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1. כמבו' בגמ' שהובאה בפתיחת העלון, וכ"פ הרמב"ם )גו"א פ"י ה"ט(, טושו"ע )שע"ה 
ס"ו(.

2. היינו שבעה"ב עדיין לא התרצה בשבח לקנותו, אבל אינו מסרב להשאירו ולשלם עליו. 
כי אם כבר התרצה בעה"ב בשבח לפני שטען המשביח אטול, הדין תלוי במחלו' ראשונים 
אם עדיין יש למשביח טענת אטול - גם כשאין שום נזק לבעה"ב, וכמו שיבואר בעלון 
הבא בעז"ה. ואם בעה"ב אינו רוצה בשבח כלל, אין לו שום טענה להשאיר את השבח 
כמבו'  זמני[,  בנזק  כרוך  עוד אפשר להחזיר את המצב לקדמותו, אף שהוא  ]כל  אצלו 
בתשו' הרשב"א )ח"ו סוס"י קי"א( וכן מבו' בנתיה"מ )שע"ה סק"א(, שכל שבעה"ב אינו 
רוצה בשבח ורוצה להיפטר הרי הוא בהכרח טוען 'טול עציך ואבניך'. ואם בעה"ב התרצה 

בשבח אבל מסרב לשלם כדינו, יתבאר הדין בעלון הבא.
שומעין  אין  שבשדה  לבית,  שדה  בין  שמחלקת  הגמ'  את  הבאנו  העלון  בפתיחת   .3
למשביח לומר עציי ואבניי אני נוטל ובבית כן, למ"ד אחד מפני ישוב אר"י ולמ"ד שני 
משום כחשא דארעא, ולהלכה קי"ל כטעם של כחשא דארעא, כ"כ רב האי גאון )ספר 

)סי' שע"ה(  וכן פסקו הטור  וה"ח(,  פ"י ה"ה  )גו"א  והרמב"ם  י"ח(  דין  ז'  המקח שער 
הבעה"ב,  היזק  הוא  משמעו  דארעא,  כחשא  שאמרו  ומה  וס"ו(.  ס"ב  )שם  והשו"ע 
אין  לכן  וי"ד(  ז'  הערות  )ראה  ניזוק  בעה"ב  יישאר  השבח  נטילת  שע"י  שכיון  והיינו 

שומעים לו.
נזק לבעה"ב בנטילת  לו, מ"מ היינו רק אם אין  והנה אף שאמרו בגמ' שבבית שומעין 
השבח, אבל אם יש נזק לבעה"ב, גם בית דינו כשדה, כן כתב בשו"ת מהר"ח אור זרוע 
)סי' רנ"א(, וז"ל: "דבבית שומעין לו, נראה לי דהתם מיירי שלא נגע בגוף הקרקע כלום, 
קטנים  חדרים  ששבר  במקום  אבל  וקירם,  מקורים  שאינם  חדרים  שמצא  כגון  אלא 
ועשאן גדולים, התם ודאי הוי כחשא דארעא, ומה שחילק בין בית לשדה ולא חילק בבית 
גופא, משום דבעי למינקט מילתא פסיקא, דבכל שדה איכא כחשא דארעא". וכן פשוט 
מסברא, כי חז"ל לא חילקו בין בית לשדה מצד התקנה, אלא מטעם שבשדה יש כחשא 
דארעא ובבית לא, וכיון שהדין תלוי בטעם זה, א"כ באופן שיש נזק בבית אין חילוק בינו 

לבין שדה.

  פסקי דינים 

משביח נכסי חבירו חלק ה'

משביח שרוצה להוציא את השבח מנכסי בעה"ב – חלק א'

גמרא ב"מ ק"א ע"א: איתמר, היורד לתוך חורבתו של חבירו ובנאה שלא ברשותו, ואמר לו עציי ואבניי אני נוטל... אמר רבי יעקב 
אמר רבי יוחנן, בבית שומעין לו, בשדה אין שומעין לו. בשדה מאי טעמא משום ישוב ארץ ישראל. איכא דאמרי, משום כחשא 
דארעא. מאי בינייהו? איכא בינייהו חוצה לארץ. ע"כ. ורוב הפוסקים נקטו לדינא את הטעם השני, והיינו שכיון שהזיק את בעה"ב 

בפעולת ההשבחה שעשה, אינו רשאי ליטול את השבח.

הקדמה. מתי יכול המשביח ליטול את השבח
א. אדם שהשביח רכוש חבירו, ובעה"ב חייב לשלם לו רק הוצאות ודמי פועל זול ]'ידו על התחתונה'[, יש אופנים שמותר לו לקחת בחזרה את 
חומרי הגלם שלו ולהחזיר את המצב לקדמותו1, וזה בהתקיים שני תנאים: א', שנטילת השבח אינה כרוכה בנזק כלשהוא לבעה"ב. ב', שבעה"ב 
עדיין לא זכה בבעלות על השבח. בסעיפים הבאים נדון בתנאי הראשון, בעלון הבא נדון בתנאי השני. ובאופן שבעה"ב משלם גם על השבח 

]'ידו על העליונה'[, נחלקו בזה הראשונים, וגם בזה נדון בעלון הבא בעז"ה.

נטילת שבח שמזיקה לבעה"ב
ב. אם בעה"ב מוכן לקבל את השבח ולשלם עליו כדינו2, אף שבאופן עקרוני יש זכות למשביח לטעון 'עציי ואבניי אני נוטל', אבל אם כתוצאה 
מכך ייצא בעה"ב ניזוק אין המשביח רשאי ליטול את השבח3, ורק אם בעה"ב לא ייצא ניזוק בשום צד מסילוק השבח, והמשביח מוכן ומסוגל 

הרב  יוסף פליישמן שליט"א
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4. כן כתב רה"ג )ספר המקח שם( שהאומר עציי ואבניי אני נוטל בבית שומעין לו רק 
"אם רצה אותו שבנה את החורבה שיעקר עציו ואבניו ובנינו שבנה ויחזיר את הקרקע 

כמו שהיה".
 5. נראה ברור מסברא, כי גם הוצאות אלו הן נזק לבעה"ב, וכך מבו' בהרבה פוסקים, וכ"כ 
להדיא בשו"ת אמרי יושר )ח"ב סי' ר'( "נראה דהוצאות החזרת הישנים היא על השוכר 

לבל יגרום למשכיר הפסד".
6. רש"י )שם( כתב לפרש 'כחשא דארעא' "שכבר הכחישו הנטיעות את השדה שינקו 
להחזיר  יכול  המשביח  אין  וזה  המשביח,  ע"י  מכבר  הוזק  השדה  שבעל  והיינו  ממנו", 
בלשון  כתבו  והשו"ע  הרמב"ם  י"ב(.  אות  ה"ה  פ"ח  )ב"מ  ריא"ז  בפסקי  וכ"כ  לקדמותו, 
והשו"ע  הרמב"ם  כוונת  שאף  )סק"ה(  הסמ"ע  וכתב  הארץ",  שמכחיש  "מפני  הווה 
היא שהכחיש בעבר וכמו שפירש רש"י. הריטב"א למד מלשון רש"י שדווקא אם כבר 

השרישו האילנות ישנו לטעם כחשא דארעא, אבל לפני שהשרישו אין טענה זו.
7. הסמ"ע )שם( הביא שהלבוש כתב בלשון הווה "שמכחיש הקרקע בעקירת האילנות" 
כיון שמפרש כן בלשון הרמב"ם והשו"ע, אבל הסמ"ע עצמו חלק על הלבוש והבין בכוונת 
הרמב"ם והשו"ע שהזיק בעבר. אמנם נראה שחלקו רק בביאור הגמ', אבל אין ביניהם 
מחלוקת לדינא, והיינו שכו"ע מודים שבין אם ההיזק כבר נעשה בעבר, ובין אם ההיזק 

ייעשה בגלל סילוק השבח עצמו, אין רשות למשביח ליטול עציו ואבניו.
ואבניו  יטול עציו  יתברר שאם  "ואם  רנ"ו(:  ב' אלפים  סי'  )ח"ו  וכן פסק הרדב"ז להדיא 
בחוץ  שאפילו  חבירו  של  שדה  לתוך  כיורד  דהוי  לו,  שומעין  אין  הבנין,  ויקלקל  יסתור 
לארץ אין שומעין לו". וכ"פ המהרשד"ם )יו"ד סוס"י קפ"ב( "שלא אמרו כן שהבונה שלא 
ברשות שיוכל לומר עציי ואבניי אני נוטל, אלא כשנוטל את שלו ואין בעל החורבה נזוק, 
וזה ברור כשמש". וכן כתב בשו"ת אמרי יושר )שם(: "וגם ביורד שלא ברשות, בסתמא 
אינו יכול לומר עציי ואבניי אני נוטל בלתי כשאינו גורם הזיק לחבירו, דהא מהאי טעמא 

בנוטע אילנות אינו יכול לומר כן וחשוב כחשא דארעא".
8. בשו"ת אמרי יושר )שם( כתב באופן שהמשביח סילק חלונות ושם אחרים תחתיהם, 
"באופן  רק  עמו  שהדין  הישנים,  החלונות  את  להחזיר  ובא  אטול  טוען  הוא  ועתה 
שהחלונות הישנים עדיין ראוים להחזירם, אבל בנתקלקלו ע"י ההוצאה ממקומם ואינם 

ראוים להחזירן, ודאי לא יוכל לומר אטול מה שעשיתי, דהא גרם לו הפסד".
9. הדוגמאות האלו קרובות למקרה דן בו מהר"ח אור זרוע הנ"ל. גם האמרי יושר הנ"ל 
כתב שאם היה היזק לבית אינו רשאי לומר עציי ואבניי אני נוטל, "דהא מהאי טעמא אינו 

יכול לומר כן משום כחשא דארעא".
להשכרה  העומדת  שדירה  נוסבוים  הגר"נ  כתב  ל'(  עמו'  )ח"ד  והטוב  הישר  בקובץ   .10
ואפשר להשכירה גם בלי מיזוג, נחשב השוכר שהתקין מיזוג ליורד בשדה שאינה עשויה 
המושכרות  הדירות  ככל  רוב  וכהיום  המציאות,  השתנתה  הזמן  שבמשך  ונראה  ליטע. 
אין  אם  שכירות  פחות  ישלמו  אף  והשוכרים  זו,  להשבחה  עומדות  הארץ  אזורי  ברוב 
בדירה מזגן, וא"כ לאלו הסוברים שא"א לטעון 'אטול' בשדה העשויה ליטע ישנה סיבה 

נוספת שלא יוכל לטעון אטול בע"כ של בעה"ב.
11. אפילו אם הוסיף שקע טלפון לדירה אינו נחשב שהזיק לדירה, כי אי"ז קלקול בדירה 

זה שניתוסף תשתית ושקע שאינם בשימוש.
נוטל  יאמר השוכר אני  וכתב: "אם  יושר הנ"ל,  זה דומה ממש למקרה של האמרי   .12

החלונות החדשים שעשיתי, נראה דהדין עמו כמבואר ס' שע"ה סעי' ו'".
חיה  ובנפש  שערים  בפתחי  להדיא  כתבו  וכן  רמ"א(,  )סי'  המהרשד"ם  מדברי  כ"מ   .13

בפירושם לב"מ )שם(, והטעם מפני שאינו רשאי להזיק ולשלם כמבואר בסמ"ע )שע"ח 
סק"א(, שלמד שזו כוונת השו"ע )שע"ח ס"א( וכן הוא מפורש ברמב"ם )נז"מ פ"ה ה"א( 

"אסור לאדם להזיק ולשלם מה שהזיק".
14. בפתיחה הבאנו דין הגמ' שאסור לו ליטול עציו "משום כחשא דארעא", והיינו שהעץ 
הכחיש את כוח הקרקע, ואף שהנזק נעשה כבר, אבל כיון שאם ישאיר את העץ לא יהיה 
בעה"ב ניזוק, שהרי זו מטרת נטיעת האילן שינוק מן הקרקע ויתן פירות, וכל עוד העץ 
נשאר בקרקע אין הכחש נחשב כלל לנזק, לכן אין שומעים למשביח שבא להוציא את 

העץ, כיון שבכך יישאר בעה"ב ניזוק בגלל מעשיו.
15. מסברא היה נראה, שאחר שהנזק נעשה כבר, והמשביח מוכן לשלם עליו, ומאידך לא 
תהיה תוספת נזק כתוצאה מהוצאת השבח, אין סיבה לתת לבעה"ב להחזיק ברכושו של 
המשביח. וכן נראה קצת מדברי הר"י מלוניל )ב"מ שם( שכתב בטעם 'כחשא דארעא' 
עציו  להוציא  רשאי  לשלם  יכול  ומשמע שאם  לו",  לשלם  יוכל  ולא  הקרקע  "שיכחיש 
מטעם  או  הקרקע,  כחש  את  לשלם  יכול  אינו  למה  טעמים  כמה  מצאנו  והנה  ואבניו. 
שההיזק הוא רק בגדר גרמא, או שקשה לשער את ההיזק המדויק )ראה אנציקלופדיה 
התלמודית חכ"ג טור תס"ה הערה 503(, וא"כ אם המשביח מוכן לשלם את ההיזק באופן 
שבוודאי ישלם הכל, היה נראה ששומעין לטענת עצי ואבני אני נוטל. גם ברש"י משמע 
קצת כך, כי כתב בטעם 'כחשא דארעא' ש"ממוניה אפסדיה", ואם משלם את הנזק איזה 

ממון הפסיד.
ליטול  מהמשביח  מונע  דארעא  כחשא  של  שהטעם  היא  הפוסקים  סתימת  אמנם 
פוסקים  ומצאנו  לבעה"ב,  שיישאר  ההיזק  עבור  לשלם  מוכן  המשביח  אם  אפילו 
שכתבו להדיא שאין למשביח זכות לשלם וליטול, והטעם הוא, שהרי אם ישאיר את 
למפרע,  ניזוק  בעה"ב  נמצא  מנטילתם  כתוצאה  ורק  ניזוק,  בעה"ב  ייצא  לא  העצים 
לב"מ  )פי'  מהרש"ח  האמרי  להדיא  וכ"כ  היזק.  מעשה  נחשבת  העצים  הוצאת  ולכן 
שם(, וכתב שטענת בעה"ב היא שמתחילה לא היה נותן למשביח את הזכות להזיק 
לו ולשלם על כך, וגם הוכיח כן, כי הגמ' שאלה "מאי בינייהו" בין הטעם שמונעים את 
משום  ממנו  שמונעים  הטעם  לבין  אר"י,  ישוב  משום  משדה  עצים  ליטול  המשביח 
כחשא דארעא, ואם נאמר שמותר למשביח ליטול אם הוא משלם את הכחש, הייתה 
אסור  יהיה  אר"י  ישוב  של  לטעם  כי  הטעמים,  בין  נוספת  נפק"מ  לומר  צריכה  הגמ' 
ליטול בכל אופן, ולטעם של כחשא דארעא מותר ליטול אם הוא משלם את הכחש. 
היה  בוודאי  זה  שהרי  כך,  להוכיח  וטען  שם(,  )ב"מ  הערות  בספר  הגריש"א  וכ"כ 
המשביח  שמחובת  ניזוק  בעה"ב  יישאר  השבח  מנטילת  כתוצאה  שאם  לגמ'  פשוט 
לשלם, וא"כ אם הגמ' אומרת שמחמת כחשא דארעא אין לו טענה של עציי ואבניי 
לציין  יש  ליטול.  היתר  למשביח  אין  ישלם  אם  שאפילו  הגמ'  כוונת  ע"כ  נוטל,  אני 
מן  לאחד  מקורות  הביא  לא  אבל  בזה,  הסתפק  נ'(  הע'  פ"ח  )ח"ה  חושן  שבפתחי 

הצדדים.
הדבר,  בטעם  והתחבט  המשביח,  שישלם  מועיל  שלא  בגמ'  לו  פשוט  היה  הגר"ח  גם 
וז"ל הברכת שמואל )ב"ב סי' ג' סק"ג( בשם רבו: "ושאלו ממנו דמה בכך ]שיש כחשא 
דארעא[ ישלם ההיזק, ופירש מו"ר דהשבח של בעל הקרקע הוא, פי', דבאמת השבח 
ליטול  א"י  ומשו"ה  עמו,  שותף  דנעשה  והוא  אשבח,  ארעאי  מדין  הקרקע  בעל  של 
עציו ואבניו דמזיק הוא". והיינו שהיה פשוט לו בגמ' שלא יועיל שישלם את הכחשא 
כיון שהכחשא דארעא  דארעא, והמציא טעם חדש מדוע באמת אין מועיל שמשלם, 
הופך את בעל הקרקע להיות שותף עם בעל העצים בעצים שהוכנסו לקרקעו, ואין זכות 

המשביח  רשאי  בלבד5,  חשבונו  על  לקדמותו4,  המצב  את  להחזיר 
ליטול את השבח. ולכן, בין באופן שבמהלך ההשבחה עשה המשביח 
שינויים בנכס בעה"ב, ואם יטול את השבח יישאר נכס בעה"ב במצב 
וכן  לבעה"ב7,  תזיק  השבח  נטילת  שעצם  באופן  ובין  מתוקן6,  בלתי 
לקדמותו  המצב  את  להחזיר  אפשר  אי  ההשבחה  שעקב  באופן 
נביא  הבאים  ובסעיפים  השבח.  את  ליטול  יכול  אינו  בשלמות8, 

דוגמאות לאופנים האסורים והמותרים.

ג. דוגמאות של סילוק שבח שמזיק לבעה"ב: אם שיפץ בית חבירו 
ובמהלך השיפוץ שבר קירות, או החליף חלונות9, או שעשה חורים 
גדולים בקיר בשביל צינורות מזגן10, בכל כגון אלו אין המשביח רשאי 

ליטול את השבח.

קו  התקין  אם  לבעה"ב:  מזיק  שאינו  שבח  סילוק  של  דוגמאות  ד. 
ואין  נייד  ובעה"ב טוען שהוא משתמש בטלפון  בבית חבירו,  טלפון 
לו שום צורך בקו טלפון, רשאי המשביח לבטל או להעביר את הקו11. 

איכותיים,  בברזים  ירודה  באיכות  ברזים  החליף  אם  נוספת,  דוגמא 
הדין  וכן  החדשים.  את  ולקחת  הישנים  הברזים  את  להחזיר  רשאי 
בית  את  החליף  אפילו  או  המזוזה  בבתי  מהודרות  פרשיות  שם  אם 

המזוזה, שיכול להחליף את המזוזות ואת הבית בחזרה12.

סילוק שמזיק לבעה"ב והמשביח מוכן לשלם או לתקן
ה. אין רשות למשביח לסלק את השבח אם הסילוק יגרום נזק חדש 
]שלא היה קודם[ לבעה"ב, ולא יעזור אם ישלם לבעה"ב על הנזק13. 
פעולת  שאחרי  אלא  חדש,  נזק  יגרום  לא  השבח  סילוק  אם  ואפילו 
המשביח  אין  השבח,  בלי  מקולקל  הבית  יהיה  בהכרח  ההשבחה 
חדש14.  נזק  למעשה  עושה  שאינו  אף  השבח,  את  ליטול  רשאי 
לדוגמא: אדם שהתקין מזגן ועשה חורים גדולים בקיר לצנרת וכדו', 
יישאר  יסלקוהו  זמן שהמזגן מותקן אין קלקול בבית, אבל אם  וכל 
זכות למשביח ליטול את השבח,  כגון זה אין  הבית מקולקל, באופן 
וגם בזה אין מועיל שהמשביח ישלם לבעה"ב את דמי הנזק15. ופשוט 
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לשותף אחד לפרק את השותפות באופן שהשני יוזק, כמבו' בשו"ע )קע"ו סי"ד( עפ"י 
הגמ' )גיטין ל"א ע"ב(. ]ויש להאריך בתירוצו, וראה שו"ע קע"ו סי"ג לגבי שותף שרוצה 

להסתכן בהפסד שהשותף יכול להתנגד, ואיכה"מ[.
16. פשוט, שהרי בעה"ב לא ייצא ניזוק.

שכתבו  מזה  כך  להוכיח  ונראה  הפוסקים,  בהן  שדנו  דוגמאות  בהרבה  נראה  כך   .17
הפוסקים הנ"ל שלא מרשים למשביח להוציא את השבח ולשלם עבור הנזק, כי אסור 
לו להחסיר את חבירו תמורת תשלום, ומשמע שלולא זה, והיינו אם היה אפשר להוציא 
את השבח ולהחזיר את המצב לקדמותו בשלמות בלי להשאיר את בעה"ב במצב של 
נזק ישן או חדש, היה מותר לו ליטול את השבח, כי רק תשלום אינו יכול להוות פיצוי על 
נזק. וכך מוכח מלשון רב האי גאון המובא להלן הערה י"ט, כי פשוט שבעקירת העצים 
והאבנים והבניין שבנה תישאר קרקע בעה"ב מקולקלת, ובכ"ז התיר רה"ג לעשות כך כיון 
שהוא מחזיר את הקרקע כמו שהייתה. וכך נראה פשוט מסברא, ואם לא נאמר כך, כמעט 
ואין מקרה שיוכל המשביח לטעון עצי ואבניי אני נוטל. והדין נכון בפרט בשוכר שתלה 
תמונות ע"י בורגים, שבזה יש טעם נוסף כי בדר"כ זה כלול בזכויות שלו בתנאי שהוא 

מתחייב להחזיר את הדירה למצבו קודם השכירות.
18. כנ"ל שבכל אופן לא התירו לאדם להזיק ולשלם, וכל מה שאמרו שרשאי לתקן הוא 
רק בנזק ישן. ויש להסתפק באופן שנטילת השבח מצריכה נזק זמני קל שאפשר לתקנו 
בשלימות אם הוא יכול לעכב, וכגון שהורדת הקישוט תגרום לקילוף צבע ובקל אפשר 

לצבוע מחדש, שאולי זה אינו נחשב נזק שאפשר לעכב עליו.
19. מפורש בספר המקח לרב האי גאון )שער ז' דין י"ח( "ואם רצה אותו שבנה את החורבה 
שיעקר עציו ואבניו ובנינו שבנה, ויחזיר את הקרקע כמו שהיה, ואינו רוצה למכור לבעל 
החורבה אותה הוצאה, הדין עמו". וכן נראה מוכח מהגמ' עצמה, שהרי גם אם בעה"ב 
מוכן לתת לו גם הוצאות וגם דמי פעולה, עדיין יכול המשביח לטעון 'עצי ואבני אני נוטל', 
כ"ש שבעה"ב נותן לו דמי חומר הגלם בלבד. וכן הוכיח הערוך השלחן )שע"ה ס"ג( מהגמ' 

"ולא שייך לכופו על מידת סדום מפני שיכול לומר אני רוצה בעציי ובנטיעותי".
20. כ"כ בפירוש הרי"ד )ב"ב נ"ג ע"ב ד"ה אמר ר"נ... הבונה( וז"ל: "נוטל עציו ואבניו או יתן 
לו עצים ואבנים כיוצא בהם". גם מהרדב"ז שנביא בסמוך )הערה כ"ב( נראה שיותר פשוט 

שאפשר לתת מוצר דומה מאשר לשלם כסף.
יקח את חומר  כגון שאם  באופן עקיף,  יפסיד  ייתכן שהמשביח  כי בהרבה מקרים   .21
הגלם שלו לא יצטרך לשלם על הובלה, משאי"כ אם יקנה חומר גלם חדש, שבכה"ג אין זו 
מידת סדום לדרוש את שלו. כמו"כ יש לציין, שהכסף שבעה"ב צריך לשלם לו הוא שווי 
החומר גלם כמשומש, וכמו שכתב הרדב"ז שבהערה הבאה, ובזמנינו יש הרבה מוצרים 

שקשה להשיג משומש, ויפסיד המשביח.
22. נראה ברור מסברא שאם יש בשוק חומרים דומים לחומרים של המשביח ולא תהיה 
למשביח טרחה או הוצאה לקנותם, ובעה"ב מוכן לשלם את שוויים בכסף, שאין המשביח 

רשאי להוציא את השבח, ואין חילוק בין זה לבין בעה"ב שנותן למשביח חומרים דומים. 
והנה הרדב"ז )ח"ו סי' ב"א רנו( דן בדיני 'טול עציך', וכתב שאם חושש שנטילת העצים 
תזיק לרכושו, יכול בעה"ב לתת למשביח דמי עצים וכ"ש שיכול לתת עצים חילופיים, 
וז"ל: "ואם אמר טול עציך ואבניך כפי אשר ישימו השמאים כדי שלא תפסיד שאר הבנין 
ויתרועע היסוד, כגון זו כופין על מדת סדום, וכל שכן אם אמר לו טול עצים כעציך ואבנים 
כאבניך דזה נהנה וזה אינו חסר הוא". ואף שהרדב"ז התיר רק כשיש חשש היזק, זה בגלל 
שדיבר כשבעה"ב הוא זה שטוען 'טול', שמובן שבלי טענה ממשית אינו יכול לכפות על 
המשביח גם לוותר על תשלום השבח וגם להשאיר השבח ולקבל תמורתו, אבל בנידוננו 
שהמשביח הוא זה שדורש עציו מבעה"ב, פשוט יותר לומר שכל שאין המשביח מפסיד 
כלום יכול בעה"ב לתת כסף תמורת השבח מאותו טעם שכתב הרדב"ז שכופין על מידת 

סדום.
23. כי אם בעה"ב מוכן לשלם כדין ידו על העליונה, בוודאי אין שומעים למשביח הטוען 
'אטול' אם אין לו סיבה חזקה, וכמו שיבואר באורך בעלון הבא. מאידך, אם בעה"ב טוען 
'איני רוצה בשבח' ואינו רוצה לשלם כלום, פשוט שאין בזה מידת סדום, כי הרי השני אינו 
צריך לזה, ופשוט גם שלא שייך בזה איסור 'לא ישפוך... ואחרים צריכים להם' ]שנדון בו 

להלן[, שהרי האחרים אינם צריכים לזה.
24. הנודע ביהודה )תנינא חו"מ סי' כ"ד( דן במי שיש לו דירה ריקה, וחבירו רוצה לדור 
שם בחינם, בטענה שלא יהיה לבעה"ב שום הפסד בעולם כי אין שוכר אחר ולא ייגרם 
קלקול לבית, ובעה"ב רוצה למנוע זאת ממנו, ומתחילה רצה הנוב"י לומר שבוודאי יכול 
בעה"ב למנוע, שהרי א"א להכריחו לתת לאחר ליהנות מרכושו, אבל הנוב"י מצא מרדכי 
)ב"ק סי' ט"ז( שנפסק ברמ"א )שס"ג ס"ו( שמדויק בלשונו שאם אין לבעה"ב שום הפסד 
משימוש השני כופים על מידת סדום. ושוב כתב הנוב"י שהרא"ש בוודאי יחלוק, שהנה 
נחלקו הרמב"ם והרא"ש )המחלו' הובאה בשו"ע קע"ד ס"א( בחלוקת ירושה ע"י גורל, 
השני,  רווח  למען  בגורל  לו  שיצא  חלקו  על  יוותר  שהאחד  סדום  מידת  על  כופים  אם 
בו,  חפץ  שאחיו  במקום  יהיה  שחלקו  מזה  תועלת  שום  לו  שאין  שאף  פסק  והרא"ש 
מ"מ אינו חייב לוותר בחינם כדי שאחיו ירוויח, ויכול לדרוש כסף מאחיו, והרמב"ם חלק 
שכופים על מידת סדום, וכתב הנוב"י שהמרד' הנ"ל נכון רק לפי שיטת הרמב"ם, אבל לפי 
שיטת הרא"ש, גם בנידון הנוב"י אין כופים על בעה"ב. ונידון הנוב"י דומה ממש לנידוננו, 
שהמשביח רוצה למנוע מבעה"ב להשתמש בשבח אעפ"י שאין לו שום רווח מזה, רק 
כדי להכריח את השני לשלם, וא"כ לפי הנוב"י יהיה הדין תלוי במחלו' הרמב"ם והרא"ש.

)שם  תשובה  הפתחי  זאת  בכל  ברמ"א,  נפסק  הנוב"י  דייק  שממנו  שהמרד'  הגם  אכן 
סק"ג( מביא שהבית אפרים )חו"מ סי' מ"ט( הוכיח מהרבה ראשונים שחולקים להדיא 
הנ"ל מציין  על הרמ"א  )שם סקי"ז(  הגר"א  וגם  הנוב"י במרד',  הדין שנלמד מדיוק  על 
לדברי הריצב"א )הובא בתוס' ב"ב י"ב ע"ב ד"ה כגון( שאע"ג שסבר כהמרד', מ"מ כתב 
וז"ל: "הא פשיטא שיכול למחות בו שלא יכנס לדור בביתו, אפי' בחצר דלא קיימא לאגרא 

שאם בעה"ב גילה דעתו שרצונו שבכל מקרה יהיו שם מזגנים, ]אלא 
התחתונה'[,  על  'ידו  רק  משלם  ולכן  זה  לסוג  עשוי  אינו  שהמקום 

שמותר למשביח להוציא את המזגנים שהתקין16.

לקדמותו,  המצב  את  להחזיר  שא"א  באופן  רק  הוא  לעיל  האמור  ו. 
וכגון שעשה חור בשיש  רוצה לפצות את בעה"ב,  אלא שהמשביח 
כיון  שבזה  החורים,  ייראו  הקישוט  את  יסלק  ואם  קישוט,  ותלה 
שסוכ"ס יישאר בעה"ב ניזוק, אין המשביח רשאי לסלק את השבח. 
וכגון שעשה חורים  אבל אם אפשר לתקן את הנזק כאילו לא היה, 
ואחרי  מקצועית  בצורה  החורים  את  סותם  והמשביח  רגיל,  בקיר 
הסתימה וצביעה וכו' לא יהיה ניכר שום היזק, רשאי המשביח לסלק 
את השבח ולתקן את הנזק17. אמנם, גם בזה, אם נטילת השבח כרוכה 
בנזק שלא היה עד עתה, וכגון שהדביק קישוט על אריח שיש ואין 
מוכן  שהוא  אף  אזי  השיש,  את  לשבור  בלי  אותו  להוריד  אפשרות 

להחזיר את המצב לקדמותו, אינו רשאי להזיק ולתקן18.

אם בעה"ב יכול לתת כסף או מוצר דומה תמורת השבח
צריך  לעיל[,  התנאים  ]לפי  השבח  את  ליטול  למשביח  כשמותר  ז. 
את  לכוף  יכול  ואינו  שהביא,  הגלם  חומר  אותו  את  לו  לתת  בעה"ב 
המשביח לקבל כסף כשווי חומר הגלם אם אינו מצוי לקנותו בקלות19, 
שהמשביח  לאלו  שווים  גלם  חומרי  למשביח  נותן  בעה"ב  אם  אבל 

החומר  את  ליטול  מהמשביח  למנוע  בעה"ב  יכול  בהם,  השתמש 
שלו דווקא20, וכן הדין אם בעה"ב נותן כסף ואפשר להשיג את חומר 
הגלם ללא שום קושי וטרחה ובלי שום הפסד21, כיון שבעה"ב נהנה 
אם  לדוגמא:  סדום22.  מידת  על  וכופים  כלום  חסר  אינו  והמשביח 
בהרבה  ונמכרים  פשוטים  הווילונות  אם  וילונות,  התקין  המשביח 
חנויות, יכול בעה"ב לתת למשביח או את שווי הווילונות או וילונות 
וילונות,  בהחלפת  הכרוכה  הטרחה  את  מעצמו  לחסוך  כדי  דומים 
שהרי המשביח אינו מפסיד כלום ואין לו סיבה להוריד את הווילונות. 
אבל אם הווילונות מיוחדים וקשה להשיגם, יכול המשביח ליטול את 

הווילונות.

אם אין למשביח רווח בסילוק השבח
ידו על התחתונה23,  ח. אם בעה"ב התחייב לשלם למשביח רק כדין 
והמשביח טען 'עצי ואבני אני נוטל' ]לפני שבעה"ב קנה את השבח[, 
כדי  רק  כך  וטוען  השבח,  מסילוק  רווח  שום  למרוויח  יהיה  לא  אבל 
שומעים  מלא,  מחיר  לשלם  בלי  בשבח  להשתמש  מבעה"ב  למנוע 
למשביח24. לדוגמא: טכנאי מחשבים שהתקין תוכנות במחשב בלי 
שהתבקש, ובעה"ב אינו משלם מחיר מלא, יכול הטכנאי לטעון 'עצי 
אני נוטל' ולמחוק את התוכנות. אכן דין זה נכון רק אם תיתכן מכך 
אם  בעה"ב  את  בזה  בודק  שהוא  וכגון  למשביח,  כלשהיא  תועלת 
<< המשך בעמוד 8



עלון המשפט4 | גליון חודש אייר ה'תשפ"א

אדם שהסיר מדבקת כשרות ממוצר
שאלה: אדם שהסיר הולוגרמת הכשר מעל גבי שקית בשר, או שהסיר מדבקה שכתוב עליה שהמאכל כשר לפסח, מה דינו?

תשובה: אם מחיר המוצר לא ירד מחמת כן, אלא שיותר קשה למכרו כעת, או שיוכלו למכרו רק לאחר זמן, המזיק פטור, ולכן המסיר מדבקה של כשר 
לפסח פטור, שהרי אפשר למכרו אחרי פסח. אמנם אם מחיר המוצר ירד ]לתמיד[, הרי זה כשורף שטרותיו של חברו, שא"א לחייבו כמזיק בידיים, אבל 

הוא חייב מדיני דגרמי כשעשה כן במזיד או בפשיעה.

הנושאים העיקריים העומדים לדיון: א', האם זה נחשב היזק למוצר עצמו, או שזה רק הטלת ספק איסור על המוצר. ב', מי שמטיל ספק איסור במוצר 
וכתוצאה מכך א"א להשתמש בו, האם הוא נחשב גרמא בעלמא, או שמא הוא נחשב למזיק גמור. ג', בהנחה שהוא נחשב מזיק גמור, האם הנזק ניכר, 

או שמא הוא נזק שאינו ניכר. ד', בהנחה שהוא נחשב מזיק גמור, האם זה בגדר מזיק בידיים, או שמא הוא רק בגדר גרמי.

גדר ההיזק כשמחיר המוצר ירד
של  המדויק  הגורם  מהו  תחילה,  להתבונן  לנו  יש  ירד,  המוצר  שמחיר  באופן 
הדבר  הוא  שהגורם  או  עצמה,  המדבקה  היא  הגורם  האם  הגבוה,  המחיר 
כשר,  שהמוצר  בגלל  הוא  הגבוה  שהמחיר  כלומר,  עליו,  מעידה  שהמדבקה 
קורה  מה  נבחן  אם  זאת  לבדוק  ניתן  המציאות.  את  לנו  מגלה  רק  והמדבקה 
כשיש בחנות שני מוצרים זהים, על אחד ישנו סמל כשרות, ומהשני נפל הסמל 
בפני אחד הקונים, האם המוצר שנפל ממנו הסמל שווה פחות אצל אדם זה. 
אם עצם המדבקה גורם למחיר הגבוה, והיינו שהאדם הזה לא יקנה את המוצר 
נפלה, א"כ אף שהמוצר לא  יודע שהמוצר כשר והמדבקה רק  על אף שהוא 
השתנה טעמו וריחו, מ"מ יש לדון את עצם הורדת המדבקה כמעשה היזק. 
משל למה הדבר דומה, למי שפתח אריזה של עוגיות, שאף שנשארו בקופסא 

אותו מספר עוגיות, מ"מ כיון שהאריזה פתוחה שווה המוצר פחות1.
לעומת זאת, אם האדם שראה את נפילת מדבקת הכשרות יקנה את המוצר 
באותו המחיר, נלמד מכך שערך מוצר שישנה עליו מדבקת כשרות אינו שונה 
מערך מוצר שאין עליו מדבקת כשרות, אלא שאנשים שלא ראו את המדבקה 

לא יקנו את המוצר כי הם אינם יודעים שהמוצר כשר.
ונראה שהמציאות היא, שכשיש בחנות מוכר הנאמן על הציבור, והוא מעיד 
שהמוצר כשר, המוצר יימכר באותו מחיר שהיה נמכר עם המדבקה. כמו כן, 
אדם שראה את המדבקה נופלת יקנה את המוצר באותו המחיר שהיה קונה 
גורם בערך במוצר,  זה מוכיח שהמדבקה איננה  וכל  זהה עם מדבקה2.  מוצר 
אלא היא עדות כתובה על כשרות המוצר, ובחיסרון העדות יורד מחיר המוצר.

דינו של הגורם חסרון ידיעה
לאחר שהתברר שמעשה הורדת המדבקה אינו גורם נזק למוצר עצמו, אלא גורם 
מצב של חסרון ידיעה לגבי המוצר שמשנה את המחיר, יש לדון בדומה לזה, במי 
שמערב פירות אכילים ורעילים, ובכך גורם שאי אפשר לאכול אף את הפירות 

האכילים, האם הוא נחשב למזיק וחייב, או שהדבר נחשב לגרמא ופטור.
עם  תרומה  של  פירות  ]מערב  והמדמע  "המטמא  ב(  נג  )גיטין  במשנה  כתוב 
פירות חולין[ והמנסך, במזיד חייב בשוגג פטור". בגמ' מבואר שהזיקות אלו 

נקראים 'היזק שאינו ניכר', ולכן בשוגג פטור3.
מגמ' זו למדנו כי המדמע נחשב למזיק ממש ]וטעם הפטור בשוגג הוא משום 
ייתכן  דבר  של  ולמרות שלאמיתו  בגלל שאינו מזיק[,  ולא  ניכר,  היזק שאינו 
שפרי זה חולין ואינו תרומה, והמדמע לא עשה שינוי בגוף המאכל, מ"מ כיון 
שגרם חסרון ידיעה לגבי הדבר ובגללו לא יוכל זר לאכלו ומחמת כן יורד ערכו, 

נחשב הדבר למזיק ממש.
שטיהר  שחכם  שאמרו  מה  את  שהעמידו  ב(,  כח  )בכורות  בגמ'  מצאנו  עוד 
את הטמא חייב, שמדבר באופן שעירבן עם פירותיו, ונודע שטעה ומחמת כן 
נאסרו כל הפירות. הרי מבואר בזה שהמערב פירות טהורים בפירות טמאים 

1.  שהרי גם אנשים שראו את האריזה כעת נפתחת, אוהבים לקנות אריזה סגורה, וישלמו פחות על אריזה 
פתוחה.

2.  אף שלפעמים יכול לנצל את המוכר ולגרום לו למכור בזול אפילו שהיה בדעתו לקנות את המוצר גם קודם 
שנפל ממנו ההכשר, מ"מ מסתבר שדבר זה אינו נחשב למזיק, שהרי ערך המוצר לא ירד, ואדם ישר יקנה את 
המוצר באותו המחיר, שהרי אין לו שום הבדל אם דבוק כעת מדבקה על המוצר או לא. וגרימת אפשרות של 

ניצול המוכר אינו נחשב להיזק.
3.  דעת חזקיה שמדאורייתא היזק שאינו ניכר שמו היזק, אלא שחכמים פטרו את המזיק בשוגג כדי שיודיעו, 
ודעת רבי יוחנן שמן התורה היזק שאינו ניכר אין שמו היזק, אלא שחכמים חייבו אותו אם עשה במזיד, כדי 

שלא יהיה כל אחד מטמא את טהרותיו של חברו.

נחשב למזיק4, וכן מבואר בתוס' )ב"ק ק א בד"ה טימא( ע"ש5.
מיירי  לומר שמדמע  י( כתב לחדש, שיש  סימן  א  יושר )שער  אמנם בשערי 
בדבר לח או תבואה, שדרך תשמישם הוא לאכול או לשתות איזו מדה ביחד6, 
הוי  ובכה"ג  האיסור,  את  גם  ביחד  יאכל  ההיתר  את  שיאכל  שבשעה  באופן 
שטינפה  בהמה  כמו  דהוה  היזק,  שמו  ניכר  שאינו  היזק  למ"ד  ממש  מזיק 
פירות7, דאף שהפירות לא נחסרו בגופם, אבל זהו חסרונם שהטינוף מודבק 
וכן הדבר במדמע.  יאכל הלכלוך עם הפרי,  ירצה לאכול הוא  עם הפרי, שאם 
וסיים השערי יושר, ולפי זה יצא לנו דין חדש, שהמערב חתיכות בשר כשר עם 
חתיכות טריפות, פטור, שהרי מה שאינו יכול ליהנות מהחתיכות הכשרות הוא 
רק מחמת העלם הכרתו, שעל ידי זה אסור ליהנות מדין ספק, והוי רק גרמא 
בעלמא, עכ"ד. ובחידושי רבי שמואל )ב"ק סימן ה( נוטה לדברי השערי יושר8.
היתר  דבר  לאכול  נוכל  שלא  שגורם  אופן  שכל  יושר,  השערי  מדברי  ומבואר 
מחמת חיסרון ידיעה שהוא היתר, נחשב הדבר לגרמא. ולכאורה לפי דבריו גם 
כיון שהמוצר לא  דינו כגרמא בעלמא,  המסיר מדבקת הכשר מעל הקופסא, 

ניזוק, ויכול להיאכל למי שיודע שהוא כשר.
או  לח  בדבר  דווקא  מדמע  של  המשנה  את  יושר  השערי  שפירש  מה  והנה 
בחיטים, זהו חידוש, ובפשוטו משמע שמדובר גם במדמע כל מיני פירות, וכן 
נראה מסתימת כל הפוסקים, ולשון הרמב"ם )חובל פ"ז ה"ב( שדימע לו פירות. 
וכן מפורש בגמ' הנ"ל שעירבן עם פירותיו, הרי שמדבר בפירות ולא בדבר לח, 

ודוחק לומר שהכל מדבר דווקא בחיטים9.

דין חכם שטעה בדין
ראיה נוספת יש להביא לדין זה. בגמ' )סנהדרין לג א( מבואר שחכם בהוראה 
שהטריף בהמה שדינה מפורש במשנה שהיא כשרה, והשליכוה לפני הכלבים, 
פטור החכם. הגמ' מבארת שמכיון שאילו הייתה הבהמה חיה הייתה הבהמה 

נאכלת, א"כ אף שהשליכוה לפני הכלבים פטור החכם.

4.  שם בגמ' אמרו על דן את הדין וכו', לימא כר"מ דדאין דיני דגרמי, ותירצו כגון שנשא ונתן ביד וכו', שעירבן 
עם פירותיו. ומבואר שבאופן זה הוא נחשב למזיק בידיים, ולא רק לגרמי.

5.  ואין לפרש את כוונת הגמ' באופן שהפירות הטהורים נטמאו מחמת הפירות הטמאים, שהרי אם מדובר 
באופן זה, למה לא כתבה הגמ' בפשיטות שנגע בפירות טהורים עם טומאה, וכן מוכח מדברי התוס' )ב"ק ק א 

בד"ה טימא( עיי"ש. וכן כתב בחידושי רבי שמואל )ב"ק סימן ה(.
6.  הדימוי שכתב השערי יושר בין חיטים לדבר לח הוא, כי אע"פ שאפשר להפריד בין חיטים של חולין לחיטים 
של תרומה, מ"מ הלא גם אם נדע איזה חיטים הם של חולין ואיזה הם של תרומה, לא נפריד ביניהם, ויאכלו 

כולם בטהרה, כי ההפרדה ביניהם אינה שווה את הטירחה, ולכן נחשב הדבר להיזק.
7.  שמבואר בב"ק ג א שהוא תולדה דרגל וחייב. ועיין גם ב"ק יח ב בהמה שהטילה גללים וכו'.

8.  ועיין גם בשיעורי הגרש"ר )סנהדרין חלק א אות סה, וכן בגיטין דף נג( שהאריך בזה.
9.  ביותר יש להוכיח כן מדברי תוס' שהובאו למעלה, שדין 'טימא את הטהור' מדבר אפילו באופן שעירבם עם 
פירות טהורים. ולכאורה כוונת התוס', שלא מיבעיא טימאן ממש על ידי שנגע בהם שרץ, שבזה דנו תוס' )ב"ב 
ב ב בד"ה וחייב( למה כתבה הגמ' שהדבר נחשב להיזק שאינו ניכר, הלא הוא ניכר בשעת הנגיעה של השרץ 
בפרי, אלא אפילו רק עירבן עם פירות טהורים, שבזה הוא ודאי היזק שאינו ניכר כמבואר בגמ' )גיטין נב ב(, 

מ"מ חייב החכם.

והנה כדי לטמאות חיטים וכדומה, גם אם מאכל נטמא אף בפחות מכביצה )עיין תוס' שבת צא א בד"ה אי 
ופסחים לג ב בד"ה ואימת(, מ"מ בנגיעת השרץ לא נטמאו כל החיטים, רק אלו שהשרץ נגע בהם, )עיין טהרות 
פרק ט משנה ט(, והנה החכם בנגע בהם שרץ רצה לאסור את הכל, ולא רק כמה חיטים, ועל כרחך שתוס' דיברו 
בשאר פירות ולא בחיטים וכדומה. ואף שאפשר ליישב שמדובר שנגע שרץ ואח"כ עירב את החיטים שנגע 
בהם שרץ עם שאר החיטים, אלא שגם באופן זה בטלים החיטים הטמאים ברוב )עיין מכשירין פרק ב משנה ג(. 
ועכ"פ דחוק לפרש את הגמ' רק בחיטים, ומעתה אם הגמ' לא דיברה בחיטים, א"כ גם מה שכתבו תוס' שעירבן 

לא דיבר דווקא בחיטים.

גם בחידושי רבי שמואל )ב"ק סימן ה אות ה( כתב שמהלשון עירבן עם פירותיו הכתוב בתוס', מבואר שאינו 
מדבר בלח, ומשמע שמדבר בכל הפירות, וסיים הגר"ש שדברי התוס' צ"ע, ויותר נראה כהגרש"ש. והנה הלשון 

עירבן עם פירותיו נמצא גם בגמ' ולא רק בתוס', וא"כ מדברי הגמ' משמע שלא כהשערי יושר.

  תורת המשפט 
הרב שמואל בנימין גרוס
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ומבואר מזה, שאף שהחכם הזיק את הבהמה על ידי שאסר אותה, אינו נחשב 
שם  פירש  רש"י  כי  להיפך,  להוכיח  יש  משם  אדרבא,  אמנם  בידיים.  למזיק 
)בד"ה לאו( דבעל הבהמה איהו דאפסיד אנפשיה שהשליכה לכלבים, ומשמע 
חוזר  החכם  היה  לכלבים  מאכילה  הבהמה  בעל  היה  לא  שאם  שם,  שדווקא 
בו ומתיר את הבהמה, לכן אין החכם נחשב למזיק10, משא"כ כאן שמשעה 
שהוסרה המדבקה ירד ערך המוצר, א"כ מוריד המדבקה נחשב למזיק בידיים.

והנה הראשונים נחלקו אם זה שהגמ' פטרה את החכם שטעה בדבר משנה, 
בהערה11,  מבואר  בזה  הפוטרים  וטעם  דגרמי,  דיני  שדנים  להלכה  גם  נאמר 
עכ"פ מדברי כולם למדנו, שלולי הטעמים המיוחדים לפטור בדיין שטעה, חייב 
הדיין מדיני דגרמי, אף שגם לאחר שהורה החכם לאיסור עדיין הבשר מותר 

באכילה והחכם רק הטעה את השואל12, ואין הדבר נחשב לגרמא.

איסור שהוא מספק האם הוא נחשב היזק הניכר
באור שמח )שכירות פ"י ה"ה( כתב לחדש, שהגורם לדבר ליאסר מחמת ספק 
בדין, הזיקו נחשב להיזק שאינו ניכר13. סברא זו כתובה גם בשערי יושר )שער 
א פרק ט(, דאף דספק איסור אסור לנו בתורת ודאי, אבל איסור זה לעולם יהיה 
כאיסור מן החוץ ונחשב כהיזק שאינו ניכר ]אלא שלבסוף כתב השערי יושר, 

שאין זה נחשב מזיק כלל, כמו שהובא למעלה בשמו[.
ולפי סברתם יש לדון שה"ה בענייננו, שאע"פ שמי שאינו רואה את המדבקה 

נראה לו שהדבר אסור ממש, הלא מ"מ הדבר עצמו לא ניזק, ויש לחלק14.
והנה מקורו של האור שמח הם דברי הגמ' )ב"ק צט ב(, שם מסופר שהיה טבח 
ששחט בצורה שונה מהרגיל, ושאלו את רב האם הבהמה כשרה, ופסק רב כי 
הבהמה אסורה באכילה מספק, והטבח פטור על מעשיו. ודעת ר"י )בתוס' ד"ה 
שאע"פ  א"כ,  ומבו'  כן.  הורה  ולכן  הבהמה  כשרות  בדין  הסתפק  שרב  מנעך( 
הטבח  את  רב  פטר  מ"מ  תיאכל,  לא  ודאי  הבהמה  הטבח  מעשה  שמחמת 
גרם  שהרי  ממש,  כמזיק  נחשב  אינו  הטבח  למה  המפרשים,  ותמהו  מספק. 
שהבהמה ודאי לא תיאכל מחמת הספק. וחידש האור שמח, כי היזק זה נחשב 
להיזק שאינו ניכר, והמזיק היזק שאינו ניכר בשוגג פטור, והטבח נחשב שוגג 

שהרי לא התכוון להזיק.
אמנם מצאנו בפוסקים שנחלקו האם אכן יש להוכיח כך מגמ' זו, שאדם שגרם 

שהדבר יהיה בספק איסור פטור.
התרומת הדשן )סימן קפו( כותב, שדווקא במעשה הגמ' הטבח פטור, כי לא 
היה ברור שהטבח היה לו לחשוב שיפסול הרב את הבהמה, מפני שהיו רבים 
באותו הדור שהיו מורים להיתר בשאלה זו, ]וא"כ לא פשע השוחט במעשה 
זה[, משא"כ בדבר שהיום המנהג ]אצל כולם[ לאסור, אף שהוא רק מחמת 

חומרא בעלמא, חייב השוחט15.

והסריחה  אכלוה  לא  החכם  שאסרה  שמחמת  אלא  לכלבים,  השליכוה  שלא  באופן  שא"כ  להעיר,  ויש    .10
הנבילה, יחשב כמזיק. אמנם גם בזה אינו מזיק בידיים, כיון שבכל רגע קודם שהסריחה יכול החכם לחזור בו 

ולהתירה.
11.  תוס' כתבו לחייב מדיני דגרמי, אמנם הרי"ף כתב לפטור, כיון שאם לא כן לא ירצה אדם להיות דיין. השו"ע 
)סימן כה סעיף א( העתיק את סברת הרי"ף, והרמ"א הביא את סברת תוס', והש"ך )ס"ק ה( פסק כדעת בעל 
וטעה השולחני  דינר לשולחני  זה דומה למראה  וכתב הש"ך שאין  זה אינו נחשב לגרמי כלל.  המאור שדבר 
שחייב )כמבואר בסימן ש"ו(, כי דיין ליבו אנסו להורות כן וכו', וא"נ שלא היה לו להאכילה לכלבים על פיו, אלא 

יש לו לשאול עוד חכם, משא"כ מראה דינר, עיי"ש.
12.  ואפשר לדחות, ששם החפץ נזרק על פי הטעיית הדיין לפני הכלבים, וגרימת הזריקה היא הגרמי. אך א"כ 

גם כל מדמע היתר באיסור שלבסוף יזרוק האדם את החפץ לאשפה יהיה חייב.
13.  ז"ל האור שמח: "דבאמת אם ניבלה הוי היזק ניכר, כמו שכתב הרמב"ן, וזה רק בוודאי נבילה, אבל בספק 
יאמר קים לי כמאן דאמר דזו שחיטה כשירה, וגוף הבהמה אין בה היזק, רק מה דלא ידענו ההלכה לאמיתה 
ומוטעים אנחנו מחסרון ידיעה להטריפה באכילה, ]אם קמיה שמיא גליא דכשרה היא[, זה הוי היזק שאינו 
ניכר, והוי עניין צדדי אשר אינו בגוף הבהמה, רק נולד מחסרון דעתו של המורה שאינו יודע איך ההלכה, והוי 

כמו פיגול שאינו בגוף הבהמה ופטור כל כמה דלא כיוון להזיק בידיים".
14.  כיון שבספק מציאותי, התורה פסקה שלא לאכול את המוצר, ואין מי שיכול להתיר זאת. כמו כן בהתערבו 
פירות אכילים עם פירות רעילים, אין מי שיוכל לומר לאוכלו כל זמן שלא ידע מיהו הפרי הרעיל. משא"כ ספק 
בדין, שבעצם שייך להכריע את הספק, אף שלא מצוי שיהיה חכם שיתיר את המאכל לאכילה בדבר שאסרו 
הפוסקים, וגם אם יתיר, הלא עדיין ינהגו איסור בדבר מספק, מ"מ מאחר שאין איסור בעצם מן התורה, א"כ 

אין נזק בגוף הדבר.
15.  דברי התרומת הדשן מבוארים היטב, שהרי יש שני דברים שאפשר לדון בשוחט שגרם לדבר ספק איסור. 
ראשית יש לדון, באופן שברור שלהלכה הרב הנשאל יאסור את הבהמה, כגון שיש ספק בגמ' שלא הוכרע, 
שהרי אין כיום מי שיכריע בזה להתיר. באופן זה השוחט שגרם את ספק האיסור, הוא מזיק ודאי, שהרי הבהמה 
ודאי לא תיאכל. אמנם הגורם שאלה בבהמה שיתכן שיהיה כיום חכם שיתירנה לאכילה, אלא שהחכם שנשאל 
מסתפק ואוסר את הבהמה מספק, באופן זה הטבח שגרם את ספק האיסור, אינו מזיק ודאי במעשיו, שהרי 
יתכן שהרב הנשאל יתיר את המאכל, ומטעם זה פטור הטבח. אלא שאם היה ברור לרב הנשאל שהבהמה 
יחייב הרב  וא"כ  ודאי טריפה,  יש מתירים אותה, הלא לדעתו של הרב הנשאל הבהמה  גם אם  טריפה, א"כ 
הנשאל את הטבח על מעשיו, שהרי לדעתו הטריף הטבח את הבהמה. משא"כ אם הרב מסתפק האם הבהמה 

אמנם הרמ"א )סימן שו סעיף ה( חולק על דברי התרומת הדשן, ודעתו שאין 
לחלק בין דברי הגמ' לבין מקום שנהגו בדבר ודאי איסור, ולכן פוסק הרמ"א כי 
המזיקו  מ"מ  לאוסרו,  נהגו  שכולם  אף  במחלוקת,  נתון  שאיסורו  דבר  המזיק 

פטור.
היש"ש )ב"ק ט כג( והלבוש )יו"ד סימן יח( והש"ך )חו"מ סימן שו ס"ק י, ויו"ד 
סימן ד ס"ק י, ובתקפו כהן סימן קכה, ובנקודות הכסף יו"ד סימן יט סעיף יא( 
והתבואת שור )סימן ד ס"ק יז( פסקו כדברי התרומת הדשן. גם הקצות החושן 

)סימן שו ס"ק י( פסק כסברת התרומת הדשן, עיי"ש.
עכ"פ למדנו, כי חידושו של האור שמח מוכח מהגמ' רק לדעת הרמ"א, אמנם 
האוסר  טבח  ולדעתו  שמח,  האור  דברי  היפך  מבואר  הדשן  התרומת  מדברי 
הדשן16.  התרומת  כדברי  הפוסקים  ודעת  חייב,  ספק,  איסור  אפילו  בהמה 
מעתה מדעת רוב הפוסקים לכאורה משמע, שאע"פ שהטבח אסר את הדבר 
רק מחמת ספק, מ"מ נחשב הדבר למזיק בידיים ולהיזק הניכר, ועיין הערה17.

והנה דברי האור שמח בלא"ה אינם נפק"מ כל כך לענייננו, כיון שהיזק שאינו 
אי  או  ספק  לגרום  שגם  הנ"ל,  מכל  נלמד  שעכ"פ  אלא  חייב18.  במזיד  ניכר 
ידיעה על כשרותו של מאכל, נחשב למזיק ממש ועכ"פ לגרמי אם הדבר לא 
ייאכל מחמת כך, ושלא כדברי השערי יושר שכתב שהוא רק גרמא19. וכן כתב 

הקהילות יעקב )ע"ז סימן כב(.
ויש לציין, שבדין מדמע ובדין ספק בשחיטה מבואר דבר נוסף, והוא שלגרום 
על דבר ספק איסור הוא נחשב שמזיק את גוף הדבר, ואין זה כהורדת ערך בלא 

מעשה היזק20.

היזק שאינו ניכר
ולכן רק במזיד  ניכר  כבר הובאו דברי המשנה שהמדמע נחשב להיזק שאינו 
חייב אך בשוגג פטור. ויש להדגיש, שאין כוונת המשנה שכל נזק מחמת הדין 
שאינו היזק גשמי נחשב להיזק שאינו ניכר, שהרי מבואר בברייתא )ב"ב ב א( 
בעל  חייב  הכרם,  בעל  גדרה  ולא  תבואה  שדה  ליד  שנפרצה  הכרם  שמחיצת 
הכרם, אף שהנזק הוא מחמת איסור, וכן פשוט בכל הפוסקים21. אלא כוונת 

טריפה, א"כ מספק לא יוכל הרב לחייב את הטבח.

הבכור שור כתב עוד, שדווקא טבח שנתנו לו לשחוט יכול להתנצל ולומר חשבתי ששחיטה זו אינה אוסרת את 
הבהמה, אבל אדם מן השוק שהזיק בספק, מאי הוה ליה גביה דאזקיה.

ככל הלכות שחיטה  בגלל שהטבח מקבל על עצמו לשחוט  להכריע כהתרומת הדשן  והנה הש"ך כתב    .16
הנהוגים. ולדבריו היה שייך לדון שמזיק שאינו טבח, אינו חייב על ספק נזק. אמנם בהרבה מן הפוסקים הנזכרים 
מבואר כדברי התרומת הדשן ממש, שרק במקום שיתכן שיש כיום מי שמתיר את הבהמה לאכילה, אף שהרב 
הנשאל לא ברור לו להתירו, מ"מ אינו חייב על ספיקו, אך במקום שכיום הפסק ברור שהדבר אסור מספק, 

חייב המזיקו.
17.  בדברי התרומת הדשן היה שייך לפרש שהוא מחייב רק מדין שומר ולא מדין מזיק, וכן משמע בפנים 
מאירות )חלק ב סימן קמא(. אמנם בדברי התבואת שור משמע שגם מדין מזיק יש לחייבו, שכל שלמעשה לא 

אוכלים את הדבר הרי זה נחשב למזיק, גם הלבוש )יורה דעה סימן יח( כתב שהוא כמזיק בידיים.
18.  ובשוגג כאן פטור בלא"ה, שהרי מסיר מדבקה הוא רק גרמי כמו שיתבאר אי"ה להלן, וגרמי בשוגג יש 

פוטרים. אלא שיתכן למצוא דוגמאות שחייב בגרמי ופטור בהיזק שאינו ניכר.
19.  פירוש, שהרי יש צד שהחפץ שלפנינו הוא החפץ המותר, אלא שאין אנחנו יודעים זאת, וא"כ אין לחייב 

את המזיק.

אמנם יש לדון לחלק בין האוסר דבר שכיום דינו ודאי לאיסור, לבין גורם על דבר חסרון ידיעה האם הוא אכיל, 
שאז אם אדם היה רואה שהפרי ראוי היה יכול לאכול את הפרי, וא"כ מה שהאדם אינו רואה אם הפרי ראוי אין 

זה נזק בגוף הפרי. אכן החילוק דחוק ואינו נראה.

עוד מצאנו בחידושי רבי שמואל )ב"ק סימן ה( שכתב לחדש, שמדמע הוא איסור מיוחד שיש על דבר המדומע, 
ואינו אסור רק מחמת ספק איסור, ולכן גם אם אירע שאכל את ההיתר, מ"מ עבר על איסור אכילת מדומע. 
אמנם כבר העיר שם רבי שמואל שבתוס' הנ"ל מבואר שלא כדבריו, שהרי תוס' כתבו שמערב פירות טמאים 
עירב  זה של  נוסח  ]והנה  בפירות טמאים עם טהורים.  דין מדומע  נקרא מזיק, אף שאין  פירות טהורים  עם 
פירות טהורים עם טמאים כבר נמצא בגמ' )סנהדרין לג ב( כמו שהובא למעלה[. גם בדברי הגמ' משמע קצת 
שכל מערב נקרא מזיק, ולא רק פירות של תרומה שיש בהם דין מדומע, שהרי בגמ' )גיטין נג ב( יש מחלוקת 
מהו מנסך, ודעת שמואל שמנסך היינו מערב יין נסך עם יין כשר, וביארה הגמ' הטעם שרב לא פירש כן מנסך 
אלא פירש מנסך ממש, כי לפירושו של שמואל מנסך היינו מדמע. ומשמע קצת שמנסך ומדמע שווים ממש, 
ובהכרח שבשניהם האיסור הוא מחמת שאי אפשר לאכול את הכשר, ולא שמדמע טעמו מחמת שההיתר 

נהפך לאיסור, ויש לדחות. ובשיעורי הגרש"ר )גיטין( כבר העיר בזה.

ואין לחלק בין התערבו פירות אסורים עם פירות מותרים, שבזה מן התורה אסור לאכול את התערובת, משא"כ 
במסיר מדבקה שמי שיודע יאכל את המוצר ומי שאינו יודע אין עליו דין של ספק, שהרי למעשה מי שאינו 

יודע אינו יכול לאוכלו מן התורה.
20.  ואין זה דומה להורדת ערך החפץ בלבד, שיש שדנו שאינו נחשב למזיק, והביאו ראיה לזה מהזורק מטבע 
לים למים צלולים )ב"ק צח א(, ומזורק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל )ב"ק כו ב( לדעת הרמב"ן הסובר 
כי קטרח  ואגודא שוייא ארבעה,  זוזא  יא א( אילמא דבבירא שוויא  )ב"ק  בגמ'  ועיין עוד  שגם הזורק פטור. 
בנפשיה קטרח. וע"ע בקצוה"ח )סימן שפו ס"ק י(. והטעם שאינו דומה, כיון ששם לא אירע לגוף החפץ שום 
שינוי, רק שמפני שקשה לקחתו יורד ערכו, משא"כ כאן שגוף החפץ אין מבורר כשרותו. ועיין עוד בזה בספר 

משפט המזיק )פרק לא הערה ג(.
21.  תוס' )ב"ב ב ב( כתבו שהנוגע בשרץ בפירות מוכשרים חייב, שהרי ניכר הוא שהפירות נאסרו, ואם כי יש 
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המשנה, שבמדמע אכן לא ניכר שום נזק על הפרי שהתערב, שהרי הוא נראה 
אותו דבר. ואפילו בשעת העירוב לא רואים בעיניים שהפירות שמערב בהם 

הם תרומה22.
מחמת  רק  הוא  שההיזק  אף  לכל,  ניכרת  המדבקה  שהסרת  בענייננו  ומעתה 
הדין, הדבר נחשב לכאורה להיזק הניכר23. וגם אם נפקפק בזה ונדון את הדבר 
כהיזק שאינו ניכר24, מ"מ המזיק היזק שאינו ניכר חייב במזיד25, ואף בפשיעה 

יש להוכיח שחייב, עיין הערה26.

דין שורף שטרותיו של חברו
והנה עד עתה הוכחנו שהגורם לדבר שייאסר מספק נחשב למזיק גמור, ואין 
זה נידון כגרמא בעלמא, אכן עדיין יש לדון, האם היזק זה נחשב כמזיק בידיים, 
או שהוא נידון רק כגרמי ]שפטור בשוגג כלהלן[. ואף שהבאנו להוכיח מכמה 
מקורות שגרימת מצב של ספק איסור נחשב למזיק גמור, ובחלק מהמקורות 
הוא נחשב מזיק בידיים, מ"מ יש לחלק בין דינים אלו לנידוננו, כי שם המזיק 
עושה מעשה בגוף המאכל, כי הוא מערב את הפירות עצמם וכדו', אבל בנידוננו, 
הסרת מדבקת כשרות לכאורה אינה היזק בידיים, שהרי לא נעשה מעשה בגוף 

המאכל הניזק, ורק הסיר ראיה חיצונית המעידה על כשרות המוצר.
ואף שההוכחות דיין להוכיח שהגורם לאיסור מספק אינו נחשב גרמא בעלמא 
שמסיר  להוכיח  מספיקות  אינן  עדיין  אבל  גמור,  היזק  כמעשה  הוא  אלא 

מדבקת הכשר ייחשב מזיק בידיים, וייתכן שהוא נידון רק כגרמי.
ונראה שההשוואה הכי מתאימה לנידוננו היא, שריפת שטר חוב שיש לאדם 
על חברו. שהנה השורף שטרי חובות לא הזיק בידיים חפץ או ממון של מחזיק 
השטר ]ואין הנידון על גוף השטר ששוויו מועט מאוד, אלא על הערך הנקוב 
בשטר[, שהרי אם החייב מודה שהוא חייב לו את הכסף, חייב הוא לשלם לו 
גם בהעדר השטר27, אלא שכעת מחמת שאין למחזיק השטר את השטר, לא 

יוכל להוציא את כספו.
ובנידון זה כתוב בגמ' )ב"ק צח א(, "אמר רבה, השורף שטרותיו של חברו פטור, 
דאמר ליה ניירא קלאי מינך", ומבארת הגמ' שמדובר באופן שהמזיק מאמין 
לניזק איזה סכום היה כתוב בשטר. ומוסיפה הגמ', "אמר אמימר, מאן דדאין 

דיני דגרמי מגבי ביה דמי שטרא מעליא"28.
להלכה פסקו הפוסקים )חו"מ סימן שפו( שדנים דיני דגרמי, ולכן השורף שטר 
אלא  בידיים  מזיק  משום  אינו  שחיובו  שבדבר  אלא  דגרמי.  דינא  משום  חייב 
מחמת דיני דגרמי, יש סוברים )עיין בש"ך שם ס"ק א וס"ק ו( שאינו חייב רק אם 

לדון בדברי תוס' שהרי כאן אין ההיזק ניכר בגוף החפץ ]ויש חולקים על דברי התוס'[, עכ"פ נלמד מדברי תוס' 
שגם היזק שהוא מחמת הדין נחשב להיזק הניכר. גם מצאנו בדברי הרמב"ן )בדיני דגרמי( ושאר פוסקים )עיין 
בחו"מ סימן שו( שהמנבל בהמה באופן שניכר ניבולו חייב. וכן מפורש בדין של חכם שאסר דבר מותר )חו"מ 

סימן כה( שהחכם נחשב למזיק.
22.  ולכן אפילו לדעת תוס' )ב"ב הנ"ל( שכל שבשעת הנזק ניכר שהזיק נחשב הדבר להיזק הניכר, אף שגוף 
הדבר הניזוק לא השתנה, מ"מ בענייננו אף בשעת הנזק לא ניכר, כמו שכתבו תוס' שהמטמא ולקח שרץ ונגע 

בו בפירות, נחשב הדבר להיזק שאינו ניכר, כיון שלא רואים על הפירות שהם הוכשרו.
23.  אף שמי שראה את המדבקה קודם שהוסרה אצלו לא ניזוק המאכל, ומי שלא ראה את המדבקה קודם 

לא ראה שהדבר ניזק.
24.  הראשונים נחלקו )עיין בדיני דגרמי להרמב"ן( האם להלכה שדנים דיני דגרמי יש לחייב אף היזק שאינו 
ניכר מדין גרמי. הרמב"ן סובר שגם להלכה שדנים דיני דגרמי מ"מ אין לחייב היזק שאינו ניכר משום דיני דגרמי. 
]דעת הרמב"ן שגרמי חייב גם על שוגג, ולפי דבריו אם היינו מחייבים בכל היזק שאינו ניכר משום גרמי, היינו 
מחייבים בהיזק שאינו ניכר גם בשוגג[. וביאר הרמב"ן שגרמי הוא רק בדבר שיש לנזק שם נזק, והיינו שגורם 
להיזק הניכר, עיי"ש. מעתה לדעת הרמב"ן היה אפשר לדון, שלא שייך דבר שאם היה עושה אותו בידיים היה 
פטור משום היזק שאינו ניכר, וכשעשה אותו על ידי גרמי והגרמי ניכר יהיה חייב, ויש לדון בעיקר דבר זה עוד, 

ובפרט בענייננו. אך להלכה הרבה פוסקים חולקים על דברי הרמב"ן, וסוברים שגרמי והיזק שאינו ניכר שווים.
25.  ואף שיש שיטה בגמ' שכיון שהיזק שאינו ניכר הוא קנס אין לך בו אלא מה שאמרו חכמים, מ"מ האריך 

הש"ך )סימן שפה ס"ק א( שאין הלכה כן, אלא כל היזק שאינו ניכר חייב. וכן משמע דעת השו"ע )שם(.
26.  תוס' )סנהדרין לג ב שעירבן( כתבו שחכם שטימא את הטהור חייב, אף שהזיק היזק שאינו ניכר, ובשוגג 
פטור. והטעם, שכיון שהיה לו לדקדק, הרי זה כמו מזיד שחייב בהיזק שאינו ניכר. והנה אף שיש חולקים על 
דברי תוס' )עיין ש"ך סימן כה ס"ק ה(, היינו דווקא בגלל שחכם שטעה אין לך שוגג גדול מזה. ומשמע מכל זה 
שאף שלא התכוון החכם להזיק מ"מ פשיעה נחשבת כמזיד. וכן הוכיח המהרש"ם )חלק ה סימן יא(. עוד יש 
להוכיח כן מגרמי, לדעת הפוסקים שגרמי בשוגג פטור ואינו חייב רק על המזיד )עיין ש"ך סימן שפו(, ומ"מ גם 
על פשיעה חייב כמבואר בדין מראה דינר לשולחני )סימן שו( וכמו שכתב הש"ך, וכן הוכיח החזון איש )ב"ק 
סימן ה ס"ק יג(. אמנם בחוות דעת )סימן צט ס"ק ו( מבואר שבפשיעה פטור, ועיין עוד בחזו"א. ומ"מ לפי מה 
שכתבו הפוסקים שגרמי והיזק שאינו ניכר שווים כמו שהתבאר למעלה, ובגרמי מבואר בגמ' בדין מראה דינר 

שחייב גם על פשיעה, א"כ ה"ה בהיזק שאינו ניכר.
27.  כלשון הגמ' שם "אי דאיכא סהדי דידעי מאי הוה בשטרא ליכתבו ליה שטרא מעליא", הרי שאין החוב 
פוקע בשריפת השטר. ומ"מ אם חושד בתובע שהוא מחביא את השטר, ואולי מתכוון להוציאו בעתיד, יש 

אומרים שאינו חייב לשלם לו כעת, )עיין בנתיבות המשפט סימן נד ס"ק א, מה שכתב בזה(.
28.  בדברי הפוסקים פשוט שמדובר גם באופן שלטענת התובע היה החייב יודע שהיה שטר חוב שלו ביד אדם 

זה, אלא שאינו משלם כי הוא מכחיש, ולא רק באופן שאין החייב יודע כלל שחייב לאדם זה.

הזיק במזיד או בפשיעה, לא אם עשה כן בשוגג. ומעתה לכאורה יהיה דין מסיר 
המדבקה כדין השורף שטר, שאם הזיקו בכוונה או בפשיעה חייב מדיני דגרמי29.

הדין כשהבשר כשר מדינא
עוד היה מקום לדון, באופן שבדיני התורה לא נאסר הבשר בהורדת המדבקה, 
כגון שהסיר את המדבקה במקום שמן הדין גם בלא מדבקה הבשר כשר, כגון 
ונראה  למזיק.  נחשב  בזה  גם  האם  השיטות,  לכל  כשר  הבשר  שרוב  במקום 
יורד מחיר  כן  שמ"מ אם בני אדם לא קונים בשר בלא סמל כשרות, ומחמת 
המוצר, יש לדון לחייב, וצ"ע30. ולכאורה אפילו אם מסיר המדבקה יודע ומכיר 
את המוצר שממנו הסיר את המדבקה, והוא רוצה להעיד שהבשר כשר, אלא 
שידוע שבני אדם אינם סומכים עליו ומחמת כן יורד ערך הבשר, גם כן יש לדון 

לחייב, וצ"ע31.
מעיד  היה  הוא  אם  המדבקה  מסיר  על  סומכים  אדם  שבני  באופן  לדון  ויש 
שהבשר כשר, אמנם כיון שאחר כך הלך משם ושוב אין עד על הבשר, הבשר 

לא ייאכל32.

ההיזק כשמחיר המוצר לא ירד
והנה כל הנ"ל אמור כשמחיר המוצר ירד. אמנם כשמחיר המוצר לא ירד, אף 
שכעת קשה למוכרו, ואפילו באופן שכרגע לא יצליחו למכור את המוצר כלל, 
לאחר  רק  ימכר  שהוא  לפסח  כשר  המדבקה  את  ממנו  שהסירו  מוצר  ]כגון 
הפסח[, נראה שמוריד המדבקה אינו נחשב כלל למזיק, שהרי אפילו המבטל 
כיסו של חברו מלהרוויח בו, כתבו הפוסקים )ים של שלמה ב"ק פרק ט סימן 
ל33( בשם הירושלמי שאין לו עליו אלא תערומת ופטור, הרי שאע"פ שמנע 
מחברו למכור את המוצר מ"מ פטור הוא, כל שכן כאן שאפשר למוכרו, ואין 

כאן כלל נזק כספי למוצר34.

29.  יש לציין שהש"ך )סימן שפו ס"ק כד( אחר שהאריך בדיני דגרמי כתב, שלדעתו כל דבר שלא נזכר בגמ' 
מפורש שדנים בו דינא דגרמי, אין לחייב בו. אמנם אין להאריך בזה, כי הפוסקים דנו הרבה בדיני דגרמי לחייב 

בכל דבר הדומה לדבר המפורש בגמ', ולא כתבו שאין לחייב לפי דעת הש"ך.
30.  הנה לכאורה מאכל שיש עליו סמל כשרות שבזה נדע שאין בו שום ספק בכשרותו, שווה יותר ממאכל 

שכשר רק מדין רוב. ומעתה עכ"פ כהפרש מחיר זה לכאורה ודאי יש לחייב.

ואף שמצאנו שיש מי שכתב )עיין במהר"מ מינץ סימן קיג( שהמזיק לחברו אתרוג נאה, די שישלם בו סכום 
של אתרוג פשוט, יתכן שכוונתו רק כשרמת כשרותם שווה, אלא שאתרוג אחד נאה יותר מחברו, ובזה כיון 
שיוצא ידי חובתו באתרוג הפחות נאה, די שיחזיר אתרוג כזה. גם נראה לכאורה שדברי המהר"ם מינץ אמורים 
דווקא בחפץ העומד לצורך קיום מצווה, אבל בדבר העומד לאכילה, אם מחמת האיסור הוא נאכל רק בשעת 
הדחק, וכ"ש אם אינו ראוי לאכילה כלל, חייב המזיק לשלם כשווי של אותו מאכל שהזיק, שהרי כך הוא שוויו 
הגשמי של המאכל, ובלא זה יש שלא יאכלוהו. משא"כ דבר מצווה ששוויו הגשמי הוא רק מחמת המצווה, 
ואת המצווה אפשר לקיים גם באתרוג זול יותר. גם יש להקשות על עיקר דברי המהר"מ מינץ, וכמו שהאריכו 
החכם צבי )סימן קכ( ושאר פוסקים )עיין משנה למלך פרק ט"ז ממעשה הקרבנות הלכה ז, וע"ע בשו"ת פנים 

מאירות חלק ב סימן קכט, ובשו"ת שבות יעקב חלק ב סימן כט( לחלוק על זה.

אלא שכאן גרוע יותר מהנ"ל מצד אחד, כי כאן לכו"ע כשיש 'רוב' המוצר כשר מן הדין. והנה גם אם בני אדם לא 
קונים כלל מאכל שכשר רק מדין רוב, אף שמן הדין הוא מותר לאכילה, מ"מ מאחר שכיום אין לחפץ זה ערך, 
יש לדון שהמזיקו חייב, כיון שסוף סוף כיום אינו שווה מחמת מעשה המזיק, וכעין מה שכתבו הפוסקים שאף 
אם המאכל כשר מן הדין, מ"מ אם כיום נהגו להחמיר בדבר זה, חייב המזיק, ויש לדחות. ודבר זה הוא היזק בגוף 

הדבר, ואין זה כמוריד ערכו שלא נעשה שום שינוי לחפץ.
אחר  הכשר  מדבקת  המוצר  על  והדביק  מסוים,  הכשר  מדבקת  ממוצר  שהסיר  משגיח  לדבר,  דוגמא    .31
שמוצריו נמכרים בפחות, שאף אם ידוע שהסיבה שמוצר בהכשר זה שווה יותר אינה אמיתית, אלא שהכשר 

זה התקבל ביד רבים, מ"מ הלא סוף סוף הזיק מעט את המוצר.
32.  כבר הובאו דברי הגמ' שדיין שאסר את המותר אם טעה בדבר משנה פטור. גם הובא שהראשונים נחלקו 
האם באופן שבעל הבהמה לקח את החפץ שאסר החכם והשליכו לפני הכלבים האם חייב החכם מדיני דגרמי 
או לא. כמו כן דנו הראשונים באופן שחייב את הזכאי, והלך הבעל דין למדינת הים וכו'. והובא כל זה בשו"ע 
)סימן כה סעיף א(. והראשונים הפוטרים כתבו שהוא פטור מיוחד בדיין כמו שהתבאר למעלה. ומזה לכאורה 
היה שייך ללמוד שאף שבשעת ההוראה עדיין לא הוזק הדבר, שהרי יכלו להחזיר את הדין, מ"מ יש לחייב מדיני 

דגרמי. ]וגם להש"ך שפוטר שם, היינו רק לפי שהיה לו לבעל הבהמה לשאול חכם נוסף וכו'[.

אמנם לכאורה אין להוכיח משם לחייב, כי שם הנזק כבר נוצר משעה שאסר החכם, אף ששייך בחזרה כל זמן 
שלא האכילוהו לכלבים, משאי"כ בענייננו שבשעה שהוסרה המדבקה יש עד המעיד על כשרות המוצר ואין 

נזק כלל.

ויש לדון האם נזק כזה שידוע מתחילה שעתיד להיות, שהרי אינו עומד להישאר שם זמן רב, הוא נחשב אף 
למזיק בידיים. גם יש לדון שהנזק נוצר בשעה שהלך האדם.

33.  וע"ע ברמ"א סימן רצב סעיף ז, ובש"ך שם ס"ק ט"ו.
34.  גם באופן שהמוצר לא נמכר כעת כלל, מ"מ מאחר שמחיר המוצר לא ירד, ואם יבא אדם החפץ לקנות אותו 
כעת, ימכרו לו את המוצר באותו סכום, א"כ אין כלל נזק לשווי המוצר, אלא שהבעלים יצטרך לחכות זמן מה 
כדי לקבל את הכסף, ודבר כזה אינו נחשב למזיק. כמובן אם המוצר יוכל להימכר רק לאחר זמן רב, או במקום 
אחר רחוק, זה עצמו בדרך כלל גורם כעת ירידת ערך למוצר, ]ועיין קידושין יב א חיישינן שמא ש"פ במדי, וע"ע 
באבן העזר סימן לא סעיף ג ובנו"כ שם, וכן בחו"מ סימן ע"ד[, ואז לכאורה הוא נחשב כעת למזיק, אף שבעוד 

זמן רב יחזור המוצר לשוויו הרגיל, כי החזקת המוצר עד זמן זה גם שווה כסף.

יש להוסיף, שגם לדעת הפוסקים )עיין ברמ"א סימן רצא סעיף ז ובש"ך, ובחוות יאיר סימן קנא, ובקצוה"ח סימן 
שי ס"ק א( שבמבטל כיסו חייב כשיש היזק ברור, כאן הלא אין היזק.
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חיוב משכיר בנזק שאירע מחמת התרשלותו בתיקון המוטל עליו
שאלה

ראובן השכיר דירה לשמעון, וסוכם ביניהם ששמעון השוכר ירשום את חשבון המים על שמו, ויחוייב ישירות על צריכת המים. כעבור זמן 
אירעה נזילה בצינור, ושמעון הודיע על כך מיד לראובן המשכיר כדי שיתקן את הנזילה, אולם ראובן התרשל מלתקן, ורק כעבור חודש הביא 
אינסטלטור שתיקן את הצינור. בעקבות הנזילה והעיכוב הגדול בתיקון, חויב שמעון בחשבון מים גבוה במיוחד, על כל המים שנזלו במשך 

החודש. עתה דורש שמעון מראובן שישלם לו את החיוב הגבוה שנגרם רק בגלל התרשלותו.

תשובה

חיוב המשכיר בתיקונים בדירה המושכרת
ראשית יש לברר אם חובת התיקון באמת הייתה מוטלת על המשכיר ולא על 
השוכר. בגמרא )ב"מ קא, ב( מבואר: "המשכיר בית לחבירו, המשכיר חייב בדלת 
בנגר ובמנעול, ובכל דבר שמעשה אומן, אבל דבר שאינו מעשה אומן השוכר 
עושהו", עוד שם בגמ': "תנו רבנן, המשכיר בית לחבירו, משכיר חייב להעמיד 
לו דלתות, לפתוח לו חלונות, לחזק לו תקרה, לסמוך לו קורה )שכל אלו מעשה 
מרזב,  לו  לעשות  מעקה,  לו  לעשות  סולם,  לו  לעשות  חייב  ושוכר  הם(,  אומן 
בדירה  שתיקונים  ומבואר  אותם(.  עושה  ההדיוט  אלו  )שכל  גגו  את  ולהטיח 

המושכרת הנעשים בדרך כלל ע"י אומן, מוטלים על המשכיר.

ונחלקו הראשונים בדין זה )והארכנו בכל הדינים האלו בעלון 85, וכאן נכתוב רק 
בתמצית מה שנוגע לנידוננו(. יש מן הראשונים שכתבו, שלא נאמר דין זה אלא 
בתחילת תקופת השכירות, שהמשכיר מחויב להעמיד את הבית לשוכר במצב 
הראוי למגורים, ומשום כך מוטל עליו לעשות כל תיקון שנעשה ע"י אומן, אולם 
נזקים שאירעו לבית אח"כ, אין בעה"ב מחויב בתיקונם )כן דעת הריטב"א שם(.

אולם רוב הראשונים )וביניהם הרא"ש בתשובה לה, ו( סוברים, שדין זה אמור 
זמן  כל  במשך  חייב  והמשכיר  השכירות,  זמן  במשך  שנתהווה  בקלקול  אף 

השכירות בתיקון שרגילים לעשותו ע"י אומן.

תקופת  במשך  בבית  שנעשו  קלקולים  לתקן  חייב  המשכיר  שאין  לדעה  ואף 
הריטב"א  והביאו  א(  קג,  )שם  הרמב"ן  )כ"כ  ראשונים  הרבה  כתבו  השכירות, 
)שם( והסכים עמו( שמ"מ המשכיר חייב לנכות ממחיר השכירות, שהרי שוויו 

של הבית נפחת כשהוא עם קלקול משמעותי.

נזקים שנתהוו  יז( פסק כדעת הרא"ש, שהמשכיר חייב בתיקון  בשו"ע )שיב, 
ויבואר  בבית במשך זמן השכירות, ]אם שילם השוכר עבור השכירות מראש, 

עוד לקמן[.

וכל הנ"ל הוא בנוגע לחיובו מעיקר הדין, אך בלא"ה בכל עניינים אלו הולכים אחר 
המנהג )כמבואר ברמ"א שיד, ב(, וכיון שהמנהג הוא שהמשכיר מתקן אף נזקים 

שמתהווים במשך זמן השכירות, יש לחייבו לתקן לכו"ע, עכ"פ מכח המנהג.

עוד נפסק בשו"ע )שם(, שחיוב המשכיר בתיקונים הוא רק כשדמי השכירות 
מוקדמים בידו, והיינו שיש בידו כסף שהשוכר שילם לו מראש עבור השכירות. 
וביאר בנתיה"מ )שם סקי"א(, שדמי שכירות הבית משועבדים לתיקון, אבל אין 
המשכיר מחויב להוציא הוצאות מביתו יותר מדמי השכירות שקיבל בכדי לתקן 
הוא  אין  אך  השכירות,  את  להפסיק  יכול  שהשוכר  שפשוט  ]אף  הנזקים.  את 
יכול לחייב את המשכיר לתקן[. ונחלקו הפוסקים איזה דמי שכירות מוקדמים 
מחויב המשכיר להוציא עבור התיקון. הנתי' כתב שכל מה ששילם כבר השוכר 
עבור השכירות, גם מה ששילם עבור החודשים שעברו כבר, כל זה משתעבד 
לתיקון, ואין צריך שדמי השכירות שנתן השוכר למשכיר עדיין יהיו קיימים בידי 
המשכיר, אלא אפילו אם המשכיר השתמש בהם כבר, חייב המשכיר להוציא 
המשפט(  האולם  )כמו  אחרונים  הרבה  אכן  לתקן.  בכדי  זה  סכום  עד  הוצאות 
נחלקו על הנתי', שהשיעבוד הוא רק על דמי השכירות שניתנו למשכיר עבור 
התקופה שטרם דר השוכר בבית, ולא דמי השכירות של החודשים שכבר דר 

השוכר בבית.

עוד הוסיף הנתיה"מ, שכ"ש אם עדיין לא שילם השוכר עבור השכירות, שיכול 
להביא בעצמו בעל מלאכה שיתקן את הנזק על חשבון השכירות, וכ"כ הראנ"ח 

)סי' לח( והכסף הקדשים.

לתקן  בעה"ב  חייב  מראש,  השכירות  עבור  שילם  השוכר  אם  מהנ"ל,  העולה 
את הנזקים עד לגובה הסכום שקיבל מראש, וכשלא שילם מראש, יכול לתקן 

בעצמו, ולנכות אח"כ מדמי השכירות כפי ערך התיקון.

ובמקרה שהשוכר מתקן בעצמו, כתב הכסף הקדשים בתורת עצה טובה, שיש 
יטען  שלא  לאחמ"כ,  ויכוח  למנוע  בכדי  לבי"ד,  הנזקים  את  להראות  לשוכר 
המשכיר אח"כ שביצע תיקון שאינו הכרחי, או ששילם יותר מכפי המקובל, וכן 
ראוי לנהוג, שהשוכר יוציא חוו"ד והצעת מחיר מכמה בעלי מקצוע כנהוג, בכדי 

לוודא שהתיקון הכרחי והמחיר סביר.

חיוב המשכיר בנזק שקרה מחמת התרשלותו בתיקון
והנה, עד כאן עסקנו בחיוב המשכיר לתקן את הנזילה, והעלנו שהמשכיר אכן 
היה מחויב לתקן את התקלה, ומעתה יש לברר את הדין, אחר שהמשכיר היה 
לאיבוד  עבור המים שהלכו  כך לשלם  בגין  לחייבו  והתרשל, אם אפשר  מחויב 

באשמתו.

ועיקר השאלה העומדת לדיון כאן, שהרי המשכיר לא עשה מעשה היזק בידיים, 
לחייב את  ניתן  לברר אם  ויש  גבוה,  נתחייב השוכר בחשבון מים  בגרמתו  ורק 

המשכיר בנזק זה.

הכרם  "מחיצת  תבואה:  לשדה  הסמוך  כרם  לגבי  מבואר  א(  ב,  )ב"ב  בגמרא 
וישנו חשש כלאים(, אומר לו )בעל  שנפרצה )והכרם מתפשט לעבר התבואה 
ולא  הימנה  נתיאש  גדור,  לו  אומר  ונפרצה,  חזרה  גדור,  הכרם(  לבעל  התבואה 
ומבואר,  באחריותה".  הכרם(  )בעל  וחייב  התבואה(  )נאסרה  קידש  ה"ז  גדרה, 
שכיון שהיה מוטל על בעל הכרם לתקן את הפירצה וגם הוזהר לתקן, ומחמת 
התרשלותו  נאסרה התבואה כדין כלאי הכרם, חייב, אף שלא עשה שום מעשה 

היזק בידיים, ובמקו"א בגמרא ב"ק ק, א( מבואר שחיובו הוא מדין גרמי.

ולכאו' היה אפשר ללמוד מדין זה לשאר מקומות, שאף כשגרם נזק רק בשב 
ואל תעשה ניתן לחייב מדין גרמי. ואכן כך כתב הרמ"ה )ב"ב י"ז וי"ח(, והביאוהו 
הטור )קנ"ז( והרמ"א )קנה, מד(, והב"ח )קנז, ה( פסק כמותו אפילו במקרה רחוק 
יותר שחידש הרמ"ה עפ"י דין מחיצת הכרם, באופן ששכן אחד נמנע מלגדור, 
וכתוצאה מכך התאפשר לגנבים לגנוב מביתו של שכן אחר, שהשכן שהתרשל 
ולא גדר חייב לשלם לו. ואמנם הש"ך )קנה, כב( חלק עליו בזה, בטענה שאינו ברי 
הזיקא, אבל במקרה דידן ברי הזיקא, ולכן ייתכן מאוד שהש"ך יסכים שאפשר 
לחייב משום גרמי, )ובפרט שכך נראה ברור ממה שכתב הש"ך במקו"א )סו, לז( 

שיורשים שמסרבים להישבע חייבים לשלם מדין גרמי(.

הובאה  ודעתו  י,  קא,  בתשובה  הרא"ש  )ביניהם  ראשונים  הרבה  דעת  אמנם, 
בטור בסי' קנז כחולק על הרמ"ה, וכך סבר המאירי ב"ק נו, א, שדחה את הראיה 
הוא  הכרם,  במחיצת  גרמי  מדין  שחייב  שהטעם  שנפרצה(,  הכרם  ממחיצת 
משום שגפניו מזיקים בקום ועשה את תבואת חבירו )אף שלא ניתן לחייבו על 
כך מדין ממונו המזיק, כמבואר באריכות ברמב"ן בקונטרס דינא דגרמי(, אולם 
מי שגורם היזק ע"י הימנעות מפעולה המוטלת עליו בלבד, א"א לחייבו מדינא 

דגרמי. )ועיין בזה באריכות במשפט המזיק ח"ב סי' יז(.

עוד מבואר מדין זה פרט חשוב מאוד לנידוננו, שאף שבעל התבואה היה יכול 
הכרם  בעל  על  מוטל  שהיה  כיון  מ"מ  מהנזק,  עצמו  את  ולהציל  בעצמו  לגדור 
גרם  שרק  והגם  מלגדור,  שנמנע  מכך  שנגרמו  בנזקים  הכרם  בעל  חייב  לתקן, 
את ההיזק והניזק היה יכול למנוע את הנזק, מ"מ נחשב גרמי וחייב. )אבל א"א 
בגד חבירו  לגבי הניח גחלת על  כז, א(  )ב"ק  בגמ'  לזה מהמבואר  להביא ראיה 

  תורת המשפט 
הרב יוסף פליישמן שליט"א
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ציונים והערות

וגברא דלא עביד למיגר דהוה זה נהנה וזה לא חסר", והיינו שאינו סובר לדינא כמו דיוק 
הנוב"י במרד'. והסמ"ע )שם סקי"ד( פוסק שבכה"ג שמחה בעה"ב אם בכ"ז נכנס השני 

לגור חייב לשלם גם בזה נהנה וזה לא חסר.

ומעתה, כיון שמוכח מהרבה ראשונים ופוסקים דלא כדיוק הנוב"י במרד', א"כ דעת כל 
הראשונים שיכול למנוע מהשני מלהשתמש בשלו ולדרוש תשלום, ).ובזה גם הרמב"ם 
יכול להסכים, כיון שלא מדובר על חלוקה חדשה, אלא במשהו שבוודאי שייך לו והשני 
בא להשתמש בשלו(, ואפילו לדעת הנוב"י הדין נתון במחלו' הרמב"ם והרא"ש, והרמ"א 
)קע"ד שם( פסק כהרא"ש, ולכן נראה לדינא בנידוננו שהמשביח יכול למנוע מבעה"ב 
בדי"ת  כ"ד(  סי'  )חו"מ  שלמה  הברכת  פסק  וכן  שישלם.  עד  שלו  בשבח  מלהשתמש 
שהתקיים בין יורשי דפוס רא"ם ]מדפיסי ש"ס וילנא במקור[ לבין אנשים שרצו להדפיס 
ש"ס וילנא אחרי מלחה"ע השנייה, כשדפוס רא"ם כבר לא היה קיים, ובכ"ז פסק הב"ש 
שזכותם של היורשים למנוע מכל אדם להדפיס את הש"ס וילנא בלי לשלם להם, כדי 

לכוף אותם להסכים לשלם עבור הנאתם, וכדין זה נהנה וזה חסר.

אין  ולכן  כסף,  ירוויח  אולי  שעי"ז  כיון  הוא  למשביח,  ששומעים  שכתבנו  הטעם   .25
כופים אותו על מידת סדום, אבל באופן שנראה לבי"ד שלא תהיה למשביח שום תועלת 
מסילוק השבח, ואין שום צד שבעה"ב ישלם יותר, בזה אין טעם לדרישת המשביח רק 
כדי להפסיד לבעה"ב. גם אפשר שעובר בזה על מה שאמרו חז"ל )יבמות מ"ד ע"א( "לא 
ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם", והדין נפסק בשו"ע )אהע"ז קס"א ס"ב(, ובט"ז 
לבעה"ב  מאמין  אינו  שהמשביח  הנ"ל  ובאופן  כך.  על  מנדים  שאף  הביא  סק"ב(  )שם 
שאינו נהנה יותר, והוא בטוח שאם יבוא לקלקל את השבח תתגלה האמת ויעלה בעה"ב 

בדמים, באופן זה אינו שופך מי בורו סתם אלא לרווח.

על  ידו  כדין  רק  משלם  העש"ל  בשדה  אפילו  לכן  מראש,  שהתרה  שכיון  שם  עיין   .26
התחתונה.

27. כ"כ הרדב"ז )ח"ו סי' ב"א רנ"ו(, ואין בזה חילוק בין עשויה ליטע או אינה עשויה ליטע, 
וז"ל הרדב"ז: "ויש מן האחרונים שכתבו דאפי' בבית העשויה ליבנות מצי בעל הבנין לומר 
עצי ואבני אני נוטל, וכן בעל הבית מצי לומר טול עציך ואבניך, ודוקא בית אמרינן הכי 
]היינו שיש טענת טול[, אבל בחצרות כבר הורו הגאונים הבונה בתוך חצרו של חבירו 
שלא מדעתו הרי זה כנוטע שדה העשויה ליטע ושמין לו כמה אדם רוצה ליתן בבנין זה 
לבנותו... ומסתברא שאין הדברים אמורים אלא שבנה שלא מדעת בעל החצר, אבל אם 
התרה בו שלא יבנה ובנה, אפי' אמר עצי ואבני אני נוטל אין שומעין לו, שעל מנת כן ירד 

ובנה, דלאו כל כמיניה לחוב את חבירו בעל כרחו... ואם יתברר שאם יטול עציו ואבניו 

יסתור ויקלקל הבנין, אין שומעין לו". והיינו, שאף שמדבר להדיא ממש בחצר העשויה 

ליטע ]שלכן אין בה טענת טול[, ובעה"ב אינו משלם לו כדין ידו על העליונה, מ"מ אם 

התרה בעה"ב שלא ישביח אין למשביח טענת אטול. ואין לומר שמדובר דווקא כשמזיק 

לבעה"ב בסילוק השבח, שהרי בזה מדבר רק בסוף דבריו, וגם שבכה"ג אין טענת אטול 

גם לולא ההתראה מראש.

ומלשון הרדב"ז שכתב: "אפי' אמר עצי ואבני אני נוטל אין שומעין לו, שעל מנת כן ירד 

ובנה, דלאו כל כמיניה לחוב את חבירו בעל כרחו" היה משמע, שאפילו אטול אינו יכול 

לחייב  יכול  אינו  כי המשביח  רק שבעה"ב פטור מלשלם למשביח,  והיינו שלא  לטעון, 

הטעם,  מאותו  לטעון  יכול  אינו  אטול  גם  אלא  מראש,  בו  שהתרה  אחר  בע"כ  אותו 

שכיון שבעה"ב התרה בו מראש שלא ישביח, אינו יכול עתה לחייב אותו בע"כ בכלום, 

לא בתשלום ולא בנטילת השבח. וייתכן שהרדב"ז פוטר רק מתשלום ידו על העליונה, 

שאעפ"י שמדובר בחצר העשוי ליבנות ובנה כפי הראוי, מ"מ אינו חייב לשלם לו כדין 

ידו על העליונה כיון שאינו יכול לחייבו בע"כ, וחייב לשלם רק כדין ידו על התחתונה, ואין 

המשביח יכול לטעון אטול כנ"ל כי אינו יכול לחוב אותו. )וכבר כתבנו בעלון הקודם דין ב' 

שבהתרה בו מראש הדין פשוט שמשלם כדין ידו על התחתונה אפילו בנכס העש"ל(. 

ולפי"ז אם בעה"ב יתעקש שלא לשלם כלום, יוכל המשביח לטעון אטול, שהרי בכה"ג 

לא ניזוק בעה"ב בכלום והמשביח אינו מחייבו בכלום. והיה צד לומר שהרדב"ז פוטר את 

בעה"ב מכל תשלום ובנוסף מונע את המשביח לטעון אטול, אבל זה נוגד את הרשב"א, 

וכלהלן.

לכאו' היה נראה מהרשב"א )שו"ת ח"ו סוס"י קי"א( דלא כהרדב"ז, כי הרשב"א כתב וז"ל: 

"ולענין הבנין שבנה בו יהודה, כל שצווח ראובן וגלה בדעתו שאינו חפץ בו, אינו חייב לו. 

ומ"מ אם רצה יאודה לומר עצי ואבני אני נוטל, הדין עמו, וכגון שבנה חרבה", ומדבריו 

נשמע שאף אם התרה מתחילה יכול המשביח לטעון אטול. אכן באמת נראה שהרשב"א 

כתב כך רק במקרה שלו, שבעה"ב סירב לשלם כלום, ואכן עפ"י דין היה פטור מלשלם, 

ליטול את השבח, אבל במקרה  יכול המשביח  כדברי הרשב"א שלכה"פ  ובזה מסתבר 

שבעה"ב מוכן לשלם כדינו על השבח, בזה אין למשביח טענת אטול כדברי הרדב"ז, ובזה 

לא נחלק הרשב"א.

הוא באמת אינו זקוק לשבח, אבל אם נראה לבית דין שאין בכך שום 
תועלת, אין שומעים לו25.

בעה"ב שהתרה מראש שלא ישביח
את  ישביח  שלא  ההשבחה  טרם  במשביח  התרה  בעה"ב  אם  ט. 

נכסיו, ובעה"ב מוכן לשלם כפי שהדין מחייבו ]כפי שנתבאר בעלון 

למשביח  אסור  אופן  בכל  מיוחד26[,  תשלום  דין  לו  שיש  הקודם 

לסלק את השבח, אפילו אם אין שום היזק לבעה"ב מחמת השבח 

וסילוקו27.

בידיים,  הזיק  המזיק  ששם  כיון  שם,  עומד  הבגד  שבעל  אפילו  חייב  שהמניח 

משאי"כ כשההיזק הוא בגדר של גרמי, היה יתכן לחשוב שזה לא ייחשב גרמי 

כיון שביד הניזק היה למנוע את ההיזק(.

א"א  נוקטים,  איך  הפוסקים  ומחלוקת  ראשונים  מחלוקת  שהיא  מכיון  ועכ"פ, 

אין  המזיק,  משל  תפס  הניזק  אם  אולם  חייב,  המזיק  ואין  מהמוחזק,  להוציא 

מוציאין מידו.

תפיסה בחייב בדיני שמים
נחשב  אינו  תעשה  ואל  בשב  שהמזיק  הסוברים  לדעת  שאף  להעיר,  יש  עוד 

לגרמי, מ"מ ודאי נחשב עכ"פ לגרמא, וחייב בדיני שמים, כמבואר בגמרא )ב"ק 

לו, אף שפטור בדיני אדם, מ"מ חייב  ואינו מעיד  נו, א( שהיודע עדות לחבירו 

בדיני שמים על כך שגרם לחבירו נזק במניעת מעשה.

ונחלקו הפוסקים בדין תפיסה מהחייב בדיני שמים. הש"ך )כח, ב( פסק כדעת 

מהרש"ל )יש"ש ב"ק ו, ו( שאין התפיסה מועילה, אולם עי' פת"ש )שם סק"ו( 

עי'  ראשונים,  כמה  דעת  שכן  )ובאמת  החולקים  דעת  שהביאו  שם  ורעק"א 

מאירי )ב"ק שם( ומהר"ח או"ז )רכ"ט((, שתפיסה מועילה בחייב בדיני שמים, 

וברעק"א נשאר בצ"ע לדינא אם יכול לומר קים לי כהסוברים דמהני תפיסה.

העולה לדינא
א"א לחייב את ראובן המשכיר לשלם עבור המים שהלכו לאיבוד, כיון שלדעת 

השוכר  אם  אולם  תעשה,  ואל  בשב  שגרם  בנזקים  חייב  אינו  ראשונים  הרבה 

מחזיק בידיו כסף של בעל הדירה, וכגון שעדיין לא שילם עבור השכירות, אין 

מוציאין מידו, אף שיכול היה לתקן בעצמו את הנזילה, כיון שהתיקון היה מוטל 

על בעל הדירה, )ואם יש ביד המשכיר צ'ק בטחון יתכן לפעמים שהוא ייחשב 

המוחזק, עיין בזה באריכות בספר הצ'ק בהלכה ח"ב(. ולדעת כמה ראשונים חייב 

בעל הדירה מדינא דהוי גרמי, ואף אם אינו אלא גרמא, יש הסוברים שמועילה 

התפיסה כיון שחייב בדיני שמים.

להעיד,  פסול  שמיים  בדיני  שחייב  שמי  נ"ו(  )ב"ק  המאירי  שדעת  להעיר  ויש 

ולכו"ע מוטל עליו לשלם, אלא שא"א להוציא ממנו ממון בבית דין.
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