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קבוצת חברים שומרי תורה ויראי שמים עבדו יחדיו 
בעבודה חינוכית וחברתית חשובה אך מאתגרת נפשית ופיזית. 
הארגון שבו עבדו עסק בין היתר בעזרה למשפחות נפגעי 
טרור במישורים שבהם יכל הארגון להציע סיוע. המעשה 
שלפנינו אירע לפני כ־15 שנים, לאחר שנה שהייתה עמוסה 
באירועי טרור מרובי נפגעים, הרוגים ופצועים ל"ע, במהלך 
מה שיכונה לימים "האינתיפאדה השנייה", ידע מנהל הארגון 
ר' אבנר שלא יהיה מנוס מלהוציא את העובדים המותשים 
לחופשה ממושכת בחו"ל, שבלעדיה – כך הורה נסיונו ונסיונם 
של אחרים – השחיקה תגבר על החומר והרוח, ויהיו עובדיו 

המסורים שחוקים ולא יעילים.
הוא הסביר את גודל הצורך לאחד מנדיבי עם והלה נדב 
מכיסו חבילת נופש של כחמשה שבועות לשלושים עובדי 
הארגון בקמפוס גדול בבעלות יהודית שנחנך באותה תקופה 

בעיירת נופש בהרי האלפים.
עם הגעת הקבוצה לבית ההארחה, הרגישו המתארחים כי 
בניגוד להרגלם מארץ הקודש, בעלי בית ההארחה גילו מידת 
מה של צייקנות בנוגע לציוד המתכלה שהציעו לאורחיהם. 
המצב הגיע לכדי כך שחלק מהאורחים נאלצו לשמור כוסות 
חד־פעמיות לשתיה חמה וקרה מארוחה לארוחה וכך גם כלי 

סכו"ם אחרים ומפות.
חדר אחד שעל דלתו המחולקת באמצעה נתלה שלט 

'הכניסה לעובדים בלבד', צד את עינו של ראובן, צעיר 
האורחים, בן 19 שזה עתה החל להתנדב בארגון והגיע לנופש 
כמסייע טכני, בעת שהתהלך להנאתו באחד הערבים. בדלת 
החדר לא הותקן מנעול מעולם, לא היה בו ציוד יקר ערך, אך 
באותו ערב שכח אחד מעובדי המשק את מפתח ה'מאסטר' 

של מחסני קמפוס הנופש, על דלפק בחדר.
ראובן, שובב ברוחו ומעשי כהרגלו, נטל את המפתח בלא 
היסוס וניגש לחנות פירזול סמוכה, שם שיכפל את המפתח, 
יצר עותקים לו ולחבריו, שיוכלו מעתה 'להסתדר' בנושא 
הציוד לפי הצורך בכל שעה ביום, והשיב את המפתח המקורי 

למקומו. איש לא ידע בצאתו ובשובו.
ואולם כעבור ימים ספורים נודע הדבר לאנשי המנהלה 
בקמפוס, הם לא יכלו להרשות לעצמם להשאיר את דלתות 
החדרים והמחסנים שמנעוליהם תאמו למפתח ה'מאסטר' 
חשופים לכניסת מספר בלתי ידוע של מחזיקי עותק המפתח, 
ומיהרו להחליף צילינדרים בעשר הדלתות הנוגעות בדבר. 
מאחר שלא היה אפשר להעביר את הצילינדרים הישנים 
לדלתות אחרות, כי מדובר היה בצילינדרים שהוזמנו במיוחד 
עבור דלתות העץ המעוצבות־לפי־הזמנה של הבניין המרכזי 
בקמפוס, הודיעה הנהלת בית ההארחה לראובן, כי בהתאם 
לנוהל במקרי נזק, תנכה מדמי הפקדון שהפקיד עם כניסתו 
לבית ההארחה, סכום של 1,100 יורו, המשקף הערכת שווי 
של 110 יורו לכל צילינדר שנאלצו להחליף, בעקבות שכפול 

המפתח והחזקתו שלא ברשות בידי ראובן.
בא ראובן ושאלתו בפיו, האם באמת הוא נחשב למזיק 

וחייב לשלם כפי שהושת עליו.

גדרי 'גרמא' ו'גרמי' בדברי הראשונים

תחילה יש לנו לערוך סיכום דברי הראשונים בנושא 
'גרמא' ו'גרמי' ]שעסקנו בהם מעט במאמרים קודמים[. זהו 

הנושא ההלכתי העיקרי שלפנינו:
בשולחן ערוך )חושן משפט סימן שפו סעיף א( נפסק 

גרם להנהלת הקמפוס 
להחליף עשרות מנעולים

 משולחנו של הגאון 
 רבי מנחם מנדל

  פומרנץ שליט"א 
ריש מתיבתא 'עוז והדר' תשובות אקטואליות 

בענייני חושן משפט

בית הדין
מכתלי

כעבור ימים ספורים נודע הדבר לאנשי המנהלה 
בקמפוס, הם לא יכלו להרשות לעצמם להשאיר 
את דלתות החדרים והמחסנים שמנעוליהם תאמו 
למפתח ה'מאסטר' חשופים לכניסת מספר בלתי 
ידוע של מחזיקי עותק המפתח, ומיהרו להחליף 
צילינדרים בעשר הדלתות הנוגעות בדבר
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שהמזיק לחבירו חייב אף על פי שלא הזיקו בידים, אמנם 
הני מילי כשהזיקו בגרמי, אבל כשהזיקו בגרמא פטור מדיני 

אדם וחייב בדיני שמים.
נביט אל מקורות ההלכה כדי להסיק הבחנה ברורה בין 
גדרי הדינים: במשנה במסכת בבא קמא )ק.( נחלקו תנאים אם 
מי שלא הזיק בידים אלא רק גרם במעשיו היזק לאחרים חייב 
בתשלומין, ונפסקה הלכה כרבי מאיר שחייב. הגמרא מביאה 
דין העולה מפסיקה זו, שולחני )־בנקאי או חלפן המומחים 
למטבעות( שאמר למוכר על מטבע מסוים שהוא תקין, ועל 
פי דבריו בטח המוכר בקונה וקיבל את המטבע כתשלום, ואחר 
כך התברר שהמטבע אינו ראוי וכעת אי אפשר כבר להחליפו, 
חייב השולחני לשלם מה שהזיק בדיבורו אף שלא הזיק בידים. 
וכן השורף שטר חוב של חברו וכעת אין המלווה יכול לגבות 

את חובו, חייב לשלם למרות שרק גרם בעקיפין לנזק.
מאידך, בתחילת פרק הכונס )בבא קמא נה:( מונה הברייתא 
שורה של מקרים שבהם המזיק את חברו בגרמא, שלא בידים, 
פטור מדיני אדם וחייב רק בדיני שמים: הפורץ גדר בפני 
בהמת חברו ויצאה והזיקה, הכופף את קמת חברו בפני הדלקה 
ונשרפה, השוכר עדי שקר להעיד נגד חברו ולחייבו ממון שלא 

כדין או המשסה כלב בחברו.
פטור זה עומד לכאורה בסתירה לחיובו של השולחני ושל 
שורף שטר החוב, וכדי להעלות את הדברים בקנה אחד, ביארו 
הראשונים שישנם שני סוגי גרימת נזקים: סוג אחד מכונה 
'גרמי' ובכללו כל המקרים שהוזכרו בגמרא לחיוב, בסוג זה 
קרוב הדבר להיות כאילו הזיקו בידים ממש. סוג שני הוא נזקי 
'גרמא' שבהם לא עשה כלל את מעשה הנזק בידים ולכן לא 
ניתן לייחס לו את הנזק במידה כזו שתביא לחיובו בדיני אדם.
אלא שנחלקו ראשונים בגדר חיוב המזיק בגרמא וגרמי, 

שלדעת הרא"ש )בבא קמא פרק ט סימן יג( כל שעשה את 
הנזק בגוף הדבר ממש וכן ברי היזקא דהיינו שברור שבעקבות 
פעולתו ייגרם הנזק מיד, הרי הנזק מתייחס אליו ולכן חייב. 
וכשתנאים אלו אינם מתקיימים אינו אלא גרמא ופטור בדיני 
אדם. לעומת זאת, דעת התוספות )בבא בתרא כב: ד"ה זאת( 
בשם הריצב"א היא שמעיקר הדין המזיק בין בגרמי ובין בגרמא 
פטור, אלא קנס חכמים הוא שקנסוהו לשלם, ולא קנסו אלא 
בהיזק שכיח ובדברים שהיה נראה לחז"ל צורך להטיל עליהם 

קנס זה, ובענין אחר לא קנסו.
לאור סברת הריצב"א כתב הרמ"א )סימן שפו סעיף ג( 
שיש אומרים שבכל גרמא דנזקין, בלי להתחשב בצורת 
עשיית הנזק המדויקת, אם הוא דבר השכיח ורגיל, חייב 
לשלם שאף הוא בכלל קנס חכמים. הש"ך על אתר )ס"ק 
כד( מסייג את הדברים וכותב שרק בדוגמאות שמצאנו 

בש"ס שחייבו בהם אפשר לחייב גם כיום אף שאינם 
בגדרי 'גרמי' לכל דבר, והטעם הוא משום שהיה הדבר 

שכיח בעיני חכמים וקנסו עליו, אבל בשאר דברים 
אין אנו יכולים להחליט לגביהם שדעת חכמים 
היתה לקנוס אף בהם. כמובן שגם לדברי הש"ך 
)והדבר מוכח בדבריו בכ"מ( מקרים הדומים לדינים 

דעת התוספות בשם הריצב"א היא שמעיקר 
הדין המזיק בין בגרמי ובין בגרמא פטור, אלא 

קנס חכמים הוא שקנסוהו לשלם, ולא קנסו אלא 
בהיזק שכיח ובדברים שהיה נראה לחז"ל צורך 

להטיל עליהם קנס זה, ובענין אחר לא קנסו
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אות היא לעולם
הכוח העצום הטמון באותיות

שנידונו בגמרא לחיוב, יש לחייב בהם אף שהמקרה המדויק לא 
הוזכר בגמרא )כך נקט גם הגרמ"מ שפרן, הישר והטוב ח"ט עמ' כו(.

שכפול המפתח – גרמא או גרמי

שכפול המפתח בידי ראובן אילץ את מנהלי בית ההארחה להחליף 
את הצילינדרים בעשר דלתות. מאחר שלא יכלו להרשות לעצמם 
להשאיר את הצילינדרים הישנים בדלתות של חלק מהחדרים 
שבהם אוחסן ציוד יקר ערך בעוד עותקי המפתח מסתובבים בידי 
מספר לא ידוע של אנשים לא מוכרים להם, איבדו הצילינדרים 
שבכל הדלתות כולן את ערכם. שוב אין הם עומדים לשימוש, ואם 

כן הנזק הוא מחירם המלא של הצילינדרים.
אמנם, הנזק לא נעשה בגוף הצילינדרים שנותרו שלמים 
כבתחילה, ולכן למרות שניתן היה לדון שהנזק היה ברור )'ברי 
היזקא'( ומיידי, יכול היה ראובן לטעון 'קים לי' כדעת הסוברים 
שבדבר שלא הוזכר מפורשות בפוסקים לחיוב, אין הדבר אלא 
'גרמא' ואין מוציאים מידו בדיני אדם. וסוג נזק עקיף כזה, הן לא 

נידון מפורשות בגמרא לחיוב.
יתר על כן, גם לדעת הרא"ש נראה שאין לפנינו אלא מקרה 
של 'גרמא' שכן למרות שהנזק ברור ומיידי, פעולת הנזק לא 
נעשתה בגוף החפץ הניזק. ולכן ברור הדבר שאין להוציא מראובן 

ממון בדיני אדם.

בעלי בית ההארחה מוחזקים 
בכספי הפקדון

אף שכאמור אין כאן אלא גרמא בנזקין, ברור שמעשהו של 
ראובן הוא בכלל האיסור להזיק לכתחילה )שו"ע חושן משפט סימן 
שעח סעיף א וביאור הגר"א(, וכתבו האחרונים שבכל גרמא בנזקין, 
אף במקרים שלא הוזכרו בגמרא לחיוב בידי שמים, ברור הדבר 
שאף הם בכלל החיוב )להרחבה בענין זה, עי' נחל יצחק חו"מ ח"ב 

סימן עה ב ענף ו ד"ה אך עיקר(.
לדין זה השלכה מיידית מעשית: בעלי בית ההארחה יכולים 
לכוף את ראובן ויתר האורחים להשמיד את עותקי המפתחות 
שברשותם, אם בכוונתם להמשיך להשתמש בצילינדרים. שכן 
הדין הוא שגם בגרמא בנזקין מנדים את המזיק עד שיסלק את 

הנזק, שלא יימשך )רמ"א סימן שפו סעיף ג(.
אך לא זו בלבד, אלא שכידוע נחלקו הפוסקים לגבי התופס ממון 
מחברו שחייב לו בדיני שמים. דעת הריב"ש )סימן שצב( שגם אם 
תפס מוציאים ממנו, והראה שכן היא דעת הרמב"ן )בבא מציעא 
צז:(. כך הביא גם הש"ך )סימן כ"ח ק"ב( מדברי המהרש"ל )ים של 
שלמה בבא קמא פרק ו סימן ו(, וכך פסק בחות יאיר )סימן מד(. 
ולעומתם, דעה רווחת אף היא בקרב הפוסקים שבמקום שוודאי 
חייב בדיני שמים, אם תפס אין מוציאין מידו )כנסת הגדולה סימן 

כ"ח ס"ק כה בשם מהר"ם מינץ סימן ק"י; מחנה אפרים ריבית 
סימן טו; ועי' אבני נזר יורה דעה סימן קלג אות ג(.

ואם כן, יכול המחזיק )וכן נקט בערך ש"י סימן כח סעיף ג( 
לטעון 'קים לי' כדעת הסוברים שאם תפס אין מוציאים מידו 
ולעכב ברשותו את דמי הנזק שנגרם לו בידי המזיק בגרמא.

מצבה של הנהלת הממון טוב אף יותר, שכן החזקת מעות 
הפקדון נעשתה מראשיתה בהיתר גמור ולא בצורה של 'תפיסה' 

כוחנית. ברור אם כן שיוכלו לטעון כי אין להוציא מהם את הממון 
שניזקו בגרמא.
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הערה לסיום הדיון: היו שהעלו את השאלה, האם עיקר החיוב 
בדיני שמים שייך אצל ראובן בן ה־19. הנידון כבר עלה בשו"ת 
חות יאיר )סימן קסו( שהביא דברי גאון אחד שנקט כך שבכל דיני 
שמים יהיה פטור עד גיל עשרים. החות יאיר עצמו כתב שם שבכל 
הדברים המפורשים בתורה וכן בכל גזירות חז"ל, העונשים הם 
מגיל י"ג, ולא על דברים אלו נאמר שעונשים רק מגיל עשרים. 
וראה עוד תשובתו של הנודע ביהודה )מהדורא תנינא יורה דעה 
סימן קסד(. וראה עוד בשו"ת חתם סופר )יורה דעה סימן קנה(. 
דמה שאמרו שאין מענישים פחות מעשרים, הכוונה רק לעונשים 

על חטאים המחודשים לשעה, כגון עונשי דור המדבר. עיי"ש.

וזה דבר המשפט

דינו של ראובן כדין המזיק את חברו בגרמא ולא ניתן לדונו 
בדינא דגרמי.

למרות זאת, חייב הוא לצאת ידי שמים למרות גילו הצעיר 
ולשפות את בעלי בית ההארחה על הנזק שגרם להם. אך לא ניתן 

לתבוע ממון זה בבית דין.
במקרה דנן, מאחר שבעלי בית ההארחה מוחזקים בכסף הפקדון, 
הרי הם כניזק בגרמא שתפס את ממון המזיק שלדעת הרבה פוסקים 
אין מוציאים מידו. ואף אם לא היתה תפיסת הפקדון נחשבת 
כתפיסה ברשות, יכולים היו בעלי בית ההארחה לומר שקים להו 

כאותם פוסקים.
לפיכך יכולים בעלי בית ההארחה לנכות את הנזק מפקדונו של 

ראובן, ואולם שווי הנזק נאמד לפי מחיר החפץ הניזוק ולא 
לפי מה שהיה להם לקנות במקומו, ולכן יש לאמוד 

את שוויים של הצילינדרים המקוריים ובוודאי שלא 
לחייבו בעלות ההתקנה.

בעלי בית ההארחה יכולים לכוף את ראובן ויתר 
האורחים להשמיד את עותקי המפתחות שברשותם, 

אם בכוונתם להמשיך להשתמש בצילינדרים. 
שכן הדין הוא שגם בגרמא בנזקין מנדים את 

המזיק עד שיסלק את הנזק, שלא יימשך

מוגש על ידי בית הוראה לממונות 'באר 
ישראל'. ניתן להפנות שאלות בענייני 
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