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� רשימה של מקרי פטור בנזיקי�"מפרט הרמב, בתחילת חלקו השני של הקונטרס .

� כיצד עומדי� המקרי� הללו מול 	 אחד לאחד 	� לבאר "מנסה הרמב, לאחר מכ

  .החיוב העקרוני של גרמי

הוא המקרה , שטומ� בחובו משמעות מרכזית ביחס לגרימת נזק, אחד מ� המקרי�

באופ� , למשל, כפי שנית� לראות(גיית אש באופ� כללי סו. של ליבה וליבתו הרוח

  .קשורה בטבורה לשטח האפור שבי� נזק ישיר ובי� גרמי) �"מובהק ברמב

לעומת שאר המקרי� שבה� הוא ד� , בבואו לדו� במקרה זה, � מארי#"ג� הרמב

� "נוגע הרמב', ליבה וליבתו הרוח'תו# כדי ההתייחסות ל. בחלק זה של הקונטרס

  .יסודות עקרוניי� השייכי� לדיני אשבמספר 

        הסוגייה בהכונסהסוגייה בהכונסהסוגייה בהכונסהסוגייה בהכונס. . . . אאאא

  :מביאה את הברייתא הבאה , בתחילת הכונס' הגמ

"˙" ¯-ÁÂ¯‰ ‰˙·ÈÏÂ ‰·ÈÏ  , ‰˙Â·ÏÏ È„Î ÂÈÂ·Ï· ˘È Ì‡-·ÈÈÁ  , Â‡Ï Ì‡Â-¯ÂËÙ "...    
  )Ò ‡Ó˜ ‡··(.  

. מתו# השוואה להלכות ַשָ&ת' מקשה הגמ, מייד לאחר ניסוח דינה של הברייתא

א) על פי שהוא עושה את מעשיו בסיועה , בהלכות ַשָ&ת למדנו שיש לחייב את הזורה

מדוע , וא� כ�. מיוחס המעשה אליו,  שג� כאשר אד� נעזר ברוח	ומכא� . של הרוח

  ?לפטור את המלבה בעזרת הרוח כאשר אי� בליבויו כדי ללבותה
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ה שיש להציג את נרא, א� נבוא לחלק�. מובאות ארבע דעות' כמענה לשאלת הגמ

לפי שלוש הדעות . ואת הרביעית מ� הצד השני, שלוש הראשונות בעבר אחד

רק לפי . נשמרת הנחת המקש� ג� למסקנה, )זירא' רבא ור,  אביי	דהיינו (הראשונות 

  .טעה המקש� בהשוואתו להלכות שבת, התירו- הרביעי של רב אשי

 כלל יש לחייב את אמת היא שבדר#', על פי שלוש השיטות הראשונות בגמ

פשר הפטור שמנוסח . כפי שמתחייבי� על כ# בזרייה בשבת, המלבה בעזרת הרוח

  ).כל אמורא כדאית ליה( על ידי אוקימתא כלשהי 	 לפי שיטות אלו 	מבואר , בברייתא

 פטור מעיקר 	 המלבה בעזרת הרוח ואי� בליבויו כדי ללבותה , אבל לדעת רב אשי

�זאת חר) העובדה שמקרה מקביל בהלכות שבת . וחדתוא) ללא אוקימתא מי, הדי

  .יניב חיוב

 �  :בטעמו של רב אשי מבואר ההבדל שבי� הלכות שבת לבי� נזיקי

 ..." ¯Ó‡ È˘‡ ·¯- Ô�È¯Ó‡ ÈÎ 'Â˙ÚÈÈÒÓ ÁÂ¯Â ‰¯ÂÊ '‰"˙·˘ ÔÈ�ÚÏ Ó , ˙·˘ÁÓ ˙Î‡ÏÓ„
‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ! ‡Î‰ Ï·‡-‡Â‰ ‡ÓÏÚ· ‡Ó¯‚  , ÔÈ˜Ê�· ‡Ó¯‚Â-¯ÂËÙ "    

  )‡Ó˜ ‡··Ò (.  

�  :נית� לפתח שני כיווני� , להבנת ההבדל שבי� שבת לבי� נזיקי

ואילו בשאר תחומי� ,  נית� לומר שבהלכות שבת מתמקדי� בתוצאה	 כיוו� אחד

 בדיני שבת מחייבי� את הזורה ורוח 	לפיכ# . מתמקדי� בתהלי#)  נזיקי�	לרבות (

. נה הגור� נקי ממו-היות שסו) סו) נעשתה מלאכה בשבת ובשורה התחתו, מסייעתו

זאת משו� . בנזיקי� פוטרי� על א) העובדה שבפועל יש תוצאת נזק, לעומת זאת

ומוקד ,  קשה לדבר	על תהלי# נזק שהאד� יצר , שחר) העובדה שיש תוצאת נזק

  .יכולתנו לחייב בדיני נזיקי� הוא בתהלי# ולא בתוצאה

יסוד זה . ל יצירת מערכתע,  נית� לומר שבשבת קיי� יסוד חיוב נוס)	 כיוו� שני

�אי� הבדל מהותי בי� הגדרות הבערה בשבת לבי� הגדרות , כלומר. אינו קיי� בנזיקי

�אד� , למשל.  אי אפשר לחייב אות# על עצ� ההבערה	אלא שבנזיקי� . הבערה בנזיקי

 נאסרה עצ� 	בהלכות שבת . פטור בנזיקי�, שיבעיר אש והיא לא תזיק לשו� דבר

  .פעולת ההבערה

על פי . ואת ההבדל שבינו לבי� הכיוו� הקוד�, נבהיר מעט יותר את הכיוו� הזה

 נית� להגדיר את מעשיו בשני 	כאשר אד� מבעיר אש בעזרת הרוח , הכיוו� הקוד�

והתוצאה היא של אש בוערת ונזק , באופ� אחד אנו מתמקדי� בתוצאה. אופני�

תת) בתהלי# זה בצורה והאד� מש, באופ� השני אנו מתמקדי� בתהלי#. משתולל

  .כאשר הרוח מסייעת לו, חלקית



  147 אש

. אנו קובעי� את אמות המידה השיפוטיות שלנו, לאחר שני אופני ההגדרה הללו

, ועל כ� אומרי� שהאד� הבעיר,  אמות המידה מוכוונות לפי התוצאה	בשבת 

� ועל כ� אנו אומרי,  אמות המידה מוכוונות לפי התהלי#	בנזיקי� . ומחייבי� אותו

  .ופוטרי�, שהאד� לא הבעיר

 מעמדת מוצא 	 ה� בשבת וה� בנזיקי� 	על פי הכיוו� השני יוצאי� , לעומת זאת

ואנו לא , בשני התחומי� ברור לנו שהיתה כא� רק הכנת תשתית .הגדרתית שווה

ואילו במושגי נזיקי� אי� האד� ', מבעיר'מנסי� לטעו� שבמושגי שבת האד� מוגדר כ

,  יסוד הטיעו� שלנו הוא שבשבת עשויי� להתחייב על הכנת תשתית.'מבעיר'מוגדר כ

 מלאכת מחשבת 	ובניסוח הגמרתי (משו� שבשבת קיי� מחייב נוס) על עצ� ההכנה 

  .נוכל לחייבו', מבעיר'ג� א� האד� אינו מוגדר כ, אשר על כ�). אסרה תורה

', ב בוכוח אחר מעור'אנו קובעי� שבשבת יש להתחייב על מקרי� של , למעשה

�נבח� שתי התייחסויות , כדוגמה לדבר. ואפילו ברמה גבוהה יותר מאשר בנזיקי

  .בראשוני� למלאכת צד בשבת

  .בנוגע לצד בעזרת כלב, �" ברמב	 התייחסות אחת

  .בנוגע לפריסת מצודה בשבת',  בתוס	 התייחסות שניה

  :� פוסק בהלכות שבת "הרמב

"ÌÈ·�¯‡Â ÌÈ‡·ˆ Â„ÂˆÈ˘ È„Î ÌÈ·ÏÎ ÁÏ˘Ó‰Ô‰· ‡ˆÂÈÎÂ  ,·ÏÎ‰ È�ÙÓ È·ˆ‰ Á¯·Â , ‰È‰Â
 Â˘Ù˙Â ·ÏÎ‰ ÚÈ‚‰˘ „Ú ÂÏÈ‰·‰Â ÂÈ�Ù· „ÓÚ˘ Â‡ È·ˆ‰ ¯Á‡ Û„Â¯ ‡Â‰- ˙„ÏÂ˙ ‰Ê È¯‰ 

„ˆ‰ ,·ÈÈÁÂ"...    
  )·Ó¯"È ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ Ì/·Î(  

� להרחיב את משרעת "ד טע� שבהלכה זו יש דוגמה למוכנות של הרמב"הגרי

, הצד הוא הכלב. כה הזו איננו האד�מי שצד בהל, לטענתו. החיוב של הלכות שבת

  .2 נית� לחייב על כ# בשבת	א) על פי כ� . 1והאד� רק סייע בידו

                                                           
א ממרכבת המשנה על אתר משמע שהצד איננו הכלב אל. האחרוני� הסתפקו בנקודה זו   1

כדברי , � משמע שהאד� רק שילח ואילו הכלבי� ה� הצדי�"אבל מלשו� הרמב. האד� עצמו

  .ד"הגרי

, א מחייב ג� אד� המשסה כלב"הכלבו בסימ� ל. נית� למצוא בכלבו, דוגמה קיצונית א) יותר   2

ז "א בסימ� שט"הכלבו מצוטט ברמ, אמנ�! כאשר הוא לא עשה אחר כ# שו� מעשה נוס)

', חייב '	אבל מלשו� הכלבו . י קובע שמדובר בצידה מדרבנ� בלבד"ב בסק"נוהמש', סעי) ב

  .משמע שמדובר בחיוב דאורייתא
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מופיעה מחלוקת : במשנה בשבת יז. 'מופיעה בדברי התוס, דוגמה חריפה יותר

מותר לפרוס מצודה , לפי בית שמאי. תנאי� הא� מותר לפרוס מצודות בערב שבת

, מכא� משמע. ק כדי שיצודו בה חיות מבעוד יו�כזו רק א� יש שיעור זמ� מספי

  :מסייגי� את ההיסק הזה ' א# התוס. שפריסת מצודה בשבת עצמה ודאי אסורה

"Ú‡" ÈÓ� ˙·˘·„ ‚-˙‡ËÁ ·ÈÈÁ Â�È‡ ‰„ÂˆÓ ˘¯ÈÙ Ì‡  ,Â‡Ï Ì‡ „ÂˆÈ Ì‡ Ú„ÂÈ Â�È‡˘ ,
Ó"‰„ÂˆÓ ˘Â¯ÙÏ Â¯Ê‚ Ó .˙‡ËÁ ·ÂÈÁ È„ÈÏ È˙‡ ÌÈÓÚÙ„ ,ÂÎÏÈ Â˙ÒÈ¯Ù ˙Ú˘·˘ ÔÂ‚Î„"...    

  )ÊÈ ˙·˘ :ÒÂ˙ '„"ÔÈÒ¯ÂÙ ÔÈ‡ ‰(  

א# בטע� הדבר . אומרי� שאי� חיוב חטאת על הפורס מצודה בשבת' אמנ� התוס

מדבריה� משמע שלו תהיה ודאות שהמצודה . ה� מתמקדי� בנקודת חוסר הוודאות

  .3 יתחייבו על עצ� פריסתה	תצוד בשבת 

� יש נתק ברור בי� משו� שכא, �"דוגמה זו חריפה יותר מהדוגמה של הרמב

לחייב ' מוכני� התוס, א) על פי כ�. פעולת הפריסה של המצודה לבי� הצידה עצמה

  .במקרה שכזה

�עולה , יישומו של טיעו� זה ביחס לחילוק של רב אשי בי� שבת לבי� נזיקי

ומלשונו משתמע ', לא יחפור'ה ד� בסוגייה המקבילה ב"הרמ. ה"לכאורה מדברי הרמ

  :� גור� מחייב נוס) שבהלכות שבת קיי

 ..."‡È„‰· ‰�ÈÓ ˙ÚÓ˘„ , ‰ÈÙÂ‚ Â˙ÚÈÒÓ ÁÂ¯Â ‰¯ÂÊ„-˙·˘ ÔÈ�ÚÏ ‡Ï‡ ‰ÈÏÚ ·ÈÈÁÓ ‡Ï  ,
Â˙·˘ÁÓ ‡„È·Ú˙‡ ‡‰Â ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ˙·˘ÁÓ ˙Î‡ÏÓ„ , ÔÈ˜Ê� ÔÈ�ÚÏ Ï·‡-¯ÂËÙ "...    

  )ÂÎ ‡¯˙· ‡·· .Ó¯ „È"Ù ‰"˜ ÔÓÈÒ ·"Ê(  

כפי שהוא ', קי� פטורגרמא בנז '	נית� להתעכב בנקודה זו על משמעות הביטוי 

  :אפשר להעלות שני הסברי� לביטוי זה . בהכונס' מובא בגמ

                                                           
אלא ג� על , לא מדברי� רק על ודאות' שהרי התוס. 'יש לעיי� הא� אכ� כ# משמע בתוס   3

ובה מבואר שהחיוב תק) א� בשעה שפרס , נסמכי� על דברי התוספתא' התוס. בוזמניות

  .המצודה נכנסה לתוכו החיההאד� את 

  �שבתרחיש כזה רואי� את מעשה הפריסה כמעשה צידה מושל� מתחילתו , נית� בהחלט להבי

בהחלט מסתבר שלפי התוספתא . אבל אי� להסיק מכא� שעצ� הפריסה מחייבת. ועד סופו

נפטור על עצ� הפריסה ג� א� שעתיי� מאוחר יותר ובתו# ) לאורה' ולפי מסקנת התוס(

ח "ב אות כ"מצווה ל, עיי� בנקודה זו במנחת חינו# במוס# השבת. עצמה יילכד בה צביהשבת 

  .ג"סק
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א# מכיו� שיצירתו משותפת לאד� ולרוח ,  אמנ� האד� יצר מזיק	  הסבר אחד

  .ופוטרי�,  אנו מגדירי� את מעשיו כגרמא	) ואי� בליבויו כדי ללבותה(

,  ותשתית לנזקמעשה שהוא רק הכנה,  כל מעשה של יצירת מזיק	 הסבר שני

בלא הבערה , הכנת האש). ואפילו א� האד� פעל בצורה ישירה(מוגדר כגרמא 

  .היא רק הכנה של מזיק ולכ� מוגדרת כגרמא, קונקרטית

באותה סוגייה בהכונס מנותק ' גרמא בניזקי� פטור'המינוח , על פי ההסבר השני

ביסוד של , כללבדר# , ס מאופיי�"גרמא בש. ס"מ� המשמעות הרווחת של גרמא בש

אלא על , ואילו כא� לא מדובר על עקיפות במעשי האד�. עקיפות מצד מעשי האד�

  .עקיפות בהקשר ואפילו א� מעשי האד� ישירי�

        ''''לא יחפורלא יחפורלא יחפורלא יחפור''''הסוגייה בהסוגייה בהסוגייה בהסוגייה ב. . . . בבבב

  :בגמרא מובאי� הדברי� הבאי� 

"ÔÈ·¯„ ‰È¯· ÔÂÈ¯Ó ¯· È·„ ,È˘�È‡ ‡˜ÊÓÂ ‡˙˜¯ ‡ÏÊ‡ ‰Â‰ ‡�˙ÈÎ ÈˆÙ� ‰Â‰ ÈÎ . Â˙‡
‰ÈÓ˜Ï‡�È·¯„  , Â‰Ï ¯Ó‡-¯ ‰„ÂÓ Ô�È¯Ó‡ ÈÎ  '‰ÈÏÈ„ È¯È‚· ÈÒÂÈ , ‡ÏÊ‡ ‡˜„ ÈÏÈÓ È�‰
ÂÁÎÓ . ‡Î‰-‰Ï ÈËÓÓ ‡˜„ ‡Â‰ ‡˜ÈÊ .    

 È˘‡ ·¯ ¯· ¯Ó ‰Ï ÛÈ˜˙Ó-Â˙ÚÈÈÒÓ ÁÂ¯Â ‰¯ÂÊÓ ‡�˘ È‡Ó  ?¯ÓÈ¯Ó„ ‰ÈÓ˜ ‰Â¯Ó‡ ,
 Â‰Ï ¯Ó‡-Â˙ÚÈÈÒÓ ÁÂ¯Â ‰¯ÂÊ Â�ÈÈ‰ .    
 ‡�È·¯ÏÂ-‰Â ˘ÈËÙ‰ ˙Á˙Ó ‡ˆÂÈ‰ ı‚Ó ‡�˘ È‡Ó ˜ÈÊ ,ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ„ ? ‰ÈÏ ‡ÁÈ� Ì˙‰

ÏÊÈÏ„ , ‡Î‰-ÏÊÈÏ„ ‰ÈÏ ‡ÁÈ� ‡Ï "    
  )ÂÎ ‡¯˙· ‡··(.  

דהיינו חלקיקי פשת� שמתעופפי� ', רקתא'המקרה הנידו� הוא המקרה של 

כאשר רבינא פוטר , בהקשר זה נחלקו רבינא ומר בר רב אשי. בעקבות ניפו- הכותנה

  .ואילו מר בר רב אשי מחייב

זהו , לפי מר בר רב אשי.  רב אשי נעו- בהשוואה להלכות שבתנימוקו של מר בר

 ג� בדיני 	לפיכ# . שמתחייבי� עליו בשבת, בדיוק המקרה של זורה ורוח מסייעתו

  .נזיקי� יש לחייב על מקרה שכזה

. דברי מר בר רב אשי מעוררי� את שאלת היחס בי� סוגייה זו לסוגייה בהכונס

בה� מחייבי� בזורה ורוח (י� הלכות שבת בהכונס חילק רב אשי ב' שהרי בגמ

  ).בה� פוטרי� בזורה ורוח מסייעתו(לבי� הלכות נזיקי� ) מסייעתו
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זאת משו� . 4שאלת היחס בי� הסוגיות מחריפה כאשר מגיעי� למישור הפסיקה

יש לפסוק כמר בר , מאיד#. כרב אשי בהכונס, מחד, שלפי רוב הראשוני� יש לפסוק

  .5רב אשי בלא יחפור

  :כפתרו� לבעיה זו , י גישות עיקריות עולות בראשוני�שת

  . לפצל את תחומי הדיו� בי� שתי הסוגיות	 גישה אחת

  . לחלק בי� המקרי� השוני� בסוגיות	 גישה שניה

בהכונס . דנות הסוגיות בשני תחומי� שוני� לחלוטי�, על פי הגישה הראשונה

באשר לחיוב תשלומי� . ובי הרחקהואילו בלא יחפור נידוני� חי, נידו� חיוב תשלומי�

א# באשר . כפי שטוע� רב אשי', זורה ורוח מסייעתו'יש אכ� לפטור במצבי� של 

ואלו ה� דברי מר ', זורה ורוח מסייעתו'יש להרחיק אפילו מצבי� של , לחיובי הרחקה

  .בר רב אשי בגמרא

די ליישב כ. על פי הגישה השניה נידו� בשתי הסוגיות חיוב תשלומי�, לעומת זאת

יש להסביר מדוע המקרה של רקתא חמור יותר מ� המקרה , את שתי הסוגיות אהדדי

חומרה יתירה זו היא המניע לחיוב התשלומי� שנאמר ברקתא . של ליבה וליבתו הרוח

  .אליבא דמר בר רב אשי

� בשמ� "וכ# מעלה הרמב, )"ח והרי"חסידי הגישה הראשונה ה� הר:  

 ..." Ï‡��Á Â�È·¯ Â˜È¯ÙÂÊ ÈÒ‡ÙÏ‡ ˜ÁˆÈ Â�È·¯Â"Ï ,Ú‡„" ¯ÂËÙ„ ‚-Ó "Ó , ‡Ó¯‚Â ÏÈ‡Â‰
 ‡Â‰ ‰È¯È‚„-¯ÂÒ‡  ,‡˜ÈÊÈ‰ Ô�È˜ÏÒÓÂ . ˜ÈÊ‡ È‡Â-˜ÈÊ‰ ¯·Î˘ ‰Ó ÌÏ˘Ó ‡Ï "...    

  )·� ‰„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡�È„ Ò¯Ë�Â˜(  

בחלק מה� גלו� אספקט . מספר נקודות עולות לדיו� בעקבות גישה פרשנית זו

נפתח בהשלכה . 'ת לשונית ע� מהל# הגמוחלק מה� נובעות מהתמודדו, למדני

  .)"ח והרי"הלמדנית שיש לפירוש� של הר

לחייב בתשלו� לא , כלומר. נחלק רבינא על עצ� החיוב להרחיק, לפי העמדה זו

כל תביעתו של מר בר רב אשי היתה להרחיק את . עלה אפילו על דעת מר בר רב אשי

הנימוק . לו חובת הרחקה אי� כא�רבינא שחולק עליו סבור שאפי, אשר על כ�. הרקתא

 �  .יוסי' אפילו לא לשיטת ר', גיריה דיליה'של רבינא הוא שלמעשה אי� כא

                                                           
ב כאחד משלושת התירוצי� "נית� להעמיד את הסוגייה בב, כל עוד נשארי� במישור הלמדני   4

  .א# במישור הפסיקה מתעוררת הבעיה ביתר חריפות. בהכונס' שקדמו לרב אשי בגמ

אבל הוא . � לא פסק כרב אשי"מעלה אפשרות שהרמב, ז/זקי ממו� ידהמגיד משנה בהלכות נ   5

# חוש� "עיי� בהקשר זה ג� בש. א/� בהלכות שכני� יא"דוחה אותה מכוח פסיקת הרמב

  .ד"ח סק"משפט סימ� תי
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א� כי הנחה זו תוביל אותנו להגדרות , נית� לטעו� שזו שיטתו של רבינא

, יתכ� שצמצו� ההגדרה של גיריה דיליה אצל רבינא. מצומצמות למדי של גיריה דיליה

נעוצות במחלוקת העקרונית של הגאוני� וחכמי , בר רב אשילעומת ההרחבה של מר 

  .ספרד מול חכמי צרפת

, יוסי מגדיר מקרי� רבי� כגיריה דיליה' ) וחכמי ספרד עולה שר"לשיטת הרי

נוכל לתלות . ואילו לשיטת חכמי צרפת יוצא שגיריה דיליה הוא מעמד מצומצ� ביותר

  .6יי� שנוסחו על ידי הראשוני�בהבדלי� ההגדרת, את מחלוקת האמוראי� בסוגייה

, לעומת הסוגייה בהכונס,  במסגרת שיטתו של מר בר רב אשי עצמו	כ# או כ# 

בהכונס נידו� . נחלק בי� הדיו� הנוגע לתשלומי� לבי� הדיו� הנוגע לחובת ההרחקה

  .ואילו בלא יחפור מדבר מר בר רב אשי על דיני הרחקה, חיוב תשלומי�

� "הרמב. עוררת לפי גישה זו בעיות בלשו� הגמראמת, מעבר לשאלה הלמדנית

  :בקונטרסו מונה שתי קושיות כאלו 

 ..." Â˙Â-Ó‚· Ô�È˘˜‡„  '‡�È·¯ÏÂ˘ÈËÙ‰ ˙Á˙Ó ‡ˆÂÈ‰ ı‚Ó ‡�˘ È‡Ó  ...Ó" ‰Ï Ô�È˘˜‡ Ë
‡�È·¯‡ ? È˘‡ ·¯ ¯· ¯ÓÏ]ÈÓ� [‡È˘˜ !·ÈÈÁ ı‚ È·‚ ‡‰„ , ¯ÂÒ‡ Ï·‡ ¯ÂËÙ ‡˙˜¯ È·‚Â

Ê Ï‡��Á Â�È·¯ È¯·„Ï"�È·¯Â ÏÊ Â"Ï"...    
  )·� ‰„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡�È„ Ò¯Ë�Â˜(  

ומתו# , מראה שבג- חייבי� לשל�' הגמ. 'קושייה זו נולדת מתו# סיו� מהל# הגמ

 ג� מר בר רב אשי פוטר 	 ח ") והר"א# לפי דברי הרי. כ# קשה לרבינא שפוטר ברקתא

 ) הוא שמר בר רב אשי דיבר על חיוב הרחקה"ח והרי"תור) דבריה� של הר. ברקתא

מג- דווקא ' הקשתה הגמ, א� כ#, מדוע.  קושיית ג- קשה א) עליו	וא� כ� , בלבד

  ?לשיטת רבינא

� "קושייה מבנית נוספת מובאת בהמש# דברי הרמב:  

 ..." „ÂÚÂ-¯Ó‡˜ ‡˜ÈÊÈ‰ È˜ÂÏÒÏ È‡  ,È�˙ÓÓ '‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ , È�˙˜„- Ô¯Â‚‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó 
‰Ó‡ ÌÈ˘ÓÁ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ‰ÚÂ·˜‰] .Â[È�˙ÓÓ ‰ÂË˘Ù ‡Ï„Ó 'Ó ‡˜ ÈÓÂÏ˘ ÔÈ�ÚÏ„ ÚÓ˘

È‚ÏÙÈÓ ,È�˙ÓÓ ‰ÂË˘Ù ‡Ï ÈÎ‰ ÌÂ˘ÓÂ '‡˙ÈÈ¯·Ó ‡ÏÂ"...    
  )·� ˙Â„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡�È„ Ò¯Ë�Â˜-‚�(  

                                                           
6    �ניסינו להראות ש� שמעבר ). ב(הרחבנו בנושא זה בשיעור העוסק בגרמי והרחקת נזיקי

גיריה 'יש לה משמעות רבה ביחס לעצ� אופיו של המושג , לוקתלשורש הטקסטואלי של המח

  .'דיליה
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. שיש משנה מפורשת הדנה בהרחקת נזקי� כמו רקתא, ובצדק, � טוע�"הרמב

ועל כ� יש להסיק באופ� ברור שהמשנה אינה , .משנה זו לא מוזכרת בסוגייה בד) כו

, . מחלוקת רבינא ומר בר רב אשי בד) כו	במילי� אחרות . סוגייהקשורה לאותה 

, מחלוקת� נוגעת לדיני חיוב תשלומי�. לדיני הרחקת נזיקי�, לכאורה, איננה נוגעת

  .)"ח והרי"בניגוד לפשט שהוצע בידי הר

מספק ) )"ח והרי"וג� שאר הראשוני� שמצדדי� בעמדת הר(� בקונטרסו "הרמב

לשוניות מובא מענה לשוני 	לשאלות הטכניות,  בדר# הטבע.תירוצי� לשאלות הללו

מהלכי� אלו ה� בס# הכל מעטפת לגישה , מכל מקו�. וכ# ג� במקרה שלנו, ונקודתי

  .שמגמתה לפצל את תחומי הדיו� בי� הסוגיות השונות

. גישה חלופית נית� לנקוט א� מביני� שמר בר רב אשי דיבר על חיוב תשלומי�

לעומת המצב של ליבה , ו יש להצביע על חומרתה של הרקתאלפי גישה ז, כאמור

  .ק"וליבתו הרוח כפי שהוא נידו� בב

לאבנו סכינו ומשאו , לדעת מר בר רב אשי, לפי גישה זו נאמר שרקתא דומה

בליבה וליבתו הרוח עוסק האד� רק בהכנת . שהניח� בראש גגו ונפלו ברוח מצויה

  .עשיית הנזק עצמוואילו ברקתא כבר מתקרב האד� ל, המזיק

שכל הסבר במר בר רב אשי צרי# לקחת בחשבו� את העובדה שרבינא , יש להעיר

ועל כ� הוא , לפי רבינא ג� רקתא דומה למקרה של ליבה וליבתו הרוח, כלומר. חולק

  .פוטר מתשלומי�

יידרשו להסביר , הראשוני� הגורסי� שמר בר רב אשי מחייב בתשלומי�, לפיכ#

בראשוני� יש מספר ? במה ממוקדת המחלוקת.  שפוטר מתשלומי�ג� את דעת רבינא

א# הוא מחודד יותר , על אתר' ההסבר המרכזי מופיע כבר בדברי התוס. הסברי�

  .א"בלשו� הרשב

השאלה העקרונית שעומדת בפנינו . גרעי� התירו- מתמקד בתפקידה של הרוח

 האד� יצר את או שמא) ואז נפטור את האד�(היא הא� הרוח יוצרת את המזיק 

  ).ואז נוכל לחייב את האד�(המזיק והרוח רק הובילה אותו 

היה לה תפקיד ג� בליבוי . הרוח יצרה את המזיק, במקרה של ליבה וליבתו הרוח

 בליבה וליבתו הרוח מסכימי� 	לפיכ# . מעבר להובלת האש אל עבר היעד שלה, האש

  .� נחלקו האמוראי	א# ברקתא . כול� שיש לפטור את האד�

חלקיקי הפשת� . נית� ג� כא� להגדיר את הרקתא כמזיק, לשיטת מר בר רב אשי

�ותפקידה של הרוח מנותב א# ורק להובלת� אל עבר , כשלעצמ� ה� חפצי סיכו

ברקתא יש לפטור , א# לטעמו של רבינא.  אפשר לחייב ברקתא	אשר על כ� . הניזק

  .צ� המזיק שקרוי רקתאהרוח ג� יוצרת את ע. היות שהרוח אינה מובילה בלבד
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  :א "נעיי� בניסוחו של הרשב

 ..." ¯Ó‡˙ Ì‡Â- ‡�˘ È‡ÓÂ =)‡�È·¯Ï ‡˙˜¯ (Â�ÈÎÒÂ Â�·‡Â Â˘‡Ó ?Ê ·¯‰ È¯ÂÓ ˘¯ÈÙ" Ï
Ì˙‰ È�‡˘„ ,˜ÈÊÓ„ ‡Â‰ ˘ÓÓ Â�ÂÓÓ„ ... Â· ·¯ÂÚÓ ¯Á‡ ÁÎ ÂÏÈÙ‡ ÍÎÏ‰Â-·ÈÈÁ  , Â�ÂÓÓ„
˜ÈÊ‡„ ‡Â‰ . ‡Î‰ Ï·‡- ˙˜ÊÓ ‰�È‡ ‰ÓˆÚ· ‡˙˜¯‰ , ÁÂ¯‰˘ ‡Ï‡ ‰˙Â‡ ¯ÚÒÓ˘ ‡Â‰

ÌÈ¯·ÂÚ‰ È�Ù ÏÚ ‰· ‰ÎÓÂ"...    
  )ÂÎ ‡¯˙· ‡·· .ÓË˘"„ ˜" Ï·‡ ‰]„Î˜ „ÂÓÚ( [  

כוח 'אלא ש. א מודע לכ# שיש לחייב באש ג� כאשר כוח אחר מעורב בה"הרשב

וכא� , בתרחיש אחד מדובר על הובלת האש. מופיע בשני תרחישי�' אחר מעורב בו

וזה ג� מה , אבל בתרחיש השני.  אחראפשר לחייב חר) התערבותו של אותו כוח

  .וכא� פוטרי�, מעורב הכוח האחר בעצ� יצירת המזיק, שקורה ברקתא

רק רוח . אינ� מהווי� יסוד מזיק, חלקיקי הפשת� בפני עצמ�, שהרי הרקתא

עוצמת הפגיעה נמדדת בפרמטרי� של . הופכת חלקיק פשתני תמי� לדבר מזיק, חזקה

החלק . המסה זניחה, ברקתא.  מסה ומהירות	ורמי� והתנע נולד מתו# שני ג, תנע

�ולמהירות זו אחראית , המשמעותי ביצירת התנע הוא מהירותו של חלקיק הפשת

  .הרוח ולא האד� המנפ- כותנה

היא ג� יצרה את עצ� .  הרוח לא רק יצרה מפגש בי� הניזק לבי� הרקתא	לפיכ# 

אלו מזיקי� . או לאישו ממש, ווזאת בניגוד לאבנו סכינו ומשא. המזיק שנקרא רקתא

יש ,  אפילו א� מחייבי� בה�	אשר על כ� . ג� בלי רוח שתיצור אות�, מעצ� הגדרת�

  .ברקתא) כמוב�, לדעת רבינא(לפטור 

ד "הראב, עקרונית. ק באותה סוגייה"המובא בשטמ, ד"בכיוו� שונה צועד הראב

ד סבור שמר בר רב אשי "הראב, כלומר. ח") והר"החולקת על הרי, שיי# לגישה השניה

בי� ) שפוטר מתשלו�(את החילוק המבוקש בדברי רבינא . מחייב ברקתא בתשלו�

  :ד בנקודה הבאה "תולה הראב, רקתא לבי� ג- או אבנו סכינו ומשאו

 ..."‰ÏÁ˙ÎÏ È¯˘ ‡˜„ ‡�È·¯Â ,‰ÚÈ˘Ù ÌÂ˜Ó ‰Â‰ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó , ‡Ï ÈÓ� ‰¯ÈÓ˘ ÌÂ˜ÓÂ
ÈÂ‰ ,‡Â‰ ‰ÚÈ˘Ù ÌÂ˜Ó Â‡Ï„ ÔÂÈÎÂ ...˘È¯ . ‡ˆÂÈ‰ ı‚Â Â˘‡ Ï·‡- ‰ÚÈ˘Ù ÌÂ˜Ó„ ÔÂÈÎ 

ÏÈÊÈÏ„ ‰ÈÏ ‡ÁÈ�Â Â‰�È� ,ÈÓ„ ÌÈ„È· „È·Ú„ Ô‡ÓÎ ‡˙ÏÓ· Ú˘Ù„ Ô‡Ó ÏÎ„ , Â�·‡ ÔÎÂ
 Â‚‚ ˘‡¯· ÌÁÈ�‰˘ Â�ÈÎÒÂ-‡Â‰ ‰ÚÈ˘Ù ÌÂ˜Ó„ ÔÂÈÎ  ,Â‰�È� Â˘‡Î"    

  )ÂÎ ‡¯˙· ‡·· .ÓË˘"„ ˜" ‰ÊÂ ‰]‰Î˜ „ÂÓÚ( [  

א� האד� נמצא . עשה האד�ד אומר שיש להתבונ� ברקע הכללי של מ"הראב

אזי הוא מתחייב אפילו על פעולות שהוא נפטר בה� כאשר הוא איננו , במקו� פשיעה

  .מצוי במקו� פשיעה



 ל בדינא דגרמי"שיעורי הרא  154

אול� הדגש , ד"לפי הראב' מקו� פשיעה'יש לעיי� מהי ההגדרה המדוייקת של 

וחוסר , הוא מתמקד ביסוד של יצירת המזיק כיסוד מחייב. שבדבריו נהיר וברור

  .7 על אש מגדיר את האד� כמזיק בידיי�שמירה

הוא מדבר ג� על ניחא ליה דליזיל . ד נכנס גור� נוס) למערכת השיקולי�"בראב

גור� זה מוזכר ). כפי שקורה ברקתא(לעומת לא ניחא ליה דליזיל ) כפי שיש בג-(

ד בי� מקו� "ויש לבחו� את שקלולו ע� החילוק העקרוני של הראב', בסוגיית הגמ

  .בי� מקו� שמירהפשיעה ל

בי� אד� הפועל בתו# שלו לבי� אד� , ד"בדומה לראב, יש ראשוני� שחילקו

אלא שעל חילוק פשוט זה קשה ההלכה של אבנו סכינו ומשאו . הפועל שלא בתו# שלו

יתכ� . וא) על פי כ� חייבי� עליו', בתו# שלו'שהרי זהו מקרה של . שהניח� בראש גגו

 על מה שלא בתו# שלו 	לאמור . ד"ל דברי הראבשיש להרכיב את החילוק הזה ע

או ' מקו� פשיעה'ואילו על מה שבתו# שלו יש לבחו� הא� מדובר ב, חייבי� תמיד

  .'מקו� שמירה'ב

ה למהפכה אדירה "מוביל את היד רמ, קושי זה מצד הדי� של אבנו סכינו ומשאו

שהניח� בראש גגו רבינא אכ� יפטור באבנו סכינו ומשאו , ה"לדעת הרמ. בהבנת רבינא

  :ונפלו ברוח מצויה 

..." ‡�È·¯Â È˘‡ ·¯ ¯· ¯Ó„ ÍÏ ‡ÓÈ‡ ÌÏÂÚÏ-È‚ÈÏÙ ÈÎ  ,È‚ÈÏÙ ‰ÈÂˆÓ ÁÂ¯· ... ÈÈ‚ÂÒ È�‰Â
Â‰ÏÂÎ , ‰ÈÂˆÓ ÁÂ¯· ‡ÏÊ‡„ ˘‡„ Â‰ÈÈ�ÈÓ ÚÓ˘Ó„-Ú‡ " ‡ÁÈ� ‡Ï„ ‡˙ÏÈÓ ‡ÁÎÂÓ„ ‚

 ·ÈÈÁ ÏÈÊÈ˙„ ‰¯ÓÏ ‰ÈÏ-Â‰�È� ‡˙ÎÏ‰  ,Â‰�È� ‡�È·¯„ ‡·ÈÏ‡ Â‡Ï Â‰ÈÓ"...    
  )ÂÎ ‡¯˙· ‡·· .Ó¯ „È"Ù ‰"˜ ÔÓÈÒ ·"Ê(  

. אלא שהוא מרחיב מאוד את ענפיו, ה נשע� על יסוד שמופיע כבר בגמרא"הרמ

נאמר רק כאשר ) ולמרות שהיא מתפשטת ברוח מצויה(חיוב אש המתפשטת , לטענתו

ואפילו א� , כשאד� מדליק בתו# שלו הוא פטור. אד� הדליק את האש ברשות הרבי�

  : ברוח מצויה 	בצורה טבעית האש התפשטה 

                                                           
טועני� שגזל� חייב בנזקי הבהמה ' התוס. ה פשיטא"בד: ק נו"בב' יסוד דומה מעלי� התוס   7

דכיו� שהוציא מרשות , ל דסברא הוא דגזל� נכנס תחת הבעלי�"וי "... 	מהנימוק הבא , שגזל

� הבעלי� יכולי� לשומרה לפי שנגזלה מה� בעלי� שהיו חייבי� בשמירתה ואי	 � יש על הגזל

  ...".דלעני� נזקי� אקרו בעלי� כל מי שבידו לשומרה, לשומרה
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 ..." ‰ÈÂˆÓ ÁÂ¯· ‡ÏÊ‡„· ‡�ÓÁ¯ ·ÈÈÁ„ ˘‡„ ‡�È·¯ ¯·Ò˜„- ‡Ï‡ ‡Ó˜Â˙ÈÓ ‡Ï 
ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ˜ÈÏ„‰˘· ,Â¯È·Á ˙Â˘¯· ÔÎ˘ ÏÎÂ , ‰ÎÏ‰Â ÂÏ˘ ÍÂ˙· ˜ÈÏ„Ó· Ï·‡
 Â¯È·Á Ï˘ ÍÂ˙· ‰ÏÎ‡Â-‰ÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰„ ‡ÎÈ‰ ‡Ï‡ ‰ÏÚ ·ÈÈÁÈÓ ‡Ï  , Â‡ ˙ÁÏÂ˜ ÔÂ‚Î

Ï ÔÈÈÂˆÓ ÌÈˆÚÂ ˙ÙÙÎ�‰"...    
  )ÂÎ ‡¯˙· ‡·· .Ó¯ „È"Ù ‰"˜ ÔÓÈÒ ·"Ê(  

  :ה בכפילה "אמנ� את החידוש הזה מסייג הרמ

  .חייב ג� במדליק בתו# שלו,  כאשר ניחא ליה דליזיל	 סייג אחד

  .חייב ג� כשהדליק בתו# שלו, )ללא רוח( כאשר יש התפשטות טבעית 	 סייג שני

לומר שכאשר ניחא ליה אפשר . את הסייג הראשו� נית� לפרש ברמה הטכנית

, אד� שהיכה בפטיש, למשל. מניחי� שהוא פעל בצורה מגמתית להובלת האש, דליזיל

 �. משו� דניחא ליה דליזיל, ובמגמה להעי) את הג-,  בעוצמה רבה יותר	חבט במכוו

 �זאת . נית� לחייב ישירות את האד�,  חר) העובדה שהיתה נחוצה ג� רוח מצויה	ולכ

מאשר , יש שותפות רבה יותר לאד� ביצירת ההיזק, יאותיתיאותיתיאותיתיאותיתמבחינה מצמבחינה מצמבחינה מצמבחינה מצמשו� ש

  .'לא ניחא ליה דליזיל'במציאות של 

נית� להבי� שרצו� . א# נית� לפרש את הסייג הראשו� ג� בצורה למדנית יותר

וכ# משמע . מהווי� יסוד מחייב אפילו במדליק בתו# שלו, האד� והניחותא שלו

  .ה"מלשונו של הרמ

אמנ� מסברה יש היגיו� רב לחלק בי� . צוא רגליי� בסוגיותקשה למ, לסייג השני

, א#). שבה מחייבי�(לבי� התפשטות טבעית ) שבה פוטרי�(התפשטות על ידי רוח 

  .ה לא מצביע על מקור לכ#"הרמ, כאמור

  :ה מונה שלושה תסריטי חיוב באש לפי רבינא "הרמ, בשורה התחתונה

  ). של חבירואו בתו#( מדליק ברשות הרבי� 	 תסריט אחד

  .כאשר ניחא ליה דליזיל,  מדליק בתו# שלו	 תסריט שני

  .כאשר האש התפשטה באופ� טבעי,  מדליק בתו# שלו	 תסריט שלישי

נית� להבי� שערו- . יש לבחו� את אופי הקשר שבי� שלושת התסריטי� הללו

�שני התסריטי� הנותרי� ה� בס# הכל . החיוב העקרוני חל רק בתסריט הראשו

 שג� המדליק בתו# שלו יכול להחשב למדליק 	 במידה מסויימת 	י� הקובעי� משתנ

  .בתו# רשות הרבי�

נית� לדו� אותה על , שהרי כאשר יש גורמי התפשטות טבעיי� אל מול פני האש

, באופ� דומה.  ברשות הרבי�	ש� סופה ולומר שכבר עכשיו הדלקת בקצה השרשרת 

אמנ� הוא פעל . בעיר דליקה ברשות הרבי�בניחא ליה דליזיל נית� לומר שהאד� ה

  . ג- לרשות הרבי�	 באופ� מכוו� 	א# הוא זרק מתו# שלו , בתו# שלו
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�הערו- המרכזי לחיוב הוא . אפשר לומר שמדובר בערוצי חיוב נפרדי�, לחילופי

קיימי� יסודות , א# לצד ערו- חיוב זה. אכ� במדליק ברשות הרבי� או בשל חבירו

  .ינ� נסמכי� על אותו יסודשא, חיוב משניי�

. על ידי נטילת היסוד המהפכני מדבריו, ה"נית� למת� את חידושו המופלג של הרמ

  .מיתו� זה יסתמ# על הבדל בי� חיוב אישו משו� חיציו לבי� חיוב אישו משו� ממונו

במסגרת מחלוקת� של , נידוני� בהרחבה יסודות חיוב אלו. כג	.ק כב"בסוגייה בב

בשורה התחתונה משמע שיש מקו� לשני היסודות המחייבי� .  לקישיוחנ� וריש' ר

  .וכא� נוכל לנעו- את היתד הסברתית הבאה. הללו באש

כא� נייש� את החיוב ג� ביחס למדליק בתו# . נחייב משו� חיציו, באש ממש

. נחייב משו� ממונו, כמו אבנו סכינו ומשאו וכדומה, אבל במקרי הפריפריה. שלו

ונחלק בי� מדליק בתו# , ה" משו� ממונו נציע את המבנה של הרמובמסגרת החיוב

  .8שלו לבי� מדליק ברשות הרבי� או בתו# של חבירו

חילוק שאותו , נסיי� בחילוק אפשרי נוס) בי� רקתא לבי� אבנו סכינו ומשאו

� בקונטרסו "מביא הרמב:  

 ..."‡˙˜¯ Â�ÓÓ ‡ÈˆÂ‰Ï È„Î ‡�˙ÈÎ Â‰�È‡ ÈˆÙ� ÂÂ‰ ÈÎ„ ,ÔÈË·ÂÁ ÂÈ‰ ÏÂÙÈ˘ È„Î Ô˙˘Ù‰ 
ı¯‡Ï ‡˙˜¯‰ . ı¯‡Ï ‡˙˜¯‰ ‰ÏÙ� ÂÏ‡Â-‰ÓÂ˜ÓÓ ‰ÊÈÊÓ ÁÂ¯‰ ÔÈ‡ ·Â˘  , ‡È‰˘ È�ÙÓ

‰ÓˆÚÓ ‰˘Â„‚Â ‰˜„ ...˘ÂÁÎ ÂÁÎ˘ È�ÙÓÂ , ¯˙ÂÈ· ‰Ï˜ ‡˙˜¯‰˘- ‰ÎÈÏÂÓÂ ‰‡· ÁÂ¯‰ 
˙˜ÊÓÂ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜ÓÏ .ÌÂÏÎ ÂÁÎÓ ‰ÎÏ‰ ‡Ï˘ È¯‰ ,ÁÂ¯‰ ˙ÎÏÂ‰· ‡Â‰ ÚÈÈÒ ‡ÏÂ , ‡Ï‡

 ‰·¯„‡-‰ ÂÁÎÓ ‰ÎÏ‰ Ì‡ ı¯‡Ï ˙ÏÙÂ� ‰˙È ...Â‡˘ÓÂ Â�ÈÎÒÂ Â�·‡Ï ÈÓ„ ‡ÏÂ , Ì˙‰„
 Â‚‚ ˘‡¯· ÔÁÈ�‰˘ ÔÂÈÎ-Ì‰ ˘‡ "...    

  )„� ˙Â„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡�È„ Ò¯Ë�Â˜-‰�(  

� מצביע על שתי נקודות "הרמב:  

  . אופי הרקתא או אבנו וסכינו כשלעצמ�	 נקודה אחת

  . טיב מעשיו של האד�	 נקודה שניה

רקתא בפני עצמה . י� רקתא לבי� אב� וסכי�יש הבדל ב, �"טוע� הרמב, ראשית

ברקתא האד� , שנית). כמו גחלת(איננה מזיק ואילו אבנו וסכינו ה� אש מטבע� 

מה שאי� כ� .  מעיפה החוצה	 בניגוד למגמת האד� 	ואילו הרוח , מפיל לכיוו� האר-

והרוח רק הוסיפה , הוא הניח� במקו� גבוה ומועד לנפילה. באבנו וסכינו ומשאו

  .גמה על מגמתו המקוריתמ

                                                           
  .ולא נעצר בחילוק הממות� שהוצע, ה עצמו חידש את חידושו המפליג"שהרמ, נציי� שוב   8
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בפשטות משמע שלא מדובר כא� על חילוק פסיכולוגי ברצונו של האד� ובהגדרת 

� מדבר על חילוק פיסיקלי מובהק"הרמב. הניחותא שלו .�ביחס , �"לפי הרמב, יש לדו

  .בי� כיוו� כוחו של האד� לבי� כיוו� כוחה של הרוח

מה שאי� כ� באבנו .  את האד�ועל כ� פוטרי�, ברקתא מדובר בכיווני� מנוגדי�

ולכ� אפשר לראות את הרוח ,  כא� מדובר בכוחות הפועלי� באותו כיוו�	סכינו ומשאו 

ועל כ� נית� ,  האד� עצמו פועל בעזרת הרוח	 יתירה מזו . כמצטרפת למעשה האד�

  .לחייבו
  



 


