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  תיחה ללימוד פרק שנים אוחזיןפ

  משניות הפרק. א

 .ועוד מלים מנחות, מבנה -תיות על תופעות ספרוותוכן על  עמדו. שנים אוחזיןפרק לימדו את משניות 

  :במסגרת מסכת נזיקין מסכת בבא מציעא והפרקמיקום . ב

 :וברקע הדיון השאלה אודות היחס בין הבבות, דנו במיקום משנה זוונים ראש

 :ראשונים .1

 .)ה שנים אוחזין"ש ד"רא 'תוס –להרחבה ( ה שנים אוחזין"תד. ב  )א

 .ה שנים אוחזין"ד. בא "ורשבן "רמב  )ב

  .ה נזיקין כולהו"י ד"וברש" חדא מסכתא היא... הלכתא כרבי יהושע בן קרחה: "עבודה זרה ו .2

 לחץ כאן והתרשמו מחלוקת המסכתות וממספור הפרקים, י קויפמן של המשנה"עיינו בכ  )א

 תסכמאתילפי קריטריון ענייני תכני או חלוקה  -לפי איזה קריטריון חולקה מסכת נזיקין   )ב

 . קיןהידוע לכם על תכני מסכת נזינסו לענות לפי ? לשלוש

; טו 'במהדורת הרב קאפח עמ, ם לחלוקה בהקדמתו לפירוש המשנה"הסבר הרמב -להרחבה   )ג

  .)מצורפים(ק "הקדמת המאירי לב

 :ם"לרמב ל מתוך השוואה למבנה משנה תורה"ניתן לקבל מבט על כל הנ .3

את מסכת חילק ם "הרמבמשפטים וראו כיצד -משנה תורה בספרים נזיקיןברפרוף בעיינו   )א

 .נזיקין

 .ם את ההלכות של הפרק שלנו"בדקו היכן הביא הרמב  )ב

 :להרחבה .4

 .983-982' עמ מבוא לנוסח המשנה, ן אפשטיין"רי   )א

 לחץ כאן 183-181' נשמת המשנה עמ, יעקב נגן' ר  )ב

 לחץ כאן ם"הרמבק של "יטיוטה של השער של ספר נזיקין בכ עמוד  )ג

  רקע מקראי. ג

תנו את הדעת לפרשיות של מציאות ולפרשיות ? במקרא יכולות לעמוד ברקע הפרק שלנו אילו פרשיות

  .שיש בהן יחלוקו
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  כ נתעסק "ה אח"ם למשנה ד"הקדמת הרמב

והתחיל . וחלק עניני המסכתא הראשונה לשלשה חלקים, סק בחלוקת הדברים בסדר נזיקיןכ נתע"אח

ומחובת . ודומיהם, והחבלות, וההבער, והבור, בבבא קמא וענינה בדיני הנזקים ומניעתם כגון השור

, כ בבא מציעא וענינה בדיני הטענות והפקרונות"אח. הדיין להקדים תחלה סלוק הנזקים מבני אדם

אחר דיני , כדרך שעשה הכתוב, וכל מה שראוי להסתפח לענין זה, והשכירות, והתביעות, הוההשכר 5 

כ בבא בתרא וענינה במשפטי חלוקת "אח. שור ובור והבער וכי ינצו אנשים דבר בדין ארבעה שומרין

ודינים , ובטול קשרי מסחר בהגלות מום, ודיני שכנים, ודינים השייכים בבתים משותפים, הקרקעות

ואיחר חלק זה מפני שכולו . ודיני ערבות והירושות, ופקים בעניני מקח וממכר והיאך לדון בהםהמס

  ,ולא נתבארו במקרא, קבלה ודברי סברא

 10  בית הבחירה למאירי מסכת בבא קמא פתיחה 

ל מסכת בבא קמא היא מסדר נזיקין והורגלנו "א זאת המסכתא ר"אמר מנחם בן שלמה לבית מאיר י

לסבה אשר הזכרנו בפתיחת החבור והיא כוללת עשרה פרקים וסדרם לפי  בלמודה אחר מסכת עדיות

שור שנגח את ' שור שנגח ארבעה וחמשה ה' המניח את הכד ד' כיצד הרגל ג' ארבע אבות ב' שטתנו א

הגוזל ומאכיל וכבר ידעת מה שנזכר ' הגוזל עצים י' החובל ט' מרובה ח' הכונס צאן לדיר ז' הפרה ו

והוא אמרם כלה נזיקין חדא מסכתא היא ופרשנו ענין המאמר בתלתא בבי ' א' במסכת עבודה זרה ז 15 

ל השער הראשון כי השער "ששלשתם מסכתא אחת חלוקה לשלשה שערים ונקרא הראשון בבא קמא ר

יתורגם בלשון ירושלמי בבא ונקרא השני בבא מציעא והשלישי בבא בתרא וענין שלשת המסכיות 

ינין במה שאין בו צד דיני נפשות כלל ובאו עניני השער הראשון לבאר אמנם הוא סובב לבאר עקרי הד

הדינין בתביעות הבאות מזה לזה מצד היזק המגיע ממנו לחברו הן מצד ממונו הן מצד עצמו ובאו עניני 

השער השני לבאר הדינין בתביעות הבאות דרך טענה מאדם לחברו לא מצד תביעה שמחמת היזק אבל  20 

יאה ופקדון והקנינים וההלואות ודרכי השאלה והשכירות והקבלנות ובאו עניני דרך טענה בעניני מצ

השער השלישי בעניני התביעות הבאות בקרקעות מצד היזק המגיע לשכנים מזה לזה בעניני דירתם או 

חזקת אחד במה שאינו שלו וכן בחלוקת הקרקעות המשותפים וחלוקת היורשים ועניני המורישים 

 :ות וקנינם ודיני הנחלות ותקון שטרותודיני מכירת הקרקע


