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עובד עירייה הוציא לפנות בוקר את עגלת האשפה מביתן 
הבא כדי שבשלב , והניח אותה בצד הבניין, פחי האשפה

יבואו עובדים אחרים ויפנו אותה לתוך מכונית האשפה 
, המקום שבו הוא הניח את העגלה עשוי בשיפוע. העירונית

סמך אותה על מכוניתו של  –וכדי שהעגלה לא תידרדר 
. ונהג במכוניתו לאחור, ראובן יצא מביתו בבוקר. ראובן

התדרדרה  –שלא היה לה על מה להישען  –עגלת האשפה 
האם ראובן חייב . והתנפצה על המדרכה, בישבמורד הכ

  ?לשלם על נזקי עגלה זו
   

  ב.......................................................................................................הקדמה ומבנה השיעור. א

  ב................................................................................................שור שעלה על גבי שור חברו. ב

  ג.................................................................................דחיפת המזיק בשן ורגל ברשות הרבים. ג

  ד.................................................................................................כיבוי חשמל למזגן מטפטף. ד

  ו......................................................................................"עביד איניש"שיעור הנזק המותר ב. ה

  ז.......................................................................בשימוש בלתי מורשה" עביד איניש"האם יש . ו

  ט....................................................................................אחריות על ממון חברו כשאינו בהול. ז

  יא................................................................................................מכסה בורו בדליו של חברו. ח

  יב......................................................................................יישוב סתירה בין הבור ובין החבית. ט

  יד..................................................................................................אחריות לחפש פתרון אחר. י

  טו..................................................................................................איכות הפיתרון החילופי. יא

  טו..............................................................................................................סיכום ומסקנות. יב

  

   להלכהובשום אופן לא, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  אוצר העיון

  ג"ק סימן כ"ב 

   מכוניתעגלת אשפה נסמכת על
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  הקדמה ומבנה השיעור. א

שכל , ס ובפוסקים" לכמה סוגיות בש,לכאורה,  נראה דומההמקרה שבענייננו

מפני  – "לכאורה"ן הוא רק הדמיואמנם . אחת מהן מובילה למסקנה אחרת

  . שמשנים את כל התמונה,  כמה הבדליםנםשיש

  

חלק ולבחור מתוכן את ה, סוגיות דומותאת אותן  נשתדל לנתח בשיעור זה

  . ולהוציא משם מסקנה להלכה,המתאים ביותר לענייננו

  

  חברו שור ישור שעלה על גב. ב

  :הבאקרה במ  הבה נדון–כהקדמה 

לפתע . ברחוב הראשי של העיר מוכר ערבות בערב סוכותראובן 
הנזק . ומתפלש להנאתו על ענפי הערבה, מתקרב כלבו של שמעון

וראובן מנסה לקחת את הענפים מתחת גופו של , לענפים הוא מיידי
 תפס ראובן את –והכלב המשיך במעלליו , ומשזה לא הועיל, הכלב

  באותו רגעובדיוק, ה לכיוון הכבישודחף אותו בחוזק, הכלב בידיו
מה . שמעון תובע את ראובן על נזקי כלבו. עברה מכונית והכלב נדרס

  ? הדין

  

מתי : כלומר( עביד איניש דינא לנפשיהדיני עוסקת ב ).ח"א קמא דף כבבמסכת ב( הגמרא

לקחת את החוק : "ילים של ימינואו במ, מבלי שצריך להטריח את בית הדין, מותר לאדם לעשות מעשה

למסכת בבא קמא  "אוצר העיון"בספרנו  ויעויין, ועסקנו בו באריכות, וזה נושא ארוך ומורכב, "לידיים

הובא  –ואחד המקרים שהובאו שם כראיה , )"להכות ולבייש גנב תכשיטים" –א "סימן כ

 ובא בעל התחתון ושמט את,  להורגוחברוג שור "שור שעלה ע: בברייתא הבאה

בעל השור התחתון  הדין הוא ש– עליון נפל ומתההשור וכתוצאה מזה  – שלו

  .חייב –ונפל ומת  –דחף את השור העליון  ואם .פטור

  

מבלי , שאדם רשאי לעשות בחפץ שלו כל מה שהוא רוצה, משמע מסוגיה זו

  .התחשבות מה קורה לחפץ של השני

   

 על גב שור להורגו ברשות הניזק שהוא שור שעלה: )ב-ג"בסימן שפ( וכן נפסק להלכה

 ושמט את שורו ובא בעל התחתון , בין שהיה תם בין שהיה מועד,בעל התחתון
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אם היה יכול לשומטו  – ומת לעליוןדחפו . הרי זה פטור –ונפל עליון ומת  ,להצילו

 .הרי זה פטור –ואם לא היה יכול לשומטו . הרי זה חייב –ולא שמטו 

  

 )שתמיד פטור( עושה בשלושיש חילוק בין  )מההלכההן מהגמרא והן (  סוגיה זומשמעות

  . )י אם אפשר היה אחרתושתל( עושה בשל השניובין 

  

ובהמשך אולי , בשלב זה של היכרותנו את הסוגיה( נראה לכאורה –ולכן בעניין הערבות 

ט את ולשמסה שתחילה ני, ראובן נהג כיאותש )ד"בס, תהיה התפתחות לכיוון שונה

 –ורק כאשר פעולה זו לא הועילה , מבלי שיפגע בכלבו של שמעון, הערבות שלו

  .לדחוף את הכלב, פנה ראובן לאפשרות השניה

  

דווקא לכיוון  היתה חייבת להיות דחיפה זויש לדון אם  –אמנם לגבי הדחיפה 

יפה לכיוון או שאפשר היה להסתפק בדח, שם יש חשש של נזק נוסף, הכביש

יתחייב ראובן על תוספת הנזק  –ואם יש הבדל בית שתי הדחיפות . המדרכה

  .שגרמה הדחיפה לכיוון הכביש

 

ולא התעסק  לקח את ריכבושאם ראובן , לכאורהיוצא  ,לפי סוגיה זו, ובענייננו

או שתוך כדי נהיגה ,  את עגלת האשפה בידיו דחף לפני כןאמנם אם( פטור – עם עגלת האשפה

,  יש כבר מקום לדון בחיובו של ראובן– וכתוצאה מדחיפה זו היא התדרדרה ,דחף עם הרכב את העגלה

  .)אבל כמובן שזה נדון אחר

  

  דחיפת המזיק בשן ורגל ברשות הרבים. ג

 )לדחוף את הכלב שלא יזיק( שאמנם הלקח הנלמד ממקרה הערבותאלא שיש להראות 

 המסקנה –אבל כלפי המקרה הפרטי של הערבות ,  לענייננועקרוניתנכון הוא 

  :מהסיבות הבאות, אינה נכונה כלל

, תמה או מועדת( קרן הוא חברובמקרה של השור שעלה על גבי ֵשם המזיק  •

בין ברשות הרבים ובין , להתחייב תמידודין קרן , )כפי שהגמרא דנה שם

 . ברשות היחיד

 שן ברשות הרביםיק במקרה של הכלב והערבות הוא שֵשם המזאלא  •

, "התגלגלה על הפירות להנאתה וטינפה את הפירות"שהרי אחת התולדות של שן היא (

 .שן ברשות הרבים פטורהוכידוע , ).כבמסכת בבא קמא דף ג
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פוטרים את בעל  היו –לדין תורה  )בעל הכלב ובעל הערבות( היו מגיעיםואילו  •

 .תשלומי הנזק שנגרם לבעל הערבותמהכלב 

 שכן ,מעשה המותרעשה , כ הכלב שהתגלגל על הערבות ברשות הרבים"א •

הביא ואילו בעל הערבות , וכאן הוא מקום ההיתר, כך הוא דרך הכלבים

, בכך שהעמיד את הערבות גלויות ברשות הרביםעל עצמו את הנזק 

 .י כלבים עוברים"ומוכנות למרמס ע

עביד "שכן דין , אין רשות לבעל הערבות להזיק לכלבמשמעות הדבר ש •

אבל כשאין הדין , הדין עימוניתן לניזק רק כאשר " איניש דינא לנפשיה

 . לו כל רשות לפעול לבדונה לא נית–עימו 

בין ( בוודאי שיש רשות לבעל הערבות להתגונן מפני כל מזיק שהואאמנם  •

ואם כתוצאה , )פטור על היזק זה ובין שהמזיק מתחייב על היזק זהשהמזיק יהיה 

 בוודאי שאין הניזק צריך לשלם לו –מההתגוננות אירע גם נזק לתוקף 

 .מאומה

  

 לשלם לשמעון בעל הכלבייפטר מ, בעל הערבות, יוצא שראובןובשורה תחתונה 

  .)אם היה אפשר אחרת, שאבל יתחייב על זריקתו לכבי, בכל האמור לנזק רגיל( על נזקי כלבו

  

  כיבוי חשמל למזגן מטפטף. ד

  :בואר במקרה הבאכמ,  לדין זהדוגמה נוספתד "בסנביא  –להרחבת היריעה 

ומגלה שהסוכה רטובה מאד ,  בלילה2:00אדם חוזר לסוכתו בשעה 
וגם אין  ,להטות את המיםאין לו אפשרות . ממזגן שמטפטף מלמעלה

ת  לעלו, רק אפשרות אחתנה יש–להתרחק מההרטבה  לו מקום
נתק את  ול,לפתוח את ארון החשמל, ףלקומה של השכן המטפט

כדי שיוכל לישון ,  בלבד שעותארבעל( המרכזי של הדירה ההיאהמפסק 

  ?האם זה מותר. )בסוכה

  

  : לומר בזה את הדברים הבאיםונראה

ושאין ,  על המקוםחזקה של בעל הסוכהשצריכה להיות , יש להקדים •

 אין כל כוח לבעל הסוכה – לאואם ( חזקה לבעל המזגן למקם שם את מזגנו

ובעל הסוכה ,  בעל המזגן הוא המותר בשימוש–ההפך , למחות בידי בעל המזגן שמפריע לו

 .)...או שיקבל מים וישתוק, יבנה במחילה את הסוכה במקום אחר
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עביד איניש דינא דאי שיילמד מדין  בוו–למעשה כזה ם יש היתר א •

 מותר לשמוט אותה – על פרתו חברואם עולה פרת שכמו ש, לנפשיה

מתעסק ואפילו ש, .)ח"במסכת בבא קמא דף ככפי שלמדנו לעיל מהסוגיה ש(מעליה 

אם אין  –  תמותחברוואפילו שהפרה של ,  ולא עם פרתוחברועם פרת 

 .)ה של המזגן המטפטף אין דרך אחרתואנו מניחים שבמקר(  מותר–דרך אחרת 

שמותר להזיק את הפרה : עוד פרט חשובשבאותה סוגיה למדנו אלא  •

לפגוע בשאר רכושו של ולא מצאנו שיש לניזק היתר , הפוגעת בפרתו

י "ע,  אילו היתה דרך להפסיק את פעולת המזגן בלבד–כ " א.המזיק

אבל לא מצאנו היתר .  המותרת ייתכן שהיתה זו פעולה–ניתוק החשמל 

ושאר האביזרים , כולל המקרר והמקפיא,  הביתלנתק את כל

 .וכל זה רק בגלל היזק המזגן, החשמליים

" יצור חדש"שהדבר שמזיק אותו הוא  לומר אפשר אולי –ולאידך גיסא  •

מזיקו באיבר שנקרא ויצור זה , "דירהב שמוצרי החשמל"שנקרא 

כי , ואנו מסלקים את השור כולו ולא רק את הקרן, וק כמו שהנגיחה היא בקרןבדי( "מזגן"

ולכן , )שונות" קרניים"בעלי , כך גם כל מוצרי החשמל הם מוצר לוגי אחד, אי אפשר אחרת

 .י ניתוקו מהזרם"ניתן לעצור יצור זה ע

  

  :כדלקמן,  שני צדדיםויש בזה

יש לצדד שאמנם ניתוק החשמל  – ונית מותר לנתקמאחר שהכרענו שעקר •

ולא , אינו כל כך נורא מבחינת מקרר או מקפיאלארבע שעות אולי 

 . מסתבר שאחד המוצרים יתקלקל מחמת זה

ויש משמעות לניתוקם , יש לחשוש לדברים אחרים הצורכים חשמלאבל  •

או , ר חשמליהמקבלים אוויר מפילט, כגון אקווריום עם דגים(אפילו לארבע שעות 

ואי טעינתם , )'מחשבים וכו, פלאפונים, נגנים, סוללות(מוצרים שצריכים להיטען כל הלילה 

 .)ב"מכשירי אינהלציה וכיו, יגרום להפסד ביום המחרת

  

להגיע עם מקל , נניח שיש אפשרות כזאת( בשבירת המזגן עצמו נדון  אם– ולכולי עלמא

י זה יחזרו המים לאחוריהם וייכנסו לתוך דירת המזיק "וע, את צינור המיםאו לכופף , למזגן ולשוברו

 .עביד איניש דינא לנפשיהמצד , יהיה מותר לעשות כןנראה לכאורה ש – )ב"ציוכו
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  "עביד איניש" במותרנזק הה שיעור. ה

בשפת נושא הנקרא , ויש לדון בנושא שיעור הנזק המותר לניזק לעשות בידיים

והמקרה  ,)כלומר תגובה שנעשית בשיעור הולם המתאים לשיעור הנזק( נזק מידתיהעולם 

  :לחקירה זו יהיההמתאים 

אם יובא . להזיקובמטרה  100 שעלה על שור שווה 1,000שור שווה 
.  שקל100 בוודאי שיפסקו לחייב את העליון לשלם –ד "הדבר לבי

 1,000למזיק נזק בסך  יעשה –ואילו אם יעשה הניזק דין לעצמו 
  ?דין לעצמו לעשותהאם מותר לניזק . שקל

  

  : את הנקודות הבאותויש לומר בזה

אפילו במחיר , ל נתנו רשות לניזק להגן על עצמו"כאשר חז –מצד אחד  •

כמובן שיש תנאי של (  לשיעור הנזקלא הציבו גבול –פגיעה ברכוש המזיק 

  .)ות נזק גדול כאשר אפשר להסתפק בעשיית נזק קטןשאסור לעש, הפחות פחות קודם

 על אין כל מגבלהש ,ורהלכא, יש להבחין שבלימוד הסוגייה מוכחוכן  •

ד נתנו לניזק להגן "שהרי ההיתר שבי ,גובה הנזק שמותר לגרום לתוקף

 .אינו תלוי כלל בגובה הנזקעל עצמו 

 מקום להשוות בין השור  נראה שהיהחברוג " בסוגיית שור שעלה עאמנם •

עוסקים באובדן  )גם הנזק וגם ההגנה( כי שני הצדדים, התוקף לשור הנתקף

כדי לשמור על , עד כמה מותר להזיק לתוקף, ולכן מתחילה השאלה. שור

 .המותקף

אין כל קשר בין ההפרעה ובין ההיתר למנוע מהשני יש סוגיות ש אבל •

 בסוגיית חביותכגון ,  נמצאים על אותו מישורשאין הנזק והמזיק, להזיק

,  בעל החצר משבר ויוצא–אדם שמילא את חצר חברו בחביות . ח"במסכת בבא קמא דף כ(

שיכול להיכנס כדי להביא ( גובה הנזקין כל קשר בין רואים שא )משבר ונכנס

שיכול מחיר החבית לעלות ( ובין מחיר החבית ששבר )מסמך ששווה כמה שקלים

לעשיית  הוא עביד איניש דינא לנפשיהכל ההיתר בדין . ) שקליםמאות

אבל מה מותר לו לעשות כדי , המעשה שמציל את ממונו ואת זכויותיו

 . בסוגיה אין כל מגבלה–להציל הצלה זו 

התחשבויות בחשיבות רכוש  ל"מצאנו כמה פעמים בדברי חז –ומצד שני  •

 אבדתו – אבדתו ואבדת אביו ).ג"במסכת בבא מציעא דף ל( דין המשנה: כגון( הזולת

 רב יהודה ?ומה המקור: ולבסוף אומרת הגמרא, שלו קודם – אבדתו ואבדת רבו ,קודמת
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 , שלך קודם לשל כל אדם– "אפס כי לא יהיה בך אביון", )ד-דברים טו(  מהפסוק,אמר רב

ד ''ותנאי בוכן , ף בא לידי כךכל המקיים בעצמו כך סו :אמר רב יהודה אמר רבבכל זאת ו

כ "א, )חברו ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חברוהוא שיהא זה שופך יינו ומציל דובשנו של 

תקנו  –עביד איניש דינא לנפשיה ל תיקנו דין "מסתבר מאד שכשחז

שלא יוכל האדם להציל את , אותו כפי האופי הכללי הזה של שאר הדינים

 .חברות נזק רב לי גרימ"ממונו המועט ע

שמשמע , הראה כמה ראיות )ח"ז אות רי"קמ' חלק א עמ( דעת משפטובספר  •

 .אין מגבלה על גובה ההיתר לעשות דינא לנפשיהמהסוגיות ש

שהצלת ממונו המועט , ל"זצל שטינמן "ר מרן הגראי"מווכן אמר גם  •

 .בסכום גבוה" דינא לנפשיה"מאפשרת 

  

  בשימוש בלתי מורשה" עביד איניש"האם יש . ו

עביד "שייך כאן דין  יש לברר אם בכלל –בעניין המזגן המטפטף ועוד נקודה לדיון 

  .כיוון שאין כאן נזק ממוני, "איניש דינא לנפשיה

  

אנו  מצ–גדרי ההיתר לעשות דין לעצמו כדי למנוע נזק : ונבאר את כוונת השאלה

שהיינו שאדם או רכושו מנסה להזיק לאדם אחר או , בדיני נזיקיןעד היום רק 

  .לעשות דין לעצמו כדי למנוע נזקובזה ניתן ההיתר לאדם הניזק , לרכושו

  

כמו , לעשות דין לעצמו למניעת תשמיש בלתי מורשה בנכסיואולם מה הדין 

  :במקרה הבא

מבלי לבקש , ומקים שם את סוכתו, שמעוןראובן נכנס לחצרו של 
 אמנם המקום הזה בחצירו הוא ללא שימוש –שמעון . רשות משמעון

מחכה לרגע והוא ,  אבל מפריעה לו חוצפתו של ראובן–משמעותי 
 ולזרוק אותה ,ממקומהאת הסוכה עקור רוצה לו, שראובן לא נמצא

  ?האם מותר לו לעשות כן. לרחוב
  

שימוש ללא  אלא רק ,אין כאן כל נזק לשמעוןש, יפור זהשהמיוחד בסיש להבחין 

  :ויש לומר בזה את הנקודות הבאות. קבלת רשות

דנה באדם שקנה כמות גדולה של חביות  ):א"קבמסכת בבא מציעא דף ( הגמרא •

, פנה לאשה אחת שהיה לה שטחי אגירה. ולא היה לו מקום לאחסנם, יין
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הלך אדם זה . ונענה בשלילה, מקום לאחסון הייןושאל אותה אם יש לה 

לאחר שהיין . ואז התרצתה ונתנה לו מקום אחסון, וקידש את האשה

החליטה האשה .  כתב אדם זה גט ונתן לאשתו–היה במקומו הבטוח 

והם , ובכסף שהתקבל שכרה סבלים, מכרה חלק מהיין, לנקוט ביוזמה

: ר רב הונא בריה דרב יהושעאמ. הוציאו את כל היין לשביל הפונה לרחוב

גמולו , כאשר עשה כן יעשה לו,  היה לאשה לעשות מה שעשתהמותר

 .ישוב בראשו

 שדין זה לא נאמר דווקא בחצר שאינה עשויה עירהוסיפה ומהגמרא מ •

רצוני :  יכולה לומר לו– אפילו חצר העשויה להשכיראלא , להשכיר

כאריה ( "אריא ארבא" שאתה בעיני ככיוון, להשכיר לכל העולם פרט לך

  .)ואורב לטרפ

 שלא חברומי שהכניס פירותיו לבית : )א-ט"בסימן שי( הלכהלוכן נפסק  •

יש לבעל הבית  –טעהו עד שהכניס פירותיו והניחם והלך י או שה,מדעתו

 אותם ם כדי ליתן שכר הפועלים שמוציאי,למכור לו מאותם הפירות

 וישכירו ,חסידות הוא שיודיע לבית דיןדת יומ. ומשליכים אותם לשוק

 משום השבת אבידה לבעלים אף על פי שלא עשה ,במקצת דמיהם מקום

לה ואם יויש אומרים דצריך להודיעו תח :א"וברמ. )ם"דעת הרמב( כהוגן

 .)טורהש ו"הראדעת ( נאנסו לאחר שהודיעו פטור

 שכל )נו- חושן משפט חלק בות משהאיגרמ פיינשטיין ב"וכך מדייק הגר( ופשוט הדבר •

ושנחלקו הראשונים והפוסקים אם צריך להודיע לפני , שהסכימו כולם שמותר לסלק(זה 

שאפשר להשיב ,  המתואר בגמראים שהם כעיןהוא דווקא במקר )הסילוק

שכאשר אין , ואמנם מדוייק כאן גם לצד שני .לו את גמולו בראשו

, בוודאי שאי אפשר להוציא החוצה –" גמולו ישיב בראשו"מציאות של 

 .ולזה לא מצאנו היתר, שהרי זה נקרא מזיק בידיים

  

עביד איניש דינא " בהשוואת סוגיית סילוק החביות לדין ונחלקו האחרונים

 :)ובכך מתקרבים לשאלה שבראש הפיסקה( "לנפשיה

ב " בעהשאם, ב" לבעהמידת נחיצות המקוםחילק בין  )ט"בסימן שי( ז"טה •

גם ללא את חפצי הפולש נות לַפיכול הוא  –נצרך למקום זה בחצר 

שאם , "משבר ויוצא, משבר ונכנס" זאת מסוגיית וד ואפשר ללמ,הודעה

 הרי יכול לשבור את החביות מדין –ב צריך את המקום למעבר "בעה
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 נותאסור לו לַפ –אינו צריך את המקום ואם , עביד איניש דינא לנפשיה

 .ודיענו תחילהעד שי

סוגיית משבר ונכנס ( את ההשוואה בין הסוגיותדחה  )ה"סימן קס( ובחוות יאיר •

ולמד , )"גמולו ישיב בראשו"וסוגיית הוצאת החבית של " עביד איניש דינא לנפשיה"של 

גוזלו או מזיקו או חוסם שייך רק ב" עביד איניש דינא לנפשיה"שדין 

ואפילו מונע ממנו ( תופס מקום בחצירואבל במקרה שרק , ךבפניו את הדר

ולכן חייב , "עביד איניש דינא לנפשיה"אין זה בכלל  – )שימושי חצר

 .להודיע לבעל החפצים על רצונו להוציאם

  

גם בשימושי " עביד איניש דינא לנפשיה"בשאלה אם יש דין יוצא שיש מחלוקת 

החוות ודעת , הנצרכות לשימוש זהז לתלות השוואה זו ברמת "הטשדעת , חצר

  .אין אדם עושה דין לעצמו – שבכל מקרה בענייני שימושי חצר יאיר

  

 מבלי האינו יכול לפנות לכולי עלמא ) הסוכה מחצירופינוילגבי ( לעילשאלה דבכ "א

ון שמדובר בשימושי  כיו–ולפי החוות יאיר , ב אינו צריך את המקום" כיוון שבעה–ז "לפי הט( להודיע

  .)חצר

  

יכול לעשות דין לעצמו ולשבור את ז "הטאמנם לפי  –ומכאן למזגן המטפטף 

 החוות יאיר אבל לפי, )ובזה יש דמיון למכניס חביות בעל כורחו, כיוון שצריך את המקום( המזגן

ירו לא נוהג בתפיסת מקום בחצ" עביד איניש דינא לנפשיה"שכן (  את המזגן אסור לו לשבור–

  . )או מניעת שימושי חצר

  

 אחריות על ממון חברו כשאינו בהול. ז

 לכאורה במקרה הכלב –והן , חברוג " שעלה עהן במקרה השור( עד כה למדנו. נחזור לענייננוו

,  אין לו לחשוב על נזקו של השני– אם אדם שומט את שלוש )שהתפלש על הערבות

 חברוולא נוגע כלל בשל , כיוון שעוסק בשל עצמו, ען או נסמךנש, המחובר אליו

  .)"עביד איניש דינא לנפשיה"שהיתר זה אין לו כל קשר לגם וייתכן (

  

ויש להתעסק דווקא עם הגורם , שבמקרה שאי אפשר לעסוק בשלווכן למדנו 

  .הפחות פחות קודם, בשלבים הכרחיים יש לעשות זאת –המזיק 
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הוא שכולם עוסקים , שהצד השווה בכל המקרים הללו, ש להראות חילוקואמנם י

עביד איניש דינא  מצד דיני ,למנוע את הנזק וממילא יש היתר ,בדיני נזיקין

 לפי –ובוודאי , לידיו" לקיחת החוק"י "אפילו ע, שמותר לאדם למנוע את הנזק הבא נגדו( לנפשיה

  . )ד"דיון הנזק בביממשי אם יחכה ל מותר לו לעשות כן במקום שיש הפסד –כולם 

  

 שהרי אין מכוניתו של ,דיני נזיקיןמכח אינו  )לגבי עגלת האשפה(  המקרה שלנואבל

להתבונן על כל העניין מזווית ואולי זו סיבה , ראובן מאויימת מעגלת האשפה

  .כדלקמן, אחרת

  

  : ותר לענייננוקרוב יה, באעוסק במקרה ה )ג-א"כלל ק, בתשובותיו( ש"הרא

סמך אותה ראובן על כלי של . שאינה יציבהחרס לראובן יש חבית 
ואז איבדה החבית של ראובן , ובא שמעון ונטל את הכלי שלו. שמעון
  ?מה הדין. נפלה ונשברה, ווי משקלהיאת ש

  

שהיה צריך לדאוג לחבית שלא , בעל הכלי חייב שבמקרה זה ש"אפוסק הר

  .תיפול

 

וכן ראובן שלקח כלי : ...)ל"ש הנ"בשם הרא, ב-ג"בסימן שפ( א"ברמוכן נפסק להלכה 

 ונשבר , ובא שמעון ונטל כלי שלו,של שמעון וסמך בו חביתו של יין שלא יפול

  .מכו בדבר אחרו לסוה ליהדה ,שמעון חייב –חביתו של יין 

  

 ע" הסמי"ובא עכבר מ )בין מציאות של נזיקין ובין מציאות שאינה כזו( החילוק דלעילו

ש "שהרא( הגמרא לדברי ש"הראמה החילוק בין דברי  היקשהש, )ז-ג"בסימן שפ(

וברור גם , ובכל זאת פסק הפוך בשאלת סמיכת החבית, בוודאי ידע את סוגיית שור עליון ושור תחתון

כותב א "שכן הרמ, אלא השלמה, שאין כאן מחלוקת, א"שאותו חילוק חייב להיות בין המחבר לרמ

   .)"וכן"

  

, והוא בהול על ממונו,  שיש הבדל בין אדם שבא להציל את ממונוע"ב הסמומייש

 –ומה שיקרה לתוקף , לכן מותר לו במסגרת ההצלה למשוך את שלו כדי להצילו

והחבית אינה , אין כאן בהילות –אבל במקרה החבית הנסמכת . אין זה עסקו

  .לאחר שקבע תומך אחר,  צריך האדם לפנות את שלו בנחת–מזיקה 
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 נתאלא רק נשע,  את המכוניתה מזיקאינה האשפה עגלת ש– ולכן גם בענייננו

 ומאחר .לפני שהוא מפנה את מכוניתו, חייב ראובן להעמיד תומך אחר –עליה 

אלא נטל את מכוניתו ללא סמיכת עגלת האשפה על משענת אחרת , שלא עשה כן

  .חייב ראובן בנזקי עגלת האשפה –

  

 חברומכסה בורו בדליו של . ח

  :ונפתח במקרה הבא, דומה למדי, סוגיהאלא שיש עוד 

, המארס בדקות אלו את בתו,  שמעוןחברוראובן מגיע לבית 
 נפלה העוגה – מרוב חיפזון –לצערו . ובידו עוגת קרם ענקית

עודו מהסס אם . קרוב לכניסה לבניין, ונמרחה על הכביש
או , ולגרום מכשול להולכי רגל, איר את העוגה על הכבישלהש

 מגיע לוי עם מכוניתו וחונה – )ולא ברור איך ינקה(לנקות את הכביש 
אלא ששמחתו . שמח ראובן ונכנס לבית. בדיוק על מקום העוגה

ונסע  שכן לוי יצא כעבור כמה דקות, מדיהיתה מוקדמת 
. ק בבגדיו ובגופווועובר אורח החליק על העוגה וניז, מהמקום

מי . מעליהםדוחים את האשמה  )בעל הרכב(ולוי  )בעל העוגה( ראובן
  ?ניזוק את נזקיוישלם ל

  

בגמרא במסכת בבא קמא דף ( "חברו ו שלו בדליבורכסה מ"לסוגיית דמיון  ןכאויש 

כותל ה ובא בעל ,חברו המצניע קוצותיו וזכוכיותיו לתוך כותל של :תנו רבנן: ).ל

 אמר רבי .חייב המצניע –הזיקו  )הקוצים( ושות הרבים ונפל לר,וכותלאת וסתר 

המצניע פטור וחייב בעל  – אבל בכותל בריא , לא שנו אלא בכותל רעוע:יוחנן

המכסה בורו : )מכאן אפשר ללמוד דין נוסף: כלומר(  זאת אומרת: אמר רבינא.הכותל

  .' וכובורחייב בעל ה –דליו את דלי ונטל ה ובא בעל ,חברובדליו של 

  

 ובא בעל ,חברוהמכסה בורו בדליו של : )כט-י"בשולחן ערוך סימן ת( וכן נפסק להלכה

  . בעל הבור חייב –הדלי ונטל דליו 

  

" כיסוי"שהיא ( ולקח את מכוניתו,  בעל הרכב–שכאשר בא לוי , במקרה העוגה, יוצא

  .בעל העוגה, חוזר החיוב אל ראובן – )הבור
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בין המקרה של ( שני שינויים ניתן להבחין ב– כאשר מתבוננים בפרטים – מנםא

  :כדלקמן, )"חברומכסה בדליו של "העוגה ובין 

" חברומכסה בדליו של "סוגיית  : את הבורמכסה מי – שינוי ראשון •

ולכן , שהוא זה שלקח כיסוי של אדם אחרכיוון , מחייבת את בעל הבור

 ולא בעל מכסההוא זה שבעל הדלי אבל אם . אחראי על הבורהוא נשאר 

, בל על עצמו את הבעלות על הבורמק  ייתכן שבכיסויו הוא– הבור

ואולי אם רוצה לפנות את דליו , והחיוב לשמור על הכיסוי עובר אליו

,  חובתו ליידע את בעל הבור שרוצה לקחת את דליו וללכת–במקרה זה 

 . ולא בעל הבורבעל הדלי חייבין ש אולי הד–ואם לא עשה כן 

בעל הרכב הוא זה שכיסה את הבור ולא ראובן   לוי–כ במקרה העוגה "וא •

 ...?כ אולי החיוב צריך לעבור אליו"א. בעל העוגה

אפילו אם בעל הדלי הוא זה שכיסה את :  ידיעת המציאות– שינוי שני •

 ייתכן שכל –וי והן בפינוי הן בכיס, אבל עשה זאת שלא בידיעתו, הבור

 . האחריות על הבור מעולם לא יצאה מבעל הבור

, בעל הרכב, י לוי" אמנם הכיסוי והפינוי נעשו ע–כ במקרה העוגה "א •

ולא , תחת מכוניתוקרם מרוח לא שיש ( לא ידע את המציאותאבל ברור שלוי 

שאר החיוב נלכאורה נראה פשוט שכ "א. )חשיפת הנזק מחדששעזיבתו גרמה 

 .בעל העוגה, ראובןמוטל על 

  

 לחובת –שהראשון מטה את הכף לחובת בעל הרכב והשני ( על שני השינוייםכשמתבוננים ו

לסכם את מקרה  נראה –ולכן , השינוי השני מהותי יותרש נראה – )בעל העוגה

כיוון שהוא היה ונשאר בעל , בעל העוגה, ראובןהחיוב נופל על ר שהעוגה ולומ

  .גם לאחר פינוי המכסה, התקלה

  

  יישוב סתירה בין הבור ובין החבית. ט

ונזכיר שלעיל , )להינזקבמקרה של המכונית שהוסטה וגרמה לעגלת האשפה ( ונחזור לענייננו

כשנמצאים במצב רגוע ולא , כיוון שהזזת המכונית, בעל המכוניתלחייב את רצינו 

חייב  –וכיוון שבעל הרכב לא התחשב ,  צריכה להתחשב בהפסדים צפויים–בהול 

  .בנזיקין

  



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

יג

משמע , )הנלמדת ממנה, וכן בסוגיית העוגה( חברואלא שבסוגיית מכסה בדליו של 

אין כ " ג– מצב רגוע ולא בהולבלקח את דליו כשהיה אפילו אם בעל הדלי ש

פ "אע, יכול לקחת את שלואלא הוא ,  לבוריחילופ כיסוי חפשדורשים ממנו ל

  . שעתה הבור חשוף לנפילות של בני אדם ולנזקים

  

יכול לנוע במכוניתו בעל הרכב ש,  מדוע לא נאמר באותו אופן– בענייננוגם כ "א

 גם יש בזה לכאורהו, ש" על תשובות הראוהקושיה היא גם( בלי לחפש פתרונות אחריםמ

 ?)ג כלי"זה העוסק בכיסוי הבור וזה העוסק בחבית שנחה ע ,השולחן ערוך פסקיסתירה בין 

  

, שיש שני חילוקים בין הבור ובין סמיכת החבית )מד-י"בסימן ת( ע"ומיישב הסמ

  :כדלקמן

וממילא כשלוקח את ( בא מידנזק לחבית אילו ה ו,לא בא מיד בורי ה"עהנזק  •

  .)מזיק או עושה נזקשלו יש הבדל אם עושה 

 .)כ זה גרמא ולא גרמי"וא( אין זה ברי היזקאבבור : דבר אחר •

ומכל מקום אין בזה , אלא שקצרה היריעה מלהשתרע, בהבדל שבין חילוקים אלובאריכות ויש מה לדון (

  .)מ לענייננו"נפק

  

כ "א –מיידי וגם ברי היזקא מאחר שהנזק לעגלת האשפה הוא  –כ בענייננו "א

כיוון שהיה עליו ( בעל המכונית חייבש )א שהביאו"ומהרמ( ש"הלימוד יהיה מתשובת הרא

  .)לפני שהזיז את מכוניתו, למצוא פיתרון אחר

  

בעל הדלי חייב  גם – רבה טורחאם אין החידש ש )ה כתב"ג ד-סימן ד( ובחזון איש

  .לפני שלוקח את דליו, להניח על הבור כיסוי אחר

  

  :משמעות דברי החזון איש

 –  כלל לא ידע שהוא מכסה או מגלה בוררכבבעל המאחר ש –בעוגה  •

 שיתבונן אדםאין דורשים מכן  ש,שום טורחשלא מוטל עליו מסתבר 

  .ויגילאו ל לכיסוי, חפץ לרמיסהשם   ישתחת למכוניתו אם

שכן אפילו , קל וחומר שבעל הרכב חייב הרי זה – )עגלת האשפה( ובענייננו •

בוודאי שהוא  כאן כשעשה נזק ישיר –אילו גרם נזק עקיף היה מתחייב 

  .מתחייב
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  אחריות לחפש פתרון אחר. י

 על הביתבמדוע מותר ל יםמקש )משבר ויוצאה "ד. ח"במסכת בבא קמא דף כ( ובתוספות

ג "בסוגיית שור שעלה ע( לעילהרי ,  זו על גבי זולסדרןנדרש ולא ,  את החביותלשבור

לשמוט את התחתון : כגון, נדרש הניזק לעשות פעולות במינימום של נזק )חברושור 

  .ולא לדחוף את העליון

 אבל הכא לא .ליכא טירחא בשמיטה יותר מבדחיפה )בשוורים(שמשום : ומתרצים

  .לסדרן זה על זהאטרחוהו 

  

  :יש שני מצבים של התמודדות הניזק מול המציאות: אור דברי התוספותיב

, חברוכל הנדון במקרה השור שעלה על גבי : כשאין הבדל בטירחה •

שאין הבדל הוא במציאות , בהשוואת השמטת התחתון או דחיפת העליון

  .נזק המועט יותרולכן נדרש הניזק לפעול ב, בטירחה בזה יותר מזה

אפשרות אחת הוא להיכנס  –בחביות החוסמות את דרכו  :כשיש טירחה •

כ יתאפשר "ורק אח, ג זו"או לטרוח בסידור החביות זו ע, י שבירה"ישר ע

אלא ,  באופן זה לא הטריחוהו לבחור באפשרות לנזק פחות–להיכנס 

  .אפשרו לו לבחור בדרך שיש בה פחות טירחה

ורק במקרה שאין תוספת טירחה , אין צורך לטרוח כדי להימנע מלהזיק: ובקצרה

  . יש לבחור באפשרות שיש בה פחות נזק למזיק–

  

, שמצריך לסמוך את החבית בדבר אחר( א"להבין את דברי הרמ קשה – התוספותלפי 

, תרון אחר פיכדי למצוא ,יש להשקיעשטירחה מה גבול ה, )לפני שנוטל את הכלי שלו

  :שהרי אפשר לחשוב על שני מהלכים בעניין זה

,  נדרש כן לטרוח–אבל במקרה הרגיל ,  לא הצריכוהו לטרוחדווקא בנזק •

  .חברועל מנת שלא יוזק 

וכל דבריו הם , אפילו כשאין נזק, א אינו מתכוון להצריך טירחה"הרמגם  •

 . במקרה שאין טירחה למצוא כלי אחר

  

 – שעל בעל הכלי לסמוך את החבית לפני שנוטל את הכלי ,א"דברי הרמוב

  :יש לבעל הכלי אחריות לחפש פתרון אחרנחלקים הפוסקים עד כמה 
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שמחייב על שלא סמך את ( א"לומד שדברי הרמ )א-ג"סימן שפ( דברי משפטה •

, היה דבר אחר לפניו לסמוך את החבית הם במקרה ש)דבר אחרבהחבית 

אבל כאשר יש , ולכן חייב בעל הכלי,  טירחה בדבר לבעל הכלי היתהאלו

  . פטור בעל הכלי–טירחה לסמוך בדבר אחר 

כתב שאפילו שלא היה לו באותו זמן דבר  )ז-ג"סימן שפ( ערוך השולחןוב •

חפץ אחר כדי לחפש מכל מקום היה לו , מזומן במה לסמוך את החבית

 .צריך לטרוח קצת לחפשהיה אפילו ו, לסומכה

  

 להחזיק את עד כמה ניתן היה להגיע לפיתרון אחריש לברר  – כ בענייננו"א

 בעל –אם לא קל למצוא פיתרון אחר דברי משפט השלפי , העגלה שלא תיפול

היה בעל הרכב צריך לחפש מוצא לפני שהסיט את ערוך השולחן ולפי , הרכב פטור

  .מכוניתו

  

  איכות הפיתרון החילופי. יא

 )לדאוג לתמיכה חילופית לפני שמפנה את התמיכה שלוהמצריך ( א"לפי הרמ עוד לברר ונשאר

שיתיר לבעל החפץ , כפיתרון חילופיהנדרשת האיכות המינימלית רמת מהי 

  . והתומך לקחת את של

  

אם בעל הכלי החליף את  )ג-א" כלל קש"ת הרא"שוח בשם - ג"בסימן שפ( ע"וכתב הסמ

  .ואפילו הכלי השני אינו גדול כראשון,  פטור–הכלי שלו בכלי אחר 

  

, מהתמיכה המקורית פחות חזקשהפיתרון החילופי יכול להיות ומשמע מדבריו 

והיאך קובעים , רנו היכן עובר הקווכמובן שלא הגד( ובתנאי שתהיה בזה עדיין תמיכה כלשהי

  .)שאיכותית הוא רחוק יותר מהתומך המקורי, אבל לכל הפחות התחדש שיש קו כזה, את מיקומו

  

  . חייב בנזקי עגלת האשפהראובןנראה ש, בענייננוובשורה התחתונה 

  

  סיכום ומסקנות. יב

 כךוכתוצאה מ, בא בעל הרכב ולקח את מכוניתו. עגלת אשפה נסמכת על מכונית

ונאמרו בזה ? לההאם בעל הרכב חייב בנזי העג. העגלה התדרדרה וניזוקה

  :הנושאים הבאים
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ג "שור שעלה ע והביאו ראיה מסוגית ,עביד איניש דינא לנפשיהסוגיית  •

 אף –ובמקרה ההכרח , שמותר לשמוט את השור התחתון, חברושור 

  .המזיק, לדחוף את השור העליון

ייתכן שאסור  –שן ברשות הרבים אבל אם אירע , קרןאמנם כל זה בנזקי  •

כי ברשות הרבים , ד היה השור המזיק פטור"שהרי בבי, לאדם לעשות דין

 .) בוודאי שמותר לו להתגונן–ומכל מקום ( מותר להזיק באופן זה

יש , כבות את חשמל העליוןאם מותר ל –מזגן המטפטף על הסוכה וב •

כדי למנוע את הנזק ,  אם מותר להזיק דברים אחרים של אותו מזיקלדון

 .א יהיה מותר לשבור את המזגן המזיק אבל לכולי עלמ.במזגן

עביד איניש "שמותר לעשות לשני במסגרת מגבלה על גובה הנזק האם יש  •

 .אין מגבלה עקרונית הובאו צדדים ונפסק ש–" דינא לנפשיה

שימוש שאינו מורשה למניעת " עביד איניש דינא לנפשיה"האם יש דין  •

 לתלות השוואה זו ז"דעת הטש, ז והחוות יאיר"הט נחלקו בזה – בנכסיו

ודעת החוות יאיר שבכל מקרה בענייני , ברמת הנצרכות לשימוש זה

 . אין אדם עושה דין לעצמו–שימושי חצר 

ך את חבית משאם רוצה לקחת את הכלי שסו )א"והרמ( ש"הראשיטת  •

. כדי שהחבית לא תיפול, פיתולי חה יש צורך לדאוג לסמיכ– חברו

בין ל )שמותר לשמוט אפילו שהשני ינזק( לותבהימבאר את החילוק בין ע "סמוה

  .)שיש לדאוג גם לממון השני( ניחותא

ולכאורה ,  בעל הבורלחוזר החיוב א – חברומכסה בורו בדליו של סוגיית  •

נזק  מיישב שלא דומה עשיית ע"והסמ. )א"ולרמ( ש"זה סתירה לרא

 שמחייב טירחא חזון אישאמנם יש  .מזיק עתידית לעשיית מיידית

 .ועטת גם את בעל הדלימ

כשאין תוספת ורק ,  אין צורך לטרוח כדי להימנע מלהזיקהתוספותלפי  •

 . יש לבחור באפשרות שיש בה פחות נזק למזיק– טירחה

עד כמה יש לבעל הכלי  )הדברי משפט וערוך השולחן( ונחלקו האחרונים •

 .אחריות לחפש כלי אחר לסמיכת החבית

 . חלש יותר מהקודםהוא םמועיל אף א –כשמוצא תחליף וכן  •

 . חייב בנזקי עגלת האשפהראובןנראה ש, בענייננוובשורה התחתונה  •
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