
 

 

 

 

 

                                                                
 

מאה שנתעברה מבהמה ט  בהמה טמאה שנולדה מבהמה טהורה
אסורה באכילה, לרבא משום דכתיב "שה", ולרבי יהושע מדכתיב  
מטמאה,   מתעברת  אינה  שטהורה  ואף  עיזים",  ושה  כשבים  "שה 

שפרסותיו שלמות כבהמה  איצטריך קרא למעוטי מי שנתעבר מקלוט  

 דאוסר בהמה זו באכילה.וכר"ש טמאה, אבל אביו טהור, 

שור   ע"ח: והפריש  עולה  עלי  הרי  וגנב  לנדרו  הנודר  אחר  ובא   ,

בעוף   או  לרבנן  בכבש  עצמו  את  לפטור  הגנב  יכול  השור,  את 
פטור,  לראב"ע   ההקדש  הפסד  ועל  נדרו,  חובת  ידי  הנגנב  יוצא  שבזה  כיון 

 ".האישדכתיב "וגונב מבית 

 חיוב ד' וה' באופנים שונים 
גנב שמכר חוץ מאחד ממאה בבהמה פטור    -גנב ששייר במכירה

"וטבחו   דבעינן  קרנה,  או  גיזותיה  בשייר  אף  פטור  לת"ק  וה',  מד' 
ומכרו" כולו, וכן ס"ל ללוי, ולרשב"א דווקא בשייר דבר הניתר ע"י  
ליגזז  שעומדות  משום  גיזותיה  למעט  דבא  י"מ  פטור,  השחיטה 

וכ שחיטה,  שא"צ  קרן  גם  למעט  שבא  וי"מ  לא,  קרנה  ס"ל  אבל  ן 
מחיים  לרב. ולרבי דווקא דבר המעכב בשחיטה   ניטל ממנה  היה  שאם 

בשחיטה   ניתרת  היתה  מה  לא  לאפוקי  "וטבחו"  דכתיב  וה',  מד'  פוטר 
 שאינו בשחיטה.

ועד  אם נתנבלה בידו או שנחרה    -מה נקרא טביחה שקרעה מנחירה 

 אינו חייב ד' וה'. שעקר הסימנים, או שעיקרה  ליבה

או חיגרת או סומא וטבח או מכר חייב ד' וה'    הגונב בהמה קיטעת 
 .כיון שטבח או מכר את כל מה שגנב

וה' בשותפין הגונב בהמת השותפין חייב, ושותף שגנב    -חיוב ד' 
טבח   אם  מהם,  אחד  וטבח  שגנבו  ושותפים  פטור,  וטבח  מחבירו 

 לדעת חבירו חייבים, ואם טבח שלא לדעת חבירו פטורים. 

חוץ מל' יום או חוץ  מכר את הבהמה  רבי ירמיה מסתפק בגנב ש 
 אם חייב ד' וה'. ממלאכתה  

, למ"ד עובר ירך אמו אינו חייב  חוץ מעוברהגנב שמכר את הבהמה  
כיון שכעת   שיור  הוי  אם  ילה"ס  אמו  ירך  אינו  עובר  ולמ"ד  וה',  ד' 
צדדי   ולל"ב  לצאת,  שעתיד  כיון  שיור  הוי  דלא  או  מחובר,  הוא 

שאינו ירך אמו, או דהוי שיור כיון    הספק הם אם לא הוי שיור כיון
 שניתר בשחיטתה.

ילה"ס אם חשיב מכירה כיון שמכר    גנב בהמה וקטע רגלה ומכרה
 כל מה ששייך, או דלא חשיב מכירה כיון שלא מכר כל מה שגנב. 

בשליחותו גנב שנתן לאחר והשני טבח או מכר    -שליחות בטביחה

עבירה ה לדבר  דאין שליח  וה', דאע"ג  ד'  לדבר  חייב  יש שליח  כא 
 עבירה, מפני שהוקש למכירה שהיא נעשית ע"י אחר.  

והקדיש  ע"ט. תוס'.    גנב  הבית.  בין  לבדק  חילוק  דאין  וה',  ד'  חייב 

 מכרו להדיוט למכרו לשמים. 

גנב והקיף או החליף או נתן במתנה או פרע את חובו או את הקיפו  
 או ששלחו לסבלונות חייב ד' וה'. 

ומכר   וטבח  הבעליםגנב  או    ברשות  גנב  אם  אבל  וה',  מד'  פטור 
 טבח ומכר שלא ברשות הבעלים חייב. 

גנב להחשב  בשביל  צריך  קנין  הגניבה    -איזה  את  שמשך  גנב 
או   חוב  לפרעון  או  בכור  לפדיון  שנתנו  או  הבעלים,  ברשות  ומתה 
ברשות   כשהיא  ומתה  הגניבה  את  ומשכו  שומרים,  מד'  לאחד 

אבל אם הגביהו או שהוציאוה מרשות הנגנב  לגמרי.  ר  הבעלים, פטו
 ומתה חייב, הגונב ביער והכישה במקל חייב. 

 הגונב מבית השומר חייב. 

תיקנו משיכה בשומרים כמו בלקוחות. כסף שטר וחזקה    -קניינים
 מועילים לשכירות קרקע כמו לקנין קרקע. 

וגזלן  ע"ט: החוטף    -גנב  היינו  וגזלן  וה',  ד'  משלם  אינו  גזלן 

מחבירו, אבל אם הוא מתחבא אע"פ שראוהו הוי גנב וחייב ד' וה'.  
מפחד   שהגנב  מפני  מבגזלן  יותר  בגנב  החמירה  שהתורה  והטעם 
אינו   מטה  משל  גם  הגזלן  אבל  מעלה,  משל  ולא  מטה  של  מעין 

 מפחד. 

תו משא"כ  לר"מ בשור משלם ה' מפני שביטלו ממלאכ  -שור ושה 
שה, ולריו"ח בן זכאי בשור משלם ה' מפני שהלך ברגליו, משא"כ  

 שה שהרכיבו על כתיפו, וגדול כבוד הבריות. 

 גידול בהמה בארץ ישראל
גסה להביאה    -בהמה  שא"א  מפני  בא"י,  גסה  בהמה  לגדל  מותר 

הציבור   רוב  יכולים  אא"כ  הציבור  על  גזירה  גוזרים  ואין  מחו"ל 
 לעמוד בה. 

אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אבל במדברות    -הבהמה דק
או ביערות מותר, ובסוריא מותר אפי' בישוב, ואצ"ל שבחו"ל מותר,  
ול' יום קודם הרגל או קודם משתה בנו מותר להשהות בהמה דקה,  
לקנות   מותר  וטבח  להשהותה,  אסור  שחטה  ולא  הרגל  עבר  ואם 

להשהות   או  השוק,  ולשחוט  יום  ישהעד  לא  העגונה  אבל  את  ה 
יום    המאוחרת ל'  השוקעד  יום  עבר  כבר  אבל  אם  לגדל  אסור  ולר"ג   .

תצא   שלא  כדי  המיטה  בכרעי  ויקשרה  בביתו,  להשהותם  מותר 
 ותרעה בעדר.  

וכו' ואמר    -עונש המגדל  פ. מעשה בחסיד אחד שהיה גונח ליבו 

בשעת מיתתו שאין לו אלא העוון שקשר בהמה דקה בכרעי מיטתו  
דבר על  העליון  ועבר  בגליל  בתים  בעלי  שחרבו  מצינו  וכן  חבריו,  י 

את   מעבירים  והיו  לבתיהם  הסמוכים  ביערות  מרעים  שהיו  מפני 
)וכן חרבו מפני שהיו דנים דיני    של אחרים,הבהמות דרך שדה קטנה  

 ממונות ביחיד(.  
וה"ה   חייב למכור מיד אלא מעט מעט,  אינו  רועה שעשה תשובה 

וחזירים,   ולישא אשה בא"י,  בגר שירש כלבים  )והנודר לקנות בית 
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שנדרה   אחת  באשה  חכמים  הורו  וכן  לו,  בהוגנת  אלא  חייב  אינו 
שתינשא לכל מי שיבוא מחמת שבנה היה מיצר לה, ואמרו חכמים  

 שאינה חייבת להנשא אלא להגון לה(. 

דקה מתיר    -חיה  ישמעאל  ורבי  בא"י,  דקה  חיה  מגדלים  אין 
ם וחולדות סנאים, מפני שעשויים  בכלבים כופריים וחתולים וקופי

 לנקר בבית. 

רב אמר שאף בבבל אסור לגדל בהמה דקה, וי"א שתקנה זו   -בבבל
 היא מכי אתא רב לבבל. 

ואין    חתול  פ: לקיימו,  אסור  ואף  גזל,  בזה  ואין  להורגו  מותר  לבן 

בן   לבן  בן  שחור  בחתול  וה"ה  עורו,  לענין  אף  אבידה  השבת  חיוב 
 לבן, ורבינא הסתפק מה הדין בשחור בן לבן בן שחור. 

ובחצוצרות   מתריעים ובשופרות  ובתחינה  הגורם  על החיכוך    בצבור  שחין 

בו,   לחכך  לא  לאדם  לח  אבל  יבש,  רק  ודווקא  אלא  מתריעים  היו 
ויתוש ושילוח נחשים ועקרבים לא   וכן על חגב או צרעה  צועקים, 

 היו מתריעים אלא צועקים. 

מי    דלת הננעלת וי"מ שכל  י"מ על הסמיכה,  לא במהרה תיפתח, 
 שהביאו עליו רעה לא במהרה תבוא עליו טובה.

יאמר לנכרי לכתוב שטר בשבת, שאע"פ    הלוקח בית מנכרי בא"י
 שאמירה לנכרי שבות, משום ישוב א"י לא גזרו.

משום   רוחותיה,  מד'  דרך  לה  ליקח  אותו  כופים  בא"י  עיר  הלוקח 
 ישוב א"י. 

 י' תנאים שהתנה יהושע

גס    שירעו בהמה דקה  פ"א. היערביער  בעל  יקפיד  , אבל דקה  ולא 

 בדקה או גסה בגסה וכ"ש גסה בדקה לא.  

והיינו היזמי והיגי שהם מחוברים  של חבירו,  משדות    ילקטו עציםש
 ולחים, ואסור לשרש, אבל יבשים או תלושים או שאר עצים אסור. 

עשבים תלתן    שילקטו  עם  שגדלו  מעשבים  חוץ  מקום,  בכל 
לה   לו, אבל תלתן שנטעו לזרע קשו  לזירין שהם מועילים  שנטעו 

כ משום  לעקור  אותו  מחייבים  ואין  נטע  עשבים,  אם  ולל"ב  לאים. 
 לבהמה אסור ללקט, ואם נטעה לאדם )כערוגות( מותר. 

ל  שיקצצו ובזית    נטיעהענפים  זית,  של  מגרופיות  חוץ  מקום  בכל 
מן הפקק  מותר לקטום  ובקנים ובגפנים  למטה סמוך לגזע,  כביצה    ישאיר

אילן,   של  מחודו  ולא  אילן  של  מאובו  האילנות  ובשאר  ולמעלה, 
מענף   פני  ודווקא  רואה  וממקום שאינו  פירות,  עושה  חדש שאינו 

 חמה.

בתחילה  פ"א: היוצא  וי"א    מעין  ממנו,  מסתפקים  העיר  בני 

 שצריכים לשלם ואין הלכה כך.

בימה של טבריה,    מותר לפרוס חכה ומכמרות  לצוד ברשתות  או 
)ימה של טבריה   יפרוס קלע מפני שמעמיד את הספינה,  אבל לא 

ו נפתלי,  בדרומה מלא חבל חרם, שנא'  היתה בחלקו של  נטל  עוד 
השבטים,   כל  בחזקת  שבהרים  והתלושים  ירשה".  ודרום  "ים 
בהר   לו  שאין  שבט  לך  ואין  השבט.  אותו  בחזקת  והמחוברים 

 בשפילה ובנגב ובעמק(. 

מלאה כרכום, ומותר ליטול צרור מהגדר   אפי'  נפנים אחורי הגדר
 ל שיטוח שם(. ואפי' בשבת, )ורב חסדא שלח את שמשו בחו

מפני היתדות שבדרכים, ואף בבבל נוהגים   מהלכים בצידי הדרכים
 התנאים שהתנה יהושע. 

הכרמים בין  מותר    התועה  בכרמים,  תועה  חבירו  את  רואה  או 
מחיוב   אינו  זה  ודבר  הדרך,  את  למצוא  כדי  הזמורות  את  לנתק 
שיכול   שהרי  "והשבותו"(,  דכתיב  דאורייתא  )שהיא  גופו  השבת 

 מבחוץ. להקיף 

, ואם מצאו מוטל ברוחב הדרך, מתוך שניתן  מת מצוה קנה מקומו
יכול   ברה"ר  מוטל  מצאו  ואם  שירצה,  מקום  לכל  מפנהו  לפנותו 

 לפנותו לשדה פחותה יותר. 

יהושע של  נוספות  תקנות  מצינו  זבלים  עוד  הוצאת  בשעת  א'   ,
לשדה   לרדת  שמותר  ב'  יום.  ל'  לצוברו  לרה"ר  זבל  להוציא  מותר 

לקצוץ ענף כדי להציל את שלו ונותן לו דמי הענף. ג' תנאי  חבירו  
יפרק   וכן  היין,  דמי  מהדבש  וליטול  דבש  להציל  יין  לשפוך  בי"ד 
ד' אילן   ויטול מהפשתן דמי העצים.  ויטול פשתן  העצים מהחמור 

 הנוטה לשדה חבירו או שהוא סמוך למיצר מביא ביכורים וקורא. 

תיקן הרש  שלמה  בשבילי  מהלכים  שניה,  שיהיו  רביעה  עד  ות 
  ובקרקע של בבל אפי' אחרי טל זה מזיק לה.

 י' תקנות שתיקן עזרא

 שיקראו בתורה במנחה בשבת משום יושבי קרנות.   א' פ"ב.

ראשונים    ב' נביאים  שכבר  ואף  וחמישי,  בשני  בתורה  שיקראו 
תיקנו דבר זה, מ"מ היה מספיק שאדם אחד יקרא ג' פסוקים, או ג'  

 אנשים ג' פסוקים, ועזרא תיקן שיקראו י' פסוקים לג' אנשים. 

 שידונו בשני וחמישי משום שאז האנשים מצויים בערים. ג'

 שיכבסו ביום חמישי משום כבוד שבת.  ד'

 שיאכלו שום בע"ש, משום עונה.  ה'

 שהאשה תשכים לאפות כדי שתהיה הפת מצויה לעניים.  ו'

 שאשה תחגור בסינר משום צניעותא. ז' 

לראות שלא   ח' לפני הטבילה  בעיון  לא תסתפק  שאשה הטובלת 
יהיה קשר או דבר מאוס )דחציצה דאורייתא בגוף או בשיער(, אלא  

 תחפוף לפני הטבילה. 

שלא    ט'  פ"ב: נשים  תכשיטי  משום  בעיירות  יחזרו  שהרוכלים 

 יתגנו על בעליהן. 

וקדשים,    י' לתרומה  מדאורייתא  בטבילה  חייב  שהוא  קרי  בעל 
 יטבול גם לדברי תורה. 

בירושלים נאמרו  דברים  לגואלו    -עשרה  יכול  בית  ויוצא  המוכר 

ואינה מביאה עגלה ערופה, ואינה נעשית עיר הנידחת, ואינה  ביובל,  
נתחלקה  מיטמ לא  שירושלים  דס"ל  משום  אלו  כל  בנגעים,  אה 

מוציאים   אין  וכן  וכדו'.  "אחוזתכם"  כתיב  אלו  ובדינים  לשבטים, 
יוזקו   שלא  וכדי  הטומאה  אהל  מפני  בירושלים  וגזוזטראות  זיזים 
ולא   שקצים,  משום  אשפתות  בה  עושים  ואין  רגלים,  העולי 

הרי בגלל  ופרדסים  גנות  ולא  העשן,  בגלל  העשבים ח  כבשונות  של 

הזבל,   ושל  ואין מגדלים בה תרנגולים בגלל הקדשים  הרעים שנתלשו 
שאין   בידינו  וקבלה  ישראל(,  ארץ  בשאר  אף  יגדלו  לא  )וכהנים 

 מלינים בה את המת. 

בשום מקום, מפני מעשה שהיה שהעלו חזיר    חזיריםאין מגדלים  
 בחומת ירושלים ונזדעזעה א"י. 

שון יווני, אבל לא בחכמת יוונית,  מותר לדבר בל  -לשון יווני  פ"ג.

ולבית רבן גמליאל התירו מפני שהוא קרוב למלכות, )ומהאי טעמא  
 התירו לאבטולמוס בר ראובן לספר קומי(. 
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אסור לגדל כלב אא"כ הוא קשור בשלשלת, אבל בא"י    -גידול כלב
ביום  לקושרו  מותר  בנהרדעא(  בבבל  )או  לספר  הסמוכה  בעיר 

 ולשחררו בלילה.

 ינה שורה על ישראל פחות משני אלפים ושני רבבות.אין שכ

ובשובכים במלכודות  אלא    -הרחקה  ליונים  נישבים  פורסים  אין 
ישוב   ובמקום  מעופם,  מרחק  שזה  כיון  מהישוב,  ריס  ל'  במרחק 
שובכים,   בישוב  דהיינו  וי"א  מיל,  מאה  במרחק  אפי'  אסור  כרמים 

ל"כ יש לאסור  ואיירי בשובכים של עכו"ם או של הפקר או שלו, דא
משום השובכים עצמם. ולענין הרחקת שובך מהעיר די בחמישים  

 אמה, מפני שבמרחק זה ממלאים כריסם. 

 

 החובל 
 

 חיוב נזק בחובל בחבירו 

הנזק  פ"ג: הנמכר    -שומת  עבד  הוא  כאילו  הנחבל  את  רואים 

)פ"ד.(   ר"א  ושיטת  שוה.  הוא  וכמה  שוה  היה  כמה  ושמין  בשוק, 
האבר  את  ולא  בשוק  הנמכר  כעבד  החובל  של  האבר  את  ששמין 

 של הנחבל. 

   -מנלן שאין הכונה עין תחת עין ממש 
רוצח" לנפש  כופר  "ולא תקחו  לדין קלב"מ  דכתיב  נצרך  )ואינו   ,

לא   דמ"מ  יומת,  ולא  שישלם  למעט  ולא  רשעתו",  מ"כדי  דיליף 
צריך לומר "לנפש רוצח"(, ואין לומר שיכול או לשלם דמי עינו או  

 שיוציאו את עינו, דהוקש למכה בהמה שמשלם.  
רבי דוסתאי בן יהודה אומר שא"א לומר שהכונה עין ממש דכתיב  

אין    עין הנחבל גדולה משל החובלואם  "משפט אחד יהיה לכם",  
נהורא תחת   י"ל שיטלו ממנו  עין. הגמ' דוחה דמ"מ  עין תחת  כאן 

 נהורא, כמו שהורגים אדם קטן שהרג אדם גדול.  

דא"כ  פ"ד. ממש  עין  לפרש  שא"א  אומר  יעשו    רשב"י  מה 

בטריפה  לסומא כמו  אפשר,  לא  אפשר  דלא  דהיכא  דוחה  והגמ'   ,
 שהרג את השלם.  

 .  "כן ינתן בו"ישמעאל למדו מהיתור  דבי רבי 

 .  "יד ביד"דבי רבי חייא למדו מהיתור 

והרי אם ימות בהוצאת   "עין תחת עין"דבי חזקיה למדו מדכתיב  
העין נמצא עין ונפש תחת עין, והגמ' דוחה שאומדים אם ימות כמו  

 שאומדים אם יכול לקבל מלקות.  
לומד   צעררבה  שמשלם  הוא   ממה  גם  עין  לו  מוציאים  ואם 

 מצטער, והגמ' דוחה דנ"מ אם הוא מצטער פחות מהנחבל.  
הגמ' דוחה  והרי גם הוא צריך רפוי, ו   ממה שמשלם רפוירבא לומד  

 דנ"מ במקום שהרפוי של הנחבל ארוך יותר.  
וכמו ששם   אשר עינה"  תחת"רב אשי לומד מ שזה אדם שהזיק 

 עין".  תחתהכונה לתשלומין ה"ה ב"עין  

 דיני גבית נזקין בבבל 

באדם   פ"ד: שור  דכתיב    נזקי  דאף  בבבל,  אותם  גובים  לרבא 

וסמוכים,  "אלוהים"   מומחים  שדנים  והיינו  כמו  קעבדינן,  שליחותייהו 
 שמעידים שבפנינו הודה או הלווה.הודאות והלוואות 

בשור שור  גובים    נזקי  אין  תם  קרן  אבל  בבבל,  גובים  ורגל  שן 
או  לבבל  ובא  בא"י  ייעדוהו  ואם  בבבל,  שור  מייעדים  ואין  בבבל, 

באו דייני א"י לבבל וייעדוהו, אין גובים דמילתא דלא שכיחא אין  ש
 גובים בבבל. 

לרבא אין גובים אותם בבבל, דבמילתא    נזקי אדם באדם או בשור
 דלא שכיחא לא עבדינן שליחותייהו. 

 אין גובים בבבל, דבקנסא לא עבדינן שליחותייהו.  קנס

חסרון כיס,  אין גובים בבבל, דאע"ג דשכיחא לית ביה  בושת ופגם  
 ורב פפא היה גובה אותם בבבל, ואין הלכה כמותו.

 חיוב צער בחובל בחבירו
לרבי אינו חייב צער אלא    -חיוב צער במקום שאין עושה חבורה 

עושה   שאין  במקום  אף  חייב  עזאי  ולבן  חבורה,  שעושה  במקום 
 חבורה, וכן ס"ל לתנא דמתני'. 

אומדים באדם שגזרה המלכות שיקטעו את    -שומת הצער  פ"ה.

 ידו בסייף, כמה הוא מוכן לשלם כדי שיקטעוה בסם. 

 חיוב רפוי בחובל בחבירו
 הכהו חייב לרפאותו.

אם עלו שלא מחמת המכה והיינו שעבר על דברי    -עלו בו צמחים
ואם   פטור.  למכה,  הקשים  מתיקה  מיני  כל  או  דבש  ואכל  הרופא 

לת המכה  מחמת  הצמחים  איתא  עלו  ובברייתא  חייב,  דמתני'  נא 
שלת"ק אם עלו ונסתרה המכה לת"ק חייב ברפוי ושבת, ולר"י חייב  
חייב   שאינו  כיון  מרפוי  אף  פטור  ולחכמים  משבת,  ופטור  רפוי 

מחמת צער הצינה ואע"פ שעולים שבת, ונחלקו אם המכה ניתנה לאגד  

האגד,   ניצמחים מחמת  ולרבה לכו"ע מכה  ניתנה לאגד,  תנה  או שלא 
 לאגד אך לא לאגד יתירא. 

לרפאותו צריך  רופא  הנחבל    -איזה  את  לרפא  רוצה  החובל  אם 
רוצה  ואם  כאריה.  עליו  דומה  שהוא  לומר  הנחבל  יכול  בעצמו 
להביא לו רופא בחינם יכול לומר דאסיא במגן מגן שויא. ואם רוצה 

 להביא לו רופא מרחוק יכול לומר שלא יחשוש להזיק לו. 

הנחבל   יכול  ממוןאם  דמי    -לבקש  את  לתבוע  יכול  הנחבל  אין 
אם   ואף  ממון,  עוד  ויתבע  יפשע  שמא  עצמו,  את  ולרפא  הרפוי 
קוצץ שלא יתבע עוד יכול החובל לומר שאם יפשע ברפוי יקראו לו  

 "שור המזיק".  

מדכתיב    פ"ה: נזק,  במקום  אף  הוא  ובושת  שבת  רפוי  צער  חיוב 

על  לחייב  מזה  לומדים  )וכן  פצע"  תחת  ועל    "פצע  כמזיד  השוגג 
מזה   לומדים  )עוד  ירפא"  "ורפא  מדכתיב  וי"א  כרצון(,  האונס 
שניתנה רשות לרופא לרפא(. הגמ' מבארת איך שייך כל דבר מאלו  

 בלא נזק. 

רואים אותו כאילו מתבטל משמירת    -חיוב שבת בחובל בחבירו 
קישואים, ואין מידת הדין לוקה במה שלא משלם לו כשואב מים 

שילם לו דמי ידו. ואם שבר את רגלו רואים אותו כאילו   וכדו', שהרי
הוא שומר הפתח, ואם סימא את עינו רואים אותו כאילו הוא טוחן  

 ברחיים, ואם חירשו נותן לו דמי כולו. 

רבא מסתפק אם    חובל שלפני שאמדו את הנחבל הוסיף וחירשו
נותן לו דמי כולו יחד, או דמי כל דבר בפני עצמו, ואף שלגבי נזק  
אין נותן לו יותר מדמי כולו, מ"מ נ"מ לגבי צער ובושת אם חייב על  
באמדוהו   הדין  מה  ילה"ס  פטור  אמדוהו  שבלא  ואת"ל  חבלה.  כל 

 ועדיין לא שילם.



לחזור וסופה  וצימתה  ידו  על  חייב    הכהו  אם  חייב  רבה מסתפק 
על ימים ושבת קטנה    דמי ידו–נזק או לא, ולאביי נותן לו שבת גדולה  

ולרבא אין נותן לו אלא שבת שבכל יום  אלו, כאילו הוא שומר קישואים,  
שנשכרים  כמו  אלא  קישואים  שומר  הוא  כאילו  ולא  לקדמותו,  שיחזור  עד 

 פועלים בשוק.

בלא    פ"ו. לחרישה  שא"א  לפי  נהרג,  לרבה  חרש  אביו  העושה 

 טיפת דם. 

חבירו של  עברי  בעבד  הכל    -החובל  לעבד  רק  הוא  הנזק  אם 
לעבד   גדולה  שבת  נותן  לאביי  לאדון  גם  הוא  הנזק  ואם  לעבד, 
ושבת קטנה לאדון, ולרבא הכל ינתן לעבד ויקח בזה קרקע והאדון  

 אוכל פירות. 

 חיוב בושת בחובל בחבירו
כבני    בין עניים בין עשיריםלר"מ בכולם רואים אותם    -ת הבושתשומ

קטנו,   לפי  והקטן  גדלו  לפי  הגדול  ולר"י  מנכסיהם,  שירדו  חורין 
ועניים   מנכסיהם,  שירדו  חורין  כבני  אותם  רואים  עשירים  ולר"ש 
כפחותים שבהם, וכן ס"ל לתנא דמתני' שאמר שהכל לפי המבייש  

 והמתבייש.  

בבושת נותן  נתכוו  -כוונה  הגדול  את  ובייש  הקטן  את  לבייש  ן 
נותן   ובייש בן חורין  לגדול דמי בושתו של קטן, ואם נתכוון לעבד 
לבן חורין דבי בושתו של עבד. אם הכונה לגדול וקטן בנכסים א"כ  
ר"י   שאמר  ומה  קטנו,  לפי  והקטן  גדלו  לפי  שהגדול  כר"י  מתני' 

לבן חורין    שאין לעבדים בושת היינו שלא משלם להם, אבל שמין
ממש,   וקטן  ממש  גדול  הכונה  ואם  לעבד,  לשלם  ראוי  שהיה  מה 
ולר"ש כל   ומיכלם,  ואיירי בגיל דמיכלמו ליה  א"כ אתיא אף לר"מ 

 שנתכוון לזה ובייש את זה פטור )כמו לגבי רוצח(.  

חייב, והיינו כשהוא ערום מחמת הרוח    המבייש את הערום  פ"ו:

יותר , )אבל ערום סתמא אינו בר  והמבייש הוסיף להגביה הבגדים 
בבית   והמבייש  ערום.  למבייש  לבוש  המבייש  דומה  ואינו  בושת(, 
המרחץ חייב, והיינו על גב הנהר )אבל בית המרחץ אינו בר בושת(  

 ואינו דומה המבייש בבית המרחץ למבייש בשוק. 

חייב, ורבי אבא בר ממל מסתפק היכא שביישו    המבייש את הישן
הספק הם אם חיוב בושת הוא משום כיסופא  ומת, לרב זביד צדדי  

או משום זילותא, ולרב פפא הספק הוא אם חיוב בושת הוא משום 
 בושת שלו או בושת המשפחה.

חרש וקטן יש להם בושת, וקטן היינו    -בושת בחרש שוטה וקטן
 בשיעור דמיכלמו ליה ומיכלם, ושוטה אין לו בושת.   

בסומא )ו  -בושת  בושת  לו  אין  סומא  ור"מ  לר"י  מגלות  פטור 
מבואר  אחרת  ובברייתא  בי"ד(,  ומיתת  ממלקות  ופטור  מחייב, 
שפטור לר"י מכל הדינים שבתורה, ובברייתא אחרת מבואר שפטור 
לפרש   שאפשר  אומרת  )פ"ו.(  והגמ'  שבתורה,  המצוות  מכל  לר"י 
דמתני'   ולתנא  חייב.  שביישו  מי  אבל  פטור,  בייש  שאם  ר"י  דברי 

 . סומא חייב וחייבים לו 

 

 

 

 

 

 

 גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה.   פ"ז.

 כמה דיני חובל

אדם המזיק משלם נזק צער רפוי שבת ובושת ומשלם דמי ולדות,  
 ושור המזיק פטור מכל אלו. 

דברים חמשה  בחיוב  בהם   -קלב"מ  עשה  ולא  ואמו  אביו  המכה 
חבורה, או החובל בחבירו ביוה"כ, חייב בחמשה דברים. ואם עשה 

מפני    באביו מכולם,  פטור  בשבת  בחבירו  שחבל  או  חבורה,  ואמו 
 שמתחייב בנפשו.  

בעבד  פטור    החובל  שלו  הוא  ואם  דברים,  בחמשה  חייב  עברי 
לעבדים   אין  ולר"י  דברים,  בחמשה  חייב  כנעני  ובעבד  משבת, 

 בושת, ואם חבל בעבד כנעני שלו פטור לגמרי. 

 פגיעתם רעה החובל בהם חייב והם שחבלו באחרים פטורים.  חש"ו

ואשה אבל    עבד  פטורים,  באחרים  חבלו  ואם  חייב,  בהם  החובל 
 ירושין ושחרור.משלמים אחר ג

קטנה  פ"ז: בבת  בדמי    החובל  אף  האב  זוכה  לריו"ח  אחרים  של 

הפציעה אם הפחיתה משוויה, ולרב ולר"ל אין האב זוכה בתשלומי  
שבת   אבל  נעורים,  שבח  אלא  לאב  תורה  זיכתה  דלא  החבלה, 
והא   אביה.  של  בגרות  שעת  עד  ידיה  שמעשי  כיון  לאב  משלם 

ה פטור, ואחרים שחבלו בה  דאיתא בברייתא שהחובל בבתו הקטנ
על   סמוכה  אינה  ואם  שבת.  בחיוב  דאיירי  י"ל  לאביה,  חייבים 
שולחנו נותן לה את השבת, דאף למ"ד יכול הרב לומר לעבד עשה  
על   בלילה  לחזר  שיכול  כנעני  בעבד  אלא  אינו  זה  זנך,  ואיני  עימי 
עימי   לומר עשה  יכול  אינו  בבתו  וכ"ש  עברי  בעבד  הפתחים, אבל 

 נך, ומ"מ ההעדפה ממזונותיה של האב.  ואיני ז

אם הם סמוכים על שולחנו פטור, ואם אינם סמוכים    החובל בבניו
על שולחנו או שאחרים חבלו בבניו, גדול יתן לו מיד ובקטן יעשה  
שהוא  בדבר  אלא  מקפיד  האב  דאין  דקל(,  וי"א  ס"ת  )י"א  סגולה 

יאה  חסר מחמתו ולא על רווח מעלמא שיש להם צער בו )אבל מצ
 שאין להם צער מקפיד(. 

עבד וגר פסולים למלכות דאינו מ"קרב אחיך". ולעדות עבד    פ"ח.

פסול, ואף דליכא למילף בצד השוה מאשה וקטן, שכן אינם איש,  
מהנך,   וחדא  מגזלן  לומדים  אלא  לו,  גרמו  מעשיו  שכן  מגזלן  ולא 
וי"א שלומדים מ"לא יומתו אבות על בנים" לא יומתו על פי אבות  

 ן בניהם מתייחסים אחריהם, )וגר יש לו חייס למטה(.      שאי

 

 

 

 

   

 

 

 

משנה   היומי,  הדף  על  החודשיים  תמצית  סיכומי  גליונות  את  להשיג  ניתן 
ר הלימוד היומי(, וכן את  ברורה ומוסר )לפי סדר הדף היומי בהלכה(, )לפי סד 

מבחני "לדעת" )דף היומי, משנה ברורה, חפץ חיים, ואהבת חסד(, בנקודות  

  gmail.com@7692282מייל  או  ההפצה.

קנין   ש"ס,  חבורת  של:  הלימוד  סדר  לפי  סיכומים  במייל  לקבל  ניתן  בנוסף 
ירושלמי, דף הכולל, קנין הלכה, תרי דף, אורייתא, אהבת שלום, וכן סיכומים  

 על כל מסכתות הש"ס ועל כל המשנה ברורה ועל תנ"ך וספרי מוסר. 

 

 בשורה משמחת
יאוחדו ההגרלות לנבחני הדף היומי עם ההגרלות   חודש שבטהחל מ

 .על ה'משנה ברורה' 'חפץ חיים' ו'אהבת חסד'

זכות קניה ב'יפה נוף'  פרס שני ₪ מזומן,  500בכל שבוע פרס ראשון 
 ₪  120ב'יפה נוף' ב  זוכים בזכות קניה  ₪10, ו  400ב

 , מלבד ההגרלות הרגילות:  בחודש שבט הגרלות מיוחדות
נפשות, כולל סעודות    8פרס ראשון שבת נופש במושב 'יסודות' עד 
 053-3126391שבת מבית אולמי 'עטרת' בני ברק 

 נוף' ₪ ב'יפה   400זוכים!! בזכות קניה בסך  10פרס שני 

 דרשו' זוכים!! בסט משנה ברורה '  10פרס שלישי 
 )הגר"י דזמיטרובסקי( ב'קצות החושן' !!זוכים 10פרס רביעי 

 או בנדרים פלוס  0737-289669לדעת בטלפון מבחני 

mailto:A0527692282@gmail.com

