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   א"ע' ו דף    
  

והזיקו  ,מצויה ברוח ונפלו ,גגו בראש שהניחם ומשאו סכינו אבנו. א
וממונך ושמירתן , שכח אחר מעורב בהם, אשכדינם , בדרך הילוכם

  .עליך

בצד השוה מאש אותם למדים , ואם הזיקו לאחר שנחו והפקירם. ב
ואש דרכו , ואלו הרוח הוליכם כי בור אין כח אחר מעורב בו, בורו

 שבאש ובוראבל הצד השוה , ואלו הזיקו לאחר שנחו לילך ולהזיק
  .אני אביא אלואף , שדרכן להזיק וממונך ושמירתן עליך

בצד  יםנלמד ,שהפקירם בהמה וברגלי אדם ברגלי המתגלגל בור. ג
 ,אין מעשיו גרמו לוואלו  ,לו כי בור מעשיו גרמו, מבור ושורהשוה 

, ושור דרכו לילך ולהזיק מה שאין כן באלו, אלא אדם ובהמה שגלגלם
  .אף אני אביא אלו', אבל הצד השוה בשור ובור שדרכן להזיק וכו

חכמים שיש להם רשות להשליך נזקיהם ברשות  שאמרו אלו כל. ד
 החמה תבימו ,מערותיהן וגורפין ביבותיהן פותקיןכגון אלו ש, הרבים

שיש להם  פי על אףו .רשות להם יש הגשמים בימותו ,רשות להם אין
, כחו הוא, ואם הזיקו בדרך הילוכם. לשלם חייבים הזיקו אם ,רשות

למדים אותם בצד השוה , הזיקו לאחר שנחו. וחייב משום אדם המזיק
ושור דרכו , שלא ברשות מה שאין כן באלוהוא כי בור , מבור ושור

', שדרכן להזיק וכובבור ושור הצד השוה אבל , ואלו לאלילך ולהזיק 
  .אף אני אביא אלו



 

  

   ב"ע' ו דף  
  

 נתנו .מלשלם פטור ,והזיקו לרשות הרבים שנפלו והאילן הכותל .א
 ,והזיקו הזמן בתוך ונפלו ,הכותל את ולסתור האילן את לקוץ זמן לו

בצד השוה  זאתולמדים . חייב, והפקירם הזמן לאחרנפלו  .פטור
ושור , כי בור תחילת עשיתו לנזק מה שאין כן באלו, מבור ושור

אבל הצד השוה שבבור ושור שדרכן , דרכו לילך ולהזיק ואלו לא
  .אף אני אביא אלו', להזיק וכו

במקום ' חב'כמו  ,קלהבלשון שונה את משנתו  תנא ירושלמי. ב
 .'חייב'

יש כאשר אפילו ו. אינו משלם אלא כחושה, המזיק ערוגה כחושה. ג
שכלל הוא בידינו , משלם כחושה, ספק אם הזיק כחושה או שמינה

 ".המוציא מחבירו עליו הראיה"

ואם היתה עידית של . המזיק משלם כשיעור דמי נזקו ממיטב. ד
לרבי ישמעאל למדים בגזירה שוה , ק כזיבורית של המזיקיזהנ
בא שמין ולרבי עקי. וישלם המזיק מזיבורית שלו, קשמין בשל ניזש

ן ישלם מש ',מיטב שדהו'כי כן הוא משמעות הכתוב , בשל מזיק
  .עידית שלוה

בין העידית  עומדתק יזועידית של נ, אם יש למזיק עידית וזיבורית. ה
ישלם המזיק מעידית שלו גם לרבי , של מזיק לזיבורית שלו

אין שאם  ,שלכך בא משמעות הכתוב ששמין בשל מזיק, ישמעאל
  .ישלם מעידית שלו, קשל ניז כעידיתלמזיק 
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