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 ובוודאי מותר-  ִלְׁשחֹט...ֵיׁש ְרׁשּות.  מזהירים- ַמְתִרין .)'ק(העדר ן  מ- ּוֵפְרָׁשה) א
ֲאִפּלּו .)ז,ח והממכר זקהמספר , רב האי גאון(לו למכור אותה ולתת את הכסף לבעליה 

 משלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו- רם להזיקוכל הגו "- ִלְגרֹם ַהֶּנֶזק ָאסּור
,כבשים ועזיםכגון  ,צאן - ַּדָּקה ְּבֵהָמה) ב .)ז,להלן יד(" כשאר כל המזיקין

שחזקתן פושטין בגזל ומניחין בהמתן"מפני , שהמגדלים אותם פסולים לעדות
ומגדלי בהמה דקה בארץ. ולפיכך סתם רועה פסול, לרעות בשדות ובפרדסים

כגון, בקר [תר לגדל בהמה גסהוומ .אבל בחוצה לארץ כשרין, ליןישראל פסו
ובהמה גסה משמשת לחרישה. )5ד,עדות י("  בכל מקום]פרים או פרות או עגלים

,אבל בהמה דקה מיועדת רק לאכילה. ואי אפשר ליישוב בלעדיה, ולהובלה
 אלאנראה שהגזרה לא חלה. )ב"ע,ק נט"המאירי ב(ואפשר לייבא בשר מחוץ לארץ 

מפני שהרועים היו מרעים את בהמתם בגזל ובעזות, "במקום השדות והכרמים"
כפי שנכתב במקום, עד שנהפכו לדוגמה של כפירה, פנים בתוך השדות והכרמים

כגון הרועים בהמה, ישראל בעל עברות העומד ברשעו ושונה בו תמיד ":אחר
ל הגזרה לא חלה אםאב. )יב,רוצח ד(" דקה שפקרו בגזל והם הולכים באוולתם

ואם, אלא במכלאותיהם" במקום השדות והכרמים"מאכילים אותם שלא 
,וכך באמת נוהגים לגדל אותם היום. הרעייה נעשית במקומות המוגדרים לכך

ַחָּיה .)הרב טל( במדברות ןצאהאת בהן מרעים שמלבד החוות של יהודה ושומרון 
 מפני- ִּבְמקֹום ַהָּׂשדֹות ְוַהְּכָרִמים .)א"ע,ק פ"י ב"רש( כגון צבאים ושועלים - ַּדָּקה

- סּוְרָיה. )ז, זק"מ ב"פה( ומזיקות אותם שהבהמות פושטות למקומות אלו
 וארם צובא]בין הפרת לבין החידקל[כגון ארם נהריים ... הארצות שכבש דוד"

הנחשבות לעניינים מסוימים כארץ ישראל ולעניינים, )ג,תרומות א(" ואחלב
 לשכנות טובה ולאי הקפדה- ְּבָׁשָעה ֶׁשִחֵּלק ֶאת ָהָאֶרץ) 1ג .ם כחוצה לארץאחרי

כשהתועלת לרבים היא גדולה וההיזק לשדה היחיד, על זכויותיהם בקרקע
ואף על פי, ראוי שתהא ההנהגה התורתית מוחלטת כללית לכל"מפני ש, מועט

כי אלו היו לפי ,וביחס לאחרים אינו חיובי, שיהא זה חיובי ביחס לאנשים
 שתאכל מן- ְרִעין ְּבֵהָמה ַּדָּקהֶׁשַּמ . )לד,נ ג"מו( "יהיה הפסד לכל, היחידים

  . ואין בעל היער יכול להקפיד על הדבר, העשבים ומן העלים הנמוכים

י ֶרק ֲחִמיׁשִ   ּפֶ
  נזק בהמות רועות

 - ָרִמיםּכְדֹות ּובַ ּׂשָ ּוֵפְרׁשָה וְנְִכנְָסה ּבַ ,ְּבֵהָמה ׁשֶָהיְתָה רֹוָעהא 
.  ַמתְִרין ִּבְבָעלֶיָה ׁשְלׁשָה ְּפָעִמים,ַאף ַעל ִּפי ׁשֲֶעַדיִן ֹלא ִהּזִיָקה

 יֵׁש ְרׁשּות לְַבַעל - תְעֹות ְוֹלא ְמנָָעּה ִמּלִ ,ִאם ֹלא ׁשַָמר ְּבֶהְמּתֹו
ּבֹואּו ' וְאֹוֵמר לְִבָעלֶיהָ ,  אֹותָּה ׁשְִחיָטה ְּכׁשֵָרהטחֹ ַהּׂשֶָדה ִלׁשְ

 ִמְּפנֵי ׁשֶָאסּור לְָאָדם לְַהּזִיק ּוְלַׁשּלֵם ַמה ',ּוִמכְרּו ָּבׂשָר ֶׁשּלֶָכם
  . ַהּנֶזֶק ָאסּורםֹר ֲאִפּלּו לִגְ ;ּׁשִֶהּזִיק

ּו ֲחכִָמים לְגֵַּדל ְּבֵהָמה ַּדָּקה וְַחּיָה ַּדָּקה ְּבֶאֶרץ לְִפיכָ ָאְסרב 
ֶאּלָא ַּבּיְָעִרים ּוַבִּמְדָּברֹות , יִׂשְָרֵאל ִּבְמקֹום ַהּׂשָדֹות וְַהּכְָרִמים

  .ּוְמגְַּדלִין ְּבסּוְריָה ְּבכָל ָמקֹום. ׁשְֶּבֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל
  תקנות יהושע ושלמה

נָה יְהֹוֻׁשַע ּוֵבית ִּדינֹו ְּבׁשָָעה ֶׁשִחֵּלק ֶאת ֲעׂשָָרה ּתְנִָאים ִהתְ 1ג
ְרִעין ְּבֵהָמה ַּדָּקה ַּבּיְָעִרים ִהתְנָה ׁשֶּמַ  )א:  ְוֵאּלּו ֵהן,ָהָאֶרץ

  תקנות ציבוריות בנזקים
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 לקטוף-ֵעִצים  ְלַלֵּקט) 2ג . שהעצים שלהם גדולים וחזקים- ֶׁשִאיָלֵניֶהן ַּגִּסין
 אינם- ְּפחּוִתים. ם את הבהמות ולהסיק בהם אשענפים לחים להאכיל בה

אך מקובל לזהות, ם לא ניתן לזהות אותם" מלשון הרמב- אגָ ֵה א וְ מָ זְ ִה . חשובים
'הגה'שנתיים קוצניים מן הסוג המכונה בימינו בשם -את ההגא עם צמחים רב

(Alhagi) .אכיל בהם את כגון לה- ְלַלֵּקט ֲעָׂשִבים) 3ג . יעקור מן השורש- ְיָׁשֵרׁש
,(Trigonella foenum-graecum)' גרגרנית החלבה' המכונה בימינו - ִּתְלָּתן .בהמתו

והפרי שלו הוא תרמיל המכיל זרעים, שנתי בעל שלושה עלעלים-שהוא צמח חד
ענפי הצמח הצעירים משמשים לעשיית. בעבר גידלו את הצמח למספוא. קטנים
ואין. רי בִמתבל המזון של יהודי תימןוזרעיו מהווים את המרכיב העיק, סלט

- ֶׁשְּזָרָעּה ַלְּבֵהָמה. (Trifolium)' תלתן'להחליפו עם הצמח המכונה בימינו בשם 
ודע שהתלתןוובמה י". העשבים מפסידים את התלתן, אבל אם זרע אותה לאדם

,]ולא בתלמי שדה, קטנות [בשהיתה זרועה ערוגות ערוגות? זרועה למאכל אדם
שמיטה(  ענף צעיר חותך- ְנִטיָעה קֹוֵטם) 4ג .)י-ט,ם ביכלאי(" ה גבול סביבועשה ל
ְּגרֹוִפּיֹות .ן אחרועושה ממנו ייחור ושותל אותו או מרכיב אותו על איל, )ז,ויובל ג

היונקים מן) מ" ס8-הטפח הוא כ(ענפי זית צעירים בגובה טפחיים  - ַּזִיתֶׁשּלַ 
,מפני שמספרן מוגבל,  אין נוטלים את הגרופיותבזית .)א"ע,ק פא"י ב"רש(האדמה 

ואולי,  הדברים אינם ברורים- ַּכַּזִית ְוַכֵּביָצה . לעצמוןובעל עץ הזית נזקק לה
איר באילנות מעטמש, משמעם שבשאר האילנות או בענפי זית שאינם גרופיות

ת"יואולי נשתבש הנוסח עקב חילופי ב. מן הענף הצעיר בגודל זית ובגודל ביצה
מפני שבענפי זית, "בזית ובכביצה"וצריך להיות , ף השכיחים בכתבי היד"וכ

 הוא צמח בעל גבעולים גבוהיםקנהה - ָקִנים. שאינן גרופיות מניח כשיעור ביצה
 Phargmites(הגדל בדרך כלל על גדות הנחלים , פרחת דמוית נברשתוחלולים 
australis( .לבניית,  לקליעת סלים ומחצלות,למדידה, הקנה שימש לעשיית משענות

י הפקק הוא מקום ניצנ- ִמן ַהְּפָקק ּוְלַמְעָלה .גדרות וגגות ולעשיית ִחצים וחלילים
 קוצצים את הענף הצעיר למעלה מןכאשר. ראה איור, ההתחדשות של הענפים

אבל אם קוצצים את הענף למטה. גדל לאחר זמן ענף חדש ממקום הפקק, הפקק
- ֵמֻחּבֹו. )א"ע,ק פא"שטיינזלץ ב(העליון שוב אינו מצמיח ענפים חלקו , מן הפקק
   .)א"ע,ק פא"י ב"רש(והוא פנים העץ , מן המקום החבוי המלא ענפים, מתוכו

וְיַַער ֶׁשִאילָנָיו . ֲאָבל ֵאין ַמְרִעין ׁשָם ְּבֵהָמה ּגַָּסה, ׁשִֶאילָנֵיֶהן ּגִַּסין
  .ָּסה ְוֹלא ַּדָּקה ֶאּלָא ִמַּדַעת ְּבָעָליוֵאין ַמְרִעין ּבֹו ֹלא ּגַ  -ַּדִּקין 
 ,וְכֵן ִהתְנָה ׁשֶּיְִהיֶה ּכָל ָאָדם ֻמּתָר לְלֵַּקט ֵעִצים ִמּׂשְֵדה ֲחֵברֹו )ב 2ג

ְ וְהּוא ׁשֶּיְִהיּו ֵעִצים ְּפחּותִים ּוְקרֹוִבים לְִהיֹות קֹוִצים ּכְגֹון הִ  א מָ ז
ּוִבלְַבד , ְוַלִחיןוְהּוא ׁשֶּיְִהיּו ְמֻחָּבִרין , אגָ הֵ וְ

  .ֲאָבל ׁשְָאר ֵעִצים ָאסּור. ׁשֶֹּלא יְׁשֵָרׁש
וְכֵן ִהתְנָה ׁשֶּיְִהיֶה ּכָל ָאָדם ֻמּתָר לְלֵַּקט  )ג 3ג

חּוץ , לֵיֶהן ְּבכָל ָמקֹוםֲעׂשִָבים ָהעֹולִין ֵמאֵ 
  .ִמּׂשְֵדה ִּתלְָּתן ׁשֶּזְָרָעּה לְַּבֵהָמה

ל ָאָדם קֹוֵטם וְכֵן ִהתְנָה ׁשֶּיְִהיֶה ּכָ )ד 4ג
. ּזַיִתחּוץ ִמּגְרֹוִפּיֹות ֶׁשּלַ, ה ְּבכָל ָמקֹוםנְִטיעָ 

וְֵאינֹו קֹוֵטם ִמן ָהִאילָנֹות ֶאּלָא ּכַּזַיִת 
ּוַבָּקנִים ּוַבּגְָפנִים ִמן ַהְּפָקק , וְכֵַּביָצה
, ּוִבְׁשָאר ָהִאילָן ֵמֻחּבֹו ׁשֶָּלִאילָן, ּוְלַמְעלָה

)4איור מבאר להלכה ג
- ִמן ַהְּפָקק ּוְלַמְעָלה

המקומות המסומנים
 מקומותבחץ הם

  .הפקק שבקנה
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 מענף- ֶאָּלא ֵמָחָדׁש .)שם(שהוא עיקר העץ ,  העליוןהענף האמצעין  מ- ֵמֻחּדֹו
פני שבצד המוצל גדלים פירות פחות מ- ִמָּמקֹום ֶׁשֵאינֹו רֹוֶאה ְּפֵני ַחָּמה. חדש

מי מעיין הפורץ. עתהזה שהחל לנבוע  - ְּתִחָּלהּבַ ָין ַהּיֹוֵצא ְע ַמ ) 5ג. )שם(טובים 
ואין. )'ק(אף על פי שמקורם מחוץ לעיר , בתחום העיר הם של תושבי העיר

ק"תוספות ב(שהמעיין שייך רק לו , הדברים אמורים במי שחפר מעיין בשטחו
והשווה למעיין השייך לכל הזורם במקום שאינו. ז,והשווה לאיסורי מזבח ד. 'ק, א"ע,פא

 משתמשים- ִמֶּמּנּו ִמְסַּתְּפִקין. )יד,שביתת יום טוב ה; יג,גזלה ו: ראה. פרטי או עירוני
טומאת צרעת; תנחום' ר( הספינהפרס ִמ  -  ֶקַלע. ים כינרת- ם ְטֶבְרָיהיַ ) 6ג .במימיו

 שהעמדת הקלע והספינה מעכבת את המעבר הימי-' וכו  ִיְפרֹׂשֲאָבל לֹא, )ו,יג
 שנקרה- ֶׁשָּפַגע ּבֹו .עשיית צרכיםיה לי לשון נק- ִלְנָקָביו) 7ג .)א"ע,ק פא"י ב"רש(

בין גדולים בין, אסור לאדם שישהה את נקביו כלל" מפני ש- ְוִנְפֶנה ָׁשם. בדרכו
יתר על חלאים רעים, קץ נפשו הרי זה בכלל מש-וכל המשהה נקביו . קטנים

כדי, מניםואלא ראוי לו להרגיל עצמו בעתים מז. שיביא על עצמו ויתחיב בנפשו
- ַּכְרּכֹם .)לא,מאכלות אסורות יז(" ולא ישקץ נפשו, שלא יתרחק בפני בני אדם

,שהפיקו מפרחיו צבע צהוב לצביעת מאכלים, )Crocus sativus( 'הּנָ ּגִ ם הַ ּכְֹר ּכַ '
מ"טור חו(אף על פי שהריח מזיק לכרכום ,  והתירו להתפנות שם. ולריפוילתיבול

 חותך את הגפנים כדי לפלס- ְמַפֵּסג )8ג .גוש עפר או אבן קטנה - ְצרֹור. )רעד
ְנִקיֵעי.  בוץ- ִטיט) 9ג .)מלשון מפסק, ה,עוקצין א; ו,פרה יא: מ"ראה פה(לעצמו דרך 

אחד מישראל" - ֵמת ִמְצָוה) 10ג . מותר- ֵיׁש .)ד,ם הימ כלאי"פה( מים ותגומ - ַמִים
המת שמצוה על כל אדם", )ח,להלן ג(" שלך בדרך ואין לו קובריןושהיה מ
   .)עשה רלא, מ"סה(" לקוברו

ֹלא ִהּתִיר ֶאּלָא ֵמָחָדׁש ׁשֵֶאינֹו , םטֹּתִיר לִקְ ּוְכׁשֶהִ . ֹלא ֵמֻחּדֹו
ְוֵאינֹו קֹוֵטם ֶאּלָא . ֲאָבל ֹלא ִמָּיׁשָן ׁשֶעֹוׂשֶה ֵּפרֹות, עֹוׂשֶה ֵּפרֹות

  .ָּמקֹום ֶׁשֵאינֹו רֹוֶאה ְּפנֵי ַחָּמהמִ 
  ְּבנֵי אֹותָּה ָהִעיר- ּתְִחָּלה ּבַ יָן ַהּיֹוֵצא וְכֵן ִהתְנָה ׁשֶַהַּמעְ  )ה 5ג

, ַאף ַעל ִּפי ׁשֵֶאין ִעָּקרֹו ְּבֶחלְָקם, ׁשֶּיָָצא ִּבגְבּולָם ִמְסּתְַּפִקין ִמֶּמּנּו
  .וְֵאין ַלֲאֵחִרים לְִהְסּתֵַּפק ִעָּמֶהם ִמֶּמּנּו

 ;וְכֵן ִהתְנָה ׁשֶּיְִהיֶה ּכָל ָאָדם ֻמּתָר לָצּוד ָּדגִים ִמּיַם ְטֶבְריָה )ו 6ג
ׂש ֶקלַע וְיֲַעִמיד ְסִפינָה  ֲאָבל ֹלא יְִפֹר.לְַבדוְהּוא ׁשֶּיָצּוד ְּבַחּכָה ּבִ 

  .ֶבט ׁשִֶהּגִיַע אֹותֹו ַהּיָם ְּבֶחלְָקןׁשָם ֶאּלָא ְּבנֵי ַהּׁשֵ
וְכֵן ִהתְנָה ׁשֶּכָל ָאָדם ׁשֶָּצִרי לִנְָקָביו ִמְסּתַּלֵק ִמן ַהֶּדֶר  )ז 7ג

וֲַאִפּלּו ְּבׂשֶָדה ְמֵלָאה , ׁשָםוְנִכְנָס ֲאחֹוֵרי ַהּגֵָדר ׁשֶָּפגַע ּבֹו וְנְִפנֶה 
  .וְנֹוֵטל ִמּׁשָם ְצרֹור ּוְמַקּנֵחַ , םּכְַרּכֹ
 ְמַפֵּסג ,וְכֵן ִהתְנָה ֶׁשּכָל ַהּתֹוֶעה ֵּבין ַהּכְָרִמים וְכַּיֹוֵצא ָּבֶהן )ח 8ג

  .וְעֹולֶה ּוְמַפֵּסג וְיֹוֵרד ַעד ׁשֶּיֵֵצא לְַדְרּכֹו
ּיְִרֶּבה ַהִּטיט ְּבַדְרכֵי ָהַרִּבים אֹו נְִקיֵעי וְכֵן ִהתְנָה ֶׁשִּבזְַמן ׁשֶ )ט 9ג

יֵׁש לְעֹוְבֵרי ְּדָרכִים לְִהְסּתַּלֵק לְִצָדֵדי ַהְּדָרכִים ּוְמַהּלְכִין , ַמיִם
  .ַאף ַעל ִּפי ׁשֵֶהן ְמַהּלְכִין ְּבֶדֶר ׁשֶּיֵׁש לָּה ְּבָעלִים, ׁשָם
קֹומֹו וְנְִקָּבר ְּבָמקֹום וְכֵן ִהתְנָה ׁשֵֶּמת ִמְצוָה קֹונֶה מְ  )י 10ג
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 או שיש)ב"ע,ק פא"המאירי ב(שאינו מקום ראוי לקבור בו מתים , בדרך - רצֶ ַהֶּמ ַעל 
שאם כתב רבנו, )ז,ח( טומאת מת ובהלכות. )י שם"רש(חשש שיטמאו בו בני אדם 

וכוונתו לומר, ]"לימין או לשמאל הדרך [ מסלקו לצדדין-מצאו על המצר "
יכול לקבור אותו בצד הדרך ולמנוע את האפשרות, שמבחינת טומאת מת
צריך לקבור, אך מבחינת הקפדת בעל השדה הסמוך לדרך, שיטמאו בו הבריות

ואפשר גם שהדברים אמורים. )סימן אתמזה "ת ח"ז שו"רדב(אותו בבית הקברות 
 אלפיים- ְּתחּום ַהְּמִדיָנה. )המאירי שם(בשאינו יכול להביא אותו לבית הקברות 

שאינו קונה מקומו אם הוא קרוב לבית .)א,ז כשבת(סביב העיר , כקילומטר, אמה
ז"שזמנו בין י, המפרה את האדמה, הגשם השני - ְׁשִנָּיה ְרִביָעה) ד .הקברות

ההילוך יכול לקלקל את, ולאחר זמן זה .)א,פאה חמ "פה(בכסלו ' בחשוון לבין א
ּוִמֶּׁשֵּיֵרד ַהַּטל) ו. )א"ע,ק פא"י ב"שר(התבואה שנזרעה בשדה ורק החלה לצמוח 

וירידת הטל גורמת, היא ארץ רוויה במים) עירק של ימינו( בבל - ' וכוְּבָבֶבל
- קֶֹדם ָלֶרֶגל הֹוָתּהַׁש לְ ) ז .לול להזיק להוההילוך ע, לאדמתה להיות רכה יותר

ִמְׁשֵּתה ְּבנֹו. פסח ושבועות וסוכות, לקיימה אצלו לפני כל אחד משלושת הרגלים
ַעד. מיד קונה ושוחט - ְוׁשֹוֵחט לֹוֵקחַ . שוחט - ָּבחַט  . משתה יין לרגל חתונת בנו-

- ָאְסרּו ֲחָכִמים ְלַגֵּדל ֲחִזיִרים) ט . לפי קצב הקניות ממנו- ֶׁשִּיְׁשחֹט ְמַעט ְמַעט
לפי שהם אשר אפשר לגדלם כצאן, ודיבר בהווה. וכן שאר כל האסורין באכילה"

ראה מאכלות אסורות, לאיסור לעשות סחורה במאכלות לא כשרים. ז, זק"מ ב"פה( "וכבקר
ובמקום אחר. מסוף ההלכה נראה שהחזיר אסור בגלל הנזק המרובה. )טז,ח

ְולֹא ֶאת .)מח, נ ג"מו(נו את הנזק הנפשי הנגרם ממיאוסם של החזירים הדגיש רב
לגידול כלב. יד,תלמוד תורה ו(שיש לנדות את מי שמגדל אותו ,  כלב מזיק- ַהֶּכֶלב

- ַלְּסָפר ִעיר ַהְּסמּוָכהְּב  . שרשרת- ַׁשְלֶׁשֶלת. )טז,איסורי ביאה כבראה , בידי אלמנה
   . לשמור שמירה יתרהשיש בו צורך, הקרובה לגבול

 וְֹלא ְּבתֹו ּתְחּום ,רצֶ  וְהּוא ׁשֶֹּלא יְִהיֶה ֻמָּטל ַעל ַהּמֶ ;ׁשֶּיִָּמֵצא ּבֹו
 - אֹו ׁשֶָהיָה ְּבתֹו ַהּתְחּום ,רצֶ ֲאָבל ִאם נְִמָצא ַעל ַהּמֶ . ַהְּמִדינָה

  .ְמִביאֹו לְֵבית ַהְּקָברֹות
ְבֵרי ְּדָרכִים ֻמּתִָרין ִּבימֹות ַהַחָּמה לְַהּלֵ ה ּתִֵּקן ׁשֶּיְִהיּו עֹוְׁשֹלמֹד 

 ה . ַעד ׁשֶּתֵֵרד ְרִביָעה ׁשְנִּיָה,ִּבׁשְִבילִין ׁשֶּיֵׁש ָלֶהן ְּבָעלִים
 ו .ֲאִפּלּו ְּבחּוָצה לָָאֶרץ, וְתַָּקנֹות ֵאּלּו נֹוֲהגֹות ְּבכָל ָמקֹום

  .ְּבָעלִים ׁשְִבילִין ׁשֶּיֵׁש לֶָהם ָאסּור לְַהּלֵ ּבִ - ּוִמּׁשֶּיֵֵרד ַהַּטל ְּבָבֶבל
  חזירים וכלבים, השהיית בהמה דקה

ֻמּתָר , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְמגְַּדלִין ְּבֵהָמה ַּדָּקה ְּבֶאֶרץ יִׂשְָרֵאלז 
ֶדם לְִמׁשְּתֵה ְּבנֹו ְׁשלׁשִים  וְקֹ ,ֶדם לֶָרגֶל ְׁשלׁשִים יֹוםהֹותָּה קֹׁשַלְ

ט ְמַעט  ַעד ׁשֶּיְִׁשחֹ ,הלֹוֵקַח ּוַמׁשְהֶ , וְׁשֹוֵחט לֹוֵקחַ  -וְַהַּטָּבח . יֹום
 - ה ֶאּלָא ָּכל ַהַּמׁשְהֶ ,ֵעֶדר ּוִבלְַבד ֶׁשֹּלא ּתֵֵצא וְתְִרֶעה ּבָ ;ְמַעט
ּוכְָבר ָעׂשּו ָּבֶבל ּכְֶאֶרץ  ח . ּכְֵדי ׁשֶֹּלא ַּתּזִיק, ְּבתֹו ֵּביתֹוהַמׁשְהֶ 

ב ִמְּפנֵי ׁשֶָהיּו ֹר, ֵהָמה ַּדָּקה וְַחּיָה ַּדָּקהר ָּבּה ּגִּדּולֵי ּבְ יִׂשְָרֵאל לֱֶאסֹ
  .ַהּׂשָדֹות וְַהּכְָרִמים ׁשָם ְּבאֹותָן ַהּיִָמים ׁשֶּלְיִׂשְָרֵאל

ְוֹלא ֶאת ַהּכֶלֶב , וְכֵן ָאְסרּו ֲחכִָמים לְגֵַּדל ֲחזִיִרים ְּבכָל ָמקֹוםט 
ִעיר גֵַּדל הּוא ּכְלִָבים ּבְ ֲאָבל מְ . לְֶׁשלֶתּׁשַ ֶאּלָא ִאם ֵּכן ָהיָה ָקׁשּור ּבַ 

 :וְָאְמרּו ֲחכִָמים.  ּוַבּלַיְלָה ַמּתִירֹו,ַּבּיֹום קֹוׁשְרֹו: ַהְּסמּוכָה לְַּסָפר
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  . כדי להקל עליו, ט מעט מע- ַעל ָיד ַעל ָיד )י
העושה מעשה שדרכו לעשותו תמיד כמנהג בריתו הוא ": לעילהוגדר - מּוָעד) א

,ָנַגח. "מעשה שדרכו לעשותו תמיד"מהו פורט  וכאן מ,)ד,לעיל א( "הנקרא מועד
ֵהִעידּו ּבֹו ְׁשלָׁשה .י,א; ה, ראה לעיל א, לקרן ולתולדותיה- ָנַגף ,ָּבַעט,  ָרַבץ,ָנַׁשְך 
.)א"ע,ק כד"בבלי ב( שנגח בשלושה ימים - ֵעִדים ְּביֹום ֶאָחד .קבוצות,  כיתות-ִּכֵּתי 

והרי נגח שלוש,  אם שלושת הימים נועדו להוכיח שהשור מסוכן- ֲהֵרי ֶזה ָסֵפק
ם אחד איןוביו, או שמא נועדו להזהיר את בעל השור יום אחר יום, פעמים
המוציא: ככל ספק ממון"ו, בית דין אינו מוציא ממון בספקו. )שם בבלי(העדה 

שהוא [הּוא ְוִאם ׁשֹור ַנָּגח" :ֶׁשֶּנֱאַמר) ב .)וכ,איסורי ביאה טו( " עליו הראיה-מחברו 
ְוהּוַעד ]שכבר נגח פעמיים ועתה נגח פעם שלישית [ ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם]רגיל לנגוח

]העידו העדים בבית דין ובפני בעל השור שנגח שורו אדם והמית אותו[ וִּבְבָעָלי
)ג]". בידי שמים [ ַהּׁשֹור ִיָּסֵקל ְוַגם ְּבָעָליו יּוָמת, ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאָּׁשהְולֹא ִיְׁשְמֶרּנּו

, בארץ רחוקה- ִּבְמִדיַנת ַהָּים. ו,ראה לעיל ד,  להגדרתם-  ׁשֹוֶטה ְוָקָטן,ֵחֵרׁש
והרי הם כמי שאינם,  ואינם בני שיפוט- ְּפטּוִרין .נו יכול לבוא לבית דיןשאי

ק"מ ב"פה( אם נגח השור פעמים רבות והציק לבני אדם -ֶׁשָּנְגחּו  .)ז,וה ולווה יבומל(
ב"מ ב"פה (בדרך כלל נכסי יתומים,  נכסי אחריםממונים לנהל - ַאִּפְטרֹוִּפין .)ד,ד
הדברים - ֶׁשְּבִנְכֵסי ַאִּפְטרֹוִּפין )ד .)ו,ראה נחלות י, ס הנדרשלאופיו של האפוטרופו. ה,ג

בית דין, ואילו גדול שנתחרש או נשתטה, בהלכה זו אמורים רק ביתומים קטנים
   .)יא,נחלות יא(גובים מנכסיו 

  .ִמְּפנֵי ׁשֶֶהּזֵָקן ְמֻרֶּבה ּוָמצּוי, ָארּור ְמגֵַּדל ּכְלִָבים וֲַחזִיִרים
ֶאָּלא ,  ִמּיָדרּכֹ ֵאין ְמַחּיְִבין אֹותֹו ִלמְ -רֹוֶעה ֶׁשָעׂשָה ְּתׁשּוָבה י 

 -וְכֵן ִמי ׁשֶּנְָפלּו לֹו ּכְלִָבים וֲַחזִיִרים ִּביֻרּׁשָה . מֹוכֵר ַעל יָד ַעל יָד
  .ֶאּלָא ְמַעט ְמַעט,  ִמּיָדרֵאין ְמַחּיְִבין אֹותֹו ִלְמּכֹ

  

י ִ ׁשּ ֶרק ׁשִ    ּפֶ
  העדת השור

ֲאָבל ִאם . יםּכָל ׁשֵֶהִעידּו ּבֹו ׁשְלׁשָה יָמִ ? ֵאי זֶה הּוא מּוָעדא 
 ֲאִפּלּו ֵמָאה , אֹו נָׁשַ אֹו ָרַבץ אֹו ָּבַעט אֹו נָגַף,נָגַח ְּביֹום ֶאָחד

ֵהִעידּו ּבֹו ׁשְלׁשָה ּכִּתֵי ֵעִדים ְּביֹום ֶאָחד .  ֵאין זֶה מּוָעד-ְּפָעִמים 
  . ֲהֵרי זֶה ָסֵפק ִאם הּוַעד אֹו ֹלא הּוַעד-

: ֶׁשּנֱֶאַמר, ָעלִים ּוִבְפנֵי ֵּבית ִּדיןֵאין ֶהָעָדה ֶאָּלא ִּבְפנֵי ַהּבְ ב 
וְֵאין ֶהָעָדה ֶאּלָא , )כט,שמות כא( "וְהּוַעד ִּבְבָעלָיו ְוֹלא יִׁשְְמֶרּנּו"

ׁשֹור ׁשְֶּלֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה וְָקָטן ּוִמי ׁשֶהּוא ִּבְמִדינַת ַהּיָם  ג .ְּבֵבית ִּדין
 ,ִמיִדין לֶָהם ַאִּפְטרֹוִּפיןֲאָבל ֵּבית ִּדין ַמעֲ ,  ְּפטּוִרין-ׁשֶּנָגְחּו 

 . ּוְמִעיִדין ָּבֶהם ִּבְפנֵי ָהַאִּפְטרֹוִּפין
 -  ם ִאם ֲעַדיִן הּוא ּתָ:ִהּזִיקּו ַאַחר ׁשֶהּוֲעדּו ִּבְפנֵי ַאִּפְטרֹוִּפיןד 

 ְוִאם הּוַעד ּבֹו ׁשְלׁשָה יִָמים וְַאַחר ּכָ ;ְמַׁשּלֵם ֲחִצי נֶזֶק ִמּגּופֹו
 ,ֶפה ׁשְֶּבנִכְֵסי ַאִּפְטרֹוִּפיןם נֶזֶק ָׁשלֵם ִמן ַהּיָ ְמַׁשּלֵ- ִהּזִיק

  הגדרת המּועד




