינוח של דבר הגור� לממו� בגמ, של הקדש שהבעלי� חייבי� באחריותו

  .2שונה מהמינוח המקביל בסוגיות של חיוב אחריות

                                                           
בא לידי ביטוי בולט בדברי , & לאחר זמ�במשמעות המעמד הממוני של חפ' מיקוד סוגיית הגמ   1

בעיקר על רקע הסוגייה , ז מפתח דיו� בנושא זה"ו סק"הקצות בסימ� שפ. י בפסחי�"רש

  .י בה"והמהל% של רש: כט�.בפסחי� כט

מ "הקצות מקשה על פרשנותו של בעה. ז"ו סו$ סק"עיי� בנקודה זו בדברי הקצות בסימ� שפ   2

דמיירי באוכל חמ& של הקדש ... לבעל המאור דמפרש ש�והנה ראיתי  "�' לסוגיית הגמ

אלא דלא ירדנו לכוונה בהא ... ל דבר גור� לממו�"ה הו"ומש, שהקדישו הבעלי� ובאחריות

ולישנא , כיו� דההפסד הוא לבעלי� שהקדישו באחריות? ומה עני� מעילה לזה, דתני מעל

  ...".דמעל משמע קר� וחומש ואש� דהוא להקדש
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בהופעותיה� ' דבר הגור� לממו�'� בקונטרסו עמד על הפרדת המונחי� "הרמב

, �"לטענת הרמב. � ג� בשיקול גמרתי"את ההפרדה הלוגית תומ% הרמב. ס"השונות בש

היות , יש לנתק את הסוגיות בשבועות ובפסחי� מהדיו� הרגיל בדבר הגור� לממו�

ת� להבי� שמדובר בה� במושג ממילא ני. שאי� בה� איזכור למחלוקת התנאי� בנושא

  :שונה באופיו 

" ÔÂ˘Ï˘ Ú„ÂÈ ÈÂ‰Â'ÈÓ„ ÔÂÓÓÎ ÔÂÓÓÏ Ì¯Â‚‰ ¯·„ 'ÌÈ·¯ ÌÈÎ¯„ ÏÚ „ÂÓÏ˙· ¯ÎÊÂ‰ , È‡Ó„
Ô‰ ˙ÂÚÂ·˘ ˘Ï˘ ‡˜¯ÈÙ È‡‰· Ô�È¯Ó‡„ ...¯Ó˙È‡ ‰ÚÂ·˘ Ô·¯˜ ÔÈ�ÚÏ Ì˙‰ ... ‰·¯ ‡‰„

Ú·˘�Â ÁÒÙ‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ıÓÁ ÏÊ‚ ÔÈ�ÚÏ ‰ÈÏ ‡˜ÙÒÓ ... ¯Ó‡ ‡Ï ÈÓ� ‰·¯Â˙‚ÂÏÙ '¯„" ˘
ÔÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ�ÚÏ ¯Ó‡˜„Î Ô�·¯Â"...    

  )ÂË ˙Â„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡�È„ Ò¯Ë�Â˜-ÊË(  

        קדשי� שחייב באחריות�קדשי� שחייב באחריות�קדשי� שחייב באחריות�קדשי� שחייב באחריות�. . . . בבבב

. שמעו� וחכמי� בנוגע לקדשי� שחייב באחריות�' ס נחלקו ר"במספר מקומות בש

יונקת מכ% שהקדש מופקע ממספר , התשתית העקרונית המוסכמת על כל הדעות

: במשנה בשבועות מב. קובעת שאי� אונאה להקדשות. מ נו"בהמשנה ב, למשל. הלכות

בשני המקומות נאמר ג� שאי� חיובי קנס למיניה� . מבואר שאי� נשבעי� על הקדשות

  .ביחס להקדשות

א% בעוד שחכמי� מחילי� אותה . תשתית עקרונית זו מקובלת על כול�, כאמור

אחריות� לבי� קדשי� שמעו� בי� קדשי� שחייב ב' מחלק ר, על כל מרחב הקדשי�

  :שאינו חייב באחריות� 

 ..."¯ ' ¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘-Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚ·˘� Ô˙ÂÈ¯Á‡· ·ÈÈÁ˘ ÌÈ˘„˜  , ÔÈ‡ Ô˙ÂÈ¯Á‡· ·ÈÈÁ Â�È‡˘Â
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚ·˘�"...    

  )·Ó ˙ÂÚÂ·˘(:  

, למשל. נוצרת פגיעה ממונית כלפי המקדיש, במקומות שבה� יש חיוב אחריות

. פגעת בסופו של דבר באד� עצמו,  הבהמהא� אד� נודר בהמה לקרב� ואתה גונב את

יש חיוב , שמעו�' לטענת ר, במקרי� אלו. שהרי הוא יאל& להביא בהמה אחרת

חיוב זה יתאפיי� במרכיבי� נוספי� של חיובי ממו� כמו . תשלומי� כלפי אותו אד�

  .אונאה וכדומה, כפל, שבועה

יש בה� מימד ,  כ�א$ על פי. שמעו� עשויי� להיות מובני� מסברה' דבריו של ר

, כ%. שמעו� בלימוד מפסוק' צור% לתמו% את דעת ר' ומשו� כ% רואה הגמ, של חידוש

  :נאמר בפרק הזהב לעניי� אונאה , למשל
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 ..." ¯Ó‡˜ ÈÎ‰-·ÈÈÁ Ô˙ÂÈ¯Á‡· ·ÈÈÁ˘ ÌÈ˘„˜  ,Ó Â·¯˙È‡„'‰· '˘ÁÎÂ' . ·ÈÈÁ Â�È‡˘Â
¯ÂËÙ Ô˙ÂÈ¯Á‡· ,Ó ËÈÚÓÈ‡„'˘ÁÎÂ Â˙ÈÓÚ· '"    

  ) ‡ÚÈˆÓ ‡··Á�(:  

לש� . שמעו�' הנוגעת לאופי החידוש בדברי ר, ראוי להדגיש נקודה משמעותית

הפטורי� . הבנתה יש להתבונ� בטיב ההפקעה של הקדש מהלכות של דיני ממונות

  :עשויי� להתפרש בשתי צורות , הממוניי� של ההקדש

  . כדי� בבעלי�� צורה אחת

  . כדי� בחפצא� צורה שניה

היות שאי� , עטי� הקדש מכל מיני הלכות בדיני ממונותדי� בבעלי� פירושו שממ

די� בחפצא פירושו שהלכות רבות אינ� . בעלי� מוגדר שאפשר לדו� עימו ולפניו

ישימות בהקדש היות שלחפצא יש תכונות קדושתיות מיוחדות המונעות את חלות� 

  .3של ההלכות הללו

והלכות , עלי�הלכות מסויימות עשויות להסתווג תחת פטור הקדש כדי� בב

, הלכות רבות יכולות. אחרות מסווגות תחת ההבנה של פטורי הקדש כדי� בחפצא

נוכל לעצב במקומות המתאימי� מודל של שני , כלומר. לחבוש שני כובעי�, כמוב�

  .דיני� ביחס לפטור הקדש

הרי שדבריו הגיוניי� כל עוד מדברי� , שמעו�' א� באנו לבחו� את חידושו של ר

הופ% , שמעו� מחדש שכאשר יש חיובי אחריות' ר. הקדש כדי� בבעלי�על פטורי 

במצבי� הללו יש לנו בעלי� , לפיכ%. ההדיוט לבעלי� על ההקדש ברמה מסויימת

  .וחלי� מחדש כל דיני הממונות שתלויי� בקיומה של בעלות ממונית בידי הדיוט

' ל שיטת רנוצר קושי ביישו� ש, א% כאשר עוסקי� בפטורי הקדש כדי� בחפצא

מדוע לומר שזהותו הקדושתית של ההקדש שינתה את עורה כאשר דני� . שמעו�

שלצור% חידוש שכזה נחו& הפסוק שמביאה , כמוב�, יתכ�? בקדשי� שחייב באחריות�

  .כא� ודאי מדובר בחידוש גדול למדי, מכל מקו�. שמעו�' לטובת ר' הגמ

                                                           
א "הריטב. ה רע%"ד: מ פז"א בב"עיי� למשל בריטב. י� דוגמאות רבות לכפילות זונית� לצי   3

ואת אי , מנסה לנמק את הצור% בפסוק מיוחד למיעוט הקדש מדי� אכילת פועל בכר�

הפסוק נחו& כדי , א"לטענת הריטב. בעובדה שבהקדש יש מעילה' ההסתפקות של הגמ

  .להפקיע פועל מממו� הקדש שהוא חולי� בזהותו

ואילו הקדש , לדי� הבעלי� של הקדש' רע%'א מתייחס המיעוט של "נית� להבי� שלפי הריטב  

ח "עיי� בהקשר זה ג� בדיונו הנרחב של הגר. כחפצא ממועט מאכילת פועל בגי� איסור מעילה

  .א/בהלכות מעילה ח
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את כל . קדש כדי� בחפצאשמעו� אי� מושג של פטור ה' נית� להבי� שלדעת ר

אינדיקציה לאפשרות . שמעו� בערו& של די� בבעלי�' פטורי ההקדש הרגילי� יפרש ר

מקרי הגבול ה� מצד אחד ממו� הקדש שהוא חולי� . בוקעת ועולה במקרי הגבול, שכזו

  .ומצד שני ממו� הדיוט שיש בו קדושה, בזהותו כחפצא

 היא הדוגמה של פסולי הדוגמה הקלאסית לממו� הדיוט שיש בו קדושה

מובאת , דוגמה לתרחיש הנגדי של ממו� הקדש שהוא חולי� בזהותו. המוקדשי�

, מסבירה שכאשר היו בוני� בנייני הקדש' הגמ. 4בדברי שמואל: מ נז"ובב. במעילה יד

זאת על מנת . היה הגיזבר קונה את האבני� א% משאיר אות� במעמד של חולי�

  .ולא ימעלו בה�, � האבני�שהאומני� הבוני� לא יהנו מ

אול� א� . שמעו� אי� פטורי ממו� בהקדשות כפטורי חפצא' נוכל לומר שלדעת ר

נצטר% לומר שהדיני� של קדשי� שחייב באחריות� מסוגלי� , לא נרצה לעשות כ�

יש פ� חידוש , כפי שביארנו לעיל, באמירה כזו. להשפיע ג� על הגדרת זהות החפצא

  .משמעותי

        ר הגור� לממו�ר הגור� לממו�ר הגור� לממו�ר הגור� לממו�גרמי ודבגרמי ודבגרמי ודבגרמי ודב. . . . גגגג

דיו� זה . ס"הדיו� המרכזי בדבר הגור� לממו� מופיע במספר סוגיות מקבילות בש

מדובר בהקשר של . והוא עשוי לשפו% אור על התחו� של גרמי, נושק לדיו� בדיני גרמי

. ובהקשר זה נוצר מצב שבו אד� גור� הפסד ממוני לחבירו בדר% עקיפה, דיני שומרי�

  .בה למצבי� של גרמימצב זה מקביל במידה ר

, ככל הנראה, בנקודה זו? עד כמה קרוב הדיו� בדבר הגור� לממו� לדיו� בגרמי

הפרדה . � בקונטרסו מציי� שיש להפריד בי� המושגי� הללו"הרמב. נחלקו הראשוני�

  :וה� בטיעו� טקסטואלי , זו מנומקת ה� במישור הסברתי

"Ú‡Â"¯Î ÔÏ ‡ÓÈÈ˜„ ‚"Ó ,¯Î ÔÏ ‡ÓÈÈ˜ ‡Ï"¯Ó‡„ ˘' ÈÓ„ ÔÂÓÓÎ ÔÂÓÓÏ Ì¯Â‚‰ ,' ‡ÏÂ
‰˙¯·Á· ‡„Á ‡ÈÏ˙ÈÓ"...    

  )‚È ˙Â„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡�È„ Ò¯Ë�Â˜-„È(  

. והוא שואב הוכחה לדעתו מלשו� הסוגייה, � אלו מושגי� שוני�"לדעת הרמב

על מנת , שמעו�' יעקב וה� כר' מאיר ה� כר' מנסי� להעמיד את ר. בכתובות לד' בגמ

כ% טוע� , כנראה? שמעו�' מאיר כר' % להעמיד את רמדוע צרי. להגיע לדי� מסויי�

חייבי� . מאיר לדו� דינא דגרמי אינה מועילה' שעצ� דעתו העקרונית של ר, �"הרמב

  .שמעלה טיעו� נוס$ ושונה ביחס לדבר הגור� לממו�, שמעו�' להעמיד אותו כר

                                                           
  ].קי[אות , .דוגמאות נוספות נית� למצוא בכנסת הראשוני� במעילה יג   4
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ולא , מאיר ד� דינא דגרמי' � מוכיח בתחילת הקונטרס שרק ר"הרמב, באופ� דומה

שמעו� בדבר הגור� לממו� אינה קשורה לגרמי ' ברור ששיטתו של ר, ממילא. שמעו�' ר

  .ואינה מובילה לעמדה המחייבת בגרמי

הדבר מתעורר . ד משתמע שיש זיקה מהותית בי� שני המושגי� הללו"א% מהראב

$ להלכה "דוחה הרי, חר$ זאת. מאיר' אנו פוסקי� כר, כידוע. על רקע שיקולי פסיקה

  :ד "ועל כ% תוהה הראב, שמעו�' ת דעת רא

"‡˙˘‰Â ,·ÈÈÁ ¯Ë˘ Û¯Â˘· ÂÏÈÙ‡„ ÔÏ ‡¯È·Ò„ ÔÂÈÎ ,·ÈÈÁ ÔÂÓÓ Â¯˜ÈÚ˘ ¯·„· ÔÎ˘ ÏÎ .
 ‡ÓÏ‡-¯Î ‰ÎÏ‰  '·ÈÈÁ ‡Â‰˘ ÔÂÓÓÏ Ì¯Â‚‰ ¯·„· ÔÂÚÓ˘ .¯ ·¯‰Â 'Ê ˜ÁˆÈ" ˜ÒÙ ‡Ï Ï

¯Î 'ÔÂÚÓ˘ ,‡ÓÚË È‡Ó ‡�Ú„È ‡ÏÂ"...    
  )Áˆ ‡Ó˜ ‡·· .·‡¯"„ „"‡˙˘‰Â ‰(  

מאיר ' ד אפשרויות שונות של הפרדה בי� ר"בהמש% דבריו מנסח הראב, �אמנ

ד רחוקה מאד מ� ההפרדה שמנסח "א% ההפרדה המוצעת בראב. שמעו�' לבי� ר

מתקבל הרוש� שיש קשר משמעותי , ד מציע את הצעותיו"ג� לאחר שהראב. �"הרמב

  .שמעו�' מאיר ודעת ר' בי� דעת ר

. ק עא"בב. ובסוגייה המקבילה במרובה, כתובותאת הדבר נית� לבחו� בסוגייה ב

אד� הגונב שור , כלומר. מאיר יש חיוב ארבעה וחמישה בשור הנסקל' נאמר שלפי ר

זאת חר$ העובדה ששור . חייב לשל� לבעליו פי חמישה, הנסקל וטובחו או מוכרו

מאיר ' מבארת נקודה זו על ידי העמדת ר' הגמ. הנסקל מוגדר כאיסורי הנאה

  :שמעו� ' יעקב ור' תיה� של רבשיטו

" ‡·¯ ¯Ó‡-Ô�È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰  ?¯ÓÂ˘Ï Â¯ÒÓ˘ ÔÂ‚Î ,¯ÓÂ˘ ˙È·· ˜ÈÊ‰Â , ˙È·· „ÚÂ‰Â
¯ÓÂ˘ ,¯ÓÂ˘ ˙È·· Â�È„ ¯Ó‚�Â .¯Â"ÒÂ ·˜ÚÈ È·¯Î ‰Ï ¯·Ò Ó"¯Î Ï 'ÔÂÚÓ˘ . È·¯Î ‰Ï ¯·Ò

 ¯Ó‡„ ·˜ÚÈ-¯ÊÁÂÓ ÌÈÏÚ·Ï ¯ÓÂ˘ Â¯ÈÊÁ‰ Â�È„ ¯Ó‚�˘Ó Û‡  . ÔÂÚÓ˘ È·¯Î ‰Ï ¯·ÒÂ
¯Ó‡„ -ÈÓ„ ÔÂÓÓÎ ÔÂÓÓÏ Ì¯Â‚‰ ¯·„ "...    

  )‡Ú ‡Ó˜ ‡··(:  

מניב חיוב ארבעה וחמישה , שמעו�' יעקב ודעת ר' בי� דעת ר, השילוב המנצח

התאמת דעות התנאי� הללו מלמדת על כ% שהגנב פגע בשומר מבחינה . בשור הנסקל

  .ועל כ� נית� לחייבו בקנס של ארבעה וחמישה, ממונית

' בנקודה זו מעוררי� התוס. מאיר' בדעתו של ר' ה הגמאת הדברי� הללו מעמיד

. את שאלת היחס בי� דינא דגרמי לבי� דבר הגור� לממו�, � בקונטרסו"על אתר והרמב

שמעו� ' נחוצה העמדתו כר, א� כ�, מדוע. מאיר סבור שדני� דינא דגרמי' ר, כידוע

  :שאלה זו עשויה לעלות בשני ניסוחי� ? לעניי� דבר הגור� לממו�
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 מתו% הבנה שיש התאמה בי� מא� דדאי� דינא דגרמי ובי� מי שמחייב � ניסוח אחד

  .בדבר הגור� לממו�

אלא שלמא� דדאי� דינא דגרמי ,  מתו% הבנה שמדובר בדיני� נפרדי�� ניסוח שני

  .שמעו�' יש לחייב מקל וחומר בכל אות� מקומות שמחייב ר

  :' הניסוח השני משתמע מלשו� קושיית� של התוס

" ‰ÓÈ˙-Ï„ "ÔÂÚÓ˘ È·¯Î ¯·Ò„ ¯ÓÈÓÏ Ï ?¯„ ‡ÓÈÏ '‰ÈÓÚËÏ ¯È‡Ó ,ÈÓ¯‚„ ‡�È„ ÔÈ‡„„ ,
ÔÂÓÓÏ Ì¯Â‚‰ ¯·„· ·ÈÈÁÓ„ ÔÎ˘ ÏÎ„"...    

  )‡Ú ‡Ó˜ ‡·· :ÒÂ˙ '„"¯·ÒÂ ‰(  

שבי� מא� דדאי� דינא דגרמי למא� דמחייב בדבר הגור� ' קל וחומר'את יסוד ה

טוע� רבה שהשור$ שטרו . ק צח" בב'בגמ. מסוגיית הגוזל עצי�' לומדי� התוס, לממו�

' אפשרות שדברי רבה לא תקפי� לפי שיטת ר' מעלה הגמ: בד$ צח. של חבירו פטור

  :א% אפשרות זו נדחית . שמעו�

 ..."ÈÓ„ ÔÂÓÓÎ ÔÂÓÓÏ Ì¯Â‚‰ ¯·„ ÔÂÚÓ˘ È·¯Ï ‰ÈÏ ˙ÚÓ˘„ ¯ÓÈ‡ ,ÔÂÓÓ Â¯˜ÈÚ˘ ¯·„· ...
Ô�È¯Ó‡ ÈÓ ÔÂÓÓ Â¯˜ÈÚ ÔÈ‡˘ ¯·„·?"...    

  )ˆ ‡Ó˜ ‡··Á(:  

זאת א$ . שמעו� יפטור את השור$ שטרותיו של חבירו' למסקנה משתמע שג� ר

ממילא נית� להסיק שכוחו של . מחייב במקרה כזה, הד� דינא דגרמי, מאיר' על פי שר

  .המחייב בדינא דגרמי חזק יותר מכוחו של המחייב בדבר הגור� לממו�

' סבירי� כיצד יתכ� שרבתירו& הראשו� ה� מ. יש שני תירוצי� לקושיית�' לתוס

כפי ' דבר הגור� לממו�'מאיר יחייב בדינא דגרמי וא$ על פי כ� יפטור במקרה של 

נית� ברמה , וג� לפי התירו& הראשו�, לפי הנחת המקש�. שהוא מפורט במרובה

  .העקרונית לחייב ארבעה וחמישה מדי� גרמי

 �� בקונטרס "ב לפי עמדתו של הרמ�ובמקביל ', א% לפי התירו& השני של התוס

זאת מתו% . שמעו� נובע מהצור% לחייב ארבעה וחמישה' מאיר כר' ההכרח בהעמדת ר

  :הנחה שמדינא דגרמי לא נית� לחייב אלא בקר� בלבד 

 ..."Â�ÓÓ „ÈÒÙ‰˘ ‰Ó ÂÏ ÌÏ˘Ï ‡Ï‡ ÈÓ¯‚„ ‡�È„ Ô�È�ÈÈ„ ‡Ï Ô‡Î „Ú„ , ÈÂ‰ÓÏ Ï·‡
 ÔÂÓÓÎ-‡Ï  ,ÈÓÂÏ˘˙ ÌÏ˘Ó ‡Ï Ï˜Ò�‰ ¯Â˘ Á·Ë È‡ ÍÎÏÈ‰‰˘ÓÁÂ ‰Ú·¯‡  , Â‡Ï„

ÈÓ„ ÔÂÓÓÎ"...    
  )„È ‰„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡�È„ Ò¯Ë�Â˜(  

חיוב ארבעה וחמישה לא . יסוד הדברי� הוא בכ% שחיוב גרמי הוא חיוב של מזיק

במרובה ' מאיר היה מחייב בתרחיש של הגמ' ר, לפיכ%. נאמר כלפי מזיק אלא כלפי גנב
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ל מזיק והיקפו היה כשיעור הקר� א% חיוב זה היה חיוב ש, שמעו�' ג� ללא העמדתו כר

יש , א� רוצי� למלא אחר דברי הברייתא ולהבי� את החיוב בארבעה וחמישה. בלבד

  .שמעו� ביחס לדבר הגור� לממו�' הכרח להיתלות בדעת ר

מפנייה זו נית� להסיק . בתירוצ� הראשו� פוני� לכיוו� שונה' התוס, כאמור

. חמישה ג� מתו% יסודות החיוב של גרמישעקרונית היה נית� להגיע לחיוב ארבעה ו

א "� לבי� הריצב"יתכ� שאפשרות עקרונית זו תלויה במחלוקת הבסיסית שבי� הרמב

  .ביחס לאופיו של גרמי כדינא או כקנסא

א ודאי שאי� מה לדבר על חיוב ארבעה " לפי קו המחשבה של הריצב�לאמור 

, י הנובע מיצירת הפסדא מדובר בחיוב מזיק עצמא"לדעת הריצב. וחמישה בגרמי

ודאי שמעול� לא , ואפילו א� נחדש בצורה כלשהי שמדובר בערו& חיוב מדאורייתא

  .נאמר כלפיו הדי� של ארבעה וחמישה

יתכ� שנוכל להגיע לחיוב , �"א� נקצי� את קו החשיבה של הרמב, לעומת זאת

כל לצעוד נו. � הוא שהגור� כעושה"חידושו של הרמב. ארבעה וחמישה ג� מדי� גרמי

א� נהיה מוכני� לגלוש מכא� לחיובי . ולומר שהגור� לגנוב כגונב, צעד נוס$ קדימה

נוכל להעלות על הדעת חיוב ארבעה , ולא להישאר במסגרות של חיובי נזיקי�, גנב

  .שדאי� דינא דגרמי, מאיר' וחמישה הנסמ% על שיטתו של ר
  


