האיסור להזיק
מקורות )א( דברי כ"ה ג ,רמב" הלכות חובל ומזיק ה/א] ,הלכות מלכי ו/ח ,ו/י[.
)ב( יד רמה ב"ב פרק ב' סימ ק"ז ד"ה אלא "מיהו האי מעשה ...כמו!" ,רמב" הלכות
אבל יד/א ,הלכות רוצח יב/יד ,שו"ע חו"מ סימ רל"א סעי #כה ,סמ"ע סקמ"ג ,רמב"
הלכות מכירה יד/ו ,רמב" דברי ו' יח.
)ג( רמב" הלכות מלכי ט/יד ,רמב" בראשית ל"ד יג ,רמב" שמות ט"ו כה ,פסחי
כב" :ותניא רבי נת ...מכשול".
)ד( בבא קמא ב :רשב"א ד"ה אבל ,בבא קמא ב .תוס' ד"ה ולא "וקצת קשה ...ראשו",
חידושי מר רי"ז הלוי הלכות נזקי ממו ד"ה בב"ק.
)ה( סנהדרי ז" :בי איש ...לכירי" ,רש"י ד"ה בי איש ,ר"ח ד"ה עני.
)ו( בבא מציעא לא" .ראה מי ...לרבות אבידת קרקע" ,ספר המצוות לרמב" לא
תעשה רצ"ז ,משנה למל! הלכות רוצח ב/ב.

א .פתיחה
המשנה הראשונה במסכת בבא קמא עוסקת בעניי חיוב תשלומי ,וכ! ג
המשנה שלאחריה .אבל לצד הפ של חיוב התשלומי קיי רובד נוס ,#רובד איסורי.
ביחס לרובד האיסור בנזיקי קיימת חלוקה כללית בי הדיוני שיש במסכת ב"ק לבי
הדיוני שנערכי בפרק השני של ב"ב .פרק זה עוסק א #הוא בדיני נזיקי ,אבל באופ
כללי ,יש הבדל מהותי בי פרק זה לבי הסוגיות בב"ק.
במסכת ב"ק )=בששת הפרקי הראשוני שממוקדי בנזיקי( נידו בעיקר הפ
הממוני של חיוב התשלומי .בב"ב נידו הרובד האיסורי ,ה ביחס למה שמוטל על
האד וה ביחס למה שנית לכפות על ידי בית די .הסוגיות מרבות לדו במה שנכלל
ובמה שלא נכלל בפרשיות של נזק.
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יש מעשי 'רעי' שאינ כלולי בהגדרת נזק ,ומסיבות שונות .לעיתי מפני
שלתופעה עצמה חסרי מרכיבי שיגדירו אותה כנזק .למשל ,רעש ועש שמהווי
מיטרד א! אינ בגדר נזק.
לעיתי ,התופעה עצמה יוצרת בשטח השלכות נזקיות ממשיות ,א! אי יכולת
להגדיר את התופעה כנזק מפאת המידה המועטה שבה האד מעורה בתהלי! ההיזק.
הדוגמה המובהקת היא התהלי! של גרמא .בגמ' בב"ב כב :מבואר שגרמא בניזקי
אסור א! אי משלמי עליו.
לפיכ! ,יש לתת את הדעת על פ האיסור בנזיקי .את פ האיסור יש לפצל ביחס
לתחומי השוני שבה אנו רוצי לטפל .בחלק המסכת שעוסק בנזיקי נידוני
בעיקר שלושה תחומי :
תחו אחד אד החובל.
תחו שני אד המזיק.
תחו שלישי נזקי ממו.
כאשר דני בפ האיסורי ,הרי שביחס לתחו הראשו של אד החובל הדברי
מפורשי וברורי .הרמב" מביא את מקור האיסור לאד החובל באופ הבא :
"‡Ì„‡ ‰ÎÓ‰ ÏÎ ‡Ï‡ ,„·Ï· Ï·ÂÁ‰ ‡ÏÂ .Â¯È·Á· ÔÈ· ÂÓˆÚ· ÔÈ· ÏÂ·ÁÏ Ì„‡Ï ¯ÂÒ
‡Ï· ¯·ÂÚ ‰Ê È¯‰ ,1ÔÂÈˆ Í¯„ - ‰˘‡ ÔÈ· ˘È‡ ÔÈ· ÏÂ„‚ ÔÈ· ÔË˜ ÔÈ· - Ï‡¯˘ÈÓ ¯˘Î
˙"...'Â˙ÂÎ‰Ï ÛÈÒÂÈ ‡Ï' ¯Ó‡˘ ,‰˘Ú
)¯(‡/‰ ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
יש להדגיש ,שאיסור זה מופיע בשני מישורי :
מישור אחד חבלה בזולת.
מישור שני חבלה באד עצמו.
בגמ' נפסק שלאד אסור לחבול בעצמו ,א כי משמע שלחובל בחבירו יש רובד
עמוק יותר של איסור .בדברי הרמב" הדבר בולט ,שהרי את עצ האיסור
מדאורייתא מסב הרמב" ה לחובל בעצמו וה לחובל בחבירו .א! מלקות יש,
לכאורה ,רק בחובל בחבירו :

1

ולגירסאות מסויימות 'דר! בזיו' ,עיי במהדורת פרנקל.
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""...‰˜ÂÏ - ‰ËÂ¯Ù ‰Â˘ ‰· ÔÈ‡˘ ‰‡Î‰ Â¯È·Á ˙‡ ‰ÎÓ‰
)¯(‚/‰ ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
מבואר מדברי הרמב" שחיוב המלקות מוגבל לחובל בחבירו .זאת חר #העובדה
שאד החובל בעצמו יעבור ,כפי שמשמע מהרמב" ,על איסור דאורייתא .2וזו דוגמה
אחת מני רבות להבדל ,שמחודד בדר! כלל ברמב" ,בי רבדי שוני הקיימי
באיסורי הלאו שבתורה )וא #בחיובי עשה(.
פעמי רבות מציבי מודל של המקרה הבסיסי עליו מוסב הלאו ועליו לוקי,
ולצידו עוד תופעות שנאסרו משו הלאו א! ה בשוליי ומשו כ! אי בה מלקות.
כ! ,למשל ,ביחס ללאו של בל תשחית .הרמב" פוסק על פי הגמ' בב"ק צא :שהקוצ,
איל מאכל עובר על בל תשחית :
"‡,Â˘·ÈÈ˘ È„Î ÌÈÓ‰ ˙Ó‡ Ì‰Ó ÔÈÚÂÓ ÔÈ‡Â ,‰È„ÓÏ ıÂÁ˘ ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ÔÈˆˆÂ˜ ÔÈ
˘‡"...‰˜ÂÏ ıˆÂ˜‰ ÏÎÂ .'‰ˆÚ ˙‡ ˙ÈÁ˘˙ ‡Ï' ¯Ó
)¯(Á/Â ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
זהו המקרה היסודי שעליו מוסב 'בל תשחית' .לאחר מכ ,מרחיב הרמב" את
ענפיו של הלאו :
"ÔÈÚÓ Ì˙ÂÒÂ ÔÈ· Ò¯Â‰Â ÌÈ„‚· Ú¯Â˜Â ÌÈÏÎ ¯·˘Ó‰ ÏÎ ‡Ï‡ ,„·Ï· ˙ÂÏÈ‡‰ ‡ÏÂ
˙Â„¯Ó ˙ÎÓ ‡Ï‡ ‰˜ÂÏ ÂÈ‡Â .˙ÈÁ˘˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ ,‰˙Á˘‰ Í¯„ ˙ÂÏÎ‡Ó „·‡ÓÂ
"Ì‰È¯·„Ó
)¯(È/Â ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
ג בהלכה י' עובר האד המשבר כלי על בל תשחית ,ולכאורה ברמת
הדאורייתא .3א #על פי כ ,המלקות נאמרו רק בגרעי של הלאו ,כלומר דווקא בקוצ,
2

3

יש לשקול את נכונות הדיוק ברמב" .מלשו הרמב" משמע שהוא מחלק בי מכה לבי
חובל ,כאשר איסור חובל תק #ה לגבי חבירו וה לגבי עצמו ,ואילו איסור מכה שיי! רק
בחבירו .חלוקה זו מסתברת ,שהרי איסור הכאה )שאי עימה חבלה( הוא איסור של פגיעה
נפשית ,ולא איסור של השחתה פיסית .לכ ,איסור כזה שיי! רק בחבירו.
א נל! בכיוו זה ,נוכל להסיק שג החובל בעצמו בפחות משווה פרוטה לוקה .הדגש בדברי
הרמב" ביחס לחבירו ,אינו על ה'פחות משווה פרוטה' אלא על ה'מכה' .הפטור נובע מכ!
שלא היתה כא חבלה ,ולא מהער! הממוני המועט.
בנקודה זו נחלקו האחרוני .המנחת חינו! )מצוה תקכ"ט אות ב'( אכ מבי שכל השחתה
כלולה בלאו דאורייתא ,וייחוד של אילני מאכל הוא רק בפ של המלקות .א! המשנה למל!
)הלכות מלכי ו/ח( מביא בש מהר"ר יחיאל באסא דעה שעל השחתה בשאר דברי עוברי
רק מדרבנ.
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אילנות מאכל .באופ דומה ,הלאו המרכזי של חובל מתייחס לחובל באחרי .חר#
העובדה שג החובל בעצמו עובר על הלאו ,מלקות יש רק בגרעי.4

ב .מקורות כלליי
עסקנו בתחו של אד החובל ,ובו המימד האיסורי אכ מפורש .ביחס לשני
התחומי האחרי ,שורר ערפל .כמוב ,לא עולה על הדעת שמותר להזיק ממו מ
התורה ,א! קשה להצביע על נקודת האיסור המדוייקת.
בשלב הראשוני ,ננסה לבחו מקורות כלליי לאיסור נזיקי .מקורות אלו אינ
ממוקדי כמו הלאו של 'לא יוסי '#שאנו מוצאי בחובל .מדובר בעקרונות רחבי
שנית לכנ #אליה ג את האיסור להזיק ממו .היד רמה בב"ב ,ד בהרחבה ביסוד של
גרמא .אגב דבריו ,הוא מעיר על כ! שהיזק ישיר אסור מ התורה :
"È˙‡„ È„ÈÓ Ì¯‚ÓÏ ¯ÈÒ‡„ ,‡Â‰ ‡¯ÂÒÈ‡ - ÂÈ˘ÚÓ ‰È· Â‰‡„ ‰ÈÙÂ‚ ‰˘ÚÓ È‡‰ Â‰ÈÓ ...
ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â' ÌÂ˘Ó È‡Â 'ÏÂ˘ÎÓ Ô˙˙ ‡Ï ¯ÂÚ ÈÙÏ' ÌÂ˘Ó È‡ ,È˘È‡Ï ‡˜ÊÈ‰ ‰ÈÈÓ
"...'ÍÂÓÎ
)·"· (Ê"˜ ÔÓÈÒ ‰Ó¯ „È .ÂÎ
היד רמה מציי שני מקורות כלליי כאלו .השני הוא 'ואהבת לרע! כמו!' ,ועל
גביו תרגומו של הלל הזק האומר 'מאי דעל! סני לחבר! לא תעביד' .5ברור שאי אד
הרוצה שיזיקו את ממונו ,ועל כ נכלל בציווי של ואהבת ועל פי הפרשנות של הלל
הזק האיסור להזיק ממו חבירו.6

4

5
6

תמיכה להסבר המוצע )ולשיטת המנחת חינו! בניגוד למשנה למל!( נית לשאוב מהרמב"
בהלכות אבל יד/כד .הרמב" פוסק ש שהמרבה בגדי על המת עובר משו בל תשחית,
ובפשטות משמע שמדובר ברובד הדאורייתא.
היסוד הרעיוני שמאחורי הפיצול הזה ,נעו ,בהבדל שבי דבר המפורש בתורה ובי דבר שאינו
מפורש )למרות שאיסורו מדאורייתא( .לש יצירת עונש מלקות ,נחו ,לאו פורמלי ומפורש.
כ! מופיע ברמב" ג במקומות נוספי.
עיי למשל בהלכות עכו" ג/ו .ברמב" מבואר שיש לאו על פעולות רבות הנעשות ביחס
לע"ז ,א! אי לוקי עליה משו שאינ מפורשות בכתוב " ...עובר בלא תעשה שנאמר 'ולא
תעבד' ,ודברי אלו בכלל עבודה ה .וא #על פי כ אינו לוקה על אחת מה ,לפי שאינ
בפירוש."...
הקישור בי צד האיסור של 'מאי דעל! סני לחבר! לא תעביד' למצוות 'ואהבת לרע! כמו!',
מופיע מפורשות ברמב" בהלכות אבל יד/א שמצוטט לקמ.
בשיטה דומה נוקט ג המהרש"ל בי של שלמה ב"ק פ"י סימ כ"ג.
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זהו אמנ מקור כללי במוב זה שאי פה איסור נקודתי על מעשה היזק ,ואי
התייחסות לפרטי של אבות הנזיקי וכדומה .א! בשורש נית לראות בפסוק זה מקור
דאורייתא א #א הפרטי אינ מפורשי .דוגמה לדבר נוכל לראות בצד החיובי של
'ואהבת לרע! כמו!' ,ביחס לפ העשה שבפסוק זה .כ! פוסק הרמב" :
"...‰ÏÎ‰ ÒÈÎ‰ÏÂ ,˙Ó‰ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ÌÈÏ·‡ ÌÁÏÂ ,ÌÈÏÂÁ ¯˜·Ï Ì‰È¯·„ Ï˘ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‡ÌÈ¯·„‰ ÏÎ - 'ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â' ÏÏÎ· Ô‰ È¯‰ ,Ì‰È¯·„Ó ÂÏ‡ ˙ÂÂˆÓ ÏÎ˘ Ù"Ú
˘‡˙"˙ÂÂˆÓ·Â ‰¯Â˙· ÍÈÁ‡Ï Ô˙Â‡ ‰˙‡ ‰˘Ú ,ÌÈ¯Á‡ ÍÏ Ì˙Â‡ Â˘ÚÈ˘ ‰ˆÂ¯ ‰
)¯(‡/„È Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
מבחינת הצביו של כל אחת מהקטגוריות שציי הרמב" ,מדובר בדי דרבנ.
ביקור חולי וניחו אבלי אינ מצוות דאורייתא .7בר ,מי שמכניס כלה מקיי,
מעבר לקטגוריה הספציפית של הכנסת כלה שמעוגנת במישור הדרבנ ,ג את מצות
'ואהבת לרע! כמו!' כמטרייה כללית למעשי טובי.
המקור הראשו שמציי היד רמה הוא 'לפני עור לא תת מכשול' .ג כא מדובר
בעיקרו כללי מאד ,והגדרי המדוייקי של מכשול לא מפורטי .אנו מכירי
מכשולי פיסיי כפשטו של הפסוק ,8ובמוב אחר מתייחס האיסור ג למכשול
הלכתי של אד הגור לחבירו לעבור על איסור .הרמב" מאפיי בהקשר של האיסור
הגדרה כללית ומעורפלת :
",‰˘Ú˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ ‰Ê È¯‰ ...˙‚Â‰ ‰È‡˘ ‰ˆÚ Â‡È˘‰Â ,¯·„· ¯ÂÚ ÏÈ˘ÎÓ‰ ÏÎ ÔÎÂ ...
˘‡"...'ÏÂ˘ÎÓ Ô˙˙ ‡Ï ¯ÂÚ ÈÙÏÂ' ¯Ó
)¯(„È/·È ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
מה הגדרי המדוייקי של 'עצה שאינה הוגנת'? הא עצה חיובית ברמה
האובייקטיבית א! גרועה מבחינה יחסית ,תוגדר כעצה שאינה הוגנת? מה ,למשל,
לגבי עצה טובה להשקיע במניות בתנאי שוק שבה העצה להשקיע בדולרי תהיה
עצה הרבה יותר טובה? לא ברור מהרמב" מהו הגדר ההלכתי המדוייק .מכל מקו,

7
8

כ! לפי הרמב" .יש לציי שהבה"ג מונה אות במניי המצוות שלו ,א כי קצת קשה לדייק
על רובד הלאו מתו! מניי המצוות של בה"ג ,שכ הוא כולל מצוות רבות מדרבנ במניי שלו.
עיי בנקודה זו במנחת חינו! )מצוה רל"ב אות ה'( .המנחת חינו! מדייק מדברי החינו!
שהפסוק אינו מוסב על מכשול פיסי ,כפי פשטו .שהרי החינו! טוע שמדובר בלאו שאי בו
מעשה! א! לטענת המנחת חינו! עצמו ,אי מקרא יוצא מידי פשוטו כדברי הגמ' ביבמות כד,.
ובלאו כלול ג המקרה של מכשול פיסי לפני עור.
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את הקשר שיוצר היד רמה בי האיסור להזיק ובי הלאו של 'לפני עור' ,נית בהחלט
להבי.
כתוספת למאמ ,של היד רמה בחיפוש אחר מקורות כלליי לאיסור להזיק ,נית
להצביע על עוד שני מקורות .האחד הוא 'וחי אחי! עמ!' .ציווי זה מוסב במקורו על
מצוות צדקה ועל איסור ריבית ,א! הוא נית להרחבה כללית יותר.
בגמ' וברמב" מומשלת הפקעת שערי לאיסור ריבית ,9והדבר נפסק להלכה
בשו"ע :
"Ê"‰ - Ï‡¯˘È Â·Â¯˘ ÌÂ˜Ó· Â‡ Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙Â¯ÈÙ ¯ˆ‡˘ Â‡ ÌÈ¯Ú˘ ÚÈ˜ÙÓ‰ ÏÎ
"˙È·È¯· ‰ÂÂÏÓÎ
)˘(‰Î ÛÈÚÒ ‡Ï¯ ÔÓÈÒ Ó"ÂÁ Ú"Â
הקשר שבי הפקעת שערי לאיסור ריבית מבואר בסמ"ע על אתר :
"" 'ÍÓÚ ÍÈÁ‡ ÈÁÂ' ÏÚ ¯·ÂÚÂ - 'ÈÙ .˙È·È¯· ‰ÂÏÓÎ Ê"‰
)(‚"Ó˜Ò Ú"ÓÒ
קיי אמנ הבדל משמעותי בי האיסור להלוות בריבית ובי איסור הפקעת
שערי .המכנה המשות #שביניה פונה לרובד כללי מאד של איסורי ממו .10לטענת
הסמ"ע ,אחד המאפייני של מכנה משות #רחב זה הוא הציווי של 'וחי אחי! עמ!'.
לפיכ! ,נוכל לראות בציווי זה מקור כללי א #לאיסור נזיקי.
מקור נוס ,#כללי א #יותר ,הינו הציווי של 'ועשית הישר והטוב' .הרמב" על
התורה מבאר במספר מקומות שזו דרישה עקרונית להתנהגות הוגנת ומוסרית .דרישה
כזו ודאי כוללת בתוכה ג את האיסור להזיק.
בנקודה זו יש לבחו את המעמד של בני נח ביחס לאיסור להזיק .נדגיש ,אנו לא
בוחני את מעמד בהקשר של חיוב תשלומי ,אלא בקטע האיסורי .ההרחבה לבני
נח עשויה להאיר שני מקורות נוספי ,ברמה הכללית של מקור לאיסור נזיקי.
שני המקורות הללו קשורי לדברי הרמב" על התורה .האחד הוא מצוות דיני
כחלק משבע מצוות בני נח .הרמב" בהלכות מלכי ט/יד מסביר שמצוות דיני
כוללת את החיוב להושיב דייני וליצור מערכת משפטית .הרמב" מסכי לכ! ,א!
טוע שאי הדבר מסתכ בכ! בלבד :

9
10

עיי בגמ' בב"ב צ ,:וברמב" בהלכות מכירה יד/ו .ראה ג את דברי המגיד משנה ש.
א כי קיי דמיו ביניה .למשל ,בשניה יש מימד של הסכמת הזולת )מתו! אילו (,לכ!
שעושקי אותו .וזאת בניגוד לאיסור ממו פשוט ,כמו גזל.
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"ÍÏÙ ÏÎ· ÔÈÈÈ„ ·È˘Â‰Ï ÌÈ‡ ,Ì‰Ï˘ ˙ÂˆÓ Ú·˘· Á È·Ï ÂÓ˘ ÔÈÈ„‰ ,È˙Ú„ ÏÚÂ
Ï·ÂÁÂ ÔÈ˜ÈÊ ˙Â·‡Â ...¯ÈÎ˘ ¯Î˘Â ˜˘ÂÚÂ ‰‡Â‡Â ‰·‚ ÈÈ„· Ì˙Â‡ ‰Âˆ Ï·‡ ,„·Ï· ÍÏÙÂ
·"...Ô‰· ‡ˆÂÈÎÂ ...Â¯È·Á
)¯(‚È „"Ï ˙È˘‡¯· Ô"·Ó
לא מבואר ברמב" א יש התאמה מלאה בי מערכת החיובי של ישראל ובי זו
של בני נח ,או שמדובר רק באותו קו עקרוני .על כל פני ,יש לנו מקור נוס #שמוסב
על בני נח ,ולא רק ברמה הציבורית שעליה מצביע הרמב" בהלכותיו ,אלא ג ברמה
של האיסור וההיתר האישיי.
מקור נוס #של דיני משפטיי כלליי )כמו מצוות דיני בבני נח( הוא הציווי
של מרה .בגמ' בסנהדרי נו :נאמר שבמרה נצטוו על הדיני .הרמב" מבאר שמדובר
בחוקי ובהנהגות מוסריות כלליות .נוכל ,א כ ,לכנ #ג את פרשיית מרה לאוס#
המקורות הכלליי שמאחורי איסור נזיקי.
חלק מ המקורות הללו ישימי ג עבור בני נח ,וחלק מוגבלי לישראל דווקא.
למשל' ,ואהבת לרע! כמו!' הוא מ הסת ציווי לישראל בלבד ,על רקע המיעוט
המקובל שממעט נכרי מהמילה רע! .לעומת זאת ,האיסור לתת מכשול לפני עור נאמר
לכאורה ג לבני נח .11כ! מפורש בגמ' :
"Ï"˙ ?Á È·Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Â ¯ÈÊÏ ÔÈÈ ÒÂÎ Ì„‡ ËÈ˘ÂÈ ‡Ï˘ ÔÈÓ - ¯ÓÂ‡ Ô˙ È·¯ ‡È˙Â
'"...'ÏÂ˘ÎÓ Ô˙˙ ‡Ï ¯ÂÚ ÈÙÏÂ
)(:·Î ÌÈÁÒÙ
זאת כמוב דווקא ביחס לאיסור על ישראל להכשיל בני נח .לגבי הכיוו ההפו!
שבו אנו בוחני את המידה שבה בני נח אסורי לתת מכשול לפני עור ,יש לחזור
להבנות השונות של הרמב" והרמב" במצוות דיני.

ג .איסורי נקודתיי
קיומו של איסור נקודתי יותר בהקשר של נזיקי ,מפורש במספר מקומות
בראשוני .12נדגי את הדבר בקטע מתו! דברי הרשב"א .הרשב"א מתייחס להו"א
שמופיעה בד #ב ,:שקר מחוברת תהיה כולה מועדת .מקשה הרשב"א :

11
12

אמנ ,מדברי החינו! במצוה רל"ב משמע שאיסור 'לפני עור' מוסב דווקא על הכשלת בני
ישראל .א! דברי אלו נוגדי את פשט הגמ' ,וכבר תמה עליו המנחת חינו! ש באות א.
עיי בניסוח האיסורי הישיר והברור שמובא ברמב" בהלכות נזקי ממו ה/א.
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"˜˘- ‡ÂÓÓ È˜ÂÙ‡Ï ÏÎ„ ,„ÂÁÏ· ˜Ê ÈˆÁ ÌÏ˘Ï ‡È‰ ‰Ó˙ ‰ÏÂÎ ‡ÓÈ‡ ‰·¯„‡ - ÈÏ ‡È
˜"...13Ú·˙Ï ‡¯ÓÂÁÂ Ú·Â˙Ï ‡ÏÂ
)··‡ ˜(Ï·‡ ‰"„ ‡"·˘¯ :· ‡Ó
ניסוח הקושייה בעייתי במידה מסויימת .הרשב"א בונה על כ! שאומרי בדיני
הוצאת ממו חומרא לתובע וקולא לנתבע .יש פה הפעלה מסויימת של המוציא
מחבירו עליו הראיה ,ולכ קר מחוברת אמורה להיות תמה ולשל חצי נזק ,אלא א
כ מוכח אחרת .אבל שיקולי של המוציא מחבירו עליו הראיה שייכי לכאורה
בעימות של שני צדדי בבית די .כא לא מדובר על עימות משפטי אלא על יסודות
פרשניי של ניסיו לימוד מ הכתוב .לא עוסקי בשאלות של ראיות ובירורי,
וחומרות לתובע או קולות לנתבע.
מכל מקו ,קו החשיבה של הרשב"א בקושייתו מוב היטב .אמנ ,יתכ
שכתמיכה הוא היה צרי! לציי עקרונות פרשניי ולא עקרונות משפטיי .למשל,
תפסת מרובה לא תפסת ועל כ נלמד תמיד חצי נזק בהו"א של קר מחוברת .כ! או
כ! ,הרשב"א מתר ,בצורה הבאה :
""...ÔÈ¯ÂÒÈ‡Î ¯ÈÓÁ‰Ï Â‰„È„ È˜ÈÙÒ ,ÔÈ˜ÈÊ· - ‰·¯„‡„ Ï"ÈÂ ...
)··‡ ˜(Ï·‡ ‰"„ ‡"·˘¯ :· ‡Ó
מבואר בדברי הרשב"א שקיי איסור נקודתי בנזיקי .על גב איסור זה מבסס
הרשב"א את ההו"א של הגמ' להחמיר ,היות שבספקות איסוריי וכאשר מדובר
ברובד הדאורייתא ,אנו מחמירי .יסוד מקביל עולה במכילתא בשאלת ענישה מ
הדי .הראשוני בתחילת המסכת מעמתי את הלימודי המופיעי בגמ' ע הכלל
המופיע במכילתא ש'אי עונשי מ הדי' .בשטמ"ק מובא ,בי השאר ,התירו ,הבא :
",‰Ï˜˙ ¯ÂÒÈ‡· ‡Ï‡ ÔÂÓÓ ·ÂÈÁ· ÔÈÚÂÓ˘‡Ï ‡˙‡ ‡Ï ÔÈ˙ÏÎÓ·„ - È‚ÈÏÙ ‡Ï„ Ï"ÈÂ ...
„‡Ì‚Â' ¯Â˘ È·‚ ÌÈÓ˘ ÈÈ„· ˘ÂÚ ÌÈ˜Ê· ÔÁÎ˘‡„ ,ÌÈÓ˘ ÈÈ„· ÔÈ„‰ ÔÓ ÌÈ˘ÂÚ ÔÈ
·"...ÔÓ˜ÏÂ ‡Î‰ ÁÎÂÓ„Î ÔÈ˘ÂÚ ÔÂÓÓ Ï·‡ ,ÌÈÓ˘ È„È· ÔÈ¯Ó‡Â '˙ÓÂÈ ÂÈÏÚ
)··‡ ˜( [Á „ÂÓÚ] „ˆ‰ ‰"„ ˜"ÓË˘ .· ‡Ó
לטענת השטמ"ק ,דרשת המכילתא ש'אי עונשי מ הדי' בממונות ,מתייחסת
לרובד האיסורי .ברובד של חיוב התשלומי ,עונשי מ הדי .אגב טיעו זה מוכיח
השטמ"ק שבכלל קיי עונש בדיני שמי בנזיקי ,וכלפיו נית לדבר על העיקרו של
אי עונשי מ הדי.
13

נראה שהוא טעות ,ויש לומר – חומרא לתובע וקולא לנתבע.

האיסור להזיק

177

ההוכחה של השטמ"ק לקוחה מפרשיית כופר ,וזו נקודה הניתנת לפקפוק .שהרי
פרשיית כופר אינה דומה לנזיקי .בכופר מדובר על מיתה ,ובהחלט נית להבי שברמה
מסויימת נתפס אד שהרג בעזרת שורו כרוצח .ממילא ,הענישה שבידי שמי בהקשר
של כופר אינה ראיה טובה לכ! שבדיני ממונות קיימת ענישה בידי שמי .מכל מקו,
בתו! דבריו מציי השטמ"ק בצורה בהירה למדי ,שיש רובד איסורי ג בנזיקי.
לרשב"א ולשטמ"ק נית להוסי #תגובה מוצעת עבור רש"י מול הגרי"ז .רש"י
בתחילת המסכת מבאר שלמ"ד תולדותיה לאו כיוצא בה משמע שאי חיוב תשלו
על תולדות .הגרי"ז תק #דעה זו בטיעו שעצ קיומ של תולדות מוכרח מדיוק לשו
המשנה אבות מכלל דאיכא תולדות .אבל לפי רש"י ,משמעות צד הספק של לאו
כיוצא בה היא אי קיומ של תולדות כלל.
כתגובה נית להציע עבור רש"י להתמקד במישור האיסורי .כלומר ,חר #העובדה
שלא יהיה חיוב תשלו בתולדות לפי צד הספק של 'לאו כיוצא בה' ,עדיי ה יכללו
באיסור נזיקי .זו תהיה משמעות כתולדות ,ואנו נוכל להצביע על מוקד נוס #שבו
מבואר קיומו של איסור ספציפי בנזיקי.
כמקור לאיסור נית להעלות שלוש אפשרויות .נפתח במה שמובא בש הגר"ח.
הגר"ח מצביע על הפסוק של 'ולא ישמרנו' .מפסוק זה מדייק הגר"ח שיש חובת
שמירה על היזקי ,ובאי בטענה כלפי מי שלא שמר.14
א מוכני להניח שחוסר שמירה נטע כלפי מי שיש עליו חובת שמירה ברמה
של איסורי ,יש לנו מקור לאיסור נזיקי .אי הכרח בהנחה זו .נית בהחלט לומר
שלאד מותר להסתכ בחוסר שמירה ,תמורת המוכנות לשאת בתשלומי התוצאה.
בגמ' מובאי מקרי מסויימי של אד המשל ג על דבר שהתבצע ברשות .אבל
באופ כללי ,נית להבי שא אד נתבע לשמור מכוח הפסוק של 'ולא ישמרנו' ,הרי
שקיי פ של איסור בחוסר שמירה.15
יש לציי שא מקבלי את 'ולא ישמרנו' כמקור ,הרי שמקור זה מוסב ה על
אד המזיק וה על נזקי ממו .מסברה ,היה נית לומר שאיסור נזיקי יוסב רק על
אד המזיק ,א! מהפסוק רואי שמדובר ג בנזקי ממונו של האד.

14
15

הובאו דבריו בברכת שמואל בב"ק סימ ב'.
באופ מקביל נית להעלות סברה דומה לגבי 'ולא יכסנו' בבור .יתרונה של סברה זו הוא
שהיא מגובה בגמרא מפורשת .עיי בגמ' בזבחי סו .ממנה משמע שעובדת חיוב התשלו
בנזקי בור מוכיחה שיש חיוב שמירה )בניגוד לאפשרות התיאורטית של היתר חוסר שמירה
תמורת המוכנות לשל(.
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מקור אפשרי נוס #מופיע בגמ' בסנהדרי .כ! מובא בגמ' :
"ÔÈ·Â' ,‰ÈÈÏÚÏ ˙È· ÔÈ· ÂÏÈÙ‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ - 'ÂÈÁ‡ ÔÈ·Â ˘È‡ ÔÈ· ...˜„ˆ Ì˙ËÙ˘Â' ...
‚¯"ÌÈ¯ÈÎÏ ¯Â˙ ÔÈ· ÂÏÈÙ‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ - 'Â
)(:Ê ÔÈ¯„‰Ò
רש"י מבאר את הגמ' על רקע דיני חלוקה בי יורשי .אבל הסבר זה קשה מעט,
דמאי שיאטייהו דיורשי לבית ועלייה ולתנור וכיריי? חלוקה בי יורשי היא די
בכל חפ ,,ג א מדובר באופניי ובחליל צד .הר"ח על אתר מציע פירוש שונה :
"˙È·‰ ÏÚ ‰ÈÈÏÚ‰ ˙„ÒÙ‰ ËÙ˘Ó· È˜· ˙ÂÈ‰Ï ÔÈÈ„‰ ÍÈ¯ˆ ‰ÈÈÏÚÏ ˙È· ÔÈ· ÂÏÈÙ‡ ...
˙˜Á¯‰ ‰ÓÎ È˜· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÍÎÂ ,ÔÂ˙Á˙· ‰ÈÈÏÚ‰ ÏÚ·Ï ˘È ‰ÓÎ ÔÈ„È˘ È„Î ,‡È‰ ‰ÓÎ
"...‰¯ÈÎ‰ ˙˜Á¯‰ ‰ÓÎÂ ...Ï˙ÂÎ‰ ÔÓ ¯Â˙‰
)(Á"¯ :Ê ÔÈ¯„‰Ò
כל אלו קשורי לדיני שכני הנידוני בפרק השני של ב"ב .פרשנות הר"ח
מתאימה יותר ללשו הגמ' ,א כי הספרי הול! בכיוו רש"י .16מכל מקו ,א נקבל
את דברי הר"ח יש לנו מקור נוס #לאיסורי נזיקי ,בפסוק של 'ושפטת צדק'.17
מוקד אפשרי נוס #לאיסור מקומי בנזיקי ,הוא הדי של השבת אבידה .והרי
הדברי קל וחומר א אד מצווה להשיב אבידת חבירו ,ודאי שהוא נאסר לאבד
את ממו חבירו .יתירה מזו ,מצוות השבת אבידה כוללת בתוכה לא רק את החזרת
החפ ,האבוד ,אלא ג את מניעת המצב של איבוד .לפיכ! ,קל וישיר הוא המעבר מדי
השבת אבידה לאיסור להזיק.18
עניי זה נלמד מהגמ' בב"מ בהקשר של אבידת קרקע .הדוגמאות לאבידה כפי שה
מופיעות בפסוקי ,מוסבות על מטלטלי .מה לגבי קרקע? בכ! דנה הגמ' בב"מ ,ואלו
דבריה :

16
17

18

עיי בספרי דברי פיסקה ט"ז .מהספרי משמע שמדובר באמת בדיני כלליי בדיני ממונות,
אבל מובאת ג דרשה התומכת בר"ח " ...דבר אחר ובי גרו ,זה שכנו."...
הרב גוסטמא )קונטרסי שיעורי למסכת ב"ק ,שיעור א' אות יח( מציי מקור אפשרי נוס#
מדי 'לא תגזול' .מדברי רבינו יונה בפירושו לאבות פ"א מ"א משמע שאיסור מזיק נכלל בלאו
זה .עמדה זו מוזכרת ג ב"ש דר!" ,סימ א' אות ד.
בעמדה זו נוקט ג הקהלות יעקב בב"ק סימ א' ,וכ מביא הרב גוסטמא בקונטרסי שיעורי
למסכת ב"ק ,שיעור א' אות יח ,בש רבו.
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"‡‡È˙ ‡·¯Ï ‰ÈÁ ·¯ Ï"‡ .Ú˜¯˜ ˙„È·‡ ˙Â·¯Ï ,'ÍÈÁ‡ ˙„È·‡ ÏÎÏ' - ‡·¯ ¯Ó
„"...Ì‰ÈÙ· ¯„Â‚ ‰Ê È¯‰ ÔÈ‡·Â ÔÈÙËÂ˘˘ ÌÈÓ ‰‡¯ - ÍÏ ÚÈÈÒÓ
)··‡ (.‡Ï ‡ÚÈˆÓ
די אבידת קרקע מסתע #לחיוב לגדור בפני נחשול העומד לאבד את שדה חבירו.
די זה כרו! בעצ החידוש של יישו פרשיית אבידה לקרקע )בניגוד למקומות
אחרי ,למשל גזל ,שבה קרקע ממועטת( .בשורה התחתונה ,ג פעולת מנע של
סילוק היזק מוכללת במצוות השבת אבידה .על אחת כמה וכמה שאסור לאד לאבד
בידיי את ממו חבירו.19
כיוו דומה עולה ברמב" בהתייחסו לפסוק של 'לא תעמוד על ד רע!' .ההבנה
המקובלת רואה בפסוק זה די בדיני נפשות ,א נפשות ממש וא חבלת הגו .#א!
הרמב" בספר המצוות מצטט ברייתא מהתורת כהני ,שדנה בהקשר של פסוק זה ג
בהפסדי ממוניי :
"˙Â„Ú ˘Â·ÎÈ˘ ÈÓ˘ Â¯Ó‡ ¯·ÎÂ ,'ÍÚ¯ Ì„ ÏÚ „ÂÓÚ˙ ‡Ï' Â¯Ó‡· ‰¯‰Ê‡‰ ‰‡·Â ...
˙ÂÈÏ‡ Â¯ÈÊÁ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰Â „·‡ Â¯È·Á ÔÂÓÓ ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ ,‰¯‰Ê‡‰ ˙‡Ê ÔÎ Ì‚ Â‰ÏÏÎ
·‡"...˙Ó‡‰ Â¯Ó
)¯(Êˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ Ì"·Ó
דיברנו עד כה על האיסור להזיק ,מתו! הנחה ברורה שקיי איסור כזה ועלינו רק
לאתר את מקורו .ואמנ ,להלכה פוסק הטור שיש איסור להזיק .20א! לדעת המשנה
למל! ,כל האיסור להזיק הינו מדרבנ בלבד.
דעת המשנה למל! נולדת מתו! דיו בכלל של אי שליח לדבר עבירה .המשנה
למל! בהלכות רוצח ב/ב בודק הא נאמר כלל זה ג ביחס לעבירה דרבנ .לדעתו,
אכ כ! ,והוא מוכיח את דבריו ממכילתי.
המשנה למל! מתייחס לגמ' בב"ק נא .שדנה בתרחיש של בור שותפי .הגמ'
מחפשת היכי תימצי לבור שכזה ,ומציעה ששניה מינו שליח שיכרה עבור את
הבור .אבל הצעה זו נדחית היות שאי שליח לדבר עבירה .באיזו עבירה מדובר?
המשנה למל! טוע על סמ! דברי רש"י ,שמדובר באיסור לקלקל ברשות הרבי.

19

20

א לומדי איסור היזק מדי השבת אבידה ,יש להסיק שאי איסור שכזה במקו שאי חובת
השבה .למשל ,בפחות משווה פרוטה נאמר שאי איסור להזיק .לפי הבנות אחרות במקור
האיסור להזיק ,סביר להניח שהאיסור יחול ג על פחות משווה פרוטה.
עיי בטור חוש משפט בריש סימ שע"ח.
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איסור זה ,על פי הנחתו של המשנה למל! ,הוא איסור מדרבנ בלבד .א #על פי כ
מיישמת הגמ' במסגרתו את הכלל של אי שליח לדבר עבירה .מכא מסיק המשנה
למל! שכלל זה נאמר א #באיסורי דרבנ.
אגב כ! ,למדנו שלדעתו האיסור להזיק הוא איסור דרבנ בלבד .בנקודה זו נחלק
עליו המנחת חינו! נחרצות .21לטענתו ,האיסור לכרות בור ברשות הרבי הוא איסור
דאורייתא .נדגיש ,שעניי זה עשוי להאמר בשתי צורות :
צורה אחת מצד הפגיעה ברשות הרבי .אמנ אי בעלי מוגדרי לרשות
הרבי ,א! הפגיעה ברשות הרבי אינה דומה לחפירת בור באמצע המדבר .המדבר
לא שיי! לא #אחד וא #אחד לא מעוניי בו .א! רשות הרבי ,חר #העובדה שאינה
שייכת לפרט מסויי ,הרי היא שייכת לרבי לציבור .וכש שאסור לחבל ברכוש
פרטי ,כ! ג אסור לחבל ברכוש של הציבור.22
צורה שניה מצד התקלה שבדבר .מי שכורה בור ברשות הרבי מסכ את
ההולכי ש ,ויצירת גור ְמ ַס ֵ 6כמו בור היא איסור דאורייתא.
נפק"מ פשוטה בי שתי הצורות הללו תהיה באד הכורה בור ברשות הרבי
ומייד מכסהו בכיסוי מושל .מצד הצורה הראשונה ,יש כא פגיעה ברשות הרבי.
מצד הצורה השניה אי תקלה בדבר ,היות שהבור מכוסה היטב.
כ! או כ! ,המשנה למל! רואה בכריית בור ברשות הרבי איסור דרבנ בלבד .יתכ
שלדעתו כל איסור מזיק הוא רק מדרבנ ,ויתכ שהוא מחלק בי רשות הרבי לבי
פגיעה ברכוש פרטי .לאמור ,פגיעה ברכוש פרטי היא איסור דאורייתא ,ואילו פגיעה
ברשות הרבי היא איסור דרבנ.

21
22

עיי בדבריו במצוה נ"ג אות ה.
וא #א נאמר שכלפי הציבור מדובר בממו שאי לו תובעי ,אי זה מפחית מעוצמת האיסור.

