עין משפט
נר מצוה
ק נ ט א מיי׳ ס״מ מהל׳
שבועוח הלכה ר
ופ״ה מהל׳ סנהלדן הל׳
יל:
ק ם ב מיי׳ פ״ח מהל׳
שבועוח הלכה ב:
ק פ א ג ד מיי׳ ס ״נ
מהלכומ נזקי ממון
הלכה ח סמג עשי! סז:
קםב ה מיי׳ שם הלכה
ז ופ״ה מהלכימ
סנהלדן הל׳ ט סמג עשין
סז צו טוש״ע ח״מ סימן א
סעיף א:
ק ם ג ו מיי׳ פ״ג מהל׳
נזקי ממון הלכה ז
סמג שס טוש״ע ח״מ סימן
שצא סעיף ו:
ק פ ד ז מיי׳ פ״ה מהל׳
סנהלדן הלכה ט
סמג עשי! צו טוש׳׳ע ח״מ
סימן א סעיף א:
ק פ ה ח מיי׳ סרק ג
מהלכות נזקי ממון
הלכה ז סמג עשי! עז
טוש׳׳ע ח״מ סימן שצא
סעיף ו:
ק פ ו ט מיי׳ ס״ה מהל׳
סנהרדן הלכה יז
וס״ב מהל׳ נזקי ממון ה״ו
סמג עשין סז טור ש״ע
ח״מ סימן א סעיף ה:
ק פ ז י מיי׳ פ״ו מהל׳
סנהלדן הלי ו סמג
עשין על טוש״ע ח״מ סימן
יד סעיף א:
ק פ ח כ מיי׳ שס ופכ״ה
שס הלכה ח וס״ו
מהלכוח ח״ח הי״ד סמג
שס טור ש״ע ח״מ סי׳ יא
סעיף א וטוש״ע י״ל סי׳
שלל סעיף מג:
ק פ ט ל מיי׳ פ״ו מהל׳
ס״ס הלי״ל סמג
עשין  0טוש׳׳ע י״ד סימן
שלד סעיף מג:
ק ע מ מיי׳ ס״ה מהל׳
נזקי ממון הל״ט סמג
עשין סז סח ומיי׳ פי״א
מהלכוח רוצח ושמירח נסש
הלכה ל טור ש״ע ח״מ
סימן חט סעיף ג וסימן
חכו סעיף ח:
קעא נ מיי׳ פ״א מהל׳
נזקי ממון הל״ה
סמג שס טוש״ע מ״מ סי׳
שסט סעיף ו:
ק ע ב ס מיי׳ שס הל״ו
טוש״ע שס סעי׳
ח:

רבינו חננאל
היא דסבר תם משלם
חצי כופר .ת״ש וה הכלל
כל המשלם יותר על מה
שהזיק אין משלם על פי
עצמו .פי׳ כגון תשלומי
כפל ותשלומי ד׳ והי
שהן קנס אינו משלם על
פי עצמו מאי לאו הא
פחות ממה שהזיק משלם
מפי עצמו וש״מ חצי
נזק ממון הוא .ופריק לא
כמה שהזיק כגון המועד
שמשלם נזק שלם ודאי
זה ממון הוא ומשלם על
פי עצמו אבל פחות לא.
ואקשי׳ אי הכי היה לו
לתנא לשנות כל שאינו
משלם כמה שהזיק אינו
משלם על פי עצמו
דמשמע יתר כעין כפל
וכיוצא בו ומשמע פחות
והוא חצי נזק וכיון דלא
קתני הכי שמעינן מינה
רפתות ממה שהזיק ממונא

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

טו:

לך וי״ל שהוא בכלל שהמם משלם חצי נזק מגופו וא״ת א״כ מהאי
טעמא אמאי לא מוקי אפילו כר״ע דפוטר בתם מחצי כופר
דכשהשור כסקילה לא איצטריך למיתני שפטור ממצי כופר להתנן
שהמם משלם מגופו וכיון דמשלם מגופו הביאהו לב״ד רשלם לך
וכשאין השור בסקילה כגון ע״פ עד
אחד וע״פ בעלים בין הם בין מועד א>אהמית שורי את פלוני או שורו של פלוני
שניהם פטורין מכופר מדרבה דאמר הרי זה משלם על פי עצמו מאי לאו בתם
פרק שור שנגח ארבעה וחמשה )לקמ!
לף מג (.שור שהמיח בן חורין שלא לא במועד אבל תם מאי הכי נמי דאין
בכוונה פטור שנאמר השור יסקל וגם משלם על פי עצמו אי הכי אדתני סיפא
בעליו יוממ כל זמן שהשור בסקילה ב המית שורי את עבדו של פלוני אין משלם
בעלים משלמים כופר וי״ל דאין ה״נ על פי עצמו לפלוג וליתני בדידיה בד״א
דלר״ע נמי כופר לא הוי שיור והא במועד אבל בתם אינו משלם על פי עצמו
ללא קאמר הא מני רבי עקיבא היא כולה במועד קמיירי תא שמע יזה הכלל כל
משוס ללריש בשור שנגח ארבעה המשלם יותר על מה שהזיק אינו משלם על
וחמשה )לקמן מב (.נקי מלמי עבל
ואי ר״ע לימני שהמס פטור מלמי פי עצמו מאי לאו הא פתות ממה שהזיק
עבל ומאי שייר להאי שייר למ״ל משלם לא הא כמה שהזיק משלם אבל
פלגא נזקא ממונא לאי משוס חצי פחות מאי הכי נמי ידלא משלם אי הכי
כופר לאו שיורא הוא להתנן שהמם אדתני זה הכלל כל המשלם יותר על מה
משלם ח״נ מגופו וא״ת ומנא ליה שהזיק אינו משלם על פי עצמו ליתני זה
לאיח ליה לרבי יוסי הגלילי תם הכלל כל שאינו משלם כמה שהזיק דמשמע
משלם חצי כופר אי משוס ללריש פתות ומשמע יותר תיובתא והלכתא פלגא
לקמן נקי מלמי וללוח ולא לריש נקי
מחצי כופר ללמא לעולם ס״ל לפטור נזקא קנםא  5׳תיובתא והלכתא אין טעמא
לכשהשור בסקילה הכיאהו לב״ל מאי תויא תיובתא משום דלא קתני כמו
וישלם לך וכשאין השור בסקילה פטור שהזיק לא פםיקא ליה כיון דאיכא חצי נזק
מלרבה ר״ל להא לקאמר למס משלם צרורות ה דהלכתא גמירא לה דממונא הוא
״(חצי כופר לאו משום לשמעינן ליה משום הכי לא קתני והשתא דאמרת פלגא
ה ט אלא כלומר למצי סבר למשלם נזקא קנםא י האי כלבא דאכל אימרי ושונרא
חצי כופר ולא יסבור לרבה כר׳ טרפון דאכלה תרנגולא משונה הוא ׳ולא מגבינן
לאית ליה נמי לקמן שלהי טצל הרגל
)לף ט (.לתם משלם כופר ואי נמי בבבל ח והני מילי ברברבי אבל בזוטרי
ט
ס״ל רבי יוסי הגלילי לתם לא משלם אורחיה הוא ואי תפס לא מפקינן מיניה ואי
חצי כופר משום לרבה לאו שיורא אמר יקבעו לי זימנא דאזלינא לארעא
היא כלפרישימ וה״ה להוה מצי למימר דישראל קבעינן ליה כ ואי לא אזיל משמתינן
הא מני ר״ש בן זומא היא ללריש ליה ובין כך ובין כך למשמתינן ליה עד
המם נקי מלמי עורו וללידה נמי דמסלק הזיקא מדרבי נתן דתניא ג>רבי נתן

מםורת הש״ם

המיס שורי כוי מאי לאו ב ס ם  .וה״ק המית שורי את פלוני משלם
חצי כופר ע״פ עצמו ורבי יוסי הגלילי היא או שורו של פלוני
המית משלם ע״פ עצמו חצי נזק אלמא ממונא הוא :עבדו של
פלוני .הא קנסא הוא דמשלס ל׳ סלעים ואפילו אינו שוה אלא

כופר לאו שיורא הוא»(:
לפלוג וליתני בדדיה בד״א
במועד אבל בתם כוי.
תימה היכי הוה מצי למימר ה ט אבל
במם אין משלם ע״פ עצמו למשמע
לע״פ עלים משלם כשהמימ שורו
את פלוני ללמא לא סבר כרבי יוסי
הגלילי לאמר מם משלם תצי כופר:
והשתא דאמרת פלגא נזקא
קנםא .נראה ללוקא
למ״ל פלגא לנזקא קנסא אכל למ״ל
פלגא לנזקא ממונא לא מיחייב כלל
למהי תיתי למקרן לא אמיא לקרן
אורחיה הוא לסמם שוורים לאו
בתזקת שימור קיימי והאי משונה הוא
ללאו אורחיה לכלכא למיכל אימרי
רברבי אבל למ״ל פלגא נזקא קנסא
הוי הוללה לקרן לתרריהו משונים הס

מ

אומר מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך
ביתו ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו ת״ל
ל א תשים דמים בביתך :מתני׳ חמשה
תמין וחמשה מועדין הבהמה אינה מועדת
לא ליגח ולא ליגוף ולא לשוך ולא לרבוץ
ולא לבעוט השן מועדת לאכול את הראוי לה
הרגל מועדת לשבור בדרך הילוכה ושור
המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם
הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש
הרי אלו מועדין רבי אלעזר אומר בזמן שהן
בני תרבות אינן מועדין והנחש מועד לעולם:
גמ' מדקתני השן מועדת לאכול מכלל
נ
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דינר:

לפלוג

וליהני

בדידיה.

בקמיימא גופיה דהמיה שורי שורו
של סלוני מצי לפלוגי :כולה במועד
בעי
דמועד
ותילוקיס
קמיירי.
לאשמועינן:

יוסר על מה

שסרק.

כגון ל׳ של עכד :הא פחוס .כגון
חצי נזק דמם משלם ע״פ עצמו :כמה
שהזיק .נזק שלם דמועד :משום
דלא קסני כמה שהזיק .הא לאו

תיובתא היא דלא ססיקא ליה למימני
כמה שהזיק דליהר משמע דפחות
אינו משלם ע״פ עצמו כיון דאיכא
חצי נזק צרורוח דאינו משלם כמה
שהזיק ואפילו ה ט משלם ע״פ עצמו
דהלכחא גמיד לה דממונא הוא:
אימרי .כבשים :משונה הוא .דאין
דרכן בכך והר תולדה דקרן לשלם
חצי

נזק :ולא

מגבינן לה

בבבל.

דאין דנין דיני קנסות אלא בסמוכין
ובבבל אין סמיכהי( :ברברבי .תרנגולים
וכבשים גדולים לאין דרך כלב וחתול
להורגן :ואי הפיס .ניזק בבבל לא
מפקינן מיניה :ואי לא תפיס ניזק
ואמר קבעו לי זמן לליתי בהלי
לארעא לישראל קבעינן ליה :ובין
כ ך ובין כ ן משמהינן ליה .להרוג

את הכלב ואת החמול :ע ד דמםלק
הזיקא .שיהרגם :מתני׳ לא ליגה.
בקרן :ולא ליגון( .דחיפת גוף .וכולהו
הוי חולדה דקרן ומשלמין חצי נזק
הרי תמשה תמין :ושור המועד .ג׳
פעמים ליגח או לגוף או לרבוץ או
לבעוט או לשוך הרי הן חמשה מועדין
לשלם נזק שלם ולגבי מועד חשיב
להו חל לע״י העלאה לעדים אתי
בהו חיוב נ״ש הלכך חלא מילתא
הוא:

ושור

המזיק ברשוס

הניזק.

ואפי׳ קרן ממה הר כמועל לשלם
נזק שלם :והאדם .הרי חמשה.
ובבעלי חיים קמיירי להט לא חשיב
בור ואש ולקמן נטו [.פריך אמאי לא חשיב
הארי והדוכ כר :הרי אלו מועדים.
אפילו בנשיכה וככל נזקין ומשלמין
בעלים שלהן נזק שלם :שהן
בני סרביה .שגידלן אדם בביתו:
גמ׳

וקהני הבהמה אינה מועדת.

לא ליגח ולא לגוף אלמא קרן
בחצר הניזק חצי נזק הוא דמשלם:
כולה

דבחצר הניזק עסקינן וקתני בהמה אינה
מועדת לשלם כוליה אבל חצי נזק משלמת
מני רבנן היא ״דאמרי משונה קרן בחצר הניזק חצי נזק תוא דמשלם
אימא סיפא שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם אתאן לרבי
טרפון דאמר משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם הוא דמשלם רישא רבנן
וסיפא רבי טרפון אין דהאמר ליה שמואל לרב יהודה יישיננא שבוק מתני׳
ותא אבתראי רישא רבנן וסיפא רבי טרפון רבי אלעזר משמיה דרב אמר
כולת

אע״ג לקרן כוונתו להזיק:
ואי תפם לא מפקינן מיניה] .א[ אור״ת
לוקא אי תפס ׳(]המזיק עצמו
כגון[ כלב או השונרא קאמר ללא
מפקינן לבמזיק הקילו חכמים שיוכל
להחזיק בו אס לקחו כשעת ההיזק אכל מ י ד אחדנא לא לאי בכל לבר שימפוס לא מפקינן יבא לילי מקלה להיום או למחר יגזול כל אשר
לו ולא נוציא ממנו לאין אנו לנין ד נ י קנסות וזה יפסיל יומר ממה שהזיק והא לאמר בכיצל הרגל ) ל ק מ ן דף יט (:ההוא חמרא לאכל
נהמא ופלסיה לסלא וחייביה רב יהולה אנהמא נזק שלם ואסלא חצי נזק מייד בתפס או היה דוחקו ע״י שמתא לקבעיה זימנא לא״י:
כולה
ה(
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א( ]לקמן מג .כתונות
מא ,[.ג( ]עירוגין י .טז:
נמונומ מא ,[:ג( לקמן מו.
]כמונות מא ,[:י( ]לקמן
כד ,[:ה( ]לעיל יד .יש״נ[,
ו( ]נרכומ לו .וש״ג[,
ז( ]סנהדרין יד ,[.יו( פי׳
ברה״ר .רש״ל ,ט( ]עי׳
תוססות כמונות מא :ל״ה
הא[ ,י( רש״ל,

תורה אור השלם
 .1בי תבנה בית חדש
ועשית מעקה לגגף ולא
תשים דמים בביתך כי
יפל הנפל ממנו:
דברים כב ח

גליון הש״ם
פועדת
השן
מתני׳
לאכול .עיין לעיל דף ד
ע״א חוס׳ ד״ה למחשביה:
גם׳ אין דהא א״ל שמואל.
לעיל יד ע״א לקמן לו ע״ב:
תום׳ ד״ה ואי כוי תפס
המזיק עצטו .עי׳ לקמן דף
לו ע״נ נרש״י ד״ה ההוא
לתקע:

הגהות הגר״א
]א[ תום׳ ל״ה ואי תפס
כו׳ אור״ת דוקא .נ״נ אבל
הרא״ש וש״ס חולקין עליו:

מוסף רש״י
מאי לאו בתם .ואי משוס
דקמני בה המית שוד אמ
פלוני דחיובו כופר ותס לאו
גר כופר הוא ,הא מני ר׳
יוסי הגלילי היא )כתובות
וזא .>:אדתני סיסא כוי.
ללא אשכח סטור על
פי עצמו אלא בענל,
לפלוג וליתני בדידיה.
בנן חורין ובבהמה נמי
הוה מצי לשנויי חילוק
ולמיחני לאיכא ללא משלם
על סי עצמו ,בד״א.
דמשלס ע״פ עצמו ,במועל
כו׳ )שם> .כולה במועד
ק מיידי .במועל אחא
לאשמועינן לאף הוא יש
נו חילוק לאיכא ביה מיד
ללא משלם ע״ס עצמו
ומאי ניהו נניחמ עבל ,ואי
הוה תני כלקאמרמ הוה
שביק נמי לאורחיה ,לרישא
איירי במועל וסיפא נימני
תם ,ומה לי שבקה תני
לאורחיה גבי ניזק לרלג
מבן חודן לעבר ,מה לי
שבקה במזיק ולללג ממועל
לתס <שם( .יותר על מה
שהזיק .כגון נגיחת עבל
וכן אונס ומפתה ומוציא
שס רע ותשלומי כסל
וחשלומי ארבעה וחמשה
<שס( .הא פחות ממה
שהזיק .כגון חצי נזק למס
)שם> .והלכתא פלגא
נזקא קנסא .להואיל וכל
חצי נזק אינו אלא בניזקא
ללאו אורחיה ,לאו על
מריה הוה רמיא למיגטריה
בהט ,אלא קנסא הוא ט
ה י י ללוסיף ביה נטירומא
)שם> .דלא קתני כמו
שהזיק .דלישממע מינה
נמי חצי נזק ,הא לאו
מיובמא היא ,כיון דאיכא

הוא ומשלם על פי עצמו .ועלתה בתיובתא לרב הונא והלכתא פלגי נזקא קנסא .ומתמהינן תיובתא והלכתא
חצי נזק צרורות .למשתלם בנזקי בהמה במהלכת והמתה צרורומ מתחת רגליה והזיקה ,דחנן גנ״ק )ת(.
כלומר מאן דאיתותב הלכתא כוותיה .ופרק בלא עיונא הזא דכיון דאיכא חצי נזק צרורות דהלכתא גמירי לה
למשלמח חצי נזק ,וכההוא חצי נזק קי״ל להלכמא גמיד לה מסיני שהיא חוללה של רגל ופטורה כרה״ר ט
דממונא הוא ומשלם על פי עצמו לפיכך לא מיתני בה כמה שהזיק .השתא דאמר פלגי נזקא קנסא כלבא דאכל
רגל ונזקי רגל לאו קנסא נינהו אלא ממונא ,שהרי מועלת מחחילמה וגבי צרוחמ הוא לאקיל רחמנא ,וטון
אימרא ושונרא דאכל תרנגולא משונה היא ולא מגבינן בבבל דקיימא לן אין גובין קנס בבבל ואם תפס ניזק לא מפקינן
לממונא הוא משלם ע״ס עצמו ,משוס הט לא פסיקא ליה למימני כל שאינו משלס כמה שהזיק להא איכא
ואם אמר אזמנוה לדינא בארעא דישראל מומנין ליה ואי לא אזיל משמתינן ליה ובין כך ובין כך
האי )שסו .חצי נזק צרורות ,נהמה שהיחה מהלכח בדרך והיו צרורוח מנחזין מחחת רגליה ושיכרה את הכלים
משלמת חצי נזק ואע״פ שאין זה שינר דהא אורחא בהט והרא חוללה ררנל ולאו חולדה דקרן תמה והר
ציה לשלומי נזק שלס ,הלכה למשה מסיני לחצי נזק וההוא חצי נזק ממונא הוא להא לאו מוללה לקרן הוא )שבועות לג .>.דאכיל אימרי .שחנק טלאיס מייס ואכלם ,משונה הוא .אין דרכו בכך וכל נזק משונה
ינהמה הר חוללה לקרן חמה ,שאף היא משונה שאין לרכה בכך וחצי נזק הוא למשלם ,וטון לקנסא הוא לא מגבינן ליה גרייני בבל ,שאין שס סמיכה בזקנים ולא מקרו מומחים וגבי קנס כמיג ירשיעון אלהיס
:כתובות מא .0אבל בזוטרי אורחיה הוא .והוו להו נזקי לשן ושן משלמת נזק שלם וממוגא הוא וגוכין אוחו כבכל !שש .ואי תפס .נתק ממונא למזיק גבי קנסא לחצי נזקו ,לאינו צדך לצעוק לפנינו ,לא
מפקינן מיניה .וגבי פצגא נזקיה )שס> .ואי אמר קבעו כוי .ואי לא חפיס ואמר קמן קבעו לי זמנא בארעא לישראל ,השיאוהו לילך עמי ללון לפני דיני ארץ ישראל ,קנעינן ליה <שנ .0ובין כ ך ובין כ ך  .בין שרוצה ניזק לילך לאת ישראל כין שאינו רוצה,
משמתינן ליה .למזיק מיהא להרוג אוחו כלב ולסלק הידקיה 1שם> .משונה קרן בחצר הניזק .קרן ממה וכל תוללומיה ק ד משונה ,הואיל ושינו אח וספן שלא היו לרכן לכך !לעיל יד.(.

