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        הקדמההקדמההקדמההקדמה
  "ים התלמוד".  –התלמוד משול לים 

  בהבנה ראשונית, דימוי זה בא ללמדנו על היקפו ועומקו. עולם ההלכה והמחשבה בנויים על התלמוד.

הגמרא מורכב מטקסט . דף 1בהבנה נוספת אפשר לומר שהדימוי לים הוא גם בשל מראהו החיצוני

מרחב  –רציף, שאינו מפוסק ואינו מחולק לפסקאות. במבט שטחי הוא נראה כפי שהים נראה מרחוק 

  אחיד ומונוטוני, אך המתקרב אל הים, רואה שהים רועש וגועש. כך למעשה גם תלמודנו.

ה, תקופות קושיות ותרוצים, דחיות והוכחות, שאלות ותשובות, אמוראים הנלחמים במלחמתה של תור

אך כולם נמצאים  –שונים במיקומם הגאוגראפי ושונים בראייתם ובמחשבתם  –שונות ובתי מדרש שונים 

  יחד, באותו מרחב תלמודי, באותו ים התלמוד. באותה "תורה שבעל פה". -

  

"גמרא סדורה" מנסה להראות ללומד את הגלים, ולגרותו להיכנס לתוך "ים התלמוד", וליצור גלים 

לתורות והחידושים המתחדשים, ללמדנות ולהפנמה של הנשמה הגדולה של נשמת האומה  – חדשים

הגלומה בתוך ים התלמוד, שאלפי שנים עם ישראל לומד אותה ומוסר את נפשו עליה, עד שאף הגוי 

  "היהודי התלמודי". –מבין וקורא ליהודי 

  

פסקאות, הוספנו ניקוד ופיסוק, דברים ב"גמרא סדורה" חילקנו את הגמרא לסוגיות, כל סוגיה חילקנו ל

המאפשרים ללומד לעקוב אחרי מהלך הדיון, ולראות בראיה טובה יותר וכוללת יותר את התמונה 

  השלימה של בית המדרש ומבנה של הסוגיה, ולא לטבוע בים הפרטים. 

  

, הגמרא היא המרכיב היסודי של התורה שבעל פה, כשמה כן היא, עיקר הלימוד הוא בעל פה

בחברותא, בבית המדרש. הגמרא הכתובה היא רק הכלי הגופני המחזיק את הנשמה, היצירה המחברת 

  את תורת ה' עם חכמי תורה שבעל פה ממשה רבינו עד ימינו אנו.

  

                                                             
  רעיון זה הובא על ידי הרב מיכאל ויגודה בהקדמתו לגמרא ערוכה על פרק המפקיד, תשנ"ט. 1
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        גמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורה
  

 :, שנאמרבשביל משנתו שאינה סדורה עליו -"ריש לקיש אמר: אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל 

ויתרון הכשיר חכמה"  ,"וחילים יגבר :ירבה בישיבה, שנאמר -. מאי תקנתיה? (קהלת י,י) "והוא לא פנים קלקל"

כל שכן אם משנתו סדורה לו מעיקרא. כי הא דריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמנין כנגד ארבעים יום  -

ניתיה עשרין וארבע זמנין כנגד תורה שניתנה תורה, ועייל לקמיה דרבי יוחנן, רב אדא בר אהבה מסדר מת

  )תענית ז ע"ב(נביאים וכתובים. ועייל לקמיה דרבא." 

  
  כותב רבי עקיבא איגר:

  
"... והנני רואה שבני הגאון נרו יאיר כבר קרוב להתחיל בדפוס, אבקשך בני ידידי לפקוח עין על זה שיהיה 

הנפש מתפעלת והדעת מתרווחת והכוונה מתעוררת, כי לדעתי נדפס על נייר יפה דיו שחורה ואותיות נאותות, 

(וההיפוך בהפכו, אם הכתב מטושטש והוא כמעט כדרך מה שאמרו ז"ל, כל  מתוך הלימוד בספר נאה ומהודר

הקורא בלא נעימה וכו' ... ונתתי להם וכו'  ומשפטים לא יחיו בהם). כי אלו מעירים ומשמחים הנפש והכוונה 

  (רבי עקיבא איגר זצוק"ל בהקדמה לשו"ת רעק"א)  הן כמו נשמה וחיות אל הגוף." עם השמחה אל הדיבור נכונה

  
  

  :2על הוצאת מהדורה חדשה לתלמוד הבבלי –מרן הרב קוק זצ"ל כותב אגרת בדיוק בנושא זה 
   

  ב"ה כ"ז אייר תר"ץ

  
  לכ' החברה אמנות, ליד הדרת כבוד הגברת מרת שושנה פרסיץ.

  
כבודם ענין נכבד שהוא מתאים לדעתי לשאיפותיהם הנעלות, בדבר תחיית  הנני בזה מתכבד להציע לפני

ספרותינו, לכל מקצעותיה. זה שנים רבות אשר חיפוש דרך להקלת לימוד התלמוד מעסיקה את החלק החשוב 

  של הדואגים בעד העתיד של חינוכנו בארץ ישראל, ובחו"ל.

  
ו מסור לנו כמו שהוא, בלא סימני הפסק ויתר הגורם היותר גדול להכבדת ההבנה של התלמוד הוא היות

הסימנים המטעימים ומקילים את ההבנה. הרבה חלמנו שיבא זמן וימנה החסרון הזה, ואור חדש יאיר על 

שמי התלמוד ויתרבו לומדיו ומכיריו בקרבנו, לאושר עמנו ורוחו העצמי הקשור בתגבורת המעיין החי, אשר 

  ית.ממנו הננו שואבים חיים ואורה נפש

  
והנה נהרתי מאד לראות איש אחד מיחידי הסגולה שבתופשי התורה הרבנים הצעירים, אדם גדול בתורה 

וביושר המדות והרגשות העדינות נצר מגזע היחש והמעלה של גאוני וקדישי ישראל הרב הגדול מו"ה שבתי 

ר כבר מסות אשר היו לפני בורנשטיין נ"י שהוא במרץ גדול וחפץ נפשי עמוק נכנס בעבודת הקודש הזאת וסיד

ומצאתים ישרים ומדוייקים מאד, ועתה כלום הדבר חסר רק שתמצא אגודה בעלת יכולת ובעלת רצון 

להגשים את המחשבה הגדולה הזאת להוציאה אל הפועל, וחושבני שאגודתכם הנכבדה היא הראויה לכך. על 

בו, ואני מקוה שחפץ ד' זה בידכם יצליח כן הנני מציע לפני כבודם יחד את הרעיון ואת האישיות העובדת 

להתקשר בקשר עם עבודה והכשרה עם העובד הנאמן והעדין הזה ויצא על ידכם מפעל מזהיר אשר יתרום את 

  חותמו על תקופת החיים של דורנו במובן הרוחני בהבלטה רשומה לטובה ולברכת דורות.

  ברגשי כבוד כבירים ובברכה נאמנה מאד,

  כהן קוקהק' אברהם יצחק ה

  )1069(אוצרות הראי"ה  ח"ב   מכתבים   עמוד 

  
  ".גמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהעקרונות אלו, ועל פי דברי רבותינו, מוגשת כאן מהדורת "מתוך 

                                                             
2
  מרן הרב קוק זצ"ל בהסכמה לגמרא מסכת מכות של הרב שבתי בורנשטיין כתב: 
, אשר התחיל האיש כלבבי, הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין שליט"א, כאשר כבר הראה חזותו לרבים בהחלק של עלי מאוד הפעולה הרצויהעלי מאוד הפעולה הרצויהעלי מאוד הפעולה הרצויהעלי מאוד הפעולה הרצויהחביבה חביבה חביבה חביבה "

מסכת ברכות, שהדפיס עם הסימנים בצירוף הערותיו היקרות. ומאד שמח לבי בהודע לי כי כעת נתכוננה חברה לשם אותה המטרה הקדושה של 
, ע"פ השיטה של יו"ר החברה הרב הג' המחבר מוהר"ש הנ"ל בשם "טעם ודעת". הנני בה מאשר את בע"פ מנוקדים ומסומניםבע"פ מנוקדים ומסומניםבע"פ מנוקדים ומסומניםבע"פ מנוקדים ומסומניםהוצאת ספרי תורה שהוצאת ספרי תורה שהוצאת ספרי תורה שהוצאת ספרי תורה ש

ד' הרעיון הגדול הזה, ומבקש מכל מכירי ויודעי שמי לעזור להגשמתו בחיים ובפועל, וישוטטו רבים במרחבי תורתנו הקדושה, חיי עולם אשר נטע 
 שעליה כרת הקב"ה ברית עם ישראל וכל המשתתפים במצוה רבה זו יתברכו ממקור הברכות! כנה"י ונפש מברכם מקודש".  שבע"פ, -בתוכנו, זו תורה
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  :מהדורה זו מתייחדת בכמה דברים

  ומפוסקת. המהדורה מנוקדת .1

הגמרא מחולקת לסוגיות, כל סוגיה מחולקת לפסקאות, וכל פסקה מחולקת ל"שורות בעלות  .2

 משמעות".

 שמות התנאים והאמוראים בהיותם דוברים מודגשים. .3

 . "אשכנזי" ציטוטים מהתנ"ך מודגשים במרכאות, בגופן .4

 ."פילוסוף" ציטוטים של משניות וברייתות במרכאות, בגופן .5

 .ליבורנהמה כתובה בגופן הגמרא עצ .6

  כל סוגיה מתחילה בעמוד חדש. .7

  

  

הסוגיה מתוחמת, הפסוקים, עצם הקריאה כך בגמרא, מהווה בסיס משמעותי ללימוד בקיאותי או עיוני. 

משניות וברייתות שנידונים בה מופיעים בגופן מיוחד, ומפנים את תשומת הלב למוקדי הסוגיא, שמות 

התנאים והאמוראים הדוברים מודגשים, כך שניתנת תשומת לב גם לבעל המימרא ולא רק למימרא 

סף בסוגיות, כגון להפוך את דף עצמה. החלוקה לשורות מבהירה ומאירת עיניים. ניתן לעשות שימוש נו

  הסוגיה לדף עבודה, ועוד שימושים רבים.

וקלות  שיקולינו הוא הלומד –על פי כללים חיצוניים  ניקודוה ,פיסוקה ,בדיוק הנוסח נו להכריעאלא ב

  ההבנה הנכונה, ובתנאי שכבר הובא על ידי אחד מרבותינו.

עשינו די כדי להוציא דבר מתוקן, וכמעט על כל  דנו וחשבנו, לא ,על אף ששקלנונוסח הגמרא הנבחר: 

דקדוקי 'השארנו זאת ל  – וכמובן גם גירסת "הראשונים" ,תיקון גרסה יש כתבי יד ודפוסים רבים

העיר רבות על הנוסח, ושאר ספרי רבותינו, כבר מהדורת שוטנשטיין ' ולעיון בכתבי היד, סופרים

המקובל עם שינויים קלים כשחשבנו שזה יהיה לתועלת . צעדנו בעיקר בעקבות גרסת הדפוס והחוקרים

 .הלומד

אשרי  לכל אחד מבניו של הקב"ה יש חלק ומקום בלימודי ה', גם בלימוד הגמרא. –" וכל בנייך לימודי ה'"

עם ישראל, שבישועת ה' על עמו חזר לארץ ישראל, בהתקיימות דברי הנביאים. זכה דורנו שהתרבו 

ם זוכה מה שלא זכו קודמיו, לשבת באוהלה של תורה, וללמוד שעות רבות ספסלי בית המדרש ודור של

 ביום את דבר ה'.

יהי רצון מלפניך ה' ": בפתח המהדורה נתפלל את תפילת רבי נחוניא בן הקנה בכניסתו לבית המדרש

אלהי שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי, ולא אומר על טמא טהור 

 . "א על טהור טמא, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהםול

 על השינוי והחידוש. צווחוהיו שלדפוס  יד כבר בזמן המצאת הדפוס ושינוי כתיבת התלמוד הבבלי מכתב

ולאחריו על ידי  הועמדה על ידי דניאל בומברג הנוצרי,שעל אף מהדורת הבבלי הראשונה בדפוס, 

. הבעקבותי הוגם מהדורת וילנא של האלמנה והאחים ראם הלכ ,בבתי המדרשות ההתקבל יושטיניאן,

ביכולת להשתמש בכלים אלו למען לימוד דבר זכינו  ,חידושים טכנולוגיםדור של שאנו נמצאים בכ ,כיום

 ה'.

תי את עבודתי בעימוד דף הגמרא והסוגיה בפני רבנים וקבלתי את הסכמתם להמשיך ילאחר שהרא

 ,וקבלתי תגובות, הערות את הדפים , וכמו כן פרסמתי באתרי האינטרנטמאוד עודדוני בעבודתי ואף

  .בור הרבנים והתלמידיםילצ ,ללומד ה'גמרא סדורה' כעזרהארות ומכתבי תודה, ברצוני להציע את 

י בעין טובה ולכף זכות, ושישלחו לי את ונוישתאו, שידונה'גמרא סדורה' אודה מאוד לכל אלו שיראו את 

שדנתי עם גדולי הרבנים והמחנכים בענין זה, כולם ערותיהם, ובעז"ה אתייחס לכל הארה והערה. ידעו ה

  והשקעתי בזה זמן רב ומחשבה מעמיקה. ,הדידקטיו החינוכי, יתיהאמבשלושת המישורים: 

    ".לא אכשל בדבר הלכהויהי רצון ש"
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"ללמוד וללמד לשמור  –תפילתנו היא שאכן מהדורה זו של הגמרא תסייע לכולנו בעבודת הקודש 

  ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".

בהבנת הסוגיה, איכות הלימוד תעלה, וישאיר חותם  לעמולאנו מאמינים שללומד תהיה יותר מוטיבציה 

  ורושם חזק בנפש.  

יא עמל תורה שאין לו סוף; אם טעינו בהבנת הגמרא, בחלוקה לסוגיות עבודת הלימוד וההבנה ה

  אנא כתבו לנו ותעמידונו על טעויותנו. –ולפסקאות, בניקוד, בפיסוק 

  

   0526071122נייד:   gmail.com@b81vinetdלשאלות וברורים, ניתן לפנות אלי: דוא"ל: 

] עבור המשך הכנת מסכתות נוספות והדפסתן. 46רומות [פטורות ממס לפי סעיף נשמח לקבל ת

  [המסכתות ופרקים שהודפסו בסייעתא דשמיא: מסכתות: סוכה, תענית, מגילה, ברכות

ופרקים: תפילת השחר, אין עומדין, המניח, הכונס, החובל, ערבי פסחים, "מצוות האב על הבן" סוגיות 

  בבא קמא, אלו מציאות.].

  

אסיים בתפילה והודאה לאל חי. הודאה אין קץ על כל החסד שעושה עמי. בתפילה שאזכה ללמוד 

  ולהאהיב תורה ולהאירה בעם ישראל ולקדש שם שמים ברבים, לי ולזרעי ולתלמידי עד עולם. 

וכן הערכתי ותודתי בזאת, לכל תלמידי החכמים השותפים במהדורה זו, ורבים המה, ובמיוחד למו"ר 

  הרב שמואל אריאל שליט"א על הארותיו והערותיו המחכימות, על הזמינות וההקשבה.   הרה"ג

  על נוסח הגמרא.  -לאתר 'גמראנט' ומכון ממרא 

הרב עדין  –לגב' לאה גליס על הניקוד, ועל העזרה שקבלנו מחלוץ דורנו בהגברת ספסלים לבית המדרש 

  ות איתנה וכוחות להמשיך במפעליו הרבים.אבן ישראל (שטיינזלץ) שליט"א שהקב"ה ישלח לו בריא

  על נוסח רש"י. –לתוכנת "תורת אמת" והרב פנחס ראובן 

  " בע"מ.מן- טלהדפסת מהדורת וילנא התאפשרה ברשות ובאדיבות הוצאת "

  על עיצוב העטיפה. 054-6205711 סטודיו לעיצוב גרפי ועריכת וידאו -"עיצוב מנצח" - לגב' מיכל נצח מורג 

  על הוצאת פרויקט זה לאור. –וכל בנייך לימודי ה'" לעמותת "

  דניאל ברק ווינט

  הר חברון –עתניאל 

©  
  כל הזכויות שמורות 

  לדניאל ברק ווינט
  לימודי ה'" וכל בנייךולעמותת "

  
  
  
  

  "בכל דור מתגלה דרך חדש על פי התורה, 

  ושנה, וזה שאמר מורשה קהלת יעקב, שהוא ירושה המתגלה בכל דור ודור ובכל שנה

  וחז"ל דרשו אל תקרי מורשה אלא מאורסה, 

  פירוש שיש דרכים חדשים בתורה, שעדיין לא יצאו מכח אל הפועל, 

   ,עד שיבוא הזמן והדור אשר ביגיעתם בתורה יתגלו הדרכים הנ"ל

  סוכות תרמ"ח) - ("שפת אמת"         וזהו בחינת ארוסה ולא נשואה".
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  :לע"נ זקנינו
  

  ז"ל צביאהרן בן 
  ז"ל הלוי בנימיןמרים בת וזוגתו 

  ווינט

  
****************  

  
  ז"ל החבר משה בן החבר פנחס

  ז"ל פרידה פרומה בת אנשילוזוגתו 
  הלברשטט

  
****************  

  
  ז"ל משה בן יוסף יהודה

  ז"ל ֶמענְיָה בת יוסףוזוגתו 
  רכמוט

  טרנסניסטריא שבאוקראינהבשנספו בשואה 
  

****************  
  

  ז"ל דוד בן מנחם ישראל
  ז"ל שרה בת יעקבוזוגתו 

  גלזין

 

  

  

  לע"נ
 
  (לרנר) ז"ל יוסף ינאי

  בן גיטל ויונה לרנר הי"ד
  מקומרובקה, פולין.

  
  איש חסד ואמת, צנוע וישר.

  
  נפטר בשיבה טובה בכ"ב בשבט תשע"ב.
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  לע"נ

  זצוק"ל הי"ד עמירם בן פסח עולמימו"ר הרב 

  בזמן עשיית חסד נרצח בידי בני עוולה

  כסלו התשנ"הבכד 

  

        """"הגמראהגמראהגמראהגמרא""""
ָמָרא ָשאִתי ִמּתֹוך ַהּגְ ּנָ יר ׁשֶ ִ   ַהׁשּ

יִרי ָהָיה ֶזה   לֹא ׁשִ
ֲעבֹותֹות ְזָמן יק ּבַ יר ַעּתִ   ֶזה ׁשִ

ּלֹא ָיכֹול ִלּדֹום   ׁשֶ
ל  יָרם ֶשל ּכָ ְדָהִמיםהּוא ׁשִ   ַהּנִ

  ֶאל מּול ְיקּום נֹוְשִאים ֵעיָניִים
י ְרִכי ַנְפׁשִ   ְוָשִרים ּבָ

ַמִים ָמָרא ִמּכֹוְכֵבי ׁשָ ף ּגְ ְרִכי ִמּדַ   ּבָ
  ] עולמי [משירי הרב עמי

  

  

  

  "תלמידי בית המדרש התאהבו בתורתו

  התאהבו בתורתו כי הרב עמי אהב את התורה.

  התורה הייתה אהובה והוא היה מאוהב בה"

  [מתוך דברי הרב רא"ם הכהן שליט"א בהספדו על הרב עמירם עולמי בשעת הלוויה]

 



      1 סוגיה                
 

9

  
  
  
  
  
  
  
  
 

    

  

    וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.    ,,,,הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה
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  שליט"א מכתב מהרב דוד פוקס

  ראש בית המדרש "לפניהם"
  לשעבר: ר"מ בכולל "מרץ" מבשרת ירושלים, ור"מ בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" ירושלים.

  
  

  בס"ד       ח"י סיון  תש"ע

  הרב דניאל ווינט -סדורה  אגמר נושא:

  

 גמרא גדולה להמליץ לפניכם אודות מפעל 'גמרא סדורה', שיתרום לקירוב הנוער שלנו ללימוד זכות

ולהתענג בו. הקשיים ידועים, הניסיונות לפותרם רבים; אך המציאות לא השתפרה בהרבה. יש להודות 

ות לה' ולמתגייסים לעבודה הקדושה, בס"ד נתקדם לקראת דרכים שונות ולשינויים מהותיים. אין לצפ

לפתרון אחד או לשיטה  אחת שתתקבל על כולם ותביא ישועה, הרבה דרכים למקום. עלינו להשקיע 

  במסלולים  מקבילים, מה שטוב לזה לא יועיל תמיד לאחר; הצד השווה יביא לשינוי בע"ה. 

  

'גמרא סדורה' שפיתח הרב דניאל ווינט התחילה לעזור ותעזור עוד הרבה בעתיד. הישיבות המעטות 

תנסו בה כבר מודיעים על תרומתה, וכל מעיין בתוצר מתרשם לטובה. ההתייחסות כאן היא למקור, שה

לספר המונח לפני התלמיד. הפעילות ברמות חכמה, בינה ודעת תתאפשר ביתר קלות אם נסלק קודם חלק 

ד מהמוקשים בדרך. ומהבעיות הקשות בתחילת הדרך היא הקריאה מטקסט לא מובן לתלמיד המצוי. עו

לפני שמטפלים בלשון הארמית שהיא זרה, אין התלמיד מוצא את ידיו ורגליו בלי פיסוק. איפה מתחיל 

משפט ואיפה נגמר? הוא מורכב מתת נושאים ואזכורים כבדרך אגב? אלה, ועוד הרבה, מייאשים את 

  הלומד לפני שמתחיל. 

  

מוראים הם בעברית, פסוקי המקרא דף מצוי בתלמוד בבלי אינו קשה כל כך. כמעט כל דברי התנאים והא

כל שכן. כמה מילות קישור דגמרא לא יהוו בעיה, אילו כל השאר היה קריא. וראה זה פלא. ההדפסה של 

את הכל. הצעיר  משנה 'גמרא סדורה' בצבע אחר  לפסוק ומקור תנאיי, עם פונטים שונים ופיסוק בסיסי

א טובה, ערך רעיוני רלבנטי לחייו, הוא מסוגל גם מרגיש שהוא יכול. כעת הוא משוחרר להתמודד עם סבר

להקשות קושיא טובה. הוא מוצא חברותא עם רבינא ורב אשי ומרגיש מקושר עם לומדי תורה של הדורות 

  לפניו. כל תוספת והדרכה של הר"מ מתקבל אז ברצון כאתגר, ולא כמשא חלילה. 

  

ראוי ביותר, לדעתי, לעזור להפיץ 'גמרא סדורה' בכל הישיבות, בכל הרמות. תוך זמן קצר יחסי, נראה 

בע"ה קידום ועלייה בשטח. נתפנה אז להשקיע כוחות וזמן לשאלות הערכיות החשובות להגדיל תורה 

  ולהאדירה.  

  

  לכבוד התורה ולקרבה ללב,

  דוד פוקס

    

 

    להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.    פוקספוקספוקספוקסקבלתי רשות ממו"ר הרב קבלתי רשות ממו"ר הרב קבלתי רשות ממו"ר הרב קבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה והסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה והסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה והסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה ו
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    להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.    לפשיץלפשיץלפשיץלפשיץהרב הרב הרב הרב על מסכת סוכה וקבלתי רשות מעל מסכת סוכה וקבלתי רשות מעל מסכת סוכה וקבלתי רשות מעל מסכת סוכה וקבלתי רשות מ    ניתנהניתנהניתנהניתנהסכמה זו סכמה זו סכמה זו סכמה זו הההה



      1 סוגיה              """""ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין    ––––מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' 
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                """"""""ְנִזיִקיןְנִזיִקיןְנִזיִקיןְנִזיִקיןְנִזיִקיןְנִזיִקיןְנִזיִקיןְנִזיִקין        ָאבֹותָאבֹותָאבֹותָאבֹותָאבֹותָאבֹותָאבֹותָאבֹות        ַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעה""""""""        ––––––––        ''''''''אאאאאאאאפרק פרק פרק פרק פרק פרק פרק פרק         בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאמסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת 

        בבבב- - - - אאאא, , , , בבבב .1
ָנה         ִמׁשְ
ָעה   : ְנִזיִקין ָאבֹות ַאְרּבָ

ֹור   , ַהׁשּ
  , ְוַהּבֹור

ְבֶעה   , ְוַהּמַ
  . ְוַהֶהְבֵער

  
ֹור ֲהֵרי לֹא ֲהֵרי ַהׁשּ ְבֶעה ּכַ   , ַהּמַ

ְבֶעה ֲהֵרי ְולֹא ֲהֵרי ַהּמַ ֹור ּכַ   , ַהׁשּ
ׁש  - ְוֶזה ֶזה ְולֹא ּיֵ ֶהן ׁשֶ ים רּוַח  ּבָ ֲהֵרי, ַחּיִ ֵאין -  ָהֵאׁש  ּכַ ים רּוַח  ּבוֹ  ׁשֶ   , ַחּיִ
ן - ְוֶזה ֶזה ְולֹא ְרּכָ ּדַ יק ֵליֵלךְ  ׁשֶ ֲהֵרי, ּוְלַהּזִ ֵאין - ַהּבֹור ּכַ ְרּכוֹ  ׁשֶ יק ֵליֵלךְ  ּדַ    .ּוְלַהּזִ

ד ֶוה ַהּצַ ָ ֶהן ַהׁשּ ּבָ    :ׁשֶ
ן ְרּכָ ּדַ יק ׁשֶ   , ְלַהּזִ

ִמיָרָתן   , ָעֶליךָ  ּוׁשְ
יק ִהּזִ יק ָחב - ּוְכׁשֶ ּזִ ם ַהּמַ ּלֵ לּוֵמי ְלׁשַ ׁשְ ֵמיַטב ,ֵנֶזק תַּ   .  ָהָאֶרץ ּבְ

  

ָמָרא   ּגְ
ָקָתֵני  א  "ָאבֹות"ִמּדְ ִאיּכָ ָלל ּדְ    .'ּתֹוָלדֹות'ִמּכְ

ֶהן?  ּיֹוֵצא ּבָ ֶהן, אֹו ָלאו ּכַ ּיֹוֵצא ּבָ   ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן ּכַ
  

ת ּבָ י ׁשַ ּבֵ    ,ּגַ
ַנן:    ּתְ

ִעים ְמָלאכֹות ֲאבֹות"   . (שבת עג.) "ַאַחת ָחֵסר ַאְרּבָ
א ּתֹוָלדֹות "ָאבֹות" ִאיּכָ ָלל ּדְ   ,ִמּכְ

ֶהןֹוְלדֹוֵתיֶהן ּת  ּיֹוֵצא ּבָ    .ּכַ
את.  ָנא ּתֹוָלָדה ַחּטָ את, ְולֹא ׁשְ ָנא ָאב ַחּטָ   לֹא ׁשְ
ָנא ּתֹוָלָדה ְסִקיָלה.  ָנא ָאב ְסִקיָלה, ְולֹא ׁשְ   לֹא ׁשְ

  
ין ָאב ַלּתֹוָלָדה? וּ  א ּבֵ   ַמאי ִאיּכָ
  

ּה     :ַנְפָקא ִמיּנָ
ֲהֵדי ֲהָדֵדיּדְ  י ָאבֹות ּבַ ּתֵ    .ִאיּלּו ָעֵביד ׁשְ

   ,ַנִמיִאי 
ֲהֵדי ֲהָדֵדי  י ּתֹוָלדֹות ּבַ ּתֵ    –ׁשְ

ל ֲחָדא ַוֲחָדא יב ַאּכָ    .ִמַחּיַ
יֵדיּה  א ֲחָדא.  -ְוִאיּלּו ָעֵביד ָאב ְותֹוָלָדה ּדִ יב ֶאּלָ   לֹא ִמַחּיַ

  
יּולְ  יבּדְ ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ְמקֹום ָאב ַא  ְמַחּיֵ    –ּתֹוָלָדה ּבִ

אי ָקֵרי ָלּה ּתֹוָלָדה?  אי ָקֵרי ֵליּה ָאב, ְוַאּמַ   ַאּמַ
  

יָבא ן ֲחׁשִ ּכָ ׁשְ ּמִ ֲהָוה ּבַ   ָקֵרי ֵליּה ָאב,  -  ַהְך ּדַ
יָבא ּדְ ַהְך  ן ֲחׁשִ ּכָ ׁשְ ּמִ   ָקֵרי ָלּה ּתֹוָלָדה.  - לֹא ָהֵוי ּבַ

  
  

י טּוְמאֹות ּבֵ    ,ּגַ
ַנן    :ּתְ

    :ֲאבֹות ַהּטּוְמאֹות"
ְכַבת ֶזַרע    ב,ב ִ ֶרץ, ְוַהׁשּ ֶ   . (כלים א, א) ּוְטֵמא ֵמת"^ַהׁשּ

  

  רש"י

  מתני' 
. אבות קרי ארבעה אבות נזיקין

להנך דכתיבן בקרא בהדיא 
   הי ניהו תולדות:ובגמרא מפרש 

. כסדר שהן השור והבור כו'
כתובין בפרשה סדרן במשנה 
דפרשה ראשונה נאמרה בשור 

   שניה בבור:
   . מפרש בגמ':מבעה
   . כי תצא אש:הבער

. לא הרי שור כהרי המבעה
כלומר אי כתב רחמנא שור לא 
נפיק מבעה מיניה ואמטו להכי 
איצטריכו למיכתב ולהכי נקט 

ולא נקט  ברישא כהרי המבעה
להו כסדר לא הרי השור כהרי 
הבור משום דתו לא הוי מצי 
למיתני לא זה וזה שיש בהן רוח 
חיים דהא בור אין בו רוח חיים 
ועוד טעמא אחרינא דהא 
רבותא אשמעינן שאע''ג שיש 
לשניהם רוח חיים לא נפיק חד 
מחבריה ובגמ' מפרש מאי לא 

   הרי דקאמר:
. כהרי האש שאין בו רוח חיים

אי לא כתביה רחמנא הוה ו
   אמינא ליפטר:
. אלו שלשתן דרכן לא זה וזה כו'
   לילך ולהזיק:

. מפרש בגמ' הצד השוה כו'
   לאתויי מאי:

. מעידית נכסיו במיטב הארץ
יגבה דמי הזיקו אם רוצה 

   לפרוע לו קרקע:
  

  גמ' 
   . בשוגג:חטאת

   . במזיד:סקילה
   . בשוגג:אי עביד שתי אבות

   חטאות:. תרתי מיחייב
. אאב לא מיחייב אלא חדא

מלאכה אבל אתולדה דידיה לא 
   מיחייב:

. דאי ולר''א דמחייב תרתי כו'
עביד אב ותולדה דידיה מחייב 
תרתי חטאות במס' כריתות בפ' 
אמרו לו (דף טז.) כולהו אבות 
מלאכות ממשכן גמרינן להו 

  במסכת שבת (דף מט:): 
. מי שנגע במת הוי אב וטמא מת
דמת עצמו אבי אבות הטומאה 

הטומאה הוא והנוגע בו הוי אב 
הטומאה ומטמא אדם וכלים 
דהא כתיב כל אשר יגע בו 
הטמא יטמא וגו' (במדבר יט) 
והאי קרא בטמא מת כתיב 
ומשמע דמטמא אדם דהא כתיב 

   והנפש הנוגעת וגו':
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ֶהן,  -ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן  ּיֹוֵצא ּבָ   ָלאו ּכַ
ִלים.  -ִאיּלּו ָאב ּדְ  א ָאָדם ְוּכֵ   ְמַטּמֵ

   :ְוִאיּלּו ּתֹוָלדֹות
ִקין  א,  -אֹוָכִלין ּוַמׁשְ   ְמַטּמֵ

א.  - ָאָדם ְוֵכִלים    לֹא ְמַטּמֵ
  
  

  ָהָכא ַמאי? 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ֶהן,  -ֵיׁש ֵמֶהן  ּיֹוֵצא ּבָ   ּכַ

ֶהן.   - ְוֵיׁש ֵמֶהן  ּיֹוֵצא ּבָ   ָלאו ּכַ
  
  
  

  רש"י
. תולדות דשבת הוי הכא מאי

כאבות תולדות דטומאה לא הוי 
כאבות והכא תולדות דנזקין 
מאי מי אמרינן תולדות כיוצא 
בהן לא שנא אב ל''ש תולדה אם 

   הזיק משלם או דלמא לא:
. ולקמן מפרש יש מהן כו'

  פפא בשמעתין: מילתיה דרב



      2 סוגיה              """""ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין    ––––מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' 
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        ג, בג, בג, בג, ב    ––––    בבבבב, ב, ב, ב,  .2
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ׁשֹור" ה ָאבֹות ֶנֶאְמרּו ּבְ לׁשָ   :ׁשְ
ֶרן    ,ַהּקֶ
ן ֵ    ,ְוַהׁשּ

  . "ְוָהֶרֶגל
  
   ?ְמָנַלן "ֶקֶרן"
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ח"" א ּבְ  -  (שמות כא, כח) 3"ִכי ִיּגַ   ֶקֶרן. ֵאין ְנִגיָחה ֶאּלָ

ֱאַמר: ּנֶ ַנֲעָנה ַקְרֵני ַבְרֶזל ׁשֶ ן ּכְ ה ּבֶ ַעׂש לֹו ִצְדִקּיָ    ,"ַוּיַ
ח ֶאת ֲאָרם ַנּגַ ה תְּ ֵאּלֶ   , (מלכים א כב, יא) "ַוּיאֶמר ּכה ָאַמר ה' ּבְ

כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לוֹ  ְואֹוֵמר: ח" ,ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו ,"ּבְ ים ְיַנּגַ ֶהם ַעּמִ   . "(דברים לג, יז) 4ּבָ
  

  ? "ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

ָלה ָלא ָיְלִפיַנן ְבֵרי ַקּבָ ְבֵרי תֹוָרה ִמּדִ יָמא ּדִ    ,ְוִכי ּתֵ
ַמע א ׁשְ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו": ּתָ    .וגו' (דברים לג, יז) "ּבְ

  
   !ְוַהאי ֵמיַלף הּוא?

יּלּוי  ָעְלָמא הּואּגִ ָתא ּבְ ֶקֶרן הּוא! ּדְ  ,ִמיּלְ   ְנִגיָחה ּבְ
  

א:    ֶאּלָ
ֵתיָמאַמ  ם ְלמּוָעד :הּו ּדְ ין ּתָ ֵליג ַרֲחָמָנא ּבֵ י ּפָ    ,ּכִ

י  ה, ּבִ ָהֵני ִמיּלֵ לּוׁשָ   ּתְ
ֶרת ֲאָבל ּבְ  ּה מּוֶעֶדת ִהיא,  - ְמחּוּבֶ   ֵאיָמא ּכּוּלָ

ַמע א ׁשְ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לוֹ  :ּתָ   .וגו' (דברים לג, יז) ""ּבְ
   

  
   ?ִהיא ֶקֶרן ַמאיּדְ ּתֹוָלָדה 

  
  ְנִגיָפה, 

יָכה,    ְנׁשִ
  ְרִביָצה, 

  ּוְבִעיָטה. 
  

ְכִתיב ָקֵרי ָלּה ָאב ּדִ ָנא ְנִגיָחה ּדְ ח" :ַמאי ׁשְ י ִיּגַ   , (שמות כא, כח) "ּכִ
ִתיב  י ִיּגףְנִגיָפה ַנִמי ּכְ   ! (שמות כא, לה) 5""ּכִ

  
  ְנִגיָחה ִהיא.  - ַהאי ְנִגיָפה 

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְנִגיָחה" ים ּבִ ְנִגיָפה ְוִסּיֵ ַתח ּבִ ּפָ
6

 ,  
   ."לֹוַמר ְלָך: זֹו ִהיא ְנִגיָפה זֹו ִהיא ְנִגיָחה

  
ְכִתיב י ָאָדם, ּדִ ּבֵ ָנא ּגַ ח" :ַמאי ׁשְ י ִיּגַ   , (שמות כא, כח) "ּכִ

                                                           
3
ֹור ָנִק   רֹו ּוַבַעל ַהׁשּ ׂשָ ֹור ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ֵקל ַהׁשּ ה ָוֵמת ָסקֹול ִיסָּ ָ ח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאׁשּ  יְוִכי ִיּגַ
4
כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר  ה ּבְ ֶ ו ַאְפֵסי ָאֶרץ ְוֵהם ִרְבבֹות ֶאְפַרִים ְוֵהם ַאְלֵפי ְמַנׁשּ ח ַיְחּדָ ים ְיַנּגַ ֶהם ַעּמִ   לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו ּבָ
5
ת ֶיֱחצּון  ְסּפֹו ְוַגם ֶאת ַהּמֵ ֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ּכַ  ְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו ָוֵמת ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ
6
ֹור וְ   ַחת ַהׁשּ ם ׁשֹור ּתַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ׁשַ ְמֶרּנּו ּבְ ְלׁשֹם ְולֹא ִיׁשְ מֹול ׁשִ ח הּוא ִמּתְ י ׁשֹור ַנּגָ ת ִיְהֶיה ּלוֹ אֹו נֹוַדע ּכִ   (שמות כא, לו) ַהּמֵ

  רש"י
   . לנגוח:הקרן
   . לאכול:השן
   . דריסה לשבור את הכלים:רגל

באלה תנגח את ארם בהם 
   . אלמא נגיחה בקרן:עמים ינגח

   . נביאים וכתובים:דברי קבלה
. בתמיה הא לא והאי מילף הוא

גמרי' מדברי קבלה לא חיוב 
ולא פטור אלא גלוי מילתא הוא 
דכל היכי דכתיב נגיחה בקרן 

   הוא:
. להכי איצטריך ואומר אלא

דמהו דתימא כי חלק רחמנא 
בין תמה למועדת דבשור תם 
כתיב וחצו את כספו דלא משלם 
אלא חצי נזק ובמועד כתיב 
שלם ישלם שור תחת השור 
דמשלם נזק שלם ה''מ בקרן 

ושה דומיא דקרני צדקיה בן תל
כנענה וכגון שאחזה הבהמה 
הקרן בין שיניה ונגחה דהתם 
ודאי לא משלם תם כוליה נזק 
משום דאין דרכה בכך ולא היה 

   לבעלים לשמור מדבר זה:
   . דאורחיה הוא:אבל מחוברת

. אפילו אימא כולה מועדת היא
   בתחילה ומשלם נזק שלם:

. וקרני ראם כתיב בה ת''ש
אלמא מחוברת נמי קרי  נגיחה

נגיחה ובסתם נגיחה פליג 
רחמנא בין קרן תמה לקרן 

   מועדת:
. שדחפה בגופה והזיקה נגיפה

   בכוונה:
. שראתה כלים בדרך רביצה

והלכה ורבצה עליהן כדי 
   לשברן:
. שבעטה ברגליה ושברה בעיטה

את הכלים ואהכי הוו תולדה 
דקרן דכוונתן להזיק כי קרן 

כי קרן ואין  ואין הנאה להזיקה
הזיקו מצוי תדיר והלכך הוו כי 
קרן דכל אימת דלא הועדה 
בב''ד ג' פעמים בכך אינה 
משלמת נזק שלם: מאי שנא 
נגיחה דקרי ליה אב דכתיב כי 
יגח נגיפה נמי כתיב כי יגוף שור 
איש את שור רעהו. וכיון דנגיפה 

   כתיב תיהוי נמי אב:
. ולא הך נגיפה נגיחה הוא

   דחיפת הגוף:
. כי יגוף פתח הכתוב בנגיפה

   שור איש את שור רעהו:
. או נודע כי שור וסיים בנגיחה

נגח הוא ולא כתיב כי שור נגף 
   הוא אלא נגח:

. דהך נגיפה לאו דחיפת לומר לך
הגוף היא אלא נגיחת קרן 
וליכא למימר דאכתי נגיפה הוי 
אב ונגיחה זו היא נגיפה דהיינו 
 דחיפת הגוף דהא נגיחה אשכחן

   דבקרן היא:
. כשהשור נגח אדם גבי אדם

כתיב כי יגח שור את איש וגבי 
נגיחה שור בשור כתיב כי יגוף 

  שור איש את שור רעהו:
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ְכִתיב ֵהָמה ּדִ י ּבְ ּבֵ ָנא ּגַ י ִיּגֹ  :ּוַמאי ׁשְ   ? ף""ּכִ
ִתיב ָלא, ּכְ ִאית ֵליּה ַמּזָ ח" :ָאָדם ּדְ י ִיּגַ   , "ּכִ

ֵהָמה  ִתיבּבְ ָלא ּכְ ֵלית ָלּה ַמּזָ י ִיּגף" :ּדְ   . "ּכִ
  

ַמע ָלן ב אֹוְרֵחיּה ָקא ַמׁשְ ָתא ַאּגַ    :ּוִמּלְ
  ֵהָמה. ָהֵוי מּוָעד ִלְב  - ָאָדם מּוָעד לְ ּדְ 
  ָלא ָהֵוי מּוָעד ְלָאָדם.  -  מּוָעד ִלְבֵהָמהוּ 
  
  
יָכה" ן ִהיא! ּדְ ּתֹוָלָדה  -  "ְנׁשִ   ׁשֵ
  

   !לֹא
ן  יָקּה,  -ׁשֵ   ֵיׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ
יָקּה.  - ָהא    ֵאין ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ

  
  
  ֶרֶגל ִהיא! ּדְ ּתֹוָלָדה  - "ְבִעיָטה"וּ  "ְרִביָצה"
  

   !לֹא
יָקּה ָמצּוי,    ֶרֶגל ֶהּזֵ

יָקן ָמצּוי -ָהֵני     .ֵאין ֶהּזֵ
  

א ֶהן" :ֶאּלָ ּיֹוֵצא ּבָ אּדְ  "ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן ָלאו ּכַ ּפָ יא?  - ָאַמר ַרב ּפַ   ַאַהּיָ
   –ִאיֵליָמא ַאָהֵני 
ָנא ֶקֶרן  וָנתֹו ְלַה כַ ּדְ ַמאי ׁשְ ִמיָרתּוָ יק, וָממֹוְנָך, ּוׁשְ    ,ָעֶליךָ  וֹ ּזִ

ִמיָרָתן ָעֶליָך!  יק, ּוָממֹוְנָך, ּוׁשְ וָנָתן ְלַהּזִ ּוָ   ָהֵני ַנִמי: ּכַ
  

א ֶקֶרן, ּדְ ּתֹוָלָדה  ,ֶאּלָ   ֶקֶרן ּכְ
א ּפָ ן ְוֶרֶגל. ַא  ,ְוִכי ָקָאַמר ַרב ּפַ   ׁשֵ

  
  

ִתיִבי?  ן ְוֶרֶגל ֵהיָכא ּכְ   ׁשֵ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ח"" ּלַ    ֶזה ָהֶרֶגל, - (שמות כב, ד) 7"ְוׁשִ

ֹור ְוַהֲחמֹור" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ 8"ְמׁשַ
  . (ישעיה לב, כ) 

ן,  זוֹ  - (שמות כב, ד) "ּוִבֵער" ֵ   ַהׁשּ

ר  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:   ג,א ֲאׁשֶ ּמֹו"^ ְיַבֵער"ּכַ ָלל ַעד תֻּ   . "(מלכים א יד, י) 9ַהּגָ
  
  

  ָאַמר ָמר: 
ח"" ּלַ   זֹו ָהֶרֶגל,  -  (שמות כב, ד) "ְוׁשִ

ֹור ְוַהֲחמֹור" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ   . "(ישעיה לב, כ) "ְמׁשַ
  

ְכַתב ַרֲחָמָנא ֹור ְוַהֲחמֹור" :ַטֲעָמא ּדִ ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ   , (ישעיה לב, כ) "ְמׁשַ
ַמאי מֹוְקַמּתְ ָלּה?    ָהא ָלאו ָהִכי ּבְ

ִתיב –ִאי ֶקֶרן     !ּכְ
ן  ִתיב!  -ִאי ׁשֵ   ּכְ

                                                           
7
ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ   ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ םּכִ ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ   ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ
8
ֹור ְוַהֲחמֹור  ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ ל ָמִים ְמׁשַ ֵריֶכם זְֹרֵעי ַעל ּכָ  ַאׁשְ
9
ָרֵאל ּובִ   ִיׂשְ ִקיר ָעצּור ְוָעזּוב ּבְ ין ּבְ ּתִ י ְלָיָרְבָעם ַמׁשְ ית ָיָרְבָעם ְוִהְכַרּתִ י ַאֲחֵרי ֵביָלֵכן ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ֶאל ּבֵ ּמוֹ ַעְרּתִ ָלל ַעד ּתֻ ר ְיַבֵער ַהּגָ ֲאׁשֶ   ת ָיָרְבָעם ּכַ

  רש"י

. שיש לו אדם דאית ליה מזלא
   דעת לשמור את גופו:

. דודאי נתכוון כי יגחכתיב 
השור להרע ובא עליו בכח אבל 
נגיפה הוי משמע שמצאו עומד 
ודחפו בקרניו לישנא אחרינא 
אית ליה מזלא ואינו נוח 
להמיתו בנגיפה דהיא דחיפת 
קרן מעט אלא בנגיחה בכח 

   ובכוונה ובתחיבת קרן בגוף:
. קרא ואגב אורחיה קמ''ל

מדתלה נגיחה באדם ונגיפה 
נוחה היא  בבהמה דמשמע

הבהמה למות מן האדם 
משמיענו דשור המועד להרוג 
את הבהמה ג' פעמים לא חשיב 
העדאה לגבי אדם דאם נגח 
אדם ומת דינו כתם דאינו 
משלם את הכופר דבתם ההורג 
אדם כתיב סקול יסקל השור 
ובעל השור נקי (שמות כא) 
ובמועד כתיב וגם בעליו יומת 
וההיא מיתה היינו ממון 

הכופר דמי נהרג  שמשלם את
ליורשיו ולא מיתה ממש 
דאמרינן בפ''ק דסנהדרין (דף 
טו:) על רציחתו אתה הורגו ואי 
אתה הורגו על רציחת שורו אבל 
מועד לאדם הוי מועד לבהמה 
ומועד להרוג את האדם משכחת 
לה כשלא עמד בדין עד שנגח 
שלש פעמים שלא נסקל מיד 

   כשהמית הראשון:
. דעל רביצה תולדה דרגל היא

   ידי כפיפת רגלים היא רובצת:
. דכל שעה היא רגל הזיקה מצוי

מהלכת ואם יש כלום תחת 
   רגליה היא דורסת:

. הלכך הני אין הזיקן מצוי
תולדה דקרן הן דאין הזיקו 
מצוי ואין הנאה להזיקו 

   ומשלמי חצי נזק כקרן:
. דמחייב דכוונתו מאי שנא קרן

   להזיק כו':
  . את בעירה: ושלח

. היינו שן שפעמים מגולה להגל
ופעמים מכוסה וכתיב ביה יבער 
לישנא אחרינא גלל זה רעי 
שהשן מבערת למאכל ונעשית 
  גלל כמו גללי אדם וגללי בהמה:

  



      2 סוגיה              """""ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין    ––––מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' 
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   ,ִאיְצְטִריךְ 

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ןִאיִד  :ָסְלָקא ּדַ ֵ    ,י ְוִאיִדי ַאׁשּ
ְמַכְלָיא ַקְרָנא -ְוָהא     ,ּדִ
ָלא ְמַכְלָיא ַקְרָנא - ָהא     .ּדְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

אֹוִקיְמָנא ַאֶרֶגל א ּדְ ּתָ    ,ְוָהׁשְ
ָלא ְמַכְלָיא ַקְרָנא ן ּדְ    ?ְמָנַלן -  ׁשֵ

  
ֶרֶגל    ,ּדּוְמָיא ּדְ

ָנא ְמַכְלָיא ַקְרָנא - ָמה ֶרֶגל ָנא ָלא ְמַכְלָיא ַקְרָנא ,ָלא ׁשְ    ,ְוָלא ׁשְ
ן  ָנא ָלא ְמַכְלָיא ַקְרָנא - ַאף ׁשֵ ָנא ְמַכְלָיא ַקְרָנא, ְוָלא ׁשְ    .ָלא ׁשְ

  
  

   :ָאַמר ָמר
ן,  -  (שמות כב, ד) "ּוִבֵער"" ֵ   זֹו ַהׁשּ

ּמֹו" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ָלל ַעד תֻּ ר ְיַבֵער ַהּגָ ֲאׁשֶ   . "(מלכים א יד, י) "ּכַ
  

ְכַתב ַרֲחָמָנא ּמֹו" :ַטֲעָמא ּדִ ָלל ַעד תֻּ ר ְיַבֵער ַהּגָ ֲאׁשֶ    ,(מלכים א יד, י) "ּכַ
ַמאי אֹוִקיְמָנא ֵליּה ָהא ָלאו    ? ָהִכי ּבְ
ִתיב –ִאי ֶקֶרן     !ּכְ
ִתיב –ִאי ֶרֶגל     !ּכְ

  
   ,ִאיְצְטִריךְ 

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ   ִאיִדי ְוִאיִדי ַאֶרֶגל,  :ָסְלָקא ּדַ
יָלא,  - ָהא  ָאֵזיל ִמּמֵ   ּדְ
ּלּוֵחי - ָהא  ַלח ׁשַ ׁשָ    ,ּדְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ן,  ֵ אֹוֵקי ַאׁשּ א ּדְ ּתָ   ְוָהׁשְ
יָלא ָאְזָלא ִמּמֵ   ְמָנַלן?  -  ֶרֶגל ּדְ

  
ןּדְ ּדּוְמָיא     ,ׁשֵ

יָלא ֲאַזל ִמּמֵ ָנא ּדַ ּלּוֵחי, ָלא ׁשְ ְלָחּה ׁשַ ָנא ׁשָ ן ָלא ׁשְ ֵ    ,ַמה ׁשּ
יָלאַאף ֶרֶגל ָלא  ָנא ָאְזָלא ִמּמֵ ּלּוֵחי, ָלא ׁשְ ְלָחּה ׁשַ ָנא ׁשָ    .ׁשְ

  
חְוִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ּלַ ֵעי  (שמות כב, ד) 10""ְוׁשִ ןּדְ  -  (שמות כב, ד) ""ּוִבֵערְולֹא ּבָ ַמע ׁשֵ ַמע ֶרֶגל ּוַמׁשְ    !ַמׁשְ

  
ְכִתיב ַמע ֶרֶגל ּדִ ֹור ְוַהֲחמֹור" :ַמׁשְ ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ   , לב, כ) (ישעיה "ְמׁשַ
ְכִתיב ן ּדִ ַמע ׁשֵ ֵהמ :ּוַמׁשְ ן ּבְ ם"וֹ "ְוׁשֵ ח ּבָ ּלַ   ! (דברים לב, כד) ת ֲאׁשַ

  
  ִאי ָלאו ְקָרא ְיֵתיָרה, 
  ,אֹו ָהאֲהָוה ָאִמיָנא: אֹו ָהא 

יקֹו ָמצּוי, ּדְ  - אֹו ֶרֶגל    ֶהּזֵ
ן  יקֹו. ּדְ  - אֹו ׁשֵ   ֵיׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ

  
קּוִלין ֵהן,  ִדי ׁשְ   ִמּכְ

ֵניֶהם ַקת?  !ְוָיבאּו ׁשְ ְייהּו ַמּפְ ֵהי ִמּנַ   ּדְ
  

                                                           
10
לֵּ   ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ   םּכִ

  רש"י
. ושלח וביער אידי ואידי

תרוייהו אשן ושלח אתא 
לחיוביה היכא דלא כליא קרנא 
דמשמע כגון שאכלה ערוגה 
וסופו לחזור ולצמוח אבל לא 
כתחלה וביער היינו היכא 
דמכליא קרנא דמשמע וביער 
שמבער לגמרי ואי קשיא היכא 
מצי למימר אידי ואידי אשן הא 
דמכליא קרנא והא דלא מכליא 
ליכתוב חד להיכא דלא מיכליא 
דליחייב וכ''ש היכא דכליא 
תריץ אי מהאי קרא ה''א האי 
אתי להיכא דמכליא אבל לא 
מכליא לא הלכך איכא למימר 

ו ודאי אידי ואידי אשן אי לא
דכתב רחמנא משלחי רגל 

   השור:
. דהא לא מה רגל לא שנא כו'

   כתיב ביה ובער:
. דהא לא מה שן לא שנא כו'

   כתיב ביה ושילח:
או הא או הא או רגל משום 

   . אבל שן לא:דהזיקה מצוי
או שן משום דיש הנאה 

   . אבל רגל לא:להיזיקה
. שן ורגל שקולין הן שאין מכדי

בשניהם יש זה חמור מזה שהרי 
   בהן צד חמור:
   . מושלח:ויבאו שניהם

. דלא ליתי דהי מינייהו מפקת
   מיניה הא שניהן שוין:

. ליה ובער דאי מפקת איצטריך
מושלח הוה אמינא הני מילי 
היכא דשלחי איהו בכוונה 
לרעות בשדה חבירו אבל אזלא 

   ממילא לא:
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  ִאיְצְטִריְך, 

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ    :ָסְלָקא ּדַ
ּלּוֵחי,  ַלח ׁשַ ׁשָ י ֵהיִכי ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ

יָלא    .לֹא –ֲאָבל ָאְזָלא ִמּמֵ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  

ן ַמאי ִהיאּדְ ּתֹוָלָדה     ?ׁשֵ
  

כֹוֶתל  ָכה ּבְ    ,ַלֲהָנָאָתּה ִנְתַחּכְ
ירֹות ַלֲהָנָאָתּה. וְ  ָפה ּפֵ   ִטיּנְ
  

ן ָנא ׁשֵ   ?ַמאי ׁשְ
יקֹו, וּ ּדְ  ִמיָרתֹו ָעֶליךָ ֵיׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ    .ָממֹוְנָך, ּוׁשְ

יָקן, ּוָממֹוְנךָ  -ָהֵני ַנִמי  ִמיָרָתן ָעֶליָך!  ,ֵיׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ   ּוׁשְ
  

א ּתֹוָלָדה  ן. ּדְ ֶאּלָ ׁשֵ ן ּכְ   ׁשֵ
א  ּפָ   ֶרֶגל. ּדְ ּתֹוָלָדה ַא ְוִכי ָקָאַמר ַרב ּפַ

  
  

   ?ֶרֶגל ַמאי ִהיאּדְ ּתֹוָלָדה 
  

ֶרך ִהיּלּוָכּה,  גּוָפּה ּדֶ יָקה ּבְ   ִהּזִ
ֶרְך ִהיּלּוָכּה,  ָעָרּה ּדֶ ׂשְ   ּבִ

ָעֶליָה,  ִליף ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
ִפיָה,  ּבְ א ׁשֶ ּיָ ְפרּוְמּבִ   ּבִ

אָרּה.  ַצּוָ ּבְ זֹוג ׁשֶ   ּבְ
  

ָנא     ?ֶרֶגלַמאי ׁשְ
ִמיָרתֹו ָעֶליָך, ּדְ  יקֹו ָמצּוי, ּוָממֹוְנָך, ּוׁשְ   ֶהּזֵ

יָקן ָמצּוי, וּ  -ָהֵני ַנִמי  ִמיָרָתןֶהּזֵ   ! ָעֶליךָ  ָממֹוְנָך, ּוׁשְ
  

א ּתֹוָלָדה  ֶרֶגל. ּדְ ֶאּלָ   ֶרֶגל ּכְ
א  ּפָ   ֹור. בּדְ ּתֹוָלָדה ַא  - ְוִכי ָקָאַמר ַרב ּפַ

  
  

  ֹור ַמאי ִניהּו? בּדְ ּתֹוָלָדה 
ָעה ׁשְ ָרה ְותֹוָלָדה ּתִ    ,ִאיֵליָמא ָאב ֲעׂשָ

ִתיִבי ָעה ּכְ ׁשְ ִתיִבי!  ,לֹא ּתִ ָרה ּכְ   ְולֹא ֲעׂשָ
  

ָיא.    ָהא ָלא ַקׁשְ
ת ִיְהֶיה לֹו"   ָאַמר ַרֲחָמָנא,  (שמות כא, לד) "ְוַהּמֵ

ַנן    :ְוִקים ְלהּו ְלַרּבָ
ָרה    ָעְבָדן ִמיָתה,  - ֲעׂשָ
ָעה  ׁשְ    .ָעְבִדי, ִמיָתה לֹא ָעְבִדיְנִזיִקין  -ּתִ

  
  ָאב ְלִמיָתה, ְוֶזה ָאב ִלְנָזִקין!  ֶזהסֹוף סֹוף 

  
א   : ֶאּלָ

יָחן ּבִ  ִהּנִ אֹו ׁשֶ ָ ינֹו, ּוַמׂשּ יקוּ ַאַאְבנֹו, ַסּכִ ים ְוִהּזִ   .ְרׁשּות ָהַרּבִ
  

  רש"י
. ובער וכיון דנפקא לן שן קמ''ל

דממילא מובער אתיא רגל וילפה 
  מיניה:

. נתחככה בכותל להנאתה
והפילתו או טינפה פירות 
להנאתה שנתגלגלה עליהן כדרך 
סוסים וחמורים דהיינו דומיא 

   דשן שיש הנאה להזיקה:
מהנך דקא  .ומאי שנא שן

מוקמת מילתיה דרב פפא 
בתולדה דשן ורגל: כל היזק דרך 
הילוך שלא בכוונה הוי תולדה 
דרגל דהזיקו מצוי ואין כוונתו 

   להזיק:
. שנדבקו כלים בשערה ובשערה

   וגררתן ושברתן:
. דמיחייב דהיזק מאי שנא רגל

   מצוי כו':
. בור עמוק י' טפחים אב עשרה

   היינו אב דבכך דרכו להמית:
. דאם נפל שור וזה אב לנזקין

בבור תשעה ומת פטור בעל הבור 
ואם הוזק חייב ואב הוא דהא 
מדיוקא דקרא נפקא מדכתיב 
והמת יהיה לו דמשמע בור עשרה 
דבר מקטיל הוא חייב במיתת 
השור הא בציר מהכי במיתה לא 
חייב הא בניזקין מתחייב לישנא 
אחרינא סוף סוף זה אב למיתה 

דכי היכי דנפיק  וזה אב לנזקין
לן מקרא בור עשרה למיתה 
נפקא לן בור ט' לנזקין דכתיב 
ונפל שמה שור או חמור משמע 
בין מת ובין הוזק בעל הבור 
ישלם ומיהו אם מת השור אמור 
רבנן בבור תשעה פטור דלא 
מחמת הבור מת דאין בו כדי 
להמית אבל הוזק חייב דבור 

   תשעה בר נזקין הוא:
ניחן ברשות אבנו או סכינו שה

. ונתקלו בהן בני אדם הרבים
   והזיקו להם:
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  רש"י
. שהפקירן ונתנן ברשות דאפקרינהו

   הרבים:
. דפליגי בפרק בין לרב בין לשמואל

   המניח את הכד (לקמן דף כח:):
. דתרוייהו אמרו כל היינו בור

תקלה שהפקיר נפקא לן מבור 
דחייב כי היכי דבור חיובא ברה''ר 
היא דהוי הפקר כדאמרינן לקמן 
בפ' שור שנגח את הפרה (דף מט: נ.) 
שעל עסקי כרייה ופתיחה בא לו אף 

  כל תקלה שהפקירה חייב: 
. אי דלא אפקרינהו לשמואל דאמר

התם בהמניח את הכד (לקמן דף 
כח:) כל תקלה בור הוא ואע''ג דלא 

   הפקיר היינו בור:
. כל תקלה שלא הפקירה ולרב דאמר

משור למדנו מה שור שהוא ממונו 
ואם הזיק חייב אף כל ממונו אם 

   הזיק חייב:
. ולאו תולדה דבור נינהו היינו שור

ובשור אמרן לעיל תולדה דשור כי 
אל נמי דאמר שור ואפי' לשמו

תולדה דבור נינהו מאי חזית 
לאוקומי מילתא דרב פפא אתולדה 
דבור מאי שנא בור דחייב שכן 

  תחילת עשייתו וכו':
. תחילת מה הני נמי תחלת עשייתן

שנעשו בור דהיינו כשהונחו לשם 
   היו עומדים לנזק:
. תולדה לאו כאב וכי קאמר רב פפא

דידה אתולדה דמבעה: פלוגתא 
ורב במבעה לקמן דשמואל 

   בשמעתין:
   . היינו אב:אדם ניעור
   . ער וישן בשילהי פ''ב:אדם מועד

. תולדה דאדם היינו כיחו וניעו. אלא
כיחו רוק הפה ניעו ליחת החוטם 

   (רוק היוצא מתוך גופיה אגב כח):
. שנפל על אי בהדי דאזלי מזקי

השיראים וטנפוה או לתוך המשקין 
   ונמאסו:
   אדם גופו וחייב: . והיינוכחו הוא

. אחר נוח הרוק לארץ אי בתר דנייח
   הזיקו שהוחלק אדם בהם:

. בין לרב בין לשמואל היינו בור
   דהא ודאי תקלה דאפקרה היא:

. דאי ברוח שאינה ברוח מצויה
מצויה הוי אונס ולא מחייב אבל 
ברוח מצויה הוי תולדה דאש שהרי 

   אש נמי הרוח מוליכה:
הוה ליה . ודכח אחר מעורב בה

   לאסוקי אדעתיה:
. שהיתה מהלכת בחצי נזק צרורות

והתיזה צרורות ברגליה ושיברו את 
הכלים דקי''ל דהלכתא גמירי לה 
למשה מסיני דממונא הוא ולא קנס 
ואע''ג דפלגא נזק של נגיחה הוי קנס 
כדאמרינן לקמן האי פלגא נזקא 
ממונא הוא והלכך לאו תולדה דקרן 

ל הוא הוא אלא דרגל דמכח רג
דאתו וכרגל לא הוי דרגל משלם נזק 

   שלם והיינו דרב פפא:
. הואיל ואמאי קרי לה תולדה דרגל

ואינה משלמת כמותה: לשלם מן 
העלייה שאם הזיקה יותר ממה 
שהיא שוה משלם ההיזק מביתו כי 
רגל דכתיב בה ברגל מיטב שדהו וגו' 
ולא הויא כי קרן דאין המזיק 

מות משלם אלא מגופו כדכתיב (ש
כא) ומכרו את השור החי וחצו את 
כספו ואם הזיק יותר על כדי דמיו 

   מפסיד הניזק:

  
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ַאְפְקִריְנהוּ  ין ְלַרב ּוֵבין לִ  -  ִאי ּדְ מּוֵאל ַהְיינּו ּבֹורּבֵ    !ׁשְ
  לֹא ַאְפְקִריְנהּו, ּדְ ְוִאי    ג,ב

מּוֵאל לִ ִאי  ם ִמ " :ָאַמרּדְ ׁשְ    !ְיינּו ּבֹורַה  -  "ָלַמְדנוּ  'ּבֹורוֹ 'ּכּוּלָ
ֹורוֹ " :ָאַמרּדְ ְוִאי ְלַרב  ם ִמׁשּ    !ׁשֹורַהְיינּו  -  "ָלַמְדנוּ  ּכּוּלָ

  
ָנא ּבֹור    ?ַמאי ׁשְ

יתֹו ְלֵנֶזק,  ּיָ ת ֲעׂשִ ִחּלַ ן ּתְ ּכֵ ִמיָרתֹו ָעֶליָך, וּ ׁשֶ   ָממֹוְנָך, ּוׁשְ
יָתן ְלֵנֶזק, וּ  - ָהֵני ַנִמי ּיָ ת ֲעׂשִ ִחּלַ ִמיָרָתןּתְ   ! ָעֶליךָ  ָממֹוְנָך, ּוׁשְ

  
א בֹור, ּדְ ּתֹוָלָדה  :ֶאּלָ   ּבֹור ּכְ

א  ּפָ   ַמְבֶעה. ּדְ ּתֹוָלָדה ַא  - ְוִכי ָקָאַמר ַרב ּפַ
  
  

   ?ַמאי ִניהוּ 
מּוֵאל ִאי לִ  ן ּדְ ׁשְ ן. ּדְ ָהא אֹוִקיְמָנא ּתֹוָלָדה  - ָאַמר: ַמְבֶעה זֹו ׁשֵ ׁשֵ ן ּכְ   ׁשֵ

יּה?  -ָאַמר: ַמְבֶעה ֶזה ָאָדם ּדְ ִאי ְלַרב,    ַמאי ָאבֹות ּוַמאי ּתֹוָלדֹות ִאית ּבֵ
יָמא: ָאב  ן,  -ֵניעֹור, ּתֹוָלָדה  -ְוִכי ּתֵ   ָיׁשֵ

   :ְוָהְתַנן
ין " ין ֵער, ּבֵ ןָאָדם מּוָעד ְלעֹוָלם, ּבֵ   ! "ָיׁשֵ
  

א  יחֹו ְוִניעוֹ ַא ֶאּלָ    .ּכִ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ָאְזִלי ָקַמְזִקי  ֲהֵדי ּדְ   ּכחֹו ֲהָוה.  -ִאי ּבַ

ָנֵייח  ַתר ּדְ מּוֵאל ַהְיינּו ּבֹור!  -ִאי ּבָ ין ִלׁשְ ין ְלַרב ּבֵ   ּבֵ
  

א ּתֹוָלָדה  ַמְבֶעה. ּדְ ֶאּלָ   ַמְבֶעה ּכְ
א  ּפָ   ֵאׁש. ּדְ ּתֹוָלָדה ַא  - ְוִכי ָקָאַמר ַרב ּפַ

  
  

  ֵאׁש ַמאי ִניהּו? ּדְ ּתֹוָלָדה 
יקּו,  :ִאיֵליָמא רּוַח ְמצּוָיה ְוִהּזִ ּגֹו, ְוָנְפלּו ּבְ ראׁש ּגַ יָחן ּבְ ִהּנִ אֹו ׁשֶ ָ ינֹו ּוַמׂשּ   ַאְבנֹו ַסּכִ

ֵמי   ?ֵהיִכי ּדָ
ָאְזל ֲהֵדי ּדְ   ַהְיינּו ֵאׁש,  - ָקא ַמְזִקי  וּ ִאי ּבַ
ָנא ֵאׁש  הּדְ ַמאי ׁשְ ִמיָרתֹו ָעֶליָך, , וּ 11ּכַח ַאֵחר ְמעֹוָרב ּבָ   ָממֹוְנָך ּוׁשְ

ֶהן, וּ ּ ּ ּ  - ָהֵני ַנִמי ִמיָרָתן ָעֶליָך! ּכַח ַאֵחר ְמעֹוָרב ּבָ   ָממֹוְנָך, ּוׁשְ
  

א ּתֹוָלָדה  ֵאׁש, ּדְ ֶאּלָ   ֵאׁש ּכְ
א  ּפָ   ֶרֶגל. ּדְ ּתֹוָלָדה ַא  - ְוִכי ָקָאַמר ַרב ּפַ

  
  

  ֶרֶגל?! 
ֶרֶגל! ּדְ ּתֹוָלָדה  :ָהא אֹוִקיְמָנא   ֶרֶגל ּכְ

  
ֲחִצי ֵנֶזק ְצרֹורֹות.    ּבַ
ִמיִרי ָלּה  ִהְלְכָתא ּגְ    .ּדְ

  
אי ָקֵרי ָלּה ּתֹוָלָדה     ?ֶרֶגלּדְ ְוַאּמַ

                                                           
11
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ם ִמן  ּלֵ יהְלׁשַ    .ָהֲעִלּיָ

  
ֵעי ָרָבא.  ֲעָיא ּבָ   ְוָהא ִמּבָ

ָבֵעי    : ָרָבאּדְ
ם ,ֲחִצי ֵנֶזק ְצרֹורֹות ּלֵ ם?  ,ִמּגּופֹו ְמׁשַ ּלֵ יה ְמׁשַ   אֹו ִמן ָהֲעִלּיָ

  
ֲעָיא ֵליּה,    ְלָרָבא ִמּבָ

יָטא ֵליּה.  ׁשִ א ּפְ ּפָ   ְלַרב ּפַ
  

אי ָקֵרי ָלּה ּתֹולָ  ,ְלָרָבא ֲעָיא ֵליּה, ַאּמַ ִמּבָ     ֶרֶגל?ּדְ ָדה ּדְ
  
יםלְ  ְרׁשּות ָהַרּבִ    .פֹוְטָרּה ּבִ
  
  
  
  
  

  רש"י
ולרבא אמאי קרי לה תולדה 

. כי רגל דרגל לפוטרו ברה''ר
דרגל אינה חייבת אא''כ נכנסת 
לרשות הניזק והזיקה דכתיב 
בה ושילח את בעירה וביער 
בשדה אחר והיינו ברשות 

  הניזק:
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        ד, בד, בד, בד, ב    ––––    ג, בג, בג, בג, ב .3
ְבֶעה ְוַהֶהְבֵער"   . "ַהּמַ
  

  ? "ַמְבֶעה"ַמאי 
  

  ָאַמר:  ַרב
   .ַמְבֶעה ֶזה ָאָדם

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ן ֵ    .ַמְבֶעה ֶזה ַהׁשּ
  
   ",ָאַמר: ַמְבֶעה ֶזה ָאָדם ַרב"

ְכִתיב ָעיּו"ֵמר ָאָתא בֹ "ָאַמר ׁשֹ  :ּדִ ְבָעיּון ּבְ   . (ישעיה כא, יב) ֶקר ְוַגם ָלְיָלה ִאם תִּ
  
מּוֵאלוּ " ן ׁשְ ֵ   , "ָאַמר: ַמְבֶעה ֶזה ַהׁשּ

ְכִתיב:  ָניו"ּדִ ו ִנְבעּו ַמְצּפֻ ׂשּו ֵעׂשָ   . (עובדיה א, ו) "ֵאיְך ֶנְחּפְ
  

  ַמע? ַמאי ַמׁשְ 
  

ם  ִדְמַתְרּגֵ    :ַרב יֹוֵסףּכְ
ָין ַמְטְמרֹוִהי.  ּלְ ו ִאְתּגַ ִליׁש ֵעׂשָ ין ִאיְתּבְ   ֵאיְכּדֵ

  
מּוֵאל?  ׁשְ   ְוַרב ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ּכִ

  
  : ַלךְ ָאַמר 

   !?'ִנְבֶעה'ִמי ָקָתֵני 
  

ַרב?  מּוֵאל ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ּכְ   ּוׁשְ
  

  : ַלךְ ָאַמר 
   !?'ּבֹוֶעה'ִמי ָקָתֵני 

  
ְייִקי ָמר ּדַ ִדי ְקָרֵאי לֹא ּכְ ְייִקי ,ִמּכְ ָמר ּדַ    ,ְולֹא ּכְ

מּוֵאל?  ׁשְ   ַרב ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ּכִ
  
י  "ׁשֹור"ָנא ּתָ    .ׁשֹורּדְ ְוָכל ִמיּלֵ
  

מּוֵאל ַנִמי    ! "ׁשֹור"ָנא ֵליּה ָהא ּתָ ּוׁשְ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   ,ַקְרנוֹ לְ  "ׁשֹור"ָנא ּתָ 
יּנֹו.  "ַמְבֶעה"וּ    ְלׁשִ
  

   :ְוָהִכי ָקָאַמר
ֶרן  ן  -לֹא ְרִאי ַהּקֶ ֵ ְרִאי ַהׁשּ יקֹו, ּכִ ֵאין ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ יָקּה,  - ׁשֶ ׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ ּיֵ     ׁשֶ

ן    ד,א ֵ ֶרן  -ְולֹא ְרִאי ַהׁשּ ְרִאי ַהּקֶ יק, ּכִ וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ ֵאין ּכַ יק.  - ׁשֶ וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ ּכַ   ׁשֶ
  

  ְוָלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא: 
ן  ֵ יק  - ּוַמה ׁשּ וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ ֵאין ּכַ יב,  -ׁשֶ   ַחּיָ

יק  - ֶקֶרן  וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ ּכַ ן? - ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ    !לֹא ּכָ
  

   .ִאיְצְטִריךְ 

  רש"י
   . אמר הקב''ה:אמר שומר
   . גאולה לצדיקים:אתא בקר
. חשך לרשעים אם וגם לילה

תשובו בתשובה ותבקשו מחילה 
   בעיו אלמא באדם כתיב בעיו:

. תרגומו של נבעו אלמא איגליין
הלכך אמר  נבעו לשון גילוי

מבעה זה השן דמבעה לשון 
מגולה הוא דהיינו שן שפעמים 

   מגולה ופעמים מכוסה:
. דמשמע הוא עצמו נבעה בעה

נגלה מבעה קתני שהוא מבעה 
   דבר אחר:

   . לשון בעיו:בועה
. תנא שור לקרנו ומבעה לשינו

   ולקמן פריך רגל מאי שייריה:
. לא ראי הקרן שאין הנאה כו'

פרש לא ראי בעל כרחיך הכי מ
הקרן שאין הנאה להזיקו כראי 
השן כו' כלומר דאי כתב רחמנא 
קרן דחייב לא אתיא שן מיניה 
דקרן אין הנאה להזיקו שן יש 

  הנאה להזיקו: 
. ולא ראי השן שאין כוונתו כו'

דאי כתב רחמנא שן לא אתי 
קרן מיניה ולהכי פריך ולאו ק''ו 
הוא כל שכן דמשום האי טעמא 

וה''ה נמי דקא  נפיק קרן משן
פריך אטעמא קמא דאי כתב 
קרן הוה נפקא שן מיניה בק''ו 
ומה קרן שאין הנאה להזיקה 
חייב כו' והאי ליכא לתרוצי 
דהכי מיפרשא מילתא דרב 
יהודה לא ראי הקרן שאין 
הנאה כו' ואי כתב שן לא אתיא 
קרן מיניה ולא ראי השן שאין 
כוונתו להזיק כו' ואי כתב קרן 

מיניה ולא תיקשי  לא אתיא שן
מידי האי לאו מילתא היא שאין 
זה לשון הש''ס אלא ההוא דבעי 
למיגמר חבריה מיניה נקיט 
ברישא כדקתני מתני' לא זה 
וזה שיש בהן רוח חיים כהרי 
האש שאין בו רוח חיים ואי 
כתב הני תרתי לא אתי אש 
מתרוייהו אלמא כל היכא 
דקתני לא ראי זה כראי זה 

רי חבריה ההוא דבעי אגמו
מיניה נקיט ברישא כדקתני 
מתני' וה''ק לא ראי זה כראי זה 
אין דין הכתוב בזה ראוי לנהוג 

  בזה:
   . למיכתב קרן:איצטריך
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ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ֲהָוה  :ָסְלָקא ּדַ   ֶעֶבד ְוָאָמה, ַא ִמיֵדי ּדַ
ב  -  ֶעֶבד ְוָאָמה וָנָתן ְלַהזִּ ּדְ ָלאו ַאף ַעל ּגַ ּוָ ִטיִריּכַ   ,יק, ֲאִפיּלּו ָהִכי ּפְ

ָנא    .ָהִכי ַנִמי ָלא ׁשְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
הּו? ה ִאית ּבְ    !ַאּטּו ֶעֶבד ְוָאָמה ָלאו ַטֲעָמא ַרּבָ

ל ֲחֵבירֹו,  ִדיׁשֹו ׁשֶ א ַיְקִניֶטּנֹו ַרּבֹו, ְוֵיֵלְך ְוַיְדִליק ּגְ ּמָ   ׁשֶ
ָכל יֹום.  יב ֶאת ַרּבֹו ֵמָאה ָמֶנה ּבְ   ְוִנְמָצא ֶזה ְמַחּיֵ

  
ֵריְך ָהִכי:  א ּפָ   ֶאּלָ

ֶרן ֵ  - לֹא ְרִאי ַהּקֶ ְרִאי ַהׁשּ יק, ּכִ וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ ּכַ וָנתֹו ְלַהזִּ  - ןׁשֶ ּוָ ֵאין ּכַ   יק, ׁשֶ
ן  ֵ ֶרן  -ְולֹא ְרִאי ַהׁשּ ְרִאי ַהּקֶ יקֹו, ּכִ ׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ ּיֵ יקֹו.  - ׁשֶ ֵאין ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ   ׁשֶ

  
  

  ְוֶרֶגל ַמאי? 
ְייֵריּה?!    ׁשַ

  
יק" ּזִ יק ָחב ַהּמַ ִהּזִ ׁשֶ   ְלַאּתּוֵיי ֶרֶגל.  -  "ּכְ

  
ֶהְדָיא!    ְוִליְתְנֵייּה ּבְ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

יּנֹו.  "ַמְבֶעה"ְלַרְגלֹו, וּ  "ׁשֹור"ָנא ּתָ    ְלׁשִ
   :ְוָהִכי ָקָאַמר

ן  - לֹא ְרִאי ָהֶרֶגל  ֵ ְרִאי ַהׁשּ יָקּה ָמצּוי, ּכִ ֶהּזֵ יָקּה ָמצּוי.  - ׁשֶ ֵאין ֶהּזֵ   ׁשֶ
ן  ֵ ְרִאי ָהֶרֶגל  -ְולֹא ְרִאי ַהׁשּ יקֹו, ּכִ ׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ ּיֵ יקֹו.  -ׁשֶ ֵאין ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ   ׁשֶ

  
  ֶרן ַמאי? ְוֶק 

ְייֵריּה?!    ׁשַ
  

יק" ּזִ יק ָחב ַהּמַ ִהּזִ ׁשֶ   ְלַאּתּוֵיי ֶקֶרן.  -  "ּכְ
  

ֶהְדָיא    !ְוִליְתְנֵייּה ּבְ
  

ָתן ָקַמְייֵרי ִחיּלָ מּוָעִדין ִמּתְ    ,ּבְ
ין ּוְלַבּסֹוף מּוָעִדין  ַתּמִ    .לֹא ָקַמְייֵרי - ּבְ

  
ַרב?  מּוֵאל ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ּכְ   ּוׁשְ

  
  : ָלךְ ָאַמר 

ְך  ְעּתָ   ָאָדם,  - ִאי ָסְלָקא ּדַ
יק ּבִ "ָהא ָקָתֵני ֵסיָפא:  ּזִ ק, ְוָהָאָדםׁשֹור ַהּמּוָעד, ְוׁשֹור ַהּמַ יּזָ   ."ְרׁשּות ַהּנִ

  
א!  ֵריׁשָ   ְוִליְתֵני ּבְ

  
ִנְזֵקי ָממֹון ָקַמְייֵרי,    ּבְ

ִנְזֵקי גּופוֹ     .ָלא ָקַמְייֵרי -  ּבְ
  
ֵסיָפא "ָאָדם" :ַרב ַנִמי ָהא ָקָתֵניוְ     !ּבְ
  

  ַרב:  ָלךְ ָאַמר 
ֲאָתא ֲהֵדי מּוָעִדין הּוא ּדַ ֵביּה ּבַ    .ַההּוא ְלִמְחׁשְ

  רש"י
. כדאמרינן בפ' אפ''ה פטורין

החובל (לקמן דף פז.) העבד 
והאשה פגיעתן רעה החובל בהן 

שחבלו באחרים חייב והן 
   פטורין:

. דאי לאו טעמא רבה אית בהו
מיחייבת ליה כל שעה שיכעיסנו 
רבו ילך וידליק גדישו של חבירו 

   כדי לחייב את רבו:
. לא ראי אלא פריך ואימא הכי

השור כראי המבעה דקתני 
במתני' ה''ק לא ראי הקרן 
שכוונתו להזיק כהרי השן שאין 
כוונתו להזיק אלא להנאתה 

ת הלכך אי כתב קרן לא מתכוונ
   הוה נפיק שן מינה:

ולא הרי השן שיש הנאה 
. ואי להזיקה כהרי הקרן כו'

   כתב שן לא אתיא קרן מינה:
. עביד ליה תנא דמתני' ורגל מאי
   דלא תני:

   . בתמיה:שייריה
. הך דקתני מתני' לא הרי וה''ק

   השור כהרי המבעה ה''ק כו':
. הלכך לא רגל הזיקה מצוי

   מינה: אתיא שן
. מועדין רגל ובור שן ואש

מתחילתן לשלם נזק שלם דלא 
פליג רחמנא בין תם למועד אלא 

   בנגיחה:
. שור המזיק ברשות הניזק

שנכנס לרשות הניזק ונגח שם 
את שורו ואע''ג דתם הוא 
משלם נזק שלם וסתמא כר''ט 
דאמר לקמן (דף טו:) משונה 
קרן ברשות הניזק נזק שלם 

   משלם:
. בנזקין שממונו נובנזקי ממו

. בנזקי גופו.  מזיק מיירי רישא:
   שהוא עצמו מזיק לא מיירי:

. בסיפא ולמה הא קתני אדם
  ליה למיתני ברישא:

למיחשביה בהדי מועדין הוא 
. דקתני חמשה תמין דאתא

וחמשה מועדין וקחשיב להו 
   ואזיל:
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  ? ..." ֲהֵרי "לֹאּוַמאי 
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ֹור  ְרִאי ָהָאָדם  -לֹא ְרִאי ַהׁשּ ם ֶאת ַהּכֹוֶפר, ּכִ ּלֵ ׁשַ ּמְ ם ֶאת ַהּכֹוֶפר -ׁשֶ ּלֵ ֵאין ְמׁשַ    .ׁשֶ

ֹור  -ְולֹא ְרִאי ָהָאָדם  ְרִאי ַהׁשּ ָבִרים, ּכִ ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ ַחּיָ ָבִרים -ׁשֶ ָעה ּדְ ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ    .ׁשֶ
  
ד" יק ַהּצַ ן ְלַהּזִ ְרּכָ ּדַ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ יק? -  "ַהׁשּ ְרּכֹו ְלַהּזִ    !ְוִכי ׁשֹור ּדַ
  

מּוָעד.    ּבְ
  
יק?וּ  ְרּכֹו ְלַהּזִ    !מּוָעד ּדַ
  

יוָ  יַעדּכֵ ִאּיַ   .אֹוְרֵחיּה הּוא ,ן ּדְ
  

יק? ְרּכֹו ְלַהּזִ    !ְוָאָדם ּדַ
  

ן ָיׁשֵ    .ּבְ
  

יק? ְרּכֹו ְלַהּזִ ן ּדַ    !ָיׁשֵ
  

יָון  יט אֹוְרֵחיּה הּואּדְ ּכֵ ֵייף ּוָפׁשֵ    .ּכָ
  

ִמיָרָתן ָעֶליָך" ִמיַרת ּגּופֹו ָעָליו הּוא!  -ָאָדם  -  "ּוׁשְ   ׁשְ
  

ָתֵני    : ַקְרָנאּוְלַטֲעִמיְך, ָהא ּדְ
ָעה ֲאבֹות ְנִזיִקין, ְוָאָדם ֶאָחד ֵמֶהן"   , "ַאְרּבָ

ִמיַרת ּגּופֹו ָעָליו הּוא   ! ?ָאָדם ׁשְ
א ְדָאַמר ֵליּה  ,ֶאּלָ יּכִ הוּ  ַרּבִ א:  ַאּבָ   ְלַתּנָ
ֵני: ִמיַרת ּגּופֹו ָעָליו ּתְ     .ָאָדם ׁשְ

ִמיַרת ּגּופֹו ָעָליו.     ד,ב ֵני: ָאָדם ׁשְ   ָהָכא ַנִמי ּתְ
   

  : ַרב ָמִריַמְתִקיף ָלּה 
ִים,  - "ַמְבֶעה"ְוֵאיָמא:    ֶזה ַהּמַ
ִדְכִתיב ְקדַח ֵאׁש ֲהָמִסים ַמִים  :ּכְ ְבֶעה ֵאׁש""ּכִ   ! (ישעיה סד, א) תִּ

  
ִתיב  ְבֶעה ֵאׁש"? 'ַמִים ִנְבעוּ 'ִמי ּכְ ִתיב "תִּ    !ּכְ

  
  : ַרב ְזִבידַמְתִקיף ָלּה 

   ,ֶזה ָהֵאׁש  - "ַמְבֶעה"ְוֵאיָמא 
ִתיב ִכי ּכְ ְבֶעה" :ּדְ ְכִתיב!  "תִּ ֵאׁש הּוא ּדִ   ּבְ

  
ְבֶעה ְוַהֶהְבֵער" , ַמאיִאי ָהִכי   ? "ַהּמַ

  
יָמאְוִכי  י ָקְמָפֵרׁש : ּתֵ רּוׁשֵ   , ּפֵ

ָעה ,ִאי ָהִכי ה ָהוּו! ""ַאְרּבָ לׁשָ   ? ׁשְ
  

יָמא י "ׁשֹור"ָנא : ּתָ ְוִכי ּתֵ ְרּתֵ יּה ּתַ ִאית ּבֵ    ,ּדְ
ים" ,ִאי ָהִכי ֶהן רּוַח ַחּיִ ׁש ּבָ ּיֵ יּה?  -  "לֹא ֶזה ָוֶזה ׁשֶ ים ִאית ּבֵ   ֵאׁש ַמאי רּוַח ַחּיִ

ֲהֵרי "ְותּו: ַמאי    ? ָהֵאׁש"ּכַ

  רש"י
. דקתני במתני' לא ומאי לא הרי

הרי השור כהרי המבעה לרב 
   דאמר מבעה זה אדם:

שור מועד שנגח אדם ומת 
. הלכך אי כתב שור משלם כופר

לא אתיא אדם מיניה דאדם 
חבירו במזיד נהרג שהרג את 

בשוגג גולה ואינו משלם כופר: 
אדם החובל בחבירו חייב 
בארבעה דברים צער ריפוי שבת 
ובושת אבל נזק לא קא חשיב 
דשור נמי נזק משלם אבל בהנך 
ארבעה דברים אינו חייב 
כדמסיק בשילהי כיצד הרגל 
מועדת (לקמן כו.) דאמרי' כי 
יתן איש מום בעמיתו איש 

   בעמיתו: בעמיתו ולא שור
. לרב וקא פריך הצד השוה כו'

דאמר תנא שור וכל מילי דשור 
היכי מצי למיתני בקרן דרכו 
להזיק ולשמואל ליכא למיפרך 

   דרגל ודאי דרכו לילך ולהזיק:
   . את רגליו:דכייף ופשיט
. לשבר כלים שבצד אורחיה הוא

   מרגלותיו:
וקא פריך מאי האי דקתני 

 . לשון זה אינוושמירתן עליך
  שייך אלא בנזקי ממונו: 

. ה''נ תני אדם שמירת גופו עליו
והאי דקתני ושמירתן עליך 

   אשארא:
. שאם אימא מבעה זה המים

שופך אדם מימיו לרה''ר ובא 
   אחר ונטנפו כליו חייב השופכן:

. כמו שהאש כקדוח אש המסים
שורף דבר הנימס כגון זפת 

   ושעוה וכל מיני רבב:
. וכמים מים תבעה אש

בעבעים את האש כשנותנין שמ
מים על האש נעשים כמין 
אבעבועות הרתיחות וסיפא 
דקרא הכי הוא להודיע שמך 
לצריך כן תודיע שמך לצריך 

   כשתאבדם מן העולם:
. לשון רבים מי כתיב מים נבעו

דליהוי משמע דמבעה אמים 
   קאי שהן מבעבעין את האש:

. דמשמע תבעה אש כתיב
שהאשה מבעבע המים דתבעה 

   שון יחיד ולשון נקבה:ל
. המבעה זה פרושי קא מפרש

   ההבער:
. שן ורגל וקרן דאית ביה תרתי

   לא קחשיב דבתמין לא קמיירי:
. דקתני מתני' מאי לא זה וזה

אשור ומבעה לא זה וזה שיש 
בהן רוח חיים ואי מבעה היינו 

   אש מי אית בו רוח חיים:
  . קרי להנך דכתיבן בקרא:אבות
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        ה, אה, אה, אה, א    ––––    ד, בד, בד, בד, ב .4
ֵני  ֲעָיאַרב ּתָ   : אֹוׁשַ

ר ֲאבֹות ְנִזיִקיןׁשְ " ה ָעׂשָ    :לׁשָ
ם,    ׁשֹוֵמר ִחּנָ

ֹוֵאל,    ְוַהׁשּ
ָכר א ׂשָ    ,נֹוׂשֵ

ֹוֵכרוְ     ,ַהׂשּ
   ,ֵנֶזק

   ,ַצַער
  ִריּפּוי, וְ 

ֶבת,    ׁשֶ
ת   . ּובֹוׁשֶ

ַמְתִניִתין ָעה ּדְ    ,ְוַאְרּבָ
ֵליַסר   . "ָהא תְּ

  
ֵני ָהֵני?  יָדן ַמאי ַטֲעָמא לֹא ּתָ א ּדִ   ְוַתּנָ

ָלָמא לִ  ׁשְ מּוֵאלּבִ ִנְזֵקי ָממֹון :ׁשְ ִנְזֵקי גּופֹו ָלא ָקַמְייֵרי.  ,ָקַמְייֵרי ּבְ   ּבְ
א ְלַרב, ִליְתֵני!    ֶאּלָ

  
י ּתָ  ל ִמיּלֵ    .ָאָדםּדְ ָנא ָאָדם ְוּכָ
  

י ְעָיא ּוְלַרּבִ י אֹוׁשַ ֵני ָהא ַנּמִ   ! ָאָדם ֵליּה  ּתָ
  

ֵרי ְווֵני ּתְ   . ָאָדם ּגַ
ָנא יק ָאָדם ּתָ ַאּזִ   , ָאָדם ּדְ

יק ָאָדם ְוָתָנא ַאּזִ   . ׁשֹור ּדְ
  

  , ָהִכי ִאי
י ׁשֹור    ,ַנּמִ

ֵרי ִליְתֵני ְווֵני ּתְ   , ׁשֹור ּגַ
יק ׁשֹור ִליְתֵני ַאּזִ   , ׁשֹור ּדְ

יק ׁשֹור ְוִליְתֵני ַאּזִ   ! ָאָדם ּדְ
  

  ? ַמאי ַהאי
ָלָמא ׁשְ יק ָאָדם ּבִ ַאּזִ ם הּוא ֶנֶזק, ׁשֹור ּדְ ּלֵ ְמׁשַ   , ּדִ

יק ָאָדם ַאּזִ ם ָאָדם ּדְ ּלֵ ָעה ְמׁשַ ָבִרים ַאְרּבָ   . ּדְ
א י ַמה, ׁשֹור ֶאּלָ יק ׁשֹור ּלִ ַאּזִ י ַמה, ׁשֹור ּדְ יק ׁשֹור ּלִ ַאּזִ   , ָאָדם ּדְ
ם הּוא ֶנֶזק ְוִאיִדי ִאיִדי ּלֵ ְמׁשַ   ! ּדִ

  
ם ׁשֹוֵמר" ְוָהא ֹוֵאל ִחּנָ א, ְוַהׁשּ ָכר נֹוׂשֵ ֹוֵכר ׂשָ ָאָדם -  "ְוַהׂשּ יק ּדְ ַאּזִ ֵני - הּוא ׁשֹור ּדְ   ! ְוָקּתָ

  
ֵני יָקא ּתָ ְבָיַדִים ֶהּזֵ   , ּדִ

ֵני יָקא ְוָקּתָ יָלא ֶהּזֵ ִמּמֵ   . ּדְ
  
  

ֵני י ּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ִרים" ָעה ֶעׂשְ   : ְנִזיִקין ֲאבֹות ְוַאְרּבָ

לּוֵמי ׁשְ ֶפל תַּ   , ּכֵ
לּוֵמי ָעה ְוַתׁשְ ה ַאְרּבָ ָ   , ַוֲחִמׁשּ

ב   , ְוַגּנָ
  , ְוַגְזָלן

  , זֹוְמִמין ְוֵעִדים

  רש"י
. חייב בפשיעה שומר חנם

והשואל חייב אפילו באונסין 
ושוכר ונושא שכר חייבים 
בגניבה ואבידה וכ''ש בפשיעה 
וכולהו כתיבי כדתני בפרק 
השואל בבבא מציעא (דף צד:) 
פרשה ראשונה נאמרה בשומר 
חנם שניה בשומר שכר שלישית 

נינהו ולקמן בשואל הלכך אבות 
   בעי מאי נינהו תולדות:

. החובל בחבירו נותן לו מה נזק
שהוא שוה עכשיו פחות 

   מבתחילה:
. אומדין כמה אדם העומד צער

ידו ליקצץ ע''י חרב רוצה ליתן 
כדי שיתקצץ לו ע''י סם דלית 

   ליה צער כולי האי:
. כולהו יליף וריפוי ושבת ובושת

מקראי בפרק החובל (לקמן דף 
   וכיון דכתיבי אבות נינהו:פה.) 

. דר' אושעיא הוא עצמו כל הנך
מזיק דהנך ד' שומרים הן עצמם 
הזיקו הואיל ולא שמרו כראוי 
ובנזקין דאזיק גופו לא קמיירי 

   מתני':
. דאמר מבעה זה אדם אלא לרב

הואיל ומיירי תנא דמתני' ליתני 
   הני:

   . מבעה דמתני':תנא אדם
. כלומר תנא אדם דאזיק שור

נזקי ממון דהא מבעה דומיא 
דבור קתני ובור לא מיירי בנזקי 
אדם דרחמנא פטריה לגמרי 
כדתניא לקמן (דף נג:) שור ולא 
אדם חמור ולא כלים ואדם 
דאזיק שור היכא כתיב דקרי 
ליה אב דכתיב ומכה נפש בהמה 

   ישלמנה:
. בשלמא אדם דאזיק שור כו'

וכיון דלא דמי חיובינהו להדדי 
   תי:תני להו בתר

. כגון ה' אדם דאזיק אדם
דברים דחובל בחבירו ולקמיה 
פריך הא ד' שומרין דר' אושעיא 

   אדם דאזיק שור הוא:
   . רבי אושעיא:וקתני

. הזיק דבידים ד' אבות דמתני'
   שומרין הזיק דממילא:

. אם המצא תמצא תשלומי כפל
   בידו הגנבה:

. תשלומי ארבעה וחמשה
   בטובח ומוכר:

ע''פ עצמו ואינו . שמשלם וגנב
משלם כפל אלא קרן בלבד וכגון 
שהודה מעצמו דמודה בקנס 
פטור כדאמרינן אשר ירשיעון 
אלהים ישלם שנים והיינו קנס 
ואמרינן בפ' מרובה (לקמן דף 

   סד:) פרט למרשיע את עצמו:
. נמי אב הוא דכתיב והשיב וגזלן

  את הגזלה אשר גזל (ויקרא ה):
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  , ְוָהאֹוֵנס
ה   , ְוַהְמַפתֶּ

ם ּומֹוִציא   , ַרע ׁשֵ
א   , ְוַהְמַטּמֵ
ַע    , ְוַהְמַדּמֵ
ךְ    . ְוַהְמַנסֵּ

ֵליַסר ְוָהֵני   ,תְּ
ִרים ָהא ָעה ֶעׂשְ   . "ְוַאְרּבָ

  
י ְעָיא ְוַרּבִ ֵני לֹא ַטְעָמא ַמאי - אֹוׁשַ   ? ָהֵני ּתָ

  
ָממֹוָנא   , ָקַמְייֵרי ּבְ
ְקָנָסא   . ָקַמְייֵרי לֹא ּבִ

  
ב ּנָ ָממֹוָנא, "ְוַגְזָלן "ּגַ   ! ִליְתֵני -הּוא  ּדְ

  
ֵני ָהא ם ׁשֹוֵמר": ֵליּה  ָקּתָ ֹוֵאל ִחּנָ   ."ְוַהׁשּ

  
י יא וַרּבִ י ִחּיָ ָנא ָהא ַנּמִ ם ׁשֹוֵמר": ֵליּה  ּתָ ֹוֵאל ִחּנָ   !"ְוַהׁשּ

  
ֵני   , ָממֹוָנא ּתָ

ָאָתא יָרא ְלָיֵדיּה  ּדְ ֶהיּתֵ   , ּבְ
ֵני ָאָתא ָממֹוָנא ְוָקּתָ ִאיּסּוָרא ְלָיֵדיּה  ּדְ   . ּבְ

  
ָממֹוָנא זֹוְמִמים ֵעִדים   ה,א   ! ִליְתֵני - הּוא ּדְ

  
י ָלּה  ָסַבר ַרּבִ   , ֲעִקיָבא ּכְ

ָאַמר ִמין ֵאין: ּדְ ּלְ י ַעל ְמׁשַ   . ַעְצָמן ּפִ
  

י ֵליּה  ָסַבר ִאי ַרּבִ   , ֲעִקיָבא ּכְ
ֵרי ִליְתֵני ְווֵני ּתְ   , ׁשֹור ּגַ
יק ׁשֹור ִליְתֵני ַאּזִ   , ׁשֹור ּדְ

יק ׁשֹור ְוִליְתֵני ַאּזִ   , ָאָדם ּדְ
ְתַנן   : ּדִ

י"   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
ם ַאף ָחַבל תָּ ָאָדם ׁשֶ ם ּבְ ּלֵ מֹוָתר ְמׁשַ ֵלם ֶנֶזק ּבְ   !(בבא קמא לג.) "ׁשָ

  
ְבֵריּה  ָהא י ּתַ   , ִלְגִזיֵזיּה  ֲעִקיָבא ַרּבִ

ַתְנָיא   : ּדְ
י"   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ

ם ַאף ָיכֹול ָחַבל תָּ ָאָדם ׁשֶ ם ּבָ ּלֵ יה ִמן ְיׁשַ   ? ָהֲעִלּיָ
ְלמּוד ה": לֹוַמר תַּ   , )לא, כא שמות( 12"לוֹ  ֵיָעׂשֶ

ם ִמּגּופוֹ  ּלֵ ם ְוֵאינוֹ , ְמׁשַ ּלֵ יה ִמן ְמׁשַ   . "ָהֲעִלּיָ
  
ה, ָהאֹוֵנס" ם ְוַהּמֹוִציא, ְוַהְמַפתֶּ ָממֹוָנא, "ַרע ׁשֵ   ! ִליְתֵני - הּוא ּדְ
  

ךְ  ַמה ְפׁשָ    ּנַ
ָנא - ֶנֶזק ִאי   .ֵליּה  ּתָ
ָנא - ַצַער ִאי   . ֵליּה  ּתָ
ת ִאי ָנא -  ּבֹׁשֶ   . ֵליּה  ּתָ

                                                           
12
ט ַהזֶּ   ּפָ ׁשְ ּמִ ח ּכַ ח אֹו ַבת ִיּגָ ה ּלוֹ אֹו ֵבן ִיּגָ   ה ֵיָעׂשֶ

  רש"י
. כתיבי חמשים כסף כתיב אונס ומפתה

באונס (דברים כב) ובמפתה כתיב (שמות 
כב) כסף ישקל כמוהר הבתולות כמוהר 

   בתולים של אונס דהיינו חמשים כסף:
מאה . כתיב וענשו אותו מוציא שם רע

   כסף (דברים כב):
   . תרומה:מטמא
   . תרומה בחולין:מדמע
. יין לע''ז ובמס' גיטין (דף נב:) ומנסך

מפרש אמאי לא קם ליה בדרבה מיניה. 
מטמא מדמע ומנסך לא כתיבי בהדיא 
ואפ''ה הוו אבות שבכלל נזק הן ונזק 
ממון כתיב בתורה (ויקרא כד) מכה נפש 

א בהמה ישלמנה ומנסך את היין ליכ
למימר שניסכו ביין נסך שזרק בו דלא 
קמחסריה ולא מידי דהא מזבין ליה בר 

   מדמי יין נסך שבו:
. שמגיע שרץ בתרומת כהן ומטמא

   דאפסדה מיניה:
. המודה מעצמו וגזלן דלא משלמי גנב

   אלא קרן ליתני:
. דהתם נמי תנא ליה שומר חנם והשואל

שייך גניבה כגון שטען שנגנב הימנו והרי 
בידו ואמרינן בפרק מרובה (לקמן דף  היא

סג:) דטוען טענת גנב כגנב וטוען טענת 
גזלן כגזלן והא דנקט הכא והשואל לאו 
דוקא דהא לא משכחת ביה דנפטר לא 
בטוען טענת גנב ולא בטוען טענת גזלן 

   שהרי הוא חייב בכולו:
. שומר חנם אע''ג דאתא לידיה בהיתירא

מנו מיהו דהשתא טוען טענת גנב שנגנב הי
מעיקרא כי אתא לידיה בהיתירא אתא 
לידיה וגנב וגזלן ממונא אתא לידיה 

  באיסורא: 
. דכל המשלם עדים זוממין דממונא הוא

יותר ע''מ שהזיק כגון כפל ותשלומי 
ארבעה וחמשה קרי קנס כדלקמן בהך 
פירקין (ד' טו:) וכגון כל דבר קצוב 
האמור בתורה כגון חמשים של אונס 

ה של מוציא שם רע כולהו ומפתה ומא
   הוי קנסא אבל מידי אחרינא ממונא:

. דאמר במס' מכות בפ''ק סבר לה כר''ע
(ד' ג.) עדים זוממין אין משלמים על פי 
עצמן כגון אם הוזמו בב''ד זה ולא הספיק 
בעל דין להעמידן בדין ולתובען והלכו 
למקום אחר והודו שם בב''ד ואמרו 

י פטורין אלמא הוזמנו בבית דינו של פלונ
   קנסא הוא ומודה בקנס פטור:
. דהא לר''ע אי ר''ע ליתני תרי גווני שור

יש חילוק בין תשלומין של שור דאזיק 
שור דלא משלם אלא חצי נזק לתשלומי 
שור דאזיק אדם דתנן לקמן בפ' המניח 

   את הכד (דף לג.) ר''ע אומר כו':
. אם חבל אדם בשור תם ותם במותר

ד חבלה שחבל שור באדם באדם ושמו ב''
יותר מחבלה שחבל האדם בשור משלם 

   בעל השור אותו עודף:
. לכח אגרופו כדאמר בסנהדרין לגזיזיה

   בפ''ק (דף ז.) אדייה לגזיזה וקם:
יכול ישלם תם שחבל באדם מן העלייה 

. ואשתכח דלא משלם נזק שלם ת''ל כו'
   אלא כמו שהשור שוה:

שחמשים כסף . אונס ומפתה דממונא הוא
לבד הוי קנס אבל יש בו פגם ששוה עכשיו 
פחות מדמעיקרא כדאמר בכתובות (דף 

   מ.) ובושת דממונא הוא:
. משום מאי איצטריך ליה ה''ג מה נפשך

   למיתני אי משום צער תנא ליה:
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ָגם ִאי   . ֶנֶזק ַהְיינוּ  -  ּפְ
  ? ְקָנָסא - ְלֵמיַמר ָלךְ  ִאית ַמה

ְקָנָסא   ! ָקַמְייֵרי לֹא - ּבִ
  
א" ַע , ַהְמַטּמֵ ךְ , ְוַהְמַדּמֵ ָממֹוָנא, "ְוַהְמַנסֵּ   ! ִליְתֵני -  הּוא ּדְ
  

ךְ  ַמה ְפׁשָ   , ּנַ
ק ִאי ֵאינוֹ  ֶהיּזֵ ר ׁשֶ ֵמיּה  ִניּכָ ק ׁשְ ָנא ָהא -  ֶהיּזֵ   , ֶנֶזק ֵליּה  ּתָ
ק ִאי ֵאינוֹ  ֶהיּזֵ ר ׁשֶ ֵמיּה  לֹא ִניּכָ ק ׁשְ   , ְקָנָסא ֵליּה  ֲהָוה -ֶהיּזֵ

  . ָקַמְייֵרי לֹא ּוִבְקָנָסא
  

י ָקָסַבר ֵליָמא יא ַרּבִ ק ִחּיָ ֵאינוֹ  ֶהיּזֵ ר ׁשֶ ֵמיּה  לֹא ִניּכָ ק ׁשְ   , ֶהיּזֵ
ִאי ֵמיּה  ּדְ ק ׁשְ ָנא ָהא ֶהיּזֵ   !"ֶנֶזק" ֵליּה  ּתָ

  
ָנא ָקא ּתָ ָרא ֶהיּזֵ ִמיְנּכְ   ,ּדְ

ָקא ְוָתָנא לֹא ֶהיּזֵ ָרא ּדְ   . ִמיְנּכְ
  

ָלָמא ׁשְ א ּבִ יָדן ְלַתּנָ   , ּדִ
ָנא י ְלַמעּוֵטי ִמְנָייָנא ּתָ ַרּבִ ְעָיא ּדְ   .אֹוׁשַ
י ְעָיא ְוַרּבִ ָנא, אֹוׁשַ י ְלַמעּוֵטי ִמְנָייָנא ּתָ ַרּבִ יא ּדְ   . ִחּיָ
א י ִמְנָייָנא ֶאּלָ ַרּבִ יא ּדְ   ? ַמאי ְלַמעּוֵטי ִחּיָ

  
ל, מֹוֵסר ְלַמעּוֵטי   . ּוְמַפּגֵ

  
  ! ְוִליְתֵני

ָלָמא ׁשְ ל ּבִ ים -  ְמַפּגֵ ָקָדׁשִ   , ָקַמְייֵרי לֹא ּבְ
א ֵני לֹא ַטְעָמא ַמאי -  מֹוֵסר ֶאּלָ   ? ּתָ

  
אִני ִדיּבּוָרא מֹוֵסר ׁשַ   , ּדְ

  . ָקַמְייֵרי לֹא ּוְבִדיּבּוָרא
  

ם מֹוִציא" ְוָהא ִדיּבּוָרא "ַרע ׁשֵ ֵני הּוא ּדְ   ! ְוָקּתָ
  

יּבּוָרא ִאית ּדִ יּה  ּדְ ה ּבֵ   . הּוא ַמֲעׂשֶ
  

יּבּוָרא "זֹוְמִמין ֵעִדים" ְוָהא ֵלית ּדִ יּה  ּדְ ה ּבֵ ֵני, הּוא ַמֲעׂשֶ   ! ְוָקּתָ
  

ב ַעל ַאף, ָהָתם ֵלית ּגַ יּה  ּדְ ה ּבֵ   , ַמֲעׂשֶ
ה ַקְרֵייּה  ַרְחָמָנא   , ַמֲעׂשֶ
ְכִתיב יֶתם": ּדִ ר לוֹ  ַוֲעׂשִ ֲאׁשֶ   , )יט, יט דברים( 13"ְלָאִחיו ַלֲעׂשֹות ָזַמם ּכַ

  
ָלָמא ׁשְ א ּבִ יַדן ְלַתּנָ ָנא ּדִ ַלל" ָאבֹות" ּתָ א ִמּכְ ִאיּכָ   . ּתֹוָלדֹות ּדְ

א י ֶאּלָ יא ְלַרּבִ י ִחּיָ ְעָיא ְוַרּבִ ַלל ָאבֹות, אֹוׁשַ א ִמּכְ ִאיּכָ   , ּתֹוָלדֹות ּדְ
  ? ִניהוּ  ַמאי ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן

  
י ָאַמר הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
ן ָאבֹות, ּכּוּלָ ם ּכְ ּלֵ יַטב ְלׁשַ   . ִמּמֵ

  
  ? ַטְעָמא ַמאי
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ךָ   ְרּבֶ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּקִ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ   ַוֲעׂשִ

  רש"י
. מערב תרומה עם חולין מדמע

של חבירו דהשתא מזבין להו 
בזול לפי שאין יכול לאוכלה 

  אלא כהן:
. שניסך יין חבירו לע''ז מנסך

ואסרו בהנאה הואיל ועביד ביה 
   מעשה בגופיה דיין:

. כגון הכא דאין שאינו ניכר
הנזק ניכר בתוך הפירות דלא 

   חסר להו:
רבי חייא לא לימא קסבר 

. ומשום דקנס הוא שמיה היזק
תני דלא הוי בכלל אבות דרבי 

   אושעיא:
אלא מניינא דרבי חייא למעוטי 

   . דלא מחשיב בהדייהו:מאי
. מלשין שמוסר ממון מוסר

   חבירו לעובד כוכבים:
. כהן ששחט קרבנו של ומפגל

ישראל חטאת לשום שלמים 
דאין הקרבן עולה לחובת בעליו 

   וצריך אחר:
   . ר' חייא האי מוסר:וליתני ליה

מוציא שם רע דיבורא דאית 
   . בעילה:ביה מעשה

. כדפרשינן מכלל דאיכא תולדות
לעיל לכל חד וחד נגיפה ונשיכה 
לקרן נתחככה להנאתה תולדה 

   דשן וכן לכולן:
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ַחת"   :ַאְתָיא 14"תַּ
  , (שמות כא, לו) 

15"ְנִתיָנה"
  , (שמות כא, לב) 

ם" ּלֵ 16"ְיׁשַ
  , (שמות כא, ד) 

ֶסף" 17"ּכֶ
  . (שמות כא, לד) 
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ֹור וְ   ַחת ַהׁשּ ם ׁשֹור ּתַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ׁשַ ְמֶרּנּו ּבְ ְלׁשֹם ְולֹא ִיׁשְ מֹול ׁשִ ח הּוא ִמּתְ י ׁשֹור ַנּגָ ת ִיְהֶיה ּלוֹ אֹו נֹוַדע ּכִ   ַהּמֵ
15
ֵקלִאם   ֹור ִיסָּ ן ַלאדָֹניו ְוַהׁשּ ָקִלים ִיּתֵ ים ׁשְ לֹׁשִ ֶסף ׁשְ ֹור אֹו ָאָמה ּכֶ ח ַהׁשּ   ֶעֶבד ִיּגַ
16
ְהֶיה ַלאדֶֹניָה ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפוֹ   ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ ה ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאׁשּ ָ ן לֹו ִאׁשּ   ִאם ֲאדָֹניו ִיּתֶ
17
ם כֶּ   ּלֵ ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ ת ִיְהֶיה ּלוֹ ּבַ יב ִלְבָעָליו ְוַהּמֵ   ֶסף ָיׁשִ

  רש"י
. דבכולהו כתיב תחת נתינה כו'

או תחת וגמרינן תחת תחת 
משור מועד דכתיב ביה שור 
תחת השור מה התם ממיטב 
דגמר משן ורגל דכתיב ביה 
מיטב שדהו אף כאן מיטב שאם 
בא לשלם קרקע לניזק בשביל 
הזיקו מגביהו מן העידית או 
נתינה וגמר נתינה נתינה משור 
שנגח את העבד דכתיב ביה יתן 

דוניו או ישלם וגמר משן לא
ורגל דכתיב בהן מיטב כרמו 
ישלם או כסף וגמרי מבור 
דכתיב ביה כסף ישיב לבעליו 
וארבע אבות גמירי כולהו משן 
ורגל בשומר חנם כתיב אשר 
ירשיעון אלהים ישלם בשואל 
כתיב בעליו אין עמו שלם ישלם 
בנושא שכר כתיב אם גנוב יגנב 
מעמו ישלם שוכר אינו כתוב 

ורה אבל דינו כנושא שכר בת
בנזק דחובל בחבירו כתיב נתינה 
כן ינתן בו והיינו ממון הניתן 
מיד ליד כדדרשינן בהחובל 
(לקמן דף פד.) בצער כתיב פצע 
תחת פצע ודרשינן ליה לקמן 
בהחובל (דף פה.) פצע תחת פצע 
ליתן צער במקום נזק בריפוי 
ושבת כתיב נתינה שבתו יתן 

גבי  ורפא ובשבת כתיב תחת
אונס ומפתה דכתיב תחת אשר 
עינה ודרשינן בכתובות בפרק 
אלו נערות (דף מ:) חמשים כסף 
תחת העינוי מכלל דאיכא בושת 
ופגם לישנא אחרינא הואיל 
וכתיב בחובל בחבירו תחת 
דכתיב תחת פצע כולהו חמשה 
דברים דידיה מהתם גמרינן 
בתשלומי כפל כתיב ישלם שנים 

תיב ובתשלומי ארבעה וחמשה כ
חמשה בקר ישלם תחת וגו' 
וקרן דגנב בכלל כפל הוא ובגזל 
כתיב נתינה ונתן לאשר אשם לו 
(במדבר ה) בעדים זוממין כתיב 
בהו נפש בנפש (דברים יט) 
וכמאן דכתיב תחת דמי באונס 
ומפתה ומוציא שם רע כתיב 
כסף ונתן לאבי הנערה חמשים 
כסף (שם כב) היינו אונס מפתה 

הבתולות כסף ישקול כמוהר 
(שמות כב) במוציא שם רע 
וענשו אותו מאה כסף (דברים 
כב) מטמא ומדמע ומנסך בכלל 

   נזק הן ובנזק כתיב ביה תחת:
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  רש"י

   . למה לי למיתני כלל:מאי קאמר
. במה מצינו בשור שהוא מזיק וחייב אף המבעה שהוא מזיק ותיתי אידך מינה

   יהא חייב:
  . כדמפרש לעיל רב לטעמיה ושמואל לטעמיה: לא אתיא

. שור ומבעה ותיתי אש מינייהו דכי פרכת מה לקרן שכן לכתוב רחמנא תרתי
למימר שן תוכיח מה לשן שיש הנאה להזיקו קרן יוכיח כוונתו להזיק איכא 

ולרב דאמר מבעה זה אדם תיתי הכי כי פרכת מה לשור שכן כוונתו להזיק 
תאמר באש אדם יוכיח שאפילו אין כוונתו להזיק חייב כדתנן (לקמן דף כו.) 
אדם מועד בין ער בין ישן מה לאדם שכן חייב בארבעה דברים שור יוכיח הצד 

   ן שדרכן להזיק ושמירתן עליך אף אני אביא אש:השוה שבה
. דלא ראי קרן ומבעה שיש בהן רוח חיים הדר אמר חדא מתרתי נמי לא אתיא

   כהרי אש כו':
. אי כתיב בור וחדא מהנך אתיא כולהו וכולהו כי שדית בור בינייהו אתיא

ור [מההוא ומאידך] בצד השוה דאי כתיב בור וקרן אתיא שן מינייהו הכי מה ב
שאין דרכו לילך ולהזיק חייב שן שדרכו לילך ולהזיק לא כל שכן מה לבור שכן 
תחילת עשייתו עומד לנזק תאמר בשן קרן יוכיח מה לקרן שכן כוונתו להזיק בור 
יוכיח וחזר הדין הצד השוה שבהן שדרכן להזיק וממונך כו' אף אני אביא שן וכן 

עשייתו לנזק תאמר ברגל קרן  רגל מקרן ובור דכי פרכת מה לבור שכן תחילת
יוכיח מה לקרן שכן כוונתו להזיק בור יוכיח וכן אש מקרן ובור בכולן תחילת 
הדין מה בור שאין דרכו לילך ולהזיק חייב אלו כולן שדרכן לילך ולהזיק לא 
כ''ש מה לבור שכן תחילת עשייתו כו' וכן אי כתב רחמנא בור ושן אתו כולהו 

י דינא מה בור שאין דרכו לילך ולהזיק חייב רגל ואש אינך נמי לבר מקרן בהא
לא כל שכן וכן אדם מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק תאמר בכל אלו שן תוכיח 
מה לשן שכן יש הנאה להזיקו תאמר בכל אלו בור תוכיח הצד השוה כו' אף אני 
אביא כל אלו אבל קרן לא אתיא מינייהו דאיכא למיפרך מה להצד השוה שבבור 
ושן שכן מועדים מתחילתן תאמר בקרן וכן אי כתיב בור ורגל אתיא כולהו מהא 
דינא דבור לבר מקרן דכי פרכת מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק תאמר בשן 
ואש ואדם רגל יוכיח מה לרגל שכן הזיקו מצוי דכל שעה היא מהלכת תאמר 

אלו אבל קרן לא  בכל אלו בור יוכיח וחזר הדין הצד השוה כו' אף אני אביא כל
אתיא דמה להצד השוה שבהן שמועדין מתחילתן תאמר בקרן וכן אי כתב בור 
ואש הוה אתו אינך בהאי דינא מבור וכי פרכת מה לבור שכן תחילת עשייתו 
לנזק תאמר ברגל ושן ואדם אש תוכיח מה לאש שכן מועדת לאכול בין שראוי 

תאמר בשן שאינה מועדת אלא לה בין שאינו ראוי לה כגון עצים כלים ואבנים 
לדבר הראוי לה בור יוכיח שאינו מועד אלא לדבר הראוי לה דבר שאינו ראוי לה 
מאי ניהו אדם דכתיב ונפל שמה שור או חמור שור ולא אדם חמור ולא כלים 
דאם נפל בבור אדם וכלים פטור בעל הבור הצד השוה שבהן כו' אף אני אביא שן 

דכי אמרת אש תוכיח ליכא למיפרך מה לאש מידי  ואתו אדם ורגל בפלגי דינא
אבל קרן לא אתיא דמה להצד השוה בבור ואש שכן מועדים מתחילתן ולהכי 
נקט רבא בור דמחד מאידך לא מצי למימר כי שדית חד בינייהו אתו כולהו 
מההוא ומחד מאידך דהא מכל תרי מינייהו לא הוה אתו לא קרן ולא בור קרן 

לא דמה לכולהו שכן מועדין מתחילתן ובור נמי לא אתיא  מאש ורגל ושן ואדם
דמה לכולהו שכן דרכן לילך ולהזיק ואי קשיא לך לימא כי שדית קרן בינייהו אי 
נקט קרן איכא תרי דלא אתי מינה ומחד מאידך דאי נקט או רגל או שן או אדם 

ח בהדי קרן לא אתיא אש מינייהו דפרכינן מה להצד השוה שבהם שיש בהם רו
חיים וכן בור נמי לא אתיא מינייהו ואי נקט אש בהדי קרן לא אתיא שן ובור 
מינייהו דכי פרכינן מה לאש שכן אוכלת אפילו דבר שאין ראוי לה כגון כלים 
תאמר בשן דפטור על הכלים כדתנן במתניתין ליכא למימר קרן יוכיח ובור נמי 

  בבור:לא אתי מינייהו שכן דרכן לילך ולהזיק מה שאין כן 
   . לא איתפרש היכא:ולמאן דאמר כו'

   . למה שיש בזה מה שאין בזה:להלכותיהן
. דכתיב בהו ובער בשדה אחר דלא חייבין אלא ברשות לפוטרן ברשות הרבים

   הניזק:
. לקמן בשילהי פרק שור שנגח את הפרה ודרשה דבור פלוגתא דרבי יהודה ורבנן

כא ליה למיכתב דהא מכל תרי נראה בעיני דכדי נסיב לה דהא בור איצטרי
מינייהו לא נפק דכולהו דרכן לילך ולהזיק לבר מבור אלא איידי דדריש להלכות 

   האחרים נקט לה נמי:
   . כדדרשינן שור ולא אדם:לפטור בו את האדם

   . להכי כתביה רחמנא:אדם
   . צער ריפוי שבת ובושת משא''כ בכל הני:לחייבו בארבעה דברים

. שאם היו בגדים טמונים בגדיש פטור המבעיר דכתיב ביה ןלפטור בו את הטמו
(שמות כב) או הקמה ודרשינן בשילהי הכונס צאן לדיר (לקמן דף ס.) מה קמה 
בגלוי אף כל גלוי לאפוקי טמון דלא מה שאין כן בשור ובור ומבעה ורבי יהודה 

  קא פליג התם: 
סכסכה אבניו חייב  . שאם ליחכה האש חרישתו של חבירו אולאתויי ליחכה נירו

באבנים שייך לשון סכסוך שלא נשרפו לגמרי אלא שסכסכה ונדבקה האש בהן 
וסכסכה מעט כדאמרינן (חולין דף יז:) גבי פגימת סכין מסוכסכת מרוח אחת 
שלא נפגמה מב' צדדין לגמרי . ולהכי כתב אש לחייבו בהני דנפקא לן התם מאו 

תא דליחייב בדבר שאינו ראוי לה השדה דלא שמעינן מהנך דמתניתין הא מיל
  כגון הכא שאין עיקר אש בכך:
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ֹור ֲהֵרי לֹא" ֲהֵרי ַהׁשּ ְבֶעה ּכַ    ."ַהּמַ

    
  ? ָקָאַמר ַמאי

  
ֵמיּה  ְזִביד ַרב ָאַמר ְ   : ָרָבאּדְ  ִמׁשּ
  : ָקָאַמר ָהִכי

יּה  ִאיָדךְ  ְוֵתיֵתי, ָחָדא ַרְחָמָנא ִלְכּתֹוב   ,ִמיּנֵ
  . ַאְתָיא לֹא ֵמֲחָדא ֲחָדא: ָאַמר ֲהַדר

  
   

  
ׁש  ְוֶזה ֶזה ְולֹא" ּיֵ ֶהן ׁשֶ ים רּוַח  ּבָ   . "ַחּיִ

  ? ָקָאַמר ַמאי
  

א ַרב ָאַמר ּיָ ְרׁשִ ֵמיּה  ְמׁשָ ְ   : ָרָבאּדְ  ִמׁשּ
  : ָקָאַמר ָהִכי

י   ה,ב ְרּתֵ ְייהּו.  ,ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּתַ   ְוֵתיֵתי ִאיָדְך ִמיּנַ
י ָלא ָאֵתי :ֲהַדר ָאַמר ְרּתֵ    .ֲחָדא ִמּתַ

  
   :ָרָבאָאַמר 

יַנְייהּו,  ֵדית ּבֹור ּבֵ י ׁשָ הּו, ּכִ   ְוכּוּלְ
הּו ּבְ  ד'ָאְתָיא ּכּוּלְ   . 'ַמה ַהּצַ

  ֶקֶרן, ִמ ְלַבר 
א ְלִמיְפַרְך:  ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ָתן.  ִחיּלָ ן מּוָעִדין ִמּתְ ּכֵ הּו ׁשֶ   ַמה ְלכּוּלְ
יק, וּ  וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ ּכַ ה, ֶקֶרן ֲעִדיָפא ׁשֶ ַרּבָ ָאַמר ַאּדְ   ְלַמאן ּדְ

   .ֲאִפיּלּו ֶקֶרן ַנִמי ָאְתָיא
  

ְתִביְנהּו ַרֲחָמָנא א, ְלַמאי ִהְלְכָתא ּכָ    ?ֶאּלָ
  

   .ְלִהְלכֹוֵתיֶהן
  

ה ְלמּוֶעֶדת.  - ֶקֶרן  ּמָ ין ּתַ ק ּבֵ   ְלַחּלֵ
ן ְוֶרֶגל  ְרׁשּות -ׁשֵ ים.  ְלפֹוְטָרן ּבִ   ָהַרּבִ

ִלים -ּבֹור     .ִלְפטֹור ּבֹו ֶאת ַהּכֵ
  

יּולְ  יב ּדִ ְיהּוָדה  ַרּבִ בֹורְמַחּיֵ   ? ַעל ִנְזֵקי ֵכִלים ּבְ
  

  ִלְפטֹור ּבֹו ֶאת ָהָאָדם. 
  

ָבִרים -ָאָדם  ָעה ּדְ ַאְרּבָ יבֹו ּבְ    .ְלַחּיְ
מּון.  - ֵאׁש    ִלְפטֹור ּבֹו ֶאת ַהּטָ

  
יּולְ  ֵאׁש, ְלַאּתּוֵיי ַמאי?  ּדִ ְיהּוָדה  ַרּבִ יב ַעל ִנְזֵקי ָטמּון ּבְ   ְמַחּיֵ
    

   .ֲאָבָניוִסְכְסָכה ִליֲחָכה ִנירֹו, וְ  - ְלַאּתּוֵיי    ו,א
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ֶהן" ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ן -  [ ַהּצַ ְרּכָ ּדַ יק ׁשֶ ִמיָרָתן, ְלַהּזִ    ."]ָעֶליךָ  ּוׁשְ
  

   ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ינוֹ  ,ְלַאּתּוֵיי ַאְבנוֹ  ּגֹו, ְוָנְפלּו וּ  ,ַסּכִ ראׁש ּגַ יָחן ּבְ ִהּנִ אֹו, ׁשֶ ָ יקוּ ְב ַמׂשּ    .רּוַח ְמצּוָיה, ְוִהּזִ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

ָקא ָאְזִלי ָקא ַמְזִקי  ֲהֵדי ּדְ    !'ֵאׁש 'ַהְיינּו  -ִאי ּבַ
ָנא  ִמיָרתֹו ָעֶליָך. ּכַח ַאֵחר ְמעֹוָרב ּבֹו, וּ ּדְ  'ֵאׁש 'ַמאי ׁשְ   ָממֹוְנָך, ּוׁשְ
ֶהן, וּ ָהֵני ַנִמי ּכֹ  ִמיָרתַח ַאֵחר ְמעֹוָרב ּבָ   ָעֶליָך!  וֹ ָממֹוְנָך, ּוׁשְ

  
ַנְייִחי ַתר ּדְ א ּבָ    ,ְוֶאּלָ

ַאְפְקִריְנהּו  מּוֵאל ַהְיינּו  - ִאי ּדְ ין ִלׁשְ ין ְלַרב ּבֵ   , 'ּבֹור'ּבֵ
ָנא  ִמיָרָתן  ר'וֹ בּ 'ַמאי ׁשְ יתֹו ְלֵנֶזק, ּוָממֹוְנָך, ּוׁשְ ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ ן ּתְ ּכֵ ֶ    .ָעֶליךָ ׁשּ

ִמיָרָתן ָעֶליָך!  יָתן ְלֵנֶזק, וָממֹוְנָך, ּוׁשְ ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ   ָהֵני ַנִמי ּתְ
א    לֹא ַאְפְקִריְנהּו. ּדְ ֶאּלָ

מּוֵאל לִ  ם ִמ " :ָאַמרּדְ ׁשְ    !'ּבֹור'ַהְיינּו  -  "ָלַמְדנוּ  'ּבֹורוֹ 'ּכּוּלָ
  

ַאְפְקִריְנהּו  מּו לְ וְ ְלעֹוָלם ּדְ   , 'בֹור'ָלא ּדָ
ָהֵני  ר'וֹ בּ 'ַמה לְּ  ן ֵאין ּכַח ַאֵחר ְמעֹוָרב ּבֹו, ּתאַמר ּבְ ּכֵ ֶהןׁשֶ ּכַח ַאֵחר ְמעֹוָרב ּבָ   !ׁשֶ

   .ּתֹוִכיַח  'ֵאׁש '
יק,  'ֵאׁש 'ַמה לְּ  ְרּכֹו ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ ן ּדַ ּכֵ   ׁשֶ

   .ּתֹוִכיַח  ר'וֹ בּ '
ין   . ְוָחַזר ַהּדִ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ל' –ְלַאּתּוֵיי  ְלּגֵ ְתּגַ ַרְגֵלי ָאָדם ּוְבַרְגֵלי ְבֵהָמה 'ּבֹור ַהּמִ   .ּבְ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ַאְפְקִריְנהוּ  ין לִ  -  ִאי ּדְ ין ְלַרב ּבֵ מּוֵאל ַהְיינּו ּבֵ   , 'ּבֹור'ׁשְ

ת  ִחיּלַ ן ּתְ ּכֵ ָנא ּבֹור ׁשֶ ִמיָרתֹו ָעֶליךָ ַמאי ׁשְ יתֹו ְלֵנֶזק, ּוׁשְ ּיָ    ,ֲעׂשִ
ִמיָרָתן ָעֶליָך!  ,ָהֵני ַנִמי יָתן ְלֵנֶזק, ּוׁשְ ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ   ּתְ

א    .לֹא ַאְפְקִריְנהוּ ּדְ ֶאּלָ
מּוֵאל  ם ִמ " :ָאַמרּדְ ִלׁשְ   ַהְיינּו ּבֹור!  -  "ָלַמְדנוּ  'ּבֹורוֹ 'ּכּוּלָ

  
ַאְפְקִריְנהּו  ֵמי לְ ָלא וְ ְלעֹוָלם ּדְ    ,'רבוֹ 'ּדָ

ְרמּו לֹו,  ר'וֹ בּ 'ַמה לְּ  יו ּגָ ן ַמֲעׂשָ ּכֵ   ׁשֶ
ָהֵני  ְרמּו לוֹ ּתאַמר ּבְ יו ּגָ ֵאין ַמֲעׂשָ    ?ׁשֶ

  
  יֹוִכיַח,  ר'וֹ ׁש '

כֵּ  ֹור'ׁש 'ַמה לְּ  יקׁשֶ ְרּכֹו ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ    !ן ּדַ
  ּתֹוִכיַח.  ר'וֹ בּ '

ְרִאי זֶ  ין, לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ   ה.ְוָחַזר ַהּדִ
  

ר ַאֲהָבה א ּבַ   ָאַמר:  ַרב ַאּדָ
ַתְנָיא - ְלַאּתּוֵיי     :ָהא ּדְ

ָאְמרּו: " ל ֵאּלּו ׁשֶ יבֹוֵתיֶהן, "ּכָ    ,"ֹוְרִפין ְמָערֹוֵתיֶהןגוְ ּפֹוְתִקין ּבִ
ה  ימֹות ַהַחּמָ   ֵאין ָלֶהם ְרׁשּות, - ּבִ

ִמים  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ֵיׁש ָלֶהם ְרׁשּות.  -ּבִ
יקּו  ְרׁשּות, ִאם ִהּזִ ּבִ י ׁשֶ ם -ַאף ַעל ּפִ ּלֵ יִבים ְלׁשַ   . "ַחּיָ

  רש"י
הצד השוה שבהן שדרכן להזיק 

. דמשמע אף כל שדרכו כו'
להזיק ושמירתו עליך ומאי 

   מצית לאתויי:
דאש היא . דתולדה היינו אש

דמאי שנא אש מינה שכן כח 
אחר מעורב בה הני נמי כח אחר 

   כו':
. מזקי בהן שור או בתר דנייחי

   חמור:
אי דאפקריה בין לרב בין 

. דפליגי בהפקר בפ' לשמואל
   המניח את הכד (לקמן דף כח:):

. דתרוייהו אמרי כל היינו בור
תקלה שהפקיר נפקא לן מבור 

ר דחייב דכי היכי דחיובא דבו
הוא ברה''ר דהוי הפקר 
כדאמרינן בפ' שור שנגח את 
הפרה (לקמן דף מט:) שעל 
עסקי כרייה ופתיחה באה לו אף 
כל תקלתו שהפקיר חייב דהא 
נמי תחילת עשייתן לנזק דהוה 
ליה לאסוקי אדעתיה דסופו 

   ליפול ברוח מצויה:
. והיינו דנקט במתני' אש תוכיח

   הצד השוה:
אלו לא  . אבלשכן דרכו לילך כו'

הזיקו בהליכתן אלא השור 
   והחמור נתקל בהן:

. דאיכא למפרך וחזר בהן הדין
מה לבור שכן אין כח אחר 
מעורב בו ואתיא בהצד השוה 

   דמתניתין:
. כגון הניח אבן בורו המתגלגל

ברה''ר ובעודה במקומה לא 
הזיקה וגלגלה רגלי אדם ובהמה 

   למקום אחר והזיקה שם:
. לא כו'אי בהדי דאזלי מזקי 

גרס והכי גרסינן היכי דמי אי 
דאפקרה בין לרב בין לשמואל 

   כו':
. כרייתו גרמה את מעשיו

ההיזק אבל מעשיו של זה לא 
הזיקו אלא רגלי אדם ובהמה 

   שגלגלוהו:
. שאין מעשה בעלים שור יוכיח

גרמו ההיזק אלא ממונו הזיק 
והיינו הצד השוה דנקט 

   במתניתין:
ואזיל  . וקחשיבכל אלו שאמרו

להו אלו הפותקים ביבותיהם 
וגורפים מערותיהם כלומר כל 
אלו שאמרו חכמים שיש להן 
רשות להשליך נזקיהן לרה''ר 
ואלו הן פותקין ביבותיהן 
פותחין צינורותיהן המקלחים 
שופכים ששופכין מחצריהן 

   לר''ה:
. ומשליכין וגורפין מערותיהן

   זבליהן לרה''ר:
 .בימות החמה אין להם רשות

מפני שהרחוב נאה והוא 
מקלקלו אבל בימות הגשמים 
שהרחובות מלוכלכות יש להן 

   רשות:
. ב''ד משליכין ואע''פ שברשות

  אם הזיקו חייבין:
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ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ָקָאְזִלי ַמְזִקי  ֲהֵדי ּדְ   ּכחֹו הּוא,  -ִאי ּבַ

ַנֵייח.  ַתר ּדְ א ּבָ   ֶאּלָ
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ַאְפְקִריְנהּו  ין לִ  - ִאי ּדְ ין ְלַרב ּבֵ מּוֵאל ּבֵ   , 'ּבֹור'ַהְיינּו  -ׁשְ
ָנא  ִמיָרתֹו ָעֶליךָ ּדִ  ר'וֹ בּ 'ַמאי ׁשְ יתֹו ְלֵנֶזק, ּוָממֹוְנָך, ּוׁשְ ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ   , ּתְ

ִמיָרָתן ָעֶליָך!  יָתן ְלֵנֶזק, ּוָממֹוְנָך, ּוׁשְ ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ   ָהֵני ַנִמי ּתְ
  

א    לֹא ַאְפְקִריְנהּו. ּדְ ֶאּלָ
מּוֵאל  ם ִמ " :ָאַמרּדְ ִלׁשְ   ! 'ּבֹור'ַהְיינּו  "ָלַמְדנוּ  "ּבֹורוֹ "ּכּוּלָ

  
ַאְפְקִריְנהוּ     ,ְלעֹוָלם ּדְ

ֵמי לְ    , 'בֹור'ְוָלא ּדָ
ְרׁשּות,  ר'וֹ בּ 'ַמה לְּ  ּלא ּבִ ן ׁשֶ ּכֵ   ׁשֶ

ָהֵני  ְרׁשּותּדְ ּתאַמר ּבְ      .ּבִ
  

  יֹוִכיַח.  ר'וֹ ׁש '   ו,ב
כֵּ  ֹור'ׁש 'ַמה לְּ  יקׁשֶ ְרּכֹו ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ    !ן ּדַ

  ּתֹוִכיַח.  ר'וֹ בּ '
ין   . ְוָחַזר ַהּדִ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

ְתַנן - ְלַאּתּוֵיי     :ָהא ּדִ
יקּו " ים, ְוִהּזִ ְפלּו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּנָ טּור  - ַהּכֹוֶתל ְוָהִאיָלן ׁשֶ םּפָ ּלֵ ׁשַ   . ִמּלְ

   ,ִלְסּתֹור ַהּכֹוֶתלוְ  ,ָהִאיָלןֶאת ָנְתנּו לֹו ְזַמן ָלקֹוץ 
יקּו וְ  ַמן ְוִהּזִ תֹוְך ַהּזְ טּור,  - ָנְפלּו ּבְ   ּפָ

ַמן  יב –ְלַאַחר ַהּזְ   . (בבא מיעא קיז:) "ַחּיָ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ַאְפְקָרּה  ין לִ  - ִאי ּדְ ין ְלַרב ּבֵ מּוֵאל ַהְיינּו ּבֵ   , 'ּבֹור'ׁשְ

ָנא  ִמיָרתֹו ָעֶליךָ דּ  ר'וֹ בּ 'ַמאי ׁשְ יקֹו ָמצּוי, ּוׁשְ    ,ֶהּזֵ
ִמיָרָתן ָעֶליָך.  יָקן ָמצּוי, ּוׁשְ   ָהֵני ַנִמי ֶהּזֵ

מּוֵאל לֹא ַאְפַקִריְנהּו, לִ ּדְ ִאי  ם, ִמ "ָאַמר: ּדְ ׁשְ   ַהְיינּו ּבֹור!  - "ָלַמְדנוּ  'ּבֹורוֹ 'ּכּוּלָ
  

ַאְפְקִריְנהוּ  ֵמי לְ וְ  ,ְלעֹוָלם ּדְ   , 'בֹור'ָלא ּדָ
יתֹו ְלֵנֶזק,  ר'וֹ בּ 'ַמה לְּ  ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ ן ּתְ ּכֵ   ׁשֶ

ֵאין  ָהֵני ׁשֶ יָתן ְלֵנֶזקּתאַמר ּבְ ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ    !ּתְ
  יֹוִכיַח  ר'וֹ ׁש '

ן ּדַ  ר'וֹ ׁש 'ַמה לְּ  ּכֵ יקׁשֶ    !ְרּכֹו ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ
  ּתֹוִכיַח.  ר'וֹ בּ '
ין.  וְ    ָחַזר ַהּדִ
   

  

  רש"י
. והיינו אדם ותנא ליה כחו הוא

  במתניתין: 
. שברשות ב''ד הוא שור יוכיח

מהלך ברה''ר שהרי כל אדם יש 
לו רשות בכך ואם הזיק חייב 
אף אני אביא כו' והיינו הצד 

   השוה דמתני':
   . ב''ד:נתנו לו זמן

. מאי שנא בור שכן הזיקו מצוי
שדרך שנופלין שם בהמות ואי 
קשיא הא מילתא דאמרן לעיל 
דרגל הזיקה מצוי ולא בור לאו 
פירכא היא דבור הזיקו מצוי 
אבל אינו מצוי כ''כ כי רגל שכל 

   שעה היא מהלכת:
. בנין הכותל ונטיעת תחילת

  :האילן לא היה לנזק
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        ו, בו, בו, בו, ב .7
יק" ּזִ יק ָחב ַהּמַ ִהּזִ ׁשֶ   . "ּכְ
  

יק" ּזִ    !?"ָחב ַהּמַ
יק' ּזִ יב ַהּמַ ֵעי ֵליּה  'ַחּיָ    !ִמיּבָ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְלִמי הּוא,  א ְירּוׁשַ ּנָ   ַהאי ּתַ
 ְ ָתֵני ִליׁשּ יָלאּדְ    .ָנא ַקּלִ

  
  
  

  רש"י
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        ו, בו, בו, בו, ב .8
יק"[[[[     ִהּזִ יק ָחב - ּוְכׁשֶ ּזִ לּוֵמי ֵנֶזק] ] ] ] ַהּמַ ׁשְ ם תַּ ּלֵ ֵמיַטב[[[[    ְלׁשַ   ].].].]."ָהָאֶרץ ּבְ

  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ם"" ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ 18"ֵמיַטב ׂשָ

  , (שמות כב, ד) 
ֵדהוּ " ק,  - "ֵמיַטב ׂשָ ל ִניּזָ   ׁשֶ
ְרמוֹ " ק,  - "ּוֵמיַטב ּכַ ל ִניּזָ   ׁשֶ

ְבֵרי י  ּדִ ָמֵעאלַרּבִ   . ִיׁשְ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

א תּוב ֶאּלָ א ַהּכָ ית,    :לֹא ּבָ ִקין ִמן ָהִעיּדִ ּזָ   ִלְגּבֹות ַלּנִ

ׁש    . "ְוַקל ָוחֹוֶמר ַלֶהְקּדֵ
  

י  ָמֵעאל, ְוַרּבִ   ִיׁשְ
ֵמיָנה  ֵמיָנה,  - ָאַכל ׁשְ ם ׁשְ ּלֵ   ְמׁשַ
ה חּוׁשָ ֵמיָנה?!  -  ָאַכל ּכְ ם ׁשְ ּלֵ   ְמׁשַ

  

ר ָאִביןָאַמר    : ַרב ִאיִדי ּבַ
ַמאי ָעְסִקיַנן ָאַכל  :ָהָכא ּבְ גֹון ׁשֶ ין ָהֲערּוגֹות, ּכְ   ֲערּוָגה ּבֵ

ה ָאַכל,    :ָיְדִעיַנןְוָלא  חּוׁשָ   ִאי ּכְ
ֵמיָנה ָאַכל ֵמיָנה.  -  ִאי ׁשְ ם ׁשְ ּלֵ   ְיׁשַ

  

  : ָרָבאָאַמר 
ה ָאַכלכְ ּדִ  :ּוָמה ִאיּלּו ָיְדִעיַנן ה,  -  חּוׁשָ חּוׁשָ א ּכְ ם ֶאּלָ ּלֵ   לֹא ְמׁשַ

ָלא ָיְדִעיַנן א ּדְ ּתָ ֵמיָנה?!  :ָהׁשְ ם ׁשְ ּלֵ ֵמיָנה ָאַכל, ְמׁשַ ה ָאַכל אֹו ׁשְ חּוׁשָ   ּכְ
  !ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה

  

א ר ַיֲעקֹ ָאַמר  ,ֶאּלָ   : בַרב ַאָחא ּבַ
ַמאי ָעְסִקיַנן ית  :ָהָכא ּבְ ָהְיָתה ִעיּדִ גֹון ׁשֶ ק ּדְ ּכְ יק. ּדְ ִזיּבּוִרית כְּ ִניּזָ   ַמּזִ

ִליִגי    :ּוְבָהא ּפְ
י ַר  ָמֵעאל ָסַבר: ּבִ ּבִ ְייִמיַנן. ְד ִיׁשְ ק ׁשָ   ִניּזָ

י  ְייִמיַנן. ְד ֲעִקיָבא ָסַבר: ּבִ ְוַרּבִ יק ׁשָ   ַמּזִ
  

י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ָמֵעאל? ַרּבִ   ִיׁשְ
  

ֶדה"ֶנֱאַמר  ה  ְוֶנֱאַמר  (שמות כב, ד) "ׂשָ ֶדה"ְלַמּטָ     ,ְלַמְעָלה (שמות כב, ד) "ׂשָ
ֶדה"ַמה  ָ ק, ּדְ  -ָהָאמּור ְלַמְעָלה  "ׂשּ   ִניּזָ
ֶדה"ַאף  ה  "ׂשָ ק. ּדְ  - ָהָאמּור ְלַמּטָ   ִניּזָ

  
י     ?ֲעִקיָבאְוַרּבִ

  

ם" ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ    ,(שמות כב, ד) "ֵמיַטב ׂשָ
ם ּלֵ ָקא ְמׁשַ ָהֵאיְך ּדְ    .ּדְ

  

י  ָמֵעאל? ְוַרּבִ   ִיׁשְ
  

ָוה ֵזָרה ׁשָ   ְוַאֲהֵני ְקָרא.  ,ַאֲהֵני ּגְ
  

ָוה" ֵזָרה ׁשָ ְדָקָאִמיָנא.  -  "ַאֲהֵני ּגְ   ּכִ
ק, ְוִזיּבּוִרית  - "ְוַאֲהֵני ְקָרא" יּזָ ית ַלּנִ ית ְוִזיּבּוִרית, ְוִעיּדִ יק ִעיּדִ ּזִ ִאית ֵליּה ַלּמַ גֹון ּדְ ית ּדְ ּכְ ִעיּדִ ְוָיא ּכְ יק לֹא ׁשַ ק, ּדְ ַמּזִ   ִניּזָ
יֵדיּה, ּדִ  יָטב ּדִ ם ֵליּה ִמּמֵ ּלֵ   ְמׁשַ

ָלא ָמֵצי ָאַמר ֵליּה:  יּבּוִרית"ּדְ ֵבי ִמּזִ א ַאּתְ ּגְ יָטב. "ּתָ ֵבי ִמּמֵ א ּגָ , ֶאּלָ

                                                           
18
לֵּ   ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ  םּכִ

  רש"י
. שאם מיטב שדהו של ניזק

אכלה ערוגה בשדהו שמין 
ערוגה משובחת של ניזק כמה 
יפה עכשיו עם פירותיה וכמה 

   תהא יפה בלא פירות ונותן לו:
לא בא הכתוב אלא לגבות 

. של מזיק העידיתלנזקין מן 
דשמין ערוגה של ניזק לפי מה 
שהיא ואם מזיק בא ליתן לו 
קרקע בדמי נזקו נותן לו מיטב 

   שדותיו שוה אותן דמים:
. מפרש וקל וחומר להקדש

   לקמן:
וקפריך ורבי ישמעאל אכל 

. ודאי דין הוא ערוגה שמינה
   דלשלם שמינה:

. מי משלם שמינה אכל כחושה
   בתמיה:

ויש שם ערוגות  .בין הערוגות
שמינות וטעונות פירות הרבה 
וכחושות וטעונות מעט ולא 
ידעינן הך ערוגה הנאכלת מהי 

   ניהו:
השתא משום דלא ידעינן 

. בתמיה הא ניזק משלם שמינה
הוא מוציא מחבירו ועליו 

   הראיה:
ה''ג אלא אמר רב אחא בר 

. מודה רבי ישמעאל דלא יעקב
משלם אלא דמי ערוגה לפי מה 

ובהא פליג כגון שהיתה  שהיא
עידית דניזק כזיבורית דמזיק 
רבי ישמעאל סבר בדניזק 
שיימינן דהא דכתיב בקרא 
שישלם לו בדמי נזקו מקרקע 
מיטב אשדות דניזק קאי 
ומשלם ליה מזיק דמי נזקו 
קרקע מזיבורית שלו בשוה נזקו 
שהרי הוא כמיטב שדהו של 

   ניזק:
ורבי עקיבא סבר בדמזיק 

טב דקרא דיהיב . למישיימינן
   ליה מעידית דידיה:

. מיטב נאמרה שדה למטה
   שדהו ישלם:

. ובער ונאמרה שדה למעלה
   בשדה אחר:

אף שדה האמור למטה של 
. והכי קאמר קרא שאם יש ניזק

למזיק קרקע הדומה לעידית 
דניזק ישלם לו הימנה שיעור 

   דמי נזקו:
מיטב שדהו של האיך דקא 

. דהיינו שדה של מזיק משלם
ולא אתי גזרה שוה ועקר ליה 

   לקרא:
. דמשמע מיטב ואהני קרא

   דהאיך דקא משלם:
. משלם ליה ממיטב דידיה

הואיל וזבורית שלו לא הויא 
  כעידית דניזק:
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        ז, אז, אז, אז, א    ––––    ו, בו, בו, בו, ב .9
י "   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ

ׁש  ית, ְוַקל ָוחֹוֶמר ַלֶהְקּדֵ ִקין ִמן ָהִעיּדִ יּזָ א ִלְגּבֹות ַלּנִ תּוב ֶאּלָ א ַהּכָ   . "לֹא ּבָ
  

ׁש"ַמאי     ?"ַקל ָוחֹוֶמר ַלֶהְקּדֵ
יָדן ְלתֹוָרא  :ִאיֵליָמא ָנַגח ּתֹוָרא ּדִ ׁש "ּדְ ּדְ    – "ֶהְקּדֵ

19ׁשֹור ֵרֵעהּו""
ל ָאַמר ַרֲחָמָנא, ְולֹא  (שמות כא, לה)  ׁש "ׁשֹור ׁשֶ   ! "ֶהְקּדֵ

  
א ית.  :ָלאֹוֵמר ,ֶאּלָ ֵקיל ֵמִעיּדִ ר ְוׁשָ ְזּבָ ָאֵתי ּגִ ִית" ּדְ   "ֲהֵרי ָעַלי ָמֶנה ְלֶבֶדק ַהּבַ

  
ַעל חֹוב א ּבַ      ,לֹא ְיֵהא ֶאּלָ

ֵבינֹוִנית! וּ    ז,א ַעל חֹוב ּבְ   ּבַ
  

יָמאְוִכי  י ָסַבר  :ּתֵ ל ֲעִקיָבא ַרּבִ ית, ּכָ ִעיּדִ ַעל חֹוב ַנִמי ּבְ   ּבַ
א ְלִמיְפַרךְ  ה ּכֹ  :ִאיּכָ ן ִיּפָ ּכֵ ַבַעל חֹוב ׁשֶ ִקין,ַמה ּלְ ּזָ ּנִ    חֹו ּבַ

הּוַרע ּכֹ ּתֹ ׁש ׁשֶ ֶהְקּדֵ ִקיןאַמר ּבְ ּזָ ּנִ   ! חֹו ּבַ
  

יָדן ְלתֹוָרא ּדְ  ,ְלעֹוָלם ׁש ּדְ ָנַגח ּתֹוָרא ּדִ   . ֶהְקּדֵ
ָיא לָ  ׁש  - ָאַמר ַרֲחָמָנא  "ׁשֹור ֵרֵעהּו": ךְ ּוְדָקא ַקׁשְ ל ֶהְקּדֵ    ,ְולֹא ׁשֹור ׁשֶ

י  י ֲעִקיָבא ָסַבר ָלּה כְּ ַרּבִ ן ְמַנְסָיאַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    .ׁשִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י " ן ְמַנְסָיאַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ל ֶהְדיֹוט  ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ׁש ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ טּור,  - ׁשֹור ׁשֶ   ּפָ
ל ֶהְדיֹוט  ׁש ׁשֹור ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ין מּוָעד , ׁשֶ ם ּבֵ ין תָּ ֵלם - ּבֵ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   . "ְמׁשַ

  
   ,ִאי ָהִכי

י  ָמֵעאל ַרּבִ י ִיׁשְ אי  ,ֲעִקיָבאְוַרּבִ ית ּדִ ִמּמַ ק ְוִזיּדְ ְבִעיּדִ ִליִגי? ּדְ ּבּוִרית ִניּזָ יק ּפְ   ַמּזִ
ְלָמא י ָעְלָמא ּבִ  ּדִ כּוּלֵ ְייִמיַנן, ּדְ ּדְ ק ׁשָ   ִניּזָ
א  -ְוָהָכא  ְפלּוְגּתָ י ּדְ ּבִ ְלִגיַרּבִ ַנן ָקִמּפַ ן ְמַנְסָיא ְוַרּבָ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ

י  י ֲעִקיָבא ָסַבר כְּ ַרּבִ ן ְמַנְסָיא, ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
י  ַנן! ְוַרּבִ ַרּבָ ָמֵעאל ָסַבר ּכְ   ִיׁשְ

  
ן, ַמאי  תּובִאם ּכֵ א ַהּכָ    ?""לֹא ּבָ

  
  ְועֹוד, 
ׁש"ַמאי    ! "ַקל ָוחֹוֶמר ַלֶהְקּדֵ

  
  ְועֹוד, 

יָהא ָאַמר     :ַרב ַאׁשִ
ֶהְדָיא ְנָיא ּבְ   :ּתַ

ם"" ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ 20"ֵמיַטב ׂשָ
  , (שמות כב, ד) 

ֵדהוּ " ק,  - "ֵמיַטב ׂשָ ל ִניּזָ   ׁשֶ
ְרמוֹ " ק,  - "ּוֵמיַטב ּכַ ל ִניּזָ   ׁשֶ

ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ   . ַרּבִ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵדהוּ " יק,  - "ֵמיַטב ׂשָ ל ַמּזִ   ׁשֶ
ְרמוֹ " יק - "ּוֵמיַטב ּכַ ל ַמּזִ   . "ׁשֶ

                                                           
19
ֹור ַהַחי   ת ֶיֱחצּוןְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו ָוֵמת ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ ְסּפֹו ְוַגם ֶאת ַהּמֵ   ְוָחצּו ֶאת ּכַ
20
לֵּ   ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ  םּכִ

  רש"י
שור רעהו אמר רחמנא ולא שור 

. דאם נגח שור של הקדש דהקדש
פטור והוא הדין לכל שאר נזקין 

טור שאם מזיק את ההקדש פ
לישנא אחרינא להכי נקט שור 
הקדש ולא מוקי לה באכילת 
בהמתו שדה הקדש משום דלא 
משכחת לה דאי שדה חרם לכהנים 
הוי וכשדה הדיוט דמי וליכא 
למימר ק''ו להקדש ושדה הקדש 
נמי דהוי לצורך בדק הבית או 
המקדיש פודהו לאלתר או מוכרין 
אותו לאלתר לאחר וכשיוצא 

דכתיב (ויקרא ביובל לכהנים הוי 
כז) והיה השדה בצאתו ביובל וגו' 
דלכהנים הוי ואי קודם פדייה אין 
מעילה בקרקעות דכל המחובר 

   לקרקע כקרקע דמי:
. במס' ובעל חוב דינו בבינונית

   גיטין בפרק הנזקין (ד' מח:):
. אפילו וכי תימא קסבר ר''ע כו'

הכי לא גמרינן הקדש מיניה 
יפה  דאיכא למיפרך מה לב''ח שכן

כחו בנזקין שההדיוט הוא נוטל 
   בהזיקו מן העידית:

תאמר בהקדש שהורע כחו 
   . דלא שקיל נזק מידי:בנזקין

. בריש דתניא ר''ש בן מנסיא כו'
פירקין דשור שנגח [ארבעה 

   וחמשה]:
. וקדריש ליה משלם נזק שלם

לרעהו הכי שור של רעהו הוא דכי 
הוי מזיק תם לא משלם אלא חצי 

י מזיק שור של הקדש נזק אבל א
משלם מזיק נזק שלם ואפילו תם 
וקאמר ר''ע דשקל הקדש שיעור 
דמי שורו מעידית קרקעות של 

   מזיק:
. ולא דלמא דכ''ע בדניזק שיימינן

משלם ליה מזיק אלא זיבורית 
הואיל והוא כעידית דניזק דמודה 
ר''ע לר' ישמעאל דאמר מיטב 
שדהו של ניזק ועידית דקאמר ר''ע 

דניזק קאמר ולא אתי  עידית
   לאיפלוגי עליה אלא בהקדש:

ובפלוגתא דר''ש בן מנסיא ורבנן 
. דשמעיה ר''ע לרבי ישמעאל פליגי

דלא איירי אלא בהדיוט אבל 
בנזקי הקדש פטר ליה ואתי ר''ע 

   לפלוגי עליה:
. דמשמע א''כ מאי לא בא הכתוב

דבקרא גופיה פליגי דלא בא 
הכתוב להכי אלמא בהדיוט נמי 

   ליגי:פ
. הואיל ומן ועוד מאי ק''ו להקדש

העידית דקאמר ר' עקיבא אניזק 
קאי ולאקולי אתא דיהיב ליה 
מזיק מזיבורית מאי ק''ו להקדש 
גריעותא הוי ולר''ע יפה כחו 
דהקדש בנזקין דאמר דאפילו הוי 
מזיק תם שקיל הקדש נזק שלם 

   ונפקא ליה מרעהו:
. תניא בהדיא דמן העידית ועוד

  ''ע אמזיק קאי:דקאמר ר
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  רש"י
. כסף ישיב לבעליו דהוה ליה למיכתב בעל ישיב

ישלם כסף לבעליו ישיב דכתב רחמנא למה לי הבור 
   הואיל וכבר כתיב ישלם לרבות כל השבות:

. אי משלם ליה מזיק נזקו מדעתו דלא מדעתו
אטרחיה לצעוק עליו בב''ד שקיל סובין אבל אם 
אינו רוצה המזיק לשלם נזקו לניזק אלא בב''ד 

   דהיינו בעל כרחו אינו משלם אלא כסף:
כתיב ישלם דמשמע ישלם . דגבי מיטב דיקא נמי
   בעל כרחו:

. משמע על ידי אחרים דב''ד יורדין לנכסיו ישולם
   דמזיק אבל ישלם משמע נמי מדעתו:

. לא משכחת תירוצא להני קראי אלא אמר אביי
אלא כדמר כי האי גוונא דתרצה רבה להך דתניא 

  כו':
. שוה מאתים זוז מי שהיו לו שדות בתים וכרמים 

(פ''ח מ''ח) מי שיש לו מאתים זוז ותנן במסכת פאה 
לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני דלאו עני הוא 
ונמצא גוזל עניים היו לו מאתים זוז חסר דינר ונתנו 
לו שוה אלף זוז בבת אחת הרי זה יטול וזה יש לו 
בתים שדות וכרמים שוה מאתים זוז אבל אינו 
מוצא למכור מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה 

מאה זוז וקרקעותיו ימכור במאה זוז דטפי שוה 
   מפלגא לא זיילי לעולם והרי יש לו מאתים זוז:

   . והיינו רבה:והוי בה מר
. שהרי עכשיו אין שוה אפילו טובא נמי ליספו ליה

מאתים זוז ותנן (שם) היו לו מאתים זוז חסר דינר 
  אפילו נתנו לו שוה אלף זוז בבת אחת יטול:

. שהרי שוות ליספו ליה אפילו פורתא נמי לא
   קרקעותיו מאתים זוז:

. מפני שהלוקח ניר חורש דביומי ניסן יקרי ארעתא
אותן בימות הקיץ וזורען בתשרי ובמרחשון וביומי 

   תשרי זילי שאין סיפק לזורען באותה שנה:
. בתשרי משום דאיצטריך לזוזי הלכך זבין כדהשתא

מי ניסן עני לא הוי דיטול שוה אלף דינר הואיל וביו
שוות קרקעותיו מאתים ועשיר לא הוי הואיל ולכולי 
עלמא נמי לא הוי שוין השתא מאתים הלכך 
משלימין לו עד מאתים והיינו מחצה דעד פלגא 

   אורחיה למיזל טפי לא:
. נמי בהכי מיתרצו קראי כגון והכא נמי גבי נזקין

דביומי ניסן יקרא ארעתא וביומי תשרי זול והזיק 
נה ובא לגבות מנה מקרקעות המזיק בתשרי שוה מ

   ודינו בעידית כדכתיב מיטב:
   . כי זול דהשתא:[שקול]

. ניזק הב לי מבינונית כדהשתא טפי פורתא ואי א''ל
ממאי דבעית למיתב לי בעידית לא מצי למכפייה 
אלא א''ל מזיק אי שקלת בעידית כי דינך שקול כי 
השתא ואי לא שקול מבינונית כיוקרא דלקמיה 

להכי אתי ישיב לרבות סובין דאי בעי למשקל ניזק ו
סובין כגון שיש לו קרקע סמוך לאותה בינונית של 
מזיק וניחא ליה בה שקיל לה כיוקרא דלקמיה דהא 
שוה כסף הוא בניסן ולהכי איצטריך לאביי לאוקמא 
בהכי כדאמרן דסופה לייקר בניסן משום דאי אין 

בעי ניזק סופה לייקר קרא למאי אתא פשיטא דאי 
למישקל סובין שקיל בע''כ של מזיק שאפילו בעידית 
יפה כחו כל שכן בבינונית אלא להכי אתא קרא 

   למימר דישיב לו שוה כסף כיוקרא דלקמיה:
. מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה לישנא אחרינא

לאו אעני קאי אלא אכל אדם שצריך מעות למזונות 
צא למכור והיו לו בתים שדות וכרמים ואינו מו

אפילו בחצי דמיהן מאכילין אותו מעשר עני עד 
   שיתייקרו קרקעותיו שיוכל למכרן בחצי דמיהן:

. אפילו מצי לזבונינהו טובא יותר אפילו טובא נמי
מחצי דמיהן ליספו ליה עד שיוכל למכור בשוויהן 

   דהא מכה דכולי עלמא הוא ולא פשע מידי:
וכרן אלא . אפילו אין יכול למאפילו פורתא נמי

   פורתא לא ליספו ליה דפושע הוא:
. הלכך אם יכול עד פלגא אורחיה למיזל טפי לא

למכור בחצי דמיהן אין מאכילין אותו מעשר עני 
דזה דרכו ואם הוזלו טפי מאכילין ולא יפסיד. 

   ותפוס לשון ראשון:
  . כי השתא:ואת אמרת מבינונית וזיבורית לא שקיל

  
  

        בבבב- - - - ז, אז, אז, אז, א .10
ֵייָרֵמי ֵליּה      : ָרָבאלְ  ַאּבַ

ִתיב ם" :ּכְ ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ 21"ֵמיַטב ׂשָ
     , (שמות כב, ד) 

  ִאין,  - "ֵמיָטב"
   .לֹא –ִמיֵדי ַאֲחִריָנא 

  
   :ְוָהַתְנָיא

יב"" 22"ָיׁשִ
ין - (שמות כא, לד)  ֵוה ֶכֶסף ַוֲאִפיּלּו סּוּבִ   ! "ְלַרּבֹות ׁשְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ְעּתוֹ  -ּכָ   . ִמּדַ
אן  ְרחֹו.  -ּכָ ַעל ּכָ   ּבְ

  
ֵריּה ָאַמר  א ּבְ איּדְ  עּוּלָ   : ַרב ִעיּלָ

ְיָקא ַנִמי,    ּדַ
ְכִתיב ם"" :ּדִ ּלֵ ְרחֹו.  -  ְיׁשַ ַעל ּכָ   ּבְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ִתיב  ם'ִמי ּכְ ם"? 'ְיׁשּוּלַ ּלֵ ִתיב "ְיׁשַ ַמע. ּכְ ְעּתֹו ַמׁשְ   , ִמּדַ

  
א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ

ְדָמר    .ּכִ
  

   :ַתְנָיאּדְ 
דֹות ּוְכָרִמים, ְוֵאינֹו מֹוֵצא ְלמֹוְכָרן, " ים ׂשָ תִּ ָהיּו לֹו ּבָ   ֲהֵרי ׁשֶ

ר ָעִני ַעד ֶמֱחָצה   . "ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַמֲעׂשַ
ּה ָמר:    ְוָהֵוי ּבָ

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
י ָעְלָמא ְוִדיֵדיּה ַנִמי  כּוּלֵ ֲהַדְייהּו ִאי הּוַזל ַאְרָעָתא ּדְ    –ַזל ּבַ

    ֲאִפיּלּו טּוָבא ַנִמי ִליְסֵפי ֵליּה, 
י ָעְלָמא ַנִמי.  כּוּלֵ ָהא זֹול ּדְ   ּדְ

א ָעֵייל ְוָנֵפיק ַאּזּוֵזי ַזל ַאְרֵעיּה  :ֶאּלָ יֵדיּה, ַאְייֵדי ּדְ י ָעְלָמא, ְוּדִ כּוּלֵ אֹוִקיר ַאְרָעָתא ּדְ      .ּדְ
א ַנִמי לֹא    ז,ב   !ִליְספּו ֵליּה ֲאִפיּלּו ּפּוְרּתָ

  

  ְוָאַמר ָמר ֲעָלּה: 
   לֹא ְצִריָכא, 

ְביֹוֵמי ִניָסן    ָיְקָרא ַאְרָעָתא  -ּדִ
ֵרי  ׁשְ   ָזל ַאְרָעָתא.  -ּוְביֹוֵמי ּתִ

ִני,  י ָעְלָמא ָנְטִרי ַעד ִניָסן ּוְמַזּבְ כּוּלֵ   ּדְ
א,  ּתָ ְדָהׁשְ ין ּכִ   ְוַהאי, הֹוִאיל ְוִאְצְטִריָכא ֵליּה זּוֵזי, ַזּבֵ

א אֹוְרֵחיּה ְלֵמיַזל,  ְלּגָ   ַעד ּפַ
  ָלאו אֹוְרֵחיּה ְלֵמיַזל.  - ְטֵפי 

יֵניּה  ִקין, ּדִ י ִנּזָ ּבֵ ית, ּבְ ְוָהָכא ַנִמי ּגַ   ִעיּדִ
א,  ינֹוִנית ְטֵפי ּפּוְרּתָ   ְוִאי ָאַמר ֵליּה ִאיהּו: ַהב ִלי ּבֵ

א,  ּתָ ְדָהׁשְ קֹול ּכִ ִדיְנָך ׁשְ ְקַלת ּכְ   ָאַמר ֵליּה: ִאי ׁשָ
יּה.  -  ְוִאי לֹא ְלַקּמֵ י יּוְקָרא ּדִ ֵקיל ּכִ   ׁשְ

  
ר ַיֲעקַֹמְתִקיף ָלּה    : בַרב ַאָחא ּבַ

ן הּוַרְעּתָ ּכֹ  ינֹוִנית ְוִזיּבּוִרית, ִאם ּכֵ ִקין ֵאֶצל ּבֵ ל ִנּזָ   ָחן ׁשֶ
ינֹוִנית ְוִזיּבּוִרית ַנִמי לֹא יָטב, ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ִמּבֵ ַרֲחָמָנא ָאַמר ִמּמֵ   ! ?ּדְ

                                                           
21
ֵד   ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ םּכִ ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ  ה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ
22
ת ִיְהֶיה ּלוֹ   יב ִלְבָעָליו ְוַהּמֵ ֶסף ָיׁשִ ם ּכֶ ּלֵ ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ   ּבַ



      10 סוגיה              """""ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין    ––––מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' 
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א ר ַיֲעקֹ ָאַמר  ,ֶאּלָ   : בַרב ַאָחא ּבַ

יַנן ֵליּה.  א ְלַדּמּוֵיי ְלַבַעל חֹוב ְמַדּמִ   ִאי ִאיּכָ
ֵבינֹוִנית,  יֵניּה ּבְ ַעל חֹוב ּדִ   ּבַ

א,    ְוִאי ָאַמר ֵליּה: ַהב ִלי ִזיּבּוִרית ְטֵפי ּפּוְרּתָ
א,  ּתָ ְדָהׁשְ קֹול ּכִ ִדיְנָך ׁשְ ְקַלת ּכְ   ָאַמר ֵליּה: ִאי ׁשָ

יּה.  - ְוִאי לֹא  ְלַקּמֵ יּוְקָרא ּדִ ֵקיל ּכְ   ׁשְ
  

ֵריּה ַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ִאיָקאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ
ן ְפֵני לִֹויןנָ  ,ִאם ּכֵ ֶלת ּבִ   , ַעְלּתָ ּדֶ

א,  ּתָ ְדָהׁשְ ְקִלי ּכִ ָאַמר ֵליּה:  ִאיּלּו ָהוּו ִלי זּוֵזי ֲהָוה ׁשָ   ּדְ
יּה?! ְלַקּמֵ יּוְקָרא ּדִ קֹול ּכְ ְך, ֶאׁשְ ּבָ זּוֵזי ּגַ א ּדְ ּתָ   ָהׁשְ

  
א ָאַמר  ֵריּה ֶאּלָ   : ַרב ִאיָקאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ

יַנן,  ה ְמַדּמִ ָ ת ִאׁשּ א ְלַדּמּוֵיי ִלְכתּוּבַ   ִאי ִאיּכָ
ָהא  ִזיּבּוִרית, ּדְ יָנּה ּבְ ה ּדִ ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ   ּכְ

א,  ִציר ּפּוְרּתָ ינֹוִנית ּבְ   ְוִאי ָאְמָרה ֵליּה ִאיִהי: ַהב ִלי ּבֵ
א :ָאַמר ָלּה  ּתָ ְדָהׁשְ קֹול ּכִ ִדיָנְך ׁשְ ְקַלת ּכְ     ,ִאי ׁשָ
יּה.  - ְוִאי לֹא  ְלַקּמֵ יּוְקָרא ּדִ ְקִלי ּכְ   ׁשָ

  
ָיא!  ל ָמקֹום ַקׁשְ   ִמּכָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יָטב ֵליִתיב ֵליּה  ָיֵהיב ֵליּה ִמּמֵ ל ּדְ    .ּכָ
  

ֵדהּו"ְוָהא  ִתיב!  "ֵמיַטב ׂשָ   ּכְ
  

י ֲאָתא  א ּכִ אֶאּלָ ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ י  ַרב ְיהֹוׁשֻ ְרׁשּוָה:  ַרבִמּבֵ   ּפֵ
י  ל ִמיּלֵ   ֵמיָטב הּוא,  - ּכָ

ן ָהָכא ּבַ ִאי ָלא ִמְזּדַ ָמָתא ַאֲחִריִתי, ִמְזּדַ  ,ּדְ ן ּבְ   ּבַ
ִלְקּפֹוץ ֲעָלּה ְזִביָנא.   י ֵהיִכי ּדְ יָטב, ּכִ ֵליִתיב ֵליּה ִמּמֵ   ְלַבר ֵמַאְרָעא ּדְ

   
  
  
  

  רש"י
   . להא דרבה:אי איכא לדמויי

לבעל חוב מדמינן לה דבעל חוב 
. בפרק הניזקין דינו בבינונית

במסכת גיטין (דף מח:) והשתא 
אם בא בעל חוב לגבות מן הלוה 
בתשרי וא''ל ללוה הב לי 
זיבורית טפי פורתא כי היכי 
דליהוי שוה מלוה דאית לי גבך 
כזולא דהשתא מצי אמר ליה אי 

כו' ואי לא שקלת בינונית שקלת 
   שקול כיוקרא דלקמיה:

. וכגון לכתובת אשה מדמינן לה
שנתן לה גט בתשרי וזילו 
ארעתיה והיתה כתובתה 
מאתים ודינה למיגבי מזיבורית 

   כדמסקינן התם בפרק הניזקין:
. מיטב וישיב מכל מקום קשיא

   דמרבי סובין:
כל דיהיב ליה ממיטב יהיב 

ין יתן לו . וכי פרע ליה סובליה
   מסובין מעולין שלו:

. ואי והא מיטב שדהו כתיב
   כדקאמרת לכתוב מיטב סתמא:

. דמטלטלין שיכול כל מילי
להוליכן ממקום זה למקום 

   אחר הוי מיטב:
   . כולי האי:דאי לא מיזדבן הכא

. ולהכי מיזדבן במתא אחריתי
לא כתיב מיטב אלא לגבי שדות 
והכי מתרצי קראי בשדות יתן 

  ובמטלטלים אפי' סובין:מיטב 
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        ח, אח, אח, אח, א    ––––    ז, בז, בז, בז, ב .11
יּה  ָעא ִמיּנֵ א ֵמַאְקרֹוְנָיאּבְ ר ַאּבָ מּוֵאל ּבַ יַר ֵמ  ַרב ׁשְ א ּבִ   : ַאּבָ

ֵהן ׁשֶ ִמין,  ּכְ   ׁשָ
ּלוֹ  ׁשֶ ִמין,  ּבְ   ֵהן ׁשָ

ִמין?  ל עֹוָלם ֵהן ׁשָ ׁשֶ   אֹו ּבְ
  

א  יּבָ י ּדְ ַאּלִ ָמֵעאלַרּבִ ֵעי לָ  :ִיׁשְ ּבָ ְייִמיַנן. דּ  ,ךְ ָלא ּתִ ק ׁשָ ְדִניּזָ   ָאַמר ּבִ
ֵעי לָ  ּבָ י ּתִ א  ךְ ּכִ יּבָ י ּדְ ַאּלִ ְייִמיַנן,  :ָאַמרּדְ ֲעִקיָבא, ַרּבִ יק ׁשָ ְדַמּזִ   ּבִ

   ?ַמאי
ֵדהּו" ק, ּדְ ָאַמר ַרֲחָמָנא ְלַמעּוֵטי  "ֵמיַטב ׂשָ   ִניּזָ

ָעְלָמא ַנִמי?  ְלָמא ְלַמעּוֵטי ּדְ   אֹו ּדִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵדהּו"ַרֲחָמָנא ָאַמר  ִמין?!  "ֵמיַטב ׂשָ ל עֹוָלם ֵהן ׁשָ ׁשֶ   ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ּבְ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

א" ית  :ֵאין לֹו ֶאּלָ ית.  - ִעיּדִ ם ּגֹוִבין ִמן ָהִעיּדִ   ּכּוּלָ
ינֹוִנית  ינֹוִנית,  - ּבֵ ם ּגֹוִבין ּבֵ   ּכּוּלָ
ם ּגֹוִבין ִזיּבּוִרית.  -ִזיּבּוִרית    ּכּוּלָ

  

ית ּוֵבינֹוִנית ְוִזיּבּוִרית:    ָהיּו לֹו ִעיּדִ
ִקין נְ  ית, ּבְ  -ּזָ   ִעיּדִ

  ינֹוִנית, ֵב ּבְ  - ּוַבַעל חֹוב 
ה ָ ת ִאׁשּ   ִזיּבּוִרית. ּבְ  -  ּוְכתּוּבַ

  

ית ּוֵבינֹוִנית    :ִעיּדִ
ִקין נְ  ית, ּבְ  -ּזָ   ִעיּדִ

ה  ָ ת ִאׁשּ ַעל חֹוב ּוְכתּוּבַ ֵבינֹוִנית.  -ּבַ   ּבְ
  

ינֹוִנית ְוִזיּבּוִרית    :ּבֵ
ֵבינֹוִנית,  ִקין ּוַבַעל חֹוב ּבְ   ִנּזָ

ה  ָ ת ִאׁשּ   ִזיּבּוִרית.  ּבְ ּוְכתּוּבַ
  

ית ְוִזיּבּוִרית   ח,א   :ִעיּדִ
ִקין נְ  ית,  -ּזָ ִעיּדִ   ּבְ

ה  ָ ת ִאׁשּ ִזיּבּוִרית –ּוַבַעל חֹוב ּוְכתּוּבַ   ."ּבְ
ינֹוִנית ְוִזיּבּוִרית, "   :ָקָתֵני ִמיָהא ְמִציָעא   ּבֵ

ִקין ּוַבַעל חֹוב  ֵבינֹוִנית,  - ִנּזָ   ּבְ
ה  ָ ת ִאׁשּ ִזיּבּוִרית - ּוְכתּוּבַ   . "ּבְ

ַעל חֹוב ֵאֶצל ִזיּבּוִרית! :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ֶחה ּבַ ית, ְוִיּדָ ִעיּדִ ּלֹו ּכְ ינֹוִנית ׁשֶ ה ּבֵ ָעׂשֶ ִמין, ּתֵ ּלֹו ֵהן ׁשָ ׁשֶ   ּבְ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ית, וּ  ָהְיָתה לֹו ִעיּדִ גֹון ׁשֶ   .ְמָכָרּה ּכְ

  
אְוֵכן ָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ית ּוְמָכָרּה.  ָהְיָתה לֹו ִעיּדִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

ָרא ּבְ    :ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
ָקָתֵני ַאֲחִריִתי:    ִמּדְ

ינֹוִנית ְוִזיּבּוִרית"    :ּבֵ
ִקין נְ    ינֹוִנית, ֵב ּבְ  -ּזָ

ה  ָ ת ִאׁשּ ַעל חֹוב ּוְכתּוּבַ   . "ִזיּבּוִריתּבְ  –ּבַ
ָיין ַאֲהָדֵדי!    ַקׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ    :ֶאּלָ

  רש"י
. האי עידית כשהן שמין

   וזיבורית:
. וההוא דהוי בשלו הן שמין

עידית לדידיה דמזיק יהיב ליה 
וזיבורית ואי אית ליה עידית 

ושויי' זיבורית דידיה כעידית 
דעלמא אפילו הכי לא יהיב ליה 
מזיק לניזק אלא מעידית דידיה 

   דבתר ארעתא דידיה אזלינן:
. ויהיב או בשל עולם הן שמין

ליה מזיבורית שהרי לכל העולם 
   הוא עידית:

. וכיון דאמר בדניזק שיימינן
דשויא הך זיבורית כעידית 

   ורית:דניזק יהיב ליה מזיב
. דלא אזלינן בתר למעוטי דניזק

מיטב דניזק ואע''ג דהך זיבורית 
דמזיק הוא מיטב דניזק הואיל 
ולא הוי מיטב לעלמא לא יהיב 
ליה מינה אבל אי לעלמא הויא 
מיטב יהיב ליה מינה אע''ג 

   דאית ליה עידית:
. או דלמא למעוטי נמי דעלמא

דשדהו דוקא וההיא דלגביה 
   יה:הויא עידית יהיב ל

. א''ל מיטב שדהו אמר רחמנא
דאזלינן בתר ארעתא דידיה 
ויהיב ליה מעידית ארעתיה ולא 

   שיימינן בשל עולם:
. במי שהיו אין לו אלא עידית

עליו בעל חוב וכתובת אשה 
   ונזקין:

. וכתובת אשה בזיבורית
במסכת גיטין בפרק הניזקין (דף 
מט:) תני טעמא דיותר משאיש 

  לינשא: רוצה לישא אשה רוצה
עידית וזיבורית נזקין בעידית 
ובעל חוב וכתובת אשה 

. מדאורייתא ב''ח בזיבורית
בזיבורית כדלקמן ורבנן הוא 
דתקון ליה בבינונית משום 
נעילת דלת ללוין והיכא דלית 

   ליה בינונית ליתא לתקנתא:
. תעשה בינונית שלו כעידית

   דהא מיטב היא לו:
. לאחר הלואה ומכרה

ליה בינונית לב''ח דאישתעבדא 
מעיקרא בעוד שהיתה עידית 

  בידו:
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אן  ית ּוְמָכָרּה,  -ּכָ ָהְיָתה לֹו ִעיּדִ   ׁשֶ
אן  ית ּוְמָכָרּה.  -ּכָ ּלא ָהְיָתה לֹו ִעיּדִ   ׁשֶ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ית ּוְמָכָרּה, ּלא ָהְיָתה לֹו ִעיּדִ     ִאיִדי ְוִאיִדי ׁשֶ
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

ָעְלָמא.  - ָהא  ית ּדְ ִעיּדִ ּלֹו ּכְ ינֹוִנית ׁשֶ ְוָיא ּבֵ ׁשַ   ּדְ
ָעְלָמא. ּדְ  - ְוָכאן  ית ּדְ ִעיּדִ ּלֹו ּכְ ינֹוִנית ׁשֶ ְוָיא ּבֵ   לֹא ׁשַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ָעְלָמא ֵבינֹוִנית ּדְ ּלֹו ּכְ ינֹוִנית ׁשֶ ָהְיָתה ּבֵ גֹון ׁשֶ    ,ִאיִדי ְוִאיִדי ּכְ
ִליִגי ָהא ּפְ    :ְוָהָכא ּבְ

ִמין.  ּלֹו ֵהן ׁשָ ׁשֶ   ָמר ָסַבר: ּבְ
ל עֹולָ  :ּוָמר ָסַבר ׁשֶ ִמין. ּבְ   ם ֵהן ׁשָ

  
   :ָאַמר ָרִביָנא

ִליִגיְד ּבִ  א ּפְ    ,עּוּלָ
אָאַמר ּדְ    : עּוּלָ

ִזיּבּוִרית,  ַעל חֹוב ּבְ ַבר ּתֹוָרה, ּבַ   ּדְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֲעמֹ ׁשֶ חּוץ תַּ ה נֹ "ּבַ ר ַאתָּ ה בֹו יֹוִציא ֵאֶליָך ֶאת ָהֲעבֹוט ַהחּוָצה"ד ְוָהִאיׁש ֲאׁשֶ   , (דברים כד, יא) ׁשֶ

ִלים,.  ּכֵ ּבַ חּות ׁשֶ ל ָאָדם ְלהֹוִציא ַלחּוץ ּפָ ְרּכֹו ׁשֶ   ַמה ּדַ
ַעל חֹוב  ַעם ָאְמרּו ּבַ ְפֵני לִֹוין ?ינֹוִניתֵב ּבְ ּוַמה ּטַ ֶלת ּבִ ְנעֹול ּדֶ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ   .ּכְ

א  - ָמר  ְנּתָ ּקַ אּדְ ִאית ֵליּה ּתַ    .עּוּלָ
א  -ּוָמר  ְנּתָ ּקַ אּדְ ֵלית ֵליּה ּתַ   .עּוּלָ

  
  
  

  רש"י
אידי ואידי שלא היתה לו 

ודכ''ע בשל עולם הן . עידית
   שמין:

. הא דקתני ב''ח ולא קשיא כו'
וכתובת אשה בזיבורית דשויא 

   בינונית דידיה כעידית דעלמא:
אידי ואידי [כגון] שהיתה 

. בינונית שלו כבינונית דעלמא
ולא היתה לו עידית מתחילה 
ובהא פליגי דתנא דמתניתא 
קמייתא סבר בשל עולם הן 

'ח שמין ואמטו להכי שקיל ב'
בבינונית כדיניה ואידך סבר 
בשלו הן שמין. ל''א גרסינן אידי 
ואידי כגון שהיתה בינונית שלו 
כעידית דעלמא ומפרשינן ליה 
הכי אידי ואידי כשהיתה לו 
עידית ומכרה ובהא פליגי דתנא 
דמתניתא קמייתא סבר בשלו 
הן שמין וכיון דלדידיה הואי 
בינונית אע''ג דלעלמא עידית 

ותנא דברייתא  מיניה משלם
סבר בשל עולם הן שמין ותפוס 

   לשון ראשון:
. תנא בתרא בדעולא קמיפלגי

לית ליה תקנתא דעולא אלא 
בתר קרא אזיל ואפילו הוי ליה 
נמי עידית דהשתא הואי ליה 
בינונית גמורה בין לדידיה בין 
לעלמא אפילו הכי ס''ל דלשקול 

  ב''ח מזיבורית:
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        בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א .12
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶאָחד " ֵני ָאָדם ּכְ ה ּבְ לׁשָ ָעִלים - ָמַכר ְלֶאָחד אֹו ִלׁשְ ַחת ַהּבְ ן, ִנְכְנסּו תַּ   .ּכּוּלָ
ֶזה ַאַחר ֶזה  ן, ּגֹוִבין -ּבָ   . ָהַאֲחרֹון ִמן ּכּוּלָ

ָפָניו,  - ֵאין לֹו  ּלְ ֶ   ּגֹוֶבה ִמׁשּ
ְפֵני ָפָניו - ֵאין לֹו  ּלִ ֶ   . "ּגֹוֶבה ִמׁשּ

  
ֵמי?  - "ְמָכָרן ְלֶאָחד"   ֵהיִכי ּדָ

ַבת ַאַחת :ִאיֵליָמא    – ּבְ
ְייהּו ָקֵדים ָאְמַרּתְ  א ְלֵמיַמר ַחד ִמיּנַ ִאיּכָ ה, ּדְ לׁשָ א ִלׁשְ ּתָ ן " :ָהׁשְ ָעִליםּכּוּלָ ַחת ַהּבְ   , "ִנְכְנסּו תַּ

ֲעָיא? "ְמָכָרן ְלֶאָחד"    !ִמיּבָ
ֶזה ַאַחר ֶזה.  יָטא ּבָ ׁשִ א ּפְ   ֶאּלָ

ָנא  ה"ּוַמאי ׁשְ לׁשָ ּנוּ ּדְ  "ׁשְ י ְלָך ָמקֹום ִלְגּבֹות ִמּמֶ ְחּתִ ל ַחד ְוַחד ָאַמר ֵליּה: ִהּנַ    ,ּכָ
ְחּתִ  ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ֵליּה: ִהּנַ ּנּו! ַהאי ַנִמי ַאּכָ   י ְלָך ָמקֹום ִלְגּבֹות ִמּמֶ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ַאֲחרֹוָנה.  ית ּבָ ַקח ִעיּדִ ּלָ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

תְוֵכן ָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ַאֲחרֹוָנה.  ית ּבָ ַקח ִעיּדִ ּלָ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
הּו ְוִליְגּבּו  ,ִאי ָהִכי יתֵליתּו ּכּוּלְ   ! ֵמִעיּדִ

  
ָאַמר ְלהוּ  ּום ּדְ ְקִליתּו, ִמׁשּ ִדיַנְייכּו ׁשָ ְקִליתּו ּכְ ְתִקיתּו ְוׁשָ   : ִאי ׁשָ

ָטָרא  - ְוִאי לֹא  יּבּוִרית. ּדְ ַמֲהַדְרָנא ׁשְ כּו ִמּזִ ְקִליתּו ּכּוּלְ   ִזיּבּוִרית ְלָמֵריּה, ְוׁשָ
  

    ִאי ָהִכי, 
ִקין ַנִמי ֵניָמא ָהִכי! נְ ּבִ    ח,ב   ּזָ

  
א ַמאי ָעְסִקיַנן ,ֶאּלָ    :ָהָכא ּבְ

ַיְתֵמי ָרעֹון ִניְנהּו, , ּבְ ֵני ּפֵ ָלאו ּבְ   ּדְ
יֵדיּה ַרְמָיא. וְ  יֵליּה ֲעֵליּה ּדִ יְעּבּוָדא ּדִ   ׁשִ

א ְלֵמיַמר ָהִכי ְך ֵליּכָ   .ִהְלּכָ
  

ָאַמר ְלהּו:  ּום ּדְ א ִמׁשּ   ֶאּלָ
ָמקֹום ׁשֶ  ִדים ּבְ ָכִסין ְמׁשּוְעּבָ ַנן ֵאין ִנְפָרִעין ִמּנְ ֵני חֹוִריןַטֲעָמא ַמאי ֲאמּור ַרּבָ ׁש ּבְ    ?ּיֵ

יִדי א ּדִ ְנּתָ ּקַ ּום ּתַ    .ִמׁשּ
א  ְנּתָ ּקַ ָהא ּתַ   .לֹא ִניָחא ִלי - ֲאָנא ּבְ

   
   ,ָרָבאְד כִּ 
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

גֹון זֹו  ַנת ֲחָכִמים ּכְ ַתּקָ י ּבְ ל ָהאֹוֵמר ִאי ֶאְפׁשִ   ׁשֹוְמִעין לֹו.  -ּכָ
  

גֹון זֹו"?    ַמאי "ּכְ
  
  ַרב הּוָנא, ְד כִּ 
  : ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 

ּתֹ ה ׁשֶ ָ   ֵאיִני ִניּזֹוֵנית,   אַמר ְלַבְעָלּה:ְיכֹוָלה ִאׁשּ
הֵאיִני וְ     .עֹוׂשָ

  

  רש"י
. ביום א' מי מכרן לא' או לג' בני אדם

שהיה עליו נזקין וכתובת אשה וב''ח 
   והיו לו עידית ובינונית וזיבורית:

. נכנסו כולן נכנסו תחת הבעלים
הלקוחות כדין המוכר ומי שלקח עידית 
יפרע לניזק ולוקח בינונית ישלם את 

   הכתובה:החוב ולוקח זיבורית את 
. דאפי' שקלו קמאי עידית מן האחרון

ובינונית מצי מדחן להו הלקוחות 
לנזקין וב''ח אצל זיבורית דאמר 
הנחתי לך מקום לגבות הימנו ותנן 
במסכת גיטין (דף מח:) אין נפרעים 
מנכסים משועבדים במקום שיש בני 
חורין ואפי' הן זיבורית דכי זבון הני 

ני חורין תרי קמאי אשתייר זיבורית ב
ואע''פ דהדר איזדבנא בתר בתרא 

   אזלינן:
. כדי סיפוק שלשתן שאין אותו אין לו

   קרקע שוה כל כך:
   . המותר משלפניו:גובה

  . בשטר אחד:אילימא בבת אחת
השתא לג' דאיכא למימר חד מינייהו 

. שזה לקח בבוקר והללו שנים קדים
   בערב ומצי למיטען הנחתי לך מקום:

. הואיל ואין הבעלים אמרת נכנסו תחת
   ניכר בשטר המכר מי לקח ראשון:

   . בג' ימים:אלא בזה אחר זה
   . האי לוקח אחד:לימא

. כי היכי דניזלו הנחתי לך מקום לגבות
   כולהו בתר זיבורית:

. דניחא ליה שלקח עידית באחרונה
למיתב להו כדינייהו ולא ליזלו בתר 

   עידית:
רה . כלומר מעידית שנשאליגבו מעידית

בת חורין בב' הלקוחות והוטל שיעבודן 
   עליה:

ואי לא מהדרנא לשטרא דזיבורית 
. כי היכי דתהדרו למיגבא מיניה למריה

דאין נפרעין מנכסים משועבדים 
   במקום שיש בני חורין:

  . דמשום האי טעמא הוא:אי הכי
. אי בעית בנזקין נמי נימא הכי

למישקל בינונית שקול ואי לא מהדרנא 
דזיבורית למריה ותשקול שטרא 

זיבורית בע''כ ואמאי יהיב ליה עידית 
אלא מדלא טעין הכי בע''כ בהכי 
עסקינן כגון שמת המוכר וכיון שלא 
הניח קרקע אין היתומים בני פרעון 
דמטלטלי דיתמי לבעל חוב לא 
משתעבדי ואע''פ שמחזיר להם קרקע 
הוו להו כיתמי שקנו קרקע לאחר 

ך מנזקין ולא מיתת אביהם ולהכי פרי
פריך מב''ח דמאי לימא ליה אי שקלת 
זיבורית שקול ואי לא מהדרנא שטרא 
למריה ותשקול מיניה מצי א''ל האי 
לכשתחזיר דהא השתא נמי זיבורית 

   קבעית למפרע לי:
. לשון קושיא הלכך ליכא למימר הכי

   הוא:
. להכי לא גבי מעידית משום אלא

דאמר להו טעמא מאי אמור רבנן אין 
נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש 

   בני חורין משום תקנתא דלוקח:
. שקילו אנא בהאי תקנתא לא ניחא לי

   כדינייכו: דאמר רבא במסכת כתובות:
   . על הי מלתא אמר רבא:מאי כגון זו

האי מכלל דאיכא אחריתי לא גרסינן 
. משלך: ואיני עושה ליה איני ניזונית

מא מלאכה דמשום תקנתא דידי דדל
לא ספקי לי מזונות במעשה ידי תקינו 
לי רבנן מזונות משלך תחת מעשה ידי 

  בההיא תקנתא לא ניחא לי:
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        בבבבח, ח, ח, ח,  .13
ַנן[  נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶאָחד " ֵני ָאָדם ּכְ ה ּבְ לׁשָ ָעִלים - ָמַכר ְלֶאָחד אֹו ִלׁשְ ַחת ַהּבְ ן, ִנְכְנסּו תַּ    .ּכּוּלָ

ֶזה ַאַחר ֶזה  ן, ּגֹוִבין ִמן -ּבָ   ָהַאֲחרֹון.  ּכּוּלָ
ָפָניו,  - ֵאין לֹו  ּלְ ֶ   ּגֹוֶבה ִמׁשּ
ְפֵני ָפָניו - ֵאין לֹו  ּלִ ֶ   ]."ּגֹוֶבה ִמׁשּ

  
ית ְלָפָניו  יר ִעיּדִ ּיֵ ינֹוִנית ְוִזיּבּוִרית, ְוׁשִ יָטא ָמַכר לֹוֵקַח ּבֵ ׁשִ ית,  - ּפְ הּו ְוִליְגּבּו ֵמִעיּדִ   ֵליתּו ּכּוּלְ

ָהא ַאֲחרֹוָנה ִהיא,    ּדְ
ָמֵצי ְלֵמיַמר ְלהּו:  יּה ּדְ ּבֵ   ּוֵבינֹוִנית ְוִזיּבּוִרית ֵליְתְנהּו ּגַ

ינֹוִנית ְוִזיּבּוִר  בּו ִמּבֵ ַנן. ּדְ ית ּגְ ַרּבָ א ּדְ ְנּתָ ַתּקַ   לֹא ִניָחא ִלי ּבְ
ינֹוִנית ְוִזיּבּוִרית, ַמאי?  יר ּבֵ ּיֵ ית ְוׁשִ   ֲאָבל ָמַכר ִעיּדִ

  
ֵיי ְלֵמיַמר ית.  :ָסַבר ַאּבַ בּו ֵמִעיּדִ הּו ּגָ   ָאתּו ּכּוּלְ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

בֹ  ּתָ ל ְזכּות ׁשֶ ִני ּכָ ֵ ַכר ִראׁשֹון ַלׁשּ   א ְלָידֹו. ַמה ּמָ
ינֹוִנית ְוִזיּבּוִרית. ּדְ ְוֵכיָון  י ְלהּו ִמּבֵ י לֹוֵקַח ִראׁשֹון, ָמֵצי ַאְגּבֵ ּבֵ   ִאיּלּו ָאתּו ּגַ

ֵני חֹוִרין ֲהַואי ית ּבְ י ִעיּדִ ּתִ ינֹוִנית ְוִזיּבּוִרית ַאּכַ ִכי ָזְבִני ּבֵ י ּדְ    ,ְוַאף ַעל ּפִ
ִד  ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ ֵני חֹוִרין, ְוֵאין ִנְפָרִעין ִמּנְ א ּבְ ִאיּכָ ל ְזַמן ּדְ   ים ּכָ

ָנה,  ּקָ ַהאי ּתַ   ָמֵצי ָאַמר ְלהּו: לֹא ִניָחא ִלי ּבְ
ינֹוִנית ְוִזיּבּוִרית.  ֵבי ּבֵ ִני ַנִמי ָמֵצי ָאַמר ְלהּו: ּגְ   לֹוֵקַח ׁשֵ

א  ְעּתָ ִני, ַאּדַ ִכי ָזֵבין לֹוֵקַח ׁשֵ ֲהָוה ֵליּה ָלִראׁשֹון כָ ּדְ ּדְ ּה ָזֵביןל ְזכּוָתא ּדַ ַגּוָ    .ּבְ
  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְמעֹון,  דֹוָתיו ְלׁשִ ל ׂשְ ַכר ּכָ ּמָ   ְראּוֵבן ׁשֶ

ֶדה ַאַחת ְלֵלִוי,  ְמעֹון ּוָמַכר ׂשָ   ְוָהַלְך ׁשִ
ַעל חֹוב  ה ּדִ ּוָבא ּבַ ה ּגֹוֶבה, ָרָצה ִמּזֶ   . ּגֹוֶבהְראּוֵבן, ָרָצה ִמּזֶ

  
א ינֹוִנית,  :ְולֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ ְזַבן ּבֵ   ּדִ

ית ְוִזיּבּוִרית    לֹא,  - ֲאָבל ְזַבן ִעיּדִ
ית ְוִזיּבּוִרית,  ְייִקי ּוְזַבִני ִעיּדִ ָאַמר ֵליּה: ְלָהִכי ּדַ   ּדְ

ָלא ַחְזָיא    . ְלךָ ַאְרָעא ּדְ
א  ינֹוִנית ַנִמי לֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ ְכָווֵתיּה, ּדְ ַוֲאִפיּלּו ְזַבן ּבֵ ינֹוִנית ּדִ יר ּבֵ ּיֵ   לֹא ׁשִ

ָלא ָמֵצי ָא  ְמעֹון. ּדְ י ׁשִ י ְלָך ָמקֹום ְלַגּבֵ ְחּתִ   ַמר ֵליּה: ִהּנַ
יּה  ֵבי ִמיּנֵ ְמעֹון לֹא ּגָ י ׁשִ ּבֵ ְכָווֵתיּה ּגַ ינֹוִנית ּדִ יר ּבֵ ּיֵ    ,ֲאָבל ׁשִ

ּנּו.   י ְלָך ָמקֹום ִלְגּבֹות ִמּמֶ ְחּתִ ָמֵצי ָאַמר ֵליּה: ִהּנַ   ּדְ
   

  
  

  רש"י
   . בניחותא:פשיטא

. שלקח עידית מכר לוקח
באחרונה בינונית וזיבורית 

   ושייר עידית לפניו כו':
. ושיעבודייהו דהא אחרונה היא

ובינונית הא לית ליה עלה רמיא 
השתא דמצי למימר גבי מיניה 

   דלא ניחא לי בתקנתא כו':
. מי אזלי כולהו בתר לוקח מאי

ב' שהרי הוא לקח שיעבודייהו 
ומלוקח ראשון לא גבו דאמר 
בעינא בתקנתא דרבנן ועידית 
דהואי בת חורין בשתי לקוחות 

   הראשונות שלכם היא:
. לוקח ראשון ראשון לשני

   :ללוקח שני
. וכיון דאי כל זכות שתבא לידו

הואי עידית גבי לוקח ראשון 
הוה מגבי להו מבינונית בהאי 
טענה דאמרן אי אפשי בתקנת 
חכמים השתא נמי אמר להו 
לוקח שני זילו לגבי לוקח ראשון 

   וגבו בינונית:
. וההיא ומכר שדה אחת ללוי

שדה בינונית הואי ולא שייר 
שמעון בינונית אצלו דהכי 

   ש לה לקמיה:מפר
. מלוי גובה אותה שדה רצה

   דא''ל שיעבודי שקלת:
. משמעון גובה מזיבורית רצה

דא''ל את בעל דברים דידי את 
   דשקלת כולהו נכסי דראובן:

   . דגובה מלוי:ולא אמרן
  . לוי בינונית:אלא דזבן
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        ט, אט, אט, אט, א    ––––ב ב ב ב ח, ח, ח, ח,  .14
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַאֲחָריּות,  ְמעֹון ּבְ ֶדה ְלׁשִ ַכר ׂשָ ּמָ   ְראּוֵבן ׁשֶ
ַעל חֹוב וְ  ְמעֹוןְראּוֵבן ְוָטַרף ּדִ ֲאָתא ּבַ ִ   . ִמׁשּ

ֲהֵדיּה.  יָנא ּבַ ֵעי ּדִ ּתָ ָאֵזיל ְראּוֵבן ּוִמׁשְ יָנא הּוא ּדְ   ּדִ
יִדי ַאּתְ  ָבִרים ּדִ ַעל ּדְ    ,ְוָלא ָמֵצי ָאַמר ֵליּה: ָלאו ּבַ

יּה ָעַלי ָהַדר.  ַקת ִמיּנֵ ָאַמר ֵליּה: ִאי ַמּפְ   ּדְ
  

א  ָאְמִריְוִאיּכָ    :ּדְ
ְרעֹוֶמת ָעַלי.  ְמעֹון ּתַ ֶתֱהֵוי ְלׁשִ ָאַמר ֵליּה: לֹא ִניָחא ִלי ּדְ ַאֲחָריּות, ַנִמי. ּדְ ּלא ּבְ   ֲאִפיּלּו ׁשֶ

  
  

ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ
ַאֲחָריּות,   ּלא ּבְ ְמעֹון ׁשֶ ֶדה ְלׁשִ ַכר ׂשָ ּמָ   ְראּוֵבן ׁשֶ

  ְוָיְצאּו ָעֶליה ֲעִסיִקין,    ט,א
ּה  ּלא ֶהֱחִזיק ּבָ    ,ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבוֹ  -ַעד ׁשֶ

ּה  ֶהֱחִזיק ּבָ ֶ   ֵאין ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו.  - ִמׁשּ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

 . ַלּתְ ִקְטֵרי ָסְבַרּתְ ְוַקּבְ ָאַמר ֵליּה: ַחְייָתא ּדְ   ּדְ
  

   ?ֵמֵאיַמת ֲהַואי ֲחָזָקה
  

ְצֵרי ֵייׁש ַאּמַ י ּדָ    .ִמּכִ
  

ַאֲחָריּות, ֲאָבל  ּלא ּבְ ְוָקא ׁשֶ ַאֲחָריּות לֹאְוּדַ   . ּבְ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
ַאֲחָריּות ַנִמי,    ֲאִפיּלּו ּבְ

ם ְלָך. ּלֵ ְך, ַוֲאׁשַ ָאַמר ֵליּה: ַאֲחֵוי ִטיְרּפָ   ּדְ
  
  
  
  

  רש"י
   דקדקתי:. להכי דייקי

. דבעל וקמשתעי דינא בהדיה
חוב לסלקו מאותו קרקע 
בדברים אם יש לו לראובן שום 
תביעה על בעל חובו לומר 
פרעתיך דקיימא לן במסכת 
שבועות (דף מא.) דאע''ג דנקיט 
שטרא אי א''ל אישתבע לי דלא 

   פרעתיך בעי אישתבועי:
   . ב''ח לראובן:ולא מצי א''ל

 .לאו בעל דברים דידי את
בקרקע זו שכבר יצתה מרשותך 

   ואנא שיעבודי שקילנא:
   . ראובן:משום דא''ל

. מה כי מפקת מיניה עלי הדר
שאתה מוציא משמעון יחזור 

  עלי שהרי קבלתי עלי אחריות:
   . עוררין לומר שלנו היא:עסיקין

. שק קשורה חייתא דקיטרי
   מלא רוח:

ואיכא דאמרי אפילו באחריות 
עליו דיש  . אפי' קבל אחריותנמי

לומר הואיל וסופו לחזור עליו 
עכשיו נמי יחזור ויטלנה אפ''ה 

   אינו יכול לחזור בו:
   . מוכר:דאמר ליה

. שכתבו לך ב''ד אחוי טרפך
שטר טירפא שבדין נטלו ממך 

  ואשלם לך:
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        ט, אט, אט, אט, א .15
ֵייָרֵמי ֵליּה [    : ָרָבאלְ  ַאּבַ

ִתיב ם" :ּכְ ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ 23"ֵמיַטב ׂשָ
  ,  (שמות כב, ד) 

  ִאין,  - "ֵמיָטב"
   .לֹא –ִמיֵדי ַאֲחִריָנא 

  

   :ְוָהַתְנָיא
יב"" 24"ָיׁשִ

ין - לד)(שמות כא,   ֵוה ֶכֶסף ַוֲאִפיּלּו סּוּבִ   ].!"ְלַרּבֹות ׁשְ
  

  ָאַמר:  ַרב הּוָנא
ֶסף אֹו ֵמיָטב.    אֹו ּכֶ

  
  : ַרב הּוָנאלְ  ַרב ַנְחָמןֵאיִתיֵביּה 

יב"" ין "ָיׁשִ ֵוה ֶכֶסף, ֲאִפיּלּו סּוּבִ   ! "ְלַרּבֹות ׁשְ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ְדֵלית ֵליּה.    ּבִ

  
יָטא!  ׁשִ ֵלית ֵליּה ּפְ   ִאי ּדְ

  
ֵתיָמא ֶסף,  :ַמהּו ּדְ ין ְוַאְייֵתי ֵליּה ּכֶ   ָאְמִריַנן ֵליּה: ִזיל ְטַרח ַזּבֵ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  
  
  
  

                                                           
23
לֵּ   ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ  םּכִ
24
ת ִיְהֶיה ּלוֹ   יב ִלְבָעָליו ְוַהּמֵ ֶסף ָיׁשִ ם ּכֶ ּלֵ ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ   ּבַ

  רש"י
. לא קשיא קראי רב הונא אמר

דלעיל כסף ומיטב דהכי קאמר 
רחמנא או כסף יתן לו או מיטב 
שדותיו והא דלא איירי רב הונא 
עד הכא משום דבעי לאסוקי 
למילתא דרבי ישמעאל ור''ע 
דבעו לעיל כשהן שמין אותו 
(בינונית) בשלו הן שמין כו' ועד 

   הכא קמיירי ואזיל:
   . ואת אמרת כסף:שוה כסף

   . לא כסף ולא שדות:בדלית ליה
. מהו דתימא אמרינן ליה

   למזיק:
. סובין בכסף זיל טרח וזבין

  ואייתי ליה כסף קמ''ל:
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        ט, אט, אט, אט, א .16
  : ַרב ַאִסיָאַמר 

ַקְרַקע.  ָסִפים ֲהֵרי ֵהן ּכְ   ּכְ
  

  ְלַמאי ִהְלְכָתא? 
   !ַרב הּוָנאּדְ ַהְיינּו  -  ְלִעְנַין ֵמיָטב :ִאיֵליָמא

  
א,  ָחְלקּו, לִ ֶאּלָ ֵני ַאִחים ׁשֶ   ׁשְ

   ,ַקְרַקע –ְוָנַטל ֶאָחד 
ָסִפים,  - ְוֶאָחד    ּכְ

ַעל חֹוב ְוָנַטל ַקְרַקע,    ּוָבא ּבַ
ֲהֵדיּה.  ָסִפים ּבַ ּכְ א ּבַ ְלּגָ ֵקיל ּפַ ָאֵזיל ַהאי ְוׁשָ   ּדְ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

ָרא?!  ָרא ְוַהאי ָלאו ּבְ   ַהאי ּבְ
  
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

יָסא ה, ְלִאיָדְך ּגִ ַרּבָ    .ַאּדְ
ְך,  ְמָנא ִמיּנָ ּלַ ּתַ ְנֵבי ָלא ִמׁשְ ִאי ִמּגַ ָסִפים, ּדְ ַקִלי ּכְ ָאַמר ֵליּה: ְלָהִכי ׁשְ   ּדְ

ְקַלּתְ ַאְרָעא   ,ּוְלָהִכי ׁשָ
ְרָפא ָלא ִמׁשְ  ִאי ִמּטָ אי. ּדְ ָמא ָלְך ִמיֵדי ִמיּנַ ּלַ   ּתַ

  
א לִ  ל ֶאָחד ֵמֶהןֶאּלָ ַעל חֹוב ְוָנַטל ֶחְלקֹו ׁשֶ ָחְלקּו ּוָבא ּבַ ֵני ַאִחים ׁשֶ    .ׁשְ

  
  ְוָהא ֲאָמָרּה ַרב ַאִסי ֲחָדא ִזיְמָנא, 

ַמר:  ִאיּתְ   ּדְ
ל ֶאָחד ֵמֶהן,  ַעל חֹוב ְוָנַטל ֶחְלקֹו ׁשֶ ָחְלקּו ּוָבא ּבַ   ָהַאִחים ׁשֶ

  ָאַמר:  ַרב
ְטָלה ַמֲחלֹוֶקת.    ּבָ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ר   . ִויּתֵ

  ָאַמר:  ַרב ַאִסיוְ 
ַקְרַקע, וּ  ָמעֹותנֹוֵטל ְרִביַע ּבְ    .ְרִביַע ּבְ

  
ְטָלה ַמֲחלֹוֶקת ַרב"    ".ָאַמר: ּבָ

ים ָהוּו.  יֹוְרׁשִ ָחְלקּו ּכְ   ָקָסַבר: ָהַאִחים ׁשֶ
  
מּוֵאלוּ " ר ׁשְ    ".ָאַמר: ִויּתֵ

ָחְלקּו  ָלקֹוחֹותָקָסַבר: ָהַאִחים ׁשֶ ֵמי. ּכְ ַאֲחָריּות ּדָ ּלא ּבְ   , ּוְכלֹוֵקַח ׁשֶ
  
ָמעֹות ַרב ַאִסיוְ " ַקְרַקע ּוְרִביַע ּבְ   . "ָאַמר: נֹוֵטל ְרִביַע ּבְ

ָקא ֵליּה  מוּ  ,ְמַסּפְ ין ּדָ יֹוְרׁשִ מּו!  ,ִאי ּכְ ָלקֹוחֹות ּדָ   ִאי ּכְ
  

ַקְר  א: ַמאי "ֲהֵרי ֵהן ּכְ    ?ַקע"ֶאּלָ
  ְלִעְנַין ֵמיָטב. 

  
  ַהְיינּו ַרב הּוָנא!  ,ִאי ָהִכי

  
  ֵאיָמא: 

   .ַרב ַאִסיְוֵכן ָאַמר 

  רש"י
. דאפי' יש לו עידית לענין מיטב

   מסלק בכסף אי בעי:
. והוה ליה היינו דרב הונא

   אסי:למימר וכן אמר רב 
. בשביל חובות ונטל קרקע

   אביהם:
   . אח:דאזיל האי

. עם אחיו ושקיל פלגא בכספים
והיינו דקאמר הרי הן כקרקע 
דבעל כספים נמי יפרע חצי חובו 

   של אביו:
. בתמיה האי ברא והאי לא ברא

כלומר בעל כספים לא הוי ברא 
לפרוע חוב אביו אבל בעל קרקע 

   הוי ברא:
גיסא . דלאידך איכא דאמרי

פרכינן דבעל כספים לא ליחייב 
דאמר ליה לבעל קרקע להכי 

   שקלי כו':
   . קרקע:לשני אחין שחלקו

. ובא ב''ח ונטל חלק האחד
דמשלם לו האחר חצי חלקו או 
קרקע או מסלק ליה בזוזי 
והיינו הרי הן כקרקע דמצי 

   מסלק ליה בזוזי כבקרקע:
. אותה חלוקה בטלה מחלוקת

קים בשוה בטילה וחוזרים וחול
   החלק הנשאר:

   . אבד:ויתר
. יחזיר לו רביע רביע בקרקע

  חלקו או קרקע או מעות:
. או רביעית ורביע במעות

במעות כמו דתנן ביבמות (דף 
נ:) חלץ ועשה בה מאמר ונתן גט 

   ובעל:
. ועל שניהם כיורשים דמו

לפרוע הלכך מחצית חלקו יחזיר 
   לו:

. ואין לו עליו אי כלקוחות דמו
הלכך רביע מאותו חלק  כלום

המגיעו יפרע דה''ל ספק ממון 
וכל ממון המוטל בספק חולקים 
ואין נוטל עמו אלא רביע והלה 
יכול לסלקו או בקרקע או 
במעות. ל''א ורביע במעות ממש 
לבד רביע בקרקע והיינו הרי הן 
כקרקע מספקא ליה אי כיורשין 
דמו וחייב להחזיר לו מחצית 

סלקו חלקו קרקע ולא יכול ל
במעות או כלקוחות דמו ומיהו 
כלוקח באחריות דמי וחייב 
להחזיר לו מחצית מה שאיבד 
אבל במעות יכול לסלקו הלכך 
יחזיר רביע בקרקע כיורשים 
ורביע במעות כמוכר באחריות 

  ולשון ראשון שמעתי
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        בבבב----ט, אט, אט, אט, א .17
י  ָאַמר   : ַרב הּוָנאָאַמר  ֵזיָראַרּבִ

ִליׁש.  ִמְצָוה ַעד ׁשְ   ּבְ
  

ִליׁש "ַמאי     "?ׁשְ
יתוֹ  :ִאיֵליָמא   ט,ב ִליׁש ּבֵ ָלָתא ִמְצָוָתא ֵליִתיב  - ׁשְ ה, ִאי ִאיְתַרִמי ֵליּה ּתְ א ֵמַעּתָ יָתא?!ֶאּלָ יּה ּבֵ   ְלכּוּלֵ

  
א, ָאַמר י  ֶאּלָ   : ֵזיָראַרּבִ

ְצָוה.  ּמִ ִליׁש ּבַ ִהיּדּור ִמְצָוה ַעד ׁשְ   ּבְ
  

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
ָגיו,  ִליׁש ִמּלְ   ׁשְ

ַבר ִליׁש ִמּלְ    ?אֹו ׁשְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  

ֵמיּה  ְ ַמַעְרָבא ָאְמִרי ִמׁשּ י ּדְ ּבְ   : ֵזיָראַרּבִ
ּלוֹ  ֶ ִליׁש ִמׁשּ    ,ַעד ׁשְ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֶ אן ְוֵאיָלְך, ִמׁשּ   .ִמּכָ
  
  

  רש"י
. שחייב אדם לבזבז שליש ביתו

במצות לולב או ציצית או ספר 
   תורה שליש מה שיש לו:

. בהידור מצוה עד שליש במצוה
שאם מוצא ב' ספרי תורות 

ואחד הדור מחבירו לקנות 
יוסיף שליש הדמים ויקח את 
ההדור דתניא (שבת דף קלג:) 
זה אלי ואנוהו התנאה לפניו 
במצות עשה לך ספר תורה נאה 
לולב נאה טלית נאה ציצית 

   נאה:
. וכגון אם הקטן שליש מלגיו

נמכר בששה יוסיף שני דינרי 
דהיינו שליש מלגיו שליש 
שבתוך הדמים ויקח את 

   ההדור:
. הדמים יחלוק שליש מלבראו 

לשנים ויוסיף חלק שלישי משלו 
דהיינו אם קטן נמכר בששה 
יוסיף שלשה דינרין ויקח את 

   הגדול בתשעה:
. דהיינו אותו עד שליש משלו

שליש שיוסיף בהידור מצוה 
משלו הוא שאינו נפרע לו בחייו 
כדאמרינן היום לעשותם ולא 

   היום ליטול שכרם (ע''ז דף ג.):
. מה שיוסיף אילךמכאן ו

בהידור יותר על שליש יפרע לו 
  הקב''ה בחייו:
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            ט, בט, בט, בט, ב .18
ָנה             ִמׁשְ

ל  ִמיָרתוֹ ּכָ ׁשְ י ּבִ ַחְבתִּ י ֶאת ִנְזקֹו.  -  ׁשֶ ְרתִּ   ִהְכׁשַ
ִמְקָצת ִנְזקוֹ  י ּבְ ְרתִּ ל ִנְזקֹו.  -  ִהְכׁשַ ר ּכָ ֶהְכׁשֵ לּוֵמי ִנְזקֹו ּכְ ַתׁשְ י ּבְ   ַחְבתִּ

  

ֶהן ְמִעיָלה,  ֵאין ּבָ   ְנָכִסים ׁשֶ
ֵני ְבִרית,  ל ּבְ ֵהן ׁשֶ   ְנָכִסים ׁשֶ

  ְנָכִסים ַהְמיּוָחִדים, 
  

יק,   :ְבָכל ָמקֹום, חּוץ ֵמ וּ  ּזִ   ְרׁשּות ַהְמיּוֶחֶדת ַלּמַ
יק.  ּזִ ק ְוַהּמַ יּזָ   ּוְרׁשּות ַהּנִ

  
יק ִהּזִ ׁשֶ    ,ּכְ

לּוֵמי ֵנֶזק ׁשְ ם תַּ ּלֵ יק ְלׁשַ ּזִ    ,ָחב ַהּמַ
ֵמיַטב ָהָאֶרץ   .  ּבְ

   

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִמיָרתֹו " ׁשְ י ּבִ ַחְבתִּ ל ׁשֶ י ֶאת ִנְזקוֹ  - ּכָ ְרתִּ    .ִהְכׁשַ

יַצד?    ּכֵ
ָסָרן ְל  ּמְ יק ׁשֹור ּובֹור ׁשֶ ם,  - ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, ְוִהּזִ ּלֵ יב ְלׁשַ   ַחּיָ

ֵאׁש  ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   . "ַמה ׁשּ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן?    ּבְ
ה :ִאיֵליָמא ׁשֹור ָקׁשּור ּובֹור ְמכּוּסֶ ֶחֶלת  ,ּבְ י ֵאׁש ּגַ ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ    –ּדִ

ָנא ָהָכא ָנא ָהָכא ּוַמאי ׁשְ    ?!ַמאי ׁשְ
  

א ר ,ֶאּלָ ׁשֹור מּוּתָ ְכָווָתּה גַּ  ,ּבְ ה, ּדִ ְלֶהֶבתּובֹור ְמגּוּלֶ י ֵאׁש ׁשַ    .ּבֵ
  

ֵאׁש  ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ    !ָפטּור"?ּדְ  ""ַמה ׁשּ
ֵמיּה  ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָהא ָאַמר  ְ הְד ִמׁשּ   : ִחְזִקּיָ

א נּו ֶאּלָ ה,  :לֹא ׁשָ ֶחֶלת ְוִליּבָ ַסר לֹו ּגַ ּמָ   ׁשֶ
ְלֶהֶבת  יב –ֲאָבל ׁשַ    .ַחּיָ

   ?ַמאי ַטֲעָמא
יָקא ִרי ֶהּזֵ ָהא ּבָ    !ּדְ

  
ֶחֶלת.  ,ְלעֹוָלם י ֵאׁש ּגַ ּבֵ ה, ְוִדְכָווָתּה ּגַ ׁשֹור ָקׁשּור ּובֹור ְמכּוּסֶ   ּבְ

ָנא ָהָכא" :ּוְדָקא ָאְמַרּתְ  ָנא ָהָכא ּוַמאי ׁשְ    ?"ַמאי ׁשְ
יּה ְלַנּתּוֵקי,  - ׁשֹור  ְרּכֵ   ּדַ

יּה ְלַנּתּוֵרי.  ְרּכֵ   ּבֹור ּדַ
ָיא וְ  ָיא ַעּמְ ֵביק ָלּה ְמַעּמְ ׁשָ ה ּדְ ּמָ ֶחֶלת, ּכַ   ָאְזָלא. ּגַ

  
י ּולְ    יֹוָחָנן, ַרּבִ
ה,  :ָאַמרּדְ  ר ּובֹור ְמגּוּלֶ ׁשֹור מּוּתָ ְכָווָתּה ָהָכא ּבְ טּור, ּדִ ְלֶהֶבת ַנִמי ּפָ   ֲאִפיּלּו ָמַסר לֹו ׁשַ

ָנא ָהָכא ָנא ָהָכא ּוַמאי ׁשְ    ?ַמאי ׁשְ
  

ֵריםּדְ ְצָבָתא  - ָהָתם     .ֵחֵרׁש ָקא ּגָ
ֵרים.  ּדְ לֹא ְצָבָתא  -ָהָכא    ֵחֵרׁש ָקא ּגָ

   
  
  

  רש"י
  מתני' 

   . שנתחייבתי לשומרו:שחבתי בשמירתו
. כלומר אם הזיק הכשרתי את נזקו

הכשרתי וזימנתי אותו היזק שלא שמרתיו 
יפה כך מצאתי לישנא אחרינא הכשרתי את 

כלומר  נזקו עלי להכשיר ולתקן את נזקו
   אני חייב לשלם. מפי מורי:

. הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי כו'
האי הכשרתי לא דמיא להכשרתי קמא 
דהא ודאי זימנתי הוא כלומר אם זימנתי 
את מקצת נזקו אע''פ שלא זימנתיו כולו 
חבתי לשלם את נזקו כהכשר כל נזקו כאלו 

   זימנתיו כולו ובגמרא מפרש היכי דמי:
. כלומר אם בהם מעילהנכסים שאין 

הזקתי נכסים שאין בהן מעילה אני חייב 
לשלם אבל אם הזקתי נכסי הקדש איני 

   חייב דנפקא לן כולהו נזקין משור רעהו:
. לאפוקי נכרי דאינו חייב של בני ברית

   בנזקיו:
. שיש להם בעלים ונכסים המיוחדים

לאפוקי דהפקר שאם הזקתי נכסים דהפקר 
   ה:פטור ובגמרא מפרש ל

. חב המזיק כמו שהזיקו נכסיו ובכל מקום
   את נכסי בני הברית ואת נכסיו המיוחדין:

. שאם נכנס חוץ מרשות המיוחדת למזיק
שורו של ניזק ברשות המזיק והזיקו שור 
של מזיק פטור דאמר ליה תורך ברשותי 

   מאי בעי:
   . מפרש בגמרא:ורשות הניזק והמזיק

ה בריש . הא דרשינן ליכשהזיק חב המזיק
פירקין לאתויי קרן וכשהזיק חב המזיק 

   דרישא לא דרשינן ליה דלאו יתירה היא:
  

  גמ' 
   . כדמפרש לקמן:מה שאין כן באש

. שאינה בוערת אלא אם כן ליבה גחלת
   אותה:

. שמסר אור מלובה לחרש דפטור שלהבת
   בתמיה:

. בהכונס צאן לדיר והאמר ריש לקיש
   (לקמן נט:):

הבעירה ביד חרש שוטה . דהשולח לא שנו
   וקטן דפטור מדיני אדם:

. אותה אלא כשמסר לו הגחלת וליבה
   החרש:

. מבורר הזיקו לכל שהיא ברי הזיקא
   מזומנת להזיק:

   . מזומן:ברי
. והוה ליה לאסוקי שור דרכיה לנתוקי

אדעתיה שאפילו אין החרש מתירו סופו 
להתיר את עצמו הלכך שמירה רעועה היא 

   חרש חייב בעל השור: ואפילו התירו
. לנפול הלכך שמירה רעה היא לנתורי

אפילו גילהו חרש בעל הבור חייב לשלם 
   שלא שמרו כראוי:

. ומאי דליבה חרש לא מעמיא עמיא ואזלא
   רמיא עליה דבעל גחלת לאסוקי אדעתיה:

. בהכונס אפילו מסר לו ולרבי יוחנן דאמר
שלהבת פטור דהשתא מוקי להא דקתני מה 

כן באש בשלהבת ודכוותיה דמחייב שאין 
גבי שור ובור בשור מותר ובור מגולה מאי 

   שנא כו':
   . גבי בעירה:התם

. אחיזתו של חרש צבתא דחרש קגרים
גרמה ההבער שהוא נטלה והוליכה לגדיש 
הכא לא צבתא דחרש קגרים שהשור הלך 

   והזיק וכן הבור ולא על ידי חרש הזיק:
בתא שקורין . אחיזתו וכחו מלשון צצבתא

טניילא''ש: ל''א גרס' צוותא יחודו של חרש 
שנתייחד עם השלהבת ונטלה ולשון צוותא 
שולא''ש כדאמרינן ליהוי צוותא לחברו 

  (ב''ב דף כא.):
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        י, אי, אי, אי, א    ––––ט, ב ט, ב ט, ב ט, ב  .19
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

בֹור, " ׁשֹור ִמּבְ   חֹוֶמר ּבְ

בֹור ִמּבְ    ׁשֹור. חֹוֶמר ּבְ
בֹור" ׁשֹור ִמּבְ    :"חֹוֶמר ּבְ

ֹור ַהׁשּ ם ֶאת ַהּכֹוֶפר,    :ׁשֶ ּלֵ   ְמׁשַ
יב ּבִ  ל ֶעֶבד, ְוַחּיָ ים ׁשֶ לׁשִ   ׁשְ

ינֹו  ֲהָנָאה.  - ִנְגַמר ּדִ   ָאסּור ּבַ
יק. וְ    ַדְרּכֹו ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ

בֹור,  ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   ַמה ׁשּ
  
ׁשֹור" בֹור ִמּבְ    ":חֹוֶמר ּבְ

ַהּבֹור יתֹו ְלֵנֶזק,   :ׁשֶ ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ   תְּ
תֹו  ִחיּלָ   ּומּוָעד ִמתְּ

ׁשֹור.   ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   ַמה ׁשּ
  

ֵאׁש,    י,א ׁשֹור, ִמּבְ   חֹוֶמר ּבְ
ׁשֹור.  ֵאׁש ִמּבְ   חֹוֶמר ּבְ

  
ֵאׁש " ׁשֹור ִמּבְ    ":חֹוֶמר ּבְ

ֹור ַהׁשּ ם ּכֹוֶפר,   :ׁשֶ ּלֵ   ְמׁשַ
ל ֶעֶבד.  ים ׁשֶ לׁשִ ׁשְ יב ּבִ   ְוַחּיָ
ֲהָנָאה.  ינֹו ָאסּור ּבַ   ִנְגַמר ּדִ

יב, ְמ    ָסרֹו ְלֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ַחּיָ
ֵאׁש.  ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   ַמה ׁשּ

  
ׁשֹור" ֵאׁש ִמּבְ    ":חֹוֶמר ּבְ

ָהֵאׁש  ָתּה,  :ׁשֶ ִחיּלָ   מּוֶעֶדת ִמתְּ
ׁשֹור.  ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   ַמה ׁשּ

  
בֹור,  ֵאׁש ִמּבְ   חֹוֶמר ּבְ
ֵאׁש  בֹור ִמּבְ    .ְוחֹוֶמר ּבְ

  
ֵאׁש " בֹור ִמּבְ    ":חֹוֶמר ּבְ

יתֹו ְלֵנֶזק,  ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ תְּ   ׁשֶ
יב,    ְמָסרֹו ְלֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ַחּיָ

ֵאׁש.  ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   ַמה ׁשּ
  
בֹור" ֵאׁש ִמּבְ    ":חֹוֶמר ּבְ

ָהֵאׁש  יק,   :ׁשֶ ּה ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ ְרּכָ   ּדַ
ֵאינֹו ָראּוי ָלּה. וּ  ָבר ׁשֶ ָבר ָהָראּוי ָלּה, ּוֵבין ּדָ ין ּדָ   מּוֶעֶדת ֶלֱאכֹול ּבֵ

בֹור ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   . "ַמה ׁשּ
  

  ְוִליְתֵני: 
בֹור" ׁשֹור ִמּבְ ִלים,  -  "חֹוֶמר ּבְ יב ּבֹו ֶאת ַהּכֵ ֹור ִחּיֵ ַהׁשּ בֹורׁשֶ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   ! ַמה ׁשּ
  

י י  ?ָהא ַמּנִ   יא, ְיהּוָדה ִה ַרּבִ
בֹור. ּדִ  יב ַעל ִנְזֵקי ֵכִלים ּבְ   ְמַחּיֵ
  

י ִאי     ,ְיהּוָדהַרּבִ
בֹור"  :ֵאיָמא ֵסיָפא ֵאׁש ִמּבְ    :חֹוֶמר ּבְ

ָהֵאׁש  יק,   :ׁשֶ ּה ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ ְרּכָ   ּדַ

  רש"י
   . במועד שהמית בן חורין:כופר

. אם המית אדם אסור בהנאה
כדכתיב ובעל השור נקי כאדם 
שאומר לחבירו פלוני יצא נקי 

   מנכסיו ואין לו בהן הנאה:
. שאין בעל מה שאין כן בבור

הבור חייב בתשלומי מיתת אדם 
  אדם: כדאמרינן שור ולא
. אש לא חייב מה שאין כן באש

בה שריפת אדם שהיה לו לברוח 
ואם כפות הוא המבעיר חייב 
מיתה וקם ליה בדרבה מיניה 
כדמפרש לקמן בפרק הכונס 

   צאן לדיר (דף סא:):
. לקמן מפרש לה ובין שאין ראוי

כל שור דקתני הכא בקרן 
   קמיירי ולא בשן ורגל:

. אם שיברן חייב בו את הכלים
יחה או בבעיטה שהיא בנג

תולדה דקרן כלים אין ראויין 
לאש שאין דרך להסיק בכלים: 
פלוגתא דרבי יהודה ורבנן בפרק 
שור שנגח את הפרה (לקמן דף 

  נג:):
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ֵאינֹו ָראּוי ָלּה,  ָבר ׁשֶ ָבר ָהָראּוי ָלּה ּוֵבין ּדָ ין ּדָ   ּומּוָעד ֶלֱאכֹול ּבֵ
בֹור ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   . "ַמה ׁשּ

ָבר ָהָראּוי ָלּה "   ֵעִצים,  ?ַמאי ִניְנהוּ  -  "ּדָ
ֵאין ָראּוי ָלּה " ָבר ׁשֶ ִלים,  ?ַמאי ִניְנהוּ  - "ּדָ   ּכֵ
בֹור" ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   . "ַמה ׁשּ

י ִאי  יב ָהָיה" :ְיהּוָדה ִהיא ָהא ָאְמַרּתְ ַרּבִ י  ְמַחּיֵ בֹורַרּבִ   ! "ְיהּוָדה ַעל ִנְזֵקי ֵכִלים ּבְ
  

א ַנן ִהיא ,ְלעֹוָלם ,ֶאּלָ    .ַרּבָ
יר.  ּיֵ ָנא ְוׁשִ   ּתְ

  
ַהאי  יר ּדְ ּיֵ ירַמאי ׁשִ ּיֵ    ?ׁשִ

  
יר ּיֵ   ָטמּון.  :ׁשִ

  
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
י ְלעֹוָלם    ְיהּוָדה, ַרּבִ

ֵאין ָראּוי ָלּה " ָבר ׁשֶ ִלים, "ּדָ   , ָלאו ְלַאּתּוֵיי ּכֵ
א ְלַאּתּוֵיי ִליֲחָכה ִנירֹו ְוִסְכְסָכה ֲאָבָניו.    ֶאּלָ

  
יַמְתִקיף ָלּה    , ַרב ַאׁשִ

ין,  ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ יב ּבֹו ׁשֹור ּפְ ֹור ִחּיֵ ַהׁשּ בֹור ׁשֶ ׁשֹור ִמּבְ   ִליְתֵני: חֹוֶמר ּבְ
בֹור!  ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   ַמה ׁשּ

   
ָלָמא ׁשְ ַנן ִהיא ַאְייֵדי  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ יר ַנִמי ַהְך. ּדְ ַרּבָ ּיֵ יר ַהְך, ׁשִ ּיֵ   ׁשִ

א ִאי ָאְמַרּתְ  י  :ֶאּלָ יר?  -  ְיהּוָדהַרּבִ ּיֵ ַהאי ׁשִ יר ּדְ ּיֵ   ַמאי ׁשִ
  

יר ּיֵ ִנירֹו.  :ׁשִ ׁש ּבְ   ּדָ
  

ִנירֹו ָלאו ׁש ּבְ ּום ּדָ ּיּוָרא הּוא,  ִאי ִמׁשּ   ׁשִ
ָהְתָנא:  יק"ּדְ ְרּכֹו ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ ן ּדַ ּכֵ    !"ׁשֶ

   
  
  
  
  

  רש"י
. ודקשיא אלא לעולם רבנן היא

לך ליתני חומר בשור שחייב בו 
   את הכלים כו' תנא ושייר:

דהוה ליה למתני . שייר טמון
חומר בשור ובור מבאש שאם 
בעט שור בשק מלא כלים ושברן 
חייב או אם נפל חמור בבור 
ועליו שק מלא תבואה חייב 
ואע''ג דטמון בשק מה שאין כן 
באש דנפקא לן (לקמן דף ס.) 
מאו הקמה דאינו חייב אלא 

   בגלוי:
. שנפדה שור פסולי המוקדשין

ונפל בבור פטור בעל הבור 
(שמות כא) בעל הבור  דכתיב

ישלם והמת יהיה לו יצא זה 
שאין המת שלו דאע''ג דנפדה 
אם מת אסור להאכילו לכלבים 
כדאמרינן בבכורות (דף טו.) 
תזבח ולא גיזה בשר ולא חלב 
ואכלת ולא לכלבים ובפסולי 
המוקדשין הכתוב מדבר ואם 
נגחו שור חייב דהא כתיב שור 
רעהו וכיון דנפדה שור רעהו 

ביה ואע''ג דבשור נמי  קרינא
כתיב והמת יהיה לו מוקמי' ליה 
   לקמן לבעלים מטפלים בנבילה:

   . לא גרסינן:האי מאי
אי אמרת בשלמא רבנן איידי 

. טמון וכלים שייר נמי דשייר
   האי:

. ואין אלא אי אמרת ר' יהודה
כאן שיור דהא כלים בבור 
וטמון באש רבי יהודה מחייב 

   מאי שייר דהאי שייר:
. שאם דש השור בנירו דש בנירו

ונתכוון לכך שהרי השוורין 
מלומדין בדישה תולדה דקרן 
היא שכוונתה להזיק וחייב 
לשלם דמי נירו שקילקל מה 
שאין כן בבור דלא שייך ביה 

   היזק קרקע:
. לעיל בשור שדרכו דהא קתני

  לילך ולהזיק וכל נזקין בכלל:
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        י, אי, אי, אי, א .20
ִמְקָצת ִנְזקוֹ " י ּבְ ְרתִּ ל ִנְזקוֹ  - [ ִהְכׁשַ ר ּכָ ֶהְכׁשֵ לּוֵמי ִנְזקֹו ּכְ ַתׁשְ י ּבְ   ]."ַחְבתִּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
י ִמְקָצת ִנְזקֹו " ְרתִּ ל ִנְזקֹו.  - ִהְכׁשַ ר ּכָ ֶהְכׁשֵ לּוֵמי ִנְזקֹו ּכְ ַתׁשְ י ּבְ   ַחְבתִּ

יַצד?    ּכֵ
ָרה  ִלימֹו ַלֲעׂשָ ָעה, ּוָבא ַאֵחר ְוִהׁשְ ׁשְ יב -ַהחֹוֵפר ּבֹור תִּ   . "ָהַאֲחרֹון ַחּיָ

  
י. דוְּ  ַרּבִ   לֹא ּכְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָרה " ִלימֹו ַלֲעׂשָ ָעה ּוָבא ַאֵחר ְוִהׁשְ ׁשְ יב - ַהחֹוֵפר ּבֹור תִּ    .ַאֲחרֹון ַחּיָ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ְלִמיָתה,  - ַאַחר ַאֲחרֹון 

ֵניֶהםַאַחר    . "ְנָזִקיןִל  – ׁשְ
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ְבֵרי ַהּכֹ    . לִמיָתה, ְוּדִ

  
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

י? ּדְ ֵליָמא  ַרּבִ   לֹא ּכְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
  ל. ִדְבֵרי ַהּכֹ ְלִמיָתה, וְ 

  
י ַמְתִקיף ָלּה    : ֵזיָראַרּבִ
א?    ְותּו ֵליּכָ

יק  ע ּבֹו ֶאָחד ֵמֶהן ְוִהּזִ ֵני ָאָדם ּוָפׁשַ ה ּבְ ָ א: ָמַסר ׁשֹורֹו ַלֲחִמׁשּ יב –ְוָהא ִאיּכָ    "!ַחּיָ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ְבָלאו ִאיהּו לֹא ֲהָוה ִמיְנַטר  :ִאיֵליָמא יָטא,  - ּדִ ׁשִ ִאיהּו ָקָעֵבידּפְ   !ּדְ

א ְבָלאו ִאיהּו ַנִמי ִמיְנַטר  :ֶאּלָ   ?!ַמאי ָקָעֵביד - ּדִ
  

תַמְתִקיף ָלּה  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
א ֲחִביָלה :ְוָהא ִאיּכָ ה ּבַ    !ַמְרּבֶ

  
ֵמי      ?ֵהיִכי ּדָ

ְבָלאו ִאיהּו לֹא ָאְזָלא    י,ב יָטא –ִאי ּדִ ׁשִ    !ּפְ
ְבָלאו ִאיהּו ָאְזָלא  א ּדִ    !ַמאי ָקא ָעֵביד? -ֶאּלָ

  
אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ

ַתְנָיא א ָהא ּדְ   :ְוָהא ִאיּכָ
ָברּוהּו, " בּו ַעל ַסְפָסל ֶאָחד ְולֹא ׁשְ ׁשְ ּיָ ה ׁשֶ ָ   ֲחִמׁשּ

ָברֹו  ב ָעָליו ּוׁשְ יב - ּוָבא ֶאָחד ְוָיׁשַ   . "ָהַאֲחרֹון ַחּיָ
א:  ּפָ   ְוָאַמר ַרב ּפַ

א ר ַאּבָ א ּבַ ּפָ גֹון ּפַ   !ּכְ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ר  ְבָלאו ִאיהּו לֹא ִאיְתּבַ יָטא –ִאיֵליָמא ּדִ ׁשִ    !ּפְ

ר  ְבָלאו ִאיהּו ַנִמי ִאיְתּבַ א ּדִ    !ַמאי ָקָעֵביד? - ֶאּלָ
  

  רש"י
. בין מת בו השור האחרון חייב

בין הוזק וטעמא מפרש לקמן 
מקראי בפרק שור שנגח את 

   הפרה:
. אם מת אחר אחרון למיתה

השור לא ישלם הראשון כלום 
כדי  דט' טפחים אין בהם

   להמית:
. דאם הוזק אחר שניהם לנזקין

השור ולא מת ישלמו בין 
   שניהם:

. מתניתין דקתני רב פפא אמר
כהכשר כל נזקו דאין חייב אלא 
אחרון במיתה שמת השור 

   קמיירי:
. דאפי' רבי קאמר ודברי הכל

   אחר אחרון למיתה:
. למימר כהכשר כל ותו ליכא

   נזקו:
 . למימר תו כגון איוהא איכא

אתרמי דמסר שורו כו' ומסברא 
קמקשי ליה רבי זירא ואינה 

   משנה:
  . שהלך לו ולא שמרו:ופשע בו

. כגון אי דבלאו איהו לא מינטר
   שהיו עסקיו רעים:

. אין זו הכשרתי פשיטא
במקצת נזקו אלא כל נזקו ולא 
דמי להשלים בור לעשרה דאע''ג 
דקי''ל בור ט' דלא עבדי מיתה 

ייע הראשון נזקין מיהא עבדי וס
בהגרמת מיתתו ואיצטריכא 

   למיתני דאחרון חייב:
  . ואינו חייב כלום:מאי קעביד

. שריבה חבילות מרבה בחבילות
זמורות בהדלקה של חבירו 
וקירבה ע''י החבילות לגדיש 
אחרים שהיה בדין שיהא הוא 

   חייב ולא הראשון:
. ולמה הוה לן למיתנייה פשיטא

ל הרי הראשון לא סייע כלום דכ
מה דשביק ליה מעמיא ואזיל 
אבל חופר בור תשעה רוב 
מיתתו הוא עושה אלא האחרון 

   מקרבה:
. שהיה בעל כגון פפא בר אבא

   בשר:
. דלא דמי לבור פשיטא

שהראשון גרם נזקין והרג חציו 
או רובו אלא משום הכי הוא 
דמפטר דאמר ליה אי לאו אתה 
הוה מתזיק ולא הוה מיית אבל 

ם כל זמן שלא אלו לא שברו כלו
  בא זה:
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ְרָצא    ?סֹוף סֹוף ַמְתִניָתא ֵהיָכא ִמּתַ
  

ֵעי,  ְתֵרי ׁשָ ר ּבִ ְבָלאו ִאיהּו ָהֵוי ִמיְתּבַ   לֹא ְצִריָכא ּדִ
ָעה,  ֲחָדא ׁשָ ר ּבַ א ִאיְתּבַ ּתָ   ְוָהׁשְ

א ְוָקְייִמין.  ָאְמִרי ֵליּה: ִאי ָלאו ַאּתְ ָהֵוי ָיְתִביַנן ְטֵפי ּפּוְרּתָ   ּדְ
  

ר!  ִדיִדי לֹא ָהֵוי ִמיְתּבַ   ְוֵליָמא ְלהּו: ִאי ָלאו ַאּתּון ּבְ
  

ַבר. לֹא  הּו ּתְ ְסִמיך ּבְ ַבֲהֵדי ּדִ   ְצִריָכא ּדְ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמא ֵמיּכֹ  :ַמהּו ּדְ גּופֹו ּדָ    ,חֹו ָלאו ּכְ
ַמע ָלן ֵמי, ּכֹ ּדְ  :ָקא ַמׁשְ גּופֹו ּדָ   חֹו ּכְ

ַבר ּכֹ ּדְ ל ֵהיָכא כָ ּדְ  ַבר. ּגּופֹו ּתָ   חֹו ַנִמי ּתָ
  
  

א?    ְותּו ֵליּכָ
ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ְוָהא ִאיּכָ

ר ַמְקלֹות, " ֶעׂשֶ ָרה ְבֵני ָאָדם ּבְ   ִהּכּוהּו ֲעׂשָ
ֶזה ַאַחר ֶזה,  ין ּבָ ַבת ַאַחת, ּבֵ ין ּבְ   ּבֵ

טוּ  -ּוֵמת  ן ּפְ    .ִריןּכּוּלָ
י  ֵתיָראַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ּבֶ

ֶזה ַאַחר ֶזה  יב,  -ּבָ   ָהַאֲחרֹון ַחּיָ
ֵני ׁשֶ    ! "ֵקיֵרב ֶאת ִמיָתתוֹ ִמּפְ

  
ְקָטָלא ָלא ָקַמְייֵרי.    ּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

א ָלא ָקַמְייֵרי ְפלּוְגּתָ    .ּבִ
  

  ְולֹא? 
י! ּדְ ְוָהא אֹוִקיְמַנן  ַרּבִ   לֹא ּכְ

  
ַנן  י ּוְכַרּבָ ַרּבִ   מֹוְקִמיַנן,  - לֹא ּכְ

י כּ  ַנן ַרּבִ ַרּבָ ֵתיָרא ְולֹא ּכְ ן ּבְ   ָלא מֹוְקִמיַנן.   -ְיהּוָדה ּבֶ
   

  
  

  רש"י
   . דספסל:מתניתא

. הואיל ומותבת היכא מיתרצא
הכי אבל מוסר שורו ומרבה 
בחבילות לא מתנייתא נינהו 

   אלא מסברא הוו מקשי להו:
דבלאו איהו הוה מיתבר בתרי 

. ולהכי אצטריך למיתנייה שעי
חייב  לאשמועינן דאפי' הכי

ומיהו בהדי ההיא דחופר בור 
לא מצי למיתנייה דתהוי הך 
כהכשר במקצת נזקו דמתני' 
דהאי לא מקצת נזק הוא אלא 
כל נזק שהראשונים לא התחילו 
לשברן כי היכי דחופר בור ט' 
הזיקתו הבל חום של ט' והבל 

   חום של י' הרגו:
. ולימא להו אי לאו אתון בדידי

לחוד לא הוה מיתבר ואתם 
שישבתי היה לכם לעמוד כ

ומדלא עמדתם אתם כמוני 
שברתם וגבי משלים בור 
לעשרה ליכא לאקשויי הכי 

   דמאי הוה ליה לקמא למיעבד:
לא צריכא דבהדי דסמיך 

. לעולם דבלאו איהו לא עלייהו
הוה מיתבר כלל ודקאמרת 
פשיטא לא צריכא דלא ישב 
עליו אלא עמד על רגליו ונסמך 

דכחו  עליהם ואתא לאשמועינן
   כגופו דמי:
. נסמך עליהם ולא סמך בהו

יכלו לעמוד לישנא אחרינא 
דזגא מזגא גרסינן כדאמרינן 
בעלמא חזי למיזגא עליה (שבת 

   דף מח.):
. שאין ידוע על ידי מי פטורין
   נהרג:

. ופלוגתייהו שקירב מיתתו
דרבי יהודה בן בתירא ורבנן מפ' 
בסנהדרין בפרק אלו הן 

ר' יהודה סבר הנשרפין (דף עח.) 
כי יכה כל נפש אדם כתיב 
דמשמע כל דהו נפש ורבנן סברי 
כולה נפש משמע והיינו הכשרתי 
במקצת נזקו דומיא דחופר בור 

   שהראשון הזיק והאחרון הרג:
. דלא כרבי וכרבנן מוקמינן

  דהלכה כרבים:
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        יא, איא, איא, איא, א    ––––    י, בי, בי, בי, ב .21
ִמְקָצת ִנְזקוֹ [ י ּבְ ְרתִּ לּוֵמי ִנְזקוֹ  ]- ִהְכׁשַ ַתׁשְ י ּבְ ל ִנְזקוֹ [ ַחְבתִּ ר ּכָ ֶהְכׁשֵ   . ]"ּכְ
  
ִנְזקוֹ ' י ּבְ    ,ָלא ָקָתֵני 'ַחְבּתִ

א לּוֵמי ִנְזקֹו"" :ֶאּלָ ַתׁשְ   . ּבְ
  

ֵניָנא ְלָהא ַנן ּתָ ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
לּוֵמי ֵנֶזק " ׁשְ ֵביָלה - תַּ ּנְ ִלין ּבַ ּפְ ָעִלים ִמטַּ ַהּבְ ד ׁשֶ   . "ְמַלּמֵ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

י  ָאַמר    :ַאִמיַרּבִ
ה"" :ָאַמר ְקָראּדְ  ֶמּנָ ּלְ ֵהָמה ְיׁשַ ה ֶנֶפׁש ּבְ 25ַמּכֵ

  , (ויקרא כד, יח) 
ְקֵרי  ה"ַאל ּתִ ֶמּנָ ּלְ א  "ְיׁשַ ה'ֶאּלָ ִליֶמּנָ   . 'ַיׁשְ

  
ֲהָנא    :ָאַמר ַרב ּכָ

ם""ִאם ָטרֹ  :ֵמָהָכא ּלֵ ֵרָפה לֹא ְיׁשַ ֵרף ְיִביֵאהּו ֵעד ַהּטְ   , (שמות כב, יב) ף ִיּטָ
ם -  ""ַעד ְטֵרָפה ּלֵ   , ְיׁשַ

ם.  - ְטֵרָפה ַעְצָמּה  ּלֵ   לֹא ְיׁשַ
  

ה   ָאַמר:  ִחְזִקּיָ
ת ִיְהֶיה ּלֹו" :ֵמָהָכא 26"ְוַהּמֵ

ק.  (שמות כא, לו)  יּזָ   ַלּנִ
  

ֵבי  ָנא ּדְ הְוֵכן ּתְ   : ִחְזִקּיָ
ת ִיְהֶיה ּלֹו""" ק - ְוַהּמֵ יּזָ   ."ַלּנִ

ק יּזָ ה אֹוֵמר ַלּנִ יק?  ,ַאתָּ ּזִ א ַלּמַ   אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
ְך ָהָיה : לֹא ּכָ   . "ָאַמְרתָּ

  
ְך ָהָיה"ַמאי    ? "לֹא ּכָ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

ְך ְנֵביָלה  ְעּתָ יק ָהְוָיאּדְ ִאי ָסְלָקא ּדַ    ,ַמּזִ
ֹור' :ִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ַחת ַהׁשּ ּתֹוק 'ׁשֹור ּתַ    ,ְוִליׁשְ

ת ִיְהֶיה ּלֹו" ה ִלי?  "ְוַהּמֵ   ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ק.  :ׁשְ יּזָ   ַלּנִ

  
  ּוְצִריָכא, 

ַתב ַרֲחָמָנא ִאי ּכְ ה" :ּדְ ֶמּנָ ּלְ ֵהָמה ְיׁשַ ה ּבְ ּום  "וַמּכֵ ִכיָחא, ּדְ ִמׁשּ   לֹא ׁשְ
ִכיָחא ֵאיָמא לֹא,  ׁשְ   ֲאָבל ְטֵרָפה ּדִ

  ְצִריָכא.
  

מּוִעיַנןוְ  יָלא :ִאי ַאׁשְ ִמּמֵ ּום ּדְ    ,ְטֵרָפה ִמׁשּ
ֵהָמה  ה ּבְ   ָיַדִים ֵאיָמא לֹא. ְב ּדִ ֲאָבל ַמּכֵ

  

י ְרּתֵ מּוִעיַנן ָהֵני ּתַ    ,ְוִאי ַאׁשְ
ּום  - ָהא  ִכיָחאּדְ ִמׁשּ    ,לֹא ׁשְ

יָלא -ְוָהא  ִמּמֵ ּום ּדְ   , ִמׁשּ
ת ִיְהֶיה ּלֹו"ֲאָבל  ָיַדִים, ֵאיָמא "ְוַהּמֵ ִכיָחא ּבְ ׁשְ   . לֹא, ּדִ

  

מּוִעיַנן ת ִיְהֶיה ּלֹו" :ְוִאי ַאׁשְ יק,  "וַהּמֵ ָממֹוָנא ָקא ַמּזִ ּום ּדְ   ִמׁשּ
יק ֵאיָמא לֹא,  ְבגּוָפא ַמּזִ   ֲאָבל ָהָכא ּדִ

                                                           
25
ַחת ָנֶפׁש   ה ֶנֶפׁש ּתַ ֶמּנָ ּלְ ֵהָמה ְיׁשַ ה ֶנֶפׁש ּבְ   ּוַמּכֵ
26
ַחת   ם ׁשֹור ּתַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ׁשַ ְמֶרּנּו ּבְ ְלׁשֹם ְולֹא ִיׁשְ מֹול ׁשִ ח הּוא ִמּתְ י ׁשֹור ַנּגָ ת ִיְהֶיה ּלוֹ אֹו נֹוַדע ּכִ ֹור ְוַהּמֵ   ַהׁשּ

  רש"י
. דליהוי משמע בנזקו לא קתני

שישלם שור גמור חי והוא יטול 
   את הנבילה:

. דמשמע אלא בתשלומי נזקו
השלמה שיטול ניזק את הנבילה 
וזה משלים לו מה שפחתתו 

   מיתה:
. לשון תשלומי נזקו מלמד כו'
   השלמה משלים לו לניזק:

. הבעלים מטפלין בנבילה
   נוטלין את הנבילה:כלומר 

. משמע שישלם ישלימנה
   המותר:

. דריש השתא הכי יביאהו עד
אם טרוף יטרף השור בפשיעתו 
של שומר שכר דהאי קרא 
בשומר שכר כתיב כדאמרינן 
בהשואל (ב''מ דף צד:) פרשה 
שנייה נאמרה בשומר שכר 
יביאהו עד הטרפה ישלם כל 
ההיזק עד דמי הטרפה אבל דמי 

ישלם דניזק  הטריפה עצמה לא
   מטפל וטורח בנבילה למוכרה:

. והאי אי ס''ד נבילה דמזיק
   המת יהיה לו למזיק קאמר:

. קרא מיניה דלא ולשתוק
אצטריך להכי דפשיטא לן כיון 
דשלם שור תחת השור נבילה 

   שלו היא:
. שיטלנו בדמים ועליו לניזק

   ישלים המזיק:
. שיהא מכה בהמה לא שכיחא

ירו אדם מזיק בהמה של חב
לפיכך לא החמיר עליו הכתוב 

   לטרוח במכירת הנבילה:
. שהזאב טרפה טריפה דממילא

והשומר לא נתכוון אמטו להכי 
חס רחמנא עליה דלא למיטרח 

   בנבילה:
. קא מזיק אימא על דבידים

המזיק לטרוח בנבילה ומשלם 
   הדמים קמ''ל:

. משתעי בשור והמת יהיה לו
נגח דשכיח ובידים הוא ממש 
(שהשור) שהוא (ממונו של 

  מזיק) נתכוין להזיק:
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   .ְצִריָכא
  

ֲהָנאָאַמר ֵליּה    : ַרבלְ  ַרב ּכָ
ְכַתב ַרֲחָמָנא  א ַטֲעָמא ּדִ ת ִיְהֶיה ּלֹו"ֶאּלָ   , "ְוַהּמֵ

יק ָהְוָיאּדְ ְנֵביָלה  :ָאִמיָנאֲהָוה  - ָהא ָלאו ָהִכי     ,ַמּזִ
ה ְטֵריפֹות ָיֵהיב ֵליּה,  ּמָ א ִאי ִאית ֵליּה ְלִדיֵדיּה ּכַ ּתָ   ָהׁשְ

יב"" :ָאַמר ָמרּדְ  ין - "ָיׁשִ ֵוה ֶכֶסף, ַוֲאִפיּלּו סּוּבִ   . "ְלַרּבֹות ׁשְ
ֲעָיא? יֵדיּה ִמּבָ    !ּדִ

  
א ִלְפַחת ְנֵביָלהלֹא ִנְצְרָכא    . ֶאּלָ

  
ֵאי ִהיא?  ּנָ ַחת ְנֵביָלה ּתַ   ֵליָמא ּפְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵרף ְיִביֵאהּו ֵעד""ִאם ָטרֹ " 27ף ִיּטָ

  , (שמות כב, יב) 

אֹוֶנס, ּוָפטּור.    יא,א ְטְרָפה ּבְ ּנִ   ָיִביא ֵעִדים ׁשֶ
אּול א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

יןָיִביא ֲעדּוָדה    . "ְלֵבית ּדִ
ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ    :ַמאי ָלאו ּבְ

ָמר ָסַבר ַחת ְנֵביָלה  :ּדְ ק ָהֵוי. ּדְ ּפְ   ִניּזָ
יק ָהֵויּדְ  :ּוָמר ָסַבר    .ַמּזִ

  
י ָעְלָמא  כּוּלֵ ְלִגי. ּדְ לֹא, ּדְ טֹוַרח ְנֵביָלה ָקִמיּפַ ק, ְוָהָכא ּבְ   ִניּזָ

  
   :ְוָהַתְנָיא

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים"

ַעל ַהּבֹור ְלַהֲעלֹות ׁשֹור ִמּבֹורוֹ  ַעל ּבַ ִיין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ת" תַּ יב ִלְבָעָליו ְוַהּמֵ ֶסף ָיׁשִ   ."(שמות כא, לד) 28"ּכֶ
  
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַאּבַ
  ַהאי טֹוַרח ְנֵביָלה, 

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ע ְוָיא ַאְרּבַ ְוָיא זּוָזא ְוַאּגּוָדא ׁשַ ְבֵביָרא ׁשַ    ,ִאיֵליָמא ּדִ

יּה ָטַרח!  ְדַנְפׁשֵ י ָטַרח ּבִ   ּכִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
   ,לֹא ְצִריָכא

ְבֵביָרא  ְוָיא זּוָזא - ּדִ    ,ׁשַ
ְוָיא זּוָזא.  -ְוַאּגּוָדא    ַנִמי ׁשַ

  
ְווָנא?  ַהאי ּגַ א ּכְ   ּוִמי ִאיּכָ

  
  ִאין, 

י: ָהא ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ   ּדְ
ָמָתא  ׁשּוָרא ּבְ זּוָזא,  - ּכָ   ּבְ

ַדְבָרא  ׁשּוָרא ּבְ זּוָזא –ּכָ   .ּבְ
  

                                                           
27
ם  ּלֵ ֵרָפה לֹא ְיׁשַ ֵרף ְיִבֵאהּו ֵעד ַהּטְ   ִאם ָטרֹף ִיּטָ
28
ת ִיְהֶיה ּלוֹ   יב ִלְבָעָליו ְוַהּמֵ ֶסף ָיׁשִ ם ּכֶ ּלֵ ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ   ּבַ

  רש"י
. שפשע ונטרפה על שומר שכר

ליה ידי זאב כנזקי גופו חשיב 
   שהרי היה עליו לשומרה:

. השתא אי הוו ליה טריפות
למזיק כשיעור כל דמי נזקו הוה 
יהיב ליה בעל כרחיה דניזק 
דאמר מר ישיב לרבות כו' דידיה 

   מיבעיא:
. הא דכתב קרא לא נצרכא

   דניזק מטפל בנבילה:
. דהכי אמר אלא לפחת נבילה

רחמנא דמשעת מיתה קאי 
ברשותיה דניזק ואם הסריח 

פחתה דמים משעת מיתה ועד ו
שעת העמדה בדין פסידא דניזק 
הוא ומשלם ליה מזיק מה 
שהנזק הוי יתר על הדמים 
שהיתה נבילה שוה בשעת 

  מיתה:
. דשומר שכר פטור ופטור

באונסין כדכתיב ביה ומת או 
נשבר או נשבה אין רואה שבועת 
   ה' תהיה בין שניהם (שמות כב):

   . נבילה:יביא עדודה
לשומה כמה היא שוה . לב''ד

והכי משמע קרא יביאהו עד 
יביא העדודה כדכתיב (בראשית 
מט) בבקר יאכל עד דהיינו שלל 

  כדמתרגמינן עדאה מפי מורי:
. מאי לאו בהא קמיפלגי

דבאונסין הא ודאי לא פליג 
אבא שאול למימר דאפי' נטרפה 
באונס יהא חייב דאין שומר 
שכר חייב באונסין אלא ה''ק 

בפשיעה שיהא בר אם נטרפה 
תשלומין יביא עדודה ויוסיף 
מביתו על הדמים שהיא שוה 
בשעת מיתה דאי משום דמים 
דהשתא לא איצטריך דהשתא 
אי אית ליה נבילות אחרנייתא 
יהיב ליה כל שכן הא אלא לפחת 
נבילה אתא ות''ק דלא מפיק 
ליה להך דרשה סבר פחת נבילה 
דמזיק הוי הלכך לא מצי 

דרשה דאי  לאוקמי לקרא להך
משום דמים דהשתא לא 
איצטריך דהא תניא ישיב 

   לרבות שוה כסף:
. להביאה ממקום בטורח נבילה

שמתה שם למקום שהיתה שם 
   אבא שאול סבר על המזיק הוא:

   . בניחותא:והתניא
. משמע כסף ישיב לבעליו והמת
   שאף המת ישיב לבעליו:

   . שפת הבור:ואגודא
. וריוח בדנפשיה קא טרח

יה קא עביד דשיים ליה דנפש
לניזק בדמי יתירי ולמה לי קרא 

   דוהמת:
   . קורה:כשורא
. בשדה ואע''ג שמחוסר בדברא

  הבאה לעיר נמכר בזוז:
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        יא, איא, איא, איא, א .22
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ִמין ב  :ֵאין ׁשָ ּנָ   לֹא ַלּגַ
ְזָלן    ,ְולֹא ַלּגַ

א לִ  ִקין. נְּ ֶאּלָ   ּזָ
ֹוֵאל,  :ַוֲאִני אֹוֵמר   ַאף ַלׁשּ

א מֹוֶדה ִלי.    ְוַאּבָ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
א מֹוֶדה ִלי.  :ָהִכי ָקָאַמר ִמין, ְוַאּבָ ֹוֵאל ׁשָ   ַאף ַלׁשּ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
א מֹוֶדה ִלי?  :ָהִכי ָקָאַמר ִמין, ְוַאּבָ ֹוֵאל ֵאין ׁשָ   ַוֲאִני אֹוֵמר ַאף ַלׁשּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

א ֵמַחְבֵריּה,  ֵאיל ַנְרּגָ ׁשָ ְבָרא ּדְ ַההּוא ּגַ   ּדְ
ַבָרּה     .ּתְ

יּה    , ַרבּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
ָיא.  א ְמַעּלְ ים ֵליּה ַנְרּגָ ּלֵ   ָאַמר ֵליּה: ִזיל ׁשַ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

ִמין    .ֵאין ׁשָ
  

ה,  ַרּבָ   ַאּדְ
ָאְמִרי ֵליּה  ֲהָנאִמּדְ   : ַרבלְ  ַרב ַאִסיוְ  ַרב ּכָ

ֵתיק,  יָנא ָהִכי?! ְוׁשָ   ּדִ
ּה  ַמע ִמיּנָ ִמין.  :ׁשְ   ׁשָ

  
  
  

ַמר    :ִאיּתְ
אָאַמר  י  ָאַמר עּוּלָ   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ְזָלן ב ְוַלּגַ ּנָ ִמין ַלּגַ    .ׁשָ
י ּפִ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ִמין.    ֵאין ׁשָ
  

  ְוִהְלְכָתא: 
ִמין  ְזָלן,  -ֵאין ׁשָ ב ְולֹא ַלּגַ ּנָ   לֹא ַלּגַ

ִמין כִּ  -ֹוֵאל ֲאָבל ַלׁשּ  ֲהָנא ְוַרב ַאִסי.  ְד ׁשָ   ַרב ּכָ
   

  
  
  

  רש"י
. מנהג דיינין הוא אמר שמואל

שאין שמין לא לגנב ולא לגזלן 
שאם גנב וגזל בהמה או כלים 
ונפחתו אצלו אין שמין הנבילה 
והשברים לבעלים שיחזיר גנב 
הפחת אלא ישלם בהמה וכלים 

   מעולים והשברים שלו:
. שמין כדכתיב אלא לנזקין

   והמת יהיה לו:
ומר אף לשואל ואבא ואני א
   . רב:מודה לי

. ואניזקין אף לשואל שמין
   קאי:

. או דלמא אף לשואל אין שמין
   והאי אף אגנב וגזלן קאי:

. מדאמרי ליה רב כהנא ורב אסי
בבבא מציעא בפ' השואל (דף 

  צו:):
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        בבבב- - - - יא, איא, איא, איא, א .23
אְוָאַמר  י  ָאַמר עּוּלָ   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ִני,  יֹום ׁשֵ יֹום ִראׁשֹון ּוִמְקָצָתּה ּבְ ְצָתה ִמְקָצָתּה ּבְ ּיָ ְלָיא ׁשֶ   ׁשִ
  ִמן ָהִראׁשֹון.  - מֹוִנין ָלּה 

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ךָ  ְעּתְ    ?ַמה ּדַ

   ?!ְלחּוְמָרא
א הּוא ָאֵתי ִליֵדי קּוּלָ   ,חּוְמָרא ּדְ

ָקא ְמַטַהְרּתְ ָלּה ִמִראׁשֹון!    ּדְ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ת –ָלחּוׁש  ׁשֶ    ,חֹוׁשֶ

ִני - ִמיְמָנא  ֵ א ַלׁשּ    .לֹא ִמְמְנָיא ֶאּלָ
  

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
  
לֹא ָוָלדּדְ  ְלָיא ּבְ    .ֵאין ִמְקָצת ׁשִ
  

ֵניָנא:    ּתָ
ְצָתה ִמְקָצָתּה " ּיָ ְלָיא ׁשֶ ֲאִכיָלהֲאסּוָרה  -ׁשִ   .(חולין עז.) "ּבַ

ה  ָ ִאׁשּ ְבֵהָמה!  -ִסיָמן ָוָלד ּבְ   ִסיָמן ָוָלד ּבִ
  

ְתִניָתא    ,ִאי ִמּמַ
     :ֲהָוה ָאִמיָנא

ּה,  יא,ב ֵזיָרה ִמְקָצָתּה ַאּטּו ּכּוּלָ לֹא ָוָלד, ּגְ ְלָיא ּבְ   ֵיׁש ִמְקָצת ׁשִ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  
  

  רש"י
. דקי''ל שליא שיצתה כו'

המפלת שליא יושבת עליה ימי 
טומאה וימי טהרה שאין שליא 

   בלא ולד אלא שנימוח בתוכה:
. דמיום מונין לה מן הראשון

ראשון טמאה ואפי' הואי לידה 
   יבישתה:
דמטמאין טהרות . לחומרא

שנגעה בראשון משעת יציאת 
   שליא:

. דקא מטהרת לה מראשון
שתהא סופרת י''ד של נקבה עם 
יום הראשון ודמים שתראה 
ביום ט''ו טהורין דהיינו קולא 
דאי הויא מניא משני לא חיילא 

   ימי טהרה עד למחר:
. לטמא טהרות שתגע חוששת

   בראשון:
. שבועיים מימנא לא ממניא

   א משני:דנקבה אל
. עולא דאמר מאי קמ''ל

   חוששת:
. דאין מקצת שליא בלא ולד

ומש''ה חוששת שמא רוב מיחוי 
הולד יצא באותו מקצת ומכי 
נפק רוב הוי ליה כילוד 
כדאמרינן במסכת נדה (דף כח.) 
יצא מחותך או מסורס עד שיצא 
רובו ומימנא ודאי לא מניא 
מראשון דשמא לא נפק רובא עד 

צת שליא בלא שני דאי יש מק
ולד לא הוה חיישינן לטמא 
טהרות דכולי האי לא חיישינן 
דנימא תרי חומרי דלמא נפקא 

   ורוב נפקא:
   . של בהמה:שליא

. קודם שחיטת שיצאת מקצתה
   הבהמה:

. כולה ואע''פ שאין בה אסורה
   ולד:

ה''ג סימן ולד באשה וסימן ולד 
. כלומר מפני שהשליא בבהמה

ן בבהמה סימן ולד בין באשה בי
שאין שליא בלא ולד אלא 
שנימוח וחיישינן שמא באותו 
מקצת שיצא קודם שחיטה היה 
רובו של עובר וקיימא לן יצא 
רובו ה''ז כילוד ואינו ניתר 

  בשחיטת האם:
. דיש מקצת שליא בלא ולד

ודקאסרי לה באכילה גזירה 
מקצתה אטו כולה והאי דקתני 
סימן ולד לאו אמקצתה קאי 

רה באכילה אלא ה''ק אסו
גזירה אטו היכא דנפקא כולה 
ואתו למימר אין כאן ולד ואם 
חזרה לפנים תשתרי בשחיטת 
האם וקאכלי נבילה דההיא 
ודאי סימן ולד באשה כו' אבל 
גבי אשה לא ניחוש למקצת 
לטמא טהרות דראשון דהתם 
ליכא למיגזר אטו כולה דהא 
קחזי דמכי נפק ולד בשני 

  מטמינא לה קמ''ל:
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        בבבביא, יא, יא, יא,  .24
אְוָאַמר  י  ָאַמר עּוּלָ   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ים יֹום  לׁשִ תֹוְך ׁשְ ְטָרף ּבְ ּנִ כֹור ׁשֶ   . ֵאין ּפֹוִדין אֹותוֹ ּבְ
  

ֵני  ר ָחָמאְוֵכן ּתָ    :ָרִמי ּבַ
ֱאַמר:" ּנֶ דֹ  ִמּתֹוְך ׁשֶ ה""ּפָ 29ה ִתְפּדֶ

  , (במדבר יח, טו) 
תֹוְך  ים יֹוםָיכֹול ֲאִפיּלּו ִנְטָרף ּבְ לׁשִ    ?ׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר: ק)(במדבר יח, טו "ַאְך" תַּ   . ", ִחּלֵ
  
  
  

                                                           
29
ֵהָמה ִיְהֶיה   ָאָדם ּוַבּבְ ר ַיְקִריבּו ַליהָוה ּבָ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ֶטר ֶרֶחם ְלָכל ּבָ ל ּפֶ הּכָ ְפּדֶ ֵמָאה ּתִ ֵהָמה ַהּטְ כֹור ַהּבְ כֹור ָהָאָדם ְוֵאת ּבְ ה ֵאת ּבְ דֹה ִתְפּדֶ ְך ַאְך ּפָ   ּלָ

  רש"י
. בכור אדם שנהרג שנטרףבכור 

   בתוך ל' יום:
. אין צריך אין פודין אותו

לפדותו ואם מת מעצמו לא 
איצטריך לן למימר דהא כתיב 
(במדבר יח) ופדויו מבן חדש 
תפדה אבל השתא איצטריך 
לאשמועי' דלא אמרינן אי לא 
איקטיל הוה חי ולא נפל הוה 

   וליפרקיה:
. אך פדה תפדה את פדה תפדה

  בכור האדם:
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        בבבביא, יא, יא, יא,  .25
אְוָאַמר  י  ָאַמר עּוּלָ   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ה, ִנְקֵנית  ּסָ ֵהָמה ּגַ יָכהּבְ ְמׁשִ   . ּבִ
  

ַנן ְמִסיָרה" :ְוָהא ֲאַנן ּתְ   ! (קידושין כה:) "ּבִ
  

א,  ּנָ י ַהאי ּתַ ָאַמר ּכִ   הּוא ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ "
יָכהזֹו ְוזֹו  ְמׁשִ    .ּבִ

י  ְמעֹוןַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ָהה ַהְגּבָ   . "זֹו ְוזֹו ּבְ

  
  
  

  רש"י
. בפ''ק דקדושין במסירה תנן

דכיון דמסר לו באפסר קנאה 
אע''פ שלא משכה מרשות 

   מוכר:
. גסה ודקה בהגבהה וגסה זו וזו

מתרצינן בקדושין שנותן חבילי 
והיא עולה זמורות תחת רגליה 

  עליהן:
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        בבבביא, יא, יא, יא,  .26
אְוָאַמר  י  ָאַמר עּוּלָ   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ָחְלקּו,    ָהַאִחין ׁשֶ
ֲעֵליֶהן  ֶ ִמין  -ַמה ׁשּ   ׁשָ

ֵניֶהן ּוְבנֹוֵתיֶהן וּ  ַעל ּבְ ֶ ִמין -ַמה ׁשּ   . ֵאין ׁשָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ִמין,  ֲעֵליֶהן ֵאין ׁשָ ֶ ָעִמים ַאף ַמה ׁשּ   ּפְ

ְגדֹול ַאֵחי,  ַחת ָלּה ּבִ ּכַ   ַמׁשְ
יּה.  ְמעּון ִמיּלֵ ּתַ ִלׁשְ ִניָחא ְלהּו ּדְ   ּדְ

  
  
  

  רש"י
מה שעל בניהן ובנותיהן אין 

. דכיון דבנים ובנות לא שמין
אתו לבי דינא לא מבזינן להו 

   למיתי:
. גדול האחין העוסק בגדול אחי

בנכסים להכניס ולהוציא דעד 
לאחין דליכסי השתא ניחא להו 

מדידהו במלבושים נאים כי 
  היכי דלשתמעון מיליה:
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        בבבביא, יא, יא, יא,  .27
אְוָאַמר  י  ָאַמר עּוּלָ   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ַסר ְלׁשֹוֵמר  ּמָ טּור.  - ׁשֹוֵמר ׁשֶ   ּפָ
  

ִמיָרתֹו,  ֵייּה ׁשְ ַעּלּוֵיי ַעּלְ ָכר, ּדְ ַסר ְלׁשֹוֵמר ׂשָ ּמָ ם ׁשֶ ֲעָיא ׁשֹוֵמר ִחּנָ   ְולֹא ִמיּבָ
ִמיָרתֹו,  ְרֵעיּה ׁשְ רּוֵעי ּגָ א ּגָ ּתָ ָהׁשְ ם, ּדְ ַסר ְלׁשֹוֵמר ִחּנָ ּמָ ָכר ׁשֶ א ֲאִפיּלּו ׁשֹוֵמר ׂשָ   ֶאּלָ

ַעת.  ֲהֵרי ָמַסר ְלֶבן ּדַ טּור, ׁשֶ   ַנִמי ּפָ
  

  ָאַמר:  אָרָב 
ַסר ְלׁשֹוֵמר  ּמָ יב.  - ׁשֹוֵמר ׁשֶ   ַחּיָ

ם ַסר ְלׁשֹוֵמר ִחּנָ ּמָ ָכר ׁשֶ ֲעָיא ׁשֹוֵמר ׂשָ    ,ְולֹא ִמיּבָ
ִמיָרתֹו,  ְרֵעיּה ׁשְ ָגרּוֵעי ּגָ   ּדְ

ָכר  ַסר ְלׁשֹוֵמר ׂשָ ּמָ ם ׁשֶ א ֲאִפיּלּו ׁשֹוֵמר ִחּנָ יב,  -ֶאּלָ   ַחּיָ
בּוָעה,  ׁשְ ָאַמר ֵליּה: ַאּתְ ְמֵהיַמְנּתְ ִלי ּבִ   ּדְ

בּוָעה.  - ַהאי  ׁשְ   לֹא ְמֵהיַמן ִלי ּבִ
  
  
  

  רש"י
. שומר שמסר לשומר פטור

הראשון בכל אותן דינים שהיה 
פטור אם היתה אצלו פטור נמי 

היא השתא ולא אמרי' פשיעה 
   זו שמסרה לאיש אחר:

ולא מבעיא שומר חנם שמסר 
. ונגנבה או שאבדה לשומר שכר

דפטור שומר חנם כי היכי 
דמיפטר אילו הואי גביה דלא 

   פשע:
. דשומר דעלויי עלייה לשמירתו

שכר מסר נפשיה לנטורי טפי 
משומר חנם שהרי שומר שכר 

   חייב בגניבה ואבידה:
אלא אפי' שומר שכר שמסר 

חנם דהשתא גרעה  לשומר
. שומר שכר לשמירתו פטור

באונסין ולא מצי א''ל בעל 
הבית פשעת שמסרת לאחר 

   שהרי מסרה לבן דעת:
   . אפי' באונסין:חייב

. דשומר חנם נשבע בשבועה
  שלא פשע:
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        יב, ביב, ביב, ביב, ב    ––––ב ב ב ב יא, יא, יא, יא,  .28
אְוָאַמר  י  ָאַמר עּוּלָ    :ֶאְלָעָזרַרּבִ

  ִהְלְכָתא: 
  . ִמן ָהֲעָבִדיםּגֹוִבין 

  
אלְ  ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה    : עּוּלָ

י  ָאַמר ְתֵמיַרּבִ    ?ֶאְלָעָזר ֲאִפיּלּו ִמּיָ
  

יּה.    לֹא, ִמיּנֵ
  

יּה  ְתֵפיּה ֲאִפילּ  ?!ִמיּנֵ ַעל ּכִ ִליָמא ּדְ   !ּו ּגְ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
אֹו ַאּפֹוֵתיִקי ֲעׂשָ   ָרָבא, ְד כִּ  ,ׁשֶ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ה ַעְבּדֹו ַאּפֹוֵתיִקי  ַעל חֹוב ּגֹוֶבה ֵהיֶמּנּו.  - ְמָכרֹו וּ ָעׂשָ   ּבַ

ַעל חֹוב ּגֹוֶבה ֵהיֶמּנּו.  -ׁשֹורֹו ַאּפֹוֵתיִקי ּוְמָכרֹו    ֵאין ּבַ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

  ִאית ֵליּה ָקָלא,  - ָהא 
  ֵלית ֵליּה ָקָלא.   -ְוָהא 

  
ְנַפק,  יב,א   ְלָבַתר ּדִ

אָאַמר ְלהּו    : עּוּלָ
י  ָהִכי ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ְתֵמי    .ֲאִפיּלּו ִמּיָ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ִטין  ּמְ ּתַ אִאׁשְ   . עּוּלָ

  
ָעא ְוַאְגּבּו  ְנַהְרּדְ ָעאֲהָוה עּוְבָדא ּבִ יֵני ִדְנַהְרּדְ ּיָ   .ּדַ

  
יּה  ִדיָתא ְוַאְגּבֵ פּוְמּבְ יְזָנאֲהָוה עּוְבָדא ּבְ ר ּבִ   . ַרב ָחָנא ּבַ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ְלהּו 

  ִזילּו ַאֲהדּורּו, 
ְדַנְייכּו.  - ְוִאי לֹא  יַנן ְלכּו ְלַאּפַ   ַמְגּבִ

  
  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

א,  - ָהא    עּוּלָ
י  - ָהא    ֶאְלָעָזר, ַרּבִ
ָעא - ָהא  יֵני ְנַהְרּדְ ּיָ    ,ּדַ

יְזָנא -ְוָהא  ר ּבִ    !ַרב ָחָנא ּבַ
ַמאן ְסִביָרא ֵליּה?    ָמר ּכְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ֲאָנא ַמְתִניָתא ָיַדֲעָנא, 
ָתֵני     :ֲאִביִמיּדְ

ְרַקע, ְוֵאינֹו ָחל ַעל ָהֲעָבִדים. " רֹוְזּבֹול, ָחל ַעל ַהּקַ   ּפְ
ְרַקע, ְוֵאיָנן ִנְקִנין ִעם ָהֲעָבִדים ְלְטִלין ִנְקִנים ִעם ַהּקַ   . "ִמטַּ

  

  רש"י
   . חוב מן העבדים:גובין

. אם מת לוה ונפלו אפי' מיתמי
קמי יתמי מי א''ר אלעזר דבעל 
חוב גובה מן העבדים 

   דכמקרקעי דמו:
עצמו א''ר . מן הלוה מיניה

   אלעזר דב''ח גובה מן העבדים:
. אפי' מן גלימא וקפריך מיניה

   דעל כתפיה:
. אפה תהא קאי אפותיקי

כלומר מזה יהא לך פרעון 
ואשמעינן רבי אלעזר דאם 

  מכרו גובה בעל חוב ממנו:
. ר''נ: אמר להו לבתר דנפק

   עולא ליושבין לפניו:
הכי אמר ר' אלעזר אפילו 

   קעי דמי:. דעבדא כמקרמיתמי
. נשמט ממני אשתמטין עולא

וירא משום דס''ל עבדא 
כמטלטלי דמי ומתיירא הוא 
שמא אקפחנו בהלכות 

   ובקושיות:
הוה עובדא ואגבו דייני 

   . אפי' מיתמי:דנהרדעא
. הא עולא והא ר' אלעזר כו'

דכולהו סבירי להו כמקרקעי 
   דמו:

. דאמר כמטלטלי כמאן מר
   ס''ל:

בגיטין (דף לו.) . מפרש פרוזבול
שתיקן הלל הזקן פרוזבול כדי 

   שלא תשמט שביעית המלוה:
. דכיון דלא חל על הקרקע

מחוסרי גוביינא וזה כתב לו 
עליהן שכל חוב שיש לו עליו 
שיגבנו כל זמן שירצה קיימי 

   ברשותיה דמלוה:
. אם מכר לו נקנין עם הקרקע

קרקע ומטלטלין והחזיק 
בקרקע קנה מטלטלין אע''פ 

   לא משך:ש
. שאם ואין נקנין עם העבדים

החזיק בעבדים לא קנה 
מטלטלין ויכול מוכר לחזור 
במטלטלין אלמא עבדא 

  כמטלטלי:
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ֵאי:  ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ
   :ָמַכר לוֹ "

  ֲעָבִדים ְוַקְרָקעֹות, 
ֲעָבִדים   ֶהֱחִזיק   לֹא ָקָנה ַקְרָקעֹות,  - ּבָ

ְרָקעֹות  ּקַ   לֹא ָקָנה ֲעָבִדים.  - ּבַ
  

ְלְטִלין,    ַקְרָקעֹות ּוִמטַּ
ְרַקע   ֶהֱחִזיק ּקַ ְלְטִלין -ּבַ    ,ָקָנה ִמטַּ

ְלְטִלין  טַּ ּמִ   לֹא ָקָנה ַקְרַקע.  - ּבַ
  

ְלְטִלין,    ֲעָבִדים ּוִמטַּ
ֲעָבִדים   ֶהֱחִזיק ְלְטִלין,  - ּבָ   לֹא ָקָנה ִמטַּ

ְלְטִלין טַּ ּמִ   . לֹא ָקָנה ֲעָבִדים -  ּבַ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
ֲעָבִדים " ְלְטִלין - ֶהֱחִזיק ּבָ    !"ָקָנה ִמטַּ

ְלִגי ָהא ָקִמּפַ    :ַמאי ָלאו ּבְ
ֵמי.  ְמַקְרְקֵעי ּדָ ָמר ָסַבר: ֲעָבִדים ּכִ   ּדְ

ֵמי :ּוָמר ָסַבר ְלְטִלין ּדָ ִמּטַ    .ֲעָבִדים ּכְ
  

ֵריּה ָאַמר    : ַרב ַאִמיּדְ ַרב ִאיָקא ּבְ
ֵמי,  ְמַקְרְקֵעי ּדָ י ָעְלָמא: ֲעָבִדים ּכִ כּוּלֵ   ּדְ

   :ְוָהְדַתְנָיא
יר – "ָקָנה" ּפִ    .ׁשַ

  , "לֹא ָקָנה" :ְוָהְדַתְנָיא
ֵעיַנן ַקְרַקע ּדּוְמָיא  יהּוָדה"ּדְ ּבָ 30"ָעִרים ְמצּורֹות ּבִ

   .לֹא ָנְייֵדיּדְ  (דברי הימים ב כא, ג)  
ְתַנן    :ּדִ

ׁש ָלֶהם ַאֲחָריּות, " ּיֵ ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות, ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ׁשֶ   ְנָכִסים ׁשֶ
ָטר, ּוַבֲחָזָקה ׁשְ ֶכֶסף, ּבִ   . (קידושין כו.) "ּבְ

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
הָאַמר     :ִחְזִקּיָ

נֹות ַרּבֹות ְלֶכֶסף וּ  :ָאַמר ְקָראּדְ  ן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַמתָּ תֵּ נֹות"ַוּיִ    ,ְלָזָהב ּוְלִמְגּדָ
יהּוָדה"   , (דברי הימים ב כא, ג) ִעם ָעֵרי ְמֻצרֹות ּבִ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ

  
ֵריּה ָאַמר    : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ִאיָקא ּבְ

ֵמי,  ְלְטִלין ּדָ ִמּטַ י ָעְלָמא ַעְבֵדי ּכְ כּוּלֵ   ּדְ
יר,  - "לֹא ָקָנה" :ְוָהְדַתְנָיא ּפִ   ׁשַ

ַתְנָיא עֹוָדן ָעָליו.  - "ָקָנה" :ָהא ּדְ   ּבְ
  

  ַמאי ָהֵוי?  "עֹוָדן ָעָליו"ְוִכי 
ֶכת ִהיא,    ָחֵצר ְמַהּלֶ

ֶכתוְ    !לֹא ָקָנה - ָחֵצר ְמַהּלֶ
יָמא עֹוֵמד :ְוִכי ּתֵ    ,ּבְ
  : ָרָבאְוָהא ָאַמר 

ְך לֹא ָקָנה ִאיּלּו ְמַהּלֵ ל ׁשֶ ב  ,ּכָ   לֹא ָקָנה!  - עֹוֵמד ְויֹוׁשֵ
  

פּות.  :ְוִהְלְכָתא ּכָ   ּבְ
  
  

                                                           
30
ְמָלָכה  יהּוָדה ְוֶאת ַהּמַ נֹות ִעם ָעֵרי ְמֻצרֹות ּבִ נֹות ַרּבֹות ְלֶכֶסף ּוְלָזָהב ּוְלִמְגּדָ ן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַמּתָ ּתֵ כֹור ַוּיִ י הּוא ַהּבְ   ָנַתן ִליהֹוָרם ּכִ

  רש"י
. ה''ג בקרקע לא קנה עבדים

ואע''ג דס''ל להאי תנא עבדים 
כמטלטלין דמי אפ''ה לא קנה 
אלא א''כ עומד העבד בתוכה 
בשעה שהחזיק בה כדמתרץ 
לקמן שאני מטלטלי דניידי 

   ממטלטלי דלא ניידי:
. דמהאי דומיא דערים מצורות

קרא נפקא לן במס' קדושין 
דמטלטלין נקנין בחזקת 
קרקעות דכתיב ויתן להם 
אביהם מתנות עם ערי מצורות 

א ניידי הלכך בעינן מקרקעי דל
   כי התם:

. אינה קונה חצר מהלכת היא
לבעליה כלום דלאו חצר היא 

   במהלכת:
. הא דמתרצינן דקנה והלכתא

ליה עבד בעודן עליו כגון שהעבד 
כפות שאינו ראוי לילך דדמי 

  לחצר:
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   :ְוָהַתְנָיא
ְרַקע " ּקַ   ! "ָקָנה ֲעָבִדים -ֶהֱחִזיק ּבַ
  

תֹוָכּה ּבְ  - ָהָתם     .עֹוְמִדין ּבְ
  

ָלל ַהאי  :ִמּכְ תֹוָכּה  "לֹא ָקָנה"ּדְ ֵאין עֹוְמִדין ּבְ ׁשֶ    .ּכְ
ָנא  ָ ֵריּה ּדְ ָהִניָחא ְלַהְך ִליׁשּ ֵמיּדְ ָאַמר ַרב ִאיָקא ּבְ ְלְטֵלי ּדָ ִמּטַ    ,ַרב ַאִמי: ַעְבֵדי ּכְ

ִאי  תֹוָכּה "ַהְיינּו ּדְ    ,ִאין – "עֹוְמִדין ּבְ
  לֹא.  - ִאי לֹא 

ָנא ֶא  ָ א ְלַהְך ִליׁשּ ֵמי" :ָאַמרּדְ ּלָ ְמַקְרְקֵעי ּדָ ה ִלי  - "ַעְבֵדי ּכִ תֹוָכּה? "ָלּמָ   עֹוְמִדין ּבְ
מּוֵאלָהא ָאַמר    : ׁשְ

ר ְמִדינֹות,  ֶעׂשֶ דֹות ּבְ ר ׂשָ   ָמַכר לֹו ֶעׂשֶ
ֶהֱחִזי יָון ׁשֶ ןּכֵ ַאַחת ֵמֶהן ָקָנה ּכּוּלָ   ! ק ּבְ

  
ָנא  ָ ֵמי" :ָאַמרּדְ ְוִליַטֲעִמיְך, ְלַהְך ִליׁשּ ְלְטִלין ּדָ ִמּטַ ה ִלי  -  "ַעְבֵדי ּכְ תֹוָכּה "ָלּמָ   ?  "עֹוֵמד ּבְ

ֵעיַנן ְצבּוִרין! ּדְ ָהא ַקְייָמא ָלן   יב,ב   לֹא ּבָ
  

א, ַמאי ִאית ְלָך ְלֵמיַמר    ?ֶאּלָ
ָנְייֵדי ְלְטֵלי ּדְ אֵני ִמּטַ ָלא ,ׁשָ ְלְטֵלי ּדְ ּטַ    .ָנְייֵדי ִמּמִ

ָלא ָנְייֵדי,  ַקְרְקֵעי ּדְ ָנְייֵדי ִמּמְ אֵני ְמַקְרְקֵעי ּדְ   ָהָכא ַנִמי, ׁשָ
א  ָנְייֵדי הּוא,  -ַעְבּדָ   ְמַקְרְקֵעי ּדְ
ַאְרָעא ַחד הּוא.   - ָהָתם    ַסְדָנא ּדְ

 

  רש"י
והתניא החזיק בקרקע קנה 

   . ולעיל קתני דלא קנה:עבדים
. וההיא דלעיל בעומדין בתוכה

   בשאין עומדין בתוכה:
. דאוקי רב הניחא להך לישנא

איקא לעיל לההיא מתני' דעבדי 
  כמטלטלי דמי כו':

. בפ''ק דקדושין הא קיימא לן
(דף כו.) דמטלטלין נקנין עם 

א בעינן שיהו עומדין הקרקע ול
   לתוכה:

. אלא מאי אית לך למימר כו' 
והשתא דבעל כרחך אתית להכי 
אפי' תימא לאידך לישנא 
דעבדא כמקרקעי דמי ודקשיא 
לך דשמואל שאני מקרקעי 

  דניידי ממקרקעי דלא ניידי:
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        יג, איג, איג, איג, א    ––––יב, ב יב, ב יב, ב יב, ב  .29
ֶהן ְמִעיָלה" ֵאין ּבָ   . "ְנָכִסים ׁשֶ
  
הּו,  "ְמִעיָלה" ֵלית ּבְ   הּוא ּדְ

י.  ׁש ָקְדׁשִ   ָהא ִמְקּדַ
  

א?  ּנָ   ַמאן ּתַ
  

י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ
ים,  ים ַקּלִ ָקָדׁשִ   ּבְ

א  יּבָ י ּדְ ְוַאּלִ ִליִלי, ַרּבִ   יֹוֵסי ַהּגְ
ָעִלים הּוא.  :ָאַמרּדְ    ָממֹון ּבְ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ה'" 31""ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ

ֵהן ָממֹונֹו,  - (ויקרא ה, כא)  ים ׁשֶ ים ַקּלִ   ְלַרּבֹות ֳקָדׁשִ

ְבֵרי י  ּדִ ִליִליַרּבִ   . "יֹוֵסי ַהּגְ
  

  ְוָהְתַנן: 
ֶחְלקֹו, " ׁש ּבְ   ַהְמַקּדֵ

ים  ים ַקּלִ ָקָדׁשִ ין ּבְ ים, ּבֵ י ֳקָדׁשִ ָקְדׁשֵ ין ּבְ ת -ּבֵ ׁשֶ   . (קידושין נב:) "ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
לֹא ֵליָמא  י כְּ ּדְ ִליִליַרּבִ    !יֹוֵסי ַהּגְ

  
יָמא י  :ֲאִפיּלּו ּתֵ ִליִלי, ַרּבִ   יֹוֵסי ַהּגְ

י ָאַמר י  ּכִ ים, ַרּבִ ִליִלי ֵמַחּיִ   יֹוֵסי ַהּגְ
ִחיָטה  י  ֲאִפיּלוּ  - ֲאָבל ְלַאַחר ׁשְ בֹוהַּ ָקא ָזכּו. ַרּבִ ְלַחן ּגָ ֻ ִכי ָקא ָזכּו ִמׁשּ ִליִלי מֹוֶדה ּדְ   יֹוֵסי ַהּגְ

     
ים"וּ    ִמי ָאַמר?  "ֵמַחּיִ

   :ְוָהְתַנן
כֹור " חּוט - ּבְ ם ַחי, ְולֹא ׁשָ מֹוְכִרין אֹותֹו תָּ

32 ,  
ַעל מּום וּ  חּוט. וְ ַחי  -ּבַ   ׁשָ

ה ָ ין ּבֹו ֶאת ָהִאׁשּ ׁשִ   . (מעשר שני א, ב) "ּוְמַקּדְ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
א נּו ֶאּלָ ה,  :לֹא ׁשָ ַמן ַהּזֶ ּזְ כֹור ּבַ   ּבְ

יָון ּדְ  ְייהּו. לֹא ֲחִזי ְלַהְקָרָבה, ִאית ְלהּו ַלּכֹ ּדְ ּכֵ ַגּוַ יה ּבְ   ֲהִנים ְזִכּיָ
ֲחֵזי ְלַהְקָרָבה  ים ּדַ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ   לֹא.  - ֲאָבל ּבִ

  

   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאְוֵאיִתיֵביּה 
ה'"" ֵהן ָממֹונֹו,  - (ויקרא ה, כא) "ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ ים ׁשֶ ים ַקּלִ   ְלַרּבֹות ֳקָדׁשִ

ְבֵרי י  ּדִ ִליִלייֹוֵסי ַרּבִ   ! "ַהּגְ
י  ּנֵ    :ָרִביָנאּוְמׁשַ

חּוָצה ָלָאֶרץ,  ְבכֹור ּבְ   ּבִ
א  יּבָ י ּדְ ְוַאּלִ ְמעֹון, ַרּבִ   ׁשִ

ִמיִמים "ָאַמר: ּדְ  אּו תְּ    ,(תמורה כא.) "ִיְקְרבוּ  –ִאם ּבָ
אּו"   ִאין,  -  "ִאם ּבָ

ה  ִחּלָ   לֹא.  - ְלַכּתְ
  

ִכי ָאַמר י  ְוִאם ִאיָתא ּדְ ים,  ַרּבִ ִליִלי ָממֹונֹו הּוא ֵמַחּיִ   יֹוֵסי ַהּגְ
ֵני   יג,א י  - ָהא   :ִליׁשְ ִליִלי, ַרּבִ   יֹוֵסי ַהּגְ

ַנן!  - ָהא    ַרּבָ

                                                           
31
ה  י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ ק ֶאת ֲעִמיתוֹ  'ֶנֶפׁש ּכִ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ   ְוִכֵחׁש ּבַ
32
 במהדורת הדפוס ולא שחוט בסוגרים עגולות 

  רש"י
. דבעינן דלא להוי מעילה הוא

בהו בנכסים שאני חייב בנזקין 
הא אי לית בהו מעילה אע''ג 
דמקדש קדשי [אני] חייב בנזקין 
כגון קדשים קלים שאין בהן 
מעילה מחיים אלא באימורין 
לאחר זריקת דם כדגרסינן 

   במסכת מעילה (דף ז:):
. דמחייב בנזקין אם מאן תנא

הזיק שורו שור שלמים של 
   חבירו:

. ושור רעהו ממון בעלים הן
   קרינן ביה:

. וכחש בעמיתו 'ומעלה מעל בה
   וגו' גבי שבועת הפקדון כתיב:

. הא לרבות קדשים קלים
דכתיב בה' לרבות קדשים קלים 
שאם הפקיד בהמת שלמים אצל 
חבירו וכפר ונשבע והודה משלם 
קרן וחומש ואשם ואע''ג 
דבקדשי שמים אין נשבעין 
עליהן כדגרסינן בפרק הזהב 
(ב''מ דף נו.) בקדשים קלים 

   נשבעין:
. של חבירו וקרינן ממונושהן 

   בהו בה' וכחש בעמיתו וכחש:
   . אשה בחלקו:המקדש

. ממון כי אמר ר' יוסי הגלילי
   בעלים הוי:

   . שאחריות הוא עליו:מחיים
. כי זכו בין אבל לאחר שחיטה

כהנים בחזה ושוק בין בעלים 
   בשאר הבשר משלחן גבוה זכו:

. בזמן הזה בכור מוכרין אותו
[והכהנים]  כדמוקי לה לקמן
   מוכרין אותו לכהן:

. ולוקח ימתין עד שיפול תם חי
בו מום וישחטנו אבל תמים 
שחוט לא דאין לו תקנה אלא 
קבורה דאסור בהנאה דקדשים 

   השחוטין בחוץ הוא:
   . כהנים:ומקדשין בו
. דממונן הוא דבעליו את האשה

של בכור היינו כהן דמשנולד 
   הבכור שלו הוא:

הוי ממון  . דבכור חילא שנו
בעלים כשהוא תם אלא בזמן 

   הזה:
   . מחיים:זכייה בגוייהו

   . גרסי':ואיתיביה
. אפי' בזמן שבית שהן ממונו

המקדש קיים דהא קרא 
דשבועת הפקדון בזמן שבית 
   המקדש הוא דמחייב ליה אשם:

. הכא דקתני ומשני רבינא
דממון בעלים הם בבכור הנולד 
בחו''ל בזמן המקדש עסקינן 

   קאי להקרבה:דלא 
. במסכת ואליבא דר''ש דאמר

   תמורה (דף כא.):
. בכורות מחו''ל לא''י אם באו

   תמימים יקרבו:
. אלא באו אין לכתחילה לא

ירעו עד שיסתאבו והלכך כיון 
דלאו להקרבה קאי הוי ממון 

   כהן:
. דמחיים אמר רבי ואם איתא

יוסי הגלילי דממון בעלים הן 
נזקן כדקתני מתני' דחייבין על 
  ואוקימנא כר' יוסי הגלילי:

הא רבי יוסי  . רבינא:לישני
  . ורב נחמן דאמר כרבנן:הגלילי
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? 33ךְ ַמר לָ ָא  ה ָקָאְמַרּתְ הּוּנָ נֹות ּכְ   : ַמּתְ

בֹוהַּ ָקא ָזכּו.   ְלַחן ּגָ ֻ ִכי ָקא ָזכּו ִמׁשּ ה, ּדְ הּוּנָ נֹות ּכְ אֵני ַמּתְ   ׁשָ
   

  
  

                                                           
33
  תיקון גירסה על פי מסורת הש"ס 

  רש"י
. בכור מתנות כהונה קאמרת

מעשרים וארבע מתנות כהונה 
והלכך אוקמה רבינא להא דרב 
נחמן כר''י הגלילי דאיהו נמי 
מודה בהא דכל זמן שהבית 

משולחן גבוה זכו להו קיים 
כהנים ואפילו מחיים וכי קאמר 
רבי יוסי הגלילי ממון בעלים הן 
בשלמים קאמר דבעלים ישראל 
לא זכו להו מחיים משלחן גבוה 
והא דתירץ רבינא לרבי יוסי 
הגלילי בבכור בחוצה לארץ ולא 
תירץ בשלמים משום דסיפא 
דברייתא מוכיח דבבכור קמיירי 

אלא  דקתני לא אמר בן עזאי
בבכור ובן עזאי מילתיה דרבי 
יוסי קמפרש ולקמיה מפרש 

  מילתיה:
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        יג, איג, איג, איג, א .30
   :ּגּוָפא

ה'" 34""ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ
ֵהם ָממֹונֹו,  - (ויקרא ה, כא)   ים, ׁשֶ ים ַקּלִ   ְלַרּבֹות ֳקָדׁשִ

ְבֵרי י  ּדִ ִליִליַרּבִ   . יֹוֵסי ַהּגְ
אי ן ַעּזַ   אֹוֵמר:  ּבֶ

ָלִמים.  ְ   ְלַרּבֹות ֶאת ַהׁשּ
אי ן ּדֹוְסתַּ א יֹוֵסי ּבֶ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

ְלַבד ְבכֹור ּבִ א ּבִ אי ֶאּלָ ן ַעּזַ   . "לֹא ָאַמר ּבֶ
  

   :ָאַמר ָמר
אי" ן ַעּזַ   אֹוֵמר:  ּבֶ

ָלִמים ְ   . "ְלַרּבֹות ֶאת ַהׁשּ
  

  ְלַמעּוֵטי ַמאי? 
כֹור,  :ִאיֵליָמא   ְלַמעּוֵטי ּבְ

עּוִנים ְסִמיָכה ּטְ ָלִמים, ׁשֶ ְ א: ּוַמה ׁשּ ּתָ נּוַפת ָחֶזה ְוׁשֹוקְנָסִכים, וּ וּ  ,ָהׁשְ ָעִלים הּוא,  :ָאְמַרּתְ  ,ּתְ   ָממֹון ּבְ
ֲעָיא? כֹור ִמּבָ    !ּבְ

  
א ָאַמר י  ֶאּלָ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ר    .ְלַמעּוֵטי ַמֲעׂשֵ
  

ְדַתְנָיא    :ּכִ
ְבכֹור ֶנֱאַמר" ה"" :ּבִ 35לֹא ִתְפּדֶ

רוְ   – (במדבר יח, יז)   ם ַחי,  :ִנְמּכָ   תָּ

חּוט. ַחי וְ  ּוַבַעל מּום   ׁשָ
ר ֶנֱאַמר ַמֲעׂשֵ ֵאל" :ּבְ ר - (ויקרא כז, לג)  36"לֹא ִיּגָ חּוט,   :ְוֵאינֹו ִנְמּכָ   לֹא ַחי ְולֹא ׁשָ

ם וְ  ַעל מּוםלֹא תָּ   . "לֹא ּבַ
  
  

יָפא ָרִביָנא    :ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ
אי" ן ּדֹוְסתַּ א יֹוֵסי ּבֶ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

ְלַבד ְבכֹור ּבִ א ּבִ אי ֶאּלָ ן ַעּזַ   . "לֹא ָאַמר ּבֶ
  

  ְלַמעּוֵטי ַמאי? 
ָלִמים  :ִאיֵליָמא ֲעָיא?  -ְלַמעּוֵטי ׁשְ ָלִמים ִמּבָ ָקדֹוׁש ֵמֶרֶחם, ָממֹונֹו הּוא, ׁשְ כֹור ׁשֶ א: ּוַמה ּבְ ּתָ   ָהׁשְ

  
י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ

ר.    ְלַמעּוֵטי ַמֲעׂשֵ
  

ְדַתְנָיא    :ּכִ
ְבכֹור ֶנֱאַמר" ה"" :ּבִ רוְ   – (במדבר יח, יז) לֹא ִתְפּדֶ ם ַחי,  :ִנְמּכָ   תָּ

חּוט.    ּוַבַעל מּום ַחי ְוׁשָ
ר ֶנֱאַמר ַמֲעׂשֵ ֵאל" :ּבְ ר -  (ויקרא כז, לג) "לֹא ִיּגָ חּוט,   :ְוֵאינֹו ִנְמּכָ   לֹא ַחי ְולֹא ׁשָ

ַעל מּום ם ְולֹא ּבַ   . "לֹא תָּ
ְלַבד ָקָאַמר ְבכֹור ּבִ    !ָהא ּבִ

  
ָיא   .ַקׁשְ

  

                                                           
34
ה  י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ ק ֶאת ֲעִמיתוֹ ְוִכֵח  'ֶנֶפׁש ּכִ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ   ׁש ּבַ
35
ַח ְוֶאת ֶחְלבָּ   ְזּבֵ ְזרֹק ַעל ַהּמִ ָמם ּתִ ה קֶֹדׁש ֵהם ֶאת ּדָ ב אֹו ְבכֹור ֵעז לֹא ִתְפּדֶ ׂשֶ כֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור ּכֶ ה ְלֵריַח ִניחַֹח ַלהַאְך ּבְ ֶ ְקִטיר ִאׁשּ   'ם ּתַ
36
ֵאל  ין טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו ְוִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה קֶֹדׁש לֹא ִיּגָ ר ּבֵ   לֹא ְיַבּקֵ

  רש"י
. שטעונין סמיכה שלמים

ונסכים מנחת נסכים שלשה 
עשרונים לפר ושני עשרונים 
לאיל ועשרון לכבש כדמפרש 
במנחות בפ' כל [המנחות] (דף 

   סא.) אבל בכור לא:
. ובבכור בחוצה בכור מבעיא

לארץ קאמר דכיון דלאו 
להקרבה קאי לא זכו ליה 

   משלחן גבוה דלא חזי לגבוה:
. שאע''פ למעוטי מעשר בהמה
כדאמרינן שהוא קרב שלמים 

בפ' בתרא דבכורות (דף ס.) אפי' 
הכי לא הוי מחיים ממון בעלים 

   כשלמים:
. תם נאמר אך בכור שור בבכור

וגו' לא תפדה פדיון הוא דלית 
ליה דליפוק מקדושת בכור 
למכור באיטלז ולישקול 
בליטרא אבל נמכר הוא חי 
ולוקח יאכלנו בקדושתו 
כשיומם או אם הבית קיים 

   יקריבנו:
. וגמרינן במעשר נאמר לא יגאל

בבכורות בפ' [חמישי] (דף לב.) 
האי לא יגאל מלא יגאל 
דחרמים דכתיב בהן לא ימכר 
ולא יגאל מה להלן מכירה עמו 
אף כאן מכירה עמו הלכך אינו 
נמכר לא חי ולא שחוט כו' 

  אלמא לאו ממון בעלים הוא:
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        יג, איג, איג, איג, א .31
ֶהן ְמִעיָלה"[  ֵאין ּבָ   ]."ְנָכִסים ׁשֶ

  
  ָאַמר:  ָרָבא
ֶהן ְמִעיָלה"ַמאי  ֵאין ּבָ    ?"ְנָכִסים ׁשֶ

ין ְמִעיָלה,  ֶהן ּדִ ֵאין ּבָ   ְנָכִסים ׁשֶ
  ֶהְדיֹוט,  ?ּוַמאי ִניְנהוּ 

  
  '!ֶהְדיֹוט' :ְוִליְתֵני

  
ָיא.     ַקׁשְ

  
    

  

  רש"י
. מעילה דמתניתין לא רבא אמר

תידוק מיניה הא מקדש קדשי 
ה''ק שאין בהן דין מעילה אלא 

שאין בהם שום קדושה לשמים 
דבקדושת שמים שייכא דין 

   מעילה כגון קדשי קדשים:
. כגון נכסים ומאי נינהו

  דהדיוט:
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        בבבב- - - - יג, איג, איג, איג, א .32
אָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ

ָלִמים יקוּ  ׁשְ ִהּזִ     ,ןָר ׂשָ ּבְ ִמ  ּגֹוֶבה  - ׁשֶ
   .ןיֶה ֵר ימוּ ֵא ֵמ  – ּגֹוֶבה  ינוֹ ֵא וְ 

  
יָטא ֵאימּוִרין ׁשִ בֹוהַּ  ּפְ    !יֵק לְ ַס ְלּגָ

  
   .יםִר ימוּ ד ֵא גֶ נֶ כְּ  ןָר ׂשָ ּבְ ִמ  ּגֹוֶבהלְ  :איכָ ִר א ְצ לֹ 
  

ַמאן א ּדְ יּבָ    ?ַאּלִ
ַנןִאי  ַרּבָ א ּדְ יּבָ יָטא – ַאּלִ ׁשִ    !איָה א ֵמ ָמ לֵ ּתַ ׁשְ א ִמ אי לֹ ָה י ֵמ ֵמ לוּ ּתַ ׁשְ ִא א לְ יכָּ י לֵ כִּ  יֵר ְמ א ָא ָה  ,ּפְ

א וְ  יּבָ י ָנָתןּדְ ִאי ַאּלִ    !איָה ם ֵמ לֵּ ּתַ ׁשְ ִמ אי ָה י ֵמ ֵמ לוּ ּתַ ׁשְ ִא לְ א יכָּ י לֵ כִּ  :רַמ א ָא ָה  - ַרּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא י ָנָתן :ִאי ּבָ    .ַרּבִ
ֵעית ֵאיָמא ָנןִאיּבָ    .: ַרּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא"    ":ןנָ ּבָ ַר  :ִאיּבָ
   ,יֵפ י גוּ ֵר ְת ּבִ  יילֵּ ִמ י נֵ ָה 
   .אנָ ְמ לֵּ ּתַ ׁשְ ן ִמ ינַ ִע ָב א ּדְ יכָ ל ֵה כָּ ִמ  יּה ר לֵ ַמ י ָא ֵצ ָמ  - א ָפ וּ ד גּ ַח ל ּבְ ָב ֲא 
  
ֵעית ֵאיָמא" י ָנָתן :ִאיּבָ    ":ַרּבִ
   ,יּה ּתֵ ְח כַּ ׁשְ ַא  ךְ יָר ִב אי ּבְ ַר וֹ א ּת נָ ֲא  :רוֹ בּ ל ַה ַע ַב לְ ר ל שוֹ ַע ּבַ  יּה ר לֵ ַמ ָא ּדְ א ם הוּ ָת ָה 

      .ךְ ינָּ ִמ  אנָ ְמ ילֵּ ּתַ ׁשְ ִמ  יאךְ ַה י ֵמ ֵמ וּ לּ ּתַ ׁשְ ִא י לְ ית לִ לֵ אי ּדְ ַמ 
יק?!    יג,ב יק, ֵאימּוִרין לֹא ַאּזֵ ר ַאּזֵ ׂשָ   ֲאָבל ָהָכא ִמי ָמֵצי ָאַמר: ּבָ

  
  
  

  : ָרָבאָאַמר 
יָקה  ִהּזִ ְחָמּה.  -ּתֹוָדה, ׁשֶ ָרּה, ְוֵאינֹו ּגֹוֶבה ִמּלַ ׂשָ   ּגֹוֶבה ִמּבְ

  
יָטא!  ׁשִ   ֶלֶחם ּפְ

  
   :ֵסיָפא ִאְצְטִריְך ֵליּה 

ר ׂשָ ק אֹוֵכל ּבָ יּזָ רוּ  ַהּנִ ּפֵ   ֵמִביא ֶלֶחם.  ,ִמְתּכַ
  

יָטא ׁשִ    !ָהא ַנִמי ּפְ
  

ֵתיָמא יָון  :ַמהּו ּדְ יָרא ּדְ ּכֵ   ֶזַבח הּוא, ּדְ ֶלֶחם ֶהְכׁשֵ
ר, ַוֲאָנא ַאְייֵתי ֶלֶחם?!ֵליָמא  ׂשָ   ֵליּה: ַאּתְ ָאְכַלּתְ ּבָ

ַמע ָלן ָעִלים הּואּדִ ֶלֶחם ִחּיּוָבא ּדְ  :ָקא ַמׁשְ    .ּבְ
  
  
  

  רש"י
. חצי נזקו מבשרו דנזק שור תם גובה

   משתלם מגופו:
. הא דקתני אינו גובה לא צריכא

מאימורין הא קמ''ל דאין גובה מבשרו 
אימורין כגון שור שוה מאתים שנגח כנגד 

שור שוה מאתים אינו גובה אלא חציו 
דמי בשרו אף על גב דלא הוי מנה שלם 
ודמי חצי אימורין לא ישתלם מדמי חצי 

   האחר של בשר:
. דפליגי עליה דרבי נתן אי אליבא דרבנן

בפרק שור שנגח את הפרה (דף נג.) גבי 
שור שדחף את חבירו לבור [ואמרינן] 

בעל השור משלם רביע ובעל הבור  בתם
פטור מפני שזה הפילו ובמועד בעל השור 
משלם חצי ובעל הבור פטור אלמא כי 
ליכא לאשתלומי מבעל השור לא משתלם 
מבעל הבור ואע''פ שבו נמצא הנזק 
ופשיטא דאינו גובה מבשרן כנגד 

   אימוריהן:
ואי אליבא דרבי נתן הא אמר כי ליכא 

משתלם מבעל . מבעל השור לאשתלומי
הבור דאמר בתם בעל השור משלם רביע 
ובעל הבור שלשה חלקים ובמועד בעל 
השור משלם מחצה ובעל הבור מחצה 
והכא נמי אמאי אינו גובה מבשרן כנגד 
אימוריהן הא הכא נמי תרוייהו אזיק 
חלק גבוה וחלק הדיוט וספרים דכתיב 
בהן אע''ג דאיכא לאשתלומי מהאי 

א דהתם לא משתלם מהאי שבשתא הי
   מצינו לאוקמי הכי:

. דלא אמרינן כי ליכא הני מילי
   לאשתלומי מהאי לישתלם מהאי:

   . כגון שור ובור:בתרי גופי
. אי לא אשמעינן ר' אבא אבל בחד גופא

דאינו גובה מאימוריהן הוה אמינא דמצי 
   א''ל מכל היכא דבעינא משתלמנא:

. ההרוג התם הוא דאמר ליה בעל השור
   ר:לבעל הבו

. מת הלכך אנא תוראי בבירך אשכחתיה
כל הנזק עליו מה דאית לי לאשתלומי 
מבעל השור משתלימנא אם תם הוא 
משלם רביע דאפילו הזיקו הוא לבדו לא 
היה משלם אלא חצי נזק ועכשיו שיש 
אחר עמו ישלם רביע והשאר משתלימנא 

  מינך:
. על הבשר נמצא אבל הכא מי מצי א''ל

ורין הלכך שוה חצי הנזק יותר מן האימ
   האימורין יפסיד:

לשון אחר לא צריכא לגבות מבשרן כנגד 
. דודאי גובה מבשרן כנגד אימוריהן

אימוריהן דהאי גובה מבשרן דקאמר רבי 
אבא אפי' חלק האימורין קאמר וקא 
פריך אי אליבא דרבנן אמאי הא אמרינן 
כו' אי אליבא דר' נתן פשיטא ולא 

תברא דהאי שמעתיה וראשון עיקר דמס
דאותביה קא משני ליה דהא גמרא 
מסיפא דמילתיה דקאמר אינו גובה 
מאימוריהן פריך פשיטא אימורין לגבוה 
סלקי ועלה בעי לשנויי מה אינו גובה 
מאימוריהן דקאמר אינו גובה מבשרן 

   כנגד אימוריהן:
   . הא לא אזיק:לחם פשיטא

   . לאחר הקרבת אימורין:ניזק אוכל בשר
. שאינו יודע אומר שורך היזקלמעוטי זה 

שור של מי הזיקו שהיו עמו שוורים של 
אנשים הרבה ומיוחדין דמתניתין הכי 
משמע שיהו כל נכסים שהזיקו מיוחדים 

   לאדם אחד שאין בהם ספק:
. שני שוורים של שני שנים שהיו רודפין

בני אדם שהיו רודפין אחר שור של אדם 
   אחד:

  זיק:. לאחר שהבשקדם וזכה בו אחר



      33 סוגיה              """""ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין    ––––מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' 
 

65

        יג, ביג, ביג, ביג, ב .33
ֵני ְבִרית" ל ּבְ ֵהן ׁשֶ   . "ְנָכִסים ׁשֶ
  

  ְלַמעּוֵטי ַמאי? 
ן:  -ּגֹוי ּדְ ִאי ְלַמעּוֵטי  טּור"ָהא ָקָתֵני ָלּה ְלַקּמָ ל ּגֹוי ּפָ ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ   ! (בבא קמא לז:) "ׁשֹור ׁשֶ

  
ָנא    .ַוֲהַדר וְמָפֵרׁש  ,ּתְ

  
  
  
  

  רש"י
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .34
  . "ְנָכִסים ַהְמיּוָחִדין"
  

   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
יק", וְ  יק"ְלַמעּוֵטי, ֶזה אֹוֵמר "ׁשֹוְרָך ִהּזִ   .ֶזה אֹוֵמר "ׁשֹוְרָך ִהּזִ

  
ן ֵני ְלַקּמָ    :ָהא ּתָ

ַנִים רֹוְדִפין ַאַחר ֶאָחד, "   ָהיּו ׁשְ
יק,    ֶזה אֹוֵמר: ׁשֹוְרָך ִהּזִ
יק   ,ְוֶזה אֹוֵמר: ׁשֹוְרָך ִהּזִ

טּוִרין ֵניֶהם ּפְ   ! (בבא קמא לה.) "ׁשְ
  

ֵני    .ַוֲהַדר ְמָפֵרׁש  ,ּתָ
  
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
ָרט"   . "ְלִנְכֵסי ֶהְפֵקר ּפְ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
יָדן ְלתֹוָרא  ָנַגח ּתֹוָרא ּדִ ַבע ֵליּה? ּדְ ִאיֵליָמא ּדְ   ֶהְפֵקר ַמאן ּתָ

  
א,  יָדן ֵליִזיל ְוֵליֵתיּה! ּדְ ָנַגח ּתֹוָרא ּדְ ֶאּלָ   ֶהְפֵקר ְלתֹוָרא ּדִ

  
ַדם ְוָזָכה ּבֹו ַאֵחר.  ּקָ ׁשֶ   ּבְ

  
  

   :ָאַמר ָרִביָנא
יׁש,   :ְלַמעּוֵטי ְך ִהְקּדִ   ָנַגח ְוַאַחר ּכָ

ְך ִהְפִקיר    .ָנַגח ְוַאַחר ּכָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ן"    ,ָיֵתר ַעל ּכֵ

י  ָאַמר   : ְיהּוָדהַרּבִ
יׁש,  ְך ִהְקּדִ   ֲאִפיּלּו ָנַגח ְוַאַחר ּכָ

ְך ִהְפִקיר  טּור,  -ָנַגח ְוַאַחר ּכָ   ּפָ
ֶנֱאַמר ְבָעָליו :ׁשֶ 37"ְוֵהִמית ִאיׁש ...  "ְוהּוַעד ּבִ

   – (שמות כא, כט)  
ֶאָחד ִוין ּכְ ִדין ׁשָ ֵהא ִמיָתה ְוַהֲעָמָדה ּבְ תְּ    ."ַעד ׁשֶ

  
ֵעיַנן?וּ  ין ָלא ּבָ ַמר ּדִ    !ּגְ

ֵקלָהא  ֹור ִיּסָ ְכִתיב!  (שמות כא, כט) ""ַהׁשּ ין הּוא ּדִ ְגַמר ּדִ   ּבִ
  

ֶאָחד.   ִוין ּכְ ין, ׁשָ ִדין, ּוְגַמר ּדִ ֵהא ִמיָתה, ְוַהֲעָמָדה ּבְ ּתְ א ֵאיָמא: ַעד ׁשֶ   ֶאּלָ
   

  

                                                           
37
ֹור ִיסָּ   ה ַהׁשּ ָ ְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ְבָעָליו ְולֹא ִיׁשְ ְלׁשֹם ְוהּוַעד ּבִ מֹל ׁשִ ח הּוא ִמּתְ ָעָליו יּוָמת ֵקלְוִאם ׁשֹור ַנּגָ   ְוַגם ּבְ

  רש"י
. למעוטי נגח ואח''כ הקדיש

דהכי משמע שיהיו מיוחדים 
לאדם אחד לעולם משעת נגיחה 

   בדין:עד שעת העמדה 
והועד בבעליו והמית איש 

. השור יסקל וגם בעליו יומת
דמשמע שיהא לו בעל אחד 
משעת העדאה ועד שעת העמדה 

   בדין:
  . בבעל אחד:שוין כאחד
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .35
יקחּוץ ִמ " ּזִ   . "ְרׁשּות ַהְמיּוֶחֶדת ַלּמַ
  

ֵעי?  ְרׁשּוִתי ַמאי ּבָ ָאַמר ֵליּה: ּתֹוָרְך ּבִ   ּדְ
   

  
  
יק" ּזִ ק ְוַהּמַ יּזָ   . "ּוְרׁשּות ַהּנִ
  

א ַרבָאַמר    : ֲאִביִמיָאַמר  ִחְסּדָ
ִפין ִח  ּוּתָ ן ְוַעל ָהֶרֶגל, יֵ ֲחַצר ַהׁשּ ֵ ּה ַעל ַהׁשּ   יב ּבָ

יק :ְוָהִכי ָקָאַמר ּזִ טּורּדְ  -  חּוץ ֵמְרׁשּות ַהְמיּוֶחֶדת ַלּמַ   .ּפָ
יק וּ  ּזִ ק ְוַהּמַ יּזָ יק.  - ְרׁשּות ַהּנִ ּזִ יק ָחב ַהּמַ ִהּזִ ׁשֶ   ּכְ
  
י וְ    ָאַמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ

ן ְוַעל ָהֶרֶגל,  ֵ טּור ַעל ַהׁשּ   ּפָ
יק,  ּזִ   ְוָהִכי ָקָאַמר: חּוץ ֵמְרׁשּות ַהְמיּוֶחֶדת ַלּמַ

טּור.  יק ַנִמי ּפָ ּזִ ק ְוַהּמַ יּזָ   ּוְרׁשּות ַהּנִ
יק" ּזִ יק ָחב ַהּמַ ִהּזִ   ְלַאּתּוֵיי ֶקֶרן.  "ּוְכׁשֶ

  
מּוֵאל. ָהִניָחא לִ    ׁשְ

א ְלַרב  ָנא ׁשֹור ּדְ ֶאּלָ י ָאַמר: ּתְ    ,ׁשֹורּדְ ְוָכל ִמיּלֵ
יק" ּזִ   ְלַאּתּוֵיי ַמאי?  "ָחב ַהּמַ

  
ַנן:  ָתנּו ַרּבָ   ְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ

יק ְלָהִביא" ּזִ יק ָחב ַהּמַ ִהּזִ ׁשֶ ם   :ּכְ   ׁשֹוֵמר ִחּנָ
ֹוֵאל,    ְוַהׁשּ

ָכר  א ׂשָ   נֹוׂשֵ
ֹוֵכר,    ְוַהׂשּ

ְרׁשּוָתן,  ֵהָמה ּבִ יָקה ּבְ ִהּזִ   ׁשֶ
ם  ם ֲחִצי ֵנֶזק,  -תָּ ּלֵ   ְמׁשַ

ֵלם.  -ּומּוָעד  ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
  

ְיָלה,  ּלַ   ִנְפְרָצה ּבַ
יָקה  ָרצּוָה ִלְסִטין ְוָיְצָתה ְוִהּזִ ּפְ טּור –אֹו ׁשֶ   . "ּפָ

  
  

  רש"י
. חוץ מרשות המיוחדת למזיק

שאם נכנס שור ניזק בחצר 
המזיק והזיקו שור המזיק 

   פטור:
. הכתוב חצר השותפין חייב בה

על השן ועל הרגל אם אכלה 
בהמתו של זה פירותיו של זה 
או דרסה על כליו חייב דבשדה 
אחר קרינן ביה ולא הוי כרשות 
הרבים וכ''ש על הקרן 
ותולדותיו דהא אפי' ברה''ר נמי 
חייב ודקתני מתניתין רשות 
הניזק והמזיק אדלבתריה קאי 
וה''ק רשות הניזק והמזיק כגון 
חצר השותפין כשהזיק חב 
המזיק ובשן וברגל קאמר 

בקרן לא אצטריך למימר דהא ד
ברה''ר דיש לשניהם רשות בה 
נמי חייב אלא בשן ורגל קאמר 

   וקמ''ל דלאו כרה''ר דמיא:
ורשות הניזק והמזיק נמי 

. בשן וברגל קאמר דבעינן פטור
ובער בשדה אחר אבל קרן חייב 

   דלא גרע מרה''ר:
כשהזיק חב המזיק לאתויי 

. לר' אלעזר דאי משום קרן
א ליה רישא אלא מיטב הא תנ

לאתויי קרן דחייב עליו דלא 
   תנייה לעיל בהדי ארבעה אבות:

. דאמר בריש הניחא לשמואל
פירקין מבעה זה השן ותנא שור 
לרגלו ומבעה לשינו אצטריך הא 

   לאתויי קרן:
. מבעה זה אדם אלא לרב דאמר

ושור דתנא בהדי ארבעה אבות 
   לכל מילי תנייה לאתויי מאי:

נזק ומועד נזק תם משלם חצי 
   . מפרש לקמיה:שלם

. כותל בלילה מאיליה נפרצה
ובכותל שאינו רעוע קאמר דהוה 

  ליה אונס:
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        יד, איד, איד, איד, א    ––––    יג, ביג, ביג, ביג, ב .36
  ָאַמר ָמר: 

ֹוֵכר" ָכר ְוַהׂשּ א ׂשָ ֹוֵאל נֹוׂשֵ ם ְוַהׁשּ יק ְלָהִביא ׁשֹוֵמר ִחּנָ ּזִ יק ָחב ַהּמַ ִהּזִ ׁשֶ   . "ּכְ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ַאְזֵקיּה ּתֹוָרא  :ִאיֵליָמא ִאיל ְלתֹוָרא ּדְ ּדְ , ּדְ ַמׁשְ ּלּוֵמי ַאּתְ ֵעית ְלׁשַ ָעְלָמא, ּבָ יק ּבְ   ׁשֹוֵאל ֵליָמא ֵליּה: ִאיּלּו ַאּזֵ

ּלּוֵמי?! ֵעיָנא ְלׁשַ יָדְך, ּבָ ַאְזֵקיּה ְלתֹוָרא ּדִ א ּדְ ּתָ   ָהׁשְ
  

ַאְזֵקיּה ּתֹוָרא  א: ּדְ ִאיל, ּדְ ׁשֹוֵאל ְלתֹוָרא ּדְ ֶאּלָ   ַמׁשְ
יּה ּתֹוָרא,  ּלּוֵמי ּכּוּלֵ ֵעית ְלׁשַ ק ֵמָעְלָמא, ּבָ ּזַ   ֵליָמא ֵליּה: ִאיּלּו ִאיּתַ

יָדךְ  ַאְזֵקיּה ּתֹוָרא ּדִ א ּדְ ּתָ ַמת ִלי?! ָהׁשְ ּלְ ְמׁשַ א ִניְזָקא הּוא ּדִ ְלּגָ   , ּפַ
  

ַאְזֵקיּה ּתֹוָרא  :ְלעֹוָלם ִאיל ְלתֹוָרא ּדְ ּדְ   ׁשֹוֵאל, ּדְ ַמׁשְ
ַמאי ָעְסִקיַנן ִמיַרת ּגּופוֹ  :ְוָהָכא ּבְ ל ָעָליו ׁשְ ּבֵ ּקִ      ,ׁשֶ

ִמיַרת ְנָזָקיו  יד,א ל ָעָליו ׁשְ   .ְולֹא ִקּבֵ
  

יָקה "ֵאיָמא ֵסיָפא:  ,ִאי ָהִכי ָרצּוָה ִלְסִטים ְוָיְצָתה ְוִהּזִ ּפְ ְיָלה אֹו ׁשֶ ּלַ טּור –ִנְפְרָצה ּבַ   , "ּפָ
ּיֹום  יב –ָהא ּבַ    .ַחּיָ

ל ָעָליו - ָהא  ִמיַרת ְנָזָקיו לֹא ִקּבֵ   ! ׁשְ
  

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ִמיַרת ְנָזָקיו  ל ָעָליו ׁשְ יב,  - ִאם ִקּבֵ   ַחּיָ

ָרצ ּפְ ְיָלה, אֹו ׁשֶ ּלַ יָקה ִנְפְרָצה ּבַ טּור.  -ּוָה ִלְסִטים ְוָיְצָתה ְוִהּזִ   ּפָ
  

  ִאיִני? 
ֵני    : ַרב יֹוֵסףְוָהא ּתָ

ִפים ְוַהּפּוְנָדק " ּותָּ ן ְוַעל ָהֶרֶגל - ֲחַצר ַהׁשּ ֵ ֶהן ַעל ַהׁשּ יב ּבָ    !"ַחּיָ
א  יּוְבּתָ י ּדְ ּתְ   ֶאְלָעָזר! ַרּבִ

  
י  ךְ ָאַמר לָ    ֶאְלָעָזר: ַרּבִ

ִליִגי?  ָתא ִמי ָלא ּפְ ָרא ַמְתִנּיָ   ְוִתְסּבְ
   :ְוָהַתְנָיא

ָללֹות ָהָיה" ָעה ּכְ י  ַאְרּבָ ן ֶאְלָעָזרַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :ְנָזִקיןּבִ  ׁשִ
  

יק  ּזִ ק ְולֹא ַלּמַ יּזָ הּוא ְרׁשּות ַלּנִ ל ׁשֶ ּכֹ - ּכָ יב ּבַ   ל. ַחּיָ
  

ק ּדְ  יּזָ יק ְולֹא ַלּנִ טּור ִמּכֹ  -ַמּזִ   ל. ּפָ
  

  ָלֶזה ְוָלֶזה, 
ְקָעה  ִפים אֹו ַהּבִ ּותָּ גֹון ֲחַצר ַהׁשּ ן ְוַעל ָהֶרֶגל,  - ּכְ ֵ ּה ַעל ַהׁשּ טּור ּבָ   ּפָ

ִעיָטה יָכה ְוַעל ָהְרִביָצה ְוַעל ַהּבְ ׁשִ ִגיָפה ְוַעל ַהּנְ ִגיָחה ְוַעל ַהּנְ    :ַעל ַהּנְ
ם  ם ֲחִצי ֵנֶזק,  -תָּ ּלֵ   ְמׁשַ

ֵל  -ּומּוָעד  ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ם. ְמׁשַ
  

  לֹא ֶזה ְולֹא ָלֶזה, 
ֵניֶהם  ל ׁשְ ֵאינֹו ׁשֶ גֹון ָחֵצר ׁשֶ ן ְוַעל ָהֶרֶגל,  - ּכְ ֵ יב ּבֹו ַעל ַהׁשּ   ַחּיָ

ִעיָטה ִגיָפה ְוַעל ָהְרִביָצה ְוַעל ַהּבְ יָכה ְוַעל ַהּנְ ׁשִ ִגיָחה ְוַעל ַהּנְ    :ַעל ַהּנְ
ם  ם ֲחִצי ֵנֶזק,  -תָּ ּלֵ   ְמׁשַ

ם ֵנזֶ  -ּומּוָעד  ּלֵ ֵלםְמׁשַ   . "ק ׁשָ
ן ְוַעל ָהֶרֶגל"ָקָתֵני ִמיַהת:  ֵ ּה ַעל ַהׁשּ טּור ּבָ ְקָעה ּפָ ִפין ְוַהּבִ ּותָּ    ."ֲחַצר ַהׁשּ

  
ָיא ַאֲהָדֵדי    !ַקׁשְ

  
ְנָיא ַהִהיא  י ּתַ ָחֵצר ְמיּוֶחֶדת ָלֶזה ְוָלֶזה ּבֵ  - ּכִ ָווִריםּבְ ין ִלׁשְ   . ין ְלֵפירֹות ּבֵ

ָווִרים.  - ַרב יֹוֵסף ּדְ ַהִהיא  ָחֵצר ְמיּוֶחֶדת ְלֵפירֹות, ְוֵאיָנּה ְמיּוֶחֶדת ִלׁשְ   ּבְ

  רש"י
   . משאיל לשואל:לימא ליה

. שורו שור של אדם אילו אזיק
   אחר:

 . שהריבעית לשלומי ליה
   שמירתו עליך השתא כו':

אלא דאזקיה תורא דשואל 
. וקתני חצי לתורא דמשאיל

   נזק:
   . בעלים:לימא ליה

. אם הזיקו אילו איתזק מעלמא
   שור של אדם אחר:

. בעית לשלומי לי כולא ניזקא
דהא שואל חייב באונסין השתא 

   דאזקיה כו':
לעולם דאזקיה תורא דמשאיל 

. וקאמר חייב לתורא דשואל
איל לשלם ודקשיא לך הרי מש

השואל מוטל לשומרו שלא 
   יזיק:

   . השואל:כשקבל עליו
  . שלא יזיקנו אחר:שמירת גופו

. ולא קבל עליו שמירת נזקיו
   אם יזיק הוא את אחרים:

. אדרבי איני והא תני רב יוסף
   אלעזר פריך:

. בית גדול שרגילין והפונדק
אורחים ואכסנאין ללון בו ואם 

זה חייב אשן ורגל הזיק זה את 
ולא הוי כרה''ר דהואיל ואינו 
מיוחד לבני רשות הרבים אלא 
לאותן הדרין בו כשדה אחר 
קרינן ביה שהרי ע''י שכירות 

   הם דרים שם:
. ותסברא דמתניתא לא פליגי

דליכא ברייתא דקאי כוותי 
   והתניא ד' כללות כו':

. לקמן מפרש שאפילו חייב בכל
קרן תמה משלם נזק שלם 

   איל ונכנס לרשותו והזיקה:הו
. דאמר ליה תורך פטור מכל

   ברשותי מאי בעי:
. דלא קרינן ביה על השן ורגל

בשדה אחר דמשמע שיהא 
מיוחד לניזק אבל על הנגיחה 
ועל הנגיפה והנשיכה והרביצה 
והבעיטה שהן תולדותיו של קרן 
תם משלם חצי נזק דכרה''ר 

   הוא שהרי לשניהן רשות בו:
. מפרש לקמיה לזהלא לזה ולא 

דאינו של שניהן אלא של אחד 
   מהן של ניזק:

. חייב בה על השן ועל הרגל
   נ''ש:

. ולקמן פריך ועל הנגיחה כו'
הא תנא רישא דבחצר הניזק 

   אפילו קרן תמה משלם נ''ש:
. פטור בה על השן ועל הרגל

   והיינו כר' אלעזר:
   . קשיא אהדדי:וקפריך גמרא

   . דפטור:כי תניא ההיא
. בחצר המיוחדת לזה ולזה

לפירות ולשוורים דהויא ליה 
חצר השותפים לגבי שן ולגבי 
קרן הלכך בשן פטור ברה''ר 

   ובקרן תמה ח''נ ברה''ר משלם:
. ודרב יוסף בחצר המיוחדת כו'

דהויא חצר הניזק שלא היה לו 
להכניס שם שוורים ולא דמי 

  לרה''ר:
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ן י ׁשֵ ְלַגּבֵ ק.  - ּדִ יּזָ   ָהְוָיא ָלּה ֲחַצר ַהּנִ
  

ְיָקא ַנִמי,    ּדַ
ָקָתֵני ָהָכא    , "פּוְנָדק"ּדְ ּדּוְמָיא  - ּדְ

  , "ִבְקָעה"ּדְ ְוָקָתֵני ָהָתם ּדּוְמָיא 
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

י ַמְתִקיף ָלּה    : ֵזיָראַרּבִ
יָון  ֵעיַנן  - ְמיּוֶחֶדת ְלֵפירֹותּדִ ּכֵ ֵדה ַאֵחר"ָהא ּבָ ׂשְ א!  (שמות כב, ד)  38"ּוִבֵער ּבִ   ְוֵליּכָ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

יָון  ָווִרים, ּדְ ּכֵ ֵדה ַאֵחר"ֵאיָנּה ְמיּוֶחֶדת ִלׁשְ יּה.  "ׂשְ   ָקֵריָנא ּבֵ
  

יָאַמר ֵליּה  יְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ
ִליִגי,  ָתא ָלא ּפְ ַמְתִנּיָ   ֵליָמא ִמּדְ

ִליִגי    !ֲאמֹוָרֵאי ַנִמי ָלא ּפְ
  

  ָאַמר ֵליּה: ִאין. 
ִליִגי  ְמָצא לֹוַמר ּפְ ָיא - ְוִאם ּתִ קּוׁשְ י ּדְ  ּבְ ִליִגיּדְ ֵזיָרא ּוְבֵפירּוָקא ַרּבִ ֵיי ּפְ    .ַאּבַ

  
  
  

                                                           
38
לֵּ   ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ   םּכִ

  רש"י
אינו מיוחד לשוורים לפי  פונדק

ששם מונחת פרגמטיא של 
סוחרים ואינן מניחין ליכנס שם 
שוורים שלא ידחפו ויטנפו 

  כליהם: 
   רועים שם שוורים: בקעהסתם 

. שהרי בעינן שדה אחר וליכא
להכניס יש למזיק רשות בה 

   פירותיו:
. שהרי שדה אחר קרינן ביה

נכנס שלא ברשות שלא היה לו 
   רשות לשוורים:

. דהא אמוראי נמי לא פליגי
דרב חסדא בשאינה מיוחדת 
לשוורים ודרבי אלעזר במיוחדת 

   אף לשוורים:
בקושיא דר' זירא ופירוקא 

. ובחצר המיוחדת לפירות דאביי
ולא לשוורים רב חסדא כאביי 

אינה מיוחדת לשוורים דכיון ד
שדה אחר קרינא ביה ורבי 
אלעזר כרבי זירא כיון דיש 
למזיק רשות בה לפירות לא 

  קרינא ביה שדה אחר:
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        בבבב- - - - יד, איד, איד, איד, א .37
  ּגּוָפא: 

ָללֹות ָהָיה" ָעה ּכְ י  ַאְרּבָ ן ֶאְלָעָזרַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ְנָזִקין ׁשִ    :אֹוֵמר ּבִ
יק  ּזִ ק ְולֹא ַלּמַ יּזָ הּוא ְרׁשּות ַלּנִ ל ׁשֶ ּכֹ - ּכָ יב ּבַ   . "לַחּיָ

  
א  'לַעל ַהּכֹ ' ּכֹלֹא ָקָתֵני, ֶאּלָ יב ּבַ י  ל""ַחּיָ כּוּלֵ   . ֵנֶזקּבְ

י    ?ַמּנִ
י    ַטְרפֹון ִהיא, ַרּבִ

ם" ָאַמר:ּדְ  ּלֵ ֵלם ְמׁשַ ק, ֵנֶזק ׁשָ יּזָ ֲחַצר ַהּנִ ה ֶקֶרן ּבַ    .(בבא קמא כד:) "ְמׁשּוּנָ
  

ֵניֶהם " :ֵאיָמא ֵסיָפא ל ׁשְ ֵאינֹו ׁשֶ גֹון ָחֵצר ׁשֶ ן ְוַעל ָהֶרֶגל -לֹא ָלֶזה ְולֹא ָלֶזה, ּכְ ֵ ּה ַעל ַהׁשּ יב ּבָ   . "ַחּיָ
  ? "לֹא ָלֶזה ְולֹא ָלֶזה"ַמאי 

א ַאֵחר :ִאיֵליָמא ָלל, ֶאּלָ ֵעיָנא  ,לֹא ָלֶזה ְולֹא ָלֶזה ּכְ ֵדה ַאֵחר"ְוָהא ּבָ ׂשְ א!  (שמות כב, ד)  39"ּוִבֵער ּבִ   ְוֵליּכָ
  

ַחד,  א ּדְ יָטא: לֹא ָלֶזה ְולֹא ָלֶזה ֶאּלָ ׁשִ א ּפְ   ֶאּלָ
ֵלם" :ְוָקָתֵני ֵסיָפא ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ ם ֲחִצי ֵנֶזק ּומּוָעד ְמׁשַ ּלֵ ם ְמׁשַ   . "תָּ

ק, ֲחִצי ֵנֶזק הּוא  יּזָ ֲחַצר ַהּנִ ה ֶקֶרן ּבַ ָאְמִרי: ְמׁשּוּנָ ַנן ּדְ ם. ּדִ ֲאָתאן ְלַרּבָ ּלֵ   ְמׁשַ
  

י  - א ֵריׁשָ  ַנן –ְוֵסיָפא  ,ַטְרפֹוןַרּבִ    ?!ַרּבָ
  

  ִאין. 
  

ָהא ָאַמר ֵליּה  מּוֵאלּדְ   : ַרב ְיהּוָדהלְ  ׁשְ
ְתַראי בֹוק ַמְתִניִתין ְוָתא ַאּבַ ָנא, ׁשְ יּנָ    :ׁשִ

א  י  - ֵריׁשָ   ַטְרפֹון, ַרּבִ
ַנן –ְוֵסיָפא    .ַרּבָ

  
ֵמיּה  ָרִביָנא ְ   ָאַמר:  ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ּה  י ּכּוּלָ   ַטְרפֹון ִהיא, ַרּבִ
   ?"לֹא ָלֶזה ְולֹא ָלֶזה"ּוַמאי 

ַחד,  א ּדְ   לֹא ָלֶזה ְולֹא ָלֶזה ְלֵפירֹות, ֶאּלָ
ָווִרים.    ְוָלֶזה ְוָלֶזה ִלׁשְ

ן  י ׁשֵ ְלַגּבֵ ק,  -ּדִ יּזָ   ָהְוָיא ָלּה ֲחַצר ַהּנִ
י ֶקֶרן  ים.  - ּוְלַגּבֵ   ָהְוָיא ָלּה ְרׁשּות ָהַרּבִ

  
ָעה" ,ִאי ָהִכי ה ָהוּו!  ?!"ַאְרּבָ לׁשָ   ׁשְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    :  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ע ְמקֹומֹות.     יד,ב ַאְרּבַ ָללֹות ּבְ ה ּכְ לׁשָ   ׁשְ
   

  
  

                                                           
39
ֵדהּו   ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ םּכִ ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ   ּוֵמיַטב ּכַ

  רש"י
. דליהוי חייב על הכל לא קתני

משמע על השן והרגל ועל הקרן 
אלא חייב בכל דמשמע על הקרן 
אע''ג שהוא תם אתא 

   לאשמועינן דחייב נ''ש:
. לקמן רבי טרפון היא דאמר

   בפרק כיצד (דף כד:):
משונה קרן בחצר הניזק נ''ש 

. קרן תמה וכל תולדותיה משלם
קרי משונה הואיל ושינו את 

   וסתן שלא היו דרכן לכך:
. שאינו לא ניזק ולא אלא דאחר

מזיק וקתני חייב על השן והא 
   בעינן שדה אחר:

. כלומר אלא דחד מינייהו
   דניזק:

. הא א''ל שמואל לרב יהודה כו'
   לקמן גבי חמשה תמין:

. לא תטרח בוק מתניתיןש
   לשנויי כחד תנא:

. ואימא כוותי ותא אבתראי
דאוקי אנא רישא רבי טרפון 
וסיפא רבנן וד' כללות דקאמר 
ר''ש תרי מינייהו בחד דוכתא 

   חד כר' טרפון וחד כרבנן:
   . דניזק:אלא דחד

. דלגבי שן הויא חצר הניזק
וחייב המזיק בנזקי שן שהרי 

   יזק:לגבי פירות אינה אלא דנ
. שהרי ולגבי קרן הויא רה''ר

ברשות הכניס שם שורו ומשום 
הכי הוא משלם חצי נזק ותו 

  לא:
. דהאי כללא בתרא ג' כללות הוו

שמעינן ליה מקמאי דכיון דלגבי 
שן הויא חצר הניזק למה ליה 
למתני חייב על השן הא תנא 
ליה רישא כל שהוא רשות לניזק 
ולא למזיק חייב בכל וקרן 

השותפין הא תנא ליה בחצר 
רישא כגון חצר השותפין 
והבקעה על הנגיחה ועל הנגיפה 

  תם משלם חצי נזק:
. שלשה כללות בד' מקומות

דאין כאן אלא ג' דינין ברשות 
הניזק חייב בכל ברשות המזיק 
פטור מכל בחצר השותפים חייב 
בח''נ בקרן ופטור על השן והרגל 
אבל ארבעה מקומות הן שאינן 

דיש חצר השותפין דינן שוה 
שהוא חייב בה על השן כגון 
דמיוחדת לחד לפירות ולשניהן 

  לשוורין:
  
  
  
  

    
  



      38 סוגיה              """"בֹות ְנִזיִקיןבֹות ְנִזיִקיןבֹות ְנִזיִקיןבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָא "ַאְרָּבָעה ָא "ַאְרָּבָעה ָא "ַאְרָּבָעה ָא     ––––מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' 
 

71

        יד, ביד, ביד, ביד, ב .38
ָנה             ִמׁשְ

ֶסף,    ׁשּום ּכֶ
ֵוה ֶכֶסף,    ׁשְ

ין.  ְפֵני ֵבית ּדִ   ּבִ
י ֵעִדים וְ  ֵני חֹוִרין,   ַעל ּפִ   ּבְ

ֵני ְבִרית.    ּבְ
ים  ׁשִ ֶזקְוַהּנָ ְכַלל ַהּנֵ   . ּבִ

לּוִמין ַתׁשְ יק ּבְ ּזִ ק ְוַהּמַ יּזָ   .  ְוַהּנִ
   

ָמָרא       ּגְ
ֶסף"ַמאי    ? "ׁשּום ּכֶ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֶכֶסף א ּבְ   .ׁשּום ֶזה לֹא ְיֵהא ֶאּלָ
  

ַנן:  ָתנּו ַרּבָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ   ּתְ
ית, " יָקה ַטּלִ ִהּזִ ָרה ׁשֶ   ּפָ

ָרה,  יָקה ּפָ ִהּזִ ית ׁשֶ   ְוַטּלִ
ָפָרה,  ית ּבְ ית ְוַטּלִ ַטּלִ ָרה ּבְ ֵצא ּפָ   ֵאין אֹוְמִרים: תֵּ

ָדִמים ִמין אֹוָתּה ּבְ א ׁשָ   .  "ֶאּלָ
  
  

ֵוה ֶכֶסף"   ? "ׁשְ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ֵוה ֶכֶסף"' ׁש  - 'ׁשְ ּיֵ א ִלְנָכִסים ׁשֶ ין ִנְזָקִקין ֶאּלָ ית ּדִ ֵאין ּבֵ ד ׁשֶ   . ָלֶהן ַאֲחָריּותְמַלּמֵ

ְלְטִלין  ק ְוָתַפס ִמטַּ ין ּגֹוִבין לֹו ֵמֶהן - ֲאָבל ִאם ָקַדם ִניּזָ ית ּדִ   . "ּבֵ
  

  ָאַמר ָמר: 
ֵוה ֶכֶסף'" ׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות 'ׁשְ ּיֵ א ִלְנָכִסים ׁשֶ ין ִנְזָקִקין ֶאּלָ ית ּדִ ֵאין ּבֵ ד ׁשֶ   . "ְמַלּמֵ
  

ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ
  

ר ָאַמר  ה ּבַ אַרּבָ   : עּוּלָ
ֶסף,  ל ּכֶ ֶוה ּכָ ָ ָבר ַהׁשּ   ּדָ

    ?ַמאי ִניהוּ 
ֵאין לֹו אֹוָנָאה.  ָבר ׁשֶ   ּדָ

  
ָטרֹות ַנִמי ֵאין ָלֶהן אֹוָנָאה!   ֲעָבִדים ּוׁשְ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ ר עּוּלָ ה ּבַ   : ַרּבָ

ֶכֶסף.   ְקֶנה ּבְ ָבר ַהּנִ   ּדָ
  

ֶכֶסף!  ָטרֹות ַנִמי ִנְקִנין ּבְ   ֲעָבִדים ּוׁשְ
  

א יָאַמר  ֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ
ֵוה ֶכֶסף" ֶסף,  - "ׁשְ   ְולֹא ּכֶ

ֶסף ִניְנהוּ  הּו ּכֶ    .ְוָהֵני ּכּוּלְ

  רש"י
  מתני' 

. כולה מתניתין מפרש שום כסף
   בגמרא:

  
  גמ' 

   . של נזקין:שום זה
. שיהו ב''ד לא יהא אלא בכסף

הנזק מנה או שמין כמה שוה 
   מאתים וכך ישלם לו:

. במתניתין להא דת''ר תנינא
בברייתא וש''מ דהא ברייתא 

   עיקר היא:
. שדרסה פרה שהזיקה טלית

עליה בחצר הניזק וטלית 
שהזיקה פרה ברה''ר כגון 
שנתקלה בהמה בטלית ונשבר 

   רגל פרה:
. אין אומרין תצא פרה בטלית

יטול את הפרה שהזיקה טליתו 
נשומית אלא הן חסר ולא תהא 

   והן יותר יטלנה:
. שמין אלא שמין אותה בדמים

הניזקין בכסף ולפי מה שהזיק 
את חבירו יותר ישלם (ומי 

   שהזיק את חבירו יותר ישלם):
. כלומר שוה כסף שוה כסף

   יפרע לו:
. ליפרע מלמד שאין ב''ד נזקקין

מן המזיק אא''כ יש לו קרקע 
דהיינו שוה כסף דמתניתין 

   ן מפרש מאי משמע:ולקמ
. שנותנין דבר השוה כל כסף

עליו וקפריך מאי ניהו דאין להן 
אונאה מאי כל כסף דקאמרת 
דאין להן אונאה שאפילו קנאן 
ביותר מדמיהן שתות אין מוכר 
חייב להחזיר לו כדקאמרינן 
בפרק הזהב (ב''מ דף נו.) 
העבדים והשטרות והקרקעות 
אין להן אונאה אפילו קנאן 

   דמיהן:ביותר מ
. אם מכר שטרות שטרות

לחבירו אין יכול לוקח לתבוע 
   ממנו אונאה:

. בלא משיכה דבר הנקנה בכסף
דקרקע נקנה בכסף בפ''ק 

   דקדושין (דף כו.):
. כדקתני עבד נמי נקנה בכסף

   בקדושין (דף יד.):
. לא שטרות דנקנות בכסף

   איתפרש היכא:
. אלא אמר רב אשי שוה כסף

והכי משמע דהיינו קרקעות 
שוה כסף ישלם ולא כסף עצמו 
והני כולהו מטלטלים ועבדים 
ושטרות כסף נינהו דמצי 
לאמטויינהו ממתא למתא 

  ומזדבני:
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב .39
ָנאָרֵמי ֵליּה  ר ִחיּנָ ֵריּה לְ  ַרב ְיהּוָדה ּבַ ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ָנא:    ּתָ
ֵוה ֶכֶסף" " ׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות"ׁשְ ּיֵ א ִלְנָכִסים ׁשֶ ין ִנְזָקִקין ֶאּלָ ית ּדִ ֵאין ּבֵ ד ׁשֶ   . "ְמַלּמֵ
  

   :ְוָהַתְנָיא
יב"" ֵוה ֶכֶסף,  -  (שמות כא, לד)  40"ָיׁשִ יןְלַרּבֹות ׁשְ   ! "ַוֲאִפיּלּו סּוּבִ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ָיְתֵמי.    ּבְ

  
ָיְתֵמי, ֵאיָמא ֵסיָפא:  ין ּגֹוִבין לֹו ֵמֶהן ִאם"ִאי ּבְ ית ּדִ ְלְטִלין ּבֵ ק ְוָתַפס ִמטַּ   . "ָקַדם ִניּזָ

ין ּגֹוִבין לֹו ֵמֶהן?  ית ּדִ אי ּבֵ ָיְתֵמי, ַאּמַ   ִאי ּבְ
  

ְדָאַמר     :ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאּכִ
ים.  ַפס ֵמַחּיִ ּתָ   ׁשֶ

ים ,ָהָכא ַנִמי ַפס ֵמַחּיִ ּתָ   .ׁשֶ
  
  
  

                                                           
40
ת ִיְהֶיה ּלוֹ   יב ִלְבָעָליו ְוַהּמֵ ֶסף ָיׁשִ ם ּכֶ ּלֵ ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ   ּבַ

  רש"י
. אלמא שוה כסף אפי' סובין

   דמטלטלין נמי גבינן לניזקין:
. קאמרינן דאי שבק להו ביתמי

אבוהון המזיק מקרקעי גבי 
מינייהו אבל ממטלטלי לא 

דיתמי לא משתעבדי דמטלטלי 
לבעל חוב דאיכא למימר לאחר 

   מיתת אביהן קנאום:
. כדאמר רבא אמר רב נחמן

במסכתא כתובות בפרק 
   הכותב:

  . דאבוהון:שתפס מחיים
  
  
  
  
  

    
  



      40 סוגיה              """""ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין"ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין    ––––מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' 
 

73

        טו, אטו, אטו, אטו, א    ––––    יד, ביד, ביד, ביד, ב .40
ין" ְפֵני ֵבית ּדִ   . "ּבִ
  

ָרט ְלמֹוֵכר ְנָכָסיו ְוַא  יןּפְ ְך הֹוֵלְך ְלֵבית ּדִ    .ַחר ּכָ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ ין ּגֹוִבין לֹו ֵמֶהן? :ׁשְ ית ּדִ ין, ֵאין ּבֵ א ְלֵבית ּדִ ְך ּבָ    !ָלָוה ּוָמַכר ְנָכָסיו ְוַאַחר ּכָ
  

ין ֶהְדיֹוטֹות ָרט ְלֵבית ּדִ א: ּפְ   .ֶאּלָ
  
  
  
  
י ֵעִדים"   . "ַעל ּפִ
  

אּו ֵעִדים ְך ּבָ ְקָנס, ְוַאַחר ּכָ ָרט ְלמֹוֶדה ּבִ טּור.  ,ּפְ הּוא ּפָ   ׁשֶ
  

ָאַמרָהִניָחא ְלַמאן  אּו ֵעִדים " :ּדְ ְך ּבָ ְקָנס ְוַאַחר ּכָ טּור - מֹוֶדה ּבִ   . "ּפָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ אּו ֵעִדים " :ֶאּלָ ְך ּבָ ְקָנס ְוַאַחר ּכָ יב –מֹוֶדה ּבִ א ְלֵמיַמר"ַחּיָ   ?, ַמאי ִאיּכָ

  
ֵני חֹוִרין ּוְבֵני ְבִרית"^ֵסיָפא ִאְצְטִריְך ֵליּה:    טו,א   , "ּבְ

ֵני חֹוִרין"    .ֲעָבִדיםְלַמעּוֵטי  - "ּבְ
ֵני ְבִרית"   ְלַמעּוֵטי ּגֹוִים.  -  "ּבְ
  

   .ּוְצִריָכא
ַמִעיַנן ִאי ַאׁשְ ּום  - ֶעֶבד  :ּדְ   ֵאין לֹו ַיַחס, ּדְ ִמׁשּ

  ֵיׁש לֹו ַיַחס ֵאיָמא לֹא. ּדְ ֲאָבל ּגֹוי 
  

ַמִעיַנן ּום  :ְוִאי ַאׁשְ ִמְצֹות, ֲאָבל ֶעֶבד ּדְ ּגֹוי ִמׁשּ יְך ּבְ ּיָ ִמְצֹות, ֵאיָמא לֹאּדְ לֹא ׁשַ יְך ּבְ ּיָ    .ׁשַ
   .ְצִריָכא

   
  
  
  

  רש"י
. הכי משמע מתניתין בפני ב''ד

שוה כסף בפני ב''ד שיהו 
   קרקעותיו בפני ב''ד:

. וכילה פרט למוכר נכסיו
המעות ובא לבית דין שאין בית 

   דין נפרעין מן הלקוחות:
. בתמיה והא קי''ל דאתי ש''מ

   מלוה וטריף:
. להכי אתא מתניתין דב''ד אלא

מומחין דנין דיני קנסות ולא 
   ת:בית דין הדיוטו

. שיעידו על הנזק ע''פ עדים
   בב''ד שזה הזיקו:
. פלוגתא הוא הניחא למ''ד כו'

  לקמן בפרק מרובה (דף עה.):
. שיהו העדים בני בני חורין

   חורין ובני ברית:
. דאמרינן בפרק עבד אין לו יחס

הבא על יבמתו (יבמות דף סב.) 
הכל מודים בעבד שאין לו יחס 
כדכתיב עם החמור עם הדומין 

   לחמור:
. כדמפרש התם נכרי יש לו יחס

דכתיב הדרימון בן טברימון בן 
חזאל: עבד כנעני שייך במצות 
שהנשים חייבות בהן דגמר לה 

  לה מאשה: 
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        טו, אטו, אטו, אטו, א .41
ֶזק" ְכַלל ַהּנֵ ים ּבִ ׁשִ   . "ְוַהּנָ
  

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

  , ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֵבי  ָנא ּדְ י ְוֵכן ּתָ ָמֵעאלַרּבִ    :ִיׁשְ

ה  ָאַמר ְקָרא" ָ ל ַחּטֹ"ִאיׁש אֹו ִאׁשּ י ַיֲעׂשּו ִמּכָ 41"אתּכִ
   - (במדבר ה, ו)  

ה ְלִאיׁש  ָ תּוב ִאׁשּ ָוה ַהּכָ ּתֹוָרה ִהׁשְ ּבַ ין ׁשֶ   . "ְלָכל עֹוָנׁשִ
  

ֵבי  י ּדְ ָנא ֶאְלָעָזרַרּבִ    :ּתָ
ים ִלְפֵניֶהם"" ׂשִ ר תָּ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ה ְלִאיׁש    -  (שמות כא, א) "ְוֵאּלֶ ָ תּוב ִאׁשּ ָוה ַהּכָ    ,ִהׁשְ

ּתֹוָרה ּבַ יִנין ׁשֶ   . "ְלָכל ּדִ
  

ֵבי  הּדְ י וְ  ִחְזִקּיָ ִליִליַרּבִ ָנא יֹוֵסי ַהּגְ    :ּתָ
ה" :ָאַמר ְקָרא" ָ ה ְלִאיׁש   -  כט)כא, (שמות,   42"ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ָ תּוב ִאׁשּ ָוה ַהּכָ    ,ִהׁשְ

ּתֹוָרה ּבַ    ."ְלָכל ִמיתֹות ׁשֶ
  

  .יֵכיּוְצִר 
ַמִעיַנן ִאי ַאׁשְ ְייָתא :ּדְ    ,ַקּמָ

ָרה, ּדְ ָהָתם הּוא  ּפָ ֶתֱהֵוי ָלּה ּכַ י ֵהיִכי ּדְ   ָחס ַרֲחָמָנא ֲעָלּה, ּכִ
יִנין ן     :ֲאָבל ּדִ א ּוַמּתָ ָ ַבר ַמׂשּ   ִאין,  -ִאיׁש ּדְ

ה  ָ   לֹא.  - ִאׁשּ
ַמִעיַנן יִנין :ְוִאי ַאׁשְ    ,ּדִ

ֶתיֱהֵוי ָלּה ִחּיּוָתא.  י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
ָרה ּפָ ַבר ִמְצָוה   :ֲאָבל ּכַ    ,ִאין -ִאיׁש ּדְ

ת ִמְצָוה  ָלאו ּבַ ה ּדְ ָ   לֹא.  - ִאׁשּ
ַמִעיַנן י :ְוִאי ַאׁשְ ְרּתֵ    ,ָהֵני ּתַ

ּום ִחּיּוָתא,  ָרה, ְוָהָכא ִמׁשּ ּפָ ּום ּכַ   ָהָכא ִמׁשּ
ַבר ִמְצָוה     :ֲאָבל ְלִעְנַין ְקָטָלא ם ּכֹוֶפר,  - ִאיׁש ּדְ ּלֵ   ְלׁשַ

ה  ָ   לֹא.  - ִאׁשּ
ַמִעיַנןְוִאי    ּכֹוֶפר,  :ַאׁשְ

ָמה.  א ִאיּבּוד ְנׁשָ ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ָמה  א ִאיּבּוד ְנׁשָ ֵליּכָ י ּדְ ְרּתֵ    .ֵאיָמא לֹא -ֲאָבל ָהֵני ּתַ

   .ְצִריָכא
  
  
  

                                                           
41
ה  ל ַחּטֹאת ָהָאָדם ִלְמעֹל ַמַעל ּבַ י ַיֲעׂשּו ִמּכָ ה ּכִ ָ ָרֵאל ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ֶפׁש ַהִהוא 'ּדַ ָמה ַהּנֶ   ְוָאׁשְ
42
ָעלָ ְוִאם ׁשֹור ַנגָּ   ֵקל ְוַגם ּבְ ֹור ִיסָּ ה ַהׁשּ ָ ְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ְבָעָליו ְולֹא ִיׁשְ ְלׁשֹם ְוהּוַעד ּבִ מֹל ׁשִ   יו יּוָמתח הּוא ִמּתְ

  רש"י
. איש או אשה כי יעשו קמייתא

   דמשתעי בקרבן:
. התם הוא דחס רחמנא עלה

   דתיהוי כאיש לענין כפרה:
. דאי כי היכי דתיהוי לה חיותא

הוי פרשי  לא הואי בכלל דינין
   תגרי מינה:

. משלם בעל איש דבר מצות
השור כופר ליורשים משום 

  דבטליה ממצות:
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        בבבב----טו, אטו, אטו, אטו, א .42
לּוִמין" ַתׁשְ יק ּבְ ּזִ ק ְוַהּמַ יּזָ   . "ַהּנִ
  

ַמר:    ִאּתְ
א ִנְזָקא ְלּגָ    :ּפַ

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
   .ָממֹוָנא

ֵריּה  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   ָאַמר:  ַרב ְיהֹוׁשֻ
   .ְקָנָסא

  
א" ּפָ    ".ָממֹוָנא :ָאַמר ַרב ּפַ

יּמּור ַקְייָמן :ָקָסַבר ֶחְזַקת ׁשִ ָווִרים ָלאו ּבְ יּה, ְב וּ  ,ְסַתם ׁשְ ּלּוֵמי ּכּוּלֵ ָבֵעי ְלׁשַ   ִדין הּוא ּדְ
יַעד ּתֹוֵריּה. ּדְ ְוַרֲחָמָנא הּוא  י לֹא ִאּיַ ּתִ ַאּכַ   ָחס ֲעֵליּה ּדְ

  
ֵריּה  ַרב הּוָנא" ַע ּדְ  ּבְ    ".ְקָנָסא :ָאַמר ַרב ְיהֹוׁשֻ

ָווִרי :ָקָסַבר יּמּור ַקְייֵמי, ּוְבִדין הּוא ְסַתם ׁשְ ֶחְזַקת ׁשִ ָלל, ּדְ ם ּבְ ם ּכְ ּלֵ   לֹא ְלׁשַ
ִלְנְטֵריּה ְלתֹוֵריּה.  י ֵהיִכי ּדְ ְקָנֵסיּה, ּכִ   ְוַרֲחָמָנא הּוא ּדִ

  
ַנן:    ּתְ

לּוִמין" ַתׁשְ יק ּבְ ּזִ ק ְוַהּמַ יּזָ   . "ַהּנִ
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ א ִנְזָקא " :ּבִ ְלּגָ לּוִמיןׁשַ ּדְ ַהְיינּו  "ָממֹוָנא - ּפַ ַתׁשְ ק ּבְ יְך ִניּזָ   . ּיָ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ א ִנְזָקא " :ֶאּלָ ְלּגָ ֵקיל"ְקָנָסא - ּפַ יֵדיּה ׁשָ ָלאו ּדִ א ּדְ ּתָ לּוִמין ִאיֵתיּה?!  ,, ָהׁשְ ַתׁשְ   ּבְ
  

א ִלְפַחת ְנֵביָלה    .לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ
  
ַחת ְנֵביָלה"    "?!ּפְ

ָנא ֵליּה  אָהא ּתְ לּוֵמי ֵנֶזק " :ֵריׁשָ ׁשְ ֵביָלה - תַּ ּנְ ִלין ּבַ ּפְ ָעִלים ִמטַּ ַהּבְ ד ׁשֶ   ! "ְמַלּמֵ
  

ם,  -ֲחָדא  ּתָ   ּבְ
מּוָעד.  - ַוֲחָדא    ּבְ

  
   ,ּוְצִריָכא

ַמִעיַנן ִאי ַאׁשְ ם  :ּדְ יַעד,  -ּתָ י לֹא ִאּיַ ּתִ ַאּכַ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  .ֵאיָמא לֹא - ֲאָבל מּוָעד 

ַמִעיַנן יּה,  -מּוָעד  :ְוִאי ַאׁשְ ם ּכּוּלֵ ּלֵ ָקא ְמׁשַ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ם     ,ֵאיָמא לֹא -ֲאָבל ּתָ

   .ְצִריָכא
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ם ְלמּוָעד? " ין תָּ   ַמה ּבֵ

ם  ַהתָּ ם ֲחִצי ֵנֶזק ִמּגּופֹו,  -ׁשֶ ּלֵ   ְמׁשַ
יה -ּומּוָעד  ֵלם ִמן ָהֲעִלּיָ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   . (בבא קמא טז:) "ְמׁשַ

   :יְתֵני ַנִמי ָהאְוִאם ִאיָתא, לִ 
ם  י ַעְצמוֹ  - ּתָ ם ַעל ּפִ ּלֵ    ,ֵאינֹו ְמׁשַ

י ַעְצמֹו!  -ומּוָעד  ם ַעל ּפִ ּלֵ   ְמׁשַ
  

יר ּיֵ ָנא ְוׁשִ    .ּתְ
  

יר?  ּיֵ ַהאי ׁשִ יר ּדְ ּיֵ   ַמאי ׁשִ
  

יר ֲחִצי ּכֹוֶפר ּיֵ   .ׁשִ
  

  רש"י
. דין הוא שישלמנו ואינו ממונא

קנס ונפקא מינה דאי מודה 
   מקמי דאתו סהדי לא מיפטר:

. לאו בחזקת שימור קיימי
שרגילין בנגיחה וצריכין 

   שמירה:
. משמע דשניהן בתשלומין

מפסדי ממון בתשלומין שזה 
משלם מחצה וזה מפסיד 

   מחצה:
. כלומר דשייך ניזק בתשלומין

מפסיד ממה שהיה ראוי לו דבעי 
למשקל כוליה שזה פשע בשורו 

   שלא שמרו:
. בתמיה בתשלומין איתיה

   ו:דמשמע שמפסיד מדינ
. דכל פחת נבילה לפחת נבילה

דניזק הוא והיינו דשייך ניזק 
בתשלומין שאפילו אותו קנס 
שזיכתה לו תורה אינו נוטל 

   כולו:
. חבתי הא תנא ליה רישא

בתשלומי נזקו וקתני עלה 
תשלומי נזק מלמד שהבעלים 
מטפלים בנבילה ואמרינן לא 

   נצרכא אלא לפחת נבילה:
 . ואם אינו שוה חצי נזקמגופו

מפסיד הניזק כדכתיב (שמות 
   כא) וחצו את כספו:

. אם אינו שוה כנגד מן העלייה
   כל הנזק נוטל נכסים מביתו:

   . דקנסא:ואם איתא
. שחצי נזקו של ליתני נמי הא

תם קנס ואינו משלם ע''פ עצמו 
ומועד הוי ממון ומשלם ע''פ 

   עצמו:
. מועד שהמית את חצי כופר

האדם משלם כופר ליורשים 
לו חצי כופר לא ותם אפי

  משלם:
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ּום ֲחִצי ּכֹוֶפר,    ִאי ִמׁשּ
ּיּוָרא הּוא,    ָלאו ׁשִ

י י  ?ָהא ַמּנִ ִליִלי, ַרּבִ   יֹוֵסי ַהּגְ
ם ֲחִצי ּכֹוֶפרָאַמרּדְ  ּלֵ ם ְמׁשַ    .: ּתָ
  

ַמע א ׁשְ      :ּתָ
לֹוִני",   "ֵהִמית   טו,ב   ׁשֹוִרי ֶאת ּפְ

ל "אֹו  לֹוִני"ׁשֹורֹו ׁשֶ    ,ּפְ
י ַעְצמוֹ  ם ַעל ּפִ ּלֵ   . (כתובות מא.) "ֲהֵרי ֶזה ְמׁשַ

םַמאי ָלאו ּבְ     !ּתָ
  

מּוָעד.    לֹא, ּבְ
  

ם ַמאי    ?ֲאָבל ּתָ
י ַעְצמֹו?ּדְ ָהִכי ַנִמי  ם ַעל ּפִ ּלֵ    !ֵאין ְמׁשַ

ָתֵני ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי לֹוִני" ֵאין  :ַאּדְ ל ּפְ י ַעְצמוֹ "ֵהִמית ׁשֹוִרי ֶאת ַעְבּדֹו ׁשֶ ם ַעל ּפִ ּלֵ   , (כתובות מא.) "ְמׁשַ
ִדיֵדיּה:    ִלְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ מּוָעד,  :ּבַ   ּבְ
ָתם ֵא  י ַעְצמוֹ ֲאָבל ּבְ ם ַעל ּפִ ּלֵ   ! ינֹו ְמׁשַ

  
מּוָעד ָקַמְייֵרי ּה, ּבְ    .ּכּוּלָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ם יֹוֵתר " ּלֵ ל ַהְמׁשַ ָלל, ּכָ י ַעְצמוֹ ֶזה ַהּכְ ם ַעל ּפִ ּלֵ יק ֵאינֹו ְמׁשַ ִהּזִ ֶ   . (כתובות מא.) "ַעל ַמה ׁשּ
ם!  ּלֵ יק ְמׁשַ ִהּזִ ֶ ה ׁשּ חֹות ִמּמַ   ַמאי ָלאו ָהא ּפָ

  
ם.  ּלֵ יק ְמׁשַ ִהּזִ ָמה ׁשֶ   לֹא, ָהא ּכְ

  
חֹות, ַמאי    ?ֲאָבל ּפָ

םּדְ ָהִכי ַנִמי  ּלֵ    ,לֹא ְמׁשַ
ָתֵני:  ,ִאי ָהִכי ָלל "ַאּדְ י ַעְצמוֹ ֶזה ַהּכְ ם ַעל ּפִ ּלֵ יק ֵאינֹו ְמׁשַ ִהּזִ ֶ ם יֹוֵתר ַעל ַמה ׁשּ ּלֵ ל ַהְמׁשַ   , "ּכָ
יק"ִליְתֵני:  ִהּזִ ָמה ׁשֶ ם ּכְ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ל ׁשֶ ָלל ּכָ   , "ֶזה ַהּכְ

ַמע יֹוֵתרּדְ  חֹות ּוַמׁשְ ַמע ּפָ   !ַמׁשְ
  

א יּוְבּתָ    !ּתְ
  

א ִנְזָקא ְקָנָסא.  :ְוִהְלְכָתא ְלּגָ   ּפַ
  

א ְוִהְלְכָתא יּוְבּתָ    ?!ּתְ
  

א ,ִאין יּוְבּתָ ּום  ,ַטֲעָמא ַמאי ָהְוָיא ּתְ יק"לֹא ָקָתֵני ּדְ ִמׁשּ ִהּזִ מֹו ׁשֶ   ", ּכְ
ִסיָקא ֵליּה  א ֲחִצי ֵנֶזק ְצרֹורֹות,  ,לֹא ּפְ ִאיּכָ יָון ּדְ   ּכֵ

ָממֹוָנא הּוא,  ִמיָרא ָלּה ּדְ ִהְלְכָתא ּגְ   ּדְ
ּום ָהִכי לֹא ָקָתֵני    .ִמׁשּ

  
  

  רש"י
. רבי יוסי הגלילי היא דאמר

בפרק שור שנגח את הפרה 
משלם חצי (לקמן דף מב.) תם 

כופר וליכא שיורא דאי משום 
דהאי משלם כופר שלם והאי 
לא משלם אלא פלגא כופר לאו 
שיורא הוא דהא תני לה תם 
משלם חצי נזק ומועד נזק שלם 

  וכופר בכלל:
. המית שורי כו' מאי לאו בתם

וה''ק המית שורי את פלוני 
משלם חצי כופר ע''פ עצמו ורבי 
יוסי הגלילי היא או שורו של 
פלוני המית משלם ע''פ עצמו 

   חצי נזק אלמא ממונא הוא:
. הא קנסא הוא עבדו של פלוני

דמשלם ל' סלעים ואפילו אינו 
   שוה אלא דינר:

. בקמייתא לפלוג וליתני בדידיה
גופיה דהמית שורי שורו של 

   פלוני מצי לפלוגי:
. וחילוקים כולה במועד קמיירי

   דמועד בעי לאשמועינן:
כגון ל' של  .יותר על מה שהזיק

   עבד:
. כגון חצי נזק דתם הא פחות

   משלם ע''פ עצמו:
   . נזק שלם דמועד:כמה שהזיק

. משום דלא קתני כמה שהזיק
הא לאו תיובתא היא דלא 
פסיקא ליה למיתני כמה שהזיק 
דליהוי משמע דפחות אינו 
משלם ע''פ עצמו כיון דאיכא 
חצי נזק צרורות דאינו משלם 

שלם כמה שהזיק ואפילו הכי מ
ע''פ עצמו דהלכתא גמירי לה 

  דממונא הוא:
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        בבבבטו, טו, טו, טו,  .43
א ִנְזָקא ְקָנָסא :ְוִהְלְכָתא["  ְלּגָ   "].ּפַ

  
א  ְלּגָ ָאְמַרּתְ ּפַ א ּדְ ּתָ    ,ִנְזָקא ְקָנָסאְוָהׁשְ
ֲאַכל ִאיְמֵרי א ּדַ ְלּבָ    ,ַהאי ּכַ

ֲאָכָלה ְרְנגֹוָלא ְוׁשּוָנָרא ּדַ    ,ּתַ
ה הּוא,    ְמׁשּוּנֶ

יַנן  ָבֶבלְוָלא ַמְגּבִ   . ּבְ
ַרְבְרֵבי,  י ּבְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ

זּוְטֵרי     .אֹוְרֵחיּה הּוא - ֲאָבל ּבְ
  

ַפס  יּה.  - ְוִאי ּתָ ִקיַנן ִמיּנֵ   ָלא ַמּפְ
  

ָרֵאלְוִא  ִיׂשְ ָאְזִליָנא ְלַאְרָעא ּדְ   ָקְבִעיַנן ֵליּה.  ,י ָאַמר: ִקְבעּו ִלי ִזיְמָנא ּדְ
יַנן ֵליּה.  ְמּתִ   ְוִאי לֹא ָאֵזיל ְמׁשַ

ְך,  ְך ּוֵבין ּכָ   ּוֵבין ּכָ
יָקא  ק ֶהּזֵ ְמַסּלֵ יַנן ֵליּה ַעד ּדִ ְמּתִ י ִמְד ְמׁשַ   ָנָתן. ַרּבִ

  
י "   אֹוֵמר:  ָנָתןַרּבִ

ִיין יתֹו,     ִמּנַ תֹוְך ּבֵ ֶלב ַרע ּבְ ל ָאָדם ּכֶ ּלא ְיַגּדֵ   ׁשֶ
יתוֹ  תֹוְך ּבֵ ם ָרעּוַע ּבְ    ?ְוַאל ַיֲעִמיד סּוּלָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֵביֶתָך"תַּ ִמים ּבְ ים ּדָ 43"ולֹא ָתׂשִ
  .  (דברים כב, ח) 

   
  

                                                           
43
ּנוּ   י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמּמֶ ֵביֶתָך ּכִ ִמים ּבְ ים ּדָ ָך ְולֹא ָתׂשִ יָת ַמֲעֶקה ְלַגּגֶ ִית ָחָדׁש ְוָעׂשִ י ִתְבֶנה ּבַ   ּכִ

  רש"י
   . כבשים:אימרי

. דאין דרכן בכך משונה הוא
והוי תולדה דקרן לשלם חצי 

   נזק:
. דאין דנין ולא מגבינן לה בבבל

דיני קנסות אלא בסמוכין 
   ובבבל אין סמיכה:

. תרנגולים וכבשים ברברבי
גדולים דאין דרך כלב וחתול 

   להורגן:
. ניזק בבבל לא ואי תפיס

  מפקינן מיניה: 
ניזק ואמר קבעו  ואי לא תפיס

לי זמן דליתי בהדי לארעא 
   דישראל קבעינן ליה:

. ובין כך ובין כך משמתינן ליה
 להרוג את הכלב ואת החתול:

  . שיהרגם:עד דמסלק הזיקא
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        טז, אטז, אטז, אטז, א    ––––    טו, בטו, בטו, בטו, ב .44
ָנה             ִמׁשְ

ה מּוָעִדין ָ ין ַוֲחִמׁשּ ּמִ ה תַּ ָ    .ֲחִמׁשּ
  

ֵהָמה ֵאיָנּה  ח,    :מּוֶעֶדת ַהּבְ   לֹא ִליּגַ
   ,ְולֹא ִליּגֹוף

ֹוְך,    ְולֹא ִלׁשּ
  ְולֹא ִלְרּבֹוץ, 
  ְולֹא ִלְבעֹוט. 

ן'ַה  ֵ   מּוֶעֶדת ֶלֱאכֹול ֶאת ָהָראּוי ָלּה.  - 'ׁשּ
ֶדֶרְך ִהיּלּוָכּה.  -  'ֶרֶגל'ְוָה  ּבֹור ּבְ   מּוֶעֶדת ִלׁשְ

  ְוׁשֹור ַהּמּוָעד. 
ְרׁשּות ַה  יק ּבִ ּזִ ק. ְוׁשֹור ַהּמַ יּזָ   ּנִ

  ְוָהָאָדם. 
  

ֵאב ֵמר ,ְוַהּדֹוב ,ְוָהֲאִרי ,ַהּזְ ָחׁש  ,ְוַהּנָ ֵלס ְוַהּנָ ְרּדְ    ֲהֵרי ֵאּלּו מּוָעִדין. -ְוַהּבַ
י    אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ

ֵני ַתְרּבּות  ֵהן ּבְ ְזַמן ׁשֶ   ֵאיָנן מּוָעִדין.  -ּבִ
ָחׁש מּוָעד ְלעֹוָלם   .  ְוַהּנָ

   

ָמָרא             ּגְ

ָקָתֵני:  ן מּוֶעֶדת ֶלֱאכֹול"ִמּדְ ֵ ָלל  "ַהׁשּ ק ָעְסִקיַנן. ַב ּדְ ִמּכְ יּזָ   ֲחַצר ַהּנִ
ֵהָמה ֵאיָנּה מּוֶעֶדת"ְוָקָתֵני:  ֶמת "ּבְ ּלֶ יּה, ֲאָבל ֲחִצי ֵנֶזק ְמׁשַ ם ּכּוּלֵ ּלֵ    .ְלׁשַ

י?    ַמּנִ
ַנן ִהיא,    ַרּבָ

ָאְמִרי ק, ֲחִצי ֵנֶזק הּוא  :ּדְ יּזָ ֲחַצר ַהּנִ ה ֶקֶרן ּבַ ם. ּדִ ְמׁשּוּנָ ּלֵ   ְמׁשַ
ק, ְוָהָאָדם" :ֵאיָמא ֵסיָפא יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ יק ּבִ ּזִ   , "ׁשֹור ַהּמּוָעד ְוׁשֹור ַהּמַ

י ֲאָתאן לְ  ֵלם הּוא ּדְ ַטְרפֹון, ַרּבִ ק, ֵנֶזק ׁשָ יּזָ ֲחַצר ַהּנִ ה ֶקֶרן ּבַ ם. ְמׁשַ ּדִ ָאַמר: ְמׁשּוּנָ   ּלֵ
ַנן א ַרּבָ י ְוֵסיָפא  ,ֵריׁשָ    !ַטְרפֹון?ַרּבִ

  
ָהָאַמר ֵליּה  מּוֵאלִאין, ּדְ   : ַרב ְיהּוָדהלְ  ׁשְ

ְתַראי  בֹוק ַמְתִניִתין ְוָתא ַאּבַ ָנא, ׁשְ יּנָ   ׁשִ
א  ַנן –ֵריׁשָ    ,ַרּבָ
י  -ְוֵסיָפא    ַטְרפֹון. ַרּבִ

  
י  ֵמיּה  ֶאְלָעָזרַרּבִ ְ   ָאַמר:   ַרבּדְ ִמׁשּ

ּה    טז,א י ּכּוּלָ   ַטְרפֹון ִהיא, ַרּבִ
א  ָחֵצר, ַהְמיּוֶחֶדת ְלֵפירֹות ְלֶאָחד ֵמֶהן,    - ֵריׁשָ   ּבְ

ָוִרים, ְוָלֶזה ְוָלֶזה, לִ    ׁשְ
ן  י ׁשֵ ְלַגּבֵ קָהְוָיא ָלּה ֲחַצר  -ּדִ יּזָ   . ַהּנִ
י ֶקֶרן  ים.  - ּוְלַגּבֵ   ָהְוָיא ְרׁשּות ָהַרּבִ

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

יּה  ַמֲעָתא ַקּמֵ ָעאּדְ ֲאַמִריָתּה ִלׁשְ ַהְרּדְ   , ַרב ְזִביד ִמּנְ
ּה כְּ  י ְוָאַמר ִלי: ִמי ָמֵצית מֹוְקַמּתְ ָלּה ּכּוּלָ   ַטְרפֹון? ַרּבִ

ן מּוֶעֶדת ֶלֱאכֹול ֶאת ָהָראּוי ָלּה "ָהָקָתֵני:  ֵ   , "ַהׁשּ
  ִאין,  -  "ָראּוי ָלּה "

ֵאין ָראּוי ָלּה    לֹא.  -ׁשֶ
י ְוִאי כְּ     ,ַטְרפֹוןַרּבִ

ק " :ָהָאַמר יּזָ ֲחַצר ַהּנִ ה ֶקֶרן ּבַ ם - ְמׁשּוּנָ ּלֵ ֵלם ְמׁשַ   ! "ֵנֶזק ׁשָ
  

  רש"י
  מתני' 

   . בקרן:לא ליגח
. דחיפת גוף וכולהו ולא ליגוף

הוי תולדה דקרן ומשלמין חצי 
   נזק הרי חמשה תמין:

. ג' פעמים ליגח או ושור המועד
לגוף או לרבוץ או לבעוט או 
לשוך הרי הן חמשה מועדין 
לשלם נזק שלם ולגבי מועד 
חשיב להו חד דע''י העדאה 
דעדים אתי בהו חיוב נ''ש הלכך 

   חדא מילתא הוא:
. ושור המזיק ברשות הניזק

וי כמועד ואפי' קרן תמה ה
   לשלם נזק שלם:

. הרי חמשה ובבעלי והאדם
חיים קמיירי להכי לא חשיב 
בור ואש ולקמן פריך אמאי לא 

   חשיב הארי והדוב כו':
. אפילו הרי אלו מועדים

בנשיכה ובכל. נזקין ומשלמין 
   בעלים שלהן נזק שלם:

. שגידלן אדם שהן בני תרבות
   בביתו:

  
  גמ' 

. לא וקתני הבהמה אינה מועדת
ולא לגוף אלמא קרן בחצר  ליגח

  הניזק חצי נזק הוא דמשלם:
. ורישא כולה רבי טרפון היא

לאו בחצר הניזק גמורה עסקינן 
משום הכי קתני אינה מועדת 
ודקא מחייב ליה אשן ורגל 
בחצר המיוחדת לניזק לפירות 
ובקרן חצי נזק ותו לא משום 
דלשוורים הוא רשות לשניהם 

   וכרה''ר דמיא:
כגון פירות . ראוי לה אין

   וירקות:
   . כסות וכלים:שאין ראוי לה

. דמשונה הוא וחצי נזק הוא לא
   דמשלם:

. הא ודאי ואי רבי טרפון כו'
לגבי שן רשות הניזק הוא דהא 
במיוחדת לניזק לפירות 

  אוקימתה:
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א,    ֶאּלָ
ַנן ִהיא,    ְלעֹוָלם ַרּבָ

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני    :ְוַחּסּוֵרי ִמַחּסְ
ים" ּמִ ה תַּ ָ   ֵהן,  ֲחִמׁשּ

ן מּוָעִדין - ְוִאם הּוֲעדּו  ּתָ ְ    .ֲחִמׁשּ
ן ְוֶרֶגלוְ  ָתן.  -  ׁשֵ ִחיּלָ   מּוָעִדין ִמּתְ

   ?ְוֵהיָכן ַהֲעָדָתן
ֲחַצר  קּבַ יּזָ   . "ַהּנִ

  
  : ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 

ן:    ָהא ָקָתֵני ְלַקּמָ
יַצד" ק ּכֵ יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ יק ּבִ ּזִ    -  בבא קמא כד:)( ?"ׁשֹור ַהּמַ

ּום ָהִכי ָקָתֵני  ּה, ִמׁשּ ָלָמא ַאְייֵרי ּבָ ׁשְ יַצד"ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   . "ּכֵ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ּה, ַמאי  :ֶאּלָ יַצד"לֹא ַאְייֵרי ּבָ   ? "ּכֵ

  
א, ָאַמר    : ָרִביָנאֶאּלָ

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמַחּסְ
ים" ּמִ ה תַּ ָ   ֵהן,  ֲחִמׁשּ

ן מּוָעִדין.  ּתָ ְ   ְוִאם הּוֲעדּו ֲחִמׁשּ
ן ְוֶרֶגלוְ  ָתן.  ׁשֵ ִחיּלָ   מּוָעִדין ִמּתְ

   ׁשֹור ַהּמּוָעד.ְוֶזהּו 
יק  ּזִ קְוׁשֹור ַהּמַ יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ י  ַמֲחלֹוֶקת ּבִ ַנן. ַרּבִ   ַטְרפֹון ְוַרּבָ

ֵאּלּו:  ּיֹוֵצא ּבְ ֵמרְוֵיׁש מּוָעִדין ֲאֵחִרים ּכַ ֵלס, ְוַהּנָ ְרּדְ ֵאב, ְוָהֲאִרי, ְוַהּדֹוב, ְוַהּבַ ָחׁש , ַהּזְ   . "ְוַהּנָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ים ֵהן, " ּמִ ה תַּ ָ   ֲחִמׁשּ

ן מּוָעִדין.  -ְוִאם הּוֲעדּו  תָּ ְ   ֲחִמׁשּ
ן ְוֶרֶגל  ָתן.  -ְוׁשֵ ִחיּלָ   מּוָעִדין ִמתְּ

  ְוֶזהּו ׁשֹור ַהּמּוָעד. 
ק  יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ יק ּבִ ּזִ י  ַמֲחלֹוֶקת -ְוׁשֹור ַהּמַ ַנן. ַרּבִ   ַטְרפֹון ְוַרּבָ

ֵאּלּו:  ּיֹוֵצא ּבְ   ְוֵיׁש מּוָעִדין ֲאֵחִרים ּכַ
ֵאב, ְוָהֲאִרי,  ָחׁש ַהּזְ ֵלס, ְוַהּנָ ְרּדְ ֵמר, ְוַהּבַ   . "וַהּדֹוב, ְוַהּנָ

  
  

ָרמּו ָלּה ִמיְרָמא א ּדְ    :ִאיּכָ
ַנן:    ּתְ

ה מּוָעִדים" ָ ים ַוֲחִמׁשּ ּמִ ה תַּ ָ   . "ֲחִמׁשּ
  

א?    !ְותּו ֵליּכָ
א ָחׁש " :ְוָהִאיּכָ ֵלס, ְוַהּנָ ְרּדְ ֵמר, ְוַהּבַ ֵאב, וָהֲאִרי, ְוַהּדֹוב, ְוַהּנָ   ! "ַהּזְ

   
י ּנֵ    ,ּוְמׁשַ
  : ָרִביָנאָאַמר 

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמַחּסְ
ים" ּמִ ה תַּ ָ   ֵהן,  ֲחִמׁשּ

ן מּוָעִדין.  ּתָ ְ   ְוִאם הּוֲעדּו ֲחִמׁשּ
ן ְוֶרֶגלוְ  ָתן.  ׁשֵ ִחיּלָ   מּוָעִדין ִמּתְ

   ׁשֹור ַהּמּוָעד.ְוֶזהּו 
ק יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ יק ּבִ ּזִ ַנן. ַמֲחלֹוֶקת  ְוׁשֹור ַהּמַ י ַטְרפֹון ְוַרּבָ   ַרּבִ

ֵאּלּו:  ּיֹוֵצא ּבְ ֵמרְוֵיׁש מּוָעִדין ֲאֵחִרים ּכַ ֵלס, ְוַהּנָ ְרּדְ ֵאב, ְוָהֲאִרי, ְוַהּדֹוב, ְוַהּבַ ָחׁש , ַהּזְ   . "ְוַהּנָ
  

  רש"י
. נגיחה נגיפה חמשה תמין הן

   נשיכה רביצה בעיטה:
. ואם הועדו חמשתן מועדין

והיינו דקתני חמשה מועדין 
והא דקתני השן מועדת לאכול 
כו' לאו אמניינא קאי אלא הכי 

ושן ורגל מועדין קאמר 
מתחילתן והא דקתני ושור 
המועד ושור המזיק ברשות 
הניזק הכי קאמר והיכן 
העדאתן דשן ורגל ברשות 
הניזק: ה''ג מתקיף לה רבינא 
הא קתני לקמן שור המזיק 
ברשות הניזק כיצד. ולא גרס 

   חדא דחמשה תנן:
. בפרק כיצד הא קתני לקמן

דקמפרש לכולהו מועדין דפ''ק 
י שור המזיק ברשות וקמפרש נמ

   הניזק כיצד:
. בקרן אי אמרת בשלמא איירי

תמה ברשות הניזק בנזק שלם 
בפ''ק היינו דתני פירושא בפ''ב 
כיצד ומפרש פלוגתא דרבי 

   טרפון ורבנן:
. אלא אי אמרת לא איירי בה

   בהאי פירקא:
   . אהיכא קאי:מאי כיצד

. ואם הועדו חמשתן מועדין
היינו פירושא דחמשה מועדים 

   דתנן במתניתין:
. לאו ושן ורגל מועדין מתחילתן

אמניינא קאי אלא מועדין קתני 
   ואזיל:

. הא דאמרן וזהו שור המועד
ואם הועדו חמשתן מועדים זהו 

   שור המועד הכתוב בפרשה:
ושור המזיק כו' מחלוקת רבי 

   . בפרק שני והאדם:טרפון ורבנן
. סיפא ויש מועדים כו'

דמתניתין קא מפרש (והא דלא 
מנו להו בהדי הני משום דלא 

  כתיבן כי הנך):
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ֵהָמה ֵאיָנּה מּוֶעֶדת[    . "ִלְרּבֹוץ לֹאוְ ] ... -  ַהּבְ

  
י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

א נּו ֶאּלָ דֹוִלים,     :לֹא ׁשָ ין ּגְ ּכִ   ּפַ
ים אֹוְרֵחיּה הּוא.    ֲאָבל ְקַטּנִ

  
יע ֵליּה:    ֵליָמא ְמַסּיַ

ּה " ַדְרּכָ ְך ּכְ ֵהָמה מּוֶעֶדת ְלַהּלֵ    ,ַהּבְ
ר ּוְלַמֵעךְ  ּבֵ   ֶאת ָהָאָדם   ּוְלׁשַ

ֵהָמהוְ     ,ֶאת ַהּבְ
ִלים   . "ְוֶאת ַהּכֵ

  
ד ְלָמא ִמן ַהּצַ   !ּדִ

  
  

ָאְמִרי א ּדְ     :ִאיּכָ
  

י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
יָמא דֹוִלים הּוא :ָלא ּתֵ ין ּגְ ּכִ ָלאו אֹוְרֵחיּה,  ,ּפַ   ּדְ

ים אֹוְרֵחיּה הּוא ין ְקַטּנִ ּכִ    .ֲאָבל ּפַ
ים ַנִמי ָלאו אֹוְרֵחיּה הּוא.  ין ְקַטּנִ ּכִ א ֲאִפיּלּו ּפַ   ֶאּלָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ִלים" ֵהָמה ְוֶאת ַהּכֵ   ! "ְלַמֵעְך ֶאת ָהָאָדם ְוֶאת ַהּבְ
  

י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ד.  ְלָמא ִמן ַהּצַ   ּדִ

  
  

ָרֵמי ָלּה ִמיְרָמא א ּדְ    :ִאיּכָ
  

ַנן    ּתְ
   ."ִלְרּבֹוץ"ְולֹא 

  
  ְוָהַתְנָיא: 

ִלים" ֵהָמה ְוֶאת ַהּכֵ   ! "ּוְלַמֵעְך ֶאת ָהָאָדם ְוֶאת ַהּבְ
  

י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  דֹוִלים,  -ּכָ ין ּגְ ַפּכִ   ּבְ
אן  ים -ּכָ ין ְקַטּנִ ַפּכִ    .ּבְ

  
  
  
  

  רש"י
. אבל פכים קטנים אורחיה

לרבוץ ואם רבצה עליהן ברה''ר 
חייבת נזק פטור וברשות הניזק 

   שלם דתולדה דרגל הוא:
לימא מסייע ליה הבהמה 

. ומתניתין מועדת למעך כו'
קתני דאינה מועדת לרבוץ אלא 
ודאי דמתניתין בגדולים 
וברייתא בכלים קטנים ובילדים 

   קטנים ובבהמה קטנה:
. האי דקתני דלמא מן הצד

מועדת למעך לאו ברביצה אלא 
מן הצד כשהיא מהלכת ויש 

ממעכתן בינה בצידה כלים 
לכותל וזו היא שאמרנו הזיקה 
בגופה דרך הלוכה דהויא תולדה 

  דרגל:
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ֵאב, ְוָהֲאִרי" ֵמר ,ְוַהּדֹוב ַהּזְ ָחׁש  ,ְוַהּנָ ֵלס ְוַהּנָ ְרּדְ   . "ֲהֵרי ֵאּלּו מּוָעִדין -ְוַהּבַ
  

ֵלס"ַמאי  ְרּדְ   ? "ּבַ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  ַנְפְרָזא. 

  
  ? "ַנְפְרָזא"ַמאי 

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

א.    ַאּפָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
י "   אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ

בֹוַע     .ַאף ַהּצָ
י    אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ

ָחׁש    . "ַאף ַהּנָ
  

  : ַרב יֹוֵסףְוָאַמר 
א "ָצבֹוַע "   ! זֹו ַאּפָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ָצבֹוַע ָזָכר,  -ּכָ   ּבְ
אן  ָצבֹוַע ְנֵקיָבה.  -ּכָ   ּבְ

  
ַתְנָיא   :ּדְ

ה ֲעָטֵלף,  - ָצבֹוַע ָזָכר " ִנים ַנֲעׂשֶ ַבע ׁשָ   ְלַאַחר ׁשֶ
ד,  - ֲעָטֵלף  ה ַעְרּפָ ִנים ַנֲעׂשֶ ַבע ׁשָ   ְלַאַחר ׁשֶ
ד  ה ִקימֹוׁש,  - ַעְרּפָ ִנים ַנֲעׂשֶ ַבע ׁשָ   ְלַאַחר ׁשֶ

ה חֹוַח,  - ִקימֹוש  ִנים ַנֲעׂשֶ ַבע ׁשָ   ְלַאַחר ׁשֶ
ד.  - חֹוַח  ה ׁשֵ ִנים ַנֲעׂשֶ ַבע ׁשָ   ְלַאַחר ׁשֶ

  

ל ָאָדם  ְדרֹו ׁשֶ ה ָנָחׁש  - ׁשִ ִנים ַנֲעׂשֶ ַבע ׁשָ   . "ְלַאַחר ׁשֶ
  

י ַרע ּבְ ּדְ  :ְוָהֵני ִמיּלֵ   . 'מֹוִדים'לֹא ּכָ
  
  

   :ָאַמר ָמר
י "   אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ

בֹוַע      .ַאף ַהּצָ
י   טז,ב   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ

ָחׁש    ."ַאף ַהּנָ
  

ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ
י "    :אֹוֵמר ֶאְלָעָזרַרּבִ

ֵני ַתְרּבּות  ֵהן ּבְ ְזַמן ׁשֶ   ֵאיָנן מּוָעִדים,  -ּבִ
ָחׁש מּוָעד ְלעֹוָלם   ! "ְוַהּנָ

  
ֵני: ָנָחׁש.     ּתְ

  רש"י
   . אפא:נפרזא

. אהני דמתניתין אף הצבוע
   מוסיף:

. בדוכתא ואמר רב יוסף
   אחריתי:

. ומדמוסיף ר''מ צבוע זו אפא
אפא מכלל דברדלס לאו אפא 

   הוא:
. דברדלס לא קשיא כו'

דמתניתין הוא צבוע זכר ועליו 
קאמר רב יוסף צבוע זו אפא 

דלא ור''מ מוסיף אף צבוע נקבה 
שמיה אפא ודרב יוסף לאו 
אדר''מ איתמר אלא בעלמא 
איתמר כדתניא צבוע זכר נעשה 
כו' אלמא צבוע זכר משתנה 
לכמה מינין הלכך קרי לה 
ברדלס ונפרזא ואפא כך 

   מצאתי:
לישנא אחרינא ועיקר הוא 

. ור''מ מתני' בצבוע נקבה
מוסיף צבוע זכר ותרוייהו 
מיקרו אפא דתניא צבוע זכר 

ום דמשתנה לבריה וכו' ומש
אחרת אצטריך לאוסופי בהדיא 

  מפי מורי ולא שמעתי:
. מדקתני אף מכלל אף הנחש

   דלר' אלעזר הוו אינך מועדין:
. והא אנן תנן ר' אלעזר אומר

  נחש הוא מועד אבל הני לא:
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב  .47
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
יםֲאִרי  ְרׁשּות ָהַרּבִ    :ּבִ

ַרס ְוָאַכל טּור - ּדָ    .ּפָ
יב.  - ָטַרף ְוָאַכל    ַחּיָ

  
ַרס ְוָאַכל " טּור –ּדָ    ".ּפָ

ירֹות ִויָרקֹות,  ָאְכָלה ּפֵ מֹו ׁשֶ אֹוְרֵחיּה ְלִמיְדַרס ֲהָוה ֵליּה ּכְ יָון ּדְ   ּכֵ
ים, ּוָפטּור.  ְרׁשּות ָהַרּבִ ן ּבִ ֲהָוה ֵליּה ׁשֵ   ּדַ

  ָטַרף ָלאו אֹוְרֵחיּה הּוא. 
  

    .ְטֵריָפה ָלאו אֹוְרֵחיּה הּואּדִ  :ְלֵמיְמָרא
ֵדי גרֹוָתיו""ַאְרֵיה טֹ  :ְוָהְכִתיב 44ֵרף ּבְ

  ! (נחום ב, יג) 
  

ִביל גּ  ׁשְ   . ֹורֹוָתיוּבִ
  

ק ְלִלְבאֹ    ! (נחום ב, יג) ָתיו""ּוְמַחּנֵ
  

ִביל ִלְבאֹוָתיו ׁשְ    .ּבִ
  

א ֶטֶרף חָֹריו"   ! "ַוְיַמּלֵ
  

ִביל  ׁשְ   . "חֹוָריו"ּבִ
  

  ! "ּוְמעֹנָֹתיו ְטֵרָפה"
  

ִביל  ׁשְ    ."ְמעֹונֹוָתיו"ּבִ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ק, " יּזָ ְכְנָסה ַלֲחַצר ַהּנִ ּנִ ה ׁשֶ   ְוֵכן ַחּיָ

ר  ׂשָ ֵהָמה ְוָאְכָלה ּבָ ם ֵנֶזק  - ָטְרָפה ּבְ ּלֵ ֵלםְמׁשַ   ! "ׁשָ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן יַח.  :ָהָכא ּבְ ְרָפה ְלַהּנִ ּטָ   ׁשֶ
  

  ָקָתֵני!  "ָאְכָלה"ָהא 
  

ְמְלָכה ְוָאְכָלה.  ּנִ ׁשֶ   ּבְ
  

  ְמָנא ָיְדִעיַנן? 
  

ְלָמא ָהִכי הּואּדִ ְועֹוד,  מּוֵאל ַנִמי, ּדִ    !ׁשְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
  ִלְצָדִדין ָקָתֵני. 

ְרָפה לְ  ּטָ יַח, ׁשֶ   ַהּנִ
ְרָסה ְוָאְכָלה  ֵלם.  -אֹו ּדָ ֶמת ֵנֶזק ׁשָ ּלֶ   ְמׁשַ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

מּוֵאל י ָקא ָאַמר ׁשְ ֲאִרי ַתְרּבּות,    :ּכִ   ּבַ
א  יּבָ י ּדְ ְוַאּלִ   ָאַמר ָלאו אֹוְרֵחיּה. ּדְ ֶאְלָעָזר, ַרּבִ

                                                           
44
א ֶטֶרף חָֹריו ּוְמעֹנָֹתיו ְטֵרָפה  ק ְלִלְבאָֹתיו ַוְיַמּלֵ ֵדי גֹרֹוָתיו ּוְמַחּנֵ   ַאְרֵיה טֵֹרף ּבְ

  רש"י
. שלא הרגה אלא מחיים דרס

אכלה פטור דאורחיה הוא ושן 
   ברה''ר פטור:

   . שהרגה ואכלה:טרף
. דלאו אורחיה היא חייב

ותולדה דקרן הוא ומשלם חצי 
   נזק ברה''ר:
. די מאכל גורותיו בדי גורותיו

   ילדיו אלמא טורף הוא:
. אורחיה ומשני בשביל גורותיו

ולהביא ולהצניע אבל להרוג 
לטרוף ולאכול הוא עצמו כי 

   האי לאו אורחיה:
וקפריך והכתיב ומחנק 

. אלמא אורחיה ללבאותיו
   להרוג ומשני בשביל לבאותיו:

והכתיב וימלא טרף חוריו 
. אורחיה ומשני בשביל חוריו

להרוג ולהביא לחוריו ולהצניע 
אבל לאכול מיד לאחר הריגה כי 

   וא:הא דשמואל לאו אורחיה ה
. והרגתה ואכלה טרפה בהמה

   הבשר:
. מדמשלמת משלם נזק שלם

בחצר הניזק נזק שלם מכלל 
דאורחיה הוא ותולדה דשן היא 

   וברה''ר ליפטר:
   . להצניע אורחיה להרוג:להניח

. דאמר טרף ועוד דשמואל נמי
ואכל חייב אמאי חייב דלמא 
הכי הוא דטרף על מנת להצניע 

  ונמלך ואכל וליפטר: 
לצדדין קתני  רב נחמןאמר ה''ג 

טרפה והניחה או דרסה ואכלה 
משלמת נזק שלם. כלומר הא 
דקתני ברייתא טרפה בהמה 
ואכלה בשר תרי מילי נינהו 
טרפה בהמה והניחה או אכלה 
בשר על ידי דריסה משלם נזק 

   שלם:
. לעולם אורחיה רבינא אמר

הוא לטרוף ולאכול ושמואל 
דמחייב ליה ברה''ר בארי 

  אליבא דר' אלעזר:תרבות כו' ו
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יב!  ,ִאי ָהִכי ְרָסה ַנִמי ִליַחּיַ   ֲאִפיּלּו ּדָ

  
א  ַמר, ַא ָרִביָנא ָלאו ּדְ ֶאּלָ מּוֵאל ִאּתְ   ׁשְ

ְתִניָתא א ַאּמַ    :ֶאּלָ
ֵני ַמְתִניָתא  י ּתָ ֲאִרי ַתְרּבּות,   ּכִ   ּבַ

א  יּבָ י ּדְ ְוַאּלִ   ָאַמר: ָלאו אֹוְרֵחיּה. ּדְ ֶאְלָעָזר ַרּבִ
  

ּלּוֵמי!  ,ִאי ָהִכי ֵעי ְלׁשַ   ֲחִצי ֵנֶזק ּבָ
  

יַעד.  ִאּיַ   ּדְ
  

י ּתֹוָלָדה  ּבֵ ָקָתֵני ָלּה ּגַ ןּדְ ִאי ָהִכי, ַמאי ַהאי ּדְ    ,ׁשֵ
י ּתֹוָלָדה  ּבֵ יּה! ּדְ ּגַ ֵעי ְלִמיְתִנּיֵ   ֶקֶרן ּבָ

  
ָיא.     ַקׁשְ

   
  
  

  רש"י
. אפי' דרס נמי לחייב אי הכי

אלא ודאי דרבינא לא 
אתמר אלא אי איכא אדשמואל 

לאוקמא לדרבינא אמתניתא 
הוא דמוקמת ליה והכי קאמר 
רבינא הא דקתני מתניתא נזק 
שלם לאו משום דאורחיה 
לטרוף דאפי' בארי תרבות נמי 

  מתוקמה: 
היכי  מתניתא נמיופרכינן 

איתא לדרבינא חצי נזק בעי 
   לשלומי:
. דתולדה דקרן היא אי הכי

אדתני להא מתניתא (לקמן דף 
:) גבי תולדה דשן גבי תולדה יט

  דקרן ליתני:
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .48
ָנה             ִמׁשְ

ם ְלמּוָעד?  ין תָּ   ַמה ּבֵ
ם ֲחִצי ֵנֶזק ִמּגּופֹו,  ּלֵ ם ְמׁשַ ַהתָּ א ׁשֶ   ֶאּלָ

יהוּ  ֵלם ִמן ָהֲעִלּיָ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   .מּוָעד ְמׁשַ
  

ָמָרא             ּגְ

יה"ַמאי    ? "ֲעִלּיָ
  

י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ְנָכָסיו.  ּבִ ה ׁשֶ עּוּלָ ּמְ   ּבַ

  
  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: 

הּו ִעם ֲאבֹ  ב ְיִחְזִקּיָ ּכַ ׁשְ ַמֲעֵלה ִקְבֵרי ְבֵני ָדִויד"ָתיו "ַוּיִ ֻרהּו ּבְ ְקּבְ   , (דברי הימים ב לב, לג)  45ַוּיִ
י  ְוָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ַמֲעֵלה" ָחה,  -  "ּבְ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ים ׁשֶ   ֵאֶצל ְמעּוּלִ
   ?ּוַמאן ִניְנהוּ 

לֹמה.  ִוד ּוׁשְ   ּדָ
  
  

                                                           
45
ל יְ   ַמֲעֵלה ִקְבֵרי ְבֵני ָדִויד ְוָכבֹוד ָעׂשּו לֹו ְבמֹותֹו ּכָ ֻרהּו ּבְ ְקּבְ הּו ִעם ֲאבָֹתיו ַוּיִ ב ְיִחְזִקּיָ ּכַ ׁשְ ֵבי ְירּוׁשָ ַוּיִ יוהּוָדה ְויֹׁשְ ְחּתָ ה ְבנֹו ּתַ ֶ ְמלְֹך ְמַנׁשּ ם ַוּיִ   לִָ

  רש"י
   מתני'

. ואפי' אין הנוגח מן העלייה
שוה שיעור הנזק דבמועד כתיב 
ישלם שור תחת השור ולא כתיב 

   ביה דמגוף הנוגח יפרע:
  

  גמ' 
. בחזקיה ויקברוהו במעלה וגו'

   כתיב בספר דברי הימים:
. באסא מלך וישכיבוהו במשכב

   יהודה:
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        טז, ב טז, ב טז, ב טז, ב  .49
ֻרהּו ְבִקְברֹ  ְקּבְ ִויד"ַוּיִ ִעיר ּדָ ָרה לֹו ּבְ ר ּכָ    ,ָתיו ֲאׁשֶ

יֻבהּו  ּכִ ׁשְ ִמים ּוְזִנים"ַוּיַ ׂשָ א ּבְ ר ִמּלֵ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ּמִ    .(דברי הימים ב טז, יד)  46ּבַ
  

ִמים ּוְזִנים"ַמאי  ׂשָ    ?"ּבְ
  

י    ָאַמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ
  .ִזיֵני ִזיֵני

  
י  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ   ָאַמר:  ׁשְ

ה א ִליֵדי ִזיּמָ ֶהן ּבָ ִריַח ּבָ ל ַהּמֵ ּכָ ִמים ׁשֶ ׂשָ    .ּבְ
  
  

י    .(ירמיה יח, כב)  47ָכרּו ׁשּוָחה ְלָלְכֵדִני ּוַפִחים ָטְמנּו ְלַרְגָלי""ּכִ
  

י    ָאַמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ
דּוהּו ִמּזֹוָנה ֲחׁשָ    .ׁשֶ

  
י  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ   ָאַמר:  ׁשְ

ת ִאיש.  דּוהּו ֵמֵאׁשֶ ֲחׁשָ   ׁשֶ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ דּוהּו ִמּזֹוָנה" :ּבִ ֲחׁשָ ְכִתיב  - "ׁשֶ ה זֹוָנה"ַהְיינּו ּדִ י ׁשּוָחה ֲעֻמּקָ   . (משלי כג, כז)  48"ּכִ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ת ִאיׁש " :ֶאּלָ דּוהּו ֵמֵאׁשֶ ֲחׁשָ   ? "ׁשּוָחה"ַמאי  - "ׁשֶ

  
ַלל זֹוָנה? ת ִאיׁש ִמי ָנְפָקא ִמּכְ    !ַאּטּו ֵאׁשֶ

  
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ת ִאיׁש " :ּבִ דּוהּו ֵמֵאׁשֶ ֲחׁשָ ְכִתיב -  "ׁשֶ ל ֲעָצָתם  :ַהְיינּו ּדִ ה ה' ָיַדְעתָּ ֶאת ּכָ    ,"ְוַאתָּ

ֶות"   . (ירמיה יח, כג)  49ָעַלי ַלּמָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ דּוהּו ִמּזֹוָנה" :ֶאּלָ ֲחׁשָ ֶות"ַמאי  -  "ׁשֶ   ? "ַלּמָ

ִליכּוהּו ִלְבֵאר ִטיט.  ִהׁשְ   ׁשֶ
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
ְכִתיב ה ָבֶהם"ִיְהיּו " :ַמאי ּדִ ָך ֲעׂשֵ ֵעת ַאּפְ ִלים ְלָפֶניָך ּבְ   ? (ירמיה יח, כג) ֻמְכׁשָ

רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ִיְרְמָיה ִלְפֵני ַהּקָ
ִנים,  ֵאיָנן ְמהּוּגָ ְבֵני ָאָדם ׁשֶ יֵלם ּבִ ין ְצָדָקה ַהְכׁשִ עֹוׂשִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל עֹוָלם, ֲאִפיּלּו ּבְ   ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ל ּלא ְיַקּבְ ֵדי ׁשֶ ָכר. ּכְ   ּו ֲעֵליֶהן ׂשָ
  
  

                                                           
46
ִמים ּוְזנִ   ׂשָ א ּבְ ר ִמּלֵ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ּמִ יֻבהּו ּבַ ּכִ ׁשְ ִויד ַוּיַ ִעיר ּדָ ָרה לֹו ּבְ ר ּכָ ֻרהּו ְבִקְברָֹתיו ֲאׁשֶ ְקּבְ דֹוָלה ַעד ִלְמאֹ ַוּיִ ֵרָפה ּגְ ְרפּו לֹו ׂשְ ׂשְ ה ַוּיִ ִמְרַקַחת ַמֲעׂשֶ ִחים ּבְ   דים ְמֻרּקָ
47
י ָכרּו ׁשּוָחה ְלָלְכֵדִני ּוַפִחים ָטְמנּו ְלַרְגלָ   ְתאֹם ּכִ דּוד ּפִ י ָתִביא ֲעֵליֶהם ּגְ יֶהם ּכִ ּתֵ ַמע ְזָעָקה ִמּבָ ָ ׁשּ   יּתִ
48
ה  ה זֹוָנה ּוְבֵאר ָצָרה ָנְכִרּיָ י ׁשּוָחה ֲעֻמּקָ   ּכִ
49
ה ה  לִ  'ְוַאּתָ ְמִחי ְוִיְהיּו ֻמְכׁשָ ָפֶניָך ַאל ּתֶ אָתם ִמּלְ ר ַעל ֲעֹוָנם ְוַחּטָ ַכּפֵ ֶות ַאל ּתְ ל ֲעָצָתם ָעַלי ַלּמָ ה ָבֶהםָיַדְעּתָ ֶאת ּכָ ָך ֲעׂשֵ ֵעת ַאּפְ   ים ְלָפֶניָך ּבְ

  רש"י
. מיני מיני בשמים הרבה זני זני

כדמתרגמינן למינהו לזנוהי 
   (בראשית א):

. בירמיה כי כרו שוחה ללכדני
   :הנביא כתיב

. דאשת איש עצתם עלי למות
אית ביה חיוב מיתה אבל בזונה 

   פנויה ליכא מיתה:
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        יז, איז, איז, איז, א    ––––טז, ב טז, ב טז, ב טז, ב  .50
יָבה ַעל ִקְברֹו.  -  (דברי הימים ב לב, לג)  50"ְוָכבֹוד ָעׂשּו לֹו ְבמֹותֹו" יבּו ְיׁשִ הֹוׁשִ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

  
ּה  ִליִגי ּבָ י ּפְ ַנןוְ  ָנָתןַרּבִ    .ַרּבָ

ה לׁשָ    .ַחד ָאַמר: ׁשְ
ְבָעה :ְוַחד ָאַמר   יז,א    .ׁשִ

ים.  לֹׁשִ   ְוָאְמִרי ָלּה ׁשְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ֶמֶלְך ְיהּוָדה - (דברי הימים ב לב, לג) "ְוָכבֹוד ָעׂשּו לֹו ְבמֹותֹו""    .ֶזה ִחְזִקּיָ

ה ֶאֶלף ֲחלּוֵצי ָכֵתף,  ָ ׁשּ ים ְוׁשִ לׁשִ ְצאּו ְלָפָניו ׁשְ ּיָ   ׁשֶ
ְבֵרי י  ּדִ   . ְיהּוָדהַרּבִ

י  וֹ ָאַמר ל   : ְנֶחְמָיהַרּבִ
ן!    ַוֲהלֹא ִלְפֵני ַאְחָאב ָעׂשּו ּכֵ

תֹו,  יחּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ַעל ִמטָּ ִהּנִ א: ׁשֶ   ֶאּלָ

ֶזה תּוב ּבָ ּכָ ֶ ים ֶזה, ַמה ׁשּ   . "ְוָאְמרּו: ִקּיֵ
  

ָנא ַנִמי ָעְבִדיַנן ָהִכי!    ְוָהִאיּדָ
  

ִקיַנן, ַאּנּוֵחי ָלא ַמְנִחיַנן.    ַאּפּוֵקי ַמּפְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
  ַאּנּוֵחי ַנִמי ַמְנִחיַנן, 

ים    .ָלא ָאְמִריַנן -  ""ִקּיֵ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ
ֲהֵדיּה  י ּדְ ֲהָוה ָאֵזיְלָנא ּבַ ַמֲעָתא,  יֹוָחָנןַרּבִ ַאל ׁשְ   ְלִמׁשְ

ָתא יּה ִמּלְ ֵעיָנא ִמיּנֵ א ַוֲהָוה ּבָ ּסֵ י ֲהָוה ָעֵייל ְלֵבית ַהּכִ    ,ּכִ
ין וּ  ִפיּלִ ח ּתְ י ְיֵדיּה ּוַמּנַ ָמׁשֵ יט ָלן ַעד ּדְ ׁשֵ   ְמָבֵרְך, ַוֲהַדר ָאַמר ָלן: לֹא ּפָ

ים"ֲאִפיּלּו     ,ָאְמִריַנן "ִקּיֵ
ד    .ָלא ָאְמִריַנן -  ""ִליּמֵ

  
  ְוָהָאַמר ָמר: 

ַהתַּ " ְלמּוד ּתֹוָרה ׁשֶ דֹול תַּ הּגָ   ! "ְלמּוד ֵמִביא ִליֵדי ַמֲעׂשֶ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
  ְלִמיְגַמר,  - ָהא 
  ְלַאְגמּוֵרי.   - ָהא 
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ַמֲעֵלה ִקְבֵרי ְבֵני ָדִוי  ֻרהּו ּבְ ְקּבְ הּו ִעם ֲאבָֹתיו ַוּיִ ב ְיִחְזִקּיָ ּכַ ׁשְ יוַוּיִ ְחּתָ ה ְבנֹו ּתַ ֶ ְמלְֹך ְמַנׁשּ ם ַוּיִ לִָ ֵבי ְירּוׁשָ ל ְיהּוָדה ְויֹׁשְ   ד ְוָכבֹוד ָעׂשּו לֹו ְבמֹותֹו ּכָ

  רש"י
. בחזקיה וכבוד עשו לו במותו

   כתיב:
. תלמידים לעסוק שם ישיבה

   בתורה:
. ימים הושיבו שם שלשה

  ישיבה:
   . ימים:וחד אמר שבעה

. לישנא זה חזקיה מלך יהודה
דש''ס הוא ולא לאשמועינן דזהו 
חזקיה דהאי קרא בחזקיה 

אורחיה דמפרש כתיב אלא אגב 
מאי כבוד עשו לו במותו נקיט 

   ואמר הכי:
. כמו וחלצה נעלו חלוצי כתף

(דברים כה) שקרעו בגדיהם עד 
   שנראו כתפיהם:

. ספר תורה והאידנא מפקינן
   קמי גברא רבה:

   . על מטתו לא מנחינן:אנוחי
. כי הוה עייל לבית הכסא

כלומר זימנא חדא כי הוה עייל 
ים לבית הכסא אמר לן הכי קי

אמרינן לימד לא אמרינן ולימד 
אמרו לחזקיה והאידנא לא 
משום כבודו דחזקיה דלימד 

   עדיף מקיים:
. אלמא מביא לידי מעשה

   מעשה עדיף:
. לעצמו מעשה עדיף למיגמר

אבל לאגמורי לאחריני עדיף 
ממעשה הלכך לימד לא 

  אמרינן:
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ח""[ ּלַ    ֶזה ָהֶרֶגל, -  (שמות כב, ד) 51"ְוׁשִ

ֹור ְוַהֲחמֹור" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ   . (ישעיה לב, כ) "ְמׁשַ
ן,  זוֹ  - (שמות כב, ד) "ּוִבֵער" ֵ   ַהׁשּ

ר ְיַבֵער ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ֲאׁשֶ ּמֹו" "ּכַ ָלל ַעד תֻּ   ]."(מלכים א יד, י) ַהּגָ
  

י  ָאַמר ּום  יֹוָחָנןַרּבִ י ִמׁשּ ן יֹוַחאיַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ְכִתיב ֵריֶכם זֹ  :ַמאי ּדִ ֹור ְוַהֲחמֹור""ַאׁשְ ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ ל ָמִים ְמׁשַ   ? (ישעיה לב, כ) ְרֵעי ַעל ּכָ

תֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים  ל ָהעֹוֵסק ּבְ ָבִטים.  -ּכָ ֵני ׁשְ   זֹוֶכה ְלַנֲחַלת ׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵריֶכם זֹ "ׁשֶ א  'ְזִריָעה', ְוֵאין ְרֵעי"ַאׁשְ   , 'ְצָדָקה'ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ    .(הושע י, יב)  52"ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד"ׁשֶ

א ּתֹוָרה,    ְוֵאין ַמִים ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ִים"ׁשֶ ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ   , (ישעיה נה, א)  53"הֹוי ּכָ

ֵני "וְ  ָבִטיםזֹוֶכה ְלַנֲחַלת ׁשְ יֹוֵסף, "ׁשְ ה ּכְ   : זֹוֶכה ְלִכיּלָ
ְכִתיב ן ּפָרת יֹוֵסף  :ּדִ נֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור"... "ּבֵ 54ּבָ

  , (בראשית מט, כב)  
ׂשָכר  ָ ְכִתיב –ְוזֹוֶכה ְלַנֲחַלת ִיׂשּ שָכר ֲחמֹ  :ּדִ ָ ֶרם""ִיׂשּ   . (בראשית מט, יד)  55ר ּגָ

  
ָאְמִרי    :ִאית ּדְ

יֹוֵסף,    אֹוְיָביו נֹוְפִלים ְלָפָניו ּכְ
ְכִתיב ו ַאְפֵסי ָאֶרץ"" :ּדִ ח ַיְחּדָ ים ְיַנּגַ ֶהם ַעּמִ   , (דברים לג, יז)  56ּבָ

ׂשָכר ָ ִיׂשּ ָרֵאל" :ְוזֹוֶכה ְלִביָנה ּכְ ה ִיׂשְ ֲעׂשֶ ים ָלַדַעת ַמה ּיַ שָכר יֹוְדֵעי ִביָנה ָלִעתִּ ָ ֵני ִיׂשּ   .  (דברי הימים א יב, לג) 57"ּוִמּבְ
  

        הדרן עלך ארבעה אבותהדרן עלך ארבעה אבותהדרן עלך ארבעה אבותהדרן עלך ארבעה אבות
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לֵּ   ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ   םּכִ
52
  ַעד ָיבֹוא ְויֶֹרה ֶצֶדק ָלֶכם 'ְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד ִנירּו ָלֶכם ִניר ְוֵעת ִלְדרֹוׁש ֶאת הִזְרעּו ָלֶכם לִ  
53
לֹוא ֶכֶסף ּוְבלֹוא ְמִח   ְברּו ּבְ ְברּו ֶוֱאכֹלּו ּוְלכּו ׁשִ ֶסף ְלכּו ׁשִ ר ֵאין לֹו ּכָ ִים ַוֲאׁשֶ ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ   יר ַיִין ְוָחָלבהֹוי ּכָ
54
ן ּפָֹר   נֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּורּבֵ ן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין ּבָ   ת יֹוֵסף ּבֵ
55
ָתִים  ּפְ ׁשְ ין ַהּמִ ֶרם רֵֹבץ ּבֵ שָכר ֲחמֹר ּגָ ָ   ִיׂשּ
56
ו ַאְפֵסי ָאֶרץ ְוֵהם ִרְבבֹות ֶאְפַרִים וְ   ח ַיְחּדָ ים ְיַנּגַ ֶהם ַעּמִ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו ּבָ הֵהם ַאְלֵפי ְמ ּבְ ֶ   ַנׁשּ
57
יהֶ   יֶהם ָמאַתִים ְוָכל ֲאֵחיֶהם ַעל ּפִ ָרֵאל ָראׁשֵ ה ִיׂשְ ֲעׂשֶ ים ָלַדַעת ַמה ּיַ שָכר יֹוְדֵעי ִביָנה ַלִעּתִ ָ ֵני ִיׂשּ   םּוִמּבְ

  רש"י
. היינו צדקה וחסד זורעי

   כדמפרש לקמיה:
. דהכי לנחלת שני שבטים

משמע רגליכם ישולחו בנחלת 
   השור והחמור יוסף ויששכר:

. היינו בנות צעדה עלי שור
   כילה:

. מתרגמא עתיר חמור גרם
בניכסין: יוסף איקרי שור בכור 

  שורו הדר לו (דברים לג):
  
  
  
  
  

    
  


