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סוגייה זו . פותחת אשנב להשוואה בי" הדיוט לבי" הקדש: הסוגייה שלנו בד% צט

ומטבע הדברי
 נצטר& לדו" ג
 , קשורה בטבורה לסוגיית זה נהנה וזה לא חסר

  .בסוגייה זו

        היסוד המחייבהיסוד המחייבהיסוד המחייבהיסוד המחייב. . . . אאאא

  :היא המימרא של שמואל , נקודת המוצא של הסוגייה

"˘ ¯Ó‡ Ï‡ÂÓ-È¯Ó˙ ÌÈ˘ÓÁ ‰· ˙È‡Â Â¯È·ÁÓ È¯Ó˙„ ‡ˆÈ·Á ÏÈÊ‚„ Ô‡Ó È‡‰  , ·‚‡
�· Ô�·„ÊÓ È„„‰ '‡„Á ÈÎ� ,�· Ô�·„ÊÓ ‡„Á ‡„Á ,' ËÂÈ„‰Ï-‡„Á ÈÎ� ÌÈ˘ÓÁ ÌÏ˘Ó  ,

 ˘„˜‰Ï-ÌÈ˘ÓÁ ÌÏ˘Ó "...    
  )Ëˆ ‡ÚÈˆÓ ‡··(:  

ואילו המזיק , במאמר מוסגר מבארת הגמרא שהגוזל הקדש משל
 ג
 חומש

בי" הדיוט , העניי" המרכזי שלנו הוא בעצ
 ההבדל שמנסחת הגמראא& . 1 לא�הקדש 

                                                           
א& את הקר" הוא , מפשטות ניסוח הגמרא משמע שהפטור למזיק מוסב דווקא על החומש   1


ה מה משמע שגרס בגמרא "א בד"ומהריטב, ה מה"י על אתר בד"כ& ג
 מפרש רש. חייב לשל
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על רקע פער בי" שני מחייבי
 אפשריי
 , להל" ננסה להסביר את ההבדל. לבי" הקדש

  .בגזל"

א& , שניה
 פוגעי
 בזולת. נתבונ" לרגע בהשוואה מסויימת בי" גזל" לבי" מזיק

 הוא גור% רווח �ניגוד לגזל" ב, המזיק אינו פוגע באחר לרווחת עצמו. בצורה שונה

  .עצמי מגזילתו

 יש לגביו הלכות ברורות של חיוב ואופי �עניי" זה מפשט את הטיפול במזיק 


יש לנו , א& בגזל". וכול" כפופות לגור
 המשמעותי היחיד של הפגיעה בזולת, התשלו

  :שני מוקדי
 אפשריי
 להגדרת בסיס החיוב 

  .למזיקבדומה ,  הפגיעה בזולת� מוקד אחד

  . הנאת הגזל" ורווחתו� מוקד שני


מתו& שני המוקדי
 , מייד ננסה להראות כיצד אפשר לבנות שני מחייבי
 שוני

. א& לפני כ" נעיר ששאלה דומה נית" לשאול ג
 בתחומי
 הלכתיי
 נוספי
. הללו

  .וגור% רווח לעצמו מאיד&,  גנב ג
 הוא פוגע בזולת מחד�למשל 

וג
 לגביו נית" לשאול מהו הגור
 , לווה בריבית אד
 שמ�דוגמה נוספת 

בדוגמה זו יש ? הפגיעה בזולת או הרווח העצמי, המשמעותי בקביעת אופי החיוב

  .ונתעכב עליה מעט, 2עניי" מיוחד

  :בתורה מופיעי
 שני מושגי
 של ריבית 

" ÂÏ Ô˙˙ ‡Ï ÍÙÒÎ ˙‡Í˘�· ,˙È·¯Ó·ÂÍÏÎ‡ Ô˙˙ ‡Ï "    
  )Î ‡¯˜ÈÂ"ÊÏ ‰(  

לא . שאי" הבדל משמעותי בי" נש& לבי" תרבית, כעיקרו", קובעת: מ ס"הגמרא בב


 "כ& ג
 פוסק הרמב. חילק" הכתוב אלא כדי לעבור בשני לאוי":  

 
  .ות את מיעוט המזיק דווקא ביחס לחומשמפורש

  
א "הריטב.  מזיק הקדש פטור א% מ" הקר"�ולדעת
 , ה פרט התקשו בכ&"בד' התוס, אמנ

  .ועיי" בדבריה
, עצמו מציע תרחיש שבו יחול הפטור על החומש בלבד

2   
בספר , ל"הרא. ייתכ" שבדוגמה זו יש מאפיי" כללי של אבטיפוס לתחומי
 ממוניי
 רבי

כמקור כללי , העוסק בריבית' וחי אחי& עמ&'מציע את הפסוק , עוריו בקונטרס דינא דגרמישי

  .174עיי" ש
 בעמוד . אפשרי לאיסור להזיק
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" ˙È·¯˙Â Í˘�-‡Â‰ „Á‡ "...    
  )·Ó¯"„ ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ Ì/‡(  

 נית" למצוא �הרי שברמה הפרשנית , א& ג
 א
 ברמה ההלכתית מיישרי
 קו

וייתכ" שהבדל מסויי
 נובע ממחייבי
 שוני
 העומדי
 . 3י
הבדל בי" שני המושג

  .מאחורי שתי התופעות הללו

לריבוי העושר , המושג מכוו" לרווחתו . הדגש הוא על הנאת המלווה�בתרבית 

על העובדה שאתה ,  הדגש הלשוני הוא על הפגיעה בזולת�בנש& , לעומת זאת. שלו

  .נוש& בממונו ומחסרו

וא
 . מדובר בתופעות שונות, אי" כא" אלא לאו אחד מקי%כי א% א
 , הוי אומר

לפחות נוכל לראות" כתופעה אחת שיש , לא נרצה לומר שאלו תופעות שונות ממש

  .לה שני היבטי רשע

מציאות כזו . תיתכ" תרבית בלא נש&, בפועל,  יש המביני
 שאמנ
�יתירה מזו 

ו המלווה הרוויח ללא הפסד מדובר במצב שב. בזה נהנה וזה לא חסר, לכאורה, קיימת

  .וכגו" שדר המלווה בחצר הלווה מבלי להעלות לו שכר, מצד הלווה

" הד" " במיוחד בדעת הרמב�ובראשוני
 על אתר , דנה בכ&: מ סד"הגמרא בב

% מתייחס למקרה שבו הלווה אומר "הרי.  אכ" עולה אפשרות כזו�% "בשיטת הרי

, פוסק שמוציאי
 את שכר הדירה מ" המלווה% "הרי. ודור בחצירי,  הלוויני�למלווה 

 די" זה לא נאמר אלא בחצר דקיימא �% מסייג "א& הרי. מפני שיש כא" ריבית קצוצה

.  אי" השכר יוצא בדייני
�א& בחצר דלא קיימא לאגרא , ש
 יש חיסרו" ללווה, לאגרא

  :ש בהסבר דבריו "וכתב הרא, ""בשיטה זו ד" הרמב

 ..."Ú„ ‡¯·‚ ‡Â‰ ÂÏÈÙ‡Â¯‚ÈÓÏ „È· ,Â�ÂÓÓ ‰·¯˙ÓÂ ‰�‰�„ , ÌÂ˜Ó ÏÎÓ-Ô‡Î ÔÈ‡ Í˘�  ,
‡�ÂÓÓ ‰È¯ÒÁ ‡ÏÂ È„ÈÓ ‰È�ÈÓ ÏÈ˜˘ ‡Ï ‡‰„ , Í˘� ‡Ï· ˙È·¯˙ ÔÈ‡„ ÏÈÚÏ Ô�È¯Ó‡Â

‡�ÂÓÓ ‰È�ÈÓ È˜ÂÙ‡Ï ˙È·¯˙ ¯ÂÒÈ‡ ‡ÎÈÏÂ ,¯ÒÁ ‡Ï ‰ÊÂ ‰�‰� ‰Ê ÈÂ‰„ ÔÂÈÎ"    
  )‡¯"Ù ‡ÚÈˆÓ ‡·· ˘"Ë ÌÈ�ÓÈÒ ‰"Ê-È"Ê(  

ומאחר שנש& אי" כא" . חלוטי" בי" נש& לבי" תרביתש ברור שיש לקשור ל"מהרא

א& המאירי הביא א% הוא את דברי . שהרי אי" תרבית בלא נש&, ג
 תרבית אי" כא"

  :וחלק עליה
 , ""הרמב

                                                           
אמנ
 יש טעות (מקשי
 על שינוי הלשו" של נש& ותרבית ' התוס. ה למה"ד' תוס: מ ס"עיי" בב   3

אורחא  "... � בעל גוו" ספרותי ה
 מתרצי
 תירו/ פרשני ). א& כוונת
 ברורה', דפוס בתוס

מעבר , נית" להציע ג
 הבדל מהותי, על כל פני
". שהוא נאה יותר, דקרא לכתוב לשו" משונה

כא מובאי
 א& ורק �ג כ"חשוב לציי" שבדברי
 כ, כמו כ". בי" שני הביטויי
, להבדל הספרותי

  .ביטויי
 של נש&
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 ..."‰· ‰„ÂÓ È�È‡Â ,¯ÂÎ˘Ï „ÓÂÚ ‡‰ÈÓ ‰Ê Ì‡ ,Ú‡ ˙È·¯ Ô‡Î ˘È È¯‰˘" Â· ÔÈ‡˘ Ù
Í˘�"...    

  )„Ò ‡ÚÈˆÓ ‡·· :„ È¯È‡Ó"Û‡ ‰(  

, א
 כי. למרות שאי" פה נש&, שיש כא" מצב של ריבית, י מציי" מפורשותהמאיר

  :וסייגו , בהמש& התקשה המאירי בעניי" זה

 ..." ¯Ó‡˙ ‡Ó˘Â-Í˘� ‡Ï· ˙È·¯ Â�ÈˆÓ ÔÎ Ì‡  ? È�‡ ¯ÓÂ‡- ¯Ó‡˘ ÔÂÈÎÓ ' È¯ˆÁ· ¯Â„
Í˙‡ÂÏ‰ ÁÎÓÂ ,'¯Î˘Ï ˙„ÓÂÚ ‰˙ÚÓ ‰‡˘Ú ‰Ê È¯‰ ,Ì‰È¯·„Î ‡Ï˘ ÂÊ Û‡Â"    

  ) ‡ÚÈˆÓ ‡··„Ò :„ È¯È‡Ó"Û‡ ‰(  


יש , בכל אופ", בר
. ודבריו צריכי
 עיו", מסקנתו לכאורה הפוכה מכיוונו הקוד

וכבר דנו , ויש לדבר יישומי
 נוספי
. בה
 כדי לחדד את שאלת שורש איסור ריבית

  .4האחרוני
 באפשרות להיכי תימצי של נש& בלא תרבית ותרבית בלא נש&

וייתכ" ,  הכרח ליישר קו בי" התחומי
 השוני
מוב" שאי" �נחזור לעניי" שלנו 


א
 נקבל שתי הנחות ביחס , מכל מקו
. שדי" גנב או גזל" ודי" ריבית שוני
 באופיי

  .נוכל לבאר בעזרת" את ההבדל שבי" הקדש לבי" הדיוט, לגזל"

זאת בניגוד . הוא הפגיעה בזולת,  המחייב המרכזי בגזל הדיוט� הנחה אחת

  .רכזי בגזל הקדש הוא תועלתו של הגזל" המחייב המ�להקדש 

לפי שער גבוה ולפי שער נמו& ,  כאשר ישנ" שתי דרכי
 למדוד נזק� הנחה שנייה

והמחייב של ,  המחייב של פגיעה בזולת מולי& לשער הנמו&�אזי , )כפי שקורה בסוגיי"(

  .רווחת הפוגע מוביל לשער הגבוה

ש לבחור בי" הדאגה והפיצוי אי" ספק שא
 י. בהנחה הראשונה יש היגיו" רב

, בגזל". עומדת טובת הציבור בשלב גבוה יותר בסול
, לזולת לבי" ענישת הפושע

ה" על הפגיעה בזולת וה" על ,  שהרי לא נית" להכותו פעמיי
�יש לבחור , למשל

, הולכי
 אחר הגור
 הדומיננטי,  כל עוד מדובר בגזל הדיוט�לפיכ& . 5רווחתו העצמית

  .הפגיעה בזולת כגור
 המחייבוקובעי
 את 

ממעטת : ק ט"המשנה בב. ומזיק הקדש יוכיח,  חסר מימד הפגיעה�א& בהקדש 

ממאגר הרשויות ) לפחות ברמה מספיק גבוהה של נכסי
 שאי" בה
 מעילה(הקדש 

                                                           
  .עמוד קצה, בלויא. י. לרב י" ברית יהודה"עיי" בהקשר זה ב   4

 �עולא מציב כלל עקרוני . בדעת עולא, .ייתכ" שזהו ג
 הרעיו" שמאחורי הגמרא בכתובות לב   5

המקרי
 שבה
 יש ממו" . ממונא משל
 מילקא לא לקי, כל היכא דאיכא ממו" ומלקות

והמלקות , הממו" ממלא את חובת הפיצוי לזולת.  למצב של גזל"� בדר& כלל �דומי
 , ומלקות

וחייבי
 לבחור את ,  לא נית" להכות פעמיי
�וג
 ש
 . ת את פ" הענישה לחוטאמבטאו

  .שטובת הציבור עדיפה על הענשת הפושע, קובע עולא, לכ". הגור
 הדומיננטי
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נעו/ בכ& שההקדש , לפחות בחלקו, נית" להבי" שמיעוט זה. שמזיק מתחייב כלפיה"

  .איננו ָנִזיק

האישיות היחידה שמזוהה ע
 . שנית" לפגוע בה, נו אישיות משפטיתההקדש אינ

, א& ברור שפ" הפגיעה האישית בגזבר ההקדש. היא אישיותו של הגזבר, נכסי ההקדש

מוגמד ומוגמז ונבדל במהותו מפ" הפגיעה האישית כלפי הדיוט שגוזלי
 אותו או 

  .מזיקי
 אותו

 פגיעה בזולת מאבד את ושהגור
 של, המסקנה היא שמזיק ממועט בהקדש

המחייב המרכזי בגוזל הקדש הוא הנאתו , לפיכ&. הדומיננטיות שלו בגוזל הקדש

  .כפי שמתארת ההנחה הראשונה, ותועלתו של הגזל"

וייתכ" שהיא , לא נרחיב בה בשלב זה. אינה הנחה טריביאלית, ההנחה השנייה

ייה של זה נהנה וזה וההשוואה לסוג, תתפרש ביתר בהירות לאור המש& הדיו" שלנו

  .לא חסר

        זה נהנה וזה לא חסרזה נהנה וזה לא חסרזה נהנה וזה לא חסרזה נהנה וזה לא חסר. . . . בבבב

עולה שיש פער בי" , שבה פתחנו את השיעור, מתו& המימרא המקורית של שמואל

מתו& עיו" בשלב מסויי
 של סוגיית זה , על פער זה מקשה הגמרא. הדיוט לבי" הקדש

  :בי" הדיוט לבי" הקדש , באותו שלב משווה שמואל עצמו. נהנה וזה לא חסר

"˘„˜‰Ó ‰¯Â˜ Â‡ Ô·‡ ÏË� ... Â˙È· ÍÂ˙· ‰‡�·-ÏÚÓ ‡Ï  , ‰Â˘· ‰È˙Á˙ ¯Â„È˘ „Ú
‰ËÂ¯Ù ... Ï‡ÂÓ˘„ ‰ÈÓ˘Ó ¯Ó‡˜Â-˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê  ,Â˙Ú„Ó ‡Ï˘ Â¯È·Á ¯ˆÁ· ¯„‰ , ÍÈ¯ˆ

¯Î˘ ÂÏ ˙ÂÏÚ‰Ï"    
  )Ëˆ ‡ÚÈˆÓ ‡··(:  

הוא די" , הדי" שבו פתחה הסוגייה. במבט ראשוני, קושיית הגמרא תמוהה

הדי" הנוכחי הוא פרט מסויי
 בהלכות זה . לו
 ביחס לגוזל הקדשבקביעת שער התש

  .נהנה וזה לא חסר

 אי" �ובדי" השני , בהחלט ייתכ" שבדי" הראשו" יש הבדל בי" הדיוט לבי" הקדש

מאי קושיא לשיטת שמואל , ללא כל קשר נראה לעי" בי" הדיני
 הללו. הבדל שכזה

  ?6איכא הכא

 את שני המחייבי
 שפורטו לעיל בפיסקאות ,נוכל לגייס לפתרו" השאלה הזו

אנו זקוקי
 לעיו" מעמיק יותר בסוגיית , אלא שכדי ליישמ
 בדברי שמואל. הקודמות

  .זה נהנה וזה לא חסר

                                                           
  .שנוגע בבעיה זו, ]עמוד תתרג[ה למימרא "ק בד"ד המובא בשטמ"עיי" בראב   6
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נית" להעלות מספר הבנות בטיב . 7 פטור�אנו פוסקי
 שזה נהנה וזה לא חסר 

  :ואנו נציג שלוש מתוכ" , הפטור הזה

לא מספיקה הנאה במוב" , כדי לחייב. ת על פי חיסרו" ההנאה מוגדר� הבנה אחת

נחוצה הנאה , כדי לחייב בדיני ממונות. כמו הנאת אכילה באיסורי הנאה, היומיומי

 אי" �בזה נהנה וזה לא חסר . ההנאה הממונית נבנית מתו& הפסד הזולת. ממונית

  .אתה לא נהנית כלו
 במוב" של הנאה המחייבת, ממילא. הפסד לזולת

א& . בזה נהנה וזה לא חסר, ואפילו הנאה ממונית,  אמנ
 יש הנאה� ה שנייההבנ

נהנה הנאה   ,  אד
 שזוכה בהפקר�למשל . עובדה זו עדיי" אינה מהווה גור
 מחייב

  .שהרי הוא לא פגע בא% אחד, א& אי" זו הנאה המחייבת. ממונית

נתפסת , יסרו"כל עוד אי" ח. באופ" דומה נדו" מקרי
 של זה נהנה וזה לא חסר

, לכ".  שנהנית מאד
 מסויי
�החיסרו" נחו/ כדי לסמ" . ההנאה כמו הנאה מהפקר

  . אתה פטור�ללא החיסרו" 

שהגור
 המרכזי , בצורה סמויה,  בשתי ההבנות הקודמות הנחנו� הבנה שלישית

, אלא שכדי להביא את הפוטנציאל של ההנאה לחיוב בפועל. שיוצר חיוב הוא הנאה

וסיפק מגדיר צדדי ,  החיסרו" שיחק תפקיד משנה�לשו" אחר . ב החיסרו"נחו/ מרכי

ההבנה (=או סימ" את הניזק , )ההבנה הראשונה(=של ההנאה כהנאה ממונית 

  ).השנייה

. נית" לומר שהנאה איננה גור
 מחייב כלל. א& נית" להפו& את הקערה על פיה

בי" א
 , ה מחסר את הזולתהוא א& ורק החיסרו" שאת, הגור
 המחייב בדיני ממונות

. אי" לנו בכלל בסיס לחיוב,  בזה נהנה וזה לא חסר�ממילא . נהנית ובי" א
 לא נהנית

וההנאה אינה יכולה להוות תשתית ,  איננו בשטח�  החיסרו" �הגור
 המחייב הבסיסי 

  .8לחיוב

מתיישבות היטב ע
 רוב הסוגייה של זה נהנה וזה לא , כל שלוש ההבנות הללו

מקבלת הסוגייה תפנית משמעותית . א& בד% כא. ק"בב. עד אמצע ד% כא.  מד% כ,חסר

)
  ) :בצורה חבויה מעט, אמנ

                                                           
  .פ"ה אע"ד. ב ה"בב' ראה למשל את פתח דברי התוס   7

נצטר& לומר שהחיסרו" .  נקבע על פי ההנאה� ג
 לפי הבנה זו �ששיעור התשלו
 , יש לציי"   8

  .א& כאשר באי
 לחייב בפועל מגלגלי
 עליו את כל ההנאה, הוא רק המניע לחייב
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" ·¯ ¯Ó‡ ‡�Â‰ ·¯ ¯Ó‡ ‰¯ÂÁÒ ·¯ ¯Ó‡-Â˙Ú„Ó ‡Ï˘ Â¯È·Á ¯ˆÁ· ¯„‰  , ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡
¯Î˘ ÂÏ ˙ÂÏÚ‰Ï , ¯Ó‡�˘ ÌÂ˘Ó-¯Ú˘ ˙ÎÂÈ ‰È‡˘Â "    

  )‡Î ‡Ó˜ ‡··(.  

משו
 שהמגורי
 , מועילה לחבירו מעט, רו העובדה שאד
 דר בחצר חבי�כלומר 

מהל& זה .  שד הנוטה להתגורר דווקא בבתי
 עזובי
�מגרשי
 את השד ששמו שאיה 

  :א "ועל כ& עומד הרשב, עומד בניגוד לרוש
 שהתקבל מ" הגמרא עד כה

" ‰ÈÓ˙ È�‡-˙ˆ˜Ó· ‰�‰� ¯ˆÁ‰ ÏÚ·„ ÌÂ˘Ó ‡˜ÂÂ„„ ‡Î‰ ÚÓ˘Ó„  ... ÈÎ‰ Â‡Ï ‡‰- 
 Ô�È¯Ó‡ ‡Ï'� ‰Ê¯ÂËÙ ¯ÒÁ ‡Ï ‰ÊÂ ‰�‰' . ‰ÊÂ ¯ÒÁ Â�È‡˘ ÏÎ„ ÚÓ˘Ó ÔÈ˙ÚÓ˘ ‰ÏÂÎÂ

 ‰�‰�-¯ÂËÙ "...    
  )‡Î ‡Ó˜ ‡·· .·˘¯"„ ‡"‡�Â‰ ·¯ ¯Ó‡ ‰(  

נוכל לבנות הבנה רביעית בפטור של זה נהנה וזה לא , על כל פני
, מנימוק זה

מ בינה לשלוש "והנפק, הבנה זו תישע" על ההנאה המועטת שיש כנגד זה שנהנה. חסר

  .הבנות הקודמות תהיה במצבי
 שבה
 אי" את אותה הנאה מועטתה

נוכל להעלות , א
 באנו לחלק בי" הדיוט לבי" הקדש בזה נהנה וזה לא חסר, כעת

כאשר מדובר , את ההצעה השנייה נפצל לשתי הצעות משנה. שתי הצעות עיקריות

  ).קדששהרי הסוגייה עצמה משווה בי" הדיוט לבי" ה(כמוב" ברמה ההיפותטית 

בהדיוט . נעו/ בהגדרת ההנאה,  החילוק בי" הדיוט לבי" הקדש� הצעה אחת

 ההגדרה דומה להגדרה של הנאה �ואילו בהקדש , מגדירי
 הנאה כהנאה ממונית

  .בהלכות של איסורי הנאה

אמנ
 . אלא ג
 בהיבט הממוני,  הגדרה זו תקיפה לא רק בהיבט האיסורי�נדגיש 

א& יסוד , ל פי המגדירי
 הממוניי
 של שווה פרוטהשיעור ההנאה עדיי" נמדד ע

  .ההנאה והגדרתה הוא הנאת הגו%

, אילו היינו יכולי
 ללכת עד הסו%, מוב" שנוח היה לנו לתמו& בהצעה הזו

 �מעילה היתה בכזית , למשל, לו. ולהשתחרר ג
 מהעניי" הממוני של שווה פרוטה

נוכל , אשר המעילה בשווה פרוטהאבל ג
 כ. 9היתה ההצעה הזו מתיישבת כמי" חומר

  .להציע את הדברי
 הללו

, כאמור לעיל. נעו/ ביסוד החיוב,  החילוק בי" הדיוט לבי" הקדש� הצעה שנייה

  :הצעה זו נחלקת לשתי הצעות משנה 

                                                           
היא ) לכל הפחות מעילת אכילה(אכ" מובאת דעה שמעילה , ה קדשי"ד. במעילה טו' בתוס   9

ממנה עולה מפורשות השיעור של , .ר זה ג
 בגמרא בפסחי
 לגועיי" בהקש. בשיעור כזית

  .ה א%"ש
 בד' וראה ג
 את דברי התוס, כזית
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 בזה נהנה �לכ" .  היסוד המחייב בהדיוט הוא חסרו" הזולת� הצעת משנה אחת

של הנאה כמחייב ,  קיי
 יסוד מחייב נוס%�ש בהקד. פוטרי
 את ההדיוט, וזה לא חסר

  . זה נהנה וזה לא חסר עשוי להתחייב�לכ" . עצמאי

ראשי במצבי
 �קיי
 יסוד מחייב דו,  ג
 בהדיוט וג
 בהקדש� הצעת משנה שנייה

 הראש הדומיננטי הוא �אלא שבהדיוט . שבה
 הצד הפוגע מרויח והצד הנפגע מפסיד

  . הראש הדומיננטי הוא צד התועלת מ" ההקדש�ש ואילו בהקד, צד הפגיעה בזולת

נוכל לסגור את המעגל שפתחנו בתחילת , ולאור שתי הצעות המשנה הללו

בי" די" השומא בהדיוט ובהקדש לדי" זה , התקשינו בהשוואה שעורכת הגמרא. הסעי%

  .נהנה וזה לא חסר בהדיוט ובהקדש

 
 המכנה המשות% הוא �א& בזה הרגע בנינו את המכנה המשות% שבי" התחומי

בהדיוט אנו עקביי
 לתפיסה שהיסוד המחייב הוא הפגיעה . הגדרת היסוד המחייב

  :ליסוד זה יש שתי השלכות במסגרת הסוגייה שלנו . בזולת

  . פטור בזה נהנה וזה לא חסר� השלכה אחת

  . שומא לפי השער הנמו&� השלכה שנייה

בהקדש נאמר . י של המטבעעקביות תפיסתית בהקדש תוביל לצד השנ, במקביל

קביעה זו תניב שתי השלכות . שהיסוד המחייב הוא רווחת הפוגע בהקדש ותועלתו

  :נגדיות לאלו של ההדיוט 

  . חיוב בזה נהנה וזה לא חסר� השלכה אחת

  . שומא לפי השער הגבוה� השלכה שנייה

ואל מבדיל שמ, בדי" שומא, בפתח הדברי
. וכא" מואר מהל& הגמרא באור הגיוני

מכא" הסיקה הגמרא שהוא הפריד בי" היסודות המחייבי
 . בי" הדיוט לבי" הקדש

 מדוע שמואל עצמו אינו מבדיל בי" הדיוט �לפיכ& אפשר להקשות . השוני
 בשני אלו

וזהו פשר ההשוואה . בבואו לדו" בהלכה של זה נהנה וזה לא חסר, לבי" הקדש

  .שנערכת בסוגייה

        השוואת הדיוט להקדשהשוואת הדיוט להקדשהשוואת הדיוט להקדשהשוואת הדיוט להקדש. . . . גגגג

נוגע לעקביות המצופה , ברמה השלדית, קר העיסוק של הגמרא בסוגייתנועי

ומוסבר מדוע אי" סתירה פנימית בדברי , לאחר שמתיישרי
 ההדורי
. מדעת שמואל

  .מסתיי
 העניי" של הגמרא בנושא, שמואל

נשארת עדיי" שאלת ההשוואה בי" הדיוט , ק"א& בסוגיית זה נהנה וזה לא חסר בב

סביב המהל& שצוטט , ונה של השאלה תלוי במחלוקת הראשוני
פתר. לבי" הקדש

  .בסוגייתנו
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מכ& . ביחס להנאה מאב" של הקדש, :הגמרא ציטטה את המשנה במעילה יט

זה , כלומר( צרי& להעלות לו שכר �הסיקה הגמרא שהדר בחצר חבירו שלא מדעתו 

מואל חוזר בו וא% ש(ק "א& מסקנה זו נדחית בגמרא בב).  חייב�נהנה וזה לא חסר 

  :מפאת הטיעו" הבא ) בסוגייתנו

 ..." ‰·¯ ¯Ó‡„-˙Ú„Ó ‡Ï˘ ˘„˜‰  ,ÈÓ„ ˙Ú„Ó ËÂÈ„‰Î"    
  )Î ‡Ó˜ ‡··:-‡Î(.  

לכאורה שדבריו מתאימי
 , י"לפי רש. הראשוני
 נחלקו בפשר אמירתו של רבה

לא 'אי" מציאות של ,  בהקדש�נוקט רבה בטענה מציאותית , לפשט לשו" הגמרא

  :י "סביר רשוכ& מ. 'מדעת

"˙Ú„Ó ‡Ï˘ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈÏ ˘„˜‰· ,‡ÎÈ‡ ‰�ÈÎ˘ ˙Ú„„ ,ÈÓ„ ˙Ú„Ó ËÂÈ„‰Î ÍÎÏ‰"    
  )Î ‡Ó˜ ‡·· :˘¯"„ È"˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ‰(  

. גלומה הנחה ששאר הראשוני
 התנגדו לה, אלא שבהסבר המיידי והפשוט הזה

 יהיה חיוב תשלו
 �' מדעת' אילו תשרור מציאות של �י עולה שג
 בהדיוט "מדברי רש

  .ה נהנה וזה לא חסרבז

זהו אכ" התרחיש המדוייק של הדר בחצר , א
 תופסי
 את לשו"" הגמרא קצר

, א& הא
 עלינו להסיק מכ& שברגע שבעל החצר ֵיַדע על העניי". שלא מדעתושלא מדעתושלא מדעתושלא מדעתוחבירו 


  ! זהו מקרה של זה נהנה וזה לא חסר�והרי על א% ידיעתו ? נחייב את הדר בתשלו

יש מעי" ', מדעתו' לומר שברגע שמדובר במצב של נצטר&, י"לש
 קימו
 דברי רש

ואלו . א חולקי
 על כ&" והרשב10'א& התוס. שמחייב את הדר בתשלו
, הסכ
 שכירות

  :א "דברי הרשב

 ..."¯ÂÂÁÓ Â�È‡Â ,Â˙È·· ¯„ ‰Ê˘ Ú„È ‡Ï˘Î ‡˜ÂÂ„ Â�È‡ ËÂÈ„‰„ ˙Ú„Ó ‡Ï˘„ , ‡Ï‡
 Ú„È ÂÏÈÙ‡-‰Â‰ ÈÎ‰ ‡�È„ ÈÓ�  ,Â¯ÒÁ ‡Ï ‡‰„"...    

  ) ‡··‡Î ‡Ó˜ .·˘¯"„ ‡"ËÂÈ„‰Î ‰(  

,  פטור מלשל
�ג
 הדר בחצר חבירו וחבירו יודע מכ& , א"והרשב' לדברי התוס

במאמר מוסגר נעיר שעמדה זו עולה בראשוני
 . בתרחיש של זה נהנה וזה לא חסר

  :בשתי רמות 

. על פיה עצ
 ידיעת בעל החצר אינה מחייבת בתשלו
,  רמה מתונה� רמה אחת

.  נחייב אותו בתשלו
�והדר ייכנס לש
 בעל כרחו , צר יתנגד בתוק%א& א
 בעל הח

   :11א"עמדת הרשב, לדוגמה, זוהי

                                                           
  .ה כהדיוט"ד' תוס. ק כא"עיי" בב   10
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 ..."ÈÙ‡Â '¯ˆÁ· , ÌÈÏÚ· Ï˘ ÂÁ¯Î ÏÚ· Ò�Î�Â Û˜˙˘· ‡¯·˙ÒÓ- Ô‰Ï ˙ÂÏÚ‰Ï ·ÈÈÁ 
¯Î˘"...    

  )Êˆ ‡Ó˜ ‡·· .·˘¯"„ ‡"‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ ‰(  

, בזה נהנה וזה לא חסר אי" חובת תשלו
 �על פיה ,  רמה קיצונית� רמה שנייה


  :כ& למשל כותב המרדכי . ואפילו א
 הדבר מנוגד במפורש לרצו" הבעלי

 ..." È¯ÊÚ‰ È·‡ Â�È·¯ ·˙Î-‰ÈÈÙÎÈÓÏ ÈˆÓ„ È˙ÚÓ˘  ,ÌÂ„Ò ˙„Ó ÏÚ ÔÈÙÂÎ ‡‰„ ... ÔÎÂ
¯ ˘¯ÈÙ"È12 ,Ú· ‡ÈˆÂ‰Â Â¯È·Á Û˜˙ Ì‡ ÂÏÈÙ‡„" Â· ¯„Â Î-‡ÓÏÚ· ‡Ó¯‚ ‡Ï‡ ‰Ê ÔÈ‡ "...   

  )‡Ó˜ ‡·· ÈÎ„¯ÓÙ "Ë ÔÓÈÒ ·"Ê(  

ש
 , יתירה מזו. ה"א
 כי לא בש
 הראבי, דעה מקבילה מובאת באור זרוע

וה
 דוחי
 אותה רק , משתמע שהחולקי
 עליה מוכני
 לקבל אותה ברמה העקרונית

  :מסיבה צדדית 

 ..." ‡Î‰ Ï·‡-‡˙˘Ù ÁÂÂ¯Ó ‰Â‰ ‡ÓÏÚÏ È¯‚Â‡Ï ¯ˆÁ ÏÚ· ÈÚ· È‡  , ¯‚Â‡ ‡Ï ÈÓ� ÈÎ
 ‰ÈÏ-ÈÏ Ô�ÈÙÈÈÎ ‡Ï ‰"    

  )‚ ‡Ó˜ ‡·· ÚÂ¯Ê ¯Â‡/‚Î˜(  

ועליה
 לספק מוב" חלופי , י"א חולקי
 על רש"והרשב'  התוס�הדור לעיקר" 

א
 כי ייתכ" שיש לזהות בדבריה
 נימות (שניה
 מסבירי
 בצורה דומה . לדברי רבה

  :במחיר מסויי
 של פשט לשו" הגמרא , )שונות

 ..." ¯ÓÂÏÎ-‡ÎÈ‡ ‰�ÈÎ˘ ˙Ú„„  ,Ï· Ì„‡ ‰�‰È ‡Ï˘‰ÏÈÚÓ ‡"    
  )‡Î ‡Ó˜ ‡·· .ÒÂ˙ '„"ËÂÈ„‰Î ‰(  

א& ברובד . תלה את החילוק בי" הדיוט לבי" הקדש בנתוני המציאות, כזכור, י"רש

זה נהנה וזה ,  בהדיוט�מנסח פער הלכתי ' התוס.  אי" הבדל ביניה
�ההלכתי הטהור 

ה היות שהתורה קבעה די" מעילה ג
 בתרחיש של ז,  חייב�בהקדש . לא חסר פטור

  .נהנה וזה לא חסר

  :א& יש לעיי" בלשונו ', א קרוב לעמדת התוס"הרשב

 
  .ג"מ סימ" שס"וכ" דעת הטור בחו   11

א
 דר בעל , י משמע שבדיעבד"מהר. ה"י לבי" דעת הראבי"ייתכ" ג
 שיש לפצל בי" דעת הר   12

ה משמע "אבל מהראבי. זאת משו
 שמדובר בגרמא בעלמא. לא יתחייב, החצרכורחו של בעל 

ולכפות את בעל החצר מדי" כופי" על מידת ,  שאפשר לדור בחצר שכזו מלכתחילה� יותר מכ& 


  .סדו
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 ..."‰ ‡Ï‡" ˜-˙Ú„Ó ËÂÈ„‰Î  ,‡Â‰ ¯Î˘ ÂÏ ‰ÏÚÈ˘ ÂÓÚ ‰�˙ÓÂ , ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡ ÔÎ˘- 
‰ÏÈÚÓ ‡Ï· Ì„‡ ‰�‰È ‡Ï˘"...    

  )‡Î ‡Ó˜ ‡·· .·˘¯"„ ‡"ËÂÈ„‰Î ‰(  

 הדיוט לבי" ברור שהוא מחפש הבדל הלכתי בי", י ומסו% דבריו"מקושייתו על רש

היא קביעה , א& הקביעה שההקדש כאילו מתנה ע
 כול
 שיעלו לו שכר. הקדש

  .י"בדומה לגישתו של רש,  בקריאת המפה�שורשה . מציאותית


 ההשוואה בי" הדיוט �א
 נחזור לשאלה שהצבנו בפתח הסעי% , מכל מקו


. רוניתי יש השוואה ברמה העק"לפי עמדת רש. להקדש תיתלה במחלוקת הראשוני

  .יש פער למסקנת הסוגייה, )א" ג
 הרשב�ומסתמא (' לפי עמדת התוס

        אופי די" מעילהאופי די" מעילהאופי די" מעילהאופי די" מעילה. . . . דדדד

קשורה לשאלה מרכזית בדיני , שבה נגענו, שאלת ההשוואה בי" הדיוט לבי" הקדש

  :בעניי" זה נציג שלוש אפשרויות ?  מהו האופי של חיוב מעילה�מעילה 

  . מעילה היא גזל גבוה� אפשרות אחת

  . מעילה היא סוג של איסורי הנאה� ות שנייהאפשר

  . מעילה היא די" של הסטה מייעוד� אפשרות שלישית

האפשרות הראשונה היא הנפוצה . אחת לאחת, נבאר את האפשרויות הללו

  :נצטט דוגמה טיפוסית . והיא מופיעה בוריאציות שונות, ביותר

 ..." ˘„˜‰ Ï˘ ˘ÓÂÁÂ Ô¯˜ Ï·‡=)‰ÏÈÚÓ (‰¯ÙÎ ÌÂ˘Ó Â�È‡,  ÏÊ‚˘ ÔÂÓÓ ÌÏ˘Ó ‡Ï‡
˘„˜‰"...    

  )Ï ˙Â·Â˙Î :ÒÂ˙ '„"¯Ê ‰(  

ח שולל "הגר. 13ח בחיבורו"הוא הגר, מי שחידד את האפשרות הזו באופ" קיצוני

וקובע שג
 מעילת הוצאה וג
 מעילת הנאה , חלוקות פנימיות בי" סוגי המעילה

  .14מבוססות על היסוד של גזל

' עולה מדברי התוס, מעילת הנאהלפחות לגבי , א& פקפוק מסויי
 ביסוד זה

על רקע .  לא אמרינ"�קובעת שזה נהנה וזה מתחייב . הגמרא בקידושי" מג. בקידושי"

  :בדי" הבא ' זה מסתפק התוס

                                                           
  .ג"ס סימ" שע"ח על הש"וכ" בגר, א/עיי" בחידושיו בהלכות מעילה ח   13

, עוסק באותו קטע במעילת הנאה, טטנו למעלהה זר שצי"ד: בכתובות ל' כדאי לציי" שהתוס   14

ונזכיר רק את די" המשנה , הלכות נוספות תומכות בשיטתו. ח"ומכא" תמיכה לשיטת הגר

  .משנה הקובעת שמעילה בקדשי מזבח מצטרפת למעילה בקדשי בדק הבית, .במעילה טו
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 ..."¯ ‰È‰ ˜ÙÂÒÓ" ÁÈÏ˘Ï ¯ÓÂ‡· È-‰ÎÈÒ‰ ÔÓ ‰�‰˙Â ÔÓ˘ Ï˘ „ÎÏ Í„È Ë˘Â‰  ...
˘„˜‰ Ï˘ Ì‰„ Ú„È ‡Ï ÁÈÏ˘‰Â ,‰‰ ÔÓ ‡Ï‡ ÁÈÏ˘ Â‡˘Ú ‡Ï ‡˙˘‰„‰‡� , ·ÈÈÁ˙È Ì‡

‰ÏÈÚÓ È·‚ Ô�È¯Ó‡„Î ÁÏ˘Ó‰ , ‡ÓÏÈ„ Â‡'·ÈÈÁ˙Ó ‰ÊÂ ‰�‰� ‰Ê 'Ô�È¯Ó‡ ‡Ï"    
  )‚Ó ÔÈ˘Â„È˜ .ÒÂ˙ '„"‡Ï˘ ‰(  

 זה �א% על פי כ" . שיש שליח לדבר עבירה, הרקע לספק הוא שיטת שמאי הזק"

  .ג
 אליבא דשמאי, נהנה וזה מתחייב לא אמרינ"

נוגע , )כמו סיכה בשמ" הקדש(לת הנאה י ביחס למעי"נית" להבי" שהספק של הר

אזי הדרינ" ,  הוא יסוד של גזל� ג
 של מעילת הנאה � א
 יסוד החיוב . לאופי החיוב

א& א
 יסודה של מעילת הנאה דומה לאיסורי . ויש שליח לדבר עבירה, לשיטת שמאי

 
אזי מודה ג
 שמאי הזק" שזה , )על דר& האפשרות השנייה שהעלינו(הנאה אחרי

  . לא אמרינ"�ה וזה מתחייב נהנ

. להציע את החילוק המתבקש בי" מעילת הוצאה לבי" מעילת הנאה, כמוב", נית"

אלא . ואילו מעילת הנאה תידו" כמעי" איסורי הנאה, מעילת הוצאה תידו" כגזל

. והוא רואה בכל סוגי המעילה סני% של גזל, ח קיצוני לעמדתו" הגר�שכאמור לעיל 

והוא מאפיי" ג
 את מעילת ההוצאה כסוג של איסורי ,  האור שמחובקוטב הנגדי ניצב

  .הנאה

ביחס למשנת . 
"מאיר שמחה על פירוש המשניות של הרמב' את הבנתו בונה ר

מסיק האור , 
 מדי" מעילת הנאה"אותה מפרש הרמב, :במעילה יט' נטל אב" או קורה'

  :שמח כדלהל" 

 ..."¯Ó ‰‡ˆÂ‰„ ‰ÏÈÚÓ Â�È·¯ È¯·„ ÏÎ· ÔÈ‡Â˙ÂÙÒÂ˙· Â�È˙Â·¯ Â˘„Á˘ ˙Â˘¯Ï ˙Â˘ , ˜¯
Ì‚ÙÂ ‰�‰� ,Â˙„ ‡˙ÈÈ¯· ‡ÏÂÎ ÚÓ˘Ó ÔÎ„"ÔÈ„ÂÓÏ˙· ‡È·Ó„ Î"...    

  )Â ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ ÁÓ˘ ¯Â‡/Ë(  


 במשנה תורה"נית" א% לדייק כ& מפסק מבואר של הרמב, ולאמיתו של דבר ,

   :שכ" קבע בהלכות מעילה. ולא רק משתיקתו

"ÔÏ·Ï ‰�˙�Â ˘„˜‰ Ï˘ ‰ËÂ¯Ù ÏË�,Ú‡ " ıÁ¯ ‡Ï˘ Ù-ÏÚÓ  , ıÁÂ¯ Â˙ÂÈ‰· ‰�‰� È¯‰˘
‰ˆ¯È˘ ˙Ú ÏÎ·"...    

  )·Ó¯"Â ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ Ì/Ë(  

א% על . עילת הוצאהמה שראשוני
 אחרי
 הגדירו כמב, בהלכה זו, 
 עוסק"הרמב

על (ומכא" שאפילו במעילת הוצאה .  שהרי נהנה�הנימוק למעילה בדבריו הוא , פי כ"

  .ולא הגזל,  היסוד המחייב הוא ההנאה,)אחת כמה וכמה במעילת הנאה
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גוו" נוס% שנפו/ באחרוני
 הוא החילוק שבי" מעילה בקדשי מזבח ובי" מעילה 

ב סבור שמעילה בקדשי מזבח היא די" של "ח סק"הנתיבות בסימ" כ. בקדשי בדק הבית

  .15ואילו מעילה בקדשי בדק הבית היא סני% של גזל, איסורי הנאה

אפשרות זו אינה . שנוסחה כאפשרות השלישית לעיל, תנית" להעלות הבנה נוספ

אלא פשוט קובעי
 שכל הסטה של חפצי . כיסוד למעילה, מחפשת גזל או הנאה

,  הייעודשינוישינוישינוישינויהיא , בתמציתה, מעילה. נחשבת למעילה, הקדש מייעוד
 למטרה אחרת

ה ומדברי הגמרא במעיל. 16ג
 א
 לא מעורבי
 בכ& יסודות של איסורי הנאה או גזל

  :נוכל ללמוד את ההבנה הזו 

 ..." ÏÚÓ ÏÚÓ˙ ÈÎ- ÈÂ�˘ ‡Ï‡ ÏÚÓ ÔÈ‡"    
  )ÁÈ ‰ÏÈÚÓ(.  

, ח"א
 מביני
 כגר. כעת אנו בשלי
 לשאלת ההשוואה בי" הקדש לבי" הדיוט

 קו �י "אזי קל יותר להזדהות ע
 הקו של רש, ורואי
 במעילה סוג של גזל הקדש

  .י" הקדשהגורס השוואה עקרונית מוחלטת בי" הדיוט וב

א
 מביני
 , ודאי(א
 מביני
 את המעילה כסוג של איסורי הנאה , לעומת זאת

בהדיוט לא קיימי
 המחייבי
 . אזי נבדל ההקדש מ" ההדיוט, )כשינוי והסטה מייעוד

 שתי האפשרויות האחרונות �לפיכ& . וכלפי ההדיוט נית" לדבר דווקא על גזל, הללו

  .פרדה בי" הקדש לבי" הדיוטקו הגורס ה', יובילו לקו של התוס

        גזל" ושואלגזל" ושואלגזל" ושואלגזל" ושואל. . . . הההה

היבט . בהקשר נוס%. ק צז"מופיע בב, הדי" של הדר בחצר חבירו שלא מדעתו

עשוי לקד
 אותנו צעד נוס% , א באותה סוגייה"ד והרשב"מסויי
 שהאירו הראב

  .בהבנת ההבדל שבי" הדיוט לבי" הקדש

.  חבירו שלא מדעתומביאה הגמרא את פטור התשלומי
 של הדר בחצר. בד% צז

  :ד את הסייג הבא "לפטור זה מוסי% הראב

                                                           
  .'סימ" אובקהלות יעקב במעילה , ה אש
"ד: בכריתות יג' עיי" בנקודה זו ג
 בתוס   15

משמע שיש שתי ' מהתוס]. ט[ק ש
 באות "ע
 הגהת הצ, ה אי""ד. במעילה יח' עיי" בתוס   16

  :אפשרויות להבי" את השינוי הנדרש בגמרא 

  . כשינוי מקודש לחול�  אפשרות אחת  

  . כשינוי מרשות לרשות� אפשרות שנייה  

א& באפשרות . להחזרנו להבנה של גזל כיסוד הדי" של מעי, על פי האפשרות השנייה  

ק ש
 "וראה ג
 את דברי השטמ, הראשונה נית" לתלות את ההבנה של מעילה כהסטה מייעוד

  ].לג[באות 
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 ..."‰Ï‡˘ ˙¯Â˙· ‰ÈÏ ˙ÈÁ�„·Â , ‡˙Â�ÏÊ‚ ˙¯Â˙· ‰ÈÏ ˙ÈÁ�„· È‡„-Ô�È¯Ó‡ ‡Ï  ...
 ÈÓ� ¯ˆÁ·Â-¯Î˘ ÂÏ ˙ÂÏÚ‰Ï ÍÈ¯ˆ  , ‰ÏÈÊ‚· Ô�È¯Ó‡ ‡Ï„'‰È˙È· ·Â˙ÈÏ„ ‰ÈÏ ‡ÁÈ�'"...    

  )Êˆ ‡Ó˜ ‡·· .·‡¯"„ „"È�È‡ ‰(  

ולא , בלבד' שואל'ל, כה של זה נהנה וזה לא חסרד מצמצ
 את ההל"הראב

  :חולק עליו , ד"א שמצטט את דברי הראב"א& הרשב. 17לגזל"

 ..."È�ÈÚ· ¯ÂÂÁÓ ·¯‰ Ï˘ Â�È„ ÔÈ‡Â ...Ó„" ‰ÈÏ ¯Ó‡ Ó-ÍÈ˙¯ÒÁ È‡Ó "...    
  )Êˆ ‡Ó˜ ‡·· .·˘¯"„ ‡"·‡¯‰ ·˙Î ‰"„(  

חית בתורת שאי" לחלק בי" נ, א מוסי% להוכיח מהסוגייה בכיצד הרגל"הרשב

נוכל להעלות , ד"א& א
 נקבל את עמדת הראב. 18שאלה לבי" נחית בתורת גזלנות

  .19הסבר שונה בהבדל שבי" הקדש לבי" הדיוט

אלא שיש ג
 מצבי
 אחרי
 . חייב לשל
,  כאשר נחית בתורת גזלנות�בהדיוט 

  פטורי
�במצבי
 שכאלו . מצבי
 של דנחית בתורת שאלה, של זה נהנה וזה לא חסר


  .מלשל

                                                           
ראינו . בדבר הדר בחצר חבירו מדעתו, עניי" זה קשור מעט לרמות השונות שניסחנו לעיל   17


חובת א& יש . אי" חובת תשלו
 על הדר בחצר חבירו ואפילו מדעתו, שלפי רוב הראשוני

קביעה זו עשויה לחפו% את חילוקו של . תשלו
 כאשר דיור זה הוא בעל כרחו של בעל החצר

וראה , א& החפיפה אינה הכרחית. בי" נחית בתורת שאלה לבי" נחית בתורת גזלנות, ד"הראב

  .לקמ" בהערה הבאה

ו בעל א למחנה הראשוני
 הסבורי
 שאד
 לא יכול לדור בחצר חביר"לעיל שייכנו את הרשב   18

, א מייש
 תרחיש של זה נהנה וזה לא חסר"כא" אנו רואי
 שהרשב. ולהיפטר מתשלו
, כרחו

  .אפילו בדנחית ליה בתורת גזלנות

עלינו להסיק שאי" חפיפה הכרחית בי" החלוקות הללו של מדעתו ועל כרחו , אז ראשית כל  

שאינה בעל כרחו של , ות כיצד נית" לדור בתורת גזלנ�יש לבאר , שנית. לעומת שאלה וגזלנות

המהדיר מבאר שיישור הקו בי" . 181בהערה , בעניי" זה נראי
 דברי המהדיר ש
? בעל החצר

זהו התרחיש . שלא מדעתונאמר כאשר אד
 דר בחצר חבירו , תורת שאלה לתורת גזלנות

א& א
 . שאינה כרוכה בכפיית בעל החצר בעל כרחו, שמאפשר ירידה לחצר בתורת גזלנות

 
א "ובזה מסכי
 ג
 הרשב, הוא בעל כרחו' בתורת גזלנות'אזי כל , דר בחצר חבירו מדעתואד

  .שנית" לסלקו

בתנאי שמקבלי
 את המהל& , א"נית" להעלות חילוק דומה ג
 בדברי הרשב, בסגנו" מקביל   19

א שיש פער "מודה ג
 הרשב' מדעתו'שבמצב של , הערנו. שתיארנו בדבריו בהערה הקודמת

  .בתורת שאלה לבי" נחית בתורת גזלנותבי" נחית 

הרי שביחס להקדש , דאיכא דעת שכינה, מאחר שבחצר הקדש זה תמיד מצב של מדעתו, כעת  

  .ומכא" סלולה הדר& לחילוק המוצע. תמיד נוצר ההבדל בי" תורת שאלה לתורת גזלנות
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אי" להקדש בעלי
 מוגדר .  פשוט אי" תרחיש של נחית בתורת שאלה�א& בהקדש 

 כל דיור בחצר ההקדש נתפס �ממילא . שמוסמ& להשאיל ל& את חצרות ההקדש

  .וממילא תמיד מחייבי
 את הדר בחצר ההקדש, 20במושגי
 של נחית בתורת גזלנות

אי אפשר לחלק מצד אופי , ושהרי לפי. ח"הסבר זה יוכל להתאי
 לגישתו של הגר

ולכ" , איסור מעילה דומה באופיו לגזל הדיוט, ח"לטעמו של הגר. איסור מעילה

  .החילוק המוצע יוכל להתאי
 לו

א לשיטת "ובו נעיר שנית" לדחות את עצ
 תקיפת הרשב, נחתו
 במאמר מוסגר

א חסר דיברנו בראשית השיעור על כ& שסוגיית זה נהנה וזה ל. ד באופ" הבא"הראב

  .מקבלת תפנית משמעותית לקראת סופה

א& לקראת .  פטור�בחלקה הראשו" של הסוגייה משמע שזה נהנה וזה לא חסר 

ביתא , או(ורק מפאת התגמול של שאיה יוכת שער , הסו% משמע שעקרונית יש לחייב

  . פוטרי
�) מיתבא יתיב

 חלקי ואת תמיהתו על הרשמי
 השוני
 שעולי
 משני, א"הזכרנו את הרשב

הוא . לאחד את החלקי
 הללו, בפירוקו לאותה תמיהה, א נוטה"הרשב. הסוגייה

לוקחי
 בחשבו" את התועלת הנגדית , מסביר שג
 הטיעוני
 שעלו בחלק הראשו"

  .המועטת שקיימת

נוכל להסיק שאכ" יש שני שלבי
 סותרי
 , א"א& א
 נדחה את תירו/ הרשב

ברובה . כא�.לבי" הסוגייה בד% כ. גייה בד% צז יש פער בי" הסו�ומעבר לכ& . בסוגייה

  .הגדול

על רקע , .נאמרי
 על רקע מסקנת הסוגייה בד% כא. שהרי דברי הגמרא בד% צז

כשהוא מובא , ואילו אותו מהל& של רבה. 'ביתא מיתבא יתיב'ו' שאיה יוכת שער'ה

ה נהנה השלב שבו פוטרי
 מעיקרא בז, נאמר בשלב הראשו" של הסוגייה, בכיצד הרגל

  .וזה לא חסר

 אמירה שתקיפה ג
 כשנחית בתורת �' מאי חסרתי&'א מעוגנת ב"כל סברת הרשב

וג
 , אבל אמירה זו תואמת רק את השלב הראשו" בסוגייה בכיצד הרגל. גזלנות

  .א היא דווקא משלב זה"הוכחתו של הרשב

                                                           
, כזכור. י" רשלשיטת, מבחינת קו המחשבה העקרוני, כדאי לשי
 לב שהסבר זה מחזיר אותנו   20

. י מפרש את דברי רבה במוב" המציאותי של ההבדל השורר בשטח בי" הדיוט לבי" הקדש"רש

ולהעמדת הפער כפער , חותר להשוואה עקרונית בי" התחומי
, ד"ג
 החילוק שהצענו בראב

  .במציאות
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נת בסוגייה שמבוססת על מסק, .בונה את חילוקו בד% צז, לעומת זאת, ד"הראב

ורק ,  קובעי
 חיוב עקרוני בזה נהנה וזה לא חסר�למסקנה . הגמרא בכיצד הרגל

  .מניב פטור' שאיה יוכת שער'האיזו" של גור
 נגדי כמו 

א& התועלת . וכא" ייתכ" בהחלט שפטור זה יתקבל רק בדנחית בתורת שאלה

 כא" אומר בעל. בדנחית בתורת גזלנות, מתגמדת ומתאפסת' שאיה יוכת שער'שב

נוכל לדחות את דברי , וא
 נסכי
 למהל& זה.  שקיל טיבות& ושדי אחיזרי�החצר 

  .ד"א בהתקפתו על הראב"הרשב


