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:פתיחה לשיעור–שאלת דיון 
אם שהתה הבהמה בגינה לאחר שנפלה ואכלה והמשיכה  

האם גם על שאר הערוגות  , לאכול עוד ערוגה ועוד ערוגה
או שזה כבר נחשב  ( מחיר זול)משלמת רק מה שנהנית 

?  הכללפשיעה ומשלמת 

משלמת רק מה שנהנית  , למדנו שאם נפלה לגינה ונהנית
.אך לא את כל הנזק

:רקע-הקדמה 



:דעת רבי יוחנן
אפילו מערוגה לערוגה ואפילו כל היום  : ורבי יוחנן אמר"

"עד שתצא לדעת ותחזור לדעת, כולו

אבל מערוגה  . לא שנו אלא באותה ערוגה: אמר רב כהנא"
!משלמת מה שהזיקה, לערוגה

:דעת רב כהנא

לא שנה התנא במשנה שמשלמת מה שנהנית ולא מה שהזיקה אלא במקרה שאכלה , כלומר: י"רש
אנוסה היא גם באותה אכילה כי , שאנוסה היא בנפילהשמכיון. מיד באותה ערוגה שנפלה שם

אבל הלכה מערוגה לערוגה ואכלה . שהיא רואה את התבואה קשה לה להתגבר ולא לאכולמכיון
(כי זה נחשב אכילה חדשה שלא מחמת אונס)משלמת מה שהזיקה 

כל עוד שלא יצאה הבהמה מהגינה וחזרה מחדש שלא מחמת אונס היא יכולה להסתובב  : פירוש
שהכלמערוגה לערוגה ולאכול שם כל היום כולו ועדיין תהיה פטורה מלשלם את כל הנזק משום 

. נחשב מחמת אותה נפילה כל עוד שלא יצאה והבעלים שלה מודעים לכך



:פירוש
יוחנן לומר שזה נחשב לפשיעה  ' שאין כוונת ר, יוחנן' מפרש את דברי רפפארב 

רק כאשר הבהמה יוצאת לדעת הבעלים וחוזרת לשם לדעת הבעלים במקרה  
(  בשמירה פחותה)אלא אפילו אם הבעלים נעלו כראוי . שהם לא נעלו כראוי

גם אז זה נחשב , ואכלה( שלא מדעת הבעלים)והיא יצאה משם וחזרה לגינה 
,  משום שיכול הניזק לומר לבעל הפרה–פשיעה והיא תשלם כל מה שהזיקה 

כל פעם שהיא תצליח  , שהבהמה כבר יצאה פעם אחת וראתה את הגינהמכיון
שמירה פחותה לאחר  מספירקולכן לא . להשתמט היא תמשך לגינה בחזרה

כזה אלא שמירה מעולה ואם לא שמרתם עליה שמירה מעולה תשלמו את  ארוע
.   כל הנזק

אלא כיון  , עד שתצא לדעת ותחזור לדעתתימאלא : פפאאמר רב "
דאמר: מאי טעמא. לדעת אף על פי שחזרה שלא לדעתשיצתה
".     ריהטאלהתם -דמשתמטאכל אימת , דילפאכיון , ליה

:מבאר את דעת רבי יוחנן פפארב 


