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וגם הוא לא כתב כן אלא בהיזק גדול , א"ל אלא הרמ"שיעוריהם בחז

 .שממילא התבאר שדינו כחציו מצד היותם היזק גדול, של מים

המזיקקד ימת

האם , והיא, קיימת השלכה נוספת העולה מגדרי הרחקה אלו  .כו
כיון שאינו מזיק לו בשעת , מותר להניח את המזיק לפני בוא הניזק

 ב"וי א"ויתבארו גדרים ודינים אלו בהרחבה בסימנים י, הנחתו

  .בהמשך למה שהתבאר כאן בגדר חץ שמחויב הרחקה

השלישי מעורב-הסוג אחר כח

וסקים שאם הזיק על ידי גורם אחר כאופן של הסוג הסכימו הפ  .כז

פ כאשר "הרחקה עכבאבל חייב , השלישי אינו חייב לשלם על הנזק

אף  קיים חשש סביר שמיד עם מעשה האדם יצטרף הכח הנוסף ויזיק
אם היא מצויה כרוח כח אחרההיזק נוצר רק בסיוע כ

לג
כיון שזהו  ,

היזק מיידי כחץ
לד

על כך וואפשר לכפות. 
לה

.  

אוריאל                בנין

 .באופנים שונים' ומה נחשב מצוי יתבאר בסימן ז לג
לד

, מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע אמות, :)ב"כ(ב "משנה בב ,שם ז"ה ט"קנ 
התבאר בגמרא ש ,חבירושל שובך הנמצאים ב יםונותזיק לי כדי שלא תקפוץ הנמיה

תקפוץ , שבו נמצאים היונים, הטעם משום שמא ברגע שיסמוך את הסולם לשובך
בדין כלשון הגמרא  .אסור ,פ שזה אינו אלא גרמא"ואע, נמיה ותאכל את היונים

  .ע"וכן הוא לשון השו, א"ן והרשב"וכמו שביארו הרמב, "זמנין דבהדי במנח"

כתב שצריך להרחיק מלאכת אבק ועפר או ריח מחצר  )ד"ל' סעה "קנ' יס(ע "ובשו
ב "ב .ק ס"ב(נראה מהגמרא  ךוכ, בסיוע הרוחרק אפילו שהיזקם נגרם , חבירו

יוסי ' שסברו שר) ה זיקא"ד. ו"כ(' ודלא כתירוץ אחד בתוס, גרמא אסור:) ב"כ
  .מתיר

  עיון משפט

י שסברו "ן ונמוק"הרן "יחא לרמבהנד, מדוע חייבו להרחיק באופן זהויש לעיין 
פירוש היזק שגורם שבגרמתו נשלחים חיצי , שחייבים להרחיק גם גרמא דגירי

ם "אבל לרמב .ככל גרמא בנזקי ממון, אף שחייב להרחיק פטור על נזקיה, הנזק
וסייעתו שחיוב הרחקת נזקים הוא רק על נזק בידיים מה תירצה הגמרא מדוע 

  .המזיק רק הנמיהו הרי האדם אינ, חשיב גירי

כי , לומר שלהלכה אינו חייב באופנים אלוי "ואמנם נראה שמשום כך הוכרח רש
  .בידייםשלשיטתו רק חייבו חכמים הרחקה נזק 



 צדק  ד סימן –נזקי שכנים בהלכה משפט

  

90

לרוב הראשוניםם לא התרחק והזיק פטור בדיני אדם כדין גרמא א
לו

 ,

בסימן הבאתבאר ודין זה י
לז

. 

ברשות או ממונו שמשתמש בהם לצרכיו  מעשיואין חיוב להרחיק   .כח

אוריאל               בנין

והנה בחיוב הרחקת הסולם מחשש לנמיה רבו הדעות בראשונים באיזה אופן 
 םק סבר שמדובר כשהנמיה היתה כבר על הסול"שאנץ הובא בשטמ' תוס, מדובר
, ם אבל לא מסתבר"ולכאורה היה אפשר לומר שאולי כך פירש גם הרמב, וקירבה
שחששו ם כפשוטו "אלא נראה שפירש הרמב. העיקר חסר מן הספר ןכם כיון שא
י שבעוד "כמו שכתב רש. ותזיק יסמוך את הסולם תקפוץכאשר שמא מיד חכמים 

ה הנזק בהחזיקו את צריך לומר שסבר שכיון שמתוך ידיו נעש. שאוחז בסולם קפצה
  .נחשב כמקרב בידיו את ההיזק לניזק, הסולם

לה
נ "ר הגר"והסכים מו, שהתבאר בכל המשניות" מרחיקין"זוהי משמעות  

  .א"נוסבוים שליט
לו

כיון שגורם להיזק על ידי דבר , אין חיוב תשלום:) ב"כ(פ לשון הגמרא בנמיה "ע 
אסור אבל פטור שבנזקין  גרמאוהוא הנקרא , ואינו מעשיו עצמם, שאינו ממונו
מדפי . ב"דכ(י "ובנ, ש"ובטור בשם הרא, )שם(ן "וכך כתב הרמב, מתשלומים

פסק כמפורש ) ד"ל' ה סע"קנ' סי(ע "ובשו, ג שם"ז הובא בשלט"והריא, )ף"הרי
' סי(מ "כ נתה"וכ, י רוח מצויה"בדין המנפץ פשתן והזיק הפשתן עבגמרא לפטור 

  .בדין הנמיה גם פטורע ל"שמודים כו) ז"ק י"סה "קנ

גרמא דגירי , שלאו איהו גופיה קא מזיק) ה עוד יש"ד(ג "ן בקונטרס דד"הרמבל "זו
י נעשה מחמת "ולא גורם אלא מסייע בעלמא שע, דנמיה הוא דמזקא' הוא וכו
  .ל"עכ, הסולם

היינו לשיטתו שחיוב הרחקת נזיקין , שהעיטור חייב אף כשמזיק עם כח אחר פ"עוא
ע "לדעת השו וכבר כתבנו ששיטתו אינה עיקר להלכה, ונו המזיקהוא משום ממ

ולא , )ג"ל' סע( לחייב את מי שלא הרחיקאלא למחצה ע "הביאו בשולא ו, א"והרמ
י "ונ: ק נ"ב(' תוסכ "וגם מש. מ שם"וכן כתב נתה. יטורכדעת העבהרחיק כראוי 

כך א נפסק ל ,דין מעמיד בהמה על קמת חבירו ואוכלת משםמלחייב  :)ב כב"בב
  . להלכה

לז
הפשתן פטרו מלשלם על היזק שנגרם מניפוץ ) .ו"כ(ב "ובגמרא בב, ד"ה ל"קנ 

ובכך , זקו רק בגרםיכיון שה, לשכנו הוהזיק ה את נעורת הפשתןוהרוח היתה מוליכ
ד לפטור בכל ההרחקות "את ראית הראב) בסוף קונטרס דינא דגרמי(ן "דחה הרמב
ם "וכאמור בגמרא וברמב, שפטור לגרמא דגירי, ייבשחוחילק בין גירי , מתשלומין

 .נחשב גרמא ופטור על כך, כל שאינו יכול להזיק מכח האדם בלא שתוליכנו הרוח
  .בלא להזכיר דעה החולקת, ע פסק בדין פשתן שפטור"ובשו
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אם הנזק שיגרם על ידם לא יהיה ישיר, עצמו
לח

היזק , והגדרתו היא. 

אוריאל                בנין

לח
  עיון משפט 

  שני סוגי גרמא -  גדר הרחקת נזיקין בגרמא

נראה לבאר שיש שתי , י רוח"בגרמא שעת אם כן מהו שחייבו להרחיק גם נזק "וא
, את הנזקבעצמו פועל אינו האחד משום שהאדם , סיבות מדוע היזק נחשב גרמא

, אבל עיקר המעשה נגרם ממעשה האדם מצטרף למעשהועל ידי גורם אחר שאלא 
והשני היזק שאינו מעשהו של האדם רק מעשהו היה שלב מכין למעשה ההיזק 

  .פרדשנעשה על ידי דבר אחר בנ

ל שחיוב הרחקה בין שכנים יכלול כל ורק היזקות ישירים כללו בכך "וכשגדרו חז
גם אם ההיזק נחשב גרמא כזה שנעשה ישירות מתוך מעשה האדם אלא שיש לו 

  .סיוע מגורם אחר

שחייב המזיק להרחיק את , יוסי בגירי דיליה' והוא מה שאמרו בגמרא שם מודה ר
נכלל בהגדרה זו הסוג הראשון של ו, כח משלחומזיק מובהיזק הנעשה כחץ עצמו 
נכלל בו הסוג השני שנחשב  לאאבל , בכח נוסף שמצטרף אליו ומזיק על ידו גרמא

  .ולא ישירות ממעשיו, שני בהמשך ממעשיוכח שאינו מזיק אלא בגרמא מפני 

פירוש שהאדם הוא  "גרים לגירי) "ז"רע דף(לשון תשובת הגאונים וכך תתפרש 
ן ושאר "הרמבמכאן לשון ו ,וזה אסור ככל גרמא, באמצעות גורם אחרהגורם לחץ 
מדובר מה שאין כן כאשר . את ההיזקמפעיל ש, קראוהו גרמא דגירישהראשונים 

מותר לעשותו  - וממילא אינו קרוי חץ כלל ,בגרמא מצד שההיזק עצמו אינו ישיר
  . ואינו חייב להתרחק, ברשות עצמו

, מותר ר בשני שכנים שכל אחד רק משתמש בשל עצמוכיון שמדוב ,והטעם לגדר זה
כשגם שכנו יכול , רשותו מפני תשמישי רשות שכנואת ואין הגיון לחייב אותו לבטל 

  .'בסימן ג תבארהכמו ש, להרחיק את תשמישיו ולא ינזק ממנו

שגם  ,וחילקו, הוכרחו חכמים למצוא גבול מתי להגביל שימוש פרטי שמזיק לחבירו
, נחשב כעושה בשל עצמואם הוא , מותרומתפשט אל רשות חבירו פולש שהיזק 

הרי זה כעושה ברשות חבירו , כבר מפריע בשל חבירוהוא יתו יאבל אם משעת עש
א "כ מעצמו בחזו"וכ, יב' הע' ה הובא לעיל בסימן ג"כ ביד רמ"כ[ ואין לו זכות בכך

אין בכך משום , ן כשמונעים אותו מלעשות מעשה כזהולכ ].ב"ק י"ד ס"י' ב סי"בב
  .על בסיס איסור עשיית היזק אלא הגנה על רשות חבירו, נטילת ממונו ורשותו

על בסיס איסור עשיית  כח אחרגם בסיוע ותקנה זו שייך לתקנה בכל נזק ישיר 
כיון שצורת הנזק היא ישירה אל רשות  .בהלכות נזקי ממוןשנאסר גרמא ב היזק
ובנזיקין לא נאסר אלא מה , והרי זה כעושה מעשה נזק בתוך רשות חבירו, ושכנ

אבל במעשה שנחשב גרמא משום שאין . ולכן חייבו להרחיקו, שעושה לחבירו
למרות שאם הזיק בכך לחבירו או לממונו יתחייב , ההיזק פועל ישירות אצל חבירו

  . אבל חיוב הרחקה מראש לא התחדש בכך, בדיני שמים לשלם

אם לאסור את , ועל פי זה יש לבאר את סיבת המחלוקת בגמרא בין רבינא ורב אשי
. מעשה הפשתן שהיו כותשין והרוח היתה מעיפה את נעורת הפשתן ומזיקה לחבירו
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 ממנו נזק במשך יתפתחאם ברור ש אף, יתוימתחילת עשזיק שאינו מ

הזמן
לט

. 

לריח  רגישות

עד כדי , הורים גילו שילדם רגיש לריח ממאכל מסוים: שאלה   .כט
כשבאו לרשום , שגם אם יהיה המאכל במרחק ממנו עלול להתעלף

את ילדם לבית הספר בקשו מהנהלת בית הספר לאסור על כל 
האם על , תלמידי בית הספר שלא להביא את אותו מאכל לבית הספר

  .או להמנע מלקבלו משום כך, לדרישתם המוסד וההורים להענות

  :ושלושה ספיקות הדבר

  .האם היזק זה נחשב כחץ .א

  .האם זכותם של הרבים עדיפה, גם אם הוא כחץ .ב

כיון שהם היו רשומים בבית הספק , האם נחשב שהוא בא לרשותם .ג
  .לפניו

אוריאל               בנין

וקשה מה . יתא בזורה ורוח מסייעתויורב אשי הוכיח להיתר מהבר, רבינא אסר
ענה ע מה "גם צו, עשותולשככל גרמא פטור אבל אסור הוכיח הרי גם שם הוסכם 

  . לו רבינא

שנחלקו האם בכל מקום שאם יזיק יעבור באיסור משום , ולפי מה שכתבנו מבואר
וסבר רב אשי  .או לא, גם חייבו חכמים הרחקה ברשותו הפרטית, גרמא בנזיקין

כיון , שאף שבהלכות שאר נזקי ממון אסור אולי בין שכנים לא חייבו להרחיק
ונחלק רבינא שאין הבדל וכל , טור ויש בו צורך השימושיםשאינו אלא גרמא שפ

שחייבו והיינו כאמור כאשר ההיזק כחץ וכן הלכה , שאסור גם חייב להרחיק
אבל , מצד שמעורב בו כוח אחררק נחשב גרמא ש, הרחקה בכל נזק ישיר כעין גרמי

תשמישי שאינו ישיר לא חייבו שיבטל גרמא ובנזק , מצד מידיות הנזקחסרון בו אין 
  .רשותו

לט
' ה סע"קנ' סי(ע "ובשו, יוסי מרחיקין את האילן מן הבור' ב אמר ר"משנה בב 
מי שבא לעשות משרה בצד , ל"ז) ה"שכנים ה' י מהל"פ( ם"פ הרמב"כתב ע )א"ל

', והולכים ומפסידיים את הירק וכו, ירק שהרי מי המשרה הולכין ונבלעים בארץ
שלושה ' מ צריך שירחיק משרה מהירק וכו"ומ, אינו צריך להרחיק בכדי שלא יזיק

  .ל"עכ, כדי שלא יהיה היזק בידיים, טפחים או יותר מעט

אלא בא , ה בכל כיוצא בזה שאין ההיזק בשעת מעשה"וה, ל"א הוסיף ז"וברמ
  . ל"עכ, על הניזק להרחיק את עצמו, כ"אח


