שיעור פתיחה
א .פתיחה
בלימוד קונטרס דינא דגרמי של הרמב" ,אנו מתמודדי ע שתי משימות :
משימה אחת  לימוד הטקסט של הרמב" כשלעצמו.
משימה שניה  לימוד דיני דינא דגרמי כנושא עצמאי.
אמנ ישנה חפיפה רבה בי לימוד הנושא ללימוד הטקסט .א ע זאת קיימת
סטייה ,לשני הכיווני .מחד ,יש פרטי בדיני גרמי שהרמב" לא מתייחס אליה.
מאיד ,יש דברי שבה ד הרמב" חר העובדה שה לא שייכי )לפחות לא באופ
מובהק( לדינא דגרמי.
לפרטי גרמי שלא נידונו ברמב" נמעט להתייחס ,היות שבסופו של דבר הרמב"
נגע כמעט בכל השאלות המרכזיות .לעומת זאת ,ההרחבות של הרמב" לתחומי
נוספי ,יידונו בצורה חלקית.
ההרחבות נובעות בחלק מהשוואות והקבלות שיוצר הרמב" ,ובחלק מתו
התעמקות באשכול תחומי הנושקי לדיני גרמי ומתעוררי א ה בקונטרסו של
הרמב".
כדרכו של הרמב" ,קיימי שני מוקדי להרצאת הדברי :
מוקד אחד  בעיות טקסטואליות .למשל ,מדוע מביאה הגמ' ראיה מדי א' ולא
מדי ב' )על סמ טיעו כמו הופעה במשנה ולא בברייתא ,או שפרט מסויי נתו
במחלוקת וכדו'( .לפעמי יש לשאלות הללו מטע סברתי משמעותי ונוכל להעזר בה,
א לפעמי מדובר בבעיות טכניות בלבד.
מוקד שני  העיסוק הלמדני בגרמי כתופעה הלכתית.

ב .השאלות המרכזיות בדי גרמי
השאלה הראשונית שעולה בדי גרמי היא התהייה על עצ קיומו של המושג,
הא בכלל קיימת ישות הלכתית נפרדת של 'גרמי' .רק לאחר מכ יש לדו בשאלות
מהותיות יותר של חיוב ופטור.
1
לפי ר' מאיר ,המחייב בגרמי ,קיי מ הסת מושג עצמאי שכזה  .א לפי חכמי
הפוטרי בגרמי ,אי הכרח בעצ קיומו של המושג .נית אמנ להבי שיש קטגוריה
1

כמוב ,נית לומר שג לפי ר' מאיר לא קיי מושג של גרמי כקטגוריה עצמאית .אבל א
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של גרמי שנמצאת בי נזק ישיר לבי גרמא ובה חכמי פוטרי .א נית ג להבי
שלפי חכמי קיימות רק שתי קטגוריות בסיסיות  נזק ישיר וגרמא.
חכמי סבורי שיש חיוב על נזק ישיר ,וה פוטרי בגרמא .לדיד ,אי שו
נחיצות בהגדרה של קטגוריית ביניי מסוג גרמי .את כל התופעות הללו ה משייכי
באופ טבעי לתחו של גרמא ,ופוטרי בה.
לאחר שקובעי עמדה ביחס לעצ קיומה של תופעת גרמי ,נית לדו בהיבט
ההלכתי של חיוב ופטור .לכא מתלווה עוד שאלה רבת השלכות .א מניחי שיש פ
של חיוב בגרמי ,יש לשאול מהיכ הוא נובע .ו'מהיכ' זה ,נתבע בשני מובני :
מוב אחד  כלפי רובד החיוב .הא שורשו של החיוב הוא מדאורייתא או
מדרבנ .כמוב ,א מדברי על די דאורייתא ,יש הסתעפות למדנית נוספת המעוגנת
בצור לחפש אחר מקור לדי זה.
מוב שני  כלפי שורשיו הסברתיי של הדי .הא מדובר בדי עצמאי ,או שמא
בהרחבה של מושג קיי .יש לציי שהמוב השני עולה כשאלה למדנית ה א נאמר
שמדובר בדי דאורייתא ,וה א נאמר שמדובר בדי דרבנ.2
לשאלה של קביעת מושגי נפרדי לעומת הרחבה של יסודות הלכתיי קיימי,
עשויות להיות השלכות רבות ומגוונות .נזכיר למשל שאלת מפתח ,שהרמב" נוגע בה
בקציר האומר ,והיא הא דינא דגרמי שיי רק באד או ג בבהמה .3יתכ שביסוד
התשובה לשאלה זו עומד המוב השני שצויי לעיל.
שני המובני הללו מרכיבי את בירורה של שאלת ה'מהיכ' ,המוסבת על די
גרמי .לשאלה זו ,על כל הסתעפויותיה ,משתרבבת שאלה מרכזית נוספת ,והיא שאלת
ההגדרה המדוייקת של גרמי.

ג .הצור בהגדרת די גרמי
עצ העיסוק בשאלת ההגדרה של גרמי ,מותנה במידה מסויימת בקביעת הרובד
)דאורייתא או דרבנ( של הדי .הוא קשור ג לקביעה כללית ביחס לאופיו של
הדרבנ ,א אכ מניחי שמדובר בדי דרבנ בלבד .בשורות הבאות ננסה לבאר את
הקשר בי שאלת הרובד )ואופי ה'דרבנ'( לבי מידת הצור שיש בהגדרה של די גרמי.

2
3

נאמר כ ,נצטר לבאר שר' מאיר מחייב בגרמי כחלק מחיוב הנזיקי הרגיל של נזק ישיר.
חלוקה ברורה בי שני סוגי 'דרבנ' )שנית לסנפה לחקירה של הרחבת מושג קיי לעומת
תקנה עצמאית( ,מופיעה בהשגות הרמב" לשורש הראשו של ספר המצוות.
עיי בשיעור העוסק בהיק' די גרמי.
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הרמב" בקונטרסו ,והש" בסימ שפ"ו ,דני בהרחבה בשאלת הרובד .ג א
מדובר בדי דרבנ ,יש לייש א כא את החקירה הבסיסית שעולה במרבית גזירות
ותקנות חכמי .לאמור ,הא מדרבנ מרחיבי די דאורייתא ,או שמא קובעי מעי
קנס המנותק מהגדרות הדאורייתא הפורמליות.
למשל ,להלכה נקבע שעו בחלב אסור מדרבנ .נית להבי שיש כא הרחבה של
די דאורייתא ,תו כדי הגדלת היקפו של אחד מ המשתני שנאמרו בתורה .במילי
אחרות ,התורה אסרה בשר בחלב .מהו בשר? מדאורייתא מוגדר רק בשר בהמה כחלק
מהאיסור .מדרבנ הורחב המשתנה הזה ג לבשר עו .על כל פני ,אי כא יצירת
איסור חדש מדרבנ ,אלא הסתמכות על האיסור הבסיסי של בשר בחלב ,תו כדי
הרחבת ההגדרה של 'בשר'.4
ֵ$סר בשר בהמה בחלב מדאורייתא ובשר עו בחלב מדרבנ .אבל
בסופו של דבר ,י ֵ
בשורש הדברי יונקי שני האיסורי הללו מאותו מקור גופו ,ורק הגדרותיו של
משתנה ה'בשר' שבתמונה קובעות את הרמה של דאורייתא או דרבנ.5
ג לגבי גרמי נית לחקור ,בצורה דומה לתקנות רבות ,הא מדובר במעי קנס,
או שמא מדובר בהרחבה של די דאורייתא .לש המחשת הדבר נפנה לשאלה דומה
להפליא ,המתעוררת ביחס להיזק שאינו ניכר.
בגמ' בגיטי נג .נחלקו האמוראי הא היזק שאינו ניכר שמיה היזק או לאו
שמיה היזק .ג לפי הדעה שלאו שמיה היזק ,קבעו חכמי שיש חיוב על היזק שאינו
ניכר במזיד .אלא שעל גבי שיטה זו יש לשאול מהו אופי הקביעה .ופה נית להציע
שתי הבנות מרכזיות :
הבנה אחת ' היזק שאינו ניכר מהווה בס הכל עילת חיוב .תוכ החיוב הוא תוכ
מובהק של קנס ,ואי כא קביעה שהיזק שאינו ניכר הוא היזק ממשי.

4

5

נפק"מ אפשרית לחקירה זו ביחס לבשר עו בחלב ,עשויה לעלות ביחס לאיסור הנאה ובישול
בבשר עו בחלב.
הש" ביו"ד סימ פ"ז סק"ד נוטה לתלות שאלה זו במחלוקת הראשוני הא בשר עו בחלב
אסור מדאורייתא או מדרבנ .אבל ג א נאמר שבשר עו בחלב אסור רק מדרבנ ,יש מקו
לחקירה זו .יתכ שא מביני זאת כהרחבה של איסור דאורייתא אזי נאסור ג בהנאה
ובבישול ,וא מביני זאת כגזירה חיצונית ' נתיר בהנאה ובבישול .עיי בנקודה זו במגיד
משנה בהלכות מאכלות אסורות ט/ד.
ההבנה האלטרנטיבית היא שמדובר בתקנה צדדית בלבד .כלומר ,אי שו בעיה מהותית
בבשר עו בחלב ,אלא רק חשש טכני שהאד יבלבל בי בשר חיה ובהמה לבי בשר עו.
הבנה זו מופיעה ברמב" בהלכות מאכלות אסורות ט/ד.
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הבנה שניה  החיוב בהיזק שאינו ניכר מלמד ג על תוכ התופעה .חכמי לא
באו וקנסו באופ סתמי .ה הרחיבו את ההגדרה של היזק .כלומר ,מ התורה רק היזק
ניכר מוגדר כהיזק ,ומדרבנ ג היזק שאינו ניכר מוגדר כהיזק .בשורה התחתונה
חייבי על שניה מכוח החיוב העקרוני על היזקי ,כש שחייבי ג על בשר עו
בחלב מכוח החיוב העקרוני על בשר בחלב.
6
נפק"מ פשוטה בי שתי ההבנות הללו עולה ,למשל ,ביחס ליורשי  .הגמ' בגיטי
מד :דנה הא קנסו בהיזק שאינו ניכר דווקא את המזיק ,או שמא ג יורשיו חייבי
לשל .מוב שא נוקטי בהבנה השניה יש בסיס נאות לחיובו של היורש .א
מאמצי את ההבנה הראשונה ,יתכ בהחלט שנקנוס א $ורק את המזיק ,ולא נקנוס
את בנו אחריו.7
שאלה מקבילה אפשר להעלות ג ביחס לדינא דגרמי .הא מדובר בקנס חיצוני
מדרבנ ,או שמא יש הרחבה של הגדרת הנזק ג לתופעות של גרמי .ככל שנבי גרמי
ֵקל עלינו להעלות חילוקי מחילוקי שוני .נוכל לומר שחייבו רק
כקנס גרידא ,י ַ
8
מזיד בגרמי ולא שוגג ,וכיוצא בזה .
6

7

8

נפק"מ נוספת נית לציי ביחס לתשלומי מיטב .א היזק שאינו ניכר מוגדר כהיזק ,סביר
להניח )וכ $פשטות הגמ' בב"ק ה (.שהוא ישתל ממיטב .א היזק שאינו ניכר אינו היזק,
וחיובו מוגדר כקנס בעלמא ,נוכל לומר שהוא לא ישתל ממיטב  כפי שסבור רש"י בכריתות
ב :ד"ה ומפגל.
ראוי לציי לגבי גרמי ,שלפי רש"י בב"ק צח :ד"ה כי כשורא ,יש לגבות נזקי גרמי מעידית.
ואכ ,ביחס לדינא דגרמי נחלקו הראשוני הא יש לחייב את היורשי .הרמב" )קונטרס
דינא דגרמי עמודה כ( מבי כדבר פשוט שיש חיוב דינא דגרמי ג לבנו אחריו .א $המהר"
)הובא במרדכי ב"ק פרק החובל סימני צ'צ"א( קובע שאופי גרמי הוא קנס ,ועל כ א לא
הספיקו להעמיד את הגור בדי  אי גובי מיורשיו .דעה קיצונית א יותר מובאת בתוס'
רי"ד בגיטי נג ,.ולדעתו אפילו א עמד הגור בדי אלא שלא הספיק לשל ,אי גובי
מיורשיו .עיי בנקודה זו ג בש" $חו"מ סימ שפ"ח סקט"ו ,וסימ שפ"ה סק"ג.
נית ג לבחו היבטי נוספי של קנסות .למשל  אנו יודעי שאי אד משל קנס על פי
עצמו .הא אד שמודה בעשיית מעשה המניב חיוב מדי גרמי ,ייפטר מ התשלו? בנקודה
זו נחלקו הראשוני.
לדעת הר"ח במכות ג ,.ולשיטת הרמב" בהלכות עדות יח/ח ,אי אד משל גרמי על פי
עצמו .הקצות בסימ ל"ח סק"א מביא בש כנסת הגדולה הסבר התולה את שיטת הרמב"
והר"ח בכ $שגרמי הוא קנס ,ואי אד משל קנס על פי עצמו) .יש לציי שלדעת הש"$
בסימ ל"ח סק"א ,מחייבי ג הר"ח והרמב" בגרמי על פי עצמו ,אול  כפי שכבר העיר
הקצות  אי הדבר הול את פשטות דבריה(.
אבל הרמב" בחידושיו למכות ג .ד"ה והא ,סובר שאד משל גרמי עפ"י עצמו ,וכ $ג רבינו
ירוח המובא בלח משנה בהלכות עדות יח/ח .זאת במסגרת שיטת הרואה בגרמי חיוב
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א א גרמי מוגדר כ'מזיק מדרבנ' ,יש לייש ברמה העקרונית את כל חיובי
מזיק מדאורייתא ג ביחס לגרמי .אמנ ,רמת החיוב תהא מדרבנ בלבד ,א יקשה
עלינו לחלק ולטעו שפה בחרו לקנוס ופה בחרו שלא לקנוס.
בראש הגורסי שדינא דגרמי הוא די דרבנ ,עומדי בעלי התוס' .נבח למשל
את דברי התוס' בב"ק :
""...ÒÂÎ‰ ˜¯Ù· ÁÎÂÓ„Î ,Ô·¯„Ó ‡Ï‡ ·ÈÈÁÓ ‡Ï ÈÓ ÈÓ¯‚„ ‡È„ ÔÈ‡„„ Ô‡ÓÏÂ ...
)··‡ ˜‰"„ 'ÒÂ˙ .„ ‡Ó

(9¯ÂÓÁ

אמנ בתוס' הזה אי הגדרה מדוייקת של מהות הדרבנ .נאמר בס הכל שהדי
איננו די דאורייתא ,וקשה לדלות מהניסוח הכרעה ביחס לחקירה הבסיסית של אופי
תקנת חכמי .א יתכ שמתוכ דברי התוס' ,נית לדייק שמדובר בדי דרבנ במהות
ה'קנסית' .זאת לאור טיב ההוכחה שמביאי התוס' לדבריה :
"‡Ï ‰ÓÏ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÈÓ¯‚„ ‡È„ È‡Â ,‡Ï Â‡ ¯ÂÒÓ· ÏÊ‚ ˙˜˙ Â˘Ú È‡ ‰ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ„ ...
"?ÏÊ‚· ÂÓÎ ¯ÂÒÓ· ÏÊ‚ ˙˜˙ Â˘Ú
)··‡ ˜(¯ÂÓÁ ‰"„ 'ÒÂ˙ .„ ‡Ó
הנחת התוס' היא שאי מקו לחלק בי מזיקי מדאורייתא ביחס לתקנת נגזל.10
אי הכרח בהנחה זו .בהחלט היה נית לומר שאפילו ביחס למזיקי דאורייתא ,תיקנו
תקנת נגזל רק בצורה חלקית .למשל ,במזיק ישיר מדאורייתא אי תקנת נגזל ,חר$
העובדה שבגזל יש תקנה כזו.
א התוס' סבורי שעקרונית בדיני דאורייתא מובהקי אי מקו לחלק ,ותקנת
נגזל אמורה להיסוב על כול .כמו כ ,התוס' מביני שדי מסור שיי לתחו של
גרמי .ומכא ,שעצ חיוב גרמי הוא מדרבנ בלבד .שהרי לו היה מדובר בחיוב
דאורייתא ,היינו מסיקי  %על פי הנחת התוס'  %שיש מקו לתק תקנת נגזל ג ביחס
למסור.

9
10

מעיקרא דדינא ,ולא קנס בעלמא.
נית לציי ג לדברי הקצות בסימ שפ"ח סקי"א .הקצות מדייק ש )וג בסימ ל"ח סק"א(
מתו הגמ' בב"ק צח ,:שאד משל גרמי עפ"י עצמו .שהרי בגמ' ש דני בשור $שטרותיו
של חבירו ,ומעמידי את חיובו במצב של מאמינו ,כלומר כאשר הוא מאמי לדברי הניזק
ביחס לתוכ השטר .מכא מדייק הקצות שאד משל גרמי עפ"י עצמו .עיי בהקשר זה ג
ביש"ש בב"ק פ"י סימ נ' ,ובש" בסימ שפ"ח סקנ"א.
עיי במקביל בב"ק עא :תוס' ד"ה וסבר.
תקנת נגזל היא תקנה שתיקנו לאד הנגזל ביחס לשיעור הגזילה .תוכ התקנה קובע שנגזל
יכול להישבע על גודל הגזילה ,וליטול .עיי במשנה בשבועות מד ,:ובב"ק סב .רש"י ד"ה עשו.
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אלא שמניסוח זה נית ללמוד שהתוס' ראו פער עקרוני ומשמעותי בי הקביעה
שגרמי הוא מדאורייתא ,ובי הקביעה שגרמי הוא מדרבנ .לו היה מדובר בדרבנ
שהוא מעי דאורייתא ,היינו יכולי להפעיל באותה מידה את הנחת של התוס' .הוי
אומר ,אי לחלק בי המקרי ויש לייש בכול את תקנת הנגזל.
על כרחינו שהתוס' הבינו שמדובר בדי דרבנ ,ומדובר מעבר לזה בסוג של קנס
עצמאי לחלוטי .אשר על כ ,נית להתחיל לחלק ולקבוע שדווקא במקרי מסויימי
נתקנה תקנת נגזל ,ובמקרי אחרי לא .מדברי התוס' נית ,א כ ,לדייק שג חיוב
הדרבנ בגרמי אינו צועד בתל החיובי הרגילי של עול הנזיקי.11
כאמור ,הדיוק מהתוס' בב"ק הוא דיוק עקי" מתו! תוכ ההוכחה שלה ,ולא
מתו! קביעה לשונית מפורשת .א! בתוס' בב"ב כבר מפורש שמדובר בקנס גרידא ,ולא
בקביעת מסמרות הגדרתיות המרחיבות הגדרות של נזיקי :
"˜ÊÈ‰ ÏÎ ÍÎÏÂ ,ÈÓÏ˘Â¯È· ÁÎÂÓ„Î ,Ò ˜ ÌÚËÓ ÈÂ‰ ÈÓ¯‚„ ‡ È„„ ‡"·ˆÈ¯Ï ‰‡¯ Â ...
Â¯È·ÁÏ ˜ÈÊÓÂ ÍÏÂ‰ „Á‡ ÏÎ ‡‰È ‡Ï˘ - ÂÒ ˜„ ÌÚËÂ ,ÌÈÓÎÁ ÂÒ ˜ ‡·Ï ÏÈ‚¯Â ÈÂˆÓ‰
·"...¯ÎÈ Â È‡˘ ˜ÊÈ‰· ·ÈÈÁÓ„ Ô‡Ó„ ‡ÓÚË Â ÈÈ‰Â ,ÔÈÚ
)··‡ ·˙¯‡ (˙‡Ê ‰"„ 'ÒÂ˙ :·Î
ופה נוכל לשוב לנקודת ההגדרה של דינא דגרמי ,שבה פתחנו .שהרי הקביעה
שמדובר בדי דרבנ ,והאמירה שאופיו הוא קנס גרידא ,מובילה את התוס' לקו עקרוני
המשחרר אותו מ הצור! בהגדרה פורמלית לגרמי.
נתבונ בשורה החשובה שחותמת את דברי התוס' :

11

בהקשר זה ,נית לעיי בהשלכה נוספת של הגדרת גרמי ואופיו .הקצות בסימ פ"ז סקל"ב
בוח הא יש בכוחו של חיוב מדרבנ לחייב בשבועה דאורייתא )למשל  %בתרחיש של מודה
במקצת( .בי השאר ,ד הקצות בחיוב גרמי .הוא מצטט את דברי בעל התרומות בשער כ"ט,
הסבור שיש שבועה דאורייתא ביחס למודה במקצת בגרמי.
חשוב להעיר ,שיש לבחו בנקודה זו שתי שאלות .ראשית ,עלינו לדו הא חיוב גרמי הוא
מדאורייתא או מדרבנ )וזו השאלה שבה מתמקד הקצות( .שנית ,ג א חיוב גרמי מדרבנ יש
לבדוק מה טיב ה'מדרבנ' הזה .יתכ שנקבל את עמדת הקצות לחייב שבועה מדאורייתא
בחיובי מדרבנ ,רק ביחס לחיוב דרבנני שמשתלב בעול החיובי הרגיל בנזיקי .אבל חיוב
קנס עצמאי ,לא יניב שבועה מדאורייתא.
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"‚‚Â˘ „Á‡ - ÚÓ„ÓÂ ‡ÓËÓ· ÒÈ ˜„ ÈÎÈ‰ ÈÎ ,¯È‡Ó È·¯ ÒÈ ˜ ÈÓ ‚‚Â˘·„ ¯˘Ù‡Â ...
"„ÈÊÓ „Á‡Â
)··‡ ·˙¯‡ (˙‡Ê ‰"„ 'ÒÂ˙ :·Î
מבי השיטי עולה שהתוס' היו סבורי לפטור גרמי בשוגג .על רקע ההשוואה
להיזק שאינו ניכר ,שבו ג ר' יוחנ וג חזקיה מחייבי במזיד בלבד ,היו התוס'
סבורי שג גרמי יחוייב במזיד בלבד.
ָצא
בסופו של דבר ,ה מעלי אפשרות לחייב ג בשוגג ,א מטעמי טכניי .י ָ
הדבר כ ,שר' מאיר המחייב בגרמי הוא ג בעל הדעה הסוברת שקונסי שוגג אטו
מזיד .לפיכ ,א היינו מלבישי את שיטת ר' מאיר האיש בדינא דגרמי על שיטתו
בשוגג ומזיד ,היינו יכולי לחייב גרמי א! בשוגג.
א מצד הסברה המהותית לחייב בגרמי כקנס מעי הדי של היזק שאינו ניכר,
נוכל לחייב רק במזיד )א לא נרצה לקנוס שוגג אטו מזיד כר' מאיר( .כלומר ,א
נאמ $את פסיקת ר' מאיר בגרמי ולא את פסיקתו בשוגג אטו מזיד ,נוכל לחלק בי
שוגג למזיד ,וכ אכ פסקו חלק מהראשוני.
יש להעיר ,שבמוב מסויי דווקא ההיקש להיזק שאינו ניכר מוש לכיוו הרחבת
חיוב גרמי .מתו הגמ' בב"ק קיז :נית ללמוד שג גזירת היזק שאינו ניכר עברה
גלגולי מגלגולי שוני .א! על פי כ ,רוב הראשוני הבינו שלמסקנה חייבי על כל
מקרי ההיזק שאינו ניכר.
א אכ נבי כ ,וא נקבל את ההקבלה של הריצב"א ,אזי ג בגרמי נחייב תמיד.
למרבית הפלא ,אי זה הקו שמאמ $הריצב"א .הוא אמנ מנמק ישירות את גרמי
בטע היזק שאינו ניכר ,אבל הוא מוכ לחלק בי שוגג למזיד ,והוא מוכ לחייב רק
בהיזק שכיח הרגיל ומצוי לבוא וכיוצא באלו.
חלוקה זו תוכל לבוא לידי ביטוי במשתני נוספי .ובאופ כללי ,הריצב"א רואה
את עצמו פטור מניסוחה של הגדרה פורמלית לגרמי .לטענתו ,יש להתחיל מ הסו!,
ולתלות הכל בצרכי חברתיי .המטרה היא ביטול תופעות שליליות של היזק הרגיל
ומצוי לבוא .בכל מקו שראו חכמי מצב כזה ,ה קנסו מדי גרמי .בכל מקו שלא
נוצר מצב כזה ,לא קנסו .על כל פני ' אי צור בהגדרת קטגוריה מדוייקת.
קו זה חוס הרבה עמל בשאלת ההגדרה של גרמי .א יש להדגיש שחיסכו זה
אינו פועל יוצא הכרחי מהקביעה שגרמי הוא די דרבנ .זה אפילו לא פועל יוצא
הכרחי מהבנת די הדרבנ של גרמי כקנס .משו שהיינו יכולי להבי שגרמי הוא
קנס מדרבנ ,וא! על פי כ עלינו לחפש הגדרות פורמליות מדוייקות למקומות שבה
ראו חכמי מקו לקנוס.
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אלא שלכיוו ההפו הדברי חתוכי יותר .כלומר ,לשיטת הרמב" הרואה בגרמי
די דאורייתא ,מדובר ביסוד הלכתי מהותי .וכא מתעוררת ביתר שאת הנחיצות
העקרונית להגדרה מדוייקת .ואכ ,חלק נכבד מקונטרס דינא דגרמי מוקדש לשאלה זו
של הגדרת די גרמי.

ד .אופי הגדרת די גרמי
באופ כללי ,הגדרת די גרמי צריכה להיתח בי שני קוי :
קו אחד ' קו הגבול שבי גרמי לבי גרמא.
קו שני ' קו הגבול שבי גרמי לבי נזק ישיר.
לגבי קו הגבול הראשו ,יש מקו פקפוק .ההנחה הרווחת בראשוני על פי הגמ'
בב"ק ס .היא שגרמא פטור לכולי עלמא ,כפי שנקבע בהכונס .בגרמי יש מחלוקת,
ולפחות לשיטת ר' מאיר המחייב בגרמי יש צור משמעותי בהתויית קו הגבול שבי
גרמי לבי גרמא.
א לשיטת רש"י משמע שר' מאיר המחייב בגרמי יחייב ג בגרמא .שיטה שכזו
תפטור חלק נכבד מהצור בקביעת קו גבול מדוייק .שהרי אי אד שעבורו זהו קו
גבול משמעותי .מי שפוטר פוטר בשניה ,ומי שמחייב מחייב בשניה .וכ אכ אומר
רש"י :
"‚¯"...ÌÂ¯‚Ï ¯ÂÒ‡ ,ÌÏ˘ÏÓ ¯ÂËÙÂ ,ÈÓ¯‚„ ‡ È„ ÔÈ‡„ ‡Ï„ „"ÓÏ 'ÈÙ‡Â .¯ÂÒ‡ ÔÈ˜ÊÈ · ‡Ó
)··‡ ·˙¯‡ (‡Ó¯‚ ‰"„ È"˘¯ :·Î
בגמ' נאמר שגרמא בניזקי אסור .היה נית להבי שלכולי עלמא פטורי על
גרמא ,אלא שחר! הפטור יש איסור .א מלשו רש"י משמע שדווקא למא דלא דאי
דינא דגרמי יש פטור בגרמא ,ולכ לדידו יש להדגיש את הפ האיסורי .למא דדאי
דינא דגרמי ,אי צור להדגיש את האיסור ,שהרי לפיו קיי א! חיוב ממשי.12
לפיכ ,לשיטת רש"י אי צור להתעמק בהבדל שבי גרמא לגרמי .13כמוב שקו
הגבול ההגדרתי השני צרי לעלות לדיו ג לשיטת רש"י .כלומר ,יש לקבוע מהו
12

13

יש לציי שאי הכרח מוחלט בדיוק זה .נית להבי ברש"י שג למא דדאי דינא דגרמי אי
חיוב תשלומי בגרמא .רש"י הדגיש את מא דלא דאי דינא דגרמי משו שלדידו היינו
עשויי לחשוב שבגרמא אי אפילו איסור .א אי חובה להסיק מכא שלמא דדאי דינא
דגרמי קיי חיוב תשלומי בגרמא.
יתירה מזו ' בהמש הקונטרס )בעמודה מד( מציי הרמב" שלשיטת רש"י גרמא וגרמי ה
היינו ה .ג הש" בסימ שפ"ו סק"ד תומ בהבנת הרמב" את דברי רש"י .לנגד עומד
המהרש"ל בב"ק פ"ב סימ ל"ו ופ"ט סימ י"ט ,הטוע שג לרש"י יש חילוק בי גרמא לבי
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ההבדל בי גרמי לבי נזק גמור שממנו מתחילי לחייב .התויית קו זה חשובה ,מ
העבר השני ,ג לשיטתו של הריצב"א .וכאמור ,לשיטות רוב הראשוני יש ג
משמעות מרכזית לאבחנה בי גרמא לבי גרמי.
לאור הגמ' בב"ב כב :שאוסרת א! גרמא )חר! העובדה שאי חיוב ממוני( ,יש
לבחו קו גבול הגדרתי נוס! .יש להגדיר מהו ההבדל בי גרמא לבי תופעה שהיא
מותרת לחלוטי ,ואי בה אפילו פ איסורי.
התייחסות לנושא זה צריכה לקחת בחשבו את ההיקש לתחומי נוספי בהלכה
שבה יש נגיעה למושג של גרמא .מושג זה עולה בהרחבה ביחס לשבת ,ובסוגייה
המרכזית בשבת קכ :נידו ג איסור מחיקת הש בהקשר זה.
יתכ שיש להיסמ על קביעות כוללניות שמכריעות הא גרמא נחשב כמעשה או
לא .לקביעות אלו תהיה השפעה על כל התחומי שבה דני בגרמא .א יתכ
בהחלט שיש מקו לחלק בי התחומי ולא צרי לראות את כול בעי אחת .למשל,
התוס' בב"ק ס .ד"ה ליבה ,מרחיבי בדבר ההשוואה שקיימת או לא קיימת בי גרמא
בניזקי לבי גרמא בשבת.
הדיו ברובד ה'איסורי' של גרמא מוביל ג לשאלה של הרחקת נזיקי .זהו התחו
המובהק שבו יש איסור ללא חיוב ממוני .ואכ ,זהו המצב ברוב הסוגיות של הרחקת
נזיקי ב'לא יחפור' )א כי בסוגיית רקתא ,למשל ,נחלקו הראשוני הא מדובר
באיסור גרידא או שמא ג בחיוב ממוני.(14
ג לנושא זה מוקדש דיו בקונטרס דינא דגרמי ,ויש לבחו עד כמה הרחקת
נזיקי מכונפת ביסודות של גרמא ,ועד כמה מדובר ביסוד נפרד שאינו קשור לאיסורי
נזיקי פורמליי אלא לזכויות משפטיות כלליות.

14

גרמי.
מעבר לדיו בשיטת רש"י ,מציי הש" שרוב הראשוני מחלקי בי גרמא לגרמי .בסימ תי"ח
סק"ד מכנ! הש" שני ראשוני נוספי למחנהו של רש"י .האחד מה הוא הראב" ,וממנו
אכ עולה מפורשות שאי חילוק בי גרמא לגרמי .השני הוא הרמב" ,ופה מדובר בקביעה
מחודשת למדי ' שג לרמב" אי חילוק בי גרמא לבי גרמי.
בנקודה זו הרחבנו בשיעור העוסק באש.

