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 ירושלמי בבא קמא
 א ארבעה אבות"פ

 .) ד�. א(' הלכה א
 , ]כי יפתח[בור , ] או נודע כי שור נגח הוא�מועד ,  וכי יגו	�ת� ) [קר�(שור : אבות

 ,]כי תצא אש[אש , ])מ"פ(וביער , )א"רשב(כי יבער [וש� ] ושלח את בעירה[ רגל �    מבעה 
 שומרי�' דברי� וד' חייא ג� ה' לר

 , ]ישלימנה; והמת יהיה לו[שור לפחת נבילה לניזק : תיה�ונכתבו להלכו
 ] אי� והמת יהיה לו[ ומיתת אד� הסמו� לבורבור לפטור על היזק קרקע 

 , ]כס� ישיב[פ למעוטי תשלומי קרקע זיבורית "ולמהרא  
 ד אשו משו� חציו"מ לחייב אונס למ"לפ, אש לחייב כל הנזיקי� שיצאו מעצמ�

  רביצה בעיטה דחייה נשיכה�דקר� : תולדות
  לאב� האזל נוגע בגחלת והאש מתפשטת,נפל לבור מי� והנזק מתפשט, ג" כדלקמ� פ תקלה�דבור 

  דרסה ופלטה זרעי� וגר� שיתייבשו העשבי�פ"למהרא,  א	 במשאוי ועגלה שמושכת�דרגל 
  ספק באוכלת ופולטתק"לנתיבות ירושלי� ורח,  נהנה בסיכה�דש� 

 י"לר, מ בלא הפקירו"לפ, ט"בפחות מי �בור חייב על כלי� 

 )בקעה(רגל חייב בכרמלית 

 לאב� האזל תולדה דבור, פ תולדה דאש"למהרא �ר ונחת� והנזק מתפשט "המניח סכי� סמו� לרה

 מ ספק קר�"לפ, לשדה יהושע הוי רגל �עקרה עשבי� בגופה ובקרנה 

 טפחי�' מושב מטמא בטפח ומשכב בד

  מיד ולדורות�" צו"

 ]ישלמנה [י"השני פטור לנמק, פ"ההפרש למהרא המזיק חייב לשל� �ק הזיק למזיק ג� הניז

 ]יביאהו עד הטריפה; ישלמנה[ניזק ושומר מטפלי� בנבילה 
 ] כאשר גזל, חיי� ישל�[אבל גנב וגזל� ושואל לוקחי� השברי� 

 לשונות א� שמואל חולק בשואל' וב

 .) ו�. ד(' הלכה ב
ריבתה תורה חובל בחברו לתשלומי� ולא [ופטור ממלקות , דברי�' וחייב ד אשו משו� חיציו �ירמיה ' ר

 ט" ולוקה בהדליק ביו�ק "רח] למלקות

 ולרבי לנזקי� שניה� חייבי�, האחרו� חייב' והשלי� לי'  בור ט�הכשיר מקצת נזקו חייב הכל 
 שניה� חייבי�' והוסי	 י' בור י

  שניה�פ"מהרא' לגי,  הסייד חייבמ"פ' לגי � סימו� לחזקו במקו� חול' לר, סייד הבור לקנותו

 ,טפחי�' על ד' ט ברוחב ד"לסומכוס ג, ק כל שהוא" לת�שיעור בור לנזקי� 
 מ הראוי להזיק הנופל" וי,)פ"מהרא(אלעזר הקפר כדי מילואו של הנופל ' לר

 , יוסי הגלילי קדשי� קלי� ממו� בעלי� ונשבעי� עליה�' לר
  דוסאי במעשר בהמהב� עזאי ואבא יוסי ב�' ומח

 , ש נשבעי� א	 על קדשי קדשי� שחייב באחריותו"לר
 )קדשי�' מ לרב הונא דוקא ק"לפ(בעל מו� ' אפי" הרי זו"ולא על 

 ה לנזקי�" וה�פ "מהרא  

 ברשות המזיק, הפקר שהזיק, �"פטור על שור של עכו

, ייב כששורו הזיק לשור השואלפ המשאיל ח"למהרא(ירמיה לרבות שומר '  לר�חייב ברשות המזיק והניזק 

 , )מ השואל חייב כששורו הזיק לשור המשאיל"לפ
 יוסי למעוטי חצר שאינה של שניה�' לר



 ]  של ניזק�מיטב שדהו [תנאי� א� ש� ורגל פטורי� בחצר שאינה של שניה� ' מח
 ]מ" מ�ובער בשדה אחר [או חייבי�    

 לחכמי� חייב, מ פטור על ש� ורגל" לר�חצר השותפי� או פונדקי 
 )יוסי' יוחנ� ור' כר(ע פטור "כשאי� רשות לשניה� כגו� בקעה לכו

 :)ו('  ה�' הלכה ג
 ז וישלי� המ�תר "ד ההיזקי� זב"שמי� בפני ב

 )בבלי(כ תפס מחיי� "מטלטלי דיתמי לא משתעבדי אא

  ) פלגא נזקא ממונא�פ "מהרא( הניזק מפסיד חצי �הניזק והמזיק בתשלומי� 

 , נחש,אד� , ט"ברשות הניזק לר, פ בעדי�"הועד ג, רגל, ש�: מועדי�
 א" חו� מבני תרבות לר�מ צבוע זכר "ולר' זאב ארי וכו

 
 



 ב כיצד הרגל"פ

 .) ט�. ז('  ב�' הלכה א
 מבעטת בהילוכה הוי קר�

 ]כחצר הניזק[נ כשהכלי מונח ביד הניזק "מנתזת צרורות הוי אורחיה ומשל� ח

  צרורות דרגלמ"לפ, ל קר�" הופ"מהרא' לגי �ל ליל� בדר� בלי צרורות והלכה בדר� צרורות "הו

 פ חולק"מ א� בנזקי� ומהרא"פל, ר" צרורות משל� חצי כופר א� ברה�לעזר ' לר

 �מ "פ ( וברביעית א� הרג אד�להנאתהפ "זעירא יש העדאה לצרורות וחייב כופר בהפילה כותל ג' לר

 ]צ כוונה לכופר אלא לסקילה"א[)  ש��פ "מהרא, צרורות
 )]צרי� העדאה דומיא דקר�[א� לכופר דש� ' פ המח"למהרא(אילא אי� העדאה ' לר

 , )בבלי צרורות' לגי (])ק"אור שמח ורח(וכגופה דמי , אורחיה[הטילה גללי� הוי רגל 
 וצרי� ליל� אחריה ע� כלי לקבלו] משונה[ובדרכה בכ� הוי קר� 

 ובדרכה בכשכוש יתירה הוי קר� וצרי� לתפוש בזנבה, כשכוש בזנבה הוי רגל

 נ צרורות"תחתיה הוי ח/עליה/ מה שנפסד בתוכה�דרסה על הכלי 

  ספק�י "ברהר ונשתברה "דרס ברה

 י אד� הוי בורו"נקשר ע, דליל שנקשר מאליו לתרנגול הוי צרורות

 )פ על שבירת כלי אחר"למהרא, מ על שבירת הדלי"לפ( חייב ג� על מקו� גלגולו �חיטט בחבל ונשבר הדלי 
 ]ראוי להזיק במקומו[

 בור המתגלגל פטור

 ]שינוי[נ "תרנגול ששיבר צמחי� לסומכוס ח

 נ"ח) רותצרו(לסומכוס כחו 

 �פ "למהרא,  רוח כגופו�מ "לפ,  כח אד� כגופו�ק "לרח[ בכלי ושברו משל� נזק של� )ק אד�"לרח, תרנגול(תקע 

 ]כסומכוס

 .) י�. ט('  ד�' הלכה ג
 ר"נ א� ברה"במשונה ח, )2/3(ר מה שנהנית "ש וברה"י משלמת נ"ש� בראוי לה ברה

 , ] אורחיה להניח�מ "פ[ל חייב "לר, ]ר ושינהמַשנה ובא אח[ר פטור "יוחנ� אכלה כלי� ברה' לר
 ]אי שינוי אחר שינוי פטור' מח[פ ובבלי איפו� "מהרא' לגי

 , הוי שינוי וחייב)  בקופצת�בבלי (ר בעמידה "הושעיה אכילה ברה' לר
 )]מַשנה ובא אחר ושינה) [ה לרב"וה(פ בפירות צבורי� "למהרא(ל חולק "ור

 , ]מַשנה ובא אחר ושינה[פטור )  או בעומדת�יי אילפ(ל בעטה מהלכת ברבוצה "לר
 ]פ שינוי אחר שינוי חייב"למהרא, מ אי� רשות לבעוט"לפ[יוחנ� חייב ' לר

 יוחנ�' ל ואילפיי כר"פ רב כר"למהרא

 )]א יש רשות" לכ�מ "פ[כל בעיטה לבהמה הוי רגל (ר "הושעיה אי� קר� ברה' לר

 ש"י הרחבה חייב נר ועקמה צוארה לאכול מציד" עומדת ברה�רב 
 ]ר"כרה[ג חמור שאכלו מפתח חנות בלא עיקו� פטורי� "גדיי� ע

 חייה שעורי�' לר,  לרב משל� תב��אכלה שעורי� 
 ר"פטור ברה) רע לה(אכלה חטי� 

 ש"י חייב נ"פשטה צוארה לאכול מקופה המופשלת לאחוריו או מצד הקופה שברה

 .) יא�. י(' הלכה ה
 ]תחלתו בפשיעה וסופו באונס[ברייתות בנפלו ' ומח, ש"ו כלי� משלמי� נכלב וגדי שקפצו מגג ושבר



 אשו משו� [) צרורות(י זריקה "ענ רק במצית כל שיבולת "ל ח" לר�כלב שהדליק גדיש בגחלתו חברו 

 ]חיציו דכלב[יוחנ� במקו� אחד ' לר, ] ולאו ממונו הוא�ממונו 

 בת צרי� לשל� על שאר הגדישובש, ל הדליק גדיש ושר� עבד כפות פטור ממיתה"לר

 והשוברו פטור, ר" אי� רשות להוציא תנור לרה� פ"מהרא

 :) יא�. יא('  ח�' הלכה ו

 ]תמולמ[ימי�  ' וחזרה בג] שלשו�, מתמול[ימי� ' י מועד בג"לר
 וחזרה בתינוקות ממשמשי� בו, ) בלי הפסק יו��מ "פ(ימי� ' נגיחות תו� ג' מ מועד בג"לר

 ימי� וחזרה בתינוקות ממשמשי�' מועד בג' לרב להל

 מיני בהמה' ספק א� נעשה מועד בנגח ג

 לרב הונא רב חזר ואמר ספק, אדא בר אחוה אמר רב הוי זבה ודאי'  לר�' וג' בדקה לזיבתה ביו� וא
 'ולא יצא ביו� ב' וג' בנגח יו� א' וכ� מח

 ]דיו[נ "חלחכמי� , ]ר"ו מש� ורגל הפטורי� ברה"ק[ש "ט קר� ברשות הניזק נ"לר

  אבל היש� ראשו� פטור על נזקי הבא אחריוא"שוגג או יש� ליד אד� יש� או בבאו בב' אד� מועד אפי

 
 



 ג המניח"פ

 :) יג�: יא('  ב�' הלכה א
 ,  או בקר� זוית�שמואל , ר" לרב בממלא כל רה�ר פטור "נתקל ושבר כד ברה

 )צ לעיוני ומיזל"ז א"לרידב(ר ויכול לעבור עליה "מ אי� דר� להניח ברה"לעזר מ' לר

] ד במועד" דמפסיד בת� ואינו רוצה לטרוח לב�דינא לנפשיה [ שומט את שלו �שור שעלה על שורו 
 ולא ידחה העליו�

 מותר להציל שלו כשיגרו� היזק לחבירו מ"לפ,  מותר לעבור עליהפ"למהרא �סמ� חבירו חבית לשלו 
  רק קוד� שהגיע ההיזק אליו)ז עשיית בור"לרידב(

 משנכנס מי� לשטו� שדהו אסור לפנות� לשל חבירו

 משנתחייב למלכות אסור לפטור עצמו א� יטילו על חביריו

 )וכ� בנתקל באב� ראוב� ונחבט באב� שמעו�(ק השני פטור " לת� שדח� חבירו לבור שור
 נת� שותפי� ה� והשני משל� מאי דליכא לאשתלומי מהאי'   לר   

  ספק�י ונתקל ש� "ר ורוח או התזת אד� החזירתה לרה"הניח אבנו ברה

 משו� �פ "מהרא[נו דר� הליכתו כ הטיח צלוחית על אב"בור של נזיקי� חייב על אד� ופטור על כלי� אא

 ] אד� המזיק כשמחזיק האב��ק "רח; שור

 , ]נתקל פושע[ק חייב "שברי כד שהזיקו בשעת נפילה לת
 ]יוחנ� מפקירה מיד' לר; לאו פושע[י פטור " לר    

 ] ל לפנותו"הו[ע חייב "לעזר לכו'  לר�לאחר נפילה 
 , ]ר"מ שיניח ברה"עיהושע הנחיל [י כשאי� כוונתו להזיק "חו� מא    
 ]מ כ� הנחיל יהושע"ע[לא מפקירה ' י אפי"ובא] הפקירה[י פטור "יוחנ� לר' לר  

 ]נזק מהל�[ר שחייב "י בהפקיר שור נגח� ברה"מודה ר

 .) טו�: יג('  ד�' הלכה ג
 ]מ בור פטור אנזקי אד�"לפ;  קרקע עול��פ "מהרא[הוחלק במי� ונחבט בקרקע פטור 

 , ]ד בור דנזיקי� חייב אכלי�"מ כמ"לפ;  ממונו�פ "מהרא[ב הונא חייב  לר�נתלכלכו כליו 
 ]בור פטור אכלי�[  לרב פטור   

  המצניע חייב�המצניע קו� בכותל וסתרו בעל הכותל 

 ט בשדותיה�"חסידי� הראשוני� מצניעי� קו� וזכוכית בעומק ג

 ר"מו� לרהברשותו ס' י אפי"יוסי בר' לר, ר חייב"הפריח קוצי� בגדר לצד רה

 ]צ מעשה"א[מ חייב " לר�כ נפל "יו� לסתור כותלו ואח' נתנו לו ל

 ]קנס[וא� בגופ� לשמואל , ינאי'  חייב בנזקו וכל הקוד� זכה בשבח לר�המוציא תבנו לעשותו זבל 

  לחזקיה בנתכוי� לזכות בהפיכה�ר חייב בנזקו "המהפ� גלל ברה
 ]צ בעלי�"ע דא" דרכרבנ�[פ לליידא א� בלא נתכוי� לזכות "למהרא

 קוני� מטלטלי� בגרירה כשאי� דרכ� להגביה

 ]נכלל בהתראת מיתה[ספק א� ב� סורר ומורה חייב כפל על גניבתו הראשונה 

 יוחנ� צרי� הנחה ומהל� לאו כעומד' לר, הושעיה חייב על הוצאת שבת בלי עקירה או הנחה' לר

 , ]ע"א בפנ" כ�כ הוא "יוה, אשבת הי[' מ חייב ב"ע ור" לר�כ שחל בשבת "מלאכה ביו
 'ישמעאל חייב א'       לר   

 .) טז�. טו('  ז�' הלכה ה
 ובהזהירו פטורי�, וכ� השני שנתקל בו, ל לעמוד" חייב כשהו�לרבנ� דנתקל לאו פושע 

 כ נפלה באונס"משא, ל בורו"אד� שהרבי� בהמה על הקרקע הו



 ותר לדרוס עליו לעבור מ�)  נפל�תוספתא ' לגי(חמור שרגליו רעות מעכב 

 להנכנס לבית הכסא, להיוצא ממרח�,  זכות קדימה להטעו� משא�כשאי� מקו� לשניה� לעבור 

 ]רשות להל�[קורה פגע בחבית פטור 
 א חייב לפי חלקו " כ�) מ קורה כבידה וארוכה"לפ, פ שניה� רצי�"למהרא(י שינוי "ע

 )מ הקורה חייב"לפ(        

 כ כול� גרמו" הוא חייב אא�חר וישב ונשבר ישבו על ספסל ובא א' ה

 ]צ לשמור"השני א" [עמוד"ל "ר ועמד צ"חבית שהל� ראשו� ברה/בעל קורה

 ,  חו� מערב שבת בי� השמשות� יוסי ב� יהודה � חייב )שינוי( הר� �הזיקו זה את זה 
     שניה� רצי� פטורי� 

 :) טז�. טז('  ט�' הלכה ח
 רשות אחרי� חייבר או ב"מבקע עצי� שהזיק ברה

 ;  מזיק צרי� לשמור�ק "פ ורח"מהרא[ל להכנס חייב בנזקי� " בראהו או א�הזיק ברשותו 
 ]קרוב למזיד[ולא בגלות ] ]דר� השות� להל� בכל החצר[כחצר השותפי� 

 , )מ בראהו מבקע"לפ(הניזק צרי� לשמור עצמו  �ע "מ וק"לפ �ל להכנס פטור "חייה א' לר
 ]אימתו עליו וסבר שיצא[ בנפח שאמר לתלמידו לצאת �פ כבבלי "למהרא    

 קוני� מטלטלי� זה מזה בחצר השותפי�

 ש"ע ת� באד� נ"לר, נ מגופו" שמי� ההפרש ות� משל� ח�הזיקו זה את זה 

  משל� כשעת העמדה בדי��הכחיש ,  משל� כשעת נזקו�שור הניזק השביח 
 )פ"מהרא(משעת העמדה בדי�  הניזק הוי כשות� רק �שור המזיק השביח או הכחיש 

 ] וג� את המת יחצו��מ "ר[נ "אי� לניזק יותר מח

 .) יז�: טז(א " י�' הלכה י
 בדרבה מיניה' אי� קי� לי, ש� ועי�, שור פטור מבושת

 לד�/יוחנ� בצרי� לאפר' לר,  מקלקל בהבערה ובחבורה בשבת חייב�ב� פדייה 

 )ז רק בעדי� שאחד מה� הזיק"לרידב(ודה  משל� כמו שה�קט� /גדול והודה בת�/טענו במועד

 
 



 'וה' ד שור שנגח ד"פ

 .) יט�. יז(' הלכה א
האחרו טוע [כ לשלפניו והראשוני	 יפסידו "נ לניזק אחרו ואח" ת	 משל	 תחלה כל ח�מ "ר

 ] או זה כמשכו ביד�)הוחלט( או זה של� �נ "לשלפניו ממ
 ]דכל ניזק שות� בנזקי) הוחלט(ע "כר[וחצי מהנשאר לשלפניו , נ להאחרו" ח�ש "ר

 וא� מסרו לניזק 
פ "מהרא(מ יוש	 והוי חוב "לר,  יוחלט חלק המזיק החי והנבילה וה	 שותפיי ת	"לר

 ש יוחלט רק חלק החי"לר, )מ רק כמשכו�"י אליבא דר"מ הוי שלו ולר"לר
 נ יוחלט ומה שלוקח הניזק בחי כנגד חצי המת שנוטל המזיק יוש�"ש ח"לר, מ יוחלט"לר, י יוש�"מ לר" לפ

 ): ל"י במסרו כנ"מ ור"פ בי� ר"למהרא( להוש	 מ בי הוחלט"נ
 בשבח, בשכירות, א	 יש לו חלק בהוקיר, א	 הניזק יכול להקדיש

 , ]א לקנות לולא שלי"א [) לרבי
פ "מהרא(שהטילו ממו לכיס לקנות מרגלית חולקי השכר בשוה ' ג
ת סחורה מועטת אפשר למכור ולקנו[לעזר בשוה ' לר, זעירא לפי חלקו' בו ור'  לר�סחורה 

 ]כמותנה[ושותפות הניזק בת	 , חו� מהתנו מתחלה] כמה פעמי	 מהר
  ]ספק ממי לקח[באבני	 בשוה , ]בלולי[ בסלעי	 ההפסד לפי חלקו �נגנבו מקצת

 :) יט�. יט(' הלכה ב
 ]לבושי	 נקיי	[ לשבתות �י "ר, לקטני	, לאד	', שיי� מועד רק למי א

 רדיפות כדי להרוג ' ג, וי	ג'  ג�) ולא נסקל(מועד לאד	 

 מיני	 אי הוי מועד לכל' ספק א	 נגח ג

 :) כ�: יט('  ד�' הלכה ג
 ]רעהו[שור הקדש שהוזק או הזיק פטור 

 ] הופיע מהר פאר, ראה ויתר גוי	[שור של כנעני שהוזק פטור 
 ]כדיניה	[ש "הזיק לשור חבירו או של ישראל נ

]) 'חילול ה[ג גזר "ור(	 "וגזל עכו, יסור ליילד ולהניק גוי תורתכ	 משובחת חו� מא�פקידי המלכות {
 }ושכחו	, ונזקיו

 ] אי� מעמידי� אפוטרופוס לגבות מגופו[ו שהזיק פטור "שור ת	 של חש
שיסכי	 להיות [יוחנ יתומי	 משלמי '  לר�וא	 הזיק , ומעמידי אפוטרופוס לשוויה מועד בפניו

  ) ולכשיגדילו יפרעו מה�
מ "פ(רופוס משל	 יוסי ב חנינה אפוט' לר, ]אפוטרופוס
 ]ד מקרי מהימ" כאבא שאול דמינוהו ב�יסכי	 [     

 יוסי חולק' ור, ]רשות משנה[מ חזר לתמותו " לר�) ואולי ג	 להיפ�(כשחוזר מאפוטרופוס לבעלי	 

 נ"נ והשואל ח" הבעלי	 משלמי ח�יוסי שאלו בחזקת ת	 וידע שהוא נגח ' לר

 יעקב עד שנסקל' לר, ק לפני גמר די" לת�החזיר שור הנסקל שואל יכול ל

 וא	 חבו חבו, יוחנ ממני אפוטרופוס לעמוד בדי יתומי	 לזכות' לר
 יוסי ב חנינה אי ממני חו� משור שלא יזיק' לר

 ] ולא שיגיחוהו�כי יגח [מלמדהו ליגח או מכהו והזיקה חייב ואינו נסקל 

 .) כב�: כ(' הלכה ה
ע כופר כתוב "לר, א נקי" לר�נפל או שחטוהו /גוי/בנתכוו לבהמה; נסקל[ר מחצי כופר ת	 פטו

 ]במועד
 ]ש השור יסקל ממועד"א ג"לר, ע נקי"לר[ומשלשי	 של עבד 

ק "פ ורח"מהרא, ) ומועד חייב
פ "מהרא ( נקי�מתכוי ,  אנשי	 ולא שוורי	�אינו מתכוי [ומדמי וולדות 

 )]אי מתכוי כמתכוי(ו  כי ינצו כי יריב� למסקנא



' ר'  מח�] או ב יגח או בת יגח וא	 עבד) [ק כשהמית"מ ורח"לפ, פ כשהזיק"למהרא(ת	 משל	 נזקי עבד 
מ כלו� "לפ] (לא יתירה על העיקר[סלעי	 ' ש או עד ל"ר יצחק א	 נ"שמואל ב' חייה בר ווא ור

 )]ש קנס"נקי מדמיו וכ[

 :) כב�. כב('  ח�' הלכה ו
 וי להרוג יהודי ב קיימא משל	 כופר ואינו נסקלאינו מתכ

 ]כי יכה כל נפש[ השני חייב �אד	 שהכה כדי להמית ומת ממכת שני 

 )]ל ראוי"דהו(איש או אשה [כופר אשה ליורשיה 

  לשמואל יאמר לשחיטה מכרתיו,  לרב מקח טעות�המוכר נגח

ד יש די תשלומי נזקי "בדמיו למ הראשו חייב  �שור שהכה כדי להמית ושור שני קירב מיתתו 
 ד דמי ניזק"ד דמי מזיק ופטור למ" השני משל	 כופר למפ"מהרא' לגי, בהמית

ד דמי ניזק השני משל	 "למ, ]מזיקי�' אי� פדיו� נפשו בב[ד דמי מזיק השני פטור " למ
מ "הפ' לגי
 ה רק הראשו משל	 כופר"ואל, ד הראשו משל	 נזקי"כופר למ

 ]והועד בבעליו[ והפקר אינ נסקלי	 י שור הקדש"לר

 י פטור"מ חייב ולר" לר� )ק בלי כוונה"לרח(שור המזיק בלי בעלי	 
כ " בנגח ואח
פ "למהרא,  הזוכה בשור
מ "לפ(ע חייב כופר "זעירא לכו' הושעיה ור'  לר�המית אד	 

 י פטור"מ חייב ולר"ינאי לר' לר, )הפקיר/הקדיש

 א להקדיש" ואמשנגמר דינו ליסקל אסור בהנאה
  ] יאוש טעות[ל לבעלי	 ראשוני	 "לר, יוחנ הקוד	 זכה'  לר�נמצאו זוממי

 )בעבד היוצא ליהרג' וכ מח(  

 .) כג�: כב(' הלכה ט
 , )א להציל" האד� ש� וא
לעזר ' פ לר"למהרא(מ בשמירה מעולה " לר�מועד פטור 

 , )להות� בעי מעו] ( ושמור הוא�ולא ישמרנו [י א� פחותה "לר  
 כ שיערו שראוי לשמירה מעולה" אאמ"לפ] ישחטנו[א תמיד חייב "לר  

 , ש במעולה"וש, ) ובעלי� חייבי�
פ "מהרא(ח פטור בשמירה פחותה "מ ש"לר
 , ]מפחדי	 מנגח[ובהוזק פטור  

 )מ א� במועד"לפ, פ בת�"למהרא(ש חייב בהוזק "וש, ח במעולה"י א� ש"לר

 
 



 ה שור שנגח את הפרה"פ

 :) כג. כג(' הלכה א
 ]ממו המוטל בספק חולקי�[נ לפרה ורביע לולד " משל� ח�ספק א� ילדה לפני שהוגח 

 אבל הולכי� בתר רוב שגמל האוחר הרג, אי� הולכי� בממו� אחר רוב אינ� מפילות

  �ספק א� ילדה לפני שנגחה 
  מבעל הולד )פ"למהרא( 1/8 /)מ"לפ( 1/4וקח וחוזר ול, נ לניזק"ינאי בעל הפרה משל� ח' לר

 )מ"פ מ"למהרא, מ א� הולד חי"לפ(      
  לניזק א� הולד חי)פ"למהרא( 1/8 /)מ"לפ( 1/4 ובעל הולד 1/4יוסי בעל הפרה משל� ' לר

 , ס בת�"פ ולגליו הש"למהרא � הולד משל� לפי חלקו בכולו �מעוברת שנגחה 
 ] שותפי ה� בהפסד�ס "לגליו הש,  מעלייה� פ"מהרא[אבל במועד משל� מחצה   

 , ) לעני נזקי מועד�פ "למהרא,  בעומדת לחרישה�ק "רח(לתני לוי המוכר רגלה מוכר חצי בהמה 
 וכשמוכר רגלה השני מוכר עוד רביע

 .)כד('  ד' הלכה ב
 ,כ הכניס ברשות" המזיק פטור אא�הכניס ממונו לחצר המזיק 

 צרי� שיקבל לשמור) 'להל(י בשדה לרבנ� וא� בחצר לרב
 ]דרכו[ק גדיש בשדה "ללק "פ ורח"ולמהרא, או גדר ע� מנעול, כ בבית"משא

 מ וחכמי� דמי לחצר הניזק"ק לר"לרח, קר� וש� פטורי� בחצר שאינה של שניה�

  � ושור מעלמא הזיק לפירות ושניה� לשוורי�' פ רשות לא"למהרא, בהכניס שורו ברשותמ "פ' לגי
 , הוי רשות הניזקלש� ורגל 

 ]ט"מ לא כר"לפ, ר"פ כרה"למהרא[נ "לחכמי� ח, ט"ש כר"מ כרשות הניזק ומשל� נ" לר�לקר� 

ג "ט וכריה"ת� לר; במועד לאכול ירק וליפול על אד�[ משל� כופר �שור שנפל לבור בחצר הניזק והרג אד� 

 ]דחייב כופר

 :)כד(' הלכה ה
ק " לת�או ליורשיו ] הרה[� דמי וולדות לבעל ההריו� מתכוי� לחבירו והכה אשה במקו� עוברה משל

 ג שמי� הולד"לרשב, ]משביח אותה[ההפרש בי� מעוברת לריקנית 

 ]אינו ראוי ליקרות בעל[בעל על אמו , ]הוא קד� לזכות[הזיק גיורת , שור שהזיק: פטור מדמי וולדות

 עובר אינו יוצא בש� ועי� של אמו

 .) כו: כד('  ז' הלכה ו
 ]כי יפתח וכי יכרה[לנזקי� ' ופחות מי, למיתה'  על בור יחייב

 ]שור ולא שור וכליו[כ של מיתה " בור של נזקי� חייב בכלי� משא�יצחק ' ר

 וכ� להיפ�) סמו� לרשותו(ר "י ופתחו לרה"חייב על חופר ברה

 )פ"אמהר(לרשותו /)ז"רידב(ר "ט לרה"על בור תו� ג] או כי יכרה[במתנה חייבי� , יורש, לוקח

 ,  הבא מלמעלה ראה בור בעומקפ"למהרא �בור במקו� מדרו� פטור 
 ,  הבא מלמטה ראה תקלה בגובהמ"לפ     

 ז הספק בנתקל בגובה ונחבט בעומק"לרידב, וספק כשמגיע מצד השני

 שניה� חייבי�) השלימו ביחד(בור שותפי� 
 כדי לכרות ארז לכיסוי חדש וג� הראשו� אחרי,  השני חייב�כיסהו הראשו� ונתגלה ומצאו השני 

 )כפי ריחוק היער(

 פטור בכיסהו כראוי כדי שתהא עגלה מהלכת טעונה אבני�

 , ]קרקע עול�[לאחריו פטור ] הבל[ לפניו חייב פ"למהראנפל מקול הכרייה חו� לבור 



 ] רק מחמתו[לאחריו חייב הכורה ] אולי נתקל בדבר אחר[ לפניו פטור מ"  לפ
 ]דר� נפילה[ובעל הבור חייב בנפל לפניו ] גרמא[טור ובתו� הבור הכורה פ

 )]ממונו[ בבור ברשותו "לרמב(לשמואל פטור על שבירת כלי� מהבלו וחייב בחבטו 
 ]דר� נפילה[ל א� בחבטו פטור "יוחנ� ור' לר

 ופטור על כל אד�, ]ל לעיוני"הו[ופטור על פיקח גדול ו "בור חייב על שור שהוא חש

 שבת, כלאי�, חסימה, טעינה, פריקה, השבת אבידה, כפל, הר סיני, בור: ו�חיוב ג� על חיה וע

 )יוסי' ק א� לר"רח' לגי(יוסי חולק ' ור, ל אווז י� ע� אווז ישוב כלאי�"לשמואל ור
 באווז בר ע� אווז ישוב '  מחס"גליו הש' לגי

 תרנגול ע� פסיוני או טווס כלאי�

 
 



 ו הכונס"פ

 .) כח	: כו('  ג	' הלכה א
 ; י דסגי בשמירה פחותה" כר�ל "ינאי ור' ר[ ויצאה והזיקה פטור )העומד ברוח מצויה(נעל דלת 
 ]י  דא� ת� סגי בפחותה" כראב�א "י; ]כ בקר�"הגזה[מ בש� ורגל דסגי " מודה ר�לעזר '       ר

 סטי� חייבי� כשהוציאוה לגוזלה וקנאה ול, י לסטי� פטור"נעל שלא כדרכו ונפרצה בלילה או ע
 , ]תחלתו בפשיעה וסופו באונס[חייב ) ג ברוח אחרת"י(רעוע ופרצה '  גדרה בכותל אמ"לפ

  נפלה הצד הגדורה ויצאה מצד שהיתה פרוצה חייב�ז "לרידב

 פור� גדר בפני, כופ� קמת חבירו לדליקה, שוכר עידי שקר, אינו מעיד: גרמא רק חייב בדיני שמי�
 בהמה

 , מסר לרועה הרועה חייב, ו חייב"מסר צא� לחש
 ) תלמידו�בבלי (ל השני "לרב ור,  לברייתא הראשו� חייב�רועה שמסר לרועה 

 ,  משל� מה שנהנית�נפלה לגינה 
 מה ) ערוגה�מ "פ(ר חנינה באותה שדה "יוסי ב' לר,  לרב הונא משל� מה שהזיקה�וא� עמדה ואכלה 

 ר וחזרה"כ יצאה לרה" אחרת אא)גינה(ל א� בשדה "יוחנ� ור' לר, שנהנית

כ הגיעה למקו� ראשו� באונס "אא, ]תחלתו בפשיעה [)'כתוס(ראויה לרדת ונפלה ש� משל� מה שהזיקה 
 )ד"כראב(ז משל� מה שנהנית "לרידב, )פ"מהרא(

  מה שהזיקהמ"לפ,  משל� מה שנהנית� בדוחקראויה ליפול וירדה 
 ]ל להזהר טפי"הו[או חייב מה שהזיקה ] המקו� גר�[פלה א� פטור לגמרי  ספק בראויה ליפול ונמ"לפ

 ,י א� בוסר ופגי�"לר,  שמי� פירות גמורי� בפני עצמ��ע "ש ור"ר, שמי� ערוגה אגב בית סאה
 , שמי� נטיעות אגב בית סאה, )ע"ק בפנ"לרח(ע שמי� פירות נטיעות אגב הנטיעה "לר

 מ א� חשובות שמי� בפני עצמ�"לפ, תבואה שלא הביאה שליש אגב בית סאה
 כמותה' ר חנינה מה שאכל אגב ס"יוסי ב' לר, סאה' בל)  סאה½(ינאי שמי� תרקב ' לר

,  כשיש מנעל�ר בו� "יוסי ב'  ר�ע בעל השדה קבל לשמור " לכו�הגדיש בתו� שדה חבירו ברשות 
 ]דר� בכ�[מ גדיש בשדה ככלי� בבית "יצחק מ' לרפ "למהרא

 .) כט	. כח('  ו	' הלכה ד
 וא� שלהבת , )]אשו משו� ממונו[ק של הפקר "מ ורח"לפ(ו גחלתו לחזקיה "פטור בדיני אד� במסר לחש

 ]ברי הזיקה והוי כהיזק בידי�[ק חייב "מ ורח"לפ, ומודה חזקיה בשלהבת דהפקר דפטור, יוחנ�'  לר

  האחרו� חייב�ליבה ' א, אש' א, הביא ע�' א
 ]פעמי� לא בא [)מ"פ(חזקה ל א� רוח מצויה "יוחנ� ור' לר, טורי�ליבתה רוח שאינה מצויה פ

 )]אינו נדלק(או השדה , )מחובר(קמה [אש חייב אל אבני� ועפר 

 , ע יותר מחצי בית כור"לראב, אמה' נהר או שלולית ח, ז אמות"דר� ט, אמות' פטור בעברה גדר ד
 )'וברוח ק(אמה ' ע נ"לר, )'וברוח נ(אמה ' י ל"לר, )'וברוח ל(ז אמה "א מט"לר

 )א"פחות מד' אפי( פטור )במקומה(יוחנ� קודחת ' לר, )אמה' ק'  אפי�ק "רח(לרבה קופצת חייב 
 ש הכל לפי גובה הדליקה"לר

 מיל'  אפי�כשיש עצי� בדרכה או מסכסכת בעשבי� 

 .) ל	. כט('  ח	' הלכה ז
 , ]גדיש[י אש חייב על טמו� "לר

 ] אינו נאמ� שהטמי��פ "מהרא;  בגלוי�שדה  או ה�פאה ' גמ[לחכמי� פטור 
כשיש עדי� מה טמו� , ]דרכ� להטמי�[כלי גור� ,  בכלי� בבית)מ בהדליק בשל חבירו"לפ(ומודו רבנ� 

 ) והוא ידע�ק "לרח(

 �  משל� שעורי��גדיש חיטי� מחופה שעורי� או להיפ

 אינו אמיד וראוי לכזה' ואפי,  ישבע מה היה בתוכו ויטול�נשר� שק 



י פסק לית� ליורשי האדו� ונת� חצי ליורשיו הגדולי� ואחרי "ישמעאל בר'  ר�אריס שהפקיד זהב ומת 
 חייה לתת חצי השני ליורשי האריס' ישמעאל פסק ר' מיתת ר

 , ]כמציאה ביד�[כשיורשי האדו� הקטני� גדלו אי� לה�  חלק ע� הגדולי� 
 ]לית� לכול�ישמעאל ' פסק ר[יצחק חולקי� ביניה� ' לרפ "למהרא

 ]ל לברוח"הו[א פטור בגדי סמו� "י; ]מ"קלב[בעבד כפות פטור על הגדיש וגדי 

 ג� מפטיש חייב 

 , לחכמי� חייב וכ� בהוזק בסוכה בפתח חנות, ]ברשות[י נר חנוכה בחו� פטור "לר
 י בהוזק בסוכה"א מודה ר"לרשב

 
 



 ז מרובה"פ

 :) ל�. ל(' הלכה א
 , ]הגניבה[מטלטלי� , ]חיי�[משל� כפל א� בגנב בעל חי 

 , ]מיעוט שור וחמור ושה) [רק ראיה(ושטרות ) רק תשמיש(ועבדי� ) לא מיטלטל(     ולא קרקעות 
 )ס שגנבה מבעלה"לגליו� הש, ז נכסי מלוג"לרידב (פ"למהראאו מאשה , ולא הגונב מגנב

 ]אינה ראויה[ש שחיטת טריפה או חולי� בעזרה "לר, טוע� טענת גנב, ונב מגנבלג' וה' אי� ד

 חייב קרב� שבועה א� נשבע לשקר )ולא לגנב ראשו�(לשל� לבעלי� ד מוציאי� מהגונב מגנב "ל ב"את
 לבעלי�

 גנב שני יחזיר לבעלי� בפני גנב ראשו�

 .) לב�: ל('  ג�' הלכה ב
 ]רתרק כ[כ "כ ביו"מ משא"טבח בשבת קלב

כדי רשעתו רק כששתיה� [ לוקה ומביא קרב� �יוחנ� ידע שהוא חלב ולא ידע שחיובו חטאת ' לר
 ]ד"מסורות לב

 ]א� אי� גניבה אי� טביחה[ בטלה עידי טביחה �הוזמו או בטלו עידי גניבה 
 ' עידי גניבה משלמי� כפל ועידי טביחה ג�א והוזמו עידי טביחה תחלה "כ העידו בב"אא

 ) ובכת אחת א� הוז� על הטביחה הוז� על הכל�ק "רח( עד זומ� נפסל למפרע משהעיד �זעירא ' ר

  א� בטל עדות אחת בטל כול��א "יוסי העידו בב' לר

 �ל שעל ידיכ� אנו מקבלי� עידי טביחה "ד א"כ באו עידי גניבה וב"קדמו עידי טביחה ולא קבלו� ואח
 'וה' א� הוזמו עידי גניבה משלמי� ד

 :) לג�: לב(' ו �' הלכה ד
 , ז"טבח בשבת או לע, הודה, א"על פי ע: 'וה' פטור מד

 , )ש כשאי� עליו אחריות"לר(גנב הקדש , כ טבח ומכר"הקדיש ואח, כ טבח ומכר"ירש ואח
או קרנה ש ידה ורגלה "אלעזר בר' לר, מ"לפק שייר דבר המעכב היתר שחיטה " לת�לא מכר כולו 

 ,לרבי דבר שהנשמה תלויה בו, )אינו עומד ליגזז(פ "מהרא' לגי
 ] לא קנאו[גנב וטבח ומכר ברשות בעלי� , שחיטה פסולה, שות�

 ; ש דברשותו דמריה איתא דחייב באחריות"כר[הקדיש לא נחשב מכירה 
 ]י פדיו�" ראוי לחזור אליו ע�ל "לרז "רידב   

 כר פירות הקדשאולי שאני גזבר שמ �פ "למהרא, פדיו� הקדש לאו כמקח ואינו טובל למעשרות

 ]חזקה גנוב הוא[' מש� ושחט שור שחור ביער חייב ה

 חיוב כפל רק כשהגנב עשה קני� 

 פטור מחובו  רק כשעשו קני�/נת� הגנב לפדיו� הב� או חוב או לשומר חייב בגניבה

 .) לד�: לג(' הלכה ז
 י אלא בסוריה או במדברות"אי� מגדלי� בהמה דקה בא

 וא� למי שאי� לו קדשי� דכל ישראל �פ "מהרא, טומאת קדשי�[לי� אי� מגדלי� תרנגולי� בירוש
 ]טהרות[י "כהני� לא יגדלו בכל א, )]מ רק ברגל"לפ] (כעיר שחוברה [)שוי�(מחוברי� 

 , כלב בלי שלשלת, )]ושאני חמור וגמל דאי� עומדי� לאכילה(טמאי� יהיו לכ� [אסור לגדל חזרי� 
 ] ש� פורחי� יוני ישובעד[מילי� לישוב ' ללכד יוני� תו� ד

 מותר לעשות סחורה באיסור דרבנ�
 

 



 ח החובל"פ

 :) לה	. לד('  ג	' הלכה א
אי� מתקיי� בסומא , )מזיד כשוגג(עי
 בעי
 , עי
 תחת עי
[ולא עי
 ממש , שמי
 נזק כעבד בשוק

 ]ועשית� לו כאשר זמ�

 למר עוקבא כמה יטול וינת
 ל�, זעירא כמה ית
 שלא ינת
 ל� צער זה' לר] כויה תחת כויה[צער 

 ,  א� אי
 בושת�באינו נראה ,  א� אי
 שבת� ראשו ונפח על,  אי
 נזק�הכה על ידו ונפח 
  רק בושת�הכהו בדבר קל 

  ספק א� משל� צער פעמיי��כ קטע יותר "קטע ידו ואח

  נות
 א� הפרש מחיר של מזו
 יקר שצרי� לאכול בימי חליו�ריפוי 
 ]ורפא ירפא[כ לא שמע לרופא "א� מצמחי� מחמת המכה אא

רק [י חייב בריפוי ולא שבת "יוסי בר'  לר�ו המכה לקדמותה צמחי� סביבות המכה החזיר
  באגדו הרבה פטור א� מריפוימ"לפ,  א� שבתפ"למהרא �לרבנ
 , ] מיעוט�שבתו 

  א� חייב ריפוי חייב שבתמ"לפ,  א� אי
 שבת אי
 ריפויפ"למהרא �ש "לר

  כל מה שעושה ביו��כשאי
 נזק ,  כשומר קישואי
�שבת בקטעה ידו 

 ]ושלחה ידה[ורק במתכוו
 , יש
, סומא, לערו�' ואפי,  לפי המבייש והמתבייש�בושת 

 ולא דשליח �אשת האחד [ד פטורה מבושת " אשת השליח ב�ד שהכה ברשות וחזר והכהו "שליח ב
 ]ד"ב

 ] ולא שני��אשת האחד [אשת המבוייש שחזרה וביישה בעל הראשונה פטורה 

 .) לו	: לה('  ה	' הלכה ד
 ]אנשי�[ודמי ולדות ] איש בעמיתו[דברי� ' דשור פטור מ

 כ משל� ואינו לוקה"חובל ביו

  ) א� במעוכב שטר שחרור�פ "מהרא(לרבנ
 יש , י אי
 לעבד כנעני בושת"לר
 
 ]זכה בכל[ובמכה עבד כנעני שלו פטור מכול

 רק ש
 משל� על השנייה ובספק משל� �ש
 ועי
 , שיניו או עיניו כאחת פטור מתשלומי
' הוציא ב

חו� מקטוע ידו או לפני� (אי
 ישראל מפרנסי
 עבדי� [המקדיש מעשה ידי עבדו מנכי
 פרנסתו לעצמו 

 כ במקדיש מעשה ידי עצמו"משא)] משורת הדי

 ו ועבד ואשה פטורי
 עד שנתגרשה ונשתחרר"חש

  �כ עי
 והשנייה להיפ� "אמר שהוציא ש
 ואח' כת א
 בהוזמו הראשונה משלמי
 דמי עי
 לרב , בהוזמו השנייה משלמי
 ההפרש לעבד

  משלמי
 דמי שנייה לעבד�א " כשהוזמו כת שאמר שהיו בב�מ "פ

 :) לו	. לו('  ז	' הלכה ו
 זוז' י ק"לר, זוז½ ק נות
 " לת)תוקע ממש, הכה באזנו(התוקע 

 מאות' לאחר ידו ד, זוז'  ר�סטרו 
 גיע או ביישו בדברי� פטורלא ה, מאות'  ד� )פ ספק"למהרא(רקק והגיע בו או בבגדו 

 ק פחות "לת, ]בני אברה� יצחק ויעקב[מאות ' ע ד" לר�בושת לעני 

 למי שמבייש או חובל עצמו' חייב בושת ונזק אפי

 'בארכובה ג', בושת בעיטה ברגלו סלע א

 יוחנ
 ניזק ברי ומזיק שמא פטור ' לר
 )ק"חר(איני יודע )/מ"פ( והניזק אמר שלו היה כ יש עדי� שהזיק"אא



, א ויפייסנו" בנ'גוא� לא מחל יעשה שורת ] 'ועתה השב את אשתו וכו[צרי� המבייש לבקש מחילה 
 ומוציא ש� רע אי
 לו מחילה עולמית 

 }כל זמ
 שאת רחמ
 המקו� מרח� עלי�{

 .)לז(' הלכה ח
 ] הפג� משפח[לאלעזר רק בענה ה
 בתמיה '  חייב לר�וענה ה
 , ל על מנת לפטור"וא, קטע את ידי

 ] אינו מוחל צער גופו�מ "פ, א למחול ביוש קרובי�"פ דא"למהרא[ל חייב "לר, אבל בניחותא פטור 
 אלעזר פטור' ולר, ל בענה ה
 בניחותא אבל בתמיה חייב" לר�ל פטור "קרע כסותי כנ

  הקורע חייב�ל "קרע לכסות פלוני כנ

 ו ת
 ממו
 פלוניכ אמר" אסור לית
 של חבירו אא�� לנפקד לתת ממו
 "אנסו עכו

 
 



 ט הגוזל עצי�"פ

 :) לח�. לז('  ג�' הלכה א
  קונה ומשל� כשעת הגזילה�הכחיש , הרקיב, גזיזה, לידה, גזל� ששינה

, )תקנת השבי�(ה קורה שבנה בבית "לב, י ניפו� או גרירת עור"פ ע"למהראליבו� : ה שינוי מדרבנ�"וה
 )ק"רח(כ לחיוב ראשית הגז "משא

ואסור לקחת עציו , שבח/ נוטל הפחות מיציאה�שאינו ראוי בנה חורבה שלא ברשות או בנה במקו� 
 ]י"ישוב א[ואבניו 

 ב להכנס ולהשתמש ויהא ידו על העליונה" לרב מערימי� על הבעהפ"למהרא

  חוזרת כמו שהיא)� גזלה מעוברת ונתפטמה"לרמב(לרב חסדא השמינה או נתעברה 

 גניבה כשעת ה)'וה'  כפל וד�ק "רח( גנב לעול� משל� �יעקב ' ר

 מ לשמואל שניה� קני"לפ, שור שהזקי� לא קני,  לרב הונא קני ולשמואל לא�עגל ונעשה שור 

 לחכמי� כשעת הגזילה, ]כקרקע[עבד שהזקי� הרי של� לפני� ' מ ולהל"לר

 שינוי שאינו ניכר אומר הרי של� לפני�

 חולקושמואל ,  קני)פ וטימא תרומה בידי�"למהרא(לרב הונא מטבע שפסלתו המלכות 

 ]לא נפסדי� לגמרי[פירות שהרקיבו מתולעת לא קני 

  משל� חמ� יפה�נשבע שבועת הגזלני� לפני פסח 

 .) מ�: לח('  ה�' הלכה ד
 אומ� שקלקל חייב כשלא שיבח הכלי

 כ מחמת המכה"קבל� הסותר כותל ונפל מצד אחר פטור אא

ק לאחר "לרח, מ פשע בסמני� גרועי�"לפ,  הוא גר��פ "מהרא[הקדיח צמר מסממני� לרב הונא נות� דמי צמרו 

 ]נפילה ליורה וכבר קנה בשבח כלי
 , ]ק אינו קונה בשבח כלי"לרח, פ אי� הפסד לגמרי"למהרא[לשמואל הרי של� לפני� 

 ק או הרי של� לפני� או דמי צמרו בלי שבח"לרח, ]עליו לשמור[מ דמי צמרו "לפ

 בשעת נפילה אי� �ק "רח,  לא פשע�מ "פ,  מעצמה הקדיח�פ "מהרא[הקדיחו יורה לרב הונא הרי של� לפני� 

 ] עליו לשמור�מ "פ,  הפסד לגמרי�פ "מהרא[לשמואל דמי צמרו , ]שבח

 )יציאה/שבח(צבעו כעור ידו אתחתונה 

 ,מ משל� דמי צמרו" לר�צבעו צבע אחר 
הוצאת ) אשרי' הג(ר אלחנ� "להר, ש מה שראוי להשביח בכלל הקר� של הבעלי�"לרא(י ידו אתחתונה "לר

 )האומ� לשכירי� בכלל הקר� של האומ�

  השליח איבד שכר טירחא כפי ההפרש�נת� כס� לקנות במקו� הזול וקנה ביוקר 

  �חטי� וקנה שעורי� ) מ חולק"ופ, פ למחצית שכר"למהרא(שליח לקנות 
 , ]שינוי קונה[מ הפחת והריווח לשליח "לר
לתקוני [ופחת לשליח ] (ב דנהנה על ידו" וחולק ע� בעההמוכר זיכה לשליח[י ריווח לשניה� "לר

 )]שדרתי�

  אי� דעתו על כסות אשתו ובניו�המקדיש נכסיו או ערכי עלי 

מסדרי� רק ' מדאו[מ שלא לסדר מחפ� פלוני או מה שעל אשתי ובני "יכול להתנות ערכי עלי ע
 ]כ בתורה"ואינו מתנה עמשמקרקעות 

 .) מא�. מ('  ח�' הלכה ו
  �והודה חייב קר� חומש ואש� ' פקדו� וכו,  לשקר על גזילהנשבע

 ד לפני "או ית� לשליח ב] לאשר הוא לו יתננו[פ אחריו או ליורשיו למדי "וחייב להולי� קר� ש
 ז דאי� קרב�"בזה, ) והניחו בידו כפקדו��פ "מהרא(ב "חו� מהודה בפני בעה,       הקרבת האש�



 פ חייב חומשו"נשבע אחומש ש

 א� אי� אש� אי� חומש �י "רש; פ עדי� ולא מעצמו"חומש רק בהודה עקוני לחז

  בירושהליורשי� ויכול ללות ויפרע מחלקו ) א� חלקו( משל� קר� וחומש �נשבע לאביו ומת והודה 
 ]מחיל לנפשיה[ג פוטר " ריה)ט"ה(ל " לרב ורפ"מהרא

כ "אביו אא/רבו/וא� מתו יחזיר לבעלה, אי� מקבלי� פקדו� מנשי� ועבדי� וקטני� ובדיעבד יחזיר לה�
 ]אינו משקר[פירשו בשעת מות� בעדי� שה� של פלוני 

ואי� לו ] כ בתורה" אי� חסרו� של מתנה עמש�מיגו דחל בחייו [מודר הנאה מאביו בחיי ובמותי לא יורישנו 
  לוה ונפרעי� מחלקו�מה יאכל 

 ר לעול� א� דלא פירשנאס" זה"ובאמר , יכול לאסור ביתו בי� בחייו בי� במותו

 .) מב�. מא('  י�' הלכה ט
 אש� ירעה ודמיו לנדבה והכס� �וא� מת הגזל� ,  קר� וחומש לאנשי משמר�גזל הגר ונשבע ומת הגר 

] אשר ית� לכה� לו יהיה[כ כבר נת� "אא]  רק הטעו� כפרה�לכה� מלבד איל הכיפורי� [לבניו 
 )ג חולק"וריה, ע" לר�ל "ק לרב ור"רח(

 , ח זק� במלוה נחשב מחילה אבל אינו מוחל לעצמו"יוסי בר'  לחילפיי ור�ג "לריה
 ל בהודה בחיי הגר נעשה כזקפו במלוה ואחר מותו מחיל לנפשיה"לרב ור

 ]אי� מחילה לנפשיה ולא מהני זקיפה במלוה[ ית� לכהני� �ע "לר

 מעכבת האש�) ולא  חומש(החזרת קר� 

 'י יתנו כס� לא"לר', י� יתנו אש� לב לחכמ�' וכס� לב' נת� אש� למשמר א
 , הכל לזה שבמשמרתו�אבל שלא בשבתו , א בשבתו"כשקבל כ'  לחזקיה מח� פ"למהרא
 וא� לא הקריבו עד ' ע יתנו אש� לב"שבתות לכו' אבל בב', בשבת א' יוסי מח' לר

 'לרבנ� לב, )כ קבלו בשבת�"ק אא"לרח] (נתעצלו' ב[' י לא" לר�' שבוע ג   
 'יוסי בקבלו בשבוע ב' לר, כשקבלו שלא בשבת�' לחזקיה מח � מ"לפ

כ חזר "מ אא"לפ(יוסי מקריב בשבתו ' לר,  לחזקיה הזוכה באש� שלא בשבתו מוציאי� מידו� ק"לרח
 )שבתו ונתעצל

 
 



 י הגוזל ומאכיל"פ

 :) מג�. מב('  ג�' הלכה א
 צ להחזיר רבית אלא דבר מסויי�"יורשי� א

 , ל ושמואל גו� הגזילה"לר, דבר מסויי� הניכר לרבי�: יורשי גזל� מחזירי�
 יונת� ורב משעבוד נכסי�'           לר     

 ) או מיורש�ז "רידב( גובה רק כשה� בני חרי � לשמואל שעבד הלוה מה דאיקני � פ"למהרא

  שמואל חולקז"מ ורידב"לפ, פ אינו גובה מיורשי�" מלוה ע�רב 

 , חייה מוציאי� מגזל�' לעזר בש� ר' גזל ושינוי רשות לר
  א� רוצהינאי א� משני' חייה ור' בא בר ממל בש� ר' לר

  ,) רק כשנת� הבעלי� רשות למסור�בא בר חנה ' לר(נתחלפו כליו בבית האומ� מותר להשתמש 
 בבית האבל או משתה אל ישתמש 

 וא� גנב ומסר לחבריו חייב כולו, גנבי� במחתרת וחזר בתשובה חייב להחזיר חלקו

 צ להחזיר"לסומכוס יורשי גזל� קטני� א

 גדולי� פטורי� בטענו שאביה� עמד עמ� בדי� על חשבו� הגזילה ואיננו יודעי� מה יצא מהדי�

 ]גזול[לא יטול מטבעות ממעות מכס 

  הרי אלו שלו�נו לו לסטי� או המציל דבר שהתייאשו בעליו נת

שנחיל דבורי� שלו פרחו לשדה ] לא מיראה ופיתוי[ תיכ� )שערות' א שהביא ב"לרשב(נאמנת אשה וקט� 
 , ומהל� לשדהו ליטול וחייב א� הזיק, ]קונה רק דרבנ�[חבירו לפני נחו 

 ]תנאי יהושע[ב מותר לקצו� ס�כה ונות� דמי� "ישמעאל בריב' ולר

 נשבע הלוקח � ויצא קול שגנבו ספריו ול� הגנב עמו )לפני יאוש(המכיר כליו וספריו הגנובי� ביד אחר 
 , וישל� לו ויחזיר] שלא יסייעו לגנבי� לקנות מה�[כמה שיל� 

 מפלוני לקחתי)  המוכר�מ "פ,  הלוקח�פ "מהרא(כ טוע� "אא

 .) מד�: מג('  ו�' הלכה ד
  )שכר כלי ושכר פעולה( משל� רק שכרו �דבש חבירו שפ� יינו להציל 

 ל אציל של� ותשל� שלי"כ א"אא

 ) וישל� דמי דבשו�תוספתא (במדבר שופכי� דבש להציל מי� 

 פועל או עני שעלו כדרכ� לראש איל� ושיברו ענ� פטורי�

 , עלה של חבירו מאיליו פטור�אציל חמור� מטביעה ותשל� את שלי 
, מ יכול אחר לזכות"לפ, פ וישל� וזכה מריה מהפקר"למהרא �יוחנ� כבר נתייאש ' ר ל�עלה שלו מאיליו 

 ל כשצווח לא נתייאש"לר

 ,ל הרי של� לפני�" במכת מדינה א�גזל שדה ונטלוה אנסי� 
 , ]קנס[ חייב � ) חשבו שהיא שלו�ש בכתובות "לרא(מחמת הגזל� 
 ריהושע ב� לוי הגזל� חייב ולרב פטו'  לר�מחמת הנגזל 

 ל הרי של� לפני�" א�שטפה נהר 

 לרב חייב, ל חבירו פטור חו� ממס המל�" לריב�חייבוהו לשל� חוב חבירו 

 כ הודיעו דג� אני יוצא למדבר"פקדו� במדבר אא, הלואה, אי� להחזיר גזל

 :) מד�. מד('  ח�' הלכה ז
 יה מ� הדי�ירמ' מ דלר"וי, יוחנ� חייב רק לצאת ידי שמי�'  לר�איני יודע א� החזרתי 

 ,ש"יוסי רק לצאת י' ירמיה ברי עדי� ולר'  לר�וכשתובע ברי , איני יודע א� גזלתי� פטור
  פטור�החזרתי והתובע אינו יודע 



מ "וי, מ ולא די במני� הצא� אלא בלא ידעו"לפ(יוחנ� רק בידעו בגניבה '  לר�חזרת גניבה בעי דעת בעלי� 

 )ובידעו מני� פוטר, מ רק בלא ידעו"לפ(ל א� שלא ידעו "לר, )דמני� תמיד פוטר
 צ להודיעו"ועז בראש העדר א

 , מ"באמר הטמ� מ, עצי� ופירות משומרי פירות, אי� לוקחי� צמר חלב וגדיי� מרועי�
 מ"ולא פקדונות הנשי� אבל קוני� מה� כלי פשת� בגליל ועגלי� משרו� ובצי� ותרנגולי� בכ

 :)מד(א " י�' הלכה י
 חוטי� בסו� הבגד וכל חוטי שחור בבגד לב� לכובס' ג, ב"מסריקה לבעה, סמוכי� משטיפה לכוב

, )קצת יותר(מלא משיכת מחט ' לבר קפרא במ " לפ,מלא אור� המחט' חייט לוקח חוט ששייר פחות מב
 ג אצבעות"וכ� מטלית פחות מגע

 ב"ובשכיר יו� א� הנסורת לבעה, קבל� לוקח היוצא ממעצד

 

 הדר� על� מסכת בבא קמא
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