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 א. פתיחה

המשנה אומרת שאדם חייב לשלם על נזק שממונו הזיק, והגמ' לומדת זאת מפסוקים. רואים שהתורה 

שהתורה תלמד אותי שחייבים על נזיקין? למה שלא צריכה ללמד שחייבים על נזק, ולכאורה למה צריך 

מה היינו יודעים מסברא פשוטה, ומה  - אדם שבר, הוא צריך לשלם! אז צריך לברר - נחייב מסברא 

 התורה באה ללמד אותנו לגבי חיוב נזיקין.

 

 תוס'הבירור בדברי . ב

בין מקרה של יולדת שהפרישה   (חובלגבי שיעבוד נכסים של יורשים לבעל  )מחלקת    )יג:(הגמרא בקידושין  

מכיוון שזה נחשב "מלווה הכתובה בתורה"  - חטאתה ומתה, שיורשיה צריכים להביא את הקרבן

וזה   -  ו"ככתובה בשטר דמיא"; לבין סתם מלווה על פה של אדם, שאותו יורשיו לא צריכים לשלם אם מת

מבארים את החילוק בין מלווה  ה בתורה( )ד"ה מלווה הכתוב נחשב "מלווה שלא כתובה בתורה". תוס' שם 

 הכתובה בתורה למלווה שאינה כתובה בתורה, ומביאים כמה דוגמאות. 

"מלווה הכתובה בתורה. פי' כגון קרבנות ופדיון הבן וערכין ונזקין, שלא היו יודעים עניני נתינות הללו  

אע"ג דכתיב האיש אשר  -  אם לא שחייבתם התורה בפירוש. אבל מלווה, כגון שלוה לו מעות בלא שטר 

לא חשיב כתובה בתורה, כיון שאין צריך לפרש בתורה שיעור הנתינה, דפשיטא מה   -אתה נושה בו 

 שהוא לוה צריך לפרוע". 

"שלא היו יודעים עניני נתינות הללו אם לא שחייבתם התורה בפירוש",  - בתחילת הדיבור כותבים תוס'

מזכיר את  )שם(יינו יודעים לולי חיוב התורה. התוס' רא"ש משמע בפשטות שאת עצם חיוב נזיקין לא ה

הדוגמאות של תוס' לגבי מלווה הכתובה בתורה, אך את הדוגמא של נזיקין הוא לא מזכיר. לכאו' זה משום 

שהוא חולק על תוס', וסובר שאת עצם חיוב נזיקין הייתי יודע מסברא, וכל מה שהתורה באה לחדש זה 

 את פרטי הדינים.

הנתינה שיעור  כותבים לגבי מלווה על פה "שאין צריך לפרש בתורה    -  בסוף דבריהם  -  שה, שגם תוס'אך ק

דפשיטא מה שהוא לוה צריך לפרוע", משמע שמה שהתורה לא צריכה לחדש במלוה שאינה כתובה  

ה  מה שהתור  - בתורה, זה את סך הנתינה; וא"כ על אותו משקל צריך להיות הדין במלווה הכתובה בתורה
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מחדשת זה את הפרטים, אבל את עצם החיוב לשלם בכל מקרה הייתי יודע מסברא. יוצא שמהרישא של 

תוס' משמע שהתורה צריכה לחדש את עצם חיוב הנזיקין, והם חולקים על התוס' רא"ש; אולם מהסיפא 

 משמע שהחידוש של התורה הוא רק על ה"שיעור", אך את עצם החיוב לכאו' הייתי יודע מסברא.

אפשר לומר, שבאמת תוס' לא חולקים כלל על התוס' רא"ש, אלא שהם מנו כמה דברים הנכללים ב"מלווה 

, ויש שהייתי מחייבם (כפדיון הבן וקרבנות)יש שכל חיובם נלמד מהתורה  - הכתובה בתורה". ובניהם

בין תחילתו של תוס' . וכך מתורצת גם הסתירה 1(כערכין ונזקין)מסברא אבל שיעורי החיוב הם מהתורה 

לסופו. ביאור זה מדויק בדברי התוס': בתחילת דבריהם כותבים התוס' "ענייני נתינות", ולא "חיובי" 

בלשון כוללת ולא מוחלטת; כדי לכלול גם את הדברים שכל חיובם מהתורה, וגם את הדברים  - הנתינות

 שרק הפרטים שלהם מהתורה. 

כותב כעין שביארנו בתוס', שמה שנלמד מהתורה בנזיקין  ובה בתורה()שם ד"ה מלווה הכתהרשב"א בקידושין 

סך ומיטב. ואומר הרשב"א שההגדרה של מלווה הכתובה בתורה היא   -  וערכין, זה רק את שיעורי הנתינה

כל דבר שהתורה מחייבת, ולא "מעשה אדם" )כמו הלוואה, שהיא התחייבות ממונית בין שני אנשים(. 

עדיין הוי מלווה הכתובה בתורה, משום שאת סך הנתינה לא  - ברא היינו מחייביםובנזיקין, אע"פ שמס

 היינו יודעים. וזה לשונו:

דאם לא הזיק אינו משלם, ואם לא העריך   - "וערכין ונזקין אע"פ שאינן חובה עליו אלא ממעשה עצמו

שהמעריך אינו מחייב  אינו נותן כלום לכהן מחובת מצות המלך, אפילו הכי כתובה בתורה היא... לפי 

עצמו בסך ידוע אלא שאומר 'ערך פלוני עלי', ובדבור זה חייבתו מצות המלך לתת לפי שניו, אע"פ שלא  

ובמיטב. ואינו   2ולא במיטב, והתורה חייבו בסך בסךאינו מחייב עצמו  - הוציא חיוב סך בפיו. וכן נזקין

 תורה אלא במה שהוא בעצמו מתחייב מרצונו".כמלוה שהוא מחייב עצמו בפירוש בסך ידוע, ולא חייבתו  

)מח.  נפלא בתוס' בקידושין, אולם בתוס' בבכורות קצת קשה לבאר כך. התוס' שם    מסתדר באופןחילוק זה  

משמע שאת כל   ,3"שלא נתחייבו אם לא שחייבתו תורה"  - כותבים לגבי מלווה הכתובה בתורה ד"ה מלווה(

הדין של נזיקין למדנו מחידוש של התורה, ולולי דברי התורה לא היינו יודעים זאת כלל. א"כ א"א להסביר 

כאן כדלעיל שהתורה חידשה רק דינים מסויימים בתוך נזיקין, ודוחק לומר שתוס' בקידושין חולק על  

ובר שלולי שחידשה תורה את דין התוס' בבכורות. א"כ יוצא לכאורה שתוס' חולק על התוס' רא"ש, וס

נזיקין היינו חושבים שלא צריך לשלם על שום נזק. ודבר זה לא מובן כ"כ, שא"כ העולם יהיה הפקר, ונראה 

 שאפשר להסביר את הדברים באופן אחר.

 

 סברא לפטור בנזקי ממוןג. 

ק, שבממונו יש יותר סברא מחלק בין חיוב נזק שממונו הזיק, לבין חיוב נזק שהוא עצמו הזי )ב"ק נח:(רבא 

ברור שהוא  - . על פי זה אפשר לומר, שבאמת אם אדם הזיק)ד"ה אם אמרו(להקל, כמו שמסביר רש"י שם 

 
אמנם התוס' רא"ש והתוס' מסכימים לגבי נזיקין, שעצם החיוב הוא פשוט מסברא; אך הם כן חולקים בהגדת מלווה    1

רא"ש רק דבר שכולו נלמד מחידוש התורה נכנס לגדר זה, אך לתוס' גם דברים שרק  שלתוס'  - הכתובה בתורה 
 הגדרים שלהם נלמדים מהתורה הם נחשבים מלווה הכתובה בתורה. 

לכאו' מה שהרשב"א כותב "סך" צריך להסביר שהכוונה לדברים כדוגמת חצי נזק, כי בד"כ אדם משלם כמה שהוא    2
 מד. הזיק, ואת זה התורה לא צריכה לל 

 וכך כותבים גם התוס' בכתובות )נו. בסוף העמוד(.  3
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צריך לשלם, מסברא פשוטה; אבל תוס' מדברים על מקרה שבהמתו הזיקה, ובאמת במקרה כזה יש סברא 

 לומר שלא ישלם, כי אחריותו על בהמתו היא פחותה.  

ים שגם אחרי שהתורה חייבה יש סברא להקל בהיזק של בהמתו, א"כ ודאי שגם לפני שהתורה בעצם, רוא 

חייבה היה מקום לפטור. ואם נרד לשורשם של דברים, אפשר לומר שתוס' והתוס' רא"ש חולקים בחקירה 

המפורסמת ממה נובע חיוב נזיקין כאשר ממונו של האדם הזיק: האם החיוב לשלם נובע מהפשיעה 

ה, או מכך שזה ממונו ואז יש לו אחריות עליו )על השור, הבור והאש(. התוס' רא"ש סובר שחיוב בשמיר

נזיקין נובע מהפשיעה השמירה, ולכן לא צריך את חידוש התורה בשביל ללמד על חיוב נזיקין, כי זו סברא 

צריך את התורה  - פשוטה. אך התוס' סוברים שחיוב נזיקין נובע מכך שהוא ממונו, וכיוון שזה חידוש

 שתבוא ותחדש את דין זה.

 : כותב )באר ז(המהר"ל בבאר הגולה 

על הניזק לשמור   - הוא דבר חידוש בתורה, כי לפי הדעת והסברא  - "דבר זה שישמור בהמתו שלא יזיק 

גם המזיק, איך לא תצא   -את עצמו מן ההיזק. ואם אי אפשר לו שלא תהיה בהמתו יוצאת לשדה לרעות  

 . לרעות?!"בהמתו 

כלומר, בסברא הפשוטה לא היינו מחייבים ניזקי ממון, אלא מטילים על הניזק לשמור יותר טוב על  -

 ממונו שלא יוזק. באה התורה וחידשה לנו שאדם צריך לשלם על נזקי ממונו. 

שבמזיד ברור שישלם, אבל בשוגג ואונס  - ואפשר לומר עוד, שאולי יש הבדל גם בין מזיד לשוגג ואונס

יש פחות חיובים, וגדרים שונים שעליהם אמר תוס' שלא היינו יודעים לולי התורה, ואותם התורה  

מחדשת. ביאור זה לא מסביר בצורה מוחלטת למה לא היינו מחייבים את דיני נזיקין מסברא, אך אפשר 

 . (ממונו, שוגג וכדו') להבין למה מסברא ניתן לפטור לפחות בחלק מהמקרים

 

 רא"שההסבר נוסף במחלוקת התוס' ותוס' ד. 

לברכה ראשונה של ברכות הנהנין, ובסוף אומרת "אלא סברא פסוק מחפשת מקור מ )לה.(הגמ' בברכות 

, שהרי מצינו שהגמ' בכמה  רייתא הוא...". הפנ"י שם אומר שהסברא הופכת את המצווה להיות כדאו

, רואים שהסברא מועילה כמו פסוק. הצל"ח שם חולק עליו  4רא? סברא היא!"מקומות שואלת "למה לי ק

מכל וכל, ואומר שכל מה שהגמ' שואלת "ל"ל קרא, סברא הוא" זה רק בדינים, כלומר הכרעות בדיונים  

, אולם ודאי (בב"ק  -  בכתובות, או המוציא מחברו עליו הראיה  -כגון הפה שאסר הוא הפה שהתיר  )בבי"ד  

. ומקשה הצל"ח, אם סברא מועילה פסוקומצוות דאורייתא לא תועיל סברא במקום  שבחיובים

למה נכתבו כל המצווה השכליות? הרי אני יודע אותם מסברא, והיא הופכת אותם   -דאורייתא ל

 לדאורייתא! לכן אומר הצל"ח שהסברא מועילה רק להכרעות משפטיות, אך לא למצוות. 

או  דאורייתא חוקר האם לסברא יש כוח להפוך את העניין ל )כלל קלא(ובאמת ר' יוסף ענגיל בבית האוצר 

לא. בסוף דבריו הוא מכריע שסברא שהיא אינה חידוש של חז"ל, אלא "סברא חיצונית פשוטה של כל  

 הופכת את העניין לדאורייתא.  - אדם" 

 
 בבא קמא מו:, כתובות כב., פסחים כא: ועוד.  4
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הזכירו את נזיקין בתור מלווה הכתובה בתורה, והתוס'  שתוס' )ולכאורה זו מחלוקת התוס' והתוס' רא"ש 

 :(רא"ש לא הזכירו

, אך חולקים האם נזיקין זה סברא פשוטה דאורייתא שניהם מסכימים שסברא פשוטה הופכת את העניין ל

הדוגמאות למלווה הכתובה    תאו לא. תוס' רא"ש סובר שנזיקין זה סברא פשוטה, ולכן לא מזכיר זאת כאח

ם לולי חיוב התורה הייתי מחייב על זה. אבל תוס' סוברים שלמרות שיש סברא לחייב על  בתורה, כי ג

 הלוואה. אולם דאורייתא נזיקין, בכל אופן התורה צריכה לכתוב את זה במפורש כדי להפוך את זה לדין 

 נחשבת מלווה שאינה כתובה בתורה, מכיוון שהאדם התחייב לתת, וסברא פשוטה שהוא חייב לשלם.

ן להסביר עוד, שתוס' מחפשים משהו יותר חזק, מחויבות ממונית רשמית. יכול להיות שהיה ראוי נית

התורה יוצרת כאן  - שהוא ישלם, ובנ"א אולי היו מחייבים אותו; אבל אנחנו מחפשים פה תוקף אמיתי

 .מציאות של שיעבוד, הוא חייב לשלם לו באמת

הרי התשלומין ממון שהוא חייב לשלמו כמי שלווה    - זק שלםכותב ש"כל המשלם נ  )נזקי ממון ב, ז(הרמב"ם 

זה סברא פשוטה ולא צריך את התורה כדי לחדש  - מחברו". לכאו' הוא סובר שנזיקין הוי כמלווה, כלומר

דין זה. בעצם הוא חולק על התוס', וסובר שנזיקין זה לא מלווה הכתובה בתורה. אך הרב גוסטמן מבאר  

שגם הרמב"ם סובר כתוס' שנזיקין לא דומה להלוואה,  עה אבות נזיקין ותשלומי מזיק, ה()קונטרסי שיעורים ארב

התשלומין הופכים   - ובאמת נזיקין זה מלווה הכתובה בתורה; אלא כוונתו לומר שאחרי חידוש התורה

להלוואה ממש. א"כ גם מדברי הרמב"ם עולה שהחידוש של התורה בנזיקין הוא בזה שהתורה חייבה את 

 יזק בחוב ממשי גמור כמו הלוואה. הנ

ויכול להיות שיש נפק"מ בין החיוב שהיה מתחייב מצד הסברא, לבין השיעבוד שיצרה התורה: לפי מה  

היינו מוציאים מידו, כיוון שאין כאן חיוב אמיתי על הנכסים,  - שהיינו מחייבים מסברא, אם הניזק תפס

אין כאן כלום. אך אחרי שבאה  - עדיין לא התחייב בבי"דאלא רק חיוב שבי"ד אולי יטילו עליו, וכל עוד 

 כאשר שהוא תפס אז אין מוציאים מידו, כי הוא חייב באמת.  - התורה ויצרה כאן מציאות של שיעבוד

 

 פיוס לעומת חיוב רשמי. ה

אבל מצד   - אפשר להסביר בצורה קצת שונה, שבאמת לולי דברי התורה, מצד אחד לא היה חיוב לשלם

היה   -  אדם פגע בחברו  אםאלא זה גדר של פיוס, כמו ש  ,שני לא היינו משאירים את הניזק בלי לשלם כלל

אנשים מכובדים ולדבר על ליבו; יכול להיות שבשביל להתפייס הנפגע היה מבקש    שלושהצריך לבוא עם  

 שישלם לפחות חלק, ואולי אפי' הכל, אבל זה לא חיוב רשמי. 

מסברא היו משלמים, אבל זה לא  - "מעוות לא יוכל לתקון" פסוק מביא בעניין זה את ה (שם)הרב גוסטמן 

היה מחזיר את המצב לקדמותו ולא משלים את הנזק, אלא יותר בתורת פיוס. הרב גוסטמן אומר שלכאו' 

דמסברא לא : " (מלווה הכתובה בתורה)שכותבים לגבי נזיקין  )נו. ד"ה הרי זו(זו גם כוונת התוס' בכתובות 

מסברא אמנם היה צריך לשלם, אבל רק בתורת פיוס,   -  הוה מחייבינן להו אם לא שחייבתו תורה בפירוש" 

באה התורה ומחדשת חיוב תשלומין, בעצם מחדשת גדר מיוחד שמחזירים לא היה גדר של חיוב רשמי. 

 , מחזירים את הנזק ממש. את המצב לקדמותו

מחייבים כדי  גוילבין חיובי התשלומין של ישראל; אצל  גוין של י"ל שזה ההבדל בין חיובי התשלומי

הוא לא ממש החזיר את החפץ שניזוק, וזו הייתה הסברא בחיובי   -  לפייס, אבל גם אם מחזיר את אותו שווי
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אפשר להחזיר את אותו   -  נזיקין של ישראל לולי חיוב התורה. אבל באה התורה וחייבה את המזיק לשלם

  .5הנזק ממש, וזהו גדר חיוב התשלומין אצל עמ"י

נזקים, בד"כ היא נובעת ממקום  מסביר שהסיבה שגויים מחייבים )קובץ ב, רסז(הרב זצ"ל בשמונה קבצים 

אנוכיות וקטנוניות, רצון שאני אקבל בחזרה את הממון שלי, ולא יהנה ממנו אדם אחר. אך  - רע בנפש

 אצל עמ"י זה בא ממקום עליון, זו שאיפה אמיתית לצדק, רצון שלא היה עוד נזקים בעולם. וזה לשונו:

טוב ורע. האחד נובע   - להם שני מקורות נפשיים  "העונשים החברותיים, בייחוד בשביל היזק ממון, יש

מתוך ההכרה שאסור לעשות עוולה, והעושה עוול צריך שיוסר כדי שתתחזק ההכרה הטובה הזאת.  

והשני בא מתוך צרות עין, שהאיש האחר אין לו ליהנות בשלי, או לנגוע בשלי, מפני שההרגשה של השלי  

ל המשפטים שהם הולכים בלא מקור אלהי יונקים ממקור ושל האני היא חזקה ומגושמת באין שיעור. כ

יים אין בהם כלום מהרע, כי אם הכל נובע ממקור הטוב של האמת והיושר  קהרע, וכל המשפטים האל

כשהוא לעצמו... ומשפטי הגויים ברובם נובעים מן האנוכיות הגסה הזאת, שעליה בנויה החברה  

של ישראל, שיסודה הוא רק הגברתה של האורה   הפוליטית של האנושיות... אחת היא מלחמת ד' 

האלהית, הדורשת את יסוד המשפט ממקורו הטוב... ובכל מקום שאתה מוצא אגוריאות של גויים, אף  

על פי שדינם כדיני ישראל, אסור לדון בפניהם, שנאמר "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", לפניהם  

, המפורדת ללאומים לוחמים זה בזה בלא רחמים יונק  ולא לפני גויים. כי המקור של החברה האנושית 

הוא עדיין ממקור הרשעה, והצורה המשפטית באה לא מהמלחמה נגד העוול בכלל, אלא מהרשעה וצרות  

העין נגד האיש האחר שאינו בעל אותו הרכוש, וההזדמנות הארעית שנתדמו הדינים בצורתם החיצונה,  

 ל נטיית הנפש שיסוד המשפט יונק ממנה". אינה יכולה לטהר את הזוהמא המקורית ש 

למה שמסברא לא יתחייב בצורה רשמית על נזק  - אבל עדיין, צריך לחדד את הגדר שהגדרנו לעיל

 שעשה? זה הכי הגיוני ומוסרי!

 

 הרתעה ואיזון בתשלום הנזק. ו

 כדי להבין את העניין, נרד לשורש הסיבה של חיוב תשלומין.

שמחייבים תשלומין היא כדי שלא יהיו עוד נזקים בעולם, כמו עבירות של חילול שבת עיקר הסיבה 

אלא המטרה העיקרית היא שלא יהיו  - לדוגמא; ודאי שאין לקב"ה עניין לייסר את מי שלא הקשיב לו

לגבי עונשו של זקן ממרא: "וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד" פסוק עוד חילולי שבת, כמו שכותב ה

 . )דברים יז, יג(

כי עיקר המטרה שלנו  - לולי התורה אולי לא היינו מחייבים תשלומין, אלא מכים אותו ומחנכים אותו

לאו דווקא ע"י  - היא להרתיע אותו, שהמעשה לא יחזור על עצמו. כלומר, מסברא היינו מחנכים אותו

ר על האיזון של העולם: מצד  מגיעה ומאזנת את צורת התשלום. יש עניין לשמווהתורה  ,תשלומי כסף

אחד צריך לדאוג שלא יעשה זאת שוב ולכן משלם, אך מצד שני אדם צריך לשמור על ממונו שלא יינזק, 

וכן ישנם מקרים שפחותה השכיחות של הנזק, ובעל השור לא כל כך היה אמור להעלות בדעתו שהוא 

 
אצל עמ"י יש חידוש    -על פי זה אפשר להסביר את דברי חז"ל שהשב בתשובה מאהבה "זדונות נעשות לו כזכויות"    5

 שחידשה תורה, גדר של חזרה למצב הקודם שניתקן ע"י מעשה התשובה. 
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. אפשר לומר (שונים חצי נזק, קלב"מ וכדו'לכן התורה פטרה אותו בצורות ומקרים    -  יזיק )שור תם וכדו'(

 שזו הסיבה שהתורה פטרה שן ורגל ברה"ר.

נמצא אם כן, שעיקר הסיבה שהמזיק חייב לשלם היא ההרתעה, לא רק השלמת החיסרון של הניזק; 

 והתורה הורתה לנו איך לחייבו בצורה מאוזנת, שלא נגרום למזיק להתרושש מנכסיו בגלל נזק שעשה.

 

 סיכום. ז

בין התוס' בקידושין לבין  מחלוקתלגבי היחס בין חידוש התורה בנזיקין לבין הסברא הפשוטה, ראינו 

התוס' רא"ש האם התורה חידשה את חיוב הנזיקין עצמו, או שמא רק את הדינים המתפרטים מעצם הדין.  

סברא, והחידוש של ניסינו לחלק בדברי תוס' בין המקרים השונים, ולומר שלפיו היינו מחייבים נזיקין מ

התורה הוא רק לגבי הסך, כדברי הרשב"א. אך הוכחנו שזה לא כל כך מסתדר עם תוס' במקומות אחרים  

 . )כתובות, בכורות(

הראנו מהמשך המסכת שיש סברא להקל בתשלומי ממון, אולי אפילו עד כדי פטור מוחלט. תלינו זאת 

זה שממונו הזיק. שלפי התוס' רא"ש חייב בנזיקין בחקירה האם חייב בנזקי ממון מכך שלא שמר, או עצם 

וכיוון שזה סברא פשוטה, גם לולי התורה היינו מחייבים על זה. אבל התוס' סוברים    -  כי לא שמר על שורו

 צריך את שהתורה תחדש זאת.  - שחייב כי ממונו הזיק, וכיין שזה חידוש

ייתא, וראינו שבית האוצר הביא את הפנ"י הבאנו שאלה האם סברא מסוגלת ליצור חיוב או מצווה דאור

שסברא פשוטה כן הופכת את העניין להיות מהתורה, והצל"ח חלק על דבריו. על פי זה רצינו להסביר את 

התוס' רא"ש לתוס', שהתוס' רא"ש סובר שנזיקין זה סברא פשוטה, אך התוס' סוברים שבנזקי  מחלוקת

מרנו שאולי גם תוס' מסכימים עם התוס' רא"ש שחיוב נזיקין ממונו צריך את התורה כדי לחייב נזיקין. א 

חיוב ממון אמיתי, מציאות   -  יכול להילמד מסברא; אבל הם מחפשים דבר יותר חזק, שאותו יוצרת התורה

 של שיעבוד, הלוואה גמורה כפי שכותב הרמב"ם. 

תורת פיוס, ולא תמיד , שלפני חיוב התורה אולי האדם היה משלם, אבל בביאור נוסף קצת שונה הבאנו

זה היה מתבטא בחיוב ממוני. באה התורה וחידשה שאפשר להחזיר את המצב לקדמותו, את הנזק ממש. 

שהגויים מחייבים בתורת פיוס, אך אצל   - ואולי זה ההבדל בין חיובי הנזיקין של גויים לבין של ישראל

 עמ"י יש גדר מיוחד של החזרת המצב לקדמותו. 

ה לפני חיוב התורה ומה אחרי, ירדנו לשורש סיבת חיוב הממון. הסברנו שעיקר הסיבה כדי להסביר מה הי

שהמזיק חייב לשלם היא ההרתעה, לא רק השלמת החיסרון של הניזק; והתורה הורתה לנו איך לחייבו 

 בצורה מאוזנת, שלא נגרום למזיק להתרושש מנכסיו בגלל נזק שעשה. 


