
נושא ז

בין אדם לחברו
שובלאלאסף



תלמיד יקר לפני שאנחנו צוללים לעולמם של התנאים  
!ביצועי הבנה שלפניך6הקפד על ניתוח המשנה לפי 

יסודות  
ע"תושב

אוצר  
מילים

מושגי  
תוכן

מבנה

פרשנות  
והיסק

תורת  
חיים

לשון חכמים  
תרגם את המילים  

במשנה בלשונך

מושגים
זהה מושגים והסבר 

אותם בלשונך

ק"חא–מבנה 
זהה את מרכיבי 

ט"כאמד:המשנה

פרשנות והיסק
ביצועי הבנה 

במשנה

תורת חיים
זהה ערך משמעותי  

במשנה שנוגע לחיים  
שלך

?איך נלמד נכון

ע"יסודות תושב
נלמד על מהותה  

ומאפייני תורה שבעל  
פה



!                                                                 תלמידים יקרים

מתוך',נזיקיןסדר'ממשניותבמבחרנעסוקשלפנינובנושא
בתראבבאומסכת(ו,ג-אמשניותגפרק)קמאבבאמסכת

,לחברואדםשביןבענייניםהעוסקות,(ח-ז,גמשניותבפרק)
.הציבוריובמרחבהרביםברשותראויהוהתנהלותזהירות

בתקופת!שאלה–הלימודאתשנתחיללפני
ברורותהנחיותהוציאהבריאותמשרדהקורונה

,הציבוריובמרחבהרביםברשותלהתנהלות
,מרחקשמירת,כראוימסכותעטייתחובת
!כנסתביתסגירתואפילוחיטוי

?    מה דינו של אדם שאינו מקפיד על ההוראות



?מה המקור בתורה לאיסור להזיק

,להזיקשאסורכתובבובתורהמיוחדפסוקאין
מקורחיפשורביםופוסקיםפרשניםזאתובכל

.נזקעשייתאיסורעלללמודניתןממנובתורה

מהיכן נלמד את  
האיסור לעשות  

?נזק

–אולי מ 
"  לא תגנוב"
!?"לא תגזול"



רום מצוות עשה "ספר המצוות לרמב

שנאהבכמוקצתנואתקצתנולאהובשצונו

כחמלתי,לאחיואהבתיחמלתיושתהיה.עצמנו

שיהיהמהוכל,ובגופובממונו,לעצמיואהבתי

לעצמישארצהמהוכל.אותוירצהאםברשותו

למיאולעצמישאשנאמהוכל,כמוהולוארצה

:יתעלהאמרווהוא.כמוהולואשנאבישידבק

.(יח,יטויקרא)"כמוךלרעךואהבת"

מצוות אהבת הריע

הסבירו את מצוות  
"  ואהבת לרעך כמוך"

ם"לפי הרמב

הסבירו איך נלמד  
את האיסור להזיק 
!ממצוות אהבת הריע



רמגספר החינוך מצוה 

כמוממונוועלישראלעלשנחמולכלומר,נפשאהבתמישראלאחדכללאהוב

.(יח,יטויקרא)"כמוךלרעךואהבת"שנאמר,וממונועצמועלחומלשאדם

לחברך,עליךששנוימה]"תעבידלאלחברךסנידעלך"לברכהזכרונםואמרו

גדולכללזה:עקיבארביאמר":בספריואמרו.(א"עלאשבת)[תעשהלא

,כנפשוחבירושהאוהב.בכךתלוייןשבתורהמצוותשהרבהכלומר."בתורה

יסיגולא,בדבריםולאבממוןיונהוולא,אשתואתינאףולא,ממונויגנובלא

הדברידוע,בזהתלויותאחרותמצוותכמהוכן.צדבשוםלויזיקולא,גבולו

.דעתבןלכל

פירוש 
המצווה

תוצאה  
מעשית של  

המצווה

מצוות אהבת הריע

הסבירו איך נלמד  
את האיסור להזיק 
!ממצוות אהבת הריע



קוקה"הראי
ב-א, אהבה–מידות , מוסר אביך

?הסבירו מהו הקו המנחה לאהבת הבריות

המעשיםכלאהבת.לכלבלבמלאהלהיותצריכההאהבה

,האדםכלאהבתכ"אח,לכלקודמתהיא,(הברואים)=

ישראלשעתידין,הכלכוללתשהיאישראלאהבתאחריה

אהבותהםאלהאהבותוכל.כולםהמעשיםכלאתלתקן

להםולגרוםטובהלהםלעשותאותםלאהוב,מעשיות

.עילוי

הסבירו את  
המושגים

אהבת כל  
המעשים

אהבות  
מעשיות

שימו להבדל 
!בניהם



?מהו הקו המנחה לאהבת הבריות

אהבת כל  
הברואים

אהבת כל בני 
האדם

אהבת ישראל

1

3

2

וכל אהבות אלה הם          . 2
...  אהבות מעשיות 

לעשות להם טובה

האהבה צריכה        1.
להיות מלאה בלב  

לכל

!?להרבות אהבהמה אנחנו עושים אז בואו נתבונן 



ג,כגתוספות בבא קמא דף 

'?תוסמהו הקו הקובע לדרך התנהלותו של אדם על פי דברי 1.

.שתפו במקרה להתנהלות זו2.

עצמוליזהרלאדםישיותר

.יוזקמשלא,אחריםיזיקשלא



להםלגרוםירצהשלאבודאי,בטובתםורוצההבריותאתאוהבכשאדם•

.החינוךספרוהסברם"הרמבכדברי,נזק

ולעשותלפעוליש.בכללההיצירהאהבת,הבריותאהבתהואהמנחההקו•

.קוקהרבכדברי,ההיפךאתולא,הבריאהלמעןחיובייםמעשים

.'תוסי"עפ,מאיתנואחדכלשללהתנהלותוהמנחההקומהו,למדנוועוד•

נזקגרםוהואהציבוריבמרחבהתנהלותובאופןנזהרלאהאדםאם,לכן•

לבצעשישקבעואףחכמים.כךעלולפצותולולשלםחייבהוא,לאחר

.לממונואולזולתנזקשתמנענהפעולות

?מה למדנו–אז לסיכום 



"בור"נזקי -מבוא קצר 

-אחד מ 
ארבע אבות '

הוא  ' נזיקין
.הבור

:בתורהכתוב
חְוִכי" ּבֹורִאיׁשִיְפתַּ

רִאיׁשִיְכֶרהִכיאֹו ּבֹּ
ֹּא ֶסּנּוְול לְיכַּ ָׁשָמהְוָנפַּ
ל:ֲחמֹוראֹוּׁשֹור עַּ ּבַּ

ּבֹור לֵּםהַּ ֶכֶסףְיׁשַּ
"...ִלְבָעָליוָיִׁשיב

שלהתכונהמה
תחילתו?בור

.לנזקעשייתו
עומדתהתקלה

והעוברבמקומה
ניזוקעליו

–בורתולדות
סכינו,אבנו

[חבית,כד]ומשאו
ברשותשהניחם
ונתקלוהרבים

בהם



מסכת בבא קמא פרק ג משנה א

ים  ְרׁשּות ָהַרבִּ יַח ֶאת ַהַכד בִּ ַהַמנִּ

ְתַקל ָבּה ּוְׁשָבָרּה  .  ָפטּור–ּוָבא ַאֵחר ְונִּ

ם ֻהַזק ָבּה  ית –ְואִּ ְזקֹוַחָיבַבַעל ֶהָחבִּ .  ְבנִּ

–המניח את הכד ברשות הרבים 
?מהם שני המקרים–מקרה זה מתפצל לשני מקרים 1.
?במקרה של נזק ומה הטעם' אחריות'על מי מוטלת ה2.

'מקרה א

'מקרה ב

?היה עליו להסתכל בדרך בה הוא הולך? מדוע הנתקל פטור



ט"כאמדנארגן את המשנה בטבלת 

טעםדיןמקרהאומרכותרת

יחַ  ְתַקל ָבּה ּוְׁשָבָרּהַהַמנִּ ים ּוָבא ַאֵחר ְונִּ ְרׁשּות ָהַרבִּ ,  ֶאת ַהַכד בִּ

ם ֻהַזק ָבּה. ָפטּור ית , ְואִּ ְזקֹוַחָיבַבַעל ֶהָחבִּ . ְבנִּ

משימת  
מבנה



מסכת בבא קמא פרק ג משנה א

יַח ֶאת ַהַכד  ים שהיה עייף והניח לנוח : כגוןַהַמנִּ ְרׁשּות ָהַרבִּ בִּ

ְתַקל ָבּה ּוְׁשָבָרּה  טּור–ּוָבא ַאֵחר ְונִּ הנתקל                      פָּ

שים  )לפי שאין דרך בני אדם להתבונן בדרכים , מלשלם על מה ששבר

.  (נלמד בהמשך, לב זאת מחלוקת

ם ֻהַזק ָבּה  –הנתקלְואִּ

ית  ְזקֹוַחיָּבהכדַבַעל ֶהָחבִּ שכל , ואפילו הפקיר את החביתְבנִּ

כאילו לא , המפקיר את נזקיו שלא היה לו רשות מתחלה לעשותן

.  הפקירן

ביאור המשנה

'מקרה ב
ר "המניח את הכד ברה

'מקרה א

מי המזיק  
בכל מקרה



ב, כזבבא קמא דף , תלמוד בבלי

!                                                                            ומיזלליה לעיוני איבעי? פטוראמאי

![  היה עליו להסתכל בדרך בה הוא הולך? מדוע הנתקל פטור]

:[רבשלבשמורבשלהמדרשבביתאמרו]דרבמשמיהרבדביאמרי

.חביותכולההרביםרשותבממלא

שנובאפילה:אמרשמואל

.זויתבקרן:אמריוחנןרבי

,במערבאמרוכך]עולא'דרמשמיהבמערבאאמריהכי,אשילרבאבא'רליהאמר

.בדרכיםלהתבונןאדםבנישלדרכןשאיןלפי:[עולא'רשלבשמו,ישראלבארץ

הגמרא דנה בשאלה מדוע במקרה הראשון                                     
?האחריות איננה מוטלת על הנתקל אלא על בעל הכד

שואלת  
הגמרא

תשובת רב

תשובת  
שמואל

עולאתשובת 

תשובת רבי 
יוחנן



תרשים זרימה

'  נתקל'מה דין 
?והזיק

עולאלפי 
אמריבמערבא

לא נחשב     
פושע

לכן הנתקל תמיד  
פטור

לפי רב שמואל  
ורבי יוחנן

נחשב פושע

לכן רק במקרה  
מסוים הנתקל  

בממלא  : פטור
,  באפילה, חביות

זויתבקרן 



טבלת סיכום 
?"או לא פושע" פושע "מחלוקת אמוראים בדין נתקל 

עלמוטלתאיננההאחריותבמשנההראשוןבמקרהמדועבשאלהדנההגמרא•

חפץמונחאםולראותלהסתכלעליומוטללאהאם.הכדבעלעלאלאהנתקל

?בולהיתקלשלאולהיזהרהולךהואבהבדרךכלשהוא

להסתכלההולךעלשאכןמסביריםיוחנןורבישמואל,רב–אמוראיםשלושה•

מדוברלפיהםאך,הדרךעלהמונחיםלחפציםלזיקלאכדיהולךהואבהבדרך

.להיזהריכולהיהלאהנתקלבהם(אוקימתא)מסוימיםבמצביםבמשנה

בתשובתו.הגמראלשאלתאחרתהשיבישראלארץאמוראיבשםעולאהאמורא•

.הולךהואבהבדרךלהסתכלאדםשעלההנחהאתשוללהוא



מסכת בבא קמא פרק ג משנה ב

ים ְרׁשּות ָהַרבִּ ם בִּ ,                                             ַהּׁשֹוֵפְך ַמיִּ
ְזקֹוַחָיב, ְוֻהַזק ָבֶהן ַאֵחר .  ְבנִּ

יַע ֶאת ַהּקֹוץ ית,      ַהַמְצנִּ ,                                          ְוֶאת ַהְזכּוכִּ
ים ,                                            ְוַהּגֹוֵדר ֶאת ְּגֵדרֹו ְבקֹוצִּ

ים ְרׁשּות ָהַרבִּ ,                                               ְוָגֵדר ֶׁשָנַפל לִּ
יםְוֻהְזקּו ֵחרִּ ְזָקןַחָיב,  ָבֶהן אח .ְבנִּ

שופך מים ברשות הרבים ונזקים נוספים ברשות הרבים

?בכל מקרההדיןמה ?  המקריםמה ? כמה חלקים במשנה
?הוא חייבדיןומאיזה ? הטעםמה 

12

3

4

רישא

סיפא



ט"כאמדנארגן את המשנה בטבלת 

טעםדיןמקרהאומרכותרת

םַהּׁשֹוֵפְך ְרׁשּותַמיִּ יםבִּ ְזקֹוַחָיב,ַאֵחרָבֶהןְוֻהַזק,ָהַרבִּ .ְבנִּ
יעַ  יתְוֶאת,ַהּקֹוץֶאתַהַמְצנִּ יםְּגֵדרֹוֶאתְוַהּגֹוֵדר,ַהְזכּוכִּ ,ְבקֹוצִּ

ְרׁשּותֶׁשָנַפלְוָגֵדר יםלִּ יםָבֶהןְוֻהְזקּו,ָהַרבִּ ֵחרִּ ְזָקןַחָיב,אח .ְבנִּ

משימת  
מבנה



מסכת בבא קמא פרק ג משנה ב

ים  ְרׁשּות ָהַרבִּ ם בִּ כגון בימות  , אפילו ברשותַהּׁשֹוֵפְך ַמיִּ

קֹוהשופך מיםַחיָּב,ְוֻהַזק ָבֶהן ַאֵחר, הגשמים זְּ נִּ בְּ
.  מדין נזקי בור[ הטעם]

יַע ֶאת ַהּקֹוץ ית , ַהַמְצנִּ ולא , ברשות הרביםְוֶאת ַהְזכּוכִּ

ים , הצניעם כראוי והזיקו שעשה  –ְוַהּגֹוֵדר ֶאת ְּגֵדרֹו ְבקֹוצִּ

גדר קוצים בינו ובין רשות הרבים והקוצים בולטים לרשות  

ים, הרבים ְרׁשּות ָהַרבִּ יםְוֻהְזקּו, ְוָגֵדר ֶׁשָנַפל לִּ ֵחרִּ ,  ָבֶהן אח
ְזָקןַחָיבהרי זה  .ְבנִּ

ביאור המשנה

מה  
?החידוש



א,לבבא קמא דף , תלמוד בבלי

שדותיהןבתוךוזכוכיותיהםקוצותיהםמצניעיםהיוהראשוניםחסידים:רבנןתנו

.המחרישהיעכבשלאכדי,טפחים'גלהןומעמיקים

זרק]בדגלתלהושדירבא.[באשהקוציםאתשרף]בנוראלהושדיששתרב

.[החידקל-דגלתלנהראותם

לקיים,[בחסידותלנהוגשרוצהמי]חסידאלמהוידבעימאןהאי:יהודהרבאמר

.[נזיקיןעניינייקיים]דנזיקיןמילי

.[אבותענייני]דאבותמילי:אמררבא

.[ברכותענייני]דברכותמילי:להואמרי

'חסידים הראשונים'הנהגת . א
שלוש הדרכות במה להשקיע על מנת להתרגל לנהוג בחסידות. ב

מי נקרא  
?חסיד

דוגמאות

1

2

3



א"מהרש, איידלסהיודה הלוי ר"בהרב שמואל אליעזר 
חידושי אגדות בבא קמא דף ל עמוד א

במעשיולאדםשישולפי...טובהיותרצדעלמעשיושעושהמיעלנאמרחסיד•

רבקאמר.לעצמווטוב,לבריותוטוב,לשמיםטוב:דהיינו,חלקים'גהטובות

מעשיולתקןיכולדאז,דנזיקיןמילילקייםחסידאלמהוידבעימאןיהודה

.לבריותטובשיהיה

.במדותלעצמוטובשיהיהמעשיויתקןדאזדאבותמילידלקייםקאמרורבא•

.לשמיםטובשיהיהיתקןדאזדברכותמילידלקייםלהואמרי•

שלטוביםבמעשיםחלוקיםמיני'גמהניאחדכלנקטאמוראימהניאחדוכל•

.[החלקיםאחדעלהצביעהאמוראיםמאותםאחדכל]=אדם

'?  חסידות'מסביר מהי , א"המהרש
.ובאלו תחומי חיים מעשי החסידות יבואו לידי ביטוי זהו שלושה  

?תחומים



לזכרוןתרשים זרימה 
'חסיד'-תחומים ב 3

טוב 
לשמים 

טוב 
לעצמו

טוב 
לבריות

דברכותלקיים מילי 

לקיים מילי דאבות

דנזיקיןלקיים מילי 



מסכת בבא קמא פרק ג משנה ג

יא יםַהמֹוצִּ ְזָבלִּ ים לִּ ְרׁשּות ָהַרבִּ ְבנֹו ְוֶאת ַקּׁשֹו לִּ ,    ֶאת תִּ

ְזקֹוַחָיב, ְוֻהַזק ָבֶהן ַאֵחר .ְוָכל ַהּקֹוֵדם ָבֶהן ָזָכה, ְבנִּ

יֵאל אֹוֵמר לִּ ן ַגמְּ עֹון בֶּ מְּ ן שִּ :                                                                                      ַרבָּ

יןָכל  יקּוַהְמַקְלְקלִּ זִּ ים ְוהִּ ְרׁשּות ָהַרבִּ ,   בִּ

ין .     ְוָכל ַהּקֹוֵדם ָבֶהן ָזָכה, ְלַׁשֵלםַחָיבִּ

יםַההֹוֵפְך ְרׁשּות ָהַרבִּ ,                                                                         ֶאת ַהָּגָלל בִּ

ְזקֹוַחָיב, ְוֻהַזק ָבֶהן ַאֵחר :ְבנִּ

המוציא תבן וקש לרשות הרבים

1

2

?הטעםומה ? הדיןמה ? המקרהמה ! שימו לב

דעת תנא 
קמא

דעת  
ג"רשב



מסכת בבא קמא פרק ג משנה ג

יא ים ַהמֹוצִּ ְרׁשּות ָהַרבִּ ְבנֹו ְוֶאת ַקּׁשֹו לִּ ואחר כך  , כדי שירקבוֶאת תִּ

ים ישתמש בהם ְזָבלִּ ַחָיב, ָבֶהן ַאֵחרְוֻהַזק , לזבל בהם את שדותיו–לִּ
ְזקֹו המוציא ָזָכה ובא ונטלן ַהּקֹוֵדם ָבֶהן ְוָכל .כדין בורו שהזיק, של ניזקְבנִּ

כדי שלא יניחם ברשות הרבים, שקנסוהו חכמים והפקירם. בהם

יֵאל אֹוֵמר לִּ ן ַגמְּ עֹון בֶּ מְּ ן שִּ יןָכל : ַרבָּ ְרׁשּות ַהְמַקְלְקלִּ ים בִּ ואפילו ָהַרבִּ

יקּועושים ברשות זִּ ין,  ְוהִּ אם מונחים שלא ברשות ָכל ַהּקֹוֵדם  וְ , ְלַׁשֵלםַחָיבִּ

.    שלא יקלקל את רשות הרביםשקנסוהו חכמים –ָבֶהן ָזָכה לזכות 

יםצואת בקר ַהָּגָלל ֶאת ַההֹוֵפְך ְרׁשּות ָהַרבִּ והפכו כדי שהגלל הוא הפקר , בִּ

ְזקֹו ַחָיב, ָבֶהן ַאֵחרְוֻהַזק ,לזכות בו שהואיל והתכוון לזכות בו הריהו שלו ְבנִּ

:וחייב בנזקו

המוציא תבן וקש לרשות הרבים

ביאור המשנה

דעת תנא  
קמא

מוסיף  ג"רשב
שהמוציא חייב  

גם אם עשה  
!ברשות

!שימו לב
' ההופך'מדוע 
?בנזקחייב



ב,נבבא קמא דף , תלמוד בבלי

. לא ְיַסֵּקל אדם מרשותו לרשות הרבים:תנו רבנן

.אחדחסידומצאו,הרביםלרשותמרשותומסקלשהיהאחדבאדםמעשה

לרשותשלךשאינהמרשותמסקלאתהמהמפני,[טפש,ריקאדם]ריקה:לואמר

.עליולגלג!שלך

.אבניםבאותןונכשלהרביםרשותבאותומהלךוהיה,שדהולמכורנצרךלימים

לרשותשלךשאינהמרשותמסקלאתהמהמפני,חסידאותוליאמריפה:אמר

.שלך

מעשה בחסיד אחד
לחסידהשדההפגש והשיח בין בעלאתהציגו

מסכת בבא קמא דף נ עמוד בי "פירוש רש

.למוכרהעתידאתהשמא-שלךשאינהמרשות

.שלוהואימיוכלהרביםרשות-שלךלרשות



ב,נבבא קמא דף , תלמוד בבלי

מעשה בחסיד אחד
ניתוח המעשה

איך הגיב בעל  

?ומדוע? השדה
מה אירע לבעל  

?השדה

מה אמר החסיד  

?לבעל השדה

?ממעשה זהלומדיםמה המסר שאנחנו 

?לעצמינו ממעשה זהלוקחיםמה אנחנו

מה המסר שלימד  

החסיד את בעל  

?השדה

מה עשה בעל  

?השדה



מסכת בבא קמא פרק ג משנה ו

ם ֶׁשָהיּו  יןְׁשַניִּ כִּ ַהלְּ יםמְּ ְרׁשּות ָהַרבִּ ,  בִּ

ץֶאָחד  ַהֵלְךְוֶאָחד רָּ ,  מְּ

יםאֹו ֶׁשָהיּו ְׁשֵניֶהם  צִּ ,  רָּ

יקּו ֶזה ֶאת  זִּ יןְׁשֵניֶהם -שלא בכוונה ֶזה ְוהִּ .ְפטּורִּ

הליכה וריצה ברשות הרבים

?הדין בכל מקרהמה ? המקריםהסבירו מה 

1

2

3

מה הטעם לפטור  
הרי  2-במקרה ה

?  רק הוא רץ



ב-א,לבבבא קמא דף , תלמוד בבלי

.                                                                                    בערב שבת בין השמשות? במה דברים אמורים. פטור–אחד רץ ואחד מהלך 

.  חייב–אחד רץ ואחד מהלך , בחולאבל 

.  פטורין-אפילו בחול , שניהם רצין

.  מפני שרץ ברשות, שהוא פטור-בערב שבת בין השמשות ...

בבין  )איזה רשות יש לרוץ בערב שבת ]? בערב שבת מאי ברשות איכא

([השמשות

לקראת : ואמרי לה. מלכתאבואו ונצא לקראת כלה : חנינא' רדאמר, חנינא' כדר

. מלכתאשבת כלה 

. בואי כלה, בואי כלה: ואמר[ ועומד]וקאי, רבי ינאי מתעטף

הגמרא מסבירה מתי נאמר הפטור                                                           
?של אחד היה רץ או שניהם היו רצים

?מה הטעם

?מתי



רבנו חננאל
א,לבמסכת בבא קמא דף 

חנינא' כרברשות מצוה פירוש ? מאי ברשות

דהוה מרקד ואזיל ואמר בואו ונצא לקראת כלה                                          

.ואמרי לה לקראת מלכה

מאחר שמותר לרוץ בערב שבת לצורכי  –" רשות מצוה"
.לכן הרץ שפגע יהיה פטור, השבת–מצווה 

מדובר במילים " רשות"רבנו חננאל מסביר באיזו 
"מפני שרץ ברשות"



טבלת סיכום

הטעםהדיןהמקרה
ם ֶׁשָהיּו  יןְׁשַניִּ ים  ְמַהְלכִּ ְרׁשּות ָהַרבִּ בִּ

יקּו ֶזה ֶאת ֶזה   זִּ ְוהִּ

–ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהֵלְך 
בערב שבת בין השמשות והזיק לחברו

–ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהֵלְך 
ביום חול והזיק לחברו

ים ביום חול                             ְׁשֵניֶהם ָרצִּ
יקּו ֶזה ֶאת ֶזה זִּ ְוהִּ

יּו  הָּ ם שֶּ ַניִּ יןשְּ כִּ ַהלְּ יםמְּ ַרבִּ שּות הָּ רְּ ַהֵלְך, בִּ ד מְּ חָּ אֶּ ץ וְּ ד רָּ חָּ יּו  , אֶּ הָּ אֹו שֶּ
ים צִּ ם רָּ ֵניהֶּ ה ,  שְּ ת זֶּ ה אֶּ יקּו זֶּ זִּ הִּ ם –שלא בכוונה וְּ ֵניהֶּ יןשְּ טּורִּ פְּ



הקדמה קצרה

נלמד משניות ממסכת בבא , "בין אדם לחברו'בחלקו השני של הנושא •

.  תחילת המסכת עוסקת בדיני שותפים והלכות שכנים, בתרא

המשניות מפרק שני במסכת עוסקות במגבלות המוטלות על אדם בנוגע  •

המסר של מגבלות אילו הוא . לשימושים שונים בשטח ששייך לו

על האדם להיות מודע להשלכות הסביבתיות  , שלמרות שהשטח שלו

ולהימנע מפגיעה ישירה או עקיפה בשכניו או בסביבה  , של מעשיו

.   כולה



ראליהקצת 

לרחובפתוחיםהבתיםהיולא,הקדומהבתקופה•
לכמהמשותפתלרובשהייתה,חצרלתוךאלא

לתשמישיהםבחצרהשתמשוהבתיםודיירי,בתים
בעלילשנישייכתהייתהכזאתחצר.השונים

."השותפיםחצר"נקראת,יותראובתים

ובתי":בתראבבאמסכתבתחילתי"רשכתבוכן•
חכמיםששנוחצירותוכללתוכופתוחיןשניהן
"בחצרתשמישןורובהןהבתיםלפני

אילו שימושים  
?מותרים בחצר

חצר

דייר

דיירדייר

דייר

רשות הרבים



פרק ב משנה גבתראמסכת בבא 

יָּדֹו , ֶׁשֶבָחֵצרֲחנּות חֹות בְּ מְּ :  ְולֹוַמר לֹויָּכֹול לִּ

ּקֹול " יׁשֹׁן מִּ י ָיכֹול לִּ יןֵאינִּ ְכָנסִּ ּקֹול ַהנִּ יןּומִּ ".  ַהיֹוְצאִּ

ָבל  יםאח ה ֵכלִּ ,  יֹוֵצא ּומֹוֵכר ְבתֹוְך ַהּׁשּוק, עֹושֶּ

ָבל  יָּדֹו אח חֹות בְּ מְּ :  ְולֹוַמר לֹוֵאינֹו יָּכֹול לִּ

יׁשֹׁן" י ָיכֹול לִּ יׁש, ֵאינִּ ּקֹול ַהַפטִּ ֹׁא מִּ ּקֹול, ל ֹׁא מִּ ְול

ם ינֹוקֹות, ָהֵרַחיִּ ּקֹול ַהתִּ לֹא מִּ ":וְּ

פתיחת חנויות  ומסגרות חינוכיות בחצר

?הטעםומה ? הדיןמה ? המקריםהסבר את 

רישא

סיפא

באיזה נזק  
?מדובר

זהו סתירה בין 
!הרישא לסיפא



פרק ב משנה גבתראמסכת בבא 

כל אחד יָּכֹול , -אחד מבני חצר רוצה לפתוח חנות בחצר ֶׁשֶבָחֵצר ֲחנּות

יָּדֹו מבני החצר  חֹות בְּ מְּ ּקֹול : ְולֹוַמר לֹולִּ יׁשֹׁן מִּ י ָיכֹול לִּ רעשֵאינִּ

ין ְכָנסִּ ּקֹול ַהנִּ יןּומִּ .  לחנות פתחתַהיֹוְצאִּ

ָבל  ה אח ים אדם בתוך ביתו עֹושֶּ את הכלים יֹוֵצא ּומֹוֵכר ו, למכור ֵכלִּ

ָבל , ולא בחצרְבתֹוְך ַהּׁשּוק  יָּדֹו אחד מבני החצרֵאינֹו יָּכֹול אח חֹות בְּ מְּ לִּ
יׁשֹׁן: ְולֹוַמר לֹו י ָיכֹול לִּ יׁש , ֵאינִּ ּקֹול ַהַפטִּ ֹׁא מִּ , שאתה עושה בו כליםל

ם  ּקֹול ָהֵרַחייִּ ֹׁא מִּ שכן דרך אדם רגיל לעשות מלאכתו  , שאתה טוחן בהםְול

ינֹוקֹות , בתוך ביתו ּקֹול ַהתִּ לֹא מִּ אין בני החצר , אם הוא מלמד תורהוְּ

:מפני שעוסק במצוות תלמוד תורה, יכולים לעכב בעדו מללמד

פתיחת חנויות  ומסגרות חינוכיות בחצר

ביאור המשנה



א,כאדף –ב,כדף בתראבבא , תלמוד בבלי

מדוע שונה הדין ברישא של המשנה מאשר ]? מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא

[?בסיפא

ומתקנת,רבןביתשללתינוקות[עלללמדבאההסיפא]אתאןסיפא:רבאאמר...

.ואילך(שניביתימיבסוףגדולכהןהיה)גמלאבןיהושע

,שמוגמלאבןויהושעלטובהאישאותוזכורברם:רבאמריהודהרבדאמר

.מישראלתורהנשתכחהואשאלמלא

.תורהלמדהיהלא-אבלושאיןמי,תורהמלמדו-אבלושישמי,שבתחלה

םולמדתם-(יט,יאדברים)"אותםולמדתם"?דרושמאי .ַאתֶּ

הגמרא מנמקת מדוע שונה הדין ברישא מאשר בסיפא1.

השתלשלות תקנת בתי הספר2.

?מה חידש רבי יהושע בן גמלא3.

שואלת  
הגמרא

ביסוס  
התשובה

תשובת רבא

1



א,כאדף –ב,כדף בתראבבא , תלמוד בבלי

תצאמציוןכי"?דרושמאי.בירושליםתינוקותמלמדימושיביןשיהוהתקינו

.(ג,בישעיהו)"תורה

.ולמדעולההיהלא-אבלושאיןמי,ומלמדומעלוהיה-אבלושישמיועדיין

ומי,ז"יכבןז"טכבןאותןומכניסין,ופלךפלךבכלמושיביןשיהוהתקינו

.ויצאבומבעיט-עליוכועסרבושהיה

מדינהבכלתינוקותמלמדימושיביןשיהו,ותיקןגמלאבןיהושעשבאעד

.שבעכבןששכבןאותןומכניסין,ועירעירובכלומדינה

המשך השתלשלות תקנת בתי הספר
ותקנת רבי יהושע בן גמלא

תקנת רבי יהושע בן גמלא

2

4

3



חתם סופר, הרב משה סופר
א,כאבתראבבא 

החיוב'היולא...אבלושישלמיעולםמימותתינוקתמלמדיהיוכברד

לאיחידששוםשכןמכל.עצמועלאוהאבעלאלאהציבורעלמוטל

שיפוייסומקוםלבניוימציאוהאבתינוקותוקולדרךריבוילסבולהתחייב

כןאם,הציבורעלוהוטלגמלאבןיהושעמשתיקנואך.לסבול'השכני

לסייעוזהבןשלחיובוהיטל,בןלושאיןמיאפילויחידכלעלהדיןהוא

.בשכונתולגורלהניחולהציבוראולאביו

?מה החידוש בתקנת יהושע בן גמלא
הקמת מסגרת חינוך היא חובה ציבורית



פרק ב משנה זבתראמסכת בבא 

ין יקִּ חִּ ים ְוָחֵמׁש ַאָמהַמרְּ יר ֶעְשרִּ ן ָהעִּ יָלן מִּ , ֶאת ָהאִּ

ְקָמה  ים–ּוְבָחרּוב ּוְבׁשִּ ּׁשִּ מִּ .  ַאָמהחח

אּול אֹוֵמר א שָּ :ַאבָּ

יַלן ְסָרק  ים–ָכל אִּ ּׁשִּ מִּ . ַאָמהחח

הרחקת עצים מהעיר

?הטעםומה ? הדיןמה ? המקרהמה 

מה הטעם



פרק ב משנה זבתראמסכת בבא 

ין יקִּ חִּ ן ַמרְּ יָלן מִּ ים ְוָחֵמׁש ַאָמה קצהֶאת ָהאִּ יר ֶעְשרִּ שכן  ָהעִּ

ְקָמה , נוי הוא לעיר כשיש מרחב פנוי לפניה שענפיהם  ּוְבָחרּוב ּוְבׁשִּ

ים–יש להרחיק , מרובים ּׁשִּ מִּ אּול אֹוֵמר. ַאָמהחח א שָּ ָכל : ַאבָּ
יַלן ְסָרק  ים–שאינו עושה פירות אִּ ּׁשִּ מִּ . ַאָמהחח

הרחקת עצים מהעיר

ביאור המשנה



תלמוד בבלי  
ב,כדדף בתראמסכת בבא 

מה הטעם שצריך להרחיק  ]מאי טעמא 

?[את האילן מן העיר

.העירנויימשום : עולאאמר 

שאלה
מדוע אסור לבעלי קרקעות הסמוכות לעיר                                       

??לטעת בשטחם עצי סרק

י  "רש
דף כד עמוד בבתראמסכת בבא 

–' את האילן מן העירמרחיקין'
,  העירנוייבגמרא מפרש משום 

לפי שנוי לעיר כשיש מרחב פנוי  
.לפניה

היכן נאמר דין  
?לפי דעתך



ן"חידושי הרמב, הרב משה בבן נחמן
ב,כדדף בתראמסכת בבא 

נויידמשום[שם'בגמ]עולאאמר...
זותקנהשאיןליהפשיטא,הואהעיר
לארץבחוצהאבל.ישראלבארץאלא
,כלוםבהתקנוולאשיעכבהדיןמןאין

כתבוכן...יושביהבפנישתינוולהלואי
שאיןהטעם(שםבתראבבא)ל"זי"רש

לאמינהשמע,ישראלארץתפארתזו
.ישראלבארץאלאזהדבראמרו

חתם סופר, הרב משה סופר
ב,כדדף בתראמסכת בבא 

...ן"רמבעיין.נוימשוםעולאאמר

פירוש.ותינוולתינווללארץדחוץ

ויתיישבויושביהיעזבווהלוואי

.ישראלבארץ



פרק ב משנה חבתראמסכת בבא 

ין יקִּ חִּ יר ַמרְּ ן ָהעִּ יםּגֶֹׁרן ָקבּוַע מִּ שִּ הֲחמִּ .ַאמָּ

ֹׁא ַיעחֶשה ָאָדם  ,      ְבתֹוְך ֶׁשלֹוּגֶֹׁרן ָקבּוַע ל

ם ֵכן ֶיׁש לֹו  יםֶאָלא אִּ שִּ ה ֲחמִּ .  ְלָכל רּוחַ ַאמָּ

יק חִּ ירֹוּוַמרְּ נִּ ֵברֹו ּומִּ יעֹוָתיו ֶׁשל חח ְנטִּ ,מִּ

יק לֹא ַיזִּ ֵדי שֶּ .כְּ

מניעת נזק סביבתי

ראליהאוצר מילים וקצת : לפני שנבין את המשנה. א

?

?

?

דין או 
טעם

גורן הוא מקום  
זריית ודישת  

. התבואה בשדה
בשעת זריית 

החיטה המוץ עף 
ועלול להזיק  

, לבני אדם
.לעצים ולתבואה



פרק ב משנה חבתראמסכת בבא 

ין יקִּ חִּ יר ַמרְּ ן ָהעִּ יםּגֶֹׁרן ָקבּוַע מִּ שִּ הֲחמִּ .ַאמָּ

ֹׁא ַיעחֶשה ָאָדם ּגֶֹׁרן ָקבּוַע ְבתֹוְך ֶׁשלֹו ,     ל

ם ֵכן ֶיׁש לֹו  יםֶאָלא אִּ שִּ ה ֲחמִּ .  ְלָכל רּוחַ ַאמָּ

יק חִּ ירֹוּוַמרְּ נִּ ֵברֹו ּומִּ יעֹוָתיו ֶׁשל חח ְנטִּ ,מִּ

יק לֹא ַיזִּ ֵדי שֶּ .כְּ

מניעת נזק סביבתי

?כמה חלקים במשנה. ב
?הטעםומה ? הדיןמה ? המקרהמה . ג



פרק ב משנה חבתראמסכת בבא 

ין יקִּ חִּ יר ַמרְּ ן ָהעִּ ֶרן ָקבּוַע מִּ יםּגֹׁ ּׁשִּ מִּ ַאָמהחח

.  מפני המוץ המזיק לבני העיר

ֶרן ָקבּוַע ְבתֹוְך ֶׁשלֹווכן ֹׁא ַיעחֶשה ָאָדם ּגֹׁ ,      ל

ם ֵכן  א אִּ לָּ יםרדיוס של ֶיׁש לֹו אֶּ ּׁשִּ מִּ .  ְלָכל רּוחַ ַאָמהחח

יק חִּ ירֹוּוַמרְּ נִּ ֵברֹו ּומִּ יעֹוָתיו ֶׁשל חח ְנטִּ ,מִּ

ֵדימרחק של  יקכְּ ֹׁא ַיזִּ .ֶׁשל

מניעת נזק סביבתי

ביאור המשנה. ד

מדוע יש הבדל 
?בניסוח הדין

דין+מקרה 

דין+ מקרה 

מקרה 

דין 



רבינו אשר
כלל קח סימן יש"הראת "שו

לפיודברדברבכלחכמיםדשיערו',יחפורלא'בפרקוהמדקדק

עד[שיעור]וסכוםקצבשידוע[והיכן]והיכא.להזיקשראוימה

,ידועשאין[והיכן]והיכא,השיעוריםכתבו,להזיקראויהיכן

חברושלמנטיעותיוומרחיק":כדתנן.יזיקשלאבכדיכתבו

נתיבותיהוכלנועםדרכידרכיה"כי."יזיקשלאבכדיומנירו

שלובתוךאדםיעשהשלאתורהוהקפידה,(יז,גמשלי)"שלום

.לחברוהיזקהגורםדבר

ולעיתים  , מדוע לעיתים כתבו חכמים שיעור עד היכן צריך להרחיק1.
?"כדי שלא יזיק"כתבו באופן כללי 

.מה יש ללמוד מכך שעל המזיק להרחיק את נזקו2.

התשובה

הלימוד


