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ה    ַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעה    חחחחֶׁשָּנגַ ֶׁשָּנגַ ֶׁשָּנגַ ֶׁשָּנגַ     ׁשֹורׁשֹורׁשֹורׁשֹור""""    ––––    ד'ד'ד'ד'    פרקפרקפרקפרק    בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאסכת סכת סכת סכת ממממ הַוֲחִמׁשָּ הַוֲחִמׁשָּ הַוֲחִמׁשָּ         " " " " ַוֲחִמׁשָּ

        בבבב- - - - לו, אלו, אלו, אלו, א .1
ָנה    ִמׁשְ

ָווִרים ֶזה ַאַחר ֶזה  ה ׁשְ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ ַגח ַאְרּבָ ּנָ ֶהם,  -ׁשֹור ׁשֶ ּבָ ם ָלַאֲחרֹון ׁשֶ ּלֵ   ְיׁשַ
ָפָניו,  -ְוִאם ֵיׁש ּבֹו מֹוָתר ּלְ   ַיֲחִזיר ְלׁשֶ

ְפֵני ָפָניו.  -ְוִאם ֵיׁש ּבֹו מֹוָתר  ּלִ   ַיֲחִזיר ְלׁשֶ
ר,  -  ֲחרֹון ַאֲחרֹוןָהַא  ּכָ   ִנׂשְ

ְבֵרי י  ּדִ    .ֵמִאירַרּבִ
י  ְמעֹוןַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ֶוה ָמאַתִים,  ַגח ְלׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמאַתִים ׁשֶ   ׁשֹור ׁשָ
לּום ֵבָלה ָיָפה ּכְ    ,ְוֵאין ַהּנְ

  נֹוֵטל ָמֶנה  - ֶזה 
  נֹוֵטל ָמֶנה.  - ְוֶזה

ֶוה ָמאַתיִ     ,םָחַזר ְוָנַגח ׁשֹור ַאֵחר ׁשָ
  נֹוֵטל ָמֶנה,  - ָהַאֲחרֹון 
ְלָפָניו  ים זּוז - ׁשֶ ִ    ,נֹוֵטל ֲחִמׁשּ

ים זּוז.  -ְוֶזה  ִ   נֹוֵטל ֲחִמׁשּ
ֶוה ָמאַתִים    ָחַזר ְוָנַגח ׁשֹור ַאֵחר ׁשָ

  נֹוֵטל ָמֶנה,  - ָהַאֲחרֹון 
ָפָניו  ּלְ ים זּוז,  -ְוׁשֶ ִ   ֲחִמׁשּ

ַנִים ָהִראׁשֹוִנים  יַנר ָזָהב -ּוׁשְ   .  ּדִ
   

ָמָרא             ּגְ

י    ?ַמְתִניִתין ַמּנִ
י לֹא כְּ ּדְ  ָמֵעאלַרּבִ    ,ִיׁשְ
י לֹא כְּ ְד וּ    ֲעִקיָבא! ַרּבִ
  

י ִאי כְּ  ָמֵעאל ַרּבִ ֲעֵלי חֹובֹות ִניְנהּו ּדְ ִיׁשְ    –ָאַמר ּבַ
ר" -"ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון  :ַהאי ּכָ ר –ִראׁשֹון ִראׁשֹון ', ִנׂשְ ּכָ ֵעי ֵליּה  'ִנׂשְ    !ִמּבָ

י ִאי כְּ    לו,ב ֵפי הּוא  :ָאַמרּדְ ֲעִקיָבא ַרּבִ ׁשּוּתְ    –ּתֹוָרא ּדְ
ָפָניו" :ַהאי ּלְ ם' ,"ֵיׁש ּבֹו מֹוָתר ַיֲחִזיר ְלׁשֶ ֵעי ֵליּה ' ְלכּוּלָ    !ִמּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

י ְלעֹוָלם כְּ  ָמֵעאל, ַרּבִ   ִיׁשְ
ֲעֵלי חֹובֹות ִניְנהוּ  :ָאַמרּדְ     ,ּבַ

ָיא לָ  ר" -רֹון "ַאֲחרֹון ַאֲח : ךְ ּוְדַקׁשְ ּכָ ר -ִראׁשֹון ִראׁשֹון ', ִנׂשְ ּכָ ֵעי ֵליּה!  'ִנׂשְ   ִמּבָ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ק ִלְגּבֹות ֵהיֶמּנּו,  ָפסֹו ִניּזָ ּתְ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ָכר לִ וְ  ׁשֹוֵמר ׂשָ ה ָעָליו ּכְ   .ְנָזִקיןַנֲעׂשָ
  

   ,ִאי ָהִכי
ָפָניו"" ּלְ ָעִליםַיֲחזִ ', ֵיׁש ּבֹו מֹוָתר ַיֲחִזיר ְלׁשֶ ֵעי ֵליּה!  'יר ַלּבְ   ִמּבָ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
  ָהִכי ָקָתֵני: 

ְנָזָקיו,  ֵיׁש ּבֹו מֹוָתרִאם " ָפָניו -ּבִ ּלְ   . "ַיֲחִזיר ְלׁשֶ
  

י ֲאָתא    , ָרִביןְוֵכן ּכִ
י ָאַמר    : יֹוָחָנןַרּבִ

ּה.  יַעת ׁשֹוְמִרין ָנְגעּו ּבָ ׁשִ ּום ּפְ   ִמׁשּ

  רש"י
  מתני' 

. ובכולן היה תם שור שנגח ארבעה וחמשה
דמשתלם מגופו והיכי דמי כגון ראה שור 
ונגח וראה שור ולא נגח וראה שור ונגח 

' שור ואחר נגיחה שניה ראה ב' פעמים או ג
ולא נגח דאפי' מועד לסירוגין ליכא דשור 
אין נעשה מועד אא''כ נגח הג' נגיחות 
בשלשה שראה כסדרן או שלא כסדרן 
ונעשה מועד לסירוגין והיכא דסירוגין שוין 

   כדתניא לקמן בפירקין:
. ח''נ תחילה לאחרון ובגמרא מפרש ישלם

   מני:
. כל חצי ואם יש בו מותר יחזיר לשלפניו

   הראשונים יפסידו:נזקו ו
. שותפין הן בנזקין כיצד רבי שמעון אומר

   שור [שוה] מאתים שנגח כו':
. זה ניזק ראשון נוטל חמשים זוז ושלפניו

והבעלים חמשים זוז דיש לניזק ראשון בו 
החצי הלכך משלם חצי תשלומי נזקו דסבר 

   לה כר' עקיבא דאמר שותפים נינהו:
נוטל  חזר ונגח שור שוה מאתים האחרון

. החצי מכל מי שהוא דמגופו משתלם מנה
ונמצא אותו שלפניו שהיה החצי שלו 

   משלם מחלקו חצי מנזק שנוטל האחרון:
. ניזק ראשון והבעלים ושנים הראשונים

שהיה להן לכל אחד רביע משלמין כל אחד 
   רביעית של נזקו:

. עשרים וחמשה דינרים כסף דינר זהב
   בפרק הזהב (ב''מ דף מה:):

  
  גמ' 

. והאחרון יפסיד ראשון נשכר מבעי ליה
שהרי אין ראשון שותף בו שתהא שמירתו 
עליו להתחייב בנזקין והא לא דמיא לחב 
עד שלא הזיק דאמרינן בהמניח (לעיל דף 
לג:) קדמו בעלי חובות והגביהו לא עשו 
כלום דהתם הוא דאמר ליה ניזק לבעל חוב 
מהאי תורא דאזקן מיניה משתלימנא ובעל 
חוב לא מצי למימר ליה הכי הלכך ב''ח 
יטול נכסים אחרים אבל הכא האי ניזק 
והאי ניזק ולא משתלם אלא מגופו ומאי 
דשקיל האי מפסיד האי הלכך קמא קמא 

  קדים:

. כל חצי נזקו ושלפני פניו יחזיר לשלפניו
   יפסידו:

. איש לפי מה שהיה לו בו מבעי יחזיר לכולן
   ליה:

שני וכן שלישי הלכך  . וכןשתפסו ניזק כו'
   אין שמירתו אלא עליו:

. דאין על הבעלים יחזיר לבעלים מבעי ליה
להפסיד מנה שהיה להן בו משעת נזק 
הראשון שהרי לא היתה שמירתו עליהן 
אלא על הניזק וכשהזיק לשני איבד ראשון 
מנה שלו ותפסו שני ונעשה עליו שומר וכן 
 כולן נעשו שומרי שכר לשמור חלק הבעלים

בההיא הנאה דמשתלמי נזקייהו מהשור 
   דלא אעריקו ליה בעלים לאגמא:

. כגון שהיה נזקו של אם יש בו מותר בנזקיו
רביעי מרובה משל חמישי כגון שור של 
רביעי שוה מנה יש לו במזיק חצי מנה ושל 
חמישי שוה נ' ואין לו על זה אלא דינר זהב 
יחזיר דינר זהב לשלפניו וכן כולם אם נזקו 

   ל ראשון יותר על של אחרון:ש
. לחייב את נגעו בה משום פשיעת שומרים

  הנזקין הראשונים ור' ישמעאל היא:

  
  

    



ה –מסכת בבא קמא פרק ד'    ""ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ַאְרָּבָעה ַוֲחִמׁשָּ
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א ַמאי אֹוִקיְמּתָ י כְּ  ?ּבְ ָמֵעאלַרּבִ       ?!ִיׁשְ

   ,ִאי ָהִכי
י "   :ֵאיָמא ֵסיָפא ְמעֹוןַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ֶוה ָמאַתִים,  ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמאַתִים ׁשֶ   ׁשֹור ׁשָ
לּום  ֵבָלה ָיָפה ּכְ    –ְוֵאין ַהּנְ

   ,נֹוֵטל ָמֶנה - ֶזה 
  נֹוֵטל ָמֶנה.  -ְוֶזה 

ֶוה ָמאַתִים    ָהַאֲחרֹון נֹוֵטל ָמֶנה,  -ָחַזר ְוָנַגח ׁשֹור ַאֵחר ׁשָ
ָפָניו  ּלְ ים זּוז  -ְוׁשֶ ִ   ֶזה נֹוֵטל ֲחִמׁשּ

ים זּוז.  -ְוֶזה  ִ   נֹוֵטל ֲחִמׁשּ
ֶוה ָמאַתִים     –ָחַזר ְוָנַגח ׁשֹור ׁשָ

  נֹוֵטל ָמֶנה,  - ָהַאֲחרֹון 
ָפָניו  ּלְ ים זּוז,  -ְוׁשֶ ִ   נֹוֵטל ֲחִמׁשּ

ַנִים ָהִראׁשֹוִנים  יָנר ָזָהב -ּוׁשְ   . ּדִ
י ֲאָתאן לְ  ֵפי הּוא. דּ ֲעִקיָבא, ַרּבִ ׁשּוּתָ   ָאַמר: ּתֹוָרא ּדְ

א י  :ֵריׁשָ ָמֵעאלַרּבִ    ,ִיׁשְ
י  :ְוֵסיָפא    ?!ֲעִקיָבאַרּבִ

  
  ָאְמִרי: ִאין, 

ָהא ָאַמר ֵליּה  מּוֵאלּדְ   : ַרב ְיהּוָדהלְ  ׁשְ
ְתַראי בֹוק ַמְתִניִתין ְוָתא ּבַ ָנא, ׁשְ יּנָ    :ׁשִ

א  י  - ֵריׁשָ ָמֵעאליִ ַרּבִ    ,ׁשְ
י -ְוֵסיָפא    .ֲעִקיָבא ַרּבִ

  
ַמר ַנִמי    :ִאּתְ

י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ
ק' יׁשֹו ִניּזָ יַנְייהּו.   'ִהְקּדִ א ּבֵ   ִאיּכָ
   

  
  
  

  רש"י
. כל חצי נזקו יחזיר לשלפניו

   ושלפני פניו יפסידו:
. איש לפי מה שהיה יחזיר לכולן

   לו בו מבעי ליה:
. וכן שני וכן שתפסו ניזק כו'

שלישי הלכך אין שמירתו אלא 
   ו:עלי

. דאין יחזיר לבעלים מבעי ליה
על הבעלים להפסיד מנה שהיה 
להן בו משעת נזק הראשון 
שהרי לא היתה שמירתו עליהן 
אלא על הניזק וכשהזיק לשני 
איבד ראשון מנה שלו ותפסו 
שני ונעשה עליו שומר וכן כולן 
נעשו שומרי שכר לשמור חלק 
הבעלים בההיא הנאה 
דמשתלמי נזקייהו מהשור דלא 

   אעריקו ליה בעלים לאגמא:
. כגון אם יש בו מותר בנזקיו

שהיה נזקו של רביעי מרובה 
משל חמישי כגון שור של רביעי 
שוה מנה יש לו במזיק חצי מנה 
ושל חמישי שוה נ' ואין לו על זה 
אלא דינר זהב יחזיר דינר זהב 
לשלפניו וכן כולם אם נזקו של 

   ראשון יותר על של אחרון:
. שומרי' נגעו בהמשום פשיעת 

לחייב את הנזקין הראשונים ור' 
   ישמעאל היא:

. ולא תטרח שבוק מתני'
לאוקמי פלוגתא דר''מ ור''ש 
אליבא דחד ואי קשיא נוקמא 
לדר''מ נמי כר' עקיבא וכשתפסו 
ניזק וכדשנינן דמאי טעמא 
מפקינן לה מר' עקיבא משום 
דקתני יחזיר לשלפניו והא 

זקין אוקמינן אם יש בו מותר בנ
לא אפשר לאוקמא כר' עקיבא 
דאי אמרת ר' ישמעאל היא 
אצטריך לאשמועינן דאחרון 
אחרון נשכר דקמ''ל הואיל 
ותפסו ניזק נעשה עליו שומר 
[שכר] וקם ליה ברשותיה ואע''ג 
דלא נישום השור בב''ד כדקא 
בעינן לר' ישמעאל אלא לר''ע 
ל''ל למיתני כלל בלא תפיסה 

   נמי הוי אחרון נשכר:
. ל''ג (מאי הקדישו ניזק כו'

  בינייהו):
  
  

    

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

192

        לז, אלז, אלז, אלז, א    ––––    לו, בלו, בלו, בלו, ב .2
ַנן ָהָתם    :ּתְ

  נֹוֵתן לֹו ֶסַלע,  -ַהּתֹוֵקַע ַלֲחֵבירֹו "
י ּום  ְיהּוָדה ַרּבִ י אֹוֵמר ִמׁשּ ִליִליי ַה יֹוֵס ַרּבִ   . (בבא קמא צ.) ": ָמֶנהּגְ

  
ְתַקע ְלַחְבֵריּה.  ְבָרא ּדִ   ַההּוא ּגַ

ְלֵחיּה  ָנהׁשַ ר ַמּתָ ה ּבַ יּה  ַרב טּוִבּיָ   , ַרב יֹוֵסףּדְ ְלַקּמֵ
ַנן,    ֶסַלע צֹוִרי ּתְ

ַנן?    אֹו ֶסַלע ְמִדיָנה ּתְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵניתּוָה     :ּתְ

ַנִים ָהִראׁשֹוִנים " יָנר זָ  - ּוׁשְ   . "ָהבּדִ
ךְ  ְעּתָ א ֶסַלע ְמִדיָנה,  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ּנָ ֵני ּתַ   ּתָ

ֵריַסר ְוֶסַלע.    ִנְפלֹוג ְוִנְתֵני ַעד ּתְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
י רּוְכָלא ִליְתֵני ְוֵליִזיל? א ּכִ ּנָ    !ּתַ

  
   ?ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה 

  
טּוָה ֵמָהא  ׁשְ   : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ּפַ

ֶסף ָה  ל ּכֶ ּתוֹ ּכָ ֶסף צֹוִרי,  - ָרהָאמּור ּבַ   ּכֶ
ְבֵריֶהם  ל ּדִ ֶסף ְמִדיָנה.  - ְוׁשֶ   ּכֶ

  
ְבָרא:    ָאַמר ֵליּה ַההּוא ּגַ

זּוָזא הּוא א ּדְ ֵעיָנא,  ,הֹוִאיל ּוַפְלּגָ   ָלא ּבָ
ים.    ִנְתֵביּה ַלֲעִנּיִ

אי. יּה ַנְפׁשַ    ֲהַדר, ָאַמר ֵליּה: ִנְתֵביּה ִניֲהִלי, ֵאיִזיל ְוַאְבִרי ּבֵ
ים. ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה  יּה ֲעִנּיִ ָבר ָזכּו ּבֵ   : ּכְ

ים ָהָכא א ֲעִנּיִ ֵליּכָ ב ּדְ ים ֲאַנן ,ְוַאף ַעל ּגַ    .ֲאַנן, ַיד ֲעִנּיִ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    לז,א רֹוְזּבּול. ^: ְיתֹוִמים ׁשְ   ֵאיָנן ְצִריִכין ּפְ

  
ֵני  ר ָחָמאְוֵכן ּתָ   : ָרִמי ּבַ

רֹוְזּבֹולתֹוִמים ֵאיָנן ְצ ַהיְּ "    .ִריִכין ּפְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ל ְיתֹוִמין ָהיוּ  ַרּבָ ינֹו ֲאִביֶהן ׁשֶ    ."ּוֵבית ּדִ

  
ְבָרא,  ַקע ֵליּה ְלַההּוא ּגַ א ּתְ יׁשָ   ָחָנן ּבִ

יּה    , ַרב הּוָנאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
זּוָזא.  א ּדְ ְלּגָ   ָאַמר ֵליּה: ִזיל ַהב ֵליּה ּפַ

יל ֵליּה, ֲהָוה ֵליּה זוּ  ּקֵ ּתַ זּוָזא, לֹא ֲהָוה ִמׁשְ א ּדְ ְלּגָ יּה ּפַ ֵעי ְלֵמיְתָבה ֵליּה ִמיּנֵ א, ּבָ   ָזא ַמּכָ
ַקע ֵליּה ַאֲחִריָנא, ִויֲהֵביּה ִנֲהֵליּה     .ּתְ

  
  

  רש"י
. המכהו כנגד אזנו לשון התוקע

   מורי. ל''א תקיעה ממש:
. דמי בושתו לבד נותן לו סלע

   צער ונזק ורפוי אם ישנם שם:
. והיה זה ההוא דתקע ליה

תפוס משלו דאי לאו הכי לא 
   מגבינן ליה בבבל:

   . ד' זוזים:סלע צורי
ת שבסלע . שמיניסלע מדינה

צורי והוא חצי דינר וכל מקום 
ששנינו שום כסף מדינה בין 
סלע בין שקל הוי שמינית 

   לצורי:
. אכתי וליתני במתני' חזר לפלוג

ונגח לשור אחר שוה מאתים 
האחרון נוטל מנה ושלפניו 
חמשים זוז ולשלפניו דינר זהב 
ושנים הראשונים הבעלים וניזק 
ראשון י''ב דינר וסלע מדינה 

א חצי דינר אלא ש''מ לא שהו
תני תנא סלע מדינה ולהכי לא 
פליג תו דלא בעי למיתני חצי 

   דינר דבחצאין לא איירי:
. כגון האי ושל דבריהם

   דשיעורא דרבנן הוא:
. הסלע ד' דינר והדינר כסף צורי

משקלו זהב וכן קורין 
בקושטנטינ''א לזהב דינר והוא 

   שנים ומחצה למשקל הברזל:
. דזוזא הוא הואיל ופלגא

דמיחייב לי ותו לא כסיפא לי 
מילתא למישקליה נתביה 

   לעניים:
. רב יוסף הוה אנן יד עניים אנן

גבאי בשילהי החובל (לקמן 
  צ''ג.): 

. דבלאו הכי אין צריכין פרוזבול
לא משמט שביעית לחוב שלהן 
דאנן ידייהו דיתמי אנן ורמי עלן 
להפוכי בזכותייהו הלכך שטרות 

ים לב''ד דמי ותנן שלהן כמסור
המוסר שטרותיו לב''ד אין 
משמיטין וזהו גופו של פרוזבול 
מוסרני לכם פלוני ופלוני 
הדיינין במסכת גטין (דף לו.) 
להכי נקט ר''ג דנשיא הוה ובית 

   דינו ב''ד חשוב:
   . פחותה צורתו:זוזא מכא

. לא היה ולא הוה משתקיל ליה
  יכול להוציאו:
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        לז, אלז, אלז, אלז, א .3
ָנה             ִמׁשְ

ֵאינֹו ִמינֹו,  הּוא מּוָעד ְלִמינֹו, ְוֵאינֹו מּוָעד ְלׁשֶ   ׁשֹור ׁשֶ
  ינֹו מּוָעד ִלְבֵהָמה, ְוֵא  ,מּוָעד ְלָאָדם

ים     - ֹו מּוָעד ִלְגדֹוִליםְוֵאינ ,מּוָעד לְקַטּנִ
הּוא מּוָעד לֹו  ֵלם,  -ֶאת ׁשֶ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ

ֵאינֹו מּוָעד לֹו  ם ֲחִצי ֵנֶזק.  -ְוֶאת ׁשֶ ּלֵ   ְמׁשַ
י  ָאְמרּו ִלְפֵני   : ְיהּוָדהַרּבִ

תֹות ְוֵאינֹו מּוָע  ּבָ   חֹול? ד ְל ֲהֵרי ֶזה מּוָעד ְלׁשַ
תֹות ָאַמר ָלֶהם: ְל  ּבָ ֵלם,  -ׁשַ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
ם ֲחִצי ֵנֶזק.  -ִלימֹות ַהחֹול  ּלֵ   ְמׁשַ

  
ם    ?ֵאיָמַתי הּוא תָּ

תֹות ּבָ ה ְיֵמי ׁשַ לׁשָ ֲחזֹור ּבֹו ׁשְ ּיַ ֶ    .ִמׁשּ
   

ָמָרא             ּגְ

ַמר    :ִאיּתְ
  ָאַמר:  ַרב ְזִביד

ַנן.  ""ְוֵאינֹו מּוָעד   ּתְ
ּפָ    ָאַמר:  אַרב ּפַ

ַנן "ֵאינֹו מּוָעד"    .ּתְ
  

ַנן "ְוֵאינֹו מּוָעד"ָאַמר:  ַרב ְזִביד"    ,"ּתְ
   .ָהֵוי מּוָעד -ָהא ְסָתָמא 

  

א" ּפָ ַנן "ֵאינֹו מּוָעד"ָאַמר:  ַרב ּפַ     ,"ּתְ
ְסָתָמא לֹא ָהֵוי מּוָעד.    ּדִ

  
יָפא,  ֵייק ִמּסֵ   ַרב ְזִביד ּדָ

א.  ֵייק ֵמֵריׁשָ א ּדָ ּפָ   ַרב ּפַ
  
יָפא" ֵייק ִמּסֵ ָקָתֵני:  - "ַרב ְזִביד ּדָ ים ְוֵאינֹו מּוָעד ִלְגדֹוִלים"ּדְ   . "מּוָעד ִלְקַטּנִ

ָלָמא ׁשְ   ָהא ְסָתֵמיּה ָהֵוי מּוָעד,  -ָקָתֵני  "ְוֵאינֹו מּוָעד" :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ
ַמע ָלן ָתָמא ּדַ  :ָהא ָקא ַמׁשְ ים ִלְגדֹוִלים ַנִמי ִמּסְ ַטּנִ   ָהֵוי מּוָעד. ֲאִפיּלּו ִמּקְ

א ִאי ָאְמַרּתְ    ְסָתָמא ָלא ָהֵוי מּוָעד,  -ָקָתֵני  "ֵאינֹו מּוָעד" :ֶאּלָ
א ֵיׁש לֹוַמר ּתָ ָעְלָמא  :ָהׁשְ ים ּדְ ים ִלְקַטּנִ ַטּנִ   ְסָתָמא לֹא ָהֵוי מּוָעד,  -ִמּקְ

ים ִלְגדֹוִלים ְצִריָכא ְלֵמיַמר? ַטּנִ    !ִמּקְ
  

א ָאַמר לָ  ּפָ    :ךְ ְוַרב ּפַ
   .ְטִריךְ ִאְצ 

יְך ָאִמיָנא ְעּתֵ ַההּוא ִמיָנא :ָסְלָקא ּדַ יּה ּבְ    ,הֹוִאיל ּוָפַרץ ּבֵ
יֵדיּה  דֹוִלים ּדִ ָנא ּגְ יּה, לֹא ׁשְ ַרץ ּבֵ יֵדיּה,  ,ּפָ ים ּדִ ָנא ְקַטּנִ   ְולֹא ׁשְ

ַמע ָלן    .לֹא ָהֵוי מּוָעדּדְ  :ָקא ַמׁשְ
  

א,  ֵייק ֵמֵריׁשָ א ּדָ ּפָ   ַרב ּפַ
ָקָתֵני   . "ד ְלָאָדם ֵאינֹו מּוָעד ִלְבֵהָמהמּוָע " :ּדְ

ָלָמא ׁשְ ַנן  "ֵאינֹו מּוָעד" :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   ְסָתָמא לֹא ָהֵוי מּוָעד,  - ּתְ
ַמע ָלן   ֲאִפיּלּו ֵמָאָדם ִלְבֵהָמה ַנִמי, ְסָתָמא לֹא ָהֵוי מּוָעד. ּדַ  :ָהא ָקא ַמׁשְ

א ִאי ָאְמַרּתְ     .מּוָעדְסָתָמא ָהֵוי ָהא  ,ָקָתֵני "ְוֵאינֹו מּוָעד" :ֶאּלָ
ָהֵוי מּוָעד?!  ֵהָמה ִלְבֵהָמה ְסָתָמא ָהֵוי מּוָעד, ֵמָאָדם ִלְבֵהָמה ְצִריָכא ְלֵמיַמר ּדְ א ֵיׁש לֹוַמר: ִמּבְ ּתָ   ָהׁשְ

  

  רש"י
  מתני' 
   . לעגלים:םלקטני

. לפי הרי הוא מועד לשבתות
שהוא בטל ממלאכה וזחה דעתו 

   עליו:
. מה ואינו מועד לימות החול

משפטו של זה תלמידיו היו 
   שואלין אותו:

. לאחר שהועד ג' ימי שבתות
לשבתות העבירו לפניו שוורים 
בג' שבתות ולא נגח חזר 
לתמותו ואם חזר ונגח אין 

   משלם אלא חצי נזק:
  

  גמ' 
. ואין מועד ואינו מועד תנן

לשאינו מינו דידעינן ביה דלא 
נגח וכגון דעברינהו להו קמיה 
ולא נגח הלכך למי שאינו מועד 
לו אם נגחו אחר זמן משלם חצי 
נזק אבל מסתמא אם הועד לזה 
מועד אף לזה וכן אם הועד 

   לקטנים מועד לגדולים:
השתא יש לומר מקטנים 

 . כגון ממינו לשאינולקטנים
מינו אשמעינן רישא אינו מועד 

   מקטנים לגדולים מבעיא:
. דאית ליה מזלא דאפילו מאדם

   לא הוי סתמיה מועד לבהמה:
. אלא אי אמרת ואינו מועד

   לשאינו מינו תנן:
. ממינו אבל סתמיה מועד

   לשאינו מינו:
השתא מבהמה לבהמה הוי 

   . ואפי' למין אחר:מועד
. והא מאדם לבהמה מבעיא

ימר דהיא גופה ליכא למ
אצטריך לאשמועינן דהיכא 
דחזינן דאינו מועד לבהמה אינו 
משלם על בהמה אלא חצי נזק 
דהא פשיטא לן דתם משלם חצי 

  נזק:
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   :ךָ ְוַרב ְזִביד ָאַמר לָ 
א    ַאֲחָזָרה ָקֵאי,  - ֵריׁשָ

ֲהָוה מּוָעד ְלָאָדם ּומּוָעד ִלְבֵהָמה,  גֹון ּדַ   ּכְ
יּה ַוֲה  ֵהָמהִמ ַדר ּבֵ ָלָתא ִזיְמֵני ְולֹא ָנַגח,  ,ּבְ ֵהָמה ּתְ י ּבְ ּבֵ ָקֵאי ּגַ   ּדְ

ֵתיָמא יָון  :ַמהּו ּדְ יּה ּדְ ּכֵ   ֵהָמה ָלאו ֲחָזָרה ִהיא, ְב ּדִ ֲחָזָרה  ,ָאָדםֵמ לֹא ֲהַדר ּבֵ
ַמע לן   ְבֵהָמה ִמיָהא ֲחָזָרה ִהיא. ּדִ ֲחָזָרה ּדַ  :ָקא ַמׁשְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

  אֹוֵמר:  ֹוססּוָמכ"
  מּוָעד ִלְבֵהָמה,  -ָאָדם ְל מּוָעד 

ל ָוחֹוֶמר:    ִמּקַ

ָאָדם מּוָעד ן ,ּוַמה ּלְ ּכֵ ל ׁשֶ    ."!?ִלְבֵהָמה לֹא ּכָ
ָלל  א ּדְ ִמּכְ א ַקּמָ   ָקָאַמר!  "ֵאינֹו מּוָעד"ַתּנָ

  
   :ַרב ְזִביד ךְ ָאַמר לָ 

   ,סּוָמכֹוס ַאֲחָזָרה ָקֵאי
אְוָהִכי ָקָאַמר ֵליּה ְלַתנָּ  ָקָאְמַרּתְ ֲחָזָרה  :א ַקּמָ    ,ְבֵהָמה ֲחָזָרה ִהיאּדִ ּדְ

  ְבֵהָמה ָלאו ֲחָזָרה ִהיא, ּדִ ֲחָזָרה 
ל ָוחֹוֶמר ֵמָאָדם:    ִמּקַ

יּה  ָאָדם ָלא ָקא ַמֲהַדר ּבֵ ן? ,ּוַמה ּמֵ ּכֵ ל ׁשֶ ֵהָמה לֹא ּכָ    !ִמּבְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י  ָאְמרּו ִלְפֵני"   : ָדהְיהוּ ַרּבִ
תֹות ְוֵאינֹו מּוָעד ִלימֹות ַהחֹול.  ּבָ   ֲהֵרי ֶזה מּוָעד ְלׁשַ

תֹות   ָאַמר ָלֶהן: ּבָ ֵלם,  -ְלׁשַ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
ם ֲחִצי ֵנֶזק ּלֵ   . "ִלימֹות ַהחֹול ְמׁשַ

ָלָמא ׁשְ ְייִלי ֵליּה  "ְוֵאינֹו מּוָעד" :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ָקא ְמׁשָ ּיּוֵלי הּוא ּדְ   ְוהּוא ַנִמי ָקַמֲהַדר ְלהּו. , ָקָתֵני, ׁשַ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ָקא ַמְגְמִרי ֵליּה  "ֵאינֹו מּוָעד" :ֶאּלָ    ?!ָקָתֵני ַאְגמּוֵרי הּוא ּדְ

  ְותּו, ִאיהּו ַמאי ָקא ַמֲהַדר ְלהּו? 
  

איָאַמר    : ַרב ַיּנַ
ְיָקא א ַנִמי ּדַ    ,ֵמֵריׁשָ

ָקָתֵני:  ם ֵנֶזק"ּדְ ּלֵ ּמּוָעד לֹו ְמׁשַ ם ֲחִצי ֵנֶזק ֶאת ׁשֶ ּלֵ ֵאינֹו מּוָעד לֹו ְמׁשַ ֵלם, ְוֶאת ׁשֶ   . "ׁשָ
ָלָמא ׁשְ י ָקא ְמָפֵרׁש ָלּה.  - ָקָתֵני "ְוֵאינֹו מּוָעד" :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ רּוׁשֵ   ּפֵ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ְסַקּה ַמאי ּתוּ  -ָקָתֵני  "ֵאינֹו מּוָעד" :ֶאּלָ ֵל " :ּפַ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ ּמּוָעד לֹו ְמׁשַ   ם, ֶאת ׁשֶ
ם ֲחִצי ֵנֶזק ּלֵ ֵאינֹו מּוָעד לֹו ְמׁשַ   ? "ְוֶאת ׁשֶ

ַמִעיַנן  א לֹא ַאׁשְ ּתָ ֵלם? ּדְ ַעד ָהׁשְ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ ם ֲחִצי ֵנֶזק ּומּוָעד ְמׁשַ ּלֵ ם ְמׁשַ   ַהּתָ
  

יְמֵצי לֹוַמר ַנִמי ִאיָתא לִ  אּדְ ְוִאי ּתִ ּפָ    ,ַרב ּפַ
ה מּוָעד לַ     .לּכֹ ָנַגח ׁשֹור ֲחמֹור ְוָגָמל ַנֲעׂשָ

  
  
  

  רש"י
. והיא גופה רישא אחזרה קאי

אצטריך דאבהמה לא משלם 
אלא חצי נזק ואע''ג דאייעד ליה 
הואיל והדר ביה חזר לתמותו 

   דם:ואע''ג דלא הדר ביה מא
. היכא שיולי משיילי ליה

דחזינן דהועד לשבתות ובימי 
   החול לא נגח מאי דיניה:

. ותו איהו מאי קא מהדר להו
הא אינהו נמי אינו מועד 

   קאמרי:
. איידי פרושי קא מפרש לה

דנקט לה משום דוקיא דידיה 
דדייקינן הא סתמא הוי מועד 

   על כרחיך אסקיה למילתיה:
תנן  אלא אי אמרת אינו מועד

. למילתיה ואשמועינן פסקה
דאינו מועד מאי תו דקתני למי 

   שאינו מועד כו':
   . בתמיה:עד השתא כו'

ואם תמצא לומר נמי איתא 
. דסתמיה לא הוי לדרב פפא

   מועד לשאינו מינו:
נגח שור וחמור וגמל נעשה 

. ולא בעינן ג' נגיחות מועד לכל
לכל חד וחד מאחר שנתקיימה 

  ינין:העדאתו ע''י ג' מ
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        בבבב- - - - לז, אלז, אלז, אלז, א .4
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   ,ָנַגח -ׁשֹור   :ָרָאה"
  לֹא ָנַגח  -ׁשֹור 
  ָנַגח,  -ׁשֹור 
  לֹא ָנַגח,  -ׁשֹור 
  ָנַגח,  -ׁשֹור 
ָווִרים - לֹא ָנַגח -ׁשֹור  ה מּוָעד ְלֵסירּוִגין ִלׁשְ   . "ַנֲעׂשָ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

  ָנַגח,  -ׁשֹור   :ָרָאה"
  ַגח, לֹא נָ  -ֲחמֹור 
  ָנַגח,  - סּוס 
ָמל    לֹא ָנַגח,  - ּגָ
ֶרד    ָנַגח,  -ּפֶ

ה מּוָעד ְלֵסירּוִגין - לֹא ָנַגח -ָערֹוד    . "ַנֲעׂשָ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
  ַמהּו?  -  ר ׁשֹור ְוׁשֹור, ֲחמֹור ְוָגָמלׁשוֹ ^ ָנַגח   לז,ב

  
ֵדיַנן ֵליּה,  ָווִרים ׁשָ ַתר ׁשְ ְתָרא ּבָ   ַהאי ׁשֹור ּבַ

ָווִרים ְוַאכַּ  י ִלׁשְ יַעד,  -ּתִ ִאּיַ   הּוא ּדְ
יַעד.  -ְלִמיֵדי ַאֲחִריָנא    לֹא ִאּיַ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ֵדיַנן ֵליּה,  ַתר ֲחמֹור ְוָגָמל ׁשָ ְתָרא ּבָ   ַהאי ׁשֹור ּבַ

הּו ִמיֵני?  יַעד ֵליּה ְלכּוּלְ   ְוִאּיַ
  

  ַמהּו?  - ֲחמֹור ְוָגָמל, ׁשֹור, ׁשֹור ְוׁשֹור 
  

ֵדיַנן ֵליּה, ַהאי ׁשֹור ַקּמָ  ַתר ֲחמֹור ְוָגָמל ׁשָ   א, ּבָ
הּו ִמיֵני,  יַעד ֵליּה ְלכּוּלְ   ְוִאּיַ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ֵדיַנן ֵליּה,  ָווִרים ׁשָ ַתר ׁשְ   ּבָ

ָווִרים  י ִלׁשְ ּתִ יַעד,  -ְוַאּכַ ִאּיַ   הּוא ּדְ
יַעד?  -ְלִמיָנא ַאֲחִריָנא    לֹא ִאּיַ

  
ת, ֶאָחד ּבְ  ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ת ׁשַ ּבָ ת ׁשַ ּבָ ׁשַ ִני ּבְ ת ְוׁשֵ ּבָ   ַמהּו?  -ׁשַ

  
ֵדיַנן ֵליּה,  ׁשָ ת הּוא ּדְ ּבָ ַתר ׁשַ ְתַרְייָתא ּבָ ת ּבַ ּבָ   ָהא ׁשַ

ת  ּבָ י ְלׁשַ ּתִ יַעד,  -ְוַאּכַ ִאּיַ   הּוא ּדְ
יַעד.  -ִלימֹות ַהחֹול    לֹא ִאּיַ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ֵדיַנן לֵ  ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ִני ּבְ ת ְוׁשֵ ּבָ ׁשַ ַתר ֶאָחד ּבְ   יּה, ּבָ

י יֹוָמא?  יַעד ֵליּה ְלכּוּלֵ   ְוִאּיַ
  

ת, וְ  ּבָ ת, ׁשַ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ת ְוֶעֶרב ׁשַ ּבָ ׁשַ י ּבְ תֲחִמיׁשִ ּבָ   ַמהּו?  -  ׁשַ
ֵדיַנן ֵליּה  ת ׁשָ ּבָ ת ְוֶעֶרב ׁשַ ּבָ ׁשַ י ּבְ ַתר ֲחִמיׁשִ ְייָתא ּבָ ת ַקּמָ ּבָ    ,ָהא ׁשַ

הּו יֹוֵמי,  יַעד ְלכּוּלְ   ְוִאּיַ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ֵדיַנן ֵליּה,  ׁשָ תֹות הּוא ּדְ ּבָ ַתר ׁשַ ְייָתא ּבָ ת ַקּמָ ּבָ   ָהא ׁשַ
יַעד?  ִאּיַ תֹות הּוא ּדְ ּבָ   ּוְלׁשַ

  
יקוּ   .ּתֵ

  רש"י
. אם יגח רצופין אינו לסירוגין

משלם אלא חצי נזק על 
   האחרון:

  . חמור הבר:ערוד
. חמור וגמל שור שור ושור מהו

אם תמצא לומר היכא דהתחיל 
בשוורים שדינן לשור בתראה 

  בתר מינו הכא מאי:
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        לז, בלז, בלז, בלז, ב .5
חֹוֶדׁש ֶזה,   :ׁשֹור  ָנַגח ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ   יֹום ֲחִמׁשּ

חֹוֶדׁש ֶזה,  ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ   ְויֹום ׁשִ
חֹוֶדׁש ֶזה.  ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ   ְויֹום ׁשִ

  
א ּפְ  מּוֵאלּדְ לּוְגּתָ    .ַרב ּוׁשְ
  

ַמר ִאּתְ    :ּדְ
חֶֹדׁש ֶזה,     :ָרֲאָתה ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ   יֹום ֲחִמׁשּ

חֶֹדׁש ֶזה,  ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ   ְויֹום ׁשִ
חֶֹדׁש ֶזה.  ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ   ְויֹום ׁשִ

  ָאַמר:  ַרב
  .ָקְבָעה ָלּה ֶוֶסת

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ִדיּלּוג ׁש ּבְ ּלֵ ׁשַ ּתְ   .ַעד ׁשֶ

  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַמע   קֹול ׁשֹוָפר ְוָנַגח,   :ׁשָ

  קֹול ׁשֹוָפר ְוָנַגח, 
ה מּוָעד ְלׁשֹוָפרֹות.  -קֹול ׁשֹוָפר ְוָנַגח    ַנֲעׂשָ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ֵתיָמא ָנְקֵטיּה  :ַמהּו ּדְ ָעְלָמא הּוא ּדְ א ִסּיּוָטא ּבְ    ,ַהְך ׁשֹוָפר ַקּמָ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
  
  
  

  רש"י
ראתה יום ט''ו בחדש זה ויום 

. ומתחילה ט''ז בחודש זה כו'
   לימודה בימים אחרים:היתה 

. לדילוג וכי חזיא קבעה לה וסת
הך ראייה שלישית בי''ז בחדש 
שלישי דיה שעתה ואינה 
מטמאה טהרות מעת לעת 
כדתנן כל אשה שיש לה וסת 

   דיה שעתה:
ושמואל אמר עד שתשלש 

. אין לה וסת קבוע עד בדילוג
שתראה ראייה רביעית בי''ח 
דראייה קמייתא לאו ממניינא 

בדילוג חזית והכא נמי דלאו 
לרב בג' נגיחות נעשה מועד 
לדילוג ומשלם נזק שלם 
בשלישית ולשמואל עד שיגח 
רביעית בי''ח בחדש רביעי 
דקמייתא לאו ממניינא ונראה 
דהך ברייתא נמי דאייתינן לעיל 
[ראה] שור ונגח שור ולא נגח כו' 
לרב נעשה מועד דקתני 
אשלישית [קאי] ולשמואל ה''ק 

ד לסירוגין דכי הדר נעשה מוע
נגח משלם נזק שלם אבל בהך 

   שלישית תם הוא:
. ביעותא שנבעת מקול סיוטא

  השופר:
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        אאאאלח, לח, לח, לח,     ––––    לז, בלז, בלז, בלז, ב .6
ָנה             ִמׁשְ

ׁש,  ל ֶהְקּדֵ ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ   ׁשֹור ׁשֶ
ׁש  ל ֶהְקּדֵ ל ֶהְדיֹוט ְוׁשֹור ׁשֶ ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ טּור,  - ׁשֶ   ּפָ

ֱאַמר:  ּנֶ ׁש  -  (שמות כא, לה) 88ׁשֹור ֵרֵעהּו""ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ   . ְולֹא ׁשֹור ׁשֶ
  

ל גּ   ׁשֹור  ַגח ְלׁשֹור ׁשֶ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ טּור,  - ֹוי ׁשֶ   ּפָ
ל ּגֹוי ׁשֶ  ָרֵאלְוׁשֶ ל ִיׂשְ ַגח ְלׁשֹור ׁשֶ ם, ּנָ ין תָּ ין  ,ּבֵ ֵלם - מּוָעדּבֵ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   .  ְמׁשַ

   

ָמָרא             ּגְ

י לֹא כְּ ּדְ ַמְתִניִתין  ן ְמַנְסָיא, ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ׁש, " ל ֶהְקּדֵ ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ל ֶהְדיֹוט ׁשֶ   ׁשֹור ׁשֶ
ל ֶהְדיֹוט ְוׁשֶ  ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ׁש ׁשֶ טּור,  -ל ֶהְקּדֵ   ּפָ

ֱאַמר ּנֶ ׁש. -  (שמות כא, לה) "ׁשֹור ֵרֵעהּו" :ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ    ְולֹא ׁשֹור ׁשֶ
י  ן ְמַנְסָיאַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ל ֶהְדיֹוט  ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ׁש ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ טּור,  - ׁשֹור ׁשֶ   ּפָ
ַג  ּנָ ל ֶהְדיֹוט ׁשֶ ין מּוָעד ְוׁשֶ ם ּבֵ ין תָּ ׁש, ּבֵ ל ֶהְקּדֵ ֵלם -ח ׁשֹור ׁשֶ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   . "ְמׁשַ

  
י ָאְמִרי: ַמאי ָקא ָסַבר  ְמעֹון? ַרּבִ   ׁשִ

ְוָקא "ֵרֵעהּו"ִאי  ַטר - ּדַ ׁש ִליּפַ ל ֶהְקּדֵ ַגח ׁשֶ ּנָ ל ֶהְדיֹוט ׁשֶ    !ֲאִפיּלּו ׁשֶ
ְוָקא "ֵרֵעהּו"ְוִאי  יב! ֲאִפיּלּו ֶהְקּדֵ  - ָלאו ּדַ ֶהְדיֹוט ִליַחּיַ י ָנַגח ּדְ   ׁש ַנִמי ּכִ

  
יָמא: ְלעֹוָלם ָקָסַבר  ְוָקא "ֵרֵעהּו"ְוִכי ּתֵ    ,ּדַ

י ָנַגח ּדְ ּוִמיהּו  יבּדְ ֶהְדיֹוט ּכִ ִמיַחּיַ ׁש ַהְיינּו ַטֲעָמא ּדְ   :ֶהְקּדֵ
ל ָוחֹוֶמר  ָקא ַמְייֵתי ֵליּה ִמּקַ ּום ּדְ   ֶהְדיֹוט, ּדְ ִמׁשּ

נָּ  ל ֶהְדיֹוט ּוַמה ֶהְדיֹוט ׁשֶ יב,  - ַגח ׁשֶ   ַחּיָ
י ָנַגח  ׁש ּדְ ּכִ יב -ֶהְקּדֵ ִמיַחּיַ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ

ּדֹון ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ    !ּדַ
ם  ן ּתָ ַהּלָ    ,ֲחִצי ֵנֶזק -ַמה ּלְ

  ֲחִצי ֵנֶזק!  -ָהָכא ַנִמי 
  

א ָאַמר     :ֵריׁש ָלִקיׁש ֶאּלָ
ְכלַ  - לַהּכֹ  ֵלם, ָהיּו ּבִ   ל ֵנֶזק ׁשָ

תּוב:  ַרט ְלָך ַהּכָ ּפָ ׁשֶ ם "ֵרֵעהּו"ּכְ י ּתָ ּבֵ    – ּגַ
ם ֲחִצי ֵנֶזק, ּדְ הּוא  "ֵרֵעהוּ " ּלֵ ם ְמׁשַ   ּתָ

ַלל  ׁש ּדְ ִמּכְ ֵלם.   - ֶהְקּדֵ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ ין מּוָעד ְמׁשַ ם ּבֵ ין ּתָ   ּבֵ
  

ן ִנְכּתֹוב ְקָרא ְלַהאי ּדְ    לח,א י מוּ  "ֵרֵעהּו"ִאם ּכֵ ּבֵ   ָעד.  ּגַ
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ת ֶיֱחצּון  ְסּפֹו ְוַגם ֶאת ַהּמֵ ֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ּכַ   ְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו ָוֵמת ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ

  רש"י
   . לגמרי:כי נגח דהקדש ליפטר

. הכל היו בכלל נזק שלם
האמור במועד דכתיב במועד 
שלם ישלם שור ובמועד לא 
נאמר רעהו הלכך כולם במשמע 
הרי לך הדיוט חייב בהקדש 

פרט לך הכתוב רעהו הלכך כש
בתם לא לפטור הדיוט בנזק 
הקדש בא אלא להחמיר עליו 
בא לשלם נזק שלם בהקדש 
לימדך שלא להוציא תם מכלל 

   נזק שלם אלא גבי רעהו:
. דליפטר בא נכתביה גבי דא''כ

מועד אבל הקדש בהדיוט פטור 
דהקדש אפילו בכלל מועד לא 
היה דליכא למימר והועד 

תיב וכי בבעליו וכ''ש בתם דכ
יגוף שור איש. לשון אחר מפי 
המורה אלא אמר ר''ל הכל היו 
בכלל נזק שלם האי אלא לאו 
לאפוקי מכולה מלתא דלעיל 
קאתי אלא לאפוקי ק''ו קאתי 
וארעהו דוקא סמיך וה''ק אלא 
אמר ר''ל פטור דהקדש בהדיוט 
כדקאמרי' דרעהו דוקא אבל 
חיוב דהדיוט בהקדש לאו בק''ו 

כינן דיו אלא אתיא דא''כ פר
היינו טעמא דחייב דאע''ג 
דרעהו דוקא ליכא למדרשיה 
גבי הדיוט תם שנגח הקדש 
לפטורא דהכל היו בכלל נזק 
שלם של מועד אחד הדיוט 
בהדיוט ואחד הדיוט בהקדש 
דכתיב במועד שלם ישלם שור 
וגו' ולא פרט הכתוב כאן רעהו 
לפטור הדיוט בהקדש ומדלא 
פרט לפטורא במועד ש''מ 

פרט לך רעהו בתם לא לפטור כש
הדיוט בהקדש בא אלא 
להחמיר עליו לחייב הדיוט תם 
נזק שלם להקדש וללמדך שלא 
להוציא תם מכלל מועד אלא 
בשור רעהו דאי לפוטרו לגמרי 
בא נכתביה לפטורא גבי מועד 
אבל דהקדש בהדיוט כיון 
דרעהו דוקא לא היה בכלל נזק 
שלם דכיון דהקדש תם לגמרי 

ליכא למדרשיה פטור דהא 
כדדרשינן גבי הדיוט ולמימר 
רעהו הוא דתם משלם חצי נזק 
דהא אין רעהו להקדש ועל 
כרחך לגמרי קא ממעט ליה 
הלכך הקדש מועד נמי לא היה 
בכלל נזק שלם דכי היכי דתם 
פטור מועד נמי פטור דכי כתיב 
במועד נזק שלם היכא דמיחייב 
חצי נזק בתמותו כתיב דאתם 

נודע כי שור נגח דלעיל קאי או 
  הוא: 

  
  
  

    

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        לח, אלח, אלח, אלח, א .7
ל ּגֹוי " ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ טּור –ׁשֹור ׁשֶ   , ּפָ
ָרֵאל[ ל ִיׂשְ ַגח ְלׁשֹור ׁשֶ ּנָ ל ּגֹוי ׁשֶ ם, ְוׁשֶ ין תָּ ין מּוָעד ,ּבֵ ֵלם - ּבֵ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ    ].ְמׁשַ
  

  ָאְמִרי: 
ךְ  ְפׁשָ ה ּנַ   :ִמּמַ

ְוָקא  "ֵרֵעהּו"ִאי  י ָנַגחּדְ  -ּדַ ַטרּדְ  ּגֹוי ּכִ ָרֵאל ַנִמי ִליּפַ    !ִיׂשְ
ְוָקא  "ֵרֵעהּו"ְוִאי  י ָנַגח ּדְ ֲאִפיּלּו  -ָלאו ּדַ ָרֵאל ּכִ יב! ּדְ ִיׂשְ   ּגֹוי ִנַחּיַ

  
י  ָאַמר הוּ ַרּבִ   : ַאּבָ

ר ּגֹוִים""ָעַמד ַוְימֹ  :ָאַמר ְקָרא תֵּ   , (חבקוק ג, ו)  89ֶדד ֶאֶרץ ָרָאה ַוּיַ
י -  "ָרָאה" ּקִ ַבע ִמְצֹות ׁשֶ ֵני ֹנׁשֶ לּו ֲעֵליֶהם ּבְ   ַח, ּבְ

ימּו  ּלא ִקּיְ יָון ׁשֶ ָרֵאל -ּכֵ יר ָממֹוָנן ְלִיׂשְ   .ָעַמד ְוִהּתִ
  

י     :ָאַמר יֹוָחָנןַרּבִ
אָרן""ֵמָהָכא:  90הֹוִפיַע ֵמַהר ּפָ

  , (דברים לג, ב) 
ָרֵאל. ִמ  אָרן הֹוִפיַע ָממֹוָנם ְלִיׂשְ   ּפָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ל ִיׂשְ " ל ּגֹוי ׁשֹור ׁשֶ ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ טּור,  -ָרֵאל ׁשֶ   ּפָ

ין מּוָעד  ם ּבֵ ין תָּ ָרֵאל, ּבֵ ל ִיׂשְ ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ל ּגֹוי ׁשֶ ֵלם,  -ׁשֹור ׁשֶ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
ֱאַמר:  ּנֶ ר ּגֹוִים""ָעַמד ַוְימֹ ׁשֶ תֵּ   , (חבקוק ג, ו) ֶדד ֶאֶרץ ָרָאה ַוּיַ

אָרן"ְואֹוֵמר:    . "(דברים לג, ב) "הֹוִפיַע ֵמַהר ּפָ
  

  ? "ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

יָמא ֲעָיא ֵליּה  ֶדד ֶאֶרץ""ָעַמד ַוְימֹ ַהאי  :ְוִכי ּתֵ ָנה וְ ְד כִ לְ ִמּבָ    ,ַרב יֹוֵסףְד כִ ַרב ַמּתָ
ַמע א ׁשְ אָרן" :ּתָ ָרֵאל.  -  "הֹוִפיַע ֵמַהר ּפָ אָרן הֹוִפיַע ָממֹוָנן ְלִיׂשְ   ִמּפָ

  
ָנה? ּדְ ַמאי    ַרב ַמּתָ

  
ָנהַר ָאַמר ּדְ     :ב ַמּתָ

   – "ֶדד ֶאֶרץ ָרָאה"ָעַמד ַוְימֹ 
   ?"ָרָאה"ָמה 

ֵני ֹנ ְצַטּוּו ֲעֵליֶהן ּבְ ּנִ ַבע ִמְצֹות ׁשֶ ימּום, ָרָאה ׁשֶ   ַח ְולֹא ִקּיְ
  . ה אֹוָתם ֵמַעל ַאְדָמָתםָעַמד ְוִהְגלָ 

  
ַמע  ּוַמאי ר"ַהאי ּדְ ַמׁשְ תֵּ ַאְגלּוֵיי הּוא?  "ַוּיַ ָנא ּדְ ָ   ִליׁשּ

  
ִתיב ָה  ר ּגֹוִים" :ָכאּכְ תֵּ   , "ַוּיַ

ֶהן ַעל ָהָאֶרץ" :ּוְכִתיב ָהָתם ר ּבָ   , (ויקרא יא, כא)  91"ְלַנתֵּ
הֹון ַעל ַאְרָעא.  ָצא ּבְ ם: ְלַקּפָ   ּוְמַתְרּגֵ

  
  ַרב יֹוֵסף? ּדְ ַמאי 

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר ּדְ 

   – "ֶדד ֶאֶרץ ָרָאה"ָעַמד ַוְימֹ 
   ?"ָרָאה"ָמה 
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ְת   ר ּגֹוִים ַוּיִ ּתֵ ְבעֹות עֹוָלם ֲהִליכֹות עֹוָלם לוֹ ָעַמד ַוְימֶֹדד ֶאֶרץ ָרָאה ַוּיַ חּו ּגִ   ּפְֹצצּו ַהְרֵרי ַעד ׁשַ
90
ת ָלמוֹ  'ַוּיֹאַמר ה  אָרן ְוָאָתה ֵמִרְבבֹת קֶֹדׁש ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ּפָ ֵ א ְוָזַרח ִמׂשּ יַני ּבָ   ִמסִּ
91
ֶרץ ָהעֹוף ַההֵֹלְך ַעל ַא   ֵהן ַעל ָהָאֶרץַאְך ֶאת ֶזה ּתֹאְכלּו ִמּכֹל ׁשֶ ר ּבָ ַעל ְלַרְגָליו ְלַנּתֵ ר לֹו ְכָרַעִים ִמּמַ ע ֲאׁשֶ   ְרּבַ

  רש"י
   . גילה ממונן והתירו:הופיע
. כשסיבב והחזיר התורה מפארן

   על כל האומות ולא קיבלוה:
. כגון כפתורים והגלה אותם

היוצאים מכפתור (דברים ב) 
וכגון ובשעיר ישבו החורים וגו' 

   (שם) וכן אומות הרבה:

  



ה –מסכת בבא קמא פרק ד'    ""ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ַאְרָּבָעה ַוֲחִמׁשָּ
 

199

יּבְ  ּקִ ַבע ִמְצֹות ׁשֶ ֵני נֹ ׁשֶ ימּום, לּו ֲעֵליֶהם ּבְ   ַח ְולֹא ִקּיְ
יָרן ָלֶהם.    ָעַמד ְוִהּתִ

  
ר?  ּגּוֵרי ִאְתּגַ   ִאיּתַ

ר!  ּכָ ן, ָמִצינּו חֹוֵטא ִנׂשְ   ִאם ּכֵ
  

ֵריּה ָאַמר    : ָנאִב ָר ּדְ ָמר ּבְ
ָכר.  ִלין ֲעֵליֶהן ׂשָ יִמין אֹוָתן ֵאין ְמַקּבְ ֲאִפיּלּו ְמַקּיְ   לֹוַמר ׁשֶ

  
  ְולֹא? 

   :ַתְנָיאְוָה 

י "   אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ

כֹ הּוא ּכְ ּתֹוָרה ׁשֶ ֲאִפיּלּו ּגֹוי ְועֹוֵסק ּבַ ִין ׁשֶ דֹולִמּנַ    ?ֵהן ּגָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ה אֹ תַּ ר ַיֲעׂשֶ ֶהם""ֲאׁשֶ   , (ויקרא יח, ה) 92ָתם ָהָאָדם ָוַחי ּבָ

ְרֵאִליםֲה ּכֹ ם ְוִיׂשְ    ,לֹא ֶנֱאַמר - ִנים ּוְלִוּיִ
א     ."ָאָדם"ֶאּלָ

כֹ :ָהא ָלַמְדתָּ  ּתֹוָרה ֲהֵרי הּוא ּכְ ֲאִפיּלּו ּגֹוי ְועֹוֵסק ּבַ דֹולׁשֶ   ! "ֵהן ּגָ
  

ָכר כִּ  ִלים ֲעֵליֶהן ׂשָ ה, ָאְמִרי: ֵאין ְמַקּבְ ה ְועֹוׂשֶ   ְמצּוּוֶ
ֵאינֹו ְמצּווֶּ  ִמי ׁשֶ א ּכְ ה. ֶאּלָ   ה ְועֹוׂשֶ

  
י  ָאַמרּדְ    : ֲחִניָנאַרּבִ

ה ְועוֹ  דֹול ַהְמצּוּוֶ הּגָ ה עֹוׂשֶ ֵאינֹו ְמצּוּוֶ י ׁשֶ ה יֹוֵתר ִמּמִ   .ׂשֶ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרֵאל" יֹוטֹות ֵאֶצל ַחְכֵמי ִיׂשְ ֵני ַסְרּדְ ְלָחה ַמְלכּות רֹוִמי ׁשְ    ,ּוְכָבר ׁשָ

דּונּו ּתֹוַרְתֶכם.    ַלּמְ
ׁשּו.  ּלְ נּו ְוׁשִ   ָקְראּו ְוׁשָ

ְק  ְקּדַ ִטיָרָתן ָאְמרּו ָלֶהם: ּדִ ַעת ּפְ ׁשְ ָכל ּתֹוַרְתֶכם ֶוֱאֶמת הּוא, ּבִ   נּו ּבְ
ם אֹוְמִרים ַאתֶּ ָבר ֶזה ׁשֶ ל ּגֹוי  :חּוץ ִמּדָ ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ טּור,  - ׁשֹור ׁשֶ   ּפָ

ין מּוָעד  ם ּבֵ ין תָּ ָרֵאל, ּבֵ ל ִיׂשְ ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ל ּגֹוי ׁשֶ ֵלם.  -ׁשֶ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
  

ְך,  ְפׁשָ ה ּנַ   ִמּמַ
ְוָקא  "ֵרֵעהּו"י ִא  י ָנַגח ּדְ ֲאִפיּלּו  -ּדַ ַטרּדְ ּגֹוי ּכִ ָרֵאל ִליּפַ    !ִיׂשְ

ְוָקא  "ֵרֵעהּו"ְוִאי  י ָנַגח ּדְ ֲאִפיּלּו  -ָלאו ּדַ ָרֵאל ּכִ יב! ּדְ ִיׂשְ   ּגֹוי ִלַחּיַ
  

ָבר ֶזה ֵאין ָאנּו מֹוִדיִעים אֹות ְלכּותְוּדָ "ֹו ַלּמַ
93 .  

  
  

                                                           
92
ֶהם ֲאִני ְיהָוה  ה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ ַטי ֲאׁשֶ ּפָ ם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ   ּוׁשְ
93
  חלקו הראשונים האם השורה האחרונה הם דברי הפקידים או המשך דברי הברייתא. 

  רש"י
. לומר שאפי' מקיימין אותן כו'

אינם מצווים אבל שהרי 
מעונשין לא פטרן: למדונו 

   תורתכם:
. והם לא גילו להם חוץ מדבר זה

טעמו של דבר שיהא ממונו של 
כנעני בחזקת הפקר מפני 

  הסכנה:
  
  

    

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        בבבב- - - - לח, אלח, אלח, אלח, א .8
ר מּוֵאל ּבַ א ְיהּוָדה ַרב ׁשְ ַרּתָ ִכיָבא ֵליּה ּבְ    .ׁשְ

ַנןָאְמרּו ֵליּה  אלְ  ַרּבָ   : קּום ֵניַזל ִניַנֲחֵמיּה, עּוּלָ
ִגיּדּוָפא הּוא?  ַבְבָלֵאי ּדְ י ֶנֱחָמָתא ּדְ ּבֵ   ָאַמר ְלהּו: ַמאי ִאית ִלי ּגַ

ָאְמִרי ר ְלֶמיֱעַבד" :ּדְ    ?"ַמאי ֶאְפׁשָ
ר ְלֶמיֱעַבד ָעְבִדי.    ָהא ֶאְפׁשָ

יּה. ֲאזַ  ּבֵ   ל הּוא, ְלחּוַדאי ּגַ
ם ִמְלָחָמה"ָאַמר ֵליּה:  ר ּבָ ְתּגָ ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל תִּ   , (דברים ב, ט)  94"ַוּיאֶמר ה' ַאל תָּ

ְרׁשּות?  ּלא ּבִ ה, ַלֲעׂשֹות ִמְלָחָמה ׁשֶ ל מׁשֶ ְעּתֹו ׁשֶ   ְוִכי ֶמה ָעָלה ַעל ּדַ
ַעְצמֹו,  ה ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ א מׁשֶ א ָנׂשָ   ֶאּלָ

א ַלֲעזֹור ֶאת מֹוָאב,  אּו ֶאּלָ ּלא ּבָ ְדָיִנים ׁשֶ   ָאַמר: ּוַמה ּמִ
יֶתם אֹוָתם" :ָאְמָרה ּתֹוָרה ְדָיִנים ְוִהּכִ   ,  (במדבר כה, יז) "ָצרֹור ֶאת ַהּמִ

ן - מֹוָאִבים ַעְצָמן    לח,ב ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ
ָעְלָתה ַעל ּדַ  ׁשֶ רּוְך הּוא: לֹא ּכְ דֹוׁש ּבָ י. ָאַמר לֹו ַהּקָ ְעּתִ ָך ָעְלָתה ַעל ּדַ   ְעּתְ

י ְפִרידֹות טֹובֹות ֵיׁש ִלי ְלהֹוִציא ֵמֶהן,  ּתֵ   ׁשְ
ה,    רּות ַהּמֹוֲאִבּיָ

  ַנֲעָמה ָהַעּמֹוִנית. וְ 
ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר:    ַוֲהלֹא ּדְ

י אּוּמוֹ  ּתֵ רּוְך הּוא ַעל ׁשְ דֹוׁש ּבָ י ְפִרידֹות טֹובֹות ַחס ַהּקָ ּתֵ ִביל ׁשְ ׁשְ דֹולֹות ְולֹא ֶהֱחִריָבן, ּוַמה ּבִ   ת ּגְ
ּתֹו ׁשֶ  הּבִ ֲהָוה ַחּיָ ה ּדַ ה ְוַכּמָ ּמָ ָבר טֹוב ַעל ַאַחת ּכַ ּה ּדָ ּנָ ָרה ִהיא ּוְראּוָיה ִהיא ָלֵצאת ִמּמֶ ׁשֵ י ִאם ּכְ   !ל ַרּבִ

  
  

י  ָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י  ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנןַרּבִ
רּוְך הּוא ְמַקּפֵ  דֹוׁש ּבָ ה, ֵאין ַהּקָ ִרּיָ ל ּבְ ַכר ּכָ   ַח ׂשְ

יָחה ָנָאה,  ַכר ׂשִ   ֲאִפיּלּו ׂשְ
ָקָאְמָרה ּדְ  ִכיָרה ּדְ   , "מֹוָאב"ִאיּלּו ּבְ

ה רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ם ִמְלָחָמה" :ָאַמר לֹו ַהּקָ ר ּבָ ְתּגָ ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל תִּ   , (דברים ב, ט)  95"ַאל תָּ
  לֹא, ּדְ ִמְלָחָמה הּוא 

הּו.  -ְרָיא ָהא ַאְנגַּ    ֲעֵביד ּבְ
ָקָאְמָרה  י"ְצִעיָרה ּדְ ן ַעּמִ    "ּבֶ

ה רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ם" :ָאַמר ֵליּה ַהּקָ ר ּבָ ְתּגָ ֻצֵרם ְוַאל תִּ ֵני ַעּמֹון ַאל תְּ ָלל,   (דברים ב, יט) "ְוָקַרְבתָּ מּול ּבְ   ּכְ
הּו. ּדַ  ֲעֵביד ּבְ ְרָיא ָלא ּתַ   ֲאִפיּלּו ַאְנּגַ
  

י  רְוָאַמ  אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י  ָאַמר ִחּיָ ן ָקְרָחהַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ים ָאָדם ִלְדַבר ִמְצָוה,    ְלעֹוָלם ַיְקּדִ

ִעיָרה  ִכיָרה ַלּצְ ָדְמָתּה ַהּבְ ּקְ ִביל ַלְיָלה ַאַחת ׁשֶ ׁשְ ּבִ ע ּדֹורֹות  -ׁשֶ ָרֵאלְקָדְמָתּה ַאְרּבַ   :ְלִיׂשְ
  עֹוֵבד, 

י,  ַ   ִיׁשּ
ִוד    ּדָ
לֹ     .מהּוׁשְ

  ְוִאיּלּו ְצִעיָרה ַעד ְרַחְבָעם, 
ְכִתיב ם ִאּמֹו ַנֲעָמה ָהַעּמִנית" :ּדִ 96"ְוׁשֵ

  .  (מלכים א יד, לא) 
   

  
  

                                                           
94
י ִלְבֵני לֹוט ָנַתּתִ  'ּיֹאֶמר הוַ   ה ּכִ ָ ן ְלָך ֵמַאְרצֹו ְיֻרׁשּ י לֹא ֶאּתֵ ם ִמְלָחָמה ּכִ ר ּבָ ְתּגָ ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ּתִ הֵאַלי ַאל ּתָ ָ   י ֶאת ָער ְיֻרׁשּ
95
ן ְלָך ֵמַאְר  'ַוּיֹאֶמר ה  י לֹא ֶאּתֵ ם ִמְלָחָמה ּכִ ר ּבָ ְתּגָ ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ּתִ הֵאַלי ַאל ּתָ ָ י ֶאת ָער ְיֻרׁשּ י ִלְבֵני לֹוט ָנַתּתִ ה ּכִ ָ   צֹו ְיֻרׁשּ
96
ְמלְֹך ֲאבִ   ם ִאּמֹו ַנֲעָמה ָהַעּמִֹנית ַוּיִ ִוד ְוׁשֵ ִעיר ּדָ ֵבר ִעם ֲאבָֹתיו ּבְ ּקָ ב ְרַחְבָעם ִעם ֲאבָֹתיו ַוּיִ ּכַ ׁשְ יוַוּיִ ְחּתָ נֹו ּתַ ם ּבְ   ּיָ

  רש"י
  . כלפי מעלה: דגידופא הוא

. שהתחילו מואבים עצמן
 בקלקול ושכרו את בלעם:

   . גוזלות:פרידות
. לזרע בתו של רבי אם ראויה

ר על אחת כמה וכמה כש
   שתחיה:

. לשון פריצות דקאמרה מואב
   שהוא מאביה:

. להשתעבד בהן להביא אנגריא
  להם מים ומזון:

  
  

    

  



ה –מסכת בבא קמא פרק ד'    ""ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ַאְרָּבָעה ַוֲחִמׁשָּ
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        לט, אלט, אלט, אלט, א    ––––    לח, בלח, בלח, בלח, ב .9
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ל ּכּוִתי " ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ טּור,  - ׁשֹור ׁשֶ   ּפָ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ל ּכּוִתי ׁשֶ ם   , ְוׁשֶ ּלֵ ם ְמׁשַ   ֲחִצי ֵנֶזק,  - תָּ

ם  ּלֵ ֵלם.  - ּומּוָעד ְמׁשַ   ֵנֶזק ׁשָ
י    אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ

ל ּכּוִתי  ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ טּור,  - ׁשֹור ׁשֶ   ּפָ
ין מּוָעד  ם ּבֵ ין תָּ ָרֵאל, ּבֵ ל ִיׂשְ ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ל ּכּוִתי ׁשֶ ֵלם - ְוׁשֶ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ    ."ְמׁשַ

  
ָסַבר  י ְלֵמיְמָרא ּדְ ֵרי ֲאָריֹות ֵהןַרּבִ    .ֵמִאיר: ּכּוִתים ּגֵ

   :ּוְרִמיְנִהי
ִאים ֵמֶרֶקם " ָתִמים ַהּבָ ל ַהּכְ    .ְטהֹוִרים -ּכָ

י  א, ַרּבִ   ְיהּוָדה ְמַטּמֵ
ִרים, ְוטֹוִעים ֵהן ּגֵ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  

ם  ין ַהּגֹוּיִ   ְטהֹוִרים.  -ִמּבֵ
ָרֵאל ּוִמּבֵ  ין ִיׂשְ    – ין ַהּכּוִתיםִמּבֵ

י  א,  ֵמִאירַרּבִ   ְמַטּמֵ
  ְמַטֲהִרין,  ֲחָכִמיםוַ 

ְתֵמיֶהן ָרֵאל ַעל ּכִ דּו ִיׂשְ ּלא ֶנְחׁשְ   . "ׁשֶ
י  ָסַברָק ַאְלָמא  ֵרי ֱאֶמת ֵהם :ֵמִאירַרּבִ   !ּכּוִתים ּגֵ

  
י  ָאַמר הוּ ַרּבִ   : ַאּבָ

ַנס ּקָ י  ְקָנס הּוא ׁשֶ ָממֹוָנםַרּבִ    ,ֵמִאיר ּבְ
ּלא ִיּטַ  ֶהם. ׁשֶ עּו ּבָ   ּמְ

  
י ְמִתיב    : ֵזיָראַרּבִ

ׁש ָלֶהם ְקָנס ְוֵאּלוּ " ּיֵ    :ַנֲערֹות ׁשֶ
א ְמֶזֶרת   ַהּבָ   ַעל ַהּמַ

ִתיָנה    ,ְוַעל ַהּנְ
  . "ְוַעל ַהּכּוִתית

ךְ  ְעּתָ י  ָקַנס :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ֶהן! ַרּבִ עּו ּבָ ּמְ ּלא ִיּטַ ָממֹוָנם, ָהִכי ַנִמי ִנְקנֹוס ׁשֶ   ֵמִאיר ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֵדי    לט,א ר. ^ּכְ ּכָ ּלא ְיֵהא חֹוֵטא ִנׂשְ   ׁשֶ

  
ים!    ְוֵנְתֵביּה ַלֲעִנּיִ

  
  : ַרב ָמִריָאַמר 

ָהֵוי  ּום ּדְ ֵאין לֹו ּתֹוְבִעיםִמׁשּ   .  ָממֹון ׁשֶ
   

  
  

  רש"י
שור של ישראל שנגח לשל 

. לקמן מוקי טעמא כותי פטור
דקנס הוא שקנסו שלא יטמעו 
ישראל בבנותיהם ודיין בקנס 
זה אבל כולי האי לא קנסינן 

ל התם שיהא הם משלמים ע
   נ''ש ור''מ חשיב כותי כנכרי:

. בספר מלכים (ב גרי אריות הן
יז) מפורש וישלח ה' בהם את 
האריות וכותים כתיבי התם 
ויבא מלך אשור (אנשים) 
מכותה וקא חשיב שאר 

   מקומות:
. עיר שרובה מרקם טהורים

נכרים היא ודם נכרי' טהור 
מדאורייתא דכתיב (ויקרא יב) 

שה כי דבר אל בני ישראל א
תזריע וילדה בת ישראל 
מטמאה בלידה ובנדה ולא 
נכרית ואע''ג דרבנן גזרו עליהם 
שיהו כזבין על כתמיהן לא גזרו 
דהא כתמין דישראל גופייהו 
מדרבנן נינהו דמדאורייתא דם 
יהיה זובה בבשרה כתיב (שם 
טו) שתראהו מגופה ולא 
שתמצאהו בבגדה ואפילו ראתה 

ף מגופה אמרינן במס' נדה (ד
לד.) שלא גזרו על דם נכרית 
טומאה אלא בעודו לח דתנן דם 
הנכרית ב''ש מטהרין וב''ה 
אומרים כרוקה וכמימי רגליה 
   מטמאין לח ואינן מטמאין יבש:
. רבי יהודה מטמא מפני שהן

רובן גרים ודמן מטמא וכישראל 
הם אלא שהם טועין ונוהגין 
בחוקות הנכרים והרי הן 

   כישראל מומר:
. במס' נדה (דף ראל כו'מבין יש

נו:) פרכינן אי דישראל טהורין 
דמאן טמאין ותרצינן לה הכי 
מבין ישראל ומבין הכותים 
טמאים והנמצאים בערי ישראל 
במקום הפקר טהורים שלא 
נחשדו על כתמיהן להפקירן 
אלא מצניעין אותם שלא יטמאו 
בהן טהרות והנמצאין בין 
הכותים ר''מ מטמא שנחשדו על 

וחכמים מטהרין שלא  כתמיהן
נחשדו על כתמיהן להפקירן 
אלא מצניעים אותם עד 
שיכבסום אלמא מדאמר ר''מ 
דם כותים מטמא אלמא גרי 

   אמת הן:
. וקניס ליה טפי קנס הוא כו'

  מת''ק:
משום דהוי ליה ממון שאין לו 

. אי אמרת ליהוי דעניים תובעים
מאן אתי תבע ליה לדינא אי 

אחר תבע ליה עני א''ל לעני 
      יהיבנא ליה:
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        בבבב- - - - לט, אלט, אלט, אלט, א .10
ָנה             ִמׁשְ

ל ֵחֵרׁש  ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ַח ׁשֶ ּקֵ ל ּפִ   יב. ַחיָּ  - ׁשֹוֶטה ְוָקָטן  ,ׁשֹור ׁשֶ
ַח  ּקֵ ל ּפִ ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ל ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ׁשֶ טּור.  - ְוׁשֶ   ּפָ

  
ַגח ּנָ ל ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ׁשֶ    :ׁשֹור ׁשֶ

ין ַמֲעִמיִדין ָלֶהן ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס,  ית ּדִ   ּבֵ
ְפֵני ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס.    ּוְמִעיִדין ָלֶהן ּבִ

  
ּפָ  תַּ ַח ַהֵחֵרׁש, ִנׁשְ ּקֵ ֹוֶטה וְ ִנְתּפַ ָטן ה ַהׁשּ יל ַהּקָ   ָחַזר ְלַתּמּותֹו,  -ִהְגּדִ

ְבֵרי י  ּדִ    .ֵמִאירַרּבִ
י    אֹוֵמר:  יֹוֵסיַרּבִ

ֶחְזָקתֹו.    ֲהֵרי הּוא ּבְ
  

יב ִמיָתה,  - ׁשֹור ָהִאְצָטִדין    ֵאינֹו ַחּיָ
ֱאַמר:  ּנֶ ח"ׁשֶ יחּוהוּ  -  ), כח(שמות כא  97"ִכי ִיּגַ ּגִ ּיַ   .  ְולֹא ׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
 : ַח "ָאְמַרּתְ ּקֵ ל ּפִ ַגח ׁשֹור ׁשֶ ּנָ ל ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ׁשֶ טּור -ׁשֹור ׁשֶ   . "ּפָ

ם, ִלְגּבֹות ִמּגּופֹו.  :ַאְלָמא   ֵאין ַמֲעִמיִדין ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלּתָ
ַגח"  :ֵאיָמא ֵסיָפא ּנָ ל ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ׁשֶ    :ׁשֹור ׁשֶ

ית ּדִ    ין ַמֲעִמיִדין ָלֶהם ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס, ּבֵ
ְפֵני ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס   . "ּוְמִעיִדין ָלֶהם ּבִ

ם :ַאְלָמא   ִלְגּבֹות ִמּגּופֹו!  ,ַמֲעִמיִדין ָלֶהם ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלּתָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
   ,סַמֲעִמיִדין ָלֶהם ַאּפֹוְטרֹוּפוֹ  -  ָהִכי ָקָתֵני: ְוִאם הּוְחְזקּו ַנְגָחִנין

ְפֵני ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס    ,ּוְמִעיִדין ָלֶהן ּבִ
יַנן ְלהּו מּוָעד,  ּוֵ   ּוְמׁשַ

ִכי ֲהַדר ְוָנַגח  יה - ּדְ ם ֵמֲעִלּיָ ּלֵ    .ְלׁשַ
  
  

ית ַמאן    ?ֵמֲעִלּיַ
  

י    ָאַמר:  יֹוָחָנןַרּבִ
ית ְיתֹוִמין.    ֵמֲעִלּיַ

  
י  ר ֲחִניָנאַרּבִ   ָאַמר:  יֹוֵסי ּבַ

ית ַאּפֹוְטרוֹ    ּפֹוס. ֵמֲעִלּיַ
  

י  ּוִמי ָאַמר    !יֹוָחָנן ָהִכי?ַרּבִ
  : ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 

ֶהן ית אֹוֶכֶלת ּבָ ן ִרּבִ א ִאם ּכֵ   .ֵאין ִנְזָקִקין ְלִנְכֵסי ְיתֹוִמין, ֶאּלָ
י וְ    ָאַמר:  יֹוָחָנןַרּבִ

ית, אֹו לִ  ׁש ּבֹו ִרּבִ ּיֵ ָטר ׁשֶ   ׁשְ
ה ִמׁשּ כְ אֹו לִ  ָ ת ִאׁשּ   ּום ְמזֹוֵני! תּוּבַ

  
  ֵאיּפּוְך 
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  ָ ח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאׁשּ ֹור ָנִקיְוִכי ִיּגַ רֹו ּוַבַעל ַהׁשּ ׂשָ ֹור ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ֵקל ַהׁשּ   ה ָוֵמת ָסקֹול ִיסָּ

  רש"י
  מתני' 

שור של חרש שנגח לשור של 
. בגמ' מפרש דאין פקח פטור

מעמידין אפוטרופוס לתם 
לגבות מגופו אבל בנזקי מועד 
מעמידין אפוטרופוס לשור 
היתומים להיות במקום 
הבעלים לקיים והועד בבעליו 
וגובים הנזק מנכסי הקרקע של 

ופו יתומים אבל תם דגבייתו מג
הוא והוא מטלטלין אין 
מעמידין אפוטרופוס לכך 
כדאמרינן בפ''ק (דף יד:) שוה 
כסף מלמד שאין ב''ד נזקקין 
אלא לנכסים שיש להם אחריות 
ואוקימנא ביתמי ואיכא דאמר 
טעמא משום דפלגא נזקא 
קנסא ויתמי לאו בני קנסא 
נינהו וקשיא לי א''כ מאי לגבות 
מגופו דנקט ועוד לקמן 

אמרינן במועד למ''ד  בשמעתין
צד תמות במקומה עומדת אינה 
נגבית מן היתומים מהאי טעמא 
ואי טעמא משום קנסא הוא 
במועד מי הוי קנסא הא לאו 

   בחזקת שימור קיימי:
. ומעידין בהן בפני אפוטרופוס

וקס''ד השתא דהאי מעידין 
בהם דקאמר למגבי ח''נ תמות 
וקשיא רישא לסיפא ולאחר 

ה מועד שלשה עדיות נעש
   ומשלם נ''ש מעלייה:

. דקסבר רשות חזר לתמותו
משנה מועד שיצא מרשות זה 
ונכנס ליד בעלים אחרים 

   הרשות משנה את דין העדאתו:
. שמיוחד לנגיחות שור האצטדין

   ומלמדין אותו לכך:
  

  גמ' 
. לשור אין מעמידין אפוטרופוס

תם של חש''ו להיות אפוטרופוס 
במקום בעלים לקיים והועד 

   בבעליו ויגבה חצי נזקו מגופו:
. שור של חרש שוטה הכי קאמר

וקטן שנגחו והוחזקו נגחנין 
מעמידין להם אפוטרופוס ולא 
לגבות ח''נ אלא לשוייה מועד 

   דכי הדר נגח משלם מעלייה:
. ב''ד לנכסי יתומין אין נזקקין

לגבות מהן כלום ואפילו שטר 
שכתב אביהם כדמפרש טעמא 

לאו בני  במס' ערכין דיתמי
מעבד מצוה נינהו אלא נטר עד 
דגדלי ומפקי ליה וגבי והתם 
מותבינן ליה כמה תיובת' 

   ושנינהו בשטר שיש בו רבית:
. אלא אם כן רבית אוכלת בהן

שלוה אביהן מנכרי ברבית 
דחיישינן להפסד שלהן ומוכרין 
בית דין מנכסיהן ופורעין אותו 

   חוב:
. שכל זמן שלא יתנו משום מזוני

  כתובה ניזונת משלהם:לה 
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י    :ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ
ִסין ית ַאּפֹוְטרֹוּפְ    .ֵמֲעִלּיַ

י וְ  ר ֲחִניָנאַרּבִ    :ָאַמר יֹוֵסי ּבַ
ית ְיתֹוִמין.    ֵמֲעִלּיַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָיא  ַקׁשְ ּום ּדְ י ּדְ ִמׁשּ י ַאּדְ יֹוָחָנן ַרּבִ    ,יֹוָחָנןַרּבִ
ית ֵליּה  ּוֵ י לְ ְמׁשַ ר ֲחִניָנא טֹוֶעה? יוֹ ַרּבִ   ֵסי ּבַ

י ְוָהא  ר ֲחִניָנאַרּבִ ִדיָנא!  יֹוֵסי ּבַ יָנא הּוא ְוָנֵחית ְלעּוְמֵקיּה ּדְ ּיָ   ּדַ
  

יּפֹוךְ  א, ְלעֹוָלם לֹא ּתֵ    ,ֶאּלָ
אֵני יק ׁשָ    .ַמּזִ

י " ית ְיתֹוִמים יֹוָחָנןַרּבִ ִאי ָאְמַרּתְ ֵמ "ָאַמר: ֵמֲעִלּיַ ית ַאּפֹוְטרֹוּפוֹ ", ּדְ   "סֲעִלּיַ
ְנִעי ְולֹא ָעְבִדי.    לט,ב   ִמּמַ

י וְ " ר ֲחִניָנאַרּבִ ית ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס יֹוֵסי ּבַ   , "ָאַמר: ֵמֲעִלּיַ
ְדִליוְ  תֹוִמים ְלִכי ּגָ    .חֹוְזִרין ְוִנְפָרִעין ִמן ַהּיְ
   

  
  

  רש"י
. ולא קאמר דנזקקין דיינא הוא

  לנכסי יתומים:
   . אפוטרופוס:ממנעי ולא עבדי

. שלא מעליית אפוטרופוס
   שמרהו כראוי:

וחוזרין ונפרעין מן היתומים 
. דאי לא ממנעי ולא לכי גדלי

  עבדי:
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        לט, בלט, בלט, בלט, ב .11
  : ָרָבאָאַמר [

       ,ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַמֲעִמיִדין ָלֶהם -  ָהִכי ָקָתֵני: ְוִאם הּוְחְזקּו ַנְגָחִנין
ְפֵני ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס    ,ּוְמִעיִדין ָלֶהן ּבִ

יַנן ְלהּו מּוָעד,  ּוֵ   ּוְמׁשַ
ִכי ֲהַדר ְוָנַגח  יה - ּדְ ם ֵמֲעִלּיָ ּלֵ   ].ְלׁשַ

  
ֵאי ִהיא.  ּנָ ם ִלְגּבֹות ִמּגּופֹו, ּתַ ין ְלּתָ   ּוַמֲעִמיִדים ָלֶהן ַאּפֹוְטרֹוּפִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְת " ּנִ ָעָליו, ׁשֹור ׁשֶ   ָחְרׁשּו ּבְ
ָעָליו,  ּטּו ּבְ תַּ ׁשְ ּנִ   ְוׁשֶ

ָהְל  םְוׁשֶ ָעָליו ִלְמִדיַנת ַהּיָ    :כּו ּבְ
ן ָנקֹוָסא   : סּוָמכֹוסָאַמר  ְיהּוָדה ּבֶ

ַתּמּותוֹ  ָעִלים.  ,ֲהֵרי הּוא ּבְ ְפֵני ַהּבְ ִעידּו ּבֹו ּבִ ּיָ   ַעד ׁשֶ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ין, ַמֲעִמיִדין ָלֶהן ַאּפֹוְטר   ֹוּפִ
יןּוְמִעיִדין ּבָ  ְפֵני ַאּפֹוְטרֹוּפִ   . ֶהן ּבִ

  
ַח ַהֵחֵרׁש,  ּקֵ   ִנְתּפַ

ֹוֶטה,  ה ַהׁשּ ּפָ תַּ   ִנׁשְ
ָטן  יל ַהּקָ   ִהְגּדִ

ם,  ִדיַנת ַהּיָ ָעָליו ִמּמְ אּו ּבְ   ּבָ
ן ָנקֹוָסא   : סּוָמכֹוסָאַמר  ְיהּוָדה ּבֶ

  ָחַזר ְלַתּמּותֹו, 
ְפנֵ  ִעידּו ּבֹו ּבִ ּיָ    י ְבָעִלים.ַעד ׁשֶ

י    ָאַמר:  יֹוֵסיַרּבִ
ֶחְזָקתוֹ    . "ֲהֵרי הּוא, ּבְ

  
ַתּמּותֹו"ָאְמרּו: ַמאי  ָקָאַמר סּוָמכֹוס?  "ֲהֵרי הּוא ּבְ   ּדְ

ָלל יַעד ּכְ ָלא ִמּיַ ָקָתֵני ֵסיָפא:  - ִאיֵליָמא ּדְ יַעד! "ָחַזר ְלַתּמּותוֹ "ָהא ִמּדְ ִאּיַ ָלל ּדְ   , ִמּכְ
  

א ַמאי  ַתּמּותֹו""ֲהֵרי הוּ ֶאּלָ ְתִמימּותֹו  -  א ּבְ ִריַנן ֵליּה. ּדְ ֲהֵרי הּוא ּבִ   לֹא ְמַחּסְ
  

ם ִלְגּבֹות ִמּגּופֹו.  :ַאְלָמא   ֵאין ַמֲעִמיִדין ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלּתָ
  
ְפֵני ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֲחָכִמיםוַ "   . "אֹוְמִרים: ַמֲעִמיִדין ָלֶהן ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּוְמִעיִדין ָלֶהן ּבִ

ם ִלְגּבֹות ִמּגּופֹו.  :ָמאַאלְ    ַמֲעִמיִדין ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלּתָ
  

ְלִגי?  ַמאי ָקִמיּפַ   ְוֵסיָפא ּבְ
  

יַנְייהוּ  הנָּ ׁשַ ְמ ְרׁשּות  א ּבֵ    :ִאיּכָ
הְרׁשּות  :סּוָמכֹוס ָסַבר ּנָ   , ְמׁשַ

י וְ  היֹוֵסי ָסַבר: ְרׁשּות ֵאיָנּה ַרּבִ ּנָ   .ְמׁשַ
  
  

  רש"י
. לקמן מפרש מאי חזר לתמותו

   קאמר:
ו דקאמר מאי הרי הוא בתמות

   . ברישא:סומכוס
. בשלש אילימא דלא מייעד

   נגיחות לשלם מעלייה כשהועד:
הא מדקתני סיפא נתפקח 

. דקסבר החרש חזר לתמותו
רשות משנה מכלל דמעיקרא 

   אייעד ליה:
. דלא גבי הרי הוא בתמימותו

נגיחות תמות מיניה דאין 
מעמידין אפוטרופוס לתם 

   לגבות מגופו:
שנשתנה . הרשות רשות משנה

לה שיצא מידי אפוטרופוס 
ונכנס לרשות בעלים משנה את 

  העדאתו:
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        מ, אמ, אמ, אמ, א    ––––    לט, בלט, בלט, בלט, ב .12
נַ  נּו ַרּבָ    :ןּתָ

ַגח," ּנָ    ׁשֹור ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ׁשֶ
י     :בַיֲעקַֹרּבִ

ם ֲחִצי ֵנֶזק.  ּלֵ   ְמׁשַ
  
י " יּה  "בַיֲעקַֹרּבִ    ?ַמאי ֲעִביְדּתֵ

  
א ֵאיָמא י " :ֶאּלָ ם ֲחִצי ֵנֶזקאֹוֵמר:  בקַֹיֲע ַרּבִ ּלֵ   . "ְמׁשַ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ

ם  ּתָ י ָעְלָמ  -ִאי ּבְ כּוּלֵ יָטא, ּדְ ׁשִ םּדִ א ַנִמי ֲחִצי ֵנֶזק הּוא ּפְ ּלֵ    !ְמׁשַ
מּוָעד  ִמיָרה  - ְוִאי ּבְ ָעְבִדי ֵליּה ׁשְ ֵעי -ִאי ּדְ ָלל לֹא ּבָ ָלל ּכְ ּלּוֵמי ּכְ    !ְלׁשַ

ִמיָרה  ּלּוֵמי!  - ְוִאי לֹא ָעְבִדי ֵליּה ׁשְ ֵעי ׁשַ יּה ֵנֶזק ּבָ   ּכּוּלֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
מּוָעד,    ְלעֹוָלם ּבְ

ַמאי חּוָתה,    :ָעְסִקיַנן ְוָהָכא ּבְ ִמיָרה ּפְ ָעְבִדי ׁשְ   ּדְ
ה.  ִמיָרה ְמעּוּלָ   ְולֹא ָעְבִדי ֵליּה ׁשְ

י  יב ָסַבר ָלּה כְּ ַיֲעקֹ ְוַרּבִ ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת ָאַמר: ַצדּדְ  ,ְיהּוָדה ַרּבִ ּמּות ּבִ   . ּתַ
יְוָסַבר ָלּה כְּ  ִמ ּדְ  ,ְיהּוָדה ַרּבִ ׁשְ י ֵליּה  ּבִ חּוָתה. ָאַמר: מּוָעד ַסּגִ   יָרה ּפְ

ַנן ַרּבָ ָאְמִרי ,ְוָסַבר ָלּה ּכְ ם ִלְגּבֹות ִמּגּופֹו.  :ּדְ   ַמֲעִמיִדין ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלּתָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ִליִגי?    !ְולֹא ּפְ

   :ְוָהַתְנָיא
ַגח," ּנָ ל ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ׁשֶ    ׁשֹור ׁשֶ

י  יב,  ְיהּוָדהַרּבִ   ְמַחּיֵ
י וְ    אֹוֵמר:  בֲעקֹיַ ַרּבִ

םּדִ ֲחִצי ֵנֶזק הּוא  ּלֵ   ! "ְמׁשַ
  

אָאַמר  ר עּוּלָ   : ָרָבא ּבַ
יב ַחּיֵ ּמְ ֶ י  ַמה ׁשּ יַרׁש  ,ְיהּוָדהַרּבִ י  ּפֵ    .בַיֲעקַֹרּבִ

  
ֵיי ִליִגי? ּדְ  ,ּוְלַאּבַ ַמאי ּפְ ִליִגי, ּבְ   ָאַמר ּפְ

  
  : ךְ ָאַמר לָ 

ַמאי ָעְסִקיַנן מּוָעד ְולֹא ָנְטֵרי :ָהָכא ּבְ ָלל.ּבְ   ּה ּכְ
י  יב ָסַבר ָלּה כְּ ַיֲעקַֹרּבִ ֲחָדא ַרּבִ ֲחָדא.  ,ְיהּוָדה ּבַ   ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ

יָסַבר כְּ " ֲחָדא ַרּבִ י  ִאיּלוּ ּדְ  - " ְיהּוָדה ּבַ ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת. ַרּבִ ּמּות ּבִ   ְיהּוָדה ָסַבר: ַצד ּתַ
ֲחָדא" י  ִאיּלוּ ּדְ   -  "ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ ם ִלְגּבֹות ִמּגּופֹו, ְיהוּ ַרּבִ   ָדה ָסַבר: ַמֲעִמיִדין ָלֶהן ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלּתָ

י  א ְוַרּבִ ְלּגָ א ּפַ ם ֶאּלָ ּלֵ   מּוָעד. ּדְ ַיֲעקב ָסַבר: ֵאין ַמֲעִמיִדין, ְולֹא ְמׁשַ
  

ֵייָאַמר ֵליּה  ר ַאּבַ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ּבַ
ִליִגי  ָאַמר ּפְ ֵיי ּדְ ָלָמא ְלַאּבַ ׁשְ יר, ׁשַ  - ּבִ   ּפִ

ָאַמר א ְלָרָבא ּדְ ִליִגי  :ֶאּלָ ם,   -לֹא ּפְ ּתָ מּוָעד נֹוְקָמא ּבְ מֹוֵקי ָלּה ּבְ   ַאּדְ
י ִאי לְ  מ,א ה, ַרּבִ ִמיָרה ְמעּוּלָ חּוָתה ְולֹא ֲעַבד ֵליּה ׁשְ ִמיָרה ּפְ ֲעַבד ֵליּה ׁשְ   ְיהּוָדה ּדַ
י ִאי לְ  ן ַיֲעקַֹרּבִ ָלל. לֹא ָעֵביד ֵליּה ּדְ ב ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ִמיָרה ּכְ   ׁשְ

ַתְנָיא    :ּדְ
י " ן ַיֲעקֹ ַרּבִ   אֹוֵמר:  בֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ָמָרן ְ ׁשּ ם ְוֶאָחד מּוָעד ׁשֶ חּוָתה  ֶאָחד תָּ ִמיָרה ּפְ טּוִרין -ׁשְ   . "ּפְ
ַמע ָלן ם ִלְגּבֹות ִמּגּופֹו! ּדְ  :ְוָהא ָקא ַמׁשְ ין ְלּתָ   ַמֲעִמיִדין ָלֶהן ַאּפֹוְטרֹוּפִ

  רש"י
   . ר' יעקב משלם ח''נ:ה''ג

. דאצטריך ליה למיתני במאי עסקינן
   ח''נ ולא תנא רבי יעקב מחייב:

. מעולה ונפרצה אי דעבד ליה שמירה
בלילה או שפרצוה לסטין משום הכי 
 פטר ליה מנזק שלם כלל כלל לא בעי

   לשלומי:
. מעולה כוליה ואי דלא עבד ליה שמירה

   נזק בעי לשלומי:
. נעל בפניה כראוי שמירה פחותה

ואמרינן [לקמן] (ד' נה:) דלת שיכולה 
לעמוד ברוח מצויה זהו כראוי והיינו 
שמירה פחותה אצל רוח שאינה מצויה 
ואצטריך לאשמועינן דמשתלם ח''נ ולא 
כולו ולאפוקי מהני תנאי דפליגי 
בשילהי פירקין דאיכא למ''ד דפטור 
ואיכא דמחייב ליה נזק שלם ואשמועינן 
הכא דרבי יעקב סבר לה כרבי יהודה 
דאמר בשילהי פירקין במועד סגי ליה 
בשמירה פחותה דמייתרי ביה קראי 
ומפטר מנזק שלם ומיהו בחצי נזק 
מחייב כדאמרינן לקמן לא פטר ר' 
יהודה אלא על צד העדאה שבו אבל צד 

מות במקומה עומדת ותם לא סגי ליה ת
בשמירה פחותה דלא מייתרי ביה קראי 
ואע''ג דהך צד תמות מגופיה משתלם 
אית ליה לר' יעקב מעמידין אפוטרופוס 
לתם לגבות מגופיה כרבנן דפליגי עליה 

   דסומכוס לעיל:
   . ר' יעקב ורבי יהודה:ולא פליגי

. אי ולאביי דאמר פליגי במאי פליגי
מר רבי יהודה נ''ש ואי בתם לא קא

במועד ושמירה פחותה הא שמעינן ליה 
לרבי יהודה אפילו בשור של פיקח ח''נ 
ותו לא ואי בדלא נטריה כלל מאי טעם 

   דר' יעקב:
. וקאמר רבי יהודה נ''ש ולא נטריה כלל

החצי מן העלייה והחצי מן גופו 
דשמעינן לרבי יהודה לקמן דכל תם 

עומדת  ונעשה מועד צד תמות במקומה
ומגופו נגבית והאי אע''ג דלית ליה 
בעלים בני דעה מעמידין אפוטרופוס 

   לתם לגבות מגופו צד תמות:
. ורבי יעקב סבר לה כרבי יהודה בחדא

דכל תם ונעשה מועד צד תמות במקומה 
עומדת לגבות מגופו הלכך הכא פטור 
מצד תמות דבהך פליג עליה דקסבר אין 

   :מעמידין אפוטרופוס לתם כו'
. מוקי בשלמא לאביי דאמר פליגי שפיר

לה במועד למתניתא קמייתא דבתם 
ליכא לאוקמא לאשמועינן דמעמידין 
אפוטרופוס לתם דאשמועינן ליה 
במתניתא בתרייתא דאמר אין מעמידין 
הלכך ע''כ קמייתא נמי במועד ולא 

   נטריה כלל ומשלם ח''נ דמועדת:
. ואית ליה אלא לרבא דאמר לא פליגי

   יעקב מעמידין אפוטרופוס לתם:לר' 
. לקמייתא במועד לוקמא אדמוקי לה

  בתם:
. כלומר אי כר''י סבירא ליה אי לר''י

דאמר לקמן תם לא סגי ליה בשמירה 
   פחותה כגון דעבד ליה שמירה פחותה:

. דאמר תם סגי ליה אי לר''א בן יעקב
בשמירה פחותה כגון דלא עבד ליה 
 שמירה כלל ואיצטריך לר' יעקב

לאשמועינן דמעמידין אפוטרופוס לתם 
ולהכי תנא ח''נ ולא תנא רבי יעקב 
מחייב סתמא דלא תימא במועד קמיירי 
וכולה נזקא קאמר אבל בתם אפילו 

    פלגא נזקא נמי לא דאין מעמידין:
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  ָאַמר ֵליּה: 

י ַטֲעָמא.  :ִכי ָקָאַמרָה  ְרּתֵ יּה ּתַ ִאית ּבֵ   ֲחָדא ּדְ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
יַנְייהוּ  הנָּ ׁשַ ְמ ְרׁשּות  א ּבֵ    :ִאיּכָ

ָטן. יל ַהּקָ ֹוֶטה, ְוִהְגּדִ ה ַהׁשּ ּפָ ּתַ ַח ַהֵחֵרׁש, ְוִנׁשְ ּקֵ ֲהָוה מּוָעד, ְוִנְתּפַ גֹון ּדַ    ּכְ
י  ֶחְזָק ַרּבִ   תֹו. ְיהּוָדה ָסַבר: ֲהֵרי הּוא ּבְ

י  הב ָסַבר: ְרׁשּות ַיֲעקֹ ְוַרּבִ ּנָ   .  ְמׁשַ
   

  רש"י
א''ל חדא דאית ביה תרתי 

. הואיל וס''ל לרבא דלא טעמא
פליגי ר' יעקב ור''י בכולהו 

ליה הכי ולהכי אוקמה סבירא 
רבא במועד ובשמירה פחותה 
דתשמע מינה דאית ליה לר' 
יעקב כרבי יהודה דסגי ליה לצד 
מועדת בשמירה פחותה וצד 
תמות במקומה עומדת ולדידיה 
לא סגי ליה בשמירה פחותה 
ותשמע נמי דמעמידין 

   אפוטרופוס לתם לגבות מגופו:
. בין רשות משנה איכא בינייהו

  ''י:רבי יעקב לר
. שהועד בבית הרי הוא בחזקתו

אפוטרופוס ומשלמים בעלים 
נ''ש החצי מגופו וחצי מעלייה 

  ככל תמים שהועדו:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִסים"    :ַאּפֹוְטרֹוּפְ
יה,  ִמין ִמן ָהֲעִלּיָ ּלְ   ְמׁשַ

ִמין ּכֹוֶפר ּלְ   . "ְוֵאין ְמׁשַ
  

ָנא ָרה,  - ּכּוְפָרא  :ַמאן ּתְ ּפָ   ּכַ
ָרה ִניְנהוּ  ֵני ַכּפָ    ?ְוָיְתֵמי ָלאו ּבְ

  
אַרב ִח ָאַמר    : ְסּדָ

י  לַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י  ִיׁשְ רֹוָקה ִהיא, ַרּבִ ן ּבְ   יֹוָחָנן ּבֶ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְדיֹון ַנְפׁשֹו""" 98ְוָנַתן ּפִ
   – (שמות כא, ל)  

ק ֵמי ִניּזָ    .ּדְ
י  לַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י  ִיׁשְ רֹוָקהַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ּבֶ

יק ֵמי ַמּזִ   . "ּדְ
ְלִגיַמאי ָלאו ּבְ     :ָהא ָקִמיּפַ

ַנן ָסְבִרי: ּכּוְפָרא ָממֹוָנא הּוא,  ַרּבָ   ּדְ
י  לְוַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י  ִיׁשְ ָרהַרּבִ ּפָ רֹוָקה ָסַבר: ּכּוְפָרא ּכַ ן ּבְ    .יֹוָחָנן ּבֶ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
  לֹא, 

י ָעְלָמא כּוּלֵ ָרה הּוא,  -ּכּוְפָרא  :ּדְ ּפָ   ּכַ
ָהא ָקִמ  ְלִגיְוָהָכא ּבְ    :יּפַ

ַנן ָסְבִרי ְייִמיַנן :ַרּבָ ק ׁשָ ְדִניּזָ    .ּבִ
י  לְוַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י  ִיׁשְ רֹוָקה ָסַברַרּבִ ן ּבְ ְייִמיַנן :יֹוָחָנן ּבֶ יק ׁשָ ְדַמּזִ    .ּבִ

  
ַנן?  ַרּבָ   ַמאי ַטֲעָמא ּדְ

  
יָתה'ֶנֶאְמָרה  ה 'ׁשִ   , שמות כא, ל)( ְלַמּטָ

  : שמות כא, כב)(  99ְעָלהְלַמ  'יָתהׁשִ 'ְוֶנֶאְמָרה 
ן ַהּלָ ק :ַמה ּלְ ְדִניּזָ    ,ּבִ

אן ק.  :ַאף ּכָ ְדִניּזָ   ּבִ
  
י וְ  לַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י  ִיׁשְ רֹוָקהַרּבִ ן ּבְ    ?יֹוָחָנן ּבֶ
  

ְדיֹון ַנְפׁשֹו"ָסַבר:  ִתיב.  "ְוָנַתן ּפִ   ּכְ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

ְדיֹון ַנְפׁשֹו" ,ִאין ִתיב,  "ּפִ   ּכְ
ְייִמיַנן ּבִ כִּ  ,ִמיהוּ  ְייִמיַנן. ְד י ׁשָ ק ׁשָ   ִניּזָ

  

                                                           
98
ת ָעָליו  ר יּוׁשַ ֹכל ֲאׁשֶ ְדיֹן ַנְפׁשֹו ּכְ ת ָעָליו ְוָנַתן ּפִ   ִאם ּכֶֹפר יּוׁשַ
99
ה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה ְולֹא ִיְהֶיה ָאסוֹ   ָ ים ְוָנְגפּו ִאׁשּ צּו ֲאָנׁשִ ְפִלִליםְוִכי ִיּנָ ה ְוָנַתן ּבִ ָ ַעל ָהִאׁשּ ית ָעָליו ּבַ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ   ן ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש ּכַ

  רש"י
   . נזק:משלמין מן העלייה

. היכא ואין משלמין כופר
   דהמית את האדם:

. בגופו של מת בדניזק שיימינן
  ובהכי מכפר מזיק:

. לענין נאמרה שיתה למעלה
ר ישית עליו דמי ולדות כאש

   בעל האשה:
. במועד ונאמרה שיתה למטה

  שהמית אם כופר יושת עליו:
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ח ֵליּה  ּבַ ְד  ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאְמׁשַ ר ַיֲעקֹ ּבִ דֹול הּוא. ּדְ  בַרב ַאָחא ּבַ   ָאָדם ּגָ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 

בֹ  ּיָ   א ְלָיְדָך, ָהִביֵאהּו ְלָיִדי. ִלְכׁשֶ
ֵעי  יּה, ָאַמר ֵליּה: ּבְ י ֲאָתא ְלַגּבֵ ָתא. ּכִ אי ִמיּלְ   ִמיּנַ

ִפין  ֵני ׁשּוּתָ ל ׁשְ יּה: ׁשֹור ׁשֶ ָעא ִמיּנֵ ִמין ּכֹוֶפר?  -ּבְ ּלְ יַצד ְמׁשַ   ּכֵ
  

ם ַהאי ּכֹוֶפר, ְוַהאי ּכֹוֶפר  ּלֵ ֵני כֹוָפִרין ,ּכֹוֶפר ֶאָחד ָאַמר ַרֲחָמָנא - ְמׁשַ   !ְולֹא ׁשְ
ֵלם - ַהאי ֲחִצי ּכֹוֶפר, ְוַהאי ֲחִצי ּכֹוֶפר   ָאַמר ַרֲחָמָנא ְולֹא ֲחִצי ּכֹוֶפר!  ּכֹוֶפר ׁשָ

  
ּה,  ין ּבָ ָיֵתיב ְוָקא ְמַעּיֵ   ַאּדְ

   :ָאַמר ֵליּה 
ַנן:    ּתְ

יֵבי ֲעָרִכין" ִנין אֹוָתן -  ַחּיָ ּכְ   . ְמַמׁשְ
מֹות  אֹות ַוֲאׁשָ יֵבי ַחטָּ ִנין אֹוָתן - ַחּיָ ּכְ   . (ערכין כא.) "ֵאין ְמַמׁשְ

יֵבי כֹוָפִרין    ַמאי?  -ַחּיָ
  

יוָ  ָרה הּואכַ ּדְ ן ּכֵ ֵמי -  ּפָ ם ּדָ את ְוָאׁשָ ַחּטָ ּכּוֵניּה.  ,ּכְ ֵעי ַמׁשְ ֵויּה ְוָלא ּבָ   ִמְחַמר ֲחִמיר ִעיּלָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

בֹוהַּ הּוא, ְולֹא ֲחִמיר ֲעֵליּה  ָבֵעי ֵמיְתָבא ֵליּה ָממֹוָנא הּוא ְולֹא ַלּגָ ְלַחְבֵריּה הּוא ּדְ יָון ּדִ ּכּוֵניּה  -ּכֵ ֵעי ַמׁשְ   . ּבָ
יָון  ,ִאי ַנִמי יקּדְ ּכֵ ַאּזֵ ֵויּה ָלא ֲחִמיר ִמילְּ  ,הּוא לֹא ָחָטא, ּוָממֹוֵניה הּוא ּדְ ּכּוֵניּה  - ָתא ִעיּלָ    ?ּוָבֵעי ַמׁשְ

  
ָבָקן,    ָאַמר ֵליּה: ׁשְ
ְייָתא ַקּמַ ר ּבְ ּגַ    .ִאְסּתַ

  
  

  רש"י
. דבשלמא כיצד משלמין כופר

נזקין האי פלגא משלם והאי 
פלגא משלם דאהזיקא דניזק 
קפיד רחמנא והאי מטי ליה נזק 
שלם אבל כופרא כפרה דמזיק 
הוא ותרוייהו כפרה בעו ובחצי 

   כופר לא מיכפר:
. גזבר הקדש כנין אותוממש

דכיון דלאו לכפרה אתי משהי 
   ליה:

חייבי חטאות אין ממשכנין 
. דכיון לכפוריה חטאיה אותן

   קבעי לה לא משהי ליה:
. הוסגרתי אסתגר בקמייתא
  ונאלמתי בראשונה:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ם, ְוִנְמָצא " ֶחְזַקת תָּ ָאלֹו ּבְ    :מּוָעדׁשְ
ָעִלים  ִמין -ּבְ ּלְ   ֲחִצי ֵנֶזק,  ְמׁשַ
ם ֲחִצי ֵנֶזק.  -ְוׁשֹוֵאל  ּלֵ   ְמׁשַ

  

ָעִלים ֵבית ׁשֹוֵאל, ְוֶהֱחִזירֹו ַלּבְ    :הּוַעד ּבְ
ָעִלים  ִמין ֲחִצי ֵנֶזק,  -ּבְ ּלְ   ְמׁשַ
לּום -ְוׁשֹוֵאל  טּור ִמּכְ   . "ּפָ

  
   :ָאַמר ָמר

ם ְוִנְמָצא מּוָע " ֶחְזַקת תָּ ָאלֹו ּבְ    :דׁשְ
ָעִלים  ִמין ֲחִצי ֵנֶזק,  -ּבְ ּלְ   ְמׁשַ
  . "ֲחִצי ֵנֶזק -ְוׁשֹוֵאל 

  
אי? ֵליָמא ֵליּה  ִאיִלי!  :ְוַאּמַ ִאיִלי, ַאְרָיא לֹא ׁשְ   ּתֹוָרא ׁשְ

  
  : ַרבָאַמר 

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
יר ּבֹו  ִהּכִ ָחןׁשֶ הּוא ַנּגְ   . ׁשֶ

  
   :ְוֵניָמא ֵליּה 
ִאיִלי ם ׁשְ ִאיִלי! מּוָעד לֹ  ,ּתָ   א ׁשְ

  
ּלּוֵמי,  ֵעית ׁשַ א ִנְזָקא ּבָ ְלּגָ ם ֲהָוה ּפַ ָאַמר ֵליּה: סֹוף סֹוף ִאי ּתָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

א ִנְזָקא.  ְלּגָ ים ּפַ ּלֵ א ַנִמי ִזיל ׁשַ ּתָ   ָהׁשְ
  

  ְוֵניָמא ֵליּה: 
ם ִמּגּופֹו!  ּלֵ ּתַ ם ֲהָוה ִמׁשְ   ִאי ּתָ

  
ָאַמר ֵליּה: סֹוף סֹוף, ַאּתְ  ּום ּדְ ּלּוֵמי ְלִדיִדי?ִמׁשּ ֵעית ׁשַ    !ָלאו ּתֹוָרא ּבָ

  
 ְוֵניָמא ֵליּה: 

ְטִריָנא!    מ,ב ם ֲהָוה מֹוֵדיָנא ּוִמּפַ   ִאם ּתָ
  

ָאַמר א ִנְזָקא ָממֹוָנא,  :ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ְלּגָ   ּפַ
ם הּוא ֲהָוה ַמֲעִריְקָנא ֵליּה ְלַאְגָמא!    ֵניָמא ֵליּה: ִאי ּתָ

  
א    ,ֶאּלָ

ַמא    :י ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ
יָנא ְוַתְפֵסיּה  י ּדִ ים ּבֵ ַאְקּדֵ גֹון ּדְ    .ּכְ

  
ִמים ֲחִצי ֵנֶזק?  ,ִאי ָהִכי ּלְ אי ְמׁשַ ָעִלים ַאּמַ   ּבְ

ֲהֵדיּה!  יָנא ּבַ עּוֵיי ּדִ ּתַ ָלא ָמֵציָנא ְלִאׁשְ יָדא ַמאן ּדְ יּה ְלתֹוַראי ּבִ ְסּתֵ   ֵניָמא ֵליּה: ַאְתּפַ
  

ָאַמר ֵליּה: ִאי ּום ּדְ ְקִלי ֵליּה?!  ִמׁשּ ְך ָהוּו ׁשָ יּה ִניֲהָלְך, ָלאו ִמיּנָ   ַאֲהַדְרּתֵ
  

יּה ִניֲהֵליּה, ֲהָוה ַמֲעִריְקָנא ֵליּה ְלַאְגָמא!  :ְוֵניָמא ֵליּה    ִאי ַאֲהַדְרּתֵ
  

ָאַמר ֵליּה  ּום ּדְ ִמי? :ִמׁשּ ּלְ ּתַ יה ֲהוּו ִמׁשְ    !סֹוף סֹוף, ָלאו ֵמֲעִלּיָ
  

ִאית ֵלי   ּה ִנְכֵסי, ָהִניָחא ֵהיָכא ּדְ
ֵלית ֵליּה ִנְכֵסי א ְלֵמיַמר - ֵהיָכא ּדְ    ?ַמאי ִאיּכָ

  רש"י
. והזיק בבית ונמצא מועד

   שואל:
בעלים משלמין ח''נ ושואל חצי 

. דנטירותא דתם מיהא נזק
מקבל עליה ובעלים הואיל ולא 

   הודיעוהו משלמין החצי:
. שהזיק בתוך הועד בבית שואל

   ימי שאילתו ג' פעמים:
. ואח''כ הזיק והחזירו לבעלים

בעלים משלמין חצי נזק לקמן 
מפרש טעמא דקסבר רשות 

   משנה ופרכינן רישא לסיפא:
. נטירותא אריא לא שאילי

דאריא לא קבילית עלי דאי תם 
   הוה נגח: הוה לא

. אבל לא שהכיר בו שהוא נגחן
ידע שנגח ג' נגיחות הלכך 
נטירותא [דתם] נגח קביל עליה 

   והוה לי' לנטורי:
  . ולא משלי:מגופו

. דפלגא הוה מודינא ומפטרינא
  נזקא קנסא ומודה בקנס פטור:

  
  

    

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

210

  
ָאַמר ֵליּה  ּום ּדְ ְדָנא ְלָהֵאיְך ִמ  :ִמׁשּ ְעּבַ ּתַ ְדָנא ְלִדיָדְך, ָהִכי ַנִמי ִמׁשְ ְעּבַ ּתַ ִמׁשְ י ֵהיָכא ּדְ י ּדְ ּכִ   ָנָתן. ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י "   אֹוֵמר:  ָנָתןַרּבִ

ה  ִין ַלּנֹוׁשֶ ה, ְונֹוְתִנים ָלֶזהִמּנַ ּמֹוִציִאין ִמּזֶ ִין ׁשֶ ֲחֵבירֹו, ִמּנַ ֲחֵבירֹו ָמֶנה, ַוֲחֵבירֹו ּבַ    ?ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר ם לֹו" :תַּ ר ָאׁשַ 100"ְוָנַתן ַלֲאׁשֶ

  .  "(במדבר ה, ז) 
   

  
  

                                                           
100
ם  ר ָאׁשַ תֹו יֵֹסף ָעָליו ְוָנַתן ַלֲאׁשֶ רֹאׁשֹו ַוֲחִמיׁשִ מֹו ּבְ יב ֶאת ֲאׁשָ ר ָעׂשּו ְוֵהׁשִ אָתם ֲאׁשֶ   לוֹ  ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחּטָ
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ָעִלים" ֵבית ׁשֹוֵאל ְוֶהֱחִזירֹו ַלּבְ    :הּוַעד ּבְ

ָעִלים  ִמין ֲחִצי נֵ  -ּבְ ּלְ   ֶזק, ְמׁשַ
לּום -ְוׁשֹוֵאל  טּור ִמּכְ   . "ּפָ

  
  . הנָּ ׁשַ ְמ ְרׁשּות  - ֵסיָפא 
א  הְרׁשּות ֵאיָנּה  - ֵריׁשָ ּנָ   ! ְמׁשַ

  
י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ

ְבָרא    !ּתַ
ָנה זֹו.  ָנה זֹו לֹא ׁשָ ָ ׁשּ   ִמי ׁשֶ

  
ה   ָאַמר:  ַרּבָ

א ְרׁשּות ֵאיָנּה  ֵריׁשָ הִמּדְ ּנָ    ,ְמׁשַ
ָנהֵאיָנּה  ֵסיָפא ַנִמי ְרׁשּות   . ִמׁשְ

ְת ֵליּה ְלתֹוַראי.  -  ְוֵסיָפא ַהְיינּו ַטֲעָמא ְמַייֲעּדַ ִמיָנְך ּדִ ל ּכְ ָאַמר ֵליּה: ָלאו ּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפַ
ֵסיָפא הְרשּות  :ִמּדְ ּנָ   , ְמׁשַ

א ַנִמי  הְרׁשּות  - ֵריׁשָ ּנָ   , ְמׁשַ
א ַהְיינּו ַטֲעָמא ּום  :ְוֵריׁשָ הֹוֵלְך ּדְ ִמׁשּ ָעָליו ָעָליו - ָכל ָמקֹום ׁשֶ ם ּבְ   .ׁשֵ

  
  
  
  

  רש"י
. רישא אין רשות משנה

בתיובתא מייתי לה אמאי קתני 
ים רישא כשהועד בבית בעל

והזיק בבית שואל חייב באותה 
   נגיחה נזק שלם:

. קשיא אהדדי ומי ששנה תברא
   זו לא שנה זו:

. לא שלך היה לאו כל כמינך כו'
   ולא נזהרת בשמירתו:

. כלומר רישא נמי רשות משנה
חד תנא הוא ולתנא דרישא ס''ל 
נמי הך דסיפא דרשות משנה 
ורישא משום הכי הרי הוא 

וי רשות בחזקתו שאין כאן שינ
שכל מקום שהולך שם בעליו 

  עליו:
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יב ִמיָתה - ׁשֹור ָהִאְצָטִדין "    ."ֵאינֹו ַחּיָ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ַח?  י ִמְזּבֵ   ַמהּו ְלַגּבֵ

  
רָאַמר:  ַרב ׁשֵ    .ּכָ

מּוֵאלוּ  סּול.  ׁשְ   ָאַמר: ּפָ
  
ר :ָאַמר ַרב" ׁשֵ   .ָאנּוס הּוא - "ּכָ
  
מּוֵאלוּ " סּול :ָאַמר ׁשְ   ֲהֵרי ֶנֱעַבד ּבֹו ֲעֵביָרה.  - "ּפָ
  

   :ֵמיִתיֵבי

ֵהָמה"" (ויקרא א, ב)"ִמן ַהּבְ
ע -  101 ְרּבָ    .ְלהֹוִציא ֶאת ָהרֹוֵבַע ְוֶאת ַהּנִ

ָקר" ֱעַבד, - "ִמן ַהּבָ    ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנֶ
   ְלהֹוִציא ֶאת ַהּמּוְקֶצה, - אן""וִמן ַהּצֹ 
  ֶאת ַהּנֹוֵגַח. ְלהֹוִציא  - אן""ּוִמן ַהּצֹ 

י  ָאַמר ְמעֹוןַרּבִ   : ׁשִ
ה ֶנֱאַמר "רֹוֵבַע " :ִאם ֶנֱאַמר   , "נֹוֵגַח " :ָלּמָ

ה ֶנֱאַמר "נֹוֵגַח " :ְוִאם ֶנֱאַמר   ? "רֹוֵבַע " :ָלּמָ
ּנֹוֵגַח,  ֵאין ּבַ רֹוֵבַע ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

רֹוֵבַע.  ֵאין ּבָ ּנֹוֵגַח ׁשֶ   ְוֵיׁש ּבַ
ה בּ  - רֹוֵבַע  ָרצֹון, ָעׂשָ   ֹו אֹוֶנס ּכְ
ָרצֹון.  - נֹוֵגַח  ה ּבֹו אֹוֶנס ּכְ   לֹא ָעׂשָ
ם ּכֹוֶפר,  - נֹוֵגַח  ּלֵ   ְמׁשַ
ם ֶאת ַהּכֹוֶפר.  - רֹוֵבַע  ּלֵ   ֵאינֹו ְמׁשַ

  . "הּוְצַרְך לֹוַמר רֹוֵבַע ְוהּוְצַרְך לֹוַמר נֹוֵגַח  ,ְלִפיָכךְ 
ָר  -רֹוֵבַע " :ָקָתֵני ִמיַהת ה ּבֹו אֹוֶנס ּכְ   צֹון, ָעׂשָ

ָרצֹון - נֹוֵגַח  ה ּבֹו אֹוֶנס ּכְ   . "לֹא ָעׂשָ
   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא

ן   .ָלאו ְלָקְרּבָ
  

   .לֹא, ִלְקָטָלא
  

ָרא,  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
ן,  ִאי ָאְמַרּתְ ְלָקְרּבָ   ּדְ

ָרצֹון ה ּבֹו אֹוֶנס ּכְ    ,נֹוֵגַח לֹא ָעׂשָ
ִתיבָלאו  יֵדיּה ּכְ   ,אֹוֶנס ּדִ

ִתיב! ְוָלאו ָרצֹון ּדִ    יֵדיּה ּכְ
א ָלאו ִלְקָטָלא    .ֶאּלָ

  
  

                                                           
101
ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ   ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ן ַלה ּדַ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ְנֶכם 'ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן ּתַ ֵהָמה ִמן ַהּבָ   ִמן ַהּבְ

  רש"י
. שגבי נוגח מהו לגבי מזבח

ברצון והמית אדם פשיטא לן 
   דפסול כדלקמן:

. ממקצת בהמות מן הבהמה
   ולא כולן:

. ע''פ עד להוציא רובע ונרבע
אחד או ע''פ הבעלים שלא נסקל 

   דפסול לגבי מזבח:
. שעשאו ע''ז את הנעבד
   והשתחוה לו:

. שייחדו להקריב קצההמו
   לע''ז:
. שהמית את האדם ע''פ הנוגח

עד אחד או ע''פ בעלים ונפטר מן 
   הסקילה:

. אם נאמר רובע למה נאמר נוגח
הרי שניהן שוין בעבירה לענין 

   סקילה במקום עדים:
. רובע עשה בו אונס כרצון

דנרבע אנוס הוא ונסקל כרובע 
   דכתיב ואת הבהמה תהרוגו:

. ו אונס כרצוןנוגח לא עשה ב
   דכתיב כי יגח ולא שיגיחוהו:

. לקמן רובע אינו משלם כופר
   מפרש:

   . דלענין קרבן מיירי:לאו לקרבן
. ולהכי קאמר נוגח לא לקטלא

לא עשה בו אונס כרצון לענין 
סקילה במקום עדים הלכך אי 
לא מעטיה קרא לענין קרבן לא 
נפקא לן מרובע אפילו כי עבד 

ל הוא ברצון דלפסול דהא ק
   מרובע לענין קטלא:

. משמע לא עשה בו לא עשה
הכתוב אונס כרצון ומהיכא 

  נפקא ליה דפשיטא ליה: 
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   :ָאַמר ָמר

ם ֶאת ַהּכֹוֶפר,  - נֹוֵגַח " ּלֵ   ְמׁשַ
ם ֶאת ַהּכֹוֶפר - רֹוֵבַע  ּלֵ   . "ֵאינֹו ְמׁשַ

  
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ַקְרָנא - ַרְבַעּה ְוַקְטַלּה ּדְ  :ִאיֵליָמא י ַקְטַלּה ּבְ י ַקְטַלּה  ,ַמה ּלִ    ?ְרִביָעהּבִ ַמה ּלִ
א  ּום ּדְ ַהאי  - ַרְבַעּה ְולֹא ַקְטַלּה ּדְ ְוֶאּלָ ם ּכֹוֶפר ִמׁשּ ּלֵ   !הּוא לֹא ַקְטַלּה ּדְ לֹא ְמׁשַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

  ַרְבַעּה ְולֹא ַקְטַלּה, ּדְ ְלעֹוָלם 
יָנא ְוַקְטלּוָה,  ַאְתיּוָה ְלֵבי ּדִ   ּדְ

ֵתיָמא   מא,א ֵמ ^ :ַמהּו ּדְ ַקְטַלּה ּדָ ַמאן ּדְ    ,יּכְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

  ַרְבַעּה ְוַקְטַלּה, ּדְ ְלעֹוָלם 
ָיא לָ  ְרִביָעהךְ ּוְדָקא ַקׁשְ י ַקְטַלּה ּבִ ַקְרַנִים ַמה ּלִ י ַקְטַלּה ּבְ    ?: ַמה ּלִ

יק,  - ֶקֶרן  וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ   ּכַ
וָנתֹו ַלֲהָנַאת ַעְצמֹו.  - ַהאי  ּוָ   ּכַ

  
ִליִגי ַמאי ּפְ   ?ּבְ

  
ק: ּבְ  יּזָ ֲחַצר ַהּנִ י ִתינֹוק ּבַ ּבֵ ְרָסה ַעל ּגַ ּדָ   ֶרֶגל ׁשֶ

ֵיי  ם ּכֹוֶפר - ְלַאּבַ ּלֵ   ְמׁשַ
ם ּכֹוֶפר.  -ְלָרָבא  ּלֵ   לֹא ְמׁשַ

  
ַרב ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ    :ּתַ

יב ִמיָתה,  - ׁשֹור ָהִאיְצָטִדין "   ֵאינֹו ַחּיָ
ַח,  י ִמְזּבֵ ר ְלַגּבֵ   ְוָכׁשֵ

ְמע הּוא ּכִ ֵני ׁשֶ הִמּפְ ֶ   .  "ּוׂשּ
   

  רש"י
. דאילו ברה''ר אין בחצר הניזק

חייב ברגל לדברי הכל דכתיב 
   בשדה אחר בפ' קמא (דף ג:):

. אע''פ שלא לאביי משלם כופר
נתכוון להזיק דהא אוקי דרבעה 

לה משלם ולא קטלה הא קט
  כופר:
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ָנה             ִמׁשְ

ַגח ֶאת ָהָאָדם ּוֵמת ּנָ    :ׁשֹור ׁשֶ
ם ּכֹוֶפר,  - מּוָעד  ּלֵ   ְמׁשַ

טּור ִמן ַהּכֹוֶפר.  - ְוָתם    ּפָ
יִבין ִמיָתה.  - ֶזה ָוֶזה וְ    ַחּיָ

ֵבן,    ְוֵכן ּבְ
ַבת.    ְוֵכן ּבְ

ים ְסָלִעים,  -ָנַגח ֶעֶבד אֹו ָאָמה  לׁשִ   נֹוֵתן ׁשְ
הוּ  ין ׁשֶ יָנר ֶאָחד ,א ָיֶפה ֵמָאה ָמֶנהּבֵ א ּדִ ֵאינֹו ָיֶפה ֶאּלָ   .  ּוֵבין ׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

ם ָקְטִליַנן ֵליּה  ִמּתָ    ,ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ
ַחּתְ ָלּה?  -מּוָעד  ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ַמאי ָעְסִקיַנן ֵני ָאָדם.  :ָהָכא ּבְ ה ּבְ לׁשָ ֲאָמדּוהּו ִלׁשְ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

יַרב    ָאַמר:  ַאׁשִ
ָנא ָלאו  לּום הּואאּוְמּדָ   . ּכְ

ַמאי ָעְסִקיַנן א ָהָכא ּבְ ֵני ָאָדם.  :ֶאּלָ ה ּבְ לׁשָ ן ִלׁשְ יּכֵ ּסִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

  ָאַמר:  ַרב ְזִביד
ֵהמֹות.  ה ּבְ לׁשָ ָהַרג ׁשְ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
  מּוָעד ִלְבֵהָמה ָהֵוי מּוָעד ְלָאָדם?! וּ 
  

א ָאַמר  יִמיֶאּלָ   : ַרב ׁשִ
ה ּגֹוִים.  לׁשָ ָהַרג ׁשְ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
ָרֵאל?וּ     !מּוָעד ְלגֹוִים ָהֵוי מּוָעד ְלִיׂשְ
  

א ָאַמר י  ֶאּלָ ן ָלִקיׁש ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ֵני ָאָדם ְטֵרָפה,  ה ּבְ לׁשָ ָהַרג ׁשְ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
ֵלם?    !ּומּוָעד ִלְטֵרָפה ָהֵוי מּוָעד ְלׁשָ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ ּפָ   : ַרב ּפַ

   ,ל ַוֲעַרק ָלַאְגָמאַט ָק ּדְ 
  ַטל ַוֲעַרק ָלַאְגָמא. ָק ּדְ 
  

ֵריּה    ָאַמר:  ַרב ִאיָקאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ
גֹון ׁשֶ    . הּוְזמּו זֹוְמֵמי זֹוְמִמיןּכְ

  
ֵעיַנן  יר.  - ָהִניָחא ִאי ְלַייעּוֵדי ּתֹוָרא ּבָ ּפִ   ׁשַ

ֵעיַנן  ְבָרא ּבָ א ִאי ְלַייעּוֵדי ּגַ   לֹא ֲהָוה ָיַדְעָנא!  :ֵמיַמר ָאַמר ֵליּה  - ֶאּלָ
  

ָאְמִרי גֹון ּדְ יּה ֲהָוה ָקֵאי.  :ּכְ ּבֵ ָקֵטיל ּתֹוֵריּה, ּגַ ל ֵאיַמת ּדְ   ּכָ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
יִרין  ַמּכִ ֹור - ּבְ ַעל ַהׁשּ    ,ֶאת ּבַ

  רש"י
  מתני' 

. דבתם וזה וזה חייבין מיתה
   נמי כתיב סקל יסקל:
. בן קטן וכן בבן וכן בבת

ותינוקת קטנה חייב עליהן 
   סקילה וכופר כגדולים:

  
  גמ' 

. שאמדוהו לשלשה בני אדם
שרץ אחריהן זה אחר זה וברחו 
מפניו ואמדו שאם לא ברחו היה 

   הורגן:
לפיכך לא  .שסיכן ג' בני אדם

נסקל בשנים הראשונים וכשנגח 
שלישי מתו כולם הלכך משלם 

   עליו כופר:
   . בתמיה:הוי מועד לאדם

. לא קטלינן ליה דגברא אטרפה
   קטילא קטיל:

   . בתמיה:הוי מועד לשלם
. לאחר דקטל וערק לאגמא

   שהעידו בו ברח:
. כשנגח שהוזמו זוממי זוממין

ב' נגיחות ראשונות והעידו בו ב' 
כיתות עדים באו כת אחת 
והזימום ופטרוהו וכשנגח נגיחה 
שלישית והעידו בו באתה כת 
המזמת להזימן והוזמה אותה 
הכת אף על הזמות ראשונות 
ונמצא השור מועד ומשלם כופר 

   על השלישית:
. הניחא אי לייעודי תורא בעינן

   ג' ימים דכתיבי בקרא:
. הרי נגח שלש נגיחות בג' שפיר

שלא נתקיימה  ימים ואע''ג
העדאתו אלא בכת אחת לא 

   איכפת לן:
. אלא אי לייעודי גברא בעינן

   שלשה ימים:
. ב' נגיחות אמר לא הוה ידענא

הראשונות דאינטריה שהמזימין 
   הטעוני:

. שהמזימין גביה הוה קאי
העידו דגביה הוה קאי וראה 

   בנגיחותיו:
. משכחת לה דלא רבינא אמר

ן נסקל בשתים הראשונות כגו
שהעדים המעידים עליו אין 

  מכירין את השור ובג' הוכר:
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יִרין  ֹור.  -ְוֵאין ַמּכִ   ֶאת ַהׁשּ
  

ד?    ַמאי ֲהָוה ֵליּה ְלֶמְעּבַ
    

ָאְמִרי ֵליּה: ּת  ּום ּדְ ַבְקָרךָ  ךְ ֹוָרא ַנְגָחָנא ִאית לָ ִמׁשּ    ,ּבְ
ְקָרְך.   י ּבַ ֵעי ָלְך ָנטּוֵרי ּכּוּלֵ   ִאיּבָ

 

  רש"י
. לבעלים למיעבד מאי הוה ליה

  ואמאי מחייבת ליה כופר:
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        בבבב- - - - מא, אמא, אמא, אמא, א .20
יִבין ִמיָתה"    ,ְוֶזה ָוֶזה ַחּיָ

ֵבן,    ְוֵכן ּבְ
ַבת   . "ְוֵכן ּבְ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֱאַמר" ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ֹור""ָסקֹ  ִמּמַ ֵקל ַהׁשּ 102ל ִיּסָ
ֵביָלה ִהיא, ֵאיִני י -  (שמות כא, כח)  ּנְ   ֹוֵדַע ׁשֶ

ֲאִכיָלהוּ     ?ְנֵביָלה ֲאסּוָרה ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר רֹו" ַמה תַּ ׂשָ   ? "לֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ

ינֹו  ְגַמר ּדִ ּנִ ָחטֹו ְלַאַחר ׁשֶ ִאם ׁשְ תּוב ׁשֶ יד ְלָך ַהּכָ ֲאִכיָלה.  -ַמּגִ   ָאסּור ּבַ
ִין?  ֲהָנָאה ִמּנַ ֲאִכיָלה, ּבַ א ּבַ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ֹור ָנִקי" :ְלמּוד לֹוַמרתַּ    . "ּוַבַעל ַהׁשּ
  

ַמע?    ַמאי ַמׁשְ
  

ן זֹוָמא ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
אֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  ָאָדם ׁשֶ לּום" :ּכְ ל ּכְ ֶהם ֲהָנָאה ׁשֶ ָכָסיו ְוֵאין לֹו ּבָ לֹוִני ָנִקי ִמּנְ   ."ָיָצא ִאיׁש ּפְ

  
אי  רֹו"ּדְ ּוִמּמַ ׂשָ ֲאִכיָלה? ּדִ ְלֵהיָכא  "לֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ָאסּור ּבַ ינֹו ׁשֶ ְגַמר ּדִ ּנִ ָחטֹו ַאַחר ׁשֶ   ׁשְ

ֵהיָכא  ינוֹ ּדִ ֵאיָמא ּדְ ְגַמר ּדִ ּנִ ָחטֹו ְלַאַחר ׁשֶ ֲאִכיָלה הּוא,  ,ׁשְ ֵרי ּבַ   ׁשָ
רֹו""ְוַהאי  ׂשָ ַסְקֵליּה ִמְסָקל לֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ   .ְלֵהיָכא ּדְ

ֲהָנָאה הּוא, כִּ ּדְ  י ְד ָאסּור ּבַ הַרּבִ   ּו, ַאּבָ
י  ָאַמרּדְ  הוּ ַרּבִ י  ָאַמר ַאּבָ   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ    – "לֹא תֹאְכלּו" ,"לֹא תֹאֵכל" ,אַכל""לֹא יֹ  :ּכָ
ַמע,  ,ְוֶאָחד ִאיּסּור ֲהָנָאה ,ֶאָחד ִאיּסּור ֲאִכיָלה ַמׁשְ   ּבְ

ְנֵבי ַרט ְלָך ּבִ ּפֵ ֶדֶרְך ׁשֶ תּוב, ּכְ ָפֵרט ְלָך ַהּכָ ּיְ   ָלה: ַעד ׁשֶ
ְנִתיָנה,  -ְלֵגר    ּבִ

ְמִכיָרה!  -ְוַלּגֹוי    ּבִ
  

ָרא  :ָאְמִרי ָנֵפיק ֵליּה ִאיּסּור ֲאִכיָלה ְוִאיּסּור ֲהָנָאה ִמּקְ י ֵהיָכא ּדְ   , "לֹא יאַכל"ִמ ָהֵני ִמיּלֵ
ֵקל" ָנְפָקא, "ָסקֹ ִאיּסּור ֲאִכיָלה ִמ ּדְ ֲאָבל ָהָכא    ל ִיּסָ

ְך ַהאי  ְעּתָ רֹו""לֹ ִאי ָסְלָקא ּדַ ׂשָ   הּוא,  ִאיּסּור ֲהָנָאה א ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ
  "לֹא ֵיָהֶנה".  - ִנְכּתֹוב ַרֲחָמָנא

  , "לֹא ֵיָאֵכל" ,ִאי ַנִמי
רֹו" ׂשָ ה ִלי?  "ֶאת ּבְ   ָלּמָ

ְחֵטיּה  ׁשַ ר, ּדְ ׂשָ ֵעין ּבָ ֲעָבֵדיּה ּכְ ב ּדַ ַאף ַעל ּגַ   ָאסּור.  -ּדְ
  

  : ָמר זּוְטָראַמְתִקיף ָלּה 
י ֵאיָמא ָהֵני   :ִמיּלֵ

ַחט ּבֹו, ָב ּדְ ֵהיָכא    מא,ב ֲעָבֵדיּה ַדק צֹור ְוׁשָ ֵעין ְסִקיָלה,  ּדַ   ּכְ
ין  ַסּכִ ֲחֵטיּה ּבְ ׁשַ   לֹא!  - ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

  
אֹוַרְייָתא? ִתיָבא ּבְ ין ּכְ    !ָאְמִרי: ַאּטּו ַסּכִ

   :ְוָהְתַנן
צֹור וּ " ל ָיד ּבְ ַמּגַ ֹוֵחט ּבְ ִחיָטתֹו ּכְ  ,ָקֶנהְב ַהׁשּ יָרהׁשְ   . (חולין טו:) "ׁשֵ
  
ָנְפָקא ֵליּה ִאיּסּור ֲאִכיָלה ְוִאיּסּור ֲהָנָאה ִמ וְ  א ּדְ ּתָ רֹו"ָהׁשְ ׂשָ   , (שמות כא, כח) "לֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ

ֹור ָנִקי" ה ִלי?  (שמות כא, כח) "ַבַעל ַהׁשּ   ָלּמָ
  
  ֲהָנַאת עֹורֹו. לַ 
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ֹור ָנִק   רֹו ּוַבַעל ַהׁשּ ׂשָ ֹור ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ֵקל ַהׁשּ ה ָוֵמת ָסקֹול ִיסָּ ָ ח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאׁשּ   יְוִכי ִיּגַ

  רש"י
. דהכי משמע לאחר שנגמר דינו

קרא משבא שור לידי סקילה 
   יסקל ושוב לא יאכל את בשרו:

. ואתא להיכא דסקליה מסקל
לא יאכל לאוסרו בהנאה 

ו ונקי מבעיא ליה וכדרבי אבה
לדרשה אחריתי לחצי כופר 
ולדמי ולדות כדלקמן. כדרך 
שפרט לך בנבילה. שכתב לך בה 
לא תאכלו והוצרך הכתוב לפרש 
לך בה היתר הנאה לגר אשר 
בשעריך וגו' אלמא לא תאכלו 

   איסור הנאה הוי משמע:
. דמפיק קרא לאיסור ה''מ

   הנאה בלשון אכילה:
אה היכא דנפיק לן אכילה והנ

. אגב דמורי לן נמי מלא יאכל
אאכילה מפיק ליה בלשון 

   אכילה:
אבל הכא דאכילה נפקא לן 

. אי להנאה מסקול יסקל
   גרידתא אתא לכתוב לא יהנה:

. אפילו לדידך לכתוב לא אי נמי
   יאכל ותו לא:

. אלא לאו את בשרו למה לי
לאשמועינן אע''ג דעבדיה כעין 
בשר שחוטה בהכשר אסור 

הנאה דהשתא באכילה וב
אצטריך ליה לקרא לאפוקי 

   בלשון אכילה:
  . דאסור אם שחטו:אימא ה''מ

. דהיינו כעין היכא דבדק צור
   סקילה (בא) באבנים:

. אטו סכין כתיבא באורייתא
שתהא שחיטתו חשיבא להתיר 

   יותר משחיטת צור:
והשתא דנפקא ליה אכילה 

. כרבי אבהו והנאה מלא יאכל
להיכא דשחטיה וכ''ש להיכא 
  דסקליה בעל השור נקי למה לי:
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רֹו הּוא  ׂשָ ְך ָאִמיָנא: ּבְ ְעּתָ ָסְלָקא ּדַ ֲהָנָאהּדְ ּדְ    ,ָאסּור ּבַ
ֲהָנָאה, ָב ֲא  ֵרי ּבַ ּתְ   ל עֹורֹו ִנׁשְ

ַמע ָלן ֹור ָנִקי" :ָקַמׁשְ   . "ַבַעל ַהׁשּ
  

ִקי ֵליּה ְלַהאי  ַמּפְ ֵאי ּדְ ּנָ ֹור ָנִקי"ּוְלָהָנְך ּתַ ַעל ַהׁשּ ה ַאֲחִריָנא,  "ּבַ   ִלְדָרׁשָ
ן103 ְדָבֵעיַנן ְלֵמיַמר ַקּמָ   ֲהָנַאת עֹורֹו ְמָנא ְלהּו?  :ּכִ

  
רֹו"ֵמ  :ָנְפָקא ְלהוּ  ׂשָ רֹו,  - "ֶאת ּבְ ֵפל ִלְבׂשָ   ֶאת ַהּטָ

   ?ַמאי ִניהוּ 
  עֹורֹו. 

  
א  ּנָ ֵריׁש.  "ֶאת"ְוַהאי ּתַ   לֹא ּדָ

ְדַתְנָיא    :ּכִ

ְמעֹון ָהֲעָמסֹוִני"   , ְנֶחְמָיה ָהֲעָמסֹוִני, ְוָאְמִרי ָלּה ׁשִ

ל  ין'ָהָיה ּדֹוֵרׁש ּכָ ּתֹוָרה 'ֶאתִּ ּבַ    ,ׁשֶ
יָון ׁשֶ  יַע ְל ּכֵ יָרא"ִהּגִ 104"ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך תִּ

יַרׁש.  (דברים ו, יג)    ּפֵ
ל  י, ּכָ ְלִמיָדיו: ַרּבִ ין'ָאְמרּו לֹו תַּ ֵהא ֲעֵליֶהן?  'ֶאתִּ תָּ ַמה תְּ ַרׁשְ ּדָ   ׁשֶ

ה. ִריׁשָ ָכר ַעל ַהּפְ י ׂשָ ְלתִּ ְך ִקּבַ ה, ּכָ ִריׁשָ ָכר ַעל ַהּדְ י ׂשָ ְלתִּ ּבַ ּקִ ם ׁשֶ ׁשֵ    ָאַמר ָלֶהם: ּכְ
א ּבָ י  ַעד ׁשֶ ד:  ֲעִקיָבאַרּבִ   ְוִליּמֵ

יָרא" ְלִמיֵדי ֲחָכִמים -  "ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך תִּ   .  "ְלַרּבֹות תַּ
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 וס וילנא שלושת מילים אלו בסוגרים מרובעות, והן בגירסת הכתבי יד.בדפ 
104
ֵבַע  'ֶאת ה  ָ ׁשּ מֹו ּתִ יָרא ְואֹתֹו ַתֲעבֹד ּוִבׁשְ   ֱאלֶֹהיָך ּתִ

  רש"י
. דהיינו כעין א דבדק צורהיכ

   סקילה (בא) באבנים:
. אטו סכין כתיבא באורייתא

שתהא שחיטתו חשיבא להתיר 
   יותר משחיטת צור:

והשתא דנפקא ליה אכילה 
. כרבי אבהו והנאה מלא יאכל

להיכא דשחטיה וכ''ש להיכא 
   דסקליה בעל השור נקי למה לי:

. כדתניא דפירש את לא דריש
   מהן נחמיה:

   . ריבויין:גמיןאתין ו
. שהגיע לאת ה' אלהיך תירא

  לא ידע מה לרבות:
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        מב, אמב, אמב, אמב, א    ––––    מא, במא, במא, במא, ב .21
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֹור ָנִקי""    – (שמות כא, כח) 105"ּוַבַעל ַהׁשּ

י    אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזרַרּבִ
  . ֲחִצי כֹוֶפרֵמ ָנִקי 

י  ָאַמר לוֹ    : יָבאֲעִק ַרּבִ
א ִמּגּופֹו,  ם ֶאּלָ ּלֵ תַּ   ַוֲהלֹא הּוא ַעְצמֹו ֵאין ִמׁשְ

ם ְלָך" "ָהִביֵאהוּ  ּלֵ ין ִויׁשַ   ! ְלֵבית ּדִ
י  ָאַמר לוֹ    : ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

יב ִמיָתה? ַחּיָ ֶזה ׁשֶ יִני, ּבְ ּדִ ֵעיֶניָך, ׁשֶ ְך ֲאִני ּבְ    !ּכָ
ֵהִמית ֶאת ָהָאָדם  ׁשֶ א ּכְ יִני ֶאּלָ    ,י ֵעד ֶאָחדַעל ּפִ   ֵאין ּדִ

ָעִלים י ּבְ   ."אֹו ַעל ּפִ
  

י ְבָעִלים,  ְקָנס הּואַעל ּפִ   ! מֹוֶדה ּבִ
  

ָרה.  -  ּכּוְפָרא: ָקָסַבר ּפָ   ּכַ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
י  ָאַמר לוֹ "   : ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

יב ִמיָתה?ֲעִקיָבא ַחּיָ ֶזה ׁשֶ יִני ּבְ ּדִ ֵעיֶניָך, ׁשֶ ְך ֲאִני ּבְ    !, ּכָ
יִני ֶא  וןֵאין ּדִ ּוֵ ִמְתּכַ א ּבְ ֵהָמה ְוָהַרג ֶאת ָהָאָדם,   :ּלָ   ַלֲהרֹוג ֶאת ַהּבְ

ָרֵאל,    ְלגֹוי ְוָהַרג ִיׂשְ
יָמא ן ַקּיָ   . "ִלְנָפִלים ְוָהַרג ּבֶ

  
א?  ֵריׁשָ   ֵהי ָאַמר ֵליּה ּבְ

  
ֲהָנא ֵמיּה  ַרב ּכָ ְ   ָאַמר:  ָרָבאּדְ ִמׁשּ

ון" ּוֵ א.  "ִמְתּכַ ֵריׁשָ   ָאַמר ֵליּה ּבְ
  

ֵמיּה  יּוֵמיַרב ַטְב  ְ   ָאַמר:  ָרָבאּדְ ִמׁשּ
א.  "ֵהִמית" ֵריׁשָ   ָאַמר ֵליּה ּבְ
  

ֲהָנא" ֵמיּה ּדְ  ַרב ּכָ ְ ון"ָאַמר:  ָרָבאִמׁשּ ּוֵ א "ִמְתּכַ ֵריׁשָ    - "ָאַמר ֵליּה ּבְ
ד  ל ְלַצּיָ ם,ָמׁשָ ִגים ִמן ַהּיָ ֹוֶלה ּדָ ׁשּ    ׁשֶ

ח ַרְבְרֵבי    מב,א ּכַ ֵקיל –ַמׁשְ    ,ׁשָ
  ֵקיל. ׁשָ  - זּוְטֵרי 

  

ֵמיּה  ַרב ַטְביּוֵמי" ְ א "ֵהִמית"ָאַמר:  ָרָבאּדְ ִמׁשּ ֵריׁשָ    – "ָאַמר ֵליּה ּבְ
ם,  ִגים ִמן ַהּיָ ֹוֶלה ּדָ ׁשּ יד ׁשֶ ל ְלַצּיָ   ָמׁשָ

ח זּוְטֵרי  ּכַ ֵקיל,  - ַמׁשְ   ׁשָ
ח ַרְבְרֵבי  ּכַ ֵקיל ַרְבְרֵבי -ַמׁשְ ֵדי זּוְטֵרי ְוׁשָ    .ׁשָ
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ֹור ָנִק   רֹו ּוַבַעל ַהׁשּ ׂשָ ֹור ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ֵקל ַהׁשּ ה ָוֵמת ָסקֹול ִיסָּ ָ ח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאׁשּ   יְוִכי ִיּגַ

  רש"י
. דלא תימא נקי מחצי כופר

כשהמית משלם חצי כופר כי 
   היכי דבנזקין ח''נ:

. פשיטא אמר לו רבי עקיבא
דפטור והלא אם חייב היה אין 
תשלומיו אלא מגופו וזה 
שנסקל ממה משלם יאמרו לו 

ו לך בעלים הביאהו לב''ד וישלמ
   הימנו:

. אין מדרשי זה שאני אין דיני
דורש אלא כשהמית על פי עד 
אחד שאינו נסקל אבל ממונא 
אימא לשלם להכי אצטריך 

   קרא:
. פטור וכי היכי מודה בקנס

דמפטר מקטלא מפטר נמי 
מכופר ולמה לי קרא והוא הדין 
דהוה מצי למפרך אעד אחד 

   פשיטא דפטור:
. לפיכך אי קסבר כופרא כפרה

לא מעטיה הוה אמינא ליחייב 
בין בעד אחד בין ע''פ עצמו כי 

   היכי דתיהוי ליה כפרה:
. דפטור אלא במתכוון להרוג כו'

מסקילה כדתנן במתני' (לקמן 
   דף מד.):

. מתכוון אמר ליה ברישא
דראיה גדולה היא דלהאי ודאי 
אצטריך קרא אבל המית על פי 
עד אחד כו' ראיה קטנה היא 

ה מודה בקנס דאיכא לאותובי
פטור ובעד אחד נמי איכא 
למימר פשיטא דלא מחייב דהא 
תרי בעינן לאפוקי ממונא 

  ואפילו גבי מועד נמי פטור:
. ברישא שקיל להו משכח רברבי

וכי הדר משכח זוטרי שקיל 
הכא נמי אע''ג דראייה גדולה 
אמר ליה ברישא כי הדר משכח 

   ראייה זוטרתי אמרה ניהליה:
שא שקיל להו . ברימשכח זוטרי

סבר דלמא לא משכח אחריני 
וכי הדר משכח רברבי ולית ליה 
מנא כולי האי דליחזקינהו 
לכולהו שדי זוטרי ושקיל רברבי 
ה''נ המית אמר ליה ברישא 
דאכתי לא הוה ידע ליה מילתא 
דעדיפא מיניה כי הדר משכח 

  הך הדר ביה מקמייתא:
  

    

  



ה –מסכת בבא קמא פרק ד'    ""ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ַאְרָּבָעה ַוֲחִמׁשָּ
 

219

        מב, אמב, אמב, אמב, א .22
ְנָיא ִאיָדְך:    ּתַ

ֹור ָנִקי""    – (שמות כא, כח) "וַבַעל ַהׁשּ

י  ִליִליַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַהּגְ
ֵמי ְוָלדֹות.    ָנִקי ִמּדְ

י  ָאַמר לוֹ    : ֲעִקיָבאַרּבִ
הֲהֵרי הּוא אֹוֵמר:  ָ ים ְוָנְגפּו ִאׁשּ צּו ֲאָנׁשִ 106""וִכי ִיּנָ

   ,(שמות כא, כב)  
ים" ָווִרים -  "ֲאָנׁשִ   . "ְולֹא ׁשְ
  

יר ּפִ י ָקָאַמר  ׁשַ   !ֲעִקיָבאַרּבִ
  

ֵריּה ָאַמר  א ּבְ   : ַרב ִאיִדיּדְ  ַרב עּוּלָ
   .ִאיְצְטִריךְ 

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ים"" :ָסְלָקא ּדַ ָווִרים - "ֲאָנׁשִ ים,  "ְולֹא ׁשְ   ַהּדֹוִמין ַלֲאָנׁשִ
ים מּוָעִדין  ָווִרים מּוָעִדין,  -ָמה ֲאָנׁשִ   ַאף ׁשְ

ם  יב,  - ָהא ּתָ   ִמיַחּיַ
ַתב  ֹור ָנִקי" :ַרֲחָמָנאּכְ   טּור. ָפ ּדְ  -  "ַבַעל ַהׁשּ

  
  : ָרָבאָאַמר 

א?!  ַמּיָ ֵמי ׁשְ ׁשְ ַאְרָעא ְוִגּיֹוָרא ּבִ יָבא ּבְ   ַיּצִ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
  ִאיְצְטִריְך, 

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ים"" :ָסְלָקא ּדַ ָווִרים - "ֲאָנׁשִ ים,  - "ְולֹא ׁשְ   ַהּדֹוִמין ַלֲאָנׁשִ
ָווִרים מּוָעִדין,  -ים מּוָעִדין ָמה ֲאָנׁשִ    ַאף ׁשְ

ְפִטיִרי, ַת ְוַקל ָוחֹוֶמר לְ  ין ּדִ   ּמִ
ַתב ַרֲחָמָנא ֹור ָנִקי" :ֲהַדר ּכְ ם  - "ַבַעל ַהׁשּ טּור –ּתָ יב.  - מּוָעד וּ  ,ּפָ   ַחּיָ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ת ַנִמי ֵניָמא ָהִכי:  י ּבֹוׁשֶ ּבֵ ה, ּגַ א ֵמַעּתָ ים""ֶאּלָ ָווִרים -  "ֲאָנׁשִ ים,  -  "ְולֹא ׁשְ   ַהּדֹוִמין ַלֲאָנׁשִ
ים מּוָעִדין  ָווִרים מּוָעִדין,  -ָמה ֲאָנׁשִ   ַאף ׁשְ

ְפִטיִרי ין ּדִ ּמִ    ,ְוַקל ָוחֹוֶמר ּתַ
ַתב ַרֲחָמָנא ֹור ָנִקי" :ֲהַדר ּכְ ם  - "ַבַעל ַהׁשּ טּור –ּתָ יב!  - ּומּוָעד  ,ּפָ   ַחּיָ

  
יָמא    :ְוִכי ּתֵ

   ,ָהִכי ַנִמי

ֹור ָנִקי"," :ִליְתֵני ,ִאי ָהִכי י  "ַבַעל ַהׁשּ ֵמי ְוָלדֹות ַרּבִ טּור ִמּדְ ִליִלי אֹוֵמר: ּפָ תוּ יֹוֵסי ַהּגְ   ! "ִמּבֹוׁשֶ
  

א ֵיי, ֶאּלָ ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ים" ה, ֵיָעְנׁשוּ  -  "ֲאָנׁשִ ָ ִאׁשּ    .ֵאין ָאסֹון ּבָ

ה ָ ִאׁשּ   ֵיָעְנׁשּו, לֹא  - ֵיׁש ָאסֹון ּבָ
ָווִרים" ב  -  "ְולֹא ׁשְ ַאף ַעל ּגַ   ֵיׁש ָאסֹון ֵיָעְנׁשּו. ּדְ ּדְ

ַתב ַרֲחָמָנא ֹור ָנִקי" :ֲהַדר ּכְ    .טּורָפ דּ , "ַבַעל ַהׁשּ
  

ר ַאֲהָבהַמְתִקיף ָלּה  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ָתא? ְלָיא ִמיּלְ ָאסֹון ּתַ    !ַאּטּו ּבְ

ָתא!  ְלָיא ִמיּלְ וָנה ּתַ ַכּוָ   ּבְ
  

ר ַאֲהָבהא ָאַמר ֶאלָּ  א ּבַ   , ַרב ַאּדָ
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ית   ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ ה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש ּכַ ָ ים ְוָנְגפּו ִאׁשּ צּו ֲאָנׁשִ ְפִלִליםְוִכי ִיּנָ ה ְוָנַתן ּבִ ָ ַעל ָהִאׁשּ   ָעָליו ּבַ

  רש"י
. נגח את האשה מדמי ולדות

   ה:ויצאו ילדי
. ונגפו אשה הרה כי ינצו אנשים

   ולא שוורים:
. דפטר להו קרא אף שוורים

מועדים הוא דפטר אבל תמין 
   ליחייבו:

. כתב רחמנא ובעל השור נקי
למימר דלא דרשינן אנשים ולא 
שוורים הדומין לאנשים אלא 

   תם פטור ומועד חייב:
. דקיימא לן גבי בושת נמי

(לקמן דף פז.). שורו שבייש 
ר ונפקא לן מכי ינצו אנשים פטו

יחדו איש ואחיו וקרבה אשת 
וגו' וקצותה את כפה ממון 

   דהיינו בושת נימא הכי כו':
. דלרבי יוסי הגלילי וכ''ת ה''נ

   משלם מועד ממון בושת:
אלא אביי ורבא דאמרי 

. להכי אצטריך דאי תרוייהו
מדר''ע הוה אמינא אנשים ולא 
שוורים הכי מידרש אנשים הוא 

יש אסון באשה לא יענשו  דכי
בדמי ולדות דקם ליה בדרבה 
מיניה אבל שוורים אפילו יש 
אסון יענשו בדמי ולדות דליכא 
   בה חיוב מיתה כתב רחמנא כו':

אטו באסון תליא מילתא 
. ואפילו יש בכוונה תליא מילתא

אסון באשה יענשו אם נתכוין 
לחבירו דסבירא ליה לרב אדא 

דרין כר' שמעון דאמר במס' סנה
באלו הן הנשרפין (דף עט.) 
נתכוון להרוג את זה והרג את 
זה פטור ממיתה וחייב ממון 
ולית ליה דתנא דבי חזקיה 
דאמר לא חלקת בו בין מתכוין 
לשאין מתכוין לחייבו ממון 
אלא לפוטרו ממון ולא יהיה 
אסון דקרא בחבירו קדריש ליה 
אם אין אסון בחבירו אפילו יש 

ון דאנשים אסון באשה יענש וכי
אהיכא דיש אסון נמי יענשו 
אשתכח דאמעיט שוורים בין 
ביש אסון בין בשאין אסון ובעל 

  השור נקי למה לי:
  

    

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ה ֵיָעְנׁשּו,  ָ ִאׁשּ ׁש ָאסֹון ּבָ ּיֵ ב ׁשֶ נּו ֶזה ְלֶזה, ַאף ַעל ּגַ ּוְ י ִנְתּכַ ים ּכִ   ֲאָנׁשִ
ה ַעְצָמּה  ָ נּו ָלִאׁשּ ּוְ י ִנְתּכַ   לֹא ֵיָעְנׁשּו.  - ּכִ

ָווִרים,  ה ַעְצָמּה ֵיָעְנׁש ּדַ ְולֹא ׁשְ ָ נּו ָלִאׁשּ ּוְ   ּו. ֲאִפיּלּו ִנְתּכַ
ַתב ַרֲחָמָנא  ֹור ָנִקי"ּכְ ְפִטיִרי.  "ַבַעל ַהׁשּ   ּדִ

  
י ֲאָתא  רֹוָמאְוֵכן, ּכִ י ִמּדָ ָווֵתיּה ַרב ַחּגַ יֵדיּה ּכְ ר ַאֲהָבהּדְ , ֲאָתא ְוַאְייֵתי ַמְתִניָתא ּבִ א ּבַ   .ַרב ַאּדָ
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        בבבב- - - - מב, אמב, אמב, אמב, א .23
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ֹור ָנִקי""    ,"ַבַעל ַהׁשּ

י    ֵמר: אוֹ  ֲעִקיָבאַרּבִ

ֵמי ֶעֶבד       ."ָנִקי ִמּדְ
    

י ְוֵניָמא    מב,ב יּה ַרּבִ    !ֲעִקיָבא ְלַנְפׁשֵ
א ִמּגּופֹו,  ם ֶאּלָ ּלֵ ּתַ   ַוֲהלֹא ַעְצמֹו ֵאין ִמׁשְ

ם ְלָך!  ּלֵ ין ִויׁשַ   ָהִביֵאהּו ְלֵבית ּדִ
  

ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ
ָחטֹו,  ָעָליו ּוׁשְ ַדם ּבְ ּקָ ׁשֶ   ּכְ

ֵתיָמאַמהּו  יּה  :ּדְ ם ִמיּנֵ ּלֵ ּתַ    ,ִליׁשְ
ַמע ָלן יּה.  :ָקא ַמׁשְ ם ִמיּנֵ ּלֵ ּתַ ֲחֵטיּה לֹא ִליׁשְ ׁשַ ב ּדְ   הֹוִאיל ּוַבר ְקָטָלא הּוא, ַאף ַעל ּגַ

  
   ,ִאי ָהִכי

ילְ  ָחטֹו!  ַרּבִ ַדם ּוׁשְ ּקָ ׁשֶ   ֱאִליֶעֶזר ַנִמי ּכְ
  

  ,ָהִכי ַנִמי
ְלָמא ִאית ֵליּה ַטֲעָמא וְ  ֲעִדיף ֵמַהאי ְוֵניָמא ֵליּה ָסַבר: ּדִ    .ַאֲחִריָנא ּדַ
  

י  ֵני ֵליּה ְוַרּבִ ָחטוֹ ֱאִליֶעֶזר ַנִמי ִליׁשְ ַדם ּוׁשְ ּקָ   !ׁשֶ
  

  : ךְ ָאַמר לָ 
ֵהָמה ְוָהַרג ֶאת ָהָאָדם, ּדְ ָהָתם הּוא  ון ַלֲהרֹוג ֶאת ַהּבְ ּוֵ   ִנְתּכַ

ר ְקָטָלא ּדְ  ָללׁשֹור ָלאו ּבַ    .הּוא ּכְ
ְעּתָ  ַסְלָקא ּדַ יב :ְך ָאִמיָנאּדְ    ,ִניַחּיֵ

  ִאְצְטִריְך ְקָרא ְלַמעּוֵטי. 
ֲחֵטיּה  ׁשַ ב ּדְ ר ְקָטָלא ֲהָוה לֹא ָצִריְך ְקָרא ַאף ַעל ּגַ ָרא ּבַ ֵמִעיּקָ   .ֲאָבל ָהָכא ּדְ

  
י ּולְ  אי ָהִכי ֲהָוהַרּבִ    !ֲעִקיָבא ַנִמי, ַוּדַ
  

א    : ַרב ַאִסיָאַמר ֶאּלָ
ַגְבָר  י ּדְ ָתא ִמּפִ ִמיַע ִליַהאי ִמיּלְ ה ׁשְ    ,א ַרּבָ

י  ?ּוַמּנוּ  ייֹוֵסי ּבְ ַרּבִ    .ֲחִניָנא ַרּבִ
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ י  הֹוִאיל ְוָאַמר :ָסְלָקא ּדַ ֵלם" :ֲעִקיָבאַרּבִ ּמֹוָתר ֵנֶזק ׁשָ ם ּבַ ּלֵ ָאָדם ְמׁשַ ָחַבל ּבְ ם ׁשֶ   , (לג.) "ַאף תָּ

ֵמי ֶעֶבד ם ַנִמי [ּדְ ּלֵ ּתַ יה, 107ִמׁשְ   ] ֵמֲעִלּיָ
ַת  ֹור ָנִקי""ב ַרֲחָמָנא ּכְ   . ַבַעל ַהׁשּ

  
י ָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאִסילְ  ֵזיָראַרּבִ

ְבֵריּה  י ְוָהא ּתַ   ֲעִקיָבא ִלְגִזיֵזיּה, ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י "   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ
יה ם ִמן ָהֲעִלּיָ ּלֵ    ?ָיכֹול ְיׁשַ

ְלמּוד לֹוַמר: ה לֹו" תַּ ה ֵיָעׂשֶ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ּמִ יה - (שמות כא, לא)  108"ּכַ ם ִמן ָהֲעִלּיָ ּלֵ ם, ְוֵאינֹו ְמׁשַ ּלֵ   !"ִמּגּופֹו ְמׁשַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
  ִאְצְטִריְך, 

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ן חֹוִרין ָיֶפה ֶסַלע נֹוֵתן ֶסַלע,  :ָסְלָקא ּדַ ּבֶ ן חֹוִרין, ׁשֶ ֶעֶבד יֹוֵתר ִמּבֶ   הֹוִאיל ּוַמְחִמיֵרִני ּבְ

                                                           
107
  מילים אלו אינן מופיעות בכתבי יד והוספו במהדורת הדפוס על פי המהרש"ל. 
108
ה ּלוֹ אֹו ֵבן ִיגָּ   ה ֵיָעׂשֶ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ח ּכַ   ח אֹו ַבת ִיּגָ

  רש"י
. כדאקשי ונימא ר''ע לנפשיה
   ליה לר' אליעזר לעיל:

. קודם כשקדם בעליו ושחטו
שנגמר דינו אצטריך ליה קרא 

   למפטריה:
לרבי . אמאי מותיב ר''ע אי הכי

אליעזר לעיל הביאהו לב''ד ולא 
אסיק אדעתיה דמצי לשנויי ליה 
כשקדם ושחטו אי לית ליה 

   טעמא אחרינא:
. ר' אליעזר שקדם אמר לך

ושחטו לא אצטריך קרא דהתם 
כי הרגו שלא בכוונה אצטריך 

   למפטריה מכופר:
. דשור לאו בר קטלא הוא כלל

ואי לא מיעטיה הוה אמינא 
   וא:עיקר חיובו כופר ה

. דשור בר קטלא הוא אבל הכא
תחילת דינו נפטר מממון ולא 
חלה עליו תשלומין דאיכא 
למימר הביאהו לב''ד הלכך כי 
קדים ושחטו נמי בלא קרא 

   מיפטר ולא צריך קרא:
. לר''ע נמי ודאי הכי הוא

   קושיא היא:
. ואע''ג נשלם דמי עבד מעלייה

דמקטיל דהא לגבי חבלת אדם 
ואינו נפטר  אין תורת תם עליו

בטענת הביאהו לב''ד כתב 
   רחמנא נקי:

והא תבריה רבי עקיבא 
. דאשמעינן בהדיא דאין לגזיזיה

משתלם אלא מגופו ואכתי 
   איכא למימר הביאהו לב''ד:

. לגבי הואיל ומחמירני בעבד
  מועד:
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י לׁשִ ים נֹוֵתן ׁשְ לׁשִ   ם, ׁשְ
ים.  לׁשִ   ְוֶעֶבד, ָיֶפה ֶסַלע נֹוֵתן ׁשְ

יה,  ֵמי ֶעֶבד ִמן ָהֲעִלּיָ ם ַנִמי ּדְ ּלֵ ּתַ   ִמׁשְ
ַתב ַרֲחָמָנא ֹור ָנִקי" :ּכְ   . "וַבַעל ַהׁשּ

  
ָוֵתיּה  ְנָיא ּכְ    :ָרָבאּדְ ּתַ

ֹור ָנִקי""    – "ַבַעל ַהׁשּ

י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ
ֵמי ֶעֶבד.    ָנִקי ִמּדְ

ֶעֶבדַוֲהלֹא ּדִ  יב ּבְ ֶבן חֹוִרין,  ,ין הּוא, הֹוִאיל ְוִחּיֵ יב ּבְ   ְוִחּיֵ
ם ְלמּוָעד,  ין תָּ ֶבן חֹוִרין ָחַלְקתָּ ּבֹו ּבֵ יב ּבְ ִחּיֵ ׁשֶ   ַמה ּכְ

ם ְלמּוָעד.  ין תָּ ק ּבֹו ּבֵ ֶעֶבד ְנַחּלֵ יב ּבְ ִחּיֵ ׁשֶ   ַאף ּכְ
  ְועֹוד, 

ל ׁשָ  ּנֹוֵתן ּכָ ן חֹוִרין ׁשֶ ם ְלמּוָעד, ַקל ָוחֹוֶמר: ּוַמה ּבֶ ין תָּ   ְוויֹו ָחַלְקתָּ ּבֹו ּבֵ
ים לֹׁשִ א ׁשְ ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאּלָ ם ְלמּוָעד ,ֶעֶבד ׁשֶ ין תָּ ֲחלֹוק ּבֹו ּבֵ ּנַ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

  !לֹא
ן חֹוִרין,  ֶעֶבד יֹוֵתר ִמּבֶ   ַמְחִמיֵרִני ּבְ

ן חֹוִרין ּבֶ    ,נֹוֵתן ֶסַלע - ָיֶפה ֶסַלע  :ׁשֶ
ים  לׁשִ ים, נֹוֵת  - ׁשְ לׁשִ   ן ׁשְ

ים,  -ְוֶעֶבד ָיֶפה ֶסַלע  לׁשִ   נֹוֵתן ׁשְ
יב?    ָיכֹול ְיֵהא ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֹור ָנִקי""תַּ ֵמי ֶעֶבד - ַבַעל ַהׁשּ   .  "ָנִקי ִמּדְ
   

  

  רש"י
. דמועד חלקת בו בין תם למועד
   משלם כופר ותם פטור:

אפילו . שאינו נותן אלא שלשים
  שוה ק' מנה:
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        מג, אמג, אמג, אמג, א    ––––    מב, במב, במב, במב, ב .24
ַנן  נּו ַרּבָ   ּתָ

ה"" ָ   , (שמות כא, כט)  109"ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ

י  ָאַמר   : ֲעִקיָבאַרּבִ
ֵדנּו? ְוִכ  א ֶזה ְלַלּמְ   י ַמה ּבָ

ה ּכְ  ָ יב ַעל ָהִאׁשּ ָבר ֶנֱאַמר -ִאיׁש ִאם ְלַחּיֵ ה :ֲהֵרי ּכְ ָ ח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאׁשּ   ! (שמות כא, כח) ""ִכי ִיּגַ
ה ְלִאיׁש:  ָ יׁש ִאׁשּ א ְלַהּקִ   ֶאּלָ

יו,  - ָמה ִאיׁש    ְנָזָקיו ְליֹוְרׁשָ

ה  ָ יָה ְנָזֶקיָה ְליֹוְר  - ַאף ִאׁשּ   . "ׁשֶ
  

י ְוָסַבר  ַעל?ַרּבִ    !ֲעִקיָבא: לֹא ָיֵרית ָלּה ּבַ
  ְוָהַתְנָיא: 

ּתֹו,  - (במדבר כז, יא)  110"ְוָיַרׁש אָתּה"" ַעל יֹוֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ַהּבַ אן ׁשֶ   ִמּכָ

ְבֵרי י  ּדִ   ! "ֲעִקיָבאַרּבִ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
כֹוֶפר,  לֹא ָאַמר א ּבְ   ֶאּלָ

א ְלַאַחר ִמיָתה, הֹוִאיל ְוֵאין ִמׁשְ  ם ֶאּלָ ּלֵ   ּתַ
  , 'ָראּוי'ַוֲהָוה ֵליּה 

ָראּוי כִּ וְ  ַעל נֹוֵטל ּבְ   מּוְחָזק. ְב ֵאין ַהּבַ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ָעָליו יּוָמת.  :ָאַמר ְקָרא ֵקל ְוַגם ּבְ ֹור ִיּסָ ה ַהׁשּ ָ   "ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ
ת ָעָליו"   . ל)-(שמות כא, כט  111ִאם ּכֶפר יּוׁשַ

  
י  ְנָזִקין לֹא ָאַמרִב וּ     !ֲעִקיָבא?ַרּבִ

   :ְוָהַתְנָיא
ה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה, " ָ ה ֶאת ָהִאׁשּ   ִהּכָ

ה –נֹוֵתן ֵנֶזק ְוַצַער  ָ    ,ָלִאׁשּ
ַעל.  - ּוְדֵמי ְוָלדֹות    ַלּבַ

ַעל  יו,  -ֵאין ַהּבַ   נֹוֵתן ְליֹוְרׁשָ
ה  ָ נֹוֵתן -ֵאין ָהִאׁשּ

112
יָה.     ְליֹוְרׁשֶ

   :ָהְיָתה
ְפ  ְחְרָרה, ׁשִ תַּ  ָחה ְוִנׁשְ

ּיֹוֶרת    מג,א   ! "ָזָכה –אֹו ּגִ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ה.  ְגרּוׁשָ   ּבִ

  
  : ַרב ַנְחָמןְוֵכן ָאַמר 

ה.  ְגרּוׁשָ   ּבִ
  
  

ה  רּוׁשָ ְדֵמי ְוָלדֹות - ָאְמִרי: ּגְ יְפלֹוג ּבִ    !ַנִמי ּתִ
  

                                                           
109
ֹור ִיסָּ   ה ַהׁשּ ָ ְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ְבָעָליו ְולֹא ִיׁשְ ְלׁשֹם ְוהּוַעד ּבִ מֹל ׁשִ ח הּוא ִמּתְ ָעָליו יּוָמתְוִאם ׁשֹור ַנּגָ   ֵקל ְוַגם ּבְ
110
ם ֶאת ַנֲח   ר ְוִאם ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתּתֶ ֲאׁשֶ ט ּכַ ּפָ ת ִמׁשְ ָרֵאל ְלֻחּקַ ְחּתֹו ְוָיַרׁש אָֹתּה ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיׂשְ ּפַ ׁשְ רֹב ֵאָליו ִמּמִ ֵארֹו ַהּקָ ה הָלתֹו ִלׁשְ ה 'ִצּוָ   ֶאת מֹׁשֶ
111
ְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִא  כטכטכטכט  ְבָעָליו ְולֹא ִיׁשְ ְלׁשֹם ְוהּוַעד ּבִ מֹל ׁשִ ח הּוא ִמּתְ ָעָליו יּוָמתְוִאם ׁשֹור ַנּגָ ֵקל ְוַגם ּבְ ֹור ִיסָּ ה ַהׁשּ ָ   . ׁשּ

ת ָעָליו לללל ר יּוׁשַ כֹל ֲאׁשֶ ְדיֹן ַנְפׁשֹו ּכְ ת ָעָליו ְוָנַתן ּפִ   ִאם ּכֶֹפר יּוׁשַ
112
  תיקון גירסה על פי מסורת הש"ס, וכך זה בכתבי יד. 

  רש"י
   . במועד כתיב:והמית איש וגו'
   . ולא לבעלה:נזקיה ליורשיה

. ונתתם את נחלתו [וירש אותה]
לשארו הקרוב אליו וגו' שארו זו 
אשתו והא ליכא למימר דלדידה 
ניתיב ירושה דידיה דהא 
ממשפחתו כתיב אלא ה''ק 
ונתתם את נחלתו לקרוב אליו 

אשתו  ממשפחתו ושארו שהיא
   הוא יורש אותה:

   . נזקיה ליורשיה:לא אמר ר''ע
. בכופר הואיל ואין אלא

משתלם אלא לאחר מיתתה. 
   הלכך לא זכתה בו מחיים:

. ולא מוחזק והוה ליה ראוי
וקיימא לן ביש נוחלין (ב''ב דף 
קיג.) דאין הבעל יורש את אשתו 
בראוי לבוא לאחר מיתתה 

   כבמוחזק לה מחיים:
ן כופר משתלם . אימאי טעמא

אלא לאחר מיתה אע''ג דכתיב 
והמית נימא דכיון שאמדוהו 

   למיתה לישתלם מחיים:
. שור אינו בסקילה [והמית כו']

עד שימות הניזק דכתיב והמית 
   איש והשור יסקל:
. התורה זכתה ודמי ולדות לבעל

לו כדכתיב בעל האשה (שמות 
   כא):

. נזק אין האשה נותנת ליורשיה
   וצער:
. שפחה ונשתחררה כו' היתה

כלומר היתה משוחררת 
  מעוברת ממשוחרר:

. מעוברת מגר ומתו או גיורת
שניהם פטור מן הכל שהוא 
קודם הואיל ואין לה יורשין כל 
הקודם בשלה זכה וזה שישנו 
בידו קודם לכל אדם אבל 
ישראלית מעוברת מישראל 
אפילו אין להם בנים יש לה 
יורשין לירש חלקה ויש לו 

ן לירש חלקו ודוקא יורשי
נשתחררה קודם חבלה אבל 
היתה שפחה כשחבל בה חייב 
בכל אפילו בדמי ולדות ויתן 
לאדוניה דדמי ולדות שפחה 
אינם אלא לבעלים שלה 
כדאמרינן לקמן בשור שנגח את 
הפרה (דף מט.) דאמר ליה 
   חמרתא מעברתא אזקת מינאי:

. עסקינן ומש''ה נותן בגרושה
  החבלה:ליורשיה שגירשה אחר 
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אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ֵמי ְוָלדֹות  ,ַהּתֹוָרה ָתה ּדְ ַעללַ ִזּכְ   , ּבַ

ְזנּות.  א ָעֶליָה ּבִ   ֲאִפיּלּו ּבָ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ה" :ָאַמר ְקָרא ָ ַעל ָהִאׁשּ ית ָעָליו ּבַ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ   . (שמות כא, כב)  113"ּכַ
  

בּו ָמעֹות,  ּגָ גֹון ׁשֶ ה ּכְ   ְונֹוְקָמּה ְלַרּבָ
בּו ַקְרַקע ּגָ גֹון ׁשֶ   !ּוְלַרב ַנְחָמן ּכְ

  
הָאַמר ּדְ    : ַרּבָ

בּו ַקְרַקע    ֵיׁש לֹו, - ּגָ
בּו ָמעֹות    ֵאין לֹו.  - ּגָ

  
  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמןוְ 

בּו ָמעֹות    ֵיׁש לֹו,  - ּגָ
בּו ַקְרַקע    ֵאין לֹו!  - ּגָ

  
ַנן ַרּבָ א ּדְ יּבָ י ִלְבֵני ַמֲעָרָבא ַאּלִ    ,ָאְמִרי: ָהֵני ִמיּלֵ

י.   ַרּבִ י ָקָאְמִרי ָהָכא ּכְ   ּכִ
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ה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה ְולֹ    ָ ים ְוָנְגפּו ִאׁשּ צּו ֲאָנׁשִ ְפִלִליםְוִכי ִיּנָ ה ְוָנַתן ּבִ ָ ַעל ָהִאׁשּ ית ָעָליו ּבַ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ   א ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש ּכַ

  רש"י
   . אבועל הקפיד:בעל האשה

. למה להו ונוקמה לרבה כו'
לרבה ולר''נ לאוקמה בגרושה 
לוקמה מר כדאית ליה ומר 
כדאית ליה ביש נוחלין נוקמה 
לרבה כגון שגבו ב''ד מעות מן 
המזיק לשלם נזק וצער ואע''פ 
שנתחייב לה מחיים לא עדיף 

   ממלוה בשטר:
רקע . יורשין קדאמר רבה גבו

במלוה שהלוה אביהם יש לו 
לבכור פי שנים דהוה ליה 
כמוחזק דהאי קרקע אשתעבד 

   ליה לאבוהון:
. פי שנים דלאו גבו מעות אין לו

הני מעות הניח אביהן והוי 
   ראוי:

. ור''נ אמר גבו מעות יש לו
דכמוחזק דמי שהרי מעות הלוה 

   אביהם ומעות נטלו:
. דקרקע לא גבו קרקע אין לו

יהם והוי ראוי והכא הניח אב
נמי לוקמא ר''נ כגון שגבו קרקע 

   דהוי ראוי:
. הני מילי דאפלוג רבה אמרי

   ור''נ ביש נוחלין:
. דשלחו אליבא דבני מערבא

בכור נוטל פי שנים במלוה ולא 
ברבית ואוקימנא אליבא דרבנן 
דפליגי עליה דרבי דאמרי אין 
בכור נוטל פי שנים בשבח 
 ששבחו נכסים לאחר מיתת

אביהן דאי רבי אפילו ברבית 
נמי שקיל פי שנים דשבחא 
דממילא הוא ופרשוה רבה ור''נ 
להא דבני מערבא דאמרי לרבנן 
בכור נוטל פי שנים במלוה מר 

   בגבו מעות ומר בגבו קרקע:
. בגרושה ולא וכי אמרי הכא

   מוקמינן לה בהכי:
. דאמר בכור נוטל פי שנים כרבי

בשבח דכמוחזק דמי וכ''ש 
וה דכמאן דגביא דמי לא במל

שנא גבו קרקע ולא שנא גבו 
מעות הלכך אי לאו דגירשה 
שקיל דבעל כבכור ומיהו בכופר 
אפילו רבי מודה דראוי הוא 
דהואיל ואין בו שום חיוב 
מחיים לא הוי כשבחא 

   דממילא:
. ה''מ לבני מערבא אליבא ה''ג

  דרבנן כי קאמר הכא כרבי:
  

    

  



ה –מסכת בבא קמא פרק ד'    ""ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ַאְרָּבָעה ַוֲחִמׁשָּ
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        בבבב- - - - מג, אמג, אמג, אמג, א .25
י  ָאַמר ְמעֹון ּבֶ ַרּבִ   : ן ָלִקיׁש ׁשִ

וָנה  ַכּוָ ּלא ּבְ ֵהִמית ֶאת ָהֶעֶבד ׁשֶ ָקִלים,  - ׁשֹור ׁשֶ ים ׁשְ לׁשִ ְ טּור ִמׁשּ   ּפָ
ֱאַמר:  ּנֶ לֹ ׁשֶ ֶסף ׁשְ ן ַלאדֹ "ּכֶ ָקִלים ִיתֵּ ים ׁשְ ֵקל"ׁשִ ֹור ִיּסָ   , (שמות כא, לב)  114ָניו ְוַהׁשּ

ְסִקיָלה  ֹור ּבִ ַהׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ ִמין  -ּכָ ּלְ ָעִלים ְמׁשַ לֹ ַהּבְ ָקִלים, ׁשְ ים ׁשְ   ׁשִ
ְסִקיָלה ֹור ּבִ ָקִלים.  -  ֵאין ַהׁשּ ים ׁשְ לׁשִ ִמין ׁשְ ּלְ ָעִלים ְמׁשַ   ֵאין ַהּבְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

וָנה  ַכּוָ ּלא ּבְ ן חֹוִרין ׁשֶ ֵהִמית ּבֶ טּור ִמּכֹוֶפר,  -ׁשֹור ׁשֶ   ּפָ
ֱאַמר ּנֶ ָעָליו יּוָמת. ִאם ּכֹ  :ׁשֶ ֵקל ְוַגם ּבְ ֹור ִיּסָ ת ָעָליו" ֶפר"ַהׁשּ   . ל)- (שמות כא, כט  115יּוׁשַ

ְסִקיָלה  ֹור ּבִ ַהׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ ִמין ּכֹוֶפר,  -ּכָ ּלְ ָעִלים ְמׁשַ   ּבְ
ְסִקיָלה  ֹור ּבִ ִמין ּכֹוֶפר.  - ֵאין ַהׁשּ ּלְ ָעִלים ְמׁשַ   ֵאין ּבְ

  
ֵיי ֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ

לֹוִני",   :"ֵהִמית ׁשֹוִרי ֶאת   ּפְ
לֹוִני" ׁשֹורֹו "                       :אוֹ  ל ּפְ י ַעְצמוֹ  -ׁשֶ ם ַעל ּפִ ּלֵ   . "ֲהֵרי ֶזה ְמׁשַ

  .ַמאי ָלאו ּכֹוֶפר
  

ִמים.    לֹא, ּדָ
  

ִמיםִאי  לֹוִני" "ֵאיָמא ֵסיָפא:  -  ּדָ ל ּפְ י ַעְצמוֹ  -"ֵהִמית ׁשֹוִרי ֶאת ַעְבּדֹו ׁשֶ ם ַעל ּפִ ּלֵ   ,"ֵאינֹו ְמׁשַ
ִמים  אי לֹא?  -ְוִאי ּדָ   ַאּמַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ּנּוֵיי לָ ָיכֵ  א   :ךְ יְלָנא ְלׁשַ ִמים,  - ֵריׁשָ   ּדָ
  ְקָנס,  -ְוֵסיָפא 

יָנא לָ  ּנֵ ִחיָקא לֹא ְמׁשַ ּנּוָייא ּדְ   .ךְ ִמיהּו ׁשִ
ִמים.     ִאיִדי ְוִאיִדי ּדָ

ן חֹוִרין  :ִמיהוּ    מג,ב י ַעְצמֹו, ּדִ ּבֶ ם ּכֹוֶפר ַעל ּפִ ּלֵ   ְמׁשַ
ֵמי    ?ְוֵהיִכי ּדָ

ִאי ֲאתּו ָסֲהֵדי ְוַאְס  ְקַטלּדְ יּה ּדִ ם ֲהָוה ִאי מּוָעד ֲהָוה,  ,ִהידּו ּבֵ   ְוָלא ָיְדִעי ִאי ּתָ
י ַעְצמוֹ ּדִ מּוָעד הּוא, ּדְ ְוָאַמר ָמֵריּה  ם ּכֹוֶפר ַעל ּפִ ּלֵ   .ְמׁשַ

א ֵעִדים  ֵליּכָ ִמים.  -ֵהיָכא ּדְ ם ּדָ ּלֵ   ְמׁשַ
י ַעְצמֹו,  ם ְקָנס ַעל ּפִ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ י ֶעֶבד ׁשֶ ּבֵ   ּגַ

ֵמי? ְוֵהיכִ    י ּדָ
ְקַטל,  יּה ּדִ ִאי ֲאתּו ֵעִדים ְוַאְסִהידּו ּבֵ   ּדְ

ם ֲהָוה ִאי מּוָעד ֲהָוה    ,ְוָלא ָיְדִעי ִאי ּתָ
י ַעְצמֹו.  - ְוָאַמר ָמֵריּה מּוָעד הּוא ם ְקָנס ַעל ּפִ ּלֵ ּתַ   לֹא ִמׁשְ

א ֵעִדים  ֵליּכָ ִמים.  -ֵהיָכא ּדְ ם ּדָ ּלֵ   לֹא ְמׁשַ
  

מּוֵאל ּבַ ְמִתיב    : ר ַרב ִיְצָחקַרב ׁשְ
ֶבן חֹוִרין " יב ּבְ ַחּיָ ל ׁשֶ ֶעֶבד,  - ּכָ יב ּבְ   ַחּיָ

ִמיָתה ין ּבְ כֹוֶפר ּבֵ ין ּבְ   . "ּבֵ
א "ּכֹוֶפר" ֶעֶבד ִמי ִאיּכָ    ?!ּבְ

א ָלאו  ִמיםֶאּלָ   ! ּדָ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
   .הּוא, מֹוִתיב ָלּה ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה 
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ֵקל  ֹור ִיסָּ ן ַלאדָֹניו ְוַהׁשּ ָקִלים ִיּתֵ ים ׁשְ לֹׁשִ ֶסף ׁשְ ֹור אֹו ָאָמה ּכֶ ח ַהׁשּ   ִאם ֶעֶבד ִיּגַ
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ְלׁשֹם ְוהּוַעד כטכטכטכט  מֹל ׁשִ ח הּוא ִמּתְ ָעָליו יּוָמת ְוִאם ׁשֹור ַנּגָ ֵקל ְוַגם ּבְ ֹור ִיסָּ ה ַהׁשּ ָ ְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ְבָעָליו ְולֹא ִיׁשְ   . ּבִ

ת ָעָליו לללל ר יּוׁשַ כֹל ֲאׁשֶ ְדיֹן ַנְפׁשֹו ּכְ ת ָעָליו ְוָנַתן ּפִ   ִאם ּכֶֹפר יּוׁשַ

  רש"י
. מסקילהשור שלא בכוונה פטור 

כדתנן במתני' (לקמן דף מד.) 
נתכוין להרוג את הבהמה כו' 
וילפינן לה בגמרא כמיתת בעלים 

   כך מיתת השור:
אין השור בסקילה אין הבעלים 

. ור''א דאמר לעיל משלמין כופר
(דף מא:) אין דיני אלא במתכוין 
להרוג כו' פליג עליה דמדאיצטריך 
קרא למפטריה בתם שלא בכוונה 

ועד שלא בכוונה (בר כופר מכלל דמ
הוא ועוד מתניתין בהדיא תנא 
לקמן דפליגי עליה דקתני מועד 
שלא בכוונה) פטור ממיתה וחייב 
בכופר ורבה אקרא סמיך ומוקמינן 
למתני' דלקמן כוותיה דהאי דקתני 
מתני' פטור מכופר ומסקילה 

   קאמר:
. במועד אוקימנא או שורו של פלוני

ית בפירקא קמא קתני מיהת המ
   שורי את פלוני משלם ע''פ עצמו:

. ואע''ג דאין השור מאי לאו כופר
בסקילה שהרי הודה ואמרו כמיתת 
בעלים כך מיתת השור ואדם 

   בהודאתו אינו נהרג:
. הא דקתני משלם לאו לא דמים

בתורת כופר דניבעי כפרה דאפילו 
לא משלם נמי כגון אי לית ליה 
נכסי לאו בכלל עונש הוא דאין 

בלא סקילה דשור אבל היכא כופר 
דאית ליה נכסי ע''כ משלם דמים 
דלא גרעה מיתה מנזקין דאילו 
אזקיה אע''ג דאינו בסקילה בעי 
לשלומי ליה פחת דמיו ה''נ משלם 

   דמיו ליורשיו:
. דשלשים אינו משלם ע''פ עצמו

   של עבד קנס הן:
. כלומר ואי ס''ד יש ואי דמים

תורת נזקין להיכא דקטליה וע''כ 
כי היכי דבן חורין במקום שאין 
כופר משלם דמיו עבד נמי במקום 
שאין קנס משלם דמיו ואמאי קתני 

   דלא:
  . בתרי טעמא:שנוייא דחיקא
. דאשכחן ביה כופר מיהו בן חורין

   ע''פ עצמו:
. והיכי דמי כגון דאתו סהדי כו'

דהכא ודאי משלם כופר דכופרא 
כפרה ולא קנסא דליפטר משום 

והיכא דליכא עדים הודאת עצמו 
כלל הוא דפטרנא מכופר משום 
גזירת הכתוב דאין השור בסקילה 
והכא הרי השור בסקילה בהעדאת 
העדים דאי נמי תם הוי בר סקילה 
הוא הלכך היכא דליכא עדים כלל 
דאינו בר כופר משלם דמים אבל 
עבד דלא משכחת ביה קנס ע''פ 
עצמו דאי נמי אתו סהדי ואמרי 

עינן אי תם אי קטל עבד ולא יד
מועד ואמר מריה מועד הוא דפטור 
מקנס אע''ג דהשור בסקילה ואפילו 
תם כדאמרינן לקמן כל שחייב 
מיתה בבן חורין חייב בעבד מיהו 
מודה בקנס פטור הלכך כי ליכא 

   עדים כלל אפילו דמים לא משלם:
. וקתני כל שחייב אלא לאו דמים

בבן חורין חייב בעבד וכיון דאמרת 
ין ע''פ עצמו משלם דמים בן חור

אמאי קתני לגבי עבד אינו משלם 
    ע''פ עצמו:
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ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ

הּה ָאַמר ֵלי    :ַרּבָ
ֶבן חֹוִרין יב ּבְ ַחּיָ ל ׁשֶ י ֵעִדים ּכֹוֶפר ָהִכי ָקָתֵני: ּכָ וָנה ַעל ּפִ ַכּוָ    ,ּבְ

ֶעֶבד  יב ּבְ   ְקָנס.  - ַחּיָ
ִמים י ֵעִדים, ּדָ וָנה ַעל ּפִ ַכּוָ ּלא ּבְ ֶבן חֹוִרין, ׁשֶ יב ּבְ ַחּיָ    ,ְוָכל ׁשֶ

י ֵעִדי וָנה ַעל ּפִ ַכּוָ ּלא ּבְ ֶעֶבד, ׁשֶ יב ּבְ ִמים. ַחּיָ   ם, ּדָ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
י ֵעִדים  ,ִאי ָהִכי וָנה ַעל ּפִ ַכּוָ ּלא ּבְ ֹו ׁשֶ ִמים!  - ִאׁשּ ם ּדָ ּלֵ   ְנׁשַ

  
ם? ּדְ ּוְמָנא ֵליּה ְלָרָבא  ּלֵ   לֹא ְמׁשַ
ְתַנן:  ַרף ִעּמֹו "ִאיֵליָמא ִמּדִ פּות לֹו ְוֶעֶבד ָסמּוְך לֹו ְוִנׂשְ ִדי ּכָ יב.  -ָהָיה ּגְ   ַחּיָ

ַרף ִעּמֹו  ֶעֶבד פּות לֹו ּוְגִדי ָסמּוְך לֹו ְוִנׂשְ טּור –ּכָ    ?ּפָ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָהָאַמר 
ל ֶעֶבד גּופֹו ׁשֶ ית ּבְ ִהּצִ גֹון ׁשֶ    ,ּכְ

יּה.  ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ ָקם ֵליּה ּבִ   ּדְ
  

א ֵמָהא    ,ְוֶאּלָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ּבֹור " ֵאׁש ִמּבַ    –חֹוֶמר ּבָ
ָהֵאׁש מּוֶעֶדת ֶלֱאכֹול  ֵאין ָראּוי ָלּה, ׁשֶ ָבר ׁשֶ ין ּדָ ָבר ָהָראּוי ָלּה ּבֵ ין ּדָ   ּבֵ

ּבֹור ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ   . "ַמה ׁשּ
ּבֹור לֹא ָקָתֵני,  ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ ִמים, ַמה ׁשּ וָנה ּדָ ַכּוָ ּלא ּבְ ֶמת ׁשֶ ּלֶ ָהֵאׁש ְמׁשַ   ְוִאיּלּו, ׁשֶ

יר!  ּיֵ ָנא ְוׁשִ ְלָמא ּתְ   ּדִ
  

א:    ֶאּלָ
ע ֲעָיא ֵליּה ָרָבא ּגּוֵפיּה ִאּבַ    :ּוֵיי ִמּבָ

ִמים, אֹו לֹא?  ם ּדָ ּלֵ וָנה, ִמי ְמׁשַ ַכּוָ ּלא ּבְ ֹו ׁשֶ   ִאׁשּ
  

י ׁשֹור הּוא  :ִמי ָאְמִריַנן ּבֵ ם ּכֹוֶפר, ְב ּדִ ּגַ ּלֵ וָנה ְמׁשַ   ַכּוָ
ִמים,  ם ּדָ ּלֵ וָנה ְמׁשַ ַכּוָ ּלא ּבְ   ׁשֶ

ם ּכֹוֶפר,  ּלֵ וָנה לֹא ְמׁשַ ַכּוָ ֹו ּבְ   ֲאָבל ִאׁשּ
ּלא  ִמים. ׁשֶ ם ּדָ ּלֵ וָנה ַנִמי לֹא ְמׁשַ ַכּוָ   ּבְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ִמים,  ם ּדָ ּלֵ א ּכֹוֶפר, ְמׁשַ ֵליּכָ ב ּדְ וָנה ַאף ַעל ּגַ ַכּוָ ּלא ּבְ י ׁשֹורֹו ׁשֶ ַגּבֵ יָון ּדְ   ּכֵ

ב  ֹו ַנִמי ַאף ַעל ּגַ י ִאׁשּ ּבֵ וָנה ִמיַהתְב ּדִ ּגַ ַכּוָ ּלא ּבְ ם ּכֹוֶפר, ׁשֶ ּלֵ וָנה לֹא ְמׁשַ ִמים?  ַכּוָ ם ּדָ ּלֵ   ְמׁשַ
  

   .ְוָלא ָיְדִעיַנן
יקוּ     .ּתֵ

  
  
  

  רש"י
. הכי הכי קאמר כל שחייב כו'

פירושא דברייתא דקתני כל לאו 
במודה מפי עצמו קאי אלא 
בהעדאת עדים כסתם כל באי לב''ד 
והעדאת עדים ליכא מידי דמחייבת 
בבן חורין דלא מיחייב בעבד והכי 

ב בבן חורין בכוונה קאמר כל שחיי
ע''פ עדים כופר כלומר כל שחייב 
בבן חורין כופר כגון בכוונה וע''פ 
עדים חייב נמי בעבד בכוונה ע''פ 
עדים קנס שלשים דהא השור 
בסקילה וכל שחייב בבן חורין דמים 
והיכי דמי כגון שלא בכוונה ע''פ 
עדים חייב נמי בעבד דמים אבל ע''פ 

שלם דמים עצמו אע''ג דבבן חורין מ
בעבד פטור כדאמרן הואיל ומצינו 
חילוק בע''פ עצמו בין כופר דבן 
חורין לקנס דעבד אבל בעדים שלא 
בכוונה לא אשכחן חומרא בכופר 
מבקנס דהכא והכא פטור הלכך 

   לגבי דמים תרוייהו כי הדדי נינהו:
. דשורו שלא בכוונה ע''פ אי הכי

עדים דליתיה בתורת כופר משלם 
יש דמים למיתת אדם דמים כיון ש

במקום שאין כופר וקנס אשו נמי 
דליתיה בתורת כופר לשלם דמים 
שלא בכוונה דהא ישנה בתורת 
נזקין ומיהו בכוונה פשיטא לן 

   דפטור דקם ליה בדרבה מיניה:
   . לגדיש:היה גדי כפות לו

. אגדי ואגדיש ופטור על העבד חייב
   דהיה לו לברוח:

ונשרפו . עבד כפות לו וגדי סמוך לו
עמו פטור וקסבר רבא האי פטור 
אעבד וגדי קאמר אעבד משום דאין 
תשלומין לעבד אלא במקום קנס 
בשור המועד ואגדי משום דהיה לו 
לברוח אבל משום דקם ליה בדרבה 
מיניה לא פטר ליה דקסבר אשו 

   משום ממונו ואין כאן חיוב מיתה:
   . בפ' כיצד:האמר ר''ל

דאיכא  .כגון שהצית בגופו של עבד
עליה חיוב מיתה ואפילו אגדיש נמי 
פטר ליה משום דקם ליה בדרבה 

   מיניה:
. ליחכה נירו בין דבר שאין ראוי לה

   וסכסכה אבניו:
. ואילו שהאש משלמת שלא בכוונה

   דליכא דרבה מיניה דמים:
. דפטר ביה מיתת מה שאין כן בבור

אדם דכתיב שור ולא אדם לא 
   קתני:

דאותיב לעיל . הא אלא רבא גופיה
אשו שלא בכוונה לאו דפשיטא ליה 
דלא משלם ובתיובתא מייתי לה 
אלא בלשון בעיא אייתי לה והכי 
קאמר ליה רבא לרבה אי הכי דשור 
שלא בכוונה שאין כופר יש דמים 

   אשו שלא בכוונה מאי:
. אבל אש דבכוונה לא משלם כופר

חדא דאין כופר באש ועוד דקם ליה 
  בדרבה מיניה:

  

    

  



ה –מסכת בבא קמא פרק ד'    ""ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ַאְרָּבָעה ַוֲחִמׁשָּ
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י ֲאָתא  יִמיּכִ י ָאַמר  ַרב ּדִ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ְלמּוד לֹוַמר - (שמות כא, ל)  116"ֶפר"ּכֹ     ?"ִאם ּכֶפר" :ַמה ּתַ
ּכֹוֶפר  וָנה, ּכְ ַכּוָ ּלא ּבְ וָנהְלַרּבֹות ּכֹוֶפר ׁשֶ ַכּוָ   . ּבְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ה, ֶעֶבד ַנִמי,  א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
ְלמּוד לֹוַמר  ּלֹ  -  (שמות כא, לב)  117""ִאם ֶעֶבדַמה ּתַ וָנה! ְלַרּבֹות ֶעֶבד ׁשֶ ַכּוָ ֶעֶבד ּבְ וָנה ּכְ ַכּוָ   א ּבְ

  
יָמא: ָהִכי ַנִמי    ,ְוִכי ּתֵ

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָהָאַמר 
ּלֹ  ֵהִמית ֶאת ָהֶעֶבד ׁשֶ טוּ ׁשֹור ׁשֶ וָנה ּפָ ַכּוָ ָקִלים! א ּבְ ים ׁשְ לׁשִ ְ   ר ִמׁשּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְבָרא ָקא ָרֵמית ְבָרא ַאּגַ    ?!ּגַ
  

י ֲאָתא  י , ָאַמר ָרִביןּכִ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ְלמּוד לֹוַמר "ֶעֶבד"    ?"ִאם ֶעֶבד", ַמה ּתַ

וָנה כְ  ַכּוָ ּלא ּבְ וָנה. ְלַרּבֹות ֶעֶבד ׁשֶ ַכּוָ   ֶעֶבד ּבְ
  

ֵריׁש,  "ִאם ֶעֶבד" "ֶעֶבד"ֵמ ּוְלֵריׁש ָלִקיׁש ַנִמי ֵניָמא:    לֹא ּדָ
ֵריׁש!  - ֶפר""ִאם ּכֹ  ֶפר""ּכֹ    ַנִמי ָלא ּדָ
  

  ָאְמִרי: לֹא, 
ֵריׁש,  -  "ֶעֶבד" "ִאם ֶעֶבד"   לֹא ּדָ

ֵריׁש.  -  ֶפר"ֶפר" "ִאם ּכֹ "ּכֹ    ּדָ
  

ָנא?    ּוַמאי ׁשְ
  

לּוִמין,  -  "ֶעֶבד" "ִאם ֶעֶבד" ׁשְ ְמקֹום ּתַ ִתיב ּבִ   לֹא ּכְ
לּוִמין.   -  ֶפר""ִאם ּכֹ  ֶפר""ּכֹ  ׁשְ ְמקֹום ּתַ ִתיב ּבִ   ּכְ
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ר יוּ   ֹכל ֲאׁשֶ ְדיֹן ַנְפׁשֹו ּכְ ת ָעָליו ְוָנַתן ּפִ ת ָעָליוִאם ּכֶֹפר יּוׁשַ   ׁשַ
117
ֵקל  ֹור ִיסָּ ן ַלאדָֹניו ְוַהׁשּ ָקִלים ִיּתֵ ים ׁשְ לֹׁשִ ֶסף ׁשְ ֹור אֹו ָאָמה ּכֶ ח ַהׁשּ   ִאם ֶעֶבד ִיּגַ

  ש"יר
. אע''ג לרבות כופר שלא בכוונה

דאין השור בסקילה ופליגא 
   אדרבה:

   . לקנס:לרבות עבד שלא בכוונה
אם כופר כתיב במקום 

. דסברא דלרבויי תשלומים
אחריני אתא לתשלומין 
דלגופיה לא אצטריך דהוה ליה 

   למכתב כופר:
. אם עבד לא כתיב גבי תשלומין

אלא גבי נגיחה אם עבד יגח 
אצטריך לחלק בין עבד  ולגופיה

   לבן חורין:
  

    

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ַגח ֶאת ָהָאָדם ּוֵמת[ ּנָ ם ּכֹוֶפר,  - מּוָעד   :ׁשֹור ׁשֶ ּלֵ   ְמׁשַ

טּור ִמן ַהּכֹוֶפר.  - ְוָתם    ּפָ
יִבין ִמיָתה. - ְוֶזה ָוֶזה    ]ַחּיָ

ַבת ֵבן אֹו ּבְ   . "ְוֵכן ּבְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ח""אֹו ֵבן " ח אֹו ַבת ִיּגָ ְגדֹוִלים.  -  (שמות כא, לא)  118ִיּגָ ים ּכִ ַטּנִ יב ַעל ַהּקְ   ְלַחּיֵ

ין הּוא   : ַוֲהלֹא ּדִ
ָאָדם:  יב ׁשֹור ּבְ ָאָדם, ְוִחּיֵ יב ָאָדם ּבְ   הֹוִאיל ְוִחּיֵ

דֹוִלים,  ים ּגְ ין ְקַטּנִ ָנא ּבֵ ָאָדם ָלא ׁשְ יב ָאָדם ּבְ ִחּיֵ ׁשֶ   ַמה ּכְ
יב  ִחּיֵ ׁשֶ ים ִלְגדֹוִלים! ַאף ּכְ ין ְקַטּנִ ֲחלֹוק ּבֹו ּבֵ ָאָדם לֹא תַּ   ׁשֹור ּבְ

  
  ְועֹוד, 

  ַקל ָוחֹוֶמר הּוא: 
ְגדֹוִלים,  ים ּכִ ה ּבֹו ְקַטּנִ ּלא ָעׂשָ ָאָדם, ׁשֶ   ּוָמה ָאָדם ּבְ

ְגדֹוִלים,  ים ּכִ ַטּנִ יב ּבֹו ַעל ַהּקְ  ִחּיֵ
ְג    מד,א ים ּכִ ה ּבֹו ְקַטּנִ ָעׂשָ ָאָדם, ׁשֶ   דֹוִלים, ׁשֹור ּבְ

ְגדֹוִלים?  ים, ּכִ ַטּנִ יב ַעל ַהּקְ ִחּיֵ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
  

   ,לֹא
ָאָדם    ,ִאם ָאַמְרתָּ ָאָדם ּבְ

ָבִרים,  ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ ן ַחּיָ ּכֵ   ׁשֶ
ָבִריםּתֹ ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ ׁשֹור ׁשֶ    ?!אַמר ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר ח אֹו ַבת ִיגָּ  :תַּ ְגדֹוִלים.  -  (שמות כא, לא) ח""אֹו ֵבן ִיּגָ ים ּכִ ַטּנִ יב ַעל ַהּקְ   ְלַחּיֵ
  

מּוָעִדין,  א ּבְ   ְוֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין ָתם ִמּנַ    ?ּבְ

  
ין הּוא:    ּדִ

ן ּוַבת,  יב ּבּבֵ ה, ְוִחּיֵ ָ ִאיׁש ְוִאׁשּ יב ּבְ   הֹוִאיל ְוִחּיֵ
יב ּבְ  ִחּיֵ ׁשֶ ין תָּ ַמה ּכְ ה לֹא ָחַלְקתָּ ּבֹו ּבֵ ָ   ם ְלמּוָעד, ִאיׁש ְוִאׁשּ

ם ְלמּוָעד.  ין תָּ ֲחלֹוק ּבֹו ּבֵ ֵבן ּוַבת לֹא תַּ יב ּבְ ִחּיֵ ׁשֶ   ַאף ּכְ
  

  ְועֹוד, 
  ַקל ָוחֹוֶמר: 

ן הּוַרע ּכֹ ּכֵ ה ׁשֶ ָ ְנָזִקין, ָמה ִאיׁש ְוִאׁשּ   ָחם ּבִ
ם ְלמּוָעד,  ין תָּ   לֹא ָחַלְקתָּ ּבֹו ּבֵ

ה ּכֹ ּפָ ּיִ ן ּוַבת ׁשֶ ְנָזִקין, ּבֵ    -ָחם ּבִ
ם ְלמּוָעד?ֵאינ ין תָּ ֶהן ּבֵ ֲחלֹוק ּבָ ּלא תַּ ין ׁשֶ    !ֹו ּדִ

  
ִנין ַקל ֵמָחמּור ְלַהְחִמיר ָעָליו? : ְוִכי ּדָ    !ָאְמַרתְּ

ל? ָתם ַהּקַ ְחִמיר ּבְ מּוָעד ֶהָחמּור תַּ    !ִאם ֶהְחִמיר ּבְ
  

   ,ְועֹוד
ִמְצֹות,  יִבין ּבְ ן ַחּיָ ּכֵ ה ׁשֶ ָ ִאיׁש ְוִאׁשּ   ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ

ְצֹות. אַמ ּתֹ טּוִרין ִמן ַהּמִ ּפְ ֵבן ּוַבת ׁשֶ   ר ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר: ח" תַּ ח אֹו ַבת ִיּגָ ָתם -  "אֹו ֵבן ִיּגָ מּוָעד,  ,ְנִגיָחה ּבְ   ְנִגיָחה ּבְ

  .  "ְנִגיָחה ִלְנָזִקין ,ְנִגיָחה ְלִמיָתה
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ה ּלוֹ   ה ֵיָעׂשֶ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ח ּכַ ח אֹו ַבת ִיּגָ   אֹו ֵבן ִיּגָ

  רש"י
   . סקילה:לחייב על הקטנים

   . ולא צריך קרא:והלא דין הוא
. מיתה באדם ההורג הואיל וחייב

   את האדם:
   . מיתה שור באדם:וחייב

לא חלקת בין נהרגים קטנים 
. דכתיב כי יכה כל נפש לגדולים

   אדם אפילו קטנים במשמע:
. כו'מה אדם באדם שלא עשה 

רוצח קטן כגדול דכתיב (ויקרא כד) 
   ואיש כי יכה איש ולא קטן:

. על הנהרגין קטנים חייב בו
  כגדולים:

. שור קטן שור באדם שעשה בו
ההורג כשור גדול ההורג דהא שור 
בן יומו קרוי שור דכתיב (ויקרא 

   כב) שור או כשב כי יולד:
. שחייב בו סקילה על אינו דין

   דול:תינוק קטן כעל אדם ג
. בנזקין ארבעה דברים שכן חייב

שהשור פטור מהן ונזק לא חשיב 
   דהא שור נמי נזקא משלם:

. קטנים משמע דלעיל ת''ל בן ובת
   מיניה כתיב והמית איש או אשה:

. דקרא במועד ואין לי אלא במועד
   כתיב:

. לענין לא חלקת בין תם למועד
   סקילה:

. דאם הזיקו שהורע כחן בנזקין
   משלמין:
. דחרש שוטה וקטן פגיעתן יפה כחן

רעה החובל בהן חייב והן שחבלו 
   באחרים פטורין:

   . תם ממועד:וכי דנין קל מחמור
. על הקל דנימא כי היכי להחמיר

דחמור חייב קל נמי חייב דקדרשת 
תם ממועד במה מצינו דקתני חייב 
באיש ואשה וחייב בבן ובת במועד 
דהא חיוב דבן ובת במועד הוא 

יב וקאמרת מה חיוב דאיש דכת
ואשה (במועד) עשה בו תם כמועד 
אף בן ובת נעשה בו תם כמועד 
ואשתכח דקא ילפת תם ממועד דאי 
לא אשכחת חיוב דבן ובת במועד 
לא הוה ילפת ליה בתם מאיש 
ואשה דהא במועד גופיה אי לאו 
דרבינהו קרא לא מצית לאתויינהו 

   מדינא לעיל:
באיש . הכתוב בבן ובת אם החמיר

ואשה במועד כתב לך שהרי חמור 
   הוא לענין כופר:

. אנן מדינא בתם הקל נחמיר
   בתמיה:

. כלומר אם אמרת באיש ואשה
וק''ו דדרשת נמי בסיפא פריכא 
הוא דאם אמרת באיש ואשה כו' 
ל''א וכי דנין קל וחומר בן ובת 
שפטורין מן המצות מאיש ואשה 
וזה שמעתי וראשון מצאתי וכשר 

אחרון דהיכי פשיטא ליה הוא מן ה
הך קולא והך חומרא דקמתמה וכי 
דנין כו' והא תנא אשכח חומרא בבן 
   ובת דיפה כחן בנזקין מאיש ואשה:

. יגח יגח ת''ל או בן יגח או בת יגח
תרי זמני דריבה לה נגיחה למועד 

  ולתם למיתה ולנזקין:
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        בבבב- - - - מד, אמד, אמד, אמד, א .28
ָנה             ִמׁשְ

כֹוֶתל ְך ּבְ ָהָיה ִמְתַחּכֵ    ,ָנַפל ַעל ָהָאָדםוְ  ,ׁשֹור ׁשֶ
ין  ּוֵ ֵהָמה ְוָהַרג ֶאת ָהָאָדם,   :ַלֲהרֹוג ֶאתִנְתּכַ   ַהּבְ

ָרֵאל,  ן ִיׂשְ   ַלּגֹוי ְוָהַרג ּבֶ
יָמא  ן ַקּיָ טּור –ַלְנָפִלים ְוָהַרג ּבֶ    .ּפָ

   

ָמָרא                 ּגְ

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
יָתה,  טּור ִמּמִ   ּפָ

יב  ּכֹוֶפר.  -ְוַחּיָ   ּבְ
  
  ָאַמר:  ַרבוְ 

ה ה ּוִמּזֶ טּור ִמּזֶ   . ּפָ
  

ם הּוא אי? ָהא ּתָ    !ְוַאּמַ
  

ְדָאַמר     :ַרבּכִ
בֹורֹות,  ֵני ָאָדם ּבְ מּוָעד ִליּפֹול ַעל ּבְ   ּבְ

ְכָתִלים,  ,ָהָכא ַנִמי ֵני ָאָדם ּבִ ְך ַעל ּבְ מּוָעד ְלִהְתַחּכֵ   ּבְ
  

ר ְקָטָלא הּוא!  ,ִאי ָהִכי   ּבַ
ָלָמא ָהָתם  ׁשְ ֲחָזא ְירֹוָקא ְוָנַפל,  - ּבִ   ּדַ

א ָהכָ  א ְלֵמיַמר - א ֶאּלָ    ?!ַמאי ִאיּכָ
  

כֹוֶתל ַלֲהָנָאתֹו.  ,ָהָכא ַנִמי ְך ּבְ ִמְתַחּכֵ   ּבְ
  

  ּוְמָנא ָיְדִעיַנן? 
  

ָבַתר  יּה.  ּדְ ּדְ ְך ּבֵ   ָנַפל ָקא ִמְתַחּכֵ
  

י   מד,ב ּתִ   ְצרֹורֹות ִניְנהּו!  ,ְוַאּכַ
  

ֵריּה ָאַמר  ֲהָנאּדְ ַרב ָמִרי ּבְ   : ַרב ּכָ
ָקָאֵזיל  יּה ּדְ יּה  ִמיּנֵ   .ִמיּנֵ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ מּוֵאלּדִ ּתַ    ,ׁשְ

א    .ַרבּדְ ּוְתיּוְבּתָ
  
ִמיָתה ּוְבכֹוֶפר, " יב ּבְ   ֵיׁש ַחּיָ

יָתה,  כֹוֶפר ּוָפטּור ִמּמִ יב ּבְ   ְוֵיׁש ַחּיָ
ִמיָתה ּוָפטּור ִמן ַהּכֹוֶפר,  יב ּבְ   ְוֵיׁש ַחּיָ

ה.  ה ּוִמּזֶ טּור ִמּזֶ   ְוֵיׁש ּפָ
  

יַצד?    ָהא ּכֵ
  

וָנה מוּ  ַכּוָ ִמיָתה ּוְבכֹוֶפר.  -ָעד ּבְ יב ּבְ   ַחּיָ
וָנה  ַכּוָ ּלא ּבְ כֹוֶפר - מּוָעד ׁשֶ יב ּבְ יָתה.  ,ַחּיָ   ּוָפטּור ִמּמִ

וָנה  ַכּוָ ם ּבְ ִמיָתה ּוָפטּור ִמּכֹוֶפר.  -תָּ יב ּבְ   ַחּיָ
וָנה  ַכּוָ ּלא ּבְ ם ׁשֶ ה.  - תָּ ה ּוִמּזֶ טּור ִמּזֶ   ּפָ

  

  רש"י
. דהא לא נתכוין פטור ממיתה

מיתת דאמרינן לקמן (ע''ב) כ
בעלים אם הרג כן מיתת השור 

   שהרג:
. דדרשינן כופר אם וחייב בכופר

   כופר להביא שלא בכוונה:
. ורב אמר פטור מזה ומזה

כדדריש רבא לעיל השור יסקל 
וגו' כל זמן שהשור בסקילה 

   בעלים משלמין כופר:
. אפילו למאן והא תם הוא

דדריש אם כופר ה''מ למועד 
שלא בכוונה והאי תם הוא 

   בחיכוך זה:
במועד ליפול על בני אדם 

. לקמן בשור שנגח את בבורות
   הפרה (דף מח:):

. גבי שור שנפל על בשלמא התם
האדם בבור איכא לתרוצי 
כדמתרצינן התם דהאי דלא 
קטלינן ליה בנגיחות ראשונות 
כגון דחזא ירוקא ונפל שלא 
בכוונה על זה שראה עשב בתוך 

   פי הבור ובא לאוכלה ונפל:
. הואיל ומועד לכך א הכאאל

   מאי שלא מתכוין איכא:
. דחזינן ליה דמתחכך הכא נמי

  להנאתו ולא להפילו עליו:
. ואין כופר ואכתי צרורות נינהו

כתוב אלא בנגיחה דהוי גופו 
   ממש:

   . כותל:דקאזיל
. ע''י דחיפתו מיניה מיניה

וגלגולו כל שעה עד שמפילו עליו 
   ומיהו אינו מתכוין להרוג:

. יב בכופר ופטור מן המיתהחי
דדרשינן כופר אם כופר והיינו 

  כוותיה דשמואל:
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ּלא ּבְ וְ  ָזִקין ׁשֶ וָנה,ַהּנְ    ַכּוָ
י  יב, ַרּבִ   ְיהּוָדה ְמַחּיֵ

י  ְמעֹון ּפֹוֵטרְוַרּבִ   . "ׁשִ
  
  

י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ְיהּוָדה? ַרּבִ
  

וָנה  ַכּוָ ּלא ּבְ יב –ָיֵליף ִמּכֹוְפרֹו, ַמה ּכֹוְפרֹו ׁשֶ יב.  ,ַחּיָ וָנה ַחּיָ ַכּוָ ּלא ּבְ ָזִקין ַנִמי ׁשֶ   ַאף ַהּנְ
  

י  ְמעֹוןְוַרּבִ    ?ׁשִ
  

ָטֵליּה ָיֵליף ִמ     :ׁשֹורּדְ ּקְ
וָנה  ַכּוָ ּלא ּבְ טּור,  -ַמה ְקָטֵליּה ׁשֶ   ּפָ

וָנה  ַכּוָ ּלא ּבְ טּור.  - ַאף ְנָזִקין ׁשֶ   ּפָ
  

י  ָטֵליּה ְוַרּבִ    !ְיהּוָדה ַנִמי ֵניַלף ִמּקְ
  

לּוִמין ׁשְ לּוִמין ִמּתַ ׁשְ ִנין ּתַ     ,ּדָ
יָתה.  לּוִמין ִמּמִ ׁשְ ִנין ּתַ   ְוֵאין ּדָ

  
י    ְמעֹון ַנִמי ֵניַלף ִמּכֹוְפרֹו! ׁשִ ְוַרּבִ

  
ִנין ִחּיּוֵביּה    ׁשֹור, ּדְ ׁשֹור ֵמִחּיּוֵביּה ּדְ ּדָ

ִחּיּוֵביּה  ,ְלַאּפּוֵקי ּכֹוֶפר   ָעִלים הּוא.  ְב ּדִ ּדְ
   

  
  
  

  רש"י
. שהזיק שור שלא והנזקין

   בכוונה ולא הרג:
. דאמרינן שלא בכוונה מכופרו

   חייב מרבויא דאם כופר:
. תשלומי נזקיו חיוביה דשור

   מחמת הבור באין:
   . קטליה:מחיובי' דשור

. כפרת כופר חיובא דבעלים
  נפשו
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        מד, במד, במד, במד, ב .29
ין ַלֲהרֹוג ֶאת" ּוֵ ֵהָמה ְוָהַרג ֶאת ָהָאָדם,  ִנְתּכַ    ַהּבְ

ָרֵאל, [ ן ִיׂשְ   ַלּגֹוי ְוָהַרג ּבֶ
יָמא ַלנְ  ן ַקּיָ טּור] –ָפִלים ְוָהַרג ּבֶ   . "ּפָ

  
ין ַלֲהרֹוג ֶאת ֶזה ְוָהַרג ֶאת ֶזה  ּוֵ יב.  -ָהא ִנְתּכַ   ַחּיָ

י לֹא כְּ ּדְ ַמְתִניִתין  ְמעֹון. ַרּבִ   ׁשִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י " ְמעֹוןַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ין ַלֲהרֹוג ֶאת ֶזה ְוָהַרג ֶאת ֶזה  ּוֵ טּור –ֲאִפיּלּו ִנְתּכַ    ."ּפָ

  
י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ְמעֹון? ַרּבִ   ׁשִ

  
ָעָליו יּוָמת"ָאַמר ְקָרא: ּדְ  ֵקל ְוַגם ּבְ ֹור ִיּסָ     -  (שמות כא, כט)  119"ַהׁשּ

ָעִלים ִמיַתת ּבְ ֹור,  - ּכְ ְך ִמיַתת ַהׁשּ   ּכָ
ָעִלים  ין ֵליּה,  -ַמה ּבְ ּוֵ ִמיּכַ   ַעד ּדְ

ין ֵליּה  - ַאף ׁשֹור ַנִמי  ּוֵ ִמיּכַ    .ַעד ּדְ
  

   ?ָעִלים ּגּוַפְייהּו ְמָנַלןּוְב 
  
ין לֹו.  -  (דברים יט, יא)  120""ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו :ָאַמר ְקָראּדְ  ּוֵ ְתּכַ ּיִ   ַעד ׁשֶ
  

ַנן, ַהאי     ?ַמאי ָעְבִדי ֵליּה  "ְוָאַרב לֹו"ְוַרּבָ
  

ֵבי ָאְמִרי  י ּדְ איַרּבִ   : ַיּנַ
ָרט ַלּזֹוֵרק ֶאֶבן ְלגֹו.    ּפְ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

יֵניֶהם ִא  ָרֵאל ּבֵ ָעה ּגֹוִים ְוֶאָחד ִיׂשְ ׁשְ א ּתִ ִאיּכָ א ּגֹוִים ִניְנהוּ  - יֵליָמא ּדְ רּוּבָ יּפֹוק ֵליּה ּדְ     !ּתֵ
א  ,ִאי ַנִמי א ּוַפְלּגָ ְלּגָ   ְסֵפק ְנָפׁשֹות ְלָהֵקל!  - ּפַ

  
ְרֵאִלים ְוֶאָחד ּגֹוי,  ָעה ִיׂשְ ׁשְ א ּתִ ִאיּכָ   לֹא ְצִריָכא ּדְ

ַאף ַעל גַּ  ְרֵאִלים ִניְנהוּ ּדְ א ִיׂשְ רּוּבָ יַנְייהּו ָהֵוי ֵליּה ָקבּוַע,  ,ב ּדְ א ֲחָדא ּגֹוי ּבֵ ִאיּכָ יָון ּדְ   ּכֵ
ֵמיָכל ָק וְ  ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה ּדָ    ,בּוַע ּכְ

   .ּוְסֵפק ְנָפׁשֹות ְלָהֵקל
   

                                                           
119
ְבָעָליו ְולֹא יִ   ְלׁשֹם ְוהּוַעד ּבִ מֹל ׁשִ ח הּוא ִמּתְ ָעָליו יּוָמתְוִאם ׁשֹור ַנּגָ ֵקל ְוַגם ּבְ ֹור ִיסָּ ה ַהׁשּ ָ ְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ   ׁשְ
120
הּו ֶנֶפׁש ָוֵמת ְוָנס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל    ְוִכי ִיְהֶיה ִאיׁש ׂשֵֹנא ְלֵרֵעהּו ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו ְוִהּכָ

  רש"י
. ר' מה בעלים עד דמכוין ליה

שמעון אית ליה הך סברא גבי 
רוצח באלו הן הנשרפין 
(סנהדרין דף עט.) ורבנן פליגי 
עליה ואמרי אף בעליו נמי 
מתכוין להרוג את זה והרג את 
זה חייב דהאי וארב לו אמרי 
דבי רבי ינאי רבנן מוקמי ליה 
פרט לזורק אבן לגו לתוך 

ויש שם כנענים  חבורת אנשים
וישראלים ואיכא למימר 

   לכנענים נתכוין:
תיפוק ליה דרובא כנענים 

. ולא איצטריך קרא נינהו
   למפטריה:

. חמשה כנענים וחמשה ואי נמי
ישראלים לא איצטריך קרא 
למפטריה דרחמנא אמר 
(במדבר לה) ושפטו העדה 
והצילו העדה דהא ספק נפשות 

   להקל:
לא צריכא דאיכא תשעה 

. דאי לאו קרא הוה אליםישר
אמינא זיל בתר רובא ולישראל 
איכוין ואע''ג דדלמא לאו להאי 
איכוין נתכוין להרוג את זה 
והרג את זה חייב קא משמע לן 
קרא דהואיל והוה ליה כנעני 
קבוע ביניהן כמחצה על מחצה 
דמי וספק נפשות להקל ולכל 
מילי דקיימא לן קבוע כמחצה 

פקא על מחצה דמי מהאי קרא נ
  לן:
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        מד, במד, במד, במד, ב .30
ָנה             ִמׁשְ

ה,  ָ   ׁשֹור ָהִאׁשּ
תֹוִמים,    ְוׁשֹור ַהּיְ

  ּפֹוס, ׁשֹור ָהַאּפֹוְטרוֹ 
ר,  ְדּבָ   ׁשֹור ַהּמִ

ׁש,    ׁשֹור ַהֶהְקּדֵ
ין  ת ְוֵאין לֹו יֹוְרׁשִ ּמֵ ר ׁשֶ יִבין ִמיָתה. - ׁשֹור ַהּגֵ    ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיָ

י    ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַרּבִ
ר,  ְדּבָ   ׁשֹור ַהּמִ

ׁש,    ׁשֹור ַהֶהְקּדֵ
ת  ּמֵ ר ׁשֶ יָתה,  - ׁשֹור ַהּגֵ טּוִרין ִמן ַהּמִ   ּפְ

ֵאין ָל  ָעִליםְלִפי ׁשֶ   .  ֶהם ּבְ
   

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְבָעה -  לב)-(שמות כא, כח  121ׁשֹור"...  "ׁשֹור"    .ׁשִ

ה,  :ְלָהִביא ָ   ׁשֹור ָהִאׁשּ
תֹוִמים,    ׁשֹור ַהּיְ

  ׁשֹור ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס, 
ר,  ְדּבָ   ׁשֹור ַהּמִ

ׁש,    ׁשֹור ַהֶהְקּדֵ
י ת ְוֵאין לֹו יֹוְרׁשִ ּמֵ ר ׁשֶ    ן.ׁשֹור ַהּגֵ

י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ
ר,  ְדּבָ   ׁשֹור ַהּמִ

ׁש,    ׁשֹור ַהֶהְקּדֵ
ין  ת ְוֵאין לֹו יֹוְרׁשִ ּמֵ ר ׁשֶ יָתה,  - ׁשֹור ַהּגֵ טּוִרין ִמן ַהּמִ   ּפְ

ָעִלים ֵאין ָלֶהם ּבְ   . "ְלִפי ׁשֶ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
י  ּפֹוֵטר ָהָיה יׁש, ָנַגח ּוְלַבּסֹוף ִהְק   :ְיהּוָדה ֲאִפיּלוּ ַרּבִ   ּדִ

   .ָנַגח ּוְלַבּסֹוף ִהְפִקיר
  

אי    ?ִמּמַ
  

י ְרּתֵ ָקָתֵני ּתַ ין" :ִמּדְ ת ְוֵאין לֹו יֹוְרׁשִ ּמֵ ר ׁשֶ ר, ְוׁשֹור ַהּגֵ ְדּבָ   . "ׁשֹור ַהּמִ
  
ת" ּמֵ ר ׁשֶ    ?ַמאי ִניהוּ  - "ׁשֹור ַהּגֵ

ֵכיָון ּדְ  ין ֲהָוה ֵליּה ׁשֹור ֶהְפֵקר, ּדְ   ֵאין לֹו יֹוְרׁשִ
רׁש "ַהְיינּו  ְדּבָ ין"ַהְיינּו  "ֹור ַהּמִ ת ְוֵאין לֹו יֹוְרׁשִ ּמֵ ר ׁשֶ   !"ׁשֹור ַהּגֵ

ַמע ָלן א ָלאו ָהא ָקַמׁשְ    :ֶאּלָ
יׁש,   :ֲאִפיּלוּ ּדַ    ָנַגח ּוְלַבּסֹוף ִהְקּדִ

  ָנַגח ּוְלַבּסֹוף ִהְפִקיר. 
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
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ח  כחכחכחכח  ה ָוֵמת  ׁשֹורְוִכי ִיּגַ ָ ֵקל הַ ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאׁשּ ֹורָסקֹול ִיסָּ רֹו ּוַבַעל הַ  ׁשּ ׂשָ ֹורְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ְבָעָליו ְולֹא  ׁשֹורְוִאם   כטכטכטכט. ָנִקי ׁשּ ְלׁשֹם ְוהּוַעד ּבִ מֹל ׁשִ ח הּוא ִמּתְ ַנּגָ

ה הַ  ָ ְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ֹורִיׁשְ ָעָליו יּוָמת ׁשּ ֵקל ְוַגם ּבְ ת ָע  לללל. ִיסָּ ת ָעָליוִאם ּכֶֹפר יּוׁשַ ר יּוׁשַ כֹל ֲאׁשֶ ְדיֹן ַנְפׁשֹו ּכְ ה  לאלאלאלא. ָליו ְוָנַתן ּפִ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ח ּכַ ח אֹו ַבת ִיּגָ אֹו ֵבן ִיּגָ
ה ּלוֹ  ח הַ  לבלבלבלב. ֵיָעׂשֶ ֹורִאם ֶעֶבד ִיּגַ ן ַלאדָֹניו ְוהַ  ׁשּ ָקִלים ִיּתֵ ים ׁשְ לֹׁשִ ֶסף ׁשְ ֹוראֹו ָאָמה ּכֶ ֵקל ׁשּ   ִיסָּ

  רש"י
  מתני' 

. שאין להן שור היתומים
אפוטרופוס או שור אפוטרופוס 
של יתומין אלא שעל 

   אפוטרופוס לשומרו:
  

  גמ' 
. ז' שור כתובין שור שור ז'

   בפרשה בנוגח אדם:
. דלא תימא בעל שור האשה

   השור כתיב לשון זכר:
. שור הפקר תרי מדקתני תרתי

   זמני:
נא שור . הא דהדר תהא קמ''ל

הגר לר' יהודה דאע''ג דנגח 
בחיי הגר ומת והוי ליה הפקר 

   פטור:
  

    

  



ה"ׁשֹור ֶׁשָּנגַ  –מסכת בבא קמא פרק ד'    "ח ַאְרָּבָעה ַוֲחִמׁשָּ
 

233

ן"    ,ָיֵתר ַעל ּכֵ
י  ָאַמר    :ּוָדהְיהַרּבִ

יׁש,    ֲאִפיּלּו ָנַגח ּוְלַבּסֹוף ִהְקּדִ
טּור,  -ָנַגח ּוְלַבּסֹוף ִהְפִקיר    ּפָ

ֱאַמר: ּנֶ ְבָעָליו... ְוֵהִמית ׁשֶ   , (שמות כא, כט)  122""ְוהּוַעד ּבִ
ֶאָחד ִוין ּכְ ין ׁשָ ּדִ ֵהא ִמיָתה ְוַהֲעָמָדה ּבַ תְּ   . "ַעד ׁשֶ

  
יןּו' ַמר ּדִ ֵעיַנן 'ּגְ    ?!ָלא ּבָ

ֵקל" ְוָהא ֹור ִיּסָ ין הּוא!  "ַהׁשּ ַמר ּדִ   ּגְ
  

א ֵאיָמא ֶאָחד.   :ֶאּלָ ִוין ּכְ ין ׁשָ ין ּוְגַמר ּדִ ּדִ ֵהא ִמיָתה ְוַהֲעָמָדה ּבַ ּתְ   ַעד ׁשֶ
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ח ה  ָעָליו ְוִאם ׁשֹור ַנּגָ ֵקל ְוַגם ּבְ ֹור ִיסָּ ה ַהׁשּ ָ ְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ְבָעָליו ְולֹא ִיׁשְ ְלׁשֹם ְוהּוַעד ּבִ מֹל ׁשִ   יּוָמתּוא ִמּתְ

  רש"י
. היינו בב''ד דאין והועד בבעליו

  העדאה אלא בב''ד:
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        מה, אמה, אמה, אמה, א    ––––מד, ב מד, ב מד, ב מד, ב  .31
ָנה             ִמׁשְ

ֵקל,  הּוא יֹוֵצא ִליסָּ   ׁשֹור ׁשֶ
ָעָליו  יׁשֹו ּבְ ׁש  - ְוִהְקּדִ   .ֵאינֹו מּוְקּדָ

ָחטֹו  ׂשָ  -ׁשְ   רֹו ָאסּור. ּבְ
ָעָליו  יׁשֹו ּבְ ינֹו ִהְקּדִ ּלא ִנְגַמר ּדִ ׁש,  - ְוִאם ַעד ׁשֶ   מּוְקּדָ

ָחטֹו  ר.  -ְוִאם ׁשְ רֹו מּותָּ ׂשָ   ּבְ
  

ם  ְמָסרוֹ     ,ְלׁשֹוֵמר ִחּנָ
   ,ְלׁשֹוֵאל

ָכר א ׂשָ    ,ְלנֹוׂשֵ
   –ּוְלׂשֹוֵכר 

ָעִלים.  ַחת ַהּבְ   ִנְכְנסּו תַּ
ם ֵנֶזק ׁשָ  - מּוָעד  ּלֵ   ֵלם, ְמׁשַ

ם ֲחִצי ֵנֶזק - ְוָתם  ּלֵ   .  ְמׁשַ
   

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵהִמית, "   ׁשֹור ׁשֶ

ינוֹ  ּלא ִנְגַמר ּדִ    :ַעד ׁשֶ
  ָמכּור, ^ - ְמָכרוֹ    מה,א

יׁשֹו  ׁש,  - ִהְקּדִ   מּוְקּדָ
ָחטֹו  ר,  -ׁשְ רֹו מּותָּ ׂשָ   ּבְ

ָעָליו    מּוְחָזר.  -ֶהְחִזירֹו ׁשֹוֵמר ְלֵבית ּבְ
 ֶ ינוֹ ִמׁשּ ְגַמר ּדִ   :ּנִ

  ֵאינֹו ָמכּור,  -ְמָכרֹו 
יׁשֹו  ׁש,  - ִהְקּדִ   ֵאינֹו מּוְקּדָ

ָחטֹו  רֹו ָאסּור,  -ׁשְ ׂשָ   ּבְ
ָעָליו     ֵאינֹו מּוְחָזר. -ֶהֱחִזירֹו ׁשֹוֵמר ְלֵבית ּבְ

י    אֹוֵמר:  בַיֲעקַֹרּבִ
ינוֹ  ְגַמר ּדִ ּנִ ֶ    :ַאף ִמׁשּ

  . "ָזרמּוְח  –ֶהְחִזירֹו ׁשֹוֵמר ִלְבָעָליו 
  

ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ    :ֵליָמא ּבְ
ַנן ָסְבִרי ַרּבָ ִאיּסּוֵרי ֲהנָ  :ּדְ ָך ְלָפֶניָך"ֵאין אֹוְמִרין ּבְ ּלְ   . ָאה "ֲהֵרי ׁשֶ

י  ָך ְלָפֶניָך"?  :ב ָסַברַיֲעקֹ ְוַרּבִ ּלְ ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה "ֲהֵרי ׁשֶ   אֹוְמִרין ּבְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
י ָעְלָמא כּוּלֵ ָך ְלָפֶניָך",  :ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאהאֹוְמִרין ּבְ  ּדְ ּלְ   "ֲהֵרי ׁשֶ

ן ִנְפלֹוג ּדְ  ֶפַסחִאם ּכֵ   . ְלִעְנַין ָחֵמץ ּבְ
א ָהָכא ּבְ  ָפָניו'ֶאּלָ ּלא ּבְ ל ׁשֹור ׁשֶ ינֹו ׁשֶ ְלִגי 'ּגֹוְמִרין ּדִ     :ָקִמיּפַ
ַנן ָסְבִרי ַרּבָ ָפָניו,  :ּדְ א ּבְ ל ׁשֹור ֶאּלָ ינֹו ׁשֶ   ֵאין ּגֹוְמִרין ּדִ

יּה ִניֲהִלי ֲהָוה ַמֲעַרְקָנא ֵליּה ְלַאְגָמא,  ָאַמר ֵליּה: ִאי ַאֲהַדְרּתֵ   ּדְ
ֲהֵדיּה.  יָנא ּבַ עּוֵיי ּדִ ּתַ לֹא ָיֵכיְלָנא ְלִאׁשְ יָדא ּדְ יּה ְלתֹוַראי ּבִ ּתֵ ׂשְ א ַאְתּפַ ּתָ   ָהׁשְ

  
י  ָפָניו,  :ב ָסַברַיֲעקֹ ְוַרּבִ ּלא ּבְ ל ׁשֹור ׁשֶ ינֹו ׁשֶ   ּגֹוְמִרין ּדִ

ְמִרי ֵליּה ְלִדיָנא.  :ָאַמר ֵליּה ּדְ    סֹוף סֹוף ִמיְגַמר ָהוּו ּגָ
  

ַנן ַרּבָ    ?ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
  

  רש"י
  מתני' 

. עד שלא נגח מסרו לשומר חנם
ולאו ארישא קאי אלא מילתא 

   אחריתי היא:
. מתחייבין בנזקין תחת הבעלים

   כבעלים:
  

  גמ' 
לא נגמר דינו מכרו אם עד ש

. ואפילו לרבנן דלא דרשי מכור
בבעליו דנהוי מיתה והעמדה 

  בדין כא' ומיחייב קטלא:
   . הוא לרדיא:מכור

. ונפקא מיניה הקדישו מוקדש
   דאי מיתהני מיניה מעל:

. ואע''ג דשקלי ליה בי מוחזר
דינא הוי שומר פטור דהא 

   כשהחזירו שור מעליא הוא:
ותיה . דלאו ברשאינו מוקדש

   דמריה קאי לאקדושיה:
אין אומרין באיסורי הנאה הרי 

. ונפקא מיניה לגזל שלך לפניך
חמץ ועבר עליו הפסח והחזירו 

   אינו מוחזר:
   . דלרבנן אין אומרין:דא''כ

. רבנן בחמץ בפסח ליפלגו
ולימרו דחייב ואנן קיימא לן 
בהגוזל עצים (לקמן ד' צח:) 
דלרבנן אומר לו הרי שלך לפניך 

תני גזל חמץ ועבר עליו דק
הפסח והחזירו וכן שור עד שלא 
נגמר דינו אומרין לו הרי שלך 
לפניך אבל משנגמר לא והא 
סברא לרבנן הוא דשמיעא להו 
וקתני דבחמץ בפסח מודו 
דאמרינן באיסורי הנאה הרי 
שלך לפניך אלא דכולי עלמא 
אמרינן באיסורי הנאה הרי שלך 
לפניך היכא דאיסורא ממילא 

ליה כגון חמץ בפסח ולא  אתא
מצי א''ל האי לאו מידי הוא 
אבל הכא משום הכי אמרי רבנן 
אינו מוחזר דאמר ליה 
אתפסתיה לתוראי כו' והזיקא 
דבידים הוא שהביאו לבי דינא 
והאי דנקט אי אהדרתיה 
ניהליה לאו משום דחיובא דלא 
אהדריה הוא דא''כ בחמץ בפסח 
נמי לימא ליה אי אהדרתיה 

ה אכילנא ליה ועוד לר' ניהלי הו
יעקב נמי נהי דגומרים דינו של 
שור שלא בפניו נימא ליה אי 
אהדרתיה ניהלי הוה שחיטנא 
ליה אלא אדלא אהדריה לא 
מחייבי ליה רבנן דהא קמהדר 
ליה השתא ואמרינן באיסורי 
הנאה הרי שלך לפניך אלא 
חיוביה משום דהוליכו לב''ד 
בידים והכי קאמר ליה לא היה 

הוליכו לב''ד דאי הוה בידי לך ל
   הוה מערקנא ליה מינייהו:

סוף סוף מיגמר הוה גמרי ליה 
. הלכך הוה ליה הזיקא לדיניה

  דממילא ולא בידים:
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ָעָליו יּוָמת" ֵקל ְוַגם ּבְ ֹור ִיּסָ   , (שמות כא, כט)  123"ַהׁשּ
ָעִלים  ִמיַתת ַהּבְ ֹור.  - ּכְ ְך ִמיַתת ַהׁשּ   ּכָ

ָעִלים  ְפֵניֶהם –ַמה ּבְ    ,ּבִ
ָפָניו. - ַאף ׁשֹור     ּבְ

  
י     ?בַיֲעקֹ ְוַרּבִ

  
ָעִלים  ָלָמא ּבְ ׁשְ ֵני ַטֲעָנה ִניְנהּו.  -ּבִ   ּבְ

א ׁשֹור  א הּוא? -ֶאּלָ ר ַטַעְנּתָ    !ּבַ
   

  
  

                                                           
123
ֹור יִ   ה ַהׁשּ ָ ְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ְבָעָליו ְולֹא ִיׁשְ ְלׁשֹם ְוהּוַעד ּבִ מֹל ׁשִ ח הּוא ִמּתְ ָעָליו יּוָמתְוִאם ׁשֹור ַנּגָ ֵקל ְוַגם ּבְ   סָּ

  רש"י
. כדכתיב עד מה בעלים בפניהם

עמדו לפני העדה למשפט 
  (במדבר לה):
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        בבבב- - - - מה, אמה, אמה, אמה, א .32
ם ּוְלׁשֹוֵאל " ָכרְמָסרֹו ְלׁשֹוֵמר ִחּנָ א ׂשָ ָעִלים.  - ּוְלׂשֹוֵכר ,ְלנֹוׂשֵ ַחת ַהּבְ   ִנְכְנסּו תַּ

ֵל  - מּוָעד  ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ם, ְמׁשַ
ם ֲחִצי ֵנֶזק - ְוָתם  ּלֵ   ".ְמׁשַ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָעִלים, " ַחת ַהּבְ ָעה ִנְכְנסּו תַּ   ַאְרּבָ
ם    ְוֵאּלּו ֵהן: ׁשֹוֵמר ִחּנָ

ֹוֵאל,    ְוַהׁשּ
ָכר  א ׂשָ   נֹוׂשֵ

ֹוֵכר.    ְוַהׂשּ
    - ָהְרגוּ 

ין  ּמִ   ֶנֱהָרִגין ּוְפטּוִרין ִמן ַהּכֹוֶפר,  -תַּ
ִמין ֶאת ַהּכֹוֶפר, ֶנֱהָרִגי - מּוָעִדין  ּלְ   ן ּוְמׁשַ
יִבין  ם - ְוַחּיָ ֹוֵמר ִחּנָ ֵמי ׁשֹור ִלְבָעָליו, חּוץ ִמׁשּ   . "ְלַהֲחִזיר ּדְ

  
  ָאְמִרי: 

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ַנְטֵריּה  ְטרּו,  - ִאי ּדְ הּו ַנִמי ִליּפַ   ֲאִפיּלּו ּכּוּלְ

יב!ּדְ ְוִאי  ם ִניַחּיַ    לֹא ַנְטֵריּה ֲאִפיּלּו ׁשֹוֵמר ִחּנָ
  

  ָאְמִרי: 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

חּוָתה ִמיָרה ּפְ ַנְטֵריּה ׁשְ    ,ּדְ
ה.  ִמיָרה ְמעּוּלָ   ְולֹא ַנְטֵריּה ׁשְ

ם  ִמיָרתֹו,  - ׁשֹוֵמר ִחּנָ ְלָתה לֹו ׁשְ   ּכָ
ִמיָרָתן.  - ָהָנְך  ְלָתה ׁשְ   לֹא ּכָ

  
ַמאן?    ָאְמִרי: ּכְ

י ִאי כְּ    מה,ב ֵמי ָאַמר: ׂשוֹ ^ּדְ ֵמִאיר, ַרּבִ ם ּדָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ ֹוֵכר ִליְתֵני: חּוץ - ֵכר ּכְ ם ְוַהׂשּ ֹוֵמר ִחּנָ    !ִמׁשּ
י ְוִאי כְּ  ֵמי ּדְ  ,ְיהּוָדהַרּבִ ָכר ּדָ א ׂשָ נֹוׂשֵ ם - ָאַמר: ׂשֹוֵכר ּכְ ֹוֵמר ִחּנָ   , ִניְתֵני: חּוץ ִמׁשּ

טּוִרין ְלִעְנַין ּכֹוֶפר.  מּוָעִדין ּפְ ן ּבְ   ְוכּוּלָ
  

ָנא ַרב הּוָנאָאַמר  ר ִחיּנָ   : ּבַ
י    ?ָהא ַמּנִ

י    ֱאִליֶעֶזר ִהיא, ַרּבִ
יןָאַמר: ֵא ּדְ  א ַסּכִ ִמיָרה ֶאּלָ    ,ין לֹו ׁשְ
י ְלִעְנַין ׂשֹוֵכר ָסַבר ָלּה כְּ וּ  ֵמי. ּדְ ְיהּוָדה, ַרּבִ ָכר ּדָ א ׂשָ נֹוׂשֵ   ָאַמר: ׂשֹוֵכר ּכְ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
י ְלעֹוָלם כְּ    ֵמִאיר, ַרּבִ

ר ֲאבּוהַּ ַמֲחלִ ְוִכְד  ה ּבַ   , יף ַרּבָ
   :ְוָתֵני

ם?" ּלֵ יַצד ְמׁשַ    ׂשֹוֵכר ּכֵ
י    אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ

ָכר ׁשֹוֵמר ׂשָ    .ּכְ
י וְ    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ם ׁשֹוֵמר ִחּנָ   .  "ּכְ
   

  

  רש"י
   . שמירה מעולה:אי דנטריה

. מדמי שור כולהו נמי ניפטרו
   משואל דהא אנוסין הם:בר 

. דלת שיכולה שמירה פחותה
   לעמוד ברוח מצויה:
. דאין עליו כלתה ליה שמירתו

להתחזק בשמירתו ודי בכך 
ולאו פשיעה היא הלכך לגבי 
בעלים פטור מדמי שור דהא סגי 
ליה בשמירה פחותה ובעי 

   כפרה:
. והני לא כלתה שמירתן

שחייבין היו להתחזק בשמירתו 
בעליו ופשיעה שיהא שמור ל

היא מידי דהוה אגניבה 
   ואבידה:

. דאמר כמאן אי כר''מ
במתניתין מועד לא סגי ליה 
בשמירה פחותה ומשום הכי נמי 

  קתני משלמין כופר:
. דאמר שוכר כשומר חנם דמי

בבבא מציעא בהשואל (ד' צה:) 
   ונתני חוץ משומר חנם והשוכר:

. היכא דשמרו שמירה ואי כר''י
מים כופר פחותה אמאי משל

האמר ר''י מועד סגי ליה 
   בשמירה פחותה:
. במתניתין אין ר''א היא דאמר

לו שמירה למועד אלא סכין 
ואפילו שמירה מעולה וכ''ש 
האי דשמירה פחותה נטריה 
ומשום הכי משלמין כופר ולענין 
דמי שור נמי חייבין דעליהן 
לשומרו שמירה מעולה הואיל 
ונושאי שכר הן ובדנטריה 

מעולה לא מצי מוקים שמירה 
לה אפילו לר''א דאע''ג דלענין 
כופר חייבין דלא סגי ליה 
בשמירה מעולה לענין דמי שור 
לבעלים פטורין דהא נטרוהו 

  ומאי הוה להו למיעבד:
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        מה, במה, במה, במה, ב .33
י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ם,    ָמַסר ׁשֹורֹו ְלׁשֹוֵמר ִחּנָ
יק  יב,  - ִהּזִ   ַחּיָ
ק    טּור. ּפָ  -הּוּזַ

  
  ָאְמִרי: 

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ִמיַרת ְנָזָקיו  יל ֲעֵליּה ׁשְ ַקּבֵ יב - ִאי ּדְ ק ַנִמי ִליַחּיַ    !ֲאִפיּלּו הּוּזַ

ִמיַרת ְנָזָקיו  יל ֲעֵליּה ׁשְ ֵטר - ְוִאי לֹא ַקּבֵ יק ַנִמי ִליּפָ    !ֲאִפיּלּו ִהּזִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִמיַרת ְנזָ  ל ָעָליו ׁשְ יּבֵ ּקִ   ָקיו, ְלעֹוָלם ׁשֶ

ַמאי ָעְסִקיַנן ָחן.  :ְוָהָכא ּבְ הּוא ַנּגְ יר ּבֹו ׁשֶ ִהּכִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
יל ֲעֵליּה,  יק ַאֲחִריֵני ַקּבֵ ָתא לֹא ָאֵזיל ִאיהּו ּוַמּזִ ִמיּלְ   ּוְסָתָמא ּדְ

יּה.   ְעּתֵ יק ַאּדַ ָאֵתי ַאֲחִריֵני ּוַמְזִקי ֵליּה ְלִדיֵדיּה לֹא ַאּסֵ   ּדְ
   

  רש"י
. שור נגחן כי וסתמא דמילתא

מקבל איניש נטירותיה עליה 
למה שהוא מוחזק מקבל עליה 
דלא לזיק אחריני אבל דלא 

זקיה אחריני לא מסיק לי
אדעתיה שהרי אין שור מתיצב 

  לנגדו מפחדו:
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        מה, במה, במה, במה, ב .34
ָנה             ִמׁשְ

מֹוֵסָרהְק  ָעָליו ּבְ רֹו ּבְ    ,ׁשָ
ָראּוי,  ָפָניו ּכָ   ְוָנַעל ּבְ

יק,    ְוָיָצא ְוִהּזִ
ם יב –ְוֶאָחד מּוָעד  ,ֶאָחד תָּ   ,ַחּיָ

ְבֵרי י  ּדִ    .ֵמִאירַרּבִ
י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ
ם  יב,  -תָּ   ַחּיָ

טּור,  - מּוָעד    ּפָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָעָליו"ׁשֶ ְמֶרּנּו ּבְ מּור הּוא ֶזהוְ  - ת כא, לו)(שמו  124"ְולֹא ִיׁשְ   .ׁשָ

י    אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזרַרּבִ
ין א ַסּכִ ִמיָרה ֶאּלָ    .ֵאין לֹו ׁשְ

   

ָמָרא             ּגְ

י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ֵמִאיר? ַרּבִ
  

ָווִרים  :ָקָסַבר יּמּור ַקְייִמי,  - ְסַתם ׁשְ ֶחְזַקת ׁשִ   ָלאו ּבְ
ִניְבֵעי ֵלי יב, ּדְ ם ִניַחּיַ חּוָתה, ְוָאַמר ַרֲחָמָנא: ּתָ ִמיָרה ּפְ   ּה ׁשְ

ְמֶרּנּו" :ֲהַדר ָאַמר ַרֲחָמָנא י מּוָעד,  "ְולֹא ִיׁשְ ּבֵ   ּגַ
ִמיָרה  ִניְבֵעי ֵליּה ׁשְ הּדְ    .ְמעּוּלָ

  .ְלמּוָעד 'ְנִגיָחה'ְלָתם  'ְנִגיָחה'ְוָיֵליף 
  

י     ?ְיהּוָדהַרּבִ
  

יּמּור ַקְייִמי ֶחְזַקת ׁשִ ָווִרים ּבְ    ,ָסַבר: ְסַתם ׁשְ
םָאַמר  ּלֵ ם ְנׁשַ ה.  ,ַרֲחָמָנא: ּתָ ִמיָרה ְמעּוּלָ ִניְבֵעי ֵליּה ׁשְ   ּדְ

ְמֶרּנּו" :ֲהַדר ָאַמר ַרֲחָמָנא י מּוָעד,  "ְולֹא ִיׁשְ ּבֵ   ּגַ
ַנֲעֵביד ֵליּה  הּדְ ִמיָרה ְמעּוּלָ    .ׁשְ

  ָהֵוי ִריּבּוי ַאַחר ִריּבּוי, 
א ְלַמֵעט, וְ    ֵאין ִריּבּוי ַאַחר ִריּבּוי ֶאּלָ

הַהכָּ ִמיֵעט  ִמיָרה ְמעּוּלָ   . תּוב ִלׁשְ
יָמא:  ְמֶרּנּו" :ָהא ִמיֵעט ַרֲחָמָנא -ְלמּוָעד  'ְנִגיָחה'ְלָתם  'ְנִגיָחה'ְוִכי ּתֵ   .ְולֹא ְלַאֵחר, : ָלֶזה"ְולֹא ִיׁשְ

  
ֵעי ֵליּה ְלָלאו!    ְוָהא ִמיּבָ

  
ן, ִנְכּתֹוב ַרֲחָמָנא מֹורְולֹא יִ ' :ִאם ּכֵ ְמ ַמאי  ,'ׁשְ   ? ֶרּנּו""ְולֹא ִיׁשְ

  ָלֶזה ְולֹא ְלַאֵחר. 
  
  

                                                           
124
ֹור וְ   ַחת ַהׁשּ ם ׁשֹור ּתַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ׁשַ ְמֶרּנּו ּבְ ְלׁשֹם ְולֹא ִיׁשְ מֹול ׁשִ ח הּוא ִמּתְ י ׁשֹור ַנּגָ ת ִיְהֶיה ּלוֹ אֹו נֹוַדע ּכִ   ַהּמֵ

  רש"י
  מתני' 

. היינו שמירה ונעל בפניו כראוי
פחותה דלת שיכולה לעמוד 
ברוח מצויה לקמן בהכונס (דף 

   נה:):
. במועד כתיב ולא ישמרנו בעליו

מיעט הכתוב לשמירה מועטת 
   כדמפרש בגמרא:

   . למועד:אין לו שמירה
. ואפילו שמרו שמירה סכיןאלא 

מעולה והפיל הכותל ויצא חייב 
ושלש מחלוקות בדבר לר''מ 
בשמירה פחותה חייב ובמעולה 
פטור ולר''י בפחותה נמי פטור 

   ולר''א במעולה נמי חייב:
  

  גמ' 
. אין לאו בחזקת שימור קיימי

אדם משמר שורו כלל אלא 
   מניחו ויוצא:

. נגיחה לתם נגיחה למועד
ה דלבעי נמי תם מגזירה שו

   שמירה מעולה:
סתם שוורים בחזקת שימור 

. אין לך אדם שאינו קיימי
משמר שורו שמירה פחותה 
וחייב הכתוב בתם אלמא 
שמירה מעולה בעי הדר כתב 

   כו':
. נילף נגיחה נגיחה וכי תימא

   דתם נמי לסגי ליה בפחותה:
. לא ישמרנו מבעי ליה ללאו והא

כלומר לגופיה דאם לא שמרו 
שמירה מעולה ליחייב ודרשינן 
ביה ריבוי אחר ריבוי ומיעוטא 

   דתם מנא ליה:
. מיעטתי לפחותה ולא לזה

  לאחר:
  

    

  



ה –מסכת בבא קמא פרק ד'    ""ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ַאְרָּבָעה ַוֲחִמׁשָּ
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ְנָיא    :ּתַ

י " ן ַיֲעקֹ ַרּבִ   אֹוֵמר:  בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
חּוָתה  ִמיָרה ּפְ ָמרֹו ׁשְ ְ ׁשּ ם ְוֶאָחד מּוָעד ׁשֶ טּור –ֶאָחד תָּ   . "ּפָ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
י ָסַבר ָלּה כְּ  חוּ ּדְ ְיהּוָדה ַרּבִ ִמיָרה ּפְ ׁשְ י ֵליּה ָאַמר: מּוָעד ּבִ    ,ָתה ַסּגִ

  ְלמּוָעד.  'ְנִגיָחה'ְלָתם וּ  'ְנִגיָחה'ָיֵליף 
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ַטר י  לֹא ּפָ ּבֹו. ַרּבִ א ַצד ַהֲעָדָאה ׁשֶ   ְיהּוָדה ֶאּלָ
ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת ֲאָבל ַצד ּמּות ּבִ   . ּתַ

  
  : ַרבָאַמר 

מֹ ֶקֶרן ָיִמין ֵאינֹו מּוָעד ְלֶקֶר לְ מּוָעד    אל. ן ׂשְ
  

ַמאן?  :ָאְמִרי א ּדְ יּבָ   ַאּלִ
א  יּבָ י ּדְ ִאי ַאּלִ ֵעי!  - ֵמִאיר ַרּבִ ה ּבָ ִמיָרה ְמעּוּלָ ם ְוֶאָחד מּוָעד ׁשְ   ָהָאַמר: ֶאָחד ּתָ
א  יּבָ י ּדְ ִאי ַאּלִ מֹ     -  ְיהּוָדהַרּבִ א ֶקֶרן ׂשְ   אל? ַמאי ִאִרּיָ

ּמוּ  יּה ַצד ּתַ ָיִמין ַנִמי ִאית ּבֵ יּה ַצד מּוֶעֶדת! ֲאִפיּלּו ּבְ   ת ְוִאית ּבֵ
  

יָאְמִרי: ְלעֹוָלם כְּ    ְיהּוָדה,  ַרּבִ
ר ַאֲהָבה, ּדְ ְוָלא ְסִביָרא ֵליּה  א ּבַ   ַרב ַאּדָ

ּמּות ּומּוֶעֶדת :ְוָהִכי ָקָאַמר יּה ַצד ּתַ ַחּתְ ּבֵ ּכַ ַמׁשְ ְווָנא הּוא ּדְ י ַהאי ּגַ     ,ּכִ
ַחּתְ    מו,א ּכַ ָלל.   ֲאָבל מּוָעד ְלַגְמֵרי ָלא ַמׁשְ ּמּות ּכְ יּה ַצד ּתַ   ּבֵ

   
  
  
  

  רש"י
. אבל צד תמות במקומה עומדת

דלא סגי ליה בפחותה ומשלם 
   חצי נזק:

. כלומר הא ודאי אליבא דמאן
לענין תשלומין לא אצטריך ליה 
לרב לאשמועינן דלימין נזק 

ל שלא הועד לה שלם ולשמא
משלם חצי נזק דהא כי האי 
גוונא טובא תנן דאפילו מועד 
לאדם אינו מועד לבהמה וכ''ש 
מועד לקרן ימין שהוא צד חזקה 
שבו אינו מועד לשמאל אלא 
ודאי רב לענין שמירה אשמועינן 
ואי אליבא דר''מ הא תם ומועד 
לענין שמירה כי הדדי נינהו לא 

א גרסינן אי אליבא דר''מ פשיט
ואי גרסינן הכי מפרש אי אליבא 
דר''מ ולענין שמירה לא 
אשמעינן רב דהא אין חילוק 
בשמירתו אלא לענין תשלומין 
אשמעינן פשיטא דהא כי האי 

   גוונא טובא תנן:
. ואשמועינן אלא אליבא דר''י

רב דאם שמרו שמירה פחותה 
ויצא והזיק בקרן ימין שהועד 
לה פטור דמועד בשמירה 

ליה ואם נגח פחותה סגיא 
בשמאל חייב דתם לא אמעיט 

   לשמירה פחותה:
. דאי נגח מאי אריא קרן שמאל

בה חייב חצי נזק כי נגח בימין 
נמי איכא צד תמות ומועדת 
לחציו פטור ולחציו חייב דהא 
צד תמות במקומה עומדת 
ואשתכח דהכא נמי חצי נזק 

   משלם ומאי נפקא לן מדרב:
. אלא לגמרי לית ליה דרב אדא

טר ביה ר''י ואשמעינן רב דכי פ
האי גוונא משכחת צד תמות 
ומועדת בחד תורא ולענין 
שמירה דאם שמרו שמירה 
פחותה והזיק בקרן ימין פטור 
לגמרי ואם בשמאל משלם חצי 

  נזק:
אבל מועד לגמרי לא משכחת 

. דליחייב לה לצד תמות כלל
  חצי נזק:

  

    

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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י" ין ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ א ַסּכִ ִמיָרה ֶאּלָ   . "אֹוֵמר: ֵאין לֹו ׁשְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא     ?ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

ְמֶרּנּו" :ָאַמר ְקָראּדְ  ִמיָרה לְ  -  (שמות כא, כט)  125"ְולֹא ִיׁשְ   . ֶזהׁשּוב ֵאין לֹו ׁשְ
  

ֵייֵליּה  ָאַמר   : ַאּבַ
ְכִתיב ה ּדִ א ֵמַעּתָ ּנּו" :ֶאּלָ יּסּוי ָלֶזהַנִמי  (שמות כא, לג) "ְולֹא ְיַכּסֶ    !?ׁשּוב ֵאין לֹו ּכִ
יָמא ָהִכי ַנִמי,    ְוִכי ּתֵ

   :ְוָהְתַנן
ָראּוי ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ּוֵמת " הּו ּכָ סָּ טּור –ּכִ   ! (בבא קמא נב.)" ּפָ
  

א ָא  ֵייַמר ֶאּלָ   : ַאּבַ
י ּדְ ַהְיינּו ַטְעֵמיּה    ֱאִליֶעֶזר, ַרּבִ

ְדַתְנָיא    :ּכִ
י "   אֹוֵמר:  ָנָתןַרּבִ

יתֹו,  תֹוְך ּבֵ ֶלב ַרע ּבְ ל ָאָדם ּכֶ ּלא ְיַגּדֵ ִיין ׁשֶ   ִמּנַ
יתוֹ  תֹוְך ּבֵ ם ָרעּוַע ּבְ    ?ְוַאל ַיֲעִמיד סּוּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵביֶתָך"ׁשֶ ִמים ּבְ ים ּדָ   .  "(דברים כב, ח)  126"ְולֹא ָתׂשִ
  

        הדרן עלך שור שנגח ארבעה וחמשההדרן עלך שור שנגח ארבעה וחמשההדרן עלך שור שנגח ארבעה וחמשההדרן עלך שור שנגח ארבעה וחמשה
 

        

                                                           
125
ְמ   ְבָעָליו ְולֹא ִיׁשְ ְלׁשֹם ְוהּוַעד ּבִ מֹל ׁשִ ח הּוא ִמּתְ ָעָליו יּוָמתְוִאם ׁשֹור ַנּגָ ֵקל ְוַגם ּבְ ֹור ִיסָּ ה ַהׁשּ ָ   ֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ
126
ּנוּ   י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמּמֶ ֵביֶתָך ּכִ ִמים ּבְ ים ּדָ ָך ְולֹא ָתׂשִ יָת ַמֲעֶקה ְלַגּגֶ ִית ָחָדׁש ְוָעׂשִ י ִתְבֶנה ּבַ   ּכִ

  רש"י
. הכי נמי שלא יגדל אדם כו'

רנו לא יקיימנו האי לא ישמ
  הוא: 

  
  

    

  


