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ישי
ּ ֶפ ֶרק ח ֲִמ ִׁ

נזק בהמות רועות

א ְבּ ֵהמָה שֶׁ ָהיְתָה רוֹעָה ,וּפְֵרשָׁה וְנ ִ ְכנְסָה ַבּשָּׂדוֹת וּ ַבכְָּרמִים -
אַף עַל פִּי שֶׁעֲדַ יִן ֹלא ִהזּ ִיקָהַ ,מתְִרין ִבּ ְב ָעלֶי ָה שְׁלשָׁה ְפּ ָעמִים.
אִם ֹלא שָׁמַר ְבּ ֶהמְתּוֹ ,וְֹלא ְמנָעָהּ ִמ ִלּתְעוֹת  -יֵשׁ ְרשׁוּת לְ ַבעַל
ַהשָּׂדֶ ה ִלשְׁ ֹ
חט אוֹתָהּ שְׁחִיטָה ְכּשֵָׁרה ,וְאוֹמֵר לִ ְב ָעלֶי ָה 'בּוֹאוּ
שׁלֵּם מַה
שׁלָּכֶם'ִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁאָסוּר לְאָדָ ם לְ ַהזּ ִיק וּ ְל ַ
וּ ִמכְרוּ ָבּשָׂר ֶ
שֶּׁ ִהזּ ִיק; ֲאפִלּוּ לִגְֹרם ַהנֶּז ֶק אָסוּר.
ב לְפִיכָָ אסְרוּ ֲחכָמִים לְגַדֵּ ל ְבּ ֵהמָה דַּ קָּה וְ ַחיָּה דַּ קָּה ְבּאֶֶרץ
יִשְָׂראֵל ִבּמְקוֹם ַהשָּׂדוֹת וְ ַהכְָּרמִיםֶ ,אלָּא ַבּיְּעִָרים וּ ַבמִּדְ בָּרוֹת
שֶׁ ְבּאֶֶרץ יִשְָׂראֵל .וּ ְמגַדְּ לִין בְּסוְּריָה ְבּכָל מָקוֹם.

תקנות יהושע ושלמה

שׁ ִחלֵּק אֶת
שׁ ַע וּבֵית דִּ ינוֹ ְבּשָׁעָה ֶ
גֲ 1עשָָׂרה תְּנָאִים ִהתְנ ָה יְהוֹ ֻ
ָהאֶָרץְ ,ואֵלּוּ הֵן :א( ִהתְנ ָה שֶׁ ַמְּרעִין ְבּ ֵהמָה דַּ קָּה ַבּיְּעִָרים

וּפ ְר ָשׁה  -מן העדר )ק'(ַ .מ ְת ִרין  -מזהירים .יֵשׁ ְרשׁוּתִ ...ל ְשׁחֹט  -ובוודאי מותר
א( ֵ
לו למכור אותה ולתת את הכסף לבעליה )רב האי גאון ,ספר המקח והממכר ז,ז(ֲ .א ִפלּוּ
ִל ְגרֹם ַה ֶנּזֶק אָסוּר " -וכל הגורם להזיק  -משלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו
כשאר כל המזיקין" )להלן יד,ז( .ב( ְבּ ֵה ָמה ַדּ ָקּה  -צאן ,כגון כבשים ועזים,
שהמגדלים אותם פסולים לעדות ,מפני "שחזקתן פושטין בגזל ומניחין בהמתן
לרעות בשדות ובפרדסים ,ולפיכך סתם רועה פסול .ומגדלי בהמה דקה בארץ
ישראל פסולין ,אבל בחוצה לארץ כשרין .ומותר לגדל בהמה גסה ]בקר ,כגון
פרים או פרות או עגלים[ בכל מקום" )עדות י,ד .(5ובהמה גסה משמשת לחרישה
ולהובלה ,ואי אפשר ליישוב בלעדיה .אבל בהמה דקה מיועדת רק לאכילה,
ואפשר לייבא בשר מחוץ לארץ )המאירי ב"ק נט,ע"ב( .נראה שהגזרה לא חלה אלא
"במקום השדות והכרמים" ,מפני שהרועים היו מרעים את בהמתם בגזל ובעזות
פנים בתוך השדות והכרמים ,עד שנהפכו לדוגמה של כפירה ,כפי שנכתב במקום
אחר" :ישראל בעל עברות העומד ברשעו ושונה בו תמיד ,כגון הרועים בהמה
דקה שפקרו בגזל והם הולכים באוולתם" )רוצח ד,יב( .אבל הגזרה לא חלה אם
מאכילים אותם שלא "במקום השדות והכרמים" אלא במכלאותיהם ,ואם
הרעייה נעשית במקומות המוגדרים לכך .וכך באמת נוהגים לגדל אותם היום,
מלבד החוות של יהודה ושומרון שמרעים בהן את הצאן במדברות )הרב טל(ַ .חיָּה
ַדּ ָקּה  -כגון צבאים ושועלים )רש"י ב"ק פ,ע"א(ִ .בּ ְמקוֹם ַה ָשּׂדוֹת וְ ַה ְכּ ָר ִמים  -מפני
סוּריָה -
ְ
שהבהמות פושטות למקומות אלו ומזיקות אותם )פה"מ ב"ק ז,ז(.
"הארצות שכבש דוד ...כגון ארם נהריים ]בין הפרת לבין החידקל[ וארם צובא
ואחלב" )תרומות א,ג( ,הנחשבות לעניינים מסוימים כארץ ישראל ולעניינים
אָרץ  -לשכנות טובה ולאי הקפדה
אחרים כחוצה לארץ .גְ (1בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ִח ֵלּק ֶאת ָה ֶ
על זכויותיהם בקרקע ,כשהתועלת לרבים היא גדולה וההיזק לשדה היחיד
מועט ,מפני ש"ראוי שתהא ההנהגה התורתית מוחלטת כללית לכל ,ואף על פי
שיהא זה חיובי ביחס לאנשים ,וביחס לאחרים אינו חיובי ,כי אלו היו לפי
היחידים ,יהיה הפסד לכל" )מו"נ ג,לד(ֶ .שׁ ַמּ ְר ִעין ְבּ ֵה ָמה ַדּ ָקּה  -שתאכל מן
העשבים ומן העלים הנמוכים ,ואין בעל היער יכול להקפיד על הדבר.
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שׁאִילָנ ָיו
שֶׁאִילָנ ֵיהֶן גַּסִּיןֲ ,אבָל אֵין מְַרעִין שָׁם ְבּ ֵהמָה גַּסָּה .וְיַעַר ֶ
דַּ קִּין  -אֵין מְַרעִין בּוֹ ֹלא גַּסָּה וְֹלא דַּ קָּה ֶאלָּא מִדַּ עַת ְבּ ָעלָיו.
ג 2ב( וְכֵן ִהתְנ ָה שֶׁיִּ ְהיֶה כָּל אָדָ ם ֻמתָּר לְלַקֵּט ֵעצִים ִמשְּׂדֵ ה ֲחבֵרוֹ,
וְהוּא שֶׁיִּהְיוּ ֵעצִים פְּחוּתִים וּקְרוֹבִים לִהְיוֹת קוֹצִים כְּגוֹן ִהז ְ ָמא
וְ ֵהגָא ,וְהוּא שֶׁיִּהְיוּ ְמ ֻחבִָּרין ְו ַלחִין ,וּ ִ
בלְבַד איור מבאר להלכה ג(4
וּל ַמ ְע ָלה -
ִמן ַה ְפּ ָקק ְ
שֶֹּׁלא יְשֵָׁרשֲׁ .אבָל שְׁאָר ֵעצִים אָסוּר.
המקומות המסומנים
מתָּר לְלַקֵּט בחץ הם מקומות
ג 3ג( וְכֵן ִהתְנ ָה שֶׁיִּ ְהיֶה כָּל אָדָ ם ֻ
הפקק שבקנה.
ֲעשָׂבִים הָעוֹלִין ֵמ ֵאלֵיהֶן ְבּכָל מָקוֹם ,חוּץ
ִמשְּׂדֵ ה ִ
תּלְתָּן שֶׁזּ ְָרעָהּ לַ ְבּ ֵהמָה.
ג 4ד( וְכֵן ִהתְנ ָה שֶׁיִּ ְהיֶה כָּל אָדָ ם קוֹטֵם
שׁלַּזַּיִת.
נְטִי ָעה ְבּכָל מָקוֹם ,חוּץ ִמגְּרוֹפִיּוֹת ֶ
וְאֵינוֹ קוֹטֵם מִן ָהאִילָנוֹת ֶאלָּא כַּזַּיִת
וְכַבֵּיצָה ,וּ ַב ָקּנ ִים וּ ַבגְּ ָפנ ִים מִן ַה ְפּקָק
שׁאָר ָהאִילָן ֵמחֻבּוֹ שֶׁ ָלּאִילָן,
וּ ְל ַמ ְעלָה ,וּ ִב ְ
ַסּין  -שהעצים שלהם גדולים וחזקים .גְ (2ל ַל ֵקּט ֵע ִצים  -לקטוף
ֵיהן גּ ִ
ילנ ֶ
ֶשׁ ִא ָ
חוּתים  -אינם
ענפים לחים להאכיל בהם את הבהמות ולהסיק בהם אשְ .פּ ִ
חשוביםִ .הזְ ָמא וְ ֵה ָגא  -מלשון הרמב"ם לא ניתן לזהות אותם ,אך מקובל לזהות
את ההגא עם צמחים רב-שנתיים קוצניים מן הסוג המכונה בימינו בשם 'הגה'
ֲשׂ ִבים  -כגון להאכיל בהם את
)ְ .(Alhagiי ָשׁ ֵרשׁ  -יעקור מן השורש .גְ (3ל ַל ֵקּט ע ָ
בהמתוִ .תּ ְל ָתּן  -המכונה בימינו 'גרגרנית החלבה' ),(Trigonella foenum-graecum
שהוא צמח חד-שנתי בעל שלושה עלעלים ,והפרי שלו הוא תרמיל המכיל זרעים
קטנים .בעבר גידלו את הצמח למספוא .ענפי הצמח הצעירים משמשים לעשיית
במתבל המזון של יהודי תימן .ואין
סלט ,וזרעיו מהווים את המרכיב העיקרי ִ
להחליפו עם הצמח המכונה בימינו בשם 'תלתן' )ֶ .(Trifoliumשׁ ְזּ ָר ָעהּ ַל ְבּ ֵה ָמה -
אבל אם זרע אותה לאדם ,העשבים מפסידים את התלתן" .ובמה יוודע שהתלתן
זרועה למאכל אדם? בשהיתה זרועה ערוגות ערוגות ]קטנות ,ולא בתלמי שדה[,
יעה  -חותך ענף צעיר )שמיטה
קוֹטם נְ ִט ָ
ועשה לה גבול סביב" )כלאיים ב,ט-י( .גֵ (4
רוֹפיּוֹת
ויובל ג,ז( ,ועושה ממנו ייחור ושותל אותו או מרכיב אותו על אילן אחרְ .גּ ִ
ֶשׁ ַלּזַּיִ ת  -ענפי זית צעירים בגובה טפחיים )הטפח הוא כ 8-ס"מ( היונקים מן
האדמה )רש"י ב"ק פא,ע"א( .בזית אין נוטלים את הגרופיות ,מפני שמספרן מוגבל,
יצה  -הדברים אינם ברורים ,ואולי
ובעל עץ הזית נזקק להן לעצמוַ .כּזַּיִ ת וְ ַכ ֵבּ ָ
משמעם שבשאר האילנות או בענפי זית שאינם גרופיות ,משאיר באילנות מעט
מן הענף הצעיר בגודל זית ובגודל ביצה .ואולי נשתבש הנוסח עקב חילופי בי"ת
וכ"ף השכיחים בכתבי היד ,וצריך להיות "בזית ובכביצה" ,מפני שבענפי זית
שאינן גרופיות מניח כשיעור ביצהָ .קנִ ים  -הקנה הוא צמח בעל גבעולים גבוהים
חלולים ופרחת דמוית נברשת ,הגדל בדרך כלל על גדות הנחלים ) Phargmites
 .(australisהקנה שימש לעשיית משענות ,למדידה ,לקליעת סלים ומחצלות ,לבניית
וּל ַמ ְע ָלה  -הפקק הוא מקום ניצני
גדרות וגגות ולעשיית ִחצים וחליליםִ .מן ַה ְפּ ָקק ְ
ההתחדשות של הענפים ,ראה איור .כאשר קוצצים את הענף הצעיר למעלה מן
הפקק ,גדל לאחר זמן ענף חדש ממקום הפקק .אבל אם קוצצים את הענף למטה
מן הפקק ,חלקו העליון שוב אינו מצמיח ענפים )שטיינזלץ ב"ק פא,ע"א(ֵ .מ ֻחבּוֹ -
מתוכו ,מן המקום החבוי המלא ענפים ,והוא פנים העץ )רש"י ב"ק פא,ע"א(.
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ֹלא ֵמחֻדּוֹ .וּ ְכשֶׁ ִהתִּיר לִ ְקטֹםֹ ,לא ִהתִּיר ֶאלָּא ֵמחָדָ שׁ שֶׁאֵינוֹ
עוֹשֶׂה פֵּרוֹתֲ ,אבָל ֹלא ִמ ָיּשָׁן שֶׁעוֹשֶׂה פֵּרוֹתְ .ואֵינוֹ קוֹטֵם ֶאלָּא
שׁאֵינוֹ רוֹאֶה ְפּנ ֵי ַחמָּה.
ִממָּקוֹם ֶ
ג 5ה( וְכֵן ִהתְנ ָה שֶׁ ַה ַמּ ְעיָן הַיּוֹצֵא ַבּתְּ ִחלָּה ְ -בּנ ֵי אוֹתָהּ ָהעִיר
שֶׁיָּצָא ִבּגְבוּלָם ִמ ְסתַּ ְפּקִין ִממֶּנּוּ ,אַף עַל פִּי שֶׁאֵין ִעקָּרוֹ ְבּ ֶחלְקָם,
וְאֵין ַל ֲאחִֵרים לְ ִה ְסתַּפֵּק ִע ָמּהֶם ִממֶּנּוּ.
טבְֶריָה;
ג 6ו( וְכֵן ִהתְנ ָה שֶׁיִּ ְהיֶה כָּל אָדָ ם ֻמתָּר לָצוּד דָּ גִים ִמיַּם ְ
וְהוּא שֶׁיָּצוּד ְבּ ַחכָּה ִבּלְבַדֲ .אבָל ֹלא יִפְֹרשׂ ֶקלַע וְיַ ֲעמִיד ְספִינ ָה
שָׁם ֶאלָּא ְבּנ ֵי ַהשֵּׁבֶט שֶׁ ִהגִּי ַע אוֹתוֹ ַהיָּם ְבּ ֶחלְקָן.
ג 7ז( וְכֵן ִהתְנ ָה שֶׁכָּל אָדָ ם שֶׁצִָּרי לִנ ְ ָקבָיו ִמ ְסתַּלֵּק מִן הַדֶּ ֶר
וְנִכְנ ָס אֲחוֵֹרי ַהגָּדֵ ר שֶׁ ָפּגַע בּוֹ וְנ ִ ְפנ ֶה שָׁם ,וַ ֲאפִלּוּ ְבּשָׂדֶ ה ְמ ֵלאָה
כְַּרכֹּם ,וְנוֹטֵל ִמשָּׁם צְרוֹר וּ ְמ ַקנּ ֵ ַח.
שׁכָּל הַתּוֹעֶה בֵּין ַהכְָּרמִים וְכַיּוֹצֵא ָבּהֶןְ ,מ ַפסֵּג
ג 8ח( וְכֵן ִהתְנ ָה ֶ
וְעוֹלֶה וּ ְמ ַפסֵּג וְיוֵֹרד עַד שֶׁיֵּצֵא לְדַ ְרכּוֹ.
שׁ ִבּזְמַן שֶׁיְִּרבֶּה ַהטִּיט בְּדַ ְרכֵי הַָרבִּים אוֹ נְקִיעֵי
ג 9ט( וְכֵן ִהתְנ ָה ֶ
ַמיִם ,יֵשׁ לְעוֹבְֵרי דְּ ָרכִים לְ ִה ְסתַּלֵּק לִצְדָ דֵ י הַדְּ ָרכִים וּ ְמ ַהלְּכִין
שָׁם ,אַף עַל פִּי שֶׁהֵן ְמ ַהלְּכִין בְּדֶ ֶר שֶׁיֵּשׁ לָהּ ְבּ ָעלִים.
ג 10י( וְכֵן ִהתְנ ָה שֶׁמֵּת ִמ ְצוָה קוֹנ ֶה ְמקוֹמוֹ וְנ ִ ְקבָּר ְבּמָקוֹם
ֵמ ֻחדּוֹ  -מן הענף האמצעי העליון ,שהוא עיקר העץ )שם(ֶ .א ָלּא ֵמ ָח ָדשׁ  -מענף
רוֹאה ְפּנֵי ַח ָמּה  -מפני שבצד המוצל גדלים פירות פחות
חדשִ .מ ָמּקוֹם ֶשׁ ֵאינוֹ ֶ
יּוֹצא ַבּ ְתּ ִח ָלּה  -שהחל לנבוע זה עתה .מי מעיין הפורץ
טובים )שם( .גַ (5מ ְעיָן ַה ֵ
בתחום העיר הם של תושבי העיר ,אף על פי שמקורם מחוץ לעיר )ק'( .ואין
הדברים אמורים במי שחפר מעיין בשטחו ,שהמעיין שייך רק לו )תוספות ב"ק
פא,ע"א ,ק' .והשווה לאיסורי מזבח ד,ז .והשווה למעיין השייך לכל הזורם במקום שאינו

פרטי או עירוני .ראה :גזלה ו,יג; שביתת יום טוב ה,יד(ִ .מ ְס ַתּ ְפּ ִקין ִמ ֶמּנּוּ  -משתמשים
במימיו .גַ (6ים ְט ֶב ְריָה  -ים כינרתֶ .ק ַלע ִ -מפרס הספינה )ר' תנחום; טומאת צרעת
יג,ו(ֲ ,א ָבל לֹא ִי ְפרֹשׂ וכו'  -שהעמדת הקלע והספינה מעכבת את המעבר הימי
)רש"י ב"ק פא,ע"א( .גִ (7לנְ ָק ָביו  -לשון נקייה לעשיית צרכיםֶ .שׁ ָפּגַע בּוֹ  -שנקרה
בדרכו .וְ ִנ ְפנֶה ָשׁם  -מפני ש"אסור לאדם שישהה את נקביו כלל ,בין גדולים בין
קטנים .וכל המשהה נקביו  -הרי זה בכלל משקץ נפשו ,יתר על חלאים רעים
שיביא על עצמו ויתחיב בנפשו .אלא ראוי לו להרגיל עצמו בעתים מזומנים ,כדי
שלא יתרחק בפני בני אדם ,ולא ישקץ נפשו" )מאכלות אסורות יז,לא(ַ .כּ ְרכֹּם -
' ַכּ ְרכֹּם ַהגִּ ָנּה' ) ,(Crocus sativusשהפיקו מפרחיו צבע צהוב לצביעת מאכלים,
לתיבול ולריפוי .והתירו להתפנות שם ,אף על פי שהריח מזיק לכרכום )טור חו"מ
רעד(ְ .צרוֹר  -גוש עפר או אבן קטנה .גְ (8מ ַפ ֵסּג  -חותך את הגפנים כדי לפלס
יעי
לעצמו דרך )ראה פה"מ :פרה יא,ו; עוקצין א,ה ,מלשון מפסק( .גִ (9טיט  -בוץ .נְ ִק ֵ
ַמיִ ם  -גומות מים )פה"מ כלאיים ה,ד( .יֵשׁ  -מותר .גֵ (10מת ִמ ְצוָה " -אחד מישראל
שהיה מושלך בדרך ואין לו קוברין" )להלן ג,ח(" ,המת שמצוה על כל אדם
לקוברו" )סה"מ ,עשה רלא(.
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שֶׁיִּ ָמּצֵא בּוֹ; וְהוּא שֶֹּׁלא יִ ְהיֶה ֻמטָּל עַל ַה ֶמּ ֶצר ,וְֹלא בְּתוֹ תְּחוּם
ַהמְּדִ ינ ָהֲ .אבָל אִם נ ִ ְמצָא עַל ַה ֶמּ ֶצר ,אוֹ שֶׁ ָהיָה בְּתוַֹ התְּחוּם -
ְמבִיאוֹ לְבֵית ַה ְקּבָרוֹת.
ד שְֹׁלמֹה תִּקֵּן שֶׁיִּהְיוּ עוֹבְֵרי דְּ ָרכִים ֻמתִָּרין בִּימוֹת ַה ַחמָּה לְ ַהלֵּ
ִבּשְׁבִילִין שֶׁיֵּשׁ ָלהֶן ְבּ ָעלִים ,עַד שֶׁתֵֵּרד ְרבִיעָה שְׁנִיָּה .ה
וְתַקָּנוֹת אֵלּוּ נוֹהֲגוֹת ְבּכָל מָקוֹםֲ ,אפִלּוּ בְּחוּצָה לָאֶָרץ .ו
וּ ִמשֶּׁיֵֵּרד ַהטַּל ְבּ ָבבֶל  -אָסוּר לְ ַהלִֵּ בּשְׁבִילִין שֶׁיֵּשׁ לָהֶם ְבּ ָעלִים.
השהיית בהמה דקה ,חזירים וכלבים

שׁאֵין ְמגַדְּ לִין ְבּ ֵהמָה דַּ קָּה ְבּאֶֶרץ יִשְָׂראֵלֻ ,מתָּר
ז אַף עַל פִּי ֶ
לְשַׁהוֹתָהּ קֹדֶ ם לֶָרגֶל שְׁלשִׁים יוֹם ,וְ ֹקדֶ ם לְ ִמשְׁתֵּה בְּנוֹ שְׁלשִׁים
חט ְמעַט
שׁ ֹ
טּבָּח  -לוֹ ֵק ַח וְשׁוֹחֵט ,לוֹ ֵק ַח וּ ַמשְׁ ֶהה ,עַד שֶׁיִּ ְ
יוֹם .וְ ַה ַ
ְמעַט; וּ ִבלְבַד שֶֹּׁלא תֵּצֵא וְתְִרעֶה ָבּעֵדֶ רֶ ,אלָּא כָּל ַה ַמּשְׁ ֶהה -
ַמשְׁ ֶהה בְּתוֹ בֵּיתוֹ ,כְּדֵ י שֶֹּׁלא ַ
תּזּ ִיק .ח וּכְבָר עָשׂוּ ָבּבֶל כְּאֶֶרץ
יִשְָׂראֵל לֶ ֱאסֹר בָּהּ גִּדּוּלֵי ְבּ ֵהמָה דַּ קָּה וְ ַחיָּה דַּ קָּהִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁהָיוּ ֹרב
ַהשָּׂדוֹת וְ ַהכְָּרמִים שָׁם בְּאוֹתָן ַהיָּמִים שֶׁלְּיִשְָׂראֵל.
ט וְכֵן ָאסְרוּ ֲחכָמִים לְגַדֵּ ל ֲחז ִיִרים ְבּכָל מָקוֹם ,וְֹלא אֶת ַהכֶּלֶב
שּׁלְ ֶ
ֶאלָּא אִם כֵּן ָהיָה קָשׁוּר ַבּ ַ
שׁלֶתֲ .אבָל ְמגַדֵּ ל הוּא כְּ ָלבִים ְבּעִיר
ַהסְּמוּכָה לַ ְסּפָר :בַּיּוֹם קוֹשְׁרוֹ ,וּ ַבלַּיְלָה ַמתִּירוֹ .וְ ָאמְרוּ ֲחכָמִים:

ַעל ַה ֶמּ ֶצר  -בדרך ,שאינו מקום ראוי לקבור בו מתים )המאירי ב"ק פא,ע"ב( או שיש
חשש שיטמאו בו בני אדם )רש"י שם( .ובהלכות טומאת מת )ח,ז( ,כתב רבנו שאם
"מצאו על המצר  -מסלקו לצדדין ]לימין או לשמאל הדרך[" ,וכוונתו לומר
שמבחינת טומאת מת ,יכול לקבור אותו בצד הדרך ולמנוע את האפשרות
שיטמאו בו הבריות ,אך מבחינת הקפדת בעל השדה הסמוך לדרך ,צריך לקבור
אותו בבית הקברות )רדב"ז שו"ת ח"ה סימן אתמז( .ואפשר גם שהדברים אמורים
בשאינו יכול להביא אותו לבית הקברות )המאירי שם(ְ .תּחוּם ַה ְמּ ִדינָה  -אלפיים
אמה ,כקילומטר ,סביב העיר )שבת כז,א( .שאינו קונה מקומו אם הוא קרוב לבית
יעה ְשׁנִ יָּה  -הגשם השני ,המפרה את האדמה ,שזמנו בין י"ז
הקברות .ד( ְר ִב ָ
בחשוון לבין א' בכסלו )פה"מ פאה ח,א( .ולאחר זמן זה ,ההילוך יכול לקלקל את
ֵרד ַה ַטּל
וּמ ֶשּׁיּ ֵ
התבואה שנזרעה בשדה ורק החלה לצמוח )רש"י ב"ק פא,ע"א( .ו( ִ
ְבּ ָב ֶבל וכו'  -בבל )עירק של ימינו( היא ארץ רוויה במים ,וירידת הטל גורמת
הוֹתהּ ק ֶֹדם ָל ֶרגֶל -
לאדמתה להיות רכה יותר ,וההילוך עלול להזיק לה .ז( ְל ַשׁ ָ
לקיימה אצלו לפני כל אחד משלושת הרגלים ,פסח ושבועות וסוכותִ .מ ְשׁ ֵתּה ְבּנוֹ
שׁוֹחט  -קונה ושוחט מידַ .עד
לוֹק ַח וְ ֵ
 משתה יין לרגל חתונת בנוַ .ט ָבּח  -שוחטֵ .ירים -
ַדּל ֲח ִז ִ
אָסרוּ ֲח ָכ ִמים ְלג ֵ
ֶשׁ ִיּ ְשׁחֹט ְמ ַעט ְמ ַעט  -לפי קצב הקניות ממנו .ט( ְ
"וכן שאר כל האסורין באכילה .ודיבר בהווה ,לפי שהם אשר אפשר לגדלם כצאן
וכבקר" )פה"מ ב"ק ז,ז .לאיסור לעשות סחורה במאכלות לא כשרים ,ראה מאכלות אסורות
ח,טז( .מסוף ההלכה נראה שהחזיר אסור בגלל הנזק המרובה .ובמקום אחר
הדגיש רבנו את הנזק הנפשי הנגרם ממיאוסם של החזירים )מו"נ ג ,מח( .וְ לֹא ֶאת
ַה ֶכּ ֶלב  -כלב מזיק ,שיש לנדות את מי שמגדל אותו )תלמוד תורה ו,יד .לגידול כלב
מוּכה ַל ְסּ ָפר -
בידי אלמנה ,ראה איסורי ביאה כב,טז(ַ .שׁ ְל ֶשׁ ֶלת  -שרשרתְ .בּ ִעיר ַה ְסּ ָ
הקרובה לגבול ,שיש בו צורך לשמור שמירה יתרה.
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אָרוּר ְמגַדֵּ ל כְּלָבִים וַ ֲחז ִיִריםִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁ ֶהזֵּקָן מְֻרבֶּה וּמָצוּי.
שׁ ָעשָׂה תְּשׁוּבָה  -אֵין ְמ ַחיְּבִין אוֹתוֹ ִל ְמכֹּר ִמיָּדֶ ,אלָּא
י רוֹעֶה ֶ
מוֹכֵר עַל יָד עַל יָד .וְכֵן מִי שֶׁנָּפְלוּ לוֹ כְּלָבִים וַ ֲחז ִיִרים בִּיֻרשָּׁה -
אֵין ְמ ַחיְּבִין אוֹתוֹ ִל ְמכֹּר ִמיָּדֶ ,אלָּא ְמעַט ְמעַט.
הגדרת המוּעד

ּ ֶפ ֶרק ִׁש ּ ִׁשי

ZX

העדת השור

א אֵי ז ֶה הוּא מוּעָד? כָּל שֶׁ ֵהעִידוּ בּוֹ שְׁלשָׁה יָ ִמיםֲ .אבָל אִם
נָגַח בְּיוֹם ֶאחָד ,אוֹ נָשַׁ אוֹ ָרבַץ אוֹ ָבּעַט אוֹ נָגַףֲ ,אפִלּוּ ֵמאָה
ְפּ ָעמִים  -אֵין ז ֶה מוּעָדֵ .העִידוּ בּוֹ שְׁלשָׁה כִּתֵּי עֵדִ ים בְּיוֹם ֶאחָד
 הֲֵרי ז ֶה ָספֵק אִם הוּעַד אוֹ ֹלא הוּעַד.שׁנּ ֶ ֱאמַר:
ב אֵין ֶהעָדָ ה ֶאלָּא ִבּ ְפנ ֵי ַה ְבּ ָעלִים וּ ִב ְפנ ֵי בֵּית דִּ יןֶ ,
"וְהוּעַד ִבּ ְב ָעלָיו וְֹלא יִשְׁמְֶרנּוּ" )שמות כא,כט( ,וְאֵין ֶהעָדָ ה ֶאלָּא
ְבּבֵית דִּ ין .ג שׁוֹר שֶׁ ְלּחֵֵרשׁ שׁוֹטֶה וְ ָקטָן וּמִי שֶׁהוּא ִבּמְדִ ינ ַת ַהיָּם
שֶׁנָּגְחוּ  -פְּטוִּריןֲ ,אבָל בֵּית דִּ ין ַמ ֲעמִידִ ין לָהֶם ַא ִפּטְרוֹפִּין,
וּ ְמעִידִ ין ָבּהֶם ִבּ ְפנ ֵי ָה ַא ִפּטְרוֹפִּין.
ד ִהזּ ִיקוּ ַאחַר שֶׁהוּעֲדוּ ִבּ ְפנ ֵי ַא ִפּטְרוֹפִּין :אִם עֲדַ יִן הוּא תָּם -
שׁלֵּם ֲחצִי נֶז ֶק מִגּוּפוֹ; ְואִם הוּעַד בּוֹ שְׁלשָׁה יָמִים וְ ַאחַר כָּ
ְמ ַ
שׁלֵם מִן ַהיָּפֶה שֶׁ ְבּנִכְסֵי ַא ִפּטְרוֹפִּין,
שׁלֵּם נֶז ֶק ָ
ִהזּ ִיק ְ -מ ַ
י( ַעל יָד ַעל יָד  -מעט מעט ,כדי להקל עליו.
מוּעד  -הוגדר לעיל" :העושה מעשה שדרכו לעשותו תמיד כמנהג בריתו הוא
א( ָ
הנקרא מועד" )לעיל א,ד( ,וכאן מפורט מהו "מעשה שדרכו לעשותו תמיד"ָ .נגַח,
לשׁה
ָשׁ ְךָ ,ר ַבץָ ,בּ ַעטָ ,נגַף  -לקרן ולתולדותיה ,ראה לעיל א,ה; א,יֵ .ה ִעידוּ בּוֹ ְשׁ ָ
נַ
ִכּ ֵתּי  -כיתות ,קבוצותֵ .ע ִדים ְבּיוֹם ֶא ָחד  -שנגח בשלושה ימים )בבלי ב"ק כד,ע"א(.
ֲה ֵרי זֶה ָס ֵפק  -אם שלושת הימים נועדו להוכיח שהשור מסוכן ,והרי נגח שלוש
פעמים ,או שמא נועדו להזהיר את בעל השור יום אחר יום ,וביום אחד אין
העדה )בבלי שם( .ובית דין אינו מוציא ממון בספק ,ו"ככל ספק ממון :המוציא
ֶא ַמר" :וְ ִאם שׁוֹר ַנגָּח הוּא ]שהוא
מחברו  -עליו הראיה" )איסורי ביאה טו,כו( .ב( ֶשׁנּ ֱ
הוּעד
רגיל לנגוח[ ִמ ְתּמֹל ִשׁ ְלשֹׁם ]שכבר נגח פעמיים ועתה נגח פעם שלישית[ וְ ַ
ִבּ ְב ָע ָליו ]העידו העדים בבית דין ובפני בעל השור שנגח שורו אדם והמית אותו[
יוּמת ]בידי שמים[" .ג(
וְ לֹא ִי ְשׁ ְמ ֶרנּוּ וְ ֵה ִמית ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁהַ ,השּׁוֹר יִ ָסּ ֵקל וְ גַם ְבּ ָע ָליו ָ
שׁוֹטה וְ ָק ָטן  -להגדרתם ,ראה לעיל ד,וִ .בּ ְמ ִדינַת ַהיָּם  -בארץ רחוקה,
ֶ
ֵח ֵרשׁ,
טוּרין  -ואינם בני שיפוט ,והרי הם כמי שאינם
שאינו יכול לבוא לבית דיןְ .פּ ִ
ָגחוּ  -אם נגח השור פעמים רבות והציק לבני אדם )פה"מ ב"ק
)מלווה ולווה יב,ז(ֶ .שׁנּ ְ
רוֹפּין  -ממונים לנהל נכסי אחרים ,בדרך כלל נכסי יתומים )פה"מ ב"ב
אַפּ ְט ִ
ד,ד(ִ .
רוֹפּין  -הדברים
אַפּ ְט ִ
ג,ה .לאופיו של האפוטרופוס הנדרש ,ראה נחלות י,ו( .ד( ֶשׁ ְבּ ִנ ְכ ֵסי ִ
בהלכה זו אמורים רק ביתומים קטנים ,ואילו גדול שנתחרש או נשתטה ,בית דין
גובים מנכסיו )נחלות יא,יא(.

