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בבא קמא ד ו.
"הצד השוה שבה שדרכ להזיק ושמירת עלי"  איזה מקרי נתרבו מהצד השוה הזה?
לאביי
לרבא
לרב
אדא
לרבינא

מהיכ הלימוד הלימוד
1
מצד השוה דבור ואש

מה המקרה
אבנו סכינו ומשאו שהניח בראש גגו
ונפלו ברוח מצויה  והפקיר  והזיקו כשנחו
בור המתגלגל ברגלי אד וברגלי בהמה
 והפקיר  והזיקו כשנחו
פותקי ביבותיה וכו' בימות הגשמי ברשות
 והפקיר  והזיקו כשנחו
הכותל והאיל שנפלו לרה"ר אחר הזמ
 והפקיר  והזיקו כשנחו

מצד השוה דבור ושור
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מצד השוה דבור ושור
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מצד השוה דבור ושור
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בבא קמא ו:
היתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק או להיפ ,כיצד משל ]תוד"ה כגו[?

לר'
ישמעאל
לר'
עקיבא

עידית דניזק 
כזיבורית דמזיק
מה"ת בדניזק שיימינ
6
 ומשל זיבורית
שיימינ בשל מזיק
 ומשל עידית

עידית דניזק 
לאו כזיבורית דמזיק
שיימינ בשל מזיק
 ומשל עידית
שיימינ בשל מזיק
 ומשל עידית
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עידית דמזיק 
כזיבורית דניזק
שיימינ בשל מזיק
7
 ומשל עידית
שיימינ בשל מזיק
 ומשל עידית

 1דלומדי אות מבור דבי לרב ובי לשמואל כל תקלה שהפקיר ילפינ חיובה מבור ,וא תדחה מה
לבור שכ אי כח אחר מעורב בו תאמר בהני שכח אחר מעורב בה ,אש יוכיח שכח אחר מעורב בה
וחייבת .מה לאש שכ דרכו ליל ולהזיק ,ואילו אבנו סכינו ומשאו בא אחר ונתקל בה ,בור יוכיח.
 2דלומדי אות מבור דבי לרב ובי לשמואל כל תקלה שהפקיר ילפינ חיובה מבור ,וא תדחה מה
לבור שכ מעשה כריית הבור שלו גרמה לו להתחייב ,תאמר בהני שאי מעשיו גרמו לו ,דהרי במקו
שנת את התקלה ש לא הזיקה ,אלא נתגלגלה ע"י מעשה אד ובהמה שגלגלוהו ,שור יוכיח שג"כ לא
מעשיו גרמו את הנזק אלא השור מעצמו הל והזיק ובכל אופ חייב .מה לשור שכ דרכו ליל ולהזיק,
ואילו בור המתגלגל אינו מזיק בדר הילוכו אלא הוא מזיק אחר שנח במקו החדש ,בור יוכיח.
 3דלומדי אות מבור דבי לרב ובי לשמואל כל תקלה שהפקיר ילפינ מבור ,וא תדחה מה לבור שכ
שלא ברשות ,תאמר בהני דברשות שור יוכיח .וא תדחה מה לשור שכ דרכו ליל ולהזיק בור יוכיח.
 4דלומדי אות מבור דבי לרב ובי לשמואל כל תקלה שהפקיר ילפינ חיובה מבור ,וא תדחה מה
לבור שכ תחילת עשייתו לנזק ,תאמר בכותל ואיל שנפלו אחר זמ שנתנו לו ב"ד שעכ"פ אי תחילת
עשיית לנזק .שור יוכיח .וא תדחה מה לשור שכ דרכו ליל ולהזיק ,בור יוכיח.
 5דהיינו שיש למזיק עידית וזיבורית וזיבורית דידיה לא שויא כעידית דניזק ,אלא עידית דניזק שוה יותר
מזיבורית דמזיק ,באופ זה לא אומרי את הגז"ש דלהל שית לו המזיק זיבורית שלו ,אלא לומדי
מפשטות של הפסוק שנות לו המזיק מעידית שלו.
 6ונות לו המזיק את הזיבורית שלו ,דילפינ גז"ש מ"שדה" האמור למטה דהיינו בסו הפסוק ,ללמעלה
%חר
*ב ֵער ִ' ְ& ֵדה ֵ
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או של המזיק ,וילפינ מה"שדה" האמור למעלה שש מדובר על שדה הניזק ,ומזה למדנו שג "שדה"
האמור למטה הוא של הניזק ובו שמי .אכ מפני תיקו העול ,תיקנו שישל לפי העידית שלו
דהיינו של המזיק.
 7כ כתבו התוס' ,דודאי לא צרי לקנות שדה עידית יותר כדי לשל.

