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> .1להורות נתן ח״ג סי׳ ק׳׳כ
י האם מותר או אסור מה״ת להזיק לכתחילה על מנת לשלם.

<ך־

 .2אורח משפט {קוק} ח״מ סי׳ כ״ו ד״ה ובכלל
במציל ממונו ע״י שמזיק ממון חבירו ,אם עבר על עשה ד״ואהבת" לסוברים שזהו מקור האסור להזיק.

׳^3

; .להורות נתן ח״ב סי׳ ק״ח
מטעם מה יש איסור להזיק.
״׳2
 .4איתן אריה סי׳ קט״ז
המזיק את חבירו ,גם אחר ששילם הנזק ,מחויב בתשובה על כך .כרטיס זה מופיע גם בח״מ סי׳ ת״כ

 .5מוריה אלול תשל׳א עמ׳ ק״א
אם יש איסור להזיק ממון חבירו ,ומשום מה.

7? *1(4

✓/א׳ *ץ
 6שמעתתא דרב״א ח״ב סי׳ א׳ דף ז׳ ע״א
כ׳ לבאר במזיק דחייב לשלם .דהאיסור לכתחילה להזיק מניין לנו.
 .7יד רמה {סולובי} ח״מ סי׳ ע״ה אות ג

י׳^

^?725

ה2

מחדש בזה בדין מזיק חבירו דמלבד חיוב תשלומים עליו ישנו עליו מה״ת איסור בפ״ע על עצם מעשה
ההיזק .כרטיס זה מופיע גם בח״מ סי׳ תכ״ב
"
 .8שמעתתא דרב״א ח״ב סי׳ א׳ דף ח׳ ע״ד
אם אסור להזיק לכתחילה ממון חבירו משום הצלת נפשות עצמו .כרטיס זה מופיע גם בח״מ סי׳ שפ״ח

 .9זכר נפתלי סי׳ כ״ז
בענין איסור להזיק לחבירו מאיזה טעם הוא.

יי

 .10שמעתתא דרב״א ח״ב סי׳ א׳ דף ח׳ ע״ב
בדברי הפרישה שב׳ דאיסור להזיק ממון חבירו לומדים מאיסור דגניבה וגזילה ,כ׳ לדון בדבריו.

*)
י* י,
'זי,גז
וו .מקור חיים סי׳ ל״ג
ןו איסור להזיק ממון חבירו אעפ״י שדעתו לשלם וכן אעפ״י ששילם צריך לפייס להניזק.
()!20
!120/

ה/׳ט /ר

^13

״2

ודרשת

שופטים — בענין איסור לקיחת שוחד

אותמ^כרשעים .ויהא איסור בדבר כנלע״ד ודלא
כמשמעות החו״י וצ״ע לדינא.
י״ל שיש בוה סברא ג״כ ,כי כששניהם צדיקים
בעיניו יפשר ביניהם ,אפי׳ אם אחד מהם
צודק,וימצאראיהלעצמואח׳׳כ,אע״פשהואאסודנדאיתא
בחו״מ סי׳ י״ב סעי׳ י״ד ועוד דברים כאלו ,ואם כנים
הם הדברים הנ״ל ,י״ל שלכן נתיב יעור עיני חכמים
וחכמה בגוים תאמין ,וא״כ אסור ליתן שוחד לגוי
חכם ,ולכן כתיב חכמים ופקחים (כי פקחות היינו
במילי דעלמא כמו שפי׳ הגר״א הובא בסוף דברינו
לקמן עיי״ש ).ויסלף דברי צדיקים שבא לרמז שאם
יקבל שוחד משני הצדדים ויהיו שניהם צדיקים בעיניו
אפ״ה אסור כנ״ל ,ולכן כפל הפסוק הלשון לפי האבן
עזרא הנ״ל אחד לחכמים ואפי׳ לחכמי אומות העולם,
ואחד לאסור קבלת שוחד משני הצדדים.
ןי״ל בדרך דרוש שלכן עונשו הוא ,שהוא מתטפש
בטירוף דעת ,כהגמ׳ כתובות הנ״ל ,ני הוא
חשב להתחכם ולקבל שוחד משני הצדדים שלכאו׳
אין בוה איסור ולכן מדה כנגד מרה מכיון שאיסור
הוא אדרבה דעתו מיטפשת עליו ,אבל י״ל שרש״י
ס״ל לדינא שאין איסור לגוי לקחת שוחד ,לכן פי׳
הפסוק כי השוחד יעור עיני חכמים היינו חכמי
התורה ,וא״כ דברי צדיקים מיותר ,ולכן פי׳ שהוא
דברים מוצדקים ,וא״כ י״ל שלכן פי׳ דש״י בגט׳ שבת
שם ההוא פילוסוף שמין הי׳ ,היינו אפי׳ ישראל
מומר ,וקמ״ל שהי׳ מותר להם להתלוצץ ממנו,
ובישראל בדור אפי׳ במין אין הקב״ה מצרף מחשבתו
למעשה ,והם רק התלוצצו ולא הי׳ דין כלל ולכן הי׳
מותר ,אבל בגוי פשוט שאין חשש לפני עור ,כי
לדש״י מותר לעכו״ם לקבל שוחד כהאו״ת דלא
כהירושלמי ,וא״כ לא הי׳ שום חידוש ,או שפי׳ מין
שהי׳ יכול להיות גם ישראל וגס גוי ,וקמ״ל שבשניהם
מותר ,אם הוא גוי פשוט כי אין איסור לתת שוחד,
ואם ישראל אין איסור כי אין הקב״ה מצרף מחשבה
כמעשה.
זה דלא כרבינו יונה בשערי תשובה שכתב
שישראל שעבר עבירות פעמיים נענש גם על
מחשבתו לצבור עיי״ש( .ואפשר שרש״י חולק ע״0
ח״ל בשער א׳ אות ה׳ ,וארז״ל על איש שעבר עבירה
ושנה בה כי מכאן ואילך אם יחשוב לעשות העבירה
ונאנס ולא עשאה מחשבתו הרעה מצטרפת למעשה,
ועליו נא׳ הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה פרי
מחשבותם עכ״ל .יוצא שהי׳ אסור לאימא שלום
לשחד את המין אם ישראל הי׳ ,וא״כ י״ל שר״י יאמר
דמיירי בפילוסוף גוי דוקא נפרש״י בע״ז כנ״ל.
בחובות הלבבות נאמר שמדרך היצה״ר ליתן
לאדם שוחד כיצד הוא משדלו שלמד תורה
הרבה ,ומותר לו לנוח קצת מיגיעתו ,ואפ״ל שגם זה
מרומז בפסוק לא תקח שוחד מהיצה״ד שלמדת תודה,
כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים ,כי
אם יפסיק מלימודו יום אז יומיים יעזוב אותו לימוד,
ובא לידי שכחה ,שמשכה לימודו ונטרפת דעתו

אכל

אבל

והגה

רחק

תנג

!ור^ל
אליהו ובדברי אליהו
וחכמתו ,ועיין בהגר״א בקו?”
שכתב שהדיין צריך שיהי׳ לו חוץ מחכמת התורה גם
פקחות בעניני העולם להבין ערמומיות של בני אדם,
וזה מה שאומרת לו התורה שגם יעור עיני חכמים וגם
יעור פקחים ,ששני הדברים נאבדים ממנו ע״י לקיחת
שוחד ,וה׳ ישמרנו מיצרנו שלא ישחר אותנו ,ונעבוד
את בוראנו בכנות עפ״י חקי התורה ,ועי״ז נזכה לקבל
פני משיח צדקינו בב״א.

פרשת שופטים תשנ״א

יהז״ס

א) כתיב

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך
אשר ה׳ אלקיך נתן לך לשבטיך ושפטו
את העם משפט צדק ,לא תטה משפט לא תכיר פנים
ולא תקח שחד וגו׳ ,ושוב כתיב צדק צדק תרדוף למען
תחי׳ וירשת את הארץ אשר ה׳ אלקיך נתן לך .ודרשו
חז״ל בסנהדרין דף ל״ב( .הובא דרשתם ברש״י)
דכדאי הוא מנוי הדיינין הכשרים להחיות את ישראל
ולהושיבן על אדמתן ,ופי׳ הגור ארי׳ והשפתי חכמים
דע״כ למען תחי׳ קאי אשופטים ושוטרים תתן לך ולא
על צדק צדק תרדוף ,דאלת״ה קשה וכי בשביל זה
שהיחיד הלך אחד ב״ד יפה יחיו כל ישראל ,אע׳־כ
משום מצות מינוי הדיינים שהוא לכולם יזכו לחיים
ולירושת הארץ .ולפי דבריהם קשה למה הפסיק
**'התורה במצוות אחרות ,והול״ל שופטים ושוטרים תתן
לך למען תחי׳ וירשת ,ואח״ב לא תטה וגו׳.
ב) עךך צ״ב הלשון תתן לך דלך לכאו׳ מיותרת
היא ,ורש״י בפרשת לך לך פי׳ לך
להנאתך ולטובתך ,והי׳ אפשר לפרש כן גם כאן אלא
דלכאו׳ שם היתה הנאתו וטובתו השלמה ,שיהי׳ לגוי
גדול מבורכת ובו׳ ,משא״ב כאן הרי על הצד שיצא
חייב בדין לכאו׳ אין וה הנאתו וטובתו כלל ,והנאת
וטובת כלל ישראל האמיתית היתה לו לא היו דיני
תורה כלל ,דהיינו שלא יהא מחלוקת ביניהם ולא
יצטרכו ללכת לדין תורה ,ואיתא בקש״ע סי׳ קפ״א
סעי׳ א׳ וז״ל ,כשנפל בין שני בני אדם איזה סכסוך
ראוי להם להתפשר בטוב ,ושיוותר כל אחד נגד
חבירו ,כדי להרחיק מזילותא דבי דינא בכל מה
דאפשר עכ״ל .יוצא דשופטים ושוטרים אינם
להנאתינו כלל וצ״ב.
ג) וכן קשה דהול״ל שופטים ושוטרים תתן לכם
לשון רבים עיין בדרש משה שהק׳ כן.
ך /עךך הק׳ האלשיך הקדוש על כפל הלשון צדק
צדק ,וכן הלשון תרדוף צ״ב ,דבכל מקום
רדיפה הוא לרודפו לעקרו מן העולם ,וכאן ע״ב הפי׳
הוא להיפך ,והול״ל בצדק תחזיקון.

ודרשת וחקרת ־ א ב גרוסמן ,אהרן יהודה בן אברהם משה הלוי עמוד מס (468תודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

תנד

ודרשת

שופטים — בענין איסור להזיק

ה) בכלל

צ״ב למה דוקא ע״י מצות שופטים
ושוטרים יזכו לחיים ולירושת הארץ,
איזה מרה כנגד מדה יש כאן.
ראובני איתא צדק צדק צדק למטה,
)1
צדק למעלה ,כשם שב״ד של מטה
דנים את הגוף ,כך כ״ד של מעלה דנים את הנשמה
וכו׳ ,ולפ״ז צ״ב המשך הפסוק למען תחי׳ וירשת,
הלא אין חיים וירושת הארץ לאחר מיתה ,ודוחק לומר
דקאי אחיי העוה״ב וירושת גן עדן וצ״ב.
אל הביאור בהקדם שני חקירות כענין נזיקין
ראשית כל האם יש איסור בתורה להזיק,
והרמב״ם בפ״ה מהל׳ נזקי ממון הל׳ א׳ כתב שאסור
לאדם להזיק ולשלם מה שהזיק ולא כתבו נושאי
הכלים מקור לדבריו .ובתורה כתיב רק מכה בהמה
ישלמנה אבל שאסור להכות בהמה לא מצאנו.
והחקירה השני׳ היא כשממונו של אדם הזיק מה היא
סיבת החיוב דבעל הממון ,האם הוא משום שהוא
עשה את ההיזק כגון כריית הבור ,או משום שלא שמר
אותו ,דהיינו משום ולא יכסנו .ויש דרשה במכילתא
.כי ,יפתח וגו׳ או כי יכרה וגו׳ ,לחייב על הפתיחה בפני
עצמו ועל הכרייה בפני עצמה ,אלא שהגר״א מחקו
וכתב בעל התורה תמימה דאולי מפני רוב פשיטותה
מחקו .אמנם לפי מש״כ אדרבה חידוש גדול חידש לנו
המכילתא ,דעל עצם הכרייה הוא חייב ולא על אי
שמירתו ,ואולי הגר״א מחקו משום דס״ל ראינו חייב
על הכרייה עצמה .וראי׳ לדבר יש מהמכילתא עצמה
דדרשו מיד אחרי זה ד״א ,הקיש פותח לכודה ,וכורה
לפותח ,מה פותח ברשות פטור אף כורה ברשות
פטור ,והמג״א בזית רענן בילקוט שמעוני אות קכ״ב
פי׳ .כגון שפתח לשאוב מים ,ובעודו שואב נפל
לתוכו ,פטור ,אף כורה ברשות כגון שחפר לרבים
פטור ,ומזה משמע ע״כ שאין סיבת החיוב חפירת
הבור אלא אי שמירתו ,ובשעת השתמשותו בו א״א
הי׳ לו לשומרו ולכן פטור הוא ,ולכן מחק הגר״א את
הדרשה הקודמת.
ןין3ן בזה דברי המל״ט בפ״ב מהל׳ רוצח ושמירת
 1נפש הל׳ ב׳ שהביא בשם המהרימ״ט להסתפק

בילקוט

ונבוא

אי אמרינן באיסורא דרבנן אין שליח לדבר עבירה,
והק׳ שהוא רש״י מפורשת בביק דף נ״ג .בד״ה נפל
לפניו ,שכתב דחופר בשליחות השליח חייב ,כי אין
שליח לדבר עבירה ,דאסוד לקלקל רה״ר ,ואיסור זו
היא דק מדרבנן .ועוד הביא ראי׳ מב״ק לעיל מיניה
בדף נ״א .בור של שני שותפין היכי משכחת לה ,אי
דשויה שליח אין שליח לדבר עבירה ,וכתב המל״ם
שהוא אותו עבירה דקלקול רה״ר שהוא דרבנן ,וצ״ל
דס״ל להמל״מ שהאיסור בתורה הוא אי שמירתו
כנ״ל ,והברייה עצמה מותרת היא מן התורה ורק
מדרבנן אסרוהו.
קשה על מש״כ הנוב״ק חלק אה״ע סי׳ ע״ח
בענין מי שגירש את אשתו בע״ב ע״י שליח,
ועבר על החרם דרכינו גרשום אי הוי גט ,שהשליח
הי׳ לדבר עבירה דרבנן ,והנו״ב כתב דיש שליחות

ומכאן

וחקרת

לעבירה דרבנן ,והביא ראי׳ משליח שתרם מהרעה על
היפה וכו׳ ,ובסוף הביא את המל״מ הנ״ל והק׳ עליו
דלא יתכן דמדאורייתא מותר לחפור בור ברה״ר ,דא״כ
לר׳ יהודה בב״ק דף ל׳ .דס״ל בפוסקין ביבותיהן
בימות הגשמים ובא אחד והוזק בהן דפטור משום
רעשה ברשות ,גם בבור נאמר כן ,רכיון דחפר את
הבור ברשות לא משכחת לה חיוב דבור לד״י ,אמנם
דבריו לא זכיתי להבין דלעולם י״ל דמותר לחפור את
הבור ברה״ר מדאורייתא ,אלא שיש לו חיוב לשומרו
כדכתיב ולא יכסנו ,ולכן הוא חייב ,משא״ב בתקנת
עזרא זו דפוסקין ביבותיהן ומוציא אדם תבנו לזבל
שם התקינו שאינו צריך לשומרו ,וטעם הדבר י״ל
בפשיטות דכיון דבימות הגשמים בין כך איבעי ליה
לעיוני ומיזל ,ולכן פטרוהו משמירה ,אבל בור אפי׳
היכי שמותר לו לחופרו ,מ״מ מחויב הוא לשומרו
ופשוט .וע״כ צ״ל דס״ל להנו״ב שסיבת החיוב דבור
הוא חפירתו ,אבל כבר כתבנו שמחיקת הגר״א דרשת
המכילתא משמע שאין חיוב על החפירה ,ומה יעשה
הנו״ב בחפר ברשות ולא שמרו וצ״ע( .גם הקובץ
שיעורים בב״ב פ״ב אות ע״ו הק׳ על המל״ט ממש״ב
הרמ״ה בב״ב פ״ב אות ק״ז דבנזקק יש שני איסורים
א — ואהבת לרעך כמוך ב — לפני עור לא תתן
מכשול ולפמש״כ לק״מ כי רק על אי שמירחג עובר
הוא על איסורים הנ״ל ,אבל חפירת הבור לעולם
מותר ,ואין כאן שום השגה כלל כנלענ״ד).

וד,גר״ךן

מבריסק בחידושי ב״ק דף מ״ח :הביא
ראי׳ דע״כ יש איסור להזיק כלפי שמיא
ממ״ד כופרא כפרה ,חזינן דהאדם צריך כפרה על נזקי
בהמתון־ולכאו׳ ק״ק מכאן על מש״כ המבי״ט בקרית
ספר פ״ה מנזקי ממון שכתב שלהזיק ע״מ לשלם אינו
אסור אלא מדרבנן .ולענ״ד י״ל שאין כאן סתירה כלל,
די״ל שהמבי״ט ס״ל כהרבינו יונה בריש מסכת אבות
שכתב דלאו דלא תגזול הוא אזהרה לכל הניזקין,
והדבר משה בפתיחתו לב״ק כתב די״ל שכן הוא דעת
הדא״ש בריש מס׳ מדות ,שהק׳ האיך מותר לשרוף
כסותו של הישן על משמרתו בביהמ״ק הא יש איסור
בל תשחית ,ותי׳ דהפקר ב״ד הפקר ,ותמוה הלא גם
על הפקר יש איסור בל תשחית ,ועוד הא כאן יש לו
צורך בהשחתתו ,ומצינו בברכות דף ל׳ :מר בריה
דרבינא עבד הילולא לבריה ,חוינהו לרבנן דהוו
קבדחי טובא אייתי כסא דמוקרא בת ארבע מאה זוזי
ותבר קמייהו ,ואעציבו ,וכן רב אשי שם משמע
דכשיש צורך בדבר אין בה איסור בל תשחית ,וה״ה
בכהן ישן ,וא״כ מה הק׳ הרא״ש ,וכתב הדבר משה
די״א דטעות סופר נפל שם ,וצ״ל והא עבד אבל
תגזול ,וע״ז תי׳ דהפקר ב״ד הפקר ,ולפ״ז מבואר דגם
הרא״ש ס״ל כרבינו יונה דכל מזיק עובר בלא תגזול.

אמנם

אני בעניי מצאתי ברא״ש עצמו בתשובתיו
כלל ק״ח סי׳ י׳ שכתב דהאיסור להזיק הוא
מהא דכתיב דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום,
ואולי יש לדחוק ולגרוס ברא״ש בל תזיק וצ״ב.
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שופטים — בעניו איסור להדק

יהי׳ איך שיהי׳ רבינו יונה מפורשת יש כאן שהוא
משום בל תגזול ,וי״ל שכן ס״ל להמבי״ט ,וכד
נדייק בדבריו בקרית ספר שם נראה שכתב שהמזיק
ע״מ לשלם אינו אלא מדרבנן ,והוא כי אע״פ שהגונב
ע״מ למיקט הוא איסור דאורייתא כמבואר בספרי
עה״פ לא תגנובו ,עיין בשו״ע חו״מ סי׳ שמ״ח
ובקצוה״ח שם ס״ק א׳ ,מ״מ י״ל דהיינו דוקא בגונב
ממש ,שקנה בקניני גדלה ,ומחשבתו להחזיר אינו
מועיל ,משא״ב במזיק י״ל דס״ל להמבי״ט שהאיסור
דלא תגזול הוא עובר רק כשאינו רוצה לשלם אז הוא
נחשב כגוזל את הממון ,והגו״ח מיירי בסתם מזיק
שלא שמר את שורו ,ולא ע״מ לשלם ,והוא באמת
צריך כפרה וא״ש.
בדף ב׳ :בב״ק הק׳ על הא דאיתא בגט׳
דקרן מחוברת כולה מועדת היא ,אדרבה
אימא כולה תמה היא ,ותי׳ דבעינן להחמיר בנזיקין
כאיסורין ,והק׳ החת״ס בשו״ת יו״ד סי׳ רמ״א דהוא
נגד כמה מקומות בש״ס דנזיקין הוי ממונא ,ותי׳
החת״ם דעיקר ענין הנזיקין הוא גדר למ״ע דנשמרתם
מאד לנפשתיכם ,ולא תעמוד על דם רעך ,ואם אנו
דנים על חיוב שמירה אז ברור שהוא איסור דאורייתא
ולחומרא ,אבל כל ספק הבאה אח״כ לענין תשלומין
בזה אזלינן לקולא לנתבע ככל ספק ממונא .והקה״י
בסי׳ א׳ בב״ק הביא בשם החת״ם פסוק אחרת והוא
מהא דכתיב ,שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו ,וסי׳
הרמב״ן שהוא הנהגת סדרי המדינה ,שמסרו הקב״ה
לחכמי ישראל .והמשך חכמה כתב בפרשת קדושים
עה״פ לפני עור כתב דהכורה בור ברה״ר עובר אלפני
עור לא תתן מכשול ,והבורה ברה "י עובר על לא
תשים דמים בביתך .והרש״ש בכתובות דף י״ח .וכן
החלקת יואב חו״מ סי׳ כ׳ וכן הקה״י הנ״ל כתבו
שהוא נלמד מקו״ח מהשבת אבידה ,ומה המוצא
אבידה או רואה את נכסי חבירו אבודים והוא יכול
להצילם חייב הוא בהשב תשיבם ,ואם לא השיבם עבר
אלאו דלא תוכל להתעלם ,אע״פ שהוא לא גרם אבירה
זו ,כ״ש שאסור לו לכתחילה לגרום נזק לחבירו.
וךן5׳ החלקת יואב על עצמו דברש״י בב״ק דף נ״ג:
מבואר דהיזק שאינו ניכר אינו אסור אלא
מדרבנן ,עיי״ש בד״ה מטמא מדמע ומנסך ,ואם איתא
דכל מדק עובר אלא תוכל להתעלם לכאו׳ גם בהיזק
שאינו ניכר יש מצות השבת אבידה ,דאטו מי שרואה
האיך שאדם עומד לשים עול על פרה אדומה של
חבירה אינו חייב להזהירו נדי להציל את הפרה
מליפסל ,ותי׳ החלקת יואב דאה׳״נ ,באמת אין חיוב מן
התורה להשיב אבידה כזו שאין גופו ממון ,והביא
ראיה מהסמ״ג שאין מצות השבת אבידה מן התורה
על שטרות שנאבדו ,מכיון שאין גופן ממון עיי״ש
ודו״ק .ויש לעיין עוד במנחה חינוך מצוה מ״ג דף
ע״ט ע״ג ,שמשמע מדבריו שהאיסור להזיק הוא ק״ו
מלא תשים דמים בביתך ,ומה בביתך אסור ברה״ר לא
כל שכן ,וע״ע בביאור הגר״א נחו״מ סי׳ קנ״ה ס״ק ח׳
שהביא מת׳ הרמב״ם והרא״ש הנוגעת לנד״ד ואכמ״ל.

הרשב״א

רחק■!

תנה

וראיתי* כאן לסכם כל השיטות בגדר האיסור
בנזיקין ואלו הם :א) רבינו יונה — לא
תגזול .ב) הרא״ש — דרכיה דרכי נועם .ג> מבי״ט —
ע׳־מ לשלם רק מדרבנן .ד) חת״ם — שם שם לו תק
ומשפט .ה> חת״ם — ונשמרתם מאד לנפשותיכם0 .
חת״ס — לא תעמוד על דם רעך .ז) חלקת יואב,
רש״ש ,וקה״י — השב תשיבם ,לא תוכל להתעלם .ח>
קה״י — שופטים ושוטרים תתן לך .ט) הגר״ח —
ולא ישמרנו וכופרא כפרה ,וכ״כ רבינו חננאל בב״ק
דף ט״ו .עיי״ש .י) הרמ״ה ומשך חכמה — לפני עור
לא תתן מכשול .יא) ואשר נלענ״ד דאפשר להוסיף את
כל המצות שהביא מרן הח־׳ח בהקדמתו לספר אהבת
חסד וללמוד מקו״ח ,ומה אם חייב אדם לעשות חסד
לחבירו כ״ש שאסור להזיקו ,שהוא היפך חסד ,והם
מצות והלכת בדרכיו ,וכן והודעת להם את הדרך ילכו
בה ,לפי דרשת חז״ל ב״ק דף ק׳ .וב״מ דף ל׳ .את
הדרך זו גמילות חסדים וכו׳ ,וכן מצות והחזקת בו,
וחי אחיך עמך ,אם כסף תלוה את עמי ,שהוא חיוב,
וכן יש קו״ת ממצות צדקה ,לא תאמץ את לבבך ,ולא
תקפוץ את ידך ,נתון תתן ,עשר תעשר ,ופשוט
שלפעמים אפשר לעבור על שאר הלאוין שכתב הח״ח
שם ,כגון לא תקום ,ולא תטור ,ולא תשנא את אחיך
בלבבך ,הכל לפי הענין כמובן.
,יעפ״י* מש״כ הקה״י שהכל נלמד מן הפסוק שופטים
ושוטרים תתן לך והסביר דאילו באו לפני
ב״ד לדון ע״ד שזה רוצה להזיקו ואפי׳ ע״מ לשלם,
ודאי הב״ד מחוייבים למונעו ,דהא אין לו רשות
בממון חבירו ,ובעל הממון ודאי יכול לעכב עליו את
שלו ,וכל שהב״ד צריכים לעכבו אסור לו לעשות .ג״כ
בעצמו ,שזהו יסוד ענין דיני ממונות עפ״י הוראת
ב״ד ,והוא בכלל מצות דינין ,י״ל דלכן כתיב תתן לך,
לשון יחיד ,לרמז דין זה שמצות הדיינים שייכת לכל
יחיד ויחיד שלא יזיק את חבירו ,ולכן כתיב לך
להנאתך ולטובתך ,שאם לא נזיק לא נטצרך להגיע
לזילותא דבי דינא ,וזה הנאתינו וטובתינו האמיתית
כמש״ב לעיל בריש דברינו.
ויובן ג״כ המדה כנגד מדה שבזכות מצות שופטים
ושוטרים שלא נזיק נזכה לחיים טובים,
כפשוטו בלי הפסדים ,וכן לירושת הארץ ,וכן מצינו
בב״ק דף פ׳ :עשרה תקנות ותנאים התנה יהושע וע״מ
כן הנחיל את הארץ ,וכולם כדי שיחיו בשלום ושלוה,
כי א״י אינה סובלת מחלוקת ,ולא מצא הקב״ה כלי
מחזיק ברכה אלא השלום ,ואמרו חכמינו שבתי בבית
ה׳ זו תודה ,לחזות בנועם ה׳ זו ישוב א״י ,שהוא
בנעימות דוקא ופשוט.
חיים של שלום בעוה״ז נזכה לחיי העולם הבא,
ונצא זכאים בדין ,כי על מצות שבין אדם למקום
אפשר לעשות תשובה ,אבל הזיקות דבין אדם לחבירו
אין תשובה ויוה״כ מכפר ער שישלם ויפייס ,וקשה
הדבר מאד ,ולכן כתיב צדק צדק תרדוף ,שצריכים
לעבוד כאילו לרדוף את בית המשפט והצדק כדי לא
להגיע אלהם ,שלא תהא מחלקת והזיקות בינינו .ולא

ןע״י
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שופטים — בענין איסור להזיק

נצטרך לבוא לב״ד כלל ,ולכן נסמך למען תחי׳ וירשת
לצדק צדק תרדוף ולא לשופטים ושוטרים לרמז דבר
זה ,דדוקא עי״ז שלא תזיק ולא תגיע לב״ד אז תחי׳
וירשת אתה ארץ והבן.
הלשון צדק צדק הוא כהילקוט ראובני דין
למטה מדין למעלה ,וזהו כל עבודת האדם
בעוה״ז שלא יצטרך להגיע לב״ד של מעלה ג״כ ,שאם
כל ימיו מלאים בתורה ובמצות בלי חטא אין לו ממה
לפחד מאוי לנו מיום הדין הגדול והנורא ,וזהו צדק
צדק תרדוף שגם את היום הדין העתיד צריכים לרודפו
לעקרו שלא תהי׳ ,ואז נחי׳ את שתי העולמות בשלום
ושלוה והשקט ובטח בעז״ה.
וכמו שיש נזקי ממון יש נוקי דברים ,דהיינו אונאת
 .דברים ,לה״ר ,ורכילות ,שקר ,וגניבת דעת
וכו׳ ,וכל אלה הם הגורמים לנזקין הכי גדולים וידוע
פירושו המפורסם של השלה״ק עה״פ שופטים
ושוטרים תתן לך בכל שעריך ,דהיינו כל השערים של
האדם הסה ,והאונים והעיניים ,צריכים לשפוט כל דבר
ודיבור קודם שנוציאנו מפינו ,או נכניסנו לאזנינו ,ולפי
דרכינו הנ״ל הכל עולה בקנה אחד שעי״ז לא נגיע
לגזקין ולא לב״ד ,ונחי׳ ונירש הארץ ,ומי יתן והי׳
שנזכה לכל זה במהרה בימינו ע״י ביאת גואל בב״א.

וכפל

סיכום השיטות כאיסור להזיק
א) רבינו יונה ריש מסכת אבות — לא תגזול )3 .הוא-ש שו-ת
כלל ק״ח סי׳ י׳ — דרכיה דרכי נועם .ג) הרם׳׳ה ביד רפה ב״ב
פרק לא יחפור — ואהבת לרעך כמון .ד) המבי״ט בקרית ספר
פ״ה נ!קי טמון — טזיק ע״ט לשלם אינו אסור אלא מדרבנן .ה)
חת״ס שו״ת יו־׳ד סי• רט״א — לא תעסוד על דם רעך .ו)
חת״ס שו׳־ת יו״ד סי׳ רמ׳־א — ונשמרתם מאד לנפשותיכם .ז)
חת״ס הובא בקה׳־י ב״ק סי׳ א• — שם שם לו חק ומשפט לפי
הרסב״ן עה״ת שם .ח) חלקת יואב חו־ם סי׳ כ׳ ,והרש״ש
כתובות י״ח ,.והקה״י ב־ק סי׳ א• — קו״ח טהשבת אבירה .ולא
תוכל להתעלם .ט) הגר״ח ב״ק דף מ״א — :ולא ישמרנו —
כופרא כפרה( ,ועיין רבינו חננאל ב״ק דף ט״ו .).י) מנחת חינוך
מעוה מיג — קו׳־ח מלא תשים דמים בביתך .יא) משן חכמה
פרשת קדושים — לפני עור לא תתן מכשול .יב) קהלות יעקב
ב״ק סי׳ א׳ — שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך( .לענ״ד
לכאורה יש להוסיף עפ״י דרכם של המנ״ח והקה־י קו״ח מכל

יג) והודעת
המעות שכתב הח״ח בהקדמתו לספרו אהבת חסד).
אח הדרך ילכו בה עיין בביק דף ק׳ .זו גמ״ח ב״ש שאסור
להויק .יד) והחזקת בו .כ״ש לא להזיק טו) וחי אחיך עמך.
כ״ש לא
כיש לא להזיק טז) אם כסף תלוה את עמי.
יח) לא
להויק ט) לא תאמץ את לבבך .כיש לא להויק
תקפח את ידך .כ״ש לא להזיק יט) נתון תתן .כ״ש לא
להזיק כ) עשר תעשר לפי המדרש הובא כתום׳ תענית דף ט׳.
עיי״ש כ״ש לא להזיק .ומובן שהכל לפי הענק דלפעמיס יעבור
ג״כ על :בא) לא תקום )33 .לא תטור .בג) לא תשנא את
אחיך בלבבך .כד) לא תחללו את שם קדשי .כה) לא יהי׳
כקרח וכעדתו .כי) כל אלמנה ויתום לא תענון .בז) הזיק כהן
— וקדשתו .כח) הזיק אביו או אמו או אחיו הגדול — כבד
את אביך וגו׳ .כט) את ה׳ אלקיך תירא .ל) עק ביטול תורה
— ושננתם .לא) והלכת בדרכיו — מה הוא רחום וכו׳.

וחקרת

פרשת שופטים תשנ״ג

״-4

$

סיום מסכת כ״ג ומסכת מכות,

כעגין היזק ראיה

א) כתיב

לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים
בנחלתיך אשר תנחל בארץ אשר ה׳
"^,אלקיך נתן לך לרשתה .ומיד אח״כ כתיב כל פרשת
עדים זוממין ,ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו
וגו׳ ,וצ״ב סמיכות הפרשיות ,וכן הק׳ האלשיך הק׳.
ג) רש״י פי׳ כאשר זמם ולא כאשר עשה מכאן
אמרו הרגו אין נהדגין והק׳ הראשונים
הא איפכא מסתברא דמה אם לא הועילו בעדותם
נהרגין ,כ״ש אם הועילו בעדותם והרגו שיהרגו וצ״ב.
ג) הרטכ״ן והרכינו בחיי כאן ,והרמב״ם בפירוש
המשניות במכות פ״א מ״ה ,והטור
בחו״ם סי׳ ל״ח ,כולם פירשו הטעם למה מאמינים את
המזימים יותר מן הראשונים משום שהמזימים מעידים
על גופם של העדים ,והעדים אינם נאמנים על עצמם
לומר לא עשינו כך שהרי יכולים הללו לומר עליהם
שחללו את השבת או שהרגו את הנפש וכו׳ עכתו״ד.
וא״כ ק״ק הא דאיתא בב״ק דף ע״ב :עד זומם חידוש
הוא דהא תרי ותרי נינהו מאי חזית דציית להני ציית
להני וכו׳ עיי״ש הא לסי כל הראשונים הנ״ל מילתא
בטעמא הוא ואינו חידוש כלל וצ״ע.
ד) החת״ס בחי׳ לב״ב דף ל״א :מקשה* על
הרמב״ן ודעימיה שאין הנידון הומה
לראי׳ שעל חילול שבת הם לא נאמנים על עצמם
משום שהם נוגעין בדבר משא״ב בעמנו הייתם מאי
נפקא להו מינה אי היו עמהם או לא ואין בו נפקותא
אלא משום העדות שמעידים על פלוני ובזה הם לא
נוגעין בדבר וא״כ הדרא הקושיא לדוכתיה מאי חזית
דדמא דמזימין סומק טפי מדמם של העדים וצ״ע.
הסגת גבול יש לדייק שכל גבול "רעך"
צ״ב דאטו גבול שונאו מותר להסיג ,וכן
הלשון אשר גבלו ראשונים לא מבואר וצ״ב.
הטורים דרש סמיכות הפרשה שלפני הסגת
ך)
גבול ,מישראל וטוב לך לא תסיג גבול,
דבעון מסיג גבול נחרב הבית ,דכתיב הוי מגיעי בית
בבית ,וצ״ע היכן מרומז השגת גבול לחורבן הבית.
ונכוא אל הביאור בהקדם סוגיית הגם׳ ריש ב״ב דף
ב׳ .השותפין שרצו לעשות מחיצה בונין את
הכותל באמצע וכו׳ ,לפיכך אם נפל הכותל המקום
והאבנים של שניהם וכו׳ ,ע״כ .ובגם׳ שם דף ד׳.
לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם
סשיטא ,לא צריכא תפל לרשותא דחד מינייהו ,אי נמי
דפנינהו חד לרשותא דידיה ,מהו דתימא ניהוי אידך
המוציא מחבירו עליו הראי׳ קמ״ל .ופי׳ הד״ח והרבינו

ה) גפר׳
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1

סימן א׳
בעבין האיסור להזיק ממון חבירו

מזיק זעירו אם נפסל לעדות.
א .כתב רבינו הב״ח ןחו״מ סימן ל״ד ס״ק י״ב) .וז״ל
וראיתי במרדכי הארוך בשם ובינו יקיר דזזמזיק להכירו
במזיד אע״פ שדעתו בשעה שמזיק לשלם לו ההיזק
נקרא רשע דחמם ,כדאשכחן בסוף פרק הכונם (ב״ק דף
ם ):במעשה דרור שרצה להדליק גדישין של שעורים
בכדי לשלם גדישין של עדשים ,קרי ליה חבול ישיב
רשע נזילה ישלם ,אלמא דרשע גמור הוא" ,וראוי
לפוסלו לעדות ולשבועה" "וה״ה חובל בחבירו במזיד"
ולפ״ז אפילו היה טוען המזיק בברי שלא הזיק אלא כך
וכך ,אק מוסרין לו שבועה להיות נשבע ונפטר אלא
דינו כדין מי שכנגדו חשוד על השבועה ע״כ .ונראה
רתובל בהכירו במזיד פסול מדאורייתא הוא ,אבל
מדרבנן אפילו לא הכה אותו כלל ,אלא הגביה ידו על
תכירו להכותו ולא הכהו פסול .וכ״כ המרדכי פרק זה
בורר (סימן תרצ״ה) ופרק החובל <ב״ק סימן ק״ב־ק״ג)
אפילו לא תבעו זה אלא אחר עכ״ל .ועיין היטב
בבית יוסף (שם ס״ק ד׳).

ב .ואולם מאידך גיסא חזינן לרבינו המהרש״ל בספר
ים של שלמה (פרק הכונס סימן ל׳) .דכתב שלא מצינו
מזיק ממון חבירו בידיים פסול לעדות ע״כ .ואכן כבר
השיב על דבריו הגאון רע״א בחידושיו לב״ק (דף נז).
מדברי המרדכי הנ״ל .וכן משמע מסקנת הקהלות יעקב
(ב״ק סימן א׳) כהמרדכי עי״ש.
ג .והנה בחידושי הפני יהושע בב״ק (סוף פרק הכונס).
נסתפק בכך ח״ל אמד ליה רב אדא ...מה בין חמסן
לגזלן ,ותימה מה ענין זה לכאן ,ונראה דמייתי לה
משום דקאמר לעיל שעשו תקנת נגול באשו ,וכן במסור

מספקא ליה ,ואע״ג דבמתני׳ דשבועות לא קחשיב אלא
נגזל לחוד ,וא״כ סד״א דהכל בכלל גזלן רכל מאן
דמפסיד ממונא דחבריה גזלן מקרי ,להכי מקשה מה
בין גזלן לחמסן ,ומשני דחמסן היינו דיהיב דמי אבל
בלא דמי בכל מילי מקרי גולן" .ובאמת צ״ע לדיגא מאן
דמזיק ממון חבירו בידיים אי מקרי גזלן לענין עדות"
ומלשון הפוסקים לא מצינו דפסול אלא מסור לחוד.
אלא דמסברא נראה דפסול דמה לי גוזל לעצמו ומה לי
גוזל ע״מ לאבדו ואע״ם שמשלם היזיקו ,מ״מ פושע
מקרי ולא גרע מחמסן ,וכן משמע מסוגייתנו מלשון
המפרשים דמבעיר בכוונה מיקרי גזלן גמור וצ״ע
עכ״ל .ואכן לא זכר שר מדברי רבינו המרדכי והב״ח
הנזכרים.

ד .וצ״ב גדול במה נחלקו רבותינו אם מזיק חבירו
נפסל לעדות אם לאו .ובכדי לבאר זאת אמרתי לרדת
לעומקם ולשורשם של דברים בגדר האיסור להזיק .וזה
החלי בעזר צורי.
ה .והנה יש לעיין .מנלן דאסוד להזיק ,דלכאודה
ניתן לומר דמותר להזיק ,ורק שאם הזיק חייב לשלם
וכדכתיב מכה נפש בהמה ישלמנה ,אך לא מצינו
בקרא שיש גם איסור להזיק? וישאל השואל ושמא
אינו כן דלעולם מותר להזיק ומנלן דאסור .אכן נשיב לו
דאשכחן זמנין טובא במשניות ,וסוגיות ערוכות הם,
דהנה יעוין במתני׳ בב״ב (דף כ ):ובכל שאר המשניות
התם דתנן בהדיא שאסור לאדם להזיק את חבירו
ועליו להתרחק ולהרחיק היזיקו ,וכן הוא בברייתא
בב״ק (דף ו ).לגבי אלו שאמרו פותקין ביבותיהן
דאין להם רשות לעשות כן בימות הגשמים עי״ש.
וכל הש״ם מלא מוה .ובלא זה נראה לי דאין מקום
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א׳
לשאלה כלל דאק הכי נמי זאת אתינן לברורי,
ולראשונים היה זה פשוט מפסוקים וכמו שנביא
לקמן בעזר ה׳ ,ונקטו כן כדבר פשוט ,כל חד לפי דרכו.
וכעת נגש לעיקר הדברים בסיעתא דשמיא וצור שד-י
עמדי.

איסור מזיק מדאורייתא או מדרבנן
ו .והנה בתחילה עלה על לב לומד דהיא סברא
פשוטה .ראם מציגו בתורה שחייב המזיק לשלם על
התיקו ש״מ דאף אסור לו להזיק דאל״ב אמאי חייב.
אכן לאחר מחשבה אינו מוכרח כלל דדלמא אין הכי
־נמי דליכא שום איסור להזיק ורק ראם הזיק חייב הוא
לשלם על התיקו .ובמבט ראשון אמרתי דתליא סברא
זאת במחלוקת ר׳ שמעון ורבנן .דהנה תנן בב״ב (דף
כ ):לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית אלא א״כ יש על
גביו גובה ארבע אמות ,היה מעמידו בעלייה צריך
שיהא תחתיו מעזיבה שלושה טפחים ובכירה טפח,
ואם הזיק משלם מה שהזיק ,ר׳ שמעון אומר לא אמרו
כל השיעורין האלו אלא שאם הזיק פטור מלשלם ע״כ.
ונחזי אנן דבכך נחלקו ,דד׳ שמעון ס״ל דלא יתכן לומר
שלי יהא מותר לעשות פעולה מסוימת ובכ״ז יחייבו
אותי עליה ,ואם בכ״ז התירו לי ע״כ אני פטור ,וא״כ
אם חזינן בנזיקין שחייב המזיק לשלם ע״כ אף אסור לו
לעשות כן ,דאילו היה מותר לו לא היה חייב ,ואילו
רבנן סברי דאין זה מחייב דלעולם יתכן שמותר לו
לעשות פעולה זאת ופכ״ז אם הדיק נתייבו לשלם עליה,
וא״כ נמצא שאליבא ד•:׳ שמעון מצאנו מקור נאמן
לאסור לאדם להזיק .איברא דלאחר העיון היטב ניתן
לדחות מקור זה דהתם איירי במקום שלא ברי הזיקא,
והרגילות היא דליכא התיק בכה״ג ,דלכן אמרו שיעור
זה ולא יותר .ועל כן קאמר ר׳ שמעון אם התרתם לו
להעמיד בכה״ג ודאי דפטור הוא ,דהא שיעור זה איננו
מזיק ואם הזיק אנוס הוא ,וממילא אין לו שם מזיק
בכה״ג אלא משתמש מיקרי .ואכן במקום שברי הזיקא
פשוט לו שאסור להזיק ,והוא ג״כ רישא דמתני׳ דעליו
להרחיק ואסור לו לצמצם .והיא גופא אנן אתינן
למלמד מנין זאת דלמא מותר להזיק ורק דאם הזיק
חייב לשלם וק״ל.

ז .והנה יעוין התם ברש״י שכתב .וז״ל ואם הזיק אחר
שיהיו שם כל השיעורין הללו משלם מה שהזיק.
ואעפ״ב מעכבין עליו השכנים להרחיק בכל השיעורים
הללו שמא ידלק בתיהם ואין לו מה לשלם עכ״ל.
ולכאורה נדקדק בשמועתו ועולה ומתבאר מדבריו
הקדושים דאף במקום דברי הזיקא כגון במקרה דיליה
שלא הרחיק השיעורים שעליו להרחיק ,מעיקר הדין
אינם יכולים לכפות עליו שיתרחק ולא תיקם אלא רק
מחמת גזירה דרבנן שמא לא יהיה לו מה לשלם ,והיינו
שמותר להזיק מדין חורה ורק דחייב לשלם .והוא דבר
פלא דהנה חזינן לו במקום אתר דנקט בפשטות דהוי
איסור דאורייתא להזיק ,והוא בפירושו לגיטין דף נג:
(ד״ה מטמא ומדמע) .וז״ל איסורא דרבנן הוא כיון דלא
שמיה התק אין כאן איסורא דאורייתא וכו׳ ושפתיו
ברור מללו דאילו הוה זה התק ניכר הוי איסור
דאורייתא וסתרן דבריו אהדדי וצל״ע .ואמר לי חברי
היקר הבה״ח שלום גמליאל הי״ו דלכאורה ניתן לומר
דאין כוונת רש״י כאן להשמיענו אם מותר לו להזיק מן.
הדין אם לאו ,דלא בכך עסקינן דהא חוינן שרוצג3
להזיק ולא אכפת ליה ,אלא מצד עיכוב השכנים לחוד
קא מיירי ,שלהם יש זכות לעכב בעדו רק מפני שיכולים
לומר לו שחוששים שמא תיקם ולא יהיה לו מה לשלם
להם .אך זהו דוחק .ואף בעיקר הרבדים יש לערער דאם
איכא איסור הוי אומר שיש לבעלים זכות ממונית
בחפציו וממילא יוכל לעכב בעדו וצ״ע.

זז .ואשד נראה בזיז הוא .דאולי• אפשר לומר דרש״י.
ברי היזיקא דמנלי שינזק ממנו.
קאי במקום דלה
וכמו שמדוקדק מלשונו שכתב "שמא ידלק בתיהם"
ועל כן ס״ל דלית בכה״ג איסור להזיק ,ורק מפני הפסד
השכנים אתינן עליה דלמא כן ינזקו בסופו של דבר ולא
יהיה לו מה לשלם וצ״ע.

כ׳יב

ט .ואחר כותבי זאת היה נראה לי דתירוץ זה עולה
היטב^ דיש לחלק בין מזיק ממש בידיו לבין מעמיד
!דברשהוא יכול לגרום להתק לאחר מכן .דכל מה
דאמרינן דאיסור מזיק הוא מן התורה ה״מ בהולך
ומזיק ממש בידיו ,אבל במקום דלא מזיק בידיים אלא
רק מעמיד דבר שיכול לגרום לנזק ליכא איסור תורה
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0^,הן הן דברי רש״י .ובאמת שא נא עינן־ וראהתחלקו^/
| סובא רבותיי בגדר הרחקת נזיקין אס הוי מדאורייתא 1
ואו ר? מדר|^1כיעוין נספר הישר לר״ת (סימן תרט״ז?
<דנקט שהס׳רק מדרבנן ,ועיין עוד בטור (חו״מ סימן
קנ״ה) שהביא בשם שו״ת הרא״ש (כלל ק״ח סעיף י׳)
תקט דיסורם משום דרכיה דרכי נועם ,ועיין עוז
 ,בקובץ הערות (על מסכת יבמות אות י״א) במה שדן אם
 /דרכי נועם הוא דין בפני עעמו או גילוי על כוונת

 1התורה ,ועוד ראה בקרית ספר למבי״ט (פ״ט מהלכות
 /לשכנים) ובחידושי ה אריה לייב מאלק (ה״א סימן צ״ו
כס״־ק־ נ ),ועוד ואבמ״< £וא״ב שסיר נוכל לומר רכן■ ס״ל
לרש״י ז״ל דמעמיד דבר שיכול לגרום לנזק הוי רק
איסור דרבנן .ודו״ק היטב.

י .ובזה אמינא ליישב אף את דברי רש״י כמסכתא
דבב״ק (דף נג .).דאיתא התם תני רב חניגא לסיועי לרב
ונפל עד שיפול דרך נפילה מכאן אמרו נפל לפניו מקול
הכרייה חייב לאחריו מקול הכרייה פטור וזה וזה בבור,
אמר מר נפל לפניו מקול הכרייה חייב ואמאי נימא
כורה גרם ליה וכד וכתב רש״י וז״ל נפל לפניו מקול
הכרייה חייב וכורה פטור דגרמא בעלמא הוא ,וכשאין
חבורה בעל הבור עסקינן אלא שהוא שכירו וכגון
שהיתה בור כרויה ועומדת קודם לכן ,דאי האי כרייה
הוי כורה חייב דאין שליח לדבר עבירה דאסור לקלקל
ברה״ר עכ״ל .ולכאורה יש להקשות אמאי נקט רש״י
שהאיסור הוא מצד מקלקל רה״ר ולא קאמר משום
מזיק דדין תורה הואי דאסור להזיק .ומכאן יש שרצו
להוכיח דניתן ללמוד דס״ל לרש״י שליכא איסור מזיק
מן התורה .וזה סותר לדבריו בגיטין דנקט דהוי איסור
תורה וצ״ע .אך לאור דברינו דלעיל מיושב שפיר דהכא
בבור איננו מזיק ממש דבסה״ב חופר בור ואמו מזיק
כעת בידיו ולכן ליכא איסור דאורייתא בכך ,והוי
בדיוק רש״י לשיטתו כנ״ל בדבריו בב״ב דמעמיד היזק
אינו עובר איסור דאורייתא ודו״ק .ורק דיש להעיר
דמדבריו בב״ב קצת משמע דאף איסור דרבנן ליכא
וכמו שנקט שרק יכולים לומר לו שחוששים אנחנו
שמא תזיק ולא יהא לך מה לשלם ,וזה צ״ע מ״ש
מכל הרחקת נזיקין דלכל הפחות הוי איסור דרבנן.
וצל״עלעתעתה.

אש

ג

יא .ואולם אכתי לא איפרק מחולשא .דהנה חזינן לג״ר
צבי הירש הובאו דבריו בשו״ת נודע ביהודה (מהדו״ק
חלק אבה״ע סימן ע״ח) .דהביא מדברי רבינו המשנה
למלך דנקט כדברינו שאיסור זה של חפירת בור הוי רק
מדרבנן ולא מן התורה אך פליג עליה .ח״ל ולענ״ד
נראה דאק הוכחה מזה דלפי דברי המשנה למלך דהא
דאסור לקלקל רה״ר אינו רק מדרבנן קשה לר׳ יהודה
בפרק המניח (דף ל ).דס״ל כל שמותרין לקלקל ברה״ר
אם הזיקו פטורים ,א״כ בור ברח״ר יהיה פטור
מדאורייתא שהרי מן התורה מותר לקלקל ,ע״כ צריך
לומר דאסור מדאורייתא לכרות בור ואין זה ענין
לקלקול רה״ר דעלמא ,רק דומה למזיק חבירו בידיים,
דתקלה זו שעושה הוי כמזיק בידיים שהתורה חייבתה
עליו ולזה כיון רש״י שם וכו׳ עכ״ל .והרי לנו דלמד
הרב ז״ל דאף במקום שלא מזיק ממש בידיים אלא רק
מעמיד דבר שיכול לגרום שינוקו בו בכ״ו הוי איסור
דאורייתא ,וכן ראיתי שנקטו במנחת חנוך (מצוה נ״ג)
ובספר אמרי הצבי (ב״ק דף נא ).ובמרכבת המשנה
(פ״ב מהלכות רוצח ה״ב) עי״ש .ולפ״ז הדרא קושיא
לדוכתא דדברי רש״י סתרן אהדדי וצל״ע.
יג .ולאחר העיון נראה לענ״ד .דאולי ניתן לחלק בין
מעמיד דבר היזק ברשותו דעושה פעולה שיכולה
לגרום להיזק ,אך פעולה חיובית היא מתשמישיו
הצריכים לו כגון העמדת תנור וכדומה ,לבין מעמיד נזק
ממש ברה״ר כגון החופר בור .ובאמת שהדברים כבר
מפורשים בנתיבות המשפט (חו״מ סימן קנ״ה ס״ק
י״ח) .דנתקשה דבינו יעקב מה בין הרחקת נזיקין דפרק
לא יחפור שהוו רק איסור דרבנן ואינו אסור מן התורה,
לבין ד׳ אבות נזיקין דאסורים מן התורה ,והא נתזי אגן
דתנור הוי כמו אש ושורשי אילן ההולכים ומזיקים הוו
כמו שורו ההולך ומזיק וכן כולם .וכתב ליישב וז״ל
וע״כ צריך לומר וחד׳ אבות נזיקין אינו חייב עליהם רק
כשאפשר להחזיק ברשותו ובשמירה שלא יזיקו דאז
רחמנא חייבה בשמירה ובשלא שמרו מחוייב
בתשלומין ,אבל חני דחשיב בפרק לא יחפור הוא
באופן דכשיתתייב לשלם ההיזק אין אפשרות לו
לעשות תשמיש זה ברשותו כלל ויתבטל תשמיש זה
מרשותו כיון דא״א כלל בעשיה ובשמירה ,ובבטול
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רשות לא חייבה רחמנא ,וראיה לזה מב״ב (דף כג".).
וכן משמע מרש״י ...עי״ש בכל דבריו הנחמדים .ועיין
עוד בספר חק המלך על הרמב״ם (פ״א מהלכות גנבה
ה״ט) במה שכתב לסייע דבריו ולייסדם בדברי
הראשונים ז״ל עי״ש .ובזה אמדתי ליישב אף בעיות
דידן הפלא ופלא דהיזין של בור הוי שפיר איסור גמור
מן התורה ואע״ם שכעת לא עושה את ההיזק ממש
בידיו אלא רק מעמיד דבר שיכול לגרום להיזק ,מ״מ
כיון שאת המזיק לא מעמיד ברשותו אלא ברה״ר משום
דאינו דבר מוכרח כ״כ בזאת חייבתו התורה ,משא״ב
בנדון דרש״י בב״ב דהתם הוי מעמיד תשמישו ברשותו
בזה לא חייבתו תורה והוי רק הרחקה דרבנן .ודו״ק
היטב.

יג .ויש להדגיש מה שדקדקנו לעיל .דלכאורה משמע
מרש״י שאף איסורא דרבנן ליכא אלא רק גזרה דידהו
שמא יזיק ולא יהא לו מה לשלם .וזה קצת תימה דהא
בפשטות הרחקת נזיקין אם לא הוי מן התורה הוי
מדרבנן וכן איסורא מיהא הוי וכמו בד׳ אבות נזיקין
דאסור לו להזיק אף אם ישלם לו אח״כ ,והכא נמי לא
שנא ודברי רש״י צל״ע.
יד .ובאמת דלא אכחד מלומר .דאף סברת רבינו
הנתיבות המשפט אינה מובנת לי כל הצורך דמה בכך
דהוי תשמישו הצריך לו ,והא מ״מ מזיק הוא בו את
הכירו ומדוע לא תמנעהו התורה מלעשות כן ,וכי בגלל
שצריך להשתמש תתיר לו התורה להזיק חבריו ,לא
ישתמש ולא יזיק וצל״ע.

טו .והן אמת דראיתי לרבינו הרמב״ן בקונטרס דינא
דגרמי (לקראת סוף דבריו) .דג״כ נתקשה בקושיא זו
של רבינו הנתיבות המשפט אך רוח אחרת היתה עמו.
דהנה יעוין לו התם דהביא מהמשנה דבב״ב (דף כ):
וכתבה לפרשה כפירוש רש״י ז״ל .וז״ל ואם חייב
לשלם מה שהזיק היאך יכול להויקו ולומר בתר הכי
משלמנא ונמצא זה צריך להתעצם עמו בב״ד כל יום
ויום ובדתנן ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק,
ואע״פ שמשלם צריך להרחיק שיכול הלה לומר לו אין
רצוני שתזיקני ותשלם לי שקשה גזל הנאכל .ואע״פ
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שהוא משלם רשע מיקרי כדכתיב חבול ישיב רשע וכן
פירש רבינו שלמה וכו׳ .ואח״ב המשיך ואמר ואכתי
איכא למידק ואי אזלי שורשין ומוקי ליה לבור מאי
טעמא פטור מלשלם הא שורו הוא והוד ,ליה לטפויי
באפייהו .ולא קשיא דכיון דלאו גופיה דאילן קא מזיק
/*33לא שורשין הוא דמזקי ושורשים ממילא קא אתו
פטור אע״ג דממונו הוא ,ומ״מ יש לזה רשות לקוץ
השורשים .וליכא לדמויי לשורו שהזיק בצרורות,
דשאני התם דכוחו דשור הוא ומגיחה דידיה דמי
והתורה חייבתו אבל הכא "נולד הוא ופטור" שאין
שמירתן עליו ואינו כוחו של אילן הנטוע .וליכא לדמויי
לאש שהוא הולך ומזיק שכיון שליבה את האש עיקר
השלהבת הוא מזיק והולך ואוכל ומזיק ,אבל ועך נולד
הוא ואע״ג שמחמת אילן הוא מזיק פטור עכ״ל.
=^טז .ומזה עולה לנו תירוץ נוסף ונכון מאור לסוגייתנו
ואף סתירת רש״י אזלה ופרחה לה ).שיש לחלק בין'
מעמיד בור שהוא דבר המזיק בעצמו דאז הוי איסורא
דאורייתא לבין מעמיד תנור שרק יוצא ממנו עשן
שהולך ומזיק אך לא התנור עצמו מזיק ובזה ליה
איסורא דאורייתא ודו״ק.
יד .אך בעניותי אף דברי קודשו אלו של רבינו הרמב״ן
לא זכיתי להבין ולרדת לסוף דעתו הרחבה .דלכאורה
מה לי אם הדבר עצמו מזיק כמו שור ובור ,או דבר
שיוצא מהדבר עצמו מזיק כמו עשן שיוצא מתנור או
שרשים שיוצאים מהאילן דומיא דתנור ,והא בעי וביני
מזיק הוא את הבירו והיה לתורה לאסור עליו לעשות
כן ,ולא רק שרבותינו יאסרו כן משום גזירה וצ״ע.
ידו .ובהביטי ראיתי שעמד בביאור דברי הרמב״ן
הגאון ר׳ יחזקאל הלוי ברשטיין בספרו דברי יחזקאל
(סימן מ״ט ס״ק ה׳) .וז״ל ונראה לפרש דברי הרמב״ן
בפשיטות שהתורה לא חייבה בנזיקין אלא היכא שחל
עליו חיוב שמירה קודם שנעשה הנזק ,וכבר היה בעולם
דמחויב לשומרו שלא עיק ,משא״כ כאן דקודם הנזק
עדיין אין המזיק בעולם ולא חל עליו חיוב שמירה,
ואחר שנולד המזיק הדי הזיקו עמו ,ותו לא שייך חיוב
שמירה לאחד הנזק .ולחייבו בשמירה מקודם שלא
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יבא המזיק מגולם אין זה מנדרי שמירת נזיקין ואין
לחייבו אלא מתודת הרחקה לבד ,וזהו ברירא דהך
מילתא ענ״ל.
יט .אלא דאף דבריו אלו אכתי לא כ״כ מחוורין אצלי.
דמדוע לא תאסור עליו התורה להניח תנור בתוך ביתו
אם ידוע לנו שתוך ימים מספד יעלה עשן והבל ויזיק
את בית חבירו ,וכי רק עד שנראה את ההיזק בעיננו
נתרחק ממנו ולא נקדים רפואה למכה ,ואם נימא כן אף
בבור ושור נימא הכי תהי והבור והשוו• בעולם אך
הנזק אכתי איננו דעדיין לא נגחו ולא נפל שם מאן
דהוא ,וכי בגלל שהם בעצמותם המזיק חמיר עד כדי
כך ,והתם שרק יוצא ממנו מזיק לא תמיר ,מה סברא
היא לחלק בכך וצל״ע .ויש ליישב.

כ .ולאחר החיפוש אשכחן מרגניתא טבתא בדברי מרן
החזו״א (הו״מ ב״ב סימן י״ד ס״ק י״י) .דזזביא בין
השיטין ח״ל אבל הכא שעושה*בתוך שלו ת¥מי^יםק
\הנהוגים לשמש בהם ,ויש מהם שהתירו חכמים שכן
\ טבע העולם ששמים נפגעים זה מזה ,שהרבה מן
 1החשמישין מכניסק פעולה ופגיעה חוץ מגבולם ,וזה
י "קנינו מתחילה ,ועל הניזק להדחיק ,ואם אינו מתרחק
חשיב הניזק כנכנס ברשות המזיק ,ואיהו דאזיק
פשיה ובו׳ עי״ש היטב(.ובזה אמרתי לבאר סברת-

ה

אכן אם לא הרחיק והזיק בפועל יתכן מאוד רכן יצטרך
לעולם מאחר ובפועל גרם נזק והפסד לתבירו .ובאמת
דראיתי תחלקו בכך קמאי כיעוין בסוף קונטרס דינא
דגרמי לרבינו הדמב״ן ז״ל ,שהביא מדברי הראב׳׳ר
שכתב לדייק מהא דקתני "לא יחפור" "מרחיקין" ולא
קתני כלל לשון חיוב דמשמע שחיוב לעולם אין לו
עי״ש .ועיין בשו״ע (חו״מ סימן קנ״ה סעיף ל״ג)
שהביא מחלוקת זו ,ועיין עוד בשיעורי הגר״ש
רוזובסקי בב״ב (ריש פרק לא יחפור) עי״ש ואכמ״ל.
כב .ואכן כ״ז מהלך הדברים לפי דרכו של ר׳ צבי
הירש המובא בנודע ביהודה .אולם מדברי המשנה
למלך שם לכאורה מתבאר לא כן אלא דאף העמדת בור
ברה״ר הוי רק איסורא דרבנן ,ואם כי לעיל יישבנו
דבריו על נכון וחילקנו חילוק פשוט בין מזיק ממש
שאז הוי איסור תורה לבין מעמיד דבר שיכול להזיק
שהוי רק איסור דרבנן ,כעת חזינן שיסתרו דבריו מדברי
רבינו הרמב״ן שכתב להדיא שבור ושור הוי איסור
תורה ורק חילק בינו לבין שאר הרחקת נזיקין וכנזכר
וצ״ע .ואולי אף רבינו הרמב״ן לא קאמר אלא שיש
חיוב תורה על התשלום בפועל לאחר שהשור הזיק או
היזק הבור ,אבל על עצם העמדת הבור מודה הוא
דליכא איסור תורה עד שיזיק ,ועיין היטב בדבריו .ובר
מן הך אפשר לומר דאק הכי נמי דכך ס״ל לרבינו
הרמב״ן אך למד המשנה למלך דרש״י תנא ופליג
עליה .ולא רחוק מלומד כן .במו שדקדקנו מדבריו
בכמה מקומות ודו״ק היטב.נמיי5עוד לרבינו ~מאיר־

רבנן דסבתזעל־חמזק־להרחיק את עצמו ,וחזינן
למקצת ראשונים שס״ל דהוי דינא רק מדרבנן ולא מן
התורה ונתקשנו מדוע ,וכעת ניתן לפרש ע״פ דבריו
שכך רצון התורה מאחר וכך טבע הבריאה וא״כ
מתחילה בא על דעת כן .והן הן דברי רביגו הנתיבות
המשפט ,ונהי נמי רזה נאמר בטעמא דר׳ יוסי
ומטעם כן ס״ל דעל הניזק להרחיק את עצמו ולא על
המזיק ,מ״מ אף ברבנן אנן נאמר כן בטעמא דאורייתא
לפי מקצת ראשונים .ולפ״ז נצטרך לומר שרק רבנן
באו וגזרו עליו להתרחק כדי שלא יזיק .ודו״ק היטב.

ופשטות הראשונים שהוי איסור דאורייתא בהעמדת
נזיקין ברה״ר.

נ* .והן אמת דכ״ז בפשטות בעיקרא דדינא לענק
ההרחקה שיש עליו איסור לקרב נזקו ועליו להתרחק.
דבזה יש לדק אם איסור זה הוי אף מן התורה או רק
מדרבנן ,או מדינא או רק מגזירה וכמבואר בדברינו.

9ג .ובהיותי בזה ראיתי בחידושי הרשב״א בב״ק (דף
ב ):בהא דאמרינן התם אבל במחוברת אימא כולה
מועדת היא .דכתב להקשות וז״ל קשיא לי אדרבה
אימא כולה תמה היא לשלם חצי נזק בלחוד דכל

שמחה כעל האור שמה בספרו
(פרשת קדושים) שנקט התם שחפירת בור ברה״ר הוי
 /איסור דאורייתא ,ונלמד מן הפסוק ולפני עור לא תתן
)מכשול ,ובור ברשותו אסור מקרא דלא תשים דמים
]בביתד עי״ע^/חח מתזדממאוד לשיטת הרב צבי הירש־
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לאפוקי ממונא קולא לתובע וחומרא לנתבע .וי״ל
דאדרבה בנזיקק ספיקי דירהו להחמיר כאיסורין עכ״ל.
ומבואר להדיא מדבריו הקדושים דאיסור מזיק הוי מן
התורה ועל כן הוי כאיסורין דספק דאורייתא לחומרא.
ועיין חידושי ר׳ אריה לייב מאלין (סימן נ׳) ובשו״ת
חתם סופר (חלק יור״ד סימן רמ״א) ובספר אמרי הצבי
ובספר גידולי שמואל ובספר אילת השחר ובספר קול
יהודה בב״ק שם ,דכך למדו בהבנת דברי הרשב״א
דאיסור מזיק הוי מן התורה עי״ש .וכן ראה עוד בביאור
הגר״א (חו״מ סימן קנ״ה ס״ק ח׳) דכתב להדיא בשיטת
הרמב״ם והרא״ש שאיסור נזיקק הוי מן התודה ועל כן
פסק הרמב״ם שספק בהרחקת נזיקק לחומרא אזלינן,
ואף הרא״ש לא פליג אלא משום שס״ל שבספק ממק
לקולא אזלינן עי״ש .וראה בסימן ב׳ שהארכנו בכך
רבות עי״ש .ובעצם כך מבואר להדיא מדברי כל
רבותינו הראשונים והאחרונים שכתבו ללמוד את
האיסור להזיק מפסוקים כל חד לפי דרכו ושיטתו
וכאשר יובאו להלן בעזרת ה׳ .אלמא איסור להזיק
את חבירו בידיים איסור תורה הוא .ורו״ק היטב.

^י53בהא.ןובן חזיתי הלום לרביז^ן^ןן^ן^^^^^^^ שע״ח) 1
 1שנקט כן בפשיטות ,ח״ל כשם שאסור לגנוב ולגזול

ממק חבירו כך אסור להזיק ממון שלו אפילו שאינו
נהנה כיון שמזיקו בין במזיד בין בשוגג חייב לשלם
ובלבד שלא יהא אנוס ע״כ400*?.כתכ עליו ח״ל
מדתלה איסור היזק ממון באיסור גניבה וגזילה ולא
למדו מאיסור היזק וחיוב דכתיב גבי נפשו ,דהא כתיב
בתורה בהדיא חיובי תשלומי דארבעה אבות נזיקק
השור הבור הממנה וההבער דנזקי ממק הם ,וגם נאמד
ומכה בהמה ישלמנה ,נראה דבא לומר דיש איסור
בדבר אפילו אם רוצה לשלם לו היזקו ,כמו שיש איסור
בזה בגניבה ונזילה דנתבאד בהו ממה שכתוב לא
תגנובו שהוא מיותר ,וכמו שכתב בריש (סימן שמ״ח)
בגניבה ,וגם בריש סימן שנ״ט בגזילה מדכתיב חבול
ישיב רשע גזלה ישלם וכו׳ והניף ידו שנית בסמ״ע
בסימן זה ונקט כן גם בדברי מרן השו״ע עי״ש .וכן
ראיתי לרבינופ■■• דנקט כן (חו״מ סימן קנ״ה ס״ק

אש

ולאמור זה אינו אלא הוי איסור תורה וכדמשמע
מדברי הראשונים דאין לחלק בכך .וכבר תפסו בזה
מק הקהלות יעקב במסכת בב״ק (סימן א׳) עי״ש.
כה .ואכן אין להוכיח דלא כדברי הקרית ספר מסוגיא
ערוכה בקידושין (דף מב .):דאיתא התם השולח את
הבערה ביד פיקח ,פיקח חייב ,ופרכינן ונימא שלוחו
של אדם כמותו ,ומשנינן שאני התם דאין שליח לדבר
עבירה עי״ש .הרי מבואר דאיכא איסור להזיק והיינו
הדבר עבירה .זה אינו מאחר ויד הדוחה נטויה לדחות
ולומר דהתם הוי איסור דרבנן ,דהא חזינן למשנה למלך
(בפ״ב מהלכות רוצח ה״ב) דנקט דגם בעבירה דרבנן
אמרינן אין שליח לדבר עבירה ,והוכיח זאת מהגמ׳
לקמן (בדף נא ).לגבי כריית בור ברה״ר דהוי עבירה
דרבנן דמקלקל הוא את רה״ר ובכ״ז אמרינן התם דאין
שליח לדבר עבירה עי״ש .וכן דחה לה הקהלות יעקב
עי״ש .והן אמת דניתן לדחות דברי המשנה למלך
וכמו שהשיב על דבריו בשו״ת נודע ביהודה מהדו״ק
(חלק אבה״ע סימן ע״ח) והעלה שחפירת בור ברה״ר
הוי איסורא דאורייתא והזכרנוהו לעיל בדברינו .מ״מ
דינו יכול להיות אמת .ועכ״פ בדברי הקרית ספר
לכאורה מוכרח הוא ,אך לא נאריך כעת בהאי דינא.

כו .ואולם שוב נתעוררתי דלכאורה יש להוכיח דלא
כהקרית ספר אף מדברי מרן השו״ע .דהנה פסק השו״ע
(חו״מ סימן ש״פ ס״ב) .וז״ל האומר לחבירו שבור כליו
של סלוני ע״מ שאתה סטור הרי זה חייב ,ואע״ס
שהעושה הוא חייב לשלם הרי זה האומר לו שותפו
בעוק ורשע שהרי הכשיל עור וחיזק ידי עוברי עבירה
עכ״ל .וכתב הט״ז שם דאפילו אם אמר לו בפירוש ואני
אשלם בעדך אפילו הכי פטור זה שמקבל עליו לשלם
משום שאין שליח לדבר עבירה עי״ש .הרי לנו דאף אם
בדעתו אח״כ לשלם לו בכ״ז אסור לו להזיק את חבירו,
דאל״כ אמאי הוי שליחות לדבר עבירה כיק שהמשלח
דעתו לשלם וא״כ ליכא עבירה .ואין לומר דכיון דעכ״פ
השליח אין ברעתו לשלם נמצא דלדידיה איכא עבירה
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ולכן אין שליח לדבר עבירה .דהרי כבר כתב הקצות
החושן (סימן ק״ה ס״ק א׳) דהיכי דליכא עבירה
למשלח אף דלשליח איכא עבירה יש שליחות עי״ש.
וכדבריו כן כתב בשו״ת הגרע״א (מהדו״ק סימן קצ״ד)
עי״ש .וא״כ כיון רהמשלח דעתו לשלם א״ב לדידיה
ליכא עבירה ונימא יש שליח ויתחייב המשלח לשלם.
■*"אלא ע״כ מוכח מהכא דאף כשדעתו לשלם אסור וא״כ
איכא עבירה גם למשלח ומשו״ה אמרינן דאין שליח
לדבר עבירה ודו״ק היטב .וכך ראיתי שכתב להוכיח
בשו״ח להורות גחן (ח״ו חלק חו״מ סימן קל״ו) עי״ש.
ואולם יתכן לדחות דהוי עבירה רק מדרבנן דהא מציגו
למשנה למלך דס״ל דגם בעבירה דרבנן אמרינן אין
שליח לדבר עבירה .וצ״ע.

ה״ולא ישמרנו" אילולי היה לו איסור אם לא ישמור.
ובזה כתב לבאר את דברי קודשו של רבינו הרשב״א
בב״ק (דף ב ):דכתב שספק חיוב בממונו המזיק חשיב
לספק איסור עי״ש ,ושמעינן דאף כשממונו הולך ומזיק
עובר בעליו על איסור תורה ולא רק כשהאדם עצמו
הזיק .ועי״ש עוד בברכת שמואל דיצא לדון דאף בטמק
באש וכלים בבור דנהי נמי דפטוד מלשלם אך איסורא
מיהא איכא עי״ש באורך .ובדבריו אלו יש לנו לבאר
את מה שכתב בחידושי הגר״ח הלוי בסטנסל הנ״ל.
דהגה בתורה כתיב שתי פרשיות של ולא ישמרנו חדא
במיתה וחרא בנזיקין .וא״כ שפיר יש לומר דלמד
הגר״ח הלוי ז״ל דסיבת חיובו בתשלומק במקום
שהזיק הוא מצד הולא ישמרנו .והיינו שיש לאדם חיוב
שמירה על ממונו שלא ילך ויזיק ,וכיק שלא שמר
מתחייב בנזקיו .ודו״ק היטב.

כז .והנה עד השתא נתבאר לפנינו שאיכא איסור
דאורייתא לאדם המזיק והיעו שהולך ומזיק בעצמו.
ועתה אנכי הרואה בחידושי הגר״ח הלוי ז״ל (בסטנסל
על מסכת בב״ק אוח רט״ו) דנקט שיש איסור תורה
לאדם גם במקום שממונו הולך ומזיק .ח״ל והגה
הגר״ח זצ״ל אמר דיש איסור מזיק בנזקיו .וראייתו
מהא דאמרינן דחייב כופר וכופרא כפרה והיינו בלפי
שמיא ,ודו״ק היטב בזה עכ״ד .ודבריו בזה תמוהים
דלכאורה אק ראיה מכופרא כפרה אלא רק להיכא שלא
שמר דבר שבכוחו להמית אדם ,דבכה״ג שפיר מוכח
מכופר שהוא עובר על איסור ,ויש לפלפל במקום שלא
שמר דבר שיכול להמית ובסופו יצא שהוא רק הזיק את
האדם ולא המיתו ,האם גם בכה״ג יעבור איסור כיק
שמעיקרא היה מחויב בשמירה ולא שמר או דלמא כיון
שס״ס לא המית לא יעבור באיסור כלל וצ״ע .ואולם
במקום שפשע ולא שמר דבר שיש בכוחו רק להזיק ולא
להמית אין כלל ראיה מהפסוק דבופר שיעבור על
איסור גם בכה״גוצל״ע.

3ט .ובהיותי בזה ראיתי בספר דבר משה (פתיחה
לספר ב״ק) שכתב להקשות על דברי הגר״ח הלוי ז״ל.
וז״ל מיהו לכאורה צ״ע על דברי הגר״ח והברכת
שמואל מהא דתנן במתני׳ דריש מכילתין "הצד השווה
"'"שבהן שדרכן לילך ולהזיק ושמירתן עליך" פירוש שאף
אני אביא לחיובא גם בור המתגלגל ושאר מילי דלקמן
(בדף ו ).שדרכן לילך ולהזיק ושמירתן עליך .ולכאורה
צ״ע דהא לפני שיודעים שהם מחוייבים כתשלומין
ושהם נכללים בפרשת מזיקין איך ידעינן ששמירתן
עליך ,דהא לסי הגר״ח יוצא שהאיסור נלמד רק
מהעובדה שהוא חייב בתשלומין עי״ש וצ״ע.

ממונו המזיק אי הוי איסור דאורייתא

כח .ובס״ד שבתי ומצאתי שהדברים מפורשים יותר
כדברי הגדב״ד בברכת שמואל (ריש ב״ק ס״ב) .דכתב
בשם רבו חגר״ח הלוי ז״ל דבקרא דולא ישמרנו נאמד
ג״כ איסור להזיק ,והיינו שלא היה שייך תביעה על

ל .ואולם לענ״ד לא קשה מידי .דהגר״ח ז״ל ס״ל
ד״שמירתן עליך" זה סיבה לחיוב תשלומין .והיינו
מכיון דיש לו חיוב לשמור על ממונו שלא יזיק ולא
שמר והלך השור והזיק חייבתו תורה בתשלומין.
וממילא שסיר יש ללמוד ממחני׳ גם לבור המתגלגל
ולשאר מילי שחייב בעליהן בתשלומק ,והיינו
דבכל מקום שיש לו חיוב שמירה ממילא יש לו
גם חיוב חשלומין .ומה שכתבו הגר״ח והברכה
שמואל שהאיסור נלמד מהחיוב כוונתם ביחד עסקות
שהוא הסיבה לחיוב וכך נלמד ממנו שאם מצינו
שחייב הוא ע״כ היה אסור לו לעשות כן לפני ק,
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ודו״ק

היטב.

לא .איברא דאכתי לא איפרק מחולשא .דהנה ידועה
ומפורסמת חקירת רבותינו האחרונים ביסוד חיוב
ממונו המזיק .האם מחויבים הבעלים לשלם מכיון שלא
שמרו על ממונם או דלמא אין זה יסוד חיובם אלא רק
משום ממונם המזיק והיינו כפשוטו שארם מחויב על
נזקי ממונו כיון דנזק זה משתייך אליו .ונחזי אנן רעולה
ומתבאר מדברי קודשו של הגר״ח מבריסק ז״ל שיסוד
חיובו הוא על חוסר שמירה ,ועל כך בנה אח יסודו
דכתיב בקרא "ולא ישמרנו" גם בנזיקין וזאת היא
הסיבה הגורמת לחיובו ,וממילא חזינן שיש על האדם
איסור שממונו יויק ומחויב בשמירתו .אמנם לשיטת
האחרונים דפליגא על הגר״ח ז״ל וס״ל שיסוד חיובו
*?■*■יהוא משום ממונו המזיק וכדס״ל להגר״ש שקאפ ז״ל
ועוד ואכמ״ל ,אכתי לא מצאנו מקור נאמן לדין זה שיש
לאדם איסור גם על ממונו שלא ילך להזיק דהא מקרא
דולא ישמרנו לא שייך ללמוד איסור זה דהא ס״ל דלא
זאת היא הסיבה המחייבת וצל״ע.
לב .ובחסדי ה׳ יתברך חפשתי ומצאתי בחידושי
הגר״ש רוזובסקי ז״ל (ב״ק סימן א׳) .שכתב להגדיר את
החקירה ביתר עמקות ולאור דבריו כבר לא יקשה מידי.
חת״ד אשד על כן נראה דאפילו לצד זה נמי הפשיעה
בשמירה גורמת החיוב ,והיא העושה אותו אחראי
ומחויב בנזקי ממונו ,דבלא זה אק לו שייכות לנזקי
ממונו אא״כ הכשיר את נזקו ,וכך כתב הגר״ש שקאפ
במכילתק (סימן א׳) דהוי תנאי כמחייב .והכוונה כנ״ל
דהוי גורם והכשר בחיוב דמעשה ממונו בלחוד אינו
מחייב אלא בצירוף ההכשר נזיקק ,רק דלצד קמא
נקטינן דההכשר נזיקין לחודיה מחייבו בנזקי המזיק
אפילו אם אינו ממונו ,ולצד בתרא אמרינן דאינו
מחייבו אלא בנזקי ממונו ,משא״ב אילו יצוייר שיפשע
במזיק שאינו ממונו לא יתחייב בכך לצד זה דבעינן נמי
שיהיה ממונו לעיקר החיוב .נמצא לפ״ז דצדדי החקירה
הן רק על פרט זה ,דלצד א׳ מה שהכשיר את נזקו
מחייבו בנזקי המזיק אפילו אם איגד ממונו ולא בעינן
שיהיה ממונו אלא להיכי תימצי בעלמא כדי שיתחייב
בשמירתו ,ואילו לצד ב׳ אינו מתחייב בפשיעתו אלא

על מעשה ממונו עי״ש באורך .וא״כ אתה תראה בעיניך
דשפיר יסוד חיובו מתחיל ממה שלא שמר על שורו
גם לצד זה והיינו שיש לו חיוב מן התורה לשמור על
שורו שלא ילך ויזיק וקרא כתיב "ולא ישמרנו" ודו״ק.

לג .האמנם רלא נכחר .כי איכא אחרונים אחרים שלא
ס״ל כהגדרתו של הגד״ש דחובסקי ז״ל אלא למדו את
צדדי החקירה כפשוטה .האם מחויבים הבעלים על
החוסר שמירה או על ממונם המזיק והיינו כפשוטו
שהאדם מתחייב על כל נזקי ממונו כמו על נזקיו ממש,
ורק במקום ששמר ונאנס הוי פטור מיוחד שפטרתו
התורה .וכדחזינן לרבינו איסר זלמן מלצר ו״ל בספר
אבן האזל (ריש הלכות נזקי ממון) ובחידושי הגרנ״ט
(ריש ב״ק) ועוד ועוד .ויתכן שישנם גם כמה ראשונים
שס״ל כן ואכמ״ל ובח״ב נאריך בכך בעזר ה׳ יתברך.
וא״כ לרידהו לא נוכל ללמוד מקור וה שאסור לאדם
להזיק גם ע״י נזקי ממונו מקרא דולא ישמרנו וצ״ע
לדידהו מהיכן ילמדו.

לד .ואכן הרואה יראה דלק״מ .דיוכלו ללמוד זאת
מהפסוקים שהאדם נלמד מהם שכמו שלו בעצמו
אסור להזיק כך גם אסור לו שממונו ילך ויזיק ,אי מצד
ואהבת לרעך כמוך דשייך גם בנזקי ממונו או מקרא
דולא תגזול שנכללים בו כל הנזיקין או משאר פסוקים
וכמו שהביאו רבותינו הראשונים והאחרונים ונביאם
בהמשך דברינו בעור ה ,,וכן לסוברים שנלמד מסברא
ראם חייבתו התורה בתשלומק הוי אומר שאף יש לו
איסור להזיק דלולי זה לא היה מתחייב ,הכא נמי יש
ללמוד כן בנזקי ממונו .והדברים יבוארו להלן בדברינו
ודון מינה ואוקי באתרין .נמצא לפנינו דבין אדם המזיק
בעצמו ובין אם ממונו הולך ומזיק איכא איסור תורה
בדבר וכמבואר בדברי רבותינו ראשונים גם אחרונים.

מקור האיסור להזיק
לה .ואחר הודיענו אל־קים את כל זאת נלכה נא
ונחקורה היכן כתיב איסור זה בקרא .דלכאורה לא
מצינו שום פסוק האוסר להזיק .והנה מראש צורים
אראנו לרבינו הרמכ״ן בקונטרס רינא דגרמי יבין בתריו
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כתב בזה״ל ואע״פ שהוא משלם רשע מיקרי "כדכתיב
חבול ישיב רשע" .ולכאורה כוונתו דאף היכא שרוצה
להזיק לחבירו ולשלם לו לאחד מכן דנמצא דלא יתחסר
מידי ג״כ בכלל מזיק יחשב ואסור לו לעשות כן ,ואיסור
זה נלמד מדכתיב "חבול ישיב רשע נזילה ישלם" והיינו
כמבואר בגמ׳ לקמן (דף ס ):דאסור לגזול ע״מ לשלם
ראע״ס שגזלה משלם רשע מיקרי ,וא״כ הכא נמי כן
הוא דאע״פ שרוצה לשלם לו לאחר מכן אסור לו להזיק
את חבירו ובכלל רשע יחשב וק״ל.

לח .איברא דלקושטא דמילתא נראה לי דהקושיא
מעיקרא ליתא .דהמדקדק היטב בשמועתו של הדמב״ן
יחזה פנימו דלא עלה על לבו מעולם לומר כן דילפינן
לאיסור מזיק מהפסוק דחבול ישיב רשע ,דהא מקודם
לכן כתב שם הרמב״ן דאף אם ירצה להזיק ולשלם יכול
לעכב בעדו מחמת טענה שלא חפץ להתעצם עמו כל
יום ויום בב״ד או משום דקשה גזל הנאכל ,עי״ש
היטב .ועולה ומתבאר מדבריו דהוי רק הרחקה דרבנן
מחמת גזירות ואף לא איסור ממש ,והיינו כפי שטדחנו
לבאר לעיל ראיירי בהרחקת נזיקין דארם מעמיד
ברשותו והוי רק נולד לשיטתו וכמו שהמשיך לאחר
כמה שורות וכתב כן להדיא ,ואיך יסתור דבריו בין
השיטין ויעבור לאיסור דאורייתא.

תורה שבכתב בין תורה שבע״פ ,שהתורה בפירושה
נימנה שאם לא כן אי אפשר למידע בזל שהרי כתוב לא־

מ .ואכן בדבריו אלו של רבינו יונה יתבארו לנו היטב
דברי קודשו של רבינו הטור .דכתב הטור ללמוד את
מזיק מלא תגזול ותמהים כולם ומאי דומיא היא הא
שונים הם זה מזה .ולדברי רבינו יונה ניחא במו
שכתבתי לעיל בדעת הדמב״ן ופשוט.

לו .ואכן צריך להתיישב בהבנת דברים אלו .מאי מדמי
האי היזק חבירו לדינא דגזלן רהתם האיסור הוא במה
שמעכב ממון וזבירו בידיו ולכן אע״פ שבכוונתו לשלם
השתא מיהא גזלן הוי ,אך הכא גבי מזיק החיוב הוא על
לט .אלא האמת יורה דרכו .דהרמב״ן עסק רק
מה שמחסר אח חבידו ממון וא״כ במקום שמשלם לו
לאתר ההיזק מהיכא תיתי דג״ב אסור לו וצ״ע .וראיתי
באיסורא דרבנן ולא עסק באיסור תורה כלל ,והיינו
שכתב להקשות כן הגאון ר׳ חנוך כהן בספרו מעייני
דלא עסק כלל באדם המזיק אלא רק במעמיד דבר
מים בחידושיו לב״ק בריש פרקק .ומכח זה כתב לחדש
שיכול להזיק כגון תגור וכדומה ועל כך הביא כסיוע
ומליצה לדבריו דאף אם עבר ועשה ההיזק ושילם לו,
דמונח מדברי הרמב״ן דהא דחייב לשלם תשלומי מזיק
איגו תשלום בעלמא על ההפסד ,אלא התורה החשיבה
דאז יבא ויאמר לנו לא עברתי על כלום דהא איסורא
אוחו כאילו מעכב את ממק חבידו כידו ועליו לשלם י8■053אין לי לא דאורייתא ולא דרבנן ,וכל מה שאסרתם עלי
הוי רק מחמת גזירה שמא לא אשלם ,וכיון ששילמתי
מה שמעכב ,וע״כ אע״פ שמשלם רשע מיקרי עי״ש.
ליכא מידי ,על כך הביא הרמב״ן שהוי כמו "חבול
ישיב רשע" דכיון דאסרינן עליו כן ,ממילא אם עבר על
א .איברא דלענ״ד אין צורך להעמיס כן בדברי רבינו
הדמב״ן דניתן לבארו היטב בפנים אחרות .דהנה עינא
כך ועשה האיסור אף שמשלם אח״כ רשע מיהא מיקרי.
רשפיר חז'נ'4(*||^|0^|00|9|8״א מ״א).
ולק״מ בדבריו הטהורים ודו״ק היטב.
וז״ל קודשו משהקב?55ו^מםיניומסוהליהושע ,בין

תגזרל" ,וכל נזיקין בכלל אותו הלאו והן הן התודה
שהיהקבלת משה מסיני" אע״פ שלא נכתבו ע״כ\הרי

לנו דכך ס״ל לרביגו יונה שיסוד איסור מזיק נלמד
מאיסור נזילה ואין להקשות דלכאורה חלוקים הם
בכמה וכמה חילוקים דהא איסור גזילה הוי מיד ליד
וכנזכר ברש״י בכמה וכמה מקומות ובמקום אחר
הארכנו בזח ואכ״ם ועוד חילוקים אחרים .מאחד וכך
היתה קבלת משה מסיני ,ומי יבא ויערער אחריה .וא״כ
ניתן לבאר שפיר אף את דברי דבינו הרמב״ן דס״ל
ברבעו יונה הנזכר וק״ל.

מא .ובהיותי עוסק בכך .ראיתי לכמה אחרונים
שנתקשו טובא בדברי קודשו של רבינו יונה .היכי
מקשר הוא בין מזיק לגזלן והא תרי מילי הוו ,שמזיק
הוא רק מחסר את ממון חבידו ואילו גזלן הוא לוקח
לעצמו את ממון חבידו .כיעוין בספר תפארת תודה
לגאון ר׳ שמשון דוד פינקוס ז״ל (בסימן ל׳) .וז״ל והגה
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ברכינו יונה משנה א׳ ריש אבות כתב בזה״ל שהרי
כתוב לא תגזול וכל הנזיקין בכלל אותו לאו עכ״ל.
ולכאורה קשה דגזילה הוא שלוקח משל חבירו לעצמו
ומזיק הרי לא לוקח משל חבירו בלום ,וגם לא לוקח
לעצמו כלום ,ומהיכא חיתי הוי גזילה וצ״ע .והנה בפרק
איזהו נשך (ב״מ דף סא ).אמר רבא למה לי דכתב
רחמנא לאו בריבית לאו בגזל לאו באונאה צריכי...
ומפרש רש״י ילמדו זה מזה שבכולם חסרון ממון
שמחסר את חבירו .וקשה מאוד דאיך ילמד ריבית מגזל
הרי בריבית הכסף ניתן מדעתו ומרצונו ,ועוד שהרי
אלמלא איסור ריבית היה חייב את הכסף לחבידו וא״ב
איזה איסור גזל יש בזה שנותן לחבירו את שלו .וגם
אחרי שיש איסור ריבית הרבה ראשונים סברי שקונה
את הריבית בקנין גמור וע״ב ראינו כגזל שבגזל אי
אפשר לקנות את של חבירו .ועוד שהרי כל דין החזרת
ריבית הוא רק מצוה כידוע מפרק איזהו נשך .ויותר לפי
מה שמשמע מהריטב״א בקידושין (דף ו ).דבאמת גם
אחרי שיש בזה איסור תורה יש חובה לשלם הריבית
יעוי״ש ,א״ב קשה איך ילמד ריבית מגזל .וחגמ׳ שם
׳"■23מתרצת מה להנך שכן שלא מרעת תאמר בריבית
6^3דמדעתיה ,וגם זה קשה דעדיף מיניה היה לו לומר
שריבית היא חוב ואינה דומה כלל לגזל ואפילו היה
לוקח ריבית בע״ב שאדרבה הכסף של המלוה מדינא.

מב .ונראה בביאור דברי הגם׳ .דודאי אם לא היתה
כתובה פרשת ריבית בתורה לא היה בזה סרך גזל כלל,
דהרי לא גזל ממנו ולא הפסידו שריבית היא מקח
וממכר כמו כל מקח וממכר .אלא דקושית הגמ׳ אינה
על עיקר ההלכה של הריבית אלא רק על שם הלאו של
ריבית רלמה לי אוהרה על ריבית ,דאחרי שחידשה
התורה שממון ריבית אסור וחייבים להחזירו הרי גילתה
לנו התורה דרחמנא קפיר על ממון זה ומחשבו מחסר
ממון חבירו ואם כן הוא שוב בכלל גזילה ,ולמה לי לאו
ושם מיוחד לאזהרת איסור ריבית .ועל זה תירצה הגמ׳
מה לריבית דמדעתיח רמכיון דצורת מעשה העבירה
שונה מגזל דגול הוי שלא מדעחיה ובריבית לוקח
ממון חבירו ומפסידו מדעתו לכן א״א למילף זה מזה,
ויש לומר דאע״ג דגם כאן יש גזילה וחסרון ממון
מ״מ שם לאו ואזהרה דגזל הוא רק בדלא מדעתיה
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ולהכי צריכים לאו מיוחד ושם איסור לריבית ואונאה.

מג .וכן הוא בענין מזיק שכתב רבינו יונה דהוי גזל.
והקשנו והרי לא לקח מחבירו כלום וכ״ש נזקי ממון
שבהמתו הזיקה והיכן יש כאן גזילה .אלא שהביאור
הוא דאחר דכתיב ולא ישמרנו שמזה למדנו שיש איסור
והתורה אף חייבה בתשלומין ,נמצא רהתורה החשיבה
ממון זה כאילו לקח משל חבירו וממילא הוא גזל גמור
ועובר על לא תגזול ,וא״כ לענק האיסור באמת לא
צריך שם מיוחד למזיק ,וזה דומה ממש למה שהקשתה
הגם׳ שריבית יהיה איסורו משום גזילה ואק צריך לאו
מיוחד על ריבית וכן הוא באמת במזיק שהוא גזילה
ממש מגזה״ב .עכ״ד הנחמדים.
מד .ואולם לאחר בקשת הסליחה דבריו הקדושים
משוללים הבנה .דמה שנקט הרב שלאחר שאסרה
התורה להזיק החשיבה ממק זה כאילו לקח משל
חבירו וממילא הוא גול גמור ועובר על לא תגזול .אין
לו מובן כלל דאיך יעלה על הדעת לומר כן שיש
להחשיב את המזיק לנוטל ממון חבירו לעצמו וייחשב
לגזלן ,והרי בפועל לא לקח לעצמו כלום אלא רק חיסר
את חבירו ,ולומר דחשיב כגזלן גמור זה פלא עצום
שאין לו מובן כלל .ולאחר העיון יש ליישב דבריו.
ולאחר שחייבה התורה את המזיק בתשלומין חשיב
ממון זה כשל הניזק דקנוי הוא לו כנגד נזקו ,וממילא
אם לא ישלם לו אותו הוי כגזלן שגוזל זאת ממנו
וצל״ע .ושו״ר שכן מפורש בשטמ״ק בב״ק <דף נו).
כשם המאירי עי״ש .ועוד יש לי להעיר בדבריו
הקדושים במה שנקט שילפינן לאיסור מזיק מקרא
דולא ישמוזנו .ועמו הסליחה רקרא דולא ישמרנו
נתחדש בתורה לענק נזקי ממונו ולא נאמד כלל על נזקי
גופו .ודבריו הקדושים צל״ע.

מה .ואני הקטן אמרתי .ראם נבוא לבאר בדרך זאת את
דברי רבינו יונה שיש להשוות בק מזי^לנזלןורך-י3י3
,ניתן ללמוד את זה מזה .יש לנו לחדש בעיקר דק גזל
ולהשוותו למזיק .והיינו דניתן לחדש ולומר שיסוד דין
גזל לא נאמר מפני שהגוזל נוטל את ממק הכירו
לרשותו והיינו מעכב ממק חבירו בידיו ,אלא רק משום ע׳
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שמחסר הוא את חבירו .וא״כ שוב יש להשוות בין מזיק
 /לגזלן שבתרוויהו יסוד חיובו הוא על חסרונו של השני.
מר .ומקורו של חידוש זה בנוי ומיוסד על אדני פז.
ומתורתו של רבעו הגר״ח הלוי נלמד .רהנה חזינן
לרבינו הנשר הגדול הרמב״ם ז״ל (בפ״א מהלכות
גמלה ה״א) .שכתב ודיל כל הגוזל את חבירו שווה
פרוטה עובר בלא תעשה שנאמר לא תגזול ,ואין לוקין
על לאו זה שהרי הכתוב נתקו לעשה ,שאם גזל חייב
להחזיר שנאמר והשיב את הגזילה אשר גזל זה מצות
עשה ,ואפילו שדף הגזילה אינו לוקה שהרי הוא חייב
לשלם דמיה וכל לאו הניתן לתשלומין אין לוקק עליו
עכל .וחזינן בחידושי הגר״ת הלח ז״ל (בפ״ט ה״א)
שכתב על דברי הרמב״ם הללו .וז״ל והנה ברמב״ם
כתב כל הגוזל ...הרי דמחלק הרמב״ם דבאיתא לגזילה
אינו לוקה דהח לאו הניתק לעשות ובליתא לגזילה לא
לקי משום דהח לאו הניתן לתשלומין .דמבואר מזה
דס״ל דתרי חיובי בפני עצמן נינהו ,חיוב השבת
עצם הנחלה דהוא מקרא דוהשיב את הגזילה ,וחיוב
תשלומין משלו דהוא כשאין הגחלה קיימת והוא מקרא
דושילם וכמבואר כן להדיא בספרא פרשת חקרא עי״ש.
ומקור הדברים הוא מסוגיא דמכות (דף טז ).דפריך שם
הגמי ותו ליכא והאיכא גזל דרחמנא אמר לא תגזול
והשיב את הגחלה וכו׳ .ומשכחת לה בקיימו ולא קיימו
ביטלו ולא ביטלו התם כיון דחייב בתשלומין אעו
— לוקח ומשלם .הרי להדיא שיש בגחלה גם דין חיוב
תשלומין .ולפ״ז נראה לומר דהראב״ד ס״ל דבעבדים
דאינן נגזלים מכל מקום כיון דחחנן דאית בהו דין
מעשה גחלה כדחזען דמועלת בהו הגחלה לחול בהו
דק יאוש ,וע״כ דדין גזילה שלהם מתחלק דגופם אינו
נגזל ומעשה גזילה מכל מקום איחעביד בהו ,וא״ב
ממילא גם דינם וחיובם מתחלק וכל דיני הגזילה
דאיתנהו בעצם הגמלה דהם מדין השבה אימעוט
עבדים מנייהו ומשום ולא חייל על גופם דק גמלה,
אבל חיוב תשלומין שפיר אית בהו ומשום רעל מעשה
גזלה בלחוד ג״כ מתחייב הוא בתשלומק וכו׳ עי״ש
באורך.

הז .ומפורש יוצא מדבריו הקדושים .ייסוד חיוב הגלן

יא

אינו משום הממון שנוטל אליו אלא רק משום החיסרון
שמחסר אח חבירו .לכן שפיר יש לומר דשייך דין
גזלה בעבדים והיינו דאע״פ שאק גופם נגזל וממלא
לא נוטל לרשותו כלום דאכתי ברשות בעליהם קיימי
מכל מקום מעשה גמלה שפיר אית בהו והיינו על מה
שחיסר את בעליהם וק״ל.

מח .ואם כנים הדברים .נתיישבו על נכון דברותיו
הטהורות של רבינו יונה דיש לומר דס״ל כדברי הגר״ח
הלוי ז״ל שיסוד חיוב הגזלן אינו על נטלת הממון
לרשותו אלא על עצם החיסרק שמחסר את הבעלים
וממילא שפיר משתומם ממק וגלן אהדדי וניתן ללמוד
את מזיק מגזלן ורו״ק.
מט .ובס״ד שבתי וראיתי שהתפארה תורה בעצמו
נתקשה בקושיא שהקשינו בהמשך דבריו .ומחמתה
כתב לייסד יסוד זה שיסוד חיוב הגלן הוא על החסרק.
והביא מדברי רבינו הגר״ח הלח הנזכר ובכך כתב
ליישב את דברי רבינו יונה .וות״ד כן היה נראה אבל
עדיין לכאורה קשה בסברא שממק יהא גזלה דשאני
ריבית ואונאה דהממק שמחסר מחבירו לוקחו לעצמו
שלכאורה זה עיקר יסודו של איסור גזל מה שמכניס
לרשותו את של חבירו וקונה בקנק גמלה ובזה ריבית
ואונאה ועושק שומם לגזלה .אבל מזיק אין הכי נמי
שמפסיד את חבירו אבל אינו לוקח את של חבירו
לכאורה אינו גמלה .אמנם מצאתי בחידושי רבינו
הגר״ח הלוי ז״ל בהלכות גזלה שהוכיח שאינו כן,
דעיקר גמלה באמת אינה הלקיחה את של חבירו אלא
מעשה מזיק של גזלה מה שמפסיד את חבירו וכו׳
ותיתי לי שכוונתי לדבריו הקדושים.

ב ואכן לא אכחד תחת לשוני דיש עמדי מקום קטן
לערער בעיקר יסודו של הגר״ח הלמ זל .ולכאורה
מנא ליה לרב דבגזל יסוד חיובו הוא על חסרונו של
השני לכן עובר עליו אף במקום שלא מכניס את החפץ
לרשותו אלא מאבדו או שורפו וכדומה ,והיינו דחייב
על ממק דגמלה דבהיזקו חשיב ליה גלן .דלמא אינו כן
אלא לעלם גזל היינו כפשוטו שמחמב הוא על הכנסתו
את החפץ לרשותו והיינו כפי המקובל ללמוד "מעכב
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ממון חבירו בידיו" ומה דחייב במקום שהזיקו אף שלא
הכניסו לרשותו אינו משום לאו דגזילה אלא משום
מזיק .ושבתי וראיתי שכך כתב להקשות הגאון ר׳
שמשון דוד פינקום בתפארת תורה הנ״ל .ח״ל ובאמת
שיש קצת קושי דמהיכי מוכח יסוד זה דגזלן הוא על
מעשה מזיק כשגזל ואפילו בלא קנק גזילה ,ואע״ג
תתרבה לתשלומין עדיין יש לומר דאין הכי נמי חיוב
תשלומין יסודו הוא על שם מזיק דגזילה אבל מ״מ
החלות גזילה על החפץ והכנסה לרשותו משל חבירו
מעכב הוא בגזילה עכ״ל .ודבריו הקדושים צ״ע.

גא .והנה בזה הדרך בביאור דברי רבינו יונה והטור
ז״ל ראיתי שדרך גס הגאון ר׳ יהודה ערס שליט״א
הובאו דבריו בספר אהל ישעיהו באסיפת שעורים.
תת״ד כתב הטור בחו״מ כשם שאסור לגנוב ולגזול
ממון תכירו כך אסור להזיק ממון שלו אפילו אינו נהנה
כיון שמזיקו .וכוונתו דהנה בגחל לוקח לעצמו ונהנה
וא״כ יש לומר רכזה הוא שאסרה תורה ,וע״ז כתב
הטור שמסתבר שטעם איסור גזל אינו מפגי שנהנה
אלא מפני שמחסר את חבירו ממילא נכלל בזה האיסור
להזיק .דש לעיין 1בגמ׳ בכתובות (דף לא ):אמרו אי
דאפקיה לרח״ר איסור גניבה ליכא משום דמשיכה
ברה״ר לא קניא .ובמשנה בב״ק (דף עט ).מבואר דכדי
להתחייב בגניבה בעינן קנק דחיוב דגנב הוא משום
שנידון כאילו זכה הגנב בחפץ ולכך מתחייב הוא לשלם
דמיו ,וא״כ מבואר להדיא שחיוב גנב הוא משום
שנהנה .ואשר מבואר בטור שיש בגנב שני ענינים
נפרדים ,האיסור להזיק וחיוב תשלומין ,ובחיוב
תשלומין כשהחפץ נאנס הוא שדנים כאילו זכה העב
בחפץ הגנוב ולכך חייב הוא לשלם ,אכן האיסור לגזול
מסתבר שטעם האיסור הוא שהתורה הקפידה על
חסרונו של הנעב וממילא אף איסור להזיק נכלל בזה.
ולפ״ז חידש כאן הטור דהאיסור לגזול אעו משום נהנה
ולא דן לחיוב התשלומין שהוא משום שנהנה .דש
ללמוד מדברי הטור הללו ראם נטל אדם חפץ מחבירו
והעלימו ממנו אף שלא עשה קניני עיבה ,וכן משיג
גבול חבידו בקרקע אף דלא עשה קנק בקרקע מ״מ
עובר בלא תגזול דומיא דמזיק דאק בו קניני עיבה כלל
ואפ״ה עובר משום לא תגזול .ומקורו וסברתו של הטור
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לחלק בין האיסור לבין חיוב תשלומין הוא ,דהנה בלאו
של לא תגזול לא נזכר קניני עיבה ומנין לנו להמציא
שצריך קניני גניבה ואדרבה אזלען בתר הסברא
שהתורה הקפידה על חסרונו של השני ,משא״ב חיוב
התשלומין מעורר שאלה דכיק דהוא לא התחייב
בשמירה כשומר למה ישלם כשנאנס תה מכריח
שהתורה הקנתה לו את החפץ לענק תשלומין וממילא
מוכרח מזה שצריך מעשה קנק .וכדברי הטור גם
מבואר בדברי דבינו יונה בתחילת פירושו על מסכת
אבות ...ומבואר כדברי הטור דאיסור מזיק נכלל בלאו
דלא תגזול וכד .עי״ש היטב.
נ .3ואולם יש להעיר .דלכאורה לפ״ז אין שווים דברי
רבינו יתה ודברי הטור מכל וכל .תחזי אגן דרבינו
הטור נקט את חידושו זה מסברא דיסוד חיוב גזלן איע
משום הלקיחה שלוקח לעצמו את ממון חבירו אלא
משום שמחסר את חבידו .אך רבינו יונה לא למד זאת
מסברא תפשיה אלא רק מקבלת משה מסיני שכך
נתחדש בתורה שבע״ס ,ומבואר מזה דלולי התורה
שבע״פ לא היינו אומרים כן מסברא דילן אלא שיסוד
חיוב גזלן הוא משום הנטילה שנוטל מממק חבירו
לרשותו.

נג .איברא דאפשר לומר .דלעולם גם הטור מודה
לדברות קודשו של רבינו יוגה שמסברא לא היינו
יודעים כן אלא נוקטים כפשוטו שחייב הוא על מה
שמעכב ממון חבירו ברשותו ,ורק התורה שבע״פ
חידשה יסוד זה .דהא מדברי קודשו של הטור לא
מבואר להדיא מהיכן למד יסוד זה אם מסברא דיליה
אם מקבלה שקיבל משה מסיני וא״כ ניתן לומר שראה
את דברי רביגו יונה ועליו נסתמך ולק נקט כן
כפשטות.
נד .ובאיפוך הדברים יש לומר .ולעולם גם דבינו יונה
מודה לדברי רבינו הטור שאף מסברא יש לומר ק,
שיסוד דין גזלן אינו משום שנוטל לעצמו אח ממק
חבירו אלא רק משום החסרק שמחסר את חבירו .ומ״מ
אלולי התורה שבע״ס לא היינו לומדים מזה לדק מזיק.
וטעמא דמילתא משום דכדי ללמוד מגזלן למזיק צריך
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למידה של בנין אב שזוהי אחת מן המידות שהתורה
נדרשת בהם ,וא״ב שפיר כתב רבינו יונה שרק ע״י
תורה שבע״פ ילפינן מזיק מלא תגזול .וכך ראיתי שנקט
הגאון ר׳ יהודה ערם הנ״ל וצ״ע.

?י

גזז .וכל זה כתבתי לפלפולא דאורייתא .לפי דעתם
ושיטתם של הני אחרונים .אבל לקושטא דמילתא
לולי דבריהם הקדושים הייתי אומר שאין כן כוונת
רבינו יונה כלל ,דמעולם לא עלה על לבו ודעתו
להשוות בין מזיק לגזלן ,אלא נתכוון לומר שזאת היא
הקבלה שקיבל משה מסיני ,והיינו דאע״פ שמזיק
וגזלן הוו תרי מילי בכ״ז כללה התורה את מזיק בכלל
גזלן^ובעצם זהו עומק כוונת דבריו דלולי התורה
שבע״פ א״א למידע את התודה שבכתב שהרי כתיב
לא תגזול וכל נזיקין בכלל אותו הלאו ,ועומק החידוש
הוא שאע״פ שאינם דומים בלל בכ״ז כללה אותם
התורה יחד ,והן הן התורה שהיה קבלת משה מסיני
והבן.

נו .וביסוד זה יש לי ליישב על נכון את קושייתו של
הגאון ר׳ יהודה ערס .דהנה יעדן לו התם בהמשך דבריו
ועמד ונתקשה מנין לרבינו יונה בכלל שהד איסור
להזיק איסור דאורייתא עד שטרח לחפש ולמצוא
מהיכן נלמד ,והיא גופא מנא ליה דלמא אינו אסור כי
אם מדרבנן .וכתב ליישב שלמד זאת מדאמרינן בב״ב
(דף כב ):זאת אומרת גרמא מזיקין אסור עי״ש .ודבריו
הקדושים משוללים הבנה .חרא מנליה דהוי גרמא
איסור תורה דהא ליכא לזה רמז כלל ודלמא אינו אסור
כי אם מדרבנן ובאמת דמצאתי לכמה אחרונים שנקטו
כן כדבר פשוט ונביאם לקמן בעה״י .ועוד דאף אם נניח
כדבריו הקושיא בעודה עומדת והגם׳ עצמה מנלן היכן
רמוז איסור זה בתורה וצ״ע.

נז .ואכן לדברינו מיושב נפלא .שכך היתה קבלת משה
מסיני שאיסור נזיקין אסור מן התורה וכלול הוא בלאו
דלא תגזול ,ורבעו יונה כך קיבל מרבותיו שהיתה
קבלה זאת מקדמת רנא וממילא כבר לא קשה מידי
בדברי קודשו .וכך שמעתי לבאר את דברי רביגו יונה
ממו״ר הגר״ד עיני שליט״א ודו״ק היטב.

אש

גזז .ובעוסקי בזה ראיתי .דלכאורה ניתן להוכיח מדברי
הר״ן בחידושיו לסנהדרין (דף נט ).דס״ל כרבינו יונה
הנזכר .דהנה כתב חר״ן וז״ל כותי שהכה את ישראל
חייב מיתה ,משמע דמדין גזל מייתינן דמה לי חבל
בגופיה מה לי חבל בממונו ,ולפ״ז לא שנא כותי ולא
שנא ישראל שוין בדבר עכ״ל .ולכאורה מה דמיון איכא
בין חובל בגופו לחובל בממונו בדרך גזל ,והלא בגזל
הוא נהנה מגוילתו וזכה בממון לעצמו אבל בחובל
ליכא אלא מזיק גרידא .ואשר מוכח מזה הוא דגם מזיק
הוא בכלל גזל והיינו כדברי רבעו יונה ודו״ק .וכך
ראיתי שכתב להוכיח בשו״ת להורות נתן (ח״ג סימן
קכ״א) עי״ש.

גט .והלום אשכחיגא ליביני 2008יציושע
לב״ב (דף כו .אות ק״ז) ,רג״ב ישב על מדוכה זו וכתב
התם|וז״ל דאסור למגרם מידי דאתי מיגיק-קזיטא
ולאינשי ,אי משום לפני עור לא תת; מכשול ואי משום
 1ואהבת לרעו כמוך ^וכו? |ויש לדקדק בשני

מאמריו'.

רהנה במה שאמד שאסור׳משום לפני עור ,שא נא עיניך
וראה לרבינו המנחת חנוך בענין לפני עור (מצוה רל״ב)
שכתב לחקור אימתי שייך לאו זה דלפגי עור האם רק
במקום שנותן עצה ומכשילו ,וכדדרשו חז״ל ,או דלמא
אין מקרא יוצא מידי פשוטו ואף בנתינת אבן ברה״ר
יעבור בלאו זה .ולכאורה נחזי אנן דמדברי רבעו היד
רמה עולה ומתבאר כצד ב׳ ,וכך ראיתי שכתב לדקדק
הגאון ח אלחנן ווסרמן בקובץ_2עוריס (ב״ב אות ע״ז)
עי״ש .אלא דאכתי איכא מקום התבוננות דה״מ במזיק
חביוו ואק משלם לו ,אך במקום שמזיקו ע״מ לשלם לו
איזה מכשול איכא הכא והא שילם לו ולא נחסר מידי,
ולכאורה שמעינן דאף זה נקרא מכשול מצד עצם
ההעק וצ״ע .ואף במאמרו השני מצד ואהבת לרעך
כמוך ,הנה יש לבאר זאת בפשיטות ע״פ הגמ׳ בשבת
(דף לא ).דאמרינן התם מאי דסני עליך לחברך לא
תעביד ,ומשום כן יהיה אסור להזיקו אף אם משלם לו.
אכן לפ״ז צ״ב דלכאורה יצא דס״ל דליכא לאו אלא
דק ביטול עשה ועבר על ואהבת וצ״ב.
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סב .ועוד בזה הנידון בעיקר דין מזיק מהיכן נלמד.
ראיתי למק ו■^■■■ דכתב לחדש שנלמד
מהשבת אבידה^0^^/י0וד האיסור להזיק ממון)

ח״ל וש״מ דכל מידי דהוי גיריה או גרמא דגיריה על
המזיק להרחיק את עצמו ,אבל מידי דלא הוי גיריה ולא
גדמא דגיריה על הניזק להרחיק את עצמו ,ושמעינן נמי
דלא הוי גידיה אלא היכא דכי מנח ליה לההוא מידי
דאתי מיניה היזיקא אזיל היזיקא כי גירא ולא מעכיב עד
דמטי ליה לנמק ,אבל היכא דלאו אזיל היזיקא בשעת
הנחה אע״ג דאזיל בתר הכי לא הוי גיריה עכ״ל .וקצת
יש להעיר בדבריו אי ס״ל דאיסור מזיק נלמד מלפני
עור או מצד ואהבת מה לי התק ישיר ומה לי התק
•י-שיבא אח״כ וצ״ב .ברם קושיא זו יש ליישב דהאיסור
מזיק הנלמד מואהבת הוא רק במקום שהולך ומזיק
בידיו ,אבל הכא אעו מזיקו כלל אלא רק מניח דבר
שיכול לגרום לו היזק ובכך פסקינן כר׳ יוסי שעל הניזק
להרחיק את עצמו וממילא כבר לא יזיקו כלל דאם הלה
הניח דבר שיכול להנזק ממנו איהו דאזיק אנפשיה ,ואף
מצד ואהבת ליכא מידי רעד שאתה אומר לי "ואהבת"
ותתרחק אני אומר לך קיים פסוק זה בעצמך ותתרחק
אתה ואל תמנע ממני .ובר מן דין יש להשתמש כאן
בדברי הרמב״ן ,הנתיבות המשפט ,ומק החזו״א הנ״ל
ולק״מ.

תבירו נלמד מדין השבת אבירה שחייבתו תורה להציל
ממון חבירו אפילו מהפסד שלא בא על ידו והחהר
בלאו דלא תוכל להתעלם וכ״ש שחייב שלא יזיק
ן בידיים7 .ובב״מ (דף לא ).אמרינן לכל אבידת אחיך
לרבות אבירת קרקע כגון ראה מים ששוטפין ובאים
הרי זח גודר עי״ש .וכיון שמחויב להציל ממזיק אחר
שבא על ממון חבירו כ״ש שמחויב להציל מעצמו שלא
היק .מכאן יש להוכיח דאפילו להזיק ממון חבירו ע״מ
לשלם אסור מדאורייתא ,שהרי התום׳ בב״מ (דף לא:

סא .והנה על דרך דרש היה נראה לי בביאור דברי
רבינו הרמ״ה .דאין כוונתו לשני תירוצים אלא חדא
הוו ,והיינו דבתחילה פתח ואמר דאיכא למילף לאיסור י
מזיק מלאו דלפני עור לא תתן מכשול ,ובכל הפסד
 1איכא מכשול ,ואח״כ נתקשה דמה נענה במקום שמזיקו
'ך על מנת לשלם לו דבוה מהיכא תיתי דג״ב נקרא מכשול
 1הא לא מפסיד ולא מידי ,ועל כך אען וקאמר דנילף זה

מואהבת לרעך כמוך דמאן דסני עליך לחברך לא
תעביד וזה כולל אף נזק ע״מ לשלם דלא נח לאדם בכך*
אי משום כושרא רחיותא דנתרגל לדבר אי משום*
טירחא ,או אף סתם כך אין חפץ בכך .ואל תשיבני...
ואכן לקושטא רמילתא אין זה אמת ,וכמו שמבואר
להדיא מדברי הגאון ר׳ אלחנן ווסרמן הנ״ל ותרי
תירוצים הוו עי״ש\ועיין ^^^00999
\"(פרק י׳ סימן כ״ג) דנקט כדברי הי^מ^זאלודאיסור י
מזיק נלמד מהלאו של ואהבת לרעך כמוך .וראה עוד
כספר ( 0908חו״ם דיני עדות סימן ל״ד)\

ס .וביותר מזה לכאורה הוו דבריו כעין סותרין אהדדי.
דעיין לו בחידושיו לעיל (בדף כב :אות ע״ח) דכתב.
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ד״ה אם יש שם ב״ד) הוכיחו מהא דאמרינן אס היתה
שלו מדזבה משל חבירו אין זקוק משמע דאי הפסד
בטלתו שווה לדמי האבידה חייב לטפל בה ,והקשו
דמה ירויחו הבעלים הא יצטרכו לשלם דמים כשיעור
האבידה ,ותירצו דנ״מ לכושרא דחיותא אי נמי לטירחא
יתירא עי״ש .ומבואר דאיכא דין השבת אבידה בשביל
הצלת עצם הדבר אע״פ שלא עצל מהפסד דמיו ,וא״כ
הכא נמי במזיק ע״מ לשלם איכא עכ״פ הפסד גוף
הדבר דנ״מ לכושרא דחיותא או לטירחא יתירה ,אך
אולי האי דשלו שווה להפסד חבירו היה לו לטפל בה
נמי אינו אלא מדרבנן ובו׳ עי״ש .ובדבריו
(כתובות דף יח .).ובמנחת חנוך (מצוה י״א אות ו׳
בקומץ המנחה) .ובפירוש בנין יהושע לאבות דר׳ נתן
(ריש פרק ז׳) .ובקובץ שיעורים (ב״ב אות ע״ד).
וכן ראיתי בספר קונטרסי השיעורים להגר״י גוסטמאן
(ב״ק סימן א׳) דהביא כן בשם הגר״ש שקאפ עי״ש.

'0ג .ולכאורה יש מקום התבוננות לפי״ז .היאך יהיה
הדק במזיק ע״מ לשלם במקום דליכא כלל כושרא
דחיותא או טירחא ,כגון זורק כספו לים ומיד משלם
לו ,או אם קנה חפץ חדש ושברו ומיד קנה לו חדש
בדיוק אותו הדבר ,ובמקום דלא שייך לאו דבל תשתית.
האם ליכא כלל איסור מזיק ולא יפסל לעדות וצ״ע.

1

עי״ש.

*י*י,

סד .ודאה עוד

908901

(ח״ג סימן קכ״א)

שכתב להשיב על דבריהם .וז״ל אולם לענ״ד עדיין אין
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זה מספיק דהא מבואר בב״מ (דף ל ).דבזקן ואינה
לפי כבודו או שהיתה מלאכתו מרובה משל חבירו
מותר להתעלם עי״ש .וא״כ היבי דע״י שימנע מלהזיק
'*־8"-־■׳את הבירו יגרום לו שיעשה מעשה שאינו לפי כבודו
או שהפסדו מרובה על דמי ההיזק של חבית ,ליכא
איסור מזיק מן התורה דאין ללמוד איסורו מהשבת
אבידה דהא בכה״ג אין מצווה להשיבה עכ״ל וצי׳ע.
סה .ועוד ראיתי מביאים בשם שו״ת שמעתתא דרבא
(ח״ב חלק יור״ד סימן א׳) דכתב להקשות על דבריהם.
"1אם צודקים הם שאיסור מזיק נלמד מהשבת אבידה,
היה מן הדין לחייב מלקות מזיק ממון חבירו משום לאו
דלא תוכל להתעלם דהא עבר על לאו זה במעשה ולאו
שיש בו מעשה לוקין עליו וצ״ע .ולכאורה ניתן ליישב
קושייתו דהוי זה לאו שניתן לתשלומין והיינו תשלומי
הניזק ולאו שניתן לתשלומין אין לוקין עליו .וכיוצא
בזה כתב הדמב״ם בריש הלכות שכירות שהכובש שכר
שכיר אינו לוקה ואע״פ שיש בו לאו של לא תלין מפני
שניתן לתשלומין עי״ש .ודו״ק.
סו .ועוד נתתי לבי לעלות ולהסתפק .האם דברי
הקהלות יעקב יאמנו גם בנזקי ממונו כגון שורו המזיק
שיש ללמוד את איסורו נמי מהשבת אבירה או שיש
לחלק ביניהם .ומצאתי בס״ד בספר ודברת בם (ב״ק
סימן א׳) ששלח שאלה זו להגר״ח קנייבסקי שליט״א
בנו של הקהלות יעקב ,והשיב לו שכן שייך זה אף
בנזקי ממונו.

סז .ואולם לולי דברי קודשו היה נראה לענ״ד .רכל
מקור זה שייך רק בנזקי גופו ולא בנזקי ממונו ,דנחזי
אנן רבהשבת אבירה איירי ברואה את ממון חבירו
הולך ונאבד .ואזי דברי היזיקא חייבה אותו התורה
שילך ויציל ,וזה דמי עד למאוד להולך ומאבד ממון
חבירו בידיו דכ״ש הוא דאם מצווה על השבת אכידה
שיהיה מוזהר אף על כך .אולם בנזקי ממונו מהיכא
וזיתי לומר שמצווה הוא נמי לשמור על בהמתו
שלא תצא לשוק כי אולי תזיק ,זו לא שמענו .ובמיוחד
למסקנת הגס׳ דסתם שוורים בחזקת שימור ורק איכא
חשש שמא ילך וינגח ,וזה מהיכא תיתי שנטיל עליו
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טז
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י חבירו לשלם ,כדכתיב מכה בהמה ישלמנה ,וכן בשאר
נזיקק שמזיק חבירו ,שמע מינה כשם שאסור לגנוב
ולגזול ממון חבירו כך אסור להזיק ממק חבירו .אלא
דבגונב וגוזל החמירה התורה לעבור עליו גם בלאו
להלקותו ,אבל במזיק אינו אלא איסור דאורייתא ולא
מלקות ,ואק לומר דאפילו איסור נמי ליכא אלא דאם
' הזיק חייב לשלם ומותר להזיק על מנת לשלם ועל זה

חיוב לשומרו .ואף לשון קודשו של הקהלות יעקב
אק מורה כן כלל ובפשטות משמע שאיירי רק בנזקי
גופו ולא בנזקי ממונו כאשר תראה בעיניך וצ״ע.
סח .וכן חזיתי גם דאיתי שעמד בנידון זה בשו״ת
הרא״ש (כלל ק״ח סעיף י' באמצע ד״ה וכן השני).
וז״ל והמדקדק בפרק לא יחפור דשיערו חכמים בכל
דבר ודבר לפי מה שראוי להזיק כתבו השיעורים,
והיכא דאק ידוע כתבו בכרי שלא יזיק כדתנן ומרחיק
מנטיעותיו של חבירו ומנירו בכדי שלא יזיק "כי דרכיה
דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" והקפידה תורה שלא
יעשה אדם בתוך שלו דבר הגורם היזק להכירו עכ״ל.
ורק דיש לעיין לפי דרכו זו אם הוי לאו או רק איסור
בעלמא ,ואם הוי סתם איסור יתכן והוי זה דין תורה
והיינו שהוא דין מהתורה שאסור לו להזיק וליכא שום
לאו בדבר ועיין.

סט .וראה עוד בשו"תו■■^■■!■^■* סימן
רמ״א) .דכתב בזה״ל אמנם בנזיקין מילתא אחריתי ".ה
היא דעיקר ענק נזיקק היא גדר למצות עשה ״ושמרתם י
מאד לנפשותיכם ואל תעמוד על דם רעך" וכתיב והיה
עליך דמים עי״ש .והנה מהמימרא הראשונה שהביא
שנלמד זאת מדכתיב ושמרתם מאד לנפשותיכם נראה ח ,ר
"
דאין זה לאו אלא רק גדר וביטול עשה ,אך למימרא

השניה שנלמד מאל תעמוד על דם רעך הוי שפיר לאו.

ע .וחזי הוית בשו״ת להורות נתן (ח״ג סימן קכ״א)
שכתב להשיב על דבריו .וז״ל אולם מצות ושמרתם
והלאו דלא תעמוד על דם רעך שייך רק היכי ששם
מכשול שעלול להביא לידי שפיכות דמים ,וכגק כורה
בור או שאינו שומר בהמתו מלנגח ,אבל בשן ורגל
ושאר היזיקות שאינו יכול לבוא אלא היזק ממון אין
לאסור לכתחילה מטעמים אלו עכ״ל .אך יתכן דתירץ
לה רבינו החתם סופר במה שכתב דהוי רק גדר וצ״ע.
עא .ועוד עינא דשפיר חזי לרבינו מרדכי יפה בספרו
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כתבה התורה כל דיני נזיקק ,הא מילתא דפשיטא היא,
ועוד דהא אסרה תורה בבל תשחית אפילו בממון עצמו,
ק״ו אצל חבירו ,ואפילו לגרום נזק לחבירו אסור וכד
ועיין לו עננג(בםימז שפ״ט)^ .בדרך זו הלך גם הגרב״ד
■■ •)'^■00000וז״ל ומשום דמזיק דאדם

דנלמד מקרא דמכהבהמה ישלמנה ,לא רק לגבי חיוב
ממון נאמר אלא תאמר הקרא גם לענק שנעשה מזיק
ונענש בדיני שמים ,דהפרשה דאדם המזיק נאמרה גם
לענק איסור ועונש בידי שמים וכו׳ .ולכאורה צ״ב
בדבריו היכן נאמר בקרא זה של מכה בהמה ישלמנה
אף איסור להזיק דלכאורה איכא ביה רק חיוב ,וע״כ
צריך לומר דלמד כדברי הלבוש שאם חזינן בקרא
חיוב על היוקו הוי אומר דאיכא אף איסור בדבר.
עב".־ובעצם כך ס״ל גם לרכינר^■■ דהא חזינן
לו (בחו״מ סימן שע״ח> שע^^תקשה בדברות

קודשו של רבינו הטור ,מדוע הוצרך ללמוד את איסור
מזיק מלאו דלא תגזול הרי יכול ללמדו ממזיק עצמו
דאם חייבתו התורה בתשלומין ע״כ איכא לו איסור
להזיק מקודם לכן .ותירץ הפרישה דאין הכי נמי
בסתם מזיק יש ללמוד את האיסור מזיק מהחיוב שבו,
ומה שהוצרך הטור ללומדו מלאו דלא תגזול הוי דק
במקום שמזיק ע״מ לשלם דהיה מקום לומר שבכה״ג
לא אסרה תורה קמ״ל מלא תגזול שגם זה אסור עי״ש.
עג .והן אמת דלענ״ד אק צודקים דבריו בכוונת דברי
הטור .דהא רבינו הטור לא חילק בכך כלל ומפשטות
דבריו שמעען דקאי על כל המזיקים בין מזיק על דעת
לשלם ובין מזיק שלא על דעת לשלם דאת תרוויהו
ילפינן מלאו דלא תגזול .ועוד דאף בעיקר חילוקו יש
לערער דעד כמה שילפינן שיש איסור להזיק במזיקו
שלא על דעת לשלם לו כך יש ללמוד שיש איסור מזיק
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גם במזיקו על דעת לשלסילו ,דהא אם התורה אסרה על
האדם להזיק את חבירו הוי אומר שנתנה לבעלים זכות
ממונית בחפציו שיכול למנוע את תכירו מלהזיקם
וממילא שפיר יהיה לו כח למונעו גם אם חפץ לשלם
לו ,וכמו שמשמע מדברי שאר רבותינו שלמדו את
האיסור מהחיוב ולא חילקו בכך וע״כ סברי שאק
לחלק ככך וכמו שנתבאר .מ״מ לימודו של הפרישה
יכול להיות אמת וכמו שנקטו המפרשים ששפיר ניתן
ללמוד את האיסור להזיק מהחיוב תשלומין ודו״ק.

עד .אלא דצ״ע בדבריהם .דאף אם נסכים ונקבל סברא
זו ,הא מציגו סוגיות ערוכות לא כן .א) רהנה יעוין
במסכתא דב״ק (דף ו ).תניא כל אלו שאמדו פותקין
ביבותיהן וגורפין מערותיהן ,בימות החמה אין להם
רשות ,בימות הגשמים יש להם רשות ,אע״פ שברשות
אם הזיקו חייבים לשלם ע״כ .הדי לנו דיתכן מציאות
שמותר לו לעשות את הפעולה ואעפ״כ אם הזיק עליו
לשלם וצ״ע .ב) וכן חזינן בגמ׳ בב״ק (דף ס):
דנסתפקה מהו שיציל עצמו בממון חבירו ,וביארו
בתום׳ וד״ל אבעיא להו אי חייב לשלם כשהציל עצמו
בממק חבירו מפני פקוח נפש עי״ש .הרי לנו שאע״פ
שמותר לו לעשות פעולה זו בכ״ז אם הזיק חייב לשלם
וצ״ע .ג) וכן חזינן כן מדברי רביגו הרמב״ן בב״מ
(דף סב ):דס״ל דאדם המזיק אף באונס גמור חייב
לשלם עי״ש .הרי לפניך דאע״פ דאין עליו שום איסור
בעשיית המעשה וההיזק דמה הוה ליה למיעבד
הא אנוס הוא בכ״ז אם הזיק חייב לשלם וצ״ע.
ד) ולכאורה כן שמעינן מכל רבותינו הראשונים דהא
כולם חיפשו פסוקים מהיכן ללמוד את האיסור להזיק,
ומזה שלא למדוהו מהחיוב עצמו של התשלומין
במזיק וממרחק הביאו לחמם ,שמעינן דלמדו דלא
שייך ללמוד את האיסור מהחיוב .וכל אלו הם קושיות
גדולות על דבדי רבינו הלבוש עיר שושז ..ו-צע״ג.
עח .ואשר מוכח מזה הוא .רמסבראפלזוטה נקטינן כן
שאס התורה חייבתו לשלס על היזיקו הוי אומד שיש לו
אף תביעה קודמת לןנך מדוע הזקתני והיא גם נותנת לו
כח לתובעו ולחייבו שלא) יזיקו מעיקרא .והיינו שישנם
זכויות בדיני ממונות לכל ארם בחפציו וממונו שלא
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יפגעו בהם אחדים ונתנה לו התורה כה לעכב על הכירו
בדברים מסוימים שלא יזיק לו .ואכן ישנם ג׳ דרגות
בכך .א) יש עליו תביעה אל תזיקני ומכה זה אף יכול
לתובעו לשלם לו אם הזיקו .ב) יש עליו תביעה אל
תזיקני אך מכח תביעה זו אין לו כח גם לחייבו
בתשלומק והיינו דינא דגרמא בנזיקין דפטור ,ומאידך
אמרינן בב״ב (דף כב >:זאת אומרת גרמא בנזיקין
אסור .ונמצא דאע״פ שאסור לו לעשות כן ואף יכול
לתובעו שלא יעשה כן מ״מ זנות תביעה ממונית ליכא
לו עליו .ג) יש לו עליו תביעה שאם הזיק ישלם לו אך
אין לו כה אף לתובעו מעיקרא דלא יעשה שימוש זה
_

ייזיקו•

ונראה ברור דבהיזק האדם ממש שהולך ומזיקו בידיו.
לכו״ע אמרינן דאיכא איסור גמור בדבר ויכול לתובעו
מעיקרא אל תזיקגי ,וזה נלמד מסברא ראם חזיגן
שחייבתו תורה על היזקו הוי אומר שאף להזיקו אסור
לו ,והיינו שיש לו תביעה וזכות ממונית שיכול לתבוע
ממנו שלא יבוא ההיזק אליו .ודין זה כבר כתוב בקרא
ומכה בהמה ישלמנה .והיינו שהאדם הולך ומכה בידיו,
ועל זה כתב הגאון הברכת שמואל שנכלל בפסוק זה
תרי דינים ,גס חיוב תשלומין וגם איסור להזיק .ומילתא
כטעמא הוא.

אכן ישנו עוד סוג היזק שלא מזיק בידיו אלא
התשמישים שלו מזיקים ממונו וכדומה ,וזה נלמד
מקרא אחר דכתיב "ולא ישמרנו" וכדהביא הברכת
שמואל בשם הגר״ח הלוי .ובזה איכא תרי דינים,
א) ישנו דק שאסור לו להזיק כלל ,והיינו כגון שורו
שהולך ומזיק ,או חופר בור שמזיק וכדומה ,דגם בכך
איכא תרתי ,איכא חיוב שמירה ויכול לתובעו שישמור
על חפציו וממונו שלא יזיקו ,ואיכא גם חיוב תשלומין
אם הזיק .ב) ישנו דין שרק אם הזיק יש לו עליו תביעה
ממונית שישלם לו ,אכן מעיקרא לא יכול לתובעו שלא
יזיקו ,מאחר וישנם תשמישים מסוימים שחכמים התירו
לאדם לעשותם ולא מנעום ממנו ,או מקרים דאינם
תלוים בו כגק הא דאיתא לקמן (בדף ס ):גבי מציל
עצמו בממק חבירו ,שעצם המעשה מותר לו מפני
פקוח נפש וכדומה ואין ימל למנוע זאת ממנו ,ורק
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דאחר שעשה זאת יהיה לו עליו תביעה ממונית שישלם
לו מאחר וסוף סוף הפסידו וחיסרו ממון ,וכן ההוא
מעשה דרבעו הרמב״ן דבאה רוח שאינה מצויה כלל
כמו שהיתה אצל אליהו הנביא והעיפה אותו על חבידו
והזיקו ,וכי שייך שיתבעו שלא יזיקו ,הא לאו בדידיה
תליא מילחא ,ורק שיש לו עליו זכות תביעה ממונית
לאחר שניזק ממנו.
וישנו עוד סוג שלישי של נזיקק .שזכות תביעה עליו
שלא יזיקו יש לו ,אך זכות תביעה ממונית שאם הזיקו
שישלם לו אין לו ,והיינו גרמא בנזיקין דפטוד אבל
אסור ,וטעמא דמילתא הוא דכלפי עצם האיסור הוה
ליה אדם המזיק דהא מזיקו בעצמו מכח מעשיו ,ואדם
מועד לעולם ,ואין לו כלל זכות להזיק אם יכול להשמר,
ורק דבסוג התק שכזה לא חייבה התורה בתשלומק.

עו .וכעת הכל ניחא בס״ד .דלעולם את איסור מזיק
שפיר אפשר ללמוד מקרא של "ומכה בהמה ישלמנה"
דהתם עסקינן באדם עצמו ההולך ומזיק ,ובזה הלא
נתבאר דבכל מצב ומקרה אסור לו להזיק ,אא״כ הוא
אנוס דמה הוה ליה למיעבד .אכן הלימוד השני גבי
התשלומין אין הכי נמי דאינו תלוי ובא בתולדה מן
הראשון דאע״ס דאין לו תביעה שלא יזיקו מחויב הוא
לשלם .ואם ישאל השואל ומדוע והלא ליכא עליו
תביעה ומדוע יתחייב לשלם לו .אען ואומר לך דאין
הכי נמי והיינו מה שכתבו התוס׳ במספר מקומות
דחיוב התשלומין דמזיק איננו מסברא אלא רק מגזה״כ.
דשא עינך וראה בתוס׳ בקידושין (דף יג :ד״ח מלוה)
שכתבו דלא מקרי כתובה בתורה אלא רק קרבנות ,אבל
נזיקין וכדומה אינו מלוה שחייב מסברא ,וז״ל מלוה
הכתובה בתורה פירוש כגון קרבנות ופדיון הבן ,וערכין
ונזיקין שלא היו יודעים עניני נתינות הללו אם לא
שחייבתם התורה בפירוש ,אבל מלוה כגון שלוה לו
מעות בלא שטר אע״ג דכתיב האיש אשר אתה נושא בו
לא חשיב כתובה בתורה ,כיון שאין צריך לפרש בתודה
שיעור הנתינה דפשיטא מה שהוא לוה צריך לפרוע
ע״כ .וכן הוא בתוס׳ בבכורות (דף מח .).ובתוס׳
בכתובות (דף כו .ד״ה הכי) וכן בתום׳ הרא״ש
בקידושין שם ,אך איהו לא הזכיר מנזיקין וצ״ע ,ועיין
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גם׳ ערכין (דף ו ):ותום׳ גיטין (דף פד :ד״ה ותיפול,
ליה) ואכמ״ל.

עז .ובטעמא דמילתא יש לומר .דשאני אונס נזיקין
משאר אונם דעלמא ,דבעלמא הנידון הוא בין אדם
למקום וכלפי זה שפיר יש לומר דאנוס רחמנא פטריה.
אבל בנזיקין דהנידון הוא בין אדם לחבית מה יש
לומר דמחויב הוא בתשלומין נם אם נאנם בהיזיקו
דמה אשם הבית באונסו של זח שגרם להפסידו ממון.
ושו״ר שכך כתב להדיא בספר יד המלך (פ״א מהלכות
חובל ומזיק ה״א) לרבי אלעזר סגל לנדא .וז״ל דהיינו
דגלי רחמנא בנזיקין דלא יהיה בכלל ולנערה לא תעשה
דבר ולא יהיה שייך בו הכלל דאונם רחמנא פטריה,
דכלל זה מלבד שהוא מקובל מקרא אלא דגם מוסכם
הוא מצד השכל והוא שייך בכל הענעים .רק דבנזיקין
חידשה לנו המשנה דין חדש שאדם מועד לעולם וגם
אונס חייב ,משום דכל נזיקק המה ענינים כאלה שבין
אדם לחבית אשר הפטור של המזיק יהיה מסבב חיוב
והפסד לניזק ,וכלל זה הוא בידינו דאונם רחמנא פטריה
ולא חייבה רחמנא מאדם אחד בשביל אונסו של השני
וכו׳ עי״ש .ועיין היטב לקמן בסימן ד׳ מה שכתבנו בזה
בס״ד.

עת .ועולה ומתבאר לפנינו דישנם שני למודים
מקרא זה של ומכה בחמה ישלמנה .א) איסור מזיק,
ב) חיוב תשלומין של מזיק ,אך אינם תלויים זה בזה
ושפיר ניחן להפריד בין הדבקים לשני הכוונים ,בצד
אחד חזינן שאיכא תביעה ואיסור להזיק אך ליכא חיוב
תשלומין ,ובצד שני חוינן שאיכא תביעה וחיוב
תשלומיך אך ליכא איסור בפעולה .ודו״ק.
עט .וכל זאת באדם המזיק בעצמו .אבל באדם
המזיק ע״י ממונו ותשמישיו זה נלמד ממקרא אחר,
דולא ישמרנו ,והתם כבר איכא דינים שונים דכיון
דרק משתמש כעת ולא מזיקו אלא רק יכול לבא לו
היזק לאחר מכן ויכול הלה להיזהר ולא לינוק ,ישנם
מקומות שחז״ל לא אסרו עליו להשתמש וכגון הרחקת
נזיקין דס״ל לד׳ יוסי דעל הניזק להרחיק את עצמו ,ואם
לא הרחיק איהו ראויק אנפשיה .ואכן ישנם מקומות

אש

דאסת עליו לגמרי ואף חייבוהו בשמירה וזהו בבהמתו
ואישו שהם הולכים ומזיקים ,או בבור דתחילת עשייתו
לנזק ,וברה״ר קשה לארם להיזהר תמיד .ויש מקומות
דלא אסת עליו להשתמש אך אם נגרם חיזק כתוצאה
ממעשיו חייב לשלם ,והיינו פותקין ביבותיהן דכיון
יצריך לשמוש זה לא אסרינן עליה רעל דעת כן באו
לכאן ,ומאידך אף לפוטרו אי אפשר ולכן מחויב לשלם.
וא״כ כבר לק״מ ודו״ק.
ע .ואם כנים אנחנו בזה .תתורץ גם קושית מרן
הקהלות יעקב (ב״ק סימן א׳) דהכיא הסטייפלר צד זה
וכתב לדחותו .וז״ל דאי משום הא גופא דחייב
בתשלומין הוי הוכחה שמעשה זה אסור ,הרי גם
כששורו הזיק חייבתו תורה בתשלומין ,אע*פ
שהבעלים לא עשו שום איסור דהא רשאי להניח את
בהמתו לילך ברה״ר כדאמרינן (בדף ו ).מה לשור שכן
כרשות ,ובדף יט :וכי יאחזנה בזנבה וילך עי״ש .ואפ״ה
חייבתו תורה בתשלומין ע״כ .ואכן לדברינו לק״מ
דכבר נתבאר שדוקא באדם המזיק בעצמו אסור לו בכל
גווני ,אבל בתשמישיו וממונו לא בכל גווני הטילו עליו
חיוב שמירה ואיסור להגיהם כך אף אם יתכן שיזיקו
לבסוף .ובעצם כבר נתבאר דאק חיוב התשלומק נובע
מהאיסור שעליו ,דתרי דינים המה ודו׳״ק.

פא .ובאופן אחר יש ליישב .רכל מה דאמרינן מה
לשור שכן ברשות היינו עצם ההולכה של השור
ברה״ר רעל כך יש לו רשות ב״ד ,אבל מ״מ מה שלא
שמר אותו שלא יזיק אינו ברשות ב״ר ,וזה על דרך
פירושו של רבינו המאירי גבי פותקין ביביותיהן
וכמו שיבואר להלן ,וא״ב שפיר קא עבר על איסור
מזיק ולק״מ .ושו״ר שכך כתב ליישב בספר דבר משה
(ב״ק דף ו .אות פה) את קושיה הקהלות יעקב עי״ש.
 .38ואחרי כותבי זאת .ראיתי שאדרבה יתכן דלא רק
דלק״מ מהאי סוגיא אלא אף ראיה איכא מהתם .דהנה
חזינן בחידושי הרשב״א שם שכתב .וז״ל וכי יאחזנה
בזנבה וילך ,נראה לי דהכי פירושו אם אחה מחייבו על
כשכושח אי אפשר לומר אלא שתהא רגל בהמתו כלויה
מן השוק או שיאחזגה בזנבה ולא חייבתו התורה בכך,
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ואמר ליה א״כ בא ונאמר אף בקרן תמה ,ואהדר ליה
הכי השתא קרן לאו אורחיה דבחזקת שימור קיימי,
אע״ג דחייבתו התורה בחצי נזק קנסא בעלמא הוא כי
היכי דליעביד ליה נטירותא מעליא אבל הכא אורחה
הוא דלעולם יהא צריך לאחוז בזנבה ולא חייבתו
התורה בכך וכו׳ עכ״ל .הרי שמבואר בדבריו דבקרן
אע״ג שיש לה רשות ללכת ברה "ר לאו משום דהופקעה
משמירה היא ,אלא כיון דבחזקת שימור היא לא צריך
לאחוז בקרנה ,והא דבכ״ז נתחייב בממון הוא רק משום
כי היכי דליעביד ליה נטירותא מעליא .ולא דמי לרגל
שאם נחייבו לשמור ברה״ר יצטרך לאחוז בזנבה דלאו
בחזקת שימור הוא ,וכיון דלא חייבתו התורה בכך
ממילא הוא מופקע משמירתה ולכן פטור הוא מלשלם
ברה״ר .והיינו ממש כשיטת אחרונים זו שהחיוב
תשלומין קשור לאיסור מזיק .ודו״ק היטב.

פג .ואחרי רואי ראיתי רכל זה תליא בפלוגתת
ראשונים גדולה ועצומה עד למאד .דהנה בהא דאיתא
לקמן (בדף ו ).פותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן,
־־"־דמותד לאדם להוציא את זבלו לרה״ר ובכ״ז אם הזיק
מחויב הוא לשלם .שבתי וראיתי לרבינו המאירי
בסוגיא שם שכתב בזה״ל חכמים התירו לפתוח ביבין
ולגרוף מערות להוציאן לרה״ר ,ומ״מ דוקא בימות
הגשמים הא בימות החמה אין להם רשות ,ואף בימות
הגשמים "אע״פ שיש להם רשות מ״מ שמירתן עליו"
ואם הזיקו חייבים לשלם אף לאחר שנחו ואף אם
הפקירן עכ״ל .ושפתיו ברור מללו דיסוד חיובו הוא
מטעם השמירה שעליו שלא יזיק דאע״פ שהתירו לו
להוציא את זבלו לפוטרו משמירה לא פטרו ליה .וכן
ראיתי שנקט וביאר כדבריו רבעו הלבוש עיר שושן
(בסימן תקי״ד) עי״ש .ומאידך גיסא ראיתי ליבינו
הסמ״ע (בשו״ע חו״מ סימן תקי״ד) שכתב לחלוק על
הלבוש עיר שושן ,ונקט בבירור שאין חיוב החשלומק
תלוי בחיוב השמירה ,אלא תרי מילי הוו ,ובאמת דאף
מפשטות לשונו של רש״י משמע כן כאשר תראה
ממך .וא״כ כלפי הקושיא הראשונה אתה תחזה
דלא רק דכבר איננה קשיא אלא אדרבה יתכן דמשם
איכא מקור נאמן לדק זה וכדביאר לה רבינו המאירי.
ודו״ק.
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באונס גמור וכנ״ל וצ״ע.

פד .וכן במה שהקשנו .מהסוגיא לקמן (דף ם ):דמותר
לאדם להציל עצמו בממון חבירו ,ונקטו התום׳ דעכ״פ
חייב לשלם לו על היזקו ,ומזה אמרנו להוכיח דאין
החיוב תלוי באיסור כלל .נתתי לבי ועיוני בדברי רבינו
המאירי התם בסוגיא ומצאתי פנינים יקרות במילותיו
הספורות ,וז״ל קודשו אסור לאדם להציל עצמו בממון
חבירו על דעת שלא ישלם לו ,הא מ״מ מותר להציל
עצמו על דעת שישלם וכו׳ והמעיין היטב עיניו תחזינה
משרים דאויל המאירי לשטתיה ,תתקשה המאירי מדוע
חייב הוא לשלם כדכתבו התום׳ והא ליכא לו הכא שום
איסור להזיק והחיוב הלא תלוי בזה ,ועל כך כתב
לחדש דאק הכי נמי דאין לו שום איסור להזיקו אולם
חז״ל לא רצו שיפסר הלה מממונו ועל כן קבעו ופסקו
רעל המציל עצמו להתחייב לשלם לו ,והיינו שיזיקו על
דעת שישלם לו ,דאע״פ דאק מחויב הוא מעיקר הדין
מ״מ כך עליו להתחייב מפני הפסד חבירו .ודו״ק היטב.
פזז .ואם נכונים דברינו .תבא על נכון אף מחלוקת
הרמב״ן עם התוס׳ .דהרמב״ן נקט שאדם המזיק חייב
אף באונס הגדול ביותר ,ואילו התוס׳ נקטו שדוקא
באונס דכעק אבירה חייב אבל אונם כעק גניבה פטור
ובעזר ה׳ ביסוד מחלוקתם נאריך לקמן בסימן ד׳ .ואכן
לדברינו דהכא הוו הדברים בכפתור ופרח דהרמב״ן
ס״ל כשיטת הסמ״ע ודעמיה דאק חיוב התשלומק תלוי
כלל בחיוב שמירה והאיסור להזיק שעליו ,ועל כן ס״ל
דאפשר לומר דאע״פ דאק לו כלל אפשרות לשמור
עצמו וליכא עליה שום תביעה בכ״ז חייב לשלם,
וסברתו כנ״ל דאוגם רחמנא פטריה אך לא חייבה את
הניזק שיפסיד מחמתו .ואולם התום׳ ס״ל כשיטת
המאירי והלבוש שהם כן תלויים זה בזה ואשר על כן
במקום דאין לנו עליו שום תביעה לא נוכל לחייבו
לשלם על היזקו .ודו״ק היטב.

תורת
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"_ןמ .אלא דהנה יעוין בתוס׳ בב״ק (דף ל .ד״ה אפילו
תימא) .דכתבו להקשות סתירה בדברי רשב״ג דהכא
במתני׳ קתני כל המקלקלין ברה״ר והזיקו חייבים
לשלם ובגט׳ מוקמי לה בשעת הוצאת זבלים אלמא אין
החיוב תלוי באיסור ,ואילו בב״מ (דף קיח ):תנן רשב״ג
אומר אף מתקן מלאכתו כל שלושים יום ,ודייק מעה
בגם׳ דס״ל כל מקום שנתנו חכמים רשות להניח והזיק
פטור מלשלם .ותירצו וז״ל ושמא אין הענינים שוין
ע״כ .וצב״ג מאי כוונתם .ונראה לי לאור דברינו דס״ל
כדברי רבינו המאירי דהכא אע״פ שניתן לו רשות
להוציא מ״מ עליו לשמור שלא יזיק ,וכיון דלא שמר
"־"־והזיק חייב ,אולם התם כיון שמותר לו בכך כבר ליכא
עליו חיוב במידי דאעו בגדרי מזיק כלל ולכן פטור הוא
לגמרי ודו״ק .ובכך אולי נוכל לתרץ אף את הסתירה
בדברי התום׳ דהתם בב״מ באדם המזיק באונס גמור
דפטור היעו משום דאין ההיזק מתיחס אליו כלל ,אולם
הכא במציל עצמו בממון חבירו אע״פ דאנוס הוא
דמוכרח הוא בכך ,מ״מ עושה זאת בדעת ומתיחסת
הפעולה אליו ,וכבר חזען לרבינו הש״ך (חו״מ סימן
שע״ח ס״ק ב׳) דנקט שמודים התום׳ רכל שהזיק בדעת
חייב גם באונם גמור עי״ש .ועיין היטב בסימן הבא
ביסוד מחלוקת תום׳ והרמב״ן ודו״ק היטב.
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בנזקו .ואולם הר״ן ס״ל דאין חיוב התשלומין תלוי כלל
באיסור מזיק ושפיר יש לחייב את האדם המזיק גם
במקום שאין לו כלל איסור להזיק ,ועל כן מחייב גם
בחבל בעבריין לדבר אחד למרות שמותר לו לחבול בו
ודו״ק .ושבתי וראיתי שכך כתב לבאר מחלוקתם הגאון
ר׳ אלחנן ווסרמן בקובץ שעורים (ב״ק אות ק״ה-ק״ו).
ומפני זה הוסיף שלשיטת היראים הוא הדין דפטור
האדם גם במקום שבהמתו הזיקה את העבריין לדבר
אחד עי״ש.

פ9ז.

ועוד מצאתי שנחלקו רבותינו/בענין מכה בנו

דמצוה קעביד ופטור מגלות .האם יש לחייבו בנזק וד׳
דברים במקום שהזיקו אם לאו אלא פטור לגמרי .דהנה
יעוין בשו״ת שבות יעקב (ח״ג סימן ק״מ) דנקט שפטור
האב לגמרי ולמד זאת מהא דאמרינן במסכת מכות
דמצוה קעביד ופטור מגלות דמה״ט יש לפוטרו גם
מחיוב חשלומין דהא מעשה מצוה עשה ,וכדאמרינן
בב״ק (דף לב ):גבי רץ בערב שבת בין השמשות ראם
הזיק אדם בריצתו פטור כיון דמצוה קעביד ,ועוד דהא
הני תלת מילי אב המכה את בנו ורב הרודה את תלמידו
ושליח ב״ד מדמה הש״ס אהדדי ושליח ב״ד הלא פטור
אפילו אם הזיקו וכמבואר בבית יוסף (חו״מ סו״ם ח׳)
וברמ״א שם .ומה״ט כתב לפטור גם את הרב המכה את
תלמידו אם חבל בו ונתק עי״ש באורך .ואולם מאידך
גיסא מצען בשו״ת קרית חנה (סימן כ״ב) דאין ס״ל כן
אלא דכל פטורו הוא רק מגלות אבל בנזיקין לעולם יש

לחייבו עי״ש .ועיין בפתחי תשובה (יור״ד סימן רמ״ה
ס״ק ד׳) שהביא את דברי הקרית חנה בפשיטות .ואולם
בפתחי תשובה (בחו״מ סימן תר״ד ס״ק ד׳) הביא דברי
שניהם וסיים שצ״ע לדינא עי״ש .וצ״ב במה נחלקו.
:ד

*יאץ)

" וצ״ב במה נחלקו רבותינו .ולדברינו יש לבאר על נכון

פו .ואכן לא אכחד כי בכך הוו דברי התום׳ כסותרים
לאהדדי .דבב״ק (דף ס ):נקטו כשיטת הסמ״ע שאין
חיוב התשלומק והאיסור תלויים זה בזה ועל כן סברו
דמציל עצמו בממון חבירו חייב לשלם לו ואע״ם שאק
לו שום איסור .ואילו בב״ק (דף כז ):וכן בב״מ (דף
פא ):נקטו שכן תלוי זה בזה ועל כן פטרו את המזיק

אש

דהיראים ס״ל דהחיוב תשלומין תלוי בחיוב שמירה
שיש לאדם על עצמו והיינו באיסור מזיק דאית ליה,
ועל כן ס״ל דבמקום שליכא לאדם איסור להזיק אין
לחייבו כלל בתשלומין ,וממילא בעבריין לדבר אחד
דחשיב כאינו עושה מעשה עמך ולאו בכלל אחיך הוא
דמותר להכותו ולחבול בו אם חבל בו אדם אין חייב

צ .ולאור דברינו יש לבאר פלוגתתם בס״ד .תחלקו
האם חיוב תשלומין תלוי באיסור מזיק אם לאו.
דהשבות יעקב ס״ל ששפיר תלוי החיוב תשלומין
באיסור מזיק שעליו ,ועל כן ס״ל שבאב המכה את בנו
ורב הרודה את תלמידו אין לחייבו בנזק אם אירע
וניזוקו כיון שאין לו איסור להזיקו דהא מצוה קעביד,
והיינו דבמקום דלית ליה איסור בדבר לאו מזיק הוא
אלא עסוק במלאכתו וכדומה .ואולם הקריח חנה ס״ל

תורת אש  -נזיקין א :אבוקרט ,שמעיה{ }5עמוד מס 34חודפס ע״י תכנת אוצר חחכמח

תורת

סימן א׳

שאין תלוי כלל החיוב תשלומין באיסור מזיק ,ועל כן
ס״ל דשפיר יש לחייב את האב המכה את בנו והרב
הרודה את תלמידו אם ניזוקו מהם ,דנהי נמי דמותר לו
להכותו ואין לו איסור בדבר אך להזיקו אסור לו ודו״ק.

צא .ובעיוני בזה ראיתי לדקדק יסוד זה שהאיסור
תשלומין והחיוב ממון קשורים זה בזה מעוד כמה
מנדולי הראשונים\.רהנה חזינן בתוס ,בריש ב״ק (ד^ה
[הצר השוה) שמעו להקשות .וז״ל וקצת קשה דמשמע
 1דעונשין ממון מן הדין ובמכילתין תניא כי יפתח וכי
יכרוז אס על הפתיחה חייב על הכרייה לא ב״ש אלא
ללמדך שאין עונשין ממון מן׳ קריז .ובשטמ״ק כתב
למשב וז״ל ויש לומר דלא פלמי רבמכילתין לא אתא
לאשמועינן בחיוב ממון אלא באיסור תקלה דאין
עונשין מן הדק בדיני שמים דאשכחן בנזיקין עונש
בידי
בידי שמים גבי שור וגם בעליו יומת
!שמיס אבל ממק עונשין כדמוכח הבא עב״ל.ןודבריו
י צ״ב דנתי דהוכיח מקרא דגם בעליו יומת דאיכא במזיק

עונש בידי שמים ,אבל הקרא דכי יפתח וכי יכרה הלא
איירי לגבי חיוב תשלומין ואיך כתב השטמ״ק דהיתור
של הפסוק אתא לגבי עונש וצ״ע .וע״כ צריך לומר
דס״ל לשטמ״ק דהחיוב תשלומין והאיסור להזיק
תלויין זה בזה וכל היכא דאיכא חיוב תשלומק איכא
נמי איסור להזיק ,ואם ילפיגן מק״ו שחייב ממק על
הכרייה ע׳׳כ שיש גם עונש על מעשה הכרייה שהרי
 .האיסור והחיוב תלויין זה בזה ,והרי אין עונשק ממק
מן הדין ,ולהכי אצטריך למינתב כי יכרה .וצריך לומר
לפ״ז דמה שאמרו במתני׳ לא הרי וכו׳ אף שאי אפשר
ללמוד חיוב תשלומק אחד מן השני שכן אם ילפינן
חיוב תשלומק ע״כ דילפינן נמי איסורא שהדי החיוב
תשלומק והאיסור תלויין זה בזה ,יש לומר דאק הכי
נמי מצד האיסור אי אפשר ללמוד על אחד מהשני אבל
תנא דמחגי׳ אתא לאשמועינן שגם מצד החיוב ממק אי
אפשר ללמוד אחד מהשני מצד שבכל אחר איכא
חומרא שאין בשני .וכ״כ ללמוד בדבריו בספר מתנובת
שדי(סימןא׳)עי״ש.
צב .וכן ביסוד זה יוסתקו דברי קודשו של רבינו
הרמב״ם ז״ל .דהנה הזיק לו (בס״ה מהלכות נזקי ממק

אש

כא

ה״א) .שכתב וז״ל מפני שאסור לאדם להזיק ולשלם
מה שהויס אפילו לגרום הנו? אסור עכ״ל .וצ״ב הלשק
שכתב אפילו לגרום נזק אסור ,דלכאורה אדרבה היה
מקום לומר דלגרום הנזק אסור טפי כיון שבגרמא
בנזיקין פטור מלשלם ונמצא מפסיד ממק חבירו ,ולא
דמי למזיק ממש שמחוייב לשלם ונמצא דאין מפסיד
כלל את ממון חבירו דבזה היה מקום לומר דליכא
איסורא וכמו שכתב כן להדיא הקרית ספר רבכה״ג
שמשלם לו אין אסור להזיקו כי אם מדרבנן ,וא״כ צ״ע
הלשון שכתב אפילו לגרום הנזק אסור וצ״ע .ואכן
אם נימא דס״ל לרמב״ם ז״ל שהחיוב תשלומק תלוי
באיסור מזיק אתי שפיר ,דדוקא במזיק ממש שמחויב
הוא בתשלומק פשיטא לן שיש לו אף איסור מעיקרא
להזיק דהרי רק מחמת כן נתחייב אח״כ לשלם ,אך
בגרמא בנזיקין דליכא חיוב תשלומין מהיכא תיתי לן
שאיכא איסור להזיק מעיקרא ,על כך קמ״ל הרמב״ם
שאפילו לגרום הנזק אסור ולמד כן מסברא פשוטה
וכנ״ל בדבריגו .ודו״ק היטב.

צג .ומעתה רווחא לן שמעתא ויש לגו להמתיק בזה
בס״ד את דבריו התמוהים של רש״י ז״ל .דהנה אמרינן
בגיטין (דף נג ):שר״מ קנים במטמא ומדמע אפילו
בשוגג וה״מ בדרבנן אבל בדאורייתא לא קנים .וכתב
שם רש״י וז״ל מטמא ומדמע איסורא דרבנן הוא ,כיק
דלא שמיה היזק אק כאן איסורא דאורייתא וכו׳ עכ׳ל.
ודבריו צ״ב דמבואר מדבריו דבהיזק הניכר איכא
איסורא דאורייתא וקשיא מנא ליה למר הכי רעד כמה
שס״ל שבהיזק שאינו ניכר ליכא איסור תורה מנא ליה
דבהיזק הניכר שפיר איכא איסור תורה וצ״ב .וביותר
תימה הא דנקט דבהיזק שאינו ניכר ליכא איסור תורה
ואמאי נהי נמי תתמעט נזק דה מחיוב תשלומק אך
איסורא שפיר איכא וצ״ע .והן אמת דבשו״ת מהרי״ל
דיסקק (סוף חלק הפרקים) כתב שכל דברי רש״י הוו
רק במקום שאק מכוק לצערו והוי כדבר שאינו מתכוק
שמותר בשאר איסורין ,אבל במקום שמתכוון לצערו
אין הכי נמי דאסור לו מן התורה עי״ש .אך מפשטות
דברי רש״י לא משמע כן אלא שלעולם חיזק שאינו
ניכר אעו אסור מן התורה וכמו שהדגיש בלשונו כיק
דלא שמיה היזק אק כאן איסורא דאורייתא .ועוד שאף
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עיקר דבריו של המהרי״ל דיסקין תמוהים כאשר יראה
המעיין וצ״ע.

הראשונים ז״ל דס״ל כוותיה .והעיר שושן צהלה
ושמחה.

צד .ואכן לאור יסוד זה יש לתת טעם בדברות קודשו
של רש״י ז״ל .דלמד הרב שהחיוב תשלומין תלוי
באיסור מזיק דבל חיובו בתשלומין הוי רק מחמת
האיסור שהיה עליו מקודם לכן .ואם כן שפיר יש לומר
רחוקא בהיזק הניכר דחייבתו התורה בתשלומין איכא
נמי איסור מזיק מעיקרא דהא רק מחמת כן נתחייב
אח״כ לשלם לו ,אך בהיזק שאינו ניכר דלא חייבתו
התורה בתשלומין אף איסורא ליכא לו דהא אם היה לו
איסור מעיקרא אף חיוב היה צריך להיות לו לאחר מכן
ודו״ק היטב.

צז .ואכתי עומדת לנגד עיני סוגיית הגמ׳ בב״ק (דף
ל .).דתנן התם המוציא את תבנו וקשו לרה״ר לזבלים
והוזק בהם אחר חייב בנזקו וכל הקודם בהם זכה.
רשב״ג אומר כל המקלקלין ברה״ר והזיקו חייבין
לשלם .וגרסיגן עלה בגמ׳ לימא מתני׳ דלא כר׳ יהודה
דתניא ר׳ יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא
זבלו לרה״ר וצוברו כל שלושים יום כדי שיהא נישוף
ברגלי אדם ורגלי בהמה שע״מ כן הנחיל יהושע את
הארץ ,אפילו תימא ר׳ יהודה מודה ר׳ יהודה שאם הזיק
משלם מה שהזיק ,והתנן ר׳ יהודה אומר בנר חנוכה
פטור מפני שהוא ברשות מאי לאו משום רשות ב״ד,
לא משום רשות מצוה דתניא ר׳ יהודה אומד בנר חנוכה
פטור מפני שהוא רשות מצוה .ת״ש כל אלו שאמרו
מותרין לקלקל ברה״ר אם הזיקו חייבין לשלם ור׳
יהודה פוטר .אמר ר״ג מתני׳ שלא בשעת הוצאת זבלים
ורבי יהודה היא .רב אשי אמר תבנו וקשו משום
דמשרקי ע״כ .ולפום ריהטא מבואר מהאי סוגיא
תחלקו ר׳ יהודה ורבנן ביסוד זה .דלדעת ר׳ יהודה
חיובו בתשלומק תלוי באיסור להזיק ,ועל כן במקום
שאין לו איסור להזיק כגון אלו דאמרינן מותרין לקלקל
ברה״ר אף חיוב תשלומין אין לו .ואולם לדעת רבנן אין
חיוב התשלומק תלוי כלל באיסור להזיק ושפיר יש
3233לחייבו בתשלומין אף במקום דלא היה לו כלל איסור
להזיק .והבא דוחק לומר כמו שכתב רבעו המאירי
בסוגיא לעיל (דף ו ).גבי פותקק ביביותיהן דנהי נמי
שהתירו לו להוציא את זבלו אך אכתי חייבוהו בשמירה
שלא תיקו ,דא״ב לא יובן במאי פליג ר׳ יהודה על רבנן
וכי נחלקו אם חייבוהו בשמירה אם לאו ,זה ודאי אינו,
וע״כ דלא חייבוהו כלל בשמירה ועל כן פטר ליה וצ״ע.

צח .איברא דאבתי לא איפרק מחולשא .דהא נתבאר
בדברינו דשפיר ניתן להפריד את החיוב תשלומין
מהאיסור להזיק ,והיינו דיש לומר דאיסור מזיק יש לו
אך חיוב תשלומק אין לו ,וכמו שמצאנו כן בכל גרמא
בנזיקין דמצד אחד אמרינן גרמא בנזיקין פטור ומאידך
גיסא אמרינן זאת אומרת דגרמא בנזיקין אסור .וא״כ
אכתי חיקשי מנא ליה לרש״י ללמוד שאף איסור מזיק
אין לו בהיזק שאינו ניכר מזה שלא חייבתו התורה
בתשלומין וצ״ע.

צו .ולולי דמסתפינא הוה אמינא .דאין הכי נמי
לשיטתו של רש״י ז״ל אף גרמא בנזיקק לא יהא איסורו
כי אס מדרבנן .וכללא ייסד לנו רש״י בכותבו "כיון
דלא שמיה היזק אין כאן איסורא דאורייתא" והיינו
שלמד רש״י ז״ל דבל חיוב התשלומין תלה רק באיסור
מזיק שהיה עליו מקודם לכן ואם מצינו שהתורה לא
חייבתו בתשלומין הוי אומר שאף איסור מעיקרא לא
הוה ליה .ושו״ר שכך כתב להדיא בשער המשפט (סימן
ל״ד ס״ק י״ג) דכמו דס״ל לרש״י ז״ל שהיזק שאינו
ניכר לא הוה איסור דאורייתא כך ס״ל שגרמא בנזיקק
לא הוה איסור דאורייתא אלא רק מדרבנן ונביאו לקמן
בעזר ה׳ .והיינו כדברינו רמזה דאין לו חיוב תשלומין
נלמד שאף איסור להזיק אין לו ודו״ק היטב .וא״כ אתה
חראת לדעת דלא רק דלא קשיא בשיטתו של רביגו
הלבוש עיר שושן ,אלא אף מצינו לכמה וכמה מגדולי

צח .והנה בשלמא למה שצידדנו לעיל דאפילו אם
נימא והאיסור להזיק נלמד מהחיוב תשלומין אכתי אין
מוכרח לומר והחיוב נובע מהאיסור אלא תרי דינים
המה והא בלא הא קיימא .ניחא דהכא נמי בשיטת רבנן
יש לומר תהי נמי דהתירו לו חז״ל את עצם המעשה
דהיינו להוציא את זבלו לוה״ר אך את חיוב התשלומין
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אם ינזק בהם אדם לא הפקיעו ממנו ועל כן שפיר
מחוייב הוא לשלם .אבל הרי מוכח מדברי כמה וכמה
מפרשים ראשונים ואחרונים שאף החיוב תשלומין
נובע מכח האיסור ובלא האיסור דמעיקרא אין לנו
לחייבו כלל ,ולפ״ז תימה דהנא ברבנן חזינן להדיא לא
כן ועל״ע.
אט .וערק־ לומר .דאף לדבריהם שכל חיוב התשלומין
נובע רק מכח האיסור דמעיקרא ,במקום שעיקר
המעשה אסור לו ורק שחז״ל הוצרכו להתיר לו משום
תיקון העולם וכדומה ,שפיר יש לומר דלא התירו לו
מכל וכל להזיק את חבירו אלא התנו עמו שאם יויק
_ יצטרך לשלם לאחר מכן .והיינו האי דהמוציא את תבנו
וקשו לרה״ר דעיקר המעשה הלא אסור לו כיון שיכול
להזיק בכך את האחרים וחז״ל באו והתירו לו משום
תיקון העולם ואכן את חיוב התשלומין לא הפקיעו
ממנו אלא התנו עמז שאם יזיק יתחייב לשלם .ויסזד זה
לכאורה מוכח הוא מהסוגיא בב״ק (דף ם ):לבימציל
עצמו בממון חבירו דאף החם המעשה היזק מותר לו
ובכ״ז מחוייב הוא בתשלומין ,ובע״ב צריך לומר דכיון
דעיקר המעשה אסור הוא לו אף שחז״ל התירו לו
לעשותו בכדי שיוכל להציל את חייו אך את חיוב
התשלומין לא הפקיעו ממנו וחייבוהו שמעיקרא יזיק
על דעת כן שישלם לו לאחר מכן .וכמו שדקדקנו לעיל
בדברי רבינו המאירי ודו״ק היטב.

ושו*ר בשו׳יס^—^טזמהדו״ק אבה״ע סימן
ע״ח אות ט״ז) .שכתב שלדברי ר׳ יהודה הנזכר בע׳׳כ
איסור חפירת בור ברה״ר הוא מדאורייתא דאל״כ
היכי חייבתו התורה בתשלומין הא כל המותרין לקלקל
ברד",ר והזיקו פטורין מלשלם ,אלא ודאי דמן התורה
אסור לו לחפור בור עי,ש\זשמעינז מיניה דלשיטת ר׳
׳ יהודה החיוב?1שלומין תלוי באיסור ולעולם לא נוכל

לחייבו בתשלומין אם לא יהיה לו איסור מקודם לכן.
ואק דבריו תמוהים טובא דהא רבנן פליגי עליה דר׳
יהודה והלכתא כוותייהו וא״כ היכי מוכיח דבריו מר׳
יהודה וצ״ע .אלא ודאי צריך לומר דלמד הנודע ביהודה
בדברינו דאף לרבנן שפיר יש לומר דחיוב התשלוסין
כן תלוי באיסור מזיק ,ורק ס״ל דבמקום כזה שעיקר

אש

כג

המעשה אסור והתירו לו משום צורכו וכדומה ,לא
התירו לו מכל וכל והפקיעו ממנו אף את חיוב
התשלומין אלא התנו עמו שאם יזיק יתחייב הוא לשלם
ודר׳ק.
קא .וראיתי להדגיש דאף לצד זה שהאיסור והחיוב
תליא זה בזה אכתי יש לדון האם הם נולדים כתוצאה
חד מאידך אם לאו .דהיינו דאפשר לומר דהתיוב
תשלומין נובע ונולד מכח האיסור והחיוב שמירה
שמוטלת עליו ,אך יתכן דאינם באים בתולדה זה מזה
דאין האיסור הוא הגורם לחיוב אלא רק אנן ידעינן דאם
איכא לו חיוב תשלומין הסברא נותנת שהדבר אף
באיסור עליו .דהנה מרש״י ומחידושי המאירי מוכח
דהחיוב תשלומין נובע מכח החיוב שמירה שעליו וכן
משמע מדברי היראים והשבות יעקב ועוד .ואולם
מדברי רבינו הלבוש עיר שושן (בסימן שע״ח) נראה
קצת כצד בתרא דאין החיוב נולד מהאיסור אלא רק
הוה לנו גילוי מילתא דאיכא גם איסור ,ואכן מדבריו
(בסימן תקי״ד) משמע יותר כדברי חמאירי וצ״ע.
ובדברי הברכת שמואל נראה לי יותר דאין הכרח לומר
דס״ל שהאיסור הוא הגורם לחיוב אלא רק דאם איכא
חיוב ידעינן נמי שיש איסור .וכן ראיתי שנקט בדבריו
בחידושי הגאון ר׳ ראובן גרווובסקי (ב״ק סימן ב׳)
מראה למעיין בדבריו ורק הביא שבספר מאיר לעולם
(סימן כ׳) נקט שהחיוב נובע מהאיסור עי״׳ש .איברא
דבחידושי הגר״ש רוזובסקי (ב״ק סימן א׳) למד בדברי
הברכת שמואל שהחיוב חשלומין נובע מהאיסור ,וכתב
להשיב על דבריו עי״ש .ויש עוד הרבה להאריך בכך
וכנ״ל ואכ״מ ונותיר זאת למעיין.

קב .והנה ידועה ומפורסמת חקירת רבותינו האחרונים.
אם מזיק חפץ משלם כשעת ההיזק ,או כפי שעת
התשלומין ,ונ״ם אם החל ביני וביני .זיעוין בכך במחנה
אפרים (הלכות נזקי ממק סימן א׳) דס״ל דפליגי בכך
רבותעו הראשונים עי״ש .ונאריך בכך בסימנים הבאים
אי״ה .והנה מחשבה חלפה לפני דאולי אפשר לתלות
מחלוקתם בחקירה דידן האם חיוב התשלומין נובע
מחמת האיסור להזיק אם לאו ,דאם נימא דהחיזב נובע
מחמת האיסור הרי חיובו הוי בשעת היזקו על איסורו
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שעבר והזיק ,ועל כן מסתבר לומר תתחייב כפי שוועת
החפץ באותם שעות ,אך אס נימא דחיוב התשלומין
איננו מחמת האיסור אלא סתם דין בפני עצמו ,יש לומר
דחיובו הוי לשלם לחבירו מה שהפסיד לו ועל כן
מסתכלים על שעת התשלומין .וכן ראיתי שנקט לתלות
המחלוקות אהדדי בספר מעייני מים בריש מסכת ב״ק
עי״ש.
קג .איברא דיד הדוחה נטויה לדחות ולומר .דלעולם
לא פליגי בזה כלל ,אלא יסוד מחלוקתם הוא אם חיוב
תשלומי היזק הוי לשלם לו מה שהפסיד לו ,או להעמיד
לו את החפץ הנעוק ואכמ״ל ובמקום אחר נאריך בכך
בעזר ה׳ .וא״כ לא תלי האי בהאי כלל דגם אם נאמר
דהחיוב נובע מחמת האיסור הלו יתכן דחיובו הוי
להעמיד לו את החפץ הנעוק וא״כ פשוט שיתחייב רק
על שעת התשלום ,וכן איפכא אם נאמר דאין החיוב
נובע מחמת האיסור אלא הוי חיוב נפרד ,הלא יתכן
שחיובו להשלים לו את היזקו ,ועל כן נחייבו על שעת
הנזק .ועיין היטב.

אש

אבות העולם בפירוש האי סוגיא ,דרש״י פירש שנסתפק
דוד המלך בזה גופה אם מותר לו להציל את עצמו וכלל
ישראל בממונו של ישראל אם לאו ,ואולם התוס׳ ושאר
ראשונים ס״ל דזה פשיטא שמותר היה להם להציל
את עצמם בממון ישראל וכל הספק היה רק לגבי
התשלומין אם מחוייבים לשלם בכה״ג אם לאו .ועיין
בסימן ג׳ שהארכנו בכך טובא בעזר ה׳ יתברך .ואם כן
־־נתזי אנן דכל דברי רבינו שר התורה הגר״א ז״ל הוו רק
לשיטת רשי׳י דלדידיה שפיר איכא ראיה מהתם שאסור
לארם להזיק את חבירו וכמו רחזינן שאפילו במקום
סכנה ופיקוח נפש נסתפק דוד ופשטו ליה שאסור,
ואולם לשיטת התום׳ ושאר ראשונים ליכא ראיה כלל
מהתם דהא פירשו רכל הספק היה רק גבי התשלומין
וצ״ע.

להך דינא שאסור לאדם להזיק את חבירו מהא דאיתא
בב״ק (דף ס ):דאסור לאדם להציל את עצמו בממון
חבירו אפילו במקום סכנה כיעוי״ש במעשה דדוד
 /המלך עי״ש .ומזה שמעינן דהוי איסור מדברי קבלה

קז .ובחפשי מצאתי שכבר תפסו בזה הגאון ר׳ נתן
געשטעטנר כשו׳׳ת^9 0^^|9ימן ק״כ).
וכתב ליישב ע״פ דברי רבינו הראב״ד שהובא בשטמ״ק
בב״ק (דף קיז .):ח״ל ואולם ראיתי בשטמ״ק שכתב
בשם הראב״ד אהא דאמרו בב״ק (דף פא ).דהתועה בין
הכרמים מפסיג ועולה מפסיג ויורד דכך התנה יהושע
והקשה הדאב״ד דמאחר שמשלם תנאי יהושע למה.
ותירץ שלא היה רשאי לעשות שלא בפני הבעלים
והתנה הוא שיהא מותר לפסג ולשלם ,ומה שאמרו
בדוד דאסור לשרוף כדי להציל שלא בפני בעלים היה.
מיהו קשיא וכי לא היה דוד אחרי יהושע ולא שמע
התנאי שהתנה על התועה בין הכרמים ,ואם תאמר שלא
שמע דוד על התנאים אבל הם למה שלחו לו אסור אלא
שהוא מלך והלא מותר הוא אלא שישלם .ויש לומר
דכך שלחו לו בלא תשלומין אסור אבל אתה מלך
ומותר לך אפילו בלא תשלומין עכ״ד .ומבואר מזה דאי
לאו תנאי שהתנה יהושע הוה אמינה דאסור להציל
עצמו בממון חבירו אף כשרוצה לשלם .ומוכח דכבר
בזמן יהושע היה קיים הדין שאסור להזיק לחבירו אף
כשרוצה לשלם .עכ״ד הלהורות נתן.

קו .ואכן לענ״ד יש להעיר על דברי הגאון ז״ל .דראיה
זו אינה פשוטה ומוסכמת לכו״ע דהא נחלקו רבותינו

קח .ודבריו בזה תמוהים טובא .מה רצונו לתרץ בזה
והלא מחלוקת הראשונים בעודה עומדת ואק הכי
נמי דהראב״ד ס״ל כשיטת רש״י שמן התורה אסור

קד .ואגב אמרתי לעורר .דיתכן דיש לחלק בכך בין
נזקי גופו לבין נזקי ממונו ,דבנזקי גופו נראה קצת דאין
חיוב התשלומין נובע מהאיסור שעליו וכמבואר ,אולם
בנזקי ממונו נראה דכן תליא בכך וכמו שכתב הגר״ח
הלוי שחיובו נלמד מקרא דולא ישמרנו ,והיינו מחמת
איסורו שלא שמר ,ובאמת דבכך איירי בחידושי ר׳
ראובן הנזכר וכנראה למעיין בדבריו .ואכן זה אינו
מוכרח וכמו שנתבאר בדברי רבותינו.

קה .ובהיותי בזה ראיתי מביאים בשם רבינו
~<8^1יאוריי להו”מ (סימן שע״ח^ שהביא מקור

ןןם
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לאדם להציל את עצמו בממון חבירו אפילו במקום
סכנה ,אך שיטת התום׳ והרא״ש והרשב״א ורבינו פרץ
והמאירי והדמ״ה ועוד ראשונים היא שאף מן התורה
היה מותר לו להציל את עצמו בממון חבירו וכל ספיקו
היה רק גבי התשלומין ,והא דמצינו דהוצרך יהושע
לתקן כבר פירשוה רבותינו הראשונים דקאי על
הדמים דבכה״ג פטור הוא אף מלשלם לו דמי הפסדו.
וא״כ אכתי קשיא מדוע נקט רבינו שר התורה הגר״א
ז״ל את דבריו בפשטות שאיכא מקור לאיסור מזיק
מסוגיא זו והלא זה תלוי במחלוקת הראשונים וצל״ע.

קט .ואשר מוכח מזה הוא .דלמד רבינו הגר״א ז״ל
דהתיוב תשלומק תלוי באיסור מזיק והיינו שסיבת
חיובו בתשלומין היא משום האיסור להזיק שהיה לו
וכדס״ל לרבינו המאירי ורש״י והלבוש ועוד .ובכך
יבואו דבריו על נכון רמזה דחזינן רחייב המזיק
-.בתשלומין ילפינן שאיכא גם איסור בדבר דאל״ה לא
היה חייב .וממילא יש מקום להסתפק להך דעא במקום
שאין לו איסור להזיק כגון במקום סכנה שאיכא פיקוח
נפש ,האם נאמר שפטור מלשלם דהא אין כאן את סיבת
החיוב של התשלומין או דלמא תקנו חז״ל שנם בכה״ג
יתחייב לשלם משום הפסדו של הניזק ודו״ק .ואולם
לפ״ז תיקשי .אמאי לא הביא מקור לדבריו מסברא
לחוד ראם התורה חייבה בתשלומין את המזיק הוי
אומר שאף אסור לו להזיק וכמו שהביאו רבותינו
האחרונים הנ״ל דהא לפי דברינו יוצא שכל דבריו
בנויים ומיוסדים על סברא זו וצ״ע.
קי .ובר מן דין .יעז לי עוד להוסיף ולהקשות בדברי
קודשו של רבינו הגר״א ז״ל .מדוע הלך להביא מקור
לדין זה דאסור להזיק מהאי מעשה דדוד המלך דהוי רק
דברי קבלה והלא יכל להביא פסוקים אחרים שהוו מן
התורה וכמו שהביאו רבותינו הראשונים והאחרונים
ז*ל המוזכרים בדברינו לעיל וצ״ע.
קיא .ואשר נראה לי בזה הוא .דהעדיף הגאון ז״ל
להביא מקור ברור לחך דינא דרק בסוגיא זו איתא
להדיא שאסור לו לארם להזיק את חבירו ,וביותר נראה
משום דמהתם חזינן שאפילו על דעת לשלם אסור כמו

כה

שפירשו התום׳ ושאר הראשונים ,משא״כ בשאר
המקורות לא כתיב בהדיא בשום חד מנייהו איסור זה
ורק דלומדים מנייהו מסברא וכדומה .ואכן לקושטא
דמילתא אין הכי נמי דמודה הגאון ז״ל דאפשר ללמוד
את מקור האיסור מהפסוקים וכמו שהביאו שאד
הפוסקים ודו״ק.

ן קיב.

ובהיותי כזה העניו ראיתי לרבינוי•^ /

שכתב בפשטות שאסור לו לאדם
להזיק את חבירו מאיסור בל תשחית .וזיל כלומר לא
תימא רליכא איסורא אלא לגנוב ולגזול כדכתיב
בקראי אבל להזיק ממון שלו אין בו איסור אם משלם
לו ההיזק אלא איסורא נמי איכא .אלא דקשיא לי
הלא אפילו ממון עצמו איכא איסורא כדתנן סוף פרק
החובל הקוצץ נטיעותיו אע״פ שאינו רשאי פטור
אחרים חייבים ופירש רש׳יי אינו רשאי דעובר בבל
] תשחית עכיל .וכן מבואר מדברי רבינו הלבוש חג״ל.

£

קיג .ואכן נחזי אגן דאין זה מספיק ללמוד מהכא
את יסוד דין איסור מזיק .דהא חזינן למקצת מרבותינו
האחרונים שלמדו בדברי הרמב״ם ז״ל דדוקא באילנות
נאמר דין זה דבל תשחית ולא בשאר מילי .דהנה חזינן
לרבינו הרמב״ם (בפ״ו מהלכות מלכים ה״ט) וז״ל אין

10

קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעין מהם
אמת המים כדי שייבשו שנאמר לא תשחית את עצה
וכל הקוצץ לוקה ,ולא במצור בלבד אלא בכל מקום

*

כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה ...ולא האילנות
בלבד אלא כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס בנין
וסותם מעיק ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר בבל

תשחית ואינו לוקה אלא מכת מרדות מדבריהם עכ״ל.
וחזינן לג״ר יחזקאל לנדא בשו״ת נודע ביהודה
מהדו״ת (חלק יוריד סימן י׳) דלמד בכוונת דברי
הרמב״ם דדוקא באילנות נאמר בל תשחית מן התורה
אך בכלים ושאר דברים לא הוי כי אם מדרבנן ,ולמד
זאת ממה שסיים הרמב״ם שאין מלקק אותו מכת
מרדות כי אם מדבריהם עייש .וכן כתב בחידושי
הרש״ש בב״מ (דף לב .):וכן הוא בספר טל חיים
למועד קטן (דף טז ).שהביא מספר מחנה לויה למהר״א
הלוי עי״ש .וכן הוא בשו״ת חורה לשמה (סימן ת׳).

תורת אש ־ נזיקין א :אבוקרט ,שמעיה{ }5עמוד מס 39הודפס ע״י תכנת אוצר חחכמח

׳*'/
''{יד

;

כו

תורת

סימן א׳

ובשו״ת מהר״י אסאד (חלק ב׳ סימן קס״ד) עי״ש.

קיד .ואולם מאידך גיסא מזיינן למקצת מרבותינו שלא
למדו כן בדעתו של הדמב״ם ז״ל .וכדחזינן למק הכסף
־"^משנה וז״ל וא״ת מאי שנא קוצץ אילנות דלוקה ומאי
שנא משבר כלים ואינו לוקה והא בכולהו עבד בלא
תשחית .ויש לומר דאזהרת קוצץ אילנות מאותו לא
תכרות כדאיתא פרק בתרא דמכות (דף כב ).ומשמע
דקרא דלא תשחית את עצה לא אחד ללאו אלא שלא
יכחת אותו דרך השחתה ע״כ .וכן כתב להדיא חכינו
יוסף באב״ד במנחת חנוך (מצוה תקכ׳״ט ס״ק ב׳) .וז*ל
והנה על אילן מאכל לוקה ועל שאד הדברים אין לוקק.
תראה רעל לאו עוברין חק דאין לוקין כיון דאינו
מפורש בקרא רק אילן מאכל וכן נראה מדברי הרמב״ם
(בהלכה י׳) ע״כ .וכן חזי הוית שנקט כן בשו״ת חתם
סופר (חו״מ סימן כ״ז ד״ה והנראה) וז״ל והנראה
לענ״ד דלא תשחית כולל כמה דברים וענינים ואין
לוקה על לאו זה דהוי ליה לאו שבכללו! /אבל לאו
דממנו תאכל ואותו לא תכרות מיוחד לעושה פיח־ת
לחוד ועל זה לוקין .וסשו״ה בש״ם דמכות דפריך
לחשוב נמי מלקות דקוצץ אילנות טובות ומייתי
אזהרתיה מואוחו לא תכודת ולא מרישא דקרא דלא
תשחית דההוא כולל כל מיני השחתה אפילו אילנות
שאינם טובות ואפילו מקרע על המת יותר מדאי
וכדומה ואין לוקין על זה ועיין ברמב״ם (פ״ו ממלכים)
ודלא כהמשנה למלך שם וכר .וכן דאיתי שכתב כן
הגאון ח אברהם כהנא בספר דבר אברהם (ח״א סימן
ט״ז אות כ*ד בהג״ה) שדעת הרמב״ם שהוי דאורייתא
בכל מילי ורק שלא לוקין על זה ודלא כשאר אחרונים
עי״ש .העוין עוד במשנה למלך דהביא בשם המהר״י
באסן (סימן ק״א) לתמוה על דברי מדן הכסף משנה.
וז״ל ראיתי לאחד מגדולי האחרונים שהקשה על חברי
הרב כסף משנה דמאי ראייה מייחי מההוא דקרא
מאניה ומההוא שהיו שורפים כסאות לסילף מנייהו
דשלא בשעת המצור איכא בל תשחית דההיא על בחזך
בל תשחית דרבנן הוא דגזח בכל דבר אפילו שאינו
אילן ,תדע שרבינו עצמו כתב לקמן בהלכה י׳ ולא
האילנות בלבד אלא כל המשבר כלים עובד בבל
תשחית ואינו לוקה אלא מדבריהם ,א״כ הרב דקא

אש

־"־־׳מהדר למילף אלנות שלא במצור אין ראייתו ראיה
כלל .ותירץ בדוחק דכוונת הרב לומר דאלו לא היה
אסור מן התורה אלא אלנות ובמצור לא היו אוסרים
חכמים שאר דברים שאינן אלנות ושלא במצור דהר׳ל
כעין גזירה לגזירה ודו״ק.

קבור .וא-כ נחדי אנן רכל חברי חכינו הב״ח שניתן
ללמוד את איסור מזיק מבל תשחית הוי רק לשיטת
הכסף משנה והמנחת חנוך והחתם סופר ודעמייהו
דסברי דאיכא איסור מן התורה בכל מילי ,אך לשיטת
המשנה למלך והנודע ביהודה ועוד דסברי דליכא איסור
מן התורה כי אם באילנות ולא בשאר מילי אק כלל
מקום לדבריו בדברי חכינו הדמב״ם וצ״ע .ונצטרך
לומר דס״ל לחבינו הב״ח כהנך אחרונים שהוי
מדאורייתא לכו״ע וצ״ע.

קטז .ועוד ראיתי שכתב להעיר על דבריו בשו״ת
להוחת נתן (ח״ג סימן ק״כ).מהא דמבואר בב״ק (דף
צא ):שאם היה מעולה בדמים מותר לקצוץ וליכא בל
תשחית עי״ש .וא״כ אכתי לא ידעינן שאסור להזיק את
של חבירו בכה״ג דהוה מעולה בדמים וצ״ע.

קיז .ומעתה הבא נבא למה שפתחנו בו בריש דברינו
האם מזיק חבירו נפסל לעדות אם לאו .והרואה יראה
דלכאורה ניתן לתלות מחלוקת זו בחקירתנו ובנדון
דהכא ,אי איכא איסור להזיק אם לאו .דאם נימא דאיכא
איסור מן התורה להזיק נראה דאף יפסל לעדות דהוי
מנוער על לאו של חורה ,אך אם לא הוי איסור מהתורה
להזיק אין יפסל ע״י כן .ולפ״ז שיטת הים של שלמה
תמוהה עד למאד כסאן ס״ל דהא הבאנו לעיל ראשונים
גם אחרונים כולם ס״ל דאסור מן התורה להזיק ולפ״ז
הלא צריך להיפסל לעדות .ואולי סבר כמו ועינו
המבי״ט דאם מזיקו ע״ם לשלם לו אין עובר איסור מן
התורה .אך אק נראה לומר כן דמ־מ היה לו לפוסלו
מדרבנן ,ועוד שלא נראה שנתכוון אה כלל .ובאמת
דחזיגן לו (בב־ק פ״ו סימן כ״ג) דנקם להדיא דאף
גרסא בנזיקין הוי איסור חורה להזיק וצ״ע .ואולי *0ל
כהנך ראשונים שהוי איסור חורה אך ליכא לאו כלל
וכמו שדקדקנו לעיל ולכן ס״ל דאין נפסל לעדות וצ-ע.
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החפץ ניזק בעצמותו אלא רק חלים עליו דיני איסור
וכדומה ,ובזה ס״ל לרש״י דאף מעשה הנזק לא אסור
מן התורה .והסברא מכריחתו לכך דהא בעצם מעשה
הנזק לא שאני נזק זה משאר נזיקק דאף הכא מזיק הוא
בידיו ואמאי פטור אלא ע״כ מופקע סוג נזק כזה
מפרשת נזיקין .אבל בגדמא בנזיקין דהוי סוג הנזק ככל
נזק אחר ורק שונה הוא בצורת ההיזק דלא מזיקו ממש
בידיו אלא רק ע״י גרמא ,בזה נהי נמי דלא חייבתו
התורה בתשלומק אך עצם מעשה ההיזק אסור לו ככל
נזיקק .ודוחק וצ״ע.

קיזז .ובהיותי מה ראיתי בשו״ת פנים מאירות (ח״ב
סימן צ) .שכתב בפשיטות דלפי מה שהעלה רבינו
הש״ך (בריש סימן שפ״סידינא דגרמי אינו אלא
מדרבנן וקנסא דרבנן הוא ומסור אינו אלא דינא דגרמי
וכדאמרינן (בסוף פרק הכונס) דלמאן דלא דאין דינא
דגרמי מסורת נמי לא דיינינן ,וא״כ כיון דמסור אינו
אלא דינא דגדמי הוא פסול דרבנן ובעי הכרוה והא
דמסורת מורידק ולא מעלק אינו אלא למיגדר מילתא
קב .ואולם לקושטא דמילתא לאחר העיון נראה
שצודקים דברי רבותינו ביסוד שיטתו של רש״י ז״ל.
עכ״ל .ומבואר מדבריו שלשיטת הסוברים שדינא
תרמי פטור מן התורה וכל חיובו רק מקנסא דרבנן ““ילעק בגרמא בנזיקין ובין בהיזק שאינו ניכר אק איסורו
ה״ה שאף עצם איסורו להזיק אינו אסור כי אם מדרבנן,
מן התורה כי אם מדרבנן .ועיקר הדברים בנויים
ומיוסדים על אדני פז דהלא חזינן לכמה וכמה
ולפ״ז יצא שכל גרמא דנזיקין דפטור מלשלם מן
מרבותינו ראשונים ואחרונים ז״ל דס״ל דהחיוב
התורה ה״ה דאין איסורו בעצם ההיזק מן התורה אלא
תשלומין במזיק מיתלא תליא באיסור מזיק שהיה עליו
רק מדרבנן .וכדבריו כן נקט בשער המשפט (סימן ל״ד
מקודם לכן ואלולי דהיה לו מעיקרא איסור להזיק אף
ס״ק י״ג) וכתב לסייע זה ממה שכתב רש״י בגיטין (דף
חיוב תשלומק לא היה לא לאחר מכן וכנ״ל באורך
נג ).גבי היזק שאינו ניכר דכיון דלא שמיה היזק אין
בדברינו .ובזה אתו שפיר דברי רש״י דהכא דאק הכי
כאן איסורא דאורייתא .וה״ה הכא כיון שפטור מלשלם
נמי רכך ס״ל רכל האיסור להזיק בגרמא בנזיקין לא הוי
אק כאן איסורא דאורייתא עי״ש.
כי אם מדרבנן כיק שהתודה לא חייבתו בתשלומק
וע״ב אף לא אסדה עליו מקודם לכן וכללא ייסד לנו
!^,יט .ואולם לענ״ד יש לדון בדבריהם דלכאורה ניתן
לומר לא כן .דלעולם אסור מן התורה להזיק בין היזק
רש״י בכותבו "כיק דלא שמיה היזק אק כאן איסורא
דאורייתא" .ודו״ק היטב.
גמור ובק היזק ע״י גרמא וכדאמרינן בב״ב (דף כב):
זאת אומרת גרמא בנזיקין אסור .ורק ולא חייבה התורה
קכא .וכעת ראיתי לייסד ולסייע יסוד זה מדברי רש״י
בנזיקין כי אם בהיזק גמור ולא בגרמא בעלמא .ומה
בב״ב (דף כב :ד״ה גרסא בנזיקק אסור) .דכתב רש״י
שהביא מדברי רש״י בגיטין כבר עמד בדבריו בשו״ת
ח״ל גדמא בנזיקק אסור ואפילו למ״ד דלא דאין דינא
מהדי״ל דיסקין (סוף חלק הפרקים) וכתב רכל דבריו
דגרמי ופטור מלשלם אסור לגרום וכשבא להעמיד
הוו רק במקום שאין מכוק לצערו והוי כדבר שאינו
גרמא להזיק חבית מעכב עכ״ל .ודבריו תמוהים מהו
מתכוון שמותר בשאר איסווין ,אך במקום שמתכוון
לצעדו אק הכי נמי דאסור לו להזיקו ככל שאר נזיקין
שסיים וכשבא להעמיד גרמא בנזיקק חבירו מעכב
דמשמע מזה שכל עיכובו הוי רק מצד חבירו והא אף
עי״ש .והן אמת שדבריו דחוקק טובא בכוונת דברי
עצם המעשה אסור לו מצד איסור מזיק שאסור לו
רש״י דמפשטות לשונו משמע שלא מחלק בהכי אלא
להזיק את חבירו דבר תורה וצ״ע .אלא לכאורה מכאן
לעולם לא הוי איסורא דאורייתא .מ״מ יתכן דאבתי
מוכח כדברינו שס״ל לרש״י ו״ל דליכא איסור להזיק
ניתן לחלק בין היזק שאינו ניכר לבין גרמא בנזיקק ,וכל
מן התודה בגרמא בנזיקין ועל כן כל עיכובו הה רק
דברי רש״י לא הוו כי אם בהיזק שאינו ניכר שסוג
ומהות ההיזק שונה בתכלית מכל נזק אחר דהכא אק
מצד חבירו שיכול למונעו שלא יזיק לו וק״ל .ואם נכק
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הוא יהא מוכח כן אף מדברי רבינרהרא״ש (ב״ב פ״ב
סימן י״ז) דאף איהו כתב התם בזה״ל אע״ג ראם הזיק
בגרמא פטור מ״מ לכתחילה יכול למונעו שלא יגרום
לו היזק עכ״ל .ואף מדבריו שמעינן כדברי רש״י שרק
לעיכוב חבירו איכא אך איסור בפני עצמו ליכא .ובאמת
דבשטמ״ק וביד רמה שם כתבו בפשטות שאיכא לו
איסורא ולא זכרו כלל דבעינן דוקא שימחה בו חבירו
ויתכן דבזה נחלקו .ושו״ר שכך כתב לדקדק בספר זכר
דוד (עמוד קע״ט) לגאון ד׳ דוד מאוזרקוב ז״ל עי״ש.
ושמחתי שמצאתי לי חבר.
קכב .ואולם אכתי קשיא .דלפי׳ז נמצא דאף איסורא
דרבנן לית ליה ווה תימה מאתר ופשוט דאף אם אינו
אסור מן התורה דמ״מ מדרבנן יאסר להזיק את חבירו
בגרמא בעלמא וצ״ע .ועוד תימה דהא הרא״ש למד את
האיסור להזיק מקרא דדרכיה דרכי נועם ,ולפ״ז נראה
פשוט שאין לחלק כלל בין מזיק בידיו למזיק ע״י גרמא
בעלמא וצ׳־ע.

אש

ראיה כלל דהא ברבותינו הראשונים נתבאר דאיכא כמה
וכמה פסוקים לחייב את המזיק ונחזי אנן דכולם
שייכים גם במזיק ע״י גרמא .וכן ראייתו השניה אינה
מוכרחת כנראה למעיין היטב .ואכן ראייתו השלישית
יש לה בסיס נאמן בדברי רבותינו וכנ״ל ודו״ק היטב.
קכה .ואכן כל זה רק לשיטתו של רש״י ז״ל אבל
לדברי כל רבותינו ראשונים ואחרונים ז״ל נראה ברור
לא כן אלא שבין במזיק בידיו ובק במזיק ע״י גדמא הוי
איסור דאורייתא .דהא במקור האיסור להזיק הביאו
מקרא דדרכיה דרכי נועם ומקרא דואהבת לרעך כמוך
ומקרא דלא תעמוד על דם רעך ומקרא דלפני עוור לא
תתן מכשול ומקרא רהשבת אבירה .מחזי אגן דאיסור
זה שייך בין בהיזק ישיר בידיו ממש ובין בהיזק ע״י
גרמא ואין שום מקום לחלק ביניהם .וכן מוכרח הוא
לדעתם של רבותינו הראשתים והאחרונים שס״ל
דילפינן לאיסור מזיק מעיקר חיובו בתשלומין דאף
טרמא יהיה אסור לו להזיק מן התורה ,דהא כל פטורו
לא הוי אלא רק בדיני אדם אבל בדיני שמים לעולם
חייב הוא ואמאי מחוייב הוא והא מעשה זה מיתר לו
אלא ודאי שעיקר המעשה אסור לו מן התורה .ודו״ק
היטב.

קט .ובס״ד לאחר החיפוש בספרי רבותינו ז״ל.
מצאתי שכך כתב להדיא הגאון ר׳ יוסף חזן בשו״ת
חקרי לב (חו*מ ח״א סימן י״ד) .וז״ל גם סוגיין דב״ק
יש ליישב לדבריהם דהכי קאמר אי בבי תרי פשיטא
קכד .ושבתי ומצאתי שכתב מפורש כדברי בספר מנחת
דאורייתא הוא דס״ל דכל הני גרמא בנזיקין דפטור
איסורם מדבריהם .וכן נראה דכל דלית ליה ריבוי “׳״פתים (סימן שפ״ה ס״א) .ח״ל וראיתי בשער משפט
שמצדד רכל איסור גרמא בנזיקין הוא מדבריהם.
להריא בתורה מנא ליה שיעשו וגם בב״ב (דף כב):
הוצרכו להוכיח דגרמא בנזיקין אסור ממתני׳ דלשם.
ולענ״ד נראה משמעות הש״ס והפוסקים דאיסור תורה
וכן בדק דהרי אין האיסור אלא משום מזיק ממון חבית
הוא דהרי כתבו כל הפוסקים דחייב בדיני שמים חח
דמן התורה אסור וכו׳ ועובר בלאו דלא תעמוד על דם
וכל שהמעשה שעושה אינו ברור שיזיק אלא על הספק
רעך דהא אם רואה ממון חבירו טובע בנהר ויכול
הרי רוב הפוסקים ס״ל דספק תורה דאזלינן להחמיר
להצילו חייב להצילו ואם לא עושה כן עובר בלאו
הוי מדבריהם .ועוד דאי אסור מרבדי תורה הוי ליה
דלא תעמוד על דם רעך ,והא ק״ו הוא ראם מחוייב
לחייב ג״כ .כי ע״כ נראה שאין איסור הגרמות אלא
מדבריהם וכו׳ .עי״ש היטב.
להצילו בהיזק מב״ש שלא יגרום לו היזק וכו׳ עי״ש.

קכד .וראייתו האחרונה היא ממש כדברינו .רמזה
דחזינן דפטור הוא מן התשלומק דבר תורה הוי אומר
שאף איסור מעיקרא לא היה לו דאי היה לו איסור הוי
ליה אף להתחייב בתשלומין וכג״ל .ואכן מה שהומח
מהא דלא התבאר להדיא בתורה לאיסור לענ״ד אינה

קכז .איברא דיש לשדות נרגא .בראיה שהבאנו מהא
דכתבו הפוסקים רכל גרמא חייב בדיני שמים .יחנה
מצינו גם ראינו למק השו״ע (יור״ד סימן קס״א סעיף
ב׳) דכתב דאבק ריבית אינה יוצאה בדיינים ואם בא
לצאת ידי שמים חייב להחזיר עי״ש .הרי מבואר שאף
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סימן א׳

ענף ג,

כט

בדבר שודאי איסורו הוא רק מדרבנן כמו אבק ריבית
מ״מ בכדי לצאת ידי שמים מחוייב הוא להחזיר .וא״ב
בענין שמין לנזיקין
עדיין אין מזה הוכחה גמורה דאיסור מזיק בגרמא
הוא מן התורה ודו״ק היטב .ושו״ר שכך כתב להקשות
קכט .והנה אחר שנתבאר לפנינו שאף במזיק איכא
*בספר אמרי יעקב (דיני נזקי ממון סימן ח׳ בביאוריםאיסורא דאורייתא .צריך תלמוד בהא דאיתא בב״ק
לסעיף א׳) לגאון ד יעקב מאיר שטרן שליט״א
עי״ש.
"|דף יא ).אמר שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן
אלא לנזיקין .והתוס׳ שם הביאו בשם הירושלמי
קכזז .ואכן נראה ברור דהדין דין אמת הוא .דאסור
הטעם לחלק בק גנב וגזלן לנזיקין ,משום דהתורה
להזיק בגרמא מן התורה כמו שהוכחנו מדברי רבותעו
גילתה בהם חיים ישלם רכחיב והשיב את הגזילה
הראשונים והאחרונים וכנ״ל זולת מרבינו רש״י ז״ל
וכו׳ עי״ש .ויש להבין סו״ס למה החמירה התורה
דיתכן דאיהו ס״ל דבגרמא אינו אסור כי אם מדרבנן
בהם טפי .ובחפשי מצאתי בס״ד שעמד בכך בספר
זכר דוד (עמוד קמ״ט) לגאון ר׳ דוד מאחרקוב ז״ל.
וכמו שלמד בדבריו רבינו השער משפט .ושבתי וראיתי
שכך כתב להדיא בחידושי היד רמה (בב״ב דף בו .אות
וכתב לבאר וז״ל וע״כ צריך לומר דכיון דגזלן וגנב
עשו עבירה החמירה בהם התורה ביותר שלא לשום
ק״ז) שאסור למיגרם מידי דאתי מיניה היזיקא לאינשי
הנזיקין ,ונהי דגם בנזיקק איכא איסורא ועיין תום׳
אי משום לפני עוור לא תתן מכשול אי משום ואהבת
בב״ב (דף קמו :ר״ה המוכר) .מ״מ איסורא דגנב
עי״ש .ופשוט דקאי גם על גרמא בעלמא ולא רק על
וגזלן המיר טסי ,והחמירה התורה בהם לאוקמא
מזיק בידיו וכמו שהדגיש בלשונו למיגרם נזק וק״ל.
וכן הוא בספר ים של שלמה (ב״ק פרק ו׳ סימן כ״ג)
ברשותיה דהוה כאילו קנה החפץ להחזירו או
בעין או דמיו ולא שאני השברים משא״כ בנזיקין
וז״ל דאף מדאורייתא אסור לעשות היזק לחבירו
עכ״ד.
ואפילו כל דיני גרמא בנזיקין דפטורין מן התורה מ״מ
אסורין מן התורה משום ואהבת לרעך כמוך ע״כ.
אך בעניותי לא זכיתי להבין דבריו .דהא
קל.
והלום מצאתי שכתב כן אף רבינו השטמ״ק בב״ק
נתבאר לפנינו ראף בנזיקין איכא איסורא דאורייתא
(דף נו ).וז״ל כל שכתבנו עליו שהוא חייב בדיני
אי משום ואהבת לרעך כמוך אי משום לא תעמוד על
שמים פירושו שהוא חייב בהשבון על ענין איסור
דם רעך או דרכיה דרכי נועם ושאר פסוקים כל חד לפי
אף מה שהוא פטור בו מדיני שמים איסור מיהא קא
עביד אלא שלענין השבה נאמרה .ומכאן כתבו גדולי
דרכו ושיטתו וכנזכר .וא״כ אינו מובן מאי חמירי גנב
וגזלן מנזיקין ,ואדרבה בסברא יש מקום לצדד להיפך
הדורות שכל שנאמר עליו חייב בדיני שמים פסול הוא
דבגנב וגזלן למרות שמחסר הוא את חבירו אך סו״ס
לעדות .והדברים נראים שמאחר שהוא חייב להשיב
מרויח הוא ונמצא דיש מטרה בעשייתו אך בנזיקק לא
תורת גזילה חלה עליו עד שישיב .הרב המאירי ז״ל
עכ״ל .ושפחותיו ברור מללו דהא דגרמא בנזיקין אסור
מרוית כלום ואעפ״ב מזיק את חבירו וצל״ע .ובמיוחד
למה שכתבו הגר״ח הלוי ועוד אחרונים שאף בגזלן
הוא מן התודה .וק הוא בספר אמרי בינה (דיני עדות
סימן ל״ג) ועי״ש שרצה לדתוק ק אף בשיטת דש״י
יסוד חיובו הוא משום שמחסר את חבירו בדיוק
כמו במזיק שאין מובן כל כך מדוע המה חמירי טפי
ז״ל עי״ש .וכן נקט בפשיטות בספר ברכת אברהם (ב״ב
וצל״ע.
דף כ!) .וכן הסיק בספר אמרי יעקב הנ״ל ועוד ועוד.
וא״כ תימא על הפנים מאירות והשער משפט מדוע
קלא .ובאמת דהרואה יראה דהתוס׳ לא נסתפקו בכך.
נקטו כדבר פשוט שגרמא כנזיקק אינו אסור כי אם
מדרבנן ולא שתו אל לבייהו מדברי הנך ראשונים
וכתבו בביאור הדברים וז״ל והיינו טעמא דגנב וגזלן
וצ״ע.
קנו מיד כשהוציאו מרשות בעלים אבל מזיק לא
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בבא בתרא בו,א

אתעבידא מחשבתו ,אבל לענין נזקין פטור .וכי תימא האי

מסיעתו הנ״מ לעניו שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה

דקא מקשינן הכא מאי שנא מזורה ורוח מסייעתו וקא
מקשינן בה היינו זורה ורוח מסייעתו ,לאו לענין חיוב
תשלומיו קא מיירי אלא לעניו חיוב הרחקה קא מיירי ,אבל

אבל הכא גרמא הוא וגרמא בנזקיו פטור ,ולא קא משנינן
הני מילי לעניו שבת דאהנו מעשיו בגופו של איסור אבל

הכא דלא אהנו מעשיו בגופו של איסור גרמא הוא וגרמא
בנזקיו פטור ,היינו טעמא דנהי דלא אהנו מעשיו בגופו של

לעניו תשלומיו אפי׳ מר בר רב אשי מורי דסטור ,62הא
מדקא מקשינן עליה דרבינא מגץ היוצא מתחת הפטיש
ויצא והזיק חייב מכלל דלטעמיה דמר בר רב אשי מיחייב
ליה גמי תשלומיו ,דאי ס-ד אפי׳ למר בר רב אשי נמי
מנזור ,אי הכי מאי שנא דקא מקשינן מינה עליה דרבינא
לחודיה ,אפילו דמר בר רב אשי נמי תיקשי לן .וכי תימא

של מעשה דאהנו ביה מעשיו לא מצי לשנויי אלא כדשגין,

היינו טעמא דלא קא מקשינן מינה אלא לרבינא משום דמר

דכי אמרי׳ זורה ורוח מסייעתו כמאן דאזלא מכחו לחודיה

בר רב אשי לא איירי לעניו תשלומין כלל אלא לחיוכיה

דמי .הנ״מ לעניו שבת דאהנו מעשיו בגופו של איסור

לרחוקי הוא דקאתי ואלו רבינא כיון דפטר ליה מחיוב

לגמרי ולא מצי לאהדוריה לאיסוריה ולא לחיוביה ,מאי

הרחקה כל שכן דפטר ליה מתשלומיו ,ממאי ,ודילמא כי
קא פטר ליה רבינא מחיוב (הרי) הרחקה ואם הזיק משלם
מה שהזיק ,מידי דהוה אכל [מי] (מושנתנו לו חכמים רשות

טעמא דמלאכת מחשבת אסרה תורה והא אתעבידא

דקי׳״ל דאם הזיק משלם מה שהזיק ,ואלו לרבינא פטור.63
ותו כיון דמזורה ורוח מסיעתו קא דייק לה על כרחיך כי

£

רמה

קעז

דבר הניזק מיהו האי מעשה גופיה דאהנו ביה מעשיו
איסורא הוא^דאסיר למגרם מידי דאתי מיניה היזקא
לאינשי ,אי משום לפני עור לא תתן מכשול ואי משום \

1

ואהבת לרעך כמוך\64זכיון דהכא נמי איכא איסורא בגופו

מחשבתו ומלאכה דעבד עבד ,ואי נמי אזלא ההיא מלאכה
לאיבוד איסוריה להיכא אזיל וחיוביה להיכא אזל ,אבל

הכא גבי ליבוי דלא אהנו מעשיו בגופו של איסור לגמרי
אלא גרמא הוא דאסיר למיגרם היזקא לאינשי ואי הדר
סלקיה לגרמיה מקמי דליזיק איעקר ליה איסוריה מעיקריה

היכי דהתם חייב הכא נמי חייב.
אלא מסתברא דכי אמרינו גרמא בנזקיו פטור הני מילי
היכא דלא גרים בעשית הנזק עצמו אלא להמציא את הדבר
המזיק ,שלא נעשה הדבר המזיק מכחו לבדו אלא על ידי
דבר אחר ,כגון ליבה וליבתו הרוח ,דהאי גרמא דגרים

וכ״ש דליתיה לחיוביה ,אשתכח דלא אהנו מעשיו בגופו
של איסור לגמרי אלא גרמא הוא ,וגרמא בנזיקין כי האי
גונא סטור .והתם הוא דמיירי בגרמא דגרים למעבד מידי
דאתי מיניה היזקא ולא אהנו מעשיו בגופו של איסור

ליבוייה לאו בגוף הדבר הניזק אהני אלא בהדלקת האש

לגמרי כדאמרן ,ולא למצי למילף משבת משום דלא דמי

המזקת הוא דאהני ,והלכה האש אחר כך והזיקה מעצמה.

להדדי ,אבל הכא דמיירי בגרמא דגרים לאזוקי ולא מצי

דאלו נעשית האש מחמת לבויו היה חייב בנזקיה ,דמבעיר
את הבעירה קרינא ביה ,אלא כיון שלא נעשית האש מחמת

להדוריה לאיסוריה ולא לחיוביה לא מצי לפלוגי בין שבת

לבויו לבדו אלא על ידי הרוח שסיעתו פטור .וכ״ש גבי
מרחיקין את הסולם מן השובך כדי שלא תקפוץ הנמיה,
שנמיה זו שהיא הדבר המזיק לא באה מכח בעל הסולם אלא
מעצמה היא באה ומריה דסולם דרגא בעלמא הוא דקא

גרים לתקוני לה .וה״ה גבי קור קור ,דאומני ברה״ר הוו

לנזיקין דתרוייהו כי הדדי נינהו ,ודינא הוא דילפי מהדדי,
דהא כמה מילי דילפי נזקין משבת כגון נפילת הבור דכתיב
בה (שמות כא.לג> ונפל שמה שור או חמור ויליף שור שור
§וברחחכםהי
משבת ,65וה״ה לתשלומי כפל ולהשיב אבידה כולהו“משבת

ילפי.

יתבי ועורבי דאכלי דמא וסלקי ויתבי בתאלי לאו מכח

תדע דזורה ורוח מסייעתו היכא דאזיק דרך הליכתו
מיחייב ,דלא יהא אלא אבנו וסכינו ומשאו שהניחן בראש

אומני קא אתו ,דכי האי גוונא ודאי פטור .אבל היכא

הגג ונפלו ברוח מצויה והזיקו דרך הליכתן דמיחייב,

דאהני גרמא דידיה בגוף הדבר הניזק ,כגון זורה ורוח
מסיעתו בזמן שהזיק המוץ דרך הליכתו דאשתכח דאהני
כחו בהזיקא גופיה חייב ,דכמאן דאזיל מכחו לחודיה דמי.
וה״ה גבי ליבה וליבתו הרוח היכא דליבה בכלים הניזקין
עצמן דאע״ג דאין בלבויו לבדו כדי להדליק אלא ע-י הרוח

[]1הוו להו תולדה דאש ,כדאמרי׳ בהדיא בפרק ארבעה

אבות <ב־ק ו,א> דמאי שנא אש שכן כח אחד מעורב בהן
וממונן ושמירתן עליך הני נמי 1כח) אחר מעורב בהן
וממונן ושמירתן עליך ,וכל שכן זורה ורוח מסיעתו דכוחו
מעורב בה .66ועוד מדאקשינן עליה דרבינא מגץ היוצא

שסיעתו חייב .וההיא דמקשינן בפ׳ הכונס צאן לדיר נהוי

מתחת הפטיש ,ש״מ ברוח מסיעתו קא מיירי( ,דהא) [דאי]
קא אזיל גץ מכוחו לחודיה היכי מצי לאקשויי מינה עליה

 62כ״פ רבנו חננאל (הו״ד בספר הנר ובדינא דגרמי לרמב״ן)

עי׳ קהילות יעקב ב״ק סי׳ א.

והרי״ף ,וכ״כ תוד״ה מאי ,רבנו יונה ,רשב״א ורץ .ועי׳ רנמ״ה

 65בב״ק נד,ב יליף לה בע״א ,וכן הלימוד שם לענין תשלומי

ומאירי (וכ״מ ברש״י בסוגיין) שכתבו כרבנו דהמחלוקת כאן היא

כפל והשבת אבידה שונה .ועי׳ תוס׳ שם ע״א ד״ה הוה ,רש׳י*

כזורה ורוח מסייעתו ופרקינן כי אמרינן זורה ורוח

,

אף לעגין חיוב וזשלומין.

עה״פ ושפתי חכמים שם בשם הרא״ם.

 63בתמיה .או דחסר לפני כן .וצ״ב.

 66הראשונים האריכו בביאור החילוק בין רקתא לבין אש ,עי׳

 64האחרונים חקרו במקור האי דינא דאסור להזיק ממון חבירו,

תוד״ה זיקא ,רמבץ ,רשב״א ושיטמ״ק ב״ק ם,א בשם הרא״ה.

יד רמה ־ ב״ב א אבולעפיא ,מאיר בן סודרוס הלוי עמוד מס 185הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה

׳ב

.קהלרת יעקב
בבא קמא
סימן א

באיסור להזיק לזזבירו
מבואר בתורה דהמזיק ממון מבירו חייב
לשלם שנא׳ מכה בהמה ישלמגה,
אבל אינו מפורש איסור להזיק[ ,מלבד איסור
בל תשמיש שאיכא אפילו בממון שלו כשעושה
דרן השמתה [להסוברין דאיסור בל תשחית
 ,איכא בכל דבר ,ולאו דוקא באילנות סי׳ פ״ו
ממלכים ובמל״מ] ומשכמ״ל מזיק שאינו
נער בבל תשחית כגון שפושה בשביל אתו
*' תועלה לעצמו או לאחרים].
אבל הדק דאסור להזיק מבואר בטור מו״מ
ר״׳ס שע״ח ע״ש שכ׳ כשם שאסור
לגנוב ולגזול ממק מבירו כן אסור להזיק
ממון שלו [וע״ש בפרישה ובסמ״ע שמפרש
דבא לומר שאסור להזיק אפי׳ ע״מ לשלם]
ונראה דזה מבואר בגמרא דאיכא איסור
להזיק והוא בקדושין דמ״ב ע״ב דאקשיגן
בהא דשולח את הבערה ביד פקח פקח
חייב ונימא שלוחו של אדם כמותו ושנינן
שאני החם דאין שליח לדבר סבירה הרי
מבואר דלהזיק ממון חבירו עבירה היא
[ומסתימת הדברים לא משמע דכוונת
*

הגמרא להעבירה דבל תשחית אלא לעגינא
דאיירי בה דהיינו מה שהזיק לחבירו] אלא
שעדיק לא מבורר אי זהו מדאורייתא או
מדרבנן •) שיש לומר דהיינו עבירה מדרבנן,
כדהוכיח המל״מ פ״ב מרוצח ה״ב דגם
בעבירה דרבנן אמרינן אשלד״ע מהא דב״ק
דנ׳יא דמבואר דאפי׳ לכרות בור ברה״ר אין
שליח לד״ע והתם העבירה הוא מצד שאסור
לקלקל ברה״ר וז״א אלא מדרבנן ע״ש במל״מ,
[ושו״מ במשך חכמה שכ׳ בפרשת קדושים
בס׳ ולפני עור ,שעשיית בור ברה״ר אסור
מדאורייתא מלפנ״ס לא תתן מכשול ובור
ברשותו אסור מקרא דלא חשים דמים
בביתן] ,ומדרבנן סשיטא דאסור להזיק ממון
חבירו דהא אפי׳ גרמא בנזיקין אסור
♦)

העירוני לניאור הנר״א ז'ל חו״ח סי׳ קנ״ה

סק״ס שכתג כיון מזן התורה נזיקין אסור .ושונ הראו
לי ניד רמ״ה ז״ל פרין לא יתפור סי* ק״ז שכתר זאסור
משוס לפנ״ע ומשום ואהנת לרעך כמוך ע״ש ,ועיין
נתשונת הרא״ש כלל ק״ח סי ,י׳ נענין הרתקת נזיקין
דאתי עלה מקרא דדרכי' דרכי נועס.

יב
>

קוזלות

בבאקמאסימןא

[כדאמרי׳ בגת׳ ב״ב דף כ״ג] ואפי׳ ע״מ
לשלם כדחנן בב״ק קי״ד אבל לא יקוץ אח
שוט ע״ש ,ואפי׳ ריב״ב דמתיר התם הוא
מתנאי יהושע ע״ש.

אמנם בגיטין דף ג״ג בהא דר״מ קנים גבי
מטמא ומדמט אפי׳ בשוגג אמרי׳
כי קנים ר״מ בדרבנן ופירש״י ז״ל מטמא
ומדמע איסורא דרבנן הוא כיון דלא שמי׳
היזק אין כאן איסורא דאורייתא וכו׳ משמע
^^ייא דאילו מזיר ,ממש קעביד איסורא
לאורייתא ,וצ״ע היכן מבואר איסור זה
בחורה דאי משום הא גופא דחייב בתשלומין
?
הוי הוכחה שמעשה זו אסורה ,הרי גם
כששורו הזיק חייבתו תורה בתשלומין אע״פ
* שהבעלים לא עשו שום אישור דהא רשאי
להגיח את בהמתו לילך ברה״ר כדאמרי׳ בדף
ו׳ מה לשור שכן ברשות ובדף י״ט ע״ב וכי
יאחזנה בזנבה וילך ע״ש ואפי״ה חייבתו
תורה בתשלומים.

ונראה*) דיסוד האיסור להזיק ממון
חבירו נלמד מדין השבת אבידה
שחייבחו תורה להציל ממון חבירו אפי׳
מהפסד שלא בא על ידו והוזהר בלאו דלא
תוכל להתעלם ,וכש״כ שחייב שלא יזיק בידים
ובב״מ דל״א אמרי׳ לכל אבידת אחיך לרבות
אבידת קרקע כגון ראה מים ששוטפין ובאין
׳1
ה״ז גודר ע״ש וכיון שמחוייב להציל ממזיק
■'
* ^ *8שבא על ממון חבירו ,כש״כ שמחוייב
^ניל מעצמו שלא יזיק [וצל״ע אם באבידת
קרקע
ושו״ר
שכתב
קרקע

איכא נמי לאו דלא תוכל להתעלם
בשע״ת לר״י ז״ל שער ג׳ אוח ע׳
בהדיא דגם המתעלם מהצלת אבידת
אית בי׳ אזהרה לא תוכל להתעלם
ע״ש].

ומכאן יש להוכיח לכאו׳ דאפי׳ להזיק ממון
חבירו ע״מ לשלם אסור מדאורייתא
*) העירוני שב״נ הרש״ש ;"ל נתונות י״ת ונספר
הלו!ת יואנ חו״ת סי׳ כ׳.

4

יעקב

שהרי התום׳ ב״מ דל״א ע״ב ד״ה אם יש
שם ב״ד כר הוכיחו מכא דאמרי׳ אם כיתה
שלו מרובה משל חבירו אין זקוק דמשמע
דאי הפסד במילתו שוה לדמי האבדה חייב
לטפל בה והקשו דמה ירוויחו הבעלים מזה
הא יצטרכו לשלם דמים כשיעור האבידה
[דבע״כ מיירי שיש ב״ד ומתנה בפניהם ע״ש
בתום׳] ותירצו דנ״מ לכושרא דחיותא א״נ
לטרחא יתירא ע״׳ש ,ומבואר דאיכא דין
השבת אבידה בשביל הצלת עצם כדבר אע״פ
שלא ינצל מהפסד דמיו ,וא״כ ה״נ במזיק
ע״מ לשלם איכא עכ״פ הפסד גוף הדבר
ונ״מ לכושרא דחיותא או לטירחא יתירא,
אך אולי ההיא דשלו שוה לשל חבירו חייב
לטפל בה נמי אינו אלא מדרבנן ,ובמאירי
ז״ל ב״מ ד״ל א׳ כ׳ מרובה משל חבירו "או
כיוצ״ב" ,פי׳ דבשלו שוה לשל חבירו פטור
מלטפל בה ע״ש ,אבל להזיק ממון חבירו
ודאי אסור אפי׳ ע״מ לשלם ואפי׳ להציל
ממונו בממון חבירו ע״מ לשלם אסור
כמבואר בראשונים ז״ל בסוגיא דב״ק קי״ז
גבי אנסוהו להראות ע״ש בשטמ״ק באורך
ועי׳ שטמ״ק למתני׳ דדף קי״ד לא יקוץ את
שוכו בשם כמאירי ז״ל וברמב״ם ז״ל פ״ה
מנ״מ ה״א כ׳ מפני שאסור לאדם להזיק
ולשלם מה שהזיק ואפי׳ לגרום הנזק אסור
עכ״ל ,ונראה דכ״ז נלמד מכלל מצות הדיינים
דכתיב שופטים ושוטרים תתן לך וכתיב
בצדק תשפוט וכו׳ ,ואילו באו לפני ב״ד לדון
ע״ד שזה רוצה להזיקו ,ואפי׳ ע״מ לשלם,
ודאי הב״ד ממוייבים למונעו ,דהא אק לו
רשות בממון מבירו ובעל הממון ודאי יכול
לעכב עליו את שלו ,וכל שהב״ד צריכים
לעכבו אסור לו לעשות ג״כ בעצמו שזהו
יסוד ענין דיני ממונות ע״פ הוראת ב״ד
והוא בכלל מצות דינין וכ״כ החת״ס מחו״מ
בפסק הרביעי בשס מ״ב סי׳ ע״ט דיורד
לאומנתו ש״ר .אסור מה״ת ומקורו מקרא
דשם שם לו חוק ומשפט שכ׳ הרמב״ן ז״ל
שהוא הנהגת סדרי המדינה שמסרן השי״ת

קהלות

בבא קמא סימן א

לחכמי ישראל ע״ש ,ובל״נ במק״א אשנה
פרק זה אי״ה.
ושוב מצאתי בקרית ספר להמבי״ט ז״ל
פ״ה מנזקי ממון דדעתו ז״ל דלהזיק
ולשלם אינו אסור אלא מדרבנן ע״ש שכ״כ
בקצרה בלא ראי׳ אבל בדברי רש״י ז״ל בנימין
דנ״ג הא מוכח להדיא שהוא מדאורייתא
וכנ״ל והמירוני שבב״ח הו״מ סי׳ ל״ד אות
י״ב הביא בשם מרדכי ז״ל הארון שכתב
בשם רבינו יקר ז״ל דהמזיק לחבירו במזיד
אע״פ שדעתו בשעה שמזיק לשלם לו ההיזק
נקרא רשע דחמס כדאשכחן בפ׳ הכונס כו׳
אלמא דרשע גמור הוא וראוי לפוסלו לעדות
ולשבועה וה״ה חובל בחנירו ולפ״ז אפי׳ הי׳
טוען (המזיד) [צ״ל המזיק] בברי שלא הזיק
אלא כו״כ אין מוסרין לו שבועה להיות
נשבע ונפטר אלא דינו כדין מי שכנגדו משוד
על השבועה עכ״ל המרדכי ז״ל וע״ש עוד.
ושוב נדפס ליקוט חידושי רעק״א ז״ל על
ב״ק וראיתי שם בחי׳ לדף נ״ז שהביא
דברי היש״ש ם׳ הכונס סי׳ ל׳ שכתב דלא
תצינו מזיק ממון מבירו בידים פסולי לעדות
עכ״ל והעיר עליו מדברי המרדכי הנ״ל.

סימן ב
בדין הסרת שמירה מהמזיק אי הוי
כעשיית המזיק להתחייב בתשלומי
נזקיו
מהא דחייבה תורה על פתיחת הבור מוכח
לכאורה דסילוק השמירה מהמזיק
נחשב כעשייתו ,ויל״ע לכאר מהא דריש
הכונס דתנן נפרצה בלילה או שפרצוה
ליסטים פטור וגם הליסטיה פטור וכדתנן
החם הוציאוה ליסטים ליסטים חייבים אבל
כשלא הוציאוה אעפ״י שפרצו בפני׳ פטורין,
ולמה לא נימא דמה שפרן וסילק השמירה

יעקב

יג

[השומרה שלא יצא השור] דינו כאילו
הוציאוה בידים .ונראה דלק״מ דהא מבואר
בתום׳ דנ״ו ע״ב בשם הירושלמי דאפי׳
הוציאוה ליסטים בידים אינם חייבים אא״כ
הוציאו ע״מ לגוזלה ,וא״כ כשפרצו בפני׳ ולא
גזלוה כלל הא לא עדיף מהוציאה שלא ע״מ
לגוזלה.

וא״ת הא גופא תקשי דליחייבו ליסטים גם
בשלא ע״מ לגוזלה כיון שסילקו
השמירה מהשור וע״י סילוק שמירתה הזיק
השור דמ״ש מבור דחייב מל ההיזק הבא
בהבור מחמת סילוק שמירתו ,וי״ל דשאני
בור דחייב על עשייתו אפילו אינה שלו דהא
חייב על בור ברה״ר דעשאן הכתוב כאילו
הוא ברשותו אבל שור אינו חייב אלא משום
ממונו דהא אי אפקרי׳ פטור על נזקיו
וכדתנן נכסים המיוחדין עי׳ די״ג ע״ב
אלמא דרק משוס ממונו חייבה תורה גבי
שור ,והטעם נראה לכאורה משום דסחם
שור לא מחשב מזיק שהרי רשאי להניחו
נלכת ברה״ר וכדאמרי׳ בד״ו שור יוכיח
שברשות ורק משום שהוא ממונו חייבתו
תורה ,אבל בור דקעביד שלא ברשות ושם
מזיק עלי׳ חייב על עשייתו וה״ה על סילוק
שמירתו שסילוק שמירתו נחשב כעשייתו
ובור חייב על עשייתו אעפ״י שאינו ממונו,
סשא״כ שור שכל חיובו הוא מחמת ממונו.
מיהו אכתי אינו מיושב כיכא דהוא שור
המועד דודאי כבר חל עליו שם מזיק
א״כ יתחייב הפורץ גדר בפניו ויצא והזיק
ולא משמע הכי מסתימת הגמרא והפוסקים
וביותר קשה דבסנהדרין דמ״ז ע״ב אמרינן
זרק חץ ותריס בידו ובא אחר וסילקו ואפילו
קדם הוא וסילקו פטור דבעידנא דשדי׳
מיפסק בי׳ גירי׳ ובתום׳ שם עמוד א׳ ד״ה
בנזיקין כתבו [למד״א מצמצם פטור] דה״ה
על נזיקין פעור [זה שסילק את התריס]
ע״ש וקשה דהא ודאי החץ מזיק גמור הוא
וכשסילק את התרים השומר על הניזק הא

