
וגנבה נזלה הלכותקב

 וישרה טובה היא השנייה אפילו שצה הראשונה דרך להם להחזיר חייב הוא שצדשהרי
 מי יש שמא כי כולם מדעת שלא הרבים עם להחליף יכול שאינו מפני שצו מהראשונה

 לקלקל אסור כן פי על אף שצז מהשנייה יותר להם קרובה שהיא מפני בראשונה שחפצים
 זכו רבים תכזה בענין זוכה אינו שהיחיד פי על ואף ״שצרבים בה זכו שכבר שצ״ השנייה
ורשותו: מדעתו מתחלה בה והחזיקו הואיל

 ישלם שמים ידי לצאת ובא מהם מאיזה יודע ואינו משנים מאחד שעב תא שנזכר מי לד
 לפניהם מניח מהם מאיזה יודע ואינו משנים מאחד לוה אם אבל ולזהתב לזה
תג. ומסתלק

 תד וישלם יחזור שמים ידי לצאת ובא לו החזיר אם יודע ואינו מהם מאחד גנב או לוה ואם
 ברי תובעו הלה ואם שמיטתה ידי לצאת אף פטור גנב או לוה אם יודע אינו אם אבל

בזה: כיוצא בכל וכן תושמים ידי לצאת חייב ממנו שלוה

ממון נזקי הלכות
סעיפים: ב״ה ונו ממון נזקי דיני

 מנת על ולגזול לגנוב שאסור כמו בלשלם דעת על אפילו חבירוא ממון להזיק אסור א
.ג לשלם

 לנכרי סחורה שמוכר ראובן כגון אסור בדבור בין במעשה בין זלחבירו נזק לגרום ואפילו
 אונאת שהרי אסור אתו שהאמת פי על אף הכך כל שוה שאינה לנכרי ואמר שמעון ובא
. מותרת נכרי  כל כדי לו שאין לנכרי)מפני שחייב מה לשלם שלא לברוח שרוצה מי וכן י

 נקרא שאינו פי על אף והמגלה להם לגלות אסור כדיניהם( יחבשוהו שמא וחושש זהחוב
 על או אשתו בגדי מכירת ידי )על שחייב מה לשלם אלא נזק לו גרם לא שהרי מסור״

שה״)ואף גדולה רעה מקום מכל מאחרים( הלואה ידי כשיש אסורה הלואתם שהפקעת ע

 ר. אות יעקב אמרי וראה בטעות. זו מחילה הוי לכן שצד
 שעז. י/ם ושו״ע טור סוע״ב. צט, שם משנה שצה
שם. טור שצו
 שם. ורשב״ם א רע״ ק, בגמרא אשי רב שצז
 שם. ושו״ע טור שם. משנה שצח
 א. ק, שם גמרא שצש

 ם״ב. קמב י/ם ושו״ע טור ראה ת
 גזלו שלא )דהיינו ה ס״-ק סוף שסה סי׳ ש״ד עיי! תא

 ידי לצאת צריך עכשיו תובעו שאינו אף ולכן בפניו,
 עכשיו(. תובעו ואינו בפניו כשגזלו משא״כ שמים.

 ם״ב. שסה י/ם ושו״ע טור א. לז, ב״וז וגמרא משנה תב
 יח. ום״ק טו ם״ק שם ש״ך ם״ג. עו י/ם ושו״ע טור תג
ם״י. עה י/ם ושו״ע טור א. קיח, ב״ק וגמרא משנה תד

ם״ב. שסה י/ם רמ״א
 שם. ושו״ע טור לצאת. ד״ה ורש״י שם וגמרא משנה תה

שם. רמ״א
 הלי לעיל גם וראה ״ט. ם שם ושו״ע טור שם. גמרא תו

סל״א. הלואה

 םי״ד. לקמן וכ״ה ם״א. שעח י/ם חו״מ שו״ע א
ם״ק שעח סי׳ סמ״ע ה״א. פ״ה ממון נזקי הלי רמב״ם ב

ם״י. לקמן גם וראה א.
 52־53 עי חל״ד לקו״ש וראה ס״ב. גזלה הלי לעיל ג

.27* ,20* והערות
ואילך. םי״ד לקמן ונתבאר שם. רמב״ם סוע״ב. כב, ב״ב ד

ב. כה, ד הלכות חקרי וראה
ווייל(. מהר״י *עו״ת בנימוקיו)שבסוף מדיזבודג מהד׳׳מ ה

ם״ג. שפו סי׳ ברמ״א הובא
 וש״ג מעצמו(, )כשטעה םי״א אונאה הלי כדלעיל ו
 כדלקמן השם, חילול שיש אף חובו להפקיע מותר שלכן ז

בסמוך.
 ואילך. ס״ו לקמן דיניו שיתבארו ח
ווייל(. מהר״י שו״ת בנימוקיו)שבסוף מריזבורג מהר״מ ש

 ד סעיף כח סי׳ )ועיין סי״ב שפח סי׳ ברמ״א הובא
 לנכרי להעיד )שמותר שם ג סעיף וסוף בהגהה

 ישראל בדיני גם כשיתחייב הישראל, לחייב בערכאותיהם
 הכא שכן וכל ס״ג(, עדות הל׳ וכדלעיל השם, חילול וכשיש
עשה. גדולה רעה מ״מ תרווייהו(. דאיכא



קכאממון נזקי הלכות

 בערן אפילו לחבירו נזק הגורם וכל הוא(. אנום לו שאין זה מקום מכל ,השם חילול
שמיםיא: בדיני חייב אדם מדיני שפטור

 חבירו על שיבא יגרום זה ידי על אם מעליו לסלקו אסור עליו הנזק בא אם ואפילו ב
 מותר עליו הנזק שבא קודם אבל חבירויב. ממון נזק בגרם אפילו עצמו להציל שאסור

 הבאה המים אמת כגון יגחבירו על יבא זה ידי שעל פי על אף עליו יבא שלא לדחותו
 היא זה ידי שעל פי על אף בפניה לגדור מותר לשדהו נכנסה שלא עד שדהו לשטוף
 שכיון חבירו לשדה שתגיע בענין להוציאה אסור לשדהו ומשנכנסה חבירו שדה שוטפת
 חבירויי: על ולהטילו מעליו לסלקו רשאי אינו עליו הנזק שמוטל

 שכר ליתן לאחד אסור אכסניא להם ליתן חייבים העיר ובני לעיר שבא מלך חיל וכן ג
 אם ״י)אלא אחר לישראל נזק יגרום זה ידי על כי אכסניא מליתן לפוטרו החיל לשר

 במם שחייבים למי אסור מסים עניני שאר בכל וכן לעיר״(. נכנם שלא עד לו נותן כן)א(
שהיזאחרים על יכביד זה ידי על אם לפוטרו השר אצל להשתדל  מסורי״: נקרא כן והעו

 כח אחד לישראל ויש שנים או אחד עשיר על דבר איזה שמטיל שר או מלך וכן ד
 יטיל לאלו יפטרם שאם בודאי ברור הדבר אם לפוטרם להשתדל והשר המלך בהיכל

. לפוטרם להשתדל רשאי אינו אחרים על ״  ופרט השר או למלך ידועים אנשים שהם והוא י
 על להטיל מלפניו הגזירה יצאה אלא ידועים אנשים על פרט לא אם אבל בגזרתו אותם

 יהיו שלא שרוצה אנשים או איש איזה על להשתדל רשאי זה הרי בסתם אנשים שני
 עדיין אלו אנשים על פרט שלא שכיון נ תחתיהם אחרים יכנסו שבודאי אף הגזירה בכלל

 עצמו מעל לדחותו שרשאי כמו להצילו שרוצה ממי לדחותו ורשאי עליהם הנזק בא לא
בזה: כיוצא כל וכן

 חבירו ממון בנזק אלא שלו להציל לו אפשר ואי שלו ממון את מזיק חבירו ממון אם ה
בנזק למעט חייב מקום ומכל לדין. עמו ולירד מחבירו ניזוק להיות צריך ואינו מותר

אחרון קונטרם

א( כי עיין ) שה דו ם דלמסקנת א]ק[ס״ג סי׳ מ שום אסור במהר׳׳ אין מ  אבל .נכו׳ חולק שותף ד
ם דעתך הסלקא לפי הו׳׳ מ סוו ד אי ה שום רק ד ק מ ש ,ד בסבתו האחרים נז  ההעיר שר בין לחלק י

תי. לעיר לילך שיכולה לאכסנייא חו ע: א צ׳׳ ו

 וש״ג ם״ד מלה הל׳ כדלעיל י
א  פטור. ד״ה שם ורש״י סוע״ב נה, ב״ק ברייתא י
ב  פ״ג ב״ק ירושלמי בשם רע״ב(, )ה, ב״ב יוסף נוזוקי י

ה״א.
 ם״ב. סוף שפח סי׳ רוז״א שם. יוסף נמוקי יג
 שם. יוסף נמוקי שם. ירושלמי יד
 שם. יוסף נוזוקי שם. ירושלמי שו
נזיקין הל׳ חושן פתחי בצ״ע(. )שסיים א ם״ק קו״א ראה שז

אחרון לקונטרס ציונים
 שר אצל להשתדל שאסור הדבר )בטעם י ס״ק א

הסעיף(. בסוף בפנים כדלקמן לפטרו, העיר
 רמז ב״ק במרדכי הובא קלר. סי׳ )פראג( בשו״ת ב

קעז.
 מיסים בעניני משותפים )הקהל חבירו מרעת שלא ג

הקהל(. מרעת שלא מזה זה להפרר יכולין ואינן

 מו(. י/ם ח״ג בתשב״ץ משמע םג)שכן ם״ק פי״ב
 מרוטנבורג מהר״מ שו״ת )בשם קעז רמז ב״ק מח־כי יז

 סקט״ז. וש״ך ם״ו, קסג סי׳ רודא קלד(. י/ם פראג
 א. ״ק ם בקו״א נתבארו הדבר וטעמי

 ואילך. ס״ו לקמן דיניו ויתבארו שם. רמ״א יח
 עצמו(. מעל לדחותו לענין )שכ״ה הסעיף בסוף ראה יש
 מ. י/ם ח״ב לב בן מהר״י שו״ת בשם יח, ס״ק שם ש״ך כ

סג. ם״ק פי״ב נזקין הלי חושן פתחי וראה

בפנים. כמובא ד
 תושבי שאר על מכביר לאחר המס שכשמקיל ה

העיר.
 לשר שכר ליתן מותר לעיר נכנס שלא ער שלכן ו

מאכסניא. לפוטרו החיל



ממון נזקי הלכותקכב
 חייב טורח ידי על חבירו נזק בלא שלו להציל לו אפשר ואם כא שאפשר מה כל חבירו
 נבאדם בדיני זה נזק על שפטור בענין שהוא פי על אף שמים ידי לצאת ולהציל לטרוח

 כמו היא אבדה השבת ובכלל מהפסד חבירו ממון להציל בגופו לטרוח עשה מצות זו כי
ךנג מציאה בהלכות שנתבאר כ לפי  ידחפנו לא להרגו שורו גבי על שעלה חבירו שור נד ו

 בכח ולא בנחת ישמטנו כששומטו וגם כה מתחתיך שלו את לשמוט לו אפשר אם מעליו
ןנו העליון שיפול כ :נזבזה כיוצא בכל ו

ו יןב גופן בין נכרי ביד ישראל למסור אסור ו נ ו מ חמ פ נ לןא ו י מ ״ ןמ ל  ל בדבור בין ק

 לומר אסור בלבד תבן אלא שואל הנכרי אין אפילו מצפוניו לגלות או לא עליו להלשין
 חלק לו אין המוסר וכל בחבירול של תבן באצבע לו שמראה בין פלוני ישראל בבית שיש

.גהבאל לעולם

 לו מיצר הוא ואפילו דל ממונו ולא גופו לא למסרו אסור עבירות ובעל רשע ואפילו
 שיחזור חשש שיש במקום למסרו מותר מפרו אם אבל .זל בדברים לי תמיד הל ומצערו
 ממסירה עדיין נפטר שלא ל״)או ימסרנו כן אם אלא עצמו להציל אפשר ואי ל״ וימסרנו

אחר״(. בענין עצמו להציל לו אפשר ואי הראשונה

 כל על מצוה ימסרוהו כן אם אלא ממנו להציל אפשר ואי הבריות להכות שרגיל מי וכן
 מי אבל עוד. להכות יוסיף שלא ״ב ידו שיקצצו או ״א ממונו שיקחו לנכרים למסרו אדם

 ומסר עבר שאם פי על שאף ״ למוסרו עצמו למוכה אפילו אסור באקראי חבירו שהכה
 אסור לכתחלה מקום מכל נזדצערו על נתפס אדם שאין משום אדם בדיני פוטרין יש

״י׳. הוא גמור ומסור הכל לדברי

 לכופו השר לפני עליו לקבול אסור ישראל לדיני לבא רוצה שאינו אלם ישראל ואפילו
 דין פסק לקיים נכרים ידי על לכופו וכן דין מבית רשות שיטול עד ישראל לדיני לעמוד
:מו דין בית רשות צריך ישראל

 א. כח, ב״ק בא
 משבר. ד״ה שם תום' ראה כב
 ם״ה. גו״נ מקי הלי לקמן גם וראה לג. סעיף כג
 ביאורים יעקב אמרי ואילך. קטו ע׳ ה״ג שם אהלי ראה כד

א. אות ח י/ם אליעזר נעם ולפיכך. ד״ה
 ם״ג. שפג י/ם טור שם. ב״ק כה
 יעקב אמרי לדקדק(. צריך ו)דאין ם״ק שם םמ״ע ראה כו

שם. ביאורים
ם״ב. שם רמ״א ראה כז
 י/ם חו״ט ושו״ע טור ה״ט. פ״ח ומזיק חובל הל' רמב״ם כח

״ט. ם שפח
 ם״י. שם ושו״ע טור ה״י. שם רמב״ם כש

 קפז. רמז שם מרדכי א. ה, ב״ק ל
מוסר. ד״ה שם י רש״ לא
א. קיז, ב״ק לב
 ברייתא וראה ם״ט. שם ושו״ע טור ה״ט. שם רמב״ם לג

א. ת, ר״ה
 שם. ושו״ע טור שם. רוזב״ם לד
 אסור וכן שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם א. ז, דף גיטין לה

 להכותו, אסור וכן ם״ב. גו״נ נזקי הלי כדלעיל להכותו,
ם״ב. גו״נ נזקי הלי כדלקמן

 טובא(. לי )מצערי שם גיטין ראה לו
 ולגדף(. עלי)לחרף העומדים ד״ה שם י רש״ ראה לז
סי״ב. שפח י/ם ב״י א־ב. ׳םי ת כלל בתשובה הרא״ש לח

 לעיל וראה ם״ח. לקמן וראה ם״ט. שפח סי׳ רודא
 פ״א פאה הירושלמי מיירי בזה )שאפשר םי״ב קנו סי׳ או״ח
 מחלוקת(. בעלי על לה״ר לומר שמותר ה״א,
 נב. ם״ק שך הש״ך וכגירסת שם רמ״א לש
 בחובל גווכא קצו,דבכהאי רמז הגוזל פרק וזח־כי עיין מ

ע״ש. מחובל, נלמד ומסור ומותר, פטור
 י מהר״ ׳טו״ת )שבסוף בנימוקיו מדיזבודק מ מהד״ מא

מה. ם״ק שם ש״ך ווייל(.
 שם. מריזבורק מהר״מ ב. נח, דף סנהדרין הונא רב מב
 להכותו(. )לענין ם״ב גו״נ נזקי הלי לקמן ראה מג
 קצו, רמז ב״ק במרדכי מרוטנבורג, מהר״מ תשובת מד

י/ם נזיקין לם׳ מיימוניות בתשובות מיימוניות והגהות
טו.

 יט. ם״ק פ״ד נזיקין הלי חושן פתחי ראה מה
 קצה, רמז שם שבמרדכי מרוטנבורג, מהר״ם תשובת מו

 גו״נ נזקי הלי לקמן גם וראה שם. מיימוניות ובהגהות
םי״א.



קכגממון נזקי הלכות

 הריני שאומר אלא שימסור קודם הזה״״ בזמן אפילו מקום בכל להתו״י מותר המוסר ז
 ואומרים בו ומתרין למיתה עצמו התיר קל ממון אפילו בממונו או בגופו פלוני מוסר

 לפי זכה״״ הקודם וכל להרגו מצוה אמסרנו כי לא ואמר פניו העיז אם תמסור אל לו
 והרודף נלהם למסרה נפשו אחר כרודף הוא נכרים ביד ישראל ממון למסור שההולך

־א. ההורג של בנפשו להצילו ניתן להרגו חבירו אחר

 כגון מאיבריו באחד להצילו אפשר ואם .נב התראה צריך אין בו להתרות פנאי אין ואם
להרגו־נ: אסור עינו לסמות או לשונו לחתוך

׳נד במסירות הוחזק כן אם אלא להרגו. אסור זמם אשר המוסר עשה ח  שזה נה פעמים ג
 .נו אחרים ימסור שמא יהרג

 שמותר פי על אף לנכריםנ״ מסירה ידי על או בידים־״ מסור״ של ממונו לאבד ואסור
שביון סאממון הפסד לו לגרום מותר =(1 אבל ליורשיו״. ראוי ממונו שהרי גופו לאבד

אחרון קונטרם

ב( ר. בשם זטור ) טו ״ךח.ש העי
ת טשם עיין ש״ל' דלראיי ב ר קי לשלם חיי מונו נז שמע )וכץ יא בעלמא בגרמי מ שלחן מ  סעיף ערוך ב

במ״ע0ו ורמ״א ז׳ גהאיבעיא שעל שם, י דהרי״ף למד שממנה י מכלל ,יז תפיסה דין טזכתבו טו איסור י

 א קיט, ב״ק מעלין(. ולא )מורידין רע״ב כנו[, ע״ז מז
ה״י. פ״ח ומזיק חובל הל׳ רמב״ם חמיר. ד״ה שם ורש״י

 ם״י. שפח י/ם ושו״ע טור
 לז. אות יעקב אמרי ראה מח
 א. קת, ב״ק גם וראה שם. ושו״ע טור שם. רוזב״ם מש

 קצה, רמז ב״ק שבמרדכי מרוטנבורג, מהר״ם תשובת ב
 ביד שנפל כיון שם: ב״ק )ע״פ שם מיימוניות ובתשובות

 ריבית בענין ועוד ד״ה ב עא, ב״מ רמב״ן כוי(. כוכבים עובד
 כלל הרא״ש שו״ת ב(. ם״ק קו״א ממון נזקי הלי לעיל )הובא

 ם״ק שם םמ״ע רע״ב(. )סב, פ״ה ב״מ יוסף נמוקי א. י/ם ת
 נזקי הלי לקמן שם(. עיין )ד״ה ב ם״ק קו״א גם וראה כט.
םי״ח. גו״נ
 ושו״ע טור ה״י. פ״א רוצח הלי רמב״ם א. עג, סנהדרין בא

ם״א. תכה י/ם
ם״י. שפח י/ם רמ״א ה״י. פ״ח ומזיק חובל הל׳ מ״מ בב

 ובתשובות שבמרדכי מרוטנבורג, מהר״ם תשובת בג
שם. רמ״א שם. מיימוניות

 םי״א. שם ושו״ע טור הי״א. שם רמב״ם בד
 שם ש״ך מרוטנבורג. מהר״ם בשם שפח, םום״י ב"י בה

סי״א. גו״נ נזקי הל׳ לקמן גם וראה נז. ם״ק
 )מיתתו שם לקמן גם וראה שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם בו

כרודף(. שהוא מפני אדם, בכל
 םי״ג. שם ושו״ע טור שם. רמב״ם א. קיט, ב״ק בז
שם. גמרא בח
 סב. ם״ק שם ש״ך נ. םום״י פ״י ב״ק ביש״ש רש״ל בש
 לעיל גם וראה שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם שם. גמרא ס

םע״ח. רבית הל׳ יו״ד
 ווייל מהר״י שו״ת העיטור. בעל בשם םי״א, שם טור סא

שם. ש״ך קם. סי׳

אחרון לקונטרס ציונים
 סי״א. שפח סי׳ ז

סב. ס״ק שם ח
 )במוסגר(, בפנים דלקמן האי רעה להוכיח בא עתה ט

 כיון לידו, שהגיעה המסור אבידת להחזיר שצריך
 )דלעיל התורה לכל כמומר ואינו אחיך בכלל שהוא

סל״ט(. מציאה הלי
 מהר״ם מתשובת הוכיח נ סוס״י פ״י ב״ק ביש״ש י

 שמותר שאף קצה( )רמז שבמרדכי מרוטנבורג
 ממונו למסור אסור מ״מ ממון, הפסד לו לגרום

 שהמוסר שם הש״ך הוכיח ומזה בפנים(. כאן )כמובא
 בתשובת )כמו שהפסידו מה לו לשלם חייב ממונו

שם(. מהר״ם
 אבל ס״ג( שפו סי׳ )רמ״א פטור גרמא רקיי״ל יא

סי׳ ושו״ע )טור חייב וגרמי ס״א(, אסור)כרלעיל
סי׳ ושו״ע )טור חברו ממון המוסר וכן ס״א(, שפו

 ולמסור מותר שגרמא קיי״ל ובמסור ס״ב(. שפח
 ס״ט(, שפח סי׳ )רמ״א וחייב בפנים( אסור)כאן ממונו
 שם, יש״ש )ראה בגרמי גם שכ״ה כאן לומר ומזה
 גרע ממונו המוסר ואילו במסור, מותר גרמי שגם

מן להחזירה שצריך באבירה ושכ״ה מגרמי(, ק כדל  לו)
 בהמשך(.

כא. ס״ק יב
כי נגזל תקנת עשו אם א: סב, ב״ק יג ר)  היכי במסו

 רש״י(, ויטול, גזלו כמה לישבע לנגזל רבנן רתקנו
 לא. או ושקיל רמשתבע

 א(. )מו, יד
 ביר. ממון לאבר טו
 שם. וסמ״ע רמ״א שו״ע, טז
ושקיל. רמשתבע הנמסר תפיסת מועלת אם יז



ממון נזקי הלכותקכד
 .םג לו להשיבה אבירתו להגביה צריך שאינו לומר צריך ואין סב ממונו שכן כל מופקר שגופו
וראוי הואיל לידו שהגיעה אבידתו )אפילו סדצמולע ממונן ליטול אסור מקום ומכל

אחרון קונטרם

ם בדיעבד שגם אי דו' מוצי אין .17מי שום לומר ו ה אתא דבאיסורא מ סי׳ דהא ,יט לידי  ס״ב רפ״ג ב
עיין כבהג״ה ש ) ת ריש במ״ א מציאה דכל כא מציאה הלכו קדון דמי דו אתא (כב לפ  כגבהתירא לי
לו אפי ש״ך שם חלק הכי ו ד, .כדה עו שה מציאה דגם ו ש לפני לעצמו בהגבהתה איסור עו  אם ,כהיאו

עין. שהיא אבדתו להחזיר שחייב שכן כל כץ שום מפטר ולא ב  גם כץ שאם ,מהוא אחיך דלאו מ
ץ ם אפילו מ בהו כתיב דרעהו ליפטר, בניזקי  דמותר אלא .כט בעלמא בגרמא שכן כל ,כח שבידים בנזקי

מונו לאבד פו חמור יהא שלא ,לאחרת בגרמא מ שרי לבדאמר מאץ איכא טעמא דמהאי ,לא מגו  ד
אידך ביד, אפילו לו .לדפליג לא מעצמו באובד אבל ביד לאבדו אלא עליה פליג לא לג ו אפי  בדיעבד ו

ב חיי ק אם מי שום ביד הזי ש אחיך דמיקרי מ א דרודף אלא לעיל, כמ״ קי עיין לההו מו סף ני  ר״פ יו
הו שך איז ק(. ,לטאדם כל שאר ולא לח הרודף אחר והרודף הנרדף אלא לזפטרו לא וברודף ,לונ  ודו״
ל אזי ש״ל ו שיטתו ר שיר מאדחוליץ קמא שבפרק יי ל חה דבר מכלל מסור שחיטת מכ בי א ז  ולא ,מבהו

א״ז כדעת ,מג התורה לכל כמומר שלטי רי ם ב םמד שם גבורי מב״ הר ש״ימה ו ר שולח בפרק ו ש מו ה  כמ״
ש אלא י", שם הר״ץ ם״ בשם הר״ץ כמ״ קי מטהרמב״ץ דעת וכץ י.7אחרי מו סף בני הו ר״פ יו שך איז ננ

 ממון. הפסד מגרם גרע דלא סג
פג. פ״ק שם ש״ך שם. יש״ש סד

אחרון לקונטרס ציונים

 )ד״ה ב פ״ק בקו״א ונתבאר קמא(. )למ״ד שם ב״ק סב
 לעיל גם וראה בזה. מודה בתרא מ״ד שגם שם( עיין

פע״ו. שם

 היו הרעות לכל ושקיל, משתבע אי האיבעיא לולי יח
 אבירת להחזיר צריך וכץ שתפס. מה מידו מוציאים

לידו. שהגיעה המסור
 באבירת משא״כ כשתפס, מידו מוציאיץ שלכץ יט

לידו. שהגיעה המסור
 ישראלים. ביר ממוץ שהפקיר מומר כ

א. סעיף כא
 לבעליה, להחזירה דעת על כשמגביה כב
בירו. הפקירו שהרי כג
 לאבר אסור מסור ממוץ רקיי״ל מה שלפי סק״ב, כד

 המסור באבירת וכ״ה להחזיר. צריכים ביר,
לירו. שהגיעה

 ליריה. אתא באיסורא כץ ואם שם. לעיל כמבואר כה
 אחיך נקרא המסור גם זו שלרעה להוכיח בא עתה כו

 סל״ט(, שם רלעיל התורה, לכל המומר כריץ )שלא
 ולכץ והרמב״ץ, יוסף הנמוקי בשם בסמוך וכרלקמץ

אברתו. להחזיר צריך
רעהו(. שור את איש שור יגוף )וכי לה כא, שמות כז

רע״א. לח, ב״ק
 )ששומר ה־י׳א־ג פ־י׳ב שכירות הל׳ רמב״ם ראה כח

 כמזיק שהוא בפשיעה חייב גוים בנכסי חנם
שו״ע טור בירים(.  תמא סי׳ או״ח לעיל ס״א. שא סי׳ ו

 יט. סי׳ אליעזר נעם ו. ס״ק תמ סי׳ וקו״א סי״ר,
 צריך היה המסור של ממונו מסר כשהנמסר כט

 אחיך בכלל הוא גם וראי אלא שכץ. מכל ליפטר
זו(. ורעהו)לרעה

 כמבואר ממוץ, הפסר לו לגרום מותר זו לרעה שגם ל
בפנים. כאץ

 ס״ז. בפנים כרלעיל בירים, גופו לאבר שמותר לא
 א. קיט, בב״ק האי רעה לב
מסור ממוץ לאבר )שאוסרת שם בגמרא הב׳ לרעה לג

בירים(.
 נתבאר וכץ מגופו. חמיר יהא רלא מטעם רמותר לד

בפנים. כאץ
 כרלעיל הוא. ררורף כיוץ להרגו, שמותר הטעם לה

וש״נ. ס״ז, בפנים
 בשם רע״ב(, >מב, נשך איזהו בפרק אוצ״ל: לו

אחיך, נקרא המסור שגם בסמוך(, הרמב״ץ)רלקמץ
רודף. שהוא מפני להרגו שמותר אלא

רודף. של כליו השובר את לז
 פ״ח ומזיק חובל הל׳ רמב״ם א. ער, סנהרריץ לח

שו״ע טור הי״ג־הי״ר. שזה משום ס״ג. שפ סי׳ ו
הרורף. מיר הצלה כרי תוך נעשה

 תוך נעשה שלא חייבים, רורף של כליו ששיברו לט
הרורף. מיר הצלה כרי

 מסור של ממונו המוסר שלדעתו לעיל, שהובא מ
מציאתו והמגביה שהפסידו, מה לו לשלם חייב

לו. להחזיר צריך
ו. סי׳ מא
 הב׳ ורעה ס״י, קיט סי׳ יו״ר השו״ע כרעת מב

,סי או׳־-ח לעיל גס וראה ס״ט. ב סי׳ שם שבדמ״א
א. ס״ק קו״א לט
ס״ה. ב סי׳ יו״ר כרלעיל אסורה, ששחיטתו מג
א. ר, חוליץ מד
הי״ג. פ״א תפיליץ הל׳ מה
מומר. ר״ה ב מה, מו
 או״ח רלעיל הא׳ רעה שהיא ספר. ר״ה ב( >כג, מז

ס״א. לט סי׳
ח  הב׳ רעה שהיא בקשירה. איתנהו רמראורייתא מ

שם. רלעיל
ט ריבית. בעניץ ועור ר״ה ב עא, ב״מ בחידושיו מ

רע״ב(. >מב, נשך איזהו בפרק אוצ״ל: נ



קכהממון נזקי הלכות

 שלו היא אבידתו מצא ואם (10התורה לכל כמומר דינו שהמסור אומרים ויש י.0 ליורשיו
 וירא אחיךס״. אבידת בכלל שאינה לפי לנכרי להחזיר שאסור כמו י0 לו להחזירה ואסור
:00כלל מציאתו יגביה ולא שניהם ידי יוצא שמים

 יהיו לא וכשיעני עשרו מחמת רק נשמעים דבריו שאין ונראה במסירות שהוחזק ומי ט
 אחרים מציל בזה שהרי לנכרים למסרו או ממונו לאבד מותר נשמעים דבריו

ממסירותיו״:

 חבירו ממון לו להביא אונסו ואפילו חבירו ממון לו להראות ישראל שאנס אנס נכרי י
 ורשאי נפש פיקוח בפני שעומד דבר לך אין לו ישמע לא אם לגופו סכנה חשש יש אם
 לו שיורו דין בית פי על עבלשלם דעת על שיטול רק עאחבירו של בממונו נפשו להציל

 רשאי אינו נדממוף אונם אלא ונפש לגוף סכנה חשש אין אם אבל לשלםעי. חייב אם
 עי. גזלה בהלכות שנתבאר כמו לשלם דעת על אפילו חבירו״י בממון ממונו להציל

 מסרו אם אבל ידו תחת אינו האנס עליו שאונטו חבירו כשממון אמורים דברים במה
 על אלא חבירו ממון להציל חייב אינו לו ליתן ואונסו האנס בו וידע לשמרו בידו חבירו

״:1הסתםי מן קבלו כן דעת על כי מציאה״ בהלכות שנתבאר דרך

אחרון קונטרם

ש אחיך מיקרי דמסור ק כל כץ ואם ,נאע״ חה בר דמקרי ש בי בז  מקרי לא אחד לדבר מומר דהא .נ
ר נדבסמ״ג נגלרא״ם אחיך טו לו נהרנ״א סי׳ י״ד ערוך ושלחץ ו אפי חה בר הכי ו בי איי. ז  והלכך הו

ש״י א״ז ורמב״ם לר רי ת דעת וכץ אחיך. מיקרי דלא שכץ כל נזו הו שר״ינח. הג א

 בש״ך הובא )שמסתפק(. אני סוד״ה ב כו, ע״ז תום׳ סה
ב. ״ק ם בקו״א ונתבאר סב. ם״ק שם

 פ״א תפילין הל׳ רמב״ם מומר. ד״ה ב מה, גיטין רש״י סו
 הגהות ריא״ז. בשם א ד, חולין גבורים שלטי הי״ג.

 ם״ט. ב סי׳ ביו״ד שברוז״א הא׳ דעה סופ״ב. ב״מ אשר״י
 לכל שמומר כשם וא״כ ואזיל(. )ד״ה שם בקו״א ונתבאר
 מציאה הל׳ )כדלעיל אבדתו לו להחזיר אסור התורה
 כו׳. מצא אם מסור גם כן םל״ט(,

 אצל איתרבי לא הספק: של הא׳ )באופן שם תום׳ סז
אבידתו(. על מכריזין )אין שם אשר״י הגהת אבדה(.

 לדעת שכ״ה שם, בקו״א ונתבאר סב. ם״ק שם ש״ך
 כמומר. שהמסור הסוברים

 וש״ג סל״ח־ט, מציאה הל׳ כדלעיל סח
 וי״ש. ד״ה ביאורים יעקב אמרי ראה סט

סב. ם״ק נח[ פ ש סי׳ ש״ך ע

 דב״ק פ״י יוסף נוזוקי א. מג, ב״ק במלחמות רמב״ן עא
ם״ב. גזלה הל׳ לעיל גם וראה ב(. )מג,

שם. לעיל גם ראה עב
 ה״ד שם הרמב״ם לדעת הפוסקים, במחלוקת שתלוי עג

 הראב״ד לדעת ואילו לשלם, חייב ס״ד שם ושו״ע וטור
 פטור כד ס״ק שם וש״ך שם יוסף ונמוקי שם בהשגות
מלשלם.

 יג. ע׳ קפט העו״ב ראה עד
 סל״ב. הלואה הל׳ לעיל גם וראה ס״ב. שם רמ״א עה
 ב. סעיף עו
לג. סעיף עז
 כן )שלדעת ואי ד״ה שם ותום׳ ב קת, ב״ק ראה עח

 )שע״מ שם רמב״ן כח. סי׳ פ״י שם רא״ש הפקירוהו(.
קיבל(. כן וע״מ הפקיד כן

אחרון לקונטרס ציונים
 סק״ג. קו״א ממוץ נזקי הלי לקמץ גם ראה נא
 והרש״י זביחה, בר מ־יץ מיידי לא שהרמב״ץ אף נב

 להוכיח יש מ״מ אחיך, בריץ מיירו לא וסיעתו
 זביחה, בר שהוא ומכ״ש אחיך שהוא סובר שהרמב״ן

 שאינו ומכ״ש זביחה בר שאינו סברי וסייעתו והרש״י
כוי מומר רהא אחיך,

 נזקי הלי רלקמץ האי רעה שהיא קנו. סי׳ יראים נג
 שהרמב״ץ ג, ס״ק קו״א שם לקמץ )וראה ס״ח גו״נ

רטפי מהרא״ם, לומדים מ״מ כהרא״ם. ם״ל לא בוראי

 אחיך(. מאשר זביחה בר הוי
קסב. מ״ע נד
 שם רמ״א ולהלוותו(. להחיותו חייב )אינו א סעיף נה

 חייב )אינו שם לקמץ לפדותו(. חייב )אינו ס״ב
 הצלתו(. על ממוץ להוציא

 סקי״ג. שם וקו״א ס״ו, ב סי׳ יו״ר כרלעיל נו
 כולה. התורה לכל כמומר הוי רמסור רס״ל נז
כאץ. שבפנים הבי רעה והיא סופ״ב. ב״מ נח



ממון נזקי הלכותקכו
א  שלא בקמותיה״״ עומדת שהיא בשעה בה להסתכל חבירו שדה על לעמוד אסור י

איןפרעה בעין יזיקנה  שיזיקנו לחוש שיש בענין בחבירו להסתכל שאסור לומר צריך )ו
(.פא רעה בעין

 וברשותו בביתו עושה אם עין היזק חשש בהם שאין חבירו של ומעשיו בעסקיו ואפילו
 .פגומעסקיו ממעשיו שידעו חפץ אינו שמא כי פב מדעתו שלא לראות אסור

 החצר באמצע כותל לבנות משגת ידם שאין עניים והם אחת בחצר שדרים שנים לפיכך
 יכולים אם בחצר שמשתמש חבירו של ועסקיו במעשיו אחד יראה שלא לשנים לחלקה

 מה בכל ליזהר צריכים לאו ואם עושים ביניהם קלה מחיצה לעשות כדי הצדקה מן לקבל
.פדבחצר זה של בתשמישיו זה להסתכל שלא שאפשר

 לומר צריך ואין בעסקיו לראות חבירו לחצר להסתכל לאחר שאסור לומר צריך ואין
 ואפילו פולו לומר מתבייש שמא לו ושותק רואהו ואפילו ורצונו מדעתו שלא פה לביתו

 לעמוד לו אסור אבל לאודה אלא לו נתנה לא לחצרו חלון לפתוח רשות חבירו לו נתן
:פזחבירו בחצר לראות בחלון

ב  של מעשיו אחד יראה שלא חלוף״ כנגד וחלון פתח כנגד פתח לפתוח אסור ולפיכך י
 תשמישיו זה שיראהצ צניעות מדת זו שאין ״פ אוסרים יש מתרצים שניהם ואפילו חבירו

אצא חכמים ואמרו היום כל זה של ש  צב לשבטיו שוכן ישראל את וירא עיניו את בלעם וי
 שכינה. עליהם שתשרה הללו ראויים אמר זה כנגד זה מכוונים אהליהם פתחי שאין ראה

 גבוהות החלונות אם חלון כנגד חלון לפתוח אסורים ביניהם מפסקת הרבים רשות ואפילו
ף לראות יכולין הרבים רשות בני שאין ה תצד הילוכם דרך גב  גבוהות הן בתיהם וקרקעו

 לראות יכולים הרבים רשות בני אם אבל בהם לראות יכולים שהם הרבים רשות מקרקע
 צנוע להיות צריך סוף סוף שהרי חלון נגד בחלון אפילו לחוש אין הילוכם דרך בהן

 כנגד בפתח לומר צריך ואין היום כל שם העוברים צה הרבים רשות בני מפני בתשמישיו
יותר: נמוכים שהם פתח

 בו ולראות חצירו או חבירו בית כנגד)פתח( מלעמוד ליזהר אדם שצריך צו אומרים יש יג
עצז להסתכל כלל מתכוין שאינו קלה ראיה אפילו פניו יחזור אלא חבירו של עסקיו ליד

 ם״ה. שעה י/ם ושו״ע טור ב. ב, ב״ב א. קז, ב״מ עש
 אסור. ד״ה שם ב״ב ״י רש פ

 בעין )דמיירו ד ם״ק שם סמ״ע לפירוש שם, ושו״ע טור פא
רעה(.

 חיק, •עמיה ראיה היזק אם לשונות )בי שם ב״ב גמרא פב
י/ם פ״א שם רא״ש רעה(. עין משום בו שאין במקום

 קנז. רם״י טור היזק(. שמיה ראיה התק )דקיי״ל א
 דרצו. וטעמא ד״ה שם רש״י פג
ם״ג. שם רמ״א ברצלוני. י הר״ בשם ם״ח, קנז י/ם טור פד

כו׳(. הצחקה מן ליקה יכולים )אם יא ם״ק שם סמ״ע
ו. ם״ק שם וש״ך
 קנו[־!־ סי׳ רם״א הא/ חיבור א( )לב, ב״ב יוסף נמוקי פה

יד. ם״ק סוף שם םמ״ע וראה ם״ג.
 בחצר עסקיו יעשה לא )שמא ד ם״ק שעם סי׳ סודע פו

ממנו(. שבוש מכח
ם״ז. קוד סי׳ רם״א א. םום״י ח״ב בתשובה רשב״א פז

 ה״ו. פ״ה שכנים הלי רמב״ם א. נס[, ב״ב םשוה פח
 במחילה דמשתריא מידי )דלא רפ י/ם שם רודה יד פט

ם״נ. קוד סי׳ ושו״ע טור הוא(.
 בסודע שם עיין שם. רמ״ה יד חלון. ד״ה שם רשב״ם צ

י. ס״ק
 שם. גםרא יוחנן רבי צא
ב. כד, במדבר צב
 תתקנ, י/ם ח״א רשב״א שו״ת שם. ב״ב ורשב״א רםב״ן צג

 בתים )שני ב ו, שם בנמרא וכדאמרינן קעח. סי' וח״ב
רה״ר(. צדי בשני

 רשב״א. בשם שם ודם הרמב״ן. בשם שם טור צד
שם. גםרא צה
 קנד י/ם שם רודא רע״א(. )לב, פ״ג ב״ב יוסף ומוקי צו

ם״נ. סוף
יב. ם״ק שם סודע צז



קכזממון נזקי הלכות

 להסתכל שמתכוין חבירו יחשדהו שלא כדי חבירו של חצירו או ביתו כנגד)פתח( כשיעמוד
 הרבים רשות בני מסתכל)שאף הוא למה טענה לו שאין כיון כגנב נתפס ויהיה עסקיו לידע
 שהרי צ״לחוש אין הילוכם דרך קלה ראיה כשרואים אלא ולהסתכל לעמוד רשאים אינם
 עליו(: קשה בהם קלה שראיה 0צבתשמישיו צנוע להיות וצריך להזהר יכול אין מזה

ד  תשמיש איזה שלו בתוך כשמשתמש אפילו נזק? לו לגרום או חבירו ממון להזיק אסור י
 סמוך חבירו כותל שהיה מי כגון ביתו אל הקרוב לשכנו נזק נמשך וממנו לו הצריך

 מהם שיוצא סלעים כגון חם הבל ומוציא חמימות בו שיש דבר כל בחצרו יניח לא לחצרו
 מפני קא טפחים ג׳ חבירו מכותל הרחיק כן אם אלא בהם וכיוצא וסיד ומלח וזבל אש

כןבק לחומה מזקת שהחמימות  כגון לחות בו שיש דבר כל טפחים ג׳ ממנו להרחיק צריך ו
. לבנים של ולא אבנים של כותל הוא ואפילו ק׳ לח חול קן

 צנור ולכן לכותלו סמוך טפחים מג׳ בפחות קי מקרה דרך אפילו המיםק לשפוך אסור וכן
 חבירו מכותל טפחים ג׳ ברחוק המים שיפלו בענין להרחיקו?׳ צריך הגג מן מים המקלח

 כגון קבועים שאינם במים ק״ מתירים ויש הגשמים בימות אלא מקלח שאינו פי על אף
 שהם מפני ק״ גומא שם אין אם חבירו לכותל סמוך טפחים מג׳ בפחות שופכין לשפוך

 שמים וירא ,במהרה? מתייבש אינו שבו שהלחות בחול אלא אסרו ולא לאלתר כלים
הראשונה: כסברא לעצמו יחמיר

 לכותל סמוך טפחים מג׳ בפחות רגלים מי של עביט לשפוך אסור קיא הכל ולדברי טו
קי׳. אבנים כותל הוא ואפילו יבחבירוק

 האבנים היו ואם קי׳־ אבנים של הוא אם טפח שירחק דיו חבירו לכותל סמוך להשתין אבל
אם אבל עצמוק״׳( הכותל גבי על )ואפילו )!( ק״י הרחקה בלא בצדו משתין סלע צחיח

אחרון קונטרם

ס׳ עיין 0) תיובתא ד״ה שתו ש סאהרמב״ם ואף בקיר. כתיב ובקרא סו הכי, ליה דסבירא לומר י

סי״ב. כדעליל צח
 כו׳. שראיה כזה בתשמיש להזהר צש
וש״ג ם״א כדלעיל ק

 ושו״ע טור הסלעים. ד״ה שם י ופרש״ א יז, ב״ב משנה קא
סקט״ז. שם וסמ״ק ס״ד קנה י/ם

שם. וסמ״ע רש״י קב
 טור במתונה. ד״ה י ופרש״ א יט, שם וגמרא ברייתא קג

שם. ושו״ע
 ד״ה א( )י, יוסף נמוקי ה״ו. פ״ט שכנים הל׳ מ״מ קד

 יונה ורבנו הרמב״ם בשם ס״ט שם בשו״ע וכ״ה צונטא.
 ו. ״ק ם שם ש״ך ההרחקות(. )בשאר

 מיא(. משום ליה )ותיפוק שם גמרא קה
 בראיה שם )עיין מהר״מ בשם תקיב רמז שם מח־כי קו

 את )מרחיקין סוע״א יז, שם במשנה מזרעים, שהביא
 משום ליה ותיפוק סוע״א: יט, שם בגמרא ומקשה הזרעים(,

דלא אע״ג להשקותן דצריך כיון אלמא המרדכי: וכותב מיא,

 להרחיק(. יש תדיר מיא קביעי
ם״י. שם רמ״א קז
 רמ״א יונה. רבנו בשם שם יוסף נמוקי ה״ב. שם מ״מ קח

.70 ע׳ תשצו העו״ב וראה חולקין. ויש בשם שם
 רגלים(. )במי שם רמב״ם קש
 שם. יוסף נמוקי שם. מ״מ קי

ם״י. קנה י/ם רמ״א קיא
 )בשופכין( ב יט, וגמרא רגלים( )מי א יז, ב״ב משנה קיב

 ם״ה שם רמ״א מלא(. בשופכין)עביט ד״ה שם ורש״י
רגלים(. וס״י)מי

 ד״ה א( )י, יוסף נמוקי ה״ו. פ״ט שכנים הל׳ מ״מ קיג
םי״ד. וכדלעיל כא. ״ק ם שם םמ״ע צונמא.

 ם״ו. שם ושו״ע טור ב. יט, שם ברייתא קיד
 שכנים הל׳ הרמב״ם לפירוש )צונמא( שם ברייתא קשו

שם. שו״ע ם״ט(. שם הבית בדק ה״ו)ראה פ״ט
ג. ם״ק קו״א ראה קשז

ם אחרוץ לקונטרס ציוני
)אלא בסלע רמיירי לפרש אפשר היה בקיר, משתין ב יט, ב״ב נט
 דבריו(. נדחו ולכן מחלק, שאינו מדבריו שנראה להשתין לארם מותר חנה: בר בר רבה שאמר שמה ס

הרחקה. בלא בצרו משתין ה״ו: פ״ט שכנים הלי סא לאחאב והכרתי רכתיב חברו של כתלו בצר מים



ממון נזקי הלכותקכח
 להשתין בין תלים מי עביט לשפוך בין זקי טפחים ג׳ ממנו להרחיק צריך לבנים של הוא

 שצריך לומר 7צי ואין קי״ יבש טיט של שהם הלבנים את המים ימםמםו שלא בלבד
 בטיט מחופה שאינו עץ של כותל )אבל מבחוץ בטיט מחופה עץ של מכותל כן להרחיק

 להרחיק צריך פנים כל על אבנים לשל אלא לבנים לשל דומה שאינו לומר תימצי אם אף
טפח(.

 שלא משום אלא האבנים משום אבנים משל טפח להרחיק אמרו שלא קי״ אומרים יש אבל
 סלע צחיח שאינן פי על אף האבנים אבל ותתרפה במים היסוד שאצל הקרקע תתטשטש

 יבש טיט של שהם הלבנים מן כמו מהן להרחיק צריך היה ולא להן מזיקין המים אין
 לחוש שאין עץ של ובכותל יסודו. קרקעית לאו אם מותר היה עצמן האבנים על ואפילו

 כלל. להרחיק צריך אין כלבנים ולא באבנים דינו אם לקרקעיתו

:נק הראשונה כסברא לעצמו יחמיר שמים וירא

 שבעייקכג הגנותקנב זרעוני היונים שיפסידו מפני העירקי׳ בתוך שובך לעשות אסור טז
 חמשים להרחיק צריך קנה לעיר וחוץ קנד. לייבש ובחצירות בגגות השטוחים וזרעים

 בשדה אמה מחמשים יותר שטים אינם היונים כי הפקר של או נושלוק שדה לתוך אמה
 מותר נכרים של העיר גנות רוב )ואם ק״ אמה חמשים תוך שגדל במה כרסם נתמלא כי

העירקנח(: בתוך אף

 לבני שמזיק קל הריח מפני 0נאמהק חמשים תוך לעיר וחוץ בעיר נבלה להשליך אסור יז
 שבני שבשוק באשפה או נבשוקקל נבלותיהטקלא משליכים כולם כן אם )אלא העיר

לזהקלג(. זה למחול יכולים העיר

אחרון קונטרם

בצדו תל צדדי לומר רוצה ו האי עצמו, הכו א וכ שכחן גוונ תי א שנה במקרא טובא בדוכ מוד, מ תל  ו
א נהרחקהס ובלא לויי הו ש: בצד! שהוא בצדו על לג מ מ

 שם. ושו״ע טור שם. ברייתא קיז
בכותל. ד״ה שם רש״י קיח
 ד״ה א( )י, שם יוסף נוזוקי וכמה. ד״ה שם רש״י קיש

 סלע גבי על בנוי אם )שרק ם״ט שם טור וצונמא.
 לו(. בסמוך מותר

 ם״ו. שם השו״ע פסק שכן קכ
 םכ״ד. קנה י/ם ושו״ע טור א. כג, ב״ב משנה קכא
 שם םמ״ע םכ״ד. שם לבוש מרהיקין. ד״ה שם י רש״ קכב

נד. ם״ק
שם. םמ״ע קכג
 שם. םמ״ע ולא. וד״ה מרהיקין ד״ה שם תוס׳ קכד
 נה. ״ק ם שם סמ״ע ולא. ד״ה שם תום' קכה
 שם. ושו״ע טור שם. משנה קכו
 וכרסיא טובא שייטי )מישט שם בגמרא אביי קכז

 וכרסייהו ד״ה שם רש״י מליא(. אמתא בחמישים
 שם סמ״ע שם. לבוש ולהלן(. מכאן בזרעים מפםידין )ואין
לאכול(. אזלי לא )ותו נד ם״ק

 כארץ בבבל עצמנו )עשינו ע״א פ, קמא בבא )עיין קכח
 וברש״י לבבל( רב אתא מכי דקה לבהמה ישראל

 וברש״י ישראל(, רוב שם )ש־אה אתא מכי ד״ה שם
 ישראל בארץ דקה בהמה מגדלין אין ד״ה ב עט, במשנה

 ד״ה א פ, ובתוס׳ דישראל(, סתמן ישראל ארץ שדות )וכל
 וברמב״ם מישראל( שדותיהן רוב )והיו לבבל רב אתא מכי
 שם והכרמים השדות רוב )שהיו ה״ח פ״ה ממון נזקי הל׳

 דאסור דטעמא תט( סי׳ וטור ישראל( של הימים באותן
 ליתא דהשתא וכיון יעדאל, שדות רוב שם שהיו לפי בבבל
 ם״ט. גו״נ נזקי הל׳ לקמן גם וראה שרי. טעמא להאי
 םכ״ג. קנה סי׳ ושו״ע טור רע״א. כה, ב״ב משנה קכש

את. ד״ה שם י רש״ קל
 באשפה נבלתו להטיל עשוי )אדם א יב, חולין קלא

לג. ם״ק א סי׳ שחיטה הל׳ לעיל גם וראה שבשוק(.
 ב(. כד, ב״מ י כי)עפ״ ד״ה שם תוס׳ קלב
 בתשובה רשב״א בשם ם״א, תיז סי׳ ורמ״א ןבךי קלג

וסי״ט. םי״ח סוף לקמן גם וראה רצב. סי׳ ח״ב

 אחרון לקונטרס ציונים
הרחקה. בלא בצרו משתין שם: הרמב״ם שכתב מה סב



קכטממון נזקי הלכות

 או לשכנו הריח יניע שלא בענין לעשות צריך בחצרו ה?ל קבוע קלי הכסא בית העושה וכן
קל!. הרבים רשות לבני

 שלוקלט. וכירים מתנור ?ל״ מצויה רוח ידי על עשןקלז להם יניע שלא ליזהר צריך וכן

 מדברים בהן וכיוצא ריפות יכתוש לא הכאה קול לו ומזיק הראש חולי לשכנו יש ואם
לו?״: ומזיק שכנו לבית מניע הכאתם שקול

ח  מוליך מצויה שרוח בענין ?״א ועפר אבק בה שיש מלאכה בחצרו יעשה לא וכן י
להם. ויזיק ^ הרבים דשות לבני או לשכינו ?״נ האבק

 הרבים רשות לבני או לשכנו ממעשיו נזק לגרום שלא ליזהר צריך בזה כיוצא בכל וכן
 שאינו ידוע כן אם אלא הסתם מן ?״י׳ במחילה היא ושתיקה דשכנו?״ לו מוחל כן אם אלא

 קנח. כלום אינה שלם בלב שאינה ומתנה ומחילה ?״י שלם בלב מוחל

״ למחול יכולת אין הרבים רשות בני של ונזק ״  אנשי במעמד העיר טובי ז׳ ביד אלא ק
 עליהם לעכב יכולים עירם דרך ובאי יוצאי דרבים עוברי ואין בפירוש מוחלים אם 0העיר?״

 כולם העיר אנשי כל מוחלים כאילו זה שהרי שרוצה מי כל כן לעשות המנהג שפשט או
 אחריוקנא: בנו או הוא לזה כשיצטרך כן לעשות אחד כל שיוכל כדי נבפירושק

ט  אינן אפילו נב? הרבים לרשות הבית מתקרת וגזוזטראות זיזין להוציא מותר לפיכך י
 הרבים ברשות מלעבור גמל הרוכב את מונע שנמצא ק״■ ורוכבו מגמל למעלה גבוהים

 נהגו שכן לפי נההדרך? לאמצע הזיז מן שופכין שנשפכין ועוד נדכדיןק שלא ביתו אצל
זה. על מוחלים וכולם

 גשמים ומימי הבית ששופכי ביב בחפירת נוק הרבים רשות תחת חלל לעשות מותר וכן
 אסור הדין שמן פי על אף הרבים רשות קרקע הוא כיסויו ועל ומכסהו?״ בו מקלחים
 כולם הרי כן לעשות נהגו וכבר הואיל הימים?״ באורך 01הכיסוי? יפחת פן נ״כן? לעשות
 לבני הסתם מן מסרה והוא הארץ אדוני של היא הרבים שרשות ועוד זה על מוחלים

?״א. ומנהגם כרצונם בה לעשות העיר

 קנה י/ם ושו״ע טור רע״א. כג, שם בגמרא זביד רב קלד
סל״ד.

 םל״ד. שם שו״ע ה״א. פי״א שכנים הלי רמב״ם קלה
 סוע״א. שם הגמרא משמעות קלו
 םל״ז. שם ושו״ע טור שם. בגמרא מרי רב קלז
שם. ושו״ע טור קלח
 שם. ושו״ע הטור בדעת יט, ם״ק שם ש״ך קלט
 םוםט״ו. שם רמ״א קצו. פי' בתשובה ריב״ש קמ

 שם. שו״ע שם. רמב״ם סוע״ב. כד, ב״ב גמרא קמא
 רמב״ם מסייעתו(. ורוח זורה )היינו א כו, שם גמרא קמב

זקא. ד״ה שם תום' וראה שם. שו״ע שם.
 אינשי(. )ומזקא שם גמרא ראה קמג
 שם גביה(. אחיל )אחוליה סוע״א כג, שם גמרא ראה קמד

גבאי(. מחלין מבואה )בני א ם,
 םל״ה. שם ורמ״א שו״ע ה״ד. שם רמב״ם קמה
 עשן אבק שגבי םל״ו שם ושו״ע שם רמב״ם ראה קמו

 זה הרי שנים כמה שתק ואפילו חזקה, לו אין וריח
להרחיק. וכופהו חוזר
 מתנה(. )לענין א ם״ק רמב סי׳ סמ״ע קמז
א. ם, שם סוע״א. כג, שם גמרא קמח

אחוליה. ד״ה שם תוס׳ קמט
ם״ב. תיז סי׳ בב״י הובא רצב, י/ם ח״ב הרשב״א שו״ת קב

םי״ז)במוסגר(. לעיל גם וראה
ג. ם״ק תיז י/ם סמ״ע קבא
 ם״א. תיז סי׳ רמ״א רצב. י/ם ח״ב הרשב״א שו״ת קבב
ב(. )לב, ב״ב רי״ף מותר. ורוכבו מגמל למעלה דאילו קבג

 תיז סי׳ ושו״ע טור הכ״ד. פי״ג ממון נזקי הל׳ רמב״ם
 םכ״ז. קנה י/ם רמ״א ם״ב.
 ם״ב. תת י/ם ושו״ע טור א. ס, ב״ב משנה קבד
 ואז םכ״ז. קנה י/ם רמ״א תנה. י/ם הריב״ש שו״ת קבה

ורוכבו)ריב״ש מגמל למעלה הוא הזיז אם אף אסור
שם(.
 ם״א. תיז י/ם רמ״א שם. רשב״א קבו
שם. רשב״א קבז
 שנז ׳םי או״ח לעיל וראה שם. ושו״ע טור שם. משנה קבח

ום״ח. ם״א
שם. גמרא קבט
 סופ״ג. ב״ב המשניות י/בפ רמב״ם קס

 ם״ג, הפקר הלי לעיל וראה שם. רמ״א שם. רשב״א קסא
וש״נ.



ממון נזקי הלכות
 לכסותו צריך ואין הדיןקסב מן הרבים ברשות לחפור מותר טפחים ג׳ עמוק שאינו וביב
 כללקסג: חלל נקרא ואינו כלבוד הוא טפחים מג׳ פחות שכל כלל

 טיטקסו שם גובלים אבל סהרב? זמן שם להשהותו סד? הרבים ברשות טיט שורין אין כ
 לבניםק״״: ממנו לעשות לא אבל מיד?״״ לבנות בניןקסז לצורך

א  .עמיד? ובונה מביא אלא שם להשהותן אסור האבנים כשמכין הרבים ברשות הבונה כ

 רביםקעב: בהם יכשלו שלא ק״א הרבים לרשות מרשותו אחר דבר או אבנים לזרוק ואסור

ב  הרבים לרשות קוץ יצא שלא לצמצם צריך הרבים לרשות סמוך בקוצים גדרו הגודר כ
 יבא שלא במקום המזיק דבר כל ושאר קוציו אדם להצניע חסידות ומדת ק״• יזיק פן

ד:עק ישרפם או לנהר שישליכם כגון תקלה מהם

ג  עהק החמה בימות הרבים ברשות לשופכם אסור סרוחים מים בו שיש מרתף או ביב כ
נקיים שופכין מי אבל ק״ מותר הגשמים ובימות קעי לאלתר לפנותם דעת על אלא )י(

אחרון קונטרם

שנה עיון וצריך )ד( שביעיתסג פ״ג ממ א סתימתאה עקיבא ורבי ,סדבר״ש שם עיין ד  ולא ,סההו
ם לו שיש שאני דזבל לומר צריך כרחך ועל סי. מציעא דבבא מתניתיץ סתם עליה פליג  דמי

שינץ ולא תיו לזבל עליו מחזר עצמו שכל ובפרט סז, שיפקירנו חיי או שלכך שדו צי רו הו שות מחצי  לר
אך רש״יסח עיין הרבים, הי חנו )ו מן שם יני מנו פץ מרובה, לז קדי עוד סט. אחר( י ש ו מר, י  דבאמת לו

שום שום כר, לימא עפריך הכי מ ם הוצאת בשעת שלא מ א אסור זבלי עקיבא לרבי כללעא להוצי

 ם״ב. תיד י/ם רמ״א תטז. רמז ב״מ וזח־כי קסג
שם. מרדכי קסג
 ם״ה. תת י/ם ושו״ע טור ב. קיח, ב״וז משנה קסד
 שם. ושו״ע טור אין. ד״ה שם רש״י קסה
 שם. ושו״ע טור שם. משנה קסו
סז  שם. זשז״ע טור ק

 וגובלין. ד״ה שם רש״י קסח
 שם. ושו״ע טור שם. משנה קסט

 שם. ושו״ע טור במשנה. שם קע
 ם״א. תיז י/ם ושו״ע טור רע״ב. נ, ב״ק ברייתא קעא
שם. ברייתא גם וראה ם״א. שם לבוש קעב

 או״ח לעיל וראה ם״א. תטו י/ם ושו״ע טור א. ל, ב״ק קעג
בשבת(. ברה״ר המונח )קוץ םמ״ט שח י/ם

 גם וראה ם״ג. שם ושו״ע טור שם. וגמרא ברייתא קעד
ם״ד. רם י/ם או״ח לעיל

 וראה ם״ה. תיב י/ם ושו״ע טור א. ו, ב״ק ברייתא קעה
ם״ג. שגז י/ם או״ח לעיל

 תיד י/ם רמ״א מהר״ם. בשם תטז רמז ב״מ מרדכי קעו
 )שאפשר ד ם״ק קו״א וראה סכ״ד־ה. לקמן וכ״ה ם״ב.

 לפנותו דעת על שאף םפ״ג, שביעית עקיבא כרבי הלכה
אסור(. לאלתר

ם״ה. תיב י/ם ושו״ע טור שם. ברייתא קעז

אחרון לקונטרס ציונים
 יעשה מה כד לר״ה בינו גרר הבונה י: משנה סג

 רבי יהושע, רבי דברי ומתקנו בר״ה צוברו בעפר
 בפנים לקמץ וראה שדהו. בתוך צוברו כד אומר עקיבא
סכ״ה.

 איך )וא״כ ומימליך הדר רילמא ליחיד חיישינץ סד
 ואיך מהר״ט, בשם תטז רמז מרדכי כאץ התיר

 ולא מחוורתא, ר״ה ב קיח, ב״מ בתום׳ ר״י בזבל התיר
 וממשיך יפנהו(. ולא ומימליך הדר לרילמא חיישי
 )אלא ובעפר כאץ עכ״פ לאסור אופנים, בשני לבאר

 ומהר״ם כר״י ובסכ״ד־ה, כאץ בפנים, נפסק שמ״מ
להתיר(.

 סתם )הרבה סתימתאה ר״ה ורש״י א ב, מגילה סה
ר״ע(. דברי שהץ רבי סתם משנה

 המוציא הרבים לרשות זבל )המוציא ב קיח, סו
המוציא ר״ה שם וברש״י מזבל(, והמזבל מוציא

 מהרפת מוציאו זה אלא שם לשהותו רשאי )אינו
 לא ומדוע לשדה(, לישאנו מזומץ יהי׳ והנושא לרה״ר

 יפנהו. ולא מימליך לדילמא חייש
 יפנהו. ולא ומימליך סז

 לזבל. ולגנה לשרה מזומץ סח
 להוציא מותר סכ״ר לקמץ יהי׳ זה אופץ ולפי סט

אסור. ובסכ״ה כאץ ואילו לפנותו, ע״מ הזבל
 דאמר יהודה כרבי דלא מתניתיץ לימא :שם בגמרא ע

 לרשות זבלו מוציא ארם זבלים הוצאת בשעת
 ר״ה )שם תום׳ ומקשים שלשים. כל וצוברו הרבים

 הוצאת בשעת שלא מתני׳ משני לא ואמאי מחוורתא(:
זבלים.

 מיירי בוראי מוציא, המוציא התם רתנץ הא וא״כ עא
זבלים. הוצאת בשעת



קלאממון נזקי הלכות

 ברשות כלל ומתעכבים שוהין שאין לפי החמה בימות אפילו הרבים ברשות לשופכם מותר
 נמוך למקום גבוה ממקום מיד יורדים אלא ועכורים המרוחים כמו הרבים

ד  0עאדם* כל של זבלים הוצאת בשעת הרבים לרשות והגללים הזבל את להוציא מותר כ
:פ? לאלתר לפנותו דעת על אלא אסור זבלים הוצאת בשעת שלא אבל

ה  העפר יצבור לא הרבים רשות אצל או פא? ברשות אפילו הרבים ברשות החופר כ
■קפד•:פדלאלתר? לפנותו דעת על אלא (גטפחיםקם ג׳ הרביםקפב)בגובה ברשות

ודיניהם ונפש גוף נזקי הלכות
סעיפים: י״ז ונו ודיניהם ונפש גוף נזקי דיני

הב שנאמר תעשה בלא עובר הכהו ואם 8חבירו את להכות לאדם אסור א הי  בן אם ו
 רשע בהכאת תורה הקפידה אם וגו׳ יוסיף פן יוסיף לא יכנו ארבעים וגו׳ הרשע הכות

ג. צדיק בהכאת וחומר קל רשעו על יותר להכותו שלא

 ויאמר ה שנאמר דרשע נקרא הכהו שלא פי על אף להכותו חבירו על יד המרים וכל
. תכה למה אלא נאמר לא הכית למה רעך תכה למה לרשע  י

 עשרה למנין לצרפו ואין הקדמונים בחרם ועומד מוחרם הוא הרי חבירו שהכה מי וכל
:ז לדינם לשמוע עליו כשמקבל החרם דין בית לו שיתירו עד שבקדושה דבר לכל

אחרון קונטרם

ם סתימתאה, ה ו׳ וג הוד ה י ה. פליג ולא עב הוא תלמידי כן עלי קי כתב ו מו סף ני  ובפרט .נננ בהדיא יו
תין למסקנאנח־ תני מ הודה כר׳ דלא ד ש עה, י תין לומר י תני מ ם, הוצאת בשעת מייוי ד בלי  שלא אבל ז

ם הוצאת בשעת ה דהלכתא עקיבא, כרבי לגמרי אסור זבלי תי בי׳ כנגד אפילו כוו ת עיין .11ו כתובו
ף [״9 ך ד [ : ת נ

לאלתר לפנותו דעת על שאף םפ״נ, שביעית עקיבא כרבי ם״ב. תיד םיי רמ״א שם. מררכי קעח
אסור(. תיד י/ם ושו״ע טור ב. קיח, ב״וז ברייתא יהודה רבי קעש

ם״ד. ריש לקמן גם וראה ם״א. תב י/ם ושו״ע טור א ם״ב.
 רמב״ם שם. י ורש״ רע״א לנג[, כתובות ב־ג. כה, דברים ב תטז. רמז ב״מ מרדכי מהוורתא. ד״ה שם בתום' ר״י קפ

)פן שם ושו״ע טור יוסיף(. )לא ה״א פ״ה חובל הל׳ הב׳ בתירוץ ד ם״ק קו״א וראה ם״ב. שם ורמ״א טור
א. ם״ק שם וסמ״ע פרישה וראה יוסיף(. דעת על שאף םפ״ג, שביעית עקיבא כרבי הלכה )שאפשר

א. פה, סנהדרין גם וראה שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם ג אסור(. לאלתר לפנותו
 טור ה״ב. שם רמב״ם ע״ב. נח, דף סנהדרין לקיש ריש ד סי״ט. לעיל ראה קפא
שם. ושו״ע דשביעית. גי פרק סוף במשנה עקיבא רבי קפב
יג. ב, שמות ה דמותר תטז )רמז מציעא בבא סוף מח־כי עיין קפג

ם״א. שם לבוש שם. לקיש ריש ו סי״ט(, סוף לעיל הובא טפחים. מג׳ פחות בזר לחפור
 ווייל( מהר״י שו״ת )שבסוף בנימוקיו מריזבורק מהר״ם ז אבלו מקום )עושה א עז[, במשנה בתרא מבבא שראייתו

לעיל וראה ד. ם״ק שם םמ״ע שם. רודא חרם. דין ד״ה שוין. וגובה עומק ושם שלשה( גבוה או שלשה עמוק
סי״א. קצט סי׳ םי״ד. נה סי׳ או״ח הלכה )שאפשר ד ם״ק קו״א וראה סכ״ג־ד. כדלעיל קפד

אחרון לקונטרס ציונים
 ר״ע של רבו יהושע רבי כנגד בדפו״ר)אפילו כ״ה עו ב. סב, יבמות ראה עב
הפוסקים כללי וראה ב(. לט, פסחים )ראה הוצאת בשעת דשלא מתני׳, ד״ה ב( )עב, שם ב״מ עג

ו. כלל וההוראה כלל. להוציא רשאי אינו זבלים
 ומר מרבו ולא מחבירו עקיבא כרבי )הלכה ע״ב עז ב. קיח, שם בגמרא עד
 מרבו(. אפילו הלכה סבר בשעת דשלא עקיבא, כרבי לפסוק יש בוראי א״כ עה

לפנותם. ע״ר אפילו אסור זבלים הוצאת


