
 
 

 

בדיוק את שווי הפירות שהיא אכלה, אבל במקרה שהפירות 

פה מודה ר"ש לת"ק, שימדדו את  לא היו בשלים עד הסוף,

 הנזק כפי שת"ק מדד. 

  גמרא

 ת"ר איזהו כראוי ואיזהו שלא כראוי. דנו חכמים:

מה קוראים דלת נעולה כראוי, חכמים דנו בדברי המשנה, ל ביאור

ולמה קוראים דלת נעולה שלא כראוי. (וכשהבעלים יסגרו כך, 

 הם יהיו חייבים)

מתרצת 

 הגמרא:
 "דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה זה כראוי"

דלת שסגרתי בחוזק כזה שתוכל לעמוד ברוח רגילה זה נקרא  ביאור:

 שמירה כראוי

 ה זו שלא כראוי""דלת שאינה יכולה לעמוד ברוח מצוי 

דלת כזו, שלא יכולה להיות סגורה, כאשר נושבת עליה רוח  ביאור

זה נקרא שמירה לא טובה, ואם הבהמה תצא ותזיק, -מצויה

 הבעלים יהיה חייב.

 . כראוימפה אנו לומדים שהבעלים צריכים לסגור את הדלת  הקדמה

הכי  לא  שמירה צריך לדעת שסגירת דלת כראוי זו .1

מקרה שתהיה רוח חזקה, הדלת תפתח. ובכל טובה, כי ב

 עשו.יבעלים אופן, זה מה שחכמים הצריכו שה

 משלמת חצי נזק.ובהמה שלא רגילה להזיק, -תם .2 
 משלמת נזק שלם.  -בהמה שרגילה להזיק-מועד

מבררת 

 הגמרא

"אמר ר' מני בר פטיש מאן תנא מועד בסגי ליה בשמירה 

 פחותה"

מני בר פטיש מברר, הרי אנו יודעים שצאן מועדים להזיק  ר' ביאור:
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בשן (באכילה) וא"כ מיהו התנא שסובר שאפילו לבהמה 

 .מועדת מספיק שמירה פחותה

מתרצת 

 הגמרא:
 "ר' יהודה"

המקור של 

 ר"י
 "דתנן קשרו בעליו במסירה ונעל לפניו כראוי ויצא והזיק"

חבל, ונעלו את הדלת קשרו את השור בשבעלים כתוב במשנה  ביאור:

 בחוזק כראוי, והשור יצא והזיק. 

 "אחד תם ואחד מועד חייב דברי ר"מ" הדין

-שאינו רגיל להזיק, ובין שור מועד-ין שור תםר"מ אומר ב ביאור:

 שרגיל להזיק, הבעלים חייבים. 

 מכיוון שהבעלים היו צריכים לשמור שמירה מעולה.  והטעם:

 פטור"ר"י אומר תם חייב מועד  

ר' יהודה אומר, תם שיצא והזיק, הבעלים חייבים, וכששור  ביאור:

 מועד יצא והזיק הבעלים פטורים.

בשור תם הבעלים חייב, כיוון שהיו צריכים לשמור עליו  הטעם:

שכולם יודעים שצריכים  -שמירה מעולה. אבל בשור מועד

מחדש ר"י שמספיק שמירה פחותה. ולכן אם  -להיזהר ממנו

 את הדלת כראוי ויצא והזיק, הבעלים יהיו פטורים.נעל 

 בעליו ישמור הוא" ולא ישמרנושנאמר " ראיה לר"י

אם הבעלים לא  -כתוב בפסוק על שור מועד, ולא ישמרנו בעליו ביאור:

יהיו  -אז חייב. אבל אם הבעלים שמרו אפילו קצת -שמרו כלל

 פטורים.

 "ר"א אומר אין לו שמירה אלא סכין" 

ר"א סובר ששור שהזיר אי אפשר לשמור עליו וצריך להרוג  ור:ביא

 אותו. 
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