
משנה תורה
h

 h
ם 

טי
ופ

ש
 h

ים 
פט

h מש
ניין 

h ק נזקים�  � h טהרה 
 h

הקרבנות 
 h

עבודה 
 h

זרעים 
 h

הפלאה 
 h

h אהבה h זמנים h נשים h קדושה 
ע 

מד
�ה





3  

מבוא לספר נזקים
ספר נזקים עוסק "במצוות שבין אדם לחברו, שיש בהם 
הראשון  הוא  הספר  בגוף".1  או  בממון  תחילה,  היזק 
משפטים  קניין,  נזקים,   – והשלטון  המשפט  בספרי 
ושופטים – מפני שתחילת עבודת השופט היא הסרת 

המכשול, בחינת "סור מרע ועשה טוב".2

כללי  באופן  מקיף  נזקים  ספר 
האדם  שבאחריות  הנזקים  את 
לפי שכיחותם,3 שהוא גם סדר 
ההולך ומחריף מבחינת המזיק. 
נזקים  הם  ביותר  המצויים 
הבאים על ידי רכושו של האדם 

המזיק, כגון שור שהזיק עקב רשלנות בעליו בשמירה 
עליו )הלכות נזקי ממון(. לאחר מכן באה הגנבה בסתר 
הגזלה הכרוכה  מן  יותר  גנבה(, שהיא מצויה  )הלכות 
הוחזרה  שלא  אבדה   – הגזלה  ובכלל  פנים,  בעזות 
לבעליה4 )הלכות גזלה ואבדה(. נדירים וחמורים מנזקי 
הממון הם הנזקים שהאדם עושה בגופו, כשהוא פוצע 
את חברו או מזיק לרכוש חברו או לממונו, שלרוב אין 
לו בהם רווח חוץ מפריקת כעסו. גרועים מהם מתוארים 
בסוף הלכות אלו, והם מי שמוסר את ממון חברו או את 
חברו ביד אנשים ַאלימים )הלכות חובל ומזיק(. לקראת 
סיום הספר, הרמב"ם פורס את ההלכות העוסקות בדינו 
של הרוצח, שהוא החמור ביותר בפשעי האדם, וכולל 
בהם את הדאגה לאחריות האדם לשלום גופו )הלכות 
רוצח ושמירת נפש(. בסדר זה יש גם מסר שטיפול יסודי 

באחריותו של האדם יש בו כדי למנוע את הידרדרותו 
למעשים חמורים יותר.5

��

התועלת שבמצוות הללו ברורה.6 הצדק ניכר בהן באיסור, 
בתיקון העברה ובדרך הענישה עליה. 

האיסור להזיק חל גם אם אין בו היבט ממוני, "מפני 

שאסור לאדם להזיק ולשלם מה שהזיק".7 הדברים נכונים 
ביחס לממון, ויותר מכן ביחס לגוף, שאסור לאדם להכות 
אותו.8 שיאם של  ביקש ממנו שיכה  גם אם  את חברו 
הדברים בא ביחסו של האדם לגופו, שהוא קניינו של 
הקב"ה.9 אסור לאדם לפגוע בעצמו, ואף לא לסכן את 
עצמו, "וכל העובר עליהן ואמר 'הריני מסכן בעצמי, ומה 
לאחרים עליי בכך' או 'איני מקפיד על כך' – מכין אותו 

מכת מרדות".10 

תיקון העברה נעשה באמצעות פיצוי ממוני לניזק, בפיוסו 
ובכפרה של האדם לעצמו. הממון נועד לפצות את הניזק 
על ההפסד, ריצוי הניזק ופיוסו על הצער הנפשי שנגרם 
לו, והכפרה, ובכללה התשובה, מכוונת למזיק עצמו.11 
פגיעה בממונו של האדם קרובה להיות פגיעה חמורה 
באדם עצמו, במיוחד אם היא נעשית במזיד, כי "כל הגוזל 
את חברו שווה פרוטה – כאילו נוטל את נשמתו".12 ולא 
למי  גויים  לידי  חברו  את  מי שמוסר  דין  נכרך  לחינם 
שמוסר את ממונו,13 מפני ש"חמלת בני אדם על ממונם 
כחמלתם על עצמם, ומקצת בני אדם מעדיף ממונו על 

עצמו".14 

שני עקרונות מנחים את ענישת המזיק, נוסף על התיקון. 
העיקרון הראשון הוא "מידה כנגד מידה". בלשון נוקבת, 
אפשר לומר כי העונש הוא העברה, וכביכול המזיק הזיק 
לעצמו:15 אם פגע בממון זולתו, פוגעים בממונו; ובאופן 
רעיוני, אם פגע בגוף זולתו, פוגעים בגופו; ואם רצח 
ונטל נפש, נוטלים את נפשו. לכן הגנב משלם כפליים, 
ומוציאים ממנו ממון כפי שרצה להוציא מחברו. החובל 
בחברו, אף שלמעשה נענש בעונש ממוני, "ראוי לחסרו 
אבר או לחבול בו כמו שעשה",16 ולא רק לחייב אותו 
לפצותו על אבדן השכר וההוצאות הרפואיות שהוציא 
)שבת וריפוי(. והרוצח, שאין חמור ממנו, נאמר עליו: 
בדם  אם  כי  בה  שופך  אשר  לדם  יכופר  לא  "ולארץ 
שופכו".17 ולעולם אסור לרחם על הרוצח אלא על הנרצח, 
כי "הרחמנות על הרשעים המשחיתים אכזריות היא על 

כל הבריות".18

העיקרון השני הוא הרתעת העבריינים ומניעת הישנותן 
של עברות. מתוך כך, העונשים מדורגים ביחס לכוונה 
זו. פשע שכיח וקל לביצוע מחייב עונש כבד יותר מפשע 
באופן  נענש  בחשאי  שגונב  מי  לכן  לעשותו.  שקשה 
חמור יותר )משלם קנס בערך כפול ממה שגנב(, והגזלן 
)השודד( עונשו פחות, מפני שמעשה הגזל שכיח פחות 
מן הגנבה, משום שאפשר להישמר מפניו, ואף אפשר 
לתבוע את הגזלן, שהרי זהותו ידועה.19 עבריין שפשעו 
דורש העזה גדולה ועלול להגיע לידי רצח, כגון מי שגונב 
אדם )חוטף( או בא במחתרת )גנב העשוי לרצוח(, עונשו 
מוות על שם סופו.20 לעומת זאת, הריגת מי שרודף אחר 
אדם אחר להרגו אינה בגדר ענישה אלא ניסיון למנוע 
את רציחתו של הנרדף. הקנס הוא עונש המוטל רק על 
ידי בית דין, והכלל "המודה בקנס – פטור"21, בא כנראה 
בגלל שמי שמודה מכיר בחטאו, וכבר אין צורך להרתיעו. 

נזקי ממון
ינבה
יזלה ואבדה
חובל ומזיק
רוצח ושמירת נפש
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מניעת הישנות העברות ובקשת תיקונן הן הרעיון העומד 
ביסוד תקנת השבים )סיוע לחוזר בתשובה להחזיר את 
שווי מה שגזל ולא להטריחו דווקא את החפץ שגזל(.22 

בדומה לזה, העונש המוטל על רכוש האדם שהזיק לזולתו 
)כגון שור שנגח( אינו רק פיצוי לניזק, אלא בא לחזק 
באדם, בעל הרכוש, שישמור את  תודעת האחריות  את 
רכושו מלהזיק.23 כך למשל עולה מענישת שור )או כלב 
וכדומה( שהרג אדם, שהדיון בו נעשה בבית דין של 23 
שאפשר  נפשות,24  דיני  בגדר  שהוא  מפני  דיינים )!(, 
שיפסוק בית הדין את דינו של בעל החיים למוות. עונש 
זה ודאי אינו בא להעניש את השור, שהרי גם בלא זה 

גורלו נתון בידי בעליו, שהרי היה יכול לשחוט אותו בכל 
עת, ולכן ברור שהריגתו היא רק עונש לבעליו, שנוסף 
על תשלום הכופר המוטל עליו, בשר בעל החיים נאסר 

בהנאה )בכל שימוש(. 

��

רוב השחיתויות בחברה באות מתוך להיטות לממון,25 
העלולה לגרום לאדם לא רק להזיק לזולתו, אלא אף לסכן 
את עצמו ולקפח את חייו. ספר נזקים מסתיים בתמרור 
אזהרה זה ובדרישה להקפיד על שמירת כל אחד מעם 

ישראל כדי לחיות חיי אמת. 
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"ְּבֵׁשם יי ֵאל עֹוָלם" 

"ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדוֶֹתיָך, ְוַאל ֶאל ָּבַצע"

ר ֵסֶפר ַאַחד ָעׂשָ   

ְוהּוא  

ֵסֶפר ְנָזִקים
ִהְלכֹוָתיו ָחֵמׁש, ְוֶזה הּוא ִסּדּוָרן:

 ִהְלכֹות ִנְזֵקי ָממֹון,

 ִהְלכֹות ְּגֵנָבה, 

 ִהְלכֹות ְּגֵזָלה ַוֲאֵבָדה,

 ִהְלכֹות חֹוֵבל ּוַמִּזיק,

ִמיַרת ֶנֶפׁש. ִהְלכֹות רֹוֵצַח ּוְשׁ

ְּבֵׁשם יי ֵאל עֹוָלם )בראשית כא,לג( – פתיחתו הקבועה של 
הרמב"ם בכל ספריו )פתיחת משנה תורה וכל ספר מי"ד הספרים במשנה 
תורה, ספר המצוות, כל סדר מפירושו למשנה, כל חלק ממורה נבוכים, איגרת 

תחיית המתים ועוד(, והיא קריאה של קידוש השם בפרסומו 

הכרה  הכוללת  אבינו,  אברהם  של  כקריאתו  בעולם, 
במציאות ה' ובהיותו בורא העולם ומחדשו )מו"נ ג,כט(. 

ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדוֶֹתיָך ְוַאל ֶאל ָּבַצע )תהלים קיט,לו( – תפילה 
להפנות את הדעת להכרת מצוות ה', ולא לרדיפת הממון 
המביאה לנזקים, מפני שכל הנזקים נובעים מהיעדר החכמה, 
"כי בידיעת האמת מסתלקת האיבה והשנאה, ויבטלו נזקי 

בני האדם זה לזה" )מו"נ ג,יא. למשמעות התפילה, ראה תשובה ו,ד(. 

ְנָזִקים – "אכלול בו מצוות שבין אדם לחברו ויש  ֵסֶפר 
תורה,  למשנה  )הקדמה  בגוף"  או  בממון  תחילה  היזק  בהם 
מבנה הספר(, "והם כולם בסילוק מיני העוול ומניעת נזקים. 

ולעוצם ההקפדה על מניעת הנזקים, נתחייב האדם בכל 
נזק שיגרם על ידי ממונו או שנגרם ממעשיו, ממה שהיה 
ִנְזֵקי  ִהְלכֹות  ג,מ(.  )מו"נ  מלהזיק"  ולנוטרו  לשומרו  יכול 
 – ּוַמִּזיק  ִהְלכֹות חֹוֵבל  ָממֹון – שהזיק ממונו של אדם. 
החובל הוא מי שמכה את חברו או פוצע אותו, והמזיק 
שמירה   – ֶנֶפׁש  ִמיַרת  ּוְשׁ ממונו.  את  שמזיק  מי  הוא 

החיים. מסכנות 



הלכות נזקי ממון
הלכות גנבה
הלכות גזלה ואבדה
הלכות חובל ומזיק
הלכות רוצח ושמירת נפש
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ִהְלכֹות ִנְזֵקי ָממֹון – ֵיׁש ִּבְכָלָלן ַאְרַּבע ִמְצוֹות ֲעֵׂשה, ְוֶזה 
ַהּבֹור.  ִּדין  ג(  ַהֶהְבֵער.  ִּדין  ב(  ַהּׁשֹור.  ִּדין  א(  ְּפָרָטן:  הּוא 

ד( ִּדין ַהַהְבָעָרה. 
ִהְלכֹות ְּגֵנָבה – ֵיׁש ִּבְכָלָלן ֶׁשַבע ִמְצוֹות, ְׁשֵּתי ִמְצוֹות ֲעֵׂשה 
ִלְגנֹב  ֶׁשֹּלא  א(  ְּפָרָטן:  הּוא  ְוֶזה  ַתֲעֶׂשה,  ֹלא  ִמְצוֹות  ְוָחֵמׁש 
ַהִּמְׁשָקלֹות.  ִעם  ַהּמֹאְזַנִים  ְלַצֵּדק  ג(  ַהַּגָּנב.  ִּדין  ב(  ָממֹון. 
ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ה(  ּוַבִּמְׁשָקלֹות.  ַּבִּמּדֹות  ָעֶול  ַיֲעֶׂשה  ד( ֶׁשֹּלא 
לֹוֵקַח  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוֵאיָפה,  ֵאיָפה  ָוָאֶבן,  ֶאֶבן  ָלָאָדם 

ְונֹוֵתן ָּבֶהן. ו( ֶׁשֹּלא ַיִּסיג ְּגבּול. ז( ֶׁשֹּלא ִלְגנֹב ְנָפׁשֹות.

ְׁשֵּתי  ִמְצוֹות,  ֶׁשַבע  ִּבְכָלָלן  ֵיׁש   – ַוֲאֵבָדה  ְּגֵזָלה  ִהְלכֹות 
ְּפָרָטן:  הּוא  ְוֶזה  ַתֲעֶׂשה,  ֹלא  ִמְצוֹות  ְוָחֵמׁש  ֲעֵׂשה  ִמְצוֹות 
ֶׁשֹּלא  ד(  ַלֲחמֹד.  ֶׁשֹּלא  ג(  ַלֲעׁשֹק.  ֶׁשֹּלא  ב(  ִלְגזֹל.  ֶׁשֹּלא  א( 
ִמן  ִיְתַעֵּלם  ֶׁשֹּלא  ו(  ַהְּגֵזָלה.  ֶאת  ְלָהִׁשיב  ה(  ְלִהְתַאּוֹות. 

ָהֲאֵבָדה. ז( ְלָהִׁשיב ָהֲאֵבָדה.

ִהְלכֹות חֹוֵבל ּוַמִּזיק – ִמְצַות ֲעֵׂשה ַאַחת, ְוִהיא ִּדין חֹוֵבל 
ַּבֲחֵברֹו אֹו ַמִּזיק ָממֹון ֲחֵברֹו.

ֵרה  ִהְלכֹות רֹוֵצַח ּוְׁשִמיַרת ֶנֶפׁש – ֵיׁש ִּבְכָלָלן ְׁשַבע ֶעְשׂ
ְוֶזה  ַתֲעֶׂשה,  ֹלא  ִמְצוֹות  ְוֶעֶׂשר  ֲעֵׂשה  ִמְצוֹות  ֶׁשַבע  ִמְצוֹות, 
הּוא ְּפָרָטן: א( ֶׁשֹּלא ִלְרצַֹח. ב( ֶׁשֹּלא ִלַּקח ּכֶֹפר ְלֶנֶפׁש רֹוֵצַח, 
ֶאָּלא יּוַמת. ג( ְלַהְגלֹות ָהרֹוֵצַח ִּבְׁשָגָגה. ד( ֶׁשֹּלא ִלַּקח ּכֶֹפר 
ַלְּמֻחָּיב ָּגלּות. ה( ֶׁשֹּלא יּוַמת ָהרֹוֵצַח ְּכֶׁשִּיְרַצח, קֶֹדם ֲעִמיָדה 
ַּבִּדין. ו( ְלַהִּציל ַהִּנְרָּדף ְּבַנְפׁשֹו ֶׁשָּלרֹוֵדף. ז( ֶׁשֹּלא ָלחּוס ַעל 
ִמְקָלט  ָעֵרי  ְלַהְפִריׁש  ט(  ָּדם.  ַעל  ַלֲעמֹד  ֶׁשֹּלא  ח(  ָהרֹוֵדף. 
ּוְלַכֵּון ָלֶהם ַהֶּדֶרְך. י( ַלֲערֹף ֶאת ָהֶעְגָלה ַּבַּנַחל. יא( ֶׁשֹּלא ֵיָעֵבד 
ְּבאֹוָתּה ַקְרַקע ְוֹלא ִּתָּזֵרַע. יב( ֶׁשֹּלא ָלִׂשים ָּדִמים. יג( ַלֲעׂשֹות 
ִמי  ִעם  טו( ִלְפרֹק  ְּבָדָבר*.  ָּתִמים  ַיְכִׁשיל  ֶׁשֹּלא  יד(  ַמֲעֶקה. 
ֶׁשִּנְכַׁשל ַּבֶּדֶרְך. יו( ִלְטעֹן ִעּמֹו. יז( ֶׁשֹּלא ַיִּניֶחּנּו ַּבֶּדֶרְך ִנְבָהל 

ְּבַמָּׂשאֹו ְוֵיֵלְך לֹו.

ִנְמְצאּו ָּכל ַהִּמְצוֹות ַהִּנְכָללֹות ְּבֵסֶפר ֶזה ֵׁשׁש ּוְׁשלִׁשים, ֵמֶהן 
ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ְוֶעְׂשִרים ִמְצוֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה.

יד(  ְּבָדָבר* – 
בכ"י מ': ַּבֶּדֶרְך.

הלכות נזקי ממון
הלכות גנבה
הלכות גזלה ואבדה
הלכות חובל ומזיק
הלכות רוצח ושמירת נפש



הלכות נזקי ממון
הלכות גנבה
הלכות גזלה ואבדה
הלכות חובל ומזיק
הלכות רוצח ושמירת נפש

הלכות נזקי ממון
הלכות גנבה
הלכות גזלה ואבדה
הלכות חובל ומזיק
הלכות רוצח ושמירת נפש
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מבנה ההלכותמבנה ההלכות

 כללי נזקי בהמה )א( נזקי רגל ושן )ב‑ה(, נזקי קרן ותשלומיה )ו‑ט(, 
בהמה שהמיתה אדם )י‑יא(, נזקי בור )יב‑יג(, נזקי אש )יד(.

כללי נזקי בהמהא
תשלום על נזקי בהמה )א-ג(, מּועד ותם )ד-ו(, מקום הנזק )ז-ט(, אבות ותולדות )י(, 

ספק קרן ספק רגל )יא(.

נזקי צרורות ב
ודומיהם

אבות ותולדות )א(, צרורות )ב-ד(, ספק צרורות )ה-ו(, ממון וקנס )ז-ח(, נזק בקול )ט-י1(, 
נזקי הכלב )יז-יט(, מהלכת  בקפיצה )טו-טז(,  נזק  בתרנגולים )י2-יד(,  צרורות  נזקי 

שבעטה ברבוצה )כ(.

נזקי שןג
תשלומי השן לפי מקום האכילה )א-ה(, אכילה על ידי הדחק ואכילה משונה )ו-ז(, 
נזק הנלווה לאכילה )ח(, מקום העמידה ומקום האכילה )ט-י(, נפלה והזיקה )יא-יב(, 

האחריות לנזק )יג-טו(.

השמירה הנדרשת; ד
נזק למחובר

אופן השמירה הראוי )א(, הזיק על ידי בהמת חברו )ב-ג(, מסירת האחריות )ד-ז(, מעמד 
השור אצל השומר )ח-יא(, גביית התשלום )יב-יד(.

תקנות ציבוריות ה
בנזקים

נזק בהמות רועות )א-ב(, תקנות יהושע ושלמה )ג-ו(, השהיית בהמה דקה, חזירים 
וכלבים )ז-י(.

הגדרת המּועדו
העדת השור )א-ה(, חזרת השור לתמותו )ו-ז(, מיקוד ההעדה )ח-י(, העדה בדילוג 

ומּועד לשופרות )יא(, ספק במּועדות )יב-יג(.

פרטי דיני קרן ז
ותשלומיה

השמירה המחויבת )א-ב(, פטור מתשלומי חובל )ג(, המכניס שורו לחצר חברו שלא 
ברשותו )ד-ז(, תשלום הנזק )ח1(, שינוי בשווי השור הניזק )ח2-יא(, שינוי בשווי השור 

המזיק )יב(, טרחת הנבלה )יג(.

בעלות על הבהמה; ח
גביית התשלום

שור של הקדש )א-ג(, שור של הפקר )ד(, שור של גוי )ה(, העברת בעלות על השור או 
שחיטתו )ו-ט(, גביית הנזק )י-יב(, האיסור לענוש באומד הדעת )יג-יד(.

פרטים וספקות ט
בתשלומי תם

מעוברת שהזיקה או ניזוקה )א-ה(, הנתבע טוען שאינו יודע או כופר )ו(, ספק איזה 
שור הזיק )ז-יא(, שותפות הניזק בשור הנוגח )יב(, תפס הניזק את השור )יג(, התשלום 

בשוורים שהזיקו זה את זה )יד(.

בהמה שהמיתה י
אדם והכופר

סקילת בהמה שהרגה אדם ותשלום הכופר )א-ג(, מהות הכופר ומעמד הבעלים )ד-ז(, 
כוונת הבהמה להרוג )ח-י(, פטור מתשלום הכופר ברשות המזיק )יא-יב(, הרגה בדרך 

הילוכה )יג1(, סיכום דיני שור שהמית )יג2-יד(.

פרטי דיני הכופר יא
והבהמה

סכום הכופר ומקבליו )א-ב(, שור שגרם להפלה ושור שחבל באדם )ג-ו(, שור שהמית 
והזיק )ז-ח(, העברת בעלות על השור או שחיטתו )ט(, נתערב בשוורים אחרים )י(, 

מעוברת שהמיתה )יא-יב(, בעלות על השור כשהוזמו עדיו )יג(.

נזקי בוריב

על  בור )א-ג(, האחריות לכסות את הבור )ד-ז(, שמירה תמידית  ליצירת  האחריות 
הבור )ח-ט(, עומק הבור )י-יא(, שותפות בנזקי הבור )יב-יג(, נזקי הבל וחבטה )יד(, 
גובה התל )טו(, אלו שבעל הבור פטור ממותם )טז-יז(, נפלה מקול החפירה )יח(, 

שותפות שני מזיקים בנזק )יט-כא(, שור שנפל על החופר )כב(.

כלים בבור ותולדות יג
הבור

הפטור באדם וכלים )א(, התקלה – תולדת הבור )ב-ד(, נתקל בדרך הילוכו )ה-ו(, בור 
שנעשה באונס )ז(, התנגשות בדרך )ח-יא(, הוצאת פסולת לרשות הרבים )יב-טו(, בנייה 
ברשות הרבים )טז-יח(, נזקים שנוצרו ברשות הרבים )יט-כג(, הסדרת התנועה ברשות 

הרבים )כד-כז(.

נזקי אשיד
הדלקת אש ברשות הזולת )א(, זהירות באש שברשות האדם )ב-ד(, שליחות ושותפות 
בהבערה )ה-ז(, התשלום על דברים שנשרפו )ח-יב(, הטלת האחריות )יג(, פטור מדיני 

אדם )יד(, אשו – ממונו וחציו )טו(, תולדות האש )טז(.
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פסוקי התורה שבכתבפסוקי התורה שבכתב

 "ְלִפיָכְך ָקָראִתי ֵׁשם ִחּבּור ֶזה 'ִמְׁשֵנה ּתֹוָרה', 

 ְלִפי ֶׁשָאָדם קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְּתִחָּלה, 

 ְוַאַחר ָּכְך קֹוֵרא ָּבֶזה ְויֹוֵדַע ִמֶּמּנּו ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֻּכָּלּה, 

 ְוֵאינֹו ָצִריְך ִלְקרֹות ֵסֶפר ַאֵחר ֵּביֵניֶהם".
)הקדמה למשנה תורה, לט(

שמות כא,לה-לו: 
נזקי הקרן

ֹור ַהַחי  ִיּגֹף ]ידחף[ ׁשֹור ]של[ ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו ָוֵמת, ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ ְוִכי 
ת ֶיֱחצּון ]וישלם בעל השור המזיק חצי נזק משווי שורו[:  ְסּפֹו ְוַגם ֶאת ַהּמֵ ְוָחצּו ֶאת ּכַ
ְלׁשֹם ]שכבר נגח פעמיים,  מֹול ׁשִ ח הּוא ]שטבעו לנגוח[ ִמּתְ ַנּגָ י ׁשֹור  אֹו נֹוַדע ּכִ
ֹור ]את  ַחת ַהׁשּ ם ׁשֹור ּתַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו, ׁשַ ְמֶרּנּו ּבְ ועתה נגח פעם שלישית[ ְולֹא ִיׁשְ

ת ִיְהֶיה ּלֹו ]לניזק[: דמי הנזק במלואם[ ְוַהּמֵ

 שמות כב,ד: 
נזקי השן והרגל

ִעירֹו ]בהמתו[ ּוִבֵער ]ואכלה[  ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ]יכלה[ ִאיׁש ׂשָ ּכִ
ם: ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר, ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ּבִ

שמות כא,כח-לב: 
שור שהמית

ֹור ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת  ֵקל ַהׁשּ ה ָוֵמת, ָסקֹול ִיּסָ ָ ח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאׁשּ ְוִכי ִיּגַ
ְבָעָליו  ְלׁשֹם ְוהּוַעד ּבִ ֹמל ׁשִ ח הּוא ִמּתְ ֹור ָנִקי: ְוִאם ׁשֹור ַנּגָ רֹו ּוַבַעל ַהׁשּ ׂשָ ּבְ
יּוָמת: ִאם  ָעָליו  ּבְ ְוַגם  ֵקל  ִיּסָ ֹור  ַהׁשּ ה,  ָ ִאׁשּ אֹו  ִאיׁש  ְוֵהִמית  ְמֶרּנּו  ִיׁשְ ְולֹא 
ת ָעָליו  ר יּוׁשַ כֹל ֲאׁשֶ ְדיֹן ַנְפׁשֹו ּכְ ת ]יושם, יוטל[ ָעָליו, ְוָנַתן ּפִ ]כאשר[ ּכֶֹפר יּוׁשַ

ח  ה ּלֹו: ִאם ֶעֶבד ִיּגַ ט ַהזֶּה ֵיָעׂשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ח, ּכַ ח אֹו ַבת ִיּגָ ]על ידי הדיינים[: אֹו ֵבן ִיּגָ

ֵקל: ֹור ִיּסָ ן ַלאדָֹניו ְוַהׁשּ ָקִלים ִיּתֵ ים ׁשְ לֹׁשִ ֶסף ׁשְ ֹור אֹו ָאָמה, ּכֶ ַהׁשּ

שמות כא,לג-לד: 
נזקי הבור

ֹור אֹו  ה ּשׁ ָמּ ּנּו, ְוָנַפל ָשׁ ר ְולֹא ְיַכֶסּ י ִיְכֶרה ִאיׁש ֹבּ ח ִאיׁש ּבֹור אֹו ִכּ ְוִכי ִיְפַתּ
ת ]צריך להשיב המזיק[ ִיְהֶיה  יב ִלְבָעָליו, ְוַהּמֵ ֶסף ָיִשׁ ם ֶכּ ֵלּ ַעל ַהּבֹור ְיַשׁ ֲחמֹור: ַבּ

ּלֹו ]לניזק, ויקוזז שווי השור מן התשלום[:

 שמות כב,ד: 
נזקי האש

ם  ֵלּ ם ְיַשׁ ֵלּ ֶדה, ַשׁ ׂ ָמה אֹו ַהָשּ ִדיׁש אֹו ַהָקּ י ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קִֹצים ְוֶנֱאַכל ָגּ ִכּ
ֵעָרה: ְבִער ֶאת ַהְבּ ַהַמּ





לדון   – ַהּׁשֹור  א( ִּדין  המצוות:  מניין 
)מניין המצוות הקצר, צח; סה"מ  בנזקי השור 
שור.  נגיחת  בנזקי  ובייחוד  צה(,  עשה 

שהזיקה  בנזק  לדון   – ֶהְבֵער  ב( ִּדין 
הבהמה בין באכילתה בין בדרך הילוכה 
)ראה להלן א,ב(, כלשון הפסוק: "כי ַיְבֶער ]יכלה[ איש שדה או כרם, ושלח את ְּבִעירֹו ]בהמתו[ ּוִבֵער ]ואכלה[ בשדה אחר" 

)שמות כב,ד(. שורש בע"ר משמש במקרא בשתי משמעויות שיש להן צד משותף: לשון בהמה, כמו "אנחנו ובעירנו" 

)במדבר כ,ד(, ולשון רעיית בהמה )בארמית: בעיר( הגורמת להשחתת תבואה, כמו "ואתם בערתם הכרם" )ישעיהו ג,יד(. 

ד( ַהַהְבָעָרה – נזקי האש. 

פרק א – הקדמה: נקדים כמה עקרונות 
המשמשים בכל נזקי ממון: 1( תשלום 
רק  חל  נזקים  על  קנס(  )שאינו  פיצוי 
אחראי  שהבעלים  צפויים,  נזקים  על 
צפוי  בלתי  הוא  הנזק  אם  לשמירתם. 
להלן ב(.  למשל  )ראה  פטורים  הבעלים   –
2( תשלום נזקים, פעמים הוא פיצוי על 
ההפסד שנוצר )נקרא 'ממון'( ופעמים 
עונש למזיק, כדי שייזהר להבא )נקרא 
'קנס', כחצי נזק(. 3( ופעמים יש אחריות 
גם אם אין אשמה, שמותר לעשות דבר 
מסוים, אבל אם נגרם נזק עקב המעשה, 
האדם שעשה אותו חייב לשלם את מה 
שהזיק )ראה הוצאת זבל, להלן יג,טו(. 4( אסור 
לאדם להזיק כדי לשלם את הנזק )להלן 

ה,א(. 

ִּבְרׁשּותֹו  חיים.  בעל   – ַחָּיה  א  ֶנֶפׁש 
ֶׁשָּלָאָדם – בבעלותו או בשליטתו, כגון 
שומר )להלן ד,י( או אפוטרופוס )להלן ו,ג(. 
]של[  ִיֹּגף ]=ידחף[ ׁשֹור  ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוִכי 
ֶאת  ּוָמְכרּו  ָוֵמת,  ֵרֵעהּו  ׁשֹור  ֶאת  ִאיׁש 
ַהּׁשֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ַּכְסּפֹו ְוַגם ֶאת ַהֵּמת 
ֶיֱחצּון ]וישלם בעל השור המזיק חצי נזק 

משווי שורו[". 

ֶּתֶבן  טבעה.  כפי   – ְּבִרָּיָתּה  ב  ְּכִמְנַהג 
השיבולים  של  היבשים  הגבעולים   –
)פה"מ שבת ג,א(. ָעִמיר – קש דק )רש"י שבת עו,א( או עשב )ק' להלן ג,ב( או צמח מספוא המכונה בימינו 'תלתן אלכסנדרוני' 

(Trifolium alexandrinum) )ר' תנחום(. ַהָּיֶפה ֶׁשִּבְנָכָסיו – אם אין לבעל הבהמה שהזיקה כסף או נכסים מיטלטלים, גובים 
את דמי הנזק מן הקרקע הטובה ביותר שלו )להלן ח,י(. ֶׁשֶּנֱאַמר: "כי ַיְבֶער ]יכלה[ איש שדה או כרם, ושלח את ְּבִעירֹו 
]בהמתו[ ּוִבֵער ]ואכלה[ בשדה אחר", ֵמיַטב ָׂשֵדהּו ּוֵמיַטב ַּכְרמֹו ְיַׁשֵּלם". ִׁשָּנת – שינתה. ֲחִצי ֶנֶזק – קנס שהטילה 

התורה על בעל השור )להלן ב,ז(, מפני שלא שמר אותו מלהזיק )מו"נ ג,מ(. 

ג  ֵמָאה – מאה דינר. 

ִהְלכֹות ִנְזֵקי ָממֹון   
ֵיׁש ִּבְכָלָלן ַאְרַּבע ִמְצוֹות ֲעֵׂשה, ְוֶזה הּוא ְּפָרָטן: א( ִּדין ַהּׁשֹור. 

ב( ִּדין ַהֶהְבֵער. ג( ִּדין ַהּבֹור. ד( ִּדין ַהַהְבָעָרה. ּוֵבאּור ִמְצוֹות 

ֵאּלּו ִּבְפָרִקים ֵאּלּו.

ֶרק ִראׁשֹון   ּפֶ א 
כללי נזקי בהמה

תשלום על נזקי בהמה

א  ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ֶׁשִהיא ִּבְרׁשּותֹו ֶׁשָּלָאָדם, ֶׁשִהִּזיָקה – ַהְּבָעִלים 
ַחָּיִבין ְלַׁשֵּלם, ֶׁשֲהֵרי ָממֹוָנם ִהִּזיק, ֶׁשֶּנֱאַמר: "]ְו[ִכי ִיֹּגף ׁשֹור 
ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו..." )שמות כא,לה( – ֶאָחד ַהּׁשֹור ְוֶאָחד ְׁשָאר 

ְּבֵהָמה ַחָּיה ָועֹוף; ֹלא ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ְּבׁשֹור ֶאָּלא ַּבהֹוֶוה.

ַלֲעׂשֹוָתן  ֶׁשַּדְרָּכּה  ִּבְדָבִרים  ִהִּזיָקה  ִאם  ְמַׁשֵּלם?  ב  ְוַכָּמה 
ָּתִמיד ְּכִמְנַהג ְּבִרָּיָתּה, ְּכגֹון ְּבֵהָמה ֶׁשָאְכָלה ֶּתֶבן אֹו ָעִמיר אֹו 
ִמן  ָׁשֵלם  ֶנֶזק  ְלַׁשֵּלם  ַחָּיב   – ִהּלּוָכּה  ְּכֶדֶרְך  ְּבַרְגָלּה  ֶׁשִהִּזיָקה 
ַהָּיֶפה ֶׁשִּבְנָכָסיו, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֵמיַטב ָׂשֵדהּו ּוֵמיַטב ַּכְרמֹו ְיַׁשֵּלם" 
)שם כב,ד(. ְוִאם ִׁשָּנת, ְוָעָׂשת ַמֲעִׂשים ֶׁשֵאין ַּדְרָּכּה ַלֲעׂשֹוָתם ָּתִמיד 

ְוִהִּזיָקה ָּבֶהם, ְּכגֹון ׁשֹור ֶׁשָּנַגח אֹו ָנַׁשְך – ַחָּיב ְלַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק 
ְוָחצּו  ַהַחי  ַהּׁשֹור  ֶאת  "ּוָמְכרּו  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַעְצמֹו,  ַהַּמִּזיק  ִמּגּוף 

ֶאת ַּכְסּפֹו" )שם כא,לה(.

ֶוֱהִמיתֹו,  ֶעְׂשִרים  ָׁשֶוה  ְלׁשֹור  ֶׁשָּנַגח  ֵמָאה  ָׁשֶוה  ׁשֹור  ג  ֵּכיַצד? 
ְׁשמֹוָנה,  ְלַׁשֵּלם  ַחָּיב  ַהּׁשֹור  ַּבַעל   – ַאְרָּבָעה  ָׁשָוה  ַהְּנֵבָלה  ַוֲהֵרי 
ֶׁשהּוא ֲחִצי ַהֶּנֶזק. ְוֵאינֹו ַחָּיב ְלַׁשֵּלם ֶאָּלא ִמּגּוף ַהּׁשֹור ֶׁשִהִּזיק, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ּוָמְכרּו ֶאת ַהּׁשֹור ַהַחי" )שם כא,לה(. ְלִפיָכְך, ִאם ֵהִמית 
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הרוב"  על  "או   – ָּתִמיד  ד  ַלֲעׂשֹותֹו 
)פה"מ ב"ק א,ד; ב,א(. מּוָעד – מזומן להזיק 

בעליו  שהוזהרו  מוזהר,  )מילולית: 
לשמור עליו(. ִאם ֻהְרַּגל ְּבִׁשּנּויֹו ְּפָעִמים 
ַרּבֹות – לאופן עשייתו שור מועד, ראה 
להלן ו,א. ֶׁשֶּנֱאַמר – בשור המועד: "אֹו 
נֹוַדע ִּכי ׁשֹור ַנָּגח הּוא ]שטבעו לנגוח[ 
פעמיים,  נגח  ]שכבר  ִׁשְלׁשֹם  ִמְּתמֹול 
ִיְׁשְמֶרּנּו  ועתה נגח פעם שלישית[ ְוֹלא 
ַהּׁשֹור  ַּתַחת  ׁשֹור  ְיַׁשֵּלם  ַׁשֵּלם  ְּבָעָליו, 
]את דמי הנזק במלואם[ ְוַהֵּמת ִיְהֶיה ּלֹו 

]לניזק[". 

ה  ִלַּגח – לנגוח בקרניה )פה"מ ב"ק א,ד(. 
ִלֹּגף – לדחוף בשאר אברי גופה )שם(. 
ִלְרּבֹץ – לשכב )ראה בראשית מט,ט(. ַהֵּׁשן – 
נזקי אכילה. ַּפִּכין ְקַטִּנים – כדים קטנים 

לשמן )פה"מ כלים ב,ב(. 

חיות אלו, וכל חיה  ו  ֲחִמָּׁשה וכו' – 
טורפת אחרת, מצוה להרוג אם נמצאות 
ללא השגחה )ראה חתול ההורג תינוקות בגזלה 
ואבדה טו,יז(. ויש לנדות כל מי שמחזיק 

ברשותו דבר המזיק, כגון כלב רע )תלמוד 
תורה ו,ד, סעיף ז(. מּוָעִדין ִמְּתִחַּלת ְּבִרָּיָתן 

ְלַהִּזיק... ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן – לכל סוג של נזק 
)פרישה חו"מ שפט; י'(. ַּתְרּבּות – מתורבתים, 

מכה   – ְּדִריָסה  מאולפים.  מבויתים, 
בציפורני כפות הרגליים הקדמיות )ראה 
שחיטה ה,ד(. ֻּבְרְּדֵלס – צבוע )פה"מ ב"ק א,ד(. 

ְוֵכן ַהָּנָחׁש – שאינו בהמה. 

שבבעלות  לשטח   – ַהִּנָּזק  ז  ִלְרׁשּות 
הניזק. 

ְוַהְּנֵבָלה ָׁשָוה ָמֶנה –  ׁשֹור ָׁשֶוה ֶעְׂשִרים ְלׁשֹור ָׁשֶוה ָמאַתִים, 
ֵאין ַּבַעל ַהְּנֵבָלה ָיכֹול לֹוַמר ְלַבַעל ַהַחי 'ֵּתן ִלי ֲחִמִּׁשים', ֶאָּלא 
ֵאינֹו  ֲאִפּלּו  ָוֵלְך',  ָקֵחהּו  ְלָפֶניָך,  ֶׁשִהִּזיק  ׁשֹור  'ֲהֵרי  לֹו  אֹוֵמר 

ָׁשֶוה ֶאָּלא ִּדיָנר. ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה.

מּועד ותם

 – ְּבִרָּיתֹו  ְּכִמְנַהג  ָּתִמיד  ַלֲעׂשֹותֹו  ֶׁשַּדְרּכֹו  ַמֲעֶׂשה  ד  ָהעֹוֶׂשה 
ְוַהְּמַׁשֶּנה, ְוָעָׂשה ַמֲעֶׂשה ֶׁשֵאין ֶּדֶרְך ָּכל  הּוא ַהִּנְקָרא 'מּוָעד'. 
ִמינֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן ָּתִמיד, ְּכגֹון ׁשֹור ֶׁשָּנַגח אֹו ָנַׁשְך – הּוא ַהִּנְקָרא 
'ָּתם'. ְוֶזה ַהְּמַׁשֶּנה – ִאם ֻהְרַּגל ְּבִׁשּנּויֹו ְּפָעִמים ַרּבֹות, ַנֲעָׂשה 
מּוָעד ְלאֹותֹו ָּדָבר ֶׁשֻהְרַּגל ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: "אֹו נֹוַדע ִּכי ׁשֹור ַנָּגח 

הּוא" )שם כא,לו(.

ְלֶאָחד  הּוֲעָדה  ִאם  ַּבְּבֵהָמה,  ֵיׁש  ַּתִּמים  ַמֲעִׂשים  ה  ֲחִמָּׁשה 
ֵמֶהן – ַנֲעָׂשת מּוֶעֶדת ְלאֹותֹו ַמֲעֶׂשה, ְוֵאּלּו ֵהן: ַהְּבֵהָמה ֵאיָנּה 
מּוֶעֶדת ִמְּתִחָּלָתּה ֹלא ִלַּגח, ְוֹלא ִלֹּגף, ְוֹלא ִלְנׁשְֹך, ְוֹלא ִלְרּבֹץ 
ַעל ֵּכִלים ְּגדֹוִלים, ְוֹלא ִלְבעֹט. ְוִאם הּוֲעָדה ְלֶאָחד ֵמֶהן – ֲהֵרי 
זֹו מּוֶעֶדת לֹו. ֲאָבל ַהֵּׁשן מּוֶעֶדת ִמְּתִחָּלָתּה ֶלֱאכֹל ֶאת ָהָראּוי 
ִהּלּוָכּה,  ְּכֶדֶרְך  ְלַׁשֵּבר  ִמְּתִחָּלָתּה  מּוֶעֶדת  ְוָהֶרֶגל  ֶלֱאכֹל,  ָלּה 
ְוַכּיֹוֵצא  ְקַטִּנים  ַּפִּכין  ַעל  ִלְרּבֹץ  ִמְּתִחָּלָתּה  מּוֶעֶדת  ְוַהְּבֵהָמה 

ָּבֶהן ּוְלַמֵעְך אֹוָתן.

ו  ֲחִמָּׁשה ִמיֵני ְּבֵהָמה מּוָעִדין ִמְּתִחַּלת ְּבִרָּיָתן ְלַהִּזיק, ַוֲאִפּלּו 
ֵהן ַּתְרּבּות, ְלִפיָכְך ִאם ִהִּזיקּו אֹו ֵהִמיתּו ִּבְנִגיָחה אֹו ִּבְנִׁשיָכה 
ַהְּזֵאב,  ֵהם:  ְוֵאּלּו  ָׁשֵלם;  ֶנֶזק  ַחָּיב   – ָּבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא  ּוְדִריָסה 
ְוָהֲאִרי, ְוַהּדֹב, ְוַהָּנֵמר, ְוַהֻּבְרְּדֵלס. ְוֵכן ַהָּנָחׁש ֶׁשָּנַׁשְך – ֲהֵרי ֶזה 

מּוָעד, ַוֲאִפּלּו ָהָיה ַּתְרּבּות.

מקום הנזק

ָּתם  ְוָכל  ֶׁשִּבְנָכָסיו,  ַהָּיֶפה  ִמן  ָׁשֵלם  ֶנֶזק  ְמַׁשֵּלם  מּוָעד  ז  ָּכל 
ְּבֶׁשִּנְכְנָסה  ֲאמּוִרים?  ְּדָבִרים  ַּבֶּמה  ִמּגּופֹו.  ֶנֶזק  ֲחִצי  ְמַׁשֵּלם 
ַהְּבֵהָמה ִלְרׁשּות ַהִּנָּזק ְוִהִּזיַקְתהּו. ֲאָבל ִאם ִנְכַנס ַהִּנָּזק ִלְרׁשּות 
ָּפטּור  ֶזה  ֲהֵרי   – ַהַּבִית  ֶׁשְּלַבַעל  ְּבֶהְמּתֹו  ְוִהִּזיַקְתהּו  ַהַּמִּזיק, 
ִנְכַנְסָּת ִלְרׁשּוִתי, ֹלא  ַעל ַהּכֹל, ֶׁשֲהֵרי הּוא אֹוֵמר לֹו 'ִאּלּו ֹלא 
ִהִּגיַע ְלָך ֶהֵּזק', ַוֲהֵרי ְמפָֹרׁש ַּבּתֹוָרה: "ְוִׁשַּלח ֶאת ְּבִעירֹה ּוִבֵער 

ִּבְׂשֵדה ַאֵחר" )שם כב,ד(.

ֶׁשִּלְׁשֵניֶהם, ֹלא  ֶׁשֵאיָנּה  ְּבָחֵצר  ָהַרִּבים אֹו  ִּבְרׁשּות  ח  ִהִּזיָקה 
ִהיא  ַוֲהֵרי  ֶׁשִּלְׁשֵניֶהם,  ֶׁשִהיא  ְּבָחֵצר  אֹו  ַלִּנָּזק,  ְוֹלא  ַלַּמִּזיק 
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 – ִּבְקָעה  מיועדת.   – ח  ְמֻיֶחֶדת 
ְרׁשּות  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  שדות.  של  מישור 
מתייחסת  ההרשאה   – ְּבָכאן  ְלַהֵּלְך 
שניהם.  של  ולחצר  הרבים  לרשות 
ברשות  ורגל  "שן  כאן:  הדין  וטעם 
שאין  דבר  שהוא  לפי  פטור,  הרבים 
מהם  הנזק  מקרה  וגם  לשומרו,  יכולת 
ברשות  דבר  שהניח  ומי  מועט,  שם 
והביא  לעצמו  הזיק  אשר  הוא  הרבים 
הקרן  נזקי  אבל  איבוד...  לידי  ממונו 
בכל  לשמרן  שאפשר  לה,  הדומה  וכל 
ברשות  לעוברים  אפשר  ואי  מקום, 
הרי  הנזקים,  מאותם  להישמר  הרבים 

ג,מ(. )מו"נ  מקום"  בכל  שווה  דינו... 

ט  ִאם ָהְיָתה ְמֻיֶחֶדת וכו' – למי שאינו 
רשאי להכניס פירות, החצר היא בגדר 
חצר הניזק לעניין נזקי שן ורגל, ועליו 
לשמור את שורו שלא יזיק )בבלי ב"ק יד,א(. 

ְנָזִקים – סוגים עקרוניים של  י  ֲאבֹות 
ייחודיים.  מאפיינים  להם  שיש  נזק 
ַהֶּקֶרן – נגיחה. מאפייני נזק הקרן הם: 
נזק הנגרם במעשה לא רגיל של הבהמה 
שיש בו כוונה להזיק ואין בו הנאה )ראה 
אכילה.   – ְוַהֵּׁשן  יט,ב(.  ב"ק  בבלי  לעיל ד; 

ממעשה  נזק  הם:  השן  נזק  מאפייני 
רגיל שיש בו הנאה לבהמה )פה"מ ב"ק 
א,א(. ְוָהֶרֶגל – דריסה. מאפייני נזק הרגל 

הם: נזק ממעשה רגיל בלא כוונה, מתוך 
הליכה או בשעה שנחה מעט בהליכתה. 
ִנְתַחְּכָכה ַּבּכֶֹתל ַלֲהָנָיָתּה – כגון להתגרד. 
ִטְּנָפה ֵּפרֹות ַלֲהָנָיָתּה – כגון שנתגלגלה 
עליהם כדרך הסוסים והחמורים )רש"י 
עליו  שיושב  המושב   – ֻאָּכף  ג,א(.  ב"ק 

זמם   – ְּפרּוְמְּבָיא  הבהמה.  על  הרוכב 
לפי הבהמה )פה"מ שבת ה,א(. זּוג – פעמון 
שתולים על צוואר הבהמה כדי שיידע 
בעליה היכן היא. ְוֶעְגָלה ַהּמֹוֶׁשֶכת – את 

הקרון )פ'(. 

הּוא  ָסֵפק  הזכרות.  אבר   – יא  ִּגיד 
שאינו  רב,  ב"כשכוש  אמורים  הדברים  כאן  אך  הרגל,  תולדת  והוא  שגרתית,  פעולה  הוא  בזנב  הכשכוש   – וכו' 
דרכה תמיד", וספק אם עדיין הוא בגדר נזק הרגל או שמא מפני חריגותו הוא בגדר נזק הקרן, אף על פי שחסרה 
ממון:  ספק  ו"ככל  ספק,  כשיש  ממון  מוציא  אינו  דין  בית  יט,ב(.  ב"ק  )בבלי  הקרן  בנזקי  הנדרשת  להזיק,  הכוונה 

התופס. מיד  מוציאים  אין  ולכן  טו,כו(,  ביאה  )איסורי  הראיה"  עליו   – המוציא מחברו 

ַהִּבְקָעה  ְּכגֹון  ְּבֵהָמה,  ָלּה  ּוְלַהְכִניס  ֵּפרֹות  ְלַהִּניַח ָּבּה  ְמֻיֶחֶדת 

ְּכַדְרָּכּה – ֲהֵרי ֶזה ָּפטּור,  ִהִּזיָקה  ָוֶרֶגל  ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה: ִאם ְּבֵׁשן 

ְלַהֵּלְך  ַהְּבֵהָמה  ְוֶדֶרְך  ְּבָכאן,  ְלַהֵּלְך  ְרׁשּות  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ִמְּפֵני 

ְּכַדְרָּכּה ְוֶלֱאכֹל ּוְלַׁשֵּבר ְּכֶדֶרְך ִהּלּוָכּה; ְוִאם ָנְגָחה אֹו ָנְגָפה אֹו 

ָרְבָצה אֹו ָּבֲעָטה אֹו ָנְׁשָכה: ִאם ַּתָּמה ִהיא – ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק; 

ְוִאם מּוֶעֶדת – ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם.

ְלַהְכִניס ָלּה  ְמֻיֶחֶדת ְלֵפרֹות, ֹלא  ט  ָהְיָתה ֶהָחֵצר ֶׁשִּלְׁשֵניֶהם 
ְּבֵהָמה, ְוִהְכִניס ָלּה ֶאָחד ִמן ַהֻּׁשָּתִפין ְּבֶהְמּתֹו, ְוִהִּזיָקה – ַחָּיב 

ִלְבֵהָמה  ְמֻיֶחֶדת  ָהְיָתה  ִאם  ְוֵכן  ָהֶרֶגל.  ְוַעל  ַהֵּׁשן  ַעל  ֲאִפּלּו 

ֵּפרֹות,  ָלּה  ְלַהְכִניס  ִּבְלַבד  ֵמֶהן  ְלֶאָחד  ְרׁשּות  ְוָהָיה  ִלְׁשֵניֶהם, 

ְוִהִּזיָקה ֵּפרֹוָתיו – ַחָּיב ַאף ַעל ַהֵּׁשן ְוַעל ָהֶרֶגל.
אבות ותולדות

י  ְׁשלָׁשה ֲאבֹות ְנָזִקים ַּבּׁשֹור: ַהֶּקֶרן, ְוַהֵּׁשן, ְוָהֶרֶגל. ּתֹוְלדֹות 
ִאם  ַהֵּׁשן:  ּתֹוְלדֹות  ְּבִעיָטה.  ְרִביָצה,  ְנִׁשיָכה,  ְנִגיָפה,  ַהֶּקֶרן: 

ִאם  ְוֵכן  ְּבִחּכּוָכּה,  ֵּפרֹות  ְוִהִּזיָקה  ַלֲהָנָיָתּה  ַּבּכֶֹתל  ִנְתַחְּכָכה 

ֶּדֶרְך  ְּבגּוָפּה  ִהִּזיָקה  ָהֶרֶגל:  ּתֹוְלדֹות  ַלֲהָנָיָתּה.  ֵּפרֹות  ִטְּנָפה 

ֶׁשִּכְׁשְּכָׁשה  אֹו  ִהּלּוָכּה,  ֶּדֶרְך  ִּבְׂשָעָרּה  ֶׁשִהִּזיָקה  אֹו  ִהּלּוָכּה, 

ַּבּזּוג  ֶׁשְּבִפיָה,  ַּבְּפרּוְמְּבָיא  ֶׁשָעֶליָה,  ָּבֻאָּכף  אֹו  ִּבְזָנָבּה 

ְוֶעְגָלה  ִּבְׁשַעת ִהּלּוכֹו  ְּבַמָּׂשאֹו  ֶׁשִהִּזיק  ְוֵכן ֲחמֹור  ֶׁשְּבַצָּואָרּה, 

ּתֹוְלדֹות  ֵאּלּו  ָּכל   – ְמִׁשיָכָתּה  ִּבְׁשַעת  ֶׁשִהִּזיָקה  ַהּמֹוֶׁשֶכת 

ְמַׁשְּלִמין  ַהִּנָּזק  ּוִבְרׁשּות  ְּפטּוִרין,  ָהַרִּבים  ּוִבְרׁשּות  ֵהן,  ָהֶרֶגל 

ָׁשֵלם. ֶנֶזק 

ספק קרן ספק רגל

יא  ִּכְׁשְּכָׁשה ִּבְזָנָבּה ִּכְׁשּכּוׁש ַרב ֶׁשֵאינֹו ַּדְרָּכּה ָּתִמיד ְוִהִּזיָקה 
ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות  ֶׁשָּלּה  ַּבִּגיד  ֶׁשִּכְׁשְּכָׁשה  אֹו  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות 

ְוִהִּזיָקה – ָּפטּור, ְוִאם ָּתַפׂש ַהִּנָּזק, ּגֹוֶבה ֲחִצי ֶנֶזק ִמַּמה ֶּׁשָּתַפׂש, 

ָעֶליָה  ֶׁשַחָּיב  ַהֶּקֶרן,  ּתֹוְלדֹות  ֵאּלּו  ִאם  הּוא  ָסֵפק  ַהָּדָבר  ֶׁשֶּזה 

ִּבְרׁשּות  ָעֶליָה  ֶׁשָּפטּור  ָהֶרֶגל,  ּתֹוְלדֹות  אֹו  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות 

ָהַרִּבים ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל ח(.
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א  ִאם ָהָיה ָהָאב מּוָעד – מתחילה, כגון 
ּתֹוַלְדּתֹו  ָּתם  ָהָיה  ְוִאם  )מ"מ(.  ורגל  שן 
ָּכמֹוהּו – שכשם שהאב צריך שיעידו 
בו כדי שיהיה מועד, כן גם התולדות 

)ראה לעיל א,ד-ה; ראב"ד(. 

ב  ְצרֹורֹות – אבנים וגושי עפר. ְמַנְּתִזין 
ראה   – ֵהן  ָהֶרֶגל  ֶׁשּתֹוְלדֹות  עפים.   –
לעיל א,י ובביאור שם. אף על פי שנזק 
הצרורות נעשה כדרכו )רגל(, הרי הוא 
בגדר נזק עקיף, והמזיק משלם רק חצי 

נזק )פה"מ ב"ק ב,א(. 

של  נזק  חצי  תשלום   – ֶזה  ג  ְוָדָבר 
ואינו  ממוני,  תשלום  שהוא  צרורות, 
קנס, שלא כמו חצי נזק בשור תם שנגח 
לבין  קנס  בין  להבדל  ח,א(.  ב"ק  )פה"מ 

ממון, ראה להלן ח. ִמִּפי ַהַּקָּבָלה – כפי 
פה  שבעל  במסורת  שנתקבל  הפירוש 

איש מפי איש ממשה רבנו )ק'(. 

ֶנֶזק – אבל אם הייתה  ֲחִצי  ד  ְמַׁשֵּלם 
לרשות  היחיד  צרורות מרשות  מתיזה 
הולך  שהכל  מפני  פטור,   – הרבים 
ַעל  אחר מקום ההיזק )המאירי ב"ק יט,א(. 
ָהִראׁשֹון ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם – כדין הרגל. 
ְוַעל ָהַאֲחרֹון ֲחִצי ֶנֶזק – שכל נזק עקיף 
שהזיקה הבהמה בחצר הניזק הוא בגדר 

צרורות )פה"מ ב"ק ב,א(. 

ספק   – ְצרֹורֹות  ְוִהִּתיָזה  ה  ּוָבֲעָטה 
)בעיטה(,  בשינוי  שנעשו  צרורות  אם 
דינם כדין הקרן, ומשלם רק את מחצית 
הסכום שמשלם בדרך כלל, כלומר רבע 
הנזק; או שדינם כצרורות־רגל, הפטור 
ברשות הרבים )בבלי ב"ק יט,א(. ִאם ָּתַפׂש 
– ש"ככל  ִמָּידֹו  מֹוִציִאין  ֵאין  ַהִּנָּזק... 
עליו   – מחברו  המוציא  ממון:  ספק 
הראיה" )איסורי ביאה טו,כו(, ובגלל הספק, 

גם אין מוציאים מיד התופס. 

 – וכו'  ַהִּנָּזק  ִּבְרׁשּות  ָּבָאֶרץ  ו  ָּבֲעָטה 
צדדי הספק הם כבהלכה הקודמת, אלא 
שכאן מדובר ברשות היחיד, ולא ברור 
צרורות  )כדין  נזק  חצי  חייב  הוא  אם 
ברגל( או רבע נזק )כדין צרורות בשינוי(, 
נזק.  רבע  משלם  מקום  שמכל  ונמצא 

ְּבָמקֹום ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלּה ֶׁשֹּלא ַּתִּתיז – אפילו במקום כזה, שאין לה בררה אלא להתיז, עדיין הדבר בגדר ספק. 

ִני   ֶרק ׁשֵ ּפֶ ב 
נזקי צרורות ודומיהם

אבות ותולדות

א  ֶאָחד ֲאבֹות ְנָזִקים ְוֶאָחד ַהּתֹוָלדֹות: ִאם ָהָיה ָהָאב מּוָעד – 
ּתֹוַלְדּתֹו מּוֶעֶדת; ְוִאם ָהָיה ָּתם – ּתֹוַלְדּתֹו ָּכמֹוהּו. ְוָכל ֲאבֹות 
ְנָזִקים ְוָכל ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן – מּוָעִדין ִמְּתִחָּלָתן ֵהן, חּוץ ִמן ַהֶּקֶרן 
ְותֹוְלדֹוָתיו, ֶׁשֵהן ַּבְּתִחָּלה ַּתִּמין ַעד ֶׁשּיּוֲעדּו, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל 

א,ד-ה(.

צרורות

ב  ָּכל ּתֹוָלָדה – ָּכָאב ֶׁשָּלּה, חּוץ ִמְּצרֹורֹות ַהְּמַנְּתִזין ִמַּתַחת 
ָהֶרֶגל  ִּפי ֶׁשּתֹוְלדֹות  ַעל  ֶׁשַאף  ִהּלּוָכּה;  ִּבְׁשַעת  ַהְּבֵהָמה  ַרְגֵלי 
ֵהן, ּוָפטּור ֲעֵליֶהן ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ָּכֶרֶגל, ְוִאם ִהִּזיקּו ִּבְרׁשּות 
ַהִּנָּזק ְמַׁשֵּלם ִמן ַהָּיֶפה ֶׁשִּבְנָכָסיו ָּכֶרֶגל ֶׁשִהיא ָאב – ַאף ַעל ִּפי 

ֵכן ֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ֶאָּלא ֲחִצי ֶנֶזק.

ג  ֵּכיַצד? ְּבֵהָמה ֶׁשִּנְכְנָסה ַלֲחַצר ַהִּנָּזק ְוָהְלָכה, ְוָהיּו ְצרֹורֹות 
ְמַנְּתִזין ִמַּתַחת ַרְגֶליָה, ְוָׁשְברּו ֶאת ַהֵּכִלים – ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק 

ִמן ַהָּיֶפה ֶׁשִּבְנָכָסיו. ְוָדָבר ֶזה ֲהָלָכה ִמִּפי ַהַּקָּבָלה הּוא.

ְצרֹורֹות  ְוִנְּתזּו  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות  ְמַהֶּלֶכת  ָהְיָתה  ִאם  ד  ְוֵכן 
ִמַּתַחת ַרְגֶליָה ִלְרׁשּות ַהִּנָּזק, ְוָׁשְברּו ֶאת ַהֵּכִלים – ְמַׁשֵּלם ֲחִצי 
ְּכִלי  ַעל  ְוָנַפל  ְוִׁשְּבַרּתּו,  ַהִּנָּזק  ִּבְרׁשּות  ַהְּכִלי  ַעל  ָּדְרָסה  ֶנֶזק. 
ָהַאֲחרֹון  ְוַעל  ָׁשֵלם,  ֶנֶזק  ְמַׁשֵּלם  ָהִראׁשֹון  ַעל   – ְוִׁשְּברֹו  ַאֵחר 

ֲחִצי ֶנֶזק.

ספק צרורות

ְצרֹורֹות  ְוִהִּתיָזה  ּוָבֲעָטה  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות  ְמַהֶּלֶכת  ה  ָהְיָתה 
ֶנֶזק,  ְרִביַע  ַהִּנָּזק  ָּתַפׂש  ְוִאם  ָהַרִּבים – ָּפטּור,  ִּבְרׁשּות  ְוִהִּזיקּו 
ֵאין מֹוִציִאין ִמָּידֹו, ֶׁשַהָּדָבר ָסֵפק הּוא, ֶׁשָּמא ִׁשּנּוי הּוא ְוֵאינֹו 

ּתֹוֶלֶדת ֶרֶגל, ֶׁשֲהֵרי ָּבֲעָטה. 

ֵמֲחַמת  ְצרֹורֹות  ְוִהִּתיָזה  ַהִּנָּזק  ִּבְרׁשּות  ָּבָאֶרץ  ו  ָּבֲעָטה 
ַהְּבִעיָטה, ְוִהִּזיקּו ָׁשם – ַחָּיב ְלַׁשֵּלם ְרִביַע ֶנֶזק, ֶׁשֶּזה ִׁשּנּוי הּוא 
מֹוִציִאין  ֵאין  ֶנֶזק,  ֲחִצי  ַהִּנָּזק  ָּתַפׂש  ְוִאם  ַהְּצרֹורֹות,  ְּבַהָּתַזת 
ֶׁשֹּלא  ָלּה  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְּבָמקֹום  ְמַהֶּלֶכת  ָהְיָתה  ַוֲאִפּלּו  ִמָּידֹו. 
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ז  ַהַּתְׁשלּוִמין ָממֹון – פיצוי על האבדן 
עונש,  בעיקרו  שהוא   – ְקָנס  הכספי. 
כדי שיקפיד להיזהר יותר ממה שהוא 
חייב )י'(. כי מעיקר הדין לא היה צריך 
לשלם כלום, מפני שסתם בהמה אינה 
מועדת להזיק, והושת עליו התשלום, 
תזיק  שלא  בהמתו  את  שישמור  כדי 

לאחרים )מו"נ ג,מ; בבלי ב"ק טו,א(. 

הגנב  שמשלם   – ֶּכֶפל  ח  ַּתְׁשלּוֵמי 
ֲאָבל  הנזק.  שווי   – ַהֶּקֶרן  א,ד(.  )גנבה 

ַהּמֹוֶדה ְּבָכל ְקָנס – והודאתו היא מקור 
ָּפטּור – אם הודה בבית דין  הרשעתו. 
בנוכחות שלושה דיינים. ואף אם יבואו 
עדים לאחר מכן – פטור )גנבה ג,ח; שבועות 
דין,  ט,ד(, מפני שהקנס בא מכוח בית 

העובדה  מן  הנובע  החוב,  כמו  ואינו 
או  המודה  ביד  נמצא  התובע  שממון 
שהתובע מפסיד ממון בגלל מי שהודה, 
והמודה חייב לשלם לו, גם אם לא יורו 
הודה  אם  כי  כן.  לעשות  דין  בית  לו 
לזהירות  מודע  שהוא  נמצא  מעצמו, 
בהבנת  והמטרה  המתבקשת,  היתרה 
אחריותו הושגה )י'(. תוצאה אחרת של 
דיני קנסות היא שאין גובים קנסות בחוץ 

לארץ )סנהדרין ה,ח(. 

ט  ָּתַקע ּבֹו – קרא בקול. ְמַׁשֵּלם ֲחִצי 
ֶנֶזק* – בכ"י ק': ַעל ַהְּתָבִלין ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק 
ָׁשֵלם, ְוַעל ַהְּכִלי ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ואילו 
הכלי.  על  רק  מדובר  שלפנינו  בגרסה 
הקריאה  פעולת   – ְצרֹורֹות  ֶנֶזק  ַּכֲחִצי 
המתלווה אל האכילה היא פעולה רגילה 
לאכול.  מתכוון  כשהוא  התרנגול  של 
נעשית  אינה  הכלי  כיוון ששבירת  אך 
ישירות על ידי מגעו של התרנגול אלא 
מכוחו, הרי היא בגדר צרורות. ְמֻׁשֶּנה – כדין הקרן. ראה לעיל א,ב. והכנסת הראש שלא תוך כדי אכילה היא פעולה 

חריגה )או"ש(. י1  ָצַנף – כינוי לקול הסוס. ָנַער – כינוי לקול החמור. ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק – כדין צרורות. 

י2  חּוט אֹו ְרצּוָעה וכו' – מנהגם היה לקשור חוט סביב רגלי התרנגולים לסימן על הבעלות עליהם כדי שלא יתחלפו בשל 
אחרים או לקשרם ברצועה ארוכה כדי שלא יזיקו )פה"מ שבת ה,ד; בבלי שבת נד,ב(. ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק – כדין צרורות. ְּבֶׁשְּקָׁשרֹו 
ָאָדם – גם אם אינו הבעלים, הבעלים רוצה בקשירה זו, והחוט טפל לתרנגול, והריהו כאוכף וכדומה )לעיל א,י(. ֲאָבל ִאם 
ִנְקַׁשר ַעל ַרְגֵליֶהן ֵמֵאָליו וכו' – כשהחוט נכרך מאליו, הוא עלול להסתבך ברגלי התרנגול, וברור שאין הבעלים רוצה בו, 
ואינו טפל לתרנגול, אלא הוא בגדר חפץ עצמאי )י'(, ולכן בעל התרנגול פטור מלשלם. אך בעל החוט חייב לשלם את דמי 
הנזק שגרם לו עקב רשלנותו בשמירה על החוט. ַּכּבֹור ַהִּמְתַּגְלֵּגל – הבור הוא אחד מארבעת מיני הנזקים, ועיקרו ברכוש 
המהווה תקלה )להלן פרק י(. וכאן מדובר בתקלה הנעה ממקום למקום על ידי רגל, ולפיכך מוגדרת כנזקי רגל, שהמזיק 
על ידה חייב לשלם חצי נזק על הנזק העקיף שגרם כדין צרורות, ולא כנזקי בור, משום שבבור תמיד משלם נזק שלם )י'(.

ַהִּנָּזק  ָּתַפׂש  ְוִאם  ֶנֶזק,  ְרִביַע  ְמַׁשֵּלם  ְוִהִּתיָזה –  ּוָבֲעָטה  ַּתִּתיז, 
ֲחִצי ֶנֶזק, ֵאין מֹוִציִאין ִמָּידֹו.

ממון וקנס

ֶׁשהּוא  ָממֹון,  ַהַּתְׁשלּוִמין  ֲהֵרי   – ָׁשֵלם  ֶנֶזק  ַהְּמַׁשֵּלם  ז  ָּכל 
ְלַׁשֵּלם.  ַחָּיב  ֶׁשהּוא  ָממֹון,  ֵמֲחֵברֹו  ֶׁשָּלָוה  ְּכִמי  ְלַׁשְּלמֹו  ַחָּיב 
ְוָכל ַהְּמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק – ֲהֵרי ַהַּתְׁשלּוִמין ְקָנס, חּוץ ֵמֲחִצי ֶנֶזק 

ֶׁשִּלְצרֹורֹות, ֶׁשהּוא ֲהָלָכה, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל ג(.

ח  ֶזה ַהְּכָלל: ָּכל ַהְּמַׁשֵּלם ַמה ֶּׁשִהִּזיק – ֲהֵרי ֶזה ָממֹון. ְוָכל 
ַהְּמַׁשֵּלם ָיֵתר אֹו ָּפחּות, ְּכגֹון ַּתְׁשלּוֵמי ֶּכֶפל אֹו ֲחִצי ֶנֶזק – ֲהֵרי 
ַהָּיֵתר ַעל ַהֶּקֶרן אֹו ַהָּפחּות ְקָנס. ְוֵאין ַחָּיִבין ְקָנס ֶאָּלא ַעל ִּפי 

ֵעִדים, ֲאָבל ַהּמֹוֶדה ְּבָכל ְקָנס ִמן ַהְּקָנסֹות – ָּפטּור.

נזק בקול

ּבֹו  ְוָתַקע  ְזכּוִכית,  ְּכִלי  ַלֲאִויר  רֹאׁשֹו  ֶׁשהֹוִׁשיט  ט  ַּתְרְנגֹול 
ָּבֶהן ֶׁשהֹוִׁשיט רֹאׁשֹו  ְוַכּיֹוֵצא  ְּתָבִלין  ָהיּו ְּבתֹוכֹו  ּוְׁשָברֹו: ִאם 
ְּכֵדי ְלָאְכָלן – ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק* ַּכֲחִצי ֶנֶזק ְצרֹורֹות, ֶׁשָּכְך הּוא 
ֲחִצי  ּוְמַׁשֵּלם  ְמֻׁשֶּנה,  ֶזה  ֲהֵרי   – ֵריָקן  ַהְּכִלי  ָהָיה  ְוִאם  ַּדְרּכֹו; 
ֶנֶזק ְּכָכל ַהְּקָנסֹות.  י1  ְוֵכן סּוס ֶׁשָּצַנף ַוֲחמֹור ֶׁשָּנַער ְוָׁשַבר ֶאת 

ַהֵּכִלים – ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק.

נזקי צרורות בתרנגולים

אֹו  חּוט  ָהָיה  ּוְלַׁשֵּבר.  ְּכַדְרָּכן  ְלַהֵּלְך  מּוָעִדין  ַהַּתְרְנֹגִלין  י2 
ְרצּוָעה ָקׁשּור ְּבַרְגֵליֶהן, ְוִנְסַּתֵּבְך ְּכִלי ְּבאֹותֹו ַהחּוט ְוִנְתַּגְלֵּגל 
ְּבֶׁשְּקָׁשרֹו  ְּדָבִרים ֲאמּוִרים?  ֶנֶזק. ַּבֶּמה  ֲחִצי  ְוִנְׁשַּבר – ְמַׁשֵּלם 
ַהַּתְרְנֹגִלין  ַּבַעל   – ֵמֵאָליו  ַרְגֵליֶהן  ַעל  ִנְקַׁשר  ִאם  ֲאָבל  ָאָדם. 
ָּפטּור. ְוִאם ָהיּו ַלחּוט ְּבָעִלים, ְוֹלא ָהָיה ַהחּוט ֶהְפֵקר – ַּבַעל 

ַהחּוט ַחָּיב ֲחִצי ֶנֶזק, ֶׁשֲהֵרי הּוא ַּכּבֹור ַהִּמְתַּגְלֵּגל.
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יא  ְוִחְּדסּו* – חפרו באדמה ברגליהם 
כדרך התרנגולים )וכן הוא הנוסח בחי"ת גם 
להלן יג. לביאור, ראה פה"מ ב"ק ב,א(. בכ"י י' 

ובכ"י מ': ְוִהְּדסּו. 

יב  ְמָפְרִחין – עפים. ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם 
– ברשות הניזק, כדין הרגל )ראה לעיל ב(. 

ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק – כדין צרורות. 

כדין  ברגליהם,  לכלכו   – יג  ִטְּנפּו 
)ר'  במקורם, כדין השן   – ִנְּקרּו  הרגל. 

אברהם בן הרמב"ם. ראה בי'(. 

תנחום(.  )ר'  מנקרים   – יד  ְמַחְּטִטין 
על החבל משלם חצי  ְוִנְפַסק ַהֶחֶבל – 
ֵמֲחָמָתן  נזק משונה.  נזק, מפני שהוא 
– מכוח דחיפתם, כדרכם לגלגל כלים; 
ואם לא דחפוהו משלם חצי נזק כדין 

צרורות. ְּפָסקּוהּו – חתכו אותו. 

לקפץ,  שדרכם  מפני   – טו  ְּפִׁשיָעה 
והבעלים היה צריך לשמור עליהם. ָּכל 
ַחָּיב  ְּבאֶֹנס  ְוסֹופֹו  ִּבְפִׁשיָעה  ֶׁשְּתִחָּלתֹו 
פשיעתו,  עקב  נגרם  שהאונס  מפני   –
היו  לא  לגג,  אותם  העלה  שאלמלא 
שכירות  יב,ה;  להלן  )השווה  ממנו  נופלים 

ג,ט-י(. 

)"נתלה  קיר  על  טיפס   – טז  ִנְסַרְך 
ְוִנְסַרְך  ַהְּגִדי  ֶׁשִּנְתָלה  ונקשר" – ר' תנחום(. 

ְוָקַפץ ַהֶּכֶלב – בשינוי בקפיצה מלמטה 
למעלה, משלם חצי נזק כדין הקרן )לעיל 

א,ב(.

יז  ָנַטל – לקח. ַהֲחָרָרה – כיכר לחם, 
]רבים:  גחלת  בה  נדבקת  "ופעמים 
 – ָּגִדיׁש  ב,ג(.  ב"ק  )פה"מ  אש"  גחלים[ 
פאה  )פה"מ:  תבואה  עומרי  של  עֵרמה 
ַּבָּגִדיׁש וכו'  ִהִּניָחּה  ִאם  ו,ב; עדויות ד,ד(. 

– שדרכו של הכלב להניח את מאכלו 
לפני שהוא אוכל אותו, ולכן יש לחייבו 
על המקום שהניח בו את החלה )מקום 
החררה( נזק שלם כדין תולדות הרגל, 
מדין  נזק  חצי  חייב  הגדיש  שאר  ועל 
צרורות )פה"מ שם(, כיוון שהשרפה נגרמה 
על ידי הנחת החלה. ַעל ַהַחָּלה – חייב 

אם בעל השדה הוא בעל החלה )להלן ג,ה(. ְוִאם ָהָיה ְמָגֵרר ֶאת ַהַחָּלה וכו' – על מקום הגחלת חייב רק חצי נזק, מפני 
השינוי )דין קרן(. ועל שאר השדה הוא פטור, כיוון שדין צרורות אינו קיים בקרן אלא רק ברגל כפעולה רגילה שדרכו 

של הכלב לעשותה )מרהמ"ח(.

ָעָליו  ַהַּתְרְנֹגִלים  ְוִחְּדסּו*  ַהחּוט,  ֶאת  ַהחּוט  ַּבַעל  יא  ִהְצִניַע 
ַאף   – ַהֵּכִלים  ֶאת  ּבֹו  ְוָׁשְברּו  ְּבַרְגֵליֶהן,  ְוִנְקַׁשר  ְוהֹוִציאּוהּו, 

ַּבַעל ַהחּוט ָּפטּור, ֶׁשֲהֵרי ָאנּוס הּוא.

ֶאת  ְוִׁשְּברּו  ְלָמקֹום,  ִמָּמקֹום  ְמָפְרִחין  ֶׁשָהיּו  יב  ַּתְרְנֹגִלין 
ַהֵּכִלים: ִאם ְּבַכְנֵפיֶהן ִׁשְּברּו – ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם; ְוִאם ָּברּוַח 

ֶׁשְּבַכְנֵפיֶהן – ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק.

אֹו  ְוִטְּנפּו  ֵּפרֹות  ַּגֵּבי  ַעל  אֹו  ִעָּסה  ַּגֵּבי  ַעל  ְמַחְּדִסין*  יג  ָהיּו 
ִנְּקרּו – ְמַׁשְּלִמין ֶנֶזק ָׁשֵלם. ִהִּזיקּו ְּבָעָפר אֹו ִּבְצרֹורֹות ֶׁשֶהֱעלּו 

ְּבִפיֶהן אֹו ְּבַרְגֵליֶהן – ְמַׁשְּלִמין ֲחִצי ֶנֶזק.

יד  ָהיּו ְמַחְּטִטין, ְוִנְפַסק ַהֶחֶבל ְוִנְׁשַּבר ַהְּדִלי – ְמַׁשְּלִמין ֶנֶזק 
ְוִנְׁשַּבר. ְוִאם  ָׁשֵלם, ְוהּוא ֶׁשִּנְתַּגְלֵּגל ַהְּדִלי ֵמֲחָמָתן ַעד ֶׁשָּנַפל 
ָהָיה ַעל ַהֶחֶבל אֶֹכל, ּוְבֵעת ֲאִכיָלָתן ְּפָסקּוהּו – ְמַׁשֵּלם ַּגם ַעל 

ַהֶחֶבל ֶנֶזק ָׁשֵלם.

נזק בקפיצה

טו  ַהֶּכֶלב ְוַהְּגִדי ֶׁשָּקְפצּו ֵמרֹאׁש ַהַּגג ִמַּמְעָלה ְלַמָּטה ְוָׁשְברּו 
ֶאת ַהֵּכִלים – ְמַׁשְּלִמין ֶנֶזק ָׁשֵלם, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן מּוָעִדין ְלָדָבר ֶזה. 
ְוֵכן ִאם ָנְפלּו ְוִהִּזיקּו, ֶׁשֲעִלָּיָתן ְלרֹאׁש ַהַּגג – ְּפִׁשיָעה; ְוַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשְּנִפיָלָתן אֶֹנס – ָּכל ֶׁשְּתִחָּלתֹו ִּבְפִׁשיָעה ְוסֹופֹו ְּבאֶֹנס, ַחָּיב.

טז  ָקְפצּו ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה – ְמַׁשְּלִמין ֲחִצי ֶנֶזק; ְוהּוא ֶׁשִּנְתָלה 
ַהְּגִדי ְוִנְסַרְך, ְוָקַפץ ַהֶּכֶלב. ֲאָבל ִאם ִנְסַרְך ַהֶּכֶלב, ְוִדֵּלג ַהְּגִדי, 
ָׁשֵלם.  ֶנֶזק  ַחָּיִבין   – ְלַמְעָלה  ִמַּמָּטה  ֵּבין  ְלַמָּטה  ִמַּמְעָלה  ֵּבין 
ְוֵכן ַּתְרְנגֹול ֶׁשִּדֵּלג, ֵּבין ִמַּמְעָלה ְלַמָּטה ֵּבין ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה – 

ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם.

נזקי הכלב

ִהִּניָחּה  ִאם  ַלָּגִדיׁש:  לֹו  ְוָהַלְך  ַהֲחָרָרה  ֶאת  ֶׁשָּנַטל  יז  ֶּכֶלב 
ַהַחָּלה  ַעל   – ַהָּגִדיׁש  ֶאת  ְוִהְדִליק  ַהַחָּלה,  ֶאת  ְוָאַכל  ַּבָּגִדיׁש, 
ְוַעל ְמקֹום ַהֲחָרָרה ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם, ְוַעל ְׁשָאר ַהָּגִדיׁש ֲחִצי 
ֶנֶזק; ְוִאם ָהָיה ְמָגֵרר ֶאת ַהַחָּלה ַעל ַהָּגִדיׁש, ְוהֹוֵלְך ְוׂשֹוֵרף – 
ֶנֶזק,  ֲחִצי  ַהַּגֶחֶלת  ְמקֹום  ְוַעל  ָׁשֵלם,  ֶנֶזק  ַהֲחָרָרה  ַעל  ְמַׁשֵּלם 

ְוַעל ְׁשָאר ַהָּגִדיׁש ָּפטּור.


