
  גרמא בענין ובראשונים ס"בש והסוגיות הנושאים

  ב"כ ע"שבת ק גרמא במחיקת השם

פ שהוא דומה "'לא תעשון כן לה' אלוקיכם', מכאן ילפינן איסור למחיקת השם. וילפינן 'עשיה' הוא דאסור, הא גרמא שרי. ואע

  ).-למצמצם. (עיין הערה 

  ב"כ ע"שבת ק גרמא במלאכות שבת

  'לא תעשה כל מלאכה', 'עשיה' הוא דאסור, הא גרמא שרי.

  א"ק ס' ע"ב גרמא בנזקין

מ לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה, אבל בנזקין כאשר ליבה ליבתו הרוח גרמא "רב אשי אמר כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו ה

  בנזקין חייב].ם דגרמא "בעלמא הוא, וגרמא בנזקין פטור. [אמנם הכרעת הרמב

  א"ז ע"ע -ב "ו ע"סנהדרין ע רציחה ונזקין על ידי מצמצם

  מדכתיב 'או באיבה' ילפינן לרבות רוצח על ידי 'מצמצם'.

ומי שפטר מצמצם בנזקין, דרש לה מדכתיב לגבי רציחה 'מות יומת המכה רוצח הוא' שדוקא ברוצח חייבה תורה מצמצם, אבל בנזקין 

  ו ממצמצם במיתה."מצם בנזקיל למד זאת בקאינו חייב. ומי שמחייב מצ

  ב"ז ע"סנהדרין ע רציחה על ידי בידקא דמיא בכוח שני

מ בכוח ראשון, אבל בכוח שני גרמא "אמר רב פפא האי מאן דכפתיה לחבריה ואשקיל עליה בדקא דמיא, גירי דידיה הוא ומחייב. וה

  בעלמא הוא.

  ב"ג ע"בכורות ל גרמא בהטלת מום בקדשים

ל 'כל' מום. "שלא יניח בצק או דבילה על גבי האוזן כדי שיבא הכלב ויטלנו, ת -לא יהיה בו', מנין שלא יגרום לו על ידי אחרים  'כל מום

ויש לשים לב שמקרה זה הוא היחיד שיש ריבוי מפורש בתורה לחייב גרמא -ג) כתב דרבי מאיר סבר דמותר]. "מ (שפ"[וביראים שד

מצמצם' ולא על 'גרמא').(דברוצח אין ריבוי אלא על '
א

  

  ב"ז הי"ם איסורי ביאה פט"רמב סירוס בגרמא

 איברי ממנו שבטל עד בשלג או במים שהושיבו או שפכה' כרות שעשאוהו עד חיות שאר או כלב בו ושסה האדם את שכפה "הרי

  ."מרדות מכת להכותו וראוי. בידו שיסרס עד לוקה אינו תשמיש'

מ בשאר "'מצמצם', שט) דיסודו מכך שברציחה נאמרה ילפותא מיוחדת לחייב "א סקכ"ג ופירשו הגר"ז ה' סעיף י"ג (אהע"וכתב באה

מקומות מעשה דוגמת מצמצם פטור.
ב
  ע]."ש גרמא, שהרי מצמצם בנזקין הוי פלוגתא, ואילו גרמא פטור לכו"[וכ 

  במקרה זה בסירוס. ם"י מטעם 'גרמא', ונמצא דינו כפסק הרמב"ק שפטור, ופירש"בענין 'משסה', אמרו בב

  א שאין חיובו מדין שן ורגל, אלא מדין אדם המזיק]."[אמנם 'מעמיד' חמור מיניה, וחייב. ופירש הרשב

  ב"עיין תשובות ר' אליעזר י

  ב"ו ע"ק כ"ב סילוק מונע נזק

                         
ח ובמפתח), ולא כשיטת תוס'. וגם בשיטת תוס' שזה "ב ה"ם נקטו האחרונים דאין זה איסור תורה (עיין בכורות פ"אמנם בשיטת הרמב א

  ז) דאין לוקין עליו."ח (רפ"איסור תורה נקט המנ

כאשר כתוב עליהם 'שם', מאי שנא זה  -ה ולכאורה) על סברת הפטור של המכניס ידיו למים "ח (ד"ב מ"ומיושב מה שהקשה באחיעזר ח ב
 ממצמצם שחייב.



 כסתות או כרים תחתיו והיו הגג מראש כלי זרק רבה ואמר תבר תבירא מנא טעמא מאי פטור במקל ושברו אחר ובא הגג מראש כלי זרק

  גיריה. מפסקי פסוקי דשדייה בעידנא טעמא מאי פטור וסלקן קדם או וסלקן אחר בא

ף שם שפטור זה נאמר רק למאן דפטר דינא "י ותוס'. [אמנם דעת הרי"כ שם רש"וסיבת הפטור על סילוק הכרים היא משום גרמא כמש

  דגרמי].

  א"ז ע"חולין ט שחיטה בכח שני של מים

 האי פפא רב דאמר הא וכי שני בכח הא ראשון בכח הא וכו', הא ק"ל פסולה שחיטתו והתניא כשרה שחיטתו במוכני השוחט מר אמר

 בעלמא גרמא שני בכח אבל ראשון בכח מ"וה ביה דאהני הוא דידיה גירי ט"מ חייב ומית דמיא בידקא עליה ואשקיל לחבריה דכפתיה מאן

  הוא.

  ו משנה א'"פרה פ שלא מכח אדם ממשקידוש מי חטאת בנתינה 

 עליו 'ונתן' החטאת שרפת מעפר לטמא ולקחו", דאמר קרא "פסול, השוקת על נפל כך ואחר הצד על או ידו על הקידוש ונפל המקדש"

  , מכאן ילפינן שצריך נתינה מכח גברא להדיא ולא יועיל בדרך גרמא."כלי אל חיים מים
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  גרמא
  סברא או ילפותא

  משפט הסברא גרמא באיסורים ובנזקין

סיכום) רואים שבאיסור לשמים כמעט לעולם הדין  -הגרמא (כמו שהבאנו בסימן א) מהמקרים שאמרו בגמרא מה משפט 

בא לחדש שגרמא אינו כמעשה, שהמושכל הפשוט היה שגרמא כמעשה, וחידשה תורה מילפותא בכל המקומות הנזכרים 

  להפקיע מדין הסברא ולחדש שגרמא אינה כמעשה.

ב). "ג ע"שגרמא כמעשה, וזה בדין מטיל מום בקדשים (בכורות למקום אחד יש שבו אמרו להיפך, שצריך ילפותא לחדש 

ה אחד) רואים שהם "אמנם כבר נחלקו הראשונים האם חידוש זה הוא איסור תורה או שאינו אלא אסמכתא, דמדברי תוס' (ד

איסור תורה  ח) למדו גדולי האחרונים שאין זה אלא אסמכתא, ואין"ב מבכורות ה"ם (פ"ראו בכך ילפותא. אבל בשיטת הרמב

מ אין "י) שאפילו לדעת תוס' שזה איסור תורה, מ"ז סק"ח (רפ"על המטיל מום בגרמא (עיין במפתח שם). ויותר הוסיף המנ

  לוקין עליו, דלא מצינו חיוב מלקות על גרמא בשום מקום.

דיברה תורה על ם דבעלמא לא חידשה התורה 'חיוב' על גרמא, אלא בכל המקומות הרבים ש"נמצאת השיטה לדעת הרמב

גרמא היא באה לחדש לפטור את הגרמא. זאת אומרת שהמושכל הפשוט מעיקר הסברא הוא לעשות גרמא כמעשה, אלא 

  שחידשה תורה במקומות הנזכרים לחלק בין מעשה לגרמא ומינה ילפינן לשאר מקומות שאמרו בהם שגרמא אינה כמעשה.

ור שבו, שאף שם אנו מוצאים את הסברא הפשוטה שגרמא כמעשה, בחלק האיס -ויש לצרף לכך גם מדברי גמרא בנזקין 

ב) דגרמא בנזקין אסור, ואיסור זה הוא על כל גרמא ולא רק על נזקי שכנים וכמו שמוכח שם מתוס' "ב ע"ב כ"דאמרו בגמרא (ב

  3ה זאת אומרת) שהביאו דיני נזקין בעלמא כמו זורק כלי ושומט כרים מתחתיו."(ד

בכל מקום  -נן יותר מכן, דתשובתו לחכמי לוניל מלמדת ששיטתו אפילו 'לחייב' גרמא בנזקין ם חזי"ובשיטת הרמב

ם שאין מידת פטור הנקראת 'גרמא' ולא "ח) את השיטה דסבר הרמב"ו סק"א (שצ"שהגרמא מכוונת לתוצאה. וכבר מיצה הגר

שה אף אם התוצאה משתלשלת, וכל הנולד מידת חיוב הנקראת 'גרמי', אלא מידה אחת להכל שכל הנולד בכוונה נידון כמע

  שלא בכוונה ובא בהשתלשלות פטור.

ם מידה אחת לאיסור ולממון שהסברא נותנת לראות גרמא כמעשה, אלא שבכמה דברים חידשה תורה "נמצא בשיטת הרמב

לדברים שחידשה להוציא מהסברא ולומר לך שבאלו אין לדון את הגרמא כמעשה, וכאן באה סברת חז"ל לומר לך מה להשוות 

  תורה שגרמא אינה כמעשה, ומה לקיים על עיקר הסברא שגרמא כן כמעשה.

  משפט הסברא בגרמא בנפשות

ב) אלא שמעתה תבוא התימה. א. מדוע באיסורים לומד הסתום מהמפורש שגרמא אינה כמעשה בכל מקום, וכדאשכחן 

ל, ואילו האיסור להזיק כדקאי קאי "הוא 'מתכוין' כנ ם גרמא בהטלת מום בקדשים איסור תורה אפילו כאשר"שלא אסר הרמב

  על עיקר הסברא לעשות גרמא כמעשה כל שהוא מתכוין.

                         
 א"ע א"כ ז"ע' תוס בדברי ה"וכ' (מכשול תתן לא עוור לפני' משום היא האיסור שסיבת מריון דבי בעניינאפירש ) ב"ע ה"כב "ב( ה"רמ בידו 3

  '.כמוך לרעך ואהבת' משום או), אלפני ה"ד

 ממצות נגזר האיסור משפט ואם, מגרמתו וימנע הרחקתו את שיקיים המזיק על כתובע משמש דהניזק חזינן דבגמרא לדבריו לעיין יש אמנם
  .גברא תביעת כלפיו שיש ברד היא זו שמצוה מצאנו היכן', רעך ואהבת'
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ב. מה הסברא המחלקת בגרמא בנזקין בין מתכוין ובין אינו מתכוין, שהרי במעשה ממש אנו אומרים שאדם מועד לעולם 

  שה, כל שאינו מתכוין אינו חייב בה.גם אם היא כמע -ואינו נפטר מחמת חסרון הכוונה, ומדוע בגרמא 

  משפט הסברא בגרמא לשיטת תוס'

כ "ג) ובשיטת תוס' יש לתמוה, דהנה כאשר הזכרנו תוס' ראו בחידוש האוסר גרמא בהטלת מום בקדשים ילפותא גמורה, וא

יה הדין נותן שגרמא מ דלולי הילפותא ה"לדבריהם כאן אנו רואים גם באיסורים לגבוה צריך ילפותא לחדש שגרמא כמעשה, ש

אינה כמעשה. וזה להיפך מהמורם מהילפותא בשבת ובמחיקת השם ובקידוש מי חטאת ששם היו צריכים ילפותא לחדש לך 

  שגרמא אינה כמעשה.

ם סבר גרמא בנזקין חייב, אבל דעת התוס' וכל "ם הוא במשפט הגרמא בנזקין, דהרמב"דבר נוסף שנחלקו בו תוס' על הרמב

ר דהיא מילתא דסברא, שהסברא נותנת שלא נראה "מ לפו"מא בנזקין פטור. וכיון שלא למדו זאת מילפותא, שהראשונים דגר

  את הגרמא כמעשה.

וכאשר נבא חשבון בשיטת תוס' נמצא שגם בדבריהם אנו מדומעים, כאשר מחד צריכים ילפותא בכמה מקומות לחדש 

  ים ילפותא שגרמא היא כן כמעשה.שגרמא אינה כמעשה, ואילו במטיל מום בקדשים אנו צריכ

עוד תימה לשיטתם בחילוק הקיים בתוך דיני נזקין גופא מה בין חלק האיסור שהוא פשוט ומוחלט מסברא לאסור גרמא 

  בנזקין לעומת דין התשלומין שהוא פשוט ומוחלט מסברא לפטור גרמא בנזקין.

נזקין המחליף סברות הפוכות בין חלק האיסור ובין חלק  ובענין זה של נזקין יש לברר תרתי. חדא מה החילוק בתוך דיני

החיוב. אמנם גם צריך לברר מה החילוק בין משפטי נזקין לשאר דיני התורה, שבדיני נזקין משפט הגרמא מוכרע בסברא לחוד 

ילתא מדבר הן לטב הן למוטב, ואילו בשאר דיני תורה משפטי הנהגתם בגרמא מוחלטים בכל צד רק מכח ילפותא או גילוי מ

  4שיש בו ילפותא.

נמצאנו יורדים לברר מה היא אמת המידה הרואה את הגרמא כמעשה ומה היא אמת המידה הרואה את הגרמא לא 

כמעשה, מתי אנו משתמשים באמת מידה זו ומתי אנו משתמשים באמת מידה זו. וזה על ידי שנבאר. א. מה בין נזקין 

שהוא אוסר אף גרמא, ובין חובת  - בהם מותרת. ב. מה בין האיסור להזיק  שהגרמא בהם אסורה ובין איסורים שהגרמא

תשלומי נזקין שאינה בגרמא. ג. מה בין האיסורים הצריכים ילפותא ללמדנו שיש להם היתר בגרמא ובין האיסורים שצריכים 

אשר הוא נעשה ללא כוונה, ם מה בין 'מעשה' בנזקין שיש בו חיוב גם כ"ילפותא לחדש בהם איסור בגרמא. ד. לשיטת הרמב

  ובין 'גרמא' בנזקין שאין בה חיוב אלא בגרמא בכוונה.

  החילוק בין המניעה על המעשה ובין המניעה מהתוצאה

ד) בשביל יציקת תבנית הסוגיא נציב את ההלכות כשתי מחלקות, מחלקה אחת היא דיני בין אדם לחבירו, ולעומתה 

                         
והנה על הקושיא מדוע הפטור בנזקין מוכרע בסברא לחוד, היה מקום לדחות דזה אינו, אלא גם בנזקין יש ילפותא, והוא מה שאמרו בגמרא  4

 ו שאם רותח חייב"א) ביסוד הפלוגתא האם מצמצם בנזקין חייב או פטור, שנקודת הפלוגתא היא האם ללמוד בק"ז ע"ע -ב "ו ע"(סנהדרין ע
  ד להיפך מדאמר רחמנא 'מות יומת המכה רוצח הוא' יש לדקדק שרק ברוצח הוא שחייבה תורה מצמצם ולא בנזקין."ש שמזיק יהיה חייב, א"כ

ומכאן נבין שבין אם הילפותא לחייב מצמצם ובין אם הילפותא לפטור מצמצם, לענין גרמא ודאי יש ללמוד מכאן לפטור, שאם מצמצם 
ו אבל גרמא שזה דבר יותר רחוק ממצמצם "מא פטור, ואם מצמצם חייב, גם נלמד מכך כילפותא שדוקא מצמצם למדנו מקו שגר"בנזקין פטור ק

  א) כאשר דן על דיני בן נח בגרמת נזקין."ז סק"ג ל"ו, ח"ב ה' סק"יהיה פטור, וכך באמת נראה שנקט באחיעזר (ח

מא בנזקין פטור, והראשונים האריכו בדברים אלו באופן מופלג, וכיצד לא אך לדידן אין בזה מספיק, שהרי בגמרא נזכר הרבה הרבה דגר
  מ דהם ראו בהלכה זו מילתא דסברא."מצאנו מי שהביא מקור לזה מדברי הגמרא בסנהדרין. ש
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, כאשר כל מתבונן יראה כי הם עומדים כמחלקות נפרדות בכל משפט הגרמא, הן המחלקה השניה היא מחלקת בין אדם למקום

  בסברא, והן בדין.

דבכל איסורי 'בין אדם לחבירו' חלק 'האיסור' מוכרע לאיסור או מעיקר הסברא או מילפותא, דבין בנזקים ובין בנפשות 

שהם איסורי בין אדם לחבירו 'אסור' לגרום נזק ומיתה, ובנפשות למדנו אפילו שיש חיוב 'מיתה בידי שמים' על הגורם. ואילו 

הגרמא אפילו 'איסור' חוץ ממטיל מום בקדשים, והתבוננות בתבונת חילוק זה  בין אדם למקום אין עלשבשאר איסורי תורה 

  ראויה להועיל להשכיל בבינת שורש הדין והסברא.

ם, ואילו ישראל אינו נענש "ל בדברי הרמב"חילוק נוסף שנעמוד לעיין בו הוא מדוע בן נח נענש בידי אדם אף על הגרמא כנ

  מ היא גופא טעמא בעי."ש, מ"א ליד"ם אין חילוק בין ביד"ופ שכלל הוא שבעכ"אלא בידי שמים. ואע

המבט הכולל על חילוק זה מעורר לראות בכך מה שחילקו האחרונים בין דברים שעיקרם הוא 'המעשה' ובין דברים 

שעיקרם הוא 'התוצאה', שבדברים שהעיקר הוא 'מניעת התוצאה' הדין מכריע למנוע אף את הגרמא, דכאשר העיקר הוא 

כ בדברים שעיקרם הוא 'המעשה', "וצאה לא תהיה הסברא נותנת להרחיק את כל מה ששותף להתהוות התוצאה, משאשהת

  בזה חידוש הוא לדון על הגרמא כמעשה.

  החילוק בין עונשי בני נח ובין עונשי ישראל

חלק בין דבר ואחר שאנו מעמידים את פתיחת השער בהצבת מחלקת 'איסורים' לעומת מחלקת 'משפטים' כחילוק המ

שעיקר 'מעשה' ובין דבר שעיקרו 'תוצאה', נתקדם ונעיין בתוך החלק של מחלקת המשפט גופא ונשתדל להאיר את נקודת 

כאשר אנו רואים את הסברא הפוטרת גרמא מתשלומין על  - הסברא שבחילוק הקיים בתוך דברים שבין אדם לחבירו גופא 

המחייבת את הגוי בעונש על הגרמא לעומת הסברא הפוטרת את הישראל אף שהסברא אוסרת את המעשה. וכן את הסברא 

  מן העונש. ובשביל להבין בזה נתבונן ביסוד ההלכה של 'נצטוו על הדינים' דבני נח לעומת מה שהתווסף על כך בישראל.

ט "ם (פ"הרמבן מה היא מצוותם, דעת "ם והרמב"אחת משבע מצות בני נח הוא מה שהם נצטוו על הדינים. ונחלקו הרמב

ן (וישלח במעשה דשכם) כתב שנכלל במצוה זו "ד) שהציווי הוא לדון את דיני מצוות בני נח לחוד. אבל הרמב"ממלכים הי

 מקח ודיני ולוה מלוה ודיני בחבירו וחובל נזיקין ואבות ומפתה ואונס השומרים ודיני שכיר ושכר ועושק ואונאה גנבה דיני

 גדישו שהדליק או חבירו של בתו ופתה אנס או ועשק גנב אם עליהן ונהרג ישראל, שנצטוו הדינין כענין בהן וכיוצא וממכר

  וזאת קודם שניתנה תורת ישראל. -ן בזה את מצוות הדינים הרבה מאוד "ב. הרחיב הרמב"וכיו בו וחבל

המצוות שהם הצטוו הוא הרחיב מ את אותם "ם שאמרנו שצמצם את מצות הדינים רק למצות בני נח הידועים, מ"ואף הרמב

מאוד, שבמצות גזל כלל פרטים רבים שאינם נמצאים בדיני ישראל בכלל הגזילה, שהרי כתב (שם) שאנשי שכם נהרגו מפני 

ט) הכניס בכלל עונש מיתה מחמת גזילה את "מחמת שראו גזל ולא דנוהו, הכניס בזה אונס קטנה בכלל גזילה, ולעיל מינה (ה

  הכובש שכר שכיר.

משפט רחב זה מלמדנו כי משפטי בני נח הם ציווי על תיקון עולם, שמחובת האדם להעמיד מסגרת השומרת על מורא שלא 

יבלע איש את רעהו או את אשר לרעהו, וכיון שזו היא המצוה, ודאי שהדין צריך להעמיד עולם שימנע כל מעשה ועולה 

יב את המידה ולמתוח את היריעה באופן שיכסה כל הפרעה וימנע הגורמת הפרעה ותקלה לחיי אדם כתיקונם, ולכך יש להרח

  כל מהומה.
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ב), ואף יהיה לנו סיוע משם. דאמרו בגמרא "ז ע"א, יבמות מ"ב ע"י (עירובין ס"ומכאן נבין את שיטת הראשונים שהזכיר רש

 אבל הגזלה את והשיב כתיב לישרא א) דגבי"ב ע"י (עירובין ס"פ ולא ניתן להשבון, ופירש רש"שבן נח נהרג על פחות משו

משלם. נמצא מפורש בדבריו שבהלכות גוי אין אנו מחפשים אלא את תיקון  ואינו נהרג שעבר כיון הלכך השבה כתיב לא בנכרי

כ "העולם, וכל שהוא נענש והעולם מירתת כבר נתקיימה ההלכה, ואין צריך לתקן את הקלקול הממוני שמעשיו קלקלו. [אא

  5נינן ליה בדיני ישראל להחמיר].גזל מישראל, דדיי

נ אחר וגזלה ממנו שניהם נהרגים. וכבר "ט) דפסק שבן נח שגזל ובא ב"ט ממלכים ה"ם (פ"וכזאת אף נמצא בדברי הרמב

י שדיני "תמהו הרבה אם ראשון חייב להחזירה לנגזל, גזלן שני זה מה גזל ועל מה הוא נהרג. שמעינן אף מינה כפשוטו של רש

נח מחייבים להעניש את הגברא אבל אינם מחייבים לתקן את החיסרון שבגזילה, ולכך שני זה גזל את הראשון המשפט בבני 

  ם]."דאחר שגזל אין בו מצות השבה אלא ענוש הוא מיתה וגזלתו שלו [דוגמת אבידת עכו

 דין, בית מיתת חייבים שאינם הרצחנים ה) על-ד"ב מרוצח ה"ם (פ"ז נמצא שכל ענישת בני נח דומה למה שכתב הרמב"ועפ

 חייבים דין מ בית"לכך. וגם אם השעה אינה צריכה להרגם, מ צריכה השעה היתה אם - שעה בהוראת להרגם דין בית שיכולים

 שאר על ולאיים להפחיד כדי צער מיני בכל ולצערם רבות שנים ובמצוק במצור לאסרם למיתה הקרובה רבה מכה להכותם

ד. ונבין שהנהגה "ד ה"י, ובהלכות סנהדרין פכ"ג ה"ז בהלכות מלכים פ"לעשות כמותם. ועיין עדיעלה על דעתם  שלא הרשעים

זו היא הציווי שעליו מצווים בני נח בכל מצוותיהם להטיל מורא על מי שמעלה בדעתו לקלקל ולבלבל את ישוב העולם, ולכך 

  ל ידי עונש מיתה].כל עונש מספיק, [אלא שחייבה תורה על מעשים מסויימים להטיל מורא ע

וכאשר אנו רואים שתחילת מידת המשפט נועדה בשביל שיחיו הבריות בצורה מתוקנת ונוחה, כל אחד מבין שהנקודה 

העומדת למבחן ההנהגה וחובת הענישה אינה מה האדם 'עשה', אלא מה הם 'השלכות' מעשיו על אחרים ורכושם, דהדין 

  'המעשה' המקלקל.בא למנוע את 'התוצאה' של הקלקול ולא את 

אמנם כאשר ניתנה תורה לישראל שוב נתחדשה הלכה, שמצות ישראל הוסיפה מדרגה לדאוג 'לעושה' ולמעשה, שמצות 

כ ט'), ולזה נועדו רובי הדינים, ואין "ן דברים כ"ד, ועיין רמב"ר לך לך מ"התורה נועדו לצרף בהם את הבריות ולהכשירם (ב

ע מהומה, אלא אנו משתדלים 'לתקן' את העושה ואת הנעשה. אשר על כן בדינים אלו יש אנו מחפשים רק להטיל מורא ולמנו

  משקל גדול וחשוב לחלק של מה 'המעשה' ומה 'נעשה' ולא רק לחלק של מה 'התוצאה'.

  במשפטי ישראל יש 'מניעה' מהתוצאה, 'ועונש' על המעשה

י ישראל מתחילים מהחובה הראשונה הנגזרת מעיקר ה) וכיון שתורה לישראל באה 'להוסיף' על בני נח, יעלה שמשפט

הציווי על הדינים שזה מחייב גם את ישראל למנוע את התוצאה של הקלקול, ועל זה התווסף המשפט המחייב ומעניש על 

  המעשה והעשיה.

  הסברא בגרמא באיסור ובעונש, בישראל ובגוי, בין אדם לחבירו ובין אדם למקום

ע סברא פשוטה היא לאסור כל גרמא גם בישראל, שזה בא מחובת ציווי הדינים למנוע את ומעתה נמצא ברור נפלא מדו

וכמו כן ברור מדוע גוי נענש על הגרמא, דאחר שתוכן עונש הגוים הוא להעמיד משפט ארץ בתיקון הקיום,  7 6קלקול העולם.

                         
פירש דהכוונה ז וביבמות "א בע"מ, ולכך דחו את דבריו. והריטב"ב) ראו בדבריו חידוש הלכה של פטור קלב"ז ע"ז (ע"אמנם תוס' במסכת ע 5

  היא שגם אם יחזיר את הגזילה עוונו לא יתוקן, ולכך הוא נהרג.

שהבא להציל עצמו מהפסד  א)"ו ע"ג כתובות פ"ד (נדפס עה"ובדומה בתורי ה המוכר)"ב ד"ז ע"ב קמ"(ב 'כ תוס"ואולי זה יועיל להבין מש 6
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ודאי שלצורך קיום עולם נדרש להעמיד גדר ומורא המונע אף קילקולים הנולדים בגרמא. ואף חידוש עונש מיתה בידי שמים 

י ישראל "העמיד ארץ בתיקונה. ומאידך גרמא ברציחה עלישראל על גרמת הרציחה התחדש ממקום זה, שהוא עונש הנועד ל

ד ישראל לרוצח נקבעו "פטור בדיני אדם , דזה גופא באה הילפותא הפוטרת רוצח בגרמא מעונש מיתה, לומר לך דעונש בי

  'רק' על המעשה ולא על התוצאה, וגרמא אינה 'מעשה דידיה'.

הרחקת התוצאה, זה קיים רק במשפטים שבין אדם לחבירו, שבהם אלא שכל סברת המידה המונעת את הגרמא מחמת חובת 

פשוט שתחילתו של דין בא למנוע את התוצאה. אבל במצות שבין אדם למקום עדיין אין אנו יודעים האם כוח איסור המעשה 

לא אינו מונע יונק ממניעת התוצאה, וממילא הציווי קיים אף על הגרמא, או שבהם אין הציווי מצווה אלא על המעשה, וממי

  גרמא.

ובזה נצרכה ילפותא לומר לך מי הוא אשר מצוותו למנוע את המעשה ומי הוא אשר מצוותו למנוע את התוצאה. מי הוא 

ח כסברא פשוטה שבעבירה לשמים לעולם אין "אשר עונשו על המעשה ומי הוא אשר עונשו על התוצאה. [ובזאת נקט המנ

  אם איסור תורה הוא לגרום מום לקרבן, אין עליו מלקות]. 'עונש' בידי אדם על התוצאה, ולכך גם

ם בנזקין שהעושה בכוונה ענוש אף על הגרמא, לא בא לחלוק על עיקר המידה הנזכרת שעונשי "ומה שחידש הרמב

ישראל נקבעו על המעשה, אלא חידש לך שכל המכוון הופך את הגרמא למעשה באשר כוונתו מקפלת את ההשתלשלות 

המידה אף הוא עומד בשווה לנזכר שעונשי ישראל ואיסוריהם הם  גרמא (ב), אבל בעיקר -כאשר ביארנו בסימן לתוך המעשה 

  8ע. ובגוים אף העונש הוא על הווית התוצאה ולכך גרמא בכללם."ביחס למעשה, ואילו משפטי ממון לכו

❖❖❖  

  ביאור הסברא שגרמא בנזקין אינה מחייבת תשלומין

עים דהכרעת הדין הנזכרת בכמה הלכות שגרמא אינה כמעשה זה ידוע רק מכח ילפותא, והיוצא מן ו) ממה שלמדנו אנו יוד

פ שעצם המעשה הוא דבר שישנו "וזאת אע -הכלל זה עונשי נזקי ממון בישראל, דבזה הסברא היא זו שלימדה אותנו לפטור 

מ הסברא לחוד נותנת "ה גברא של הגרמא, מפ שהניזק בעל זכות תביעה מסברא למנוע את המעש"בתביעה להמנע ממנו, דאע

  שמעשה זה אינו מחייב תשלומין. ויש להבין מה הסברא המחלקת ומורה לפטור בזה כמילתא דפשיטא.

ואם נבא להעמיד את השאלה במטבע לשון שדיברנו נאמר שיש לנו לברר מדוע בכל דיני תורה הנקודה המכריעה מהסברא 

אות התוצאה, ואילו בתשלומי נזקין בישראל הנקודה המחייבת מעיקר הסברא היא עצמו לולי הילפותא היא מצי -הראשונה 

  וזאת על אף שמניעת התוצאה היא דבר שיש עליו תביעת גברא מתחילתו. -של מעשה 

                                                                                

ט כיון שהאיסור מפני 'תיקון העולם', במעשה זה הבא "נמי ליכא. דהג איסורא "ממון רשאי בהצלתו לעשות מעשה הגורם היזק לחבירו, דבכה
  ע. "להצלתו אין חורבן לעולם. ויל

ומה שיש לאדם 'תביעה' על חבירו שלא יזיקנו בגרמא, וכיצד היחיד עומד ותובע לעצמו הנהגת אחרים על 'תיקון העולם' (ודוגמת דברי  7
  הקדימו קבורת מת מאוחר לקבורתם). ח הידועים שהשיב על תביעת בני נפטר מדוע"הגר

שרדיפה זו היא עצמה קלקול העולם המדובר,  -פירושו כיון שתיקון עולם זה בא לשמש את התובע לתקנת חייו להצילו מרדיפתו של נתבע 
  לכך שפיר הוא עומד כתובע בדבר.

  ם."לדעת הרמב -ו מסברא לחוד כמו בנזקין ב) ואין מענישים אות"ו ע"ומה שברציחה צריכים ילפותא לעונש מצמצם (סנהדרין ע 8

  .כך על ילפותא צריך ואין חייב) בנזקין גם ז"ועפ( ברציחה דמצמצם פשיטא חייב בנזקין שגרמי ד"למנ "איהד בסנהדרין שם ן"בר עייןחדא, 

ה, מעתה שפיר צריכים ילפותא "סקגרמא א'  -ותו, אחר שבעוון רציחה למדנו שחיוב רוצח קיים רק בעושה 'בכח גברא' וכאשר הבאנו בסימן 
  מיוחדת ללמד שהמצמצם נידון כעושה בכח גברא בידים.



  "עיון הסוגיא"                                                                                'העושה המעשה והתוצאה' - "יצרת"אתה 
  עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                              כללי מעשה ומלאכה בשבת ובכל התורה  

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

דבר נוסף שצריך לעמוד בסברתו הוא החילוק הכולל בין עונשי משפטי גוי ובין עונשי משפטי ישראל, מדוע במשפטי 

ולא על התהוות התוצאה, ואילו במשפטי גוי התוצאה לחוד משמשת  -דשה תורה להעניש על עצמו של מעשה לחוד ישראל חי

  כעילה לעונש גם בלי 'מעשה'. [וכבר רמזנו לענות בזה לעיל, ועתה נפרש].

ולהבין בזה נקדים לחקור כאשר העולם היה מתוקן כבר מדיני בני נח המענישים על שיבוש המשפט בכל מיני עונשים, מה 

לתקן ולהשלים את הפסדו הפרטי. או דילמא עיקר עניינם  -באו דיני ישראל להוסיף, האם הם באו להועיל לגברא הנפסד 

יני בני נח העונש לא בא 'לתקן' את הפושע אלא לדאוג לקיום העולם, ותכליתם נברא לתקן את הגברא המקלקל והמפסיד, שבד

  ואילו משפט ישראל בא לדאוג לפושע להצילו ולהוציאו מפח פשעו באופן פרטי.

ונראה לפשוט את הדבר מכך שבמשפט בני נח גם מי שיתקן את ההפסד שהפסיד לא ינצל מעונשו, וכמו שהבאנו שבן נח 

וזה מחמת שההשבה לא מתקנת את הקלקול שהיה בעולם מזמן הגזילה עד זמן ההשבה, אלא ולא ניתן להשבון,  -נהרג 

שמכאן ולהבא ההפסד מסתלק. ואילו בישראל אינו כן אלא כל לאו שניתן לתשלומין אין לוקין עליו, שהוא כיסוד דינו של לאו 

ה אם) דעונשי ישראל באו לתקן את האדם "דא "ד ע"י פסחים פ"א, וביתר ביאור ברש"ו ע"הניתק לעשה שאמרו עליו (מכות ט

  ט]."ק שמ"ר מכות ס"ע שיעורי הגרש"וכל מקום שיש עשה או תשלום זה עצמו תיקונו של העושה. [וע

וכאשר אנו זוכים למידה טובה זו שתשלומי ישראל בדיני המשפט באו לחדש להם 'תיקון גברא' על המעשה, ודאי הסברא 

הרי זה תיקון על 'המעשה', ולכך סברא פשוטה היא ללא ילפותא שאין חייבין אלא במעשה  נותנת שאם התיקון הוא 'לעושה'

  ולא בגרמא.

[ומה שברציחה צריך ילפותא לפטור גרמא, ואין אנו יודעים זאת מאותה סברא, כיון שבאמת ברציחה לא חידשו עונש חדש 

על התוצאה, וצריכים ילפותא לומר לך שגם בזו העונש ד שחיובו "לישראל, אלא עומד הוא באותו עונש כמידת בני נח, לכך ס

  נועד לתיקון העושה ואינו חייב אלא על 'מעשה'].


