
 ומלאכת שבת  רציחה, שחיטה, אשו משום חיציו בענין נזיקין  

כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם   (א

   )שמות כב:ה( המבער את הבערה 

וריש לקיש   אשו משום חציומסכת בבא קמא כב. איתמר ר' יוחנן אמר  ( ב

בינייהו? איכא בינייהו  . ובסוף סוגיא איתא מאי אשו משום ממונואמר 

 לחייבו בארבעה דברים.

ואיתא שם כב:, "אמר רבא, קרא ומתניתא מסייע ליה לרבי יוחנן קרא  ( ג

 המבעיר את הבערהשלם ישלם  'מעצמה 'תצא  –דכתיב כי תצא אש  

שמע מינה אשו משום חציו" ופרש"י, "תלה הכתוב ההבערה בבעל האש  

 " כאילו הבעירו בעצמו

הדליק אש ברשות עצמו, ופשע, והלך האש לרשות  ושמע מינה, דהיכא ד (ד

אחרת ועשה הזיק, החשיבו התורה כאילו האש 'חציו' וכאילו הדליק 

 בעצמו שם את הבערה.

ע' מסכת ב"ק שם ג: תולדה דאש מאי ניהו? אבנו סכינו    -תולדה דאש ( ה

מאי שנא  -ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו, היינו אש

עורב בה, וממונך ושמירתו עליך הני נמי כח אחר מעורב  אש דכח אחר מ

בהן וממונך ושמירתן עליך. ומבואר, דגם כל שהזיק דנגרם מחמתו, ע"י 

 רוח מצויה נחשב תולדה דאש וחייב בנזיקין משום אש. 

  – הכופף קמתו של חבירו בפני הדליקהוע' עוד בב"ק פרק הכונס נו. " (ו

שאין  אדם נחייב". וע' תוס' שם, " אילימא דמטיא ליה ברוח מצויה בדיני

 "  חילוק בין מקרב דבר אצל האש ובין מקרב האש אצל הדבר

סוף  ע' סוגיא סנהדרין עז. אמר רבא כפתו בחמה ומת, בצינה ומת, חייב.  (ז

וע"ש שתירצו דאיירי שהיה כבר שם,  פטור.  חמה לבא סוף צינה לבא,

 ורק כופתו שם ואינו חייב משום אש. 

עח. אמר רב אחא בר יעקב כשתמצא לומר לדברי   בסנהדרין שם,עוד  (ח

ר' יהודה ארס נחש בין שיניו הוא עומד, לפיכך מכיש בסייך ונחש פטור  

לדברי חכמים ארס נחש מעצמו הוא מקיא לפיכך נחש בסקילה ומהכיש  

פטור. והקשה תוס' ע"ז. שם, דאפילו לדברי חכמים, דארס נחש מעצמו  

דכיון דאין הארס בעולם דאשו משום חיציו. ותירצו,  הוא מקיא, תיפק ליה

 בשעת הנשיכה, לא אמרינן אשו משום חיציו. ע"ש. 

ע"ע בדבריהם שם, נפלה סכין מידו ושחט שחיטתו פסולה. ומבואר שם   ( ט

משום דחסר 'כח גברא'. והקשו תוס', דהוה צריך ליחשב כח גברא כיון  



שחיטה לנזיקין כיון דאשו משום חיציו, וכתבו דלא מסתבר לחלק בין 

דאפילו רציחה נחשב אשו משום חיציו. ותירצו, דאה"נ, והסוגיא שם קאי  

 אליבא דריש לקיש דאשו משום ממונו.  

ומבואר מתוס', דבין לגבי נזיקין, ובין לגבי רציחה, ובין לגבי שחיטה   (י

 אמרינן אשו משום חיציו. 

שאין  ר, סנהדרין שם, וז"ל "לפיכך אני אומ בחידושי הר"ןאבל ע'  (יא

א נמשום דרוצח אקיל רחמלדמות נזקי ממון לרוצח לענין חיוב מיתה, 

גביה, דלא עשה בו שוגג כמזיד ואונס כרצון, וכיון שכן בעינן שיעשה  

" והמשך דבריו שם, וז"ל פועל ממש ובריא היזיקיה קודם שיתחייב מיתה 

לא   "ולענין אשו נמי, אע"ג דמשום חציו הוא, וחייב בארבעה דברים, מ"מ

אלא א"כ נפל לתוך האור וכבשו שם, או שדחפו לאור ואין   מיחייב מיתה

ולפיכך אין להשוות ענין אש  דעביד מעשה ממש.  יכול לעלות משם,  

דחיובו אינו אלא בממונות ובד' דברים לענין חיוב מיתה, אלא א"כ עשה  

מעשה ממש וזה ברור, כנ"ל. ]וע' גרי"ז ה' רוצח למה אמרינן קלבד"מ  

 דו"ק[ ע"ש ו

נמצא דיש מחלוקת יסודי בין תוס' להר"ן אם אמרינן אשו משום חיציו  ( יב

 לענין רציחה, ולכאורה י"ל נמי לענין שחיטה וכדומה. 

ב"ק, וז"ל, "ואי קשיא לך א"כ היכי שרינן עם   הנמוקי יוסףידוע קושית  (יג

חשיכה להדליק את הנרות והדלקתה הולכת ונגמרת בשבת ולפי זה הרי 

"? ותירץ "כי נעיין במילתא שפיר  הבעירה הוא בעצמו בשבתהוא כאילו 

כזורק החץ שבשעה שיצא החץ  לא קשיא לן, שהרי חיובו משום חיציו, 

א חשבינן ליה מעשה דמכאן מתחת ידו באותה שעה נעשה הכל, ול

ולהבא דאי חשבינן ליה הוה לן למפטריה דאנוס הוא שאין בידו להחזירה 

וה"נ אילו מת קודם שהספיק להדליק הגדיש ודאי משתלם ניזק מאחריות  

נכסים דידיה דהא קרי כאן 'כי תצא אש שלם ישלם' ואמאי מחייב הרי 

דאדליק השתא   מת ומת לא בר חיובא הוא? אלא לאו ש"מ דלאו כמאן

כמאן דאדליק מעיקרא משעת פשיעה חשבינן  בידים חשבינן ליה אלא 

וכן הדין לענין שבת דכי אתחיל מערב שבת אתחיל וכמאן דאגמריה ליה 

 בידים בההוא עידנא דלית ביה איסור חשיב" 

ומבואר מדברי הנמוקי יוסף דאמרינן אשו משום חיציו לענין שבת,   (יד

 סנהדרין.  ולכאורה זהו ע"פ שיטת תוס'



ובאמת, גבי שבת יש דין אחר: ע' בבא קמא ס. רב אשי אמר כי  ( טו

דמלאכת מחשבת אסרה  אמרינן זורה ורוח מסייעתו ה"מ לענין שבת 

אבל הכא גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזקין פטור ע"ש. וע' תוס'  -תורה

שם שהסביר, דאינו חייב בנזקין אפילו מטעם אשו, משום דלא חשיב  

וזהו יסוד חדש  אבל עדיין חייב משום שבת ע"ש.עושה מעשה כלל. 

 וחייב בשבת משום זורה אפילו לריש לקיש דאשו משום ממונו.

ורש"י שם פ' דגבי שבת, כל שנתקיים מלאכתו נחשב מלאכה,  ( טז

והרא"ש לומד דהוא דין מיוחד גבי זורה, וכדומה דדרך לעשות ע"י רוח. 

וע' חזו"א ב"ק י"ד ס"ק   מים.וכן לכאורה גבי טוחן דנותן לתוך רחים של 

י"ב דכתב דה"ה צידה, ואפיה ובישול, וגם הבערה הדרך לעשות ע"י רוח  

 אחר.

ע' רמ"א ס' תקי"ד הלכות יו"ט שמותר להעמיד נר במקום שהרוח שולט   (יז

האבני נזר הלכות  כדי שיכבה דהוי גרם כיבוי דמותר ביום טוב. והביא  

ק ליה משום אשו משום  להקשות, דתיפומהחלקת יואב יו"ט ס' שפח 

חיציו. ות' על פי הר"ן דלא אמרינן אשו משום חיציו לגבי רציחה, ולכאורה  

שוב הקשה מצד 'מלאכת מחשבת' מיוחד לענין י"ל ה"ה לענין שבת. 

שבת, דחייב ע"י רוח כמו זורה, ותי' דלפי הרא"ש רק נחשב כמו זורה 

ש"י דהיכא  ורוח מסייעתו באופן דדרך המלאכה בכך ות' דגם לפי ר

דניחא ליה נחשב מלאכת מחשבת, באופן דהוי מלאכה שאין צריכה 

מלאכת מחשבת שוב לא שייך לאסרו ע"י   לגופא דבלאו הכי אינה נחשב

 גרמא מטעם מלאכת מחשבת ע"ש. 

 

  



Indirect Cause and Effect 

1) The Torah states that if one is negligent with a fire that he lit in his 

own domain, he is liable for damages. 

2) Rav Yochanan states that is considered as if he shot an arrow-it is 

directly attributed to him. Reish Lakish considers it to be as if his 

property cause damage. The halacha follows Rav Yochanan 

3) The gemara extends this ruling to placing a stone or package in a 

place that the wind could blow it and cause injury-the owner of 

the object would be liable. 

4) Even if one places something in the path of a fire, he is liable. 

5) Tosfos extends this principle to murder, and shechita; any use of 

the forces of nature is attributed directly to you. 

6) The Ran asserts that this principle applies only to monetary 

damage. Murder would require a more direct act. 

7) The nimukay Yosef asks how is one allowed to light Shabbos 

candles if the constant burning is attributed to him? He answers 

that the effect is attributed to him because of his initial act that 

was performed before Shabbos. 

8) We see the opinion of the nimukay Yosef that we would apply the 

principle to Shabbos as well. 

9) There is another consideration regarding Shabbos; the gemara 

tells us that Shabbos prohibitions are based on the way the 

melacha is usually done; sometimes something done through the 

wind is the normal way of doing something, such as winnowing, 

sometimes not. 

10) The Rama says that it is permissible on yom tov  to place a 

candle outside to cause it to extinguish. The meforshim ask why 

don’t we apply the concept of aish. 


