
 חיוב אונס באדם המזיק 
מנא הני מילי ]דאדם מועד לעולם וחייב בנזק אפילו באונס[ אמר   בב"ק כ"ו.איתא  (א

חזקיה וכן תנא דבי חזקיה אמר קרא, פצע תחת פצע לחייבו על השוגג כמזיד ועל  

 האונס כרצון. מבואר דאדם המזיק חייב באונסין.  

פרק שני, הלכה ח' "אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין   ירושלמי בבא קמא וע'  (ב

אמר רב יצחק מתניתא בשהיו שניהם ישינין אבל אם היה אחד מהן ישן    -ישן ער בין

 ובא חבירו לישן אצלו זה שבא לישן אצלו הוא המועד"

תנו רבנן המעביר חבית לחבירו ממקום למקום ושברה בין   בב"מ פ"ב: איתא  ( ג

רבי יהודה אומר שומר חנם ישבע  שומר חנם בין שומר שכר ישבע דברי ר' מאיר.  

 כר ישלם. האי כדיניה והאי כדיניה. נושא ש

מין בה כל ימי  תמשאמר רבא הניח להם אביהם פרה שאולה מש בב"ק קב. איתא  (ד 

כסבורים של אביהם היא וטבחוה ואכלוה  שאלתה מתה אין חייבין באונסיה 

 . משלמין דמי בשר בזול

והקשו הראשונים, מאי טעמא פטורין בציורים הללו, אם אדם חייב אפילו באונס?   (ה

 יש שני דרכים בראשונים: ו

"ואע"ג דאדם מועד לעולם, באונס גדול כזה פטור אדם.    -התוספות והרא"ששיטת  (ו

ושנים הישינים במטה נמי פוטר הירושלמי הראשון בנזק השני. וכן בפרק הגוזל  

בתרא ובפ' אלו נערות אמרינן הניח להן אביהן פרה שאולה וטבחוה משלמים דמי  

תן. אבל דמי בשר כולו לא משום דאנוסים הוו שלא היה  בשר בזול דהיינו לפי הנא

להן לידע שאינה של אביהם. כללא דמילתא, אדם המזיק באונס שהוא כעין גניבה  

דרוח שאין מצויה הוי כעין אבידה ומחייבינן בה  פטור. ובסוף מסיק, וי"ל ואבידה 

  המזיק כעין גניבה ופטרינן ליה לאדם  ונתקל לרבי יהודה הוי  אדם המזיק 

ושומר שכר  דגניבה קרובה לאונס ואבידה קרובה לפשיעה כדאמרינן בהשואל 

 חייב בשניהם". 

והא דפטור בישן ובא שני    -דאדם המזיק חייב אפילו באונס גמור והרמב"ן חולק  ( ז

אחריו, הוא משום דהניזק פשע בעצמו. וכן גבי שבר חבית בלילה, או באין דרך  

פשיעת ניזק. וגבי מעביר חבית או  טבח אומן  אדם להתבונן בדרכים, היינו משום 

שקילקל, היינו משום שאין באומן הטועה במלאכתו משום מזיק. והיינו כיון דעביד  

וכן גבי היורשים שסבורים דשל אביהם הוא, נחשב  ברשות, אין בו תורת מזיק כלל.  

'ברשות' כיון דיש להם להחזיק דזה שהיה ברשות אביהם היתה באמת של אביהם,  

 ליכא שם מזיק עלייהו, כמ"ש בקה"י בבא קמא ע"ש. 

לפי זה, יש נפקא מינה גדולה בין התוס' והרמב"ן, היכא דנתקל ונפל על כלים של   (ח

חבירו ושברם, דלפי תוס' פטור, דנחשב כ'אונס גמור', ולפי הרמב"ן ושיטה מקבצת  

ת כמ"ש  ב"ק כו: חייב דאדם חייב באונס. ]דרק פטור בנתקל גבי אומן דעביד ברשו

 השיטה[. 



יש לחקור, אם הא דאדם חייב באונס מקרא ד'פצע תחת  ולהסביר המחלוקת,  (ט

פצע', אם הגדר הוא דתורה מטיל עליו יותר אחריות, וחייב בשמירה מעולה, אבל  

אונס גמור עדיין פטור, או אם הגדר הוא דחייב על עצם מעשיו, וממילא אפילו אונס  

 גמור נמי חייב. 

ובל ומזיק פ"ו הלכה א', "המזיק ממון חבירו חייב לשלם נזק  ע' רמב"ם הלכות ח (י

שלם. בין שהיה שוגג בין שהיה אנוס הרי הוא כמזיד. כיצד? נפל מן הגג ושבר את  

הכלים או שנתקל כשהוא מהלך ונפל על הכלי ושברו חייב נזק שלם. שנ' ומכה  

 בהמה ישלמנה ולא חלק הכתוב בין שוגג למזיד."  

וז"ל "וכבר כתבתי פרק ראשון, דאונס גמור שכתבו ז"ל שהוא  וע' ממגיד משנה,  ( יא

פטור, והרב לא חילק". והיינו דהרמב"ם סבר כשיטת הרמב"ן דגם אונס גמור חייב  

 בנזקי אדם. 
אולם, עי' בהלכה ד' שם, שכתב, היה עולה בסולם ונשמטה שליבה מתחתיו ונפלה   (יב

קה ומהודקת ונשמטה  והזיקה, אם לא היתה מהודקת וחזקה חייב, ואם היתה חז

וכן כל כיוצא בזה." וע' כסף משנה שם,   שזו מכה בידי שמים היאהרי זה פטור 

"ויש לתמוה ע הרב המגיד שהרי מדין היה עולה בסולם ונשמטה שליבה מתחתיו  

 שכתב רבינו בסמוך משמע בהדיא שהוא פטור באונסים גמורים" 

אונס, אלא משום דהוא    אבל כשנדייק בלשון הרמב"ם, נראה דאין הפטור משום ( יג

  equipment / mechanicalמכה בידי שמים, והיינו, כיון דאין זה מצד האדם, אלא 

failure    אין היזק זה נתייחס להאדם כלל, ואינו נחשב מעשה אדם. ושאני מרוח

 שאינה מצויה דעכ"פ היה לו ליזהר כשעולה לגג. 

דבסימן שע"ח סעיף א', העתיק דברי   - הקשו האחרונים סתירה בדברי המחבר (יד 

הרמב"ם שהבאנו באות י'  מילה במילה, דנתקל ונפל על כלים של אחרים חייב.  

וזהו כדברי הרמב"ן ושיטה מקצבת דאדם המזיק חייב באונס גמור. ובסימן תי"ב  

סעיף ד' כתב, "מי שהיה טעון כד ונתקל ונשבר הכד והזיק לאחרים בשעת נפילה  

פושע הוא, וזהו לשון הטור, שהוא משיטת תוס ורא"ש דנתקל הוי   פטור דנתקל לאו 

 פטור ]מטעם אונס גמור[ וצ"ע. 

דרק נחשב כאדם  דנראה דמחלק  1המחנה אפרים הלכות שומרים סי' ל"ט,וכתב  ( טו

המזיק היכא דמזיק בגופו, או בכחו ממש, ]כגון שזרק[ אבל היכא דנפל מידו, דאינו  

ליה באונס. ורק היכא דפשע מחייבינן ליה עלה.  נחשב 'מעשה אדם' לא מחייבינן 

ולפ"ז, מיושב פסקי השו"ע, דבשע"ח איירי דנפל עליו בגופו, ומשו"ה חייב באונס,  

ותי"ב איירי דנתקל ונפל הכד על אחרים, דנפל מידו ולא בא בכחו ממש, ומשו"ה  

 פטור באונס. 

,  ראיתי מובא בתשובות הפוסקים מעשה, דאדם נטל מחשב ע"מ לקנות ( טז

ומסרוהו לחבירו לבודקו אם עושה כהוגן. וחבירו כשירד ממכונית, נתקל ונפל  

 
דחייב, ומעביר חבית ממקום למקום. ובאמת זה היה  והמחנה אפרים כתב זה ליישב דברי הרמב"ם גבי נתקל ונפל עליו   1

 אפשר ליישב ע"ד השיטה דאומן נחשב עושה ברשות, אבל עכ"פ מועיל חילוקו ליישב גם סתירת השו"ע. 



המחשב ונשבר. ולכאורה פשוט, דפטור חבירו, דהוי רק שומר חנם, ופטור מצד  

שמירתו, ועצם נפילתו נחשב כאונס לתוס', ולדברי הרמב"ן הלא הוי כמו מעביר  

 חבית דפטור.  
חייב[ והרמ"א פסק כתוס' דרק חייב    המחבר פסק כהרמב"ם ]דנתקל ונפל עליו ( יז

באונס כעין אבידה. ופטור באונס גמור. וראיתי מובא בפוסקים, לגבי אשה שילדה  

 וטינפה המכונית באונס גמור, דלמחבר חייב ולרמ"א פטור.  

 

  



Damages Caused Inadvertently 
1) The Torah tells us that if someone causes damage, even by accident, he is 

liable. 

2) However, there are cases where he is exempt- if he is sleeping, and 

someone puts something next to him, he would be exempt if he damages it 

in his sleep. If a custodian trips while moving the object from place to place, 

he is exempt. [if he is watching the object for free.] if heirs consume 

something in the estate, and it turns out belonging to someone else, they 

are exempt from damages. 

3) The Rishonim debate the reasons for these exemptions. 

4) Tosfos- he is only liable for damages that were preventable, damages that 

are considered totally beyond his control are exempt. 

5) Ramban argues, that technically he is even liable for damages beyond his 

control. In these cases however, he is not considered a ‘damager’ in the 

first case it is the other persons fault for placing the object next to the 

sleeping person, and in the case of tripping, since he was involved in 

working for the owner, he is not considered to be a ‘mazik’. The heirs also 

were intitled halachically to believe it was theirs, therefore they are not 

considered to be ‘mazikim’. 

6) It emerges that there would be a dispute when someone trips and falls on 

someone else’s object if he would be liable or not. 

7) Mechanical failures are not considered that the person damaged. 

8) The Shulchan aruch rules like the ramban, that tripping would be liable, but 

at the same time rules that tripping and dropping something onto someone 

else is not liable.  

9) The machana Ephraim distinguishes between when he damages with his 

body, or merely drops an object. 

10) The Shulchan aruch rules that a person is liable even for damages 

beyond his control, while the rama rules that only preventable damages are 

liable. 

11) If someone is entrusted to test someone’s item, and trips and drops 

it, he is exempt according to all the opinions.  



12) If a woman give birth in a taxi cab, the damage to the cab caused is 

considered unpreventable, and would be subject to the dispute of the 

Shulchan aruch and rama.  

 

 

 

 

  


