
  

  

  
  
  

  

  

  

    .חובת תיקון או תשלומים ז. .דעת האחרוים בזה ו. .יתן לתקן  ה. .אופן השומא ד. .חפץ שאין לו ערך בשוק  ג. .שומת הזק ב. .איסור להזיק ממון חברוא. 

  .  הזיקספק אם   .בי .יש ביטוח על החפץ  יא. .יוקרא וזולא  י. .לא פיחת ערכו או שאיו עומד לתיקון ט. .ביצוע התיקון ע"י המזיק או ע"י היזקח. 

  .  שהזיק יש אומדא דמוכח או רגלים לדבר .גי

  איסור להזיק ממון חברו א. 
ואם  ,אסור להזיק ממון חבירוש סי' שעח סע' א)חו"מ ( ע" שוטה. ועפי"ז כתבו אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד (כו.) בב"קתן 

דווקא שאיו אוס  ד   ב)-(שם סע' א  הרמ"אוכתב  פ שאיו הה, חייב לשלם זק שלם, בין שהיה שוגג בין שהיה אוס.  "הזיקו, אע
. (ב"ק סי' א) בקהלות יעקב  וכבר האריך בזה ,דאיסור זה הוא משום ואהבת לרעך כמוך ולפ"ע (ב"ב סי' קז) ביד רמ"ה ועי' .גמור

ואף אם לא מתה הבהמה ולא שבר הכלי אלא הוזקו ופחתו מדמיהם פחת שאיו חוזר, חייב לשלם הפסד הפחת כמבואר  
   ועוד מקומות. )סע' ד(ש"מ ו שפ"ז ,ג)-(סע' א ת"ג ים בסימ
  שומת הנזק ב. 

מהג דייין הוא שאין שמין לא לגב  ופרש"י. אין שמין לא לגב ולא לגזלן אלא לזקין (יא.) בב"קולעין שומת הזק שיו 
אצלו אין שמין הבילה והשברים לבעלים שיחזיר גב הפחת אלא ישלם בהמה   ולא לגזלן שאם גב וגזל בהמה או כלים ופחתו

כיצד משלמת מה שהזיקה שמין  ,ירדה כדרכה והזיקה משלמת מה שהזיקה (ה:) ועיי"ש דתן  וכלים מעולים והשברים שלו.
ר' שמעון אומר אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורים אם סאה  ,בית סאה באותה שדה כמה היתה יפה וכמה היא יפה

. שדההמה"מ אמר רב מתה דאמר קרא ובער בשדה אחר מלמד ששמין על גב  (ח:) בגמ'ואמרו  .סאה אם סאתים סאתים
  סי' ת"ג ותי"ט. בועי' . (סע' ד) בסי' שצ"דבשו"ע וכן הוא  

הלא בכלי או בהמה שהזיקה שמין את כל הבהמה כמו שהיתה שוה וכמה  שתמה על דין ה"ל ד (ב"ק סי' ו ס"ק ג) חזו"אב ועי'
א״כ הדין ותן ששמין כל השדה כמה פחתה דמיה והכא לא שיימין כל השדה למכור אלא כקמה  ,זקההיא שוה וזו שומת 

דמי לכלי ובהמה דהתם השיווי הוא   בלא קרקע כס׳ ולזה מצרכין קרא ובלא קרא הוי שיימין את הזק בפ״ע, וי״ל דלא
וכהיזק עשה בהפרד חלק ממו, והלכך  ,וכל חלק איו כלי ולא בהמה ,מחמת שלימותו ובשלימות צורתו הוי כלי והוי בהמה

ואם אכלה   ,בכלי, אבל אכלה תבואה מן השק אין שמין כל השק שאין שק קוה שם לעצמו אלא כל גרעין וגרעין בפ״עשומא  ה
והיה הדין ותן דגם באכלה קמת השדה שמין בפ״ע ובזה ,  סאתים  ,םואם סאתי  ,סאה  ,משלמת מה שאכלה אם סאה  מן השק

. ועיי"ש שאם אדם קלקל כותל בית שאם ישום כל הבית איו פחת כ"כ, כיון שאין חדשה תורה דשמין אגב שדה אחר, ע"כ
בחפץ חיים ועי'  ועי' להלן לעין אם מזיק חייב דמים או תיקון.    עומד למכירה אלא לתקן בדקיה, משלם הוצאות התיקון.  תבי

אולם כבר פשט מהג בתי דיים  ,הגר"חבשם  אות קב) הגר"ח(ח"ד ההגות  תשובות וההגותבשם הח"ח. וכן  (ח"א דף קסה) ופועלו
יוצא שמי שפגע ברכב ושבר פס וכדו'   החזו"אולפי    .(קוטרס הל' חובל ומזיק אות )  הגריש"א זצ"ל, וכן דעת  כהחזו"אלפסוק בזה  

לא משערים הזק לפי ירידת הערך של הרכב כולו אלא לפי זק הפס בלבד כי דרך העולם להחליפו ולהחשיבו כדבר פרד. 
  .ו) (זיקין סי' ט שלמהפ שבמ ושו"ר שכ"כ

    ו ערך בשוק ן ל שאיחפץ ג. 
 סי' סו ס"ק לג) ועי' י' קמח ס"ק אס( תיבותלומציו  ,יזוק אין לו ערך בשוק ורק כלפי הבעלים שווה כסףהאלא שלפעמים דבר 

רק לבעליו ואין לזה ערך   הזיקו, דכיון שהדבר שוה עלכל חפץ שאין אפשרות למכרו בשוק אין המזיק חייב לשלם שקט ש
    .בשוק חשב כדבר שאין לו ערך ואין לו דין מזיק

הקשה על התיבות דמה בכך שאיו שוה למכרו בשוק, כיון שהוא שוה לבעלים והוא הזיקו,  שפו ס"ק א)  '(סי  בערך שיאמם 
שהכהים שפגלו במקדש מזידים חייבים,  ).(ג גיטיןדמהא  תיבותה עלהקשה ) מ-לט  '(ב"ק סי והקהלות יעקב למה לא ישלם.

חייבין לשלם דמיהן לבעלים, שהרי צריכין להביא אחרים, ואי מי דבה היא קשה בעייו שלא הקריב קרבו, שהרי ד  ופרש"י
מקור הוכן פסקו  להביא דורון היה מבקש. והרי זה שאים יכולים להביא דורון, איו מכר בשוק, ומ"מ חייבים המפגלים.

 לציון אורוה (ח"ח סי' קד)אבן ישראל ה ,סי' קלה) ת'( המח"ש  ,)שם( חזו"אה ,)אות ב (חו"מ סי' קא ראשי בשמיםה  ,לא) תשובה( חיים
אע"פ שצריך לפייס  ,וכדו' של זקיויש לו ערך רגשי בלבד כגון תמות חפץ ש[ו .בכה"גלחייב באר"י  "דב מהג. וכן (חו"מ סי' ד)

שיצא לחדש  הגר" וסבוים שליט"א שמעו בשם. אמם של דמיםאיו חייב לשלם כיון שאין לו ערך את היזק י"ל שמ"מ 
  .]ל, ואכמ"דאם היזק יכול לפתח שוב את התמוות חייב המזיק לשלם הוצאות הפיתוח מדיא דגרמי

  אופן השומאד. 
לשלם   בדבר שהוא ממש ממון ראה דצריכיםש)  שם(  ש"מחהדעת  באמת  ו  היזוק.  דברערך    בכה"גאיך שמים  יש לעיין  אלא ד

ולפעמים משלמים   ,לו כפי שהוא צריך להוציא כדי לקות חפץ כזה שהפסידוהו ולא מדד כלל בכמה יוכל למכור זה לאחרים
לו פחות, דהתורה אמרה מכה פש בהמה ישלמה ולשון ישלמה הייו להשלים שיהיה לו בהמה אחרת ולא מספיק מה שישלם 

שאם היזק   דהגרשז"א זצ"למשמיה  כתב    (ח"א סי' קי)  בספר שמרו משפטו, ע"כ.  יםלו כשיעור שהי' מקבל אילו הי' מוכר לאחר
מוכן היה לשלם בעד עסקת חליפין שיקבל חפץ חדש והוא יתן תמורתו את החפץ הישן עם תוספת דמים לפי"ז עומדים על 

   .הגר" וסבוים שליט"א ובדרך זה שמעו בשם .שומת חפץ הישן
את החפץ הישן בשמאות יחסית  דיש לשום את ערך החפץ בעצמותו, ע"י שישומו )ח"א סי' קי(שמרו משפט  "ק זצ"להגרדעת ו

לחפץ חדש, וכגון אם בגד חדש תקופת השימוש בו שלש שים, הרי שלאחר שה חשיב אותו שפחת שליש שוויו וכן ע"ז הדרך 
ה יותר מהשים האחרוות שאין הבגד  והרי השימוש של השים הראשוות שווהעירוי שיש לעיין בזה כי  [  .לפי יושו של הבגד

  איך אפשר לחלק לפי השים שוה בשוה].בטיבו כ"כ ו
   "ל.כלשער הזק יש  ,וכדו'וישן אין לו שווי בשוק מחמת שהוא משומש  'אפי וכיוצ"ברכב  לולפי"ז ב"ד אם שבר פס ש

  ניתן לתקן  . ה
לשלם   תיקוןבת  וח  עליושחל  לשלם הפחת או  חל חובת דמים  האם על המזיק    הזקאלא דאכתי יש לעיין במקום שיתן לתקן  

מחמת הזק אבל ברצון הבעלים בכללו לא ירד מערכו  ואיכא כמה פ"מ בזה ובייהם כשהחפץ    .דאוג לתיקוואו ל  דמי התיקון
  ורצון המזיק לתקו.ה והתיקון קטן ממ האו להיפך במקום שירידת הערך גדול ,לתקו
פ שהודה במקצת או "אע כו'עליהן מן התורה, הקרקעות והעבדים  ואלו דברים שאין שבעיןב) -א(טוען פ"ה ה"  הרמב"םכתב 

 ,שתי שדות מכרת ליהתובע את חברו, ועל כן  .לן שבע שבועת היסת אם היתה שם טעת ודאיו, ועל ככו' 'שיש עליו עד א
ומערות והפסידוה והרי הוא  הרי זה שבע היסת, וכן החופר בשדה חבירו בורות שיחין  ,כו' 'לא מכרתי לך אלא א לה טועןהו

או שהיה שם  'מערות והוא אומר לא חפרתי אלא א ב'או שטעו שחפר  ,חייב לשלם בין שטעו שחפר והוא אומר לא חפרתי
טעה על כ תמבואר שטעה על זק בקרקע חשב שחפר והוא אומר לא חפרתי כלום, הרי זה שבע היסת על הכל, ע"כ.  'עד א

  . עיי"ש ,(ה.) בב"מ מהא דאמרו רמב"ם דין זהשיצא ל (שם) שההמגיד מ וביאר קרקע.
אבל אם תבעו לשלם פחתו   ,כתב על הרמב"ם דראין דברים שתבעו למלאות החפירות ולהשוות החצירות  (שם)   ראב"דהאולם  

בב"י המובא  ברשב"א    ועי'  כ."ע  ,הרי הוא כשאר תביעת ממון וכמי שאמר לו חבלת בי שתים והוא אומר לא חבלתי אלא אחת
  .שם הב"יוכ"כ  ,בריש סימן צ"ה שדעתו כהראב"ד

שהראב"ד חולק על הרמב"ם למד  שם    מגיד משההאולם    לבארו.בא  אלא  על הרמב"ם  ו חולק  ומשמעות לשון הראב"ד שאי
אלא אם רצה משלם   אין ביד התובע להכריח לתבע למלאות החפירותוכתב ליישב קושית הראב"ד שאין חילוק זה כון שהרי  

כ. וכן "ע  לו זקו והפסדו הילכך מה לי תובעו למלאות מה לי תובעו בדמים כאן וכאן תביעתו דמים הבאים מחמת הקרקע הן,
   בפוסקים דלקמן פרט לדעת הש"ך כמבואר בסמוך. הוא. וכן קטו דפליגי (סע' ו) "ארמ וה  (סי' צה) הב"י

יכול להכריח למלאות חפירות אם  התובע איןתביעת על בורות כו' חשיבא תביעת קרקע ו "ממצא דלהרמב"ם לפי הבת המ
ודעת הראב"ד שהדבר תלוי באופן התביעה  .ליתן דמים התבע"צ א אותם למלאותהתובע רוצה ליתן דמים, רק אם ירצה 

  תיקון או דמי הפחת.
  דעת האחרונים בזה ו. 
דפלוגתת השו"ע והרמ"א   ס"ק יט)(  סמ"עה  וכת'פסק כהראב"ד.    )שם(  הרמ"או  שפסק כהרמב"ם.סע' ו)  (  ה"צחו"מ סי'    בשו"ע  ועי'

  . עיי"ש ,שאחר זה בסע'שם הרמ"א  שהביאתלויה בפלוגתא 
כרש"י  היא ובא במגיד משהמושהעיקר בהבת הש"ס ב"מ ה ,לא פליגי דדלעולם הרמב"ם והראב" כת'(ס"ק יח)  ךהש"אולם 

. ומש"כ אם תובע ממו דמי הזק אין הדבר בכלל קרקעאבל  ,ותובע ממו קרקע ולא תיקון הזק כו' חפר בורותשדמיירי 
ח לתבע למלאות לו החפירות אלא אם רצה משלם לו זקו יאים כוים שהרי אין ביד התובע להכר שדברי הראב"דהמ"מ 

והפסדו הלכך מה לי תבעו בדמים ומה לי תבעו למלאות כאן וכאן תביעתו דמים הבאים מחמת קרקע הן. אין זה כון דאע"ג 
היכא שאפשר לתקן מסתברא שחייב המזיק לתקן לתקן הזק, אבל "א שפ"ז דשמין למזיק, הייו היכא דא 'סיב"ל ידקי
תימא שאין חייב, מ"מ דעת הראב"ד כוה, וכותו דהיכא שאפשר למלאות החפירות ואף שאיו חייב לשלם אלא   ', ואפיהזק

 קרקע.לל טעת  דבר העומד לתיקון בכשמבואר    דמים מ"מ ודאי בדמים שיתן לו ימלא החפירות, א"כ תביעת קרקע היא, ע"כ.
  הערוה"ש דעתשפ"ז. וכן  'סירוכן קט ב ,, ואם א"א בתיקון איו אלא תביעת דמיםהזק המזיק לתקןחובת שמצדד עוד ו
  . יה לפי כןמזיק מחויב להחזיר הזק כמו שהל כש (סי' שמ ס"ק ג) מהתיבות ר'כן העירוי שו .סי' שפז)ר(

  
  
    

  
אמר רבה בעלה בעיר אין (פא.)  בקידושיןאמרין  -א 

משום יחוד. רב ביבי איקלע לבי רב יוסף בתר    חוששין

דכרך ריפתא אמר להו שקולי דרגא מתותי ביבי, והא  

אמר רבא בעלה בעיר אין חוששין משום יחוד, שאי 

  רב ביבי דשושביתיה הואי וגייסא ביה.

להלקות  -אין חוששין לה משום יחוד (שם)  ופרש"י

  . ](שם ל"ב:) הר"ןדמסתפי מבעל השתא אתי. [וכ"כ 

פי' בקוטרס אין חוששין להלקות   -(שם)    התוס'וכתבו  

משמע מתוך פירושו הא איסורא מיהא איכא, וקשה 

דא"כ מאי פריך בסמוך על רב יוסף דקאמר שקולו 

דרגא מתותי ביבי והאמר רבא בעלה בעיר אין חוששין  

משום יחוד, ומאי קושיא הי דמלקות ליכא איסורא 

חוששין כלל משום מיהא איכא, וראה לפרש אין 

יחוד ואפילו איסורא ליכא. ע"כ. וכן הוא בתוס' 

  (שם).הרא"ש ובתוס' רביו פרץ 

דאפי' איסורא ליכא. (מהדו"ב פא'.)  הריטב"אוכן פירש 

ופי' טעמא משום דבעלה בעיר מירתת סבר השתא 

[אלא דסיים  אתי השתא אתי ולא אתו לידי איסורא.

יחד משום הרחק דמן דציע אפי' בעלה בעיר לא יתי

  ]. (או"ח תיב כ"ג ח"א) בר' ירוחםמן הכיעור. ע"כ. וכ"כ 

(פכ"ב  דכתב  הרמב"םוכדברי התוס' מבואר בדברי 

אשת איש שהיה בעלה בעיר  -מהל' איסורי ביאה הי"ב) 

איה חוששת לייחוד מפי שאימת בעלה עליה, ואם 

היה זה גס בה כגון שגדלה עמו או שהיתה קרובתו לא 

  עמה ואע"פ שבעלה בעיר. ע"כ.  יתייחד

דאחר דהביא דברי  (קידושין פ"ד סי' כ"ב)  ביש"שויעויין 

 והסמ"ג (שם)התוס' כתב דכן יראה דעת הרמב"ם 

(סי'  בט"ז וכן דעת רוב המחברים. [ויעויין (לאוין קכ"ב) 

 דכתב דאף לדעת הרש"י ליכא איסור ע"ש]. כ"ב ס"ק ז')  

(סי' כ"ב   בשו"ע וכדברי התוס' והרמב"ם פסק לדיא

  . ס"ח)

קט לדיא דלכתחילה אסור (סי' כ"ב אות ז')    הב"חאולם  

להתייחד אפילו בעלה בעיר כפרש"י והר"ן, ודלא 

  כמ"ש בשו"ע.

דציין לדברי הרש"י והתוס' (ס"ק י"ב)  בח"מויעויין 

דח' אי אפי לכתחילה שרי, ולדברי הב"ח. וראה 

(ס"ק י""ב)   הב"ש מדבריו דיש מקום לחוש לדבר. וכן

כתב דדברי המחבר כשיטת התוס' ולרש"י אסור ואין 

לוקין עליו. ומשמע מי דס"ל דיש מקום להחמיר 

  בזה.

דהביא ברישא (סי' קכ"ו ס"ו)  בחכמת אדםויעויין עוד 

דעת הרמב"ם והשו"ע, והדר כתב דדעת רש"י לאסור 

  לכתחילה.

ופטים ס"ו)  (בספרו עוד יוסף חי פרשת ש הבן איש חיוכן בעל 

כתב דאע"ג די"א דאם בעלה בעיר אין חוששין לה 

משום יחוד, מ"מ לדעת רש"י ודעימיה איסורא מיהא 

  איכא. 

לא הזכיר דעת (סי' ק"ב ס"ד)  בקיצור שו"ע אך 

דכתב  (ח"א סי' ה')  בדובב מישריםהמחמירים. ויעויין 

דמצד הדין היכי שבעלה בעיר מותרת להתייחד 

(יש"ש קידושין  ר הכריע הרש"ל וכסתימת המחבר, וכב 

דדעת רוב המחברים כשיטת התוס' פ"ד סי' כ"ב) 

דאפי' לכתחילה מותר  (לאוין קכ"ו)והרמב"ם והסמ"ג 

(סי' ז' ס"א)   בדבר הלכההיכא דבעלה בעיר. וכ"כ 

  דאפשר להקל בזה. דהחזו"אמשמיה 
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דוקא בחפירת  ו ,  דאין יכול להכריחו למלאות חפירות אם רוצה ליתן דמים(שם)  המ"מ  כ  א'דר  'כת  ס"ק ז)סי' צה  (  תומיםהאולם    
קרקעות שהרשות ביד המזיק למלאות החפירות ולא לשלם דמים מש"ה הוי כתביעת קרקע, משא"כ בחבלה דהוא מעוות לא 

ומה שמבואר לעיל בשם התיבות שעל   ,ס"ק ו)  ביאורים   סי' צה(  תיבותה  וכן קט"ה הוי כתביעת ממון.  ויוכל לתקן רק בדמים מש
  .(אבל איו חייב לשלם הפחת כמבואר להלן בשם החזו"א) בפועל המזיק לתקן הזק הייו ע"י דמים או תיקון

    חובת תיקון או תשלומיםז. 
הש"ך יחא דאין שמין כמה פחתה  לפיוכת' ד )ד"ה והה לדברי שם( חזו"אה וכ"כ ,דאין כאן אלא חובת תיקוןיוצא הש"ך לפי ו

   ., ע"כהחצר שזה לא אמר אלא בזק שא"א לתקו
לפי דעה זו יש לחלק בין ג' אופים: במקום שלא שייך לתקן את הזק משלם פחת הזק כמה היה שוה וכמה היא שוה. אבל ו

לתקן את הזק אין משלם פחת הזק אלא תיקוו ובכה"ג להראב"ד יכול התבע לחייב את המזיק שיתקן לו  היכא דשייך
  . (סי' שיב ס"ק א) הדברי משפטוכ"כ  בפועל. ועכ"פ לכו"ע איו משלם פחת אלא דמי התיקון.

זקי  ב דבעל החצר חייב  ח.)מ( ב"ק מ והביא ראיה  ,איו חייב לתקן אלא ליתן דמי הזקד  ר"יבשם  (ב"מ ה.) מ"קבשאלא דעי' 
שכוות ר"י שאין עיקר חיובו כלל למלא, שאם עיקר  )שם(החזו"א הבור דעלי דידיה רמיא למלויי, ולא על בעל השור. וביאר 

הדין חיובו למלא אלא שפודה עצמו בדמים הדין ותן דכ"ז שלא שילם יהא חייב בזקי הבור, ועוד שאם עיקר חיובו למלא 
זק העומד  ממון כשאר זקין. ולפי"ז יש מקום לומר דאפי'    הוא  ותן דהו"ל תביעת קרקע ואין שבעין עליה, אלא עיקר חיובו

תביעת ממון, ולא תביעת קרקע כיון שמתחייב ממון כשעת הזק,  ואין שמין פחתא מ"מ חשיבא ן שמשלם דמי תיקווולתק
אה"ע  (  בחזו"אועי'    ., ע"כשרש התביעה משום שעומד לתיקון י"ל דחשיב תביעת קרקעש, ומ"מ כיון  לולא רמי עליה תיקוו כל

פחת הזק ואיו חייב אלא דמים החיוב הוא תשלום התיקון ולא  ומצא דלפי דעתו    .)פל"ב הגה מ(  משפט המזיקבו  )סי' פב ס"ק טו
אבל הוג לתקן היזק זה חייב לשלם לו דמי באופן שהזיק רכב באופן שלא ירד ערכו בשוק כ"כ    החזו"אולפי    .בלבד ולא תיקון

 כבר תחייב בתשלומים  חייב כיי"ל ד לאחר שהזיקו קיבל הרכב היזוק תאוה אחרת ושוב אין אפשרות לתקו  אם  התיקון, ו
  .כי עמד לתיקון

דאף לש"ך דוקא כשע"י התיקון יחזור הדבר לקדמותו, כגון ההיא דחפר בור שיכול שכת'  )זיקין פ"י הגה יז( פתח"שב ועי'
מחדש, לא מיקרי תיקון  ו  בר בו זכוכית יכול לעשות זכוכית חדשה, אבל בית שפל אע"פ שיכול לבותשלמלאותו, וכן בבית ש

אם גם ע"י התיקון לא יחזור החפץ להיות כמה שהיה, כגון כלי חדש, שסוף סוף לא ישאר אלא כלי והזק אלא פים חדשות. 
  מתוקן ולא כלי חדש, צריך לשלם דמי כלי חדש ולא השלמת התיקון, שלא אמרו שצריך לתקן אלא להחמיר על המזיק, ע"כ.

  (לדעת הש"ך ודעימיה)  או ע"י הניזק זיק תיקון ע"י המה  ביצועח. 
ר חברו וחפר בה בור שבעל השור חייב בזקי החצר  צעל הש"ך מהא דהכיס שורו לח מי תמה )סי' שפז( בתרומת הכריוהה 

 שאף לש"ך 'רכתב ד )שם( ובפתח"ש .כיון שמוטל על בעל השור למלאות הבור עשה כבורו ואי כהש"ך ,בורהאבל לא בזקי 
ובאולם המשפט  .אין המזיק חייב לטפל בתיקון הזק אלא שצריך לשלם ליזק הוצאות התיקון, וא"כ לאו בעל הבור הוא

  שם בזה. בחזו"אועי' עוד  צר חברו שאין לו רשות להכס ולתקן.חכתב דשאי בור ב (שם)
  אינו עומד לתיקון לא פיחת ערכו או שט. 

או של החלק ממו הידון כדבר   חובת דמים צריך לשלם הפחת של הרכב מחמת הפגיעהלדעת הסוברים שיש ש יוצאמעתה 
  ערכו פטור. פוחתואם הוא דבר שאיו גורם פחת לחפץ כגון ששרט רכב שלפי מצבו אין הדבר  ,'בפרד כמבואר לעיל אות 

אם איו עומד לתיקון ו. חתלא גרם פאם אף  אולם לדעת הסוברים שהיא חובת תיקון צריך לשלם שווי התיקון או לתקו
ובאופן שאף אחר התיקון יש פחת לרכב היזוק וכדו' ראה שמשלם גם  .פחתאם היה לשלם עכ"פ חייב שאלא  תקןמל פטור

ו אצל איש מקצוע שאיו מומחה כגון אצל מוסך ומ"מ בגווא שהמזיק רוצה לתק .(פל"ב הגה ג) במשפט המזיקהפחת. וכ"כ 
וכן שמעו מחשובי   אם הרכב הוא יקר על המזיק לתקו במקום שמתקים באופן מקצועי. ,וכדו' או שהוא זולשאיו רשום 

החזו"א  לפיאולם לחולקים וכן לתקן,  צריך ראב"דהעת דל היזק רוצה להכריח את המזיק לתקןואם [ הדייים שליט"א.
הדין   ה"לתומים  לעיל ואף לכמבואר    יכול לתקן  היזק רוצה דמים אפילו    לתקן  מעדיףהמזיק  ש  באופןו  דמים.אלא  חייב  איו  
  .ואין ביד המזיק לחייב לתקן  אולם לדעת החזו"א חל חובת דמים מחמת התיקון  יכול לשלם במקום לתקן).  ו(אלא שלדעת  כן
  יוקרא וזולא . י
זוזא ובשעת העמדה בדין ד' משלם היה שווה  אם בשעת הזק התיקון  ש  )שם(  חזו"אה  דאין אלא חובת תיקון כתב  הש"ךלדעת  ו

דיו  ממון אפי' זק העומד ליתקן הוא דעיקר חיובו שם  )שם(החזו"א אלא דלפי  .ד' ואי מעיקרא ד' והשתא זוזא משלם זוזא
  .(זקי ממון סי' א) המח"אעל  מש"כ (ב"ק סי' ח ס"ק טו) בחזו"אועי' . מתחייב ממון כשעת הזקומ"מ  שמשלם דמי תיקוו

  יש ביטוח על החפץ. אי
 באור שמח ויש לדון במקום שהיזק מקבל כסף מחברת הביטוח ע"מ לשלם הזק האם המזיק פטר. וכבר יצא לדון בזה 

באופן שהוא ש, ובעל הבית הלך וביטח את הבית גד שריפה, ושרף הבית במי ששכר בית מחבירווכתב לעין  (שכירות ריש פ"ז)
ירד להציל ועלה שלו במי ש (קטז.)  בב"קמהא דאמרין  והוכיח כן פטר מלשלם הזק,, איו כמו גיבה ואבידה, ששוכר חייב

שמציל חמורו של חבירו  , הרי דאף שמה שקיבל ע"ע אחריות הוא מחמת  ומשלם דמים כאלו מת  משמיא רחימו עליהדמאליו  
ומפסיד חמור של עצמו, וכאן לא הפסיד את חמורו, שהוא עלה מאליו, ואעפ"כ א"י לומר דכיון שלא הפסיד את חמור ליפטר 

כ"ש כאן שהוא משלם מידי חודש בחדשו להבטיח את ביתו מאחריות שריפה, לכן   ה,מלשלם, אלא אמרין משמי' רחימו עלי
 (מהד"ת סי' רמה) בשמים הריהאולם  ., ע"כחברת הביטוח ישלם לו, אעפ"כ חייב השוכר לשלםג דלא פסד מהשריפה, ש"אע

(ח"ב סי' פח וח"ג   במח"י ועי' ש."עיי ,משם ומסיק לפטור התבע הדאין ראיוהאריך  הדאמרי' מן שמי' רחימו עלידחה הראיה 
  . סי' קכו)

  הזיק ספק אם  . בי
א"ר שמואל בר חמי מין להמוציא מחבירו    :)מו( בב"ק  דכבר אמרו    ,מלשלם  פטור  ,וכדו'  ואם מסופק אם פגע ברכב או שרטו

אליהם יגיש ראיה אליהם, מתקיף לה רב אשי הא למה לי קרא סברא הוא דכאיב ליה   מי בעל דברים יגש 'עליו הראיה שא
שלמסקא ילפין מסברא    מח:)גיטין  (  רש"י  וכת'  כאיבא אזיל לבי אסיא, אלא קרא לכדר" וכו' שאין זקקין אלא לתובע תחלה.

  שו"ע בכמבואר    איו יודע פטור אף לצאת ידי שמים  התובע בעצמותי דאם  בובכל כגון דא הוי כאיו יודע אם תחי  .והוי מדאו'
כ"ז בספק אם פגע אבל ו[ .(ס"ק ד) בקצות, ועיי"ש מד) ק"רצא ס  'סי( בש"ךוכעין זה מציו  .(ס"ק כב) ובסמ"ע (סע' ט) סימן ע"ה

הרשב"א  ע"פ )רמא 'יו"ד סי ( בחת"ס הוי כספק תורה כמבואר ,וכן בדיעבד במקום ספק ממון ,במקום שיש איסור וחיוב לצי"ש
ושמרתם מאוד לפשותיכם ולא תעמוד על  ריש ב"ק דספק זיקין להחמיר, דהוא משום דעיקר עין זיקין הוא גדר למ"עב

   .](ב"ק סי' ב)בברכת שמואל ו  )ע -ט  ס(חו"מ סי'  יציב בדברי מש"כ לבאר דבריהם . ועי'עיי"ש דם רעך וכתיב והיה עליך דמים,
  שהזיק   . יש אומדנא דמוכח או רגלים לדברגי
שפסקו   (צג.)ב"ב  ע"פ הגמ'    )ב  'תח סע(סי'  בשו"ע  ו  י"ד)הפ"ח  זקי ממון  (  רמב"םבמציו    אומדא דמוכח פטור, שהרי  קום שישבמאפי'  ו
עד שיראוהו   ', אין אומרים בידוע שזה גחו כוכו'שזה מוגח וזה מועד ליגח  פ"שור שהיה רועה ומצא שור הרוג בצידו, אעד

  הרא"ח  הביאו (שורש קכט)הרי"ק המ, וכבר הוכיח כן גדולהאים ממון אפי' ע"פ אומדא יומוכח שלא מוצ .כ"ע ,עדים כשרים
  . סי' לח)  (ח"ב  בקובץ שיעוריםו  אות שפז)  ל"ףאה  'מע(  בשד"ח  ועי' עוד.  (סי' תח אות ג וסי' ל אות יז)בערוה"ש    הבזחילוקים  '  י. ועיז)  '(ח"א סי

שאם תפס לא מפקין מייה    (ס"ק מט)  הסמ"עודעת  שיתן להשביעו היסת.    (סי' עה סע' יז)הרמ"א  כת'  ובמקום שיש רגלים לדבר  
בזמו מהג בתי הדין שלא לחייב  מ"מ [ו .(סע' יב) וסי' ק"ז )סע' ה(סי' צ"א  בשו"ע עוד ועי' .דחה דבריו )ד(ס"ק ס ש"ך ה אולם

זה שיש עליו חיוב שבועה מפסיד חלק מממוו תמורת זה שאיו שבע, ומאידך  ומפשרין בין הצדדין, בד"כ  אלאשום שבועה, 
(חו"מ ח"א   "מאג ב, (ח"א חו"מ סי' ו) אבן יקרהב ,(ח"ב סי' קלג) מלכיאל דבריב 'השי מפסיד חלק מהממון אף שהלה לא שבע, יעוי

  ]."ק זצ"להגרבשם סג)  ' (דייים עמ משפטי צדקובספר  סי' לב)

  
אם הוא זק שאיו יתן לתיקון חייב לשלם דמים. ואם יתן   ,ממון של חברו כגון מכוית וכדו'שהזיק מי  א' העולה לדיא,

באופן ו, דבר היזוקלסוברים שיש חובת דמים צריך לשלם הפחת של ב' . או לשלם דמי התיקון לתיקון י"א שחייב לתקו
. (ומ"מ אם עומד לתיקון צריך לתקו) פטור ,ערכוב  גורם ירידהרכב שלפי מצבו אין הדבר  שרטפחת לחפץ כגון ששלא גרם 

אם זק כזה איו עומד  ו אפילו אין ירידה בערך של החפץ, לסוברים שהיא חובת תיקון צריך לשלם שווי התיקון או לתקוו
כגון שפגע  , באופן פרדחליפו או לתקו הל הוא חפץ שהדרךמהק חלק יאם הז 'ג .ו)מר (ואם יש פחת צריך לשללתיקון פטו
דוקא כשע"י התיקון הייו  לסוברים שיש חובת תיקון  אף    'ד  .כולושמים רק דמי אותו חלק ולא הפחת של הרכב    ,בפס של רכב

לא  לחדשואע"פ שיכול  רכב שהרסוכן כל כיוצא בזה, אבל  ויכול להחליפו ששבר פס של רכב יחזור הדבר לקדמותו, כגון
חדש, שסוף סוף  שהוא שהיה, כגון  ומיקרי תיקון הזק אלא פים חדשות. וכן באופן שע"י התיקון לא יחזור החפץ להיות כמ

צריך לשלם דמי כלי חדש ולא השלמת התיקון, שלא אמרו שצריך לתקן אלא   בכה"גו  ,לא ישאר אלא כלי מתוקן ולא כלי חדש
 השימוש שעשו בואם החפץ שיזוק אין לו שווי בשוק מחמת  ,שיש חובת דמים (ולא תיקון) באופים ה'. להחמיר על המזיק

חדש במקום החפץ, ובאופן   בעד קיית חפץלפי הזק  היזק לשלם    מוכן  היהחשב כמה  י"א שמשערים את הזק ע"י שי  ,וכדו'
יש לשום את ערך החפץ בעצמותו, ע"י שישומו את החפץ הישן בשמאות יחסית . וי"א שזה אמד כמה שיווי החפץ בעיי בעליו

חדש תקופת השימוש בו שלש שים, הרי שלאחר שה חשיב אותו שפחת שליש שוויו וכן   פס של רכבלחפץ חדש, וכגון אם 
  החפץ.של ע"ז הדרך לפי יושו 

  
  
  

  )(ימעלת וקדושת השבת 
  

"השבת   -מעלת השבת ששקולה כגד כל המצוות 
ועבודה זרה, כל אחת משתיהן שקולה כגד שאר כל  
מצות התורה, והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך  
הוא ובייו לעולם, לפיכך כל העובר על שאר המצות 
הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל מחלל שבת 
בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושיהם כגוים  

  לכל דבריהם. 
ומר אשרי אוש יעשה זאת ובן לפיכך משבח הביא וא

אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו וגו'. וכל השומר את 
השבת כהלכתה ומכבדה ומעגה כפי כחו כבר מפורש  
בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם 
הבא, שאמר אז תתעג על ה' והרכבתיך על במותי 
ארץ והאכלתיך חלת יעקב אביך כי פי ה' דבר". 

  פ"ל שבת הט"ו)  (רמב"ם
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 

ד"ל דהא דמהי בעלה (שם)  החכמת אדםכתב  -ב 

, דחוששת שמא יבוא בעלה, בעיר הייו דוקא בביתה

אבל אם הלכה לבית אחר ברשות בעלה, וכ"ש 

כשבעלה תן לה רשות לדבר עם איש אחד דבר סתר 

  ולסגור הדלת, פשיטא דאסור.

דהא דאמרין  (ס"ק י"ז)  בבית אדםוביאר דבריו 

דבעלה בעיר אימת בעלה עליה, איו ר"ל דמשום הכי 

שמא יבא הבעל בשעה מעשה,  לא תכשל דמתיירא

דא"כ גם אם ליבו גס בה יהיה מותר, דמאי שא, אלא 

דפירושו שהיא מתיירא שיבא הבעל וימצא שהיא  

מתייחדת עם איש שאיו גס בה יחשוד אותה, ושמא 

יחקור אותה ויוודע לו האמת, אבל היכא דגס בה לא  

יחוש אם ימצא אותה מתייחדת עמו וע"כ איכא חשש 

פי"ז  כשבעלה ותן לה רשות ללכת למקום דתחטא, ול

פלוי ודאי דאיכא למיחש, דהא אם יבא בעלה לא 

  יעלה על דעתו לחקור אותה, כיון שברשות הלכה.

דלא הקל למעשה  ח"א סי' ה')( בדובב מישרים[ויעויין 

גד חומרת הבית אדם אלא בכה"ג דאין הדלת 

עולה, דכיון דאין חומרתו מבוארת בשום פוסק, 

ודאי היכא דאין הדלת עולה יש לצרף שיטת ב

  המקילין דליכא יחוד בכה"ג].

תפ"ב)  -(ח"ג סי' תתק"כ הרדב"ז אולם יעויין בשו"ת

דשאל בעין שים העושות מלאכה בבית העכו"ם אי 

אית ביה משום יחוד, והעלה להקל בדבר, וחד  

מטעמיו שם משום דבעלה בעיר ואמר רבא בעלה בעיר  

ם יחוד. ומבואר בדבריו להדיא דהאי  אין חוששין משו

היתרא מהי אף היכא דבעלה תן לה רשות ללכת 

  למקום היחוד.

וכן ראה מסתימות כל הפוסקים דסתמו בדבר  

דהיכא דבעלה בעיר לית ביה משום יחוד, ולא 

אשמועין אחד מהם דהיכא דבעלה תן לה רשות 

  ללכת לאותו מקום ליתא לההיא היתירא.

דהביא מי שסובר  (סי' כ"ב ס"ק א')  י ברכהבשיור ויעויין 

דהא דבעלה בעיר הייו דוקא בביתו, וכתב ע"ז 

אמם לדעתי הקצרה כשבעלה בעיר אין בו  -החיד"א 

משום יחוד מילתא פסיקתא, דהכי אמרו בש"ס 

ופסקוהו הפוסקים ראשוים ואחרוים, ומין לו  

לחלק חלוקים אלו מדעתו. עכ"ל. ודוק מיה ואוקי 

  אתרין. ב

דכתב משמיה  (סי' זי' ס"ג)  בדבר הלכהויעויין עוד 

  דהקל בדבר. דהחזו"א  

[ולדבריהם טעמא דבעלה בעיר משום דאימת בעלה 

עליה ולא תחטא, והא דלא הקלו מחמת סברא זו אף 

וכמו שהקשה החכמת אדם, יש  -היכא דליבו גס בה 

לבאר דהיכא דליבו גס בה קרובים הם טפי לעבירה 

  סמכו על סברא זו להקל בכה"ג].ומש"ה לא 


