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הונח על , משטח ועליו ערימת בלוקים של לוי הקבלן
ילד עבר שם . גדולהההמדרכה בפינת רחוב ראשי בעיר 

ראובן . וירד לכביש מחמת המקום הצר שנותר במדרכה
ובדיוק , מיהר לדחוף את הילד בחוזקה חזרה למדרכה

כ "והכידון פגע ג, הגיח שמעון מעבר לרחוב עם אופניו
ח בו זמנית מהדיפתו של ראובן ומאופניו הילד הוט. בילד

נזק רב נגרם לגוף . ונחבט בלבנים של לוי, של שמעון
  ?מי ישלם על נזקיו של הילד. ולרכוש

   
  ב................................................................................................ נתוני המקרה–חה פתי. א

  ג................................................................................מידת האחריות של כל צד בנזק זה. ב

  ד..................................................................................................שוויון בשותפות בנזק. ג

  ה.........................................................................................אי שוויון בסוגי התשלומים. ד

  ו..........................................................................אי שוויון ביחס השותפות של כל מזיק. ה

  ח............................................................השוואת ענייננו לסוגיית אדם ושור שדחפו לבור. ו

  ט..............................................................................י בסוגיית בור המתגלגל"גירסת רש. ז

  י...........................................................................גירסת התוספות שיש אחריות לאדם. ח

  יא...................................................................................אדם בכוונה ואדם שלא בכוונה. ט

  יא......................................................................"שור"ל" אדם שלא בכוונה"השוואה בין . י

  יב................................................................................חילוקי דינים בשותפות מורכבת. יא

  יב..........................................................................שיטת הקצות החושן בנזקי שותפים. יב

  יד................................................................................ש שקופ בנזקים אלו"שיטת הגר. יג

  טו..............................................................ש"העמקה במחלוקת הקצות החושן והגרש. יד

  טז...............................................................................ש בדעת התוספות"הבנת הגרש. טו

  טז.......................................................................................................ם"שיטת הרמב. טז

  יז...........................................................................................שותף עיקרי ושותף משני. יז

  יט.......................................................................................................סיכום ומסקנות. יח

  וצר העיוןא

  'ק סימן ל"ב

  שותפים בדחיפת ילד על משטח לבנים
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  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

   נתוני המקרה–פתיחה . א

כמה גורמים י "כאשר הנזק נעשה ע, דיני נזיקיןעוסק בהמקרה שבענייננו 

, מחמת התמנותם ולא מחמת רצונם בשותפות זולא ( שותפים לנזקהנקראים , במקביל

כדי לחלק , אלא מחמת שהמאורע המשותף בו הם השתתפו כופה עליהם להתדיין זה עם זה

  . )ביניהם באופן הראוי את תשלום הנזק

  

ועל , המגדירים שותפות זו, המרכיבים השוניםלהראות את מטרת השיעור 

שכן יש השפעות הדדיות , קלה כלל ועיקרואין זו מלאכה ( פיהם ניתן לחייב את הצדדים

  .)ד בהמשך השיעור"כפי שנלמד בס, היוצרות אי שוויון בין הצדדים, בין מרכיבי השותפות

  

המציאות את ,  למאורע זההנתונים עלינו לברר את – במישור המעשי

 של כל אחד מהמעורבים היחסיחלקו את ,  הדומה למקרה זהההלכתית

שותפות הצדדים עות מכל השילוב הזה לעניין  הנובהמסקנות ואת, בנזק

  . נזק זהבתשלום

  

אין כלל : כלומר(  ובהסכמתם המלאה–י הצדדים " שהתקבלו ע,נתוני המקרה

  : הם– )י התורה"וכולם רוצים רק לברר מה חלקם בתשלום עפ, מחלוקת על העובדות

שנחבט במשטח לבנים כתוצאה , 7 לילד בן מדובר בנזק וחבלה •

  . הדחיפממעשה 

 ג משטח הלבנים" עהחבטהאלא רק , הדחיפה עצמה לא הזיקה כלל •

  .)שיפורטו לקמן(  היא זאת שגרמה לפציעה ולנזקים– )שהיתה בעוצמה גדולה(

מצד צפון של  ),כוונה וב,בידו( י ראובן" עזמניתהחבטה נעשתה בו  •

מצד  )שלא בכוונה, י הכידון של אופניו" ע–ליתר דיוק ( י שמעון"וע, המשטח

  .דרום של המשטח

הנמצא ברחוב הראשי , של לוי הקבלן משטח לבנים –מקום החבטה  •

, המשטח הונח על המדרכה. גג הבניין הסמוךה על לצורך בני, של העיר

וכתוצאה מהנחת המשטח במקום , במקום בו מצויים עוברים ושבים

ולסכן את ,  נאלצים התושבים לרדת מהמדרכה לכביש הראשי–זה 
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כדי שלא ירד , עשה זאת לטענתו, ל המשטחאילד את ה דחף ש–בן גם ראו(עצמם 

  .)אלא שהדחיפה היתה חזקה מדי, לכביש

  

  :שנוצרו מחמת דחיפה זו הםהנזקים 

  . שקל1,800 – )לאחר ניכוי הביטוח הרפואי( רופאים ותרופות, אשפוז, ניתוח •

 נקבע לא – )קיצור גיד ברגלמחמת  אולי אפילו לכל החיים(צליעה לכמה שנים  •

מאחר שיש להם ביטוח על מצב זה ( הורי הילד הסכימו, עדיין מחיר לנזק זה

 3,000להעמיד את סכום הפיצוי של סעיף זה על  )ומחמת סיבות נוספות

  .שקל בלבד

 ההפרש בין הבגדים לפני הנזק לבגדים לאחר הנזק – בגדים קרועים •

  . שקל300הוא 

הם סכומים  )ועוד, מר לימודיהפסד חו, פצעים, כגון שריטות( שאר הנזקים •

 יש עליהם מחילה מצד –שאפילו אם יש בהם כדי חיוב , קטנים

  .ולכן אינם נלקחים בחשבון בשיעור זה, משפחת הניזק

  

והשאלה היא האם והיאך לחייב .  שקל5,100, איפוא, כ התביעה היא"סה

  .את המעורבים בפרשה זו

  

  מידת האחריות של כל צד בנזק זה. ב

  .ועתה נגדיר את המזיקים, ת הנזקיםהגדרנו א

  

תפקידו של כל אחד  נוכל להבין את – את הנתונים שלפנינו אם ננתח

  :כדלקמן,  במקרה זהמהמזיקים

ומודה שהיה עליו לחשוב שמספיק לעצור את ( שדחף את הילד בידו –ראובן  •

 חזקה כל  בוודאי שתנועה–או אפילו אם לדוחפו לכיוון המדרכה , ולא לדוחפו כלל, הילד

ולא עוד אלא שהכל נעשה , "אדם המזיק" מוגדר כ– )כך היתה מיותרת

ומעתה  ,)מכל מקום יש במעשה הנזק כוונה, ואפילו שהיתה כוונתו טובה( בכוונה

  .אדם המזיק בכוונהייקרא ראובן 

שכן הנזק לא , "אדם המזיק"אם ההגדרה היא בדיוק אלא שיש לדון  •

  .  נעשה הנזק בלבנים של לויידומחמת נעשה בידו של ראובן אלא 
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מבלי שידע , שדחף את הילד באופניו אל משטח הלבנים –שמעון  •

ונראה , אדם המזיק בלא כוונה נקרא בשם –מראש מה הוא עושה 

  .לקמן מה דינו

חפר בור  הרי זה כאילו –שהניח לבנים באמצע רשות הרבים  –לוי  •

הן " בור"דות אב נזיקין שתול. כבגמרא במסכת בבא קמא דף ג( ברשות הרבים

, )שתחילת עשייתן לנזק כמו בבור, סכינו ומשאו שהניחן ברשות הרבים והזיקו, אבנו

תולדת  אמור לוי להתחייב מדין –וכאשר מישהו נתקל בלבנים וניזק 

  .ורהב

  

, אדם שלא בכוונה, אדם בכוונה: מזיקים' שותפות בין גשיש לפנינו יוצא 

  .לק התשלום דלעיל בין שלושת השותפים הללו ועלינו לברר היאך יתח.בור

  

  שוויון בשותפות בנזק. ג

לחלק את התשלום  היא –העולה בדעתנו לפתור את הבעיה הדרך הראשונה 

  . בין שלושת המזיקים

  

 אמר :):ג"במסכת בבא קמא דף נ( גמרא מפורשתמהלך זה ייתמך ב –ולכאורה 

, אדם, בהמה: א דנה בכמה מיני נדחפיםוהגמר, לא כתוב מה דחפו(שור ואדם שדחפו  ,רבא

ין ילענ – ) השור והבור והאדם: בנזקם שותפיםשתושלונמצאו  :י"וברש( לבור )'כלים וכו

 םכולש ,פחת דמיואת  ם בין כולםמשלמי –כגון אם דחפו שם אדם והוזק : י"וברש(קין ינז

כגון אם , ווקא במיתת אדםשייך ד "שור ולא אדם" לגבי בור שהרי הדין הידוע , בנזקי אדםםחייבי

   .' וכום חייביםכול – )חייב –קין י אבל בנז,נפל לתוכו עבד ומת

  

השור והבור חייבים בנזקי , האדם: )טז-הלכות חובל ומזיק ו(ם "רמבוכן כתב ה

  . )כלומר שליש לכל צד( את התשלום ומשלשין ביניהם, הנדחף

  

 )לד-י"בסימן ת( לחן ערוךשוכמובא ב,  לכאורה מהלך זה גם יתקבל להלכה– וכן

 )לו-י"ובהמשך סימן ת( 'וכו שתן חייביםושל ...אם אדם ושור דחפו שור אחר לבור

  .' וכושתם חייבים בנזקושל – אדם והוזקאם דחפו בו 

  

  .שליש-ששלי-שלישהשור והבור הוא , יחס התשלומים בין האדם :ובקצרה
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ובהמשך ( שוטה כל כךהנראית טבעית כל כך ופ, לפי חלוקה זו –ובענייננו 

 נטיל על כל אחד – )ש והאבן האזל את כוחה של חלוקה זו"י הגרש"ד עפ"השיעור נבאר בס

והתוצאה ,  שמגיע למשפחת הילד הניזקשליש הסכוםמהצדדים לשלם את 

  . סכום זהההיא שכך שכל אחד מהם ישלם 

  

ון שמע, ראובן( וכל אחד מהם, יתחלק לשלושה שקל 5,100 הסכום :ובמפורט

  . שקל1,700סך של  ישלם )ולוי

  

  אי שוויון בסוגי התשלומים. ד

מאחר שמדובר כאן על שותפות בין , לוקה בחסר שהשוויון הזה בוודאי אלא

,  מדובר על אדם המזיק ובור המזיק–במקרה שבענייננו ( סוגים שונים של מזיקים

לכל אחד  – וכידוע ,)אדם ובור,  שור–ובמקרה שבגמרא מדובר על שלושה מזיקים שונים 

 אם חפצים אנו לגבות את התשלום –כ "א, מערכת החיובים שלומהם יש את 

  .י הלכותיהם"רק על מה שחייבים עפ יש לחייבם –מהמזיקים השונים 

  

 אמר :):ג"שהיא המשך הגמרא שהבאנו לעיל במסכת בבא קמא דף נ( וכן הוא בגמרא

 .)כמבואר לעיל( ם חייביםכול –קין יין נזילענ – שור ואדם שדחפו לבור :רבא

, י כתב"וברש( יםאדם חייב ושור ובור פטור –ין ארבעה דברים ודמי ולדות ילענ

בגמרא לעיל ( דקיימא לן , אבל השור והבור פטורים,הדוחף חייבאדם  הארבעה דבריםשלעניין 

 וכן ,"ולא שור בעמיתואיש בעמיתו "ודורשת הגמרא  "איש בעמיתו") :ו"במסכת בבא קמא דף כ

שור  –שים של עבד וין כופר ושלי לענ,) כתיב ולא שוורים"אנשים "– דמי ולדותלעניין 

אדם ושור  –ושור פסולי המוקדשין ין כלים י לענ. אדם ובור פטורים,חייב

  .)שבור פטור על כלים שנפלו לתוכו(  ובור פטורםחייבי

  

,  והוזקאדם דחפו בו )רהשור והאדם שדחפו לבו(אם : )לו-י"בסימן ת( וכך הוא להלכה

התשלומים ' כלומר ד( בשאר דבריםואדם לבדו חייב . בנזקשתם חייבים ושל

אדם ובעל  – ונשברו כליםואם דחפו בו . )במקרה ששייך להתחייב עליהם, האחרים

  .בעל הבור פטורו, השור חייבים
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בעל  שהוא נחשב כ,לוי הקבלןשישנן כמה טענות מצד , נוגם בעניינכן הוא ו

על שאינו חייב בכל סעיפי התביעה של משפחת הילד , )משטח הלבנים( בורה

  :שכן, הניזוק

שכן , אינה מוצדקת,  שנקרעונזק הבגדיםהדרישה לתבוע ממנו את  •

 אינו , שקל300בסך ,  בסעיף זה ולכן התשלום,בור פטור על כלים

 .קשור כלל אליו

הנוספים ( יםתשלומ' שהן אחד מד, הוצאות ריפויהדרישה לחייב אותו  •

בור שכן ,  אינה מוצדקת– )בושת, שבת, ריפוי, צער: והם, לתשלום בנזק הרגיל

ולכן תשלום הריפוי בסך . )שייכים רק לדיני אדם באדםה( דברים' פטור על ד

  . שקל אינו קשור כלל אליו1,800

  

 הנזק לילדהחלוקה השוויונית בין שלושתם היא רק לגבי  –כ בענייננו "א

ואילו חלק הריפוי . בזה יתחלקו בשווה בין שלושתםו, ) שקל3,000העומד על (

 )ראובן ושמעון( יתחלק בין שני האנשים – ) שקל2,100בסך ( וחלק הכלים

מדוע החלוקה היא בין שני המזיקים ולא בין , וגם בזה עלינו לדון( המעורבים בתאונה זו

ים את חלקו על שני המזיקים זה על חשבון הניזק ולא מעמיס – ורק הבור שפטור, שלושתם

  .)כדלקמן, האחרים

  

  אי שוויון ביחס השותפות של כל מזיק. ה

י " עפלכל מזיק את חלקווניפינו ,  שחילקנו בין המזיקים השוניםוגם אחרי

שכן אם עד כה עסקנו ,  עדיין אי אפשר לומר שהחלוקה צודקת–הלכותיו 

שותפות שיש בין ביחסי ה מעתה מוטל עלינו לטפל גם – במזיק הבודד

אי והוא , אי שוויון נוסףואנו מגלים שביחס השותפות מתגלה , המזיקים

וכמובן שגם ליחס זה . י כל מזיק"שנפעל ע זקיחסית של הנכמות השוויון ב

  .התשלום היחסי של כל מזיקיש השפעה על 

  

 חברושור שדחף את : ).ג"במסכת בבא קמא דף נ( י הגמרא"עפ, ונדגים את הבעיה

 רבי נתן אומר בעל השור משלם .רבעל הבור פטוו ,בעל השור חייב –ר לבו

   .מחצה ובעל הבור משלם מחצה
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מתחייב והצד  )בעל השור(מדוע רק צד אחד ק "ולכאורה יש לתמוה בדעת ת

  :וביאורו הראשונים כדלקמן? נפטר )בעל הבור(השני 

 ילהנפ הבור היא בגלל שלא היתה כאן סיבת הפטור שלש, לומדי "רש •

אלא  )ב"בגלל אי התבוננות של הנופל וכיוצ, שנעשה מעצמו, דהיינו משהו אקראי(

  .)שאינו אקראי אלא תלוי בטבעו של הזורק, כלומר מעשה בידיים( דחיפה

גזירת מבעל הבור פטור לגמרי ביארו ש )ה בעל השור חייב"ד( תוספותוב •

 מעצמו ולאנפל  הכוונה ש– "ונפל שמה שור או חמור" מהכתוב

  .)םבתוספות שו. דף יג( מבואר בתחילת המסכת כ,שיפילוהו אחרים

  

מדוע בעל ( י"רש לומד –המשווה את חיוב השור לחיוב הבור  –ובדעת רבי נתן 

 ,בין שניהם המיתוהו שהרי – )הגם שיש כאן דחיפה ולא נפילה, הבור משתתף בתשלום

 היה בעל הבור –חיפה ואילו היתה נפילה ולא ד(פיקח הוא שור הניזק ה אם ואפילו

אבל במקרה , היה לשור הפיקח שלך להיזהר ולא ליפול לתוך בורי: שיכול לומר לבעל השור, פטור

שהיה  )נ-י"בסימן ת( ע"הסמובאר ( שהיתה זו דחיפה ולא נפילה , חייב) –שהשור נדחף 

לבעל ובורו יהיה זה שגורם נזק , מוטל על בעל הבור להעלות בדעתו שמא ידחפנו שור אחר

  .)השור

  

  :שני יסודות חשוביםממחלוקת זו הנה למדנו 

שיש מציאות שהשותפות מחליפה עדיפויות בין ק למדנו "מדברי ת •

ואם משלבים את , ובור לחוד חייב, שור לחוד חייבוייתכן ש, החיובים

מחמת שייכותו , שכל החיוב נופל על אחד מהם ייתכן –שניהם 

 והיינו מנתקים את –ק " היינו פוסקים לפי תאילוובאמת ( הגדולה יותר לנזק זה

פטור יהיה , בעל הלבנים, לוי שהיינו מכריעיםכ גם בענייננו "א, הבור מהחיוב הכללי

והחיוב כולו היה נופל רק על . עליהםנדחף אלא  על הלבנים  נפללאכיוון שהילד , לגמרי

  .)) שקלים2,550שלם היה מכל אחד מהם ו (ראובן ושמעון

 סיבה –שאם יש סיבה לחייב את אחד הצדדים  נתן למדנו מדברי רבי •

  .נשמרת גם לשותפותזו 

  

נפסק  )של שור הדוחף לבור( שאמנם בסוגיה זו, ובאמת אין סתירה בין הצדדים

ולכן נפסק , בסוף הסוגיה לומדת הגמרא שרבי נתן דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא( כרבי נתן

ששניהם נחשבים הגורמים ,  השור ובין הבורומשווים בין, )לב-י" בסימן תכמוהו
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 יודה – )אדםכאשר הדוחף אינו שור אלא , שנלמד לקמן( בל במקרים אחריםא. לנזק זה

  .יש מציאות של אי שוויון בין המזיקיםגם רבי נתן ש

  

הן בגלל הלכותיהם והן בגלל יחסיהם , המראה אי שוייוניות בין המזיקים( ולסיכום חלק זה

שהתקבלה , שור הדוחף לבורנלמד את ההלכה במקרה של  – )למזיק השני

ליכא "או , כגון פטור של חצי נזק בשור תם, ויש בהלכה זו עוד נושאים( אליבא דרבי נתן

 המשלבת את שני הנושאים, )ואין כאן מקומם, " משתלמנא מהאי–לאשתלומי מהאי 

  .)הבדל הלכתי והבדל בשותפות(

  

אם , שור שדחף בהמה לתוך הבור ומת: )לב-י"שבסימן ( שולחן ערוךוזה לשון ה

בעל  – הוא תם ואם .מחצה ובעל השור מחצהבעל הבור משלם  – הוא מועד

חלקים מהיפה ' ג ובעל הבור משלם )כדין שור תם( רביע מגופוהשור משלם 

  . ' וכו,)חצי מחמת חיובו העצמי ורבע מחמת שותפותו עם השור( שבנכסיו

  

  גיית אדם ושור שדחפו לבורהשוואת ענייננו לסו. ו

 למקרה כבסיס להשוואה, למדנו את סוגיית אדם ושור שדחפו לבורועד עתה 

אלא שיש לברר עד כמה יש . )של אדם בכוונה ואדם שלא בכוונה דחפו לבור(שבענייננו 

  . התאמה בין שלושת הרכיבים שבסוגיה ושבמציאות

  

 אדם –אדם בכוונה ל )וגיהשבס(  בור– שור –אדם אנו מחפשים להשוות : ונפרט

  :ובמבט ראשון נראה להעיר כדלקמן, )שבמציאות(  משטח לֵבנים–בלא כוונה 

שכן הוא , משטח הלבניםהוא משל טוב ל )שבסוגיה( הבורנראה ש •

   .)דלעיל" סכינו ומשאו, אבנו"מכוח סוגיית ( תולדת הבור

לוי איזה רק תו( שבענייננו אדםהוא משל טוב ל )שבסוגיה( אדםוכן נראה ש •

  .)כדלקמן,  אדם בכוונה או שאדם שלא בכוונה–" אדם"

בין , שבענייננו( אדם בוודאי אי אפשר להשוותו ל– )שבסוגיה( שורולגבי  •

שכן יש הבדלים רבים בין חיובי שור ( החיוביםמבחינה  )בכוונה ובין שלא בכוונה

 שותפותםאבל אפשר גם אפשר להשוותם מבחינת , )כדלקמן, לחיובי אדם

  .)כפי שנלמד לקמן( עם המזיקים האחרים
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ובהשוואת אדם בכוונה לאדם שלא , בהשוואת שור לאדםהבה נתמקד 

  :כדלקמן, "בור המתגלגל"י סוגיית "עפ, בכוונה

  

רבא אמר לאתויי בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי "במילים , .במסכת בבא קמא דף ו(הגמרא 

 נבעטאלא ש, ולא הזיק שם,  ברשות הרביםבמכשול שהונח עוסקת ")בהמה

. ושם נתקלו במכשול זה וניזוקו, ברגלי אדם או ברגלי בהמה למקום אחר

כיוון שאין דרכו , "בור" זה הוא אב נזיקיןשל האם שמו ( הגמרא דנה איך ייקרא מזיק זה

 כיוון שלא מעשי בעליו גרמו את הנזק "שור" שם אב נזיקין זה הוא  או שמא.לילך ולהזיק

  . )במישרין

  

לאחר נחיתת התקלה במקומה שכל מהלך הסוגיה עוסק בנזק שנגרם מודגש 

הזיקה תוך אבל אין התייחסות מפורשת של הגמרא למקרה שהתקלה . החדש

  . מעופהכדי 

  

 )שאינה מודפסת בגמרא שלנו( ה אחרתגירסהיתה כאן אם ים דנ הראשונים

 דהיינו שבמקרה ," כוחו הוא–אי בהדי דקא אזלי קמזקי "שהנוסח שלה הוא 

שלא י "שדעת רש( כאדם המזיק מתחייב המגלגל הכל –של נזק תוך כדי גלגול 

  .)כן לגרוס דין זהודעת התוספות ש, לגרוס דין זה

  

  י בסוגיית בור המתגלגל"גירסת רש. ז

שאין את מי לחייב על  )את דבריו) ה לאתויי"ד(כך מבארים התוספות ( מד לי"רש

  :שכן, התקלה הזאת

כיוון שמקובל , פטור לגמרי – שהוא האדם המזיק המדובר – להמגלג •

אין דרכם של בני אדם להתבונן  ש:)ז" דף כבמסכת בבא קמאעל פי הגמרא (

 לא – מחמת הליכתם הרגילה בדרך אירעו שנזקיםולכן , בדרכים

  . לחייבםיםיכול

 ,)בעל חפץ שהתגלגל והפך להיות בור המזיק במקום אחר: דהיינו( בעל התקלה •

 לא עשה אישיתשהרי הוא , "אדם המזיק" מדין אינו מתחייב, כמובן

 .כאן כלום



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

י

היותר יש צד לחייבו  לכל – לחייב את בעל התקלה "םמחפשי"אם  •

האדם או הבהמה שגלגלוהו ( כוח אחרי "כיוון שממונו הועף ע, "אש"מדין 

  .  וכך הזיק)למקום השני

  

אליבא ולכן , ה משום צדלא מתאימ – "כוחו" הגירסה שחייב מדין ממילא

  .גורסים מילים אלו אין –י "דרש

  

, דברי התוספות עד עתה מהווים הקדמה והיערכות להבנת נויוכל דבר

  .המשמעותיים מאד לענייננו

  

  גירסת התוספות שיש אחריות לאדם. ח

 תוספת לגרוס את הראוי שים לומד)ה לאתויי"ד. במסכת בבא קמא דף ו( התוספות

שהרי באמת יש כאן , ) האדם המגלגל חייב– הזיקה תוך כדי מעופה שאם התקלה( והז

כוח שהוא מעבר למה שסביר לפטור את האדם על (האדם הבועט   שלהפעלת כוח יֵתרה

ולכן מקבל האדם אחריות , )י"כפי שלמד רש, "אין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים"ש

   .על מעשיו

  

  :ות הללויוצאות מדברי התוספשתי נקודות חשובות 

, הכל חייב )וממילא מדובר בכוונה או פשיעה(האדם המגלגל ש –האחת  •

  .ומפקיע אפילו את חיובו של בעל התקלה

חייבים אלא ,  אין כך הדיןאדם שאינו מתכוון ובבהמהשב – השנית •

  . גם בעל התקלה וגם המגלגל– שניהם

  

אדם בין דין  )בעניין שותפות המזיקים(לכך שיש חילוק ראיות והתוספות מביאים 

, עם בור( או בהמה אדם שלא בכוונה ובין )שכל החיוב מוטל עליו, עם בור( בכוונה

  :)בעל הבורשמתחלק בנזקיו עם 

השורף  בוודאי ש– שאם אדם ישרוף טלית באש של חברו ,בסברא •

 – חברווכן אדם הדוחף שור לתוך בורו של ,  ולא בעל האשיתחייב

שם מזיק יש לחפץ : וביאור לביאורו( ולא בעל הבור הדוחף מתחייבבוודאי ש

 כאמצעיאבל כאשר משתמשים בו ופועלים בו , כאשר נפעל בו ההיזק כתפקידו וכיעודו
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החפץ עצמו הפך ,  החפץ אינו נעשה מזיק אלא זה שמשתמש ופועל בו–להזיק על ידו 

  .)מפועל לנפעל

היא עוגת (ררה לגבי הכלב שנטל ח :)א" דף כבמסכת בבא קמא(מהגמרא  •

, ונשרף הגדיש בגלל הגחלים, והניח שם את שללו,  והלך לגדיש)גחלים

מוכח . בעל הכלב ובעל הגחלת, והגמרא דנה שם שיתחייבו שניהם

וכן ( נזקים נחשבים של שניהם ה–שכלפי בעלי חיים שאינם בעלי דעה 

ניין קבלת הרי הוא כבהמה לע, שאינו מנצל את בחירתו, הוא לגבי האדם ללא כוונה

  .)האחריות על הנזק

לגבי שור ואדם שדחפו  :)ג" דף נבמסכת בבא קמא, שלמדנו לעיל(מהגמרא  •

, האדם הדוחף, כולם חייביםאומרת הגמרא ש, שור אחר לתוך בור

 התוספות שזה אמור דווקא יםומבאר. ובעל הבור, בעל השור הדוחף

 אזי – הבכוונואכן נלמד מכאן שאם האדם דחף . אדם שלא בכוונהב

  .)ד מדוע דווקא הבור פטור והשור נשאר חייב"ולקמן יבואר בס(הבור פטור 

  

  אדם בכוונה ואדם שלא בכוונה. ט

ההשוואה בין סוגיית אדם ושור שדחפו אדם לבור לבין המקרה  –ועתה 

   :הרבה מן המשותף כבר יש בה –שבענייננו 

 אדם מתאים ל– "ף בכוונהאדם הדוח"שהוא  – )במקרה שבענייננו( ראובן •

  .)בסוגיית אדם ושור שדחפו לבור(

אדם "שהוא  – )בעל האופניים שפגע בילד והטיחו על הלבנים ללא כוונה( שמעון •

אמנם להתאמה זו יש ( שורל, עקרונית , מתאים– "הדוחף בלא כוונה

  . )ד"ויתבאר לקמן בס, חריגות רבות במערכת הדינים המיוחדת לאדם ולא לשור

  .בור מתאים ל–על הלֵבנים ב, הקבלן – לוי •

  

  "שור"ל" אדם שלא בכוונה"השוואה בין . י

 לעניין תשלומי נזקדין הבהמה ודין האדם שלא בכוונה ומה שהשווינו את 

באופן שניתן להמיר את דברי המפרשים שעסקו בנזקי אדם ושור שדחפו לבור בנזקי אדם בכוונה (

ואפילו (אדם  בין דין בכמה הבדלים  לדוןעדיין יש – )ואדם שלא בכוונה שדחפו לבור

  :כדלקמן, לדין בהמה שהזיקה )שלא בכוונה
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אמנם הוא  .בפשיעה כיוון שנקרא שנעשו, על חיוביו חייב אדם המזיק •

 אדם שכן, אלא שאין זה משפיע על תוצאת החיוב, שלא בכוונהעשה 

 .והיה עליו ליתן את הדעת על כל פעולותיו, מועד לעולם

והחיוב הוא , ממונו המזיקהשור הם רק חיובים על תשלומי  –מאידך  •

יוצא שאם שמר כראוי ובכל זאת השור . שלא שמרם כראויבגלל 

 .ייפטר בעל השור מטעם אונס –הזיק 

, צער: )פרט לנזק( שבאדם המזיק יש ארבעה חיובים נוספים –ועוד  •

ולברר האם והיאך הם , שגם אותם יש לחשב, בושת, שבת, ריפוי

  .משולמים

חצי נזק מגופו ( תם למועד בין חילוק: שוריש תכונות מיוחדות בדיני כן ו •

תם מתחילתו או מועד ( נזקי קרן לנזקי רגלבין , )לעומת נזק שלם מהעליה

, חילוק נוסף בין קרן לבין שן ורגל( האם הנזק היה ברשות הרבים, )מתחילתו

 החילוקים הללו  וכל.' וכו)שזה חייב ברשות הרבים ואלו פטורים ברשות הרבים

  .באדםאינם קיימים 

  

  חילוקי דינים בשותפות מורכבת. יא

שאחראי על הכל בשותפות עם ( "אדם בכוונה"לאחר שחילקנו בין , לפי התוספות

 ניתן לסכם את – )בחיובי השותפות" שור"שדומה ל( "אדם שלא בכוונה"ובין , )בור

  : לגבי הדינים הבאים חלקי המידע שהתווספו לנו

 – בלבד )ֵבעל הלבנים( לוי ובין )שדחף בכוונה( ראובן היה הנדון בין אילו •

  . ולוי היה פטור , חייב הכלהיה ראובן 

 – לוי ובין )ונדון לענייננו כשור, שדחף ללא כוונה( שמעוןואילו היה הנדון בין  •

  .  בחיובחצי חציהיו מתחלקים 

  

  שני המרכיביםוכנגד הבור ניצבים, מסובך יותר בענייננומקרה שאלא שה

 בין שלושת יחס החלוקהצריך לברר מה  – )האחד חייב נגדו והשני פטור נגדו(

בדומה ,  זה דווקא כשכולם ללא כוונה–ומה שכתוב בגמרא ששלושתם משלמים ( הצדדים

  .)לשוורים

  

  קצות החושן בנזקי שותפים השיטת . יב

  :התייחס לבעיה דומה )ב-י"סימן ת( ובקצות החושן



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

יג

  ? אופן ישלמוהבאיז – לבור רושור דחפו שור אחנה בכוואדם 
  

   :כדלקמן ,ומפרט הקצות החושן

 פטורהיה בעל הבור  – אלא אדם לבדו דחפו שורכאן אם לא היה  •

   . כיון שהיה בכוונה,חייבאדם הו

השור , היו שניהם – אלא שור דחף שור אחר לבור ואם לא היה האדם •

   .והו בשם חייבי,והבור

  

 – והאדם בכוונה ,השור והאדם והבור – עורבים כאן בנזקוכאשר כולם מ

  :ויש לדון באפשרויות הבאות ?היאך דנים

 ובעל הבור , ובעל השור חצי,האדם בכוונה ישלם חציש אם נאמר •

 הבור אינו –שכאשר יש אדם בכוונה , כדברי התוספות, והטעם הוא( פטר לגמרייי

בחלק הנזק יש לי שותף : בעל השור טועןכיוון ש, זה אינו – )מתחייב

  ?ומה אכפת לי שיש לבור פטור משותפים אחרים, והוא הבור, שלי

ובעל הבור , ש ובעל השור שלישליששני ישלם האדם ש ואם נאמר •

ומעתה אין לבעל השור , כלומר האדם לוקח על עצמו גם את חלק הבור( פטור לגמרי

האדם ש , אינו גם זה– )שכן האדם משלם זאת עבורו, טענות על חלק הבור

ומדוע אשלם , והוא בעל השור,  מלא לנזק שעשיתייש לי שותף: טוען

  ?יותר ממנו

חלק אחד : שני חלקים שוויםשנחלק את המזיקים לנראה אלא  •

, ללא שותפות הבור( לבדוהאדם ישלם את חלקו . השורוחלק שני , האדם

ותפות עם בש ישלם בעל השור –וחלק שני , )שכן בור פטור כנגד אדם בכוונה

  .) יש לבור הצטרפות של שותפות–שכן כלפי השור (  הבורבעל

  

  : הואקצות החושןה התשלום לפי כ"וסה

  . רביע בור ,רביע שור ,חצי אדם

  

, בכוונהגם באדם " שור ואדם שדחפו לבור" שניתן להעמיד את סוגיית יוצא

 אבל בכל –ה כמו שחשבנו בתחיל, אמנם לא תשלום שווה(כיוון שבאמת כולם משלמים 

  . )אל אחד לפי חלקו בשותפות היחסית,  התשלום מוטל על כולם–זאת 
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 שפסק שהבור פטור( שלא כהתוספותחלוקה זו היא ש, קצות החושןהומקשה 

  .צריך עיוןונשאר ב, )לגמרי

  

שאר התשלומים כבר , של הנזק(  חלוקת התשלום– לפי הקצות החושן – ובענייננו

  . שקל750 –לוי ,  שקל750 –שמעון ,  שקל1,500 – ראובן: היא )חולקו לעיל

  

  פ בנזקים אלווש שק"שיטת הגר. יג

על יחס התשלומים שבין  חולק )קופש(חידושי רבי שמעון יהודה הכהן ובספר 

שבכל דרך  ,) שור רביע ובור רביע,אדם חצי( ת החושןקצוהשקבע , השותפים

  :התבוננות נראה בלתי מובן

כל אחד מהם עשה מזיק נחשב כאילו , יקואם נאמר שבשותפים שהז •

צמת ולא מתחשבים בעכ "א.) ג" דף נבמסכת בבא קמאנתן ' כשיטת ר( שלם

. או ביחס השתתפותו בהיזק המשותף,  של כל אחד מהמזיקיםכוחה

הגם שהוא שותף , וממילא צריך גם בעל הבור להשתתף באופן מלא

השור והבור , כ יחס התשלומים בין האדם"וא, חלקי במעשה הנזק

  . שליש– שליש –שליש  צריך להיות

כ "א, י מזיקכל אחד שעשה חצנחשב , ואם נאמר ששותפים שהזיקו •

 – שליש – שליש  צריך להיות היה היחס– בלא כוונהכשאדם מזיק 

 האם זה – בעל השורשל דרך משקפיו תבונן  הבה נ–ועתה . לישש

ה אכפת לו אם האדם מ: כלומר( השותף שלצידו ה כוונותיו שלמלו משנה 

 . ולכן חיובו תמיד נשאר עומד על שליש? )שלידו מתכוון או אינו מתכוון

 חלקו של –כשהאדם היה בלא כוונה . עיקר הדיון הוא לגבי הבור •

 –אם נפצל את תשלומו של הבור כנגד שני שותפיו . הבור היה שליש

. זק נ)חצי שליש(יוצא שכנגד כל אחד מהם עומד ששית , האדם והשור

דהיינו , עשה הכל במקום הבורנחשב ש – בכוונהועתה כשהאדם הוא 

 שהיה לו –לאדם . נשאר לבור רק חצי שליש. נוטל את חצי חיובו

 . דהיינו חצי,  יש מעתה עוד חצי שליש–שליש לפני התוספת מהבור 

  

  :צא חשבונו של כל אחד כךויש " לפי הגרש– כ"ובסה

  . שישית ובור שליש שור ,חצי אדם
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ללא התשלומים ( יוצאת חלוקת תשלומי הנזק –ש " לפי הגרש–ובענייננו 

 1,500ראובן שהזיק בכוונה ישלם חצי דהיינו : )שעליהם כבר דובר לעיל, האחרים

ולוי .  שקל1,000דהיינו , שמעון שהזיק שלא בכוונה ישלם שליש. שקל

  . שקל500דהיינו , בעל הלבנים ישלם שישית, הקבלן

  

  ש"והגרשהחושן במחלוקת הקצות העמקה . יד

וזה של  )רבע-רבע-חצי( החושןצות קהזה של , את שני הפסקיםעמיד אם נו

תמיד ישלם ( האדםתשלומי דין יש שוויון ביוצא ש, )שישית-שליש-חצי( ש"גרשה

ולפי ,  היחס שווה החושןקצותהלפי ( יחס בין השור לבורונחלקו רק ב ,)חצי מהנזק

  .וצריך להבין במה נחלקו. )לאחדש היחס הוא שנים "הגרש

  

, בענייני בור )'סימן ג(ברכת שמואל הדרכו של י "עפ, ד"לענ, ואולי אפשר לבאר

, והרי ידוע שבור תשעה אינו ממית, בור תשעה טפחים שהמיתשביאר לגבי 

והאפשרות האחרת לבאר . אינו מתייחס כלל לבוראלא אנו אומרים שנזק זה 

  . פטור באונסיןא שהוא אל, הוא שאמנם יש כאן בור

  

 הנמשלאזי  –  כמשלאם נשתמש בדברי הברכת שמואל –  בענייננוכ"וא

פשר לבאר את מחלוקת ולי אאו, יתבאר בדרך דומהענייננו השייך ל

  : מהו הבור כשיש שם אדם בכוונההאחרונים בשאלה 

קיים כ הבור " א.אדם בכוונהלפי ה כאין כאן בור ש החושןדעת הקצות •

 האחד – לשני חלקיםאפשר לחלק את התחום  לכן ו,רק כלפי השור

 הבור ולכן יתחלקו, בור-והשני של השותפות שור )ללא בור( של האדם

  . והשור בשווה

פטור מחמת אלא שהוא ,  גם כלפי האדםיש כאן בורש "ולפי הגרש •

אבל מעולם לא התבטל , אדם בכוונה שפועל בושם יש אשר  כאונס

וגת התשלומים נשארת מחולקת ע ממילא". מזיק"ממנו שם של 

" פטורים"שיש לו יותר , הם כמזיקשל הבור חיוביו ו, לשלושה חלקים

והאדם נוטל את חלקו בחיוב (פטור כלפי האדם ולכן הוא , מאשר לשור

  . )שהרי לא בטלה שותפותם( וחייב כלפי הבור )המשותף לשניהם
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  ש בדעת התוספות"הבנת הגרש. טו

, לפטור לגמרי את הבורמה ראה , שיטת התוספותיש לבאר את אלא שעדיין 

  . ולחייב את השור

  

  :  שיש לחלק בין חיובי בור ואש לעומת חיובי שור)שם( ש"ומבאר הגרש

כיוון שלאחר יצירתם אין בהם , יצירת המזיק חייבים בגלל בור ואש •

וגם . אלא הניזק מגיע אליו, הבור לא נע ממקומו.  עצמייםמעשים

, זיקת המזיק אל בעליו הוא. י כוח אחר"ה עהאש נלקחת ממקומ

לכן כאשר אדם אחר משתמש .  לפני הנזקהבעלים יצרומה ש, איפוא

והאדם החדש נוטל לעצמו את כל ,  בטלה זיקתו הקודמת–בו בכוונה 

  .האחריות

עושה מעשים  כיוון שגם לאחר יצירתו ,מזיקו כמעשיחייב בגלל שור  •

עהו פירות משדה של מישהו אחר ולכן אדם שיאכיל את שור ר. מעצמו

והרי ,  הנאה להיזקוישודהרי עושה מעשה ,  לא נפטור את השור–

  . ואין זה סתירה לעובדה שהיה אדם בסביבתו, נהנה הוא

  

שבלעדיו לא היה ( אדםשהרי יש כאן ,  התוספות את הבורו מדוע פטרמכאן מובן

הוא סוף סוף  הרי –אבל לגבי השור .  בבורשהשתמש בכוונה )קורה כלום

פ שהיה אדם "עא, וחיובו הוא בגלל שהלך והזיק, השתתף בנזק כשותף מלא

  . לצידו

  

  ם"שיטת הרמב. טז

, תב שהאדם שכ,)טז-הלכות חובל ומזיק ו(ם "רמבכבר למדנו לעיל את שיטת ה

כלומר ( את התשלום  ביניהםםומשלשי, השור והבור חייבים בנזקי הנדחף

  . )שליש לכל צד

  

שמדובר דווקא , ם כשיטת התוספות"מבאר בדעת הרמבד משנה מגיאמנם ה

 מקשה כמה קושיות על )שם(אבן האזל אלא שבספר . באדם שלא בכוונה

 –ועיקר מסקנתו . )וקושיותיו שייכות גם לגבי שיטת התוספות, עיין שם(מהלך זה 

  .ובין שאין לו כוונה, בין שיש כוונה לאדם, בכל אופןם דיבר "שהרמב
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בוודאי אין מדובר לחייב את המזיקים : ם" בדעת הרמבאבן האזלה ומבאר

כיוון שאם היה עולה בדעתנו לחייב לפי עצם , חלוקת ההיזק ביניהםבגלל 

בתור קבוצת ( לחייב את השור והאדם יחד בחצי החיוב היה מקום –המעשה 

 .)מקום תוצאת הדחיפה" קבוצת"בתור ( ואת הבור בחצי השני של החיוב, )הדוחפים

 מוכח שמשלמים בגלל העובדה שכל –וכיוון שהחלוקה היא שליש לכל צד 

  .ולא משום חלקיות המעשה, משתתף בהזקהאחד מהם 

  

  :שור ובור, יצא החיוב לגבי אדם בכוונהכ "ובסה

  . צד לכל שליש

  

ראובן (  כל אחד מהמזיקים– )י ביאורו של אבן האזל"עפ( ם"רמב לפי ה–ובענייננו 

דהיינו , ישלמו שליש )מעון המזיק שלא בכוונה ולוי הקבלן בעל הלבניםש, המזיק בכוונה

  . שקל1,000

  

  שותף עיקרי ושותף משני. יז

בין " שותפות"אפשר להתבונן על ה ש מחדש)ה-בבא קמא ה, מ"חו(החזון איש 

 לעשות את מעשה הנזק לבדולפי יכולתו של כל אחד מהצדדים , המזיקים

  . )"ולזה יכול וזה אינו יכ"כעין (

  

גם   לבדובמקרה שהשור היה יכול לעשות את כל מעשה הדחיפה לבור –ולכן 

לא הוסיף שנחשב שכיון , שהאדם פטור לגמריהיה נפסק הדין , ללא האדם

  ! על מה שיכול להיעשות בלעדיוכלום

  

כ "וא, כרוח מצויהשדבר שאין לו בחירה נחשב ,  הואן איש בדברי החזוהיסוד

שמביא , יין בדבריוועוי( כיוון שלא הוסיף כלום, ן להתחייבזה שמסייע אינו בדי

שאם האדם ליבה את האש במקום שיש יכולת ברוח .) דף סבמסכת בבא קמא ( פותמהתוסראיה 

  .) לא עשה כלום–ללבות 

  

בעל הוא אדם הכיוון ש,  שניהם יהיו חייבים–אדם שדחפו יחד ובאדם ו

מוזהר השני האדם גם שהרי , ופל אפשר להניח שגם בלעדיו היה נ אי– בחירה

אי פשוט שו, ימלך בעצמו ולא יעבור איסורוייתכן שי, לפרוש ולא לדחוף
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ולכן אפילו אם אחד . אפשר להניח הנחה לגבי העתיד במקום שיש בחירה

חברו ו, "זה יכול לבדו"אין לזה שם של  – עומד לדחוףמהם צווח שהנה הוא 

וכוחו מספיק לדחיפה זו (שור הדוחף אבל ב. נחשב שותף להיזקשהשתתף עימו 

  .קוי אין האדם המשתתף שותף כלל בהז– )לבדו

  

האדם  שן איש מחדש החזו–  ללא האדםמסוגל להזיקאינו ובמקרה שהשור 

או מרבה בחבילה והמקור לכך הוא דין . והשור והבור פטורים, חייב בכל

והמשותף להם , :דף י במסכת בבא קמא סוגיות ערוכות ןכול(היושב על הספסל ושברו 

  .) רק האחרון חייב– שהמקרה תלוי באחרון המבצע ציאותשבמ

  

שבמקרה שאין אפשרות לגמור את המעשה , אי הן איש בדברי החזווההבנה

כל ההיזק מתייחס ו, את האדםרוח המסייעת  נקרא השור רק כ–ללא האדם 

של ולא , ובמקרה זה כיוון שהבחירה החופשית היא של האדם. אל האדם

והשור הוא ,  הנזק למעשה)והאחרון(שני ה נקרא הדבר שהאדם הוא –השור 

כל החיוב מתנקז לפתחו של לכן  – עדיין לא נפעל כלום ומעשהשב, ראשון

  .האדם

  

 שונה מכל, )על תפקידו של האדם בנזק המשותף(  של החזון אישהזחידוש 

מזיקים כשה( פטור לגמריכי לדבריו האדם או , כל האחרוניםמראשונים וה

ואילו . )כשהשאר אינם מסתדרים בלעדיו( חייב לבדואו , ) יכולים להסתדר בלעדיוהאחרים

  .)דלעילכ( לשאר המזיקים חיוב חלקיהשאר לומדים 

  

עד : יש לברר נתון נוסף כדי להכריע את הדין ,לפי החזון איש –ובענייננו 

טיח את שהיתה מסוגלת לה, כמה חזקה היתה חבטתו של שמעון באופניו

  :ולפי זה תתקבל התוצאה הבאה, גם ללא מעשיו של ראובןהילד על הלבנים 

הריהו  – יכול לדחוף ולהזיק לבדו היה )המזיק שלא בכוונה( אם שמעון •

למרות שהוא המזיק (פטר היה נראובן ולכן , כמו השור שעושה הכל לבדו

י רוח "ע בלאו הכי עהמגי, שאין מעשהו מהווה תוספת בנזק, אבל הוא כלי שני, בכוונה

 ושמעון ולוי משלמים חצי ,)שמזיק ללא ידיעה וללא כוונה, של שמעון, מצויה

  . שקל כל אחד1,500דהיינו , בחצי
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בן ראו יהיה – )המזיק בכוונה( ןואם הכל תלוי בהשתתפותו של ראוב •

  . ושמעון ולוי פטורים, שקל3,000דהיינו ,  הסכוםחייב בכל

  

  סיכום ומסקנות. יח

והילד נחבט במשטח , ושמעון דחפו שלא בכוונה, ן דחף ילד בכוונהראוב

היאך תהיה חלוקת תשלומי . הלבנים של לוי הקבלן וניזוק בגוף וברכוש

  :הנושאים הבאיםונאמרו בזה ? לנזקהנזקים בין שלושת השותפים 

 נזק לגופו של הילד ונזקי בגדים,  שהיו כאן הם נזקי ריפויהנזקים •

  .)ם ומחוליםשאר הנזקים בטלי(

אדם המזיק שלא , אדם המזיק בכוונה:  שיש כאן הםהמזיקים •

  .בור המזיק, בכוונה

  .לשלש ביניהם את הנזקלכאורה הפיתרון הפשוט הוא  •

והבור , לכל אחד דין משלו, מזיקים שוניםאלא שמאחר שיש כאן  •

ותשלומים אלו נופלים רק על , פטור הן על כלים והן על תשלומי ריפוי

נמצא שהשוויוניות . )המזיק שלא בכוונה( ושמעון )מזיק בכוונהה( ראובן

 משלמים רק –ואת השאר ,  בלבדתשלומי נזקאפשרית רק לגבי 

  .)"אדם המזיק"ושניהם נחשבים ( המזיקים

שיטת : לדוגמה, בחיובי השותפות של כל מזיקאלא שגם זה תלוי  •

 נקרא  והבוררק השור חייב –ק דרבי נתן שכאשר שור דוחף לבור "ת

שמשלמים חצי בחצי בשור , אמנם להלכה נפסק כרבי נתן(  ופטורמקבל הפעולה

  .)מועד

יש נידון בראשונים מה הדין כאשר החפץ " בור המתגלגל"בסוגיית  •

 את שאין לחייבהיא י "רש ששיטת ,והזיק תוך כדי בעיטהנבעט 

לחייב רק את  היא התוספותושיטת , האדם הבועט מדין אדם המזיק

 גם  לחייב במשותף–שלא בכוונה ואם בעט , בכוונהם עשה  אהאדם

  .את בעל החפץ

. א: "שלא בכוונה"ובין " בכוונה" בין  המזיקבאדםלחילוק ראיות  •

מסוגיית . ב. ) הפך אותו מפועל לנפעל–שכלי שמשתמש בו בעל בחירה ( בסברה

. )ם הנזקים נחשבים של שניה–שכלפי בעלי חיים שאין להם דעה ( הכלב והחררה

וביארו התוספות שזה , שכולם חייבים( מסוגיית שור ואדם שדחפו לבור. ג

  .)דווקא באדם שלא בכוונה
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כ

,  שבענייננו" בור– אדם שלא בכוונה –אדם בכוונה  "יש דמיון בין •

למעט חילוקים הלכתיים בין אדם , שבסוגיה"  בור– שור –אדם "ל

  .המזיק לשור המזיק

 בור נגד שורובין  )שהבור פטור( ם בכוונהבור כנגד אד בין שונהויש דין  •

וכאשר נפגשים , )שהבור משתתף עם השור או עם האדם, או אדם שלא בכוונה(

ונחלקו בזה , צריך להבין מה היחס ביניהם –שלושת המזיקים 

  .המפרשים

את שמעון ,  הנזקבחצי )שעשה בכוונה( מחייב את ראובן קצות החושןה •

  . הנזקברבע )ֵבעל הלבנים( ואת לוי , הנזקברבע )שדחף ללא כוונה(

 ואת לוי בשלישאת שמעון , בחצימחייב את ראובן ש "הגרש •

 .שיתיבש

ואת , ברבעאת שמעון , ברבע את ראובן עלה צד לחייב מאבן האזלה •

  .בחצילוי 

לפטור , קושיה משיטת התוספות וקשית מ–ועל כל השיטות דלעיל  •

  .את בעל הבור לגמרי

ניתן לחייב את השאר , ) לגמריבעל הבורת הפוטר א( לפי התוספות •

כיוון שיש , חצישמעון משלם , חציראובן משלם  .א :באופנים הבאים

ראובן . ב או . פטור– בעל הלֵבנים –מאחר שהמקבל , כאן רק דוחפים

 כיוון שראובן מקבל את חלקו ,שליששמעון משלם , שני שלישמשלם 

כי , רבעשמעון משלם , שלשת רבעי הנזקאובן משלם  ר.ג או .של לוי

 ). החושןכפי שהועיד לו הקצות(ראובן מקבל את הרבע של לוי 

  .בשווה בין ראובן שמעון ולוי נזקישולם הם "לפי הרמב •

ומכאן , שהכל תלוי ביכולת האדם לפעול לבדו החזון איש מחדש •

 יכולים להסתדר מזיקים האחריםכשה( פטור לגמרי או שהאדם המזיק יהיה

  .)כשהשאר אינם מסתדרים בלעדיו( חייב לבדואו , )בלעדיו
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