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 סיכום מהלך הגמרא

 דף נה:

 דנה במספר מקרי נזקי בע"ח: המשנה: משנה

 אדם שכנס צאנו לתוך דיר )בחלק מהשדה, לצורך זיבול( ויצאה והזיקה: א.

 .פטור -כראויאם נעל     

 .חייב -לא כראויאם נעל     

 .פטור -לסטים שפרצוהבלילה, או  נפרצהאם     

 .חייביםהליסטים  -הוציאוהאם הליסטים     

 

 .חייב – לחש"ואו שמסרה  בחמהאם הזיקה, לאחר שהניח אותה  ב.

 .הרועה אחראי -לרועהאם מסר אותם     

 

 הנפילה(. ריכוךאו  אכילה)מבחינת  שנהניתמשלמת מה  -בגינה )זה דבר לא צפוי( נפלהאם  ג.

 שהזיקה.משלמת מה  -(צפויבאופן רגיל לגינה )הדבר  ירדה ונכנסהאם    

 :תשלום הנזקלגבי אופן  מחלוקת תנאים   

 אמות רבועות( כמה שווה לאחר הנזק. 50" )שווי שטח "בית הסאהמעריכים את  ת"ק:   

 לטובת המזיק(. -מקלה)הערכה           

 

 .שוויים המדויקמשלם עפ"י  -וראויים למאכלאם הפירות היו בה בשלים  ר' שמעון:    

 (הניזקלטובת  -מחמירה)הערכה                  

 מעריכים את הנזק כדעת ת"ק( -)אם לא ראוי עדיין למאכל                 

 מתשלום.  פטור, ו"נעילה כראוי"היא  -ברוח מצויה שיכולה לעמודנעילת הדיר ע"י דלת  ברייתא: :גמרא

 בתשלום.  וחייב שלא כראוי"היא "נעילה  -בר"מ שאינה יכולה לעמודנעילת הדיר ע"י דלת             

 )שיכולה לעמוד בפני רוח בלבד( ? מספיקה שמירה פחותה -"מועד, הסובר שכדי לשמור על "מיהו התנא לה:שא

 :שורהשמירה המתבקשת, עבור  דרגת ציטוט משנה ]מה[:

 .מעולה -מועדמעולה,  -תם ר' מאיר:                            

 .פחותה -מועדמעולה, -תם ר' יהודה:                            

 .צריך לשוחטו -מועדמעולה,  -תם ר' אליעזר:                            

 ר' יהודה.היא דעת  -פחותהשמירה  ל"מועד": הדעה שמספיקה ר' מני בר פטיש -1תשובה 

 כיוון שייתכן שסובר שצריך שמירה  יכולה להיות גם דעת ר' מאיר. -פחותהמועד" שמירה "הדעה שמספיקה ל: 2תשובה 

 זאת  מספיקה שמירה פחותה )למרות שהם מועדים מתחילתם(. -בשן ורגלאך  ,במועד וקרןמעולה דווקא                

 פטרה מחובת  -)כלומר מיעטה התורה בשמירתם -זיקיןנמאחר שיש ברייתא הסוברת שארבעה אבות                

 שן ורגל.ניהם מונים גם יבובית, והסתפקה בשמירה פחותה(, משמירה מיר               

 לתשובה זו מהחלוקה בין המשניות: חיזוקניתן להביא  :2חיזוק לתשובה 

 .שן ורגלכלומר  -"צאןעוסקת בנזקי " -ואילו משנתנו .קרןכלומר  -"שורהמשנה בדף מ"ה: עוסקת בנזקי "               
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 בדיני שמים: וחייב)בי"ד(  אדםהמזיק מדיני  פטורישנם ארבעה נזקים, בהם  ברייתא:

 בפני בהמת חברו. פורץ גדר. 1           

 , של חברו בפני הדליקה.כופף קומתו. 2           

 להעיד. עדי שקר. שוכר 3           

 לו. ואינו מעיד -. יודע עדות לחברו4           

 י אדם ?מדינ  מדוע פטור -)יציב( כותל בריאאם מדובר בדין הראשון בברייתא, על  שאלה:

 כיוון שקיר זה מיועד להריסה. מדיני אדם, פטור, שעלול להזיק, ולכן בכותל רעועאכן מדובר  תשובה:

 נודף 

 הקמה ?דיני אדם. הרי ברור שהאש תשרוף את מ מדוע פטור -מצויה, עוסק ברוח השניאם הדין  שאלה:

 שזה יקרה. שלא עלה על דעתו, ולכן פטור מדיני אדם, כיוון שאינה מצויהאכן, מדובר ברוח  :1תשובה 

 מתחת לכיסוי.  "טמונה"את קמת חברו, וגרם לכך שהיא תהיה  כיסהמדובר במקרה שאדם  :2תשובה 

 מדיני אדם. פטור -באש "טמון"ועל נזקי                

 לשלם חזרה  חייבוודאי שהוא  ,לעצמודי להרוויח ממון כ, עוסק באדם ששכר עדי שקר, השלישיאם הדין  שאלה:

 את הכסף לאדם שלקח ממנו !          

 פטור.ולכן במצב זה  יוכל להרוויח ממון מאדם אחר.שחברו , כדי עדי שקרמדובר במקרה ששכר  תשובה:

  ק מפורשפסוכיוון שיש  ,ברור שחייב גם בדיני אדם -אחד מתוך שני עדיםעד , עוסק באדם שהוא הרביעי: אם הדין שאלה

 בתורה האומר זאת !          

 , מעדיף לא להישבעוייתכן שהנתבע היה , שבועה, ויכול לחייב את הנתבע עד אחדמדובר במקרה שהוא  תשובה:

 .ולכן חייב בדיני שמיים -ובכך שלא העיד גרם לחברו הפסדאלא לשלם,             

 עוד מקרים רבים בהם אדם פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים ?!, והרי יש מקרים 4נה רק מור' יהושוע  מדוע קושיה:

 ינו חושביםישה יותר, המקרים בהם החידוש גדול 4אכן יש עוד רבים כאלה, אך בברייתא מביא ר' יהושוע את  תירוץ:

 :גם מדיני שמים את האדם, םבה לפטור          

 

 יהיה פטור גם  -, המיועד להריסהמדובר בכותל רעועשמכיוון שלחשוב נו יכולים יהי -"פורץ גדר לפני בהמת חברו" א.

 מדיני שמיים.    

 

 , שאותה לא יכול מדובר ברוח שאינה מצויהנו יכולים לחשוב שמכיוון שיהי -"הכופף קומתו" של חברו בפני הדליקה". 1ב 

 יהיה פטור גם מדיני שמים. -האדם לצפות מראש       

 

 היה פטור גם מדיני שמים.י -כוונתו לטובהיכולים לחשוב, שמכיוון שטוען המכסה ש ינויה -אשי בלשיטת ר .2ב 

 

 דברי מי  -השוכר( -) ודברי התלמיד ,הקב"ה(-) הרב ידברנו חושבים שיכול השוכר לטעון: "יהי "השוכר עדי שקר" ג.

 ,חופשית, והם בלבד אשמיםלעדים יש בחירה כלומר, אולי יכול השוכר לטעון ש "למי צריך לציית(?-שומעין )    

 היה פטור גם מדיני שמים.י -ולא הוא    
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 שאינו יכול להוציא ממון,  ,דבעד אחרק נו יכולים לחשוב, שמכיוון שמדובר כאן יהי -"היודע עדות לחברו ואינו מעיד לו"ד. 

 ייתכן שהוא , הייתי מעיד ומחייב את השני שבועה יכול יודע העדות לטעון: גם אם, את השני חייב שבועהלרק אלא     

 היה פטור גם מדיני שמים.י -היה נשבע לשקר    

 .לחדש שגם בהם יהיה חייב בדיני שמייםכדי  המקרים האלה בברייתא, 4ע את לכן מביא ר' יהוש

 " .פטור –" נפרצה בלילה או שפרצה לסטים ויצאה והזיקה  ]נה:[: משנהציטוט מה

 

 .אונסכיוון שזהו  ,פטור, אז מתחת לגדר חתרהקיים רק במקרה שהצאן  -משנהה: דין זה של רבה

 

 את הגדר ? הפילה, אלא לא חתרהמה יהיה הדין במקרה שהצאן  שאלה:

 בשמירתה. פשע, כיוון שחייבבמקרה כזה יהיה  תשובה:

 

 את הגדר ?! הפילהכאשר הצאן  חייבמדוע יהיה  -בריאאם נאמר שמדובר כאן בכותל  קושיה:

 הרי הוא שמר באופן ראוי ?!ו          

 מתחת לגדר, חתרהכאשר הצאן  פטורמדוע יהיה  -וערעואם נאמר שמדובר כאן בכותל           

  ?! חייב -תחילתו פשיעה וסופו באונס שיטת מ"דל          

 

 :אלא על הדין בהמשך: "הניחה בחמה.."", להנפרצה בלידין: "על  רבה לא דיבר. אך בריאאכן, מדובר בכותל  תירוץ:

 .חייב -הניחה בחמה או שמסרה לחש"ו, ויצאה והזיקה ]נה:[: משנהציטוט מה    

 .למרות שזהו אונסמתחת לגדר,  חתרהקיים גם במקרה שהצאן  -שחייבדין זה של המשנה  רבה:    

 וסופותחילתו בפשיעה "מקרה של  וויצאה והזיקה זה, הניחה בחמהשכאשר  שלא ניתן לומרהחידוש בדברי רבה:         

 שהיא תפרוץ את הגדר  ביותר וסביר ,את מנוחתה מאוד השמש טורדת -מכיוון שכאשר הצאן נמצאת בחמה ",באונס        

 .חייב לכו"עלכן  -ועד סופו פשיעה מתחילתוכמוגדר ומקרה כזה  ותצא.        

 .חייביםסטים יל -סטיםיל הוציאה משנה:ציטוט מה

 

 יתחייבו על נזקי הצאן שהוציאו מהדיר. סטיםישהלברור  קושייה:

 על כל נזקיה ?! התחייבואותה, וממילא  וקנואותה  שמשכומכיוון            

 את דרכה,  חסמו בגופםאלא רק  את הצאן, משכוסטים לא ילההמשנה עוסקת במקרה ש תירוץ:

 פטור[. -"גרמא" בנזיקיןלצאת מהדיר ]ו גרמו להוכך           

 

 .חייב -בהמת חברו על קמת חברו המעמיד: רבה בשם רב מתנה בשם רב -מימרא

 

 , כיוון שמשך את הבהמה ?!יתחייב: ברור שהמעמיד קושייה

 על הנזק. יתחייבולכן  לה לאכול מהקמה. גרםאת הבהמה, וכך  חסם בגופורב מדבר על מקרה שהאדם  תירוץ:

 מקרה שהאדם שהכיש ]=היכה במקל[ אתרב מדבר על  :אביי בשם רב יוסף -התירוץ הקודם[ר ]במקום תירוץ אח

 סטים הוציאו את יואותו הסבר ניתן לתת גם לדן במשנתנו שהל על הנזק. יתחייבאל הקמה, ולכן הוביל וכך  הבהמה,    

 , ולכן יתחייב על הנזק.הכאה במקלעי"  הצאן    

  .חייב -במקל הכאהאו  המשיכללמוד, שהמקרה של מדברי אביי בשם רב יוסף ניתן 

 בנזיקין[.        גרמא] פטור -חסימת הדרךאך במקרה של 
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 נכנס הרועה תחתיו". -: "מסרה לרועהציטוט משנה

 תחת מי נכנס הרועה? -"תחתיו" שאלה:

 ."נכנסו תחת הבעליםכולן  -לנושא שכר"מסרו  במשנה ]מד:[: הרי כבר  -תחת הבעליםאם נאמר, שנכנס            

 לכל נזק. הרועה האחראיוכעת , )שהבעלים מסר לו( תחת השומרכוונת משנתו, שהרועה נכנס  תשובה:

 

 לכל נזק. חייב השומר הראשון -האומר: שומר שמסר לשומר ,אז יש סתירה לדברי רבא -אם זאת כוונת משנתנו קושייה:

 את הצאן. סר לעוזרומניתן לתרץ שמשנתנו עוסקת ברועה ש תירוץ:

 ואחראי לכל נזק. נכנס תחת הרועה הראשי,  ולכן הרועה המתלמד מצויומכיוון שזה דבר          

 ואילו רבא עוסק בשומר אחר שמסר לשומר שני ואינו יכול לומר לבעלים         

 , ולכן רק הוא יהיה אחראי .סומך רק על השומר הראשוןשהוא          

 

 :"יא דאמר"איכ - 2לשון 

 נכנס הרועה תחתיו" -"מסרה לרועה :ציטוט מהמשנה

 .פטור, ולכן לעוזרושהרועה מסר  -, משמעלאחר", ולא מסרה לרועה"מסרה מכך ששנינו : דיוק

 )והאחר פטור(. הרועה חייב -לאחראך אם הרועה מסר         

 

 , לכל נזק.חייב השומר הראשון -האומר: שומר שמסר לשומר ,סיוע לדברי רבאאם כן, ניתן ע"י דיוק זה, להביא : סיוע

                                                               ", לרועהכיוון שייתכן שהמשנה שנתה: " מסרה  לדברי רבא, ע"י דיוק זה ממשנתנו, לא ניתן להביא סיוע: דחייה

 .רועה אחרליות גם לגבי מסירה יכול לה אותו דיןאך  ,מצוידבר שזה          

 

 ?שומר אבדההדינית של  ההגדרה מהי מחלוקת אמוראים:

 כל טובת הנאה משמירתו של האבידה. שאינו מקבל, כיוון חינםדינו כשומר  רבה:

 לעני. פטור מלתת צדקההוא  -עוסק בטיפול האבידה, כיוון שבזמן שהוא שכרדינו כשומר  רב יוסף:

 ["שכרו" רווח זהו -נת צדקהית"שחסך" מעצמו נ]בכך              

                                                                                                                                                     ואין הדבר תלוי בשיקול דעתו,, לשמור על האבידהאת האדם  משעבד ומחייב: כיוון שהקב"ה לדעת רב יוסף נימוק נוסף

 כיוון ש"עושה טובה" לחברו, ושומר ללא תמורה[. מקלים]שבו אנו  דינו שונה מדין שומר חינםכן ל             

 

 דף נז

 .באחריותה" חייב -או אבדה נגנבה לטפל בה. אינו חייב -אנהירלמקום ש החזירה: "ברייתא -קושייה

 .מביתו: ניתן להבין שמדובר בחלק ב' של הברייתא ,שנגנבה או אבדה רב יוסף על כך אומר           

 .שכר, כמו שומר בה ואבידהיגנ גם על חייב -ששומר אבידהוא"כ רואים מכאן            

 

 ראנה.י: בחלק ב' של הברייתא, מדובר על כך שהחזיר את האבידה למקום שרבה -תירוץ

 על גניבה ואבידה. חייבולכן,  -וםקבמאינו בזמן שבעל האבידה  עשה זאת, אך                  

 

 ".לרשותושיחזירנה  דע חייבא הו לעולם" המשך הברייתא: -קושייה

 !שכר, כדין שומר מביתו אבדהאו  גנבהנש גם במקרה חייבש -"לעולם" : ניתן לדייק מהמילהרב יוסףעל כך אומר      

 

 ,       חינםמוגדר כשומר  שומר אבידהבלבד, אומנם  לבע"ח: דין זה בברייתא מתייחס רבה -תירוץ

 .לברוח מהדיר כיוון שהתרגלו רה,יהוא צריך לשמור עליהם שמירה ית -בחוץצא בע"ח ומ כאשר אדםאך                    

 .חינםעיקר דינו של שומר , כפי גניבה ואבידהפטור מ היהי -אבידות אחרותאך לגבי                    
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 של המאבד.       ביתו", אל מעולהצריך להשיב השבה "המוצא  -"השב: "ברייתאב : כתוברבה -קושייה

 של המאבד. גינתו או חורבתואל , "פחותה"יכול להשיב גם השבה המוצא  -"בםיתש"                                         

 .ביתוא ממש כמו יכיוון שה, המשתמרתחורבה /בגינה אינה עוסקתברור שהברייתא : אומר רבה                    

 .שאינה משתמרתחורבה /את האבידה גם לגינה ל המוצא להשיבוכישרואים בברייתא  ,א"כ                    

 .בשמירה פחותהשיכול להסתפק כיוון  ,שומר חינםהוא כמו ששומר אבידה מכך ניתן להסיק                     

 .מעולה, כמו בביתולמרות שזו שמירה , המשתמרת: ניתן להסביר שהברייתא עוסקת בגינה או חורבה רב יוסף -תירוץ

 : בידיעת הבעליםדרגות  2לחלק בין  -וכוונת הברייתא                      

 מה יש לו בבית(. רואה מידדית )אדם ימי יש ידיעת הבעליםשם ת הבעלים, שביל מעולההשבה  -"השב" א(                

 מיידית. אין ידיעת הבעליםהבעלים, ששם  לחורבת/פחותה לגינתהשבה  -"בםתשי("ב                

 וגם גנב וגזלן שארבעת השומרים, האומר בברייתא תירוצו של רב יוסף, תואם את דברי ר' אלעזר :ברייתא - תירוץלסיוע 

 של הבעלים, רשותלשהוא יכול להשיב , חוץ משומר אבידה ,ברורה שתהיה דעת בעליםבאופן  להשיבצריכים                 

 מיידית וברורה.  ללא דעת בעליםגם                 

 

 ץ היה ברשותו.פשומר שטען שנגנב החפץ מביתו, ומתברר שהח :לסוגיה הבאה רקע הלכתי]

 על גניבה ואבידה. חייבבלבד, כיוון ש קרןמשלם את ה :שומר שכר                  

 [מקבל דין של גנב. -את החפץ על גניבה, ומתברר שהוא עצמו גנב פטור, כיוון שכפל: משלם שומר חינם                  

 .משלם כפל -שיקרהחפץ ממנו, והתברר ש נגנבשטוען ש שומר אבידה יוחנן: יר' חייא ב"א בשם רבאומר  :אביי – קושייה

 .כפל שחייב שומר חינםהוא כדין  -שומר אבידהשדינו של  ,ניתן לראות בדבריו                    

שומר אבידה, הטוען עוסקת ב ,יוחנן יא בשם רבר' חייא ב" , והמימרא שלשומר שכר, דינו כשומר אבידה: רב יוסף - תירוץ

 )כיוון שהוא אנוס(. הקרןמתשלום  שכרגם שומר  פטור אזש ,סטים מזוייןילטענת 

 

 .גנבטוען טענת ב עוסקת המימרא ולואי .גזלןהוא למעשה  -סטים מזוייןיל והרי :אביי -קושייה 

 ולא כגזלן. מוגדר כגנבולכן  -את עצמו ומכסה את פניו מסתיר -סטים מזוייןיל: רב יוסף -תירוץ 

 

 :שטוען "טענת גנב" שקריתשנתפס "בשליחות יד", כלומר  שומר: ברייתאב כתוב :אביי - קושייה

 . כפל אינו משלם -שומר שכר.          לכפ משלם -שומר חינם                    

 .כפלתשלומי  בשום מקרהאינו משלם  -שכרמהברייתא, ששומר  משמע                   

 ! לכפמשלם  -שקריתסטים מזויין" יטענת "לשטען  -שכר, שומר יוסף רבאך, לפי דברי                    

 :"טענת גנב" שקריתטוען ש שומר א:ודברי הברייתא ה פירוש: רב יוסף - תירוץ

 .כפל תמידתשלומי  משלם -שומר חינם                     

 .(כפלמשלם  רק במקרה זה)ש אלא הטוען טענת לסטים מזויין, כפלתשלומי  אינו משלם -שומר שכר                     
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 .משומר שכריותר  חמור -שואל: ברייתאכתוב ב :אביי - קושייה

 .מתה]נפצעה[ הבהמה או  נשברהעל מקרה שבו  חייב -שואלמכיוון שזאת                   

 .מתהאו  נשברהעל מקרה שהבהמה  פטור -שומר שכרולעומת זאת                   

  כזה.במקרה  חייב -שומר שכר, כשם שגניבה ואבידהבמקרה של  חייב -שואלש ,בקל וחומרמכך ניתן להסיק                   

 ! שלא ניתן לסתור אותו -וזהו קל וחומר                  

 של הברייתא ולומר: את הק"ו לסתורהיה ניתן  -רב יוסף , כדבריךכגנבנחשב  סטים מזוייןילאם אכן : אומר אביי       

 שקרית: סטים מזוייןישטוען טענת לבמצב                  

 ,באונסגם  חייבלבעלים, שהרי  חייב לשלםוון ש, כימכפל פטור -שואל                 

 .אונסבמקרה של  שפטור, כיוון כפלחייב ב -שומר שכראך                  

 ?! שלא ניתן לסתורהו קל וחומר אומרת הברייתא שזמדוע  -אם כן                 

 ! שומר שכר חמור משואל -" שקריתסטים מזוייןילוהרי במקרה של טוען טענת "                 

 

       שקרית. "לסטים מזוייןגם במקרה שטוען טענת " ,יותר משומר שכרחמור שואל כמתייחס ל -זו ברייתאב: התנא רב יוסף - תירוץ

 .נשבע לשקרשלא , אפילו הקרןאת  משלם מידבמצב זה  ששואלמכיוון                  

 .רק אם נשבע לשקר אך משלם אותו ,משלם כפלבמצב זה,  שומר שכרואילו                  

 .שואל משלם מידשקרית, כיוון ש טענת "לסטים מזויין"גם בטוען  ,שואל חמור יותר משומר שכרולכן,                  

 

 ,הישבעל במקום רוצה לשלםואומר השוכר: אני  .נגנבהפרה מחברו, ו השוכר: ברייתא: כתוב ביוסף ניסיון להבאת סיוע לרב

 .מהבעלים[את הפרה ]כיוון שהשוכר קנה  לשוכר כפלשלם י -מצא הגנבייכאשר                  

 על גניבה. חייב, ששומר שכרכדין  -שוכר, שדין רבי יהודהסוברת כשיטת  ברייתא: ההנחת יסוד[ 1                 

 .להישבע ולהיפטר מתשלוםשיכול השוכר  ,משמע -במקום להישבעמשלם שהשוכר  ,מכך שאומרת הברייתא[ 2                 

      ,רבי יהודהסוברת כדעת  ברייתאכיוון שה, סטים מזוייןילטוען טענת אונס ב השוכר רק כאשר ,זה ייתכןדבר                      

  .כדין שומר שכר על גניבה,חייב כר ושש                     

 . דינו כגנב -שלסטים מזוייןמשמע , כפלמשלם  -הגנבנמצא אומרת שאם  ברייתאהש [ מכך3                  

 ! גנבמוגדר כ ליסטים מזוייןשהסובר , רב יוסףלדעת  סיוע ניתן אם כן, להביא מברייתא זו                  

 

 על גניבה. שפטור, חינם, כדין שומר שוכרשדין  ,רבי מאיר: ניתן לומר שהברייתא סוברת כדעת 1דחיה 

   על גניבה. שפטור, חינםשומר דין כ -שוכר שדין, רבה ב"א הסבר פ"ע ,רבי יהודה: ניתן לומר שהברייתא סוברת כדעת 2דחייה 

     .חייב כפלולכן , גנב רגילוהתברר שהיה  ,מזויין שקריתסטים יטענת ל: הברייתא עוסקת בשומר שטען רבי זירא - 3דחייה 

 דינו כגנב. -ולכן, לא ניתן להביא מברייתא זו, סיוע לדברי רב יוסף, שליסטים מזויין            
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 ."תינהנמשלמת מה  -תינפלה לגינה ונהנ]נה[: "ציטוט מהמשנה

 .תישנהנמשלמת מה   -את המכה שהייתה עלולה לקבל( ריככווהם ) גינהבפירות ב נחבטהו הבהמה נפלהאם  :רב

 

 זה כך ? מדוע, אינה משלמת -תישנהנאפילו מה  -אכלהשאם  ע,דברי רב משמ: מקושייה

 ,פטור -הפירותמ אכלה, אך אם בפירות נחבטהכש דווקא חייב, ש: אולי רב אומר שמדובר במשנתנוניסיון תירוץ

 , ובהמתו של בעל ללא רשות רולחצר חב הכניס פירות, לגבי אדם ש(:מזבדף ) ותרב הולך לשיטכיוון ש        

 ".כיוון שהיה לה שלא תאכל" -רב את בעל הפירות פוטר במקרה זה, .וחלתהיותר מדי  אכלה מהםהחצר         

 שלא תאכל יותר מדי )עפ"י הרא"ש([. להשגיח עליהכלומר: בעל הבהמה היה צריך ]        

 מתשלום. פטורלוזו סיבה  ,ניזוקהשהבהמה במצב  דווקאת קיימ -"היה לה שלא תאכל" סברתו של רב: דחיה

 ק.זנבתשלום ה חייבולכן  אין סברא זו יכולה לפטור, -הזיקהאך במצב בו בהמה           

 דף נח

 .תישנהנברור שתשלם על מה  -ואכלה: במקרה שהבהמה נפלה לגינת חברו תירוץ

 .תישנהנתשלם על מה  -בפירות שנחבטהבמקרה  גםהוא, ש חידושו של רב          

 , באמצעות הפירות של חברו ניצלה מנזקשמצב כזה, בו הבהמה  שיכולנו לחשובכיוון           

 .]כמו משיב אבידה[ לשם מצווהעשה זאת  מצילכיוון שה ,למצילמלשלם  שפטור" , חברו מנכסי מבריח ארי"חשב כנ          

 .תימשלם מה שנהנולכן  ,"מבריח אריאינו נחשב " שבמקרה זה, רבחדש מ          

 

 ! מציל מנזק"? הרי גם כאן מבריח ארימוגדר כ" -ונחבטההמקרה של נפילה לגינה  מדוע אין: שאלה

 : "הונחבטנפלה " לבין המקרה של "מבריח ארי, בין דין "מהותיים שני הבדלים: קיימים תשובה

 למציל. יש כוונה-"מבריח ארי. במקרה של "1           

 לבעל הפירות להציל. אין כוונה -"נחבטה ונפלהבמקרה של "               

 למציל. ממוני אין הפסד -"מבריח ארי. במקרה של "2           

 למציל. יממונ יש הפסד -"נפלה ונחבטהבמקרה של "               

 

 לגינה ?! באונסהבהמה  נפילתתרחשה בדיוק ה כיצד: שאלה

 לגינה. נפלהבמימי רגליה, וכך  החליקה: הבהמה רב כהנא –1תשובה 

 לגינה. נפלהע"י חברתה, וכך  נדחפה: הבהמה רבא – 2תשובה 

 

 [.ביחס להחלקהיחסית ] מצויכיוון שזהו מקרה , פשיעהכחשב נ –ע"י חברתה  שנדחפהמקרה  :רב כהנא: לשיטת דעותהביאור 

 [.ביחס לדחיפהיותר ] נדירכיוון שזהו מקרה , אונסכנחשב  -היבמימי רגל שהחליקה: גם מקרה רבאלשיטת                   

 ממנה: אכלהבאונס לגינת חברו ו נפלהשהבהמה : במקרה מחלוקת אמוראים

 דין המשנה(.כ) תינשנה, ומשלמת מה אונסנחשב גם כ -השנייההערוגה : האכילה מרב כהנא

 .זיקההש, משלמת מה פשיעהנחשבת כ -בשדה ותיתר הערוגהאכילה מ              

 .תינשנה, ומשלמת מה אונסנחשבת כ -יתר הערוגות בשדה: גם האכילה מרבי יוחנן

 .שהזיקה, ומשלמת מה פשיעהיחשב כ -")הבעלים( תצא ותחזור לדעתרק כאשר "              

 

   הבעלים ידיעתיוצאת בשכאשר הבהמה  אינה ",תצא ותחזור לדעת" במילים:, כוונתו של רבי יוחנן: רב פפא

  .שהזיקהאז משלמת מה  -לשם הבעלים פשיעתחוזרת בואח"כ משדה החבר,                          

 למרות שנעל , םלש חוזרתאח"כ משדה החבר, והבעלים  יוצאת בידיעתכאשר הבהמה  :אלא כוונתו                         

 מאחר שכבר ,לשמור יותר מהרגילכיוון שבמצב כזה על הבעלים  ,שהזיקהמשלמת מה  -פניה כראויב                         

 (בדף הקודם -"ברייתא נקטי להו נגראבדומה לסברת ". )לשדה לאכול התרגלה להגיע                         
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 ."משלמת מה שהזיקה -( והזיקהפשיעהב= ירדה כדרכה )": ]נה:[ ציטוט מהמשנה

  במי הלידהאת הפירות בגינה  הזיקהאך  (,בפשיעה -) ירדה כדרכהיהיה הדין במקרה שהבהמה  מה: רבי ירמיה - שאלה

 ? (אונס -שפקעו ממנה )מצב לא מצוי                          

 .ברור שחייבאין כל שאלה, ו – חייב -: לשיטת מ"ד תחילתו בפשיעה וסופו באונסשאלההת הבהר    

 :יש מקום להתלבטות – פטור -אך לשיטת מ"ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס              

 .פטור -: במקרה של תחילתו בפשיעה וסופו באונסמצד אחד              

  ידעם של הבהמה ן שהבעליכיוו ,ועד סוףחילה תהיא מ פשיעה, הבמקרה זה: ניתן לומר שמצד שני              

 .ועליו להיזהר יותר ,שהיא לקראת לידה                          

 לשאלתו של רבי ירמיה. פתרוןאין ו הספק שקול, –" תיקו: "תשובה

 

 

 ט' ע"בדף נ

  :ללא רשותבתוך שדה חברו  הגדיש( אדם ש1 :משנה

 .פטור בעה"ב -את התבואהבהמת בעה"ב  הזיקהאם               

 .חייב המגדיש -מהתבואהבהמת בעה"ב  קהוניזאם               

 .חייב בעה"ב -את התבואהבהמת בעה"ב  הזיקהו, ברשותבתוך שדה חברו  הגדישאדם ש (2          

 

 רק בעה"ב חייבש ,[:האומר במשנה אחרת ]מז ,התנא במשנתנו אינו סובר כדעת רביש ,ניתן לומר אולי: קושיה :גמרא

 .בלבד נתן רשותש רהקבמ לא, אך התחייב לשמורכאשר          

  שומרם שהגדיש בתוך שדה של כיוון שמשנתנו עוסקת באד :יגם כדעת רבהיא  משנתנו: ניתן להסביר שרב פפא -רוץתי

 על הגדיש. לשמורמתחייב הייתה שהוא  כוונתו, להגדיש בתוך שדהו נתן רשותהשומר( -)ברור שכאשר בעה"ב ו .גרנות          

 

 

 .חייב בדיני שמיםו פטור בדיני אדם -חש"ו" לבערה( אדם שנתן "1 :משנה

 על הנזק שנגרם. הפיקח חייב -]נורמלי[ פיקח" לאדם בערהאדם שנתן "              

 .ללא מעשה השני()כיוון שאין משמעות למעשה הראשון,  חייבשהביא עצים  השני -עציםהביא  השניו אשהביא  אחד( 2          

 .)כיוון שאין משמעות למעשה הראשון, ללא מעשה השני( חייבשהביא אש  השני  -אשהביא  השניו עציםהביא  אחד              

 .המלבה חייב -הביאו קודמיוש, בעצים ובאש לליבוי האש( אדם שגרם 3         

 .כולם פטורים -את האש, בעצים ובאש שהביאו האנשים הרוח ליבתהאם              
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 ":בערהמה כוונת המשנה במילה " -אמוראים לוקתמח :גמרא

 .גחלת -: בערהריש לקיש בשם חזקיה                

  לדליקה. שהחש"ו יגרום לא היה מחויבכיוון ש בדיני אדם, פטור -ו גחלת"מוסר לחששכאשר  ,המשנה אומרת                      

 בדרך זו. לדליקה שהחש"ו יגרום צפויכיוון ש, חייב -'(וממש )לפיד וכד לחש"ו אש מוסראך כאשר                       

 .אש ממש -: "בערה"יוחנן ביר                

 ש"ו יגרום לדליקה.שהח לא מחויבמדיני אדם, כיוון ש פטור -ממש מוסר לחש"ו אשהמשנה אומרת שכאשר                       

 שהחש"ו יגרום בדרך זו לדליקה. צפויכיוון ש ,חייב -דקים קוצים וענפים מוסר לחש"ו אש,אך כאשר                       

 דף ס

 .המלבה חייב" -וליבה: "בא אחר ציטוט מהמשנה

 : , ולשתיהן יש ביסוסשתי גרסאותת וקיימביחס לדין זה, : רב נחמן בר יצחק

    .נשיפה בשפתיולפרוץ בעזרת  גרם לאשהאדם  ".ניב שפתייםפסוק: "בורא ה ע"פ. "...וניבהבא אחר "[ 1                         

 האש. ליבוי. האדם גורם לאש" בתל"ב :פסוק[ "בא אחר וליבה...". ע"פ ה2                         

 

 .כולם פטורים -את האש, בעצים ובאש שהביאו האנשים הרוח ליבתה: אם ציטוט מהמשנה

 :גם הרוח ליבתהאש, ובנוסף  אדם שליבה: ברייתא

 .חייב -יכול ללבות לבדואם הליבוי של האדם היה באופן כזה ש           

 .פטור -לא יכול ללבות לבדואם הליבוי של האדם היה באופן כזה ש           

 ! ? פטור  -לא יכול ללבות לבדומצב שהאדם בש אומרת הברייתא, מדוע: קושייה

 ! חייב -לפעולתו הרוח מסייעתו את המוץ של תבואתו, האדם זורה, ראינו שכאשר שבתוהרי בהלכות            

 

 המלבה עשה זאת האדםבליבוי האש, ואילו  ימשמעותגורם ההרוח הייתה העוסקת במצב ש הברייתא: אביי -1תירוץ 

 .פטור, ולכן בפעולתו לא הועילכך ש -לרוח מהצד הנגדי                     

  הגיעה רוח שאינהלפתע בפועל, ואז  לא הבעיראך , רוח מצויהללבות ב התחילעוסקת במצב ש הברייתא: רבא -2תירוץ 

      לא יכל להעלות בדעתולדליקה, ובאופן משמעותי  לא סייעא והבאופן זה,  מצויה, וגרמה לליבוי האש.                     

  .פטורולכן  -שאינה מצויה ותגרום לדליקה שתבוא רוח                     

 

 .פטורולכן  -גורמת לליבוי , שאינהנשיפה קלהעוסקת במצב שהאדם ליבה באופן של  הברייתא: ר' זירא -3תירוץ 

 של  דין מיוחדיש  שבתכיוון שבהלכות  .נזקי אשלבין דיני  שבת, בין הלכות אין מקום כלל להשוואה: רב אשי -4תירוץ 

   של האדם  השתתפות מינימליתשנעשית ב. גם כזו מלאכה קלהשאסרה התורה אף  ",מלאכת מחשבת"                         

 .    פטור -לבדואת פעולת הליבוי  לא עשהכיוון ש -נזקי אשבדיני  אך. עם הרוח                         
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  שרפהשהבעיר אש שאדם לומדים ש -..."כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה" :מהפסוק :משנה

 על הנזק. חייב -עפר \ אבנים \ עצים           
 

 ?! מיותרהוא  זה פירוט ? לכאורה שדהו קמה, גדיש, קוציםהתורה מזכירה בפסוק  מדוע: רבא-קושייה :גמרא

 .חייב -קוציםעל שריפת  דווקאשלחשוב ו לטעותהיינו עלולים  ,רק 'קוצים'היה כתוב בפסוק  אם( 1: רבא -תירוץ          

 .פטור -אנוסולכן מן הסתם הוא  -יותר מקוצים נזהר בגדישכיוון שאדם  .פטור -גדישאך על שריפת                                 

    שהוא, כיוון חייב -גדישעל שריפת  דווקאלחשוב שו לטעות היינו עלולים ,'גדיש'רק יה כתוב בפסוק ה אם( 2                   

 .ערך-יפחות, כיוון שהם פטור -קוציםאך על שריפת  .ערך-יקר שהוא                               

 :מחלוקת תנאיםקיימת  ..."או  הקמה  או"... :פסוקמילים בהמשך הה( בלימוד מ3             

 "או" "הקמה" "או" 

  בעל קומהכל דבר  רבותל רבנן
 )כמו הקמה(
 .חייב -שמעל גובה הקרקע

 גלוידווקא על דבר 
 .חייב -)כמו הקמה(

 , קמה לבין השדהן היב לחלקבא 
 מהם. אחדגם אם נשרף  חייבש למדנו,ל

רבי 
 יהודה

 בין הקמה לבין השדה,  לחלקבא 
 מהם. אחדגם אם נשרף  חייבללמדנו, ש

  בעל קומהכל דבר  רבותל
 )כמו הקמה(
 .חייב -שמעל גובה הקרקע

" הקמה" לפני "אוכתיבת המילה " אגב
 ."השדה"או" לפני "ה נכתבה המיל

 

 שבשדה. חריכת האדמה והאבניםגם על  חייבניתן ללמוד ש -"שדהה( מהמילה "4               

  טעותעלולים לכיוון שהיינו  -קמה/  קוצים/  גדישגם:  צריך לכתובלבדה, ו לא מספיקה -"השדהאך המילה "                 

 .'ותבואה וכדכגון  ,מהשדה יחלק ממשרק על מה שמוגדר  חייבש ,חשובול                 

 

 אש( באה -) פורענותניתן ללמוד ש, ..".כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכלה גדיש: מהפסוק: "מניחר' שמואל בר נ -מימרא

 מכך שכתוב "ונאכל" )לשון (, גדיש-) מהצדיקים (ונאכל-) מתחילהוהיא , קוצים(-) רשעיםלעולם רק כאשר קיימים            

 .הגדיש נפגע תחילהמשמע ש, )לשון עתיד( 'אכלה'עבר( ולא            
 

  -תנת הרשות למשחיתניניתן ללמוד שכאשר  ",בוקרואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד : א( מהפסוק: "רב יוסף-מימרא

 ולכן גם צדיק צריך להיזהר. בין צדיק לרשע, אינו מבחין           

 .ראשון בפסוקכיוון שמוזכר , הצדיק נפגע תחילהניתן ללמוד ש, ..."והכרתי ממך צדיק ורשעמהפסוק: "ב( 

 שהצדיק נפגע תחילה, למרות כל זכויותיו ?! כיצד ייתכן: רב יוסף -תמיהה

     שלא יראה, כדי לטובתובא ללמדנו, שפטירת הצדיק תחילה היא  ,"כי מפני הרעה נאסף הצדיק": כתוב: אביי -יישוב

 הקשה שבאה על הציבור. את הפורענות                  
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  ,בדרכים לךיניתן ללמוד שאדם , "ביתו עד בוקר ואתם לא תצאו איש מפתח: מהפסוק: "רב יהודה בשם רב -מימרא

 , ולא בזמן החושך, מחשש למזיקים וכד'.בשעות האוררק             

 

 אדם צריך  -דבר בעירניתן ללמוד שכאשר יש , ..."מחוץ תשכל חרב..", "לך עמי..", "ואתם לא תצאו: מהפסוקים: "ברייתא

 מחשש הידבקות במגיפה. סגור בביתולהיות             

 יש צורך בשלושת הפסוקים האלה? מה נלמד מכל פסוק ? לשם מה: שאלה

 . בלילה רקזהירות זו נדרשת , ש, ניתן להסיק"ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר: א( מהפסוק הראשון: "תשובה

  .בשעות היוםגם ...", ללמדנו שזהירות זו נדרשת לך עמילכן בא הפסוק: "                

 ממלאך פחד-" )אימהקיימת "שאם , , ניתן להסיק..."לך עמי בא בחדרך, וסגור דלתך בעדךב( מהפסוק השני: "            

 לכן בא הפסוק: "מחוץ תשכל חרב,  אז עדיף שיצא מביתו ויהיה בצוותא עם אנשים נוספים. -בבית המוות(                 

  .המצויה בחוץמלאך המוות(  פגיעת-) "חרב"מהלהיזהר עדיין יש  -ומחדרים אימה", ללמדנו שגם במצב זה                 

 

 נהג רבא לסתום את חלונות ביתו, בעת מגפת דבר בעיר. -.."נויבחלונ מוות כי עלה: ע"פ הפסוק "מעשה

 

 .לצאת למקום אחריש  -רעבזור יניתן ללמוד, שכאשר יש בא, נבוא..": מהפסוקים: "ויהי רעב בארץ..", "אם אמרנו ברייתא

 יש צורך בשני פסוקים? מה נלמד מכל פסוק? לשם מה: שאלה

 .לצאת למקום אחריש  -רעבניתן ללמוד שבזמן , "...: "ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרים: א( מהפסוק הראשוןתשובה

 ,"...חיהנ -העיר והרעב בעיר ומתנו.. ועתה לכו.. אם יחיונו אם אמרנו נבואב( מהפסוק השני: "           

 בזמן שקיים רעב. לצאת מהעירעדיין יש  -הסיכוי להצלה מוטל בספקניתן ללמוד שגם כאשר                 

 

 -"המבעיר" " /תצא: "סתירהקיימת לכאורה  -..".כי תצא אש.. שלם ישלם המבעיר: בפסוק: "רבי יצחק נפחא -מימרא

 :שני דרושים ניתן לדרושמכך  –אותה?  הבעיראדם או ש מעצמההאם האש יצאה            

 

  ע"י נבוכדנצר. ,יצאה מעצמה -: נראה שאש חורבן ביהמ"קדרוש אגדה( 1

 ".ואני אהיה לה לחומת אש סביב" עתיד לבנותהוהוא , "ויצת איש בציוןאש זו: " "המבעירשהוא "אך הקב"ה אומר     

 

 ."את הבערה המבעיר"המזיק:  נזק אדםחותם בו (,מעצמה) "אש תצאכי ": נזק ממון: הפסוק פותח בהלכה דרוש( 2

 נזק ממונו.כולא  של האדם, נזק ישירנחשב כ -אש", כלומר, נזק חיציומשום  ואש"שללמדנו                      
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 . שלשות גיבורים.."עו מי ישקני מים מבור בית לחם, ויבקויתאווה דוד ויאמר : "פסוק

 בבית לחם.בור( ש-) סנהדריןמים( את ה-) שאלה הלכתית: דוד רצה לשאול דרשפסוק זה, באופן  מבינה הגמרא         

 ההלכתית שרצה דוד לשאול את הסנהדרין ? מהי השאלה: שאלה

 ודוד התלבט מה הדין: , שרפו גדיש של ישראל ובתוכו כלים: היה מקרה שלוחמי דוד רבא בשם ר"נ -1תשובה 

 והסנהדרין הכריעו בשאלה זו. ים ?או שפטור טמוןגם על מה ש האם חייבים               

  פלישתים שהתחבאו בתוך גדישי שעורים של: השאלה שרצה דוד לשאול התעוררה במצב שהיו רב הונא -2תשובה 

 ? אסורמא " או שאת עצמו בממון חברולהציל " האם מותרודוד התלבט מה הדין:  .ישראל               

 (.הכלללך )זהו חלק מצורך  מותר -מלךאך כיוון שאתה  לעשות כך, אסור -מצד הדיןהסנהדרין:  השיבו לו               

 ולפצות את  של ישראל לאכול מגדישי שעורים: היה מקרה בו דוד רצה לתת לבהמות צבאו רבה ב"מ\רבנן -3תשובה 

  לעשות כך או  האם מותר :ודוד התלבט מה הדין .במקומם גדישי עדשים של פלישתיםת נתינע"י  ,עליהםב               

 לך. מותר -מלךאך כיוון שאתה  לעשות כך, אסור -מצד הדיןהסנהדרין: ? השיבו לו  אסורמא ש               

 מדוע קיימים שני פסוקים המתארים את אירוע הגדישים באופנים שונים: מובן -3פ תשובה ע" :2קושיה על תשובה 

 אלו. להחליף בין שני סוגי גדישיםכיוון שרצה דוד  –" שעוריםחלקת : "בדה"י א'", שיםעדחלקת : "בשמואל ב'               

 ?!ה את ז ההסותרים ז ,קיימים שני פסוקים אלו מדוע -2תשובה  ע"פך א               

 של ישראל. בנוסף לגדישי השעורים, של ישראל התחבאו הפלישתים בגדישי העדשים: במקרה המדובר, תירוץ

 שי השעוריםיאת גד הצילכיוון ש , .."ויתייצב בתוך החלקה, ויצילה"מדוע כתוב:  מובן -2תשובה  ע"פ: 3קושיה על תשובה 

 ?" ויצילהמדוע כתוב " -3תשובה  פע"משריפה, אך          

 בגדישי העדשים. מנע את החלפתםכך ש, בהציל את גדישי השעוריםעל כך ש : מדוברתירוץ

 דף סא

 וגם על  שעוריםגם על גדישי  מדוברכיוון שאכן מדוע ישנם שני פסוקים,  מובן 3-ו 2פ תשובות ע": 1קושיה על תשובה 

 באש ?! טמוןעל נזקי  מדוברצריכים שני פסוקים, הרי  מדוע -1פ תשובה ע"אך  .עדשיםגדישי          

 (.2,3משתי השאלות האחרות )מתשובות  אחת. 2 באש. טמון. דין 1: לדוד היו שתי שאלות: אכן, תירוץ

  לא קיבל את פסק: דוד דרשכ אתהגמרא מבינה ז. "ותםתדוד לש ולא אבה: כתוב בהמשך:"...1קושייה נוספת על תשובה 

 הסנהדרין אלא  לש קלילא רצה לקבל את הפסק המדוד  :הפסוק מובן -2,3ות פ תשובע" הסנהדרין כפי שהוא.          

 ?!לאוולא ק והרי פסקו לו דין ייתכן לומר שלא קיבל את פסק הסנהדרין? כיצד -1פ תשובה ע"אך  לנהוג כעיקר הדין.          

 , ייהםח סיכוןתוך  כיוון שהם קיבלו פסק זה, של שלושת הגיבורים, דוד לא רצה לומר את ההלכה בשמם: כוונת הפסוק: תירוץ

 .אין אומרים אותו בשמו -כל אדם שמסכן את חייו על דברי תורה מבית דינו של שמואל הנביא: כלל הלכתיודוד קיבל           

 מידתב נהגמדוע כתוב כך, כיוון ש מובן -2,3פ תשובה ע". " ויסך אותם לה': בהמשך כתוב: "..1קושיה נוספת על תשובה 

 לו דין ?! הרי פסקו ." ?ויסך אותם לה'.כתוב " מדוע -1פ תשובה ע"אך  פ הקולא שפסקו לו."ולא ע, חסידות         

 .לא בשם הגיבוריםו ,חכמי הסנהדרין ק בשםשהוא אמר את הפס ,: כוונת הפסוקתירוץ
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 במקרה שגרמה נזק. פטור -נהר, או הרבים דרך, או ד"אבגובה  גדרמעל  עברהבשדהו, והיא  הבעיר אשאדם ש משנה:

 ! משנתנוזו לבין  ברייתאבין  סתירה". לכאורה קיימת חייב -ארבע אמותשהוא גבוה  גדרעברה " :ברייתא -קושיה גמרא:

 .  חייב -עד גובה ד"'א: התנא בברייתא. כוונת פטור -ומעלה)כולל(  מגובה ד"א: התנא במשנתנו: כוונת רב פפא -תירוץ

 .שדה קוציםאם השדה הסמוך שהתלקח, הוא  אפילו, פטור -גדר בגובה ד"א האש עוברת: כאשר רבא -מימרא

 , כלפי מעלה.משפת הקוציםיש למדוד  -גובה ד"א: את רב פפא -הבהרה

 מסוימים: מכשוליםאם עברה  פטור, נאמר שסוג אש: על איזה מחלוקת תנאים

 במשנתנו. השיעורים הנזכרים, ע"פ פטור -(מעלהעולה כלפי -" )קולחת: כאשר האש "רב         

 , אפילו במרחק רב.חייב -(וכדו' על הקרקע, בעזרת עשבים נסרכתלצדדים עקב הרוח /  מדלגת-)" נכפפתכאשר האש "              

 הנוזכרים במשנתנו. בפחות מן השיעורים, אפילו פטור -"קולחת: כאשר האש "שמואל        

 במשנתנו. השיעורים הנזכרים, ע"פ פטור -כאשר האש "נכפפת"                   

 במשנתנו. השיעורים הנזכרים, ע"פ פטור -"קולחתכאשר האש ": ברייתא -ראיה לשיטת רב

 , אפילו במרחק רב.חייב -"נכפפתאך, כאשר האש "                                    

 

 "פטור -...דרך הרביםעברה...: "ציטוט מהמשנה

 ? פטור -הזיקההרבים ו דרך את אש שעברההוא התנא הסובר ש מי: שאלה

 .דרך הרביםרוחב כמו  ,אמה 16רק כאשר הרווח בין השדות הוא  פטורהסובר ש ,ר' אליעזר: זו דעת רבה -תשובה

 "פטור -...נהרעברה...: "ציטוט מהמשנה
 

 :"נהר" במילה המשנה מה כוונת: מחלוקת אמוראים

 .ממש נהר -רב           

 להשקיה מתוך מאגר מים. אמת מים", כלומר, יאריתא דדלא" -שמואל           

 :פטור יהיה -"נהרמצב של ה" באיזה :אמוראים מחלוקת

 לנהר. עומק, כיוון שיש פטור -בנהר אין מיםאם  גם -רב           

 .אינה עמוקה, כיוון שהיא פטור -באמת המים יש מיםאם  רק -שמואל           

 מחלקים אותם לשני שדותהם  -, בין שדה לשדהדרך הרבים\דרך היחיד\שלולית\נהר: כאשר יש )מסכת פאה(משנה 

 לעצמו. רת פאהאחייב בהשוכל אחד מהם  ,נפרדים          

 ?"שלולית"המשנה במילה  מה כוונת שאלה:

 .מתאספים בו מי גשמיםמקום ש -רב יהודה בשם שמואל: אמוראים מחלוקת -תשובה

 שמחלקת שלל לחלקי השדה. ,אמת המים -רב ביבי בשם ר' יוחנן                                      
 

 את השדה לשניים. מפרידה -אמת מיםשגם  מסכים :מתאספים בו מי גשמיםשמ"ד מקום : הבהרה

  את השדה לשני חלקים. דווקא אמת המים מחלקת: מ"ד אמת מים            

 . חלק ממשי מהקרקעכיוון שהם , את השדה לא מפריד -שוללים שם מקום שמי גשמיםאך,             
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    :          שטח ברוחבאם האש עברה  פטוריהיה  -את שדה חברו עברה והזיקה, והאש אש בחצרואדם שהדליק  משנה:

 (.מטר בערך 70 = אמה 135חצי בית כור ) -אלעזר ב"ע ירב          

 אמות )כמו דרך רשות הרבים(. 16 -אליעזר ביר          

 אמות. 50 -עקיבא ביר          

 (.חייב -כל הדלקה שהיא)בפשט, כוונתו שעל  "הכל לפי הדליקה" -שמעון ביר          

 

 על הדליקה? שאין שיעור חיובסובר  שמעון בישרלחשוב  כיצד ייתכן: קושיה גמרא:

 ,עד התקרה רווח של ד' אמות: אדם יכול להציב תנור בביתו, אם יש שנינו במשנהוהרי                     

 של מלט בינו לבין הרצפה )קירות העלייה(.  עובי ג"טאם יש , (2יכול להציב תנור בעלייתו )קומה  ן,וכמו כ                    

 האלה: הרחקותנגרם נזק למרות ואם                     

 .פטור -ר' שמעון.  חייב -ת"ק                    

 פטור! -שכאשר אדם נוקט בו ,מסוים יש שיעורבמשנה, ש ר' שמעוןמשמע מדברי                     

 

 . לפי גובה הדליקה: כוונת ר' שמעון במשנתנו: הכול רב נחמן בשם רבא ב"א -תירוץ

 .בהתאם לעוצמת הסכנה ,אדם חייב לשמור טווחי ביטחון משתנים -דעת ר' שמעוןל כלומר,                      

 

 .הלכה כרבי שמעון: רבי יוסף בשם רב יהודה בשם שמואל: הלכה למעשה

 .הלכה כרבי שמעון: רבי נחמן בשם שמואל                     

 .הכליםוגם על  הגדישעל  משלם -רבי יהודה: כליםשל חברו והיו בתוכו  הצית גדישא. אדם  :משנה

 .הגדישרק על  משלם -חכמים                                                                          

 )העבד יכול לברוח(. גדיהועל  גדישהעל  חייב -לגדיש עבד סמוךו גדי קשור( אם היה 1של חברו:  הצית גדישב. אדם ש          

              ,עבדה על חייבו ,גדיועל ה גדישעל ה פטור -שורקעבד ו גדי סמוךאם היה  (2                                                     

 .(רצחשל  רה החמורהיעל העברק מענישים " )קים ליה בדרבה מיניה"מכיוון ש                                                      

 ו.תוכשהיו ב חפציםוגם על ה ביתגם על ה חייב -לכו"ע: חפצים יקרי ערךשל חברו, ובתוכו היו  הצית ביתג. אדם           
 

  עברה והזיקה בתוך שדהו והיאקיימת במצב שאדם שהדליק אש  -במשנהבין ר"י לחכמים  המחלוקת: רב כהנא :גמרא

 לשדה  נכנסון ש, כיוחייב -רבנןשיטת ל גם -בתוך שדה חברואך במצב שאדם הדליק אש  בשדה חברו.                        

 וגרם לנזק. ,ללא רשותו חבר                        
 

  ,במשנה הייתה חלוקה ,כיוון שאם אכן כדבריך .שדה חברותוך בבמדליק אש  גםקיימת  -ר"י וחכמים מחלוקת: רבא -דחייה

  .שני מצבים אלה ]שדהו/שדה חברו[בין                   

  ברישאכבר  אומרתאלא הייתה  ,ביתבמצב שאדם הצית  חכמים מודיםש ,בסיפאהייתה אומרת  לאוהמשנה                   

 .פטור על נזקי טמון -בתוך שדה חברו, אך במדליק בתוך שדהוקיימת רק במדליק  מחלוקתהש                  

 )שדהו/שדה חברו(.  מצביםהבשני קיימת  המחלוקתמשמע ש -ברישא המשנה לא אומרת זאתמכך ש                  

 

 :שני מצביםבין ר"י לבין חכמים נחלקת ל המחלוקת: רבא -הסבר המחלוקת

 :של חברו הזיקה גדישועברה ו שדהותוך ב( כאשר אדם הדליק אש 1                                

 הטמונים בתוכו. כליםועל ה גדישעל ה חייב -ר"י                                    

 בלבד. גדישעל ה חייב -חכמים                                    

 של חברו: גדיש ההזיקו שדה חברותוך ב( כאשר אדם הדליק אש 2                                

 הטמונים בתוכו. כליםועל ה גדישעל ה חייב -ר"י                                    

 .)כלי עבודה( בלבד כלים שדרכם להטמין בגדישועל ה גדישעל ה חייב -חכמים                                    
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 :של חברו שהיו טמונים בו כלים נשרף גדישאדם שהדליק אש ו[ 1: ברייתא

 הטמונים בתוכו. כליםועל ה גדישעל ה חייב -ר"י                

  ]ומחשיבים את נפח הכלים, כאילו זו תבואה[. בלבד גדישעל ה חייב -בשדהואם הדליק  -חכמים                

 בגדיש[ כלים שדרכם להטמיןל ,]רבא יסביר שכוונת הברייתא .כליםועל ה גדישעל ה חייב -בשדה חברואם הדליק        דף סב

 :שריפת הגדישוגרם ל פשעתבואה, ואח"כ  דישגלהבשדהו לחברו, כדי  השאיל מקוםאדם ש[ 2            

 .)גם לר"י( על הכלים לא ידעכיוון שבלבד,  גדישבעה"ב על ה חייב -בתוכה הטמין כליםתבואה, ו הגדישא( אם החבר                 

 ,שעוריםבעה"ב לשלם ע"פ עלות  חייב -שעוריםהגדיש  בפועל, אך חיטיםלהגדיש  קיבל רשותב( אם החבר                 

 .ועלהזיק בפזה מה שש ווןכי                    

 ,שעוריםבעה"ב לשלם ע"פ עלות  חייב -חיטיםהגדיש  בפועל, אך שעוריםלהגדיש  קיבל רשותג( אם החבר                 

 בלבד. התחייב בשמירת שעוריםכיוון ש                    

 ,שעוריםבעה"ב לשלם ע"פ עלות  חייב -שעוריםאותם בשכבת  כיסה, וחיטיםד( אם הגדיש                 

 ונזהר בהתאם לכך. ,זה מה שראהכיוון ש                    

 ,שעוריםבעה"ב לשלם ע"פ עלות  חייב -חיטיםאותם בשכבת  סהכי, ושעוריםה( אם החבר הגדיש                 

 .הזיק בפועלכיוון שזה מה ש                    

 

 :כסףלה שהוא מטבע של  אמרו ,זהב לשמור מטבעלאישה  נתן: אם רבא -מימרא

 .תשלום מלאמשלמת  -, ובמצב כזההזיקה ממש בידיהכיוון ש ,זהבמטבע  משלמת -בכוונהאת המטבע  הזיקהאם                    

 בלבד. כסףבשמירת מטבע  התחייבהכיוון ש ,כסףמטבע  משלמת -בפשיעהאת המטבע  הזיקהאם                    

 

   החבר הגדישכאשר . כיוון שע"פ הברייתא, לעילשהובאה  ברייתאהמדין זה  דייקניתן לגם ללא המימרא של רבא, : רב מרדכי

 .שעוריםלשמירת  התחייבבלבד, כיוון ש שעוריםעל  חייב - שעוריםאותם ב כיסהו, חיטיםערימת                 

 ,בלבד כסףמטבע  תשלום תתחייב -האישה בשמירתו פשעהמטבע הזהב, שכאשר מכך, לדין  להסיקניתן                  

 .כסףלשמירת מטבע  התחייבהכיוון ש                 

 

 :נגזללתקנה שתקנו ל זההתקנה  –באש  "טמון"נזק לגבי  קנויתחכמים  שמואל בשם רב: -מימרא

 .הגזלןמיד  וקבללו הגזל סכוםעל  להישבעיכול הנגזל  -ממון חברו גזלאדם ש -תקנת נגזל            

 .המזיקולקבלו מיד  הטמוןעל  להישבעיכול הניזק  ,רכוש חברו והיו כלים טמונים בתוכו הציתאדם ש -תקנת טמון            

 כלים שדרכם להטמין באותו מקום[ -לשיטת חכמים כל כלי.   -לשיטת ר"י]                                

 

 ,שחברו חייב להם חובעל  ,הגוייםלשלטונות  מסר מידעשאדם " )"מוסר"(, כלומר, מסורל ": במקרה שאמימר -שאלה

 זההתקנה חכמים  תיקנו כאן,גם  האם -חייב)נזק ביניים בין ישיר לעקיף(  גרמי"פ מ"ד שבדין ע .זאת ממנו גבווהם           

 ? זאת קנוילא תשמא  או ,ממנו ולקבלו הסכום שנגבהעל  להישבעיכול  הניזקו, לתקנת נגזל          

 

  )'הקפאת מצב'(. את המצב כפי שהוא כרגע מעמידיםו ,לשאלה זו אין פתרון -"תיקו: "תשובה

 [שנלקח ממנו.רור יבמקרה זה יוכל לקבל את הסכום שידוע בב]             

 

 לגבי פסק הדין.רב אשי התלבט ו ,ד"את המזיק לבי תבעהניזק  .הפיל אותה לנהרשל חברו ו בעט בכספת: אדם מקרה

  ביתבמקרה שהצית  חכמים מודיםאומרת שה ,המשנהפ "במקרה זה ע ניתן לפסוק: לכאורה רב אחא ב"ד /ארבינ -שאלה

 בפסק הדין במקרה זה? התלבטותמדוע יש . משלם גם את תכולתוש           

 

 .פ המשנה"עאת הדין  ניתן להכריעוודאי ש -כסףהיה מדובר במקרה זה על  םא: רב אחא ב"ד/ רב אשי -תשובה

 .יקרה בכספת מרגליתשהייתה  הניזק טועןבמקרה זה נובעת מכך ש ההתלבטותאך             

 או לא ? מרגלית בכספתשאדם זה ישים ומצוי,  האם זה הגיוניוהשאלה היא:             

 ולא על המרגלית.  ,אין פתרון לשאלה זו, ולכן במקרה זה יקבל הניזק תשלום על הכסף בלבד -"תיקו: "הדין פסק

 , מה הדין?גביע כסףשהיה לו בבית  ניזק טועןחברו, ה הצית את בית: אדם רב יימר -שאלה

  .גביע כסףהיה בביתו יש גיוניההאם  -מעריכים את הניזק: אנו רב אשי -התשוב

 .כמו בתקנת הנגזלולקבל את תמורתו  ,להישבעיוכל  -)שיתכן ויפקידו אצלו( נאמןאו  עשיראם הוא אדם             



 פרק שישי בבא קמא ב"ה

  Doron.yhl@gmail.comלע"נ אימי מורתי רבקה אסתר בת רבי עובדיה ז"ל. להערות: . ארבע נערך ע"י דורון יחיאלי, ישיבה תיכונית קרית

 

 

 ?חמסןלבין  גזלןבין  מהו ההבדל: רב אדא בד"א -שאלה

 תמורתו. לא משלםו בכוחממון  לוקח -גזלן   תמורתו. משלםו ,בכוחממון  לוקח -חמסן: רב אשי -התשוב

 שאדם ,רב הונאוהרי אמר  כך ? נקראהוא  מדוע -תמורת החפץ שלקח בכוח משלם חמסן: אם רב אדא בד"א -שאלה

 ?! תקיןמכר ה -חפץ למכוראותו בכוח  אילצוש           

 ".חמסןנקרא " נואי -למכור מסכיםם אמר שא חפץ: למכוראדם בכוח  לציםאמ: כאשר רב אשי -התשוב

 ."חמסן" נקרא -למכור אינו מסכיםאם אמר ש                                                                            

 

 בתשלום הנזק. חייב -הזיקשו של המסגר וטישעף מתחת פ ץגא(  :משנה

 .בעל הגמל חייב -הזיקו ,שהיה שם נדלק בנרו, הפשתן נכנס לחנותברה"ר ו גמל טעון פשתןב( אדם שעבר עם           

 :מחוץ לחנותשהיה  רק בנלנדשעל הגמל  הפשתןג( אם           

 בתשלום הנזק. חייב -בעל החנות: ת"ק             

 .בעל החנותפטור  -שהיה בחוץ נר חנוכה: אם מדובר על ר' יהודה             

 

 .טפחים 10לכתחילה בתוך  נר חנוכהמצווה להניח ש ,מדברי ר"י במשנתנו אולי ניתן להסיק: רבינא בשם רבא :גמרא

 .חשש נזקכדי למנוע  ,מטר( 3-)כ ומעל גובה גמל ורוכב נרואת  להניח, את המוכר היינו מחייבים ,כ"כיוון שאל                   

 

 ,גם מעל י' טפחיםהיא , להדליק נר חנוכה לכתחילהשהמצווה  יתכןכיוון ש ,זאת מדברי ר"י במשנתנו לא ניתן להסיק: דחייה

      יכול להדליק אףש ר"י לכן פסקמדי להדליק בגובה רב.  אין אנו רוצים להטריחו -עוסק במצווהאך מכיוון שהוא           

 למרות החשש מנזק. ,בגובה נמוך          

 

 :רב כהנא בשם רב נתן ב"מ בשם ר' תנחום -פסק הלכה

 .(בגובה כזה לא רואים אותו) "פרסומי ניסא" , משוםותלא יצא ידי חוב -אמה 20נר חנוכה מעל אדם שהניח                  

 הלכות שבת(.   ב) במבוי, גובה הקורה הסוכהדין זה קיים גם לגבי סכך                  


