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בפרט לא , לא התייחסו להיבט הספרותי בפרשנות התורה, ככלל, פרשני התורה

ג� הפרשני� שנגעו בסידור� . בפרשות העוסקות באופ� מובהק בחוקי� ובמשפטי�

שה שאיננו בא מתו� הסתכלות בפר, של פרשיות הסבירו בדר� כלל הסבר מקומי

, �"אמו� על עיסוק בהיבט הספרותי של התנ, הרב אלחנ� סמט, �" מורי לתנ1.בכללה

ומתו� ; א� בקוב� דיני�, והוא לימדני לגשת ללימוד הפרשה מ� הכלל אל הפרט

וא� על דקדוקיה� , ראייה רחבה של כלל הדיני� לעמוד על משמעות סידור�

 ננסה לעמוד על 2, הנזיקי�במאמר זה נציע פירוש לסדר הדיני� בפרשת. ופרטיה�

ולפתוח פתח ללימוד מדוקדק של , המסר שמעבירה לנו התורה דר� סידור הדיני�

 3.פרטי הדיני�

 
כי כל משפט או מצוה כל אחד עומד , אומר ל� כלל לפני שאחל לפרש: "ע"וזו לשו� הראב .1

, או זאת המצוה אל זאת,  אל זהוא� יכולנו למצוא טע� למה דבק זה המשפט. בפני עצמו

הפירוש הארו� " (נחשוב כי החסרו� בא מחוסר דעתינו, וא� לא יכולנו. נדבק בכל יכולתנו

 ).ב, א"כ, בתחילת פרשת משפטי�

ÌÈ�ÂÈÚ , '"מגילת זכויות האד� "–דיני נזיקי� , 'סמט' זוהי הצעה אלטרנטיבית למאמרו של א .2

ÚÂ·˘‰ ˙Â˘¯Ù·) במאמר . 217�223' עמ, ב"ירושלי� תשס,  משפטי�פרשת, )סדרה ראשונה

וכפי שנפרט , זה באות על פתרונ� כמה בעיות שעולות בחלוקה שהוצעה על ידי הרב סמט

 .במסגרת המאמר נציי� פרשני� שהסבירו הסברי� מקומיי� לקשרי� שבי� הפרשיות. להל�

חבות לעשרת  השלמות והר–� בתחילת הפרשה ראה אמנ� נושא כללי בפרשתנו "רמב .3

ששונה , מעלה שאלות בקשר לסידור הדיני�', נספח'א� דווקא העמדת פרשתנו כ, הדיברות

 –טע� ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה� : "וזו לשונו. מאוד מסידור� בעשרת הדיברות

', בור הראשו� בידיעת היכי כאשר היה בעשרת הדברות הד, כי רצה להקדי� לה� המשפטי�

כה תאמר אל בני ישראל את� ראית� כי מ� השמי� 'וה את משה יחזר וצ, ז"והשני באיסור ע

ות האלו ושתזהיר� אתה עוד שיתנו לב� למה שראו ויזהרו במצ, )יט', לעיל כ ('דברתי עמכ�

להשלי� , כנגד לא יהיה ל� –ולא תעשו� אתי , בור אנכייכנגד ד – כי את� ראית� .שצויתי�

כי א� לא ידע האד� משפט הבית או השדה , א תחמודכנגד ל –ואלה המשפטי� , ז"עני� ע

ה דיני� אחר עשרת " לכ� נת� הקב...ושאר הממו� יחשוב שהוא שלו ויחמדהו ויקחהו לעצמו

ש� (ובכבוד האב , ) יט,ב"להל� כ(וכ� יפרש באלה המשפטי� המשפט בעבודה זרה . הדברות

". הנזכרי� בעשרת הדברות, ) יח,ב"ש� כ(והניאו� , ) יד, יב,א"ש� כ(והרציחה , ) יז, טו,א"כ

רבי� ): "יב, א"כ" (מכה איש ומת"שכתב על הפסוק , È ÈÏÎ˜¯הל� ה, בדר� שונה א� במעט

ולא ישרו , א"וכ� מצאתי בתולדות יצחק ובמהרי, השתדלו לית� סדר לכל המצות שבפרשה זו

כי תקנה עבד 'בכש� שהתחיל , ואומר אני. על כ� לא ראיתי להארי� בזיכרונ�. דבריה� בעיני
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‡ .ÔÈ˜ÈÊ�‰ ˙˘¯Ù Ï˘ ‰ÈÓÂÁ˙ ,˙ÂÈˆÁÓ È˙˘Ï ‰˙˜ÂÏÁÂ˙ÂÂ˘  

פותחת התורה את דיני הנזיקי� ) יב, א"שמות כ" (יומת מות ומת איש מכה"בפסוק 

י� ה� דיני� הנוגעי� ליחסי� החברתיי� וה� מכווני� דיני הנזיק. בפרשת משפטי�

כי דיני� אלו מסתיימי� , לפיכ� נראה. לבניית חברה תקינה על פי הנהגת התורה

 לא מכשפה "–דיני� שבי� אד� למקו� , כאשר עוברי� לדו� במישור דיני� שונה

, ב" כש�" (לבדו 'הל בלתי יחר� לאלהי� חֵבזֹ. יומת מות בהמה ע� כבשֹ כל. תחיה

 ).יט�יז

כוללת ארבעי� ושניי� ) טז, ב" כ�יב , א"ש� כ(פרשת הנזיקי� בתחו� זה 

 :והיא מתחלקת לשתי מחציות שוות באורכ�, פסוקי�

 ).4'נזקי אד�'( עשרי� ואחד פסוקי� העוסקי� באד� שהוזק –לב �יב, א"שמות כ .א

נזקי '( שהוזק  עשרי� ואחד פסוקי� העוסקי� בממו�–טז , ב" כ�לג , א"שמות כ .ב

 ).5'ממו�

 יש משמעות בכמה 6,על פי הניזוקי� ולא על פי המזיקי�, לחלוקה זו של הפסוקי�

 במי הייתה –שהמרכזי שבה� הוא התייחסות התורה לתוצאת הנזק , מישורי�

 . מי היה הפוגע וכיצד–יותר מאשר לשאלת מעשה ההיזק , הפגיעה

 

ודבור אנכי ודאי כולל כל הדברות שבי� אד� למקו� עד לא , כי הוא כנגד דבור אנכי', עברי

וראש לחמשה , והוא כנגד אנכי, שהוא דבור לא תרצח', מכה איש'כ� התחיל כא� , תרצח

כי ג� העושה עול בממו� נקרא , ולא תרצח כולל כול�. דברות אחרונות שבי� אד� לחבירו

 ".ובטוב ההשקפה הצרופה נזכרו בפרשה זו כל עשרת הדברות. כי נפש הוא חובל, שמכה אי

 .1' ליברמ� עמ' מהד, א"א ה"כלשו� התוספתא בבא קמא פ .4

בניגוד לנזקי� ,  של האד�Â�ÂÓÓ È„È ÏÚלנזקי� הנגרמי� ' נזקי ממו�'לעתי� בא הש�  .5

יא החלוקה שעושה הגמרא לשיטת ה, למשל, כזו(' נזקי גופו '– עצמו Ì„‡‰ È„È ÏÚהנגרמי� 

' בי� אבות הנזיקי� הנזכרי� במשנה לבי� אבות הנזיקי� הנזכרי� בברייתא דר, שמואל

יש מקו� , ואול�). ב" בבא קמא ד ע–" בנזקי גופו לא קמיירי, בנזקי ממו� קמיירי "–אושעיא 

� הנגרמי� בניגוד לנזקי,  של האד�Â�ÂÓÓÏאת הנזקי� הנגרמי� ' נזקי ממו�'לכנות בש� 

Ì„‡Ï תנא אד� דאזיק : "י ש� לשיטת רב"חלוקה כזו מצינו בדברי רש(' נזקי אד� '– עצמו

ובור לא מיירי בנזקי אד� דרחמנא , דהא מבעה דומיא דבור קתני,  כלומר נזקי ממו�–שור 

� מכנה את ההלכות העוסקות בנזקי� הנגרמי� לממו� בש� "ג� הרמב; "פטריה לגמרי

 ).העוסקות בפגיעה באד�' חובל ומזיק'בניגוד להלכות ', �נזקי ממו'הלכות 

באה בניגוד לחלוקת הפרשה בי� הדיני� של האד� המזיק באופ� , חלוקה זו של הפרשה .6

או כתוצאה עקיפה , נגרמי� על ידי ממונו של האד�שדיני� העוסקי� בנזיקי� לבי� ה, ישיר

בתוחמו את הפרשה עד נזקי ) 217' עמ, 2הערה , לעיל(סמט ' חלוקה כזו הציע א. של מעשיו

, ובכ� הגיע לפרשה המשתרעת על פני שלושי� ואחד פסוקי�, )לא כולל דיני שומרי�(האש 

העוסקי� ,  שישה עשר פסוקי�–כז �יב, א"כ. א: המתחלקי� לשתי מחציות שדומות באורכ�

העוסקי� ,  חמישה עשר פסוקי�–ה , ב" כ� כח, א"כ. ב; באד� המזיק במזיד או בשגגה

 .או כתוצאה עקיפה של מעשיו, ברוב� בנזיקי� הנגרמי� על ידי ממונו של האד�
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: בהגדרת� הרחבה, יני הנזיקי�מבחינת הגדרת תחומיה הפרשה כוללת את כל ד

,  דיני גנבה8, דיני שומרי� ושליחת יד7,דיני נזקי� הנגרמי� על ידי ממונו של האד�

  9.ודי� המפתה שפוג� בבתולה, ארבעה וחמישה, תשלומי כפל

, א"כ( הדי� של שור שנגח אד� –כי בחלוקת דיני הנזיקי� על פי הניזוקי� , יצוי�

, ש�(ואילו די� שור שנג� שור , נה של פרשת הנזיקי�מצוי במחצית הראשו) לב�כח

מחלוקה זו נית� להבי� מפני מה ניתקה . מצוי במחצית השנייה של הפרשה) לו�לה

 שייכי� –דיני שור שנגח אד� : התורה בי� שתי הפרשיות העוסקות בשור המזיק

בי� שני .  שייכי� לדיני ממו� שניזוק–ואילו דיני שור שנג� שור , לדיני אד� הניזוק

הפותחי� את דיני ממו� , )לד�לג, ש�(הדיני� הללו הציבה התורה את דיני הבור 

10.מפני שדווקא הבור הוא אב טיפוס לכל נזקי ממו�, הניזוק
 

 
 ).א"א מ"בבא קמא פ" (השור והבור והמבעה וההבער: ארבעה אבות נזיקי�" .7

שומר חנ� והשואל נושא שכר , השור והבור המבעה וההבער: שלשה עשר ה� אבות נזיקי�" .8

; 42' ליברמ� עמ' מהד, א"ט ה"תוספתא בבא קמא פ" (נזק וצער ריפוי שבת ובשת, השוכרו

סמט ' א). חייא' בש� ר, א"ב ע, א"פ, ובירושלמי, אושעיא' בש� ר, ב"ד ע, וכ� הוא בבבלי

. כעניי� לעצמווהעמיד� , הוציא את דיני שומרי� מפרשת הנזיקי�) 217' עמ, 2הערה , לעיל(

 נבוג� רלשמֹ כלי� או כס� רעהו אל איש ית� כי: "הפסוק הפותח את פרשת השומרי�, לדבריו

שבה� , מהווה גשר בי� דיני נזיקי�, )ו, ב"שמות כ" (שני� ישל� הגנב ימצא א� האיש מבית

 .אי� צור� בהבחנה דקה זו, לדברינו. לבי� דיני שומרי�, נזכר ג� די� הגנב

, וגנב, ותשלומי ארבעה וחמשה, תשלומי כפל: עשרי� וארבעה אבות נזיקי�, חייא' תני ר" .9

והני , והמנס�, והמדמע, והמטמא, ומוציא ש� רע, והמפתה, והאונס, ועדי� זוממי�, וגזל�

 ).ב"בבא קמא ד ע]" (אושעיא' ואות� שלושה עשר שמנה ר[= תליסר 

, והמדמע, והמטמא, וציא ש� רעמ, האונס, בפרשת משפטי� לא באו דיני עדי� זוממי�

הנזכרי� , וה� דיני היזק שאינו ניכר, לשלושת האחרוני� אי� מקור מפורש בתורה. והמנס�

ה "גיטי� פ(שעניינו דיני� שנאמרו מפני תיקו� העול� ודרכי שלו� , במשניות בפרק הניזקי�

גיטי� נג (רבנ� התשלו� בהיזק שאינו ניכר הוא רק קנס מד, יוחנ� בגמרא' ולשיטת ר). ד"מ

מפני שלמעשה ה� לא חיסרו את הניזק , הגדרת עדי� זוממי� כנזק איננה פשוטה כלל). א"ע

עקיבא עדי� זוממי� ה� רק קנס ולא ' לשיטת ר, מטע� זה. ורק זממו לעשות לו רע, ממו�

הגמרא התקשתה לשיי� , בנוס�). ב ועוד"מכות ב ע(ואי� ה� משלמי� בהודאת עצמ� , ממו�

ורק הזיקו בדיבור� , מפני שה� לא עשו מעשה,  עדי� זוממי� לשאר דיני הנזיקי�את די�

ג דלית "אע"עד שהוזקקה הגמרא ליישב , ")והא עדי� זוממי� דיבורא דלית ביה מעשה הוא("

ועשית� לו כאשר זמ� לעשות '): יט, ט"דברי� י(דכתיב , רחמנא קרייה מעשה, ביה מעשה

והא : "כא� ג� הפער בי� מוציא ש� רע לשאר דיני הנזיקי�ומ). א"בבא קמא ה ע ("'לאחיו

פרשה לעצמה בתורה היא די� המוציא ש� רע ודיני ). ש�" (דדיבורא הוא, מוציא ש� רע

על חלוקת פרשה זו נעמוד ; כט�יג, ב"דברי� כ(מאורסה ונשואה , בנערה בתולה, האונס

.  ויש מקו� ג� לעונש מוות,בדיני� אלו יש צד של פגיעה גופנית). ה"בעז, במקו� אחר

מפני שאי� במעשה הפיתוי , בתו� החלק של נזקי ממו�, בפרשת משפטי� בא רק די� המפתה

 . הפסד מוהר הבתולות–ויש בו רק הפסד ממו� לאבי הנערה , פגיעה גופנית או רגשית

. )ב"בבא קמא ה ע..." (אתיא כולהו במה הצד, וכולהו כי שדית בור בינייהו: אמר רבא" .10

 .נית� ללמוד את כל נזקי ממו� מבור ומעוד אחד מהמזיקי�, כלומר
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· . ‰�Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ· ÌÈ�È„‰ ¯„Ò· ÌÈÈ˘˜‰–Ì„‡ È˜Ê�  

 :נתבונ� בסדר הדיני� במחצית הראשונה

 צדה לא ואשר. יומת מות ומת ישא מכה: "הכאה הגורמת למוות בב� חורי� .א

 רעהו על איש דִזָי וכי. שמה ינוס אשר מקו� ל� ושמתי לידו נהִא והאלהי�

11).יד�יב, א"שמות כ" (למות תקחנו מזבחי מע� בערמה להרגו
 

 מות ואמו אביו ומכה: "א� די� הפוגע הוא מוות, שאיננה מוות, פגיעה בזולת .ב

" יומת מות ואמו אביו ומקלל 13.יומת מות בידו ונמצא ומכרו איש נבוגֹ 12.יומת

 ).יז�טו, ש�(

 או באב� רעהו את איש והכה אנשי� �יריב# וכי: "הכאה הגורמת לנפילה למשכב .ג

 המכה קהוִנ משענתו על בחו� והתהל� יקו� א�. למשכב ונפל ימות ולא �באגרֹ

 ).יט�יח, ש�" (ירפא א%ֹור ית� בתוִ$ רק

 ומת בשבט אמתו את או עבדו את איש יכה וכי: "עבדהכאה הגורמת למוות של  .ד

�כ, ש�" (הוא כספו כי ק�י# לא דיעמֹ יומי� או יו� א� א�. ק�ָנִי �קָֹנ ידו תחת

 ).כא

 אנשי� ינצו וכי: "שגרמה בשגגה להפלת עובריה של אישה, מריבה בי� אנשי� .ה

 בעל עליו תישי כאשר יענש ענוש אסו� יהיה ולא ילדיה ויצאו הרה אשה גפ&וָנ

 ).כג�כב, ש�" (נפש תחת נפש ונתתה יהיה אסו� וא�. לי�בפִל ונת� האשה

 תחת רגל יד תחת יד ש� תחת ש� עי� תחת עי�: "די� הפוגע בגופו של ב� חורי� .ו

14).כה�כד, ש�" (חבורה תחת חבורה פצע תחת פצע כויה תחת הָ-ִוְ+. רגל
 

 עי� את או עבדו עי� את איש יכה כיו: "הכאה הגורמת לפגיעה באיבריו של עבד .ז

 לחפשי יפיל אמתו ש� או עבדו ש� וא�. עינו תחת ישלחנו לחפשי חתהוִ$ אמתו

 ).כז�כו, ש�" (0/ִ$ תחת ישלחנו

 השור יסקל סקול ומת אשה את או איש את שור יגח וכי: "שור שנגח ב� חורי� .ח

 עדוה& �לשִֹ$ למתמֹ אהו נגח שור וא�. נקי השור ובעל בשרו את לֵכ1ֵי ולא

 
. כי צרי� לפרש משפט מכה עבדו ואמתו, טע� להזכיר זה אחר זכר העבד והאמה: "ע"ראב .11

 ).יב, א"הפירוש הארו� כ" (וזה האיש הוא מישראל

יתת המוכה כי יש מכה בלא מ, הוצר� לפרש, איש ומתמכה בעבור שהזכיר  –ומכה : "ע"ראב .12

 .)טו, א"הפירוש הארו� כ" (כמו מכה אביו, שימות

כי , והשיב. למה נכנס זה הפסוק בי� מכה אביו ובי� מקלל אביו, מר הגאו� א–וגנב : "ע"ראב .13

ה לא יכירו יונגדלו באר� נכר, כי הנגנבי� היו קטני�, הוהכתוב לא ידבר רק על ההו

 .)וראה בפירוש הקצר; טז, ש�" (הגנבויתכ� שיכו� ויקללו� והעונש על , אבותיה�

. והפסוק השני על פגיעה שאיננה מחסרת איבר, הפסוק הראשו� מדבר על חסרו� איברי� .14

: ע"וכתב הראב. 'צער'והפסוק השני מלמד די� ', נזק'בלשו� חכמי� מלמד הפסוק הראשו� די� 

" $#שפט עי� העבד וִ!כי אחריו כתיב מ, ש� תחת ש�, ונזכר זאת הפרשה בעבור עי� תחת עי�"

 ).כג, א"הפירוש הארו� כ(
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 רֶפ+ֹ א�. יומת בעליו וג� יסקל השור אשה או איש והמית ישמרנו ולא בבעליו

 כמשפט יגח בת או יגח ב� או. עליו יושת אשר ככל נפשו �דיִֹ% ונת� עליו תַ$י&

15).לא�כח, ש�" (לו יעשה הזה
 

 לאדניו ת�י שקלי� שי�שלֹ כס� אמה או השור יגח עבד א�: "שור שנגח עבד .ט

 ).לב, ש�" (יסקל והשור

 :מספר קשיי� מתעוררי� בסדר זה של הדיני�

מרוחק מדי� הכאה הגורמת למוות ) סעי� ד(די� הכאה הגורמת למוות של עבד  .1

 ).סעי� א(של ב� חורי� 

16).סעי� ו(קודמי� לדיני הנזק והצער ) סעי� ג(דיני ֶ$ֶבת וריפוי  .2
 

והיא באה , איננה קובעת פרשה לעצמה) סעי� ו (הפגיעה בגופו של ב� חורי� .3

 ).סעי� ה(כהמש� לדי� דמי הוולדות 

אלא ה� מפוזרי� בי� , אינ� מרוכזי� במקו� אחד) ט, ז, סעיפי� ד(דיני העבדי�  .4

 .הדיני� השוני�

ועל פי מה נקבעה קדימות די� , צרי� לבאר את סדר הדיני� במחצית זו, ובאופ� כללי

 .אחד על משנהו

ננסה להתייחס ג� לפרטי , תו� התבוננות כללית על מבנה המחצית ואפיונהמ

 .הדיני� של נזקי אד�

 
הפירוש הארו� " (בעבור א� יגח השור עבד או אמה,  הזכיר זאת הפרשה– וכי יגח: "ע"ראב .15

 ).כח, א"כ

, בצער, בנזק: החובל בחברו חיב עליו משו� חמשה דברי�: "במשניות סדר הדיני� שונה .16

מדוע בנזקי אד� שינתה , צרי� לעיי� בשאלה. )א"ח מ"בבא קמא פ" (בשבת ובבושת, בריפוי

לעומת נזקי , )בושת, צער, נזק, ריפוי, ֶ!ֶבת(המשנה מסדר התשלומי� שמופיעי� בתורה 

ארבעה אבות : "א"א מ"בבא קמא פ(שבה� שמרה המשנה על סדר הדיני� שבתורה , ממו�

כסדר שה� : "'הבור כוה השור ו"ד, א" ב ע–י "וברש". והמבעה וההבער, והבור, השור: נזיקי�

כי סדר , נראה..."). כתובי� בפרשה סדר� במשנה דפרשה ראשונה נאמרה בשור שניה בבור

לאחר מכ� צרי� . וע� הנזק בא הצער, בתחילה יש נזק. הדיני� במשנה הוא כסדר התשלומי�

לפי , הבושה באה ממקו� אחר. ובזמ� שהוא מתרפא הוא שובת ממלאכתו, הוא רפואה

צרי� לברר על פי איזה , וא� כ�. והיא יכולה ללוות את האד� כל החיי�, מתביישהמבייש וה

 .סדר מסודרי� התשלומי� בתורה
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‚ .Ì„‡ È˜Ê� Ï˘ ÌÈ�È„‰ ‰�·Ó :Ô·Â „·Ú È˜Ê� ÔÈ¯ÂÁ17
 

בניגוד למחצית השנייה של , אחד הדברי� הבולטי� במכלול הדיני� של נזקי אד�

סות זו ישנה אמירה בהתייח. הוא ההתייחסות של התורה לדי� העבדי�, נזקי ממו�

והדיני� שלו שוני� ,  עבד שניזוק הוא ג� אד� שניזוק–ברורה ומחודשת של התורה 

: בשלושה מקומות במחצית זו מתייחסת התורה לעבדי�. רק בפרטי� מסוימי�

הכאה הגורמת לפגיעה באיבריו של עבד , )סעי� ד(הכאה הגורמת למוות של עבד 

 ).י� טסע(ודי� שור שנגח עבד , )סעי� ז(

שעניינה של פרשה זו הוא הצגת הזכויות והדיני� של העבד , נראה להציע

שעסקה בדיני העבד ,  והיא באה כהמש� לפתיחה של פרשת משפטי�18,הכנעני

, מציגה התורה את הדיני� בב� חורי�, לאור זה. ובזכויותיה�, העברי והאמה העברייה

 .עבדוכניגוד והשלמה היא מציגה ג� את דיני הנזיקי� ב

ביחס , ה� בתחילת הפרשה ה� בהמש�, )הארו�(ע "הצעה זו נתמכת בפירוש הראב

 :לדר� סידור הדיני�

על כ� החל משפט , ואי� לאד� בעול� יותר קשה עליו מהיותו ברשות אד� כמוהו

וכי ימכור איש את בתו ': וככה, כי עבד עברי הוא ישראל, וקדמונינו אמרו. העבד

. 'וכי יכה איש את עבדו': וככה. הוא כנעני'  את ש� עבדווכי יכה איש'רק . 'לאמה

 ).ב, א"הפירוש הארו� כ( 'א� עבד יגח השור': וככה

כי צרי� לפרש משפט מכה עבדו ,  טע� להזכיר זה אחר זכר העבד והאמה–מכה איש '

 ).יב, ש�( 'וזה האיש הוא מישראל. ואמתו

 
, ]סדרה שנייה [ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù· ÌÈ�ÂÈÚ', עבדות'(סמט על פרשת משפטי� ' במאמר של א .17

בנקודות מסוימות . יש עיסוק בדיני העבד הכנעני בתורה, )327�347' עמ, ד"ירושלי� תשס

ע� , ונראה שהדברי� כא� משלימי� את התמונה המופיעה במאמרו, כיוונתי לדבריו ש�

 .שילוב הפרשנות במבנה הפרשה

ועבד� ואמת� אשר יהיו ל� מאת הגוי� "כמפורש בפסוק , בתורה הוא עבד כנעני' עבד'סת�  .18

): ז, א"שמות כ(� "וזו לשו� רמב). מד, ה"ויקרא כ" (אשר סביבתיכ� מה� תקנו עבד ואמה

כאשר אדונו , רק על עבד כנעני שיי� לומר. "שאי� עבד עברי נקרא עבד סת�, וכ� הוא"

כלשו� התורה בנוגע , )י על פי המכילתא"ועיי� רש; כא, א"שמות כ" (כי כספו הוא: "מכהו

 ).מד, ב"שמות י" (וכל עבד איש ִמְקַנת כס� ומלתה אותו: "לאכילת הפסח

והתפרש , בתחילת פרשת משפטי�. א: ה מקומות בלבדבעבד עברי עוסקת התורה בשלוש

וכי ימו� אחי� עמ� ונמכר : "בפרשת בהר. ב; )ב, א"שמות כ" (כי תקנה עבד עברי: "בתורה

לא תעבֹד בו עבֹדת ": "עבד"לבי� ה" אחי�"כא� מפרידה התורה בי� ). לט, ה"ויקרא כ" (ל�

כי ימכר ל� אחי� : "בפרשת ראה. ג; )במ, ה"ש� כ" (לא ימכרו ִממֶ+רת עבד: "וכ�, )ש�" (עבד

כאשר אומר העבד שאינו , כא� אמנ� נזכרת אפשרות של רציעה). יב, ו"דברי� ט" (העברי

 ).יז, ש�" (והיה ל� עבד עול� "–רוצה לצאת 

כפי שנית� להיווכח מ� ההקשר בפסוקי� , שאר דיני עבד בתורה מתייחסי� לעבד כנעני

 .טז, ג"כ; יד�יא, ז"ט; יח, ב"י; יז, יג', דברי� ה; מו, ו, ה" כויקרא; יג, ט', שמות כ: הבאי�
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 כי אחריו כתיב משפט עי� ,ש� תחת ש�, ונזכר זאת הפרשה בעבור עי� תחת עי�'

 ).כג, ש�( 'העבד ושנו

19).כח, ש�( 'בעבור א� יגח השור עבד או אמה,  הזכיר זאת הפרשה– וכי יגח'
 

ובזה , ננסה לראות את הדיני� העוסקי� בנזקי ב� חורי� מול דיני העבדי�, א� כ�

 .להבי� את סדר הדיני� במחצית זו

 ומת בשבט אמתו את או עבדו את איש יכה וכי: "הדי� הראשו� בעניי� העבד הוא

, א"שמות כ" (הוא כספו כי ק�י# לא דיעמֹ יומי� או יו� א� א�. ק�יָנ �נקֹ ידו תחת

א� העבד : יש כא� שני דיני� אפשריי� לאור התוצאה של הכאת עבד בשבט). כא�כ

יו� או יומי� ("וא� לא מת מיד "). נק� ינק�(" דינו מוות –") תחת ידו("מת מיד 

 ").לא י#ק�(" אינו נענש –") דיעמ

כשני , כי לאור די� זה צרי� לקרוא ג� את הדיני� העוסקי� בב� חורי�, נראה

 –" מכה איש ומת("א� כתוצאה מההכאה האיש מת : דיני� המתפרטי� מהכאה

וא� לא מת כתוצאה מהמכה , ) ש�–" מות יומת(" דינו הוא מוות –) יב, א"כ

ורק חייב לרפאו ולתת ,  אינו נענש–) יח, א" כ–" שכב ולא ימות ונפל למ20...והכה("

 לאור התאמה זו בי� 21).יט,  ש�–" ונקה המכה רק שבתו ית� ורפא ירפא("שבתו 

, מדוע אי� האדו� משל� את הֶ$בת והריפוי של עבדו, מתבקש הסבר לשאלה, הדיני�

 
ופירט את , ע בתחילת הפרשה כלל מקי� לדיני� בפרשת משפטי�"בפירוש הקצר נת� הראב .19

שכל מצוה , וקוד� שאפרש זאת הפרשה אומר בה כלל: "וזו לשונו. סידור הדיני� לפי כלל זה

 שלא יעשה אד� :קריוהע. � להדבק הפסוקי�ג� יש כדמות סמ. ומשפט בפני עצמו עומד

ואחר . והחל מהאונס שהוא בגו� להעביד העבד . ויכריח מי שהוא מעט ממנו ביכולת,חמס

). כ(בעבור שהוא צרי� וכי יכה איש את עבדו ) יב, א"כ(והזכיר מכה איש . כ� הזכיר האמה

) טז(כיר וגונב איש ומכרו  והז.להפריש בי� המוכי�) יז(המקלל ' ואפי) טו(והזכיר מכה אביו 

) כד(והזכיר משפט עי� תחת עי� . בעבור העבד להפריש בי� יהודי ומתיהד כאשר אפרש

. להזכיר משפט העבד שימית) כח(והזכיר נגיחת השור . להפריש בי� עי� ישראל ועי� עבד

ר וכל זה בעבו. להפריש בי� שור שמת בבור או נגנב) לג(והזכיר משפט וכי יפתח איש בור 

שה� , )ד, ש� ( והחל בשדה ובכר�,ר כ� הזכיר החמס בממו�חוא. )ב, ב"כ (ונמכר בגנבתו

�ו (נ� ושומר שכר והנשאליושומר ח. )ה (ואחר כ� מה שהוציאה האר� בגדיש וקמה. עיקר

והזכיר ). טו, ב"כ(על כ� אמר וכי יפתה , כי היא קטנה, ואחר כ� הבתולה שיכריחנה. )יד

והזכיר . בור שיבקש האוהב הנערה דברי כשפי� למלאות תאותובע) יז(מכשפה אחריה 

, עד סו� הפרשה['  וכוכי אי� לה פה שתצעק ויושיעוה השומעי� מיד השוכב) יח(הבהמה 

 ).א, א"הפירוש הקצר כ]" (ו"שי

והכה איש את רעהו באב� או "יש להוכיח שהייתה זו מכה שראויה להמית ג� מלשו� התורה  .20

 יומת מות הוא צחרֹ וימת הכהו בה ימות אשר יד באב� וא�: "והשווה; חי, א"כ" (באגרֹ�

וג� מ� הדי� שלמדו כא� , "ולא ימות"ג� מתו� הדגשת התורה , )יז, ה" במדבר ל–" צחהרֹ

 ).י"רש" (עד שנראה א� יתרפא זה"שחובשי� את המכה " ונקה המכה"ל מהפסוק "חז

" לא י�ק�... נק� ינק� "–) יט" (ונקה... � יקו�א: "נראה שיש כא� ג� הקבלה לשונית מכוונת .21

 ).כא�כ(
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,  לרפאו ובוודאי חייב האדו�22,)כא, ש�" (כי כספו הוא: "ועל זאת משיבה התורה

23.והוא ג� זה שמפסיד את הֶ$בת של עבדו
 

מ� המחצית העוסקת ) עשרה פסוקי�(תופסי� כמחצית ) כא�יב' פס(ד �דיני� א

מפני שמדובר כא� על הכאה , בחלק זה הושוו דיני ב� חורי� לדיני עבד. בנזקי אד�

24.שמוכה מתו� כוונה להזיק, מכוונת של אד�
 

 יכה וכי: "ה הגורמת לפגיעה באיבריו של העבדהדי� השני בעניי� העבד הוא הכא

 עבדו ש� וא�. עינו תחת ישלחנו לחפשי חתהוִ$ אמתו עי� את או עבדו עי� את איש

כא� מצוינת פגיעה שיש בה ). כז�כו, ש�" (נוִ$ תחת ישלחנו לחפשי יפיל אמתו ש� או

ויש , בדעל פגיעה כזו לא נית� לפצות את העבד כע. מעשה השחתה בגופו של העבד

 .הכרח לשלחו לחופשי תחת עינו

וחייב הוא , ג� הפוגע בגופו של ב� חורי� איננו יכול לפצותו, בהקבלה לדי� זה

 די� זה איננו מוצג בתורה כתשלו� 25).כד, א"כ" (עי� תחת עי� ש� תחת ש�"לתת 

 
, כאשר העבד עומד יו� או יומיי� ולאחר מכ� הוא מת: יש חילוק קט� בי� השניי�, אמנ� .22

די� , אול�. א� במקרה מקביל בב� חורי� יהיה חייב על מיתתו, המכה פטור על מיתת העבד

שמכה עבד כנעני של אחרי� חייב על שהרי מי , זה איננו נובע מפחיתות של חיי העבד

, "כספו הוא"אלא מתו� כ� ש, )י לפסוק כא"ראה רש(הריגתו ג� א� עמד יו� או יומיי� 

השווה לדברי (וצרי� שתהיה לו אפשרות להכות את עבדו בשבט כדי להטיל עליו מרות 

 אבל בחרב לפי,  בדבר שאד� רגיל להכות את עבדו להוכיחו–בשבט " :� בפסוק כ"רשב

שאי� זה דר� תוכיחה אלא דר� , חייב מיתה] ימות[לאחר יו� או יומי� א� ] אפילו[הפשט 

 .") ודינו להכותו דר� תוכיחה–כי כספו הוא : "ובפסוק כא, "רציחה

החובל בעבד עברי חייב : "כפי שמובא במשנה, החובל בעבד עברי שלו אינו חייב בֶ!בת .23

 ).ג"ח מ"בבא קמא פ" (ו בזמ� שהוא של–חו� מ� הֶ!בת , בכול�

מתו� , אמנ�"). ואשר לא צדה("התורה כוללת בדיני� אלו ג� את מי שאיננו מכה במזיד  .24

, ")מות יומת("ולכ� פתחו בדינו , כי עיקר הדי� כא� הוא המכה במזיד, סדר הדיני� נראה

 ג� את בי� דיני הרוצח במזיד כללו"). מע� מזבחי תקחנו למות("וסיימו בחומרת הדי� שלו 

ג� כא� יש סוג של , אמנ�. והוא יכול לנוס על נפשו, ולו אי� משפט מוות, די� מי שלא צדה

 ואי� כא� מצב שבו המכה הגיעה למקו� שאיננו מכוו� –" והאלהי� ִאנה לידו "–" כוונה"

 ).בנתכוו� להרוג את זה והרג את זה, כמו שנראה להל�(

שאיננה מוות א� די� , קי� בפגיעה בזולתבזה יש לבאר ג� את מקומ� של הדיני� העוס

 שהרי עיקר הכוונה כא� היא לבאר את דינו של המזיק חברו –) די� ב(הפוגע הוא מוות 

למקרה שבו המוכה לא מת , ולחלק בי� מקרה שבו התממשה כוונת המכה, בכוונה תחילה

 –ינ� זהה וד, הדיני� הללו שייכי� לדי� המכה שכוונתו התממשה, א� כ�. כתוצאה מהמכה

 ".מות יומת"

, "עי� תחת עי�"מכא� שיש מקו� להערה נוספת בדיו� המתמש� על פשוטו של מקרא ב .25

ÂËÂ˘Ù , קופרמ�' מעי� סיכו� לנושא זה נית� למצוא אצל י(ל שהוא ממו� "לעומת דרשת חז

‡¯˜Ó Ï˘ ,בב� " ש� תחת ש�"ו" עי� תחת עי�). "64�69' עמ, פרק רביעי, א"ירושלי� תשס

כש� ". לחפשי ישלחנו תחת ִ!נו"ו" לחפשי ישלחנו תחת עינו"מקביל לאמור בעבד , רי�חו

כ� אי� , וכל מה שיכול האדו� לעשות הוא רק לשלחו לחופשי, שאי� מחיר לעינו של העבד
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שהוא ראוי לחסרו אבר או לחבול  "–אלא כאסו� שאי� לו כפרה ממונית , עבור העי�

, יצוי�). ג"א ה"משנה תורה הלכות חובל ומזיק פ" (ולפיכ� משל� נזקו, מו שעשהבו כ

זו של נזקי אד� וזו של , כי אחד הפערי� הבולטי� בי� שתי המחציות בדיני נזיקי�

שמשמעותו השלמת , �"הוא שבנזקי ממו� נזכר פעמי� רבות השורש של, נזקי ממו�

 !ורש זה אפילו פע� אחתבנזקי אד� לא נזכר ש,  לעומת זאת26.החיסרו�

לא עשה זאת , וסימא את עינו או הפיל את שינו, כי המכה את העבד, נראה

, ע� זאת. אלא במסגרת הרשות שיש לאדו� להכות את עבדו, בכוונה תחילה

על מנת שלא יהא האדו� אכזרי , החמירה התורה במקרה שהתוצאה היא נטילת אבר

שלא , בשבט על מנת ליישר את דרכווג� כאשר הוא מכה את העבד , כלפי עבדו

27.יבוא לידי השחתת גופו
 

שאת דיני פגיעה בב� חורי� פתחה התורה במריבה , מכא� נית� להציע הסבר לכ�

 אשה ונגפו אנשי� ינצו וכי: "שגרמה בשגגה להפלת עובריה של האישה, בי� אנשי�

 ונת� האשה בעל עליו ישית כאשר יענש שענ0 אסו� יהיה ולא ילדיָה ויצאו הרה

בדי� זה בא ). כג�כב, א"שמות כ" (נפש תחת נפש ונתתה יהיה אסו� וא�. לי�בפִל

 ולדות –שמתו� מריבה נגרמה פגיעה בדבר שלא היה צפוי שייפגע , לידי ביטוי מקרה

למקרה , "לא יהיה אסו�"וכא� מחלקת התורה בי� מקרה שבו . ברחמה של האישה

כאשר ישית ", יש פיצוי על פגיעה ממונית, אסו�במקרה שלא יהיה ". אסו� יהיה"שבו 

, לא נית� לדבר על עונש ממוני, כאשר יהיה אסו�, לעומת זאת". עליו בעל האשה

' אסו�'באה התורה לדו� ב,  כהמש� לדי� זה28".ונתתה נפש תחת נפש: "והדי� הוא

 וג� בזה קבעה התורה שאי� תשלו� 29, פגיעה גופנית שפוגע איש ברעהו–נוס� 

 ".עי� תחת עי�"אלא עונש של , רו� אברלחס

 

וכש� שמחייבי� אנו את האדו� . וראוי היה שניטול את עי� המזיק, מחיר לעינו של ב� חורי�

כ� נדרוש מ� המזיק לשל� , שחרר את עבדו מפני שהזיק את עינוול" כספו"להפסיד את 

 .ממו� לב� חורי� שניזוקה עינו

: י"וברש, )ב"בבא קמא י ע" (שהבעלי� מטפלי� בנבילה,  מלמד–תשלומי נזק : תנו רבנ�" .26

 ". לשו� השלמה משלי� לו לניזק–' תשלומי נזקו מלמד כו"

וה הש� שיצא העבד חפשי תחת יצ –וכי יכה ): "כו, א"הפירוש הארו� כ(ע "וזו לשו� הראב .27

או אפילו שנו , כי א� ישחית עינו. שלא יהא אדוניו אכזרי שיכנו מכה נמרצה, עינו או שנו

 ".יצא מרשותו חפשי ויאבד ממונו

אבל לא נפש , ויש אומרי� ממו�,  יש אומרי� נפש ממש–רבותינו חולקי� בדבר : "י"רש .28

כמו שהיה , ת זה והרג את זה פטור ממיתה ומשל� ליורשיו דמיושהמתכוי� להרוג א, ממש

פשוטו של מקרא מורה על כ� שראוי היה זה , "ממו�"ג� לפי מי שאומר , אמנ�". נמכר בשוק

כפי שביארנו לעניי� עי� , ורק למעשה !מי� נפש זו בממו�, ליטול את נפשו בעד הנפש שנטל

 .תחת עי�

ג� המחסיר איבר , שהאסו� באישה ההרה נגר� בלא מתכוו�כי כמו , נית� להפליג ולומר .29

וג� לא על מנת , על מנת להרוג' הכאה'לא מופיעה כא� , כלומר. מחברו עשה זאת בלא כוונה

אלא , ")וכי ינצו: "אלא, כמו למעלה' וכי יריבו� אנשי� והכה': ואפילו לא כתוב(לפגוע בגו� 
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, שאירע' אסו�'שהחלק השני בדיני� של נזקי אד� עוסק ב, נית� לסכ� ולומר

ומצד האמת אי� לזה , הפיכה בגו� הנחבל�אסו� זה גר� לפגיעה בלתי. בלא מתכוו�

ודי� החובל בעבדו ', וכד" עי� תחת עי�"די� החובל בב� חורי� הוא , לכ�. תשלו� ממוני

 ".לחפשי ישלחנו תחת עינו"א הו

 כס� אמה או השור יגח עבד א�: "הדי� השלישי בעניי� העבד הוא די� שור שנגח עבד

עולה כא� פער בולט , לכאורה). לב, א"כ" (יסקל והשור לאדניו ית� שקלי� שי�שלֹ

 ח9ַָנ שור וא�: "חורי� הוא שהרי הדי� בב�, חורי� בי� הפגיעה בעבד לבי� הפגיעה בב�

 וג� יסקל השור אשה או איש והמית ישמרנו ולא בבעליו עדוה& �שלשֹ לתמִֹמ אהו

30).ל�כט, ש�" (עליו יושת אשר ככל נפשו �דיִֹ% ונת� עליו יושת פר+ֹ א�. יומת בעליו
 

: ג� כא� תעלה התבוננות קצרה את הער� הגדול שנותנת התורה לעבד, אבל

, אול�". השור יסקל: "שהורג עבד זההחורי� ודינו של שור  דינו של שור שהורג ב�

, מעבר לפגיעה בגופו של העבד יש כא� ג� פגיעה ממונית באדו�, כאשר פוגעי� בעבד

כא� לא חילקה התורה בי� . 'כספו'לפיכ� צרי� בעל השור לפצות את האדו� על הפסד 

, גזירת הכתוב הוא "–" כס� שלשי� שקלי�"ובכל מקרה צרי� לתת , עבדי� שוני�

לא נית� להערי� את שווי ). י"רש" (בי� שאינו שוה אלא דינר, שהוא שוה אל� זוזבי� 

ורק נית� לתת פיצוי קבוע לאדו� , וא� לא את שוויו האמתי של עבד, חייו של אד�

כערכה של ', ערכי�'סכו� זה של שלושי� שקלי� מוכר מפרשת ה. על הפגיעה בכספו

 שלשי� ערכָ� והיה] היא קרי[ הוא נקבה וא�: "אישה מבת עשרי� שנה ועד שישי�

והוא הסכו� שנקבע , סכו� זה הוא סכו� קבוע בטבלת הערכי�). ד, ז"ויקרא כ" (שקל

 .על חיי האד�' תשלו�' א� ודאי שאי� בו 31,כפיצוי לאדונו של העבד

, החלק השלישי של נזקי אד� עוסק בפגיעת שורו של אד� בזולתו, מכל מקו�

, אלא". השור יסקל "– השור הנוגח זהה בכל אד� שהומת  דינו של32.יהיה אשר יהיה

 

, על מנת לתמו� בסברה זו. וצאה הרת אסו�שהביאה לת, הייתה כא� רק מריבה בי� השניי�

לא , כלומר). ב"בבא קמא פד ע" (אד� באד� דלא שכיחא"נראה לציי� כא� את דברי הגמרא 

במקו� , בבבל' נזק'ולפיכ� אי� גובי� , הפי� את גופו של חברו�שכיח שאד� יזיק בנזק בלתי

הלכות (גובי� ג� בבבל שֶ!בת וריפוי , �"לעומת זאת פוסק הרמב. שאי� בית די� סמוכי�

כס� 'ז וב"עיי� ברדב(שלדעתו אלו ה� דברי� שמצויי� , ונראה מכא�, )י"ה ה"סנהדרי� פ

 ).ש�', משנה

ובעל השור "די� הבעלי� הוא , חורי� כאשר השור איננו שור נגח אלא שור ת� ג� בב�, אמנ� .30

 ".נקי

השוואה זו ).  ובהרבה מקומות,א"חגיגה ד ע(עבד כנעני שווה לאישה בכל דיניו , וכידוע .31

 .לטבלת הערכי� הובאה בספורנו ובחזקוני

איש או : במדרשי ההלכה עומדי� על כ� שדווקא בפרשה זו נזכרי� כל הניזקי� האפשריי� .32

שג� בה� אי� חילוק בשאלה , ומכא� למדו לשאר הנזקי�. עבד או אמה, ב� או בת, אישה

דברי� לאור זה שאנו עומדי� בסיו� הדיני� של שנית� להדגיש את ה, נראה. מיהו הניזוק

ואפילו בזה מדגישה , במקו� שבו נזכרת פגיעה באד� על ידי שור של הזולת', נזקי אד�'
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ולכ� נותני� כס� , נוספת ג� פגיעה ממונית באדוניו, שכאשר הפגיעה היא בעבד

33.שלושי� שקלי� לאדו�
 

, שנוספה על הפגיעה באד�, המצביע על הפגיעה הממונית באדו�, פסוק זה

34.' ממו�נזקי'העוסקת כולה ב, מהווה חוליה מקשרת למחצית השנייה
 

הכאה במתכוו� הגורמת למוות או לנפילה : 'נזקי אד�'שלושה חלקי� יש ב: לסיכו�

ההדרגה . ופגיעת ממונו של האד� בזולתו', אסו�'פגיעה גופנית שהיא בגדר , למשכב

עוסקת , המחצית הראשונה מ� המחצית: ומבנה הפרשיות ברור, בדיני� הללו בולטת

והמחצית השנייה עוסקת ). עשרה פסוקי� (באד� שמזיק באופ� ישיר לאד� אחר

אחד (ואפילו כאשר ממונו מזיק , ג� כשאינו מתכוו�, באחריותו של האד� על נזקיו

 ).עשר פסוקי�

„ . ‰ÈÈ�˘‰ ˙ÈˆÁÓ· ÌÈ�È„‰ ¯„Ò· ÌÈÈ˘˜‰–ÔÂÓÓ È˜Ê� 35
 

 :נתבונ� בסדר הדיני� במחצית השנייה

 או שור שמה ונפל יכסנו ולא רבֹ איש יכרה כי או בור איש יפתח וכי: "דיני בור .א

 ).לד�לג, א"שמות כ" ( לו יהיה והמת לבעליו ישיב כס� ישל� הבור בעל. חמור

 החי השור את ומכרו ומת רעהו שור את איש שור �גִֹי וכי: "דיני שור שנג� שור .ב

 ולא �שלשֹ מתמול הוא נגח שור כי נודע או. יחצו� המת את וג� כספו את וחצו

36).לו�לה, ש�" ( לו יהיה והמת השור תחת שור ישל� �של בעליו ישמרנו
 

 

,  כל פגיעה באד� היא פגיעה שלא נית� למחול עליה–התורה שאי� חילוק בי� הניזוקי� 

 ".השור יסקל: "ודינו של השור ההורג זהה בכול�

' רבי� עמ�הורווי�' מהד, ילתא דרבי ישמעאל מסכתא דנזיקי� משפטי� פרשה יאוזו לשו� המכ .33

 הכתוב והרי, אשה או איש והמית בכלל היו ואמה עבד א�. אמה או השור יגח עבד א�: "287

 שלשי� נות� מנה מאה יפה היה שא�, עליו להקל, עליו ולהחמיר עליו להקל מכללו מוציאו

שכאשר , ויש להעיר". סלעי� שלשי� נות� דינר אלא והש לא שא�, עליו להחמיר, סלעי�

וצרי� לית� כופר נפש ,  בידי שמי�–" וג� בעליו יומת"נוגח השור אד� מישראל אמרה תורה 

 . א� בעבד לא יכול די� זה להתקיי� ונות� שלושי� שקלי� לאדו�, ליורשי�

וא� כא� לא נזכר השורש  ('כס�'שנזכר בו , כי פסוק זה הוא היחיד במחצית הראשונה, יוער .34

, בעל הבור ישל�: "בפתיחת המחצית השנייה אנו נתקלי� מיד בתשלומי� ובכס�). 'של�'

כס� ישקֹל  "–' כס�'המחצית השנייה מסתיימת ג� היא ב). לד, א"כ" (כס� ישיב לבעליו

בשל , וג� ש� הכס� משול� לאבי הנערה ולא לנערה עצמה, )טז, ב"כ" (כמֹהר הבתולֹת

 .עה העקיפה שנגרמה לוהפגי

בעיקר הדברי� . על פי החלוקה שהציע ש�, )2הערה , לעיל(סמט ' במחצית זו עסק ג� א .35

, בשל השוני בחלוקה והוספת הפסוקי� של השומרי� והמפתה, וע� זאת, כיוונתי לדבריו

וקשיי� מסוימי� שכלל , שלנונראה כי יש קשיי� הבאי� לידי פתרו� של� יותר בחלוקה 

 .אינ� מתעוררי�

והזכיר הכתוב דבר השור עד שיגיע אל כי : "ע לשיטתו ממשי� לקשר את הדיני� לעבד"ראב .36
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 שה או שור איש ביגנֹ כי: "או שנמצאה בידו, שטבחה או מכרה, דיני גונב בהמה .ג

 א�. השה תחת צא� וארבע השור תחת ישל� קרָב שהחִמ מכרו או וטבחו

 לו דמי� עליו השמש זרחה א�. דמי� לו אי� ומת כהוה# הגנב ימצא במחתרת

 עד משור הגנבה בידו תמצא מצאִה א�. בגנבתו ונמכר לו אי� א� ל�יש של�

37).ג, ב" כ�לז , א"כ" (ישל� �ִיַנְ$ חיי� שה עד חמור
 

 רֵעִב& הירִֹעְ> את לחוִ$ כר� או שדה איש יבער כי: "די� צאנו של אד� שהזיק .ד

38).ד, ב"כ" (ישל� כרמו ומיטב שדהו מיטב אחר בשדה
 

 של� השדה או הקמה או גדיש ונאכל צי�קֹ ומצאה אש תצא כי: "די� האש .ה

39).ה, ש�" (רההבֵע את רבִעהַמ ישל�
 

 האיש מבית נבוג# רלשמֹ כלי� או כס� רעהו אל איש ית� כי "40:די� שומר חינ� .ו

 האלהי� אל הבית בעל ונקרב הגנב אימֵצ לא א�. שני� ישל� הגנב ימצא א�

 על שה על חמור על שור על פשע דבר כל על. רעהו במלאכת ידו שלח לא א�

 אשר שניה� דבר איבֹ האלהי� דַע זה הוא כי יאמר אשר אבדה כל על למהַ=

41).ח�ו, ש�" (לרעהו שני� ישל� אלהי� �ירשיע#
 

 

כי כ� החל כי תקנה עבד , וכל זה בעבור העבד שהוא נמכר בגנבתו. יגנב איש שור או שה

 ).לו, א"הפירוש הארו� כ" (עברי

המחלק הנוצרי לפרקי� בחר . ה יחידה זו פרשה סתומה לעצמהעל פי חלוקת המסורה מהוו .37

כי די� ארבעה , נראה שהוא הבי�". א� במחתרת ימצא הגנב"לפתוח פרק חדש בפסוק 

מתקשר ע� הדיני� של שור המזיק , לשור על ידי טביחה ומכירה' מזיק'וחמישה באד� ש

והוא מתקשר , )א היזקבל(ולעומת זאת הדי� של הבא במחתרת פותח את דיני הגנב , שור

שג� כאשר מדובר על גנבה בלא , המעיי� יראה, אמנ�. לדיני השומרי� הבאי� לאחר מכ�

 .ונושא הפרשה הוא אחד כפי חלוקת המסורה, עוסקי� בגנבת בעלי חיי�, טביחה ומכירה

הפירוש " (א הנזק על יד השורו שהזכיר שיב,� זה דבק באשר למעלה ג– כי יבער: "ע"ראב .38

 ).ד, ב"ו� כהאר

 .)ה, ב"הפירוש הארו� כ" (כי ידבר על נזק השדה, ג� זה דבק –כי תצא אש : "ע"ראב .39

) ב"בבא מציעא צד ע(ל "וחז, בתורה לא התפרש כי מדובר בשומר חינ� ולהל� בשומר שכר .40

בפשוטו , אבל. ולהסביר את חילוק הדיני� שביניה�, פירשו כ� על מנת להבחי� בי� הפרשות

וכ� פירש . לבי� שומר בהמה, כי החילוק הוא בי� שומר כס� או כלי�, א נראהשל מקר

בפרשה זו פוטר את השומר מגנבה ואבידה ובפרשה שנייה מחייבו בגניבה ): "ו, ב"כ(� "רשב

ולפי פשוטו של מקרא . שנייה בשומר שכר, ופירשו רבותינו ראשונה בשומר חנ�, ואבידה

מטלטלי� ה� ולשומר� ,  אל רעהו כס� או כלי� לשמורפרשה ראשונה שכתב בה כי ית� איש

. כי שמר� כשמירת חפציו, א� נגנבו בביתו פטור] כ�[לפי. בתו� ביתו כשאר חפציו נתנ� לו

, אבל פרשה שנייה שכתב בה כי ית� איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמור

ולכ� א� , מגנבי� הפקיד� לועל מנת לשומר� , ודאי כשהפקיד�, ודר� בהמות לרעות בשדה

 . לעניי� המבנה וסדר הדיני�, להל� נראה את היתרו� שבפירוש זה". נגנבו חייב

, ב"הפירוש הארו� כ" (כי על דבר הגנבה ידבר להשלי� משפטי הגניבות, ג� זה דבק: "ע"ראב .41

 ).ו
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 רלשמֹ בהמה וכל שה או שור או חמור רעהו אל איש ית� כי: "די� שומר שכר .ז

 ידו שלח לא א� שניה� בי� תהיה 'ה עתשב#. אהרֹ אי� נשבה או נשבר או ומת

 א�. לבעליו ישל� מומִע בֵנ9ִָי בנ9ָֹ וא�. ישל� ולא בעליו ולקח רעהו במלאכת

 ).יב�ט, ש�" (ישל� לא הטרפה דֵע אהויִב �יטֵר �טרֹ

 מוִע אי� בעליו מת או ונשבר רעהו �מִע איש ישאל וכי: "די� השואל והשכיר .ח

 ).יד�יג, ש�" (בשכרו בא הוא ירשכ א� �ישֵל לא מוִע בעליו א�. ישל� �שֵל

 לו נהֶרימָה רהָֹמ מהִע ושכב הָ=ָראֹ לא אשר בתולה איש יפתה וכי: "די� המפתה .ט

42).טז�טו, ש�" (תהבתולֹ הרכמֹ לישקֹ כס� לו לתתה אביה ימא� א�ָמ א�. לאשה
 

 :ג� כא� מתעוררי� מספר קשיי�, כבמחצית הקודמת

43?בדי� הבורמדוע פתחה התורה את נזקי הממו�  .1
 

 בהמה –מפרידי� בי� שני דיני� דומי� ) סעי� ג(דיני אד� המזיק בגנבתו  .2

 ).סעי� ד(ובהמה שמזיקה לשדה , )סעי� ב(שמזיקה לבהמה 

כלומר לדיני שומרי� , לא נסמכו לשאר דיני אד� שמזיק) סעי� ג(דיני גנב  .3

 ).סעי� ט(והמפתה ) ח�סעיפי� ו(

 .על א� ֶ$ֵאֶ<ה נזקי� דומי�, )סעי� ה(וחקי� מדיני האש מר) סעי� א(דיני הבור  .4

 ?)ח�סעיפי� ו(לפי איזה סדר נסדרו דיני השומרי�  .5

ולדיני נזיקי� ) ח�סעיפי� ו(לדיני שומרי� , )סעי� ט(מה מקשר בי� די� המפתה  .6

 ?)ה�סעיפי� א(

של די� אחד ועל פי מה נקבעה הקדימות , מהו סדר הדיני� במחצית זו: ובאופ� כללי

 ?למשנהו

 .מתו� התבוננות על מבנה המחצית ואפיונה, ננסה להתייחס ג� למחצית זו

‰ .ÔÂÓÓ È˜Ê� Ï˘ ÌÈ�È„‰ ‰�·Ó :ÌÈ˜ÂÊÈ�‰ ÈÙ ÏÚ 

 הוא השימוש הנרחב בשורש, ההבדל הבולט ביותר בי� המחצית הראשונה לשנייה

  

 
כי ההווה , הוא המפתה, ועתה ידבר על גניבת הלב, השלי� לדבר על גניבת ממו�: "ע"ראב .42

 ).טו, ב"הפירוש הארו� כ" ( שאי� דעת� שלימה,לפתות הנערות

בסו� שמופיע  ,כהמש� לשור שנגח אד�,  שור שנג� שורלכאורה מתאי� יותר לפתוח בדי� .43

' באו על פתרונ� כמה מהבעיות שהעלה א, כי בחלוקה שהצענו, יצוי�. המחצית הקודמת

כ� שהתורה הפרידה את שתי הפרשיות העוסקות שכ� אי� תימה ב, סמט בעניי� נזקי השור

ושוב חוזרת לדיני , עוברת לדיני בור, פותחת בדיני שור שנגח אד�"והמחצית לא , "קר�"ב

רק "אי� צור� להידחק ולתר� ש, בנוס�). 218' עמ, ]2הערה , לעיל[סמט ' א" (שור שנגח שור

היתה פרשיה זו צריכה , שכ� א� היינו הולכי� לפי הניזק, י המזיקכא� סידור הדיני� נקבע לפ

אול� מפני ההפרש הגדול שיש בי� אד� , להיות דבוקה לדיני רוצח במזיד או בשגגה שלעיל

 ).ש�, לשונו" (נתייחד לפרשיה זו מקו� שונה, שהרג אד� לבי� שור שהרג אד�
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מצב  והשבת ה44השלמת חיסרו�: שורש שמשמעותו, במחצית השנייה' של�'

ואפילו לא פע� , (!)שורש זה נזכר במחצית השנייה שמונה עשרה פעמי� . לקדמותו

נראה כי הבחנה זו מבטאת יותר מכול את ההבדל שבי� . אחת במחצית הראשונה

.  שנית� להשלימו–לעומת חסרו� ממו� , נזק לאד� לא נית� להשלי�: שתי המחציות

, ופעמי� שהוא כולל ג� קנס, פעמי� שהתשלו� מתבטא רק בתשלו� הנזק עצמו

זהו תשלו� , מכל מקו�. המסייע להשבת המצב לקדמותו והעמדת הסדר על כנו

, לעומת העונשי� המופיעי� בנזקי אד�, שבאמת עומד בשורה אחת ע� הנזק, ממוני

 .שאינ� משלימי� באמת את הנזק

י שהר, שסדר הדיני� של נזקי ממו� נקבע על פי הניזוקי�, מכא� נראה להציע

 .וצרי� רק לדעת מה היה החיסרו�, נית� להשלי� כל חסרו� ממו�

הדיני� העוסקי� בהיזק . הוא בהמתו של הזולת, הסוג הראשו� של ממו� שניזוק

ודיני גונב בהמה , )סעי� ב( דיני שור שנג� שור 45,)סעי� א(דיני בור : לבהמה ה�

Bאו ְמָכר Bהוא , י של ממו� שניזוקהסוג השנ). סעי� ג(או שנמצאה בידו , שְטָבח

ודי� האש , )סעי� ד(כא� כלולי� די� צאנו של אד� שהזיק לשדה אחר . השדה והיבול

עוברת התורה לעסוק בסוג נוס� של , מכא�). סעי� ה(קמה או שדה , שהזיקה לגדיש

לש� השלמת דיני ). סעי� ו(שפשע או שלח בה� יד , שומר כס� או כלי�: היזק ממו�

ואת די� השואל , )סעי� ז(התורה ג� את דינו של שומר בהמה הביאה , השומרי�

שיש בו הפסד , )סעי� ט(הביאה התורה את די� המפתה , לבסו�). סעי� ח(והשכיר 

ועל פי רצונו של האב יכול להסתיי� בנישואי� במקו� , לאב" מוהר הבתולות"של 

 .בתשלומי�

 –) ה�סעיפי� א(שו� הרא: כי ג� במחצית זו יש באופ� כללי שני חלקי�, נראה

עשרה (כדי שלא יזיק ממו� חברו , עוסק באחריות של האד� על נכסיו ועל עצמו

 עוסק באחריות של האד� לשמור על נכסי חברו –) ט�סעיפי� ו(והשני , )פסוקי�

 ).אחד עשר פסוקי�(

לפי שה� מבטאי� בצורה , התורה פותחת את הדיו� בנזקי ממו� בדיני הבור

 דיני השור 46.שלא ליצור נזקי�, החובה המוטלת על האד�הטובה ביותר את 

 
: י"וברש, )ב"בבא קמא י ע" (בנבילהשהבעלי� מטפלי� ,  מלמד–תשלומי נזק : תנו רבנ�" .44

 ". לשו� השלמה משלי� לו לניזק–' תשלומי נזקו מלמד כו"

 –חמור ,  ולא אד�–שור ": "ונפל שמה שור או חמור"ל על הפסוק הנאמר בבור "דרשת חז .45

 בי� נזקי –מבטאת ג� את מיקומ� של דיני הבור בתורה , )ב"בבא קמא כח ע" (ולא כלי�

 ).219' עמ, ]2הערה , לעיל[סמט ' ראה במאמרו של א (אד� לנזקי כלי�

, א"כ" (ולא יכסנו... או כי יכרה... וכי יפתח: "אחריות האד� על בורו מודגשת בלשו� התורה .46

וכולהו כי : אמר רבא: "ל על מרכזיותו של הבור בעיצוב דיני הנזיקי�"עמדו ג� חז, בנוס�). לג

נית� ללמוד את כל , כלומר). ב"בבא קמא ה ע..." (אתיא כולהו במה הצד,  בור בינייהושדית

 .נזקי ממו� מבור ועוד אחד מהמזיקי�



 דיני נזיקי�

37 

 דיני 47.מבטאי� את חיובו של האד� לשמור על בהמתו כאשר יש חשש שהיא תזיק

ולכ� התרחקו , שכ� כול� עוסקי� בנזקי בהמה, גונב בהמה נסמכו לדיני הבור והשור

וחקי� מדיני ג� דיני הבור מר. זה מזה דיני שור שנג� בהמה ודיני צאנו שהזיק לשדה

 ‰�ÔÈ˜ÂÊÈאלא את , שכ� אי� התורה מחברת את המזיקי� הדומי�, האש מסיבה זהה

ודי� האש צרי� לחתו� , ולפיכ� די� הבור צרי� לפתוח את דיני נזקי בהמה, הדומי�

דיני שומרי� פותחי� באחריות האד� לשמור . את נזקי הרכוש של גדיש או קמה

אחריה� מביאה התורה את די� השואל . המהוכל שכ� על ב, אפילו על כס� וכלי�

כאשר הוא קיבל רשות , שבה� מתבטאת אחריותו של האד� על ממו� חברו, והשכיר

א� , מ� המפותה' רשות'שג� הוא קיבל , התורה מסיימת בדי� המפתה. להשתמש בו

 .שלו שיי� מוהר הבתולות,  האב–הייתה כא� פגיעה בצד שלישי שאינו רוצה בכ� 

 

 
 .הנאמר בשור מועד, )לו, א"כ" (ולא ישמרנו בעליו" .47


