הגדרת גרמי )א(
מקורות  )א( קונטרס דינא דגרמי עמודות להנ "עוד צרי לפני ...שהטע הראשו
מספיק"] ,בבא קמא רא"ש פ"ט סימ י"ג[.
)ב( בבא קמא נו" .אמר מר הכופ  ...טמו באש" ,קונטרס דינא דגרמי עמודות לחלט
"והכופ  ...אש של חברו" ,בבא קמא נו" .והיודע ...אלא בחד" ,קונטרס דינא דגרמי
עמודות לטמא "והיודע ...ואינה בדי ממו".
)ג( בבא קמא פה" :שלא במקו נזק ...באפיה" ,נימוקי יוס בבא קמא ח :באלפס ד"ה
וחצר דקיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר" ,קונטרס דינא דגרמי עמודה כו "שהרי
ֶש ֶבת ...ובי לר"מ ובי לרבנ חייב".
)ד( בבא קמא כו" :ואמר רבה זרק ...גיריה" ,רי" בבא קמא יא:יב .באלפס "ואמר
רבה ...לצלמי" ,רמב" הלכות חובל ומזיק ז/ז ,השגת הראב"ד ש ,בבא קמא כו :תוס'
ד"ה קד ,קונטרס דינא דגרמי עמודות מגמד "הזורק ...דוק ותשכח"] ,קונטרס דינא
דגרמי עמודות מזמח "והא ...לפני"[.
)ה( קונטרס דינא דגרמי עמודות לולז "וזה הטע ...ומתערבי" ,בבא בתרא כב :תוס'
ד"ה זאת.
)ו( קונטרס דינא דגרמי עמודות מומז "שיסה ...כ נראה לי".

א .פתיחה
הנושא העיקרי בו מטפל הרמב" בחלקו השני של הקונטרס ,הוא הגדרת גרמי.
את ההגדרה של גרמי יש לדלות מתו אוס המקרי המובאי בגמרא .תו כדי
הניסיו ליצור מערכת הגדרתית סבירה ,עולי חילוקי שוני בי המקרי ,והרמב"
היה מודע לדקות של החילוקי הללו :
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"ËÂÁÎ ÌÈ˜„ ÌÈ˜ÂÏÁ‰Â ÌÈ˜ÂÓÚ 'È¯·„‰˘ ,ÂÊÏ ‰ÓÂ„ ÂÊ ÂÏ‡ ÔÈ˜Ê· ÔÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡Â ...
"...‰¯Ú˘‰
)˜(Ò ‰„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡È„ Ò¯ËÂ
ביטוי דומה מופיע ג במרדכי .המרדכי מונה מקרי שוני של גרמי ושל גרמא.
הוא מציי שהר"י טרח לחלק בי הקטגוריות הללו ,א חילוקיו בעייתיי :
"·Â¯· Ì‚Ó‚ È"¯ Ì‚Â ,ÌÈ˜ÂÏÈÁ‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ È˙ÏÂÎÈ ‡ÏÂ ,ÈÏ ·˘ÈÈ˙ ‡Ï - ÈÏÂ ...
"...È˙¯ˆ˜ ÔÎÏ ,ÌÈ˜ÂÏÈÁ‰
)(ËÈ˜ ÔÓÈÒ ‡Ó˜ ‡·· ÈÎ„¯Ó
בניגוד לעמדתו של המרדכי ,1מנסה הרמב" למצוא עיקרו מנחה מאחורי
המקרי .א לפני שמוצאי עיקרו מנחה ,יש לתחו את אוס המקרי המוגדרי
כגרמי ,וזאת  בשני מובני.
מחד ,יש לקבוע מה המקרי שבה יש לחייב מדי גרמי ,וכא מרחיב הרמב",
ומחייב אפילו במצבי שבה הגמרא פוטרת .מנגד ,יש לקבוע מה המקרי שיש
לפטור בה משו שה לא מוגדרי אפילו כגרמי ,ובהקשר זה מצמצ הרמב"
מקרי מסויימי .צמצו זה נעשה בשני אפיקי מרכזיי :
אפיק אחד  מקרי שבה יש נזק ,א אי מעשה נזק כלל.
אפיק שני  מקרי שאינ מוגדרי כהיזק.

ב .יודע עדות לחבירו וכופ קמתו
בב"ק נו .נידוני ,בי השאר ,המקרי של יודע עדות לחבירו וכופ קמתו של
חבירו .במקרה הראשו מדובר על אד שיודע עדות העשויה להועיל )מבחינה
ממונית( לחבירו ,א הוא מסרב להעיד עבורו ,ובכ פוגע בו.
במקרה השני מדובר על הדי של טמו .בב"ק כג .נפסק שאי חיוב של נזקי אש
על מה שטמו בקרקע .בד נו .מתואר מצב שבו אד הדליק אש ,והיא מתפשטת
לכיוו שדה כלשהו .בשלב זה מגיע אד מ החו ,+וטומ את השיבולי בקרקע.
בפעולה זו הוא גור ,למעשה ,לפטורו של מדליק האש .שהרי מעתה והלאה מוגדרות
השיבולי כטמו.

1

בהמש דבריו נוטה המרדכי להסכי ע שיטת הריצב"א ,ולדעת אכ אי כלל עקרוני מנחה.
גרמי וגרמא ה כינויי שוני לתופעה דומה ,אלא שבחלק מ המקרי החליטו חכמי
לקנוס ,והסיבות ביסוד ה סיבות חברתיות ולא סיבות הלכתיות פורמליות.
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שני המקרי הללו מצטמצמי ברמב" על רקע האפיק השני .הרמב" מבאר שאי
ה נחשבי היזק .קביעה זו ברורה יותר במקרה של יודע עדות לחבירו ואינו מעיד
לו ,ובכ מפסידו ממו .כ מסביר הרמב" :
"Ì‡Â ...ÌÈ„ÒÁ ˙ÂÏÈÓ‚ ÔÈ„Ó ‡Ï‡ ÂÏ „ÈÚ‰Ï ·ÈÈÁ ÂÈ‡ ‡Â‰ Û‡˘ - ‡˙ÏÈÓ„ ‡ÓÚËÂ ...
‰‡Â¯˘ ÈÓÏ ?‰ÓÂ„ ‰Ê ‰ÓÏ ...ÔÂÓÓ Â·ÈÈÁÏ ÔÈ„‰ ÔÓ ÔÈ‡ - ‰ÂˆÓ ‰˙Â‡ ÌÈÈ˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï
"...ÂÏÈˆÓ ÂÈ‡Â „·Â‡ Â¯·Á Ï˘ ÂÒÈÎ
)˜(‡Ó-Ó ˙Â„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡È„ Ò¯ËÂ
חוסר הרצו להעיד ודאי מהווה איסור .א אי כא חיוב תשלו ,היות שכל
החובה להעיד נעוצה במישור של גמילות חסדי ,ואי בה הכרח ממוני כלשהו .זאת
בניגוד לתבואה וגפני ,בה יש חיוב ממוני ממשי לגדור ,2ולכ מי שלא גדר גור
ישירות לנזק ומתחייב בתשלו.
הרמב" משווה את היודע עדות לחבירו לאד הרואה אבידה ואינו מטפל בה.
ברור שחוסר טיפול באבידה יוצר הפסד אצל בעליה .א מכיו שכל החיוב לטפל
באבידה הוא מצוה ולא תביעה ממונית שיש כלפי המוצא ,נסיק שהמתעל מ
האבידה עובר על איסור א אינו מתחייב ממו.
טע מקביל ,א כי שונה במקצת ,מובא ברמב" ביחס לכופ קמתו של חבירו.
בגמ' בב"ק ס .מוסבר לפי דעת רב אשי שמדובר במקרה של שוייה טמו .אד הדליק
אש ,וחבירו ראה שהאש עומדת לכלות גדיש של חבירו .הוא מיהר וכיסה את הגדיש,
ועל ידי כ גר לפטור תשלומי מאת מבעיר הבעירה ,היות שאש פטורה בטמו .ג
כא ,בדומה ליודע עדות לחבירו ,נוצר מצב שבו פלוני לא יקבל את הכס המגיע לו.
יצירת מצב כזה ,לטענת הרמב" ,אינה עילה מספקת לחיוב תשלומי :
"ÔÈ‡ ,ÌÂÏÎ ˜ÈÏ„Ó‰ ÂÏ ·ÈÈÁ˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÔÂÈÎ - ÌÏ˘ÏÓ ˜ÈÏ„Ó‰ ¯ËÂÙ ‰Ï‰˘ Ù"Ú‡Â ...
"...ÌÂÏÎ ÂÏ ·ÈÈÁ˙ ‡Ï È¯‰˘ ,˘ÓÓ ÂÂÓÓ „ÒÙ‰Ï Ì¯Â‚ ‰Ê
)˜(ËÏ-ÁÏ ˙Â„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡È„ Ò¯ËÂ
יש לציי שלפחות בהסתכלות ראשונית נראה המקרה של כפיפת קמה כמקרה
חמור יותר מ המקרה של יודע עדות לחבירו .בכופ קמתו של חבירו היה אכ תרחיש
של היזק ,ואד מסויי הפסיד ממו .הפטור נובע מכ שמעורבות המטמי איננה

2

בטיב חיוב זה ,עיי ברמב" לקמ בעמודות נחנט ,ובשיעור העוסק בגרמי וכלאי הכר .עיי
ג בקוב +שיעורי בבבא בתרא אות יג.
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קשורה להדלקת האש אלא ליצירת הפטור המשפטי .הרמב" טוע שבמקרה כזה אי
היזק כלל ,אלא רק מניעת רווחי .א יש ראשוני שלא הקצינו עד כדי כ ,ונימקו
את הפטור באופ שונה :
""...È„ÈÓ „È·Ú ‡Ï„ ,Â¯È·Á ˙Ó˜ ÔÓÂË ÔÎ˘ ÏÎÂ ...
)¯‡"˘ ··‡ ˜(‚"È ÔÓÈÒ Ë"Ù ‡Ó
מהרא"ש משמע שאכ יש כא היזק ,אלא שהטומ לא עשה מעשה היזק ועל כ
הוא נפטר .א לדעת הרמב" אפילו היזק אי כא ,אלא בס הכל מניעת רווח .בהמש
מחדד הרמב" את דבריו ,ומשווה את המקרה שלנו למקרה של יורד לאומנות חבירו,
שא הוא מקרה מובהק של מניעת רווח גרידא .א הרמב" מבי שהשוואה זו לוקה
בחסר :
"‡Â‰ ÁÈÂ¯‰ Ì˙‰Â ÂÂÓÓ Â„ÈÒÙÓ Ô‡Î·˘ Ù"Ú‡ ,Â¯·Á ˙ÂÓÂ‡Ï ˙ÈÁ„ Ô‡ÓÏ ‡ÈÓ„Â ...
˘"...‡Â‰ ÔÂÓÓ „ÈÒÙÓ Â‡Ï - ÌÂÏÎ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ‰Ï‰ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú˘ ÔÂÈÎ ,Â„ÈÒÙÓ
)˜(Ó ‰„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡È„ Ò¯ËÂ

גֶ .ש ֶבת
את ההגדרה של מניעת רווח כגרמא בוח הרמב" ג מול חיוב ֶש ֶבת .התורה
מחייבת במקרי מסויימי על ֶש ֶבת ,וזה חיוב מובהק על כ שהאד לא הרויח.
הרמב" מתייחס לנקודה זו .ראשית קובע הרמב" ֶש ֶֶ .בת מוגדר כהיזק ניכר :
"È¯‰' ÂÏ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ¯Á‡Ó ,‡Â‰ ¯Î ˜ÊÈ‰ - ÂÓÓ Â¯·Á Ï˘ ÂÂÓÓ „ÈÒÙÓ‰ ÏÎÂ ...
˘˜ÊÈ‰ ‡ÓÏ‡ ,‰ÈÏË·Â ‡Â¯„‡· ‰È˜Ê¯‰„· ‰¯Â˙ ÂÈÏÚ ‰·ÈÈÁ ˙∆·˘∆ È¯‰˘ ,'ÍÈÙÏ ÍÏ
"...‡Â‰ ¯Î
)˜(ÂÎ ‰„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡È„ Ò¯ËÂ
מעבר לכ ,הרמב" קובע שהחיוב על ֶש ֶבת הוא חיוב של נזק ישיר ,ואפילו למא
דלא דאי דינא דגרמי יש חיוב תשלו ְֶ 0ש ֶבת.
אמנ ,למראית עי חיוב ֶש ֶבת הוא חיוב של גרמא .היה נית לקבוע שיש כא
גזירת הכתוב מיוחדת לחייב ,חר העובדה שלא מדובר בנזק ישיר .סו סו  ,קיימי
מאפייני נוספי של 'גזירת הכתוב' ביחס לחיוב ֶש ֶבת .למשל ,אי חיוב לשל על
השבתת בעלי חיי ,וכל החיוב הוא רק בתרחיש של חובל .באופ דומה קובע המרדכי
שאי חיוב ריפוי ביחס לפגיעה בבהמה :
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"‰"˘Ó ‡ÙÂ¯Ï Ô˙ÈÏ ÂÏ ˘È˘ ÂÙÂ‚Ï ˜ÈÊÓ˘Î˘ ,ÂÂÓÓ È˜ÊÏ ÂÙÂ‚ È˜Ê ÔÈ· ˜ÏÁÏ ˘ÈÂ ...
‰Ó‰· Ï·ÂÁ ÔÂ‚Î ...ÂÂÓÓÏ ˜ÈÊÓ˘Î Ï·‡ ,‰ÈÙÒÎÓ ˜Ê‰ ÔÓ „·Ï ÈÂÙÈ¯ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ
"...¯ÂËÙ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ...‡Ó¯‚ Â‰Ê - ‡ÙÂ¯Ï Ô˙ÈÏ ÂÏ ˘È˘ ¯Á‡ ÔÂÓÓ „ÈÒÙ‰ ‰Ó‰·‰ ˙ÓÁÓÂ
)(„È˜ ÔÓÈÒ ‡Ó˜ ‡·· ÈÎ„¯Ó
בהמש מבאר המרדכי ,שג חיובי ֶש ֶבת אינ תקפי כלפי השבתת בהמה.
מדבריו משמע שחיוב ֶש ֶבת הוא אכ סוג של חיוב גרמא .אי מחייבי בחיוב זה בדר
כלל ,ורק באד קבעה התורה שיש לשל על ַה ֶֶ .בת.3
הרמב" ,על כל פני ,מנסה להראות שמדובר בחיוב רגיל .כפי שצויי ,מעבר
להגדרת ֶש ֶבת כהיזק ניכר ,יש לטעו טיעו נוס  .הרמב" צרי להראות שההיזק הניכר
של ֶש ֶבת נגר על ידי מעשה היזק ישיר ,ולא בצורה עקיפה של גרמא .לטענתו ,מדובר
במעשה ישיר שאפילו חכמי יחייבו עליו ,והוא ישיר א יותר מרמת הגרמי שר' מאיר
מחייב בה.
היכולת לדייק מתו ההלכה של ֶש ֶבת בחובל לגבי יסודות חיוב בנזיקי ,עולה
בראשוני בסוגיית זה נהנה וזה לא חסר .בסוגייה זו ,מתייחסת הגמ' לשילובי שוני
בי גור החיסרו לגור ההנאה ,א אי התייחסות מפורשת בגמ' למקרה של זה לא
נהנה וזה חסר .הראשוני הרחיבו בנקודה זו ,ויש שרצו ללמוד על מקרה זה מתו
הדי של ֶש ֶבת :
"Ï"Ê ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÈÏÚ· Â·˙ÎÂ ,Â‰Â¯ÈÎÊ‰ ‡Ï .¯‚ÈÓÏ „È·Ú ‡Ï„ ‡¯·‚Â ‡¯‚‡Ï ‡ÓÈÈ˜„ ¯ˆÁÂ
˘Ï"Ê ‰"‡¯‰Â ,ÌÈ¯ÂËÙ Ì‰˘ ‡Â¯„‡· ‰È¯·ÁÏ ‰È˜„Á‡ ÈÎ ...¯ÂËÙ ‡Â‰˘ ‡Â‰ ËÂ˘Ù ‰Ê
‰È˜„Á‡ÏÂ ÂÒÈÎ ÏË·ÓÏ ÈÓ„ ‡ÏÂ ...·ÈÈÁ ‡Â‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ „Á‡ ‰Ù Ï"Ê ÌÈÂ‡‚‰ ÏÎ˘ ·˙Î
‡Ï‡ ...·ÈÈÁ ‰· ¯„˘Î„ ,Ï"Ê ‰"Ó¯‰ ·˙Î ÔÎÂ ...‡Â‰ ‡ÓÏÚ· ‡Ó¯‚ Ì˙‰„ - ‰È¯·ÁÏ
˘‡˙È‡„Î ,·ÈÈÁ - ‡Â¯„‡· ‰È˜„‰„ ÔÂ‚Î ,ÈÓ ˜Ê ÌÂ˜Ó· ‡Ï˘ ˙·˘„ ¯Ó‡Â Ï"Ê ˜ÏÂÁ
"...Ï·ÂÁ‰ 'Ù
)(ÒÙÏ‡· :Á ‡Ó˜ ‡·· ÛÒÂÈ È˜ÂÓÈ
בנימוקי יוס מובאות למעשה שלוש דעות :
דעה אחת  בעלי התוספות .לפיה יש לפטור במקרה של זה לא נהנה וזה חסר,
בדומה למצב של ' ֶש ֶבת שלא במקו נזק' שבו יש לפטור.

3

ראוי לציי שחיוב ֶש ֶבת נאמר רק כאשר ג המזיק וג הניזק ה בני אד .אי חיוב ֶש ֶבת
באד שהזיק בהמה ,ולא בבהמה שהזיקה אד.
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דעה שניה  הרא"ה .לשיטתו ,יש לחייב במקרה של זה לא נהנה וזה חסר .א הוא
מסכי לפטור של ' ֶש ֶבת שלא במקו נזק' ,וכל טענתו היא שאי דמיו בי מקרה זה
למקרה של חצר דקיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר.
דעה שלישית  הרמ"ה .הוא מוכ לאמ +את הדמיו שמנוסח בתוספות בי זה לא
נהנה וזה חסר ובי ֶש ֶבת ,אלא שלטענתו ג ְֶ 0ש ֶבת שאיננו חלק מתהלי של נזק ,יש
לחייב.
בשורה התחתונה ,יש לפנינו מחלוקת ראשוני כיצד להתייחס למקרה של ֶש ֶבת
שאיננו במקו נזק .התוס' והרא"ה פוטרי ,ואילו הרמ"ה מחייב על סמ סוגייה בפרק
החובל .ואכ ,בגמ' בפרק החובל מפורש כדעתו של הרמ"ה :
"‡Â¯„È‡· ‰È˜„‰„ - ˙·˘ ...È˙˜„Î ¯Úˆ ?Â‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ ˜Ê ÌÂ˜Ó· ‡Ï˘ ...
"...‰ÈÏË·Â
)··‡ ˜(:‰Ù ‡Ó
בש ֶבת
מסברה צרופה נית להבי את עמדת של הרא"ה ושל התוס' .ה רואי ֶ
תהלי מובהק של גרמא ,ולכ מחייבי רק במקו שבו נאמרה גזירת הכתוב ,דהיינו
בחובל .יש להניח שכדי להתמודד ע הגמ' בב"ק פה :יחלקו הרא"ה והתוס' בי חובל
לבי מקרה רגיל של מזיק שאי עימו חבלה .ג את הגמ' בב"ק ה יעמידו בחובל ,וא
את הריבוי של ' ֶש ֶבת שלא במקו נזק' ה יצמצמו לתרחיש של חובל ,א כי חובל
שלא יצר פגיעה שיש עימה נזק.4
בחשבו אחרו ,קביעה זו של הרמב" שיש להגדיר ֶש ֶבת כהיזק ניכר ,מקובלת
כנראה ג על ראשוני נוספי ,ואפילו על הרא"ה ועל התוס' .א הקביעה שחיוב
ַה ֶֶ .בת מוגדר כמעשה נזק ישיר ואינו שיי במהותו לעול של גרמא וגרמי ,מוטלת
במחלוקת.5

ד .זורק כלי מראש הגג
עד כה דיברנו על נסיונו של הרמב" לצמצ את מרחב הבעיות שיש להתמודד
עימ .צמצו זה ממוקד באפיו המקרי שבה פוטרי משו שה לא מוגדרי כנזק
4

5

עיי בקצות בסימ שס"ג סק"ג ,שדוחה את הוכחת הרמ"ה בדר שונה .הקצות ד אגב דבריו
במשבצת נוספת ,שבה פוטרי בהדקיה באינדרונא אפילו א מחייבי בתרחישי של זה לא
נהנה וזה חסר.
עיי בגיטי יב ,:בסוגיית עשה עמי ואיני זנ .אחת ההוכחות שמביאה הגמ' ,קשורה למקרה
שבו אד מזיק עבד ומתחייב ֶַ .ֶ 0בת לרבו .יתכ שיש לראות בכ תמיכה לכיוו הרמב",
שרואה ֶַ .ֶ 0בת נזק ישיר.
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אלא כמניעת רווח גרידא .בעקבה של קביעה זו ראה הרמב" צור להתמודד ע חיובי
ֶש ֶבת ,שא ה כלולי ,למראית עי ,בקטגוריה של מניעת רווח.
צמצו נוס של חוג הבעיות ,מיוש בשיטת הרמב" )בעקבות הרי" ( מ הכיוו
השני .כלומר ,בשורה ארוכה של מקרי בה נאמר בגמ' שיש לפטור ,קובע הרי"
ובעקבותיו הרמב" שלהלכה יש לחייב.
התוס' ,באופ כללי ,לא נקטו בעמדה זו .לשיטת ,מאחר שנקבעה הלכה כר'
מאיר ואנו דני דינא דגרמי ,יש לנסות ולהבי כיצד נאמר 'פטור' במקרי רבי
שנראי לכאורה כמקרי של גרמי .א הרי" והרמב" היו מוכני לומר בכל מיני
מקרי שהפטור הנאמר בה נובע מכ שהגמ' לא דיברה לשיטתו של ר' מאיר .אשר
על כ ,חר העובדה שה מקרי של גרמי ,הגמ' פוטרת בה .א אנו ,לאור פסיקתנו
כר' מאיר ,צריכי לחייב במקרי הללו .אבוה דכולהו  הזורק כלי מראש הגג והיו
תחתיו כרי וכסתות :
"Ì„˜ Â‡ Ô˜ÏÒÂ ¯Á‡ ‡· ,˙Â˙ÒÎ Â‡ ÌÈ¯Î ÂÈ˙Á˙ ÂÈ‰Â ‚‚‰ ˘‡¯Ó ÈÏÎ ˜¯Ê - ‰·¯ ¯Ó‡Â
"‰È¯È‚ È˜ÒÙÓ È˜ÂÒÙ ,‰ÈÈ„˘„ ‡„ÈÚ· ?‡ÓÚË È‡Ó .¯ÂËÙ - Ô˜ÏÒÂ
)··‡ ˜(:ÂÎ ‡Ó
הרי" בהלכותיו מצטט את רבה ,א דוחה את דבריו להלכה :
"...ÈÓ¯‚„ ‡È„ ÔÈÈÈ„ ‡Ï„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò„ ÌÂ˘Ó ,‰·¯Î ‡‰· ‡˙ÎÏ‰ ˙ÈÏ„ ÔÏ ‡¯·˙ÒÓ
"...ÔÈÎ‰ ‡˙ÎÏ‰ ˙ÈÏ„ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜Â
)¯(ÒÙÏ‡· .·È-:‡È ‡Ó˜ ‡·· Û"È
לעומת הרי"  ,קובעי בעלי התוספות שיש לפטור ג להלכה :
"‡Ó¯‚ ‡‰„ 6‰‡¯ È"¯ÏÂ ...ÈÓ¯‚„ ‡È„ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ ,‰ÈÓÚËÏ ‰·¯„ ÒÙÏ‡ ·¯ ˘¯ÈÙ
·"‡ÓÏÚ ÈÏÂÎÏ ¯ÂËÙÂ ,‡Â‰ ÔÈ˜ÊÈ
)··‡ ˜(Ì„˜ ‰"„ 'ÒÂ˙ :ÂÎ ‡Ó
ג הרמב" בהלכות חובל ומזיק ז/ז נוקט בעמדתו של הרי"  ,ומחייב את האד
שסילק כרי וכסתות בנזק של .הראב"ד על אתר משיג ,ומציי שיסוד דברי הרמב"
הוא בדינא דגרמי ,א יש החולקי :

6

על פ החידוש שבהבאת דברי הרי" בתוס' שלנו ,עיי בספרו של הרב א .א .אורב 'בעלי
התוספות' ,בעמוד .251
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"‡"‡ ‰˘Ú ‡Ï˘ ÈÙÏ ,ÂÏ ÔÈ„ÂÓ ÏÎ‰ ÔÈ‡Â ,ÈÓ¯‚„ ‡È„ ÔÈÈÈ„„ ÌÂ˘Ó ÔÎ ˜ÒÙ ·¯‰ -
·"‰˘ÚÓ ÌÂ˘ ÈÏÎ
)(Ê/Ê ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰ „"·‡¯‰ ˙‚˘‰
הדר הפשוטה לבאר את מחלוקת הרי" והרמב" מול התוס' והראב"ד ,קשורה
להבנת היסוד העקרוני המחייב בגרמי .אמנ ,התלות הנוצרת מסברה אינה תואמת
את שיטות הראשוני הללו כשלעצמ.
מסברה היינו נוטי לומר שא גרמי הוא ערו +חיוב מחודש לחלוטי הרי
שאפשר לחייב ג במקרה של סילוק כרי וכסתות .לעומת זאת ,א גרמי הוא
הרחבה של חיובי גרימה ביחס למעשי נזק מוגדרי ,יש יותר מקו לפטור .שהרי ג
כאשר קיי מעשה נזק ברור ,כמו בניפוצו של כלי מראש הגג ,יש צור במידה כלשהי
של קשר )ויתכ שקשר פיסי של עשייה בגו הכלי( בי המזיק לבי החפ +הניזוק.
לעומת זאת ,א מדברי על חיוב שיסודו בגרימת הפסד ,אי הכרח להיצמד למעשה
נזק .סילוק כרי וכסתות יוצר הפסד זהה לשבירה בידיי.
דא עקא שהרמב" והרמב" מדגישי בגרמי את היסוד של הרחבת ערו +החיוב
הקיי ,וא על פי כ ה מחייבי את המסלק כרי וכסתות .בניגוד אליה ,התוס'
רואי בגרמי קנס מנותק מיסודות חיוב הנזיקי הרגילי ,ואילו לשיטת יש לפטור
במסלק כרי וכסתות.
אמנ ,אי סתירה לוגית בי החיוב על מסלק כרי וכסתות לבי גישת הרמב"
והרמב" .סו סו  ,תוצאת נזק מובהקת אכ היתה כא ,וזו תשתית מספקת לחיוב.
אלא שנצטר לחדש שאפיקי הגרימה כוללי אפילו תהליכי עקיפי לחלוטי ,שאי
בה מעשה בגו הכלי כלל.

