טבלאות עזר על פרק שור שנגח את הפרה

הקדמה לפרק שור שנגח את הפרה
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äì ÷åñô
 ,sebi ikeידחוף בין בקרניו בין בגופו בין ברגליו בין שנשכו בשיניו כולן בכלל נגיפה
הם שאין נגיפה אלא לשון מכה:
 ,yi` xeyשור של איש:
 ,'ebe xeyd z` exkneבשוים הכתוב מדבר שור שוה מאתים ,שהמית שור שוה
מאתים ,בין שהנבלה שוה הרבה ,בין שהיא שוה מעט כשנוטל זה חצי החי וחצי המת,
וזה חצי החי וחצי המת .נמצא כל אחד מפסיד חצי נזק שהזיקה המיתה .למדנו ,שהתם
משלם חצי נזק .שמן השוין ,אתה למד לשאינן שוין ,כי דין התם לשלם חצי נזק ,לא
פחות ולא יותר .או יכול אף בשאינן שוין בדמיהן כשהן חיים אמר הכתוב וחצו את
שניהם? אם אמרת כן פעמים שהמזיק משתכר הרבה ,כשהנבלה שוה לימכר לעובד
כוכבים הרבה יותר מדמי שור המזיק ,ואי אפשר שיאמר הכתוב שיהא המזיק נשכר ,או
פעמים שהניזק נוטל הרבה יותר מדמי נזק שלם ,שחצי דמי שור המזיק שוה יותר מכל
דמי שור הניזק ,ואם אמרת כן הרי תם חמור ממועד .על כרחך לא דבר הכתוב אלא
בשוין ,ולמדך שהתם משלם חצי נזק ,ומן השוין תלמוד לשאינן שוין ,שהמשתלם חצי
נזקו שמין לו את הנבלה ומה שפחתו דמיו בשביל המיתה ,נוטל חצי הפחת והולך,
ולמה אמר הכתוב בלשון הזה ,ולא אמר ישלם חציו? ללמד שאין התם משלם אלא
מגופו! ואם נגח ומת אין הניזק נוטל אלא הנבלה ואם אינה מגעת לחצי נזקו יפסיד,
או שור שוה מנה שנגח שור שוה חמש מאות זוז אינו נוטל אלא את השור שלא נתחייב
התם לחייב את בעליו לשלם מן העליה )ב"ק כו(:
åì ÷åñô
` ,rcep eאו לא היה תם אלא נודע כי שור נגח הוא היום ומתמול שלשום הרי ג'
נגיחות ,xey mlyi mly :נזק שלם:
 ,el didi zndeלניזק ועליו ישלים המזיק עד שישתלם ניזק כל נזקו:
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טבלאות עזר על פרק שור שנגח את הפרה

שאלות לחזרה
א( מה הפירוש וכי יגוף ? _______________________________________________________________
ב( ומכרו את החי וחצו את כספו במה איירי הפסוק ? ______________________________________
ג( מאיזה ב' טעמים מכריח רש"י לפרש שעל כרחך הפסוק איירי בשווים ? __________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ד( מדוע לא אמרה התורה ישלם חציו ? __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ה( באיזה ב' דינים נשתנה בין תם למועד ? ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ו( שור תם ששווה  500זוז שנגח שור שווה  100זוז והנבילה שווה  20זוז כמה צריך המזיק
לשלם ?____________________________________________________________________________
ז( שור תם ששווה  50זוז שנגח שור שווה  300זוז והנבילה שווה  30זוז כמה צריך המזיק
לשלם ?____________________________________________________________________________
ח( שור מועד ששווה  260זוז שנגח שור ששווה  450זוז והנבילה שווה  50זוז כמה צריך
המזיק לשלם ?

___________________________________________________________________
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טבלאות עזר על פרק שור שנגח את הפרה

ד מ"ו ע"א ע"ב

הנושא = המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן
ìàåîù

áø
הרי זה מקח טעות.

÷'à àéùå

המקח אינו בטל ,משום שיכול לומר לו
לשחיטה מכרתיו לך.
÷'â àéùå

÷'á àéùå

מה האדם רגיל לקנות
רק לשחיטה

רק לחרישה

קשה לשמואל מדוע
יכול לומר לו
לשחיטה מכרתיו ?

קשה לרב
מדוע המקח
טעות?

כמה כסף נתן
דמי חרישה

אם אין כסף אין נפק"מ

דמי שחיטה

קשה לשמואל

קשה לרב

mieey mincd
`dl oiafc `xab
`dle

במידה והמוכר בזבז את הכסף אין
ספק שלכו"ע השור נשאר ביד
הלוקח.

קושיית הגמ' ,א אי כס השור הרי
נשאר ביד הלוקח ,לרב משו שהמקח
בטל ,ולשמואל משו שאי לו כס,
נמצא שאי נפק"מ למעשה.

`vnp sqkd

`":elld mi`pz 'b znlyda wx `ed l`enye ax oia zwelgn didiy ick k

 8גברא דזבי להא ולהא.
 8הדמי שווי.
 8הכס נמצא.

ìàåîù

áø
הרי זה מקח טעות !

המקח אינו בטל!

בגלל שהולכים אחרי רוב ,ורוב
האנשים קונים לחרישה.

בממון אין הולכים אחר הרוב אלא
אחר המוחזק.
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טבלאות עזר על פרק שור שנגח את הפרה

ד מ"ו ע"ב

הנושא = הסבר המשנה וכן פרה שנגחה את השור
הדין = חצי נזק מהפרה ורביע נזק מהוולד.

ומקשה הגמ'
שבאופן שאין ספק ,מקבל הניזק רק
חצי ,ואילו כאן הוא מקבל יותר?

ס"ה מקבל הניזק ¾ מהנזק.

התירוצים

חצי הכוונה חצי התשלומים
שהם רביע ,ורביע הכוונה רביע
התשלומים שהם שמינית.
ויש כאן בעלות נפרדת לפרה
ולולד.

' à ã"à
מיירי שתבע בעל הוולד
תחילה ,ובעל הפרה אומר
לו בזה שהלכת לבעל הוולד
תחילה ,גלית דעתך שיש לי
שותף.
1
לכך :בעל הוולד משלם /8
ובעל הפרה ¼.
אבל אם תבע לבעל הפרה
תחילה הוא חייב לשלם
חצי ,משום שהניזק אומר לו
הבא לי ראיה שיש לך
שותף.

חצי הכוונה חצי נזק.
ורביע הכוונה רביע נזק.
והפרה והוולד שייכים לאחד.

' á ã"à
בכל אופן משלם בעל הוולד
 1/8ובעל הפרה ¼.
משום שבעל הפרה טוען
שהדבר ידוע שיש לי שותף.

רבא אינו מסכים לתירוץ זו ,מכיוון שחצי נזק אין הכוונה
חצי התשלומין ,ורביע נזק אין הכוונה רבע התשלומין.
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גובה

כשהפרה נמצאת,
ממנה כל החצי נזק.
וכשהפרה אינה נמצאת,
גובה מהולד רביע.

טבלאות עזר על פרק שור שנגח את הפרה

ד מ"ז ע"ב

הנושא = הכנסת חפצים לחצירו של
חבירו

הקדמה
בעומדינו לפני סוגיא זו ,אנו אמורים לדעת שיש ג' מצבים של הסכמת בעה"ב להכנסתו של בהמת
חבירו:
א( הוא לא מסכים שתכניס ,ולכן בעל החצר אינו לוקח על עצמו שום אחריות.
ב( הוא מסכים שתכניס ,אבל לא הצהיר שום מידע לגבי קבלת אחריות – ונקרא "סתמא".
ג( הוא מסכים שתכניס ,וגם לוקח על עצמו אחריות על כל מה שיקרה עם השור.
בנושאי התשלומים אפשר ג"כ לחלק לג' אפשריות:

 (1המכניס אחראי על הכל = הזיק את בעל החצר ,חייב .בעל החצר הזיק אותו ,בעל החצר פטור.
 (2אי אחראי מפורש ,במיקרה כזה יכול להיות ההלכה בב' אפשריות:
 שניה חייבי = כי שניה קיבלו אחריות שלא יזיקו אחד לשני.
 שניה פטורי = כי שניה קיבלו אחריות שכל אחד ישמור על נכסיו שלא ינזק.
 (3בעל החצר אחראי על הכל = המכניס הזיק את בעל החצר ,המכניס פטור .בעל החצר הזיק את
המכניס ,בעל החצר חייב.


:àéâåñä øåàéáì øåáòð úòë
במיקרה א' ומיקרה ג' אין שום ספק מה תהיה ההלכה ,במקרה א' המכניס אחראי לגמרי ,ואילו
מיקרה ג' בעל החצר אחראי לגמרי.
הנידון בסוגיא הוא במיקרה ב' ,והגמ' סברה כעת שדעת רבנן ששניהם חייבים ,ואילו דעתו של רבי
ששניהם פטורים.

xvgd lra z` wifd qipkn

àùéø

הקדר שהכניס קדרותיו "שלא ברשות
בעל החצר" וקדרותיו של המכניס
הזיקו את בעל החצר  -חייב.

äø÷éîë øáåãî åæ äðùî ÷ìç
íéøîåà åðà â"äëá ïëìå ,'à
.éàøçà ñéðëîäù

÷åéãä

א"כ דווקא במיקרה זה אנו אומרים שהמכניס הוא אחראי ,אבל במקרה שהמכניס הכניס ברשות ,הוא לא

אחראי ,ופטור ,וא"כ מוכרח להיות ששניהם יהיו פטורים
שניהם חייבים(

iaxk
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)כי הרי הגמ' סברה כעת שבסתמא או שניהם פטורים או

טבלאות עזר על פרק שור שנגח את הפרה
qipknd z` wifd xvgd lra

àúòéöî

ואם הכניס "ברשות" ובעל החצר הזיקו
 -חייב.

øáåãî åæ äðùî ÷ìç
åðééäå ,'á äø÷éîë
.àîúñá

÷åéãä

מה שכתוב חייב הכוונה שניהם חייבים )כי הרי הגמ' סברה כעת שבסתמא או שניהם פטורים או שניהם חייבים(

opaxk
df z` df ewifd mdipy

àôéñ

רבי אומר בכולן אינו חייב עד שיקבל
עליו בעל הבית לשמור.

úåùøá
íäéðù
íéøåèô

iaxk

א"כ קשה רישא וסיפא רבי ,ומציעתא רבנן
תירוץ א'
רב זירא
תירוץ ב'
רבא

תברא = המשנה מחולקת לשתי משניות ,הרישא והמציעתא משנה אחד ,והסיפא משנה נפרדת.
וזאת מכיוןן שיש כאן מחלוקת של שני תנאים האם רבנן חולקים על רבי.
סתמא הוי כקבלת אחריות.

xvgd lra z` wifd qipkn

àùéø

הקדר שהכניס קדרותיו "שלא ברשותו"
וקדרותיו של המכניס הזיקו את בעל
החצר  -חייב.
qipknd z` wifd xvgd lra

àúòéöî

ואם הכניס "ברשות" ובעל החצר הזיקו
 -חייב.

àä ,áééç úåùøá àìù à÷ååã
.øåèô úåùøá
והכוונה על המכניס

øöçä ìòá áééç úåùøá
מדובר בבעל החצר

וגם הרישא וגם המציעתא כרבנן ,רק בסתמא הדין שהוי כקבלת אחריות ,ולכן בכה"ג המכניס
פטור ,ואילו בעל החצר חייב .ולכן אין סתירא בין הרישא למציעתא ,דהרישא מיירי בהמכניס,
ואילו המציעתא בבעל החצר.
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טבלאות עזר על פרק שור שנגח את הפרה

ד מ"ז ע"ב

הנושא :הו"ל שלא תאכל

המכניס פירות בחצר חבירו ואכלתו בהמתו של בעל
החצר ,ומתה פטור ,משום דהוה ליה שלא תאכל.

úùù áø íò áø éøáã
הנותן סם המות לפני בהמת
חבירו פטור מדיני אדם וחייב
בדיני שמים

àúééøá
האשה שנכנסה לטחון חטים
בלי רשות ,והבהמה ניזוקה,
האשה חייבת.





משמע שסתם פירות חייב בדיני אדם?

הגמ' הבינה בהו"א שהוזקה הכוונה
אכלה.
מדוע חייבת ,הו"ל שלא תאכל?



תירוץ א'

תירוץ ב'

א"א לדייק
מהברייתא כי
מה שכתוב
"סם המות"
להשמיע לי
שעכ"פ חייב
בדיני שמים".

סם המות
הוא
באפרזתא
שהוא
בעצם
פירות.

הוזקה ,היינו הוחלקה.



מדוע הגמ' הבינה בהו"א שהכוונה
אכילה?



המקשן הבין שהברייתא שונה
מהמשנה ,כי במשנה כתוב
"בהן".
אבל התרצן ס"ל שאין נפק"מ
אם כתוב בהן או לא.
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àúééøá
הכניס שורו "ברשות"
ואכל חטים ומת ,בעל
החצר חייב.



מדוע בעל החצר חייב הו"ל
שלא יאכל?



המכניס פירות שלא ברשות,
כל הטענה של המכניס הוא
רק שפירותיו הזיקו ,והיות
שהיה בגרמא ממילא פטור.
אבל הכניס ברשות ,אין לנו
כל טענה על בעל החצר
שפירותיו הזיקו ,אלא מדוע
לא שמרת על הבהמה,
וממילא חייב ,כי אין כאן
פטור של גרמא.

טבלאות עזר על פרק שור שנגח את הפרה

ד מ"ז ע"ב מ"ח ע"א

הנושא = האיבעיא שלא יזיק או שלא יוזק

תני רב יהודה בר סימון בנזקין דבי קרנא :הכניס פירותיו לחצר בעל הבית
שלא ברשות ובא שור ממקום אחר ואכלן ,פטור ,ואם הכניס ברשות חייב.

áééç úåùøá

קיבל על עצמו שמירה שלא יוזק.

úåùøá àìù
øåèô

áééç úåùøá

úåùøá àìù
øåèô

היות שקיבל רשות ,הוי ש היות שלא הוי ברשות ,הוי ש
ברשות הניזק.
שאינו ברשות הניזק.

אי לו שו אחריות.

מזה אפשר לפשוט שלא יוזק

מזה אפשר לפשוט שלא יזיק

`"` jkl – zeixyt`d ipy itk xiaqdl xyt`y zeid
הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות ,ובא שור ממקום אחר ונגחו ,פטור.
ואם הכניס ברשות ,חייב.

áééç úåùøá

קיבל על עצמו שמירה שלא יוזק.

úåùøá àìù
øåèô

אי לו שו אחריות.

áééç úåùøá

 = úåùøá àìùהכוונה פטור
øåèô
מח"נ.

כרבי טרפו דס"ל קר בחצר הוי קר ברשות הרבי ומשל
הניזק משל נזק של.
חצי נזק.

מזה אפשר לפשוט שלא יוזק

מזה אפשר לפשוט שלא יזיק

`"` jkl – zeixyt`d ipy itk xiaqdl xyt`y zeid
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טבלאות עזר על פרק שור שנגח את הפרה

הנושא = האשה שנכנסה לאפות והזיקה.

ד מ"ח ע"א

àáø ìù ÷ñô

áø ìù ÷ñô

àúééøá

אשה שנכנסה
לאפות ברשות ,והעז
אכלה את הבצק
ומתה חייבת.

המכניס פירות שלא
ברשות ואכלתו
בהמתו של בעה"ב
ומתה  -פטור ,משום
דהו"ל שלא תאכל.

האשה שנכנסה לטחון חטים
אצל בעה"ב ברשות והוזקה
בהמתו של בעל החצר -
האשה פטורה.

קשיא?

÷àéùå
'à

האם רבא חולק על רב וס"ל
שלא אומרים הו"ל שלא
תאכל?


התירוץ :דברי רב מיירי באופן
שהכניס שלא ברשות ולכן לא
קיבל אחריות .אבל דברי רבא
מיירי באופן שנכנסה ברשות,
ולכן קיבלה אחריות ,ואין את
הפטור של הו"ל שלא תאכל.

קשיא?

÷àéùå
'á

כפי שאמרנו שברשות קיבלה אחריות מדוע
בברייתא מבואר שברשות פטורה?



אשה כשהיא אופה יש בעיה של צניעות ,ולכן
בעה"ב מוכרח לעזוב את החצר ,ואז האשה מקבלת
על עצמה אחריות על החצר .אבל בטחינת חטים
אין בעיה של צניעות האשה לא קיבלה על עצמה
אחריות.
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ד מ"ז ע"ב מ"ח ע"ב

הסבר הרש"י ד"ה דחזא ירוקא
דחזא ירוקא ,עשב על פי הבור ובא השור לאכול ונפל לבור דאהך נפילה לא איכוון
השור לא התכוון ליפול לבור אלא לאכול מהירק ונפל בלא כוונה .ומיהו כופר שלא בכוונה
משלם בנפילה אחרונה התשלום של כופר כשהשור הורג בלא כוונה אין משלמים בשלש פעמים
הראשונות אלא בפעם הרביעית :'à äééùå÷ .ואף על פי שאין השור בסקילה ושמעינן לרב
פטור מזה ומזה הרי רב ס"ל שאם אין הורגים את השור אין משלמים כופר ,וא"כ בגמ' דידן
שהשור הורג בלא כוונה ,ואינו חייב מיתה מדוע משלמים כופר :õåøéúä .הני מילי במועד
לנגיחות בכוונה וערק לאגמא בראשונות ונגח רביעי שלא בכוונה הדין של רב שאם אין
הורגים את השור אין משלמים כופר הוא רק באופן שהשור נגח שלשה בני אדם בכוונה ,וברח,
ובפעם הרביעית הרג בלא כוונה ,כיון שעל נגיחה רביעית אינו חייב מיתה )אפילו שהורגים את השור

בגלל הנגיחות הקודמות( פטר ליה
וגם בעליו יומת אם כופר יושת עליו לומדים מזה שרק אם השור מקבל סקילה ,בעל השור
משלם כופר ,אבל כל זמן שאין השור בסקילה אין הבעלים משלמים כופר ולכן אם הנגיחה
הרביעית היתה שלא בכוונה אין משלמים כופר אבל זה שלא היתה בו חייב סקילה כלל בגמ'
דידן כיון שהשור הרג ארבע פעמים שלא בכוונה ,לא נתחייב סקילה כלל ,אין העדאתו אלא
לכופר של שן ורגל בחצר הניזק הוא משלם כופר משום שהוא מעוד לשן ורגל ולא לקרן
דאוקמינן כבר למדנו את הדין ברגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק שור שדרך על גבי
תינוק בחצר הניזק והרגו דאיכא כופר ברגל ואף על גב דאין השור בסקילה א"כ רק בקרן
אינו משלם כופר,

ונלמד מגזירת הכתוב דכתיב השור יסקל

אמר רב את הדין שאם אין סקילה אין כופר ,אבל בשן ורגל סובר רב שאפילו שאין מיתה יש כופר,

והכי נמי
להנאתו ולכן

אצלנו בסוגיא

מדובר דחזא ירוקא ונפל

על האדם

והרגו תולדה דשן היא דמתכוין

יכול להיות שישלמו כופר אפילו שלא הורגים את השור .לסיכום = דין של רב מיירי
באופן שהרג ג' פעמים בכוונה ,וסטה מהסלול והרג בפעם הרביעית שלא בכוונה .בסוגיא שלנו
מיירי שמלכתחילה היה במסלול של שן.

÷ :'á äééùåואם תאמר משונה הוא
לבור ויפול ויהרוג אדם ואין זו שן איננו יכולים לחייב אותו מטעם שן : õåøéúä .כיון דאייעד
ליה כיון דכבר עשה כן כמה פעמים אורחיה הוא כבר הורגל לכך ואין זה משונה.
÷ :'â úééùåולאוקמיה להך נפילה אחרונה במתכוין והשור בסקילה הרי אפשר להעמיד

לכאורה קשה :הרי זה דבר משונה שהשור יאכל רק מסביב

את המשנה באופן שהשור הרג ג' פעמים שלא בכוונה ,ובפעם רביעית הרג בכוונה ,ובאופן כזה גם
הורגים את השור כי הרג בכוונה ,וגם ישלמו כופר כי הרג פעם רביעית.

 :õåøéúäלא מצינן

אין

אפשרות להעמיד כך את המשנה משום דלגבי כוונה תם
כיון שהרג רק פעם אחת בכוונה וליכא כופר לא ישלמו כופר באופן זה דהא כל כמה דלא חזי
ירוקא ארבעה פעמים לא אייעד עדיין אינו מעוד להרוג בלא כוונה ואינו משלם כופר.
הרי לגבי נגיחה בכוונה הוא נחשב לתם,
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ד מ"ח ע"ב
הקדמה
בעומדינו לפני סוגיא זו ,אנו צריכים לזכור את המבואר לעיל שיש ג' מצבים של הסכמת בעה"ב
להכנסתו של בהמת חבירו:
א( הוא מסכים שתכניס ,אבל מצהיר מפורשות שאינו לוקח על עצמו שום אחריות.
ב( הוא מסכים שתכניס ,אבל לא הצהיר שום מידע לגבי קבלת אחריות – ונקרא "סתמא".
ג( הוא מסכים שתכניס ,וגם לוקח על עצמו אחריות על כל מה שיקרה עם השור.
בנושאי התשלומים אפשר ג"כ לחלק לג' אפשריות:

 (1המכניס אחראי על הכל = הזיק את בעל החצר חייב ,בעל החצר הזיק אותו ,בעל החצר פטור.
 (2אי אחראי מפורש ,ובמיקרה כזה לרבי שניה פטורי .ולרבנ לפי רבא אי מיקרה כזה) ,משו
שסתמא הוי כקבלת אחריות ,וממילא מצב ב' הוי כמצב ג'( ולפי רבי זירא שניה חייבי.
 (3בעל החצר אחראי על הכל = הזיק את בעל החצר פטור ,בעל החצר הזיק אותו ,בעל החצר חייב.

אתה יכול להכניס
את השור ,ואני
אשמור עליו

אתה יכול להכניס
את השור ,אבל
תשמור עליו

בעל החצר מקבל על עצמו אחריות

בעל החצר אינו מקבל על עצמו אחריות.

הדין = הוא באמת אחראי )תשלום (3

הדין = הוא באמת לא אחראי )תשלום (1

לפי
רבא
ע"פ
התוס'

אבל סתמא המכניס
אחראי )תשלום (1

אבל סתמא בעל החצר
אחראי )תשלום (3

לפי
רבי
זירא
ע"פ
התוס'

אבל בסתמא אין בעל החצר
אחראי לבדו ,אלא שניהם.

אבל בסתמא אין המכניס אחראי
לבדו ,אלא שניהם.
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'` uexiz
iax
`xfrl

תברא מי ששנה זו לא שנה זו.

כרבנן

'a uexiz
`ax

כרבי

וודאי כרבנן

הדיוק :הא סתמא חייב בעל החצר = כרבי
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הנושא = חיוב בור

ד מ"ט ע"ב נ' ע"א

דברי ר' ישמעאל :בור ברשות הרבים חייב ,וזהו בור האמור בתורה.

דברי התנאי
בברייתא

דברי ר' עקיבא :בור ברשות היחיד חייב ,וזהו בור האמור בתורה.

äáø
cigid zeyxa

miaxd zeyxa





לכו"ע חייב

ר"ע





קושיא" :כי יכרה" מיותר :אם פתיחה חייב ,על הכרייה
לא כל שכן?





חייב

פטור





"בעל הבור" פירושו בור
שיש לו בעלי

תשובה :לומר ל' שעל עסקי כריה ועל
עסקי פתיחה באה לו.

ר"י

"בעל הבור" פירושו
בעל התקלה

וזהו הבור שפתח
הכתוב בתשלומין.

óñåé áø
miaxd zeyxa
cigid zeyxa
ר"ע

ר"י





פטור

חייב





כי יכרה לא
מיותר.



לכו"ע חייב



"בעל הבור" פירוש :בור שיש לו בעלי.

קושיא" :כי יכרה" מיותר:
א פתיחה חייב ,על
הכרייה לא כל שכ?
תשובה :לומר שעל עסקי כרייה
ועל עסקי פתיחה באה לו.
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הנושא = קשיא על רב יוסף

ד נ' ע"ב

החופר בור ברשות היחיד כגון לאושין פטור

החופר בור ברשות הרבים ופותחו לרשות היחיד
פטור

הא לאו לאושין חייב ,דבור
ברשות היחיד חייב

בור ברשות היחיד "פטור"

בשלמא
לרבה

אלא לרב
יוסף

התירוץ

דברי רב
אשי
לפי רבה

הבור בחצירו רחוק
מרשות הרבים ,ולא
הפקיר רשותו ולא בורו.

הבור סמוך
לרשו"ה
ולכו"ע.

מיירי שנכנס קצת לרשות
הרבים ,ולכך דווקא לאושין
פטור ,אבל בסתם בור הוי
כבור ברשות הרבים ,וחייב.

ר' ישמעאל
לשיטתו.
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ד נ' ע"ב

פסק ההלכה של רב נחמן

שור נפל לבור גבוה  6טפחים ,ור"נ הטריף את השור מחשש של
"ריסוק איברים".

÷'à àéùå

÷'á àéùå

÷'â àéùå

במשנה שנינו שפחות מעשרה

בית הסקילה היה גבוה שלש

בברייתא מבואר שיש חיוב

טפחים פטור.

קומות.

מעקה דווקא בבית גבוה עשר

משמע שפחות מעשרה א"א

מדוע צריך שיהיה כ"כ גבוה,

הטפחים.

למות?

מספיק בקומה שהוא גבוה 6

ולכאורה גם בבית פחות מעשרה

טפחים?

טפחים צריך מעקה כי אפשר
למות גם בו' טפחים ?

התירוץ :יש שני דינים.
ר"נ מיירי לענין חשש ריסוק
איברים ,שהוא מדין חבטא,
וחבטא יש ב 6-טפחים.
אבל משנתינו מחייבת רק
בהבלא ,ובהבלא יש רק ב10-
טפחים.

התירוץ :אכן ב 6-טפחים אפשר
למות ,אבל אין ודאות .ובבית ג'
קומות הוא מת מהר ,וחז"ל רצו
שיהיה לו מיתה מהירה ,כדי שלא
יהיה לו יסורים.
אבל יותר מג' קומות יש בזיון
המת!

התירוץ :מה שכתוב בבריתא 10
טפחים הוא מכח שיהיה לו שם
בית ,ופחות ממי' הוי בית סרוח
ואינו מחויב במעקה.

אם הסיבה שצריך י' מפני שם
בית ,א"כ אם בחוץ יש עשרה
טפחים ,בתוך הבית אין עשרה?
התירוץ :מיירי שחפר בתוך הבית.
אם מיירי בחפר ,א"כ אפש"ל
חידוש יותר גודל בחפר הרבה
ובחוץ יש רק  6טפחים?

התירו( :אכ לרב נחמ רק מעשרה אפשר למות ,והסיבה שרב נחמ הטרי הוא
מכיו שמכריסו של השור יש  4טפחי ,והבור הוא  6טפחי ,וביחד  10טפחי!
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ד נ"א ע"א

החופר בור תשעה ובא אחר והשלימה לעשרה

רבי

מה לומדים
מאיש בור

רבנן

הראשו :איש אחד ולא שניי.
השני לומדי איש בור ולא שור בור.

איש בור ולא שור בור ,ואיידי דכתב
רישא כתב ג סיפא.

מה לומדים
מהמת יהיה
לו

שור פסולי המוקדשי פטור.

שור פסולי המוקדשי פטור .וממשמעות הפסוק דמיירי
במי שעבד מיתה ,ולכ האחרו חייב.

סיכום הסתירה בין הברייתות וב' התירוצים של רב זביד

המקשן:

תי' א' של
רב זביד:

תי' ב' של
רב זביד:

ברייתא א'

ברייתא ב'

אחד החופר בור י' ובא אחר והשלימה
לכ' ,ובא אחר והשלימה לל'

אחד החופר בור עשרה
ובא אחר וסייד וכייד

כולם חייבים

האחרון חייב

כרבנ

כרבי
היות וכל אחד עשה בור לכל החיובים כרבנ
ולכן  -כולם חייבים

כרבי
פשוט
16

הראשון עשה בור רחב שלא היה בו הבל למיתה,
וגם לא היה חבטא ,כגוון שהיה ספוגין ,והשני
עשהו בור למיתה ,ולכן  -האחרון חייב

שלא היה הבל לא למיתה ולא לנזקין ,ולכן
האחרון חייב.
והטעם כי הראשון לא עשה בור כלל ,ולכך השני
חייב לבדו.

טבלאות עזר על פרק שור שנגח את הפרה

סוגיא דברירה

ד נ"א ע"ב
יש ברירה

אין ברירה

כל שותף כשהוא משתמש,

כל שותף כשהוא משתמש ,הוא

הוא משתמש בחלקו בלבד.

משתמש בחלק של שניהם.

בור של שני שותפין והראשון השתמש ולא כסהו ,והניח את השני משתמש

רבנן

ר' אליעזר בן יעקב

היות וכ"א משתמש גם בחלקו של
חבירו ,א"כ בעת שהשני משתמש הרי
הוא משתמש גם בחלק חבירו ,ולכך הוי
כשואל בורו של חברו.

היות וכ"א משתמש בחלקו
בלבד ,לכך לא היה על השני
החובה לכסות חלקו של
הראשון.

תוצאה  -רק השני חייב

תוצאה  -שניה חייבי

אבל אם הראשון מסר לשני את המכסה לכו"ע השני בלבד חייב

שותפין שנדרו הנאה זה מזה

אסורין להשתמש
הטעם :דכ"א משתמש
בשל שניהם.

מותרין להשתמש
הטעם :דכ"א
משתמש בשלו.
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ד נ"ב ע"א

איבעיא א'

ìîâ øáòå .ùìç éåñëä äéäð íéøáåò íéìîâ íàå ,ãáìá íéøååù éðôá ãåîòì ìåëéù éåñéë åäñë
.øåù ìôð ë"çàå ùìç äéäðå
שכיחי גמלים

לא שכיחי
גמלים

שכיחי לפעמים

פושע וחייב

אונס ופטור

היה לו לחשוש
היות ואינו
והוי פושע קבוע הוי אונס

ת"ש ב'
לא כסהו כראוי ונפל לתוכו שור
או חמור ומת חייב
 :'à úåøùôàאינו ראוי לא

ת"ש א'
כסהו כראוי ונפל לתוכו שור או
חמור ומת פטור
 :'à úåøùôàראוי לשוורים
ולגמלים.

לשוורים

 :àëøéôאיך נפלו?

לגמלים.

 :'á úåøùôàראוי לשוורים ולא
לגמלים ושכיח גמלים.
פושע

:àëøéô
דחייב.

הוא,

 :'â úåøùôàכאפשרות ב' ולא שכיח

גמלים:àëøéô .

גמלים :àëøéô .אונס
הוא ,ופשיטא שפטור

פשיטא דחייב.
 :'â úåøùôàכאפשרות ב' ולא

 :èåùôì ïåéñðאלא ע"כ אתיין
והגמלים
לפרקים

שכיח גמלים.
 :àëøéôאונס.

גרמו שהכסוי יהיה
חלש

פשיטא

 :'á úåøùôàראוי לשוורים ולא
ושכיחי
לגמלים

:àëøéô
וצריכים לחייב אותו.

והשור

ולא

 :èåùôì ïåéñðראוי לשוורים
ולא לגמלים ואתיין

נפל

ופטור.

לפרקים

וקתני

שחייב.
דיחוי ,וחזרה לאפשרות ב'
ואיידי דכתב רישא כראוי ,קתני

דיחוי ,וחזרה לאפשרות א'
מיירי שהתולעים התליעו

סיפא אינו כראוי

בתוכה
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איבעיא ב'
ìôð éåñëäå ,íéìîâ éçéëùå .íéìîâ éðôá àìå ,íéøååù éðôá ãåîòì ìåëéù éåñéë åäñë
.íéòìåú úîçî

צד ב'

צד א'

היות שהמכסה נפל מחמת אונס יהיה
פטור

היות שהמכסה היה אמור ליפול מחמת
הגמלי הוי פושע וחייב.
ת"ש א'
כסהו כראוי ונפל שור או חמור
ומת ,פטור.
 :'à úåøùôàכראוי לשוורים
ולגמלים

והתליע.

:àëøéô
דפטור?

פשיטא

 :èåùôì ïåéñðראוי לשוורים ולא
לגמלים

ושכיחי

גמלים

והתליע

מתוכו,

וקתני

פטור.

ת"ש ב'
לא כסהו כראוי ונפל לתוכו שור או
חמור ומת ,חייב.
 :'à úåøùôàאינו ראוי לא לשוורים
ולא לגמלים.
 :àëøéôפשיטא דחייב?
 :'á úåøùôàראוי לשוורים ולא
ושכיחי
לגמלים
גמלים.
 :àëøéôפשיטא דחייב?
 :'â úåøùôàכאפשרות ב' ולא
שכיחי גמלים.
 :àëøéôאונס?
 :èåùôì ïåéñðראוי לשוורים ולא
לגמלים והתליע מתוכו.

דיחוי ,וחזרה לאפשרות א'
קמ"ל דפטור ,ולא אמרינן

דיחוי ,וחזרה לאפשרות ב'
ואיידי דכתב רישא כראוי ,קתני

שצריך כל הזמן לבוא ולבדוק

סיפא אינו כראוי

אם המכסה עדיין חזק.
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ד נ"ג ע"א
משנה נפל לפניו מקול הכריה חייב לאחוריו פטור

רב

שמואל

דוקא להבלא חייב

להבלא וכ"ש לחבטא

לפניו

שנפל על פניו,
והוי הבלא,
וחייב.

לאחוריו

שנפל על רגליו,
ואין הבלא.

לאחוריו

שנתקל בבור ,ונפל
לאחורי הבור
מחוץ לבור.

לפניו

שנפל בתוך הבור

הסתירה בין הברייתא למשנה לפי רב

רב
חסדא:
רבה:

רב
יוסף:

äðùî

àúééøá

לאחוריו פטור

לאחוריו חייב

מיירי בבור ברשות הרבים
ולכן בחבטא פטור.

מיירי בבור ברשותו ,והפקיר רשותו ולא הפקיר בורו,
ולכן חייב על חבטא.





נפל לאחוריו ,ומת
מחבטא בלבד.

נפל על פניו ,ואח"כ התהפך אבל מ"מ מת מהבלא





מיירי בחיובי בעל הבור
ולכן פטור משום שמת
מחבטא.

מיירי בשור שנכנס לחצר בעה"ב שלא ברשות והבאיש
מימיו ולכן חייב בעל השור בכל גווני ,כי אין נפק"מ
אם מת מהבלא או מחבטא.
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ד נ"ג ע"א

סוגית הגמרא שור שדחף את חברו לבור

:äîã÷ä

א( שור שדחף את חבירו לבור האם בעל הבור נחשב למזיק.

ב( שנים שהזיקו ואחד פטור מלשלם )כגון שהשני שור הפקר או שור הקדש( כמה חייב הראשון לשלם.

ïúð éáø

ïðáø

בדי א' :בעל הבור נקרא מזיק.
בדי א' :בעל הבור אינו נקרא מזיק.
בדי ב' :השני אינו מחויב לשל חלקו של בדי ב' :השני מחויב להשלי חלקו של
הראשו.
הראשו.
øåáì åøéáç úà óçãù øåù





1

בעל השור חייב נ"ש ,
ובעל הבור מפטור מלשל.

בעל השור ובעל הבור
חייבי לשל כ"א חצי.





הטע :כי ג בעל הבור נקרא מזיק.

הטע :בעל הבור פטור כי אינו מזיק,

÷ :'îâä úééùåהרי למדנו שרבי נתן אומר שבעל השור משלם רביע ובעל הבור ג' חלקים?
 :'îâä õåøéúברייתא זו מיירי בשור תם ולכן בעל השור משלם רביע.
÷ :'îâä úééùåממה נפשך אם כל אחד עשה את כל הנזק כל אחד צריך לשלם חצי נזק ,ואם כל אחד עשה רק
חצי מהנזק בעל השור ישלם רביע ובעל הבור חצי ,והשאר יפסיד הניזק?
 :'îâä õåøéúרבא מסביר את הדין של רבי נתן בשתי אפשרויות:

ïúð áø éôì øåáì åøáç úà óçãù íú øåù
·¯Â˘‰ ÏÚ

ãçà ìë .à
ìë äùò
.÷æðä
ãçà ìë .á
éöç ÷ø äùò
.÷æðäî

רביע
נזק

ÌÚË‰
בעל השור אומר אם
אשלם חצי נזק מה
הרווחתי מהשותפות?
כיון שעשה רק חצי
נזק משלם חצי ממה
שעשה ,משום
שהוא תם.

·¯Â·‰ ÏÚ

ג'
חלקי

ÌÚË‰
בלא השותפות היה צריך
לשלם נזק שלם ועכשיו
מרוויח רביע.
בעל השור הניזק טוען
לבעל הבור שורי מת
אצלך בבור ,ובורך גרם
הנזק ,מה שאקבל מבעל
השור אקבל ,והשאר
אתה תשלם.

 1כדעת רש"י ,אמנ עי' תוס' החולקי ,וס"ל שבעל השור משלמי רק ח"נ ,והטע כי התוס' ורש"י חולקי הא בעל השור לבדו נקרא
מזיק ,ורק השתמש ע הבור לצור $הנזק שלו ,אבל נקרא לבדו מזיק ,אבל לדעת התוס' בעל הבור ג"כ נקרא מזיק ,ויש גזיה"כ שפטור.
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ד נ"ג ע"ב

שור הדיוט ושור פסולי המוקדשים שנגחו

אביי

רבינא





חצי נזק

רביע נזק





כרבי נתן דס"ל דמשלם
כולו וכאן כולו הוא חצי
נזק

íúá àäå àä


מיירי במועד ,ולכן משלם

חצי.

כרבנן דמשלם חלקו ,וכאן
חלקו הוא רביע נזק.


ïðáøë àäå àä

מיירי בתם ,ולכן משלם
חצי התשלומין.

איכא דאמרי
חצי נזק

נזק שלם





כרבנן ,ולכן משלם חצי.



מיירי בתם ,ומשלם חצי.

ãòåîá àäå àä
ïúð éáøë àäå àä
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כרבי נתן ,ולכן משלם
כולו.



מיירי במועד ,ומשלם
כולו.

טבלאות עזר על פרק שור שנגח את הפרה

ד נ"ג ע"ב

הקדמה לסוגיא שור ואדם שדחפו לבור
א( אדם המזיק אדם אחר חייב בה' דברים(1 :נזק  -מה שניזוק(2 .צער  -תשלום עבור הצער שהיה לו.
(3ריפוי  -דמי תרופות(4 .שבת  -תשלום עבור מה ששבת ממלאכתו )דמי אבטלה((5 .בושת  -תשלום
עבור הבושה שהיה לו מחמת הנזק.
ב( שור המזיק ,באופן כללי משלם מה שהזיק )או חצי נזק( אבל שור שהמית עבד כנעני משלם שלושים
שקלים ,בין אם היה העבד שוה הרבה ,ובין אם היה העבד שוה מעט.
ג( למדנו לעיל על חיוב תשלומי דמי ולדות ,והיינו המכה את האשה והרג את ילדיה חייב לשלם דמי ולדות.
דין זה נאמר דוקא באיש ,דכתיב כי ינצו "אנשים" ,וממעטים שוורים.

סיכום דברי רבא בדין שור ואדם שדחפו לבור מי חייב
על מה
חייב

אדם

שור

בור

נזקין

ד' דברים

דמי ולדות

כופר

חייב

חייב

חייב

פטור

מפורש
בפסוק

מפורש
בתורה

כאשר ישית עליו
בעל האשה

קם ליה
בדרבה מיניה

פטור

פטור

איש בעמיתו
ולא שור
בעמיתו

כי ינצו אנשים,
"אנשים" ולא
שוורים

חייב
מפורש
בפסוק

חייב רק
לרבי נת
)לרבנ
פטור(
בור פטור
רק על
מיתת אדם
ולא על
נזקין

פטור
איש בעמיתו
ולא בור
בעמיתו

חייב
מפורש בתורה

פטור
פטור
אנשים ולא בור
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ונפל שמה שור
או חמור,
"שור" ולא
אדם

שלשים
של עבד

פטור

כלים

שור פסולי
המוקדשין
שנפדה

חייב

חייב

קם לי
בדרבה
מיניה

אדם
המזיק

אדם המזיק

חייב

חייב

חייב

מפורש
בפסוק

שור
המזיק

נקרא שור
רעהו

פטור

פטור

שור ולא
אדם

חמור ולא
כלים

פטור
והמת יהיה
לו במי
שהמת שלו

טבלאות עזר על פרק שור שנגח את הפרה

סיכום שלבי הגמ' נ"ד ע"א
'à à"åä

לאחר שהגמ' קבעה שדעת רבנן ונפל טובא משמע א"כ הוי "ונפל" כלל.
÷'îâä úéùå
'îâä õåøéú

וְ נָ ַפל

מור:
או חֲ ֹ
ּׁש ֹור ֹ





כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט,
וא"כ בבור חייב רק על שור וחמור,
ולא על דבר אחר.

וְ נָ ַפל

מור:
או חֲ ֹ
ּׁש ֹור ֹ





ּ ַב ַעל
ַה ּב ֹור

הוי כלל ופרט וכלל ,אי אתה דן אלא

פרט



אימא ,ונפל כלל ,שור וחמור
פרט ,כלל ופרט אין בכלל
אלא מה שבפרט ,שור וחמור
אין ,מידי אחרינא לא.

÷'îâä úéùå
'îâä õåøéú

אמרי ,בעל הבור ישלם חזר
וכלל ,כלל ופרט וכלל אי
אתה דן אלא כעין הפרט ,מה
הפרט מפורש בעלי חיים ,אף
כל בעלי חיים.
אי מה הפרט מפורש דבר
שנבלתה מטמאה במגע
ובמשא ,אף כל דבר
שנבלתה מטמאה במגע
ובמשא ,אבל עופות לא.
א"כ ,נכתוב רחמנא חד
פרטא

כלל

כלל

פרט

כעין הפרט ,מה הפרט בעלי חיים אף
כל בעלי חיים.

כלל

לכאורה אפשר לומר שעופות אינו חייב ,מכיון שיתכן דוקא דבר שמטמא במגע
ומשא חייב ,אבל עופות לא מכיון דמטמא רק בבית הבליעה ,ולכן נימא דלא
נכלל בכלל.

דאי נימא שהתורה התכוונה לפרט שרק בעלי חיים שמטמא במגע ומשא ,היה
די לכתוב או שור או חמור ,והיות שהתורה כתבה שניהם ,לומר שאל תצמצם
לומר שהדוגמא הוא מטמא במו"מ ,אלא תרחיב קצת את הדוגמא ולומר

÷'îâä úéùå

הי נכתוב ,אי כתב שור,
הוה אמינא קרב לגבי מזבח
אין ,שאינו קרב לגבי מזבח
לא ,ואי כתב רחמנא חמור,
ה"א קדוש בבכורה אין,
שאין קדוש בבכורה לא.

שהתורה התכוונה לכל הבעלי חיים.
הגמ' דוחה ,מכיון שמוכרחים לכתוב שניהם ,שאילו כתב רק שור ,היה אפשר
לומר שדווקא שור והדומה לו שראוי ליקרב ע"ג המזבח ,אבל דבר שאינו ראוי
ע"ג המזבח אינו חייב בבור .ואי כתב רק חמור ,היה אפשר לומר שרק דבר
שיש לו קדושת בכור ,אבל דבר שאינו יכול לקבל קדושת בכור אימא לא ,לכן
כתב שניהם ,אבל עופות מנ"ל?

'á à"åä
'îâä õåøéú
÷úåéùå
éöåøéúå
íàä 'îâä
íéìëá êééù
äúéî

÷úééùå
'îâä

אלא ,אמר קרא ,והמת יהיה לו ,כל דבר
מיתה.
בין לרבנן דקא ממעטי להו לכלים ,ובין לרבי
יהודה דקא מרבי להו לכלים ,כלים בני מיתה
נינהו ,אמרי ,שבירתן זו היא מיתתן .ולרב
דאמר ,בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא
לחבטו ,בין לרבנן בין לרבי יהודה ,כלים בני
הבלא נינהו ,אמרי בחדתי ,דמיפקעי מהבלא.
האי והמת יהיה לו מבעי ליה לכדרבא ,דאמר
רבא :שור פסולי המוקדשין שנפל לבור פטור
שנאמר והמת יהיה לו ,במי שהמת שלו ,יצא
זה שאין המת שלו.

"והמת יהיה לו" כל דבר שמת חייבים.
הגמ' מקשה דלכאורה מה שייך בכלים מיתה ,וא"כ
מדוע הוצרך מיעוט לרבנן דפטור ,וכן לרבי יהודא
האיך מחייב ,ומתרצת הגמ' דשבירתן זהו מיתתן ,והגמ'
מקשה לרב שהחיוב רק על הבלא האיך שייך חיוב
כלים בבור ,ותירצו דמיירי בכלים חדשים שמתפוצצים
מרוב ההדף.
ומקשה הגמ' שלכאורה והמת יהיה לו אינו מיותר
דהוצרך לכדרשינן לעיל ,לפטור שור פסולי המוקדשין
בבור.

àð÷ñî
כסף ישיב לבעליו כל דבר שיש לו בעלים שנפל בבור.

אלא ,אמר קרא ,כסף ישיב לבעליו ,לרבות כל דאית
ליה בעלים.
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ד נ"ד ע"ב
פרשת הר סיני-שמות פרק י"ט

יש ל ֹא יִ ְחיֶה ִּב ְמ ׁ ְ
שך
קול יִ ּ ָס ֵקל ֹ
יג לֹאִ -תגַּ ע ּב ֹו יָד ִ ּכיָ -ס ֹ
אוָ -ירֹ ה יִ ּי ֶָרה ִאםְּ -ב ֵה ָמה ִאםִ -א ׁ
לו ָב ָהר:
ַה ּ ֵ
יבל ֵה ּ ָמה יַעֲ ּ
תשלומי כפל –שמות פרק כ"ב

ש ְל ָמה ַעלָּ -כל-אֲ ֵב ָדה אֲ ׁ ֶשר
שור ַעל-חֲ ֹ
פשע ַעלֹ ׁ -
ח ַעלָּ -כלְּ -ד ַברַ ׁ ֶ ּ -
שה ַעלׂ ַ -
מור ַעלֶׂ -
יען אֱ ל ִֹהים יְ ׁ ַש ּ ֵלם ׁ ְשנַ יִ ם
ֵיהם אֲ ׁ ֶשר י ְַר ׁ ִש ֻ
הוא זֶה ַעד ָהאֱ ל ִֹהים ָיבֹא ְ ּד ַברְ ׁ -שנ ֶ
יֹ ַ
אמר ִּכיּ -
הו:
ְל ֵר ֵע ּ
השבת אבידה-דברים פרק כ"ב

שה ְל ָכל-אֲ ֵב ַדת ָא ִח ָ
אבד
ת ַ
יך אֲ ׁ ֶשרֹ ּ -
רו וְ ֵכן ּ ַתעֲ ֶׂשה ְל ִ ׂש ְמלָ ֹ
ג וְ ֵכן ּ ַתעֲ ֶׂשה לַ חֲ מֹ ֹ
תו ְו ֵכן ּ ַתעֲ ֶׂ
תוכל ְל ִה ְת ַע ּ ֵלם:
את ּה ל ֹא ּ ַ
ומ ָצ ָ
נו ּ ְ
ִמ ּ ֶמ ּ ּ
פריקה-שמות פרק כ"ג

מו:
לו ָעזֹ ב ּ ַתעֲ זֹ ב ִע ּ ֹ
או ְו ָח ַד ְל ּ ָת ֵמעֲ זב ֹ
שנַ אֲ ָך רֹ ֵבץ ּ ַת ַחת ַמ ּ ָ ׂש ֹ
ה ִּכיִ -ת ְר ֶאה חֲ ֹ
מור ׂ
"שבת דברות ראשונות -שמות פרק כ'

ידוד אֱ ל ֶֹה ָ
וב ּ ֶת ָך ַע ְב ְ ּד ָך
ובנְ ָך ּ ִ
אכה ַא ּ ָתה ּ ִ
שה ָכלְ -מלָ ָ
יעי ׁ ַש ָּבת לַ ֹ ָ
י וְ ֹיום ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
יך ל ֹאַ -תעֲ ֶׂ
וב ֶה ְמ ּ ֶת ָך וְ גֵ ְר ָך אֲ ׁ ֶשר ִּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
יך:
וַ אֲ ָמ ְת ָך ּ ְ
"שבת" דברות אחרונות – דברים פרק ה'

ידוד אֱ ל ֶֹה ָ
וב ּ ֶת ָך ְו ַע ְב ְ ּד ָך-
ובנְ ָךִ ּ -
אכה ַא ּ ָתה ּ ִ
שה ָכלְ -מלָ ָ
יעי ׁ ַש ָּבת לַ ֹ ָ
יד וְ ֹיום ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
יך ל ֹאַ -תעֲ ֶׂ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָנוח ַע ְב ְ ּדך וַ אֲ ָמ ְתך ָּכ ֹ
מרך וְ ָכלְּ -ב ֶה ְמ ּ ֶתך וְ גֵ ְרך אֲ ׁ ֶשר ִּב ׁ ְש ָע ֶריך ְל ַמ ַען י ּ ַ
שו ְר ָך וַ חֲ ְ
וַ אֲ ָמ ֶת ָך וְ ׁ ֹ
מוך:
חסימה -דברים פרק כ"ה

ישו:
ד ל ֹאַ -ת ְחסֹם ׁש ֹור ְּב ִד ׁ ֹ
כלאים דהרבעה-ויקרא פרק י"ט

ובגֶ ד ִּכ ְל ַאיִ ם
ש ְד ָך ל ֹאִ -תזְ ַרע ִ ּכ ְל ָאיִ ם ּ ֶ
רו ְּב ֶה ְמ ְּת ָך ל ֹאַ -ת ְר ִּב ַ
יט ֶאתֻ -ח ּ ַ
יע ִ ּכ ְל ַאיִ ם ָ ׂ
קתי ִּת ׁ ְשמֹ ּ
ׁ ַש ַע ְטנֵז לֹא יַעֲ לֶ ה ָעלֶ ָ
יך:
כלאים דחרישה -דברים פרק כ"ב

ובחֲ מֹר י ְַח ָ ּדו:
שורַ ּ -
רש ְּב ׁ ֹ
י לֹאַ -תחֲ ׁ
מעשר שני -דברים פרק י"ד

ידוד אֱ ל ֶֹה ָ
יך ּב ֹו :כו
קום אֲ ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ֹ ָ
כה וְ נָ ַת ּ ָתה ַּב ָּכ ֶסף וְ ַצ ְר ּ ָת ַה ֶּכ ֶסף ְּבי ְָד ָך ְו ָהלַ ְכ ּ ָת ֶאלַ -ה ּ ָמ ֹ
ובכל אֲ ׁ ֶשר ִּת ׁ ְש ָא ְל ָך
וב ּ ׁ ֵש ָכר ּ ְ
וב ּיַיִ ן ּ ַ
וב ּצאן ּ ַ
פש ָך ַּב ָּב ָקר ּ ַ
וְ נָ ַת ּ ָתה ַה ֶּכ ֶסף ְּבכל אֲ ׁ ֶשרְּ -ת ַאוֶ ּ ה נַ ְ ׁ ְ
יתךָ:
ידוד אֱ ל ֶֹה ָ
וב ֶ
יך וְ ָ ׂש ַמ ְח ּ ָת ַא ּ ָתה ּ ֵ
פש ָך ְו ָא ַכ ְל ּ ָת ּ ׁ ָשם ִל ְפנֵי ֹ ָ
נַ ְ ׁ ֶ
חיה בכלל בהמה – דברים פרק י"ד

ש ִבים וְ ֵׂשה ִעזִ ּ ים:
לו ׁ ֹ
ד זאת ַה ְּב ֵה ָמה אֲ ׁ ֶשר ּ ֵ
שה ְכ ָ ׂ
שור ֵׂ
תאכ ּ
או וָ זָ ֶמר:
ות ֹ
ישן ּ ְ
וְ ִד ׁ
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קו
מור וְ ַא ּ ֹ
ה ַא ּיָל ּ ְ
וצ ִבי וְ י ְַח ּ

