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  שומת נזקין

  הזיק מאכל שעבר תאריך השימוש

 ששוה ממון, דבר הראוי למכירה אם הזיק לשלם רקיבואר: א. אם חייב 

משתמש בו הניזק. ב.  אפילו אם הזיק דבר שאינו ראוי למכירה, אבלאו 

  ההבדל בין דבר ממון ממשי לזכות. ג. דין מזיק כרטיס הגרלה.

  הנידון

"בשגגה שפכתי את הקפה של חברי הכולל, אף על פי שאדם המזיק 

על גבי הקופסה של הקפה שכבר חייב גם בשגגה, מכל מקום ראיתי 

עבר תאריך השימוש. אם כן לא הזקתי דבר השוה ממון, שדבר מאכל 

שעבר התאריך אינו ראוי לאכילה. לפיכך נפשי בשאלתי האם אני 

חייב לשלם. ואף על פי שגרמתי להם נזק שיקנו קפה אחר, שהרי היו 

רמי שותים קפה זה, מכל מקום זה רק חיוב גרמי, והייתי שוגג, וג

  בשוגג פטור. האם אני פטור לשלם".

  תשובה

כמה פחת שוויו  שיש לשעראלא  אתה חייב לשלם את הקפה שנשפך.

אם  ,יש לשלם מחצית ההפרש ,פרשההמחמת שעבר התאריך. ולגבי 

  הזיק במזיד.

  ביאור התשובה

שיטת נתיבות  –המזיק חפץ שאינו שוה למכרו 

  המשפט

ויש לבאר, מה הדין במזיק לחברו חפץ שאינו יכול למכרו, אבל הוא 

משתמש בו ונהנה ממנו, ועכשיו מפסיד שצריך לקנות חפץ אחר. 

הם, האם תשלום נזק הוא כפי שוויו הנמכר בשוק, או וצדדי הספק 

כפי שווי של בעליו הנהנים ממנו. ואף על פי שפשיטא שחייב מדינא 

דגרמי [כמו שכתב בערך ש"י חושן משפט סימן שפ"ו], שהרי על ידי 

נזקו יצטרך להוציא הוצאות ולקנות חפץ אחר, מכל מקום, יש לבאר 

מינא, כגון שהזיקו בשוגג או  האם חייב מדין מזיק גם כן. ונפקא

  באונס שאין לחייבו מדינא גרמי, אלא מדין מזיק.

וראש המדברים בזה, הוא נתיבות המשפט בסימן קמח ס"ק א, שכתב 

בדין ראובן שקנה משמעון דרך לשדהו משדה שמעון הסמוכה לו, 

ואין ידוע בדיוק היכן עוברת דרכו, ומכר שמעון את השדה לארבעה 

חד דוחה את ראובן שלא יעבור דרך שדהו, בטענה שלא אנשים, וכל א

מכאן היה לך דרך. והנה על ידי שמכר שמעון את השדה לארבעה 

אנשים הזיק שמעון את ראובן. ויש לדון האם שמעון חייב לשלם 

לראובן את הנזק שהזיקו. ופסק הנתיבות, שאין שמעון חייב לשלם 

למכור את הדרך לאחר, לראובן על הנזק, כיון שלא היה יכול ראובן 

שהיה יכול שמעון לומר, לאחר איני נותן דרך לעבור, עיין שם. ומביא 

ראיה ליסוד דבריו מהא דאמרו בהחובל (פט, א), שאשה שמכרה 

כתובתה בטובת הנאה, [דהיינו מכירה על ספק, שאם תמות בחיי 

בעלה יפסיד הקונה, ואם ימות בעלה או יגרשנה, ירויח הקונה את כל 

י הכתובה], דטובת ההנאה שלה. שאף על פי שתקנו חז"ל שוו

שפירות נכסי האשה הן של הבעל, מכל מקום פירי פירות אינן של 

הבעל. דאי טובת הנאה של מוכרת כתובה היא של הבעל, מדוע עדים 

זוממים שהעידו שגרשה בעלה, ונתן לה כתובתה, והוזמו, חייבים 

לום, שבלאו הכי היה הבעל לשלם טובת הנאה, דהרי לא הפסידו לה כ

נוטל את טובת ההנאה. זה דברי הגמרא. והקשה הנתיבות, הרי מכל 

מקום, לעצמה הוא שוה ספק זה ממון, אלא שמע מינא, שדבר שאי 

  אפשר למוכרו אין חייב לשלם עליו.

נראה דדבר שאינו ) "ביאורים סימן קמח ס"ק א(נתיבות המשפט וז"ל 

רק ששוה לאיש ההוא, אין  ,בעדו שוה בעצמו למכרו וליקח דמים

פרק החובל [פ"ט ע"א] דאמר  מאקא המזיק חייב לשלם. כדמוכח בב

טובת הנאה דאשה, דאי דבעל לימרו לה מאי אפסדינך, אי הוית 

מזבנת לה [לטובת הנאה] בעל הוה שקיל מינך וכו'. ולכאורה קשה, 

דמה בכך שאינה יכולה למוכרה משום שהבעל יקח הדמים ממנה, 

כמו ששוה הספק טובת הנאה אצל מי  ,האשה יכולה לומר קוםמכל מ

והרי הזקתני הספק הזה.  ,כמו כן שוה הספק אצלי ,שרוצה ללוקחה

כו'" עכ"ל  אלא ודאי המזיק דבר שאי אפשר ליקח דמים בעדו פטור

  והוכיח יסוד זה מעוד מקום.

המזיק דבר שאינו שוה בעצמו  ,העולה מזה: לנתיבות המשפט

אין המזיק  ,רק ששווה לאיש ההוא ,וליקח דמים בעדו למוכרו

  חייב לשלם.

  תמיהת הפוסקים על דבריו

ודברי הנתיבות נפלאו מאוד מדברי הפוסקים, וכולם מקשים על 

דבריו, דאין סברא לומר כן, דודאי דבר ששוה לבעליו, נזק הוא 

לבעליו, וחייב לשלם נזקו. והראיה שהביא תמוה מאוד, דהרי כתובה 

ן לה שוויות ממש של הנאה מחפץ, אלא שיתכן שיהיה לה בעתיד אי

כסף מחמת הכתובה, והוא ספק, ומספק אין לשלם, אלא מחמת 



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ב

שיכולה עכשיו למכור לטובת הנאה, וכיון שטובת ההנאה של הבעל, 

לא הזיקו אותה, אבל המזיק דבר שבעליו משתמשים בו, אפילו שאין 

שוק, מכל מקום, דבר ברור לדבר שווי ממון כי אין לו קונים ב

  שהניזק, ניזק מאוד, ומדוע המזיק פטור.

כך הקשו הגאון רבי שלמה יהודה טאבאק זצ"ל בערך ש"י, חושן 

משפט סימן שפו, והגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל בקהלת 

יעקב בבא קמא סימן לט, והגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל 

והגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל במנחת שלמה תנינה סימן קלה, 

באבן ישראל סימן קד, ועוד הרבה מאוד פוסקים. [עיין משפטיך 

ליעקב סימן יז, שביאר את כל השיטות וגם מכריע כדברינו דלהלן, 

  וזה פשוט].

לפיכך דחו את דברי רבינו הנתיבות מההלכה, ודבריהם ברור מללו 

  זה. שיש למזיק לשלם שווי הנזק שיש לבעלים מנזק

אבן  ערך ש"י, מנחת שלמה, - העולה מזה: רבותינו הפוסקים

ופסק  ,דחו את דברי הנתיבות מההלכה -ישראל, קהלות יעקב 

  את שווי הנזק שיש לבעלים מהנזק.שחייב לשלם לניזק  ,ההלכה

  ביאור המנחת שלמה

והיטיב דיבר בזה המנחת שלמה (תנינה סימן קלה), שכדי שלא 

, ביאר בדרך נפלאה את כונת הנתיבות. דודאי להשוות לנתיבות טועה

גם הנתיבות מודה שדבר שהוא בעצמו ממשות של חפץ, ובעליו 

משתמשים בו ונהנים ממנו, בודאי חייב לשלם מה שהזיק, ולא דיבר 

הנתיבות אלא בדבר שאינו חפץ של השתמשות, אלא "זכות" בלבד, 

יתכן שיהיה שאינו ממשות של הנאה רק זכות כגון כרטיס הגרלה, ש

שוה הרבה, שזכות זו אינה ממון, ומה שעושה לו שוויות ממון זה רק 

כמה שיכול לקבל עבור מכירתו, ובזה צודק הנתיבות, שאם אינו יכול 

למכור, אינו חייב לשלם לו, כיון שאין הניזק משתמש בחפץ, 

ושוויותו היא רק אם יכול לקבל כסף בעדו. ועל זה מביא הנתיבות 

מדרך בשדה חבירו, דבדרך בשדה חברו אינו ממשות  ראיה נפלאה

של ממון, רק זכות, לפיכך זכות זו אינה ממון אלא לפי מה שיכול 

למכור בכסף, ועיין שם באריכות בכל דבריו הנפלאים שהם יסוד גדול 

  בשומת נזקין.

שגם הנתיבות מודה בדבר  ,העולה מזה: המנחת שלמה מבאר

שחייב לשלם  ,שתמש בושהניזק מ ,שהוא ממשות של ממון

דבר שהוא באלא הנתיבות ולא דיבר  אפשר למוכרו, אפילו שאי

  ולא ממון ממש. ,"זכות"

  שומת דבר שמשתמש בו

אלא שיש לעיין, איך נשום דבר שאין לו שוק, ואין לו שוויות ממון 

במכירה, אבל הוא שוה לניזק. כגון מי שהזיק לחבירו חליפה 

אבל מחמת הנזק צריך הניזק לקנות  משומשת, שאין לה קונה בשוק,

חליפה חדשה. לפיכך יש לעיין כמה כסף חייב המזיק לשלם, שאין 

נראה לחייב את המזיק חליפה חדשה, שהרי משומשת היא. אלא 

  שמכל מקום, על ידי הנזק צריך הניזק לקנות חליפה חדשה.

ונראה לעניות בזה, שכך נשום את הדבר. יש לברר כמה עולה חפץ 

לפי  -כשהוא חדש, ולהפחית ממנו כפי הזמן שהשתמש בו  הניזק

ראות עיני הדיין. אבל מכל מקום, כיון שהמזיק גרם לניזק לקנות 

חליפה חדשה, לכאורה יש לחייבו מדינא דגרמי על ההפרש, אלא 

שמכל מקום אי אפשר לחייבו בכל ההפרש, שהרי הניזק נהנה שקונה 

מדינא דגרמי במחצית חליפה חדשה, לכן נראה לי שיש לחייב 

ההפרש שבין דבר חדש למשומש. אבל יש לדעת, שדינא דגרמי אין 

לחייב אלא כשהזיק במזיד ולא בשוגג, דיש הרבה שסוברים שדינא 

דגרמי פטור בשוגג, כמו שביארנו במקום אחר. (עיין בינת המשפט 

סימן סו, אות  א:  סימן קכב, אות  א: סימן קלב, אות  א: סימן כט: 

  ).ן לסימ

העולה מזה: המזיק דבר שהניזק משתמש בו, חייב לשלם לו את 

שוויו, אפילו שאין יכול למכרו, כיון שהוא ממשות של ממון. ויש 

לדיין לבדוק כמה עולה החפץ כשהוא חדש, ולהפחית ממנו השווי 

כפי ראות עיני הדיין. ואם הניזק צריך לקנות חפץ  -שנשתמש בו 

את המזיק על מחצית ההפרש בין  חדש מחמת הנזק, יש לחייב

  חדש לישן, אם הזיק במזיד, מדינא דגרמי. 

  ששויו הוא רק מחמת מכירה דבר

ומכל מקום לפעמים שווי המכירה הוא שוויו של הדבר, כפי שנתבאר 

בדבר שהוא "זכות", ולא ממשות חפץ. וכן כתב בקהלות יעקב (שם) 

 ,בשאינו ראוי למכירה םדגמה מקומות ולפי מאי דמוכח מכוז"ל "

נאה ה ,[כל שיש בו השתמשות לעצמו ,נחשב כדבר ששוה כסף גמור

ילו מה שאינו שוה דאפ ,זה אמת םג כל מקום,מ .]עצמוששוה ממון ל

ב בגדר ונמי חש ם,רק שיכול למוכרו ולקבל עבורו דמי ם,כלו עצמול

 נןתבאר מהא דאמריוזה מ ,חייב לשלם והמזיקו ה כסף,ממון ששו

נותן לו דמי  ,הבורר צרור מגרנו של חבירו )צ"ג ע"ב( בתראא בב

משום ב.  עצמו.משום ששוה ל .א יש:חיטין ע"ש, ושני עניני ממונא 

אה ששוה כסף הוא דבכל צד יש לו הנ ,והכל אחד ,ששוה לגבי מכירה

  ה פשוט עכ"ל.וז ,נחשב ממונא
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חייב  ,אבל יכול למוכרו ,העולה מזה: דבר שאין משתמש בו

משום ששוה  .א :יש ושני עניני ממונא ,לשלם כפי שויו במכירה

דבכל צד יש לו  ,והכל אחד ,משום ששוה לגבי מכירהב.  ניזק.ל

  ן.הוא נחשב ממו ,אה ששוה כסףהנ

  נידון דידן

לאור המבואר נראה פשוט, שאפילו עבר תאריך היצור של הקפה, 

דים על תאריך היצור הרי דבר פשוט שבעליו נהנים ממנו, ואינם מקפי

שעבר, וכבר נתבאר שדבר שהוא ממשות של ממון שבעלים 

משתמשים בו, חייב לשלם לניזק כמה ששוה לו. ובאמת, אם הוא 

דבר מקוקל או שמסוכן לאכלו כשעבר תאריך, יתכן שפטור כיון 

שאין זה הנאה, שהוא דבר המזיק, אבל בסתם אוכלים, שעבר עליהם 

שים משתמשים בהם, אם הזיק בודאי חייב התאריך, בפרט קפה, שאנ

  לשלם.

אבל מכל מקום אי אפשר לחייב את המזיק במחיר של קפה לפני 

שעבר התאריך, כיון שמכל מקום הקפה שווה עכשיו פחות, לכן יש 

  לחייב כפי המבואר לעיל, בדין מזיק חפץ משומש.

חייב לשלם לניזק  ,העולה מזה: המזיק קפה שעבר עליו התאריך

ד. אלא שיש לדיין לשער כמה שווה הקפה לאחר שעבר ההפס

  עליו התאריך.

  דינים העולים

המזיק דבר שהניזק משתמש בו, חייב לשלם לו את   .א

שוויו, אפילו שאין יכול למכרו, כיון שהוא ממשות 

עולה החפץ כשהוא  של ממון. ויש לדיין לבדוק כמה

כפי  -חדש, ולהפחית ממנו השווי שנשתמש בו 

 ראות עיני הדיין. 

ואם הניזק צריך לקנות חפץ חדש מחמת הנזק, יש   .ב

לחייב את המזיק על מחצית ההפרש בין חדש 

  לישן, אם הזיק במזיד, מדינא דגרמי.

 ,תמש בושמ , ואינוהמזיק דבר שאינו ממש ממון  .ג

אין ממתינין  ,טיס הגרלהכגון כר ",זכות"אבל הוא 

 ,אלא משלם כמה שיכול למכרו ,לראות אם יגריל

 כן כתב במנחת שלמה. ,ואם אינו יכול למכרו פטור

 ,כגון בורר צרור מגורן חבירו ,דבר שאין לו שוויות  .ד

 משלם כמה ששוה למכרו. ,אבל יכול למכרו

אם בני  ,המזיק אוכל שעבר תאריך השימוש בו  .ה

חייב לשלם אפילו  ,מזיקאדם משתמשים בו ואינו 

אבל יש להפחית כפי המבואר  שאינו שוה להמכר.

 בסעיף ב.

 נראה ,שמזיק את האוכלו ,המזיק אוכל מקולקל   .ו

  כלים אותו.  שפטור משלם אפילו שבעליו היו או

 

  

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com חינם:לקבלת הגליונות 

  


