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 1חידושו של הנתיבות

מחדש יסוד בדיני נזיקין שכל דבר שאין לו שווי מצד עצמו כלומר שאילו רצו הבעלים   )קמח, א(הנתיבות 

למכרו ולקחת דמים בעדו לא היו יכולים, וכל שוויו של החפץ הוא רק ביחס לבעלים עצמו, אין המזיק 

 חייב לשלם. 

חד מהם קרקע אחת  של ארבעה אנשים שקנו כל א  )יבמות לז:, כתובות קט:(ובזה ביאר הנתיבות את דין הגמ' 

מאותם בעלים, וארבע שדות אלו מקיפות שדה של אדם אחר שנמצאת בין שדות אלו, ואבדה הדרך של  

בעל השדה האמצעית להיכנס לשדהו, שלא יכול בעל השדה האמצעית לתבוע את המוכר לתת לו דרך  

זה, שלכאורה יכול  לשדהו, שכן יש ארבעה לוקחים ולא יודע ממי לתבוע. והתוס' ביבמות הקשו על דין

 . בעל השדה האמצעית ללכת ולתבוע דמים מהמוכר שהרי את הדרך לשדה האמצעית לא היה בידו למכור

מבאר הנתיבות שמדובר שלא היה גוף השדה קנוי לדרך אלא היה של המוכר ורק היה משועבד לאמצעי 

לעניין שיוכל ללכת, וכגון שהתנו במכירה שלא יכול האמצעי למכור לאחר את השעבוד של הדרך. ולכן 

זה לא אנשים, אין יכול לתבוע ממנו את הדרך כיוון שאת השעבוד ה לארבעהאף שעכשיו הזיקו שמכר 

 לא צריך לשלם המוכר דמים כיוון שהזיק חפץ שלא יכול למוכרו.  "כיכול היה אותו אמצעי למכור, א 

 

 ראיות הנתיבות

 הנתיבות מביא שתי ראיות לדבריו: 

נאמר שאשה שמכרה כתובתה בטובת הנאה הדמים לאשה. והוכיחו דין זה מהברייתא  )צט.(א. בהחובל 

שה כתובתה צריכים לשלם לאשה, ואם איתא דטובת הנאה של  המובאת שם שעדים שרצו להפסיד א 

כתובה לבעל יכולים לומר לה מה הפסדנו אותך, שאם היית מוכרת הכתובה היה הבעל לוקח ממך את  

טובת ההנאה, אלא וודאי שטובת הנאה לאשה. ולכאורה צ"ב מה ההוכחה, דאף אם יגיע לבעל הדמים  

 
והמריצה אותי רבות  המאמר מוקדש לעילוי נשמת אמי מורתי הכ"מ בתיה מזל )יהב( ע"ה בת דבורה, שעודדה  1

 בלימוד התורה הקדושה. 
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עון שמגיע לה הכסף של סך זה דהיינו השווי של ספק קבלת שתקבל בטובת הנאה, מ"מ יכולה האשה לט

הכתובה אם ימות או יגרשנה הבעל, שהרי וודאי טובת הנאה זו שווה כסף מכך שהלוקחים מסכימים לשלם 

עליה דמים, ומדוע אם כן אין האשה יכולה לתבוע את סכום ההיזק אף שאם היתה מוכרת היה הבעל לוקח  

יך לה השווי? אלא ודאי מוכח שהמזיק דבר שא"א ליקח דמים בעדו פטור. את הדמים, הרי סוף סוף שי

ובסוגיא זאת יש חידוש גדול יותר, כי באמת יכולה למכור אלא שמיד שתמכור הבעל זוכה בזה מדין נכסי 

 מלוג ואעפ"כ זה לא נחשב הפסד ממון לגבה. 

תשלומין. משום קים ליה בדרבה  אמרינן התם דאליבא דאביי זר שאכל תרומה מיפטר מ  )ל:(ב. בכתובות 

מיניה, ומוקי לה כגון שתחב לו חבירו בבית הבליעה, דאז מיתה וממון באין כאחד, ופריך, אי דמצי 

לאהדורה, ניהדר. )ופירש"י והתוס'. דמההיא שעתא דלא מיהדר מיחייב בתשלומין, ואילו חיוב מיתה לא 

רה אמאי חייב, ומשני כגון דמצי לאהדורה ע"י אתי עד דבלע, ואינן באין כאחד(. ואי דלא מצי לאהדו

הדחק, ופירש"י ותוס', דהשתא ליכא למימר דניהדרה, דלא חזיא תו לבעלים, שכבר נמאסו, הלכך ליכא 

חיוב ממון אלא על הנאת גרונו ומעיו, וההיא שעתא איכא חיוב מיתה ואז באין כאחד, ומקשו התוס', והרי 

וכח בחולין, והדרא קושיה דאיבעי ליה לאהדורה, וא"כ חיוב הממון עדיין אם יוציאנה מיחזא חזיא כדמ

בא לפני חיוב המיתה, ומתרצים התוס' דמיירי כגון שמתחילה לא היה בה כי אם שוה פרוטה או מעט יותר, 

ועתה שנתקלקלה קצת אינה שו"פ, ואם יוציאנה לא חזיא, לפיכך אינו חייב אלא על הנאת גרונו ומעיו, 

ד. ע"כ. ולכאורה קשה, הא מ"מ שו"פ הוא אצל האוכל, שאינו נמאס אצלו, אלא ודאי כיון ואז באין כאח

 שאינו יכול ליקח דמים בעדו, לא מיקרי בר דמים, עכת"ד. 

 

  דיון בראייתו הראשונה של הנתיבות

שהרי כמו שהעדים הזוממים לא צריכים לשלם   )סי' שפו(והנה בהוכחה מהסוגיא בהחובל מקשה הערך ש"י  

ה כל הפסד הכתובה כיוון שלא מפסידים אותה בודאי כי אולי תמות בחייו, אם כך גם השווי של הספק ל

אין צריכים לשלם לה מה שהיתה יכולה לקבל כי הרי אם תמות בחייו התברר שלא היתה הכתובה שווה 

היה נקרא כלום וזה שלקחה הניח מעותיו על קרן הצבי. רק אם יכולה בפועל עכשיו למכור ולקבל כסף 

שמפסידים אותה אבל עכשיו לא באמת מפסידים אותה כיוון שרק ספק אם יש לה שווי כי אולי תמות 

הוכחת הגמרא    נתוא"כ ממילא מוב  ,בחייו ולא תקבל כלום ממילא העדים הזוממים היו פטורים מלשלם לה

 ולמכר אפשר אילהוכיח מכאן שדבר ש יןוא  ,ממה שהעדים צריכים לשלם משמע שטובת הנאה לאשהש

 שווה. ינוא 

אלא שבדעת הנתיבות שכן הוכיח צריך לומר שבאמת לעניין הפסד כל הכתובה כיוון שיכול להיות שלא 

היתה זוכה בזה אנו אומרים שלא נקרא שהפסידו אותה, אבל לגבי מכירת טובת הנאה אף ששייך אותו 

שהספק הזה יש לו שווי והוכחה שהרי   סברא שהרי יכול להיות שלא שווה כלום אם תמות בחייו אבל כיוון

 ממילא זה כן נקרא שווי ששוה עכשיו וא"כ חוזרת הוכחת הנתיבות.   -אנשים מסכימים לקנות ספק זה 

כתב לדחות ראיית הנתיבות וסובר שאם המוכרת כתובה לאחר בטובת הנאה, טובת    )א, חו"מ, ד(ובאור לציון  

ה צריך ליתן דמי הנזק לבעלה ואף שגם לאשה שווה טובת  הנאה לבעל הויא, אם כך גם מי שמזיק לכתוב 

הנאה כסף שמא יגרש אותה או ימות בחייה בכל זאת כמו שהבעל מקבל את דמי המכירה של טובת הנאה  

ה"ה שזכאי בנזקי הכתובה ונמצא שלא זממו להפסיד אותה כלום שאפילו אם היו מזיקים אותה בידים  
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אלא לבעלה ולכן אצל האשה שהזיקו אותה לא שווה כלום ולכן ששורפים כתובתה לא היו משלמים לה 

העדים שזממו להפסיד אותה פטורים מלשלם לה. אבל במקום ששווה החפץ הניזוק כגון משקפיים אף 

שא"א למכר אותם וודאי נקרא שהפסידו אותו וצריך לשלם ואינו דומה לכתובה שלניזק בעצמו לא נקרא 

 שהפסדת אותו. 

ו שמדמה מוכר כתובה להזיקו לה כתובתה, וצ"ב שמילא מוכרת כתובתה מסתבר  יש לעיין בדברי

שהתשלום מגיע לבעל כיוון שיכול להיות שיצטרך לשלם בסוף, אבל אם הזיקו לה את הכתובה, מה  

הסברא שיצטרכו לשלם לבעל דמי ההזק, הרי הבעל רק מרוויח מזה שעכשיו אינו צריך לשלם כתובה?  

לא קשה כי הסוגיא אומרת שמדברים על נכסי צאן ברזל ואם כן ודאי שהבעל אבל באמת קושיא זאת 

 מפסיד מהמכירה ולכן מגיע לו את הכסף של טובת הנאה. 

הקשה על הנתיבות שגם אם נקבל את הנחתו לגבי נזק, אין זה מעלה   )שו"ת מנחת אשר א, קיא(הרב אשר וייס 

ייבים מדין מזיק, ואינם צריכים להיכנס בגדרי מזיק, מזור לראיית הנתיבות, שהרי עדים זוממים אינם מתח

ובכל אופן עושים להם ככל אשר זממו. ויתרה מזו מצאנו בגמרא שאפילו בפסולי הגוף כגון עדים שהעידו  

 על אדם שהוא בן גרושה ובן חלוצה והוזמו היה הו"א לגמרא לקיים בהם כאשר זמם אלא שאין זה אפשרי. 

הנתיבות כתב הגר"א וייס, שאם טובת הנאה לבעל אינו רק שהכסף מגיע  ולעניין גוף השאלה שהקשה

בסופו של דבר אל הבעל, אלא אף הזכות בעצמה שייכת לבעל ולכן האשה אינה יכול לתבוע אותה. ואין 

 זה משום שדבר שאינו שווה למכר אינו מוגדר כממון שחייבים על נזקיו. 

אך דבריו קשים לענ"ד, שהרי זכות הבעל בטובת הנאה נובעת מתקנת חז"ל שתקנו לבעל פירות, ומה 

שזיכו לו חז"ל אינו אלא הפירות אבל הגוף הוא של האשה. ואף כאן גוף הכתובה שייך לאשה ורק הרווחים  

 ל האשה. היוצאים ממכירתה שייכים לבעל, ואם הזיקו העדים זוממים את גוף הכתובה ההיזק הוא ש

ומה שהקשה על הנתיבות שדימה דין עדים זוממים לדין מזיק אינו קשה, אם מצד הגדרת הממון יש חילוק 

בין ממון שניתן למכרו לממון שא"א למכרו, אף אם עדים זוממים חייבים על כל ממון, מ"מ א"א לקיים 

אותם לשלם ממון גמור  בהם 'כאשר זמם' שהרי הם זממו להפסיד ממון שא"א למכרו, ועל זה מחייבים

 שאפשר למכרו, ואין זה כאשר זמם. 

אלא שאם נקבל סברה זאת ממילא נידחת אף ראיית הנתיבות. שהרי אף אם נומר שממון שא"א למכרו 

הוי ממון, מ"מ וודאי שיש חילוק בין ממון שאפשר למכרו לבין ממון שא"א למכרו. וע"כ אף שוודאי העדים 

קיים בהם דין 'כאשר זמם' שהרי רצו לחייב ממון שא"א למכרו ובעבור זה  זממו להזיק את האשה א"א ל

הם יתחייבו בממון שאפשר למכרו, והיה ראוי לומר בהם שילקו כדין מי שא"א לקיים בו 'כאשר זמם'.  

ומדברי הברייתא שחייבה את העדים לשלם לאשה מוכח שטובת הנאה לאשה, וטובת הנאה זו הוי ממון 

 הוי שפיר 'כאשר זמם' כשנחייב את העדים לשלם לאשה ממון רגיל.  שאפשר למכרו וע"כ

 

 דיון בראייתו השניה של הנתיבות

ואף על הראייה השניה תמהים רבים מהאחרונים, שהרי שם אע"פ שאצל האוכל המאכל שווה פרוטה מ"מ  

וב מזיק, שהרי אצל הבעלים אינו שווה כלום, שהרי אם יפלוט את המאכל אינו שווה כלום וע"כ אין לו חי

לא הזיק את הבעלים בשווה פרוטה, משא"כ בנידון הנתיבות שהחפץ שווה פרוטה אצל הבעלים. וצ"ב מה  

 סבר הנתיבות בראייתו?
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ביאר ראייה זאת, שאם נסבור ששוויות אינו תלוי  )קובץ הישר והטוב י, עמוד ז( 2הרב זלמן נחמיה גולדברג 

א"כ אף אם החפץ יהיה שווה רק לאדם יחידי בלבד כיוון שלו בשוק אלא אפילו מה ששווה לאדם עצמו, 

שווה החפץ ממילא שווה החפץ לכולם, כיוון שהיה ניתן למכר לו ויכול הבעלים לתבוע את המזיק שהזיקו 

חפץ שהיה יכול למכרו. וממה שתוס' שם כתב שזה נקרא שאינו שווה פרוטה משמע שהחפץ אינו נמדד 

לא ע"פ מה ששווה לבעליו. שרק דבר ששווה לכולם בשוק הוא נקרא שווה אלא ע"פ השווי שלו בשוק ו

פרוטה אבל אם נמכר רק לבודדים אינו נקרא שווה כסף, ומזה הוכיח הנתיבות שכדי שהמזיק יתחייב 

 צריך שיזיק דבר השווה לכולם. 

 

 ראיות נוספות לחידושו של הנתיבות 

מה שחייב ר"מ בדינא דגרמי, זה רק בכעין שורף שטרותיו  מחלק ואומר שכל )ב"ק עא: ד"ה וסבר לה(א. תוס' 

של חברו שראוי השטר לכל העולם למכר ולגבות בו, אבל דבר הגורם לממון כמו שור הנסקל וקדשים 

 שחייב באחריותן שאינו ראוי אלא לזה שיפטור בו עצמו, לא יחייב ר"מ. 

בכך שאין החפץ ראוי אלא לזה, הרי סוף סוף תמה על התוס' מה חילוק הוא זה, ומה  )חו"מ שפו, א(הש"ך 

גרם לו הזק? ולדברי הנתיבות חילוקו של התוס' ברור, דבר השווה לכל העולם יכול למכרו והווי ממון 

משא"כ דבר שאינו ראוי אלא לאדם עצמו לא הוי ממון. ולא יהיה דין גרמי חמור מדין מזיק בידיים, ואם 

 אפילו מי שהזיק בידיים פטור, כ"ש שמי שהזיק בדרך גרמא פטור.  על דבר שאינו שווה אלא לניזק עצמו

מחלק ששם השור אינו שווה כלום מצד עצמו ושימושו ואף השומר אין לו שימוש כל  )שם(הגר"א וייס 

 שהוא בגוף השור, אלא שבידו לפטור עצמו מלשלם לבעלים אם יחזיר להם את השור, ואינו אלא 'דבר

ך פטור עליו, ואינו דומה לנידון של הנתיבות. נחדד, כתובה בחיי הבעל א"א ומשום כ ',לממוןהגורם 

להשתמש בעצמותה וכעת אף א"א לגבות ע"י ממון אך בעתיד ייתכן שיהיה אפשר לגבות ע"י ממון, 

משא"כ שור הנסקל שא"א למכרו ואף בעתיד לא יהיה שווה ממון, אלא שאפשר להיפטר ע"י מתשלומי 

 . 3ממון באופן מסובב

חילק חילוק נוסף, כאן השומר אינו בעליו של שור הנסקל, ובזה אמר ר"מ שאין  )סימן לג(בספר תרומת יד 

לחייב את מי שהזיק לו, אע"פ שהוא היה יכול להרוויח ממנו. משא"כ בנידון הנתיבות שהזיקו את הבעלים  

 של החפץ ובזה אפשר לומר שהוי ממונו אע"פ שאינו יכול למכרו.  

איכא למ"ד שאפילו לרבי יוסי הגללי הסובר שקדשים קלים ממון בעלים הם מודה   )ב"ק יג( ב. הגמרא 

שמעשר בהמה אינו ממונו כיוון שאסור במכירה. הקהילות יעקב דחה שכוונת הגמרא שמזה שאסרה תורה 

 
זכר צדיק לברכה. בשעת העריכה הסופית של המאמר )אדר"ח אלול( הגיעה השמועה הכואבת על הסתלקותו של   2

 הגרז"ן זצ"ל, זכותו תגן עלינו ויהיו שפתותיו דובבות בלימוד דברי תורתו לאורך המאמר. 
ו, א( על התוס' מהסוגייא )ב"ק לג:( הגמרא שם הוכיחה מדין  אפשר להוכיח חילוק זה ממה שהקשה הקצות )שפ 3

שוחט שור תם שהזיק עד שלא נגמר דינו שפטור השוחט, שהמזיק שיעבודו של חברו פטור. ולדברי התוס' לכאורה  
אינה הוכחה שאפשר שדווקא שור תם פטור הואיל ואין השור ראוי אלא לניזק, שהרי המזיק אינו יכול למכרה למ"ד  

השור, משא"כ המזיק שדה המשועבדת לחברו שראויה היא לכל העולם. וע"כ שצריך לחלק שדווקא שור   יושם
הנסקל שאינו ממון מצד עצמו חילקו בו התוס' שכיוון שאינו שווה אלא לשומר זה לפטור עצמו בו אינו חייב אבל  

 הוא.   שור תם שהזיק שהוא ממון גמור אע"פ שהמזיק אינו יכול למכרו מ"מ ממון גמור 



 73  מזיק חפץ שאינו עומד למכירה

 
 

ל למכרו זהו סימן שאינו ממון בעלים. אך זה עצמו שא"א למכרו אינו מהווה סיבה לכך שאין חייבים ע

 .  )קהילות יעקב )מהדורה חדשה( סימן לט(הזקו. 

 

 קושיות על חידושו של הנתיבות

 . קמח(  ')אבני החושן סיא. ר"ש חייב על דבר הגורם לממון כגון שור הנסקל אף שאין בו שום שווי וא"א למכרו  

אפשר לדחות קושיא זו שכל דברי הנתיבות היא רק לדעת רבנן, ובזה גופא חלק ר"ש וסבר שאף דבר 

 הגורם לממון הוי ממון וחייבים על הזקו. 

דחה שבשור הנסקל וכן בכל דבר הגורם לממון, בתחילתו היה שווה ממון  )שו"ת ג, קלה(ובמנחת שלמה 

ש שהוי שווה כסף, משא"כ בנידון הנתיבות שמעולם לא  לכולם, ואף עכשיו שווה לבעליו, ובזה חידש ר" 

 הוי שווה ממון. 

ב. החובל בחברו משלם נזק אע"פ שאינו יכול למכר עצמו, שהרי אפילו אם ימכר עצמו לעבד עברי אינו 

מוכר את גופו אלא רק למלאכתו. וכ"ש דמי וולדות שהבעל אינו יכול למכרם ואפ"ה צריך לשלם לו על 

 .  יעקב )מהדורה חדשה( סימן לט( )קהילותהיזקם 

שאינו מתחייב ע"פ  )חובל ומזיק ה, ו(הקהילות יעקב דחה ראייה זו, שאולי מחמת קושיה זו פסק הרמב"ם 

עצמו כדין קנס. אך מדין החובל בעבד עברי שמשלם שבת לרבו לכאורה עדיין יהיה ראייה. ובמילואי 

שכתב שחיוב  )טוען ונטען ה, לב(ו ע"פ דברי ר' חיים כתב שאינו קשה מחובל עצמ )על הנתיבות שם(משפט 

חבלה זה לא בגלל הפסד ממון אלא פרשיה בפני עצמה של חובל בחברו, וג"ה שמשלם ע"פ שומת הנזק. 

שמייסד שהחובל בעבד שמשלם שבת   )שסג, א(ואף את הקושיה מחובל בעבדו דחה ע"פ דברי הנתיבות 

וממילא חבלת העבד שווה לחבלת בן חורין שלפי   4ר וזוכה ממנו,לרבו, החיוב הוא לעבד אלא שהאדון חוז

 דברי ר' חיים היא פרשיה בפני עצמה. 

דנה האם פי פרה כחצר המזיק או כחצר הניזק, ושאלה הגמרא אם פי פרה כחצר הניזק שן  )כג:(ג. הגמרא 

מחקה צורה שעליו. דחייב רחמנא היכי משכחת לה? ומוקי רבינא בשף צלמי, ופרש"י שכשתחככה בכותל  

 .  )שו"ת אור לציון, שם(הרי משמע שאע"ג שהצורה אינה שווה למכרה לאחר חייבים על הזיקה 

 דחה ששם אפשר למכרה כגון לעלות בדמים כאשר מוכר כל הכותל.   )שם(האור לציון 

)עח: ירי חייב קרן ופטור מכפל, ולדעת המא  )גניבה ב, א(ד. הגונב בהמת קדשים של חברו, לדעת הרמב"ם 

פטור מכלום שנאמר מבית האיש. ומוכח שאע"פ שא"א למכר הקדש חייב על נזקיו ואף לשיטת  ד"ה מי(

 .  תרומת יד, שם()המאירי אינו פטור אלא מדרשה דמבית האיש, ובלי הדרשה היה ראוי לחייבו 

ר נפשיה בכבש מסתפקת באדם האומר הרי עלי עולה והפריש שור ובא אחר וגנבו, מי פט )עח:(ה. הגמרא 

לרבנן ובעולת העוף לר"א בר"ש או דלמא מצי אמר ליה אנא מצווה מן המובחר בעי למיעבד. רש"י פירש 

שהספק הוא אליבא דר"ש שאמר 'קדשים שחייב באחריותן' הוי ממון בעלים וחייב עליהם. וע"כ לא פלגי 

ואע"פ שא"א למכרו לאדם  רבנן על ר"ש אלא בקדשי קודשים אבל בקדשים קלים אף הם מודים שחייב.

 .  )שו"ת אור לציון, שם( אחר

 
 שדין זה נכון גם בעבד עברי אף שבשאר דברים אין אדם זוכה מעבדו.    18וע"ש במילואי משפט הערה  4
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שאפילו פיגלו  )ד"ה חייבים(כתבה שכהנים שפגלו במזיד חייבים לשלם. וביאר רש"י  )גיטין נג.(ו. הגמרא 

קרבן נדבה חייבים לשלם דהוי פסידה לבעלים קשה בעיניו שלא הקריב קרבנו שהרי להביא דורון היה 

 . )חזו"א ב"ק ו, ג, ושו"ת אור לציון, שם( מבקש. ומוכח שגם דבר ששווה רק לבעלים צריך לשלם עליו 

 

 המזיק חפצים אישיים

ישית לבעליהם וא"א למכרם, שדינו תלוי רבים מהפוסקים נקטו שהמזיק משקפיים המותאמים א 

 . 5במחלוקת הנתיבות ושאר אחרונים

נקט כדבר פשוט שדבר השווה ממון שהזיקהו צריך לשלם לו כפי שיצטרך  6)שו"ת ג, קלה( המנחת שלמה 

להוציא כדי לקנות מחדש חפץ זה, ואינו נמדד כלל לפי מה שיכול למכרו לאחרים, שהתורה אמרה מכה  

נפש בהמה ישלמנה ולשון ישלימנה היינו להשלים לו שיהיה לו בהמה אחרת, ולא מספיק לשלם לו שיעור  

לו היה מוכר לאחרים. וביאר שדברי הנתיבות אינם שייכים לנידון דידן, כי יש הבדל מה שהיה מקבל אי

בין הזק של טובת הנאה לשאר מזיקים שהזיקו שווי בעצם, לדוגמה משקפים וכדו' באמת יש להם שווי 

עצמי, ומה שא"א למכרם הוא משום שנעשו מתחילה לאדם פרטי ובהתאמה אישית, ואף אם לשאר אנשים 

ם שימוש לאדם שהמשקפיים נעשו בעבורו יש בהם שימוש רב. משא"כ בכתובה שכל עוד לא הגיע  אין בה

זמן הגבייה עצם השטר אינו שווה כלום, וכל שוויו אינו אלא מה שיכול לשמש כאפשרות לקבל ממון על 

דו, צריך ידו בעתיד. ובזה חידש הנתיבות שכיוון שאין לו שווי עצמי אלא רק מה שאפשר להשיג ממון על י

שיהיה אפשר למכרו כדי להגדיר שיש לו שווי בפועל. אבל באמת אם הזיק כרטיס הגרלה, שעכשיו אין 

לו שווי עצמי אלא רק מה שיכול למכור זה דומה לדברי הנתיבות ואם מאיזה סיבה לא יהיה אפשר למכרו 

 מי שהזיקו פטור מלשלם.  

כהבנת רוב הפוסקים עדיין יהיה ניתן לחייבו מדינא סובר שגם אם נסבור כדברי הנתיבות ו )שם(הגרז"ן 

דגרמי שגם אם לא שוה כיון שבהדרו ניזוק בעליו ממון וכדי להמציאו לעצמו פעם נוספת צריך לחזור 

ולהשקיע בו כסף לכן צריך לשלם לו, אומנם אם הזיק לו כתב סמיכת רבנות או חידושי תורה או תמונות 

)חלק חו"מ סימן  לא מוציא ממון פטור המזיק, וכן פסק בשו"ת דבר חברון    שקבלם במתנה כיון שהניזק עכשיו

שיש לחייבו מדין דינא דגרמי אלא אם יש ספק שלא ודאי שיוציא הניזק הוצאות כגון שהזיקו שטיח  קלב(

שאם לא הזיק במזיד פטור וכל דינא דגרמי זה רק   )חובל ומזיק ז,יא(פטור לשלמו, ועוד מסתפק לדברי המ"מ  

זיק במזיד, לכאורה אם הזיק בשוגג משקפים גם יהיה פטור המזיק, אלא שיש לחלק מפני שעשה מעשה במ

מזיק גמור ולא כמו שורף שטרות חבירו ששם לא עשה מעשה מזיק גמור אלא מצד התשלום פטור כי זה 

 לא עומד למכירה, אלא חייב רק מדינא דגרמי ולכן אולי אף שעושה במזיד יתחייב.

 

 סיכום

ם שהזיק חפץ שאינו עומד למכירה דעת הנתיבות סימן קמח שפטור המזיק מלשלם לו, אומנם ראינו אד

 
 . )ראה לדוגמה אור לציון )שם 5
 וכעין זה כתב חתנו הרב זלמן נחמיה גולדברג )קובץ הישר והטוב י, עמוד ו(.  6
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מחלוקת בין המפרשים בהבנת דבריו שדעת רוב המפרשים שסובר שכל חפץ גם ששווה הרבה מחמת  

עצמו כל עוד לא יכול למכרו פטור המזיק מלשלם לו, אך דעת המנחת שלמה שכל דברי הנתיבות רק 

שאין לו בו שווי עצמי אלא רק שעבוד או זכות אבל אם גוף החפץ שייך לניזק גם אם לא יכול למכרו בדבר  

 חייב המזיק לשלם לו. 

למעשה דעת רוב הפוסקים גם אם מבינים כדעה הראשונה לחלוק אל דברי הנתיבות גם מסברא וגם 

ן דעת האור לציון וכן במנחת מראיות כמו שהבאנו ולחייב אדם המזיק לחברו חפץ שאינו עומד למכירה כ

כתב שכך המנהג המקובל בבתי דינים, וגם הפוסקים לדינא כדעת   )סימן כד(אשר ובספר משפטי התורה 

הנתיבות העירו שבחלק מהמקרים גם לדעת הנתיבות יש לחייב את המזיק מצד דינא דגרמי בחפצים  

 שודאי הניזוק יצטרך לקנות אחר כנגד מה שהזיקו לו.  

  

 

 


