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  שוכר או שליח שגרמו זקין בדין  

  א

  שוכר שלא מע זק לדוד שמש

א. מצוה להציל ממון חבירו מהפסד. ב. דין מי שלא  ובו יבואר:

דיא דגרמי, הוא רק כשעושה הציל ממון חבירו מהפסד. ג. 

בפועל, ולא בשב ואל תעשה. ד. עדים שלא העידו לטובתו מעשה 

של חברם, מדוע פטורים מדיא דגרמי. ה. ההבדל בין גרמי 

לגרמא. ו. אם שוכר חייב בזקין של גרמא בבית השכור. ז. שוכר 

שלא פתח את הברז בזמן קור למוע התפוצצות של הדוד שמש, 

  ויזק, האם חייב.

  הידון

ואני גר בדירה  ,חתנתי לפני כמה חודשיםהתאני דר באירופה. "

 ,ים בגזמהיו מחמ שגדלתי עד החתונה, בבית ,שכורה במקום קר

לא ידעתי שבימים  ,בדירה השכורה החימום הוא על ידי דוד שמשו

למנוע  ,קרים צריך לפתוח קצת מים כל הזמן כדי שתהיה זרימת מים

לא עשיתי עה יון ידרמחס .ויש חשש שהדוד יתפוצץ ,מהמים לקפות

של  דהאם אני חייב לשלם למשכיר את ההפס ,והדוד התפוצץ ,זאת

  .דוד שמש

  תשובה

קל וחומר שלא  ,ם פטוריכיון שאפילו גרם היזק ביד ,פטור לשלם

  .עשה כלום אלא מע גרם זק

  ביאור התשובה

  מון חבירוממציל הפסד מצוה לה

בבא בגרסינן ד ,חובת אדם להציל ממון חברו מנזקיןשבתחלה נבאר 

אמר  ,ראה מים ששוטפין ובאין הרי זה גודר בפניהם" )לא, א(מציעא 

וכן פסק המחבר  ," ע"כלרבות אבידת קרקע ,רבא לכל אבידת אחיך

אבידת קרקע גם כן חייב להשיב, שאם ראה " )רנט, ט(חושן משפט ב

" חייב לגדור בפניהם כדי להציל ,מים באים לשטוף שדה חבירו

והוא מצות  ,חבירו מנזקשל יש חובה להציל ממונו מבואר ש ,עכ"ל

 ,שאינו שוכר של הבית ,יך לדבריואפילו מי שאינו ש ,השבת אבידה

  .ץ חובתו להצילוצאם רואה דוד שמש של חבירו שיכול להתפו

) וז"ל הלכות מציאה ופקדון סעיף לג(שולחן ערוך הרב וכן פסק ב

חייב  ,בניינו הרואה מים באים לשטוף שדה חבירו או להשחית"

לרבות אבדת קרקע.  ,שנאמר לכל אבדת אחיך ,לגדור בפניהם למנעם

אם אפשר לו להציל חבירו מהפסד חייב הוא  ,וכן כל כיוצא בזה

  ".לטרוח בכל כחו להצילו

הרואה ממון חבירו שיכול להפסד, חייב אדם  העולה מזה:

  להצילו שלא יפסד, והוא מצוה מהתורה של השבת אבידה.

  ושלא הציל ממון חבר מידין 

 ,מה הדין במי שהיה בידו להציל ממון חבירו ולא הציל ,אבל יש לברר

 ,תינו הראשונים והאחרוניםורי רבבוהנה הוא מבואר בד ,האם חייב

דהנה הרמב"ן בקונטרס . שמי שהתעלם מלהציל ממון חבירו פטור

דינא דגרמי מבאר מדוע שני עדים שהיה בידם להעיד על חברו ולא 

ומבאר דלא חייבה תורה דינא דגרמי  ,ידו פטורים (בבא קמא נו, א)הע

ועל ידי זה  ,ולא כשאר מונע ולא עושה כלום ,רק כאשר עושה מעשה

  .ודבריו הם יסוד גדול בדיני מזיק .נעשה היזק

לא עבד  ,והיודע בעדות חברו ואינו מעיד לו, אי בחד בלחודוז"ל "

ומיהו תרי נמי  .ומפטר ,ךדדילמא הוה משתבע היא ,ליה ולא מידי

דאקשינן בגמרא אפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים אי  ,מפטרי

בתרי דאורייתא הוא, ולא אקשינן אי בתרי אמאי פטור מדיני אדם, 

ותניא בתוספתא דשבועות (פ"ג ה"א) וכן המשביע את העדים על 

דבר שיש בו שוה פרוטה וכפרו הרי אלו חייבין קרבן ופטורין מן 

ון (של) [שנאמר] ונשא עונו, וטעמא דמילתא שאף הוא אינו הממ

חייב להעיד לו אלא מדין גמילות חסדים שחייבה תורה להעיד, ואם 

לא רצה לקיים אותה מצוה אין מן הדין לחייבו ממון, מה שאין כן 

דכיון שהוא חייב חיוב ממון לגדור ולא  ,בנתיאש הימנה ולא גדרה

 ,וגפניו הם האוסרין ,זיקו ביאושוונתיאש חייב, שהרי הוא מ ,גדר

שאין עליו חיוב  ,והוא גורם האיסור, אבל מי שאינו רוצה להעיד פטור

ואם אינו רוצה לטרוח ולהצילו לזה  ,ממון אלא מדרך גמילות חסדים

למי שרואה כיסו של חברו אבד ואינו  ,אינו חייב, למה זה דומה

בית דין שאין  ,או מי שאינו רוצה ליתן פרוטה משלו לעני ,מצילו

 ,מחייבין אותו בכך, אף כאן אין בית דין מחייבין אותו לשלם מביתו
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ואינה בדין  ,אלא כשאר המצות היא זו ,שלא חייבתו התורה בכך

וקצות החושן (סו, כא) מביא את דברי הרמב"ן  ." עכ"ל הרמב"ןממון

  .להלכה

 לוואפי) "סימן שמח ס"ק כג(חושן משפט באור הגר"א בבוכן כתב 

אף על גב דמצוה להקדימו משום  ,כל אדם שאין חייב אם לא קידם

וכן  ," עכ"לדאינו חייב בפשיעה ,אי לא קידם פטור ,השבת [אבידה]

ברואה  לודאפי) וז"ל "סימן קלב(שו"ת חכם צבי בכתב בפשיטות 

 ,אינו מתחייב כלום ,אבידה ומעלים עין מקחתה ומלהשיבה לבעליה

וכן הוא מבואר במשנה  .ל" עכ"להתעלם לא תוכלאף שעבר על 

אלא  ,לחבירו אינו חייב ברורה (תמג, ס"ק יב) דמי שאינו מונע הפסד

פתחי חושן וכן כתב ב .דאז חיובו מחמת שמירתו ,אם כן היה שומר

הסכמת האחרונים ) וז"ל "סעיף ג ,פרק א ,חלק ב אבידה ומציאה(

לגמרי, אינו  אחרי כןשהרואה אבידה ולא נטלה, אף על פי שנאבדה 

ממון שאינו מונע הפסד  שמי ,אר בפשיטותתבהנה נ .חייב בתשלומים

  .מחבירו אינו חייב

אף על פי שחייב אדם להציל ממון חבירו מהפסד,   העולה מזה:

מכל מקום, אם לא הציל, איו חייב ממון לחבירו כלל, ומטעם זה 

עדים שלא העידו לחברם פטורים, אפילו בודאי היה בידם 

  להצילו.

זיקיןגרמי וגרמא ב  

ומכל מקום  ,בא קמא (נו, א) דגרמא בנזיקין פטורבוהנה מבואר ב

חייב לצאת ידי  דשאם היה מזי ,ואר במאירי שםבומ ,שמים יחייב ביד

עוד כלל ידוע הוא  .אבל בשוגג פטור אפילו לצאת ידי שמים ,שמים

דגרמי אינו  ,וההבדל בין גרמא לגרמי ,ב לשלםידדנין דינא דגרמי וחי

כאשר ביארנו במקום  ,ם וברי היזקויאלא כאשר עושה מעשה ביד

  .ן ולא גרמייא בנזיקמואם לא ברי הזיקו הוי גר ,אחר

חייב לצאת ידי שמים,  ,אם היה מזיד ,גרמא בזיקין העולה מזה:

דגרמי איו אלא כאשר  ,אבל בשוגג פטור אפילו לצאת ידי שמים

  .קויעושה מעשה בידים וברי הז

  שוכר שלא סגר את ברז דוד המים והתפוצץ

דהנה שוכר דירה  .נידון דידןלבאר  נבוא ,ולאחר שביארנו כל זאת

 ,שאף על פי שהוא שוכר ,ן יותר מסתם אדםיאינו חייב בגרמא בנזיק

אינו שיתחייב על גרן נזיקין מכל מקום אם לא התנה עמו המשכיר 

וכאן המקום באמת להזהיר את המשכיר שיעשה  .חייב יותר מכל אדם

מכל מקום . ןין ראוי עם השוכר שיתחייב לו גם בגרמא בנזיקקני

  .ןימא בנזיקרהרי שהשוכר פטור על ג ,בנידון דין שלא נעשה קנין

וכל טעם בפני עצמו הוא  ,כרוה טעמים פטור השמלפי זה מכמה וכ

ד ממון חבירו סא. דכבר נתבאר שמי שלא מנע הפ :סיבה לפוטרו

 .שה בשגגה מחמת חסרון ידיעהר זה נעשואין צריך לומר כא ,פטור

ובשב ואל תעשה אין זה גרמי  ,ב. כבר נתבאר דגרמי הוא רק במעשה

 ,קויאין ברי הזג. ש .מריגגג פטור לווכאשר הוא נעשה בש ,אמאלא גר

לכן  הדוד, ץצאין ברי שיתפו ,וסגר את הברז אפילו שעשה מעשה

  .אינו אלא גרמא בלבד

שאפילו אם המשכיר אמר לשוכר לפתוח את הברז,  ,נמצינו למדים

ולא פתח, הוא פטור מחיוב ממון, כיון שרק מנע הצלה. וכן נתבאר 

שאם היה הברז פתוח, ועשה מעשה וסגר בידים במזיד כדי להזיקו 

הוא פטור, כיון שאין זה אלא גרמא, אבל אז חייב בידי שמים. אבל 

  שפטור לגמרי אפילו לצאת ידי שמים.בנידון דידן פשיטא ופשיטא 

שוכר שלא פתח את ברז המים, ומחמת זה התפוצץ  העולה מזה:

הדוד שמש פטור, כיון שהמוע הצלת ממון חבירו פטור, ולכן 

פטור. ועוד, שאין זה  -אפילו אמר לו המשכיר לפתוח ולא פתח 

ברי היזקו, ולכן אפילו אם עשה מעשה וסגר את הברז בכוה 

  שיתפוצץ, פטור מדיי אדם, דגרמא בזיקין פטור.

  ב

  ן שליח שהפסיד את הטיסהבדי

ובו יבואר: א. שליח שפשע, והפסיד את הטיסה. ב. שומר 

ושליח, האם חייבים בגרמא. ג. האם יש הבדל בין שליח בשכר 

לשליח בחים. ד. היה כתוב בכרטיס הטיסה שטסים מטרמיל 

והפסיד את הטיסה,  שלוש,ורובא דרובא טסים מטרמיל  אחד,

  האם הוי פשיעה.

  הידון

ט במערכת כשרות מהודרת, הממומנת על ידי יזם, כאשר "אני שוח 

-כל הוצאות עליו. מארגן הקבוצה קנה כרטיסים באתר של חברת אל

אבל כידוע  ,אחדעל, בכרטיס היה כתוב שהטיסה יוצאת מטרמינל 

טרמינל הזה כמעט לא פעיל, ובכל השנים ובכל הטיסות שאני טס 

נו לטרמינל , גם הפעם באשלושאנו יוצאים דרך טרמינל  ,לשחיטה

, עברנו את הבדיקות, ואף אחד לא אמר לנו שיש לנו טעות, שלוש
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רק  שלושהתברר לי בדלפק של החברה שאפשרות לטוס מטרמינל 

, הלכתי מיד אחדה זה רק דרך טרמיל דובלי מזודות, אבל עם מז

, אלא שאבדתי את הטיסה, וקנו לי כרטיס אחר בחברה אחדלטרמיל 

  אחרת, מי צריך לשלם את הנזק".

  בהתשו

השליח פטור. שאע"פ ששליח חייב על גרמא, מכל מקום באוס 

  הוא פטור. וראה שטעות זו, היא בגדר אוס כמבואר בפים.

  ביאור התשובה

  שליח שפשע וגרם לאובדן טיסה

בתחלה נבאר מה הדין כאשר אחד שלח שליח לחוץ לארץ בשכר 

עבור שליחות מסויימת, והשליח התרשל והגיע באיחור לטיסה 

הפסיד את הטיסה, מי משלם על נזק זה, דאפשר שאינו אלא גרמא ו

ולא גרמי, שאינו בהכרח שיאבד את הטיסה, ועוד שלא עשה מעשה 

להזיק אלא נמנע ולא הגיע, ועל ידי זה בא הפסד לחבירו, וכמו 

שביארנו בשם הרמב"ן דגרמי הוא רק כאשר עושה מעשה בפועל, 

  יש הפסד.ולא כאשר לא עושה מעשה ועל ידי זה 

והנה בסימן רסא הארכנו בביאור דין שומר ושליח שחייב גם בגרמא, 

שהתורה חייבתו על גרמא, כמו כל דין שומר שחייב שפשע לפי דרגת 

חובת שמירתו, אפילו שאינו אלא גרמא, וכל שכן שליח, כמבואר שם 

באריכות, לפי זה דבר פשוט ששליח שפשע ועל ידי הפסיד את 

  למשלח את הנזק שגרם לו.הטיסה חייב לשלם 

העולה מזה: שליח שפשע והפסיד טיסה, חייב לשלם למשלח 

הפסד הטיסה, אף על פי שהוא גרמא, ולא עשה מעשה, מכל 

מקום, שומר ושליח חייבים בגרמא, ובכל מיעה שלא מעו 

  הפסד בפשיעה.

  האם שליח בשכר חייב גם בגדר גיבה ואבידה

השליח, או שדינו כשומר שאם  ויש לבאר האם דוקא בפשיעה חייב

הוא בחינם חייב רק בפשיעה, ואם הוא בשכר חייב גם בקצת פשיעה 

  שהיא בגדר גניבה ואבידה. 

והנה הגאון רבי אהרן ששון זצ"ל, בשו"ת תורת אמת (סימן קח) כתב, 

דשומר חייב בגרמא בנזיקין, מהא דאמרו בבבא מציעא (צג, ב) 

ידי רועים ומקלות את הצאן, ולא ששומר חינם שהיה יכול להציל על 

רועה שהיה וז"ל " )חושן משפט שג, חהציל, חייב, וכן פסק המחבר (

לו להציל הטריפה או השבוייה ברועים אחרים ובמקלות, ולא קרא 

ומר ולא הביא מקלות להציל, הרי זה חייב. אחד ש ,רועים אחרים

  כר" עכ"ל המחבר.שומר ואחד ש ינםח

וע חייב, הרי זה שלא קידם במקלות אינו אלא ולכאורה הוא תמוה, מד

גרמא, אלא שמע מינא דשומר חייב גם בגרמא. והטעם בזה מבאר 

מהר"א ששון, דכיון שנעשה שומר, אפילו רק בחינם, חייב בפשיעה, 

ועל כל פשיעה חייב, וכיון שהיה יכול להציל את הצאן על ידי מקלות 

  ולא הציל, פשיעה היא, וחייב על פשיעתו.

הנה בסוגיא שם, מבואר שיש הבדל בין שומר חינם לשומר שכר, ו

וכל אחד חייב לפי דרגת שמירתו, אם כן הוא הדין בשליח, אם הוא 

בשכר חייב גם בגדר גניבה ואבידה שהיא פשיעה אצלו, ואם הוא 

  שליח בחינם חייב רק בפשיעה.

העולה מזה: שליח שחייב בגרמא, הוא כפי דרגת שליחותו, שאם 

שליח בשכר חייב בגרמא של גיבה ואבידה, ואם הוא שליח הוא 

  בחים, חייב רק בפשיעה.

  ידון דידן

לפי המבואר בנידון דידן, השליח הוא שליח בשכר, ואם זה שהפסיד 

את הטיסה הוא בגדר גניבה ואבידה, חייב לשלם, ואם הוא בגדר אונס 

הרי  אחדהוא פטור. והנה מצד אחד כיון שרשום על הכרטיס טרמינל 

, שלושזה לכאורה פשיעה, אבל כיון שבדרך כלל טסים מטרמינל 

ועוד שאף אחד לא אמר לו כלום, במיוחד שהיה אפשר לטוס שם בלי 

מזודות, ואף איש צוות לא אמר להם בביקורת שיש להם טעות, אם 

זה אונס ולא בגדר רשלנות כלל, לפיכך יש לפטור אותו אולי כן 

או גניבה ואבידה בלא  סובאמת קשה מאוד לפסוק אם זה אונ לגמרי.

  יק שהיה שם.ודלדעת את המצב המ

השליח פטור. שאע"פ ששליח חייב על גרמא, מכל העולה מזה: 

, אבל מקום באוס הוא פטור. וראה שטעות זו, היא בגדר אוס

  .יקקשה לפסוק בלא לדעת את המצב המדו

  דיים העולים:

הרואה ממון חבירו שיכול להפסד, חייב אדם להצילו   .א

 שלא יפסד, והוא מצוה מהתורה של השבת אבידה.

אף על פי שחייב אדם להציל ממון חבירו מהפסד,  מכל   .ב

מקום, אם לא הציל, איו חייב ממון לחבירו כלל, 

לו ומטעם זה עדים שלא העידו לחברם פטורים, אפי

 בודאי היה בידם להצילו.



  בית המשפט
  עיי ממוות אקטואליים

 

  ד

גרמא בזיקין, אם היה מזיד, חייב לצאת ידי שמים,   .ג

אבל בשוגג פטור אפילו לצאת ידי שמים, דגרמי איו 

 אלא כאשר עושה מעשה בידים וברי הזיקו.

שוכר שלא פתח את ברז המים, ומחמת זה התפוצץ   .ד

הדוד שמש פטור, כיון שהמוע הצלת ממון חבירו פטור, 

פטור.  -אמר לו המשכיר לפתוח ולא פתח  ולכן אפילו

ועוד, שאין זה ברי היזקו, ולכן אפילו אם עשה מעשה 

וסגר את הברז בכוה שיתפוצץ, פטור מדיי אדם, 

 דגרמא בזיקין פטור.

שליח שפשע והפסיד טיסה, חייב לשלם למשלח הפסד   .ה

הטיסה, אף על פי שהוא גרמא, ולא עשה מעשה, מכל 

יבים בגרמא, ובכל מיעה שלא מקום, שומר ושליח חי

 מעו הפסד בפשיעה.

שליח שחייב בגרמא, הוא כפי דרגת שליחותו, שאם   .ו

הוא שליח בשכר חייב בגרמא של גיבה ואבידה, ואם 

 הוא שליח בחים, חייב רק בפשיעה.

שהלך לטרמיל אחר ממה שכתוב על  ,שליח לחוץ לארץ  .ז

ם לפי הראה זה היה א .והפסיד את הטיסה ,הכרטיס

תלוי אם הוא  ,ואבידה גיבהואם היה כ ,פטור ,אוס

  שליח בחים או בשכר.

 

                                       

  

  

  

  

  


