יסודות ב סו גית מסר טורו לחט״ר

נחום ברנסוך
יסוד חיוב תשלומי נזקים.
תורה

ישנו ,בידוע ,שתי נישות בסיסיות בהבנת טעמה של
בהייבה את האדם לשלם נוקי ממונו.
נישה ראשונה :המסרה  -מניעת היוקים .התורה מסילה על
הבעלים לשלם ,בדי שישמרו על ממונם שלא יזיק או בכפרה על בך
שלא עשו בן.
נישה שניה :המטרה היא לפצות את הניוק על חסרונו .את
החיוב הוה הסילה התורה על הבעלים שלהם ניתן להנות והינם
האחראים להיוצרותו או קיומו .היא רואה במזיק בן הסות
שהבעלים אחראים למעשיו או ידא אריבתא של הבעלים] .בנינוד
למנמה לפצות אח הניזק ,התורה פוטרת בעלים ששמרו על ממונם
שלא יזיק מלשלם .״פשרה״ זו נובעת מתוך שאיפה לעודד מניעת
.[ 1
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היזקים
שיסת רש"י והרמב"ם.
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הנמרא
שומר על מזיקים לביו שומר מפני מזיקים:
שומר שפשע בשמירה על מזיק מתחייב "משום דממונא קא
מזיק" ,ואילו שומר מפני מזיקים שפשע בשמירתו והוזק הפקדון
חייב משום "דבנופא מזיק".
שני השומרים פשיעתם נרמה להיזק ,ואעפ״ב את חשומר מפני
מזיקים מחייבים על מעשיו )שלו( שפשע בשמירת הבהמה במובא
ברש״י " :שומר שפשע בנזקי נופו חשיב ליה שהרי חיח עליו
לשמרח" ,לעומתו ,השומר על מזיק איו מתחייב על פשיעתו )שלו(
שלא שמר אלא משום ממונו .3

 . 1לסי ביסח וו ססתבר סאין איסור להזיק ,לסרות סרוחה סל תורה ד!יא שאדס יססור
על ססובו שלא י ז י ק  .בפי ססחבסא הדבר בפסור התסלוסיס .אסנס ערייך ניתן
ללסור איסור להזיק ס״אהבת לרעך בסוך" או הסבת אברה .עיי ן בקהילות יעקב
ב״ק סי סל א' הון בעבי ך זה.
 . 2ב״ק י ' ע״ב ר״ח "של פד סבר".
 . 3הרב אברססקי ב״חזוך יחזקאל" בליקוסי הס״ס על ב״ק בסוביא דף ב״א ע״ב.

משמע מהסבר רש״י בגמרא ,ששיסתר היא כנישה השניה ,שחיוב
התורה לשלם נזקים ה 7א עקב הי 7ה המזיק ממ 7נ 7וכשפשע בשמירתן
התהייב לשלם ,כיון שלא פסר עצמו מהאחריות על המזיק.
זוהי גם שיסת הרמב״ם ,שבפתה דבריו בהלכות נזקי ממון
כותב ש״הבעלים חייבים לשלם שהרי ממונם הזיק" כ.
דרישות השמירה ומהותה.
ה״ברכת שמואל״ סועו בשיסות רש״י ,רמב״ם ורמב״ן ,על פי
סברה ,שבהמה לא שמורה שהתרה לתוך הצר שמורה והזיקה יתחייבו
בעליה ״דלא נסתלק מעליו היוב השמירה רק כשהמזי.ק עשה את
הגדר ,אבל כשהניזק עשה את הגדר אזי איך פטור כלל.0 ,,
הדברים הינם לע״ד פשט הכתוב המחייב לשלם אם ״לא ישמרנו
בעליו". 7
הכתוב מדייק בלשונו :לא נאמר ׳לא ישמר ,או 'לא ישומר,
שהיו מבסאים שדרושה שמירה אך גם שלא משנה אם עצם השמירה
הינה על המזיק או על הניזק כמו במקרה שבהמה חתרה להצר הניזק
אלא נאמר "ישמרנו" בלשון המלמד שיש צורך בעשיית פעולה של
שמירה בגוף המזיק .מתברר ,שדרישות השמירה אינך מסתכמות בכך
שתהיה סבירות נמוכה שהבהמה תזיק ,אלא ישנה גם דרישה שהבעלים
ישמרו את המזיק . ,וזאת בהתאם להבנתנו ברש״י והרמב״ם ,שעצם
הפיצוי הוא האידאל' ואלו הפסור מתשלומים הנובע מהשמירה מהוה
חריגה ממנו .הנגרר מכאן הוא יחסנו לממון ב״יד אריכתא" או בן
חסות ,שהבעלים אחראים למעשיו ,וכן תפיסתנו את השמירה כמנתקת
קשר כפוי זה בין המזיק לבעלים.
הרעיון הטמון בשמירה ,לדעתי ,הוא  -היותה בסוי להתנגדות
הבעלים לחפשיות הממון להזיק ,ע״י הגבלתו לתחום השמור בלבד.
המזיק שהשתחרר מורד בבעליו ופועל נגד רצונו ושלא מרעתו .לכן
בעלים שאינם רוצים לשלם צריכים לשמר ממונם ,כדי לבטא את זה
שהמזיק פועל למורת רוחם ,ובאופן כזה שאפשרותו להזיק תהיה
שלא מדעתם.
כעת נהירים דברי הרמב״ם" :הכונס צאן לדיר ...לא נעל
בפניהם בראוי ואם יצאת והזיקה  -חייב ואפילו התרה"  .כלומר,
יתחייב אפילו באונס שלא בא מהמת הפשיעה ולא היה נמנע אפילו
שמרו כראוי ,מכיון שהבעלים לא הסירו מעליהם את האחריות לשלם
ע״י שמירת המזיק שמירה ראויה .ובהסתכלות מוחשית :היה עליו

 . 4נראה לע״ך שיש להבי ן את פתי הלפ 111ת ברפ״י רף  : 0על ״כל פהבתי בפ 0ירת1
הכפרתי את  1013״ ע"פ ניפה  . 11שמי הלפ 013 1תן לקות ביבר סתבסאת הגיפה
בלשי 7התפנה ע"פ הבגת 0פ0ע 1ת הסלה ״הכפרתי * ללא 3עב 0הגיפה .רברי רש״י
בליפנא הראפ31ה "פלא פ0רתי 1יפה" סצייניס 0ר 1ע הל ההי 1ב  ,כרי להסביר את
שידיש הסלה הכפרתי ,ללא שיימי סיבת ההי . 21ע י י ן פס.
 . 5פ״א גרע י  100ן מ״א.
 . 6ב״ק סיסל ל' .
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ס״ר  3ו ?י פסי 7ח״א.

להמצא בל העת ליד הדיר ,בדי להשביח שלא תצא עקב התרועעות
הקירות ,וביון שבבר עומד שם הוא יבול וצריך למנוע אף היזקים
בלתי צפויים בהתירת הבהמה.9
השומרים ״נכנסו תחת הבעלים״ .
עד בה דנו בעצם חיוב התשלומים והשמירה הפוטרת מחיוב  7ה.
נותר לבדר חוליה נוספת קודם שניגש לסובית חש״ו והיא-השומר.
מצי נו במשנה" :מסדי לשומר חינם ,לנושא שבר ולשוכר
נכנסו תהת הבעלים"  0בך שהבעלים נפסדים והשומר מתחייב.
הדרשה מובאת במכילתא" :ולא ישמרנו"  -להביא שומר הי נם" .
והלימוד הוא משינוי.לשון בפסוקים שונים בשור המזיק ,באחד
נאמר" :לא ישמרנו״  1ובאחר" :לא ישמרנו בעליו״  .בפשטות
הכתוב "לא ישמרנו" מכוון לבעלים ,וא״ב הוספה זו של "בעליו"
היא ,לכאורה ,מיותרת .לבן לומדים שהלשון הסתמית "לא ישמרנו״
אינה מתיהסת לבעלים דוקא ,ומה שכתוב "בעליו" בפסוק האחר בא
ללמד שהשומר בא בתחליף גמור לבעלים .ז״א שהשומר מהחייב
ישירות לניזק במו הבעלים ונפסר בשמירה במותו ,אך זאת רק
בשומרים ש״נבנסו תחת הבעלים" ן ולא באלה שנכנסו תחת השומר
"שהשומר שמסר לשומר-הייב" . 4
לפי תפיסתנו שבה השומר חינו אחראי על המזיק במקו ם
הבעלים ולא אחראי בלפי הבעלים כשהבעלים אחראים בלפי הניזק,
ברור מדוע יתחייב אם מסר השומר לאחר ששמרו שמירח מעולה אך
המזיק הזיק באונס ,שהרי הניזק אומר לו" :למה לא שמרת אתה
בעצמך ומסרת לאחר" ,תביעה שניתן לתבוע רק מאדם שאחראי בלפי
בל העולם בכלל ואליו בפרס.
הרמב״ם כותב בצורה הד משמעית ,שמדובר במסירת אחריות ולא

במסירת שמירה" :המוסר בהמתו לשומר ...נכנסו תהת הבעלים ,ואם
הזיקה  -חייב השומר .במה דברים אמורים בזמן שלא שמרוה" .
ובן מצינו בבור " -המוסר בורו לשומר  -חייב בנזקיו" ,
בשאפשרותו ליפסר ע״י שמירה לא מוזכרת עקב היותה ענין משני
בלבד הנובע מהאחריות.
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חס״ו בס ומר וכמו יק♦

כאחראי

תפיסתנו את הסומר ,התופס אח מקום הבעלים
המזיק ,מסתעפת בברור בתוספתא:
״נעל כראוי )בעליו סל המזיק( ...מסרה להולה ולזקן סיס
בהן רעת ־ מסלד .נעל סלא כראוי ,,,מסרה להס״ו סאין בהם ועת
 חייב״ .ובהמסך :״המוסר צאנו לס ומר אפילו הי נר ,אפילוחולה ,אפילו לפניו כסלס מאות צאן  -פסור .מסרו להס״ו -
חייב" , 7פסוס שמזיק שבמסד לחולה בעל דעת לא נמסר לידים
סובות שישמדלתל וימנעו היזקיו ,ואת על פי כן הבעלים פסודים.
רואים בעליל ,אם כן ,שאיל במסדי ס במסירה לשל מד ,מכיו ן סאפסד
לסמל  7עלי ל שישמל ד על המזיק ,אלא מכיון שקיבל עליו האחריות
לפצות את הניזקיס .מסתבר אם בן לומר ,סאת במסירת מזיק להס״ו
אין הבעלים חייבים מביון סחוססים שתתש״ל לא יסמרהו כראוי או
יסהררהו ,אלא מכיו ן סעצם המסירה להם מהווה פגיעה בעלת אופי
אהר באחריו ת,
חרס סוסה או קסן אינם מסו גלים לקבל על עצמם אחריות כל
סהיא "שאלל אין בהם דעת״  , 8כך סבמסירת המזיק להם לא סרה
מהבעלים האחריות לפצות את הניזק,
את בישהבל למרות היחס בין המזיק לבעלים ,סהמזיק פועל
מדעת בעליו ,יחס הנובע מידיעת הבעלים סהמזיק הופסי להזיק,
לא שייכת בחסרי דעת ,החס״ו אינו מאופיין כמבע דע שיזיק את
הסמירה ,הבעלים מסרו את הסמירה לתש"ל סראו בו סומר אחראי
כשכלל לא צפוי סהקסן בן תשתיס-עשדת והצי ,למרות דעתו הדלה,
וכן בן החמס בכוחו המועס ,או חרס שמלי יתירו שלד קשלד שמסדל
להם לסמרו ,לא הווי ליה לאסוקי אדעתיה סההס״ו יזיק את
הסמירה ויתיר תקשד בדיוק כמל שאיל זה צפוי שילבת גחלת
שתבמדא פוסרת במסירתה להס״ו,
שמידת דעלעת  -סלבית מסד שלדל לתש״ל על מי דש״י ,
לדמב״ל .

על

דמב״ס

״סור ובור סמסרן להס״ו והזיקו  -חייב לשלם ...בש^ן קשלד
ובור מכוסה .,.סור דרכיה לניתוקי ובור דרכיה לבתלדי" ,
דש״י לתדמב״ל אומרים שמדל בד כאל על מצב בינים סל שמידת.
דש"י קורא לו ״סמי רה רעועה״  2אל "שמידת דעת"  .תדמב״ל
מסביר זאת על פי הגמרא ,שבי תלק הקסר ע״י הסו ר או התגלות
הבור מרוב תדדיסלת תיבל צפוי ,ז״א שאס אכן יארע בך ,לא י הסב
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"מסר בחמת! לחם"! הבעלים חייבים שדרך ד׳שלד

ברסב״ם משסע בך:
ולהזיק" ,25
4
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וביוצא בו לחתיר הקשר ולצאת
לחש"ו" :שחבור עשוי להתגלות" . 4
אולם אם ישתחרר חמזיק באופן בלתי צפוי ,ז״א שאדם או קוף
יבוא וינתק את הקשר או יסיר את הכיסוי  1ח יחשב אונס לבעלים
שיבולים לסעון שלולא באו ושחררו את חמזיק לא חיה משתחרר
בלל ,או שחיח משתחרר בומן מאוחר יותר ועד או חיו מונעים את
חחיוק או מתקנים את חשמירח; שעל אף ששמירת השור וחבור
רעועים חם חיו בב״ו שמורים בראוי ,בך שהאדם או הקוף שנילו
את חבור עשו מעשה בלתי צפוי ואנסו בבך את הבעלים ולבן
לכאורה צריכים הבעלים לחיות פטורים) .ובניגוד לכותל דיר
רעוע שאינו נחשב שמירה בלל "שלא נעל בפניהם בראוי"  25ואפילו
פרצו אחר  -חייבים הבעלים ,ביון שמעשיו של הפורץ היו גרמא
.26
בלבד ויתחייב רק בדיני שמיים( 7
2
מצד שני בעליו של השור או הבור בב״ו פשע בשמירתו "דחוי
ליה למיתי לאחר ומן ולמהזי אי ניתק או ניתר ע״י הגמלים או
רוב הדריסה ולא אתא  -פושע הוא"  . 2בלומר נדרש ממנו להיות
ליד המזיק למעד לא ישתחרר בעצמו מהמת היות השמירה בזו
שמדרבה להשתחרר . 7ולבן :אדם בד דעת ששחררו הינו אחראי
למעשיו ויתחייב עליהם שבפשיעה היו ,שהוא ביסל את השמירה במו
ידיו .לעומתו בעל השור יפטר ,ביון שפשיעתו ,שלא השגיח על
המזיק בל הזמן ע"מ למנוע שישתחרר משמירת!  ,היתח עקיפה ביחס
לשחרור המזיק בידי הגורם הלא צפוי.
לעומת זאת אם זה ששחרר את השור או גילה את הבור לא
אחראי למעשיו ,בגון קוף ,או אפילו קטן בן שתים עשרה הידוע
בשומר אחראי בד״ב ,ופעמים גם בעל אמצעים  -אין מעשיהם
נחשבים בפשיעה -לא שלהם עצמם שהרי אין להם דעת ,ולא של
הבעלים  -שאין זה צפוי שהחש״ו יזיקו את השמירה ,ורק פשיעתם
העקיפה של הבעלים ,שלא היו במקום שהיה עליהם להיות ,הביאה
לחיובם ,שמחמת פשיעתם לא נמנע האונס" .ואע"פ שלא נתק ונתר
אלא שגלהו מתחלה הש״ו  -חייב ,אע"פ שאין לחייבו על מעשיהם
משום דה״ל תהלתו בפשיעה"  -שלא עמד שם "וסופו באונס" -
שההש״ו שחררו .22
ובן
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בבור

שמסרן

מיי  ,פייר נ״ס חייו.
פ י"ב נייס ה״ה.
פייר נ״ס ז/״א;
פ״ר  0"1חייב ) .ו ע י י ן פס בחט ובת הרסב״ס להבסי ללגיל המובאת במגדל עלז
חססביר את העניו( .
נראח סבוונת חרסב״ך בסליס "לאחר לפל" קיא ספלסלת עליל אחריות }ברוע
סהסמירה לא נתרועעח אף לאחר ו ס ן .
על אף סניתן להבין סהוא סתיחס לנקורח אחרת והיא החילוק בין וסן ססור
קסור אינו מסל גל להסתחרר לוסן פחוא פסל גל להסתחרר בו בגלל אופי המסמר
להתרועע .בתחילה חסור אינו פסל גל להסתחרר סבן חססירח לא חיתח רעועה
מתחילתה אלא יציבה; והוא יתחייב אס חסייו סחררו לאחר וסן בסחססירח נעסתח
רעועה .אך אילו סחרר את חסויק בסחססירח ערין יציבה יפסר.
בין בך ו בין בך נראה סחרסבייס סתיחס לוסן סחססירח חיתח רעועה ,ובאופן
פסוס בססירה סהיתה רעועה מתחילתה ס״ררך הסור וביוצא בו להתיר את חקסר
ולצאת ולהזיק" )פייר נייס ה ״ ו (.

אך אם סמרו הבעלים את הבהמה בשמירה שאיבבד! דע-לעס,״
ומסרוה לקש" , 7והיא התרה ויצאה והו יעה ,יפטרו הבעלים* 8
ואפילו ההש״ו שהררוה ,כיון שאין זה צפוי שהמזיק ישתחרר ,בין
בכוחות עצמו וביו ע״י חש"ו ,כשהשמירה היתה כזו שאינה דורשת
בעלים שישגיחו עליה שלא תתרועע.

דרך הרמב״ם.
ה״חזון איש" מוען בדעת הרמב״ם שאפילו אם הש״ו שחררו
 .29העמדתו
הבעלים 2
1
0
3
8
2
מזיק ,אפילו היה שמור בשמירה רעועה יפסרו
שהרמב״ם והגמרא מדברים על מציאות שהמזיק השתחרר בכוחות עצמו
בלבד קשה ,שאם כן למה מזכירים שמסרו להש״ו? הרי גם ללא הש״ו
יתחייב ,שהרי תהילתו בפשיעה שהמזיק יכול להשתחרר ,ואף סופו
בפשיעה שהמזיק אכן עשה זאת! ניתן היה ,לכאורה ,לתרץ שעצם
החידוש הוא שהש״ו אינם יכולים לקבל על עצמם אחריות על המזיק
ולכן שמירתם אינה פוסרת את הבעלים , 9אך זה קשה כיון שהגמרא
סוענת שיש שוני בדין בין מסירת שור ובור להש״ו לבין מסירת
גחלת להם ,שבמציאות זו ,שהשור והבור השתחררו בעצמם משמירה
רעועה והזיקו ,גם גחלת שהזיקה לאחר זמן במקום שהונחה בו
יתחייב המזיק בדיוק כמו שור ובור. 0
לכן נראה לומר בגמרא שמדובר כשהמזיק שוחרר באופן בלתי
צפוי ,שאז בשור ובור שרגיל שישתחררו  -יתחייב ,אך גחלת שאין
רגילה להתלבות ולהזיק  -יפסר אם ליבה אותה חש״ו שעל אף שהיא
רעועה דרכה להתעמםו .
דברי הרמב״ם 2ברורים על פי דרכנו" :מסר בהמתו להש״ו,
אע"פ שהיה השור קשור  -הבעלים חייבים" בין שניתק באופן צפוי
ובין באופן בלתי צפוי )ע"י תש"ו( ,שעל כל פנים תהילתו
בפשיעה היא "שדרך השור וכיוצא בו להתיר הקשר ,לצאת ולהזיק",
ועליו אם כן לעמוד ליד המזיק ולתקן את השמירה ,כדי שימנע
ההיז ק.
33
"אפילו שמרוה )ההש״ו ( שמירה מעולה וחתרה ויצאה והזיקה
 הבעלים חייבים"  ,כיון שהבעלים האחראים על המזיק לאיכולים לסמוך על החש״ו שישמרו את המזיק וינעלוהו בדיר או
שיכסוהו במכסה שלא יכול להתגלות או יתקנוהו לפי הצורך .אולם
אם מסרו להם מזיק שמור כראוי יהיו פסורים לשלם אם הזיקה
לאחר שנשתחררה באונס ,שהרי הבעלים שימרוה כראוי.
לסיכום נראה בפשיסות לאמר ששיסות רש״י ,רמב״ם ורמב״ן הד הם.
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אס נמסרה להט״ו חסתכות או התפתחות לפתוח את חריר מסתבר טיתחייב .יהיה
עלינו ל ו ו ן אס יתחייב מהרגע טיבולים לפתוח הדיר ,הרגע טאסוריס לפתחו ,או
טסא רק אס פתחוחו ססט )וא 1יתחייב אפילו טיסרו את הבהסח פנית בר אוי(.
ב״ק סיסן י״ב ס״ק ו'  .עיי ן טס.
טס ב״חזון א י ט".
ע"פ הגסרא רף  ' 0ע״ב" :גהלת בסח דטביק לה מעם י א עסיא ואולא".
פ״ר נ״ס ח״ו .עיין טס.
הרסב״ס סטתסט בסלה "נעלים* בתור סוטג לבעל חססון טחוא י ח י ו  ,ב גון אצלינו
"פסד" " ,חנעלים ׳חייבים" ,ובן בסקוסות רביס ברסב״ס ,בך טלטון הרבים
"טסרוח" סתיחס לחרט טוסח וק סן.

