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 מיועד לאלו שלמדו הסוגיא



 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

 
 


