
 

  
  

  
  

   למסקנא ו"בבא קמא דף כ                          

  
  
   א"ע ו"כ דף  
  

 ולא 'אחר בשדה ובער' שנאמר ,הרבים פטורים ברשות ורגל שן. א
 את וחצו'שנאמר בקרן , אינם משלמים חצי נזקואפילו . ברשות הרבים

נזק  משלמים הניזק ברשותו. אחר של כספו ולא זה של כספו ',כספו
קרן חייב חצי נזק בין ו .תשלומים מעולים', ישלם'אמר שנ, שלם

 חצי שאין ,ללמד, 'יחצון'שנאמר , בין ברשות הניזקברשות הרבים ו
  .ברשות הרבים ולא ברשות היחיד לא חלוק נזק

  .אדם על ולא 'עליו'שור ב שנאמר, פטור מכופר, אדם שהרג אדם. ג

 ',בעמיתו איש'שנאמר , פטור מארבעה דברים, שור שהזיק אדם. ד
  .בעמיתו שור ולא

  .חייב בעליה לשלם כופר ,הניזק בחצר תינוק על שדרסהבהמה  רגל. ה

 ,ומת הבית לבעל ונגחו ,ברשות שלא הבית בעל לחצר שורו הכניס. ו
, ואם היה תם. שלם כופר משלם מועדאם היה , ובעליו .בסקילה השור

משלם חצי שסובר כרבי יוסי שתם , לרבי טרפון משלם כופר שלם
  .מקל וחומר שלם כופר שלםמוברשות הניזק , כופר

 פצע' שנאמר .ישן בין ער בין מזיד בין שוגג בין ,לעולם מועד אדם. ז
אלא שבמזיד  .כרצון האונס ועל כמזיד השוגג על לחייבו ',פצע תחת

  .ובשוגג אינו משלם אלא נזק בלבד, משלם ארבעה דברים
  



 

  

   ב"ע ו"כ דף 
  

 נזקין לענין ,ונפלה ועמד ,בה הכיר ולא ,בחיקו לו נחתמו אבן היתה. א
 מלאכת'כי , פטור שבת לענין .פטור ,דברים ארבעהלענין  .חייב

 גלות לענין .שנתכוין לעשות את המלאכה, תורה אסרה 'מחשבת
נפלה על עין . היתה לו ידיעה מעולםלא שלפי  ,'שגגה' שאין זו, פטור

 ,תחילה בה ואם הכיר. חייב חכמיםלופטור ג "רשבל, עבדו ושחתה
  .היתה לו ידיעה תחילהש, בגלותחייב , ונפלה ועמד ושכחה

 חתור לו שיני, עיני וסימאה ליכחול שביקש ממנו עבדו  רופא. ב
  .עד שיתכוין לשחתה פטורג "לרשבו ,יצא לחירותלחכמים , והפילה

 ארבעה ניןלע ,חייב נזקין לענין ,ארבע וזרק שתים לזרוק נתכוין. ג
 ,גלות לענין .מחשבת מלאכת זושאין , פטור שבת לענין ,פטור דברים

. ג וחכמים"לענין עבד מחלוקת רשב. )י"רשעיין ( א שפטור"שחייב וי א"י
לענין שבת אם אומר כל מקום , נתכוין לזרוק ארבע וזרק שמונהואם 

ואם . לזרוק ארבע שהיא מלאכה שהרי נתכוין, חייב, שתרצה תנוח
  .פטור, לאו

, לרבה פטור .במקל ושברו אחר ובא ,הגג מראשכלי שזרקו בעליו . ד
  .'מנא תבירא תבר'כי 

 ,לקןיוס אחר בא ,כסתות או כרים תחתיו והיו ,הגג מראש כלי זרק. ה
 עד לישבר סופו אין כי על ידי הזריקה, פטור ,לקןיוסהזורק  קדםש או

אינו אלא , גם אם הוא הזורק עצמו ,הכרים שנטל וזה .הכרים שינטלו
  .בנזקין רמאג
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