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, מרגיש את עוצמת הרוח,  יוצא מביתו ביום חורפי סוערראובן
הרוח . נטלו מעל ראשו ואחז אותו בידו – וכדי שכובעו לא יעוף

העיפה את הכובע מידו על שמעון שהלך , היתה חזקה יותר
. נפלו משקפיו ונשברו – חבטת הכובעחמת ומ, במדרכה לידו

  ?האם ראובן צריך לשלם את הנזק
   

  א.............................................................................................................................הקדמה ומהלך. א

  ב.........................................................................................................רוח מצויה ורוח שאינה מצויה. ב

  ד................................................................................................................ מזיק מזומןהאם יש כאן. ג

  ו..................................................................................................... חיציו או ממונו–האש שבענייננו . ד

  ט..........................................................................................................................ממציא את עצמו. ה

  יב.........................................................................................................י כוח המשיכה"נזק שנעשה ע. ו

  יג........................................................................................רתיעת האדם גרמה לשבירת המשקפיים. ז

  יד......................................................................................................................כוח ראשון וכוח שני. ח

  טז.........................................................................................................................אש שעשתה אש. ט

  יז................................................................................................היאך קובעים מחיר לנזק משקפיים. י

  כ...........................................................................................................................סיכום ומסקנות. יא

  

  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: ההער

  

  הקדמה ומהלך. א

אלא שכדרכה של .  ביום סגרירשאלה אמיתית ותמימהוהתחיל ב, נראה פשוטשיעור זה 

שרובן שייכות למסכת בבא ( י הסוגיות הידועות"כל נושא שמתחילים למשמש בו עפ – תורה

או , נושאים נוספיםלפתע מתגלים  – )"אש"נזיקין ובעיקר אב , ענייני ארבע אבות נזיקין, קמא

, נושא שלםוהכל ביחד מתחבר ל, שצריך לקחתם בחשבון, פרטים בנושאים ידועים

  גליון מספר

 561  

  הכובע שהעיף משקפיים
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 התגלו ובחלקם, הם בשיעורים קודמים הגדול כבר עסקנו בשבחלקם( הכולל חלקים רבים ומורכבים

  .בענייני נזיקין )כפי שנלמד לקמן, חידושיםבהם 

  

רוח שאינה "ו" רוח מצויה"כמו (מוכרים יותר ומוכרים פחות נפגוש נושאים  במהלך השיעור

, )ועוד" אש שעושה אש"דין , "נבעת"דין , כוח המשיכה, כוח ראשון וכוח שני, "ממציא את עצמו"דין , "מצויה

  . התאמה למציאות היום יומיתבונלמד להתבונן בהם 

  

   שאינה מצויהורוחרוח מצויה . ב

הוא  – שעולה על דעתו של כל מי ששומע את המקרה לראשונהה מחשבה הראשונה

והמזיק לא יכול היה להיזהר , רוח שאינה מצויה כי היתה כאן שבוודאי שהמזיק פטור

  .מפניה

כדי , וצריך לעבור משלב לשלב באופן שיטתי, התבוננות שטחיתשיש להיזהר מפני אלא 

  .להגיע למסקנה של תורה

  

  .  שיש כאןשם המזיק להגדיר בבירור אתהוא  – נדון הראשון שיש כאןה

  

אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח עוסקת ב ).במסכת בבא קמא דף ו( הגמרא

 חייב מכוח – הנזק היה בזמן הנפילהאם והגמרא מחלקת ש,  חייב–מצויה והזיקו 

 או "בור"קין  חייב מכוח אב נזי– לאחר הנפילהואם הזיק , "אש"תולדה של אב נזיקין 

  .אבות הללוה של שני שילוב כלשהו או "שור"

  

סכינו ומשאו וכיוצא בהן , אבנו, בורתולדות ה: )א-א"סימן תישולחן ערוך ב( וכך נפסק להלכה

הניחם בראש או ש, בין הפקירן או לא הפקירן,  והזיקו במקומםברשות הרביםשהניחם 

: )א-א"סימן תי( ע"ובסמ...  שדומה לבור, והזיקו במקומם אחר שנחוגגו ונפלו ברוח מצויה

דרך אבל אם הזיקו . שמונח במקומו והניזק עובר עליו, כשהזיקו במקומם אז דומה לבור

דמזיק דרך הילוכו לניזק העומד , תולדה דאש דהוי ליה ,מן הגגהליכתן או דרך נפילתן 

  .)א-ח" סימן תישולחן ערוךוב, טו-ח" סימן תיבטורכמובא ( במקומו

  

סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח , כאבנו( תולדה דאשששם המזיק שיש כאן הוא א יוצ

  .)מצויה והזיקו
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, רוח שאינה מצויהאו רוח מצויה האם היא , שיש כאןסוג הרוח  מהו ועתה עלינו לברר

  :ונדון בנקודות הבאות

 ו ומשאוסכינ, אבנו מודים חכמים לרבי מאיר ב.)במסכת בבא קמא דף כט( גמראה •

ומודה רבי מאיר , חייב שהוא –והזיקו ברוח מצויה שהניחן בראש גגו ונפלו 

ברוח שאינה  ונפלו )כלומר לייבשן(לרבנן במעלה קנקנים לראש הגג על מנת לנגבן 

  .פטור ש–והזיקו מצויה 

 והזיקו בשעת נפלו ברוח שאינה מצויהאם כתוב ש )ב-א"סימן תי( ובשולחן ערוך •

  .פטור –... נפילה

  

שהנזק שנוצר , רוח מצויהשיש הבדל בין , )ובהלכות היוצאות ממנה(בסוגיה זו למדנו ו

הפוטרת את , רוח שאינה מצויהובין , את בעל התקלה לשלם נזיקיןמחייב בעקבותיו 

 שם הוא החפץ שנמצאשכן לא היה עליו להעלות בדעתו ש, בעל התקלה מלשלם נזיקין

  .מזיק

  

  :בנקודות הבאותיש לדון  – כ בענייננו"וא

מאחר שרוח רגילה , רוח שאינה מצויהכ, לכאורה, נראיתהמציאות שלפנינו  •

וקל ולומר לא מידו של האדם , אינה מעיפה כובעים אפילו מראשו של האדם

  .המחזיק בכובע

סכינו , כדין אבנו,  מכל וכללפטור את בעל הכובע, לכאורה, כ נראה פשוט"וא •

  .המזיק פטורש – נה מצויה והזיקהובאה רוח שאי, ומשאו בראש הגג

והסברה אומרת , "רוח שאינה מצויה"מהי ההגדרה של אלא שצריך להבין  •

 של מספר הפעמים לא תלוי בסטטיסטיקה" ה מצויהשאינ"או " המצוירוח "ש

ועל , לרוח זוידיעה וביכולת ההכנה אלא תלוי ב, שמגיעה רוח כזאת לאיזור זה

 יה רוח סערה תהמחרויתריע לפנינו שמוסמך  פשוט וברור שאם יבוא מישהו כן

ייתכן לומר  – )בהתאם ליכולת ההתכוננות שלנו, או אפילו עוד כמה שעות או עוד כמה דקות(

מאחר שניתן להתכונן אליה ולמנוע סערה נחשבת רוח מצויה רוח השבשלב זה 

   .נזקים אפשריים

 לעיניו של ראובן המתגלית, לכאורה יש להתייחס לרוח זווממילא גם בענייננו  •

שכן אין לו הרבה הכנות לעשות כדי , רוח מצויהכ, ברגע שהוא יורד לרחוב

  .לחייב את ראובן על הנזקכ ניתן "וא, י רוח זו"להימנע מלהזיק ע
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 גילה את דעתו – בזה שהוריד את הכובע ונטלו בידו, שהמזיק עצמו – ובפרט •

סיר ותעיף את הכובע מעל וח תוכבר הוא חושש שר, את סוג הרוח שלפניושמבין 

  . רוח מצויה וממילא כלפיו היא בוודאי,ראשו

מבחינת " רוח מצויה"שאמנם ראובן הבין שיש לפניו אלא שאפשר לענות  •

שהרוח  )ואף אדם אחר לא גילה לו נתון זה( אבל לא האמין, להסיר את כובעויכולתה 

רוח זו לומר שאפשר  – וחוכלפי יכולת זו של הר, חיזת ידויותר חזקה מאגם 

  .פטור על רוח זוכ יהיה ראובן "וא, אינה מצויה

" אדם מועד לעולם"או שבמסגרת הכלל , אם יש חילוקים כאלההשאלה היא  •

מוטל עליו להתייחס  – שאם אדם מבין שלפניו רוח שאינה רגילה, מונח גם הכלל

שהחזיק וברור לנו ( ולא להחזיקה באופן רפוי בידו, אליה בכל החומרות האפשריות

 .)כמו שהמטריה או שאר חפציו לא עפו מידו, שאחרת לא היה עף הכובע מידו, באופן לא חזק דיו

רוח הנזק נחשב כחל ב – יחסית לידיעתו זו, ומאחר שלא היה זהיר מספיק

  .לחייב את בעל הכובע בנזק זהוזו סיבה , מצויה

  

ולכן , רוח מצויהש כאן יותר נראה לומר שכלפי ידיעתו של ראובן י – ולמסקנת חלק זה

ועליו לשלם לשמעון את , כאורה לא הצלחנו לפטור את ראובן בעל הכובע מנזק זהל

  .נזקו

  

   כאן מזיק מזומןהאם יש. ג

 שהרי יש תנאי בכל מזיק ,ממון המזיקדיני אם בכלל אפשר לדון כאן בויש לבדוק 

קשה לקרוא  – לא זה ול,חיוב הבעלים לשמור עליו שלא יזיקויש , שיהיה מזומן להזיק

  .כפי שיבואר, לכל פעולה שמייצרת נזק בשם מזיק

  

 – והזיקו שות הרביםשנפלו לראילן הותל והכדנה בעניין  ):במסכת בבא קמא דף ו( הגמרא

 נתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל ונפלו אבל אם, כיוון שהוא אנוס על נפילה זו( פטור מלשלם

אם זה , והגמרא דנה בסוג האב נזיקין שיש כאן .)חייב – לאחר הזמן .פטור –בתוך הזמן והזיקו 

  . צד שווה לבור ולשוריש בזה  –  ולמסקנה"בור"

  

 גם "בור" למדו שהגמרא מחייבת מדין )ה היינו בור"ד.  בדף ויםמתחילשדבריהם (והתוספות 

" אש" שייך יותר לדין למרות שנראה לכאורה(והזיקו בשעת נפילתן במצב שהכותל והאילן נפלו 
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דומה יותר לאב שדין כותל ואילן , והתוספות מאריכים להוכיח. )בגלל שמזיק תוך כדי הליכתו

   ".אש"מאשר לאב נזיקין " בור"נזיקין 

  

 בביאור הסיבה שבכותל ואילן :) שםרבנו ישעיהוכעין זה גם ב, בשיטה מקובצת שם(י כץ "המהר

אין חסר אחרי מעשה עד ש, אש עשיית האדם כל כך יש ב–כי אילו זה אש , "בור"נקרא 

לאחר ,  בגמר מעשה האדם–אבל בכותל ואילן . האדם אלא הולכת האש ברוח מצויה

  . כ"ע. לא היה ההיזק מזומן לאלתר –הנטיעה והבניין 

  

הכותל והאילן : וזה לשון השולחן ערוך, מודגש עניין זה להדיא )א-ז"בסימן תט( ובהלכה

,  לפי שאינם דומים לבור,ואף על פי שהפקירם, פטור מלשלם – ביםשנפלו לרשות הר

  .לתו להזיקישהרי אין תח

לא בית דין אף על פי שהתרו באבל ,  ודווקא שהתרו בו בית דין...: בהמשך הדבריםוכן 

  .ריו אינו כלוםבו חב

  

א בסימן "הגרהובא בביאור , ה-א"י, למסכת בבא מציעא( ובתוספתא )בתחילת פרק הכונס( ובירושלמי

 ומחמת הרוח ומחמת )סערות( כתבו שאם כותל הבית נפל מחמת הזוועות )א-ז"תט

 – וגם אם נתנו לו זמן לקוץ ונפל בתוך הזמן, פטור – והבנייה היתה כדרכה, הגשמים

  .'פטור וכו

  

אבל בוודאי שיש בזה , בדוגמה מדובר על כותל ואילן(  שלפני שמחייבים על המזיקכל זה למדנומ

,  בסמיכות לשעת הנזקעומד לנזק  במזיק תנאי שנקראנדרש – )יין אב לכל אבות הנזיקיןבנ

אי אפשר לחייב את בעל  – קציאות של עומד לנזאין מ  רגיליםבכותל ואילןלכן כאשר ו

  .הכותל או בעל האילן

  

ואי , אינו דרך של יצירת מזיק –  בידייםאחיזתו כובע או אפילו חבישת – כ בענייננו"וא

ובפרט שכובע הוא .  כמו שנדרש מאבנו סכינו ומשאו"העלה לראש גגו"פשר לכנותו א

וגם במקרה שבענייננו באמת הכובע לא שבר את המשקפיים ( שגם במעופו אינו מזיק כלום, דבר רך

וממילא , )ועוד נדבר בזה בהמשך השיעור, והשבירה היתה בנפילתם, אלא רק הסיט אותם מפניו של שמעון

   .שלא עמד לזה תחילהלדרוש מראובן להיות אחראי על נזק לא נוכל 
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מונח בזה גם אחריותו למקרים שבהם  – אדם מועד לעולםלאחר שהתחדש ש – מצד שני

ובהלכה . ו"כבמשנה במסכת בבא קמא דף כ, אדם חייב גם באונס( המציאות היא נדירה אבל אפשרית

 – 'למסכת בבא קמא סימן כאוצר העיון יעויין בספרנו  – ולהעמקה בעניין זה, א-ח"בשולחן ערוך בסימן שע

עובדה ( ובעל הכובע הבחין בה, ולכן כאשר יש רוח נדירה, )"דחף חברו למים וקלקל מצלמתו"

כל דבר שיכול לעוף ולהזיק נכנס תחת מרגע זה  – )כי חשש לתעופתה, שהסירה מעל ראשו

  .עומד לזהוממילא כבר נחשב , אחריותו

  

  חיציו או ממונו – יננוהאש שבעני. ד

, אבנו"שהרי תולדת האש היא , אב נזיקין אשאת המקרה שבענייננו ללעיל דימינו 

ובאה רוח מצויה והעיפה אותם והזיקו תוך כדי , סכינו ומשאו שהניחם בראש גגו

  ".חייב מדין אש – תנועה

  

 האם :שבה עלינו לדון לפני שניכנס לפרטים במקרה שבענייננו הואחקירה יסודית 

או שנחשב מזיק מדין , אישו משום חיציובמקרה שבענייננו ראובן נחשב מזיק מדין 

  .אישו משום ממונו

  

, שעליו אנו דנים את המקרה האמיתי הבה נשנה מעט – חשיבות השאלהדד את כדי לח

י הרוח פגע בפניו של "הכובע של ראובן שהועף ע: ונדון כרגע במקרה הבא
וכן . עזרה ראשונהנזקק לטיפול רפואי של שמעון וסרט אותו באופן ש

, הפילו לארץ, משקפיים שעל השולחןנרתיק הב הכובע פגע
האם יחוייב ראובן על ריפויו של . והמשקפיים שהיו בתוכו נשברו

  ?שמעון ועל נזקי משקפיו

  

גם על הריפוי וגם על ( ישלם על הכל שיש מצב שראובן מבחין מידבפרטי המקרה מתעמק וה

  :מהטעם הבא, ייפטר על הכלויש מצב שראובן , ) שבנרתיקהמשקפיים

שדינו אישו משום חיציו או , אדם המזיקשייך רק במזיק מסוג תשלום ריפוי  •

  .אישו משום ממונוואינו שייך ב, דומה לאדם המזיק

אישו משום שייך רק בכל המזיקים למעט מזיק תשלום משקפיים טמונות  •

  .))ג"י-ח"בסימן תי(  ובהלכה:)א"סכת בבא קמא דף סבמ(ה כבמשנ( "טמון"שפטור בממונו 
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ושרפה , והלכה והתפשטה לחצר חברו,  אדם הדליק אש–כידוע  .נקודה זוונפרט מעט 

היאך להתייחס , ).ב"במסכת בבא קמא דף כ(  מציאות זו נידונה במחלוקת בגמרא–והזיקה 

  : אליה

 אדם המזיקזיקין כדין והמדליק יתחייב בנ, אישו משום חיציולומד שרבי יוחנן  •

 כוח אחר מעורב בואלא , למרות שאין כוחו של האדם מעורב בו ,)ז"י-ח"כבסימן תי(

 – )ואין בה יותר זכר לכוחו של האדם, ב"י השיחים וכיוצ"י הרוח או ע"כוח התפשטות האש ע(

מ "ונפק( י האדם המדליק"נעשה עלמרות זאת ההתייחסות למזיק זה הוא כאילו 

בנוסף לתשלום  – בושת, שבת, צער, ריפוי – ובארבעה תשלומים, במקרה של רציחההיא לחיוב 

  .)הנזק

 והאש היא ,)ו-ח"הנמצאת בהלכה בסימן תי( אישו משום ממונולומד שריש לקיש  •

ופטור ( ממון המזיקומתחייב לפי כל הכללים של , זיקמלך ווהממון שלו הכאילו ש

 "טמון"פטור ב – פטור נוסף שאופייני לאשיש לו  – ובנוסף, )תשלומים ומרציחה' מד

  .)יז-ח"וסימן תי, יג-ח"סימן תי, א-ח"כבסימן תי(

  

כבסימן , ולכן חיוביו הם כאדם המזיק(  שאישו משום חיציו,ואמנם נפסק להלכה כרבי יוחנן

אישו אבל לפעמים יש מצבים שבהם ההלכה פוסקת שהדין הראוי להם הוא , )ז"י-ח"תי

  :כדלקמן, ים הכללים הבאיםוידוע, משום ממונו

 מרגע העמדת המזיק את החפץ המזיק במקום מאורעות נוספיםלפעמים עוברים  •

כגון כל מיני , ועד שההיזק יזיק בפועל, בו הוא יכול להגיע למקום הניזק

ואי אפשר , של המדליקכלו חיציו  כבר –י דיני אש "ועפ, מחסומים שהיו והוסרו

 "אישו משום ממונו"אלא רק כ" משום חיציואישו "יותר להחשיב את הנזק כ

  .)ו-ח"כבסימן תי(

 "סכינו ומשאו שהניחן בראש הגג ונפלו ברוח מצויה והזיקו, אבנו"סוגיית  •

גם (אישו משום ממונו לגבי , תולדת האשהנדון כ, ):כבגמרא במסכת בבא קמא דף ג(

 –בכוח האחר המעורב בו  הפוגה יודה שאם היתה – הלומד שאישו משום חיציו, לדעת רבי יוחנן

 ה"הרא, ה סוף"ד. ז"סנהדרין דף עמסכת  בהתוספות כדברי ,גורמים לכך שההולכה אינה מיידית

  ..)ו"קמא דף נ מקובצת בבא בשיטה

כבר  שאם כשהניח בראש הגג ,מחלק )י"ה ור"ה ובתוד"בבא קמא סימן ב ד( ובחזון איש •

ואם , )ייב בגדרי אדם המזיקולהתח( "חיציו" יכול נזק זה להיקרא – היתה רוח מצויה

אישו משום " נקרא הדבר – באה הרוח כ"ורק אח, לא היתה רוחכשהניח עדיין 

 .בלבד" ממונו
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והסכין עף , כ נשבה רוח מצויה"ואח,  שאם אדם הניח סכין בראש הגגוזה פשוט •

ורק , שהרי הסכין הלכה מעצמה, אין שום צד לחייבו כרוצח –והרג אדם 

 .קיפין מוטלת עליוהאשמה לתנועה זו בע

שמהלך הגמרא ( "תולדותיהן כיוצא בהן" בעניין תמיהה גדולהכאן  שישאלא  •

כלומר כל , "תולדותיהם כיוצא בהם"שבנזיקין לפי רב פפא בתחילת מסכת בבא קמא להראות 

בבא במסכת ( והרי באש למדנו ,)ואין כאן מקומו', למעט צרורות וכו, התולדות דיניהם כמו האבות

סכינו ומשאו שהניחן בראש , אבנו הוא "אש" שתולדה של אב נזיקין :) גקמא דף

 –כ נמצא שבאב נזיקין אש "א. ונפלו ברוח מצויה והזיקו תוך כדי מעופן, הגג

,  חייב–אם הרג  –) הוא האש עצמה( שבנזק האב ,תולדותיהן לאו כיוצא בהם

 ! פטור– אם הרגו –ובתולדות 

סכינו ומשאו , מאחר שאבנו, נראה שלא קשה – ל דלעי) אישחזוןוה(ה "ראולפי ה •

, זה דווקא כאשר הרוח היא כל כך כך מצויה" אישו משום חיציו"שהם תולדת 

ורק ". רוצח"ובזה אכן ייקרא , היא עפה ורוצחת – על שמיד כשמניח את הסכין

 משתנה דין – לפני נפילתה ורציחתה שיהוי בזמןויש , כאשר מניח את הסכין

וחייב רק על נזקי ממון ולא על דיני , "אישו משום ממונו"ה הוא ומעת, סכיןה

 .נפשות

מיד עם סכינו ומשאו היו עפים , שבאמת אילו אבנו, מתורצת התמיההכ "וא •

ואם הסכין , היה מתחייב גם בדיני נפשות בוודאי שהמניחן –על גבי הגג הנחתן 

החפצים על אלא שהמציאות הרגילה היא שלאחר הנחת . ייחשב כרוצח –הרג 

כ "א.  מגיעה רוח מצויה ומעיפה את החפציםכ"אחורק , יש שיהוי כלשהו –הגג 

כ תולדותיהם כיוצא בהם "וא, אלא דיני ממונות, אין כאן דיני נפשותבוודאי ש

  .ולא קשיא מידי

  

ונניח שמציאות זו היא כאילו שם את ( אם ראובן מחזיק את הכובע כמה דקות בידו – ובענייננו

 הגיעה הרוח כעבור כמה דקותורק , )ונקרא נזק מזומן, כפי שלמדנו לעיל, ל ראש גגוהכובע ע

אישו לפי דברינו דלעיל הנזק שיש כאן נחשב כ – החזקה ועקרה את הכובע מתוך ידו

אישו משום "מ במקרה המשל שהבאנו לפטור את ראובן על הנזק הרפואי מאחר ש"ונפק( משום ממונו

שהוא פטור , "טמון"וכן לפטור אותו מנזק משקפיים מכוח דין , "ריפוי"מזיק ופטור בהרי הוא כממונו ה" ממונו

  .)"אישו משום חיציו"ואינו פטור ב" אישו משום ממונו"ב
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  ממציא את עצמו. ה

שמעון המציא את עצמו למקום באפשרות לפטור את ראובן מאחר שועתה נדון 

  .הנזק

  

פרט לממציא את " )את רעהו ביער(ומצא " דנה במילה ).ג"במסכת בבא קמא דף ל( הגמרא

. והשאלה היא אם גולה או לא, ברוצח בשוגגהסוגיה שם עוסקת . עצמו שפטור

והוציא הלה את ראשו , אבן שיצאה מתחת ידובמקרה של בגמרא אמוראים ונחלקו 

ורבי יוסי בר חנינא פוטר אמנם , שרבי אליעזר בן יעקב פוטר את הזורק, וקיבלה

, שבת, מתחייב המזיק בתשלומי ריפוי, במקרה של נזיקין(מחייב בארבעה דברים אבל , מגלות

א פסק "הטור בסימן תכ( דברים' שיש פטור גם בד, ונפסק כדעה הראשונה. )בושת וצער

 .)ל-כ"וכן פסק בשולחן ערוך סימן ת, ם פסק שפטור אפילו מנזק"והרמב, דברים וחייב בנזק' שפטור מד

  

 וכתבו". ומצא" שחידשה התורה בפסוק מה גדר הפטור וחקר הראשונים והאחרונים

  :שתי אפשרויות להבין גדר זה )בכללות(יש ש

וכן כתב ( הביא את הנזק על עצמוהוא – בזה שהוציא את ראשו – הניזקהתחדש ש •

שיעורי רבי בספר ובדומה למד ,  בתחילת המסכתהחזון יחזקאלוכן כתב , בתשובה איגרק "הגרע

ואפשר גם בזה לחלק שזו גזירת הכתוב לחייבו או שיש  ,)ה"אות של. כות דף חלמסכת מ (שמואל

  :או, )בזה סברה ישרה ואין כאן מקומו

, )שלא ידע שהלה יוציא את ראשו במפתיע( אנוס בושהוא  עשה דבר המזיקהתחדש ש •

 .)א" בסימן תכח"הבוכן כתב , הנימוקי יוסףדעת ( הנזק לא מתייחס אליוולכן 

  

 או  את עצמוהניזק הזיק ש פטור למזיק בגלל לחקור אם הפסוק חידשיש :ובקצרה

  .הזיק באונסהמזיק הפטור הוא בגלל שששחידש 

  

  :שכן, ברשות הרביםשהנזק אירע ,  למקרה שבענייננומ"ויש בזה נפק

אין הבדל בין רשות היחיד לרשות  – הניזק הביא את הנזק על עצמואם נחשב ש •

  .המזיק בוודאי פטורואילו ,  לניזקבכל מקרה הנזק שייך – הרבים

יש מקום לומר שהנזק באונס הוא כאשר לא  – המזיק הזיק באונסואם נחשב ש •

או , כהזורק חפץ מראש הגג, כמו הדוגמאות שבסוגיה( היה עליו לדעת שיש אנשים בסביבה

כאשר מסתבר שעלול לפגוע  – אבל ברשות הרבים, )ב"אדם שהניף גרזן ביער וכיוצ

  .לא ייחשב אנוס אלא פושע – באחרים
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שמעון הוציא " לפטור את ראובן בגלל שבמישור העקרוניעד כמה שייך אלא שיש לדון 

  :י הנקודות הבאות"עפ, וניזוק בעצמו" את ראשו

,  לפטור זהפסוקמה צריך : יש להקשות, מטעם אונסשהפטור הוא , ח"לפי הב •

: ז"במסכת בבא קמא דף כ( התוספותו נחלק" אונס גמור"ובגדר (  תמיד פטוראונס גמורהרי 

ה "ד: ג"ובמסכת בבא בתרא דף צ, ה וסבר"ד: ב"וכן במסכת בבא מציעא דף פ, ה ושמואל אמר"ד

  .))ה ואתא רבי יהודה"ד: ב"במסכת בבא מציעא דף פ( ן"והרמב )חייב

פרט לממציא " יש פטור של כ"ג – ם שם הולכים שרבים זרק למקושכתב שאפילו(י "מוכח מרש •

בכל  – שאפילו היה לו להעלות בדעתו שהשני עלול להוציא את ראשו(ומהתוספות  )"ת עצמוא

ולהטיל את מעשה הנזק , לפטור את המזיק שלמדו שגזירת הכתוב היא )זאת פטור

 .על הניזק

 .)ג"למסכת בבא קמא דף ל( בפני יהושעיעויין  :ממציא עצמו ברשות הרבים •

מאחר , ברשות הרבים"  את עצמופרט לממציא"אם יש פטור של שהסתפק 

כ בלאו הכי יש לחייבו בארבעה "א – שהמשנה עוסקת בזורק אבן לרשות הרבים

תחילתו "עדיין מתחייב מכוח מאחר ש, "ממציא את עצמו"דברים אפילו ב

כ בברייתא העוסקת "משא, שכן ברשות הרבים מצויים אנשים רבים, "בפשיעה

גמורה אלא רק קרוב " תו בפשיעהתחיל"ושם אין , "מצא את רעהו ביער"ב

י בר חנינא שאפילו הכי "וחידש ר, לפשיעה וסופו באונס למי שממציא את עצמו

שמדובר על זורק  –  אמנם למסקנה בתחילת מסכת מכות.חייב בארבעה דברים

  .ייתכן שאין לחלק בין הרשויות – לאשפה

אדם את עצמו כתב שמה שתמיד ממציא  ).ג"בבא קמא חלק ג דף ל( ובמנחת שלמה •

אין  – )כגון לצאת מפתח ביתו או להיכנס ממבוי למבוי(,  כל שהוא דרך הרגלודרך הילוכו

ורק כשהמציא את עצמו , )ואין בזה כדי לפטור את המזיק( זה נחשב לגדר של ממציא

אז הוא נחשב  – )ב"כגון הוצאת ראש או יד מהחלון וכיוצ( בדבר שאינו בדרך הילוכו

 ".ממציא את עצמו"

 אם עסקינן בגזירת הכתוב המפקיעה את אמנם: הניזק נכנס לפני המזיק •

, אין לך בו אלא חידושו – ל הניזקע מטילה את האחריותאחריותו של המזיק ו

ר מעשיו של הכניס את ראשו לאחכשהניזק דווקא  ונאמר שהחידוש מתחיל

 .לא כאשר הניזק כבר היה במסלול הנזקו, המזיק

כבר היה מוכח שיגיע במקום שואפילו , ייל במקום זה אם הניזק כבר טממילא •

וכגון , מזיקהה האבן מתחת ידו של ת שיצם הנזק קודםקוכגון שכבר החל ללכת למ(  הנזקםלמקו
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וייתכן ששמעון הוא , שיש עוברים ושבים ברשות הרבים עוד לפני תעופת הכובע, המקרה שבענייננו

מאחר שעדיין לא התקיימה , זיקהחיוב הוא עדיין על המבשלב זה  – )אחד מהם

 ע בזה"וצ .שאין לך בו אלא חידושו, "פרט לממציא את עצמו"גזירת הכתוב של 

, פוטרת את המזיק כל זמן שהניזק נמצא בתנועהשגזירת הכתוב , לאידך גיסאכי אפשר גם לומר (

  .)ולא חשוב מתי החל ללכת

נלמד "  עצמוממציא את"פטור של למדנו שה :אדם המזיק ולא ממון המזיק •

, אדם המזיק בויש לדון אם פטור זה הוא דווקא', שזרק כלי וכו, באדם המזיק

אולי לא נוכל  – ממונו המזיק במקרה שאדם הוציא את ראשו במסלול של אבל

חמורים  ולכאורה יש קל וחומר שדיני אדם המזיק בדרך כלל .לחדש פטור זה

  .)אמר ההיפךומדוע שכאן נ( מדיני ממון המזיקיותר 

מצאנו  – אדרבה, לא מצאנו פטור זהשבממון המזיק אלא שאפשר להראות  •

ממציא הניזק את חייב ברשות הרבים אף שלעולם  – בוראב נזיקין הנה : ההיפך

  בלבדפטור זה קיים אלא באדם המזיקן אי שלכאורה משמע מכאןו, עצמו אליו

כגון שאין , בין שאר החידושים( את עצמוויש לענות שאכן התחדש בבור שאין פטור של ממציא [

אבל אין בזה ראיה לשאר אבות , )ועוד, שיש פטור של כלים, שכן כל בור הוא גרמא, פטור של גרמא

  .]הנזיקין

חיוב  :).ג" במסכת בבא קמא דף לאילת השחרשהביא מרן ה( דוגמה נוספת לעניין זה •

כאשר נגמר הזמן רק מתחיל  – הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו

וכאשר עבר על דבריהם והשאיר את הכותל או . שנתנו לו המומחים לקוץ בהיתר

מתי הגיע : ויש להבין. "מעשה מזיק"האז מתחיל  – האילן על עומדם הרעוע

 לאחר שהאילן כבר נחשב למסוכןאם הגיע  – האדם שעליו נפל האילן או הכותל

דוע שלא ייחשב כ מ"וא, המזיקמילא נחשב שבא לאחר מעשה מ – ועלול ליפול

ולא מסתבר להידחק ולומר שהניזק היה שם עוד ( !ובעל האילן ייפטר, ממציא את עצמוכ

 שבזה חידשו שבעל האילן ייפטר, ונשאר שם גם לאחר זמן הסיכון, לפני שהגיע זמן הסיכון של האילן

 רק לאחר התנועה מתחיל" ממציא את עצמו"אמנם יש לענות שכנראה [ .)...נראה דחוק מדי –

רק לאחר שהכותל ואילן יתחילו  – ובמקרה זה, הראשונה של המזיק ולא מרגע שעומד לנזק

 .]"ממציא את עצמו"מכאן מתחיל שלב הפטור של  – לנפול

גם ( לא נוכל להוציא ממון מהמזיק – זהבעניין ומאחר שלא יצאנו עם דבר ברור  •

  .גם בנזקי ממון" ממציא את עצמו"כי ייתכן שיש פטור של , )אם אינו אדם המזיק
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שבאדם ( אם נאמר שיש הבדל בין אדם המזיק ובין ממונו המזיק לעניין זה – מכל מקום

 נחזור מקרה שבענייננובכ "א – )ובנזקי ממון לא קיים פטור זה, "ממציא את עצמו"המזיק יש פטור של 

אישו "או שהוא שייך יותר להיות " יציואישו משום ח"אם המקרה שבעניינו מתאים להיות ( לחקירתנו לעיל

 )שהמזיק פטור כאשר יש ניזק שממציא את עצמו( שאדם המזיק, מ לקולא"נפקויהיה , )"משום ממונו

הספק  ש ויוצא.)בכל זאת חייב – שאפילו שהניזק המציא את עצמו( קל יותר מממון המזיקהוא 

מכריע את החיוב  )"אישו משום ממונו"או " אישו משום חיציו"אם הוא ( בהגדרת המקרה שבענייננו

  .של ראובן לנזקו של שמעוןאו את הפטור 

  

  כוח המשיכהי "נזק שנעשה ע. ו

את לא הכובע שבר ש, )וכבר הזכרנוהו לעיל( לם מביניםדבר שכוב ת מחשבה נקודהאיריש לו

אלא ברור , בכל עוצמה שלא יעוף, שכן כובע אינו יכול לשבור משקפיים, המשקפיים

  :כדלקמן, כמה אפשרויותוניתן לחשוב על , אחרתיאות היתה שהמצ

  . לקרקענפלו מאליהםהכובע הזיז את המשקפיים והם  :כוח המשיכה •

 והפיל את המשקפיים ,הכובע פגע בשמעון והוא נרתע מהפגיעה : עצמינזק •

  .לארץ

 והרוח הבאה העיפה,  הכובע הזיז את המשקפיים מקצה האף:שלב שני של רוח •

  .ים לארץאת המשקפי

  

 : כמה מאורעות אפשריים לאחר פגיעת הכובע לגבי המשקפייםיש לדון על: ובקצרה

ַשנְבעת מהמכה( י הניזק" עונפל, )י כוח המשיכה"ע( הם מאליונפל   .י הרוח"נפל ע, )ִ

  

 ממקומם הבטוח על גרם למשקפיים לזוז  רקשהכובע – ונפתח באפשרות הראשונה

 על נפלו מאליהםוהשלב הבא היה שהמשקפיים , ןאו תלייתם הבטוחה על האוז, האף

  .הקרקע

  

אב י הרוח תידון מכוח תולדה ד"תעופת כובע עשאפילו אם נכריע שמשמעות הדבר 

כ "אחו, אבל אם הכובע רק הזיז, כל זה דווקא בפגיעה ישירה ונזק ישיר, נזיקין אש

 הקרקע שברה ובסופו של תהליך )"כוח המשיכה"הנקרא ( בכוח אחרהתקדמו המשקפיים 

  .גרמאמדין אולי נפטור את ראובן בעל הכובע  – את המשקפיים
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י " שכל דברינו אלה שייכים אם נאמר שהנפילה של המשקפיים לאחר שנחבטו עאלא

ולכן יש לדון עליו אם תוספת זו נחשבת ככוח ראשון או ככוח , כוח נוסףהכובע נחשבים כ

כבגמרא במסכת (גרמא בנזיקין פטור בידי אדם (  בגרמאנפטור או נחייב עליווכן יש לדון אם , שני

  . ))ג-ו"ובשולחן ערוך בסימן שפ: ה"בבא קמא דף נ

   

שנפלו לאחר אזהרה  ):בגמרא במסכת בבא קמא דף ו( "הכותל והאילן"את סוגיית  למדנו לעיל

 ויש בזה וויכוח ,תוך כדי נפילהוהזיקו , ובעל הבית לא שעה לאזהרות, שעומדים לקרוס

  ".בור"או מדין " אש"בראשונים ובמפרשים אם נדון מדין 

  

ה "ד: בבא קמא דף ו(א " והרשב)א בסוף-בבא קמא א(ש "הרא, )ה היינו בור"ד. שם בדף ו( התוספות

, ובלתי אותו כוח לא היה הולך ומזיק,  כוח אחר מעורב בו–כיוון שהאש  : כתבו)תוך

 יותר יש לדמותן לבור מאשר –  כוח אחרנופלים מעצמם בלא )הכותל והאילן(ואילו אלו 

  .לאש

  

נראה  ועוד , ולא בכוח אחרמכוחו העצמי המזיק הולך –בכותל ואילן  שלמדנו מדבריהם

, אלא הוא כוח פנימי של המזיק עצמו, אינו נקרא כוח אחר" כוח המשיכה"שמדבריהם 

  .והוא חלק מהגדרתו

  

יים של חברו אל מעבר  את המשקפהסיט בידייםפשוט שאם אדם  – וגם בסברה

 ,אדם המזיקפשוט שאדם זה ייקרא  – והמשקפיים נפלו מחמת כוח המשיכה, לשולחן

החייב באמת הוא ל מעבר לשולחן ות המשקפיים א א"ק הדףר"לא נאמר שהמזיק ו

  .גמר את המלאכהש ,"כוח המשיכה"

  

עשה המשך הנזק שנהכל נחשב כ – אם המשקפיים נפלו מאליהם לקרקע – ובענייננו

  .י ראובן"ע

  

  רתיעת האדם גרמה לשבירת המשקפיים. ז

האדם הנפגע זז  – שמחמת פגיעת הכובע – לעיללאפשרות השניה שהעלינו ועתה נפנה 

  . וזה מה שהפיל את המשקפיים – 'או הסיט את ראשו וכו, לאחוריו
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, עצמוהזיק את הניזק :  כלומר" אנפשיהאזיקאיהו ק"נקרא הדבר בדיני נזיקין 

  .המזיק פטורמילא מו

  

מביאה רשימה של ה, ).ו"דף נ, תחילת פרק הכונס, במסכת בבא קמא( בברייתאלדין זה המקור 

פטור בדיני אדם וחייב בדיני שדינם ש, גרמאשבהם אדם עושה נזקים מסוג , נושאים

היודע עדות ו, שוכר עדי שקר להעיד, כופף קמת חברו בפני הדליקה, כגון פורץ גדר בפני בהמת חברו( שמים

כגון עושה מלאכה במי ( לרשימה זו עוד כמה נושאים כ מוסיפה הגמרא"ואח, )ואינו מעיד לו

ובמסגרת זו , )'ו וכו"שולח את הבעירה ביד חש, נותן סם המוות בפני בהמת חברו, חטאת ובפרת חטאת

  . פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים–המבעית את חברו  –מביאה הגמרא נושא נוסף 

  

ו מבעית את חברה: לומדת הברייתא דין זה ).א"במסכת בבא קמא דף צ( ובהמשך הגמרא

 אחזו ותקע ,פטור –זנו וחירשו ותקע בא : כיצד,םיפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמ

הוא דאבעית משום דאמרינן : ...והטעם לפטור כתוב לפני כן. חייב –באזנו וחירשו 

  .)כפי שיבואר לקמן, כלומר האדם הבעית את עצמו( נפשיה

  

 –אדם : הוסיפה הגמרא בעניין זה עוד פרט חשוב ):ד"במסכת קידושין דף כ( ובסוגיית שן ועין

ולכן , שנחשב בר דעת, כלומר המיוחד באדם,  איהו קאבעית אנפשיה–דבר דעת הוא 

 ולא הניזק עשה לעצמו את הנזקוהתוצאה מתייחסת כאילו , הוא זה שהבעית את עצמו

  .זיק עשה את הכלנחשב שהמ

  

י "בעתה עהכרתיעה של שמעון מהכובע שנחת עליו אם נדמה את ה –ולפי זה בענייננו 

מחדלו מאחר שפעולת הקלקול הנובעת מהבעתה זו היא בגלל נאמר ש – תקיעה באוזן

  .בעל הכובע לפטור את ניתן – )ו הוא ניזקעשיי מ"וע, שהיה יכול שלא להינזק( של הניזק

  

  וכוח שניכוח ראשון . ח

, שלאחר פגיעת הכובע בשמעון,  שעלתה לעילה נפנה לאפשרות השלישיתועת

המשיכה את "באה הרוח החזקה שהיתה שם ו – והמשקפיים הוסטו מאפו או מאזניו

וזה גרם בפועל , ב"והעיפה את המשקפיים אל הקיר או אל הקרקע וכיוצ" המלאכה

  . לסופם של המשקפיים

  

  :שתי הגדרות שונותואפשר לחלק אפשרות זאת ל
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ובאה , המשך השלב הראשוןשהשלב השני של הרוח היא : כוח ראשון וכוח שני •

  .כפי שנלמד לקמן, מכוח השלב הראשון

אלא שאינו בא , השלב השני הוא אמנם המשך השלב הראשון: אש שעשתה אש •

  .שלב הבא בנזקמכוחו אלא רק 

  

למסכת אוצר העיון יעויין בספרנו ( ה זוסוגיובעבר כבר עסקנו ב, ונפתח בענייני כוח ראשון ושני

ונלקט משם את הנושאים הנצרכים , )"כלי שנפל למכונה תעשייתית וחיבל בה" – 'בבא קמא סימן ב

  :כדלקמן, לענייננו

המופיע במשנה " מבעה"מבררת אולי אב נזיקין  :)במסכת בבא קמא דף ד(הגמרא  •

י "ם שהכוונה לנזק הנוצר ע מבארי)ה ואימא"שם ד(והתוספות . הוא נזקי מים

. י כך המים שוצפים וזורמים וגורמים לנזק"וע, פתיחת סכר של מאגר מים

לחייב בהם " מבעה"י מים אלו מתאים להגדרת "והנדון הוא האם הנזק הנוצר ע

  .את המזיק

 והכוונה לגמרא ,בדיני נפשותאלא ,  לדברי התוספות אינו בדיני ממונותהמקור •

ואשקיל ,  האי מאן דכפתיה לחבריה,אמר רב פפא ::)ז"דף ע(סנהדרין מסכת ב

בכוח אבל , בכוח ראשוןוהני מילי .  גיריה דידיה הוא ומחייב–עליה בידקא דמיא 

 חיציו אלו –והרים את הסכר וירדו עליו המים , רואדם שכפת את חב( הוא גרמא בעלמא – שני

  .)זה גרמא ופטור הרי –אבל בכוח שני ,  בכוח ראשון–וכל זה . וחייב על רציחתו

  הדיניבפרט שההבדל, "כוח שני"ובין " כוח ראשון"מה ההבדל בין וצריך להבין  •

שהרי ( מאודקטן ההבדל במציאות ומצד שני , )חיוב לעומת פטור( הוא קיצוניביניהם 

  .)המשנה את הגדרת הדין, אלא יש חלוקה הלכתית, אין כאן שני כוחות מחולקים הנראים בעין

 : כוח ראשון::)ז"סנהדרין דף עמסכת ב(י "שיטת רש:  הגדרותשתי ויש בראשונים •

המים אותם  : כוח שני. הנופלים מיד עם הרמת המחסום הראשוניםהמים

:  כוח ראשון:)שם(ה "שיטת הרמ . לאחר שהתקדמו למרחק נוסף)הראשונים(

 המים השניים הבאים אחרי המים :כוח שני .המים הראשונים במשך כל דרכם

  .םהראשוני

ה הוא איך להגדיר "י לרמ"ניווכח שעיקר החילוק בין רש, ובהתבוננות מעמיקה •

 והתייצבו במסלול , לאחר שעברו את המטח הראשוןהמים הראשוניםאת 

או שעדיין יש , )י"רש(י  כוח שנאם הם נקראים כבר, זרימה שיש בו כוח עצמי

  .)יד רמה(כוח ראשון עליהם שם של 
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דוע המים הראשונים לאחר שהתקדמו אין להם דין י מ" הקשה על רשוביד רמה •

 להתחיל –" אש"הלוא זה בדיוק דרכו של כל אב נזיקין . אישו משום חיציושל 

.  ולהזיק במרחקכוח אחרי "ומשם להתקדם ע,  המבעיר את האשבכוח ראשון

 ")מים"ושמו (הרמת המחסום יצרה מזיק : שזהו בדיוק המצב, לכאורה, וכאן נראה

כך המים מסוגלים להמשיך את , י הרוח"כמו האש המסוגלת להתפשט ע(תפשט המסוגל לה

כוח , כוח המשיכה(י כוח אחר "ומשם הוא מתקדם ע, הפועל בכוח ראשון, )תנועתם

  .)כלים שלובים או כל מה שנגדיר במציאות, האינרציה

שיעור סוף , בסטנסיל, קמא  על בבאשיעורי רבי שמואלראה ( לקושיה זו והתירוץ המקובל •

שמירה  או אי( י מעשהו"עאם האש נוצרה " אישו משום חיציו"הוא שיש הבדל ב, )'ו

 כל – על ידוכאשר האש נעשתה . ולא על ידו, נעשתה בגרמאאו ש, )מספקת על אישו

אבל כאשר ". אישו משום חיציו"מדין , מיוחסות אליוהתוצאות של המעשה 

, כ אינה קשורה אליו ישירות"ג התוצאה – בגרמתואלא , האש נעשתה לא על ידו

  .פטור על תוצאת המעשהולכן הוא , אלא רק בגרמא

  

לאחר שהכובע של ראובן נתקע בפניו של ( המשך תעופת המשקפייםאם נדון את  – ובענייננו

והדין , גרמא בעלמאכ הנזק הנגרם כאן הוא "א – של שמעון" אש"של הכוח שני כ )שמעון

  .) בדיני שמייםגם( פטור לגמריבגרמא בשוגג ש

  

  אש שעשתה אש. ט

אם נאמר שלאחר שהכובע הזיז את , להגדיר את המציאות שבענייננואפשרות נוספת 

והעיף את המשקפיים למקום , בגל נוסף, הגיע שוב הרוח – המשקפיים מקביעותן

ונלמד היאך מתבוננת התורה על , אש שעשתה אשאנו נתייחס למאורע זה כ – שבירתם

  .מהלך זה

  

עץ שקרס " – ח"למסכת בבא קמא סימן כאוצר העיון יעויין בספרנו ( בשאלה זובר כבר עסקנו ובע

  :כדלקמן, )הנצרכות לענייננו( ונעתיק משם כמה נקודות, )"מחמת שריפה

ומהשריפה , במדורה שעברה את החצר ושרפה עץהמקרה שם עסק  •
  ?האם בעל האש חייב. נפל העץ על המרפסת של חברו והזיק

איש בור ולא שור " שלומדים" כי יכרה איש בור" את הדיוק מהפסוק ולמדנו •

אבל , ועל נזקי בור לחוד על נזקי בהמה לחוד שיש חיוב הכוונה – ובפשטות ,"בור

  .בור שעשתה הבהמהאי אפשר לחייב על 
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, הגבילה את חיובו של האדם על נזקי שורושדרשה זו , וההבנה בדין זה •

 כאשר הממון אבל. עצמובהזיק  שלו שור שהאיבתנ דווקא זו היאשהתחייבות 

  . התחדש שבעל הממון פטורכאן – מזיק יצרשלו לא הזיק אלא 

,  מביאים את דין הגמל שנשא פשתן)ה איש"ד, .ח"במסכת בבא קמא דף מ(ובתוספות  •

הרי  – והשאלה היא מדוע שייפטר.  פטור–והבעיר את כל הבית , ונתקל באש

איש בור ולא "ומדים התוספות שיש כלל דומה לומכאן ל? אש" הבעיר"הגמל 

וגם חידוש , "איש אש ולא שור אש"וייקרא , "אש"גם לגבי אב נזיקין , "שור בור

ולא על אש שנעשה בידי , אש שאדם עושהשחייבים על  ,זה נלמד מפסוק מיוחד

  .ממונו

אישו משום "בשהרי , "אישו משום ממונו" נכון רק במקרה של  שכלל זהוכמובן •

 :)כבגמרא במסכת בבא קמא דף ג( לכה למשה מסיניה שהוא, צרורותיש דין " יציוח

 אומרים אין" אישו משום חיציו "ולכן אם,  על צרורות חצי נזקחייבתבהמה וה

  ."איש אש ולא שור אש"

, האש של המזיק יצרה עוד מציאות של נזקשבו , ובמקרה המדובר לעיל •

הכל אש האם נאמר ש: דשה שנוצרהוהשאלה היא איך לכנות את המציאות הח

וצריך לברר ( אש עשתה אשאו שנאמר ש ,)שלא מחלקים בין החיובים, וגם החיוב אחד( אחת

  .)"איש אש ולא אש אש"אם יש דין של 

במנחת ויעויין , שמסתפק) טז-בבא קמא סימן ב(חזון איש יעויין ב( ונחלקו בזה האחרונים •

  .)אש אחתשמכריע שהכל :) ז"בבא קמא דף י(שלמה 

  

אבל על , של כובעו" אש"אפילו אם אפשר לחייב את ראובן על ה – ולפי זה גם בענייננו

ובמקרה זה נוקטים , יש בזה ספק אם אפשר לחייב" אש שעושה אש"השלב השני 

  .פוטריםו" המוציא מחברו עליו הראיה"ב

  

  היאך קובעים מחיר לנזק משקפיים. י

נניח שכבר מצאנו . מחיר נזקי משקפייםבהעוסק  מאמר מוסגרנוסיף  – ולסיום השיעור

 את עליו לשלםוהחלטנו שראובן נקרא מזיק ו, את כל החיובים האפשריים למקרה זה

  ?כמה ישלם ראובן על המשקפיים". משקפיים"החפץ שניזק הוא . הנזק

  

כששמין השלשה : )א-ג"בסימן ק( כנפסק להלכה, ערכו בשוקכל מחיר לנזיקין הוא הגדרת 

 שנמכרים הקרקעות אז כפי הזמן וכפי השעהאין שמין אלא , והוקרקע הלאת ין שמא
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מה ישומו לו כפי , מקרקעי או מטלטלין, כל מה שיתן לו: )ט-א"בסימן ק( וכן, באותו מקום

  .לפי השעה ולפי הזמן, אפילו בביתו, שיוכל למכרם מיד

  

כל זוג משקפיים מאחר ש, אין להם מחיר בשוקהוא ש  נזק למשקפייםבשומתהבעיה 

, שאין בהם כל צורך לאדם אחר,  מספר וצילינדר וזווית המיוחדים לאדם זה בעלהוא

ונחלקו .  אפסואילו מחירו לציבור בשוק הוא, כ המחיר שווה באמת רק לאדם זה"וא

נזק לדיסק " – ב"למסכת בבא מציעא סימן עאוצר העיון ויעויין בספרנו ( בעניין זה גדולי הפוסקים

  :כדלקמן, )הנצרך לענייננו, וכאן מובא תקציר של אחד המקרים שם, " שיעוריםהמכיל

ביל ששהיה לו  :)ט"במסכת כתובות דף קהמשנה ( בסוגיית אדם שאבדה לו דרך שדהו •

 אדמוןשדעת , ועתה אבד השביל, פנימיתבין השדות החיצוניים לשדהו ה

 ,"יפרח באוויר"שיקנה לו דרך או ש –  חכמיםודעת, שמפקיעים דרך מינימלית

פשוט שעליו לתת  – אם מדובר שהמקיף הוא אדם אחד( היאך מדובר כאןובגמרא ביררו 

מדובר  – סיקה הגמראומ ,)כל אחד יכול לדחותו ממנו – ואם המקיפים הם ארבעה ,לתובע דרך

ונקבעה הלכה ( ולפי רבנן,  יש כאן רק אחדלפי אדמון ולכן, יחיד שקנה מארבעהב

,  ניחא–אם תשתוק :  יכול הנתבע לומר לתובע– )ב-ח" ערוך סימן קמבשולחן, כמותם

ומעתה יהיה כאן יותר ,  אחזיר את אחת הקרקעות למי שמכר לי–ואם לא 

ומעתה כל אחד מאיתנו יוכל לדחותך . מאשר נטען אחד לתביעתך לקבלת דרך

  ".המוציא מחברו עליו הראיה"בטענת 

שיש , שמדובר על אדם יחיד(על מסקנת הגמרא  הקשה )א-ח"סימן קמ( נתיבות המשפטוב •

שהרי יש , מקור הפטורוצריך להבין את , )ובכל זאת פטור, לו בודאי את שבילו של הפנימי

 מדוע שלא ישלם את דמי הדרך מדין -א :רק נדגים, ולא נאריך בזה( כאן כמה קושיות חמורות

 ואפילו אם -ג. תיו קרקע שאינה שלוכ נמצא שיש בין שדו"א,  הרי קרקע אינה נגזלת-ב". משתרשי"

 מה היה ההיתר שלו לקנות -ד.  סוף סוף דבר שאינו שלו מעורב בדבר שלו–הדרך אינה ידועה 

?  מדוע שלא יחזיר– כיוון שהקונה יודע את האמת -ה. אם ידע שיש בזה גם קרקע גזולה, מהארבעה

  . )יין שםיעו –ועוד 

 בעל השדה החיצון הוא בגלל שאין שהסיבה לפטור את נתיבות המשפטהוחידש  •

זכות שיש לפנימי לעבור דרך ַהכוונה ל( מזיק שעבודו של חברואלא דין , כאן כלל דין גזל

אי כיוון ש,  שומת הנזק כאן היא אפס–וכאשר דנים מדיני מזיק , )שדה החיצון

יעויין (מפני שאין לה ערך ושיווי לאדם אחר , אפשר למכור דרך זו לאדם אחר

  . ) שהביא ראיות לדין זה המשפטותבנתיב
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באופן שאין מחיר לנזק , לגבי אדם שהזיק את השני תיבות המשפטנשם הן דו •

והוא שימושי רק , שניזק עשוי באופן שאין לאחרים כל צורך בושכן החפץ , זה

שלכל אדם יש , הוא דוגמה טובה לכך, נזק למשקפייםעניין ה, והמקרה שבענייננו( לניזק עצמו

ובמקרה זה פוסק  – )שאין בהם כל צורך לאדם אחר, צילינדר וזווית המיוחדים לומספר ו

  .המזיק פטורנתיבות המשפט ש

של השובר את זכוכיות ,  למקרה שלנונתיבות המשפטובהשוואת דינו של  •

לכאורה גם במשקפיים פרטיות אין מחיר בשוק לזכוכיות , המשקפיים

  . ריך המזיק להיפטרצ  לכאורהכ"וא, המותאמות לאדם אחד בלבד

קהילות , )ג-בבא קמא ו, חושן משפט( חזון אישה, )ו"סימן שפ( ערך שי( אלא שיש החולקים •

  . שכל דבר שיגיע לידי תיקון נקרא נזק ממשי– ) ועוד)ט"בבא קמא סימן ל( יעקב

אדם במקרה של ) ד"סימן פ(שתייה  אבןת "שוב:  בדעת אחד החולקיםונתבונן •
 –וכשאדם מאבד את דרכונו . שאין שוויו אלא לבעליו,  דרכוןחברולשהזיק 

שהביא את דעת נתיבות , עיין בדבריו. יש עליו הוצאות להוציא דרכון חדש

 חייב המזיק –שנאלץ להוציא דרכון אחר , ומכריע שאם המצב הוא כזה, המשפט

  .)למרות שערכו רק לבעליו(

דרך השומא . זהכ על נזק  תשלוםשצריךלפסוק נוהגים בבתי הדין  – ולמעשה •

בחישוב ערך הקניה פחות הבלאי , כמה שווה החפץ לניזק היא לברר המקובלת

אילו היה נזקק , והיסוד הוא שגם למזיק. וערך זה ישלם המזיק, וההתיישנות

, כ"וכן שאר בני אדם ג,  זה היה הסכום שהיה מוכן לשלם על חפץ זה–לחפץ זה 

  .  עבורו ממון זהברצון לשלםאלא , חיסרון בשוויות ממונית אין לחפץ כלומר

  

ד ישומו את הבלאי "ובי, את זכוכיות המשקפיים צריך לשלםהמזיק  – לכןו

  .ועד כאן המאמר המוסגר .והמזיק ישלם את המחיר בניכוי בלאי זה, וההתיישנות

  

  .  לניזקצריך לשלם שהמזיק היינו מכריעיםאם  – וכל זה

נפלו בין אם המשקפיים ( רוב האפשרויות נוטות לפטוריצא שלמסקנת השיעור  – םאמנ

ַשנְבעת מהמכה(י הניזק "נפלו עובין אם , )י כוח המשיכה"ע(מאליהם  אם נדון  – ' בשלב בי הרוח"נפל עואם , )ִ

, "אינה מצויה"וכן יש צד לומר שהרוח נחשבת , יש בזה מחלוקת – ואם נדון כאש שעושה אש, פטור – ככוח שני

ראובן בעל הכובע ולכן בשורה התחתונה , )"פרט לממציא את עצמו" שיש פטור של וכן יש צד לומר

  .מנזק המשקפייםפטור 
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  סיכום ומסקנות. יא

האם צריך  – והכובע עף והזיק את משקפי חברו, אדם שהחזיק כובע ביד ביום סערה

  :ונאמרו בזה הנושאים הבאים? לשלם על נזק זה

  .)סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו, כאבנו( תולדה דאש :זיקשם המ •

 מלשלם ופוטרת רוח שאינה מצויהו,  לשלםהמזיקאת  תמחייב רוח מצויה •

  .מזיקשכן לא היה עליו להעלות בדעתו שהחפץ שנמצא שם הוא , נזיקין

  .נזקים אפשרייםשניתן להתכונן אליה ולמנוע  , מצויההיאסערה רוח הבשלב זה  •

ולהתייחס ,  שלפניו רוח שאינה רגילהעליו להבין – "אדם מועד לעולם"אם  •

  .וחייב, רוח מצויההנזק נחשב כחל ב – ומאחר שלא היה זהיר מספיק, בהתאם

חיוב הבעלים לשמור עליו שלא ויש , שיהיה מזומן להזיקיש תנאי בכל מזיק  •

  .רת נזק בשם מזיקקשה לקרוא לכל פעולה שמייצ –  וללא זה,יזיק

עומד נדרש במזיק תנאי שנקרא  – )בדוגמת הכותל והאילן( לפני שמחייבים על המזיק •

  . בסמיכות לשעת הנזקלנזק

כל דבר שיכול  – גם כאשר יש רוח נדירה – אדם מועד לעולםמאחר ש – מצד שני •

  .עומד לזהוממילא כבר נחשב , לעוף ולהזיק נכנס תחת אחריותו

לגבי אבנו סכינו ומשאו בראש הגג שנפלו  – משום ממונואו אישו משום חיציו  •

ואם היה שיהוי , "אישו משום חיציו"נקרא תולדה ד – שאם זה מיידי( בשיהוי זמןתלוי  – והזיקו

  .)"אישו משום ממונו"ייקרא תולדה ד – זמן

דנים אם הכוונה לאונס  – הפוטרת את המזיק" פרט לממציא את עצמו"סוגיית  •

ממציא את עצמו ברשות "יש נדון של , עשה עצמי של הניזקהמזיק או למ

  ".ממון המזיק"ושל נדון אם שייך גם בדיני , של תזמון המזיק והניזק, "הרבים

  .והוא חלק מהגדרתו, של המזיק אלא הוא כוח, כוח אחראינו " כוח המשיכה" •

  .שהוא הזיק את עצמו, מבעית את חברו מדיןפטור  – נזקגרמה לשרתיעת הניזק  •

אש י "או ע, גרמאהנחשב , כוח שניי "אפשרות להגדיר את שבר המשקפיים ע •

  .מחלוקת אם לחייבשיש בזה שעושה אש 

כי אינו , אם משלמים או לא( מחלוקת אחרוניםלמשקפיים נמצא במחיר נזק קביעת  •

  .שמחייבים נזקונפסק כאלו , )ראוי לאחרים

שרוב מאחר , קפייםמנזק המשראובן בעל הכובע פטור  – ובשורה תחתונה •

  .נוטות לפטורשדוברו בשיעור האפשרויות 
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