בס"ד
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בעל המחבר ספר "רשימות שיעורי של הרי"ד סולוביצ'יק על ב"ק"

בבא קמא כו  .בעני אד המזיק
נקודות שנידונו בשיעור זה:
• אד המזיק ,למה חייבתו תורה? הא חייבתו התורה לשל מפני שהוא "מזיק" בטבע ,והוא היה

צרי לשמור עצמו מלהזיק  או מפני שהוא "גברא" ,וצרי לשל על כל מה שפעל?
• ברש"י בבא קמא צח :מבואר שילד ששר שטרותיו של חבירו צרי לשל לכשיגדיל .וצ"ע ,מ"ש
משורו של קט שהזיק ,דלא מצאנו בו חיוב לכשיגדיל בשו מקו?
• מבואר במשנה ד"אד מועד לעול  ואפילו באונס .וצ"ע ,הלא מבואר בירושלמי שאד שהזיק
כשהוא יש פטור על ניזקי חברו ששכב אצלו אחר כ ,ומזה משמע דאי לחייב אד על כל
האונסי ,וכ מצאנו דפועל ששיבר את החבית באונס ,פטור.
• מה שפטרה התורה אד שחטא באונס )כדכתיב ולנערה לא תעשה דבר( ,הא זה מפני שהתורה
פטרתו מעונשי כיו שנאנס ,או שאי המעשה מתייחס אליו כלל כשעשאו באונס?

 .1גמרא בבא קמא ג ,:וז"ל" ,וכי קאמר רב פפא  אתולדה דמבעה .מאי ניהו? אי לשמואל,
דאמר מבעה זו ש ,הא אוקימנא תולדה דש כש! אי לרב ,דאמר מבעה זה אד ,מאי אבות
ומאי תולדות אית ביה? וכי תימא ,אב  ניעור ,תולדה  יש ,והתנ :אד מועד לעול ,בי
ער בי יש".
וש ד ,.וז"ל" ,אד דרכו להזיק? ביש .יש דרכו להזיק? כיו דכיי ופשיט אורחיה הוא.
ושמירת עלי .אד  שמירת גופו עליו הוא! ולטעמי ,הא דתני קרנא :ארבעה אבות
נזיקי ואד אחד מה ,אד  שמירת גופו עליו הוא! אלא כדאמר ליה רבי אבהו לתנא,
תני :אד  שמירת גופו עליו ,הכא נמי תני :אד  שמירת גופו עליו".
 .2גמרא בבא קמא צח ,:וז"ל" ,ואמר רבה :השור שטרו של חבירו  פטור ,דאמר ליה:
ניירא קלאי מינ .מתקי לה רמי בר חמא :היכי דמי? אי דאיכא סהדי דידעי מאי הוה
בשטרא ,ליכתבו ליה שטרא מעליא! ואי דליכא סהדי ,אנ מנא ידעינ? אמר רבא :תהא
במאמינו .אמר רב דימי בר חנינא :הא דרבה  מחלוקת ר"ש ורבנ היא ,לר"ש דאמר :דבר
הגור לממו כממו דמי  מחייב ,לרבנ דאמרי :דבר הגור לממו לאו כממו דמי  לא
מחייב ...אמר אמימר :מא דדאי דינא דגרמי  מגבי ביה דמי שטרא מעליא ,ומא דלא
דאי דינא דגרמי  מגבי ביה דמי ניירא בעלמא .הוה עובדא ,וכפייה רפר לרב אשי ,ואגבי
ביה כי כשורא לצלמא".
ורש"י ש ד"ה ואכפייה רפר לרב אשי ,וז"ל" ,ששר שטר חבירו בילדותו".
 .3משנה בבא קמא לט ,.וז"ל" ,שור של פקח שנגח שור של חרש שוטה וקט  חייב ,ושל
חרש שוטה וקט שנגח שור של פקח  פטור".
 .4תוס' בבא קמא כז :ד"ה ושמואל אמר באפילה שנו ,וז"ל" ,והא דפליגי לקמ )ד כט(.
אי נתקל פושע הוא או לא כגו שנתקל מעצמו ולא נתקל בשו דבר ,אבל הכא שנתקל
מחמת מכשול ולא איבעי ליה לעיוני אנוס הוא ואע"ג דלעיל )ד כו (:מרבינ אונס כרצו
באד המזיק מפצע תחת פצע ,אונס גמור לא רבי רחמנא דהא בירושלמי פוטר אותו שיש
ראשו א הזיק לשני הבא אצלו ליש ,וכ בהגוזל בתרא )לקמ ד קיב (.גבי הניח לה
אביה פרה שאולה כסבורי של אביה היא וטבחוה ואכלוה משלמי דמי בשר בזול שכ

נהגו אבל מה שהזיקו לא דאנוסי ה ,ובמתניתי נמי תנ היה בעל חבית ראשו ובעל קורה
אחרו דא עמד בעל חבית ונשברה חבית בקורה פטור.
ונראה לדקדק דאד המזיק דמפטר באונס )משו( שהוא כעי גניבה מדתניא בשלהי
האומני )ב"מ ד פב :וש ד"ה וסבר( המעביר חבית ממקו למקו ושברה רבי יהודה
אומר שומר חנ ישבע נושא שכר ישל והשתא מדמחייב נושא שכר ופוטר שומר חנ ולא
מחייב מטע אד המזיק ש"מ דבאנוס דכעי גניבה אד המזיק פטור ומדמה ר' יהודה
נתקל לגניבה ,אבל באונס שהוא כעי אבידה שהיא קרובה לפשיעה יותר כדאמרינ בהשואל
)ב"מ ד צד (:דגניבה קרובה לאונס ואבידה קרובה לפשיעה נראה דאד המזיק חייב,
דא"א לומר שלא יתחייב אלא בפשיעה"....
 .5חידושי הרמב" בבא מציעא פב ,:וז"ל" ,ומצאתי בתוס' בב"ק )כ"ז ב'( שמפרשי אותה
משו אד המזיק ,וא"כ למה פטרוהו לדברי האומר אנוס הוא והלא אד מועד לעול בי
באונס בי ברצו .וה השיבו שאינו חייב באונסי גדולי ,וסמכו אותה מ הירו' שאמרו
ביש ובא חבירו ויש אצלו הוא המועד .ואי אפשי להעמידה דהת משו דשני פשע בעצמו,
וכ מה שאמרו בא היה בעל קורה ראשו ובעל חבית אחרו וכולה מתני' ,וכ מה שאמרו
לפי שאי דרכ של בני אד להתבונ בדרכי ,כל כשה אד המזיק משו פשיעה דניזק
פטרו בה ,או שה בור וכגו שהלה נתקל בו ,ואי להארי כא ...וסו דבר כיו שהזכירו
חכמי באונס נזקי אב מונחת בחיקו ולא הכיר בה מעול )ב"ק כ"ו ב'( ,ונפל מ הגג ברוח
שאינה מצויה )ש כ"ז א'( הרי הזכירו סו האונסי כל ,דרוח שאינה מצויה אפילו
כאותה של אליהו במשמע ,דרוח מצויה הזכירו לעני שומר חנ אבל רוח שאינה מצויה לא
הוזכרה בתלמוד אלא לעני אונס דהוא מ האונסי הגדולי שבעול ,ואי כא מקו
להארי בזה יותר מדאי".
 .6רמב" הלכות חובל ומזיק פרק ו' הלכה א' ,וז"ל" ,המזיק ממו חבירו חייב לשל נזק
של ,בי שהיה שוגג בי שהיה אנוס הרי הוא כמזיד ,כיצד נפל מ הגג ושבר את הכלי או
שנתקל כשהוא מהל ונפל על הכלי ושברו חייב נזק של ,שנ' ומכה בהמה ישלמנה ולא
חלק הכתוב בי שוגג למזיד".
 .7רמב" הלכות חובל ומזיק פרק ח' הלכה ד' ,וז"ל" ,נשא ממו חבירו בידו ונתנו לאנס
חייב לשל מכל מקו אע"פ שהמל אנסו להביא ,במה דברי אמורי שא אנסו להביא
והביא חייב בשלא הגיע הממו לרשות האנס אבל אנס שאנס ישראל עד שהראהו ועמד
האנס על הממו ונעשה ברשותו ואנס את ישראל עד שהוליכו לו למקו אחר ואפילו הוליכו
זה המוסר שהראה הרי זה פטור מלשל שכיו שעמד האנס בצד האוצר כבר אבד כל מה
שיש בו וכאילו נשר".

 .8רשימות שיעורי של הרב יוס דוב הלוי )שנרשמו ע"י הרב צבי העשי רייכמ(,
בבא קמא ב.

