
בבא קמא
א א א א - - - - ארבעה אבותארבעה אבותארבעה אבותארבעה אבות משנהפרקפרקפרקפרק

מבנה המסכת:בבא

.נזקי ממו�: ו�א
:נזקי אד

.גניבה :ז
.חובל :ח
.גזילה :י�ט
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א מה ההבדל בי� נזקי אד� לנזקי ממו�? מה� אבות הנזיקי�, מקור� בתורה ומאפייניה�?

.ממו� חברו או חובל בחברו אד� המזיק � נזקי אד
.ממו� חברו או גופו של חברו ממונו של אד� המזיק �) כב�שמות כא( נזקי ממו�

:אבות הנזיקי�
:שור. א

��ר ִאי� ֶאת ... / ִאי�ְוִכי ִיַ�ח ��ר ֶאת  :קר� �  "ֹ�.בשינוינזק . ב. כוונתו להזיק. א �... ֵרֵעה$ ��רְוִכי ִי
.להיזקו הנאהיש  �... ִ+ְ)ֵדה *ֵחר �ִבֵער... ִ(י ַיְבֶער ִאי� ָ)ֶדה א� ֶכֶר� :ש� � 
.מצויהזיקו  �... ֶאת ְ+ִעיר� ְוִ�ַ�חִ(י ַיְבֶער ִאי� ָ)ֶדה א� ֶכֶר�  :רגל � 

.תחילת עשייתו לנזק. ב. ולהזיק ליל.אי� דרכו . א �... ְוִכי ִיְפַ-ח ִאי� +�ר א� ִ(י ִיְכֶרה :בור. ב
.מעורב בה) רוח(כוח אחר . ב. רוח חיי�אי� בה . א �... ִ(י ֵתֵצא ֵא� $ָמְצ/ה קִֹצי� :אש. ג
).]א,ח �שבת ובושת , ריפוי, צער, נזק(חייב בחמשה דברי� . ב). ו,ב(מועד לעול� . א �) ויקרא כד... (ְוִאי� ִ(י ִיֵ-� מ$� ַ+ֲעִמית� :אד. ד[
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ב באר: "חב המזיק לשל� במיטב האר�"! מדוע כפלה המשנה די� זה ( משנה א ו- ב) ?

.ֵמיַטב ָ)ֵדה$ $ֵמיַטב ַ(ְרמ� ְיַ��4ֵ �) ד, שמות כב(נאמר בנזקי ש� ורגל 
).עידית(חייב לשל� מהקרקע הטובה שבנכסיו , שא� המזיק רוצה לשל� לניזק קרקע, מכא� למדי� לכל אבות הנזיקי�

)דוקא מועד �מלאכת שלמה . ('מיטב'חייב לשל� נזקיה מ, המשנה כפלה די� זה ללמד שא" קר� שאינה מועדת מתחילתה
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ב באר והבא דוגמא להלכות הבאות: א. "כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו", ב. "הכשרתי במקצת נזקו חבתי
בתשלומי� כהכשר כל נזקו"!

).ב,ו(ו "כגו� המוסר שורו לחש �אחראי אני על נזקו א� לא שמרתי עליו כראוי ) ממוני(דבר שחייב אני לשומרו  .א
)ו,ה. (טפחי� ונפלה ש� בהמה ומתה' כגו� המוסי" טפח לבור בעומק ט �במלוא הנזק ) במקרי� מסויימי�(חייב , השות" בהכנת מקצת נזק .ב
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ב מה באה המשנה ללמד בהלכות הבאות: א. נכסי� שאי� בה� מעילה, ב. נכסי� של בני ברית, ג. נכסי� המיוחדי�, ד. בכל
מקו� חו� מרשות המיוחדת למזיק, ה. ורשות הניזק והמזיק?

:נכסי שחייב א הזיק�
).ג,ד(ולא שור של הקדש ' ֶאת ��ר ֵרֵעה$...': שנאמר, נכסי הדיוט � נכסי� שאי� בה� מעילה .א
).ג,ד(ולא שור של גוי ' ֶאת ��ר ֵרֵעה$...'שנאמר , נכסי ישראל � נכסי� של בני ברית .ב
וכ� . פטור מנזקיו שקדמו לזכיה, וכ� שור הפקר שהזיק וזכה בו אחר). [ז,ד(למעט של הפקר , נכסי� שיש לה� בעלי� � נכסי� המיוחדי� .ג

.]פטור מנזקיו, שהזיק והפקירו בעליו קוד� העמדה בדי�, שור שיש לו בעלי�
:מקו ההיזק

אבל א� המזיק ). ג�ב,ה(פטור , י ממונו של המזיק"והוזק ע, נכנס הוא או ממונו לרשות המזיק � חו: מרשות המיוחדת למזיקבכל מקו�  .ד
.אי� לו רשות להזיקו, פ שיש לו רשות להוציאו מרשותו"שאע, עצמו הזיקו חייב

).בנזקי קר� חייב(פטור מנזקי ש� ורגל , )ומיועדת ג� לשוורי�(ברשות המשותפת למזיק ולניזק  � רשות הניזק והמזיק)חו: מ(ו .ה

5

ג מה באה המשנה ללמד בהלכות הבאות: א. שו� כס$, ב. שוה כס$, ג. בפני בית די� ועל פי עדי� בני חורי� בני ברית, ד.
והנשי� בכלל הנזק, ה. והניזק והמזיק בתשלומי�?

והמזיק בס. גבוה יותר חייב , אי� מקזזי� את הנזקי� ההדדיי� אלא אחר �$מת הנזקי�, שני� שהזיקו ה� או ממונ� זה את זה ��$� כס"  .א
)ח,ג. (לשל� את ההפרש

.אי� הניזק גובה מיורשיו אלא מקרקעות שירשו מאביה� אבל לא ממטלטלי�, מת שהיה חייב בתשלו� נזיקי� �שוה כס"  .ב
למעט מודה בקנס (עדי� ' וב, )למעט הדיוטות(מומחי� ' ד של ג"לחיוב תשלו� נזיקי� צרי. ב �בפני בית די� ועל פי עדי� בני חורי� בני ברית  .ג

).למעט עבד כנעני או גוי וכ� שאר הפסולי� לעדות(כשרי� ) שפטור
.אשה חייבת וזכאית בתשלו� נזיקי� כאיש �והנשי� בכלל הנזק  .ד

משעת מיתה עד (פחת נבלה . ב, חצי נזק בשור ת�. א: כגו�, יש מקרי� שג� הניזק נושא בנטל תשלו� ההיזק �והניזק והמזיק בתשלומי�  .ה
).העמדה בדי�
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ד אלו נזיקי� תמי� ואלו מועדי�? מה די� חיות טר$ לנזיקי�?

.בעיטה .ה, רביצה .ד, נשיכה .ג, )דחיפה בגופו(נגיפה  .ב, )בקרניו(נגיחה  .א: )משל� חצי נזק �תולדות קר� ( תמי�
קר� ברשות הניזק  .ד, )ד,ב(קר� אחר שהועדה  .ג, )לשבור דר. הילוכה(רגל  .ב, )לאכול את הראוי לה(ש�  .א: )משלמי� נזק של�( מועדי�

).ו,ב(אד�  .ה, )ה,ב �טרפו� ' כר(מועדת מתחילתה 
:הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש

.ומשלמי� נזק של�) תולדות קר�' לכל דרכי ההיזק אפי(מועדי� מתחילת�  � ק"ת
.הוא ב� תרבות מועד מתחילתו' חו: מנחש שאפי, אינ� מועדי� מתחילת�) מבוייתי�(בני תרבות  � רבי אליעזר
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ד מה בי� ת� למועד, ומני�?

).וא� מת או אבד פטור לגמרי; )ט,ג(' $ָמְכר$ ֶאת ַה>�ר ַהַחי'לכל היותר כשוויו של השור שהזיק שנאמר (=מגופו  .ב, משל� חצי נזק .א: ת
).יותר משוויו של השור שהזיק' אפי'; מיטב'המעולה שבנכסיו  �' גמ(מ� העלייה  .ב, משל� נזק של� .א: מועד
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ב ב ב ב - - - - כיצד הרגלכיצד הרגלכיצד הרגלכיצד הרגל משנהפרקפרקפרקפרק

אבבא מה� דוגמאות המשנה לנזקי רגל, מה הדי� בכל מקרה ומדוע?

.נזק של� �לשבר דר. הילוכה  .א
).תולדה של קר� כיו� שאי� דרכה בכ.(חצי נזק  �מבעטת  .ב
).הלכה למשה מסיני �" חצי נזק צרורות("חייב חצי נזק  �מנתזי� מתחת רגליה ושברה את הכלי� ) אבני�(צרורות  .ג

).צרורות(חצי נזק  �ועל האחרו� , )רגל(נזק של�  �על הראשו� : דרסה כלי ושברתו ונפל על כלי ושברו .ד
).צרורות(חצי נזק  �ומשבר את הכלי� ) מקפ:(קשור ברגליו או שהיה מהדס ) חבל(תרנגול שהיה דליל  .ה

.]כל נזק שהוא מכוחה של הבהמה ולא מגופה �" חצי נזק צרורות" ::)ק יז"ב( י"רש[
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ב מה� דוגמאות המשנה לנזקי ש�, מה הדי� בכל מקרה ומדוע?

.נזק של� �אכלה פירות וירקות  .א
).תולדה של קר� כיו� שאי� דרכה בכ.(חצי נזק  �אכלה כסות או כלי�  .ב
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ב במה שונה די� נזקי ש� ורגל משאר אבות הנזיקי�?

שכש� שמותר לו להניח , פטור �י ש� ורגל של בהמת חברו "והוזק ע ר"רהאבל א� הניזק הניח ממונו ב, חייבי� דוקא ברשות הניזק �ש� ורגל 
.ר"כ. מותר לבעל הבהמה להולי. את בהמתו ברה

).'דמי שעורי� בזול'בשווי ( נהניתמשל� מה ש, פ שפטור"אע �ר "ברה
.]משלמת מה שנהנית) ג פירות ולכ� לא נפגעה"שאכלה או שנפלה ע(ונהנית ) באונס(וכ� בהמה ששמר עליה כראוי ונפלה לגינת חברו  �ב ,ו[

11

ג כלב שקפ� מראש גג ושבר כלי� או נטל גחלת והדליק גדיש, מה דינו ומדוע?

).רגל(חייבי� נזק של� שה� מועדי� לכ.  �כלב וגדי שקפצו מראש גג ושברו כלי�  .א
).צרורות או תולדה של קר�(חייב חצי נזק על הגדיש  �והל. לגדיש והדליקו , שהיתה מחוברת לה גחלת) עוגה(כלב שנטל חררה  .ב
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ד שור שנגח, עד מתי דינו כת� וממתי דינו כמועד, ומני�? אימתי חוזר הוא לתמותו?

).שראה שוורי� ולא נגח�(משיחזור בו שלשה ימי�  �חוזר לתמותו . ימיכל שהעידו בו שלשה  �מועד  :יהודה' ר
.כל שיהו התינוקות ממשמשי� בו ואינו נוגח �חוזר לתמותו ). ביו� אחד' אפי( פעמישהעידו בו שלש  �מועד  :מאיר' ר
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ה מה די� נזקי קר� וש� ורגל ברשות הניזק וברה"ר?

.פטור � ר"ברה: ש� ורגל
.נזק של� � ברשות הניזק                

.חצי נזק � ר"ברה): ת(קר� 
).ר או מש� ורגל ברשות הניזק"ו מקר� ברה"ק(נזק של�  � טרפו�' ר, ")דיו("חצי נזק  � חכמי: ברשות הניזק                  
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ה באר: 'דיו לבא מ� הדי� להיות כנידו�' והבא דוגמא! מה המקור לכלל זה בתורה, והא� הוא שנוי במחלוקת?

.יותר מהמלמד) לפי העני�(לא יהא הנלמד חמור או קל  �ו "הנלמד בק�
משל� חצי ) ר"קר� ברה(וכש� שהמלמד , "דיו"אבל חכמי� טענו שיש לומר . ו שקר� ברשות הניזק חייב נזק של�"טרפו� למד בק' ר: למשל�

.ישל� רק חצי נזק) קר� ברשות הניזק(כ. ג� הנלמד , נזק
".ָיִמי� ִ-ָ?ֵגר ִ�ְבַעת ָיִמי� ִמח$: ַלַ<ֲחֶנה ְו*ַחר ֵ-/ֵס" ִ�ְבַעתְו/ִביָה ָירֹק ָיַרק ְ+ָפֶניָה ֲהלֹא ִתָ(ֵל� : "למשה על מרי�' ציווי ה �המקור בתורה �
.ו"כאשר הוא פור. את כל הלימוד של הק' דיו'אלא שלדעתו לא אומרי� ', דיו'טרפו� מודה לעצ� הדי� של ' ג� ר �' גמ�
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ו מה די� אד� המזיק?

).בי� באונס בי� ברצו� �' גמ(בי� שוגג בי� מזיד בי� ער בי� יש�  �אד� מועד לעול� 
, פטור �אבל א� יש� ואֵחר בא ויש� או הניח כליו על ידו והוזקו . חייב �והזיק� תו. כדי שנתו , שכב לישו� בצד חברו או בצד כליו :ירושלמי[

.]אונס גמורכיו� שהוא 
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ג ג ג ג - - - - המניחהמניחהמניחהמניח משנהפרקפרקפרקפרק

אבבא הניח כדו ברה"ר ואֵחר נתקל בו ושברו והוזק בעצמו, מה די� בעל הכד והשובר ומדוע?

.ועל בעל הכד היה להזהר להניח כדו במקו� שלא יכשלו בו רבי�, ר בלי להתבונ�"האֵחר ששבר פטור על הכד כיו� שדר. בני אד� להל. ברה
.'בור'חייב בעל הכד לשל� לניזק משו� , וא� הוזק על ידו
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א נתקל ונשבר כדו ברה"ר והוזק אחר בשברי� או במי� שהיו בכד, מה די� בעל הכד ומדוע?

).ונתקל פושע הוא(כיו� שבשעת יצירת הנזק ה� היו ממונו , הפקיר את השברי� והמי�' אפי, חייב � ק"ת
:יהודה' ר
.כיו� שה� ממונו, חייב �) לזכות בשברי� ובמי�(במתכוי� �
כ הפקירו עדיי� חייב "ר מדעת ואח"פ שהמניח מכשול ברה"ואע(כיו� שה� אינ� ממונו , פטור �) לזכות בה� אלא הפקיר�(באינו מתכוי� �

.)ולכ� א� הפקיר� פטור מנזקיה�, יהודה שהנתקל אינו כפושע שהניח מכשול מדעת' סובר ר, )ר שאינו שיי. לו"כמו בור ברה(בנזקיו 
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ב שפ' מימיו לרה"ר או הצניע בה קו� וכדו', מה דינו ומדוע?

) ר"ובלטו לצד רה(או שגדר את רשותו בקוצי� ) ר"ברה(או הצניע קו: או זכוכית ) בימות הגשמי� שהתירו חכמי� לעשות כ�' אפי(שפ. מי� 
.'בור'חייב נזק של� משו�  �והוזק בה� אחר ) והיה לו זמ� לפנותה ולא פינה(ר "או שנפלה הגדר שלו לרה
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ג הוציא תבנו וקשו לרה"ר והזיקו, מה דינו?

וכדי שלא יעשה כ� קנסו אותו ', בור'חייב נזק של� משו�  �ר כדי שירקבו ויעשו זבל לזבל אדמתו והוזק בה� אחר "הוציא תב� וקש שלו לרה
.חכמי� שכל הקוד� בה� זכה

כ א� הזיקו חייבי� "אעפ, )כגו� המוציא תב� וקש שלו בשעת הוצאת זבלי�, עשו כ� ברשות חכמי�' אפי(ר "כל המקלקלי� ברה � ג"רשב
.וכל הקוד� בה� זכה, לשל�
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ד הפ' בהפקר המונח ברה"ר ובא אחר והוזק בו, מה דינו?

.חייב בנזק� כבורו � מ לזכות בה�"עב "ר וכיו"ההופ. גללי בהמה שה� הפקר ברה
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ד שני� המהלכי� ברה"ר זה אחר זה ונתקל הראשו� ונפל ונתקל בו השני והוזק, מה הדי�? נמק!

וכגו� שהיה יכול להספיק לעמוד או להזהיר את חברו ולא (ונפל ) באונס' אפי(ר זה אחר זה ונתקל הראשו� "שהיו מהלכי� ברה) קדרי�(שני� 
.כיו� שהראשו� שלא עמד או הזהיר את חברו נחשב כפושע, הראשו� חייב בנזקי השני �ונתקל השני בראשו� ) עשה כ�
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ה שני� המהלכי� ברה"ר, אחד נושא כד ( או פשת�)  ואחד נושא קורה ( או נר) , ונשבר הכד ע"י הקורה ( או נשר$ הפשת� ע"י
הנר) , מה הדי� במקרי� השוני� ומדוע?

.שלא יוזק על הניזק היה להזהרו, ר ואי� לראות אחד מה� כפושע"כיו� שלשניה� רשות להל. ברה, פטור � הלכו זה מול זה
עמד הראשו� בלי התראה שאז האחריות  כ"אא, כיו� שבידו להזהר שלא להתקל בחברו, אחריות הנזק מוטלת על האחרו� � הלכו זה אחר זה

.עליו כיו� שהיה לו להודיע שהוא מתכוו� לעצור

23

ו הזיק חברו דר' הילוכו ברה"ר, מה דינו? נמק!

וכשרצו פטורי� כיו� ששניה� שינו , ר"כיו� שלשניה� רשות להל. ברה, שניה� פטורי� �ר והזיקו זה את זה "ברה מהלכי� או רצישני� שהיו 
.מהמקובל

)'גמ. (לצור. השבת כיו� שהוא ר: ברשות חכמי� ערב שבתכ הוא ב"אא, הר: חייב בנזקי המהל. כיו� ששינה מהמקובל, אחד מהל* ואחד ר(

24

ז ביקע עצי� ונתזו שבבי� והזיקו, מה דינו במקרי� השוני� ומדוע? 25
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.שאד� מועד לעול�, חייב �י של חברו "ר או ברה"ר ונתזו שבבי� והזיקו ברה"ביקע עצי� ברשותו או ברה

ח מה די� שני שוורי� או שני בני אד� או שור ואד� שהזיקו זה את זה? פרט!

.חייב חצי נזק �) 27שאלה  �ע "ק ור"ת' מח �שור ת� שהזיק אד� ( שור ת שהזיק
.חייבי� נזק של� � שהזיקו, שור מועד או אד

) ההפרש בי� הנזקי�, היתרה(=ואת המ�תר , מקזזי� את הנזקי� זה כנגד זה � הזיקו זה את זהשני שוורי� או שני בני אד� או שור ואד� ש .א
.לחברו, משל� זה שהיזקו גדול יותר

"רמב, )והחייב חצי נזק יפסיד( הנזקמקזזי� את הנזקי� לפי גובה  � ש"רא: אחד נתחייב לחברו חצי נזק והשני נתחייב לו נזק של� .ב � 
).והחייב נזק של� יפסיד(שנתחייב כל צד  החיובמקזזי� את הנזקי� לפי גובה 

26

ח מה די� שור ת� שהזיק אד� ( אבל לא הרגו) ? מני�?

.כדי� שור שהזיק שור כ. די� שור שהזיק אד�', ַ(ִ<ְ�Aָט ַהֶ@ה ֵיָעֶ)ה �4'שנאמר , חצי נזק � ק"ת
.)ע משל� מגופו ולא מ� העלייה"א" לר. ('ֵיָעֶ)ה �4, ')שמשל� נזק של�(כדי� שור מועד ' ַ(ִ<ְ�Aָט ַהֶ@ה'שנאמר , נזק של� � ע"ר

27

ט הבא דוגמא לדי� האמור בתורה: ")ָמְכר) ֶאת ַה2.ר ַהַחי ְוָחצ) ֶאת 0ְַס/. ְוַג� ֶאת ַהֵ+ת ֶיֱחצ)�". מה נית� ללמוד מהפסוק הנ"ל
לנזקי קר�?

)ד,א. (מגופו .ב, חצי נזק .א: מפסוק זה למדי� ששור ת� משל�
:דוגמא

.נוטל הניזק את השור המזיק �והנבלה אינה שווה כלו� ' שנגח שור שוה ר' שור שוה ק � מ"ר
)'וכ� הלכה' �יהודה מסכי� ' ר". ($ָמְכר$ ֶאת ַה>�ר ַהַחי ְוָחצ$ ֶאת ַ(ְס�A" �והנבלה אינה שווה כלו� ' שנגח שור שוה ר' שור שוה ר

כל אחד מקבל " ($ָמְכר$ ֶאת ַה>�ר ַהַחי ְוָחצ$ ֶאת ַ(ְס�A ְוַג� ֶאת ַהֵ<ת ֶיֱחצ$�" �זוז ' והנבלה יפה נ' שנגח שור שוה ר' שור שוה ר � יהודה' ר
).ה"קכ

28

י הבא מקרי� שדי� אד� המזיק חמ)ר משורו שהזיק, וההיפ'! נמק הדי� בכל מקרה.

).עבדו יוצא לחירות(סימא עי� עבדו הכנעני או הפיל את שינו . ב, )ושאר תשלומי חובל חו: מנזק(בושת . א :אד חמ�ר
קי� ליה 'ואנו אומרי� , מפני שהוא מתחייב בנפשו �הוא פטור : הדליק גדיש בשבת. ב, )ועשה בה� חבורה(חבל באביו ואמו . א :שור חמ�ר

כיו� שעל המעשה , כשהוא שוגג ופטור ממיתה' די� זה נכו� אפי. (ופטור מתשלומי�) ד"מיתת ב(מענישי� אותו בעונש החמור ' בדרבה מיניה
.)הוא פטור מתשלו� ממו�, ד בעדי� והתראה"שעשה מתחייבי� מיתת ב

.]דמי ולדותבשת ו, שבת, רפוי, צער: שהאד� משל� ג�, אד� חמור משור � ב,ח[

29

יא מה הכלל בספק ממונות? הבא את הדוגמאות השונות שבמשנה לכלל הנ"ל.

.המוציא מחברו עליו הראיה � ספק ממו�
:דוגמאות בנזקי קר�

.פטור �ספק א� נגחו השור הרוד" או שלקה מסלע , שורו רד" אחר שור חברו ונמצא השני חבול .א
.שניה� פטורי� �ספק שורו של מי הזיקו , שני שוורי� של שני בעלי� שרדפו אחר שור שלישי והוזק .ב
א. ) 'ק(גבוה משווי הקט� ) נ"ק(וגוָבה חצי הנזק , וספק איזה מה� הזיק, שני שוורי� תמי� גדול וקט� של אותו בעלי� שהזיקו שור שלישי .ג

.חייב כשיעור שווי הקט� כי שור ת� משל� מגופו ולא מ� העלייה �) 'ר(נמו. משווי הגדול 
.חייב חצי נזק �וספק איזה מה� הזיקו , שני שוורי� ת� ומועד של אותו בעלי� שהזיקו שור שלישי .ד

) נ"ק(וגוָבה חצי נזק הגדול , וספק מי הזיק את מי, שהזיקו שני שוורי� של חברו גדול וקט�, שני שוורי� תמי� של אותו בעלי� גדול וקט� .ה
).נ"ק(עבור חצי נזק הגדול ) 'ק(וכשיעור שווי הקט� שהזיק , חייב לשל� חצי נזק הקט� שהזיק �) 'ק(גבוה משווי הקט� שהזיק 

חייב לשל� נזק של� עבור הקט�  �וספק מי הזיק את מי , שני שוורי� ת� ומועד של אותו בעלי� שהזיקו שני שוורי� של חברו גדול וקט� .ו
.וחצי נזק עבור הגדול

30

ד ד ד ד - - - - שור שנגח דשור שנגח דשור שנגח דשור שנגח ד' ' ' ' והוהוהוה'''' משנהפרקפרקפרקפרק

אבבא שור ת� שנגח שוורי� רבי� לפני שהועד בב"ד, מה הדי�? נמק!

.דינו כשור ת� ומשל� חצי נזק מגופו, פעמי�' ד ג"שור ת� כל עוד שלא העידו בבעליו בב
, במקרה שהזיק בעודו ת� כמה שוורי�). ישמעאל' כר �' גמ(שור ת� שנגח אי� לניזק חלק בו אלא הוא רק משועבד לתשלו� חובו  � מ"ר

מ במשנה דיבר במקרה שהראשו� תפס את השור בחובו "ר. 'כ השני והשלישי וכו"הניזק הראשו� רשאי לגבות מגופו את חצי נזקו ורק אח
.ולכ� אחרו� אחרו� נשכר', וכ� השני והשלישי וכו, )ט,ד(ונעשה עליו שומר שכר והתחייב בנזקיו 

האחרו� נוטל , ולכ� בנגח כמה שוורי�). ע"כר �' גמ(רואי� את הניזק כשות" בגו" השור המזיק , כיו� ששור ת� משל� חצי נזק מגופו � ש"ר
ניזק (חלק אחד וחולקי� אותו ביניה�  הניזק הראשו�ו הבעלי�וכנגדו נוטלי� , נוטל חלקו השניוכ� הלאה עד שהניזק  25%שלפניו , 50%

).12.5%כל אחד  �ראשו� ובעלי� 

31

ב מה די� שור המועד לחצאי�? הבא דוגמאות. במה דינו חמ)ר משור מועד לכל?

ולכ� א� , )כרב פפא �' גמ(לגדולי� / לבהמה ) / גמלי�: למשל(לא הועד לשאינו מינו  �לקטני� / לאד� ) / שוורי�(שור שהועד למינו  � ק"ת
.חייב חצי נזק בלבד �הזיק ממי� שלא הועד לו 

' כ נמנע מלנגוח ג"אי� חוזר לתמותו אא :חומרא. חייב חצי נזק בלבד �ג� המועד לשבתות ואינו מועד לחול שהזיק ביו� חול  � יהודה' ר
.שבתות

32

ג שור הקדש או של גוי שהיה מעורב במקרה נגיחה, מה הדי� ומני�?

.ולא שור של הקדש' שור רעהו'שנאמר , פטור �בי� שהזיק ובי� שהוזק  :שור הקדש
)� והמאירי"בקהתי בש� הרמב' ע. (פטור לגמרי �) י שור של ישראל"ע(הוזק , הוא ת�' חייב נזק של� אפי �הזיק  :שור של גוי

33

ד שור של חש"ו שנגח, מה דינו?

:ו"שור של חש
.חייב המזיק לשל� �הוזק 
, וא� נגח שוב אחר שהועד ברשות האפוטרופוס, ד מעמידי� לה� אפוטרופוס לשומרו ומעידי� בפניו"אבל ב, ו פטורי�"א� הוא ת� החש �הזיק 

.חייבי�
:או הגדיל הקט�, נשתפה השוטה, כ נתפקח החרש"ואח, ו שהועד"שור חש

).הרשות משנה(חזר לתמותו  � מ"ר
).אי� הרשות משנה(הרי הוא בחזקת מועד  � יוסי' ר

34

ד מהו שור האצטדי� ומה דינו?

.ולא שיגיחוהו' ְוִכי ִיַ�ח'שנאמר , הרג אד� פטור ממיתה' אפי �) שאילפו אותו לנגוח(שור האצטדי� 

35

ה שור שהרג אד�, עבד עברי או עבד כנעני, מה דינו? מני�? כיצד נעשה שור מועד להריגת אד�? 36
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נחלקו התנאי� (נפשו  חייב לשל כופרבעליו  � מועד, פטור מכופר �ת� : נסקל �והרגו ) וכ� עבד עברי שדינו כישראל לכל דבר( אדשור שנגח 
).שווי בעל השור ההורג � רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנ� ב� ברוקה, שווי ההרוג � רבנ�.): ק מ"ב(כיצד שמי� את הכופר 

).בלי קשר לשווי העבד( שלשי סלעיוא� היה מועד חייב קנס הקצוב בתורה בס. , נסקל �והרגו  עבד כנענישור שנגח 
?א� הוא חייב מיתה אחר שהרג את הראשו�, כיצד שור נעשה מועד להריגת אדשואלת .) ק מא"ב(' הגמ

:ביניה�, דרכי� 8 �היא משיבה ב 
.בני אד� ואחר שנגח רביעי מתו כול�' נגח ופצע ג .א
.בני אד� אבל ברח אחרי כל נגיחה והעמדה בדי� ולא הספיקו לסוקלו' הרג ג .ב

ו שור שהרג אד� שלא בכוונה, מה דינו ומדוע? מה� הדוגמאות במשנה?

�כגו� , שור שהרג אד� בלי שנתכוו� לכ.
;התחכ. בכותל ונפל הכותל על אד� והרגו .א
;נתכוי� לבהמה והרג אד� .ב
;והרג ישראל) שפטור עליו(נתכוי� לגוי  .ג

נתכוי� לנפל והרג ב� קיימא .ד
.ודי� שור כדי� בעליו, ל פטור"כיו� שג� אד� שהרג במקרי� הנ, פטור � 

37

ז שור שאי� לו בעלי� שהרג אד�, מה דינו? מי יכול להחשב כבעלי� של השור?

:כגו� שור המדבר או של הקדש או של גר שמת בלא יורשי�, שור שאי� לו בעלי הדיוט
.חייב מיתה � ק"ת
).הקדישו או שמת הגר אחר שנגח קוד� שעמד בדי�, הפקירו' אפי(פטור  � יהודה' ר

.חייב מיתה �שור שבעליו אשה או יתומי� או בחזקת אפוטרופוס  :ע"לכו

38

ח שור שנתחייב סקילה והקדישו בעליו או שחטו, מה דינו ומני�?

:שבעליו, )הרג אד� או רובע ונרבע(שור היוצא להסקל 
.אינו קדוש �אחר שנגמר דינו , )ד כופי� על הבעלי� לפדותו"וב, )ז,ד �ק "כת(כ הוא נסקל "אעפ(קדוש  �קוד� שנגמר דינו  :הקדיש�

).נקי מנכסיו �' $ַבַעל ַה>�ר ָנִקי'(אסור בהנאה  �אחר שנגמר דינו , מותר באכילה �קוד� שנגמר דינו  :שחט�

39

ט שור פקדו� שהזיק, מה הדי�?

.חייב השומר בנזקי השור תחת הבעלי� �שוכר או שואל , )רועה �ב ,ו(ש "ש, ח"הפקיד שורו ביד ש
.]המפקיד חייב �) ו"חש(דעת �מסרה לשומר שאינו בר � ב,ו[

40

ט שור ששמרו עליו בעליו כמקובל ויצא והזיק, מה דינו?

)א,להל� ו �נזקי ש� ורגל ): (ותולדותיה קר�ב(ויצאה והזיקה ) 'שמירה פחותה'(כגו� שקשרה במוסרה ונעל בפניה , שמר על בהמתו כראוי
).'שמירה מעולה'שצרי. היה לשומרו (ת� ומועד חייבי�  � מ"ר
.והרי הוא שמר עליה' ְולֹא ִיְ�ְמֶרD$ ְ+ָעָליו'שנאמר , )אבל חייב חצי נזק, מנזק של�(ת� חייב אבל מועד פטור  � יהודה' ר
)אי� לו שמירה אלא סכי�. (מועד ששמרוהו בעליו והצליח בכל זאת להזיק צרי. לשוחטו � אליעזר' ר

41

ה ה ה ה - - - - שור שנגח את הפרהשור שנגח את הפרהשור שנגח את הפרהשור שנגח את הפרה משנהפרקפרקפרקפרק

אבבא פרה מעוברת שהיתה מעורבת במקרה נגיחה, מה הדי� ומדוע?

.חולקי� � סומכוס, ה"המע � חכמי: ספק ממונות
 � חכמי: ועל הולד, על הפרה חייב חצי נזק �שור ת� שנגח פרה מעוברת ונמצא עוברה מת בצדה ואי� ידוע א� מת מחמת הנגיחה או לא  .א

.חייב רביע הנזק � סומכוס, פטור
וא� אי� בשווי כל הפרה כדי חצי , חייב חצי נזק �פרה תמה שנגחה שור ונמצא ולדה חי ואי� ידוע א� ילדתו קוד� שנגחה או אחר שנגחה  .ב

.משל� חצי מיתרת התשלו� מדמי הולד ולא יותר � סומכוס, אי� הניזק משתל� מדמי הולד � חכמי: נזק השור

42

ב-ג ממו� שהכניסוהו בעליו לרשות אחר - ברשות או שלא ברשות - והזיק או הוזק, מה הדי�? ומה הדי� כשהזיק אותו ממו� אד�
שלישי?

:והזיקו או הוזקו, לחצר חברו) או הגדיש תבואתו �ג ,ו(פירותיו או בהמתו , הכניס כליו
.בעל החצר פטור וחברו שהכניס שלא ברשות חייב :שלא ברשות

:ברשות
.כיו� שבנתינת רשות להכניס קיבל את שמירת� עליו, בעל החצר חייב וחברו שהכניס ברשות פטור � ק"ת

כ קיבל בעל החצר על עצמו את שמירת� "אא, ולכ� שניה� פטורי� מנזקי� הדדיי�, נתינת רשות להכניס בסת� אינה כקבלת שמירה � רבי
.)ג� רבי מודה שבעל השדה קיבל אחריות בסת� על תבואת חברו) ג,ו(בגדיש  �' גמ. (במפורש

43

ד מי חייב בתשלו� 'דמי ולדות' ומי לא? כיצד שמי� אות�, ומי זכאי בה�?

:והפילה עוברה) לא התכוו� לכ.' אפי(פגע באשה מעוברת 
.פטור מדמי הולדות � שור

.חייב בדמי הולדות � אד
:דמי ולדות

.ואת ההפרש חייב לשל�, )פחות(וכמה היא שווה עכשיו ) יותר(שמי� את האשה כמה היא שווה להמכר כשפחה בעודה מעוברת  � ק"ת
.שמי� את הולדות כמה ה� שווי� �) שבעודה מעוברת יש סכנה שתמות, אשה שווה יותר אחר שילדה( ג"רשב

.'...ָהִאָ>ה ַ,ַעלַ(ֲאֶ�ר ָיִ�ית ָעָליו 'שנאמר , ולא לאשה עצמה) א� הוא מת(או ליורשיו  ניתני לבעלדמי ולדות  � 
.פטור המזיק מדמי ולדות כיו� שהוא מחזיק בנכסי הגר וזוכה בה� �ומת הגר בלא יורשי� , אשה הנשואה לגר ונתעברה � 

44

ה באלו אופני� חייב אד� על נזקי בורו?

.אבל אסור לו לחפור שלא ברשותו, מותר לאד� לחפור בור ברשותו .א
.בבור הכל הול. אחר הפתח .ב

:אבל אסור לחפור בור, מותר לחפור בור שהוא ופתחו ברשותו, ולכ�
.ר"ברה .א
.ר"א� פתח הבור פונה לרה, ברשותו .ב
.כי עליו לסלק את הנזק ולגדור סביב הבור או לכסותו, )ולא הפקיר בורו(כ הפקיר רשותו "א� אח, ברשותו .ג

.והפתח פתוח לרשות היחיד של חברו, ברשותו .ד
.כיו� שעל הכריה אי� לחייבו שהרי חפר ברשותו וכשהפקיר� כבר אינ� באחריותו, פטור �והפקיר ג� את רשותו וג� את בורו , חפר ברשותו

45

ה מהו שיעור בור למיתה ולנזיקי�?

.חייב על מיתה או על נזיקי� �עשרה טפחי� או יותר 
.חייב על נזיקי� ופטור על מיתה �פחות מעשרה טפחי� 

46
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ו מה די� בור של שני שותפי�?

:כגו�, בור של שותפי�
.חפרוהו ברשות� המשותפת והפקירו את רשות� ולא את הבור .א
.טפחי�' טפחי� ובא השני והשלימו לי' ר ט"חפר אחד ברה .ב

. השני חייב בכל הנזק �או שכסהו הראשו� ומצאו השני מגולה ולא כסהו , לא כסהו הראשו� אלא הטיל את אחריות הכיסוי על השני � הדי�
.]שניה� חייבי� �שניה� ידעו שהוא מגולה ולא כסוהו [

47

ו כסה את בורו ובכל זאת נפלה לתוכו בהמה או שנפלה מקול הכרייה, מה הדי�?

.חייב �שלא כראוי , )כיו� שהוא כיסה וחשוב כאנוס(פטור  �) ב"והתליע הכיסוי וכיו(כראוי  :כסהו
).'גרמא בנזיקי�'כיו� שמת לא ישירות מהבור הוי (פטור  �) מחו: לבור(לאחריו , חייב �לפניו  :)נבהל( נפל מקול הכרייה של הבור

48

ו על אלו נזיקי� חייב בבור ועל אלו פטור, ומני�?

ולא אד� ' שור'ל "ודרשו חז' ְוָנַפל ָ�ָ<ה >�ר א� ֲחמ�ר'שנאמר , )ג הבהמה"היו ע' אפי(אבל לא על אד� או כלי� , בבור חייב על נזקי בהמה
.ולא כלי�' חמור') עבד כנעני' אפי(
.]חייבולא מת  הוזקאבל א� , שמת מחמת בור פטור עליו אד� �: ק כח"ב[

.או פקח שנפל בלילה) עוור(ו או סומא "אינו חייב אלא על שור שהוא חש. כיו� שהיה לו להזהר, פטור �שור פיקח שנפל לבור ביו� 

49

ז באר את הכלל: "דבר הכתוב בהווה", והבא את הדוגמאות המופיעות במשנה!

, כוונתה לכל בהמה חיה ועו" ולא נקטה שור או חמור אלא כדוגמא', בהמה'או ' חמור'או /ו' שור'פ שהתורה נקטה "אע, בהלכות הבאות
 .ו, ג בהמת חברו"פריקה מע .ה, השבת אבדה .ד, תשלומי כפל לגנב .ג, פרישה מהר סיני בעת מת� תורה .ב, נזקי בור .א: שדיבר הכתוב בהווה

.שביתת בהמה בשבת .ח, כלאי בהמה .ז, לא תחסו� שור בדישו

50

ו ו ו ו - - - - הכונסהכונסהכונסהכונס משנהפרקפרקפרקפרק

אבבא שמר על בהמתו ויצאה או שהוציאוה אחרי� והזיקה, מה הדי�?

נזקי . (פטור �) בש� ורגל(כגו� שכנסה לדיר ונעל בפניה ויצאה או שנפרצה המחיצה בלילה או שפרצוה לסטי� והזיקה , שמר על בהמתו כראוי
)ט,לעיל ד �קר� 

.הלסטי� חייבי� �הוציאוה לסטי� 
.כי ידוע שבהמה אינה יכולה לעמוד זמ� רב בחמה ועושה הכל להמלט מהחו�, חייב �ויצאה והזיקה ) נעל בפניה כראוי' אפי(הניחה בחמה 

51

ב כיצד שמי� לנזיקי�?

:מחובר לקרקעבהמה שהזיקה בש� ורגל ב
)קולא למזיק. (וחייב בהפרש, כמה היא שוה לפני ואחרי הנזק) אמה 50על  50(שמי� את הנזק אגב הקרקע בשיעור בית סאה  � ק"ת
.שמי� את הנזק כפי שוויי� כאילו ה� תלושי�, שה� עדיי� מחוברי� לקרקע' בפירות גמורי� אפי � ש"ר

52

ד שלח אש ביד אֵחר והזיקה, מה הדי� ומדוע?

.)אבל שלהבת חייב המשלח א" בדיני אד�, דוקא בגחלת שה� ליבוה. (פטור בדיני אד� וחייב בדיני שמי� � ו"ביד חש
.שאי� שליח לדבר עבירה, השליח חייב � ביד פקח

53

ד שותפי� למעשה הבערת אש, מי חייב בנזקיה? הבא דוגמא!

.הוא חייב �בא אחר וליבה את האש . האחרו� חייב �אחד הביא אש וחברו הביא עצי� או ההיפ. 
.כול� פטורי� �את האש ) שאינה מצויה(ליבתה רוח 

.'...ִ(י ֵתֵצא ֵא� $ָמְצ/ה קִֹצי� ְוֶנֱאַכל ָ�ִדי� א� ַהFָָמה א� ַהEֶָדה ַ��4ֵ ְיַ��4ֵ'שנאמר , אבני� או עפר, אכלה עצי�' אפי, חייב בנזקי אש

54

ד מהו המרחק לאחריות המבעיר על התפשטות האש?

).שאי� הדבר מצוי והוי אונס(, פטור �) אמה' רחב ח(או נהר ) ז אמה"ברוחב ט(אמות או דר. הרבי� ' עברה גדר גבוהה ד
:המדליק בתו. שלו עד כמה תעבור הדליקה

).ד אמה"ד על רע"רע(בית כור  אמצערואי� אותו כאילו הוא ב � ע"ראב
.ר"כדר. רה) לכל צד(ז אמה "ט � רבי אליעזר

).לכל צד(אמה ' נ � ע"ר
.הכל לפי הדליקה', ַ��4ֵ ְיַ��4ֵ ַהַ<ְבִער ֶאת ַהְ+ֵעָרה' � ש"ר

55

ה אש ששרפה גדיש או בית שהיו בתוכו כלי�, מה די� המבעיר?

:בו כלי� טמוני�אש ששרפה גדיש שהיו 
.חייב ג� על הכלי� � יהודה' ר

.ומשל� דמי הגדיש כאילו כולו חיטי� או שעורי�, אי� חייב על טמו� � חכמי
.שדר. בני אד� להניח בבתי� מיני חפצי� שוני�, ע משל� כל מה שבתוכו"לכו �) בירה(שרפה בית 

56

ה אש ששרפה גדיש, גדי ועבד כנעני של חברו, מה די� המבעיר?

.חייב המבעיר לשל� דמי הגדיש והגדי ופטור על העבד כיו� שיכל לברוח �סמו. לגדיש  עמדאש ששרפה גדיש וגדי כפות ועבד כנעני ש
כיו� שאד� ההורג עבד , פטור המבעיר מלשל� דמי הגדיש והגדי �בסמיכות לגדיש  כפותשרפה גדיש וגדי שעמד סמו. לגדיש ועבד כנעני שהיה 

פטור מלשל� , ד ובאותו המעשה נתחייב ממו� לחברו"והעובר עבירה שחייבי� עליה מיתת ב, במזיד חייב מיתה) שחייב במצוות כאשה(כנעני 
)'קי� ליה בדרבה מיניה'. (אותו הממו�

57

ו פשת� על גבי גמל שהוצת בנר של חברו ונשר$ ושר$ ממו� חברו, מה הדי�?

.בעל הגמל חייב בנזקי חברו וחברו פטור מנזקיו �גמל טעו� פשת� שנכנס פשתנו לרשות חברו שהיה דלוק בה נר וניזוק חברו והגמל 
.בעל הגמל פטור מנזקי חברו וחברו חייב בנזקיו �ר "אבל א� הניח חברו את האש ברה

.פ תקנת חכמי�"ר ע"כיו� שהניח נרו ברה, פטור בעל הנר מנזקי הגמל והפשת� חנוכהבנר  � יהודה' ר

58

ז ז ז ז - - - - מרובהמרובהמרובהמרובה משנהפרקפרקפרקפרק

אבבא מה ההבדל בי� גניבה לגזילה, בהגדרה ובדי�?

�ָנִי�…'שנאמר , חייב כפל � בסתרלוקח ממו� חברו שלא ברשות  :גניבהְ �4ֵ�.'ְוגDַHב ִמֵ+ית ָהִאי� ִא� ִיָ<ֵצא ַהַ�Dָב ְיַ
.'ְוֵהִ�יב ֶאת ַהְ�ֵזָלה ֲאֶ�ר ָ�ָזל'שנאמר , חייב קר� בלבד � בגלויו בחוזקהלוקח ממו� חברו שלא ברשות  :גזילה

וזה , זה השוה כבוד עבד לכבוד קונו �אמר לה� ? מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מגזל�: שאלו תלמידיו את רב� יוחנ� ב� זכאי � :ק עט"ב[
.]כאילו אינה שומעת) מעלה(=כאילו אינה רואה ואוז� של מטה ) מעלה(=כביכול עשה עי� של מטה , לא השוה כבוד עבד לכבוד קונו

59

א גנב אימתי מתחייב בכפל ומתי בתשלומי ארבעה וחמשה? 60
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).ח או שאר מטלטלי�"בע(על גניבת מטלטלי�  כפלגנב מתחייב 
.בלבד) 'תשלומי ד(או שה ) 'תשלומי ה(אלא על שור , א� טבח או מכר 'וה' תשלומי דא. אינו מתחייב 

� :ק עט"ב[
.ארבעה �שה שלא ביטלו ממלאכתו , חמשה �שור שביטלו ממלאכתו : בא וראה כמה גדול כח של מלאכה � רבי מאיר

.]ארבעה �שה שהרכיבו על כתיפו , חמשה �שור שהל. ברגליו : בא וראה כמה גדול כבוד הבריות � רב� יוחנ� ב� זכאי

א הגונב מגנב הא� חייב בתשלומי כפל וד' וה'? מני�?

.ולא מבית הגנב' ...ְוגDַHב ִמֵ+ית ָהִאי�'שנאמר ', וה' פטור מתשלומי כפל וד �הגונב מגנב או שטבח ומכר מרשותו של הגנב 

61

ב יש עדי� שגנב ועדי� אחרי� שטבח או מכר, מה דינו? מה החידוש?

.'וה' חייב לשל� כפל וד, שטבח או מכר �אחרי� ' אפי �עדי� ' עדי� שגנב וב' ב
ולא חצי דבר ומכא� שעדות חלקית אינה מצטרפת לעדות חלקית אחרת לחייב ' דבר'ל "ולמדו חז', ָיק$� Iָָבר... ַעל Aִי ְ�ֵני ֵעִדי�'בתורה נאמר 

.ממו� או נפשות
חידשה , כיו� שיכול להיות שהוא מכר או טבח את שלו, פ שמעשה טביחה או מכירה ללא עדות הראשוני� על הגניבה אינה מחייבת אותו"אע

.משנתינו שאי� עדות האחרוני� נחשבת לחצי דבר כיו� שעדי הגניבה אי� צריכי� לעדי הטביחה ומכירה

62

ב,ד,ה גנב שטבח או מכר, באלו מקרי� חייב בתשלומי ד' וה' ובאלו מקרי� פטור, ומדוע?

כיו� שעבר על איסור מיתת (פטור  �ז "טבח בשבת או לע, חייב �) שפטור ממלקות, כגו� שלא התרו בו(כ "ז או טבח ביוה"מכר בשבת או לע .א
).'קי� ליה בדרבה מיניה, 'ד"ב
כיו� שבמות האב ירש הגנב חלק (פטור  �כ טבח או מכר "מת אביו ואח, )לאחיו(חייב  �כ מת אביו "טבח או מכר ואח: גנב משל אביו .ב

).ושות" שגנב וטבח או מכר פטור, בבהמה
).כיו� שבשעה שטבח ומכר כבר יצא מרשות הבעלי�(פטור  �כ טבח או מכר "הקדיש ואח, חייב �כ הקדיש "טבח ואח .ג

).שחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה(פטור  � ש"ר, חייב � ק"ת: טבח ונמצא טרפה או ששחט חולי� בעזרה .ד
קדשי� שאי� חייב , )דבר הגור� לממו� כממו� דמי(חייב  �באחריות� ) הבעלי�(קדשי� שחייב : גנב קדשי� של אחר וטבח או מכר � ש"ר. ה

.פטור �באחריות� 
.פטור �גנב ומכר חו: מאחד ממאה שבו או שהיתה לו בו שותפות או שטבח ונתנבלה  .ו
או טבח ומכר חו: /גנב חו: מרשות� ו, )כיו� שלא קנאה' וה' מכפל וד(פטור  �) כגו� שלא עשה מעשה קני�(גנב וטבח או מכר ברשות הבעלי�  .ז

.חייב �מרשות� 

63

ג עדי� על גניבה או על טביחה או מכירה שהוזמו אחד העדי� או שניה�, מה הדי�? נמק!

:עדי גניבה וטביחה ומכירה שהוזמו
.'וה' חייבי� ד �העידו על גניבה וטביחה ומכירה והוזמו  .א
.'וג' חייבי� תשלומי ב' חייבי� כפל וכת ב' כת א �על טביחה ומכירה והוזמו ' על גניבה וכת ב' כת א .ב
.]פטורה' חייבת תשלומי כפל וכת ב' כת א �' ל והוזמו כת א"כנ. ['וג' חייבת תשלומי ב' כת ב �' ל והוזמו כת ב"כנ .ג

.'וג' פטורי� מתשלומי ב' והגנב וכת ב' בטלה עדות כת ב �' העדי� מכת ב' ל והוז� א"כנ .ד
) שאי� משמעות לעדות על טביחה ומכירה א� לא קדמה לה עדות כשרה על גניבה(בטלה כל העדות  �' העדי� מכת א' ל והוז� א"כנ .ה

.וכל העדי� פטורי� מכל תשלו�" גנב"וה

64

ז אלו בעלי חיי� אסרו חכמי� לגדל והיכ�? מדוע?

) ארצות אר� שכבש דוד המל.(אבל מגדלי� בסוריא ) י שהצא� מפסיד את הזרעי�"משו� ישוב א(י "אי� מגדלי� בא :)צא�( בהמה דקה
.י"ובמדברות שבא

.י מפני הטהרות"ולא כהני� בכל א, )שמנקרי� באשפה שמצוי� ש� שרצי� המטמאי�(אי� מגדלי� בירושלי� מפני הקדשי�  :תרנגולי
:).ק פב"ב �חכמי� גזרו משו� המעשה שצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה (אי� מגדלי� בכל מקו�  :חזירי

.כ הוא קשור בשלשלת"אסור אא :)הרגיל לנשו.( כלב
.מ� הישוב) מ"ק 4 �כ (ריס ' כ הוא רחוק ל"אא) מצודות(אי� פורסי� לה� נישבי�  :יוני

65

ח ח ח ח - - - - החובלהחובלהחובלהחובל משנהפרקפרקפרקפרק

אבבא החובל בחברו באלו תשלומי� הוא מתחייב וכיצד אומדי� אות�?

:דברי' החובל בחברו חייב בה
.ומשל� את ההפרש, רואי� אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק ושמי� כמה היה שווה לפני שחבל בו וכמה הוא שווה עכשיו � נזק. א
) לפי אופיו ובריאותו(אומדי� כמה אד� כיוצא בזה , או הכהו על צפורנו מקו� שאינו עושה חבורה) מלוב�(כווא� בשפוד או במסמר  � צער. ב

.רוצה ליטול להיות מצטער כ.
חייב  �חייתה המכה ונסתרה חייתה ונסתרה . פטור �שלא מחמת המכה , חייב �מחמת המכה : עלו בו צמחי�. חייב לרפאותו � רפוי. ג

.אינו חייב לרפאותו �חייתה כל צרכה . לרפאותו
אבל לא משל� לו כשכר בטלה ממלאכתו . רואי� אותו כאילו מלאכתו שומר קשואי� ומשל� לו דמי בטלה ממלאכה קלה זו � ֶ�ֶבת. ד

.)משל� לו לפי בטלתו מהמקצוע שלו, בעל מקצוע �' תוס. (שכבר נת� לו דמי נזקו, הקבועה
).מרובהככל שהוא מכובד יותר בושתו (והמתבייש ) �"רמב � פחותהככל שהוא מכובד יותר בושתו (הכל לפי המבייש  � בושת. ה

66

א באלו מקרי� מתחייב בתשלו� בושת ובאלו לא?

.חייב �בייש ערו� או סומא או יש�  .א
.כיו� שלא התכוו�, פטור �יש� שבייש  .ב
�יו'פטור מבושת שנאמר  �כגו� שנפל מגג ובייש , פגע בחברו שלא בכוונה .גָ Hְוֶהֱחִזיָקה ִ+ְמב Jְלָחה ָיָד�די בכוונה  �. ק כז"ב(עד שיהא מתכוי� ' ְוָ

).לא התכוו� לבייש' להזיק אפי

67

ג,ה הכה אביו או אמו, או הכה חברו בשבת או ביוה"כ, מה דינו ומדוע?

קי� ליה בדרבה , 'ד"כיו� שעבר עבירה שחייבי� עליה מיתת ב(פטור  �עשה בה� חבורה , חייב �לא עשה בה� חבורה : היכה אביו או אמו .א
).'מיניה

).ל"כנ(פטור  �בשבת , חייב �כ "ביוה): ועשה בו חבורה(חבל בחבירו  .ב

68

ג-ד חבל בעבד עברי או כנעני, מה הדי�?

.חייב בכול� חו: משבת �שלו , חייב בכול� �של אחר  :חבל בעבד עברי
:חבל בעבד כנעני

.חייב בכל חו: מבושת � יהודה' ר, )ומשל� לבעלי�(חייב בכול�  � ק"ת: של אחר    
.פטור :שלו    

69

ד על מי נאמר "פגיעת� רעה", ומדוע?

.ה� שחבלו באחרי� פטורי� כיו� שאינ� בני דעת, החובל בה� חייב � ו"חש. א
ונכסי אשה משועבדי� ' מה שקנה עבד קנה רבו'כי אי� לה� מה לשל� ש(ה� שחבלו באחרי� פטורי� , החובל בה� חייב � עבד כנעני ואשה. ב
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.חייבי� �נתגרשה האשה או נשתחרר העבד ). לבעלה

ו פגע בחברו בלא שעשה בו חבורה, הא� חייב בתשלומי�? פרט!

).זוזי� 100(מנה  �יהודה משו� רבי יוסי הגלילי ' ר, )זוזי� 4(סלע  �ק "ת): באוזנו(תקע לחבירו  .א
.זוז 400 �סטרו באחורי ידו , זוז 200 �) על הלחי(סטר לחברו  .ב
.זוז 400 �פרע ראש האשה בשוק , העביר טליתו ממנו, רק בו, תלש בשערו, צר� באזנו .ג

.אבל לאד� פחות מכובד הכל לפי ראות עיני הדייני�, ל לאד� מכובד ביותר"כל הסכומי� הנ �הכל לפי כבודו : זה הכלל � ק"ת
.ל ה� לכל אד� מישראל"הסכומי� הנ �עניי� שבישראל רואי� אות� כאילו ה� בני חורי� שירדו מנכסיה� ' אפי  � ע"ר

71

ו הא� רשאי אד� להזיק את ממונו או לחבול בעצמו? מני�?

).'בל תשחית'משו� (ולא לקצו: נטיעותיו , )מנזיר שציער עצמו מ� היי� ונקרא חוטא(אי� אד� רשאי לחבול בעצמו 

72

ז הפוגע בחברו - מלבד תשלומי� חייב ג� לפייסו, מני�?

:מאברה� אבינו ואבימל. למדי�
.'ְוַעָ-ה ָהֵ�ב ֵאֶ�ת ָהִאי� ִ(י ָנִביא ה$א ְוִיְת4ֵAַל ַ+ַעְד.ָ 'שנאמר , החובל או פוגע בחברו אי� נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה .א
.'...ַוKְִת4ֵAַל *ְבָרָה�'שנאמר , המוחל לא יהא אכזרי אלא ימחל .ב

73

ז המזיק ממו� חברו או חובל בו ע"פ בקשתו או בקשת אד� אחר, מה דינו?

.חייב �' מ לפטור"ע'אמר לו ' אפי: פ בקשתו"ע) שבר רגלו, קטע ידו, סימא עינו( חבל בחברו
.חייב �לא אמר לו , פטור �' מ לפטור"ע'אמר לו : פ בקשתו"ע) שבר כדו, קרע כסותו( הזיק ממו� חברו

.שאי� שליח לדבר עבירה, חייב �' מ לפטור"ע'אמר לו ' אפי: פ בקשת אד� אחר"חבל או הזיק ממו� חברו ע

74

ט ט ט ט - - - - הגוזל עצי�הגוזל עצי�הגוזל עצי�הגוזל עצי� משנהפרקפרקפרקפרק

א-בבבא מה� דוגמאות המשנה לכלל: "כל הגזלני� משלמי� כשעת הגזילה"? מה החידוש בכל דוגמא? מה� היוצאי� מ� הכלל?

.'ְוֵהִ�יב ֶאת ַהְ�ֵזָלה ֲאֶ�ר ָ�ָזל'שנאמר , חייב להשיבה לבעליה כמות שהיא) שלא נשתנתה(גזילה שהיא בעי� 
:משל כשעת הגזילה, נשתנתה

.משו� שקנא� בשינוי מעשה, משל� דמיה� כשעת הגזלה �צמר ועשא� בגדי� , עצי� ועשא� כלי� .א
.משיב את הפרה או הרחל ומוסי" דמי הולד והצמר כשווי� קוד� הלידה והגיזה �רחל טעונה וגזזה , פרה מעוברת וילדה .ב
.פרה ורחל קוד� שנתעברה ונטענה דמימשל�  �) גזזה' אפי(רחל ונטענה אצלו , )ילדה' אפי(פרה ונתעברה אצלו  .ג

.משל� דמיה קוד� שהזקינה �) וירד ערכה(בהמה והזקינה  .ד
).ה,י(שדינ� כקרקע שאינה נגזלת ', הרי של. לפני.'אומר לו  � מ"ר, כשעת הגזלה � ק"ת: עבדי� והזקינו .ה

.כיו� שהשתנו בגופ�, משל� דמיה� כשעת הגזלה �יי� והחמי: , פירות והרקיבו, מטבע ונסדק .ו
הרי 'אומר לו  �ג המזבח או שיוצאת ליסקל "בהמה ונעבדה בה עבירה או נפסלה מע, חמ: ועבר עליו הפסח, תרומה ונטמאת, מטבע ונפסל .ז

.כיו� שלא השתנו בגופ�', של. לפני.

75

ג-ד אומ� שקלקל מה דינו? פרט והבא דוגמאות.

:אומ� שקלקל חייב
.חייב �וקלקל , שידה תיבה ומגדל לתק�) נגר(נת� לחרש  .א
וא� , )שהוא אונס(פטור  �סתר מצד זה ונפל מצד אחר . חייב �נת� לבנאי לסתור כותל ושבר את האבני� או שהזיק אחרי� תו. כדי עבודתו  .ב

.שאד� מועד לעול�, חייב �) ב"שהכה חזק מדי וכיו(מחמת המכה 
:נת� צמר לצבע

.חייב בדמי צמרו �) נשר"(הקדיחתו יורה  .ג
, )או את שכרו שסיכ� עמו(זכאי לקבל מהמזמי� את הוצאותיו או את השבח שהשביח את הצמר  �) ב"בצבע גרוע וכיו(ור )ע(צבע� כא .ד

.הפחות מביניה�
' ר, )כ המזמי� מעוניי� לקבל את הצמר הצבוע כמות שהוא ולשל� שכרו"אא(חייב בדמי צמרו  � מ"ר: צבע� בצבע אחר ממה שנתבקש .ה

.'כל המשנה ידו על התחתונה'ש, כדי� צבעו כעור � יהודה

76

ה-ז כיצד על גזל� שנשבע לשקר לקיי� מצוות "ְוֵה4ִיב ֶאת ַה3ְֵזָלה ֲא4ֶר 3ָָזל"?

חייב  � נשבע לשקרו, אבידה שמצא, )'ָעַ�ק ֶאת ֲעִמית�'(שכר שכיר , גזילה, )'ְת)$ֶמת ָיד'(מלוה , פקדו�: כגו�, כפר בחוב ממוני שהיה חייב לחברו
.לכפרה) גזילות( אשומביא קרב� ) מבחו:= ' מלבר'( חומשבתוספת  קר�בתשלו� 

הוא במדינה אחרת ' חייב להשיב לנגזל עצמו אפי �) כגו� ששיל� היתרה או שמחל לו הנגזל(נותר לו חוב מהקר� בגובה שוה פרוטה או יותר  �
).'תקנת השבי�'וזו תקנת חכמי� מפני , ומתכפר לו(ד "אבל לא יכול להשיבה לבנו או לשליח אלא לשליח ב, )דוקא כשנשבע �� "רמב(

.אי� צרי. ליל. אחריו �לא נותר לו חוב מהקר� בגובה שוה פרוטה  �
יֵֹס"  ָתיוַוֲחִמִ� 'שנאמר (וחייב לשלמו ולהוסי" עליו חומש , נעשה כאילו גזל מידו החומש �השיב לו את הקר� ונשבע שוב לשקר על החומש  �

.וכ� הלאה עד שיתמעט הקר� משוה פרוטה, )'ָעָליו
.יחזיר ליורשיו �מת הנגזל  �

77

ז-ח שומר שנשבע לשקר, מה דינו?

.שבועת השומריחייב  �) ח שטע� שהפקדו� אבד או נגנב"כגו� ש(שומר הטוע� שהפקדו� אבד מידו באופ� שפוטרו מלשל� 
:)והסתבר שהוא גנבו או אכלו( נשבע לשקר

).גזילות(חייב קר� וחומש ואש�  � הודה
.חייב כפל �מידו  שנגנבנשבע , חייב קר� �מידו  שאבדנשבע : פטור מחומש ואש� �מעידי� שנשבע לשקר  עדי

78

ט גזל את אביו ונשבע לשקר, מה דינו?

ואינו נוטל חלקו בירושה שאי� לו כפרה , ואש�) בני� או אחי�(חייב קר� וחומש ליורשי האב האחרי�  �גזל את אביו ונשבע לשקר ומת האב 
.עד שיוציא הגזילה מתחת ידו

שחכמי� הקלו שיזכה כ. , לווה מאחרי� ובעלי החוב באי� ונפרעי� את חוב� מהיורשי� האחרי�, א� אינו רוצה להפסיד חלקו בירושה
.בחלקו דר. הערמה

79

י באר: "האומר לבנו קונ� אי אתה נהנה משלי...". מה דינו? באיזה הקשר הופיע די� זה במסכת?

כיו� , הב� זכאי לחלקו בירושה �ומת האב ) כל שהוא שלי אסור עלי. בהנאה כקרב�= ' קונ� אי אתה נהנה משלי'(הדיר את בנו מנכסיו 
.שהדירו דוקא בחייו

ולכ� צרי. ליתנה לשאר . אבל אסור לו להנות ממנו, הב� זוכה בחלק בירושה �ומת האב ) 'בחיי ובמותי… קונ�'(הדירו א" לאחר מותו 
).ב,פ נדרי� ד"ע(ואינו עובר בכ. על הנדר , לווה מאחרי� ובעלי החוב באי� ונפרעי� חוב� מהירושה, אינו רוצה ליתנה. היורשי� במתנה

80

יא-יב מהו 'גזל הגר' ומה דינו?

.כל הקוד� זוכה בנכסיו, גר שמת בלא יורשי�

81

7 / 8



.משל� קר� וחומש לכהני� ומביא אש� �גזל מגר ונשבע לשקר ומת הגר בלא יורשי� 
).והאש� ירעה עד שיסתאב(לא זכו בו הכהני� וינת� ליורשיו של הגזל�  �העלה הקר� והחומש לירושלי� ליתנו לכהני� ומת בדר. 

.אי� מחזירי� הגזילה ליורשי הגזל� �ל והספיק ליתנו למשמר הכהני� שבמקדש ומת קוד� שמסר ליד� את האש� להקריבו "כנ
.תשלו� החומש אינו מעכב. לא יצא ידי חובה �) לנגזל או לכהני� בגזל הגר(הביא קרב� אש� קוד� שהשיב את הגזילה 

י י י י - - - - הגוזל ומאכילהגוזל ומאכילהגוזל ומאכילהגוזל ומאכיל משנהפרקפרקפרקפרק

אבבא גזל ומת, הא� בניו חייבי� להשיב גזילת אביה�? פרט!

.)חייבי� להחזיר �א� הגזילה בעי� . (כיו� שה� לא גזלוה, פטורי� �) ואכלוה בחייו או אחר מותו(גזל והוריש לבניו 
.כיו� שנשתעבדו לחוב אביה� מחיי האב, חייבי� לשל� דמי הגזילה מהקרקעות שירשו �) 'דבר שיש בו אחריות'(הוריש לה� קרקעות 

82

א,ט הא� מותר להנות מאנשי� החשודי� על הגזל? הבא את הדוגמאות המופיעות במשנה ונמק.

:כיו� שיש חשש שיהנה מממו� גזול, אסור
תיבה וכיס המיוחדי� (אי� פורטי� כס" ממוכסי� או גבאי� ואי� נוטלי� מה� צדקה מכלי� שה� מניחי� בה� את מה שה� גובי�  :משנה א

.אבל מותר ליטול מה� מתו. בית� או בשוק שחזקתו שהוא של היתר, )לכ.
אבל לוקחי� כלי צמר ביהודה וכלי פשת� . מחשש שגנבו�, ולא עצי� ופירות משומרי פירות, אי� לוקחי� צמר וחלב וגדיי� מרועי� :משנה ט

.כמו כ� לוקחי� ביצי� ותרנגולי� בכל מקו�. כי סומכי� שהיא עושה כ� מדעת בעלה, בגליל ועגלי� בשרו� מאשה
.אסור מחשש שהוא גזול �' להטמי�'וכול� שאמרו 
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ב גזל� שהשיב לנגזל ממו� שיש חשש שהוא בעצמו גזול, הא� מותר לקבלו בתמורה לגזילתו?

מפני שבעליה� , רשאי לקבל� בחובו �) וכ� לסטי� שגזלו את כסותו והשיבו לו כסות אחרת(מוכס שגזל ממנו את חמורו והשיב לו חמור אחר 
.מתיאשי� מה�
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ב המציל ממו� חברו שקרוב לודאי שהיה אובד ללא הצלתו, הא� יכול לזכות בו? מה� הדוגמאות במשנה לדי� זה?

.הרי אלו שלו �נתיאשו הבעלי� : ב"לסטי� וכיו, גייס, הציל ממו� חברו מנהר
.)פ שאי� בה� קני� אלא מדרבנ�"אע, אבל א� לא נתייאשו אסור. (הרי אלו שלו �נתיאשו הבעלי� : נחיל של דבורי� שיצא מכוורת חברו
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ב "אשה או קט� נאמני� לומר 'מכא� יצא נחיל דבורי� זה'", מה החידוש ומה הטע� לדי� זה?

כיו� שקני� נחיל דבורי� הוא רק מדרבנ� הקלו , פ שה� פסולי� לעדות"אע(' מכא� יצא נחיל זה'אשה וקט� נאמני� להעיד  � יוחנ� ב� ברוקה' ר
.אבל חייב א� הזיק, ועל סמ. עדות� רשאי בעל הנחיל להכנס לשדה חבירו להצילו, )חכמי�

.מ לית� את דמיו"ע' לא יקו: ענ" מע: חברו שישבו עליו הדבורי� אפי � ק"ת
.מותר וחייב לשל� � יוחנ� ב� ברוקה' רבי ישמעאל בנו של ר
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ג זיהה את ממונו ביד אחר וטוע� שנגזל מידו, מה הדי�?

) והמחזיק טוע� שקנה אות� לא מבעליה�(ויצאה שמועה בעיר שגנב$ מביתו , )והביא עדי� על כ.(זיהה כלי� וספרי� השייכי� לו ביד אחר 
).מפני תקנת השוק(ומשל� לו כמה ששיל� עליה� לאחר שישבע על כ. , זכאי הבעלי� ליטל� מיד המחזיק �והוא אינו עשוי למכור כליו 

אינו נאמ� לומר שנגנבו מידו שאולי הוא מכר� למישהו והוא  �ל היו שייכי� לו "יש עדי� שהכלי� הנ' אפי, א� לא יצאה שמועה שגנב$ מביתו
.מכר� למחזיק
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ד המציל ממו� חברו תו' שהוא מפסיד ממו� עצמו, מה הדי�? נמק!

לא היה נשפ. כל הדבש , וכגו� שא� לא היה מציל(ובא חברו ע� חבית יי� ושפ. את יינו כדי להציל דבש חברו , נסדק כד של דבש השיי. לאחד
):מיד

.הפסיד את יינו ואינו זכאי לקבל אלא את שכר הכלי והטרחה שלו �לא התנה 
.חייב לית� לו דמי יינו �) 'אציל את של. ואתה נות� לי דמי שלי'(התנה 

.והניח את שלו כדי להציל את של חבירו) שלו שווה מנה ושל חבירו שווה מאתי�(וכ� א� שט" נהר חמורו וחמור חבירו 
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ה גזל קרקע ואבדה מידו, שנטלוה מסיקי� או שטפה נהר, מה דינו?

:ולכ�, קרקע אינה נגזלת �גזל שדה חבירו 
.חייב לו שדה אחרת �מחמת הגזל� . 'הרי של. לפני.'אומר לו  �) שנטלו כל שדות העיר(מכת מדינה ): אנסי� בכוח המלכות(נטלוה מסיקי� 

.'הרי של. לפני.'אומר לו  �שטפה נהר 
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ו הא� גזל� יכול להשיב גזלתו שלא במקו� ישוב? ומה הדי� בהלואה ופקדו�? נמק!

.חייב להחזיר לו בישוב ולא במדבר בניגוד לרצונו �בישוב ) הלואה או פקדו�, גזילה(נתחייב לחברו ממו� 
.יכול להחזיר לו ג� במדבר �' מ לצאת במדבר"ע'והתנה עמו ) הלואה או פקדו�(קיבל מידו ברשות 
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ז המודה לחברו שגזלו אבל מסופק א� השיב לו את הגזילה או שמסופק א� בכלל גזלו, מה דינו? ומה הדי� בכגו� זה בהלואה
ופקדו�? נמק!

וכגו� שהתובע טוע� (חייב לשל� מחמת הספק  �אבל טוע� שאינו יודע א� החזיר לו ) פקדו�, הלואה, גזילה(המודה לחברו שחייב לו ממו� 
).'אי� ספק מוציא מידי ודאי'ש, בודאות שחייב לו

.)חייב �לצאת ידי שמי� . (כיו� שהמוציא מחברו עליו הראיה, פטור �) 'וכדו' איני יודע א� גזלתי.'(א� הוא מסופק א� בכלל נתחייב לו 
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ח גנב ממו� חברו והשיב הגניבה שלא מדעת הבעלי� ואבד, מה הדי�? פרט המקרי� השוני�!

:ומת או נגנב הטלה, גנב טלה מעדרו של חברו והחזירו לעדר
.חייב באחריותו �ידעו הבעלי� בגניבה ולא בהחזרה 

.פטור �לא ידעו הבעלי� לא בגניבה ולא בהחזרה ומנו את העדר ונמצא של� 
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י אומ� שקיבל חומר גל� כדי לעבדו, הא� זכאי ליטול את השאריות לעצמו ומדוע?

.כיו� שה� מרובי�, של בעל הבית �ושהסורק מוציא , הרי אלו שלו �שהכובס מוציא ) נימי� של צמר(מוכי� 
.נוטל את הכל וה� שלו �ג בגד לב� "וא� ה� שחור ע. של בעל הבית �יתר מכ� , ה� שלו �הכובס כשנוטל שלשה חוטי� שבשפת הבגד 

.הרי אלו של בעל הבית �אצבעות ' על ג' ב כדי לתפור בו או מטלית שהיא ג"חייט ששייר מחוט של בעה
.הכל של בעל הבית �ב "היה עובד בביתו של בעה. של בעל הבית �ובכשיל , הרי אלו שלו �מוציא במעצד ) נגר(נסורת שהחרש 

93

www.NetivotHashas.org.il©

8 / 8


