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. אנו נתקלי$ בהלכה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס, בסו% השוכר תניינא

 דיני שומרי$ ודיני �סוגייה זו מבטאת היטב את קירבת$ של שני תחומי$ הלכתיי$ 

  .נזיקי�
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והשני ,  האחד בסוגייתנו� מוצאי$ בעיקר שני מוקדי$ בגמרא בדיני שומרי$ אנו

קיימי$ מספר מוקדי$ העוסקי$ בהיבט , במסכת בבא קמא. לקראת סו% פרק המפקיד

  .הנזיקי של תחילתו בפשיעה וסופו באונס

        פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה. . . . אאאא

הדעה . מהגמרא עולה שיש שתי דעות ביחס לתחילתו בפשיעה וסופו באונס

והשומרי$ הפטורי$ ,  יש כא� מקרה של אונס� ת שלפיה היו, הפוטרת פשוטה יותר

אי� משמעות . נפטרי$ ג$ במקרה זה) נזקי ממונו של האד$, לחילופי�, או(באונס 

  .שמהווה רק היסטוריה רחוקה של האירוע, לפשיעה

, כללית.  מדוע לחייב במקרה של אונס�זקוקה לנימוק משכנע , הדעה המחייבת

  :זיות לטובת דעה זו אפשר להציע שתי הבנות מרכ

,  אמת היא שמקרה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס מוגדר כאונס� הבנה אחת

משנה האד$ את , ברגע שהמקרה מתחיל בפשיעה. א! יש אישי$ החייבי$ באונס

  .ומקבל מעמד של אחד האישי$ החייבי$ ג$ באונס, הסטטוס שלו

. ינו מוגדר כאונס מקרה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס א� היהבנה שני

אפשר , לפיכ!. וג$ בסופו ניכרת נימה של פשיעה, הפשיעה מקרינה על הגדרת המקרה

  .לחייב במקרה שכזה את המזיק או השומר

. באפיו� המקרי$ בשטח, ההבנה השנייה מתמקדת בשינוי הגדרות המציאות

ד אלא קובעת את מעמ, ההבנה הראשונה אינה פונה אל הגדרת המקרה, לעומת זאת

בדיני שומרי$ . יש אישי$ החייבי$ באונס, ג$ בדיני שומרי$ וג$ בדיני נזיקי�. הגברא

, כ! או כ!. בדיני נזיקי� אפשר לדמות לגזל� או לאד$ המזיק. בשואל, כמוב�, מדובר

  .קיי$ מודל הלכתי שאליו נית� להסב את זה שתחילתו בפשיעה

 שומרי$ לתחו$ של יש לתת את הדעת ג$ על היכולת להקיש בי� התחו$ של

שהרי . קשה לצפות לאחידות בי� התחומי$, ככל שעוסקי$ בהבנה הראשונה. נזיקי�

איננו אותו , שאליו רוצי$ להשוות במקרה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס' גברא'ה

 בהחלט ייתכ� שבאחד התחומי$ נהיה מוכני$ לשנות �לפיכ! . גברא בשומרי$ ובנזיקי�

  . לא�ו$ הנגדי ובתח, את מעמד הגברא

. קל יותר למצוא מכנה משות% בי� התחומי$, א! ככל שעוסקי$ בהבנה השנייה

וא$ מציאות מסויימת . ה� קביעות במציאות, שהרי קביעותיה של ההבנה השנייה

נית� לצפות לתקפותה של , )בעקבות העובדה שתחילתה בפשיעה(מוגדרת כפשיעה 

  .בתחו$ של נזיקי� ה� בתחו$ של דיני שומרי$ וה� �ההגדרה 
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        אונס מחמת הפשיעהאונס מחמת הפשיעהאונס מחמת הפשיעהאונס מחמת הפשיעה. . . . בבבב

גור$ המאפיי� בצורה , הראשוני$ משלבי$ בסוגיית תחילתו בפשיעה וסופו באונס

, מדובר בגור$ של אונס מחמת הפשיעה. חדה וברורה את שתי ההבנות שהעלינו לעיל

 נחיצותו מהווה גרעי� �% "ולפי דברי הרי(שנחיצותו נתונה במחלוקת הראשוני$ 

  ).ת האמוראי$למחלוק

אונס מחמת 'קובעי$ שכדי לחייב נחו+ הגור$ של , במספר מוקדי$', התוס

. ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב"מדברי$ לפי מ'  התוס�נדגיש . 1'הפשיעה

  :נחו+ אונס מחמת הפשיעה ', מצייני$ התוס, אפילו לדעה זו

"‡Â" ˙-ÓÏ "·ÈÈÁ ÒÂ‡· ÂÙÂÒÂ ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÈÁ˙ ÏÈÚÏ „ ,È‡Ó‡¯ÂËÙ ? ...ÈÂ" ·ÈÈÁÓ ‡Ï„ Ï
‰˘Ó ‰È‰ ‡Ï Ì‡˘ ˙ÂÏ˙Ï ˘È˘ ÒÂ‡· ‡Ï‡ ,ÒÂ‡‰ ‰· ‰È‰ ‡Ï˘ ¯˘Ù‡ , ‡È‰‰ ÈÎ

 È·¯Â‡„ ‡ÙÈ¯ˆ„- ‰ÚÈ˘Ù‰ ˙ÓÁÓ ‡· ÒÂ‡„"...    
  )ÁÚ ‡ÚÈˆÓ ‡·· .ÒÂ˙ '„"‰ÓÁÂ‰ ‰(  

אילו . מוב� שאי� לדבר על קשר ישיר לחלוטי� בי� הפשיעה לבי� סופו של התהלי!

חוסר כל , מצד שני. נו מדברי$ על מקרה רגיל של פשיעה גמורההיי, היה קשר כזה

ד תחילתו בפשיעה וסופו " אפילו למ�אינו נידו� לחיוב , קשר בי� הפשיעה לבי� האונס

  .באונס חייב

. בי� הפשיעה לבי� האונס, ג$ מגדירי$ היטב את מהות הקשר הנדרש' התוס

דוגמה . 'א היה בא האונס אפשר של�א$ לא היה משנה 'הקשר הוא ביצירת מצב ש

  .הדוגמה של צריפא דאורבני, .מ מב"אופיינית מובאת בב

א! לא טמ� את , הגמרא מתארת מקרה שבו אד$ שמר על כס% בצרי% מרוחק

כוללת את הטמנת הכס% , רמת השמירה המצופה עבור שמירת כספי$. הכס% בקרקע

הטמנה בקרקע אינה  ה�נקודה זו חשובה . זאת כדי למנוע נזק של שריפה, בקרקע

היינו מסתפקי$ , אילו גניבה היתה כל הבעיה. נחוצה כדי להישמר מפני גנבי$

  .ג$ בלי להטמינו בקרקע, בשמירת הכס% בצרי%

מוגדר ,  ביחס לאירוע של גניבה�כאמור . המש! הסיפור הוא בכ! שהכס% נגנב

 לא �  שריפה שהרי לעניי�, תחילתו בפשיעה, א% על פי כ�. המקרה של הצרי% כאונס

של , אלא שכא� קיי$ ג$ הגור$ הנוס%. הוטמ� הכס% בקרקע ולא נשמר כפי שראוי

  .אונס מחמת הפשיעה

סביר להניח ,  אילו היה השומר מטמי� את הכס% בקרקע�ניתי תוספות וניחזי 

א! , אי� דרישה כזו ביחס לגניבה. שהכס% לא היה נגנב) 'בלשו� התוס, אפשר לתלות(=

                                                           
  .ה הוחמה"ד' תוס. מ עח"וב, ה אי�"ד' תוס. מ לו"ב, ה ושכיחי"ד' תוס: ק נב"עיי� בב   1
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האונס , לפיכ!. טמנה מפני שריפה היתה עשויה להועיל ג$ לגניבה הה�עובדתית 

  .מוגדר כאונס הבא מחמת הפשיעה

כדי לחייב , שנוחצי$ את הגור$ של אונס מחמת הפשיעה', הארכנו בדברי התוס

וה$ , % חולק על כ!"מצייני$ שהרי. מ עח"בב' התוס. בתחילתו בפשיעה וסופו באונס

  .%"רות הבאות ננסה להבי� את עמדת הריבשו. מסבירי$ בקצרה את שיטתו

% קובע שתחילתו "הרי. 'תואמת לדברי התוס, בשורה התחתונה, %"פסיקת הרי

.  א! ורק א$ מדובר באונס הבא מחמת הפשיעה�וזאת , בפשיעה וסופו באונס חייב

 מי שמחייב בתחילתו �לדעת אביי . % תולה זאת בכ! שהוא פוסק כרבא"א! הרי

  .מחייב אפילו באונס שלא מחמת הפשיעה, ונסבפשיעה וסופו בא

  :הגמרא בשלהי השוכר תניינא אומרת בהאי לישנא . % בסוגייתנו"יסוד דברי הרי

 ..."¯ÈÚÏ ‡·Â Â¯„Ú ÁÈ‰Â ‰ÚÂ¯ ‰È‰˘ ‰ÚÂ¯ , Ò¯„Â È¯‡ ‡·Â Û¯ËÂ ·‡Ê ‡·- ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ 
ÏÈˆÓ ‰È‰ Ì˘ ‰È‰ ÂÏÈ‡ ...È˘È‡ ÈÏÈÈÚ„ ‡„ÈÚ· ÏÚ„ Â‡Ï È‡Ó ?‡Ï ,· ÏÚ„ ‡Ï„ ‡„ÈÚ

È˘È‡ ÈÏÈÈÚ .ÈÎ‰ È‡ ,¯ÂËÙ È‡Ó‡ ?·ÈÈÁ ÒÂ‡· ÂÙÂÒÂ ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÈÁ˙"...    
  )‚ˆ ‡ÚÈˆÓ ‡··(:  

ביאתו של הארי . מדובר כא� במקרה של אונס שלא מחמת הפשיעה, לכאורה

 הארי היה �ואפילו א$ הרועה היה נשאר ליד העדר , אינה מותנית במעשיו של הרועה

  .ו$ קשר בי� הפשיעה לבי� האונסאי� ש, כלומר. מגיע ודורס

 יש � ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב "מדברי הגמרא עולה שלמ, למרות כ!

, % מצביע על העניי�"הרי. ומתו! כ! היא מקשה על הפטור שנאמר בברייתא, לחייב

  :ודוחה אותו בקלילות 

 ..."ÌÈÏÚÂÙ‰ ˙‡ ¯ÎÂ˘‰ ˜¯Ù· ÔÈÒ¯‚„ ‡‰ ÍÏ ‡È˘˜ È‡Â ...ÈÓ ÔÈÚÓ˘„ ‡ÎÈ‰„ ‰
 ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÁ˙„-·ÈÈÁ ‰ÚÈ˘Ù ˙ÓÁÓ ‡Ï˘ ÒÈ˙È‡ ÂÏÈÙ‡  , ‰·¯Â ÈÈ·‡„ ‡¯ÓÈÓ ‡Â‰‰

‡Â‰ ...‡·¯ ‰ÈÈÁ„ ¯·ÎÂ"...    
  )È¯"Î ‡ÚÈˆÓ ‡·· Û .ÒÙÏ‡·(  

במחלוקת אביי ורבא לגבי , שורש הדבר מתחיל כבר בסוגייה בהמפקיד, למעשה

. וקת קיצוניתהמחלוקת מתוארת בגמרא כמחל. פשע בה ויצאה לאג$ ומתה כדרכה

. אי� במקרה הזה משמעות להלכה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס, לפי שתי הדעות

במקרה , אביי טוע� שלכל הדעות.  במקרה של האג$ פטור�רבא טוע� שלכל הדעות 

  . חייב�של האג$ 

ד תחילתו בפשיעה וסופו "הוא אומר שאפילו למ. נתעכב לרגע על דעת אביי

% הגדיר את "הרי. היות שנית� להניח שהבלא דאגמא קטלה, ה נחייב פ�באונס פטור 
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כמקרה שבו האונס לא מחמת , המקרה של פשע בה ויצאה לאג$ ומתה כדרכה

  .'הבלא דאגמא קטלה' מדובר ללא הגור$ של �נדגיש . הפשיעה

רק כדי להוסי% חיוב , % מבי� שאביי נפנ% בגור$ של הבלא דאגמא"הרי, כעת

יחייב ג$ ,  מא� דאמר חייב�וממילא . פשיעה וסופו באונס פטורד תחילתו ב"אפילו למ

  .וחר% העובדה שמדובר באונס שלא מחמת הפשיעה, בלי הבלא דאגמא

, לכ�. אינ$ מוכני$ לחייב באונס שלא מחמת הפשיעה, לשיטת$, בעלי התוספות

לפי . מאחורי כל השיטות,  הבלא דאגמא קטלא�ה$ מעמידי$ את נימוקו של אביי 

אלא מקרה של מעי� ,  אי� פה מקרה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס�למעשה , יאבי

  :תלמידו של רבינו ת$ , למשל, וכ! כותב. פשיעה לכל אור! הדר!

 ..."Ú‡Â"ÈÈ·‡ ‚ÈÏÙ Ì˙‰„ ‚ ...‰ÈÏË˜ ‡Ó‚‡„ ‡Ï·‰„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò„ ÌÂ˘Ó ÂÈÈ‰ ... ÍÎÏÈ‰
ÒÂ‡· ÂÙÂÒÂ ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÈÁ˙Ï ‡‰ ÈÈÂÓ„Ï ‡ÎÈÏ"...    

  )·· ‡Ó˜ ‡· :¯ „ÈÓÏ˙"„ ˙"ÔÈ¯Ó‡ È‡ ‰(  

נית� ליצור . שאית� פתחנו את השיעור, בשלב זה נוכל לחזור לשתי הבנות היסוד

לפי ההבנה שבה . לבי� הנחיצות של אונס מחמת הפשיעה, תלות בי� ההבנות הללו

שהרי . סביר לדרוש אונס מחמת הפשיעה, הפשיעה מקרינה על המציאות של האונס

  ?כיצד נוכל לומר שזה לא אונס ממש,  קשר בי� הפשיעה לבי� האונסא$ אי� שו$

וקובעת שהוא , א$ מביני$ שהפשיעה משנה את הגדרות הגברא, לעומת זאת

. אזי נית� לוותר על הדרישה של אונס מחמת הפשיעה, נידו� כאד$ החייב באונסי�

כבר . יפורשהרי מוקד הבנה זו הוא שהחיוב העקרוני באונס נוצר כבר בראשית הס

  .ושו$ קשר נוס% לא נדרש, ברגע הפשיעה קיבלנו אד$ החייב באונס

א$ , כלומר. ראוי להעיר שהקישור הראשו� מוכרח קצת יותר מ� הקישור השני

קשה לדבר על חיוב באונס שלא מחמת , הפשיעה משנה את הגדרת המציאות

, מת הפשיעה עדיי� אפשר לדרוש אונס מח�א! בקישור השני אי� הכרח . הפשיעה

  .נראה בהמש! הדברי$, דוגמה לכ!. ולהחזיק בתפיסה של שינוי מעמד הגברא

א! בשלב זה ננקוט בתפיסה הרואה קשר בי� ההבנות שהעלינו לבי� הגור$ של 

בי� , על תפיסה זו נוכל להלביש ג$ את החלוקה שרמזנו אליה. אונס מחמת הפשיעה

  .דיני שומרי$ לבי� דיני נזיקי�

סבירה יותר לפי ההבנה , כ! שהיכולת להקיש בי� שומרי$ לבי� נזיקי�דיברנו על 

עלינו להסיק שא$ מקישי$ אזי מדברי$ דווקא על מצבי$ של , לפיכ!. 'מציאותית'ה

אפילו א$ נהיה , במצבי$ של אונס שלא מחמת הפשיעה. אונס מחמת הפשיעה

  .לא נוכל להקיש לדיני שומרי$, מוכני$ לחייב בה$ בנזיקי�
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        ינוי מדעת הבעלי$ינוי מדעת הבעלי$ינוי מדעת הבעלי$ינוי מדעת הבעלי$שששש. . . . גגגג

לדעה האומרת . מובאת מחלוקת ביחס לשומר שמסר לשומר, .מ לו"בסוגייה בב

הנימוק השני פונה לעניי� של . מובאי$ שני נימוקי$, ששומר שמסר לשומר חייב

ולכ� , כאשר המפקיד מתעקש דווקא על שומר מסויי$ שנאמ� לו בשבועה, שבועה

  ).בתוההעברה מחיי(אסור להעביר לשומר אחר 

הגמרא מוכנה לחייב את . מובא נימוק הקשור לדעת הבעלי$, א! קוד$ לכ�

ופה . היות שהמפקיד טוע� שאי� רצונו שיהיה פקדונו ביד אחר, השומר שמסר לשומר

ועל איזה יסוד הלכתי יכול , מדוע שגחמותיו של המפקיד יועילו, מבררי$ הראשוני$

  : דוחי$ את האפשרות הבאה ,בתחילת דבריה$', התוס. רצונו להוציא ממו�

"·ÈÈÁ„ ‡ÓÚË„ ˘¯ÙÏ ÔÈ‡ ...„È˜ÙÓ‰ ˙Ú„Ó ‰È˘„ ÌÂ˘Ó ,ÔÈÒÂ‡‰ ÏÎ· ·ÈÈÁ˙È ÍÎÏÂ ,
ÈÙ‡ 'ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÓÂ˘ ˙Â˘¯· ‡·Ï ÔÈÂ‡¯ ÂÈ‰˘ ÔÈÒÂ‡·"...    

  )ÂÏ ‡ÚÈˆÓ ‡·· .ÒÂ˙ '„"ÔÈ‡ ‰(  

שהחיוב באונסי� ' ש$ מדייקי$ התוס, נשענת על המש! הסוגייה' דחיית התוס

אילו היינו מדברי$ ). בעזרת היסוד של אונס מחמת הפשיעה(קשר לפשיעה מוכרח להי

היינו מוחקי$ את הצור! , על הגור$ של שינוי מדעת הבעלי$ כגור$ המחייב באונסי�

ומש$ , שהרי גור$ זה נוצר כולו בשעת המסירה לשומר השני. באונס מחמת הפשיעה

  .ואיל! כבר אי� צור! באונס מחמת הפשיעה

ולא הצריכו את הגור$ של אונס מחמת ', וני$ שחלקו על התוסא! יש ראש

וכ! למשל , הראשוני$ הללו משוחררי$ לסברה של שינוי מדעת המפקיד. הפשיעה

  :� "מבאר הרמב

 ..."‡È‰ ‰ÚÈ˘Ù ÈÂˆ¯ ÔÈ‡„ Â˙È¯·Ò„ ÔÂÈÎ ,ÔÏÊ‚Â ·‚„ ‡ÈÓÂ„ ‰ÈÏ ‰Â‰ , Â˙Â˘¯·˘ ÔÓÊ ÏÎÂ
Ú‡" ‰˙Ó˘ Ù-·ÈÈÁ "...    

  )ÂÏ ‡ÚÈˆÓ ‡·· :·Ó¯"„ Ô"ÔÈ¯Ó‡„ ‡‰ ‰(  

עמדתו מכוונת בצורה ברורה . וא% נות� לנו כתובת, � מבהיר את עמדתו"הרמב

מקבל השומר שמסר לשומר , מרגע השינוי מדעתו של המפקיד. לשינוי מעמד הגברא

  .תווית זו מסוגלת לחייב באונסי�). או של גנב(תווית של גזל� 

מאיר שכל המעביר על '  ש$ קובע ר,.מ עח"� היא הסוגייה בב"הכתובת של הרמב

א! , � לומד ממנו לסוגיית שומר שמסר לשומר"הרמב. דעתו של בעל הבית נקרא גזל�

שאינ$ בוני$ מעמד של , אפילו לחכמי$. מאיר בלבד' הוא אינו מצטמצ$ לדעתו של ר

  .נית� להציע הסבר דומה בשומר שמסר לשומר, גזל� בקלות כה רבה
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שבו אד$ שכר בהמה להוליכה דר! , דו� שינוי מועטני. מ עח"זאת משו$ שבב

יודו ג$ חכמי$ לתווית , א! בשינוי גדול כמו בסוגייתנו. הבקעה והוא שינה לדר! ההר

  :� "וכ! מציי� הרמב. של גזל� המחייבת באונסי�

 ..."ÓÏ ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡"ÔÏÊ‚ ‡¯˜ ‡Ï „ ,Â˙Â˘¯· ‰˘Ó· ÈÏÈÓ È‰ , ¯Á‡ Ïˆ‡ „È˜ÙÓ· Ï·‡
- ‰ÒÎ˘ ‰Ú˘Ó ÔÂ˘‡¯ ˙Â˘¯Ó ˙‡ˆÈ Â˙Â˘¯Ï ,ÂÏˆ‡ ‰„Â·‡ ‡È‰ È¯‰Â"...    

  )ÂÏ ‡ÚÈˆÓ ‡·· :·Ó¯"„ Ô"ÔÈ¯Ó‡„ ‡‰ ‰(  

נחו+ ' ראינו שלפי התוס. אלא שנקודה זו מאירה הנחה חשובה שעלינו לקחת

והסקנו מכ! שהחיוב נעו+ בהגדרת המציאות ולא בשינוי מעמד , אונס מחמת הפשיעה

במקרי$ של תחילתו בפשיעה , עמד הגברא משתנה מ�ולדעתו , � חולק"הרמב. הגברא

  .וסופו באונס

ואילו אנו מנסי$ לבנות הסבר כללי לכל , � ד� בשומר שמסר לשומר"א! הרמב

� ג$ "הא$ נוכל לייש$ את דברי הרמב. המקרי$ של תחילתו בפשיעה וסופו באונס

אזי ', גזל�'א$ מחפשי$ הגדרה של , סו% סו%? במקרי$ שאי� העברה לידיי$ אחרות

נית� לראות בה הוצאה מרשות . ההעברה לידיי$ אחרות עשויה לשחק תפקיד קריטי

כיצד נוצר המעמד , א! ללא העברה לידיי$ אחרות. או משהו דומה לכ!, הבעלי$

  ?המיוחל של גזל�

נחייב , בשומר שמסר לשומר. בהקשר זה, ייתכ� שיש מקו$ להעלות עמדת ביניי$

במקרי$ רגילי$ של תחילתו . �"כפי שסבור הרמב, י� גזל�מדי� שינוי מעמד הגברא למע

 בשומר שמסר �לכ� . 'על דר! התוס, נחייב מדי� שינוי המציאות, בפשיעה וסופו באונס

ואילו במקרה רגיל של תחילתו בפשיעה וסופו באונס נחייב , לשומר נחייב בכל אונס

  .רק באונס הבא מחמת הפשיעה

        הלכות שומרי$ ודיני נזיקי�הלכות שומרי$ ודיני נזיקי�הלכות שומרי$ ודיני נזיקי�הלכות שומרי$ ודיני נזיקי�. . . . דדדד

, האפשרות שמעמד הגברא משתנה במקרי$ של תחילתו בפשיעה וסופו באונס

, אבל בדיני הנזיקי� של בבא קמא. מתלבשת היטב בדיני השומרי$ של בבא מציעא

בדיני ? הא$ נדביק לו תווית, ג$ א$ אד$ פשע במקרה מסויי$. הסבר זה פחות סביר

ס לגופ$ של דברי$ ולא ולהתייח, סביר יותר לבדוק את הגדרת האירוע, בבא קמא

  .'אד$ שלא שומר על ממונו מלהזיק'קשה לדבר על הגדרה של . לגופ$ של אנשי$
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ביחס לאונס שלא מחמת , אליבא דאביי' % והתוס"את הדיו� של הרי, לפיכ!

לא נחייב כאשר האונס אינו , בהלכות נזיקי�. 2נגביל לתחו$ של דיני שומרי$, הפשיעה

  .רצה לבנות על קנס חיצוני לחלוטי�אלא א$ כ� נ, מחמת הפשיעה

  :הראשוני$ התמקדו בעיקר בשתיי$ . את הקביעה הזו ראוי לבחו� לאור הסוגיות

  .הכלב והגדי שקפצו מראש הגג, .כב� :ק כא" בב� סוגייה אחת

  .ביחס לכיסוי של בור, :נב�.ק נב" בב� היסוגייה שני

יל את נייר הלקמוס נפע. מדובר באונס מחמת הפשיעה, ודאי בסוגייה הראשונה

הרי , ומאפשר לכלב ולגדי לטייל בראש הגג,  אלמלא היה האד$ פושע�% "של הרי

  .שלא היה נוצר ג$ האונס של נפילת$ על הכלי$

ש$ נית� לראות שפוטרי$ . מתבהר הצד השני של המטבע, מתו! הסוגייה השנייה

  :באונס שלא מחמת הפשיעה 

 ..."Â˘ ÈÙ· „ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ˘ ÈÂÒÎ Â‰ÒÎÌÈÏÓ‚ ÈÙ· „ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡Â ÌÈ¯Â ,ÌÈÏÓ‚ ÈÁÈÎ˘Â ,
 ÂÎÂ˙Ó ÚÈÏ˙‰Â-Â‰Ó  ? ÔÈ¯Ó‡ ÈÓ' ÔÈÚÏ ÈÓ Ú˘ÂÙ ÈÂ‰ ÌÈÏÓ‚ Ïˆ‡ Ú˘ÂÙ ÈÂ‰„ Â‚Ó

‰ÚÏ˙‰ ,'Â‚Ó ÔÈ¯Ó‡ ‡Ï ‡ÓÏ„ Â‡?"...    
  )· ‡Ó˜ ‡··(:  

ולא מזכירה את העניי� של תחילתו בפשיעה וסופו , הזה' מיגו'הגמרא דנה ב

  :' ו התוסעל כ! הקש. באונס

 ..."‡Â" ˙-È¯Ó‡ ‡Ï ÈÎ  '·ÈÈÁ˙Ó ÈÓ Â‚Ó , ÌÈ¯ÂÂ˘ ÔÈÈÚÏ ‡Â‰ ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÈÁ˙„- Ì‡ 
Á‡Â ‰ÏÈÁ˙ ÌÈÏÓ‚ Â¯·ÚÈ"ÌÈ¯ÂÂ˘ Î , ÒÂ‡· ÂÙÂÒÂ-ÚÈÏ˙‰˘ "...    

  )· ‡Ó˜ ‡·· :ÒÂ˙ '„"ÈÁÈÎ˘Â ‰(  

, א שמדי� תחילתו בפשיעה וסופו באונס אי� לחייב"מתרצי$ בש$ הריב' התוס

עניי� זה מסתבר טובא , כאמור לעיל. באונס שלא מחמת הפשיעההיות שמדובר 

  .כאשר דני$ במישור של הלכות נזיקי�

                                                           
. % ג$ בסוגייה מובהקת של נזיקי�"יעצמ$ מיישמי$ את הדיו� של הר' שהתוס, כדאי לציי�   2

שואלי$ מדוע הגמרא פוטרת במצב מסויי$ של תחילתו , ה ושכיחי"ד: ק נב"בב' התוס

שאותה , %"$ בש$ הרי"ה$ מציעי$ בי� השאר את תירוצו של הריב. בפשיעה וסופו באונס

ורק , באותה סוגייה מדובר באונס שלא מחמת הפשיעה, כלומר. סוגייה חלוקה על עמדת אביי

, ג$ במקרה של דיני בור, %"ומכא� בולט יישומה של שיטת הרי. אביי מחייב במצב שכזה

דהיינו שאי� , %"כפי שפירשה הרי,  משתמע מדבריה$ שלדעת אביי.דהיינו במישור של נזיקי�

,  א% לגבי נזיקי� נחייב באונס שלא מחמת הפשיעה�להתחשב בגור$ של מחמת הפשיעה 

  . שלא כדברינו�וזאת 
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קשורה למעבר , שאלה נוספת במסגרת תחילתו בפשיעה וסופו באונס בנזיקי�

קובעת חיוב חצי נזק בכלב ובגדי . ק כב"הגמרא בב. אפשרי בי� אבות הנזיקי� השוני$

', כ! הבינו התוס', חצי נזק'חיוב ה. ושברו כלי$, השדילגו מראש הגג באורח משונ

ומניבה שיעור תשלומי$ של ,  הפעולה המשונה מגדירה מצב של קר��נובע מדיני קר� 

  .חצי נזק

  :מתו! העיקרו� של תחילתו בפשיעה וסופו באונס ', על עניי� זה מקשי$ התוס

"‡Â" ˙-ÓÏ "·ÈÈÁ ÒÂ‡· ÂÙÂÒÂ ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÈÁ˙ „ , ·ÈÈÁÏ" ˘- ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÈÁ˙„ 
‰ÈÁ¯Â‡„ ,‰ÈÁ¯Â‡ Â‡Ï„ ÒÂ‡· ÂÙÂÒÂ!    

ÈÂ" Ï- ·ÈÈÁÏ Ï‚¯ È·‚Ï ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÈÁ˙„ ÌÂ˘Ó ¯Ó‡ ‡Ï„ "Ô¯˜ È·‚Ï ˘"...    
  )·Î ‡Ó˜ ‡·· .ÒÂ˙ '„"ÍÈÙ‡„ ‰(  

 ג$ א$ תחילתו �ממשיכי$ בריהטא דלישנא לומר שבעצ$ בדיני קר� ' התוס

המש! זה , א! למעשה. י נזק לא מתחייבי$ ביותר מחצ�בפשיעה וסופו בפשיעה 

מראה בבירור , ת על אתר"ועיו� בדברי$ המקבילי$ של תלמיד ר, מהווה תירו+ נפרד

  .הפרדה בי� שני תירוצי$

שלא ייתכ� בתחילתו בפשיעה וסופו באונס , ת מדגיש בתירוצו הראשו�"תלמיד ר

 כשלושה נתפסי$, ת"כותב תלמיד ר, הקר� הש� והרגל. מעבר בי� אבות נזיקי� שוני$

 יש � ספציפית �ת שעל קר� "רק בתירו+ השני מעיר תלמיד ר. מזיקי$ נפרדי$ לחלוטי�

  .ואפילו א$ כולה בפשיעה, לחייב חצי נזק בלבד

יכולנו לחיות בשלו$ ע$ המצב של , ת"כנראה שלפי התירו+ הראשו� בתלמיד ר

ה גמורה של זאת למרות שפשיע. שיניב נזק של$, תחילתו בפשיעה וסופו באונס בקר�

  .3מובילה לחצי נזק בלבד, קר�

לפי . רק לפי הסברה שמתמקדת בשינוי מעמד הגברא, לכאורה, מצב זה אפשרי

' ע"שו'ב. שתק% לאנשי$ המתחילי$ בפשיעה, ע מיוחד"סברה זו נית� לדבר על שו

חיוב שעולה ג$ על מקרה של , המיוחד הזה נית� לצייר חיוב של נזק של$ בקר�

 אי� מקו$ �אזי , א! א$ דני$ בסברה של הגדרת המציאות. בקר�פשיעה גמורה 

  .לאפשרות שכזו

נפרע שטר שחתמנו עליו לפני מספר , ת"ותלמיד ר' בשולי הדיו� בדברי התוס

דיברנו על כ! שא$ מביני$ תחילתו בפשיעה וסופו באונס בסברה . עמודי$

                                                           
דיו� דומה במצבי$ שבה$ התרחיש של תחילתו בפשיעה וסופו באונס מניב חיוב גדול יותר    3

ק "עיי� בהקשר זה בקהלות יעקב בב. ה סת$"ד. ק כג"בב' עולה סביב התוס, מהפשיעה עצמה

  .ט"סימ� י
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הקשר ההפו! איננו א! הדגשנו ש. אזי יש לדרוש אונס מחמת הפשיעה', מציאותית'ה

נית� ', גבראית' ג$ א$ מביני$ תחילתו בפשיעה וסופו באונס כסברה ה�כלומר . הכרחי

  .לצמצ$ ולדרוש אונס מחמת הפשיעה

' והנה היא בוקעת ועולה מתו! המהל! שבנינו בתוס, הבטחנו לתת דוגמה לכ!

ווקא תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב ד, שהרי לשיטת$ הידועה. ת"ובתלמיד ר

לפחות בתירו+ הראשו� של תלמיד (הצבנו , א% על פי כ�. באונס שמחמת הפשיעה

  .בתחילתו בפשיעה וסופו באונס' גבראית'את ההבנה ה) ת"ר


