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  תובעים ונתבעים. א

משכיר השרשראות ובעל ( שני תובעיםעומדים מצד התביעה  במקרה שבענייננו

  .)ית הכנסתנהג המשאית וגבאי ב(  ושני נתבעים)המכונית שניזוקה

  

מייצג את  או אדם פרטיאם הוא נחשב י הנתבע הגבאיש להקדים ולברר לגבי 

  :כדלקמן, ויש לומר בזה כמה נקודות ,בית הכנסת

 אלא ,הגבאי כאן אינו אדם פרטיש, בסברה התחלתית נראה לומר •

ישלם לכאורה נראה ש –ולכן אם יצטרך לשלם , שליח של כל הקהל

  .סו ולא מכימקופת בית הכנסת

לא ש פירוש הדבר – לשלם נזיקין אם יתברר שמוטל עליו –מצד שני  •

 את שליחותו כ לא עשה"א, י מעשיו לנזקים אלו"הביא עו, פעל כראוי

כל שליחותך היא ( "לתיקוני שדרתיך ולא לעיוותי"לו ואפשר לומר , כראוי

בבא מציעא , .ב"כבגמרא במסכת קידושין דף מ, רק לתקן עבורי דברים ולא לעוותם לרעתי

חלק מתוך אינם אלו כ מעשיו "וא, )ועוד. ה"כתובות דף פ, .ח"דף ק

  .שלם הכל מכיסולצריך , לכאורה, ולכן, שליחותה

 שייך" לתיקוני שדרתיך ולא לעיוותי"כל משמעות הכלל  –ומצד נוסף  •

המשלח אבל כאשר , ומשלחיו לא ידעו מזהכאשר השליח עשה דבר 

 כבר אינו יכול – את כל מעשיו ושותק רואה, נמצא ביחד עם השליח

  .לטעון שכוונת שליחותו היא אחרת ממה שנעשה

  

ואף אחד , הקהלאנשים רבים מלעיני ראובן תלה את המנורות  –וכן בענייננו 

 מה לבוא אליו איןולכן נראה ש –ב "לא העיר לו שתולה נמוך מדי וכיוצ

 יעשה – צריך לשלם ולפיכך אם, שליח הקהלאלא הוא , בטענות על שליחותו

  .מתוך קופת הקהלזאת 

  

  סברות ראשוניות היאך דנים כאן. ב

 נראה לומר בסברה את –את הסוגיות הקשורות למקרה זה לפני שלומדים 

  :המהלכים הבאים

רומי "בבחינת ( ק נתבע אחד ולפטור את רעהולחייב רלכאורה נראה שיש  •

בגלל שתלה ( אם הגבאי אשם: דהיינו, ) כאשר האחד עולה השני יורד–" וירושלים
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וכל החיוב יוטל על , הנהג ייפטר אזי – ) המנורות שלא כראוישרשראותאת 

  .החיוב על הנהג אזי – )בגלל שעשה הכל כראוי( ואם הגבאי פטור, הגבאי

מאחר , דהיינו הנהג, אחר האחרון אפשר לומר שהחיוב הולך –אמנם  •

כגון שתלה נמוך מדי או ( שאפילו אם היו תקלות בשלב מעשהו של הגבאי

ולא , להתבונן בדרכו עדיין היה מוטל על הנהג – )ב"באופן בלתי בטיחותי וכיוצ

 הרי כל –ואם בכל זאת נתקל , להיתקל במכשול זה הנמצא לפניו

  .האשמה עוברת אליו

  

  : ועוד בשלב ההקדמה

תליית גובה ר בירומובן שמרכיב מרכזי בשאלה שבענייננו הוא כבר בשלב זה 

ובדיקה מול מה שמקובל להיות הגובה המינימלי התקני , י הגבאי"עמנורות ה

  :כאשר,  למעבר מכוניות מכל הסוגים הרגיליםשמשאיר מקום, והראוי

כ "א – נמוך מדי בגובה ונתלת אושררשאם תוצאת הבירור תראה שה •

אבל , אולי אשמה זו לא תגיע לידי חיוב ממוני( יש מקום להטיל אשמה על הגבאי

  .)ומשמעותו תתברר בהמשך, ודאי שיש בזה תרומה לנזקבו

בגובה הראוי והמקובל ואם תוצאת הבירור תראה שהשרשראות נתלו  •

ומה שנשאר לברר , אין שום אשמה על הגבאיכ בשלב זה בוודאי ש"א –

  .ומכוח אילו סעיפים, אם ניתן להטיל את החיוב על נהג המשאית

  

ונתפלפל , ם האפשריים במקרה זהכמה מהלכיד " נלמד בסובהמשך השיעור

ושילובים של כמה , בור, דיני אש, קצת בדיני נזיקין הקשורים לאדם המזיק

  .סוגי נזיקין אלו באלו

  

  פטור מכוח רשות מצווה. ג

התלייה היתה במקום מעט נמוך שאפילו אם  לטובת הגבאי יה מי שטעןוה

מנורות אלו תלויות מאחר ש,  שנוצר כאןאינו חייב בנזקהוא  עדיין – מהדרוש

ועבר שם גמל , שהוציאו לרשות הרביםנר חנוכה  לגבי הרי ידועו, לשם מצווה

 החנווניששרבי יהודה אומר , מבניםאת כל השעליו  ןפשתאמצעות הוהדליק ב

   .):ב"כת בבא קמא דף ססכבגמרא במ( פטור )שהוציא את הנר לרשות הרבים(
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  :ר בזה את הנקודות הבאותלומובכל זאת יש לסדרה ו, והתשובה פשוטה

 וכבר למדנו בעבר! טענה זו בטעות יסודהיש להודיע בשער בת רבים ש •

למסכת אוצר העיון ספרנו כולל מראי מקומות וסברות להבנה נמצא ב, אריכות גדולה(

אין שום צד ש, )"אחריות אכסנאי לנר חנוכה שהזיק"כ – ה"בבא קמא סימן ל

ונראה כמה ,  לדברוטעמים רבים, ב"וכיוצ" מצווה"להיפטר בשם טענת 

  .מהם

  יש לחלק–  הפוטר מחמת מצווה רבי יהודה אפילו לפי שיטת– ראשית •

אבל , כגון להוציא תבן לרשות הרבים( דבר הרשות בין )א וראשונים נוספים"כהרשב(

כהדלקת נר חנוכה או בניית ( דבר המצווהובין  ) חייבים בנזקיו–אם מישהו ייפגע 

  ...ת"ינן חלק ממצוות הכנסת סרות אובענייננו המנו, )סוכה

מצווה שהיא  עדיין יש חילוק בין – שאפילו אם היה בזה מצווה ועוד •

סוכת כמו , אבל אין הכרח לעשותה דווקא במקום זה, כלומר התוצאה היא מצווה( רשות

דווקא ( ובין מצווה שהיא חובה )אבל אם יעשה יש לו מצווה, שאינה חובה, החנות

 אין שום הכרח להעמיד את –ובענייננו , )ת המזיק אז פטרו א–במקום זה 

   .המנורות דווקא באופן המזיק

דעת   את גםיש – רבי יהודה המביאה את דעת, באותה משנה שובפרט •

וטעם החיוב הוא באחד  .גם ברשות מצווה, שתמיד מחייבים ,חכמים

 חיוב נזיקין או מצד ,)הלבוש( חיוב שמירהאו מצד , משני אופנים

   .)ע"הסמ(

החולקים  )יב-ח"בשולחן ערוך חושן משפט סימן תי( הלכה כחכמים – ולבסוף •

וזה תוכן  ,)שהחיוב הוא מדין שמירה( הלבושוכשיטת  ,על רבי יהודה

את  אף חייב לשלם הוא – נרו מבחוץאת וני וואם הניח החנ: ...ההלכה

שהיה לו לישב ולשמור , ואפילו הוא נר חנוכה, דמי הפשתן לבעל הגמל

  . יזיקשלא

  

 לא יוכל הגבאי לגלגל את – אם המנורות היו תלויות נמוך –  בענייננווממילא

אמנם ישנן סיבות אחרות ( ב" בטענות צדקניות של מצווה וכיוצהאשמה מעליו

  .)כדלקמן, לפוטרו
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   בור ברשות הרבים–מנורות נמוכות . ד

אן לכאורה הוא העמיד כ –נמוך מדי את המנורות ובמקרה שהגבאי תלה 

שכל ( בור ברשות הרבים לפנינו – בהגדרה הלכתית –או , מכשול ברשות הרבים

על  לחייב את הגבאי ולכן במקרה של תקלה יש, )מכונית גבוהה עתידה להיתקל בהן

  .הנזקים שנגרמו מחמת בור זה

  

הדין בבור וכזכור ,  יש לזכור את דיני חיוב בבור– כשנבוא לחייב את הגבאיו

מדין ( כליםאדם או פטור על נזקי אבל , שור או חמור על נזקי  רקהוא שיש חיוב

 מאחר –ולכן , ):ח"כנלמד בגמרא במסכת בבא קמא דף כ" לא כליםו –חמור ,  ולא אדם–שור "

אולי היה מקום  – )שמשת המכונית, השרשראות, המנורות( שהנזק נעשה רק לכלים

  .וניתושמשת המכת המנורות אועל נזקי שרשרלפטור את הגבאי 

  

, תאומהשרשרק והמנוף היה ניז שייך אילו  שכל דין בור היה,אלא שיש לדחות

  .אזי היה מה לדון בדין בור

  

החץ של אלא הן הפכו להיות הזיקו את המנוף  לא שרשראות מאחר שהאולם

,  יש להגדיר את הנזק באופן אחר–להזיק לעצמן ולמכונית שחנתה שם המנוף 

  .כדלקמן

  

   להתבונן בדרכיםהגאחריותו של הנ. ה

מצד הגבאי הכל נעשה ו, המנורות תלויות בגובה הראוישאם נמצא שזה פשוט 

 בצורה בולטמנוף היה על המשאית הנזק אירע מחמת ש וה,כראוי וכשורה

שמשאית , כמו שאירע לפני כמה שנים בגשר גבעת שמואל( אסורבאופן ה, מוגבהת מדי

וגוש , ונתקל בגוף הגשר, אלא בלט לגובה, ושכב כראויוהמנוף לא ה, ועליה מנוף עברה תחת הגשר

, הנהג הוא המזיקכ אין ספק ש" א– )ל"של אבן התמוטט ונפל על המשאית והנהג נהרג ר

  .כל החיובים האפשריים חלים רק עליוו

  

אינה רק במצב שגובה הטענה כלפי הנהג  ש,כבר למדנו לעיל בסברהאלא ש

המנורות היו ( גובה המנורות לא היה ראוי אלא אפילו כאשר, המנורות היה ראוי
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או לא העריך נכון ,  את המנורות התלויותשלא ראהען טוהנהג , )תלויות נמוך מדי

  :הבאותי הנקודות "עפ, טענה זויש להתייחס ל –את הפרשי הגובה 

דרכם של בני אדם אלה אם שדנה ב ):ז"במסכת בבא קמא דף כ( הגמרא •

המניח את הכד ברשות הרבים : "משנהשכן נאמר ב, להתבונן בדרכים

 היה –מדוע פטור : מקשה הגמרא, " פטור–ובא אחר ונתקל בה ושברה 

 ?)'בין בשוגג ובין במזיד וכו, הרי אדם מועד לעולם( להתבונן בהליכתומוטל עליו 

ויש , אין דרכו של אדם להתבונן בדרכיםשיש מצבים התירוץ הוא שו

   .כיםאדם להתבונן בדרשל  דרכומצבים ש

כאשר רשות הרבים כולה מליאה ( שלושה מקרים פרטיים הגמרא מביאה •

שבהם אינו יכול להתבונן , ) בקרן זוויתכשמדובר, מדובר באפילהכש ,חביות

  . בדרכים ולהימנע מלהזיק

 נתקל במכשול ו,במקום שהיה עליו להתבונן, אם לא התבונןלמסקנה ו •

  . הרי האשמה היא עליו–

, המניח את הכד ברשות הרבים: )ב,א-ב"סימן תי( וךשולחן ער בוכן נפסק •

שאין דרך בני אדם להתבונן , פטור –ובא אחר ונתקל בו ושברו 

 ואם הוזק בו ... הניח הכד במקום שיש לו רשות להניחו...בדרכים

, ואם היתה אפילה. מפני שהיה לו להסתכל,  בעל הכד פטור– המהלך

  . םפטור על שבירת, או שמילא כל הדרך כדים

  

אפילו אם היה מדובר באדם , אשמה גדולה על הנהג בוודאי שיש – ובענייננו

 אדם מועד לעולםש הכלל הוא – )הגהולך רגל או נוסע שאין לו אחריות של נ( רגיל

שמדובר גם באחריות בתפקיד של , אם נוסיף את המקרה שבענייננוו, )כדלעיל(

קל וחומר כאשר ו, רכיםהיה עליו להתבונן בד מסתבר שיותר משמע ש–נהג 

 מבעל מכונית יותראו גבוהים  מימדים רחבים תעל במכוניתהוא שולט ב

מסוגל להינשא  מנוף שוקל וחומר בן בנו של קל וחומר כאשר הוא נושא, רגילה

 מוטל תחת –טווח הפגיעה של מכוניתו ומנופו וממילא כל , לגבהים עצומים

  . שחייב בנזיקין משמע מכאן –  כראויואם לא התבונן,  התבוננותואחריות
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  אמצעות מכוניתונהג המזיק ב. ו

אדם מובאת בסוגיות לעיל לגבי נזקי  –אחריות לנזק מחמת חיוב ההתבוננות 

  .שהוא זה שנתקל בחפץ והזיקו ולכן חייב בתשלומיו, המזיק

  

ולא הפעיל שום , ותאשרשר הנהג לא נגע בידיו ב– במקרה שבענייננואלא ש

', כיוון ההגה וכו, לחיצה על כפתורים, עט לחיצה על הדוושותלמ, כוח משלו

ת  אועקרוכוחות אלו הם ש ,כוח המנוףו כוח הרכבוזה הביא להפעלה של 

  .ם על המכוניתו ממקומם והטיחהשרשראות

  

י "אלא ע, י כוחו של האדם"בעבר בנזקים שנעשו לא ישירות עוכבר עסקנו 

למסכת בבא קמא סימן אוצר העיון ויין בספרנו יע( י האדם" שהופעל עהפעלת כוח חשמלי

שכל פעולה מפעילה מנגנונים , י מכונית"לגבי נזק שנעשה ע, "חיוב ריפוי של נהג שנרדם" –א "ל

לניתוח של אחרוני זמנינו ובעיקר ידועות שתי שיטות , )חשמליים ומנגנונים מכניים

  :נזקים שנעשו באופן זה

והסיבה ( להגדרה באופנים רבים, ורהלכא,  ניתןכוח חשמלי: גרמי או אש •

, העיקרית היא שממעשה אחד של מפעיל המעגל החשמלי נפעלות פעולות רבות

, ע טולדאנו"לגר( עטה אורכפי שלמד בספר , )'המפעילות אף הן פעולות אחרות וכו

 גרמי או אש,  מזיק בידייםשדן אם פעולה כזאת נקראת )ג"שבת סימן ל

 . ) החילוק בין כל אחת מההגדרותויעויין בשיעורנו שם מה(

והם (  זמנינואחרוניגדולי נמנו וגמרו אלא שלמסקנה : מעשה בידיים •

פניני (ל "צ זז אויערבאך"הגרש, )א-בהלכות שביעית סימן כז(ל "זצ החזון אישמרנן 

דעתו הובאה בספר שבות יצחק חלק (ל "צ זש אלישיב"הגריו) ט"עמוד תס, המאור חלק א

 .הכל נחשב מעשה בידייםש ))עמוד קלח, ש ומיקרוגל וענייני חשמלדיני דוד שמ, ו

  

אם החלטנו שהנהג היה אמור לראות את הנתונים  –לפי כל זה  –ובענייננו 

  .לחייבו בכל הנזק, לכאורה,  נראה–ולהימנע מלהתנגש בשרשראות , שלפניו

  

  המנוף הוא רוח מצויה המוליכה את השרשראות. ז

  . שיש לנהג חיוב להתבונן בדרכים תלויים בהנחהעד כה היווכל דברינו 
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אין דרכם של בני אדם להתבונן "דברי הסוגיה דלעיל ששאולם אם נניח 

בדברים שאין חיוב על הנהג להתבונן , ל"כולל גם את המציאות הנ" בדרכים

, ייתכן שהשרשראות אינן נראות בגלל קוטנן עד שמתקרבים( שנמצאים מעל גובה עיניו

, )...וראוי לבדוק את המציאות האמיתית,  הן כבר נמצאות מעל גובה העיניים–ים וכשמתקרב

 לא נראו לנגד עיני – גם השרשראות שהיו תלויות במקום גבוה –ובכלל זה 

משתנה  לפי הנחה זו –שהיה עסוק להתבונן בכביש שלפניו ושמתחתיו , הנהג

  .כדלקמן, כל הדין

  

שהניח את ,  את כל החיוב על הגבאילהטילחוזרת האפשרות  –לפי הנחה זו 

אבנו סכינו ומשאו ולדמותו ל, י משאית"השרשראות במקום שניתנות להזזה ע

  .תולדה דאשוהזיקו ברוח מצויה תוך כדי תנועה שהוא , שהניחן בראש גגו

  

מאחר והוא , פוטרים את נהג המשאית מאחריות לכאורה אנו –באופן זה 

   .רוח מצויהנחשב כ

  

  דמות את המשאית לרוח מצויהאפשרות ל. ח

אם הם , "רוח מצויה"נזקים הנגרמים על ידי דיני  בעוסקיםהפוסקים ו

אינה רוח " רוח"שהרי יש מקרים רבים שה, "אש"ראויים להיכלל באב נזיקין 

 – )השונות מרוח רגילה, תכונות נוספותגם יש לה ו(דמיון לרוח רק סוג של אלא , אמיתית

  : הבאיםניתן להוסיף את הפרטים

 )ה וכי"ד: ט"במסכת בבא קמא דף י( התוספות: אין חילוק בין סוגי רוח שונים •

 )ויש לה שייכות לענייננו, שנלמד בהמשך השיעור( "דליל ותרנגול"בסוגיית 

יהיה , הגורר את הדלי ברגליו,  מדוע שלא נאמר שהתרנגולמקשים

גם  שומשמע מדבריהם שפשוט להם.  המוליכה את האשהרוחבבחינת 

  .תרנגול יכול לשמש כרוח מצויה

, הדליק אשלגבי אדם ששדנים , מפרשיםישנם כמה : ועוד בעניין זה •

, והעבירה למקום אחר )כגון שהיו גחלים ונטלן( ובא בעל חיים ונטל את האש

 חצים שלו האם נאמר שהאש נחשב כ–והאש הזיקה במקום החדש 

, אישו משום חיציוייב מדין ויתח ,)הכוח האחר המעורב בו, והבהמה היא הרוח(
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 – ולפי התוספות דלעיל ,אדם המזיק יתחייב בתשלומים מדין –כ "וא

  .אין שום מניעה שהבעל חיים יהיה גם רוח

יכול לשמש ולכאורה הוא , לפי זה אין חילוק בדין המנוף –ובענייננו  •

  .לחייב את הגבאי בכל הנזקכרוח מצויה 

רוח אינה : ):ט"במסכת בבא קמא דף י( הדרכי דוד: רוח שיש לה בעלים •

שאין לה בגלל , אלא רק כמוליכה את המזיק, חייבת מצד עצמה

הם האחראיים על הנזק  )'או האבן או הסכין וכו( ולכן בעלי האש, בעלים

 .י הרוח"שייגרם ע

, לפי זה אי אפשר לומר שהמנוף משמש כרוח מצויה בלבד –ובענייננו  •

  .)לפי מפתח שיתברר בהמשך( םאלא יש לחלק את החיוב ביניה

 ):ט"על דף י, חלק א, על מסכת בבא קמא( המנחת שלמה: רוח בעל רצון עצמי •

אינו נחשב כמזיק בפני  –רוח שאין לו רצונות משלו מחלק שדווקא 

וכל ( בעל חייםאבל , ויכול לגרום לחיובו של בעל האש או האבן, עצמו

א מוליך את האש או האבן  כאשר הו–שיש לו רצון בפני עצמו  )שכן אדם

  .גם הוא שותף לנזק נחשב ש–

  .כשותף לנזקאלא גם ,  המנוף לא משמש רק כרוח–לפי זה  –ובענייננו  •

ורבנו  ):ט"בשיטה מקובצת בבא קמא דף י( ה"הרא: רוח שהופכת חפץ למזיק •

 האש כבר נעשתהכתבו שחיוב אש הוא רק כאשר  ):ט"בבא קמא דף נ( פרץ

, אבל מי שהביא גחלת, י הרוח"הולכה בעלמא עואינה מחוסרת אלא 

מאחר שהמזיק עצמו  –וליבתה את הגחלת כ באה רוח מצויה "ואח

אבל (  בעל האש פטור– )ולא רק הובל על ידו למקום הנזק( י הרוח"נעשה ע

כתבו שהרוח משמשת לא רק ) ה ליבתה"ד: ט"במסכת בבא קמא דף נ (התוספות

וזה ההיפך מדעת , כ חייב"י הרוח ג" המזיק נעשה עאלא אפילו שעצם, כמוליכה בעלמא

  .)ל"רבנו פרץ הנ

 )לגבי התרנגול: ט"לגבי הכותל והאילן ודף י. בבא קמא דף ו( וכן כתב הנחלת דוד •

, והרוח רק מסייע להעבירו אל הדבר הניזק, ואש הוא מזיק בפני עצמש

יקה  הוי האבן בעצמה מז–סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו , וגם אבנו

אבל כאשר , והסכין מזיקה בפני עצמה מחמת חדותה, מחמת כובדה

אלא כוח ההתזה מצטרף , הנזק אינו נעשה מחמת כובדם של הצרורות

 .חיוב מחמת אש אין בזה –ונותן בצרורות כוח של נזק 
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יהיה חילוק בין הנזק  – ל"רבנו פרץ והנחלת דוד הנלפי  –ובענייננו  •

שהנורות , שמשת המכוניתהנזק לובין לשרשראות עם הנורות שעליהם 

ללא הפעלת ,  או מצד טלטולןלהישבר מצד עצמןהן חלשות ויכולות 

רק מחמת  פשוט שהנזק אירע –אבל שמשת המכונית . כוח מיוחד

רק לגבי שבירת " רוח"ולכן אפשר לקרוא למנוף בשם , החבטה

 המנוף קיבל גם –אבל בוודאי שלגבי נזק שמשת המכונית , הנורות

  ".מזיק"תפקיד של 

  

ולהניח , "אש"את הגבאי מדין רק אין לנו יכולת לחייב  –ואחרי כל זאת 

לאחר שנוכחנו שיש פוסקים רבים ששוללים , )וייפטר לגמרי( שהמנוף הוא הרוח

  .מהלך זה

  

  "עביד איניש דינא לנפשיה"היתר לשבור מדין . ט

: נהג היה טועןהמתאימה למקרה שבענייננו שייכת במקרה שהסוגיה נוספת 

ועלולות להיפגע , ושמתי לב שהן נמוכות מדי,  ראיתי את השרשראות–אכן 

שדרכה אוכל לעבור , אלא שהחלטתי שמאחר שאין לי דרך אחרת, ממכוניתי

אמשיך בנסיעה  –ומאחר שאני ממהר , בכביש זה מבלי לפגוע בשרשראות

את הכביש שחסם ,  יש להאשים בזה את הגבאי–ואם יהיו נזקים , כרגיל

  . לנסיעה נורמלית

  

שיש מצבים , "עביד איניש דינא לנפשיה"בדבריו על סוגיית הנהג מסתמך 

גם ללא רשות של , ולעשות דין לעצמו" לקחת את החוק לידיים"שמותר לאדם 

והיאך נמנע מצב שכל , מתי מותר לאדם לעשות דין לעצמו, ולא ניכנס כרגע לנבכי הסוגיה( ד"בי

-בסימן ד( בהלכה, ):ז"במסכת בבא קמא דף כ( בגמראכנלמד , צונו ולפי הבנתואדם יעשה לפי ר

חיבור " –ב "למסכת בבא קמא סימן כאוצר העיון  יעויין בספרנו –ולשם העמקה בסוגיה זו , )א

  : ובפרט לקטע הבא בסוגיה זו, )"חשמל מהבית לישיבה

  

אדם שהניח חבית ש ).ז"מסכת בבא קמא דף כ, בתחילת פרק המניח( למדנו במשנה

 :):ז"בדף כ( ושואלת הגמרא. פטור –ובא אחר ונתקל בה ושברה , ברשות הרבים

וענתה  . שבה הוא הולךמוטל עליו להתבונן בדרכו הרי היה – פטור מדוע הוא
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ואין , ממלא רשות הרבים כולה חביותהגמרא שדין זה מדובר במקרה שחברו 

את  )כאשר אין אפשרות למעבר כלל( רשאי האדם לשבור בידיים, מקום אחר לעבור

  .החביות כדי לאפשר לו לעבור

  

ובא אחר , המניח את הכד ברשות הרבים: )ב,א-ב"סימן תי( חן ערוךוכן נפסק בשול

 ואם מילא כל ...שאין דרך בני אדם להתבונן בדרכים, פטור –ונתקל בו ושברו 

  . פטור –ם יאפילו שברו בידי, הדרך כדים שאי אפשר לעבור

  

ייתכן שיש רשות לנהג להמשיך בדרכו כאשר יש לפניו  –אם נדמה לענייננו ו

באופן שאין אפשרות להידחק ולמצוא מקום מעבר בכל ( החוסמות את המעבר, שרשראות

וייפטר על שבירת , מכוח דין זה של עביד איניש דינא לנפשיה )רוחב הדרך

  .המנורות

  

דהיינו , יין המשך התהליךאבל לענ, אמנם כל זה באשר לשרשראות המנורות

שנוצר כהמשך לתלישת ,  נזק זה–י השרשראות "שבירת שמשת המכונית ע

ודנו ( ויצטרך לשלם נזק זה, בזה אין לנהג שום פטור לכאורה –השרשראות 

כל תוצאות הנזקים שנגרמו לגם פטור מתשלום בבית המדרש אם ההיתר לשבור את החביות גורר 

שובר האם , היין שנשפך מהחבית לכלך בגדים שעמדו בסמוךקרה שבמוכגון , מחמת נזק החבית

לא ו, או שאין לו פטור לכל מה שמעבר לחבית החוסמת ,החבית ייפטר גם מנזק זה לצד שלישי

,  שכל ההיתר שיש לו הוא דווקא לשבור את החביותובסברה נראה לרובם, נמצאו מקורות לדין זה

  . )ם בכלל ההיתר אינ–אבל הנזקים הנוספים שיש לאחרים 

  

  דליל ותרנגול –שרשראות ומנוף . י

סוגיית דליל בשהדימוי הקרוב ביותר למקרה שבענייננו הוא דווקא ונראה 

את הסוגיה בנקודות תחילה ונתאר , ):ט"בגמרא במסכת בבא קמא דף י( ותרנגול

  : הבאות

 ם כדרכ להלךם מועדיםהתרנגולי: .)ז"במסכת בבא קמא דף י( משנהה •

  .ומשבר את הכלים משלם חצי נזק...  היה דליל קשור ברגליו,ולשבר

ואל , שמסתבך ברגליו בחוט הנמצא בסביבה, תיאור של תרנגוללפנינו  •

, "דליל"י לומד שכל חפץ הנקשר ברגל התרנגול נקרא "רש( החוט הזה קשור חפץ
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ויש לברר היאך ( י התרנגול"וכתוצאה מגרירת החפץ ע, )"דלי"ויש הגורסים 

והשאלה היא מה יחס החיוב בין בעל ,  נשבר כלי אחר– ) אירע הנזקבדיוק

  .בקשר לנזק זה )בהנחה שמדובר בשני אנשים שונים( הדלי ובעל התרנגול

 )שיש לשלם חצי נזק על שבירת הכלי(לא שנו :  אמר רב הונא:)ט"דף י( ובגמרא •

, לםחייב הקושר נזק ש: י"וברש( חייב –קשרו אדם אבל , נקשר מאליואלא ש

  . ) חייב בנזקו–שאם אדם נתקל בו , שהרי עשה כאן בור

בעל שהרי ,  מבררת הגמרא מיהו החייב חצי נזק"נקשר מאליו"ולגבי  •

 כי אם הוא הצניע את הדליל,  לא יכול להתחייב בסכום זההדליל

ם הדליל וא,  ופטור לגמרי אנוס הוא– )והתרנגול חיטט עד שמצאו והסתבך בו(

ויתחייב נזק ,  פושע הוא– )שתרנגול מצוי יכול להסתבך בו( היה במקום גלוי

,  גם לא ייתכן– שחייב חצי נזק בעל תרנגולואם נאמר שהכוונה ל. שלם

, "איש בור ולא שור בורכי יפתח "י תרנגול הוא בבחינת "שחפירת בור ע

  .ופטור מנזק שלם וגם מחצי נזק

טלת הדליל שהתרנגול חייב חצי נזק בגלל שגרם להומסיקה הגמרא  •

  .חייב חצי נזק מדין צרורותוהרי , בתעופה

י אדם "הדגישו שקשירה ע )ה קשרו אדם"ה אבל קשרו אדם ובד"ד( ובתוספות •

 ללא הזנחהאלא מספיקה , קשירה בפועלאין הכוונה בדווקא שצריך 

 זו כבר סיבה לחייב את האדם ולפטור את בעל –הצנעה במקום שמור 

 .התרנגול לגמרי

 ברגל התרנגול )את החוט( קשרו אדםאם : )י-צ"סימן שולחן ערוך בש( ובהלכה •

והוא הדין . אפילו אם יש לחוט בעלים, הקושר חייב בכל עניין אזי –

י " וע, והניחו אדם במקום תורפה,אם היה החוט מונח במקום מוצנע

  .הוי כאילו קשרו בידיים – נקשר בתרנגול הז

  

אדם המתכוון למעשיו יש הבדל בין יש להקדים ש –ולפני שנשווה לענייננו 

: ):ג"במסכת בבא קמא דף נ( הגמראי "ולימוד זה הוא עפ, אדם שלא בכוונהובין 

בור , השור: ונמצאו שלושתם שותפים בנזק, דבר אחד: י"רש(לבור  שור ואדם שדחפו

 הדרשה(ובור חייב גם על אדם שניזק , כגון שדחפו אדם לתוך הבור( לעניין נזיקין, )והאדם

  . כולם חייבים– )) בור חייב עליו–נאמר על אדם שמת בבור אבל אדם שניזק " שור ולא אדם"
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הוסיפו  )ה לאתויי בור המתגלגל"ד. וכן בדף ו, ה שור ואדם שדחפו לבור"ד, שם( ובתוספות

,  בוודאי שבעל הבור לא יתחייב–שאם כן , בכוונהשלא מדובר שהאדם דחף 

 האם – טלית של חברו לאש של מישהו אחר והדוגמה לזה היא אדם שיזרוק

  ?בעל האש יצטרף לרשימת המזיקים

  

כגון בעלי חיים או אפילו ( כוחות טבעייםי "שכאשר יש נזק הנגרם ענמצינו למדים 

והכוונה לאדם ( כוח בחיריאבל אם מצטרף ,  כל הכוחות שווים– )אדם שלא בכוונה

  .בחירי הכל החיוב מוטל על בעל הכוח – )שעשה בכוונה

  

 –את הסוגיה למקרה שבענייננו אם נשווה ו, לסוגיית דליל ותרנגולעתה נחזור ו

במקום שאינו ניתן להראות דמיון במקרה שהגבאי תלה את השרשראות 

והשאלה היא , ומנופו הסתבך בהם, והנהג לא ראה את השרשראות, בטיחותי

  .מי יחוייב בנזק שמשת המכונית

  

  : הבאיםפרטיםהשוואת ה בויש לדקדק

  .הנמצא במקום בלתי מוצנעדליל התלויות דומות להשרשראות  •

, שכן הוא זה שתלה אותם במקום זה, אדם בכוונהדומה להגבאי  •

מנוף לבוא - ומאפשר לכל תרנגול,מוצנעבטיחותי דיו ואינו שאינו 

ואפילו שהגבאי אינו חשוד שתלה את . ולטלטל את השרשראות

שלא בדק , הזנחהספות מספיקה אלא שלפי התו, בכוונההשרשראות 

אדם "על מנת להיקרא , במידה מספקת את מינימום מקום התליה

  . "קשרו אדם" או "בכוונה

אין "וכרגע אנו מניחים ש(  מאחר שלא ראה את השרשראות–נהג המשאית  •

המהווה לכל , תרנגולדומה ל )וכדלעיל, "דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים

  . רר את הדלילשגו, "רוח מצויה"היותר 

   

היה הגבאי  –לאחר הנחתן  אם השרשראות היו מזיקות – ולכן בענייננו

 – כמו במקרה שבענייננו –ואם הנזק הוא , )והיה פטור על כלים( בורמתחייב מדין 

  .אשחייב הגבאי מדין  –תוך כדי מעופן 
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  הנהג ירה חץ אל שמשת המכונית. יא

אין שום ולהראות ש, את ענייננומרי  ניתן להשוות ההיפך לג–ובלא כל קושי 

במקום במקרה שהגבאי תלה את השרשראות , קשר לסוגיית דליל ותרנגול

והנהג , )שבעל הדליל הצניע את הדליל במקום שמור, "אצנעיה"ובזה הוא דומה ל( בטיחותי

ובזה , )"דרכו של אדם להתבונן בדרכים"שהרי ( פשע בכך שלא ראה את השרשראות

וירה אותו באמצעות , שלקח את אישו של חברו, "ם בכוונהאד"להוא דומה 

  .מנופו אל שמשת המכונית

  

 מכוח –והחליט , ראה את השרשראותהנהג ש, השוואה דומה במקצת –או 

הגם שיזיק , מותר לו להמשיך בנסיעתו ש–" עביד איניש דינא לנפשיה"

ועשה נזק , )דלעילכ" ממלא כל רשות הרבים חביות"לסוגיית דימינו ו( לשרשראות אלו

  .לשמשת המכונית

  

ויש לומר בזה את , חיצים אלו אינם שלוש, שיכול לטעון הנהגטענה מעניינת 

  :הנקודות הבאות

אחר  בוודאי שהפעולה הולכת – אישו משום חיציוש, יוחנן' לפי ר •

 ולא המעששכן החיוב הוא על ה, ללא כל קשר לבעלותו על החץ, היורה

  .על התוצאה

 יכול הנהג לטעון שהאש – אישו משום ממונוש, ש לקישאבל לפי רי •

שכן תנאי יסודי בחיוב ממון ( ולכן יש לו פטור מדין ממונו המזיק, אינה שלו

  .)ושמירתן עליך" ממונך"ש, כפי שכתב המשנה הראשונה במסכת בבא קמא, הוא

בעלותו החיוב תלוי ב – בבוראמנם  לומד ש)ד-קמא י בבא( שמואל ברכתוב •

שהרי ,  ולא בתוצאת הנזק)האם הוא כרה או שלא הוא כרה את הבור( על הבור

לכן שייך . י המזיק אלא הניזק נפל לתוך הבור"הנזק לא נעשה ע – בבור

ולכן . עוד בשלב שלפני הנזקלדבר רק על מי שנחשב שהבור שלו 

 ) אבל נחשב כאילו חפר–שאמנם לא חפר (מתאים כאן הכלל שבעל המקום 

 על בעלותוהנזק לא נמדד ב – לעומת זאת באש. הבורנקרא מעתה בעל 

כ כאשר מישהו אחר עשה את "א. במעשה המזיק שלואלא , הגחלת

אבל לא , לכל היותר שייך להאשים את בעל האש בגרמא, מעשה המזיק
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שהרי באש אין חשיבות מי , שייך לומר לו שכאילו הוא עשה את המזיק

  . עשה את המזיק אלא מי הפעיל אותו

  

  : שיש בנקודה זו מחלוקת אחרוניםראהונ

שאין כלל חיוב באש הנובע ,  לומד לגבי אש)ז"קמא קי בבא( ט"הגרנ •

. חיוב האש הוא רק מחמת זה שעושה אותה. מחמת שהאש היא ממונו

 לכן כאשר אדם אחר לקח את גחלתו והעמידה ברשות הרבים והזיקה

, )שוטה או קטן,  חרשואפילו אם זה שלקח את הגחלת הוא(בעל הגחלת פטור  –

כיוון , לא אכפת לן – ומה שאש זו היא גם ממונו. כיוון שאין זה מעשיו

  .י כוח אחר"שהולך ומזיק ע

חיוב אש הוא לא וכתב ש, ט" חלק על הגרנ)ו-סימן תיח( השולחן רוךובע •

  . י שהאש שלו"אלא גם ע, י מעשיו"רק ע

  

, אישו משום חיציוא שמחמת שההכרעה הי, כל זה אינו נוגע לענייננואמנם 

שירה , ולכן גם הנהג. מ של מי החיצים"ובזה אין נפק, אדם המזיקודינו כדין 

דהיינו , "אישו משום חיציו" מתחייב מדין –שרשראות אל שמשת המכונית 

  .אדם המזיקדיני 

  

 את הגבאי או את אין לנו יכולת להכריע אם לחייבשנראה ובשורה התחתונה 

  .כפי שלמדנו באריכות בשיעור זה, לכאן ולכאןטענות שכן יש , הנהג

  

  סיכום ומסקנות. יב

ובא מנוף וגרר את , גבאי תלה שרשראות של מנורות להכנסת ספר תורה

ונשברו המנורות ונשברה שמשת , השרשראות והטיחן על מכונית חונה

  :ונאמרו בזה הנקודות הבאות? מי חייב בנזקים. המכונית

הגם , מקופת הקהלן אם חייב ישלם ולכ, אינו אדם פרטיהגבאי  •

 כאן גם המשלחים היו במקום –" לתיקוני שדרתיך ולא לעיוותי"ש

לטוב , כ הגבאי הוא שלוחם בכל מה שעשה" א–וראו ולא העירו כלום 

  .או למוטב
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ולכאורה הכל תלוי , או את הגבאי או את הנהגלכאורה יש לחייב  •

  .בתקינות גובה תליית המנורות

המפורטים , מטעמים רבים, ן פטור מכוח רשות מצווהאייש להקדים ש •

  .בפנים

, יש לפטור בו את נזקי המנורות והשמשה –בור עד כמה שהנזק ייקרא  •

  .שכן בור פטור על כלים

דרכו של אדם להתבונן " תלוי בסוגיית –עד כמה ניתן לדון את הנהג  •

 חייב להשגיח עלומסתבר שנהג ', וכו, "אין דרכו בכך"או " בדרכים

  .שלא ייתקל גם כאשר לא הוא אשם בתקלה הנמצאת לפניודרכיו 

גרמי יש אומרים שנקרא , שמבצע בפועל את הנזק, הפעלת כוח חשמלי •

  .מעשה בידייםוהעיקר כדברי החזון איש שהכל נקרא , אשאו 

 –בחפצים המוגבהים מעל שדה ראייתו אין דרכו להתבונן בדרכים ואם  •

  .של הנזק שמחכה כאן להפעלתו" ויהרוח מצ" הבמקרה כזה הנהג הוא

נחלקו הראשונים והאחרונים עד כמה " רוח מצויה"כ" מנוף"ובהגדרת  •

  ".רוח מצויה"יכול להיות  )שיש לו בעלים ויש לו יכולת ליבוי ועוד( חפץ

עביד איניש דינא ייתכן שיש לנהג זכות לשבור את המנורות מכוח  •

אמנם כל זה ".  חביותממלא כל רשות הרבים"י סוגיית "עפ, לנפשיה

  .לא ביחס לשמשות המכוניתביחס למנורות אבל 

 אפשרית בדמיון דליל ותרנגולהשוואת השרשראות והמנוף לסוגיית  •

, ויש כמה אפשרויות להשוואה,  חייב–קשרו אדם לחלק של , גדול מאד

במקרה שתלה נמוך ואין דרכם של נהגים ( הגבאי,  כאןאדם בכוונהמיהו ה

  .)שירה חיצים אל המכונית( הנהגאו  )יםלהתבונן בדרכ

בבעלות על האם חיובו תלוי  –הנהג היורה חץ אל שמשת המכונית  •

אב ומכריעים שבעניין , בשאלה זו עוסקים גדולי הפוסקים –המנורות 

 – אב נזיקין אשבעניין , בוודאי שחייב שיהיה הבור שלו –נזיקין בור 

  .נורות חשיבות של מי המאין –אדם המזיק ובשאלת , נחלקו הפוסקים

 את הגבאי אין לנו יכולת להכריע אם לחייבנראה שובשורה התחתונה  •

  .טענות לכאן ולכאןשכן יש , או את הנהג
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