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מושב ב
הגנות בדיני עונשין :תיאוריה משפטית ועיון למדני
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כורח וצורך בתורתם של האחרונים
פרופ' אהרן אנקר (אמריטוס) ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר -אילן

סנהדרין עד ע"א
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק  :נימנו וגמרו בעלית בית נתזה בלוד :כל עבירות שבתורה אם
אומרין לאדם עבור ואל תהרג  -יעבור ואל יהרג ,חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים .ועבודה זרה
לא? והא תניא ,אמר רבי ישמעאל  :מנין שאם אמרו לו לאדם עבוד עבודה זרה ואל תהרג מנין שיעבוד ואל
יהרג  -תלמוד לומר וחי בהם  -ולא שימות בהם .יכול אפילו בפרהסיא  -תלמוד לומר ולא תחללו את שם קדשי
ונקדשתי - .אינהו דאמור כרבי אליעזר .דתניא ,רבי אליעזר אומר :ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
ובכל מאדך ,אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ,ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך - ,אם יש
לך אדם שגופו חביב עליו מממונו  -לכך נאמר בכל נפשך ,ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו  -לכך נאמר
בכל מאדך .גילוי עריות ושפיכות דמים  -כדרבי .דתניא ,רבי אומר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן
הדבר הזה ,וכי מה למדנו מרוצח? מעתה ,הרי זה בא ללמד ונמצא למד :מקיש רוצח לנערה המאורסה ,מה
נערה המאורסה  -ניתן להצילו בנפשו ,אף רוצח  -ניתן להצילו בנפשו .ומקיש נערה המאורסה לרוצח ,מה רוצח
 יהרג ואל יעבור ,אף נערה המאורסה  -תהרג ואל תעבור ,רוצח גופיה מנא לן?  -סברא הוא .דההוא דאתאלקמיה דרבה ,ואמר ליה :אמר לי מרי דוראי זיל קטליה לפלניא ,ואי לא  -קטלינא לך - .אמר ליה :לקטלוך
ולא תיקטול .מי יימר דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דהוא גברא סומק טפי.
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סנהדרין עד ע"א – מהדורת שטיינזלץ

10

רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה
א כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה ,שנאמר "ונקדשתי ,בתוך בני ישראל"; ומוזהרין שלא
לחללו ,שנאמר "ולא תחללו ,את שם קודשי" .כיצד --בשעה שיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל
מצוות האמורות בתורה או יהרגנו ,יעבור ואל ייהרג :שנאמר במצוות" ,אשר יעשה אותם האדם וחי בהם",
ולא שימות בהם .ואם מת ולא עבר ,הרי זה מתחייב בנפשו.
ב במה דברים אמורים ,בשאר מצוות --חוץ מעבודה זרה ,וגילוי עריות ,ושפיכות דמים .אבל שלוש עבירות
אלו ,אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תיהרג ,ייהרג ואל יעבור.

חידושי ר' חיים על הרמב"ם הלכות יסודי התורה (פ"ה ,ה"א)
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גליונות חידושי חזו"א על חידושי הר"ח – הלכות יסודי התורה
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משנה מסכת אהלות פרק ז
האשה שהיא מקשה לילד מחתכין את הולד במעיה ומוציאין אותו אברים אברים מפני שחייה קודמין לחייו יצא רובו
אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפש

סנהדרין עב ע"ב
אמר רב הונא :קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו .קסבר :רודף אינו צריך התראה ,לא שנא גדול ולא שנא קטן .איתיביה רב
חסדא לרב הונא :יצא ראשו  -אין נוגעין בו ,לפי שאין דוחין נפש מפני נפש .ואמאי? רודף הוא!  -שאני התם ,דמשמיא
קא רדפי לה .נימא מסייע ליה :רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו ,אומר לו :ראה שישראל הוא ,ובן ברית הוא,
והתורה אמרה שפך דם האדם באדם דמו ישפך ,אמרה תורה :הצל דמו של זה בדמו של זה - .ההיא רבי יוסי ברבי יהודה
היא .דתניא ,רבי יוסי ברבי יהודה אומר :חבר אין צריך התראה ,לפי שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד.
תא שמע :רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו ,אמר לו :ראה שישראל הוא ,ובן ברית הוא ,והתורה אמרה :שפך דם
האדם באדם דמו ישפך .אם אמר :יודע אני שהוא כן  -פטור ,על מנת כן אני עושה  -חייב - .לא צריכא  -דקאי בתרי
עיברי דנהרא ,דלא מצי אצוליה ,מאי איכא  -דבעי איתויי לבי דינא ,בי דינא  -בעי התראה .איבעית אימא :אמר לך רב
הונא ,אנא דאמרי כתנא דמחתרת ,דאמר :מחתרתו זו היא התראתו.
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סנהדרין עב ע"ב – מהדורת שטיינזלץ
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רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א הלכה ט
הרי זו מצות לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף .לפיכך הורו חכמים שהעוברה שהיא מקשה לילד מותר לחתוך העובר
במיעיה בין בסם בין ביד מפני שהוא כרודף אחריה להורגה ,ואם משהוציא ראשו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפש
וזהו טבעו של עולם.

חידושי ר' חיים על רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש (פ"א ,ה"ט)
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גליונות חידושי חזו"א על חידושי הר"ח – הלכות רוצח ושמירת הנפש
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שיעורי ר' שמואל רוזובסקי
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מושב ג
סוגיות באחריות נזיקית :תיאוריה משפטית ועיון למדני
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בין גרימת נזק לרכוש לגרימת הפסד כלכלי לבעלים
ד"ר שי ווזנר ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל -אביב

היזק שאינו ניכר
 .1משנה גיטין פ"ה מ"ד
המטמא והמדמע והמנסך ,בשוגג – פטור; במזיד – חייב.

 .2תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נג ע"א
אמר חזקיה :דבר תורה אחד שוגג ואחד מזיד – חייב; מאי טעמא ? היזק שאינו ניכר שמיה היזק .ומה טעם אמרו
בשוגג פטור? כדי שיודיעו .אי הכי אפילו במזיד נמי! השתא לאוזוקי קא מכוין ,אודועי לא מודע ליה?!
ורבי יוחנן אמר :דבר תורה אחד שוגג ואחד מזיד פטור; מאי טעמא? ה יזק שאינו ניכר לא שמיה היזק .ומה טעם
אמרו במזיד חייב ? שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומטמא טהרותיו של חבירו ואומר פטור אני.

 .3רמב"ם ,הלכות חובל ומזיק ,פרק ז ,הלכות א-ג
המזיק ממון חבירו היזק שאינו ניכר ,הואיל ולא נשתנה הדבר ולא נפסדה צורתו הרי זה פטור מן התשלומין דין
תורה .אבל מדברי סופרים אמרו :הואיל והפחית דמיהן הרי זה חייב ,ומשלם מה שהפחית מדמיהן.
כיצד? הרי שטימא אוכלין טהורים של חבירו ,או שדמע פירותיו ,או עירב לו טיפת יין נסך ב תוך יינו ,שהרי אסר
עליו הכל ,וכן כל כיוצא בזה ,שמין מה שהפסיד משלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו כדרך כל המזיקין .ודבר זה
קנס הוא שקנסו אותו חכמים ,כדי שלא יהא כל אחד ואחד מן המשחיתים הולך ומטמא טהרותיו של חבירו
ואומר :פטור אני .
לפיכך אם מת זה שהזיק היזק שאינו ניכר – אין גובין הנזק מנכסיו ,שלא קנסו חכמים אלא זה שעבר והזיק ,אבל
היורש שלא עשה כלום לא קנסו אותו .וכן המזיק היזק שאינו ניכר בשגגה או באונס – פטור ,שלא קנסו אלא
המתכוין להזיק מדעתו.

 .4גולאק ,יסודי המשפט העברי ,ח"ב עמ' 218
לפרקים אין הנזק ניכר בגוף החפץ ,כגון ,אם על ידי איזה מעשה אסר אדם את השימוש בחפציו של חברו ,מבלי
ששינה אותם במאומה.

 .5הרב שמעון שקופ ,ספר נחלת אליהו ,עמ' תצט
בענין היזק שאינו ניכר יש שני פירושים .דבריש מסכת בבא בתרא הקשו תוספות ז"ל שם אמאי אמרינן דאם נגע
שרץ בזרעים של חבירו פטור דהוי נזק שאינו ניכר ,ובמסכך גפנו על תבואתו של חבירו הוי היזק ניכר? ותירצו,
דלכך הוי היזק שאינו ניכר בשרצים ,דמי יודע אם הוכשרו (=הזרעים לקבל טומאה) .נראה מדבריהם דהיזק שאינו
ניכר לא הוי אלא שיהא ידוע לעולם שעושה לו עתה היזק ,אבל כל זמן שאינו ידוע הוי היזק שאינו ניכר .ולפי זה אם
נגע שרץ במשקין ,דהם לא צריכים הכשר ,הוי היזק ניכר ,כיון דידוע לכל.
אבל הרמב"ם ז"ל לא פירש כן ,דפירש דהיזק ניכר לא הוי אלא שיעשה השתנות בדבר גופיה ,והתם במסכך גפנו על
תבואת חבירו נעשה השתנות בגוף הדבר ,דהיינו שעושה שינוי בדרך גידולן ,אבל בנוגע שרץ בזרעים של חבירו לא
נעשה שום השתנות בזרעים  ,ולכך הוי היזק שאינו ניכר.
27

 .6הרב גוסטמן ,קונטרסי שיעורים ,בבא קמא ,עמ' ט
ונראה לענ" ד דישנה גם שיטה שלישית ומחודשת לגמרי בביאור ההלכה דהיזק שאינו ניכר ,דלא מקרי היזק אם
ההיזק תלוי בדיני איסור והיתר או מצות התורה ,דדיני ממונות ונזיקין לחוד ודיני איסורים ומצות לחוד  .ופרשת
נזיקין לא נאמרה אלא במקום שבלא דיני האיסור גם כן ישנו נזק מדיני ממונות לחוד ,שהם דינים שבין אדם
לחבירו  .אבל באופן כזה שבלא דיני האיסור או בלא המצוה ,שהוא בין אדם למקום ,אין כאן שום נזק כלל ,ו רק
האיסור או המצוה זהו פועל ההיזק  ,בזה לא אמרה התורה דיני נזיקין ,דאין שום חיוב תשלומי ממון בשביל
האיסורים ומצות ,רק בשביל נזקי ודיני ממון שבין אדם לחברו .ולכן אין חייב בתשלומין אלא בנזק שמצד דיני
ממונות בלבד (מדיני חושן משפט) ישנו מזיק ,וניזק והיזק ,אבל א ם מדיני ממונות בלבד אין כאן נזק וצריך לצרף
דיני איסור והיתר ( דיני יורה דעה) או דיני מצוה ( אורח חיים) ,על נזק כזה לא נאמרה פרשת נזיקין ...ולכן המטמא
והמדמע והמנסך שכל הנזק אינו אלא מחמת האיסור לא שמיה היזק  ...דאין נקרא מזיק אלא כשההיזק בא מחמת
פעולת המזיק ...אבל באיסור אין הוא עושה את האיסור אלא שהתורה אסרתו עליו ,ומעשה שלו אינו אלא כגורם
בעלמא שהתורה תאסור עליו.

 .7תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף צח ע"א
אמר רבה :הזורק מטבע של חבירו לים הגדול פטור .מאי טעמא? אמר הא מנח קמך ,אי בעית שקליה .והני מילי
בצלולין דקא חזי ליה ,אבל עכורין דלא קחזי ליה לא .והני מילי דאדייה אדויי ,אבל שקליה בידיה מיגזל גזליה
השבה בעי מיעבד...
ואמר רבה :השף מטבע של חבירו פטור .מאי טעמא ? דהא לא עבד ולא מידי .והני מילי דמחייה בקורנסא
וטרשיה ,אבל שייפא בשופינ א חסורי חסריה.
רש"י
הזורק מטבע של חבירו בים  -אע" ג שאין יכול ליטלו:
פטור  -כדמפרש ואזיל דלא שקליה בידיה אלא דאדייה שהיתה ביד בעלים והכהו זה תחת ידו וניתזה לים הואיל
וצלולים הן וקא חזו ליה אמר ליה הא מנח קמך ואינה אבודה ,ואי משום דבעי למיתב זוזא לבר אמוראה למישט
ולמישקליה  -גרמא הוא שגורם להפסידו אותו שכר ,ו גרמא בנזקין פטור:
אבל עכורין  -בשעת התזה ,דהוה ליה מעשה בידים ,אי בוד הוא ואין זה גורם אלא ממש דהא ממש התיזו:
השף  -אשפריי"ר בלע"ז ,שפחת את הצורה:
וטרשיה  -עשאן כאבן חלקה לשון טרשים:
בשופינא  -לימ" א בלע" ז של נפחים:
חסורי חסריה  -וממש הוא ולא גרמא  .טעמא דרבה בכולהו משום גרמא בנזקין הוא ופטור:

חקירה בגדרי האחריות הנזיקית
 .8שיעור הרב שקופ" ,בגדר חיוב מזיק" ,ספר "עולת שלמה" (עמ' שו-שז)
יש לדון בעצם החיוב של אדם המזיק ממון חבירו ,האם יסוד חיובו הוא השלמת הפסד דמי החפץ שהזיק לחבירו
במה שהשחית וקלקל לו את החפץ ,או שחיובו הוא השלמת החפץ עצמו שנפסד []...
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נראה ממה שנתבאר בב" ק צט ע"ב ,שהאוסר דבר של חבירו בספק איסור תורה ,וכההיא מגרומיתא שאסרה השוחט
מספק ,ואפילו הכי לא חייבוהו בתשלומין מפני שהוא רק ספק .והנה אי אמרת דחיוב תשלומין הוא על הפסד דמי
החפץ ,והיינו משום ששוב אין בעליו יכולים להשתמש בהם ,אם כן גם כשאסרו באיסור ספק היה לנו לחייבו
בוודאי ,שהרי סוף סוף עתה אין בעליו יכולים להשתמש בו .אבל אם נאמר שעיקר חיוב המזיק הוא על הפס ד גוף
החפץ ,והיינו במה שהחפץ עצמו ניזוק ונפסד ,בזה מובן שאם אסרו רק באיסור ספק מכיון שלא נפסד החפץ
במציאותו ,שהרי אף למחמירים בספיקא דאורייתא אין החפץ מזיק בודאי ,אלא שהתורה הזהירתו להתרחק מן
הספק ,ועל כן אין לחייבו בתשלומין מספק ,כיון שלא הוברר שנפסד החפץ במציאות ,והמוציא מחברו עליו הראיה.

 .9מהרי"ל בלוך ,שיעורי הלכה" ,היזק והפסד" ,עמ' צג
כדי לחייב אדם על מעשה היזק בעינן (=צריכים אנו) שיהיו כאן שני דברים ,נכנה אותם בשם היזק והפסד .היזק –
היינו הקלקול הנעשה בגוף הדבר שנחסר או נפחת ,והפסד – הוא חסרון הממון שבא על ידי קלקול זה .ולו יצוייר
שיפחת עצם החפץ אבל לא יהא בזה הפסד ,אין לחייב את המזיק ,דהא שומת הנזק היא לפי ההפסד שהגיע מזה.
וכמו כן אם יהיה הפסד על ידי מעשיו אבל אין ההיזק בגוף החפץ ,אין לחייב על זה ,דכל שלא נעשה היזק בגוף
הדבר אין על העושה שם מזיק.
ואפילו לרבי מאיר דדאין דינא דגרמי ,היינו משום דחשיב מעשה ההיזק במקום שבא על ידי גרמתו ,כגון במוכר
שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו ,דחסרון זכות גביית החוב חשיב היזק  .אבל אם לא יעשה היזק מסוים בשום מקום ,רק
יחסר שוויו של החפץ ,לא חשיב היזק כלל .והיינו טעמא דשף מטבע של חברו דפטור ,אע"ג דהפסיד את שויו,
משום דלא חשיב מעשה היזק בגוף המטבע ,כיון דלא הוה חסרון בעצם תשמיש החפץ בטבע ,אלא על פי חוק
המלכות .ולכן נהי דיש כאן הפסד שנפסד החפץ משוויו ,מכל מקום כיון דלא חשיב היזק  -פטור .וגם על מה שצריך
להוציא לתת שכר לצורף לתקנו אינו חייב מדינא דגרמי ,דהא אינו מוכרח לתת שכר לצורף ,דאם ירצה לא יתקנו .וכן
בזורק מטבע לים  ,אם נבוא לחשבון ההפסד ,ודאי הפסיד את המטבע ,דהא לפי מצבה עכשיו אינה שווה כמו שהיתה
שווה קודם ,דאם תישאר בים לא יהיה אפשר להשתמש בה כלום ,ואם יוציאה הרי יהא צריך לשלם לבר אמוראה,
אבל לעניין ההיזק לא חשיב היזק אם השליכה למים צלולין ,כיון שלא נפחת עצם המטבע וגם לא נאבדה באופן שאי
אפשר להוציאה ,כמו אם השליכה למים עכורין .
שם בהערה ( 3בעמ' קפה) נוסף מפי רושם השיעור ,ר' אליהו מאיר בלוך :וכן פירש רבנו טעמא דהרמב"ן ...גבי זורק
כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל דהמשבר פטור ...משום דכבר איבד החפץ את שוויו .ומכל מקום פטור הזורק,
משום דאין כאן אלא הפסד אבל לא היזק .והיינו נמי טעמא דהיזק שאינו ניכר למאן דאמר לא שמיה היזק  ,דאע"ג
דיש שם הפסד ,מכל מקום היזק לא הוי.

.10

הרב גוסטמן ,קונטרסי שיעורים ,בבא קמא ,שיעור ו ,עמ' 72-71

לכאורה כל ענין דין נזקין אינו אלא הפסד ממון שמפסיד לחבירו על ידי הנזק ,וחיוב תשלומי נזקין הוא לשלם
להניזק את הפסד ממונו ...אולם לאחר העיון בכל סוגיות הגמרא והראשונים נראה ברור שאין האמת כן ,ואין דין
נזקין מה שהפסיד להניזק ממון ,וגם חיובו של המזיק נמי אינו חיוב ממון ,אלא כל דיני נזיקין הוא בעד עצם החפץ
שהפסיד הניזק ,וחיובו של המזיק הוא להשלים ולהחזיר אותו חפץ שהזיקו ממש ...אלא מכיון שאי אפשר להחיות
את הדבר הניזק ,חייב הוא לשלם כל מאי דאפשר לכל הפחות ,והיינו דמי החפץ.
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גדר איסורי הנאה
.11

ר' שמעון שקופ ,מתוך ספר נחלת אליהו ,עמ' תק

יש לחקור בכל איסורי הנאה ,הא דאינם חשובים (=נחשבים) ממון ,איזה חסרון הוי בדבר? כיון שהתורה שאסרה
עליו הדבר והוא מוכרח לקיים דין התורה ואם כן אינו יכול ליקח תשמישין מהדבר ,ולכן אינו חשוב ממון ,אבל
לא דהחסרון הוי בהדבר גופו ,אלא דהחפץ הוי ככל החפצים ,אלא שהתורה מוחה בו שלא ליהנות .או דילמא
(=שמא) ,כיון שהתורה אסרה עליו הדבר נעשה הדבר כעפרא בעלמא ,ואכילה כזאת לא הוי אכילה ,ואינו אלא
שדומה לו שיש לו הנאה ,אבל באמת הנאה כזאת מזיקה לו ,והוי כאילו אכל אכילה גסה?

.12

ר' שמעון שקופ ,שערי ישר ,שער א ,פרק ט ,עמ' כה -כו

דהא דאיסורי הנאה אינו ממון ,אין הטעם משום דאי אפשר לאדם ליהנות בהם על ידי זה (=משום) שמוכרח
לשמוע אזהרת התורה שהזהירה אותו על כך .אלא דמה שאסרה תורה איזה דבר באכילה ,דבר זה אינו דבר מאכל
לישראל ,אלא הוי כדבר המזיק לגוף האוכלו ,והוי כסם המזיק לאדם ,אף שהאוכלו טועם בו טעם מתוק לחכו .וכן
הוא באיסורי הנאה ,דמה שאסרה תורה בהנאה כחמץ ,ערלה וכלאי הכרם ,הם נחשבים כעפרא דארעא בעלמא,
שאין בהם שום תשמיש מועיל לישראל ]...[ .
דהנה מבואר בגמרא דאדם שניסך יין חבירו או טי מא טהרותיו והודיעו אחר כך מאיסור הנעשה בשלו  ,דלמאן
דאמר "היזק שאינו ניכר שמיה היזק" חייב לשלם מהתורה .ואם נאמר שהיזק של חפץ הנאסר באכילה או בהנאה,
הוא על ידי מניעת יכולת הבעלים מלי הנות בו על ידי זה שעליו לשמור ולציית מה שמו זהר מן התורה ,אם כן לפי
זה אם בשעה שנאסר החפץ לא ידעו הבעלים מהאיסור הנעשה בשלהם – הרי לא נפסד עדיין החפץ כלום ,שהרי
לא היו מוכרחים אז לפרוש מהנאת החפץ ,ועיקר ההפסד נשלם אצל הבעלים רק משעה שנודע להם מהאיסור של
החפץ ,ועל ההודעה ודאי לא ייתכן שיתחייב ( -המזיק) ,ועל איזה מעשה אנו מחייבים את המפסיד? ...אלא ודאי
דעיקר ההפסד הוא מה שהחפץ נאסר באמת ,וגם קודם שידעו הבעלים היה כבר דבר שאינו ראוי לאכילה וחייב
על מעשה האיסור כמו ששרפו או אבדו מן העולם ,דעל ידי חלות האיסור נעשה באמת כדבר המזיק לישראל []...
ויש לדון לפי זה  ,אם טימא טהרות של חבירו או ניסך יינו והודיעו ,וחבירו אינו מאמינו באופן שמן הדין אינו
מחויב להאמינו ...דמכל מקום יתחייב המודה שטמא או נסך לשלם משום הודאת בעל-דין ,כיון דבאמת הפסיד
את החפץ ,רק הבעלים אינם יודעים ומכירים את ההפסד ,והעלם ידיעתם אינו מיפה גרעון והפסדו של החפץ.
דיון באותו עניין מתוך השיעור שנדפס בספר נחלת אליהו ( עמ' תקא) – ואין להקשות ,אם כן לא עשה לו שום
היזק ,כיון ששווה השתא (=עכשיו) ממון שהייתה שווה מתחילה! דעיקר החיוב דמזיק [הוא] לא מפני שנעשה
חסרון לבעלים (  -כלומר הפסד כספי) ,אלא אע"פ דהבעלים אינו נחסר בהיזקו ,מכל מקום חייב ,כיון שעשה היזק
בדבר ,צריך לעשות אותו הדבר שלם כמו שהיה מתחילה .אלא כיון דלא אפשר לעשות הדבר שלם אמרה תורה
דחייב לשלם לו מעות עד ששווה דמי השברים ,כדי שבדבר זה יוכל לקנות כלי שלם 1.
המשך הדיון בשערי יושר ,שער א ,פרק י

ולפי המתבאר לעיל נבין לחלק בין איסורי הנאה שאסורין מן התורה לאיסורי הנאה מדרבנן ,דאיסור תורה נתהפך
הדבר באמת לדבר שאינו ראוי ,אבל איסורי הנאה דרבנן לא איבדו באמת איכות תשמיש הראוי לאדם ,אלא
שהאדם מתיירא ליהנות ממנו ,שמצוות הלאו ש"לא תסור" מפחידו שלא ליהנות ממנו .וכל שהחפץ ראוי להנאת
1

השוו גיטין נד ע"ב ,בעניין סופר שאמר לרבי אמי" :ספר תורה שכתבתי לפלוני ,אזכרות שלו לא כתבתים לשמן" ,ואמר לו רבי
אמי" :נאמן אתה להפסיד שכרך ואין אתה נאמן להפסיד (=לפסול) את ספר התורה" ,והוא דומה לדברי הרש"ש כאן (שהסופר
מפסיד שכרו למרות שהספר כשר) .וראו שם ביד -אליהו סברה נוספת ,שייתכן שלמרות שהניזק חייב בפיצויים וכנ"ל ,הוא יצא ידי
חובתו בתשלום באמצעות הטהרות או היין עצמם שניזוקו ,שהרי הניזק נהנה מהם.
30

אדם ,אלא שהאדם מחמת פחד מונע עצמו מלהנות מן החפץ ,אין החפץ בטל מאיכותו ,וחשוב ממון גמור מן
התורה (=ולכן המזיק אינו חייב לפצותו).

ר' שמעון שקופ ,שערי ישר ,שער א ,פרק ט
.13
גרסינן בגמרא פרק הגוזל קמא דף צ"ט ע"ב " :ההוא מגרומיתא דאתאי לקמיה דרב טרפיה ופטריה לטבח לשלומי
דמי ,פגעו ביה רב כהנא ורב אסי בההוא גברא אמרו ליה עביד בך רב תרתי ,מאי תרתי ,אילימא תרתי לגריעותא
איבעיא ליה לאכשורי כרבי יוסי ברבי יהודה וטרפה כרבנן ,ואי נמי כרבנן דאיבעי לי חיובא לטבחא ,ומי שרי
למימר כה"ג והתניא לכשיצא לא יאמר אני מזכה וכו' אלא תרתי למעליותא דלא אוכלך ספק איסורא ומנעך מספק
גזילה ,עכ"ל הש"ס .ופירש רש"י דלא אוכלך ספק איסורא דמספקא ליה הילכתא כמאן אי כרבנן דאסרי אי כרבי
יוסי ברבי יהודה דמכשר ומנעך מספק גזילה דאי כשרה היא הוי טבח פטור עכ"ל.
ולכאורה קשה טובא ,כיון דספק תורה אסור ודאי ,לרשב" א מן התורה ולהרמב" ם מדרבנן ,ועל כל פנים עשה
הטבח מעשה לאסור את הבהמה ,הרי הזיקו ודאי ,ולמה יפטר הטבח מספק ? מאי נפקא מינא לענין היזק אם אסר
מטעם זה או מטעם אחר ? []...
עוד קשה טובא ,דהרי מערב תרומה בחולין הוי היזק ודאי ,ולמאן דאמר היזק שאינו ניכר שמיה היזק חייב
מהתורה ,אף דבאמת לא נאסרו החולין והם מותרים כבתחילה [ ]...ואפילו הכי חשיב היזק גמור  ,משום דאסר את
החולין מחמת ספק שמא הם תרומה.
ונראה לענ"ד דאף דספק איסור אסור לנו בתורת ודאי ,אבל איסור זה לעולם יהיה כאיסור מן החוץ ונחשב כהיזק
שאינו ניכר ,דהנה לפי מש"כ בחידושי הרמב"ן בכללי גרמי בזה" ל "אבל במחיצת הכרם שנפרצה הרי יש מחמת
יאושו שהוא הגורם ערבוב שהוא מבטל השורה ואוסר תבואתו של זה והיזק ניכר הוא ,שמאחר שנתיאש –
הערבוב אוסרו ואיסור ניכר לכל ,ואעפ"י שאתה יכול לעקור הגפנים ולא יהא האיסור ניכר שם ,שינוי החוזר
לברייתו בכגון זו שינוי הוא ,והרי עושה בו מעשה ניכר בגרמתו של זה  ,ולא דמי למטמא דאגע בהו שרץ
שהערבוב שינוי הוא עד שאתה מחזירו לבריתו  ,עכ"ל.
ולשיטתו בספק הגרמה אף דאסר את הבהמה ודאי אבל הוי רק ספק חסרון ניכר ,דאם על פי האמת הוי שחיטה
כשירה ואין זה הגרמה ליכא חסרון במעשה השחיטה עצמה ,ורק הגרמה זו גרמה שיסתפק לנו הדין ויהיה אסור
לנו מחמת ספק ,וחסרון זה ליכא בגוף הבהמה במעשה השחיטה ,דשמא שחיטה מעליא היא ואין בזה ענין הגרמה
כלל ,ונמצא דהוי ספק היזק ניכר ,וודאי היזק שאינו ניכר ,ובמזיד חייב ובשוגג פטור ,כדין מטמא ומדמע .ואף
למאן דאמר היזק שאינו ניכר שמו היזק ובשוגג פטור כדי שיודיעו ,יש לומר דגם בהגרמה שייך כדי שיודיעו,
דלאו כולי עלמא בקיאים להבין אופני מקום השחיטה ,ומשום הכי פטריה רב מספק.

חידושי הרש"ש ,בבא קמא ,סי' כד
הנה מה שרצית ליישב קושית הרמב"ן [במלחמות] דגם אם אזלינן בתר בסוף יפטר השני משום דאין דמים לכלי
העומדת להישבר...
ולכן עלינו לומר בכללות הענין דגם לשיטת הרמב"ן בזורק חץ על הכלי יתחייב השני ששיבר במקל ,כיון דבכלי
גופא עדיין לא נתהוה שום חסרון ,חשבינן שהשני ששיבר במקל שבר כלי מעליא .ואף שהלוקחים לא היו נותנים
דמים מפני פחד העתיד .דחיוב נזקין הוא העיקר בעד איכות החפץ ולא בעד חשבון דמים ,דבחפץ ליכא בו תערובות
דמים ,רק השתמשות ,אלא שגם מכירה נחשבת להשתמשות.
ולכן בזרק חץ על הכלי אם גם עכשיו חסר בכלי זה השתמשות של מכירה אבל איכות הכלי הוא בשלימות ,חייב
המזיק להשיב לניזק כל האיכות שהיה בכלי ,ונישום איכות זו בדמים מה שצריך להוציא לקנות כלי אחרת שתמצא
בה איכות זאת.
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ורק בזרק כלי פליגי רש"י ותוס' עם הרמב"ן ,דהרמב"ן סובר כיון דע"י זריקת הכלי נולד חסרון בהכלי שנתחדש בה
כח ליפול ולהשבר ,דאף דאזלינן בתר בתר בסוף ,הוא רק שאין הזורק חייב על חסרון זה דעדיין לא נחסר בה שום
דבר ,אבל מ"מ השני פטור ששיבר כלי כזאת דיש בה חסרון זה.
ורש"י ז"ל והתוס ' סברי דחסרון זה אינו מגרע איכות הכלי כלום ,ורק פחד העתיד מגרע בזה שויה של הכלי .אבל
בזורק חץ על הכלי שעדיין לא נתחדש בכלי כלום ,אז גם להרמב"ן ז"ל יתחייב השני ששיבר במקל .ורק למ"ד בתר
מעיקרא אזלינן ,היינו דחשבינן כל מה שיהיה בעתיד כאילו כבר נעשה ,אז חייב הראשון והשני פטור .וע"ז כתבו
בתוס' דבזורק חץ על הכלי לכו"ע לא אזלינן בתר מעיקרא כיון שהעתיד לבא הוא מדבר שחוץ לכלי ,ורק בזורק כלי
יש מקום לאמר שמה שבכח להביא את העתיד חשבינן כאילו כבר נעשה .והענין בזה הוא עמוק .ודי לנו ההשקפה
החיצונית.

הבחנה בין איסורי הנאה מדאורייתא לאיסורי הנאה מדרבנן
רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות מכירה ,טז ,יד
.14
המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר בכור (=שאסור בהנאה) ,פירות ונמצאו טבלים ,יין ונמצא יין נסך – מ ה שאכל
אכל ויחזיר לו את הדמים .וכן כל המוכר דבר שאסור לאכלו מן התורה ,כך הוא דינו ,בין שהיה איסורו בכרת בין
שהיה איסורו בלאו בלבד.
אבל ,המוכר דבר לחבירו שאיסור אכילתו מדברי סופרים ,אם היו הפירות קיימין – מח זיר את הפירות ונוטל את
דמיו ,ואם אכלן – אכל ,ואין המוכר מחזיר לו כלום.
שלחן ערוך ,חושן משפט ,סי' רלד ,ב-ג
.15
וכן השוחט פרה ומכרה ,ונודע שהיא טרפה ,מה שאכלו אכלו ויחזיר להם הדמים ,ומה שלא אכלו יחזיר לו הבשר
והוא יחזיר לו הדמים ...וכן דין כל המוכר דבר שאיסור אכילתו מן התורה.
אבל המוכר לחבירו דבר שאיסור אכילתו מדברי סופרים  ,אם היו הפירות קיימים מחזיר הפירות ונוטל דמיו ,ואם
אכלם אכל ואין המוכר מחזיר לו כלום.
נתיבות המשפט ,שם (ס"ק ד)
.16
"ואין המוכר מחזיר לו כלום" – בש" ך (יורה דעה סי' קיט ס"ק כז) פסק דאפילו המותר משוויו (=הפער בין מחירו
של הבשר האסור מדרבנן) אין צריך להחזיר ,עיין שם .ולכאורה אינו מובן  ,כיון שהמקח בטל  ,הוי (=הרי הוא,
הקונה) כמזיק או כאוכל שלא במקח  ,ולמה יצטרך (=הקונה) לשלם יותר משוויו (של הבשר האסור)?
ואפשר דאף דבאיסורי תורה אפילו אוכלן בשוגג צריך כפרה ותשובה להגן על היסורין ,מכל מקום באיסור דרבנן
אין צריך שום כפרה ,וכאילו לא עבר דמי… והרי הוא להאוכל (  -את בשר הבהמה האסורה) כאילו אכל כשרה,
והרי נהנה כמו מן הכשרה ,ומשום הכי (=ומשום כך) צריך לשלם כל דמי הנאתו ,כמו בזה נהנה וזה חסר מועט,
דכללא הוא דצריך לשלם כפי מה שנהנה .מה שאין כן באיסור דאורייתא שמקבל עונש על השוגג וחסרונו גדול
מהנאתו.
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בבא-קמא צט ע"ב – מהדורת שטיינזלץ
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שיעורי הרב שמעון שקופ – נחלת אליהו
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שעורי הלכה
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קונטרסי שיעורים – הרב גוסטמן
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