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A) The	  Mishna	  	  
1) What	  does	  the	  term		בהמה דקה    refer	  to?	  
2) What	  do	  we	  find	  in	  Sefer	  Breishit	  and	  in	  many	  other	  places	  in	  the	  Tanakh	  that	  make	  

this	  halacha	  concerning		בהמה דקה    quite	  jarring?	  
3) Why	  do	  you	  think	  that	  it	  would	  be	  forbidden	  to	  raise	  a		?בהמה דקה    
4) What	  do	  you	  think	  could	  be	  the	  meaning	  of		?מפני הקודשים    
5) What	  is	  it	  that		כוהנים    should	  not	  do	  in		?ארץ ישראל    
6) Why	  do	  you	  think	  that	  one	  should	  not	  raise		?חזירים    
7) What	  do	  you	  think	  is	  the	  rationale	  behind	  the	  halacha	  that		?אין פורסין נשבים ליונים    
8) Which	  halacha	  in	  this	  mishna	  is	  linguistically	  different	  from	  all	  the	  others	  in	  the	  

mishna?	  
9) How	  is	  the	  halacha	  that	  is	  linguistically	  different	  from	  the	  others	  nevertheless	  

linguistically	  identical	  to	  one	  of	  the	  others?	  
10) Which	  case	  in	  this	  mishna	  is	  halachically	  most	  related	  to	  this	  chapter?	  
11) What	  is	  the	  associative	  –	  not	  halachic	  –	  connection	  of	  this	  mishna	  to	  the	  chapter	  

(hint	  –	  see	  the	  verse	  quoted	  earlier	  in	  the	  chapter)?	  
12) Which	  case (or	  cases)	  in	  this	  mishna	  is	  not	  related	  to	  this	  chapter	  but	  rather	  to	  

different	  chapters	  of	  the	  tractate?	  	  
a) Which	  of	  the		אבות נזיקין    does	  it	  (or	  do	  they)	  relate	  to?	  
b) In	  which	  mishna	  of	  which	  chapter	  of	  the	  tractate	  have	  we	  early	  seen	  mention	  of	  

preventing	  damage	  by	  tying	  up	  an	  animal	  which	  some	  type	  of	  leash	  or	  rope?	  
13) Which	  cases	  in	  the	  mishna	  appear	  unrelated	  to	  the	  tractate	  at	  all?	  
14) How	  is	  the	  form	  of	  all	  the	  halachot	  in	  this	  mishna	  fundamentally	  different	  from	  just	  

about	  anything	  else	  we	  have	  seen	  in	  this	  tractate?	  
15) Take	  a	  broad	  overview	  of	  the	  first	  six	  chapters	  of	  the	  Tractate,	  think	  of	  the	  subject	  of	  

this	  chapter,	  and	  look	  at	  the	  first	  2	  words	  of	  the	  next	  chapter:	  classify	  what	  you	  see!	  
16) How	  might	  the	  answer	  to	  the	  previous	  question	  explain	  why	  this	  mishna	  is	  placed	  

where	  it	  is?	  
	  
	  

הערת שוליים בתלמוד הוצאת הרב שטיינזלץ  
"מדבר" בין במקרא בין בדברי חז"ל אינו אינו ישימון גמור שאין דבר גדל בו, אלא הכוונה למקום שאינו 

מיושב (מחמת מיעוט גשמים והעדר מעיינות), אבל יש נו צמחים הראויים למרעה.  
 

רש"י מסכת בבא קמא דף עט עמוד ב   
-בארץ ישראל אין מגדלין בהמה דקה  רץ שמבעיר את השדות וכל שדות א רץ ישראלמשום ישוב א 

סתמן דישראל. ישראל  
-אבל מגדלין בסוריא  ובחוצה לארץ מותר לגדל דלא חיישינן לישוב ואם יפסידו שדות  ...ארם צובה  

אחרים ישלמנה.  
-מפני הקדשים  לנקר באשפה שישראל אוכלים שם בשר שלמים ותודה ומעשר בהמה ודרך תרנגולים  

שמא יביאו עצם כעדשה מן השרץ ויטמאו את הקדשים.  
-ולא יגדלו כהנים תרנגולין  רץ ישראל.בכל א   

-מפני הטהרות  שהכהנים אוכלין תרומה הן צריכין להזהר בטהרתן.   
-את הכלב  מפני שנושך ומנבח ומפלת אשה מיראתו.   



-נישובים  פחים שלא ילכדו בהן יוני בני הישוב.   
-ס שלשים רי ארבע מילין.   

 
----------------  

 
תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק ב הלכה טז   

תגרי סמטה ומגדלי בהמה דקה וקוצצי אילנות טובות אינן רואין סימן ברכה לעולם   
הם הסוחרים בתפילין ובמזוזות בסימטאות העיר) "תגרי סמטה"(  

 
תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק ב הלכה ה   

רבעה דברים מאורות לוקין מפני כותבי פלסטיר ומפני מעידי עדות שקר ומפני מגדלי בהמה דקה מפני א
ומפני קוצצי אילנות טובות  

  "פלסטיר" פירושו שטרות מזוייפים)כי (רש"י פירש 
 

שולחן ערוך חושן משפט סימן תט סעיף א   
ם והיזקם מצוי; אבל מגדלים אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, מפני שדרכם לרעות בשדות של אחרי

בסוריא ובמדברות שבארץ ישראל. והאידנא, שאין מצוי שיהיו לישראל בארץ ישראל שדות, נראה דשרי.   
 

ביאור הגר"א חושן משפט סימן תט ס"ק א   
רק ביישוב ישראל  שראלירץ דברי המחבר שזה לא תליא בא והאידנא כו'.  

 
ספר פאת השלחן, סימן א', סעיף קטן מז  

פ"י ע' קפח האריך דגם בזמן הזה שאין ארץ ישראל בידינו אסור שהרי בארץ ישראל בספר כפתור ופרח ו
שאין הארץ  ואף על פינאסרו אלו הדינים מצד עצמה שהוזהרו בהפסדה ונצטוינו בישובה כל הימים 

ת את אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל משום ישוב ארץ ישראל שמבעירו"ולזה פירש רש"י  בידינו
עיין שם. אבל רש"י שלפנינו כתב ,"סתמן דישראל הן" משמע  "השדות וכל שדות ארץ ישראל דישראל הן

משום שהיו השדות של ישראל ומשמע כדברי הש"ע אבל מדכתיב "משום ישוב ארץ ישראל" משמע ככל 
ישוב ארץ ישראל דלעולם.  

 
ילתא לב, אות וספר העמק שאלה לרב נפתלי צבי יהודה ברלין, פרשת ויגש, שא  

וץ לארץ משום ישוב ארץ ישראל והא דפירש רש"י בבבא חאסור, דבזה חמור ארץ ישראל מבבל ומ... 
תמוה וראיתי  'וכל שדות ארץ ישראל דישראל'קמא דף ע"ט עמוד ב' דיבור המתחיל 'אין מגדלין וכו' 

בספר כפתור ופרח ...  
 

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף עט עמוד ב   
, אבל מגדלין בחורשין שבארץ ישראל, בסוריא רץ ישראל: אין מגדלין בהמה דקה באנו רבנן. תראגמ - 

אפילו בישוב, ואין צריך לומר בחוצה לארץ.   
תניא אידך: אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלין במדבר שביהודה ובמדבר שבספר עכו. 

בהמה גסה, לפי שאין גוזרין גזרה על הצבור  ואף על פי שאמרו אין מגדלין בהמה דקה, אבל מגדלין - 
אלא אם כן רוב צבור יכולין לעמוד בה, בהמה דקה אפשר להביא מחוצה לארץ, בהמה גסה אי אפשר 

להביא מחוצה לארץ. ואף על פי שאמרו אין מגדלין בהמה דקה, אבל משהה הוא קודם לרגל שלשים יום, 
.יום שלושיםוקודם משתה בנו   

 
מסכת בבא קמא דף פ עמוד ב תלמוד בבלי  דף פא עמוד א -  

אמר רב פפא: לא אמרן אלא דקה בגסה, אבל ... ת"ר, עשרה תנאין התנה יהושע: שיהו מרעין בחורשין
דקה בדקה וגסה בגסה  לא, וכל שכן גסה בדקה דלא.  -  

 
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פ עמוד א   

להן: מותר. והתנן: אין מגדלין! אלא הכי קא בעו מיניה: : מהו לגדל? אמר מליאלגבן שאלו תלמידיו את ר
מהו לשהות? אמר להן: מותר, ובלבד שלא תצא ותרעה בעדר, אלא קושרה בכרעי המטה.   

: מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו, ושאלו לרופאים, ואמרו: אין לו תקנה עד שינק חלב רותח בנןרנו ת
בכרעי המטה, והיה יונק ממנה משחרית לשחרית. לימים נכנסו משחרית לשחרית; והביאו לו עז וקשרו לו 



חביריו לבקרו, כיון שראו אותה העז קשורה בכרעי המטה חזרו לאחוריהם, ואמרו: לסטים מזויין בביתו 
של זה, ואנו נכנסין אצלו! ישבו ובדקו ולא מצאו בו אלא אותו עון של אותה העז. ואף הוא בשעת מיתתו 

בי עון אלא עון אותה העז, שעברתי על דברי חברי.  אמר: יודע אני שאין  
: רועה שעשה תשובה, אין מחייבין אותו למכור מיד, אלא מוכר על יד על יד. וכן גר שנפלו לו נו רבנןת ...

כלבים וחזירים בירושתו, אין מחייבין אותו למכור מיד, אלא מוכר על יד על יד.   
  

רש"י מסכת בבא קמא דף פ עמוד א   
-קושרה אלא  ורבנן פליגי עליה דרבן גמליאל.   

 
תוספות מסכת בבא קמא דף פ עמוד א   

  ...בקונטרס רשכדפי מליאלגבן דפליגי רבנן עליה דר ילראה אין נ - מהו להשהות קבעו מיניה
 

חידושי הרשב"א מסכת בבא קמא דף פ עמוד א   
דלשהות בבית אפילו שלא להם מותר ובלבד שלא תצא ותרעה בעדר. רש"י ז"ל משמע שסבור  אמר

לצורך הרגל ואפילו להשהות יתר משלשים יום בעו מיניה והתיר להם וכמעשה דאותו חסיד, שכך פירש 
זה אלא קודם הרגל שלשים יום קא בעו מיניה והתיר כרבנן.  רושלפי ריךצין הוא ז"ל ורבנן פליגי עליה, וא

אמרו ומעשה בחסיד דלכאורה משמע  יאלמלגבן ומיהו מסתברא כדברי רש"י ז"ל שהרי לאחר דברי ר
כמעשה של אותו חסיד. מליאלגבן שדברי ר  
קושרה בכרעי המטה. ולאו דוקא נקט קושרה אלא אפילו כלואה בבית שלא תצא ותרעה בחוץ שרי,  אלא

...וקושרה בכרעי המטה אורחא דמלתא נקט שקושרין אותה בחבל היוצא מן המטה   
 

סכת בבא קמא דף פ עמוד א'בית הבחירה לרבינו המאירי, מ  
 פסידת ומחשש תקנה מכח שנאסר דבר בהם להתרפא האיסורין הותרו נפש פקוח שבמקום פי על אף

... אחד בחסיד מעשה ביותר בה להחמיר ראוי אחרים  
 

-----------------  
 

הראי"ה קוק, הלכה ברורה, בבא קמא דף עט עמוד ב  
יף א) הוא: "אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, מפני לשון השולחן ערוך (חושן משפט סימן תט סע

שדרכם לרעות בשדות אחרים והיזקם מצוי; אבל מגדלים בסוריא ובמדברות שבארץ ישראל. והאידנא, 
שאין מצוי שיהיה לישראל בארץ ישראל שדות, נראה דשרי". ובימינו שב"ה התחיל ישוב ישראל בארץ 

ום הישוב כדין המשנה.  ישראל, נראה פשוט שאסור בכל מרחב מק  
 

הרב עובדיה יוסף, שו"ת יביע אומר חלק ג    ז חושן משפט סימן  -
ותבט עיני להגאון מופת דורינו מהרצ"פ פראנק שליט"א בספר הר צבי שנדפס בסוף ספרי הטורים 

ך (בחושן משפט סי' תט), שנשאל בדין זה, וכתב, לדעתי יש לדון בענין זה להיתרא, ולומר שכיון שבמש
הזמן נתבטל האיסור והותר לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, שוב אין הדבר חוזר לאיסורו אלא ע"י מנין 

חדש, וכל זמן שלא נגזר במנין מחדש הרי הוא כגזרה חדשה שאין עושים מעצמנו גזרות חדשות  
 

הרב שאול ישראלי, עמוד הימיני, סימן כג  
שהיישוב בכללו מפיק תועלת מגידול בהמות דקות, בפרט עכשו שהגבולות מסביב סגורים  ובזמן הזה

והטעם שאמרו שם בגמרא שאפשר להביאם אינו קיים, כי להביא ממרחק הרי זה כרוך בהוצאות 
מרובות, ונוסף ע"ז הרי זה מפרנס חלקים חשובים של היישוב, שמשום כך יש לדון שודאי קיימת הסכמה 

ונות שלא להקפיד מצד האיסור שלא לגרום נזק. ממילא אין כאן שום איסור כלל, כיון שהללו כללית ונכ
שלטובתם ניתקן, גם הם אינם מקפידים ע"ז ומסכימים מרצון, לוותר לטובת היישוב. ואין אנו צריכים לבא 

כאן כלל לביטול התקנה, אלא שבנידון דידן אין התקנה קיימת כלל. והנלענ"ד כתבתי.  
 

--------------------  
 
 
 



 
תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ח הלכה י   

אין מגדלין תרנגלין בירושלם מפני הקדשים ואם יש להן גינה או אשפה הרי זה מותר   
 

----------------  
 

רמב"ם על משנה מסכת בבא קמא פרק ז משנה ז   
חזירים בהוה לפי שהם אשר אפשר , וכן שאר כל האסורין באכילה, ודבר בלא יגדל חזירים ואמרו

לגדלם כצאן ובקר.   
 

משנה מסכת שביעית פרק ז משנה ג   
אין עושים סחורה בפירות שביעית ולא בבכורות ולא בתרומות ולא בנבלות ולא בטרפות ולא בשקצים ולא 

ברמשים   
 

פירוש הריבמ"ץ למשנה מסכת שביעית פרק ז משנה ג   
אילו כולן  ילות ולא בטריפות ולא בשרצין ולא ברמשין.ולא בבכורות ולא בתרומות ולא בנב

 רושאיסורן מן התורה, וכלל זה אמרו חכמ' כל דבר שאסור מדבר תורה אסור לעשות בו סחורה, פי
בקביעות   

 
בית הבחירה לרבנו המאירי, מסכת בבא קמאת דף עט עמוד ב'  

 זה על הוסיפו במקומו שיתבאר כמו תוטרפו בנבלות סחורה עושין שאין אסור היה קוםמכל שמ פי על ואף
:החרם עונש  

 
תוספות מסכת בבא קמא דף פב עמוד ב   

דאסור לעשות סחורה בכל דברים טמאים כדתנן  יהליפוק ת אמרתם וא – לא יגדל אדם חזירין
דהיינו דוקא בדבר העומד  בנו תםותירץ ר ...במסכת שביעית (פ"ז מ"ג) אין עושין סחורה בנבילות 

ל אם מגדלן למשוח עורות בשומנן או למוכרן לישראל שימשח בהן שרי וכל חלב מותר למכור לאכילה אב
היכא דלא קאי לאכילה ובירושלמי נמי מפרש בהאי פירקא דסוסים וחמורים שרי לעשות בהן סחורה 

משום דסתמן למלאכה.  
 

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פב עמוד ב   
בנן: כשצרו בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבפנים אין מגדלין חזירים בכל מקום. תנו ר

ואריסטובלוס מבחוץ. ובכל יום היו משלשים להם בקופה דינרין, והיו מעלים להם תמידין. היה שם זקן 
אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית, אמר להם: כל זמן שעוסקין בעבודה אין נמסרים בידכם. למחר שילשלו 

חזיר. כיון שהגיע לחצי החומה נעץ צפרניו בחומה, ונזדעזעה ארץ ישראל דינרין בקופה, והעלו להם 
ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. באותה שעה אמרו: ארור האיש שיגדל חזירים, וארור האדם 

שילמד את בנו חכמת יוונית. ועל אותה שעה שנינו: מעשה שבא עומר מגנות הצריפין, ושתי הלחם 
.מבקעת עין סוכר  

 
ד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ד',הלכה א'תלמו  

 שני להם מעלין והיו זהב של קופות שתי להן משלשלין היו הזאת רשעה מלכות בימי אף לוי בירמר א
 עד חומה לחצי להגיע הספיקו לא חזירים שני להם והעלו זהב של קופות' ב להן שלשלו ובסוף כבשים
 ובטל העונות גרמו שעה באותה ישראל מארץ סהפר' מ וקפץ החומה ונזדעזעה בחומה החזיר שנעץ
  הבית וחרב התמיד

	  
Josephus Flavius, Antiquities of the Jews, book 14, chapter 2 
1. AFTER these promises had been given to Aretas, he made an expedition against Aristobulus 
with an army of fifty thousand horse and foot, and beat him in the battle. And when after that 
victory many went over to Hyrcanus as deserters, Aristobulus was left desolate, and fled to 
Jerusalem; upon which the king of Arabia took all his army, and made an assault upon the 
temple, and besieged Aristobulus therein, the people still supporting Hyreanus, and assisting him 
in the siege, while none but the priests continued with Aristobulus. So Aretas united the forces of 



the Arabians and of the Jews together, and pressed on the siege vigorously. As this happened at 
the time when the feast of unleavened bread was celebrated, which we call the passover, the 
principal men among the Jews left the country, and fled into Egypt. Now there was one, whose 
name was Onias, a righteous man be was, and beloved of God, who, in a certain drought, had 
prayed to God to put an end to the intense heat, and whose prayers God had heard, and had sent 
them rain. This man had hid himself, because he saw that this sedition would last a great while. 
However, they brought him to the Jewish camp, and desired, that as by his prayers he had once 
put an end to the drought, so he would in like manner make imprecations on Aristobulus and 
those of his faction. And when, upon his refusal, and the excuses that he made, he was still by 
the multitude compelled to speak, he stood up in the midst of them, and said, "O God, the King 
of the whole world! since those that stand now with me are thy people, and those that are 
besieged are also thy priests, I beseech thee, that thou wilt neither hearken to the prayers of those 
against these, nor bring to effect what these pray against those." Whereupon such wicked Jews as 
stood about him, as soon as he had made this prayer, stoned him to death. 

2. But God punished them immediately for this their barbarity, and took vengeance of them for 
the murder of Onias, in the manner following: While the priests and Aristobulus were besieged, 
it happened that the feast called the passover was come, at which it is our custom to offer a great 
number of sacrifices to God; but those that were with Aristobulus wanted sacrifices, and desired 
that their countrymen without would furnish them with such sacrifices, and assured them they 
should have as much money for them as they should desire; and when they required them to pay 
a thousand drachmae for each head of cattle, Aristobulus and the priests willingly undertook to 
pay for them accordingly, and those within let down the money over the walls, and gave it them. 
But when the others had received it, they did not deliver the sacrifices, but arrived at that height 
of wickedness as to break the assurances they had given, and to be guilty of impiety towards 
God, by not furnishing those that wanted them with sacrifices. And when the priests found they 
had been cheated, and that the agreements they had made were violated, they prayed to God that 
he would avenge them on their countrymen. Nor did he delay that their punishment, but sent a 
strong and vehement storm of wind, that destroyed the fruits of the whole country, till a modius 
of wheat was then bought for eleven drachmae. 

 
--------------------  

 
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פג עמוד א   

לא יגדל אדם את הכלב  אא"כ קשור בשלשלאות כו'. תנו רבנן: לא יגדל אדם את הכלב  - אלא אם כן  -
ו בלילה. קשור בשלשלת, אבל מגדל הוא בעיר הסמוכה לספר, וקושרו ביום ומתיר  

 
 
 
 
 

מקורות נוספים  
השלמותיו של אלבק למשנתינו-  
עיונים שבתלמוד של הרב שטיינזלץ, מסכת בבא קמא דף עט עמוד ב', ד"ה אין מגדלין וכו'-  
87-88פתא כפשוטא, מסכת בבא קמא פרק ח', עמודים סתו-  
אנצקלופדיה תלמודית, כרך ב, ערך בהמה דקה-  
דף עט עמוד ב חידושי הרשב"א מסכת בבא קמא - "וי"א דדוקא ע"י עצמו אסור אבל ע"י רועה מותר" –  

  [לא הבאתי בגוף את הרש"בא הזה השיעור משום שנראה שזה מאד רחוק מפשט הסוגיות]
, במיוחד משפט זה "האיסור לגדל בהמה דקה 102מר, הגליל בתקופת המשנה, עמוד אהרן אופנהיי-

ל המטעים".נועד למנוע בריחה מעיבוד האדמה ולהגן ע 	  


