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        הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדוהודו לה' כי טוב כי לעולם חסדוהודו לה' כי טוב כי לעולם חסדוהודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו
  
  
  
  

        הקדמההקדמההקדמההקדמה
  "ים התלמוד".  –התלמוד משול לים 

  בהבנה ראשונית, דימוי זה בא ללמדנו על היקפו ועומקו. עולם ההלכה והמחשבה בנויים על התלמוד.

. דף הגמרא מורכב מטקסט 1בהבנה נוספת אפשר לומר שהדימוי לים הוא גם בשל מראהו החיצוני

מרחב  –ראה כפי שהים נראה מרחוק רציף, שאינו מפוסק ואינו מחולק לפסקאות. במבט שטחי הוא נ

  אחיד ומונוטוני, אך המתקרב אל הים, רואה שהים רועש וגועש. כך למעשה גם תלמודנו.

קושיות ותרוצים, דחיות והוכחות, שאלות ותשובות, אמוראים הנלחמים במלחמתה של תורה, תקופות 

אך כולם נמצאים  –ובמחשבתם  שונים במיקומם הגאוגראפי ושונים בראייתם –שונות ובתי מדרש שונים 

  יחד, באותו מרחב תלמודי, באותו ים התלמוד. באותה "תורה שבעל פה". -

  

"גמרא סדורה" מנסה להראות ללומד את הגלים, ולגרותו להיכנס לתוך "ים התלמוד", וליצור גלים 

ומה לתורות והחידושים המתחדשים, ללמדנות ולהפנמה של הנשמה הגדולה של נשמת הא –חדשים 

הגלומה בתוך ים התלמוד, שאלפי שנים עם ישראל לומד אותה ומוסר את נפשו עליה, עד שאף הגוי 

  "היהודי התלמודי". –מבין וקורא ליהודי 

  

ב"גמרא סדורה" חילקנו את הגמרא לסוגיות, כל סוגיה חילקנו לפסקאות, הוספנו ניקוד ופיסוק, דברים 

ולראות בראיה טובה יותר וכוללת יותר את התמונה  המאפשרים ללומד לעקוב אחרי מהלך הדיון,

  השלימה של בית המדרש ומבנה של הסוגיה, ולא לטבוע בים הפרטים. 

  

הגמרא היא המרכיב היסודי של התורה שבעל פה, כשמה כן היא, עיקר הלימוד הוא בעל פה, 

היצירה המחברת בחברותא, בבית המדרש. הגמרא הכתובה היא רק הכלי הגופני המחזיק את הנשמה, 

  את תורת ה' עם חכמי תורה שבעל פה ממשה רבינו עד ימינו אנו.

  

                                                        
  רעיון זה הובא על ידי הרב מיכאל ויגודה בהקדמתו לגמרא ערוכה על פרק המפקיד, תשנ"ט. 1
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        גמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורה
  

 :, שנאמרבשביל משנתו שאינה סדורה עליו - "ריש לקיש אמר: אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל 

ויתרון הכשיר חכמה"  ,"וחילים יגבר :ירבה בישיבה, שנאמר - . מאי תקנתיה? (קהלת י,י) "והוא לא פנים קלקל"

כל שכן אם משנתו סדורה לו מעיקרא. כי הא דריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמנין כנגד ארבעים יום  -

שניתנה תורה, ועייל לקמיה דרבי יוחנן, רב אדא בר אהבה מסדר מתניתיה עשרין וארבע זמנין כנגד תורה 

  )תענית ז ע"ב(." נביאים וכתובים. ועייל לקמיה דרבא

  
  כותב רבי עקיבא איגר:

  
"... והנני רואה שבני הגאון נרו יאיר כבר קרוב להתחיל בדפוס, אבקשך בני ידידי לפקוח עין על זה שיהיה 

כי לדעתי הנפש מתפעלת והדעת מתרווחת והכוונה מתעוררת, נדפס על נייר יפה דיו שחורה ואותיות נאותות, 

(וההיפוך בהפכו, אם הכתב מטושטש והוא כמעט כדרך מה שאמרו ז"ל, כל  ומהודרמתוך הלימוד בספר נאה 

הקורא בלא נעימה וכו' ... ונתתי להם וכו'  ומשפטים לא יחיו בהם). כי אלו מעירים ומשמחים הנפש והכוונה 

  ת רעק"א)(רבי עקיבא איגר זצוק"ל בהקדמה לשו"  עם השמחה אל הדיבור הן כמו נשמה וחיות אל הגוף." נכונה

  
  

  :2על הוצאת מהדורה חדשה לתלמוד הבבלי –מרן הרב קוק זצ"ל כותב אגרת בדיוק בנושא זה 
   

  ב"ה כ"ז אייר תר"ץ

  
  לכ' החברה אמנות, ליד הדרת כבוד הגברת מרת שושנה פרסיץ.

  
הנני בזה מתכבד להציע לפני כבודם ענין נכבד שהוא מתאים לדעתי לשאיפותיהם הנעלות, בדבר תחיית 

ספרותינו, לכל מקצעותיה. זה שנים רבות אשר חיפוש דרך להקלת לימוד התלמוד מעסיקה את החלק החשוב 

  של הדואגים בעד העתיד של חינוכנו בארץ ישראל, ובחו"ל.

  
הגורם היותר גדול להכבדת ההבנה של התלמוד הוא היותו מסור לנו כמו שהוא, בלא סימני הפסק ויתר 

ם את ההבנה. הרבה חלמנו שיבא זמן וימנה החסרון הזה, ואור חדש יאיר על הסימנים המטעימים ומקילי

שמי התלמוד ויתרבו לומדיו ומכיריו בקרבנו, לאושר עמנו ורוחו העצמי הקשור בתגבורת המעיין החי, אשר 

  ממנו הננו שואבים חיים ואורה נפשית.

  
בנים הצעירים, אדם גדול בתורה והנה נהרתי מאד לראות איש אחד מיחידי הסגולה שבתופשי התורה הר

וביושר המדות והרגשות העדינות נצר מגזע היחש והמעלה של גאוני וקדישי ישראל הרב הגדול מו"ה שבתי 

בורנשטיין נ"י שהוא במרץ גדול וחפץ נפשי עמוק נכנס בעבודת הקודש הזאת וסידר כבר מסות אשר היו לפני 

דבר חסר רק שתמצא אגודה בעלת יכולת ובעלת רצון ומצאתים ישרים ומדוייקים מאד, ועתה כלום ה

להגשים את המחשבה הגדולה הזאת להוציאה אל הפועל, וחושבני שאגודתכם הנכבדה היא הראויה לכך. על 

כן הנני מציע לפני כבודם יחד את הרעיון ואת האישיות העובדת בו, ואני מקוה שחפץ ד' זה בידכם יצליח 

עם העובד הנאמן והעדין הזה ויצא על ידכם מפעל מזהיר אשר יתרום את  להתקשר בקשר עם עבודה והכשרה

  חותמו על תקופת החיים של דורנו במובן הרוחני בהבלטה רשומה לטובה ולברכת דורות.

  ברגשי כבוד כבירים ובברכה נאמנה מאד,

  הק' אברהם יצחק הכהן קוק

  )1069(אוצרות הראי"ה  ח"ב   מכתבים   עמוד 

  
  ".גמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהאלו, ועל פי דברי רבותינו, מוגשת כאן מהדורת "עקרונות מתוך 

                                                        
2
  מרן הרב קוק זצ"ל בהסכמה לגמרא מסכת מכות של הרב שבתי בורנשטיין כתב: 
, אשר התחיל האיש כלבבי, הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין שליט"א, כאשר כבר הראה חזותו לרבים בהחלק של עלי מאוד הפעולה הרצויהעלי מאוד הפעולה הרצויהעלי מאוד הפעולה הרצויהעלי מאוד הפעולה הרצויהחביבה חביבה חביבה חביבה "

מסכת ברכות, שהדפיס עם הסימנים בצירוף הערותיו היקרות. ומאד שמח לבי בהודע לי כי כעת נתכוננה חברה לשם אותה המטרה הקדושה של 
, ע"פ השיטה של יו"ר החברה הרב הג' המחבר מוהר"ש הנ"ל בשם "טעם ודעת". הנני בה מאשר את בע"פ מנוקדים ומסומניםבע"פ מנוקדים ומסומניםבע"פ מנוקדים ומסומניםבע"פ מנוקדים ומסומניםהוצאת ספרי תורה שהוצאת ספרי תורה שהוצאת ספרי תורה שהוצאת ספרי תורה ש

ד' הרעיון הגדול הזה, ומבקש מכל מכירי ויודעי שמי לעזור להגשמתו בחיים ובפועל, וישוטטו רבים במרחבי תורתנו הקדושה, חיי עולם אשר נטע 
 שעליה כרת הקב"ה ברית עם ישראל וכל המשתתפים במצוה רבה זו יתברכו ממקור הברכות! כנה"י ונפש מברכם מקודש".  שבע"פ, -בתוכנו, זו תורה
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  :מהדורה זו מתייחדת בכמה דברים

  המהדורה מנוקדת ומפוסקת. .1

ל"שורות בעלות הגמרא מחולקת לסוגיות, כל סוגיה מחולקת לפסקאות, וכל פסקה מחולקת  .2

 משמעות".

 שמות התנאים והאמוראים בהיותם דוברים מודגשים. .3

 . "אשכנזי" ציטוטים מהתנ"ך מודגשים במרכאות, בגופן .4

 ."פילוסוף" ציטוטים של משניות וברייתות במרכאות, בגופן .5

 .ליבורנההגמרא עצמה כתובה בגופן  .6

  כל סוגיה מתחילה בעמוד חדש. .7

  –הגמרא נמצאת גם בקובץ "וורד" [ניתן לקבלה אצל העורך]  .8

  ניתן לשינויים כרצון הלומד, להוספת חידושים, הערות, הזחות, הדגשה והכנת דפי מקורות.

  

עצם הקריאה כך בגמרא, מהווה בסיס משמעותי ללימוד בקיאותי או עיוני. הסוגיה מתוחמת, הפסוקים, 

יעים בגופן מיוחד, ומפנים את תשומת הלב למוקדי הסוגיא, שמות משניות וברייתות שנידונים בה מופ

התנאים והאמוראים הדוברים מודגשים, כך שניתנת תשומת לב גם לבעל המימרא ולא רק למימרא 

עצמה. החלוקה לשורות מבהירה ומאירת עיניים. ניתן לעשות שימוש נוסף בסוגיות, כגון להפוך את דף 

  ושים רבים.הסוגיה לדף עבודה, ועוד שימ

וקלות  שיקולינו הוא הלומד –על פי כללים חיצוניים  ניקודוה ,פיסוקה ,בדיוק הנוסח נו להכריעאלא ב

  ההבנה הנכונה, ובתנאי שכבר הובא על ידי אחד מרבותינו.

דנו וחשבנו, לא עשינו די כדי להוציא דבר מתוקן, וכמעט על כל  ,על אף ששקלנונוסח הגמרא הנבחר: 

דקדוקי 'השארנו זאת ל  – וכמובן גם גירסת "הראשונים" ,תיקון גרסה יש כתבי יד ודפוסים רבים

העיר רבות על הנוסח, ושאר ספרי רבותינו, כבר מהדורת שוטנשטיין ' ולעיון בכתבי היד, סופרים

בות גרסת הדפוס המקובל עם שינויים קלים כשחשבנו שזה יהיה לתועלת . צעדנו בעיקר בעקוהחוקרים

 .הלומד

אשרי  לכל אחד מבניו של הקב"ה יש חלק ומקום בלימודי ה', גם בלימוד הגמרא. –" וכל בנייך לימודי ה'"

עם ישראל, שבישועת ה' על עמו חזר לארץ ישראל, בהתקיימות דברי הנביאים. זכה דורנו שהתרבו 

ת המדרש ודור שלם זוכה מה שלא זכו קודמיו, לשבת באוהלה של תורה, וללמוד שעות רבות ספסלי בי

 ביום את דבר ה'.

יהי רצון מלפניך ה' ": בפתח המהדורה נתפלל את תפילת רבי נחוניא בן הקנה בכניסתו לבית המדרש

על טמא טהור  אלהי שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי, ולא אומר

 . "ולא על טהור טמא, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם

 על השינוי והחידוש. צווחוהיו שלדפוס  יד כבר בזמן המצאת הדפוס ושינוי כתיבת התלמוד הבבלי מכתב

ולאחריו על ידי  הועמדה על ידי דניאל בומברג הנוצרי,שעל אף מהדורת הבבלי הראשונה בדפוס, 

. הבעקבותי הוגם מהדורת וילנא של האלמנה והאחים ראם הלכ ,בבתי המדרשות התקבלה יושטיניאן,

ביכולת להשתמש בכלים אלו למען לימוד דבר זכינו  ,חידושים טכנולוגיםדור של שאנו נמצאים בכ ,כיום

 ה'.

תי את עבודתי בעימוד דף הגמרא והסוגיה בפני רבנים וקבלתי את הסכמתם להמשיך ילאחר שהרא

 ,וקבלתי תגובות, הערות את הדפים , וכמו כן פרסמתי באתרי האינטרנטמאוד י ואף עודדוניבעבודת

  .בור הרבנים והתלמידיםילצ ,ללומד ה'גמרא סדורה' כעזרהארות ומכתבי תודה, ברצוני להציע את 

י בעין טובה ולכף זכות, ושישלחו לי את ונוישתאו, שידונה'גמרא סדורה' אודה מאוד לכל אלו שיראו את 

שדנתי עם גדולי הרבנים והמחנכים בענין זה, כולם הערותיהם, ובעז"ה אתייחס לכל הארה והערה. ידעו 

  והשקעתי בזה זמן רב ומחשבה מעמיקה. ,הדידקטיו החינוכי, יתיהאמבשלושת המישורים: 
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    ".לא אכשל בדבר הלכהויהי רצון ש"

  

"ללמוד וללמד לשמור  –שאכן מהדורה זו של הגמרא תסייע לכולנו בעבודת הקודש  תפילתנו היא

  ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".

בהבנת הסוגיה, איכות הלימוד תעלה, וישאיר חותם  לעמולאנו מאמינים שללומד תהיה יותר מוטיבציה 

  ורושם חזק בנפש.  

שאין לו סוף; אם טעינו בהבנת הגמרא, בחלוקה לסוגיות  עבודת הלימוד וההבנה היא עמל תורה

  אנא כתבו לנו ותעמידונו על טעויותנו. –ולפסקאות, בניקוד, בפיסוק 

  

   0526071122נייד:   vinetd@neto.net.ilלשאלות וברורים, ניתן לפנות אלי: דוא"ל: 

] עבור המשך הכנת מסכתות נוספות והדפסתן. 46[פטורות ממס לפי סעיף נשמח לקבל תרומות 

  [המסכתות ופרקים שהודפסו בסייעתא דשמיא: מסכתות: סוכה, תענית, מגילה, ברכות

ופרקים: תפילת השחר, אין עומדין, המניח, הכונס, החובל, ערבי פסחים, "מצוות האב על הבן" סוגיות 

  בבא קמא, אלו מציאות.].

  

בתפילה והודאה לאל חי. הודאה אין קץ על כל החסד שעושה עמי. בתפילה שאזכה ללמוד  אסיים

  ולהאהיב תורה ולהאירה בעם ישראל ולקדש שם שמים ברבים, לי ולזרעי ולתלמידי עד עולם. 

וכן הערכתי ותודתי בזאת, לכל תלמידי החכמים השותפים במהדורה זו, ורבים המה, ובמיוחד למו"ר 

  מואל אריאל שליט"א על הארותיו והערותיו המחכימות, על הזמינות וההקשבה.  הרה"ג הרב ש

  על נוסח הגמרא.  -לאתר 'גמראנט' ומכון ממרא 

הרב עדין  –לגב' לאה גליס על הניקוד, ועל העזרה שקבלנו מחלוץ דורנו בהגברת ספסלים לבית המדרש 

  אבן ישראל (שטיינזלץ) שליט"א שהקב"ה ישלח לו בריאות איתנה וכוחות להמשיך במפעליו הרבים.

  על נוסח רש"י. –לתוכנת "תורת אמת" והרב פנחס ראובן 

  " בע"מ.מן-טלהדפסת מהדורת וילנא התאפשרה ברשות ובאדיבות הוצאת "

  על עיצוב העטיפה. 054-6205711 גרפי ועריכת וידאוסטודיו לעיצוב  -"עיצוב מנצח" - לגב' מיכל נצח מורג 

  על הוצאת פרויקט זה לאור. –לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'" 

  דניאל ברק ווינט

  הר חברון –עתניאל 

©  

  כל הזכויות שמורות 
  לדניאל ברק ווינט

  לימודי ה'" וכל בנייךולעמותת "
  
  
  
  

  "בכל דור מתגלה דרך חדש על פי התורה, 

  מורשה קהלת יעקב, שהוא ירושה המתגלה בכל דור ודור ובכל שנה ושנה,וזה שאמר 

  וחז"ל דרשו אל תקרי מורשה אלא מאורסה, 

  פירוש שיש דרכים חדשים בתורה, שעדיין לא יצאו מכח אל הפועל, 

   ,עד שיבוא הזמן והדור אשר ביגיעתם בתורה יתגלו הדרכים הנ"ל

  סוכות תרמ"ח) -("שפת אמת"         וזהו בחינת ארוסה ולא נשואה".
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  :לע"נ זקנינו
  

  ז"ל אהרן בן צבי
  ז"ל הלוי בנימיןמרים בת וזוגתו 

  ווינט
  

****************  
  

  ז"ל החבר משה בן החבר פנחס
  ז"ל פרידה פרומה בת אנשילוזוגתו 

  הלברשטט
  

****************  
  

  ז"ל משה בן יוסף יהודה
  ז"ל ֶמענְיָה בת יוסףוזוגתו 

  רכמוט
  טרנסניסטריא שבאוקראינהבשנספו בשואה 

  
****************  

  
  ז"ל דוד בן מנחם ישראל

  ז"ל שרה בת יעקבוזוגתו 
  גלזין

 

  

  

  לע"נ
 
  (לרנר) ז"ל יוסף ינאי

  בן גיטל ויונה לרנר הי"ד
  מקומרובקה, פולין.

  
  איש חסד ואמת, צנוע וישר.

  
  נפטר בשיבה טובה בכ"ב בשבט תשע"ב.
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  לע"נ

  זצוק"ל הי"ד עמירם בן פסח עולמימו"ר הרב 

  בזמן עשיית חסד נרצח בידי בני עוולה

  כסלו התשנ"הבכד 

  

        """"הגמראהגמראהגמראהגמרא""""
ָמָרא ָשאִתי ִמּתֹוך ַהּגְ ּנָ יר ׁשֶ ִ   ַהׁשּ

יִרי ָהָיה ֶזה   לֹא ׁשִ
ֲעבֹותֹות ְזָמן יק ּבַ יר ַעּתִ   ֶזה ׁשִ

ּלֹא ָיכֹול   ִלּדֹום ׁשֶ
ְדָהִמים ל ַהּנִ יָרם ֶשל ּכָ   הּוא ׁשִ
  ֶאל מּול ְיקּום נֹוְשִאים ֵעיָניִים

י ְרִכי ַנְפׁשִ   ְוָשִרים ּבָ
ַמִים ָמָרא ִמּכֹוְכֵבי ׁשָ ף ּגְ ְרִכי ִמּדַ   ּבָ

  ] עולמי [משירי הרב עמי
  

  

  

  "תלמידי בית המדרש התאהבו בתורתו

  התאהבו בתורתו כי הרב עמי אהב את התורה.

  הייתה אהובה והוא היה מאוהב בה" התורה

  [מתוך דברי הרב רא"ם הכהן שליט"א בהספדו על הרב עמירם עולמי בשעת הלוויה]
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    וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.    ,,,,הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה
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  שליט"א מכתב מהרב דוד פוקס

  ראש בית המדרש "לפניהם"
  לשעבר: ר"מ בכולל "מרץ" מבשרת ירושלים, ור"מ בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" ירושלים.

  
  

  בס"ד       ח"י סיון  תש"ע

  הרב דניאל ווינט -נושא: גמרא סדורה 

  

זכות גדולה להמליץ לפניכם אודות מפעל 'גמרא סדורה', שיתרום לקירוב הנוער שלנו ללימוד גמרא 

ולהתענג בו. הקשיים ידועים, הניסיונות לפותרם רבים; אך המציאות לא השתפרה בהרבה. יש להודות 

לצפות  לה' ולמתגייסים לעבודה הקדושה, בס"ד נתקדם לקראת דרכים שונות ולשינויים מהותיים. אין

לפתרון אחד או לשיטה  אחת שתתקבל על כולם ותביא ישועה, הרבה דרכים למקום. עלינו להשקיע 

  במסלולים  מקבילים, מה שטוב לזה לא יועיל תמיד לאחר; הצד השווה יביא לשינוי בע"ה. 

  

ת 'גמרא סדורה' שפיתח הרב דניאל ווינט התחילה לעזור ותעזור עוד הרבה בעתיד. הישיבות המעטו

שהתנסו בה כבר מודיעים על תרומתה, וכל מעיין בתוצר מתרשם לטובה. ההתייחסות כאן היא למקור, 

לספר המונח לפני התלמיד. הפעילות ברמות חכמה, בינה ודעת תתאפשר ביתר קלות אם נסלק קודם חלק 

. עוד מהמוקשים בדרך. ומהבעיות הקשות בתחילת הדרך היא הקריאה מטקסט לא מובן לתלמיד המצוי

לפני שמטפלים בלשון הארמית שהיא זרה, אין התלמיד מוצא את ידיו ורגליו בלי פיסוק. איפה מתחיל 

משפט ואיפה נגמר? הוא מורכב מתת נושאים ואזכורים כבדרך אגב? אלה, ועוד הרבה, מייאשים את 

  הלומד לפני שמתחיל. 

  

והאמוראים הם בעברית, פסוקי המקרא  דף מצוי בתלמוד בבלי אינו קשה כל כך. כמעט כל דברי התנאים

כל שכן. כמה מילות קישור דגמרא לא יהוו בעיה, אילו כל השאר היה קריא. וראה זה פלא. ההדפסה של 

'גמרא סדורה' בצבע אחר  לפסוק ומקור תנאיי, עם פונטים שונים ופיסוק בסיסי משנה את הכל. הצעיר 

סברא טובה, ערך רעיוני רלבנטי לחייו, הוא מסוגל גם  מרגיש שהוא יכול. כעת הוא משוחרר להתמודד עם

להקשות קושיא טובה. הוא מוצא חברותא עם רבינא ורב אשי ומרגיש מקושר עם לומדי תורה של הדורות 

  לפניו. כל תוספת והדרכה של הר"מ מתקבל אז ברצון כאתגר, ולא כמשא חלילה. 

  

ל הישיבות, בכל הרמות. תוך זמן קצר יחסי, נראה ראוי ביותר, לדעתי, לעזור להפיץ 'גמרא סדורה' בכ

בע"ה קידום ועלייה בשטח. נתפנה אז להשקיע כוחות וזמן לשאלות הערכיות החשובות להגדיל תורה 

  ולהאדירה.  

  

  לכבוד התורה ולקרבה ללב,

  דוד פוקס

    

 

    להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.    פוקספוקספוקספוקסהסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב 
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    להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.    לפשיץלפשיץלפשיץלפשיץהרב הרב הרב הרב על מסכת סוכה וקבלתי רשות מעל מסכת סוכה וקבלתי רשות מעל מסכת סוכה וקבלתי רשות מעל מסכת סוכה וקבלתי רשות מ    ניתנהניתנהניתנהניתנהסכמה זו סכמה זו סכמה זו סכמה זו הההה
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            """"ארבע אבות נזיקיןארבע אבות נזיקיןארבע אבות נזיקיןארבע אבות נזיקין""""    ––––    ''''אאאאפרק פרק פרק פרק     בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאמסכת מסכת מסכת מסכת 

        בבבב- - - - אאאא, , , , בבבב .1
ָנה         ִמׁשְ

ָעה   : ְנִזיִקין ָאבֹות ַאְרּבָ
ֹור   , ַהׁשּ
  , ְוַהּבֹור

ְבֶעה   , ְוַהּמַ
  . ְוַהֶהְבֵער

  
ֹור ֲהֵרי לֹא ֲהֵרי ַהׁשּ ְבֶעה ּכַ   , ַהּמַ

ְבֶעה ֲהֵרי ְולֹא ֲהֵרי ַהּמַ ֹור ּכַ   , ַהׁשּ
ׁש  - ְוֶזה ֶזה ְולֹא ּיֵ ֶהן ׁשֶ ים רּוַח  ּבָ ֲהֵרי, ַחּיִ ֵאין - ָהֵאׁש  ּכַ ים רּוַח  ּבוֹ  ׁשֶ   , ַחּיִ
ן - ְוֶזה ֶזה ְולֹא ְרּכָ ּדַ יק ֵליֵלךְ  ׁשֶ ֲהֵרי, ּוְלַהּזִ ֵאין - ַהּבֹור ּכַ ְרּכוֹ  ׁשֶ יק ֵליֵלךְ  ּדַ    .ּוְלַהּזִ

ד ֶוה ַהּצַ ָ ֶהן ַהׁשּ ּבָ    :ׁשֶ
ן ְרּכָ ּדַ יק ׁשֶ   , ְלַהּזִ

ִמיָרָתן   , ָעֶליךָ  ּוׁשְ
יק ִהּזִ יק ָחב - ּוְכׁשֶ ּזִ ם ַהּמַ ּלֵ לּוֵמי ְלׁשַ ׁשְ ֵמיַטב ,ֵנֶזק תַּ   .  ָהָאֶרץ ּבְ

  

ָמָרא   ּגְ
ָקָתֵני  א  "ָאבֹות"ִמּדְ ִאיכָּ ָלל ּדְ    .'ּתֹוָלדֹות'ִמכְּ

ֶהן?  ּיֹוֵצא ּבָ ֶהן, אֹו ָלאו כַּ ּיֹוֵצא ּבָ   ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן כַּ
  

ת ּבָ י ׁשַ ּבֵ    ,ּגַ
ַנן:    ּתְ

ִעים ְמָלאכֹות ֲאבֹות"   . "ַאַחת ָחֵסר ַאְרּבָ
א ּתֹוָלדֹות "ָאבֹות" ִאיכָּ ָלל ּדְ   ,ִמכְּ

ֶהןּת  ּיֹוֵצא ּבָ    .ֹוְלדֹוֵתיֶהן כַּ
את.  ָנא ּתֹוָלָדה ַחּטָ את, ְולֹא ׁשְ ָנא ָאב ַחּטָ   לֹא ׁשְ
ָנא ּתֹוָלָדה ְסִקיָלה.  ָנא ָאב ְסִקיָלה, ְולֹא ׁשְ   לֹא ׁשְ

  
ין ָאב ַלּתֹוָלָדה? וּ  א ּבֵ   ַמאי ִאיכָּ
  

ּה     :ַנְפָקא ִמיּנָ
ֲהֵדי ֲהָדֵדיּדְ  י ָאבֹות ּבַ ּתֵ    .ִאיּלּו ָעֵביד ׁשְ

   ,ִאי ַנִמי
ֲהֵדי ֲהָדֵדי  י ּתֹוָלדֹות ּבַ ּתֵ    –ׁשְ

ל ֲחָדא ַוֲחָדא יב ַאכָּ    .ִמַחּיַ
יֵדיּה  א ֲחָדא.  -ְוִאיּלּו ָעֵביד ָאב ְותֹוָלָדה ּדִ יב ֶאּלָ   לֹא ִמַחּיַ

  
יּולְ  יבּדְ ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ְמקֹום ָאב ַא  ְמַחּיֵ    –ּתֹוָלָדה ּבִ

אי ָקֵרי ָלּה ּתֹוָלָדה?  אי ָקֵרי ֵליּה ָאב, ְוַאּמַ   ַאּמַ
  

יָבא ן ֲחׁשִ כָּ ׁשְ ּמִ ֲהָוה ּבַ   ָקֵרי ֵליּה ָאב,  - ַהְך ּדַ
יָבא ּדְ ַהְך  ן ֲחׁשִ כָּ ׁשְ ּמִ   ָקֵרי ָלּה ּתֹוָלָדה.  - לֹא ָהֵוי ּבַ

  
  

י טּוְמאֹות ּבֵ    ,ּגַ
ַנן    :ּתְ

    :ֲאבֹות ַהּטּוְמאֹות"
ְכַבת ֶזַרע    ב,ב ִ ֶרץ, ְוַהׁשּ ֶ   . ּוְטֵמא ֵמת"^ַהׁשּ

  
  

  רש"י

  מתני' 
. אבות קרי ארבעה אבות נזיקין

להנך דכתיבן בקרא בהדיא 
   ובגמרא מפרש הי ניהו תולדות:

. כסדר שהן השור והבור כו'
סדרן במשנה כתובין בפרשה 

דפרשה ראשונה נאמרה בשור 
   שניה בבור:

   . מפרש בגמ':מבעה
   . כי תצא אש:הבער

. לא הרי שור כהרי המבעה
כלומר אי כתב רחמנא שור לא 
נפיק מבעה מיניה ואמטו להכי 
איצטריכו למיכתב ולהכי נקט 
ברישא כהרי המבעה ולא נקט 
להו כסדר לא הרי השור כהרי 

מצי  הבור משום דתו לא הוי
למיתני לא זה וזה שיש בהן רוח 
חיים דהא בור אין בו רוח חיים 
ועוד טעמא אחרינא דהא 
רבותא אשמעינן שאע''ג שיש 
לשניהם רוח חיים לא נפיק חד 
מחבריה ובגמ' מפרש מאי לא 

   הרי דקאמר:
. כהרי האש שאין בו רוח חיים

ואי לא כתביה רחמנא הוה 
   אמינא ליפטר:
שלשתן דרכן . אלו לא זה וזה כו'
   לילך ולהזיק:

. מפרש בגמ' הצד השוה כו'
   לאתויי מאי:

. מעידית נכסיו במיטב הארץ
יגבה דמי הזיקו אם רוצה 

   לפרוע לו קרקע:
  

  גמ' 
   . בשוגג:חטאת

   . במזיד:סקילה
   . בשוגג:אי עביד שתי אבות

   . תרתי חטאות:מיחייב
. אאב לא מיחייב אלא חדא

 מלאכה אבל אתולדה דידיה לא
   מיחייב:

. דאי ולר''א דמחייב תרתי כו'
עביד אב ותולדה דידיה מחייב 
תרתי חטאות במס' כריתות בפ' 
אמרו לו (דף טז.) כולהו אבות 
מלאכות ממשכן גמרינן להו 

  במסכת שבת (דף מט:): 
. מי שנגע במת הוי אב וטמא מת

הטומאה דמת עצמו אבי אבות 
הטומאה הוא והנוגע בו הוי אב 

מא אדם וכלים הטומאה ומט
דהא כתיב כל אשר יגע בו 
הטמא יטמא וגו' (במדבר יט) 
והאי קרא בטמא מת כתיב 
ומשמע דמטמא אדם דהא כתיב 

   והנפש הנוגעת וגו':
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ֶהן,  - ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן  ּיֹוֵצא ּבָ   ָלאו כַּ
ִלים.  -ִאיּלּו ָאב ּדְ  א ָאָדם ְוכֵּ   ְמַטּמֵ

   :ְוִאיּלּו ּתֹוָלדֹות
ִקין  א,  - אֹוָכִלין ּוַמׁשְ   ְמַטּמֵ

א.  -ָאָדם ְוֵכִלים    לֹא ְמַטּמֵ
  
  

  ָהָכא ַמאי? 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ֶהן,  ּיֹוֵצא ּבָ   ֵיׁש ֵמֶהן כַּ

ֶהן.   ּיֹוֵצא ּבָ   ְוֵיׁש ֵמֶהן ָלאו כַּ
  
  
  

  רש"י
. תולדות דשבת הוי הכא מאי

כאבות תולדות דטומאה לא הוי 
כאבות והכא תולדות דנזקין 
מאי מי אמרינן תולדות כיוצא 
בהן לא שנא אב ל''ש תולדה אם 

   הזיק משלם או דלמא לא:
. ולקמן מפרש יש מהן כו'

  בשמעתין:מילתיה דרב פפא 



      2 סוגיה              """""ארבע אבות נזיקין"ארבע אבות נזיקין"ארבע אבות נזיקין"ארבע אבות נזיקין    ––––מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' 
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        ג, בג, בג, בג, ב    ––––    בבבבב, ב, ב, ב,  .2
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ׁשֹור" ה ָאבֹות ֶנֶאְמרּו ּבְ לׁשָ   :ׁשְ
ֶרן    ,ַהּקֶ
ן ֵ    ,ְוַהׁשּ

  . "ְוָהֶרֶגל
  
   ?ְמָנַלן "ֶקֶרן"
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ח"" א ּבְ  - כא, כח)(שמות  3"ִכי ִיּגַ   ֶקֶרן. ֵאין ְנִגיָחה ֶאּלָ

ֱאַמר: ּנֶ ַנֲעָנה ַקְרֵני ַבְרֶזל ׁשֶ ן ּכְ ה ּבֶ ַעׂש לֹו ִצְדִקּיָ    ,"ַוּיַ
ח ֶאת ֲאָרם ַנּגַ ה ּתְ ֵאּלֶ   , (מלכים א כב, יא) "ַוּיאֶמר ּכה ָאַמר ה' ּבְ

כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לוֹ  ְואֹוֵמר: ֶה  ,ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו ,"ּבְ ח"ּבָ ים ְיַנּגַ   . "(דברים לג, יז) ם ַעּמִ
  

  ? "ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

ָלה ָלא ָיְלִפיַנן ְבֵרי ַקּבָ ְבֵרי תֹוָרה ִמּדִ יָמא ּדִ    ,ְוִכי ּתֵ
ַמע א ׁשְ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו": ּתָ    .וגו' "ּבְ

  
   !ְוַהאי ֵמיַלף הּוא?

ָעְלָמא הּוא ָתא ּבְ יּלּוי ִמיּלְ ֶקֶרן הּוא! ּדְ  ,ּגִ   ְנִגיָחה ּבְ
  

א:    ֶאּלָ
ֵתיָמאַמ  ם ְלמּוָעד :הּו ּדְ ין ּתָ ֵליג ַרֲחָמָנא ּבֵ י ּפָ    ,כִּ

י  ה, ּבִ ָהֵני ִמיּלֵ לּוׁשָ   ּתְ
ֶרת ֲאָבל ּבְ  ּה מּוֶעֶדת ִהיא,  - ְמחּוּבֶ   ֵאיָמא ּכּוּלָ

ַמע א ׁשְ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לוֹ  :ּתָ   .וגו' ""ּבְ
   

  
   ?ִהיא ֶקֶרן ַמאיּדְ ּתֹוָלָדה 

  
  ְנִגיָפה, 

יָכה,    ְנׁשִ
  ְרִביָצה, 

  ּוְבִעיָטה. 
  

ְכִתיב ָקֵרי ָלּה ָאב ּדִ ָנא ְנִגיָחה ּדְ ח" :ַמאי ׁשְ י ִיּגַ   , (שמות כא, כח) "ּכִ
ִתיב  י ִיּגףְנִגיָפה ַנִמי כְּ   ! (שמות כא, לה) 4""ּכִ

  
  ְנִגיָחה ִהיא.  -ַהאי ְנִגיָפה 

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְנִגיָפה" ַתח ּבִ ְנִגיָחה ּפָ ים ּבִ ְוִסּיֵ
5

 ,  
   ."לֹוַמר ְלָך: זֹו ִהיא ְנִגיָפה זֹו ִהיא ְנִגיָחה

  
ְכִתיב י ָאָדם, ּדִ ּבֵ ָנא ּגַ ח" :ַמאי ׁשְ י ִיּגַ   , (שמות כא, כח) "ּכִ

ְכִתיב ֵהָמה ּדִ י ּבְ ּבֵ ָנא ּגַ י ִיּגֹ :ּוַמאי ׁשְ   ? ף""ּכִ

                                                             
3
ח ו  ח ִכי ִיּגַ ח ִכי ִיּגַ ח ִכי ִיּגַ  שור את איש או את אשהִכי ִיּגַ
4
י ִיּגף   י ִיּגף כִּ י ִיּגף כִּ י ִיּגף כִּ  שור איש את שור רעהוכִּ
5
  (שמות כא, לו)"כי שור נגח הוא"  

  רש"י
   . לנגוח:הקרן
   . לאכול:השן
   . דריסה לשבור את הכלים:רגל

באלה תנגח את ארם בהם 
   . אלמא נגיחה בקרן:עמים ינגח

   . נביאים וכתובים:דברי קבלה
. בתמיה הא לא והאי מילף הוא

גמרי' מדברי קבלה לא חיוב 
ולא פטור אלא גלוי מילתא הוא 
דכל היכי דכתיב נגיחה בקרן 

   הוא:
. להכי איצטריך ואומר אלא

דמהו דתימא כי חלק רחמנא 
בין תמה למועדת דבשור תם 
כתיב וחצו את כספו דלא משלם 
אלא חצי נזק ובמועד כתיב 
שלם ישלם שור תחת השור 
דמשלם נזק שלם ה''מ בקרן 
תלושה דומיא דקרני צדקיה בן 
כנענה וכגון שאחזה הבהמה 
הקרן בין שיניה ונגחה דהתם 
ודאי לא משלם תם כוליה נזק 
משום דאין דרכה בכך ולא היה 

   לבעלים לשמור מדבר זה:
   . דאורחיה הוא:אבל מחוברת

. אפילו אימא כולה מועדת היא
   בתחילה ומשלם נזק שלם:

. וקרני ראם כתיב בה ת''ש
נגיחה אלמא מחוברת נמי קרי 

ה ובסתם נגיחה פליג נגיח
רחמנא בין קרן תמה לקרן 

   מועדת:
. שדחפה בגופה והזיקה נגיפה

   בכוונה:
. שראתה כלים בדרך רביצה

והלכה ורבצה עליהן כדי 
   לשברן:
. שבעטה ברגליה ושברה בעיטה

את הכלים ואהכי הוו תולדה 
דקרן דכוונתן להזיק כי קרן 
ואין הנאה להזיקה כי קרן ואין 

תדיר והלכך הוו כי הזיקו מצוי 
קרן דכל אימת דלא הועדה 
בב''ד ג' פעמים בכך אינה 
משלמת נזק שלם: מאי שנא 
נגיחה דקרי ליה אב דכתיב כי 
יגח נגיפה נמי כתיב כי יגוף שור 
איש את שור רעהו. וכיון דנגיפה 

   כתיב תיהוי נמי אב:
. ולא הך נגיפה נגיחה הוא

   דחיפת הגוף:
וף . כי יגפתח הכתוב בנגיפה

   שור איש את שור רעהו:
. או נודע כי שור וסיים בנגיחה

נגח הוא ולא כתיב כי שור נגף 
   הוא אלא נגח:

. דהך נגיפה לאו דחיפת לומר לך
הגוף היא אלא נגיחת קרן 
וליכא למימר דאכתי נגיפה הוי 
אב ונגיחה זו היא נגיפה דהיינו 
דחיפת הגוף דהא נגיחה אשכחן 

   דבקרן היא:
כשהשור נגח אדם . גבי אדם

כתיב כי יגח שור את איש וגבי 
נגיחה שור בשור כתיב כי יגוף 

  שור איש את שור רעהו:
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ִתיב ָלא, כְּ ִאית ֵליּה ַמּזָ ח" :ָאָדם ּדְ י ִיּגַ   , "ּכִ
ִתיב ָלא כְּ ֵלית ָלּה ַמּזָ ֵהָמה ּדְ י ִיּגף" :ּבְ   . "ּכִ

  
ַמע ָלן ב אֹוְרֵחיּה ָקא ַמׁשְ ָתא ַאּגַ    :ּוִמּלְ

  ֵהָמה. ָהֵוי מּוָעד ִלְב  -ָאָדם מּוָעד לְ ּדְ 
  ָלא ָהֵוי מּוָעד ְלָאָדם.  - מּוָעד ִלְבֵהָמהוּ 
  
  
יָכה" ן ִהיא! ּדְ ּתֹוָלָדה  - "ְנׁשִ   ׁשֵ
  

   !לֹא
ן  יָקּה,  - ׁשֵ   ֵיׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ
יָקּה.  -ָהא    ֵאין ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ

  
  
  ֶרֶגל ִהיא! ּדְ ּתֹוָלָדה  - "ְבִעיָטה"וּ  "ְרִביָצה"
  

   !לֹא
יָקּה ָמצּוי,    ֶרֶגל ֶהּזֵ

יָקן ָמצּוי -ָהֵני     .ֵאין ֶהּזֵ
  

א ֶהן" :ֶאּלָ ּיֹוֵצא ּבָ אּדְ  "ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן ָלאו כַּ ּפָ יא?  - ָאַמר ַרב ּפַ   ַאַהּיָ
   –ִאיֵליָמא ַאָהֵני 
ָנא ֶקֶרן  וָנתֹו ְלַה כַ ּדְ ַמאי ׁשְ ִמיָרתּוָ יק, וָממֹוְנָך, ּוׁשְ    ,ָעֶליךָ  וֹ ּזִ

ִמיָרָתן ָעֶליָך!  יק, ּוָממֹוְנָך, ּוׁשְ וָנָתן ְלַהּזִ ּוָ   ָהֵני ַנִמי: כַּ
  

א ֶקֶרן, ּדְ ּתֹוָלָדה  ,ֶאּלָ   ֶקֶרן כְּ
א ּפָ ן ְוֶרֶגל. ַא  ,ְוִכי ָקָאַמר ַרב ּפַ   ׁשֵ

  
  

ִתיִבי?  ן ְוֶרֶגל ֵהיָכא כְּ   ׁשֵ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ח"" ּלַ    ֶזה ָהֶרֶגל, - (שמות כב, ד) 6"ְוׁשִ

ֹור ְוַהֲחמֹור" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ   . (ישעיה לב, כ) "ְמׁשַ
ן,  זוֹ  - (שמות כב, ד) "ּוִבֵער" ֵ   ַהׁשּ

ר ְיַבֵער ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:   ג,א ֲאׁשֶ ָלל ^ "ּכַ ּמֹו"ַהּגָ   . "(מלכים א יד, י) ַעד ּתֻ
  
  

  ָאַמר ָמר: 
ח"" ּלַ   זֹו ָהֶרֶגל,  - (שמות כב, ד) "ְוׁשִ

ֹור ְוַהֲחמֹור" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ   . "(ישעיה לב, כ) "ְמׁשַ
  

ְכַתב ַרֲחָמָנא ֹור ְוַהֲחמֹור" :ַטֲעָמא ּדִ ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ   , (ישעיה לב, כ) "ְמׁשַ
ַמאי מֹוְקַמּתְ ָלּה?    ָהא ָלאו ָהִכי ּבְ

ִתיב –ִאי ֶקֶרן     !כְּ
ן  ִתיב!  - ִאי ׁשֵ   כְּ

  
  

                                                             
6
ח את בעירה וִבֵער בשדה אחר  ּלַ   וׁשִ

  רש"י

. שיש לו אדם דאית ליה מזלא
   גופו:דעת לשמור את 
. דודאי נתכוון כתיב כי יגח

השור להרע ובא עליו בכח אבל 
נגיפה הוי משמע שמצאו עומד 
ודחפו בקרניו לישנא אחרינא 
אית ליה מזלא ואינו נוח 
להמיתו בנגיפה דהיא דחיפת 
קרן מעט אלא בנגיחה בכח 

   ובכוונה ובתחיבת קרן בגוף:
. קרא ואגב אורחיה קמ''ל

 מדתלה נגיחה באדם ונגיפה
בבהמה דמשמע נוחה היא 
הבהמה למות מן האדם 
משמיענו דשור המועד להרוג 
את הבהמה ג' פעמים לא חשיב 
העדאה לגבי אדם דאם נגח 
אדם ומת דינו כתם דאינו 
משלם את הכופר דבתם ההורג 
אדם כתיב סקול יסקל השור 
ובעל השור נקי (שמות כא) 
ובמועד כתיב וגם בעליו יומת 

מון וההיא מיתה היינו מ
שמשלם את הכופר דמי נהרג 
ליורשיו ולא מיתה ממש 
דאמרינן בפ''ק דסנהדרין (דף 
טו:) על רציחתו אתה הורגו ואי 
אתה הורגו על רציחת שורו אבל 
מועד לאדם הוי מועד לבהמה 
ומועד להרוג את האדם משכחת 
לה כשלא עמד בדין עד שנגח 
שלש פעמים שלא נסקל מיד 

   כשהמית הראשון:
. דעל לדה דרגל היארביצה תו

   ידי כפיפת רגלים היא רובצת:
. דכל שעה היא רגל הזיקה מצוי

מהלכת ואם יש כלום תחת 
   רגליה היא דורסת:

. הלכך הני אין הזיקן מצוי
תולדה דקרן הן דאין הזיקו 
מצוי ואין הנאה להזיקו 

   ומשלמי חצי נזק כקרן:
. דמחייב דכוונתו מאי שנא קרן

   להזיק כו':
  בעירה:  . אתושלח
. היינו שן שפעמים מגולה הגלל

ופעמים מכוסה וכתיב ביה יבער 
לישנא אחרינא גלל זה רעי 
שהשן מבערת למאכל ונעשית 
  גלל כמו גללי אדם וגללי בהמה:
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   ,ִאיְצְטִריךְ 
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ן :ָסְלָקא ּדַ ֵ    ,ִאיִדי ְוִאיִדי ַאׁשּ

ְמַכְלָיא ַקְרָנא -ְוָהא     ,ּדִ
ָלא ְמַכְלָיא ַקְרָנא -ָהא     .ּדְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

אֹוִקיְמָנא ַאֶרֶגל א ּדְ ּתָ    ,ְוָהׁשְ
ָלא ְמַכְלָיא ַקְרָנא ן ּדְ    ?ְמָנַלן - ׁשֵ

  
ֶרֶגל    ,ּדּוְמָיא ּדְ

ָנא ְמַכְלָיא ַקְרָנא -  ָמה ֶרֶגל ָנא ָלא ְמַכְלָיא ַקְרָנא ,ָלא ׁשְ    ,ְוָלא ׁשְ
ן  ָנא ָלא ְמַכְלָיא ַקְרָנא -ַאף ׁשֵ ָנא ְמַכְלָיא ַקְרָנא, ְוָלא ׁשְ    .ָלא ׁשְ

  
  

   :ָאַמר ָמר
ן,  - (שמות כב, ד) "ּוִבֵער"" ֵ   זֹו ַהׁשּ

ּמֹו" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ָלל ַעד ּתֻ ר ְיַבֵער ַהּגָ ֲאׁשֶ   . "(מלכים א יד, י) "ּכַ
  

ְכַתב ַרֲחָמָנא ּמֹו" :ַטֲעָמא ּדִ ָלל ַעד ּתֻ ר ְיַבֵער ַהּגָ ֲאׁשֶ    ,(מלכים א יד, י) "ּכַ
ַמאי אֹוִקיְמָנא ֵליּה ָהא ָלאו    ? ָהִכי ּבְ
ִתיב –ִאי ֶקֶרן     !כְּ
ִתיב –ִאי ֶרֶגל     !כְּ

  
   ,ִאיְצְטִריךְ 

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ   ִאיִדי ְוִאיִדי ַאֶרֶגל,  :ָסְלָקא ּדַ
יָלא,  -ָהא  ָאֵזיל ִמּמֵ   ּדְ
ּלּוֵחי -ָהא  ַלח ׁשַ ׁשָ    ,ּדְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ן,  ֵ אֹוֵקי ַאׁשּ א ּדְ ּתָ   ְוָהׁשְ
יָלא ָאְזָלא ִמּמֵ   ְמָנַלן?  - ֶרֶגל ּדְ

  
ןּדְ ּדּוְמָיא     ,ׁשֵ

יָלא ֲאַזל ִמּמֵ ָנא ּדַ ּלּוֵחי, ָלא ׁשְ ְלָחּה ׁשַ ָנא ׁשָ ן ָלא ׁשְ ֵ    ,ַמה ׁשּ
יָלאַאף ֶרֶגל ָלא  ָנא ָאְזָלא ִמּמֵ ּלּוֵחי, ָלא ׁשְ ְלָחּה ׁשַ ָנא ׁשָ    .ׁשְ

  
חְוִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ּלַ ֵעי  (שמות כב, ד) ""ְוׁשִ ןּדְ  - (שמות כב, ד) ""ּוִבֵערְולֹא ּבָ ַמע ׁשֵ ַמע ֶרֶגל ּוַמׁשְ    !ַמׁשְ

  
ְכִתיב ַמע ֶרֶגל ּדִ ֹור ְוַהֲחמֹור" :ַמׁשְ ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ   , לב, כ)(ישעיה  "ְמׁשַ
ְכִתיב ן ּדִ ַמע ׁשֵ ֵהמ :ּוַמׁשְ ן ּבְ ם"וֹ "ְוׁשֵ ח ּבָ ּלַ   ! (דברים לב, כד) ת ֲאׁשַ

  
  ִאי ָלאו ְקָרא ְיֵתיָרה, 
  ,אֹו ָהאֲהָוה ָאִמיָנא: אֹו ָהא 

יקֹו ָמצּוי, ּדְ  -אֹו ֶרֶגל    ֶהּזֵ
ן  יקֹו. ּדְ  -אֹו ׁשֵ   ֵיׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ

  
קּוִלין ֵהן,  ִדי ׁשְ   ִמכְּ

ֵניֶהם ַקת?  !ְוָיבאּו ׁשְ ְייהּו ַמּפְ ֵהי ִמּנַ   ּדְ
  
  
  
  

  רש"י
. ושלח וביער אידי ואידי

תרוייהו אשן ושלח אתא 
לחיוביה היכא דלא כליא קרנא 
דמשמע כגון שאכלה ערוגה 
וסופו לחזור ולצמוח אבל לא 
כתחלה וביער היינו היכא 

וביער דמכליא קרנא דמשמע 
שמבער לגמרי ואי קשיא היכא 
מצי למימר אידי ואידי אשן הא 
דמכליא קרנא והא דלא מכליא 
ליכתוב חד להיכא דלא מיכליא 
דליחייב וכ''ש היכא דכליא 
תריץ אי מהאי קרא ה''א האי 
אתי להיכא דמכליא אבל לא 
מכליא לא הלכך איכא למימר 
ודאי אידי ואידי אשן אי לאו 

רגל  דכתב רחמנא משלחי
   השור:

. דהא לא מה רגל לא שנא כו'
   כתיב ביה ובער:

. דהא לא מה שן לא שנא כו'
   כתיב ביה ושילח:

או הא או הא או רגל משום 
   . אבל שן לא:דהזיקה מצוי

או שן משום דיש הנאה 
   . אבל רגל לא:להיזיקה

. שן ורגל שקולין הן שאין מכדי
זה חמור מזה שהרי בשניהם יש 

   בהן צד חמור:
   . מושלח:ויבאו שניהם

. דלא ליתי דהי מינייהו מפקת
   מיניה הא שניהן שוין:

. ליה ובער דאי מפקת איצטריך
מושלח הוה אמינא הני מילי 
היכא דשלחי איהו בכוונה 
לרעות בשדה חבירו אבל אזלא 

   ממילא לא:
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  ִאיְצְטִריְך, 
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ    :ָסְלָקא ּדַ

ּלּוֵחי,  ַלח ׁשַ ׁשָ י ֵהיִכי ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ
יָלא    .לֹא –ֲאָבל ָאְזָלא ִמּמֵ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  

ן ַמאי ִהיאּדְ ּתֹוָלָדה     ?ׁשֵ
  

כֹוֶתל  ָכה ּבְ    ,ַלֲהָנָאָתּה ִנְתַחכְּ
ירֹות ַלֲהָנָאָתּה. וְ  ָפה ּפֵ   ִטיּנְ
  

ן ָנא ׁשֵ   ?ַמאי ׁשְ
יקֹו, וּ ּדְ  ִמיָרתֹו ָעֶליךָ ֵיׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ    .ָממֹוְנָך, ּוׁשְ

יָקן, ּוָממֹוְנךָ  -ָהֵני ַנִמי  ִמיָרָתן ָעֶליָך!  ,ֵיׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ   ּוׁשְ
  

א ּתֹוָלָדה  ן. ּדְ ֶאּלָ ׁשֵ ן כְּ   ׁשֵ
א  ּפָ   ֶרֶגל. ּדְ ּתֹוָלָדה ַא ְוִכי ָקָאַמר ַרב ּפַ

  
  

   ?ֶרֶגל ַמאי ִהיאּדְ ּתֹוָלָדה 
  

ֶרך ִהיּלּוָכּה,  גּוָפּה ּדֶ יָקה ּבְ   ִהּזִ
ֶרְך ִהיּלּוָכּה,  ָעָרּה ּדֶ ׂשְ   ּבִ

ָעֶליָה,  ִליף ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
ִפיָה,  ּבְ א ׁשֶ ּיָ ְפרּוְמּבִ   ּבִ

אָרּה.  ַצּוָ ּבְ זֹוג ׁשֶ   ּבְ
  

ָנא     ?ֶרֶגלַמאי ׁשְ
ִמיָרתֹו ָעֶליָך, ּדְ  יקֹו ָמצּוי, ּוָממֹוְנָך, ּוׁשְ   ֶהּזֵ

יָקן ָמצּוי, וּ  -ָהֵני ַנִמי  ִמיָרָתןֶהּזֵ   ! ָעֶליךָ  ָממֹוְנָך, ּוׁשְ
  

א ּתֹוָלָדה  ֶרֶגל. ּדְ ֶאּלָ   ֶרֶגל כְּ
א  ּפָ   ֹור. בּדְ ּתֹוָלָדה ַא  -ְוִכי ָקָאַמר ַרב ּפַ

  
  

  ֹור ַמאי ִניהּו? בּדְ ּתֹוָלָדה 
ָעה ׁשְ ָרה ְותֹוָלָדה ּתִ    ,ִאיֵליָמא ָאב ֲעׂשָ

ִתיִבי ָעה כְּ ׁשְ ִתיִבי!  ,לֹא ּתִ ָרה כְּ   ְולֹא ֲעׂשָ
  

ָיא.    ָהא ָלא ַקׁשְ
ת ִיְהֶיה לֹו"   ָאַמר ַרֲחָמָנא,  (שמות כא, לד) "ְוַהּמֵ

ַנן    :ְוִקים ְלהּו ְלַרּבָ
ָרה    ָעְבָדן ִמיָתה,  -ֲעׂשָ
ָעה  ׁשְ    .ָעְבִדי, ִמיָתה לֹא ָעְבִדיְנִזיִקין  -ּתִ

  
  ָאב ְלִמיָתה, ְוֶזה ָאב ִלְנָזִקין!  ֶזהסֹוף סֹוף 

  
א   : ֶאּלָ

יָחן ּבִ  ִהּנִ אֹו ׁשֶ ָ ינֹו, ּוַמׂשּ יקוּ ַאַאְבנֹו, ַסכִּ ים ְוִהּזִ   .ְרׁשּות ָהַרּבִ
  
  

  רש"י
. ובער וכיון דנפקא לן שן קמ''ל

דממילא מובער אתיא רגל וילפה 
  מיניה:

. נתחככה בכותל להנאתה
והפילתו או טינפה פירות 
להנאתה שנתגלגלה עליהן כדרך 
סוסים וחמורים דהיינו דומיא 

   דשן שיש הנאה להזיקה:
. מהנך דקא שןומאי שנא 

מוקמת מילתיה דרב פפא 
בתולדה דשן ורגל: כל היזק דרך 
הילוך שלא בכוונה הוי תולדה 
דרגל דהזיקו מצוי ואין כוונתו 

   להזיק:
. שנדבקו כלים בשערה ובשערה

   וגררתן ושברתן:
. דמיחייב דהיזק מאי שנא רגל

   מצוי כו':
. בור עמוק י' טפחים אב עשרה

   ית:היינו אב דבכך דרכו להמ
. דאם נפל שור וזה אב לנזקין

בבור תשעה ומת פטור בעל הבור 
ואם הוזק חייב ואב הוא דהא 
מדיוקא דקרא נפקא מדכתיב 
והמת יהיה לו דמשמע בור עשרה 
דבר מקטיל הוא חייב במיתת 
השור הא בציר מהכי במיתה לא 
חייב הא בניזקין מתחייב לישנא 
אחרינא סוף סוף זה אב למיתה 

קין דכי היכי דנפיק וזה אב לנז
לן מקרא בור עשרה למיתה 
נפקא לן בור ט' לנזקין דכתיב 
ונפל שמה שור או חמור משמע 
בין מת ובין הוזק בעל הבור 
ישלם ומיהו אם מת השור אמור 
רבנן בבור תשעה פטור דלא 
מחמת הבור מת דאין בו כדי 
להמית אבל הוזק חייב דבור 

   תשעה בר נזקין הוא:
שהניחן ברשות  אבנו או סכינו

. ונתקלו בהן בני אדם הרבים
   והזיקו להם:
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  רש"י
. שהפקירן ונתנן ברשות דאפקרינהו

   הרבים:
. דפליגי בפרק בין לרב בין לשמואל

   המניח את הכד (לקמן דף כח:):
. דתרוייהו אמרו כל היינו בור

תקלה שהפקיר נפקא לן מבור 
דחייב כי היכי דבור חיובא ברה''ר 
היא דהוי הפקר כדאמרינן לקמן 
בפ' שור שנגח את הפרה (דף מט: נ.) 
שעל עסקי כרייה ופתיחה בא לו אף 

  כל תקלה שהפקירה חייב: 
. אי דלא אפקרינהו לשמואל דאמר

התם בהמניח את הכד (לקמן דף 
כח:) כל תקלה בור הוא ואע''ג דלא 

   הפקיר היינו בור:
. כל תקלה שלא הפקירה ולרב דאמר

משור למדנו מה שור שהוא ממונו 
ואם הזיק חייב אף כל ממונו אם 

   הזיק חייב:
. ולאו תולדה דבור נינהו היינו שור

ובשור אמרן לעיל תולדה דשור כי 
לשמואל נמי דאמר שור ואפי' 

תולדה דבור נינהו מאי חזית 
לאוקומי מילתא דרב פפא אתולדה 
דבור מאי שנא בור דחייב שכן 

  תחילת עשייתו וכו':
. תחילת מה הני נמי תחלת עשייתן

שנעשו בור דהיינו כשהונחו לשם 
   היו עומדים לנזק:
. תולדה לאו כאב וכי קאמר רב פפא

דידה אתולדה דמבעה: פלוגתא 
ל ורב במבעה לקמן דשמוא

   בשמעתין:
   . היינו אב:אדם ניעור
   . ער וישן בשילהי פ''ב:אדם מועד

. תולדה דאדם היינו כיחו וניעו. אלא
כיחו רוק הפה ניעו ליחת החוטם 

   (רוק היוצא מתוך גופיה אגב כח):
. שנפל על אי בהדי דאזלי מזקי

השיראים וטנפוה או לתוך המשקין 
   ונמאסו:
   נו אדם גופו וחייב:. והייכחו הוא

. אחר נוח הרוק לארץ אי בתר דנייח
   הזיקו שהוחלק אדם בהם:

. בין לרב בין לשמואל היינו בור
   דהא ודאי תקלה דאפקרה היא:

. דאי ברוח שאינה ברוח מצויה
מצויה הוי אונס ולא מחייב אבל 
ברוח מצויה הוי תולדה דאש שהרי 

   אש נמי הרוח מוליכה:
והוה ליה  .דכח אחר מעורב בה

   לאסוקי אדעתיה:
. שהיתה מהלכת בחצי נזק צרורות

והתיזה צרורות ברגליה ושיברו את 
הכלים דקי''ל דהלכתא גמירי לה 
למשה מסיני דממונא הוא ולא קנס 
ואע''ג דפלגא נזק של נגיחה הוי קנס 
כדאמרינן לקמן האי פלגא נזקא 
ממונא הוא והלכך לאו תולדה דקרן 

רגל הוא הוא אלא דרגל דמכח 
דאתו וכרגל לא הוי דרגל משלם נזק 

   שלם והיינו דרב פפא:
. הואיל ואמאי קרי לה תולדה דרגל

ואינה משלמת כמותה: לשלם מן 
העלייה שאם הזיקה יותר ממה 
שהיא שוה משלם ההיזק מביתו כי 
רגל דכתיב בה ברגל מיטב שדהו וגו' 
ולא הויא כי קרן דאין המזיק 

(שמות משלם אלא מגופו כדכתיב 
כא) ומכרו את השור החי וחצו את 
כספו ואם הזיק יותר על כדי דמיו 

   מפסיד הניזק:

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ַאְפְקִריְנהוּ  ין ְלַרב ּוֵבין לִ  - ִאי ּדְ מּוֵאל ַהְיינּו ּבֹורּבֵ    !ׁשְ

  לֹא ַאְפְקִריְנהּו, ּדְ ְוִאי    ג,ב
מּוֵאל לִ ִאי  ם ִמ " :ָאַמרּדְ ׁשְ    !ְיינּו ּבֹורַה  - "ָלַמְדנוּ  'ּבֹורוֹ 'ּכּוּלָ

ֹורוֹ " :ָאַמרּדְ ְוִאי ְלַרב  ם ִמׁשּ    !ׁשֹורַהְיינּו  - "ָלַמְדנוּ  ּכּוּלָ
  

ָנא ּבֹור    ?ַמאי ׁשְ
יתֹו ְלֵנֶזק,  ּיָ ת ֲעׂשִ ִחּלַ ן ּתְ כֵּ ִמיָרתֹו ָעֶליָך, וּ ׁשֶ   ָממֹוְנָך, ּוׁשְ

יָתן ְלֵנֶזק, וּ  - ָהֵני ַנִמי ּיָ ת ֲעׂשִ ִחּלַ ִמיָרָתןּתְ   ! ָעֶליךָ  ָממֹוְנָך, ּוׁשְ
  

א בֹור, ּדְ ּתֹוָלָדה  :ֶאּלָ   ּבֹור כְּ
א  ּפָ   ַמְבֶעה. ּדְ ּתֹוָלָדה ַא  -ְוִכי ָקָאַמר ַרב ּפַ

  
  

   ?ַמאי ִניהוּ 
מּוֵאל ִאי לִ  ן ּדְ ׁשְ ן. ּדְ ָהא אֹוִקיְמָנא ּתֹוָלָדה  -ָאַמר: ַמְבֶעה זֹו ׁשֵ ׁשֵ ן כְּ   ׁשֵ

יּה?  -ָאַמר: ַמְבֶעה ֶזה ָאָדם ּדְ ִאי ְלַרב,    ַמאי ָאבֹות ּוַמאי ּתֹוָלדֹות ִאית ּבֵ
יָמא: ָאב  ן,  -ֵניעֹור, ּתֹוָלָדה  - ְוִכי ּתֵ   ָיׁשֵ

   :ְוָהְתַנן
ין " ין ֵער, ּבֵ ןָאָדם מּוָעד ְלעֹוָלם, ּבֵ   ! "ָיׁשֵ
  

א  יחֹו ְוִניעוֹ ַא ֶאּלָ    .כִּ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ָאְזִלי ָקַמְזִקי  ֲהֵדי ּדְ   ּכחֹו ֲהָוה.  -ִאי ּבַ

ָנֵייח  ַתר ּדְ מּוֵאל ַהְיינּו ּבֹור!  -ִאי ּבָ ין ִלׁשְ ין ְלַרב ּבֵ   ּבֵ
  

א ּתֹוָלָדה  ַמְבֶעה. ּדְ ֶאּלָ   ַמְבֶעה כְּ
א  ּפָ   ֵאׁש. ּדְ ּתֹוָלָדה ַא  -ְוִכי ָקָאַמר ַרב ּפַ

  
  

  ֵאׁש ַמאי ִניהּו? ּדְ ּתֹוָלָדה 
יקּו,  :ִאיֵליָמא רּוַח ְמצּוָיה ְוִהּזִ ּגֹו, ְוָנְפלּו ּבְ ראׁש ּגַ יָחן ּבְ ִהּנִ אֹו ׁשֶ ָ ינֹו ּוַמׂשּ   ַאְבנֹו ַסכִּ

ֵמי   ?ֵהיִכי ּדָ
ָאְזל ֲהֵדי ּדְ   ַהְיינּו ֵאׁש,  -ָקא ַמְזִקי  וּ ִאי ּבַ
ָנא ֵאׁש  הּדְ ַמאי ׁשְ ִמיָרתֹו ָעֶליָך, , וּ 7ּכַח ַאֵחר ְמעֹוָרב ּבָ   ָממֹוְנָך ּוׁשְ

ֶהן, וּ ּ ּ ּ - ָהֵני ַנִמי ִמיָרָתן ָעֶליָך! ּכַח ַאֵחר ְמעֹוָרב ּבָ   ָממֹוְנָך, ּוׁשְ
  

א ּתֹוָלָדה  ֵאׁש, ּדְ ֶאּלָ   ֵאׁש כְּ
א  ּפָ   ֶרֶגל. ּדְ ּתֹוָלָדה ַא  -ְוִכי ָקָאַמר ַרב ּפַ

  
  

  ֶרֶגל?! 
ֶרֶגל! ּדְ ּתֹוָלָדה  :ָהא אֹוִקיְמָנא   ֶרֶגל כְּ

  
ֲחִצי ֵנֶזק ְצרֹורֹות.    ּבַ
ִמיִרי ָלּה  ִהְלְכָתא ּגְ    .ּדְ

  
אי ָקֵרי ָלּה ּתֹוָלָדה     ?ֶרֶגלּדְ ְוַאּמַ

  

                                                             
7
 בדפוס: בהן.מסורת הש"ס.  
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ם ִמן  ּלֵ יהְלׁשַ    .ָהֲעִלּיָ
  

ֵעי ָרָבא.  ֲעָיא ּבָ   ְוָהא ִמּבָ
ָבֵעי    : ָרָבאּדְ

ם ,ֲחִצי ֵנֶזק ְצרֹורֹות ּלֵ ם?  ,ִמּגּופֹו ְמׁשַ ּלֵ יה ְמׁשַ   אֹו ִמן ָהֲעִלּיָ
  

ֲעָיא ֵליּה,    ְלָרָבא ִמּבָ
יָטא ֵליּה.  ׁשִ א ּפְ ּפָ   ְלַרב ּפַ

  
אי ָקֵרי ָלּה ּתֹולָ  ,ְלָרָבא ֲעָיא ֵליּה, ַאּמַ ִמּבָ     ֶרֶגל?ּדְ ָדה ּדְ

  
יםלְ  ְרׁשּות ָהַרּבִ    .פֹוְטָרּה ּבִ
  
  
  
  
  

  רש"י
ולרבא אמאי קרי לה תולדה 

. כי רגל דרגל לפוטרו ברה''ר
דרגל אינה חייבת אא''כ נכנסת 
לרשות הניזק והזיקה דכתיב 
בה ושילח את בעירה וביער 
בשדה אחר והיינו ברשות 

  הניזק:



      3 סוגיה              """""ארבע אבות נזיקין"ארבע אבות נזיקין"ארבע אבות נזיקין"ארבע אבות נזיקין    ––––מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' מסכת בבא קמא פרק א' 
 

21

        ד, בד, בד, בד, ב    ––––    ג, בג, בג, בג, ב .3
ְבֶעה ְוַהֶהְבֵער"   . "ַהּמַ
  

  ? "ַמְבֶעה"ַמאי 
  

  ָאַמר:  ַרב
   .ַמְבֶעה ֶזה ָאָדם

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ן ֵ    .ַמְבֶעה ֶזה ַהׁשּ
  
   ",ָאַמר: ַמְבֶעה ֶזה ָאָדם ַרב"

ְכִתיב ָעיּו"ֵמר ָאָתא בֹ "ָאַמר ׁשֹ  :ּדִ ְבָעיּון ּבְ   . (ישעיה כא, יב) ֶקר ְוַגם ָלְיָלה ִאם ּתִ
  
מּוֵאלוּ " ן ׁשְ ֵ   , "ָאַמר: ַמְבֶעה ֶזה ַהׁשּ

ְכִתיב:  ָניו"ּדִ ו ִנְבעּו ַמְצּפֻ ׂשּו ֵעׂשָ   . (עובדיה א, ו) "ֵאיְך ֶנְחּפְ
  

  ַמע? ַמאי ַמׁשְ 
  

ם  ִדְמַתְרּגֵ    :ַרב יֹוֵסףכְּ
ָין ַמְטְמרֹוִהי.  ּלְ ו ִאְתּגַ ִליׁש ֵעׂשָ ין ִאיְתּבְ   ֵאיְכּדֵ

  
מּוֵאל?  ׁשְ   ְוַרב ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר כִּ

  
  : ַלךְ ָאַמר 

   !?'ִנְבֶעה'ִמי ָקָתֵני 
  

ַרב?  מּוֵאל ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר כְּ   ּוׁשְ
  

  : ַלךְ ָאַמר 
   !?'ּבֹוֶעה'ִמי ָקָתֵני 

  
ְייִקי ָמר ּדַ ִדי ְקָרֵאי לֹא כְּ ְייִקי ,ִמכְּ ָמר ּדַ    ,ְולֹא כְּ

מּוֵאל?  ׁשְ   ַרב ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר כִּ
  
י  "ׁשֹור"ָנא ּתָ    .ׁשֹורּדְ ְוָכל ִמיּלֵ
  

מּוֵאל ַנִמי    ! "ׁשֹור"ָנא ֵליּה ָהא ּתָ ּוׁשְ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   ,ַקְרנוֹ לְ  "ׁשֹור"ָנא ּתָ 
יּנֹו.  "ַמְבֶעה"וּ    ְלׁשִ
  

   :ְוָהִכי ָקָאַמר
ֶרן  ן  -לֹא ְרִאי ַהּקֶ ֵ ְרִאי ַהׁשּ יקֹו, כִּ ֵאין ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ יָקּה,  -ׁשֶ ׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ ּיֵ     ׁשֶ

ן    ד,א ֵ ֶרן  -ְולֹא ְרִאי ַהׁשּ ְרִאי ַהּקֶ יק, כִּ וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ ֵאין כַּ יק.  -ׁשֶ וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ כַּ   ׁשֶ
  

  ְוָלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא: 
ן  ֵ יק  -ּוַמה ׁשּ וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ ֵאין כַּ יב,  - ׁשֶ   ַחּיָ

יק  -ֶקֶרן  וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ כַּ ן? -ׁשֶ כֵּ ל ׁשֶ    !לֹא כָּ
  

   .ִאיְצְטִריךְ 

  רש"י
   . אמר הקב''ה:אמר שומר
   . גאולה לצדיקים:אתא בקר
. חשך לרשעים אם וגם לילה

תשובו בתשובה ותבקשו מחילה 
   בעיו אלמא באדם כתיב בעיו:

. תרגומו של נבעו אלמא איגליין
הלכך אמר  נבעו לשון גילוי

מבעה זה השן דמבעה לשון 
מגולה הוא דהיינו שן שפעמים 

   מגולה ופעמים מכוסה:
. דמשמע הוא עצמו נבעה בעה

נגלה מבעה קתני שהוא מבעה 
   דבר אחר:

   . לשון בעיו:בועה
. תנא שור לקרנו ומבעה לשינו

   ולקמן פריך רגל מאי שייריה:
. לא ראי הקרן שאין הנאה כו'

פרש לא ראי בעל כרחיך הכי מ
הקרן שאין הנאה להזיקו כראי 
השן כו' כלומר דאי כתב רחמנא 
קרן דחייב לא אתיא שן מיניה 
דקרן אין הנאה להזיקו שן יש 

  הנאה להזיקו: 
. ולא ראי השן שאין כוונתו כו'

דאי כתב רחמנא שן לא אתי 
קרן מיניה ולהכי פריך ולאו ק''ו 
הוא כל שכן דמשום האי טעמא 

וה''ה נמי דקא  נפיק קרן משן
פריך אטעמא קמא דאי כתב 
קרן הוה נפקא שן מיניה בק''ו 
ומה קרן שאין הנאה להזיקה 
חייב כו' והאי ליכא לתרוצי 
דהכי מיפרשא מילתא דרב 
יהודה לא ראי הקרן שאין 
הנאה כו' ואי כתב שן לא אתיא 
קרן מיניה ולא ראי השן שאין 
כוונתו להזיק כו' ואי כתב קרן 

מיניה ולא תיקשי  לא אתיא שן
מידי האי לאו מילתא היא שאין 
זה לשון הש''ס אלא ההוא דבעי 
למיגמר חבריה מיניה נקיט 
ברישא כדקתני מתני' לא זה 
וזה שיש בהן רוח חיים כהרי 
האש שאין בו רוח חיים ואי 
כתב הני תרתי לא אתי אש 
מתרוייהו אלמא כל היכא 
דקתני לא ראי זה כראי זה 

רי חבריה ההוא דבעי אגמו
מיניה נקיט ברישא כדקתני 
מתני' וה''ק לא ראי זה כראי זה 
אין דין הכתוב בזה ראוי לנהוג 

  בזה:
   . למיכתב קרן:איצטריך

   

  



  3333 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 

22

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ֲהָוה  :ָסְלָקא ּדַ   ֶעֶבד ְוָאָמה, ַא ִמיֵדי ּדַ
ב  - ֶעֶבד ְוָאָמה וָנָתן ְלַהזִּ ּדְ ָלאו ַאף ַעל ּגַ ּוָ ִטיִריכַּ   ,יק, ֲאִפיּלּו ָהִכי ּפְ

ָנא    .ָהִכי ַנִמי ָלא ׁשְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
הּו? ה ִאית ּבְ    !ַאּטּו ֶעֶבד ְוָאָמה ָלאו ַטֲעָמא ַרּבָ

ל ֲחֵבירֹו,  ִדיׁשֹו ׁשֶ א ַיְקִניֶטּנֹו ַרּבֹו, ְוֵיֵלְך ְוַיְדִליק ּגְ ּמָ   ׁשֶ
ָכל יֹום.  יב ֶאת ַרּבֹו ֵמָאה ָמֶנה ּבְ   ְוִנְמָצא ֶזה ְמַחּיֵ

  
ֵריְך ָהִכי:  א ּפָ   ֶאּלָ

ֶרן ֵ  - לֹא ְרִאי ַהּקֶ ְרִאי ַהׁשּ יק, כִּ וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ כַּ וָנתֹו ְלַהזִּ  - ןׁשֶ ּוָ ֵאין כַּ   יק, ׁשֶ
ן  ֵ ֶרן  -ְולֹא ְרִאי ַהׁשּ ְרִאי ַהּקֶ יקֹו, כִּ ׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ ּיֵ יקֹו.  -ׁשֶ ֵאין ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ   ׁשֶ

  
  

  ְוֶרֶגל ַמאי? 
ְייֵריּה?!    ׁשַ

  
יק" ּזִ יק ָחב ַהּמַ ִהּזִ ׁשֶ   ְלַאּתּוֵיי ֶרֶגל.  - "ּכְ

  
ֶהְדָיא!    ְוִליְתְנֵייּה ּבְ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

יּנֹו.  "ַמְבֶעה"ְלַרְגלֹו, וּ  "ׁשֹור"ָנא ּתָ    ְלׁשִ
   :ְוָהִכי ָקָאַמר

ן  -לֹא ְרִאי ָהֶרֶגל  ֵ ְרִאי ַהׁשּ יָקּה ָמצּוי, כִּ ֶהּזֵ יָקּה ָמצּוי.  - ׁשֶ ֵאין ֶהּזֵ   ׁשֶ
ן  ֵ ְרִאי ָהֶרֶגל  -ְולֹא ְרִאי ַהׁשּ יקֹו, כִּ ׁש ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ ּיֵ יקֹו.  -ׁשֶ ֵאין ֲהָנָאה ְלֶהּזֵ   ׁשֶ

  
  ֶרן ַמאי? ְוֶק 

ְייֵריּה?!    ׁשַ
  

יק" ּזִ יק ָחב ַהּמַ ִהּזִ ׁשֶ   ְלַאּתּוֵיי ֶקֶרן.  - "ּכְ
  

ֶהְדָיא    !ְוִליְתְנֵייּה ּבְ
  

ָתן ָקַמְייֵרי ִחיּלָ מּוָעִדין ִמּתְ    ,ּבְ
ין ּוְלַבּסֹוף מּוָעִדין  ַתּמִ    .לֹא ָקַמְייֵרי -ּבְ

  
ַרב?  מּוֵאל ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר כְּ   ּוׁשְ

  
  : ָלךְ ָאַמר 

ְך  ְעּתָ   ָאָדם,  -ִאי ָסְלָקא ּדַ
יק ּבִ "ָהא ָקָתֵני ֵסיָפא:  ּזִ ק, ְוָהָאָדםׁשֹור ַהּמּוָעד, ְוׁשֹור ַהּמַ יּזָ   ."ְרׁשּות ַהּנִ

  
א!  ֵריׁשָ   ְוִליְתֵני ּבְ

  
ִנְזֵקי ָממֹון ָקַמְייֵרי,    ּבְ

ִנְזֵקי גּופוֹ     .ָלא ָקַמְייֵרי - ּבְ
  
ֵסיָפא "ָאָדם" :ַרב ַנִמי ָהא ָקָתֵניוְ     !ּבְ
  

  ַרב:  ָלךְ ָאַמר 
ֲאָתא ֲהֵדי מּוָעִדין הּוא ּדַ ֵביּה ּבַ    .ַההּוא ְלִמְחׁשְ

  רש"י
. כדאמרינן בפ' אפ''ה פטורין

החובל (לקמן דף פז.) העבד 
והאשה פגיעתן רעה החובל בהן 

שחבלו באחרים חייב והן 
   פטורין:

. דאי לאו טעמא רבה אית בהו
מיחייבת ליה כל שעה שיכעיסנו 
רבו ילך וידליק גדישו של חבירו 

   כדי לחייב את רבו:
. לא ראי אלא פריך ואימא הכי

השור כראי המבעה דקתני 
במתני' ה''ק לא ראי הקרן 
שכוונתו להזיק כהרי השן שאין 
כוונתו להזיק אלא להנאתה 

ת הלכך אי כתב קרן לא מתכוונ
   הוה נפיק שן מינה:

ולא הרי השן שיש הנאה 
. ואי להזיקה כהרי הקרן כו'

   כתב שן לא אתיא קרן מינה:
. עביד ליה תנא דמתני' ורגל מאי
   דלא תני:

   . בתמיה:שייריה
. הך דקתני מתני' לא הרי וה''ק

   השור כהרי המבעה ה''ק כו':
. הלכך לא רגל הזיקה מצוי

   מינה: אתיא שן
. מועדין רגל ובור שן ואש

מתחילתן לשלם נזק שלם דלא 
פליג רחמנא בין תם למועד אלא 

   בנגיחה:
. שור המזיק ברשות הניזק

שנכנס לרשות הניזק ונגח שם 
את שורו ואע''ג דתם הוא 
משלם נזק שלם וסתמא כר''ט 
דאמר לקמן (דף טו:) משונה 
קרן ברשות הניזק נזק שלם 

   משלם:
. בנזקין שממונו נובנזקי ממו

. בנזקי גופו.  מזיק מיירי רישא:
   שהוא עצמו מזיק לא מיירי:

. בסיפא ולמה הא קתני אדם
  ליה למיתני ברישא:

למיחשביה בהדי מועדין הוא 
. דקתני חמשה תמין דאתא

וחמשה מועדין וקחשיב להו 
   ואזיל:
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  ? ..." ֲהֵרי "לֹאּוַמאי 
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ֹור  ְרִאי ָהָאָדם  -לֹא ְרִאי ַהׁשּ ם ֶאת ַהּכֹוֶפר, כִּ ּלֵ ׁשַ ּמְ ם ֶאת ַהּכֹוֶפר - ׁשֶ ּלֵ ֵאין ְמׁשַ    .ׁשֶ

ֹור  -ְולֹא ְרִאי ָהָאָדם  ְרִאי ַהׁשּ ָבִרים, כִּ ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ ַחּיָ ָבִרים -ׁשֶ ָעה ּדְ ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ    .ׁשֶ
  
ד" יק ַהּצַ ן ְלַהּזִ ְרּכָ ּדַ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ יק? - "ַהׁשּ ְרּכֹו ְלַהּזִ    !ְוִכי ׁשֹור ּדַ
  

מּוָעד.    ּבְ
  
יק?וּ  ְרּכֹו ְלַהּזִ    !מּוָעד ּדַ
  

יוָ  יַעדכֵּ ִאּיַ   .אֹוְרֵחיּה הּוא ,ן ּדְ
  

יק? ְרּכֹו ְלַהּזִ    !ְוָאָדם ּדַ
  

ן ָיׁשֵ    .ּבְ
  

יק? ְרּכֹו ְלַהּזִ ן ּדַ    !ָיׁשֵ
  

יָון  יט אֹוְרֵחיּה הּואּדְ כֵּ ֵייף ּוָפׁשֵ    .כָּ
  

ִמיָרָתן ָעֶליָך" ִמיַרת ּגּופֹו ָעָליו הּוא!  -ָאָדם  -  "ּוׁשְ   ׁשְ
  

ָתֵני    : ַקְרָנאּוְלַטֲעִמיְך, ָהא ּדְ
ָעה ֲאבֹות ְנִזיִקין, ְוָאָדם ֶאָחד ֵמֶהן"   , "ַאְרּבָ

ִמיַרת ּגּופֹו ָעָליו הּוא   ! ?ָאָדם ׁשְ
א ְדָאַמר ֵליּה  ,ֶאּלָ יכִּ הוּ  ַרּבִ א:  ַאּבָ   ְלַתּנָ
ֵני: ִמיַרת ּגּופֹו ָעָליו ּתְ     .ָאָדם ׁשְ

ִמיַרת ּגּופֹו ָעָליו.     ד,ב ֵני: ָאָדם ׁשְ   ָהָכא ַנִמי ּתְ
   

  
  : ַרב ָמִריַמְתִקיף ָלּה 

ִים,  - "ַמְבֶעה"ְוֵאיָמא:    ֶזה ַהּמַ
ִדְכִתיב ְקדַח ֵאׁש ֲהָמִסים ַמִים  :כְּ ְבֶעה ֵאׁש""ּכִ   ! (ישעיה סד, א) ּתִ

  
ִתיב  ְבֶעה ֵאׁש"? 'ַמִים ִנְבעוּ 'ִמי כְּ ִתיב "ּתִ    !כְּ

  
  : ַרב ְזִבידַמְתִקיף ָלּה 

   ,ֶזה ָהֵאׁש  - "ַמְבֶעה"ְוֵאיָמא 
ִתיב ִכי כְּ ְבֶעה" :ּדְ ְכִתיב!  "ּתִ ֵאׁש הּוא ּדִ   ּבְ

  
ְבֶעה ְוַהֶהְבֵער" , ַמאיִאי ָהִכי   ? "ַהּמַ

  
יָמאְוִכי  י ָקְמָפֵרׁש : ּתֵ רּוׁשֵ   , ּפֵ

ָעה ,ִאי ָהִכי ה ָהוּו! ""ַאְרּבָ לׁשָ   ? ׁשְ
  

יָמא י "ׁשֹור"ָנא : ּתָ ְוִכי ּתֵ ְרּתֵ יּה ּתַ ִאית ּבֵ    ,ּדְ
ים" ,ִאי ָהִכי ֶהן רּוַח ַחּיִ ׁש ּבָ ּיֵ יּה?  -  "לֹא ֶזה ָוֶזה ׁשֶ ים ִאית ּבֵ   ֵאׁש ַמאי רּוַח ַחּיִ

ֲהֵרי "ְותּו: ַמאי    ? ָהֵאׁש"ּכַ

  רש"י
. דקתני במתני' לא ומאי לא הרי

הרי השור כהרי המבעה לרב 
   דאמר מבעה זה אדם:

שור מועד שנגח אדם ומת 
. הלכך אי כתב שור משלם כופר

לא אתיא אדם מיניה דאדם 
חבירו במזיד נהרג שהרג את 

בשוגג גולה ואינו משלם כופר: 
אדם החובל בחבירו חייב 
בארבעה דברים צער ריפוי שבת 
ובושת אבל נזק לא קא חשיב 
דשור נמי נזק משלם אבל בהנך 
ארבעה דברים אינו חייב 
כדמסיק בשילהי כיצד הרגל 
מועדת (לקמן כו.) דאמרי' כי 
יתן איש מום בעמיתו איש 

   בעמיתו: בעמיתו ולא שור
. לרב וקא פריך הצד השוה כו'

דאמר תנא שור וכל מילי דשור 
היכי מצי למיתני בקרן דרכו 
להזיק ולשמואל ליכא למיפרך 

   דרגל ודאי דרכו לילך ולהזיק:
   . את רגליו:דכייף ופשיט
. לשבר כלים שבצד אורחיה הוא

   מרגלותיו:
וקא פריך מאי האי דקתני 

 . לשון זה אינוושמירתן עליך
  שייך אלא בנזקי ממונו: 

. ה''נ תני אדם שמירת גופו עליו
והאי דקתני ושמירתן עליך 

   אשארא:
. שאם אימא מבעה זה המים

שופך אדם מימיו לרה''ר ובא 
   אחר ונטנפו כליו חייב השופכן:

. כמו שהאש כקדוח אש המסים
שורף דבר הנימס כגון זפת 

   ושעוה וכל מיני רבב:
. וכמים מים תבעה אש

בעבעים את האש כשנותנין שמ
מים על האש נעשים כמין 
אבעבועות הרתיחות וסיפא 
דקרא הכי הוא להודיע שמך 
לצריך כן תודיע שמך לצריך 

   כשתאבדם מן העולם:
. לשון רבים מי כתיב מים נבעו

דליהוי משמע דמבעה אמים 
   קאי שהן מבעבעין את האש:

. דמשמע תבעה אש כתיב
שהאשה מבעבע המים דתבעה 

   שון יחיד ולשון נקבה:ל
. המבעה זה פרושי קא מפרש

   ההבער:
. שן ורגל וקרן דאית ביה תרתי

   לא קחשיב דבתמין לא קמיירי:
. דקתני מתני' מאי לא זה וזה

אשור ומבעה לא זה וזה שיש 
בהן רוח חיים ואי מבעה היינו 

   אש מי אית בו רוח חיים:
  . קרי להנך דכתיבן בקרא:אבות
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        ה, אה, אה, אה, א    ––––    ד, בד, בד, בד, ב .4
ֵני  ֲעָיאַרב ּתָ   : אֹוׁשַ

ר ֲאבֹות ְנִזיִקיןׁשְ " ה ָעׂשָ    :לׁשָ
ם,    ׁשֹוֵמר ִחּנָ

ֹוֵאל,    ְוַהׁשּ
ָכר א ׂשָ    ,נֹוׂשֵ

ֹוֵכרוְ     ,ַהׂשּ
   ,ֵנֶזק

   ,ַצַער
  ִריּפּוי, וְ 

ֶבת,    ׁשֶ
ת   . ּובֹוׁשֶ

ַמְתִניִתין ָעה ּדְ    ,ְוַאְרּבָ
ֵליַסר   . "ָהא תְּ

  
ֵני ָהֵני?  יָדן ַמאי ַטֲעָמא לֹא ּתָ א ּדִ   ְוַתּנָ

ָלָמא לִ  ׁשְ מּוֵאלּבִ ִנְזֵקי ָממֹון :ׁשְ ִנְזֵקי גּופֹו ָלא ָקַמְייֵרי.  ,ָקַמְייֵרי ּבְ   ּבְ
א ְלַרב, ִליְתֵני!    ֶאּלָ

  
י ּתָ  ל ִמיּלֵ    .ָאָדםּדְ ָנא ָאָדם ְוכָּ
  

י ְעָיא ּוְלַרּבִ י אֹוׁשַ ֵני ָהא ַנּמִ   ! ָאָדם ֵליּה  ּתָ
  

ֵרי ְווֵני ּתְ   . ָאָדם ּגַ
ָנא יק ָאָדם ּתָ ַאּזִ   , ָאָדם ּדְ

יק ָאָדם ְוָתָנא ַאּזִ   . ׁשֹור ּדְ
  

  , ָהִכי ִאי
י ׁשֹור    ,ַנּמִ

ֵרי ִליְתֵני ְווֵני ּתְ   , ׁשֹור ּגַ
יק ׁשֹור ִליְתֵני ַאּזִ   , ׁשֹור ּדְ

יק ׁשֹור ְוִליְתֵני ַאּזִ   ! ָאָדם ּדְ
  

  ? ַמאי ַהאי
ָלָמא ׁשְ יק ָאָדם ּבִ ַאּזִ ם הּוא ֶנֶזק, ׁשֹור ּדְ ּלֵ ְמׁשַ   , ּדִ

יק ָאָדם ַאּזִ ם ָאָדם ּדְ ּלֵ ָעה ְמׁשַ ָבִרים ַאְרּבָ   . ּדְ
א י ַמה, ׁשֹור ֶאּלָ יק ׁשֹור ּלִ ַאּזִ י ַמה, ׁשֹור ּדְ יק ׁשֹור ּלִ ַאּזִ   , ָאָדם ּדְ
ם הּוא ֶנֶזק ְוִאיִדי ִאיִדי ּלֵ ְמׁשַ   ! ּדִ

  
ם ׁשֹוֵמר" ְוָהא ֹוֵאל ִחּנָ א, ְוַהׁשּ ָכר נֹוׂשֵ ֹוֵכר ׂשָ ָאָדם - "ְוַהׂשּ יק ּדְ ַאּזִ ֵני - הּוא ׁשֹור ּדְ   ! ְוָקּתָ

  
ֵני יָקא ּתָ ְבָיַדִים ֶהּזֵ   , ּדִ

ֵני יָקא ְוָקּתָ יָלא ֶהּזֵ ִמּמֵ   . ּדְ
  
  

ֵני י ּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ִרים" ָעה ֶעׂשְ   : ְנִזיִקין ֲאבֹות ְוַאְרּבָ

לּוֵמי ׁשְ ֶפל תַּ   , ּכֵ
לּוֵמי ָעה ְוַתׁשְ ה ַאְרּבָ ָ   , ַוֲחִמׁשּ

ב   , ְוַגּנָ
  , ְוַגְזָלן

  , זֹוְמִמין ְוֵעִדים

  רש"י
. חייב בפשיעה שומר חנם

והשואל חייב אפילו באונסין 
ושוכר ונושא שכר חייבים 
בגניבה ואבידה וכ''ש בפשיעה 
וכולהו כתיבי כדתני בפרק 
השואל בבבא מציעא (דף צד:) 
פרשה ראשונה נאמרה בשומר 
חנם שניה בשומר שכר שלישית 

הו ולקמן בשואל הלכך אבות נינ
   בעי מאי נינהו תולדות:

. החובל בחבירו נותן לו מה נזק
שהוא שוה עכשיו פחות 

   מבתחילה:
. אומדין כמה אדם העומד צער

ידו ליקצץ ע''י חרב רוצה ליתן 
כדי שיתקצץ לו ע''י סם דלית 

   ליה צער כולי האי:
. כולהו יליף וריפוי ושבת ובושת

מקראי בפרק החובל (לקמן דף 
   וכיון דכתיבי אבות נינהו:פה.) 

. דר' אושעיא הוא עצמו כל הנך
מזיק דהנך ד' שומרים הן עצמם 
הזיקו הואיל ולא שמרו כראוי 
ובנזקין דאזיק גופו לא קמיירי 

   מתני':
. דאמר מבעה זה אדם אלא לרב

הואיל ומיירי תנא דמתני' ליתני 
   הני:

   . מבעה דמתני':תנא אדם
. כלומר תנא אדם דאזיק שור

נזקי ממון דהא מבעה דומיא 
דבור קתני ובור לא מיירי בנזקי 
אדם דרחמנא פטריה לגמרי 
כדתניא לקמן (דף נג:) שור ולא 
אדם חמור ולא כלים ואדם 
דאזיק שור היכא כתיב דקרי 
ליה אב דכתיב ומכה נפש בהמה 

   ישלמנה:
. בשלמא אדם דאזיק שור כו'

וכיון דלא דמי חיובינהו להדדי 
   תי:תני להו בתר

. כגון ה' אדם דאזיק אדם
דברים דחובל בחבירו ולקמיה 
פריך הא ד' שומרין דר' אושעיא 

   אדם דאזיק שור הוא:
   . רבי אושעיא:וקתני

. הזיק דבידים ד' אבות דמתני'
   שומרין הזיק דממילא:

. אם המצא תמצא תשלומי כפל
   בידו הגנבה:

. תשלומי ארבעה וחמשה
   בטובח ומוכר:

ע''פ עצמו ואינו . שמשלם וגנב
משלם כפל אלא קרן בלבד וכגון 
שהודה מעצמו דמודה בקנס 
פטור כדאמרינן אשר ירשיעון 
אלהים ישלם שנים והיינו קנס 
ואמרינן בפ' מרובה (לקמן דף 

   סד:) פרט למרשיע את עצמו:
. נמי אב הוא דכתיב והשיב וגזלן

  את הגזלה אשר גזל (ויקרא ה):
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  , ְוָהאֹוֵנס
ה   , ְוַהְמַפתֶּ

ם ּומֹוִציא   , ַרע ׁשֵ
א   , ְוַהְמַטּמֵ
ַע    , ְוַהְמַדּמֵ
ךְ    . ְוַהְמַנסֵּ

ֵליַסר ְוָהֵני   ,תְּ
ִרים ָהא ָעה ֶעׂשְ   . "ְוַאְרּבָ

  
י ְעָיא ְוַרּבִ ֵני לֹא ַטְעָמא ַמאי - אֹוׁשַ   ? ָהֵני ּתָ

  
ָממֹוָנא   , ָקַמְייֵרי ּבְ
ְקָנָסא   . ָקַמְייֵרי לֹא ּבִ

  
ב ּנָ ָממֹוָנא, "ְוַגְזָלן "ּגַ   ! ִליְתֵני - הּוא  ּדְ

  
ֵני ָהא ם ׁשֹוֵמר": ֵליּה  ָקּתָ ֹוֵאל ִחּנָ   ."ְוַהׁשּ

  
י יא וַרּבִ י ִחּיָ ָנא ָהא ַנּמִ ם ׁשֹוֵמר": ֵליּה  ּתָ ֹוֵאל ִחּנָ   !"ְוַהׁשּ

  
ֵני   , ָממֹוָנא ּתָ

ָאָתא יָרא ְלָיֵדיּה  ּדְ ֶהיּתֵ   , ּבְ
ֵני ָאָתא ָממֹוָנא ְוָקּתָ ִאיּסּוָרא ְלָיֵדיּה  ּדְ   . ּבְ

  
ָממֹוָנא זֹוְמִמים ֵעִדים   ה,א   ! ִליְתֵני - הּוא ּדְ

  
י ָלּה  ָסַבר ַרּבִ   , ֲעִקיָבא כְּ

ָאַמר ִמין ֵאין: ּדְ ּלְ י ַעל ְמׁשַ   . ַעְצָמן ּפִ
  

י ֵליּה  ָסַבר ִאי ַרּבִ   , ֲעִקיָבא כְּ
ֵרי ִליְתֵני ְווֵני ּתְ   , ׁשֹור ּגַ
יק ׁשֹור ִליְתֵני ַאּזִ   , ׁשֹור ּדְ

יק ׁשֹור ְוִליְתֵני ַאּזִ   , ָאָדם ּדְ
ְתַנן   : ּדִ

י"   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
ם ַאף ָחַבל תָּ ָאָדם ׁשֶ ם ּבְ ּלֵ מֹוָתר ְמׁשַ ֵלם ֶנֶזק ּבְ   !"ׁשָ

  
ְבֵריּה  ָהא י ּתַ   , ִלְגִזיֵזיּה  ֲעִקיָבא ַרּבִ

ַתְנָיא   : ּדְ
י"   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ

ם ַאף ָיכֹול ָחַבל תָּ ָאָדם ׁשֶ ם ּבָ ּלֵ יה ִמן ְיׁשַ   ? ָהֲעִלּיָ
ְלמּוד ה": לֹוַמר תַּ   , )לא, כא שמות( "לוֹ  ֵיָעׂשֶ
ם ִמּגּופוֹ  ּלֵ ם ְוֵאינוֹ , ְמׁשַ ּלֵ יה ִמן ְמׁשַ   . "ָהֲעִלּיָ

  
ה, ָהאֹוֵנס" ם ְוַהּמֹוִציא, ְוַהְמַפתֶּ ָממֹוָנא, "ַרע ׁשֵ   ! ִליְתֵני - הּוא ּדְ
  

ךְ  ַמה ְפׁשָ    ּנַ
ָנא -  ֶנֶזק ִאי   .ֵליּה  ּתָ
ָנא - ַצַער ִאי   . ֵליּה  ּתָ
ת ִאי ָנא - ּבֹׁשֶ   . ֵליּה  ּתָ
ָגם ִאי   . ֶנֶזק ַהְיינוּ  - ּפְ

  ? ְקָנָסא - ְלֵמיַמר ָלךְ  ִאית ַמה

  רש"י
. כתיבי חמשים כסף כתיב אונס ומפתה

באונס (דברים כב) ובמפתה כתיב (שמות 
כב) כסף ישקל כמוהר הבתולות כמוהר 

   בתולים של אונס דהיינו חמשים כסף:
מאה . כתיב וענשו אותו מוציא שם רע

   כסף (דברים כב):
   . תרומה:מטמא
   . תרומה בחולין:מדמע
. יין לע''ז ובמס' גיטין (דף נב:) ומנסך

מפרש אמאי לא קם ליה בדרבה מיניה. 
מטמא מדמע ומנסך לא כתיבי בהדיא 
ואפ''ה הוו אבות שבכלל נזק הן ונזק 
ממון כתיב בתורה (ויקרא כד) מכה נפש 

א בהמה ישלמנה ומנסך את היין ליכ
למימר שניסכו ביין נסך שזרק בו דלא 
קמחסריה ולא מידי דהא מזבין ליה בר 

   מדמי יין נסך שבו:
. שמגיע שרץ בתרומת כהן ומטמא

   דאפסדה מיניה:
. המודה מעצמו וגזלן דלא משלמי גנב

   אלא קרן ליתני:
. דהתם נמי תנא ליה שומר חנם והשואל

שייך גניבה כגון שטען שנגנב הימנו והרי 
בידו ואמרינן בפרק מרובה (לקמן דף  היא

סג:) דטוען טענת גנב כגנב וטוען טענת 
גזלן כגזלן והא דנקט הכא והשואל לאו 
דוקא דהא לא משכחת ביה דנפטר לא 
בטוען טענת גנב ולא בטוען טענת גזלן 

   שהרי הוא חייב בכולו:
. שומר חנם אע''ג דאתא לידיה בהיתירא

מנו מיהו דהשתא טוען טענת גנב שנגנב הי
מעיקרא כי אתא לידיה בהיתירא אתא 
לידיה וגנב וגזלן ממונא אתא לידיה 

  באיסורא: 
. דכל המשלם עדים זוממין דממונא הוא

יותר ע''מ שהזיק כגון כפל ותשלומי 
ארבעה וחמשה קרי קנס כדלקמן בהך 
פירקין (ד' טו:) וכגון כל דבר קצוב 
האמור בתורה כגון חמשים של אונס 

ה של מוציא שם רע כולהו ומפתה ומא
   הוי קנסא אבל מידי אחרינא ממונא:

. דאמר במס' מכות בפ''ק סבר לה כר''ע
(ד' ג.) עדים זוממין אין משלמים על פי 
עצמן כגון אם הוזמו בב''ד זה ולא הספיק 
בעל דין להעמידן בדין ולתובען והלכו 
למקום אחר והודו שם בב''ד ואמרו 

י פטורין אלמא הוזמנו בבית דינו של פלונ
   קנסא הוא ומודה בקנס פטור:
. דהא לר''ע אי ר''ע ליתני תרי גווני שור

יש חילוק בין תשלומין של שור דאזיק 
שור דלא משלם אלא חצי נזק לתשלומי 
שור דאזיק אדם דתנן לקמן בפ' המניח 

   את הכד (דף לג.) ר''ע אומר כו':
. אם חבל אדם בשור תם ותם במותר

ד חבלה שחבל שור באדם באדם ושמו ב''
יותר מחבלה שחבל האדם בשור משלם 

   בעל השור אותו עודף:
. לכח אגרופו כדאמר בסנהדרין לגזיזיה

   בפ''ק (דף ז.) אדייה לגזיזה וקם:
יכול ישלם תם שחבל באדם מן העלייה 

. ואשתכח דלא משלם נזק שלם ת''ל כו'
   אלא כמו שהשור שוה:

ם כסף . שחמשיאונס ומפתה דממונא הוא
לבד הוי קנס אבל יש בו פגם ששוה עכשיו 
פחות מדמעיקרא כדאמר בכתובות (דף 

   מ.) ובושת דממונא הוא:
. משום מאי איצטריך ליה ה''ג מה נפשך

   למיתני אי משום צער תנא ליה:
. מערב תרומה עם חולין של חבירו מדמע

דהשתא מזבין להו בזול לפי שאין יכול 
  לאוכלה אלא כהן:

  



  4444 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 

26

ְקָנָסא   ! ָקַמְייֵרי לֹא - ּבִ
  
א" ַע , ַהְמַטּמֵ ךְ , ְוַהְמַדּמֵ ָממֹוָנא, "ְוַהְמַנסֵּ   ! ִליְתֵני -  הּוא ּדְ
  

ךְ  ַמה ְפׁשָ   , ּנַ
ק ִאי ֵאינוֹ  ֶהיּזֵ ר ׁשֶ ֵמיּה  ִניכָּ ק ׁשְ ָנא ָהא -  ֶהיּזֵ   , ֶנֶזק ֵליּה  ּתָ
ק ִאי ֵאינוֹ  ֶהיּזֵ ר ׁשֶ ֵמיּה  לֹא ִניכָּ ק ׁשְ   , ְקָנָסא ֵליּה  ֲהָוה -ֶהיּזֵ

  . ָקַמְייֵרי לֹא ּוִבְקָנָסא
  

י ָקָסַבר ֵליָמא יא ַרּבִ ק ִחּיָ ֵאינוֹ  ֶהיּזֵ ר ׁשֶ ֵמיּה  לֹא ִניכָּ ק ׁשְ   , ֶהיּזֵ
ִאי ֵמיּה  ּדְ ק ׁשְ ָנא ָהא ֶהיּזֵ   !"ֶנֶזק" ֵליּה  ּתָ

  
ָנא ָקא ּתָ ָרא ֶהיּזֵ ִמיְנכְּ   ,ּדְ

ָקא ְוָתָנא לֹא ֶהיּזֵ ָרא ּדְ   . ִמיְנכְּ
  

ָלָמא ׁשְ א ּבִ יָדן ְלַתּנָ   , ּדִ
ָנא י ְלַמעּוֵטי ִמְנָייָנא ּתָ ַרּבִ ְעָיא ּדְ   .אֹוׁשַ
י ְעָיא ְוַרּבִ ָנא, אֹוׁשַ י ְלַמעּוֵטי ִמְנָייָנא ּתָ ַרּבִ יא ּדְ   . ִחּיָ
א י ִמְנָייָנא ֶאּלָ ַרּבִ יא ּדְ   ? ַמאי ְלַמעּוֵטי ִחּיָ

  
ל, מֹוֵסר ְלַמעּוֵטי   . ּוְמַפּגֵ

  
  ! ְוִליְתֵני

ָלָמא ׁשְ ל ּבִ ים - ְמַפּגֵ ָקָדׁשִ   , ָקַמְייֵרי לֹא ּבְ
א ֵני לֹא ַטְעָמא ַמאי - מֹוֵסר ֶאּלָ   ? ּתָ

  
אִני ִדיּבּוָרא מֹוֵסר ׁשַ   , ּדְ

  . ָקַמְייֵרי לֹא ּוְבִדיּבּוָרא
  

ם מֹוִציא" ְוָהא ִדיּבּוָרא "ַרע ׁשֵ ֵני הּוא ּדְ   ! ְוָקּתָ
  

יּבּוָרא ִאית ּדִ יּה  ּדְ ה ּבֵ   . הּוא ַמֲעׂשֶ
  

יּבּוָרא "זֹוְמִמין ֵעִדים" ְוָהא ֵלית ּדִ יּה  ּדְ ה ּבֵ ֵני, הּוא ַמֲעׂשֶ   ! ְוָקּתָ
  

ב ַעל ַאף, ָהָתם ֵלית ּגַ יּה  ּדְ ה ּבֵ   , ַמֲעׂשֶ
ה ַקְרֵייּה  ַרְחָמָנא   , ַמֲעׂשֶ
ְכִתיב יֶתם": ּדִ ר לוֹ  ַוֲעׂשִ ֲאׁשֶ   , )יט, יט דברים( "ְלָאִחיו ַלֲעׂשֹות ָזַמם ּכַ

  
ָלָמא ׁשְ א ּבִ יַדן ְלַתּנָ ָנא ּדִ ַלל" ָאבֹות" ּתָ א ִמכְּ ִאיכָּ   . ּתֹוָלדֹות ּדְ

א י ֶאּלָ יא ְלַרּבִ י ִחּיָ ְעָיא ְוַרּבִ ַלל ָאבֹות, אֹוׁשַ א ִמכְּ ִאיכָּ   , ּתֹוָלדֹות ּדְ
  ? ִניהוּ  ַמאי ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן

  
י ָאַמר הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
ן ָאבֹות, ּכּוּלָ ם כְּ ּלֵ יַטב ְלׁשַ   . ִמּמֵ

  
  ? ַטְעָמא ַמאי

  
ַחת" :ַאְתָיא ם", (שמות כא, לב) "ְנִתיָנה", (שמות כא, לו)"ּתַ ּלֵ ֶסף", (שמות כא, ד) "ְיׁשַ   . (שמות כא, לד) "ּכֶ

  
  

  רש"י
. שניסך יין חבירו לע''ז ואסרו בהנאה מנסך

   הואיל ועביד ביה מעשה בגופיה דיין:
ניכר בתוך  . כגון הכא דאין הנזקשאינו ניכר

   הפירות דלא חסר להו:
. לימא קסבר רבי חייא לא שמיה היזק

ומשום דקנס הוא תני דלא הוי בכלל אבות 
   דרבי אושעיא:

. דלא אלא מניינא דרבי חייא למעוטי מאי
   מחשיב בהדייהו:

. מלשין שמוסר ממון חבירו לעובד מוסר
   כוכבים:

. כהן ששחט קרבנו של ישראל חטאת ומפגל
מים דאין הקרבן עולה לחובת לשום של

   בעליו וצריך אחר:
   . ר' חייא האי מוסר:וליתני ליה

. מוציא שם רע דיבורא דאית ביה מעשה
   בעילה:

. כדפרשינן לעיל לכל מכלל דאיכא תולדות
חד וחד נגיפה ונשיכה לקרן נתחככה 

   להנאתה תולדה דשן וכן לכולן:
. דבכולהו כתיב או תחת תחת נתינה כו'

ן תחת תחת משור מועד דכתיב ביה וגמרינ
שור תחת השור מה התם ממיטב דגמר משן 
ורגל דכתיב ביה מיטב שדהו אף כאן מיטב 
שאם בא לשלם קרקע לניזק בשביל הזיקו 
מגביהו מן העידית או נתינה וגמר נתינה 
נתינה משור שנגח את העבד דכתיב ביה יתן 
לאדוניו או ישלם וגמר משן ורגל דכתיב 

כרמו ישלם או כסף וגמרי מבור  בהן מיטב
דכתיב ביה כסף ישיב לבעליו וארבע אבות 
גמירי כולהו משן ורגל בשומר חנם כתיב 
אשר ירשיעון אלהים ישלם בשואל כתיב 
בעליו אין עמו שלם ישלם בנושא שכר כתיב 
אם גנוב יגנב מעמו ישלם שוכר אינו כתוב 
בתורה אבל דינו כנושא שכר בנזק דחובל 

תיב נתינה כן ינתן בו והיינו ממון בחבירו כ
הניתן מיד ליד כדדרשינן בהחובל (לקמן דף 
פד.) בצער כתיב פצע תחת פצע ודרשינן ליה 
לקמן בהחובל (דף פה.) פצע תחת פצע ליתן 
צער במקום נזק בריפוי ושבת כתיב נתינה 
שבתו יתן ורפא ובשבת כתיב תחת גבי אונס 
 ומפתה דכתיב תחת אשר עינה ודרשינן
בכתובות בפרק אלו נערות (דף מ:) חמשים 
כסף תחת העינוי מכלל דאיכא בושת ופגם 
לישנא אחרינא הואיל וכתיב בחובל בחבירו 
תחת דכתיב תחת פצע כולהו חמשה דברים 
דידיה מהתם גמרינן בתשלומי כפל כתיב 
ישלם שנים ובתשלומי ארבעה וחמשה כתיב 
חמשה בקר ישלם תחת וגו' וקרן דגנב בכלל 
כפל הוא ובגזל כתיב נתינה ונתן לאשר 
אשם לו (במדבר ה) בעדים זוממין כתיב 
בהו נפש בנפש (דברים יט) וכמאן דכתיב 
תחת דמי באונס ומפתה ומוציא שם רע 
כתיב כסף ונתן לאבי הנערה חמשים כסף 
(שם כב) היינו אונס מפתה כסף ישקול 
כמוהר הבתולות (שמות כב) במוציא שם רע 

מאה כסף (דברים כב) מטמא וענשו אותו 
ומדמע ומנסך בכלל נזק הן ובנזק כתיב ביה 

   תחת:
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  רש"י

   למה לי למיתני כלל:. מאי קאמר
. במה מצינו בשור שהוא מזיק וחייב אף המבעה שהוא מזיק ותיתי אידך מינה

   יהא חייב:
  . כדמפרש לעיל רב לטעמיה ושמואל לטעמיה: לא אתיא

. שור ומבעה ותיתי אש מינייהו דכי פרכת מה לקרן שכן לכתוב רחמנא תרתי
הנאה להזיקו קרן יוכיח כוונתו להזיק איכא למימר שן תוכיח מה לשן שיש 

ולרב דאמר מבעה זה אדם תיתי הכי כי פרכת מה לשור שכן כוונתו להזיק 
תאמר באש אדם יוכיח שאפילו אין כוונתו להזיק חייב כדתנן (לקמן דף כו.) 
אדם מועד בין ער בין ישן מה לאדם שכן חייב בארבעה דברים שור יוכיח הצד 

   אף אני אביא אש: השוה שבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך
. דלא ראי קרן ומבעה שיש בהן רוח חיים הדר אמר חדא מתרתי נמי לא אתיא

   כהרי אש כו':
. אי כתיב בור וחדא מהנך אתיא כולהו וכולהו כי שדית בור בינייהו אתיא

[מההוא ומאידך] בצד השוה דאי כתיב בור וקרן אתיא שן מינייהו הכי מה בור 
ייב שן שדרכו לילך ולהזיק לא כל שכן מה לבור שכן שאין דרכו לילך ולהזיק ח

תחילת עשייתו עומד לנזק תאמר בשן קרן יוכיח מה לקרן שכן כוונתו להזיק בור 
יוכיח וחזר הדין הצד השוה שבהן שדרכן להזיק וממונך כו' אף אני אביא שן וכן 
 רגל מקרן ובור דכי פרכת מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק תאמר ברגל קרן
יוכיח מה לקרן שכן כוונתו להזיק בור יוכיח וכן אש מקרן ובור בכולן תחילת 
הדין מה בור שאין דרכו לילך ולהזיק חייב אלו כולן שדרכן לילך ולהזיק לא 
כ''ש מה לבור שכן תחילת עשייתו כו' וכן אי כתב רחמנא בור ושן אתו כולהו 

לך ולהזיק חייב רגל ואש אינך נמי לבר מקרן בהאי דינא מה בור שאין דרכו לי
לא כל שכן וכן אדם מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק תאמר בכל אלו שן תוכיח 
מה לשן שכן יש הנאה להזיקו תאמר בכל אלו בור תוכיח הצד השוה כו' אף אני 
אביא כל אלו אבל קרן לא אתיא מינייהו דאיכא למיפרך מה להצד השוה שבבור 

ר בקרן וכן אי כתיב בור ורגל אתיא כולהו מהא ושן שכן מועדים מתחילתן תאמ
דינא דבור לבר מקרן דכי פרכת מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק תאמר בשן 
ואש ואדם רגל יוכיח מה לרגל שכן הזיקו מצוי דכל שעה היא מהלכת תאמר 
בכל אלו בור יוכיח וחזר הדין הצד השוה כו' אף אני אביא כל אלו אבל קרן לא 

הצד השוה שבהן שמועדין מתחילתן תאמר בקרן וכן אי כתב בור אתיא דמה ל
ואש הוה אתו אינך בהאי דינא מבור וכי פרכת מה לבור שכן תחילת עשייתו 
לנזק תאמר ברגל ושן ואדם אש תוכיח מה לאש שכן מועדת לאכול בין שראוי 
לה בין שאינו ראוי לה כגון עצים כלים ואבנים תאמר בשן שאינה מועדת אלא 

דבר הראוי לה בור יוכיח שאינו מועד אלא לדבר הראוי לה דבר שאינו ראוי לה ל
מאי ניהו אדם דכתיב ונפל שמה שור או חמור שור ולא אדם חמור ולא כלים 
דאם נפל בבור אדם וכלים פטור בעל הבור הצד השוה שבהן כו' אף אני אביא שן 

יפרך מה לאש מידי ואתו אדם ורגל בפלגי דינא דכי אמרת אש תוכיח ליכא למ
אבל קרן לא אתיא דמה להצד השוה בבור ואש שכן מועדים מתחילתן ולהכי 
נקט רבא בור דמחד מאידך לא מצי למימר כי שדית חד בינייהו אתו כולהו 
מההוא ומחד מאידך דהא מכל תרי מינייהו לא הוה אתו לא קרן ולא בור קרן 

מתחילתן ובור נמי לא אתיא מאש ורגל ושן ואדם לא דמה לכולהו שכן מועדין 
דמה לכולהו שכן דרכן לילך ולהזיק ואי קשיא לך לימא כי שדית קרן בינייהו אי 
נקט קרן איכא תרי דלא אתי מינה ומחד מאידך דאי נקט או רגל או שן או אדם 
בהדי קרן לא אתיא אש מינייהו דפרכינן מה להצד השוה שבהם שיש בהם רוח 

מינייהו ואי נקט אש בהדי קרן לא אתיא שן ובור  חיים וכן בור נמי לא אתיא
מינייהו דכי פרכינן מה לאש שכן אוכלת אפילו דבר שאין ראוי לה כגון כלים 
תאמר בשן דפטור על הכלים כדתנן במתניתין ליכא למימר קרן יוכיח ובור נמי 

  לא אתי מינייהו שכן דרכן לילך ולהזיק מה שאין כן בבור:
   יתפרש היכא:. לא אולמאן דאמר כו'

   . למה שיש בזה מה שאין בזה:להלכותיהן
. דכתיב בהו ובער בשדה אחר דלא חייבין אלא ברשות לפוטרן ברשות הרבים

   הניזק:
. לקמן בשילהי פרק שור שנגח את הפרה ודרשה דבור פלוגתא דרבי יהודה ורבנן

נראה בעיני דכדי נסיב לה דהא בור איצטריכא ליה למיכתב דהא מכל תרי 
מינייהו לא נפק דכולהו דרכן לילך ולהזיק לבר מבור אלא איידי דדריש להלכות 

   האחרים נקט לה נמי:
   . כדדרשינן שור ולא אדם:לפטור בו את האדם

   . להכי כתביה רחמנא:אדם
   . צער ריפוי שבת ובושת משא''כ בכל הני:לחייבו בארבעה דברים

. שאם היו בגדים טמונים בגדיש פטור המבעיר דכתיב ביה לפטור בו את הטמון
(שמות כב) או הקמה ודרשינן בשילהי הכונס צאן לדיר (לקמן דף ס.) מה קמה 
בגלוי אף כל גלוי לאפוקי טמון דלא מה שאין כן בשור ובור ומבעה ורבי יהודה 

  קא פליג התם: 
סכסכה אבניו חייב . שאם ליחכה האש חרישתו של חבירו או לאתויי ליחכה נירו

באבנים שייך לשון סכסוך שלא נשרפו לגמרי אלא שסכסכה ונדבקה האש בהן 
וסכסכה מעט כדאמרינן (חולין דף יז:) גבי פגימת סכין מסוכסכת מרוח אחת 
שלא נפגמה מב' צדדין לגמרי . ולהכי כתב אש לחייבו בהני דנפקא לן התם מאו 

א דליחייב בדבר שאינו ראוי לה השדה דלא שמעינן מהנך דמתניתין הא מילת
  כגון הכא שאין עיקר אש בכך:

  

        ו, בו, בו, בו, ב    ––––    ה, אה, אה, אה, א .5
ֹור ֲהֵרי לֹא" ֲהֵרי ַהׁשּ ְבֶעה ּכַ    ."ַהּמַ

    
  ? ָקָאַמר ַמאי

  
ֵמיּה  ְזִביד ַרב ָאַמר ְ   : ָרָבאּדְ  ִמׁשּ

  : ָקָאַמר ָהִכי
יּה  ִאיָדךְ  ְוֵתיֵתי, ָחָדא ַרְחָמָנא ִלְכּתֹוב   ,ִמיּנֵ

  . ַאְתָיא לֹא ֵמֲחָדא ֲחָדא: ָאַמר ֲהַדר
  
   

  
ׁש  ְוֶזה ֶזה ְולֹא" ּיֵ ֶהן ׁשֶ ים רּוַח  ּבָ   . "ַחּיִ

  ? ָקָאַמר ַמאי
  

א ַרב ָאַמר ּיָ ְרׁשִ ֵמיּה  ְמׁשָ ְ   : ָרָבאּדְ  ִמׁשּ
  : ָקָאַמר ָהִכי

י   ה,ב ְרּתֵ ְייהּו.  ,ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּתַ   ְוֵתיֵתי ִאיָדְך ִמיּנַ
י ָלא ָאֵתי :ֲהַדר ָאַמר ְרּתֵ    .ֲחָדא ִמּתַ

  
   :ָרָבאָאַמר 

יַנְייהּו,  ֵדית ּבֹור ּבֵ י ׁשָ הּו, כִּ   ְוכּוּלְ
הּו ּבְ  ד'ָאְתָיא ּכּוּלְ   . 'ַמה ַהּצַ

  ֶקֶרן, ִמ ְלַבר 
א ְלִמיְפַרְך:  ִאיכָּ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ָתן.  ִחיּלָ ן מּוָעִדין ִמּתְ כֵּ הּו ׁשֶ   ַמה ְלכּוּלְ
יק, וּ  וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ כַּ ה, ֶקֶרן ֲעִדיָפא ׁשֶ ַרּבָ ָאַמר ַאּדְ   ְלַמאן ּדְ

   .ֲאִפיּלּו ֶקֶרן ַנִמי ָאְתָיא
  

ְתִביְנהּו ַרֲחָמָנא א, ְלַמאי ִהְלְכָתא כָּ    ?ֶאּלָ
  

   .ְלִהְלכֹוֵתיֶהן
  

ה ְלמּוֶעֶדת.  -ֶקֶרן  ּמָ ין ּתַ ק ּבֵ   ְלַחּלֵ
ן ְוֶרֶגל  ים.  -ׁשֵ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ְלפֹוְטָרן ּבִ

ִלים -ּבֹור     .ִלְפטֹור ּבֹו ֶאת ַהכֵּ
  

יּולְ  יב ּדִ ְיהּוָדה  ַרּבִ בֹורְמַחּיֵ   ? ַעל ִנְזֵקי ֵכִלים ּבְ
  

  ִלְפטֹור ּבֹו ֶאת ָהָאָדם. 
  

ָבִרים -ָאָדם  ָעה ּדְ ַאְרּבָ יבֹו ּבְ    .ְלַחּיְ
מּון.  -ֵאׁש    ִלְפטֹור ּבֹו ֶאת ַהּטָ

  
ֵאׁש, ְלַאּתּוֵיי ַמאי?  ּדִ ְיהּוָדה  יַרּבִ ּולְ  יב ַעל ִנְזֵקי ָטמּון ּבְ   ְמַחּיֵ
    

   .ֲאָבָניוִסְכְסָכה ִליֲחָכה ִנירֹו, וְ  -ְלַאּתּוֵיי    ו,א
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        ו, או, או, או, א .6
ֶהן" ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ן - [ ַהּצַ ְרּכָ ּדַ יק ׁשֶ ִמיָרָתן, ְלַהּזִ    ."]ָעֶליךָ  ּוׁשְ
  

   ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ינוֹ  ,ְלַאּתּוֵיי ַאְבנוֹ  ּגֹו, ְוָנְפלּו וּ  ,ַסכִּ ראׁש ּגַ יָחן ּבְ ִהּנִ אֹו, ׁשֶ ָ יקוּ ְב ַמׂשּ    .רּוַח ְמצּוָיה, ְוִהּזִ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

ָקא ָאְזִלי ָקא ַמְזִקי  ֲהֵדי ּדְ    !'ֵאׁש 'ַהְיינּו  - ִאי ּבַ
ָנא  ִמיָרתֹו ָעֶליָך. ּכַח ַאֵחר ְמעֹוָרב ּבֹו, וּ ּדְ  'ֵאׁש 'ַמאי ׁשְ   ָממֹוְנָך, ּוׁשְ
ֶהן, וּ ָהֵני ַנִמי ּכֹ  ִמיָרתַח ַאֵחר ְמעֹוָרב ּבָ   ָעֶליָך!  וֹ ָממֹוְנָך, ּוׁשְ

  
ַנְייִחי ַתר ּדְ א ּבָ    ,ְוֶאּלָ

ַאְפְקִריְנהּו  מּוֵאל ַהְיינּו  -ִאי ּדְ ין ִלׁשְ ין ְלַרב ּבֵ   , 'ּבֹור'ּבֵ
ָנא  ת 'ּבֹור'ַמאי ׁשְ ִחיּלַ ן ּתְ כֵּ ֶ ִמיָרָתן  ׁשּ יתֹו ְלֵנֶזק, ּוָממֹוְנָך, ּוׁשְ ּיָ    .ָעֶליךָ ֲעׂשִ

ִמיָרָתן ָעֶליָך!  יָתן ְלֵנֶזק, וָממֹוְנָך, ּוׁשְ ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ   ָהֵני ַנִמי ּתְ
א    לֹא ַאְפְקִריְנהּו. ּדְ ֶאּלָ

מּוֵאל לִ  ם ִמ " :ָאַמרּדְ ׁשְ    !'ּבֹור'ַהְיינּו  - "ָלַמְדנוּ  'ּבֹורוֹ 'ּכּוּלָ
  

ַאְפְקִריְנהּו  מּו לְ וְ ְלעֹוָלם ּדְ   , 'בֹור'ָלא ּדָ
ָהֵני  'בֹור'ַמה לְּ  ן ֵאין ּכַח ַאֵחר ְמעֹוָרב ּבֹו, ּתאַמר ּבְ כֵּ ֶהןׁשֶ ּכַח ַאֵחר ְמעֹוָרב ּבָ   !ׁשֶ

   .ּתֹוִכיַח  'ֵאׁש '
יק,  'ֵאׁש 'ַמה לְּ  ְרּכֹו ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ ן ּדַ כֵּ   ׁשֶ

   .ּתֹוִכיַח  'ּבֹור'
יןְוָחַזר    . ַהּדִ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ל' –ְלַאּתּוֵיי  ְלּגֵ ְתּגַ ַרְגֵלי ָאָדם ּוְבַרְגֵלי ְבֵהָמה 'ּבֹור ַהּמִ   .ּבְ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ַאְפְקִריְנהוּ  ין לִ  - ִאי ּדְ ין ְלַרב ּבֵ מּוֵאל ַהְיינּו ּבֵ   , 'ּבֹור'ׁשְ

יתֹו ְלֵנֶזק,  ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ ן ּתְ כֵּ ָנא ּבֹור ׁשֶ ִמיָרתֹו ָעֶליךָ ַמאי ׁשְ    ,ּוׁשְ
ִמיָרָתן ָעֶליָך!  ,ָהֵני ַנִמי יָתן ְלֵנֶזק, ּוׁשְ ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ   ּתְ

א    .לֹא ַאְפְקִריְנהוּ ּדְ ֶאּלָ
מּוֵאל  ם ִמ " :ָאַמרּדְ ִלׁשְ   ַהְיינּו ּבֹור!  - "ָלַמְדנוּ  'ּבֹורוֹ 'ּכּוּלָ

  
ַאְפְקִריְנהּו  ֵמי לְ וְ ְלעֹוָלם ּדְ    ,'רבוֹ 'ָלא ּדָ

ְרמּו לֹו,  'בֹור'לְּ ַמה  יו ּגָ ן ַמֲעׂשָ כֵּ   ׁשֶ
ָהֵני  ְרמּו לוֹ ּתאַמר ּבְ יו ּגָ ֵאין ַמֲעׂשָ    ?ׁשֶ

  
  יֹוִכיַח,  'ׁשֹור'

כֵּ  'ׁשֹור'ַמה לְּ  יקׁשֶ ְרּכֹו ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ    !ן ּדַ
  ּתֹוִכיַח.  'ּבֹור'

ְרִאי זֶ  ין, לֹא ְרִאי ֶזה כִּ   ה.ְוָחַזר ַהּדִ
  

ר ַאֲהָבה א ּבַ   ָאַמר:  ַרב ַאּדָ
ַתְנָיא -ְלַאּתּוֵיי     :ָהא ּדְ

ָאְמרּו: " ל ֵאּלּו ׁשֶ יבֹוֵתיֶהן, "ּכָ    ,"ֹוְרִפין ְמָערֹוֵתיֶהןגוְ ּפֹוְתִקין ּבִ
ה  ימֹות ַהַחּמָ   ֵאין ָלֶהם ְרׁשּות, -ּבִ

ִמים  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ֵיׁש ָלֶהם ְרׁשּות.  - ּבִ
יקּו  ְרׁשּות, ִאם ִהּזִ ּבִ י ׁשֶ ם -ַאף ַעל ּפִ ּלֵ יִבים ְלׁשַ   . "ַחּיָ

  רש"י
הצד השוה שבהן שדרכן להזיק 

. דמשמע אף כל שדרכו כו'
להזיק ושמירתו עליך ומאי 

   מצית לאתויי:
. דתולדה דאש היא היינו אש

דמאי שנא אש מינה שכן כח 
אחר מעורב בה הני נמי כח אחר 

   כו':
. מזקי בהן שור או בתר דנייחי

   חמור:
אי דאפקריה בין לרב בין 

. דפליגי בהפקר בפ' לשמואל
   המניח את הכד (לקמן דף כח:):

. דתרוייהו אמרי כל היינו בור
תקלה שהפקיר נפקא לן מבור 

י היכי דחיובא דבור דחייב דכ
הוא ברה''ר דהוי הפקר 
כדאמרינן בפ' שור שנגח את 
הפרה (לקמן דף מט:) שעל 
עסקי כרייה ופתיחה באה לו אף 
כל תקלתו שהפקיר חייב דהא 
נמי תחילת עשייתן לנזק דהוה 
ליה לאסוקי אדעתיה דסופו 

   ליפול ברוח מצויה:
. והיינו דנקט במתני' אש תוכיח

   הצד השוה:
. אבל אלו לא רכו לילך כו'שכן ד

הזיקו בהליכתן אלא השור 
   והחמור נתקל בהן:

. דאיכא למפרך וחזר בהן הדין
מה לבור שכן אין כח אחר 
מעורב בו ואתיא בהצד השוה 

   דמתניתין:
. כגון הניח אבן בורו המתגלגל

ברה''ר ובעודה במקומה לא 
הזיקה וגלגלה רגלי אדם ובהמה 

   למקום אחר והזיקה שם:
. לא בהדי דאזלי מזקי כו' אי

גרס והכי גרסינן היכי דמי אי 
דאפקרה בין לרב בין לשמואל 

   כו':
. כרייתו גרמה את מעשיו

ההיזק אבל מעשיו של זה לא 
הזיקו אלא רגלי אדם ובהמה 

   שגלגלוהו:
. שאין מעשה בעלים שור יוכיח

גרמו ההיזק אלא ממונו הזיק 
והיינו הצד השוה דנקט 

   במתניתין:
. וקחשיב ואזיל אלו שאמרוכל 

להו אלו הפותקים ביבותיהם 
וגורפים מערותיהם כלומר כל 
אלו שאמרו חכמים שיש להן 
רשות להשליך נזקיהן לרה''ר 
ואלו הן פותקין ביבותיהן 
פותחין צינורותיהן המקלחים 
שופכים ששופכין מחצריהן 

   לר''ה:
. ומשליכין וגורפין מערותיהן

   זבליהן לרה''ר:
. החמה אין להם רשותבימות 

מפני שהרחוב נאה והוא 
מקלקלו אבל בימות הגשמים 
שהרחובות מלוכלכות יש להן 

   רשות:
. ב''ד משליכין ואע''פ שברשות

  אם הזיקו חייבין:
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ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ָקָאְזִלי ַמְזִקי  ֲהֵדי ּדְ   ּכחֹו הּוא,  -ִאי ּבַ

ַנֵייח.  ַתר ּדְ א ּבָ   ֶאּלָ
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ַאְפְק  ין לִ  -ִריְנהּו ִאי ּדְ ין ְלַרב ּבֵ מּוֵאל ּבֵ   , 'ּבֹור'ַהְיינּו  - ׁשְ
ָנא  ִמיָרתֹו ָעֶליָך, ּדִ  'ּבֹור'ַמאי ׁשְ יתֹו ְלֵנֶזק, ּוָממֹוְנָך, ּוׁשְ ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ   ּתְ

ִמיָרָתן ָעֶליָך!  יָתן ְלֵנֶזק, ּוָממֹוְנָך, ּוׁשְ ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ   ָהֵני ַנִמי ּתְ
  

א    לֹא ַאְפְקִריְנהּו. ּדְ ֶאּלָ
מּוֵאל  ם ִמ " :ָאַמרּדְ ִלׁשְ   ! 'ּבֹור'ַהְיינּו  "ָלַמְדנוּ  "ּבֹורוֹ "ּכּוּלָ

  
ַאְפְקִריְנהוּ     ,ְלעֹוָלם ּדְ

ֵמי לְ    , 'בֹור'ְוָלא ּדָ
ְרׁשּות,  'בֹור'ַמה לְּ  ּלא ּבִ ן ׁשֶ כֵּ   ׁשֶ

ָהֵני  ְרׁשּותּדְ ּתאַמר ּבְ      .ּבִ
  

  יֹוִכיַח.  'ׁשֹור'   ו,ב
כֵּ  'ׁשֹור'ַמה לְּ  יקׁשֶ ְרּכֹו ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ    !ן ּדַ

  ּתֹוִכיַח.  'ּבֹור'
ין   . ְוָחַזר ַהּדִ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

ְתַנן -ְלַאּתּוֵיי     :ָהא ּדִ
יקּו " ים, ְוִהּזִ ְפלּו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּנָ טּור  -ַהּכֹוֶתל ְוָהִאיָלן ׁשֶ םּפָ ּלֵ ׁשַ   . ִמּלְ

   ,ִלְסּתֹור ַהּכֹוֶתלוְ  ,ָהִאיָלןֶאת ָנְתנּו לֹו ְזַמן ָלקֹוץ 
יקּו וְ  ַמן ְוִהּזִ תֹוְך ַהּזְ טּור,  -ָנְפלּו ּבְ   ּפָ

ַמן  יב -ְלַאַחר ַהּזְ   . ַחּיָ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ַאְפְקָרּה  ין לִ  -ִאי ּדְ ין ְלַרב ּבֵ מּוֵאל ַהְיינּו ּבֵ   , 'ּבֹור'ׁשְ

ָנא  ִמיָרתֹו דּ  'ּבֹור'ַמאי ׁשְ יקֹו ָמצּוי, ּוׁשְ    ,ָעֶליךָ ֶהּזֵ
ִמיָרָתן ָעֶליָך.  יָקן ָמצּוי, ּוׁשְ   ָהֵני ַנִמי ֶהּזֵ

מּוֵאל לֹא ַאְפַקִריְנהּו, לִ ּדְ ִאי  ם, ִמ "ָאַמר: ּדְ ׁשְ   ַהְיינּו ּבֹור!  -  "ָלַמְדנוּ  'ּבֹורוֹ 'ּכּוּלָ
  

ַאְפְקִריְנהוּ  ֵמי לְ וְ  ,ְלעֹוָלם ּדְ   , 'בֹור'ָלא ּדָ
ת ֲעׂשִ  'בֹור'ַמה לְּ  ִחיּלַ ן ּתְ כֵּ יתֹו ְלֵנֶזק, ׁשֶ   ּיָ

ֵאין  ָהֵני ׁשֶ יָתן ְלֵנֶזקּתאַמר ּבְ ּיָ ת ֲעׂשִ ִחיּלַ    !ּתְ
  יֹוִכיַח  'ׁשֹור'

ן ּדַ  'ׁשֹור'ַמה לְּ  כֵּ יקׁשֶ    !ְרּכֹו ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ
  ּתֹוִכיַח.  'ּבֹור'
ין.  וְ    ָחַזר ַהּדִ
   

  

  רש"י
. והיינו אדם ותנא ליה כחו הוא

  במתניתין: 
. שברשות ב''ד הוא שור יוכיח

מהלך ברה''ר שהרי כל אדם יש 
לו רשות בכך ואם הזיק חייב 
אף אני אביא כו' והיינו הצד 

. נתנו לו זמן השוה דמתני':
מאי שנא בור שכן הזיקו  ב''ד:
בהמות . שדרך שנופלין שם מצוי

ואי קשיא הא מילתא דאמרן 
לעיל דרגל הזיקה מצוי ולא בור 
לאו פירכא היא דבור הזיקו 
מצוי אבל אינו מצוי כ''כ כי רגל 

  . שכל שעה היא מהלכת:
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        ו, בו, בו, בו, ב .7
יק" ּזִ יק ָחב ַהּמַ ִהּזִ ׁשֶ   . "ּכְ
  

יק" "ָחב ּזִ יק' !?ַהּמַ ּזִ יב ַהּמַ ֵעי ֵליּה  'ַחּיָ    !ִמיּבָ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ְלִמי הּוא,  א ְירּוׁשַ ּנָ   ַהאי ּתַ

 ְ ָתֵני ִליׁשּ יָלאּדְ    .ָנא ַקּלִ
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  רש"י
  '.מתני

' אפי - חבירו עין את סימא
  .בשוגג

  
  '.גמ
 - לא דברים ארבעה כלים מה

  .בהו שייכי דלא
 - חבירו עין את סימא אף

  .בשוגג
 -  לא דברים ארבעה אין נזק

 דברים ארבעה מחייבי דלא
 למזיד קרוב או מזיד או אלא

 שמות( אנשים יריבון דכי דומיא
  .ושבת ריפוי כתיב דהתם) כא

 אפילו חייב דנזק - מילי מנהני
  .שוגג
 יתירא קרא -  פצע תחת פצע
 כי כתיב דהא דרשה להך הוא
 עשה כאשר בעמיתו מום יתן
 דרשינן וחבורה וכויה' וגו

 דף/ קמא בבא/ לקמן( בהחובל
  :).פד

 היכא' דאפי - נזק במקום
 דלא צער נמי משלם נזק דאיכא
 היינו רחמנא דכתבה צער תימא

 בשפוד כוואו כגון נזק בדליכא
 מכספיה אפחתיה דלא צפרנו על

 ליה מפקינן דרשה ולהך
  .בהחובל

 

 כיצד הרגל"כיצד הרגל"כיצד הרגל"כיצד הרגל"""""    ––––    ''''בבבבפרק פרק פרק פרק     בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאמסכת מסכת מסכת מסכת 

        בבבב- - - - כו, אכו, אכו, אכו, א .8
ָנה        ִמׁשְ

     ;ָאָדם מּוָעד ְלעֹוָלם
ין ֵמִזיד ין ׁשֹוֵגג ּבֵ    ,ּבֵ

ן ין ָיׁשֵ ין ֵער ּבֵ    .ּבֵ
א ֶאת ֵעין ֲחֵבירוֹ  ִלים ,ִסיּמֵ ר ֶאת ַהּכֵ יּבֵ     – ְוׁשִ

ֵלם ם ֶנֶזק ׁשָ ּלֵ  :ְמׁשַ

        
ָמָרא      ּגְ

א ֶאת ֵעין ֲחֵבירוֹ "י נֵ ּתָ ָק  ִלים"ּדּוְמָיא ּדְ  "ִסיּמֵ ר ֶאת ַהּכֵ יּבֵ     –" ׁשִ
ָבִרים ,ִאין – ַמה ָהָתם ֶנֶזק ָעה ּדְ    ,ָלא – ַאְרּבָ

א ֶאת ֵעין ֲחֵבירוֹ "ַאף  ָבִרים ,ִאין – ֶנֶזק ,"ִסיּמֵ ָעה ּדְ   . ָלא – ַאְרּבָ
  

י      כו, ב    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

הֲאַמר  א  ִחְזִקּיָ ּנָ הְוֵכן ּתַ ֵבי ִחְזִקּיָ    :ּדְ
ַצע" :ֲאַמר ְקָרא ַחת ּפָ ַצע תַּ     – )שמות כא( "ּפֶ

בֹו ַעל ַה     ,ידזִ מֵּ ג כַּ גֵ וֹ ׁשּ ְלַחּיְ
   .צֹוןָר ס כָּ ְוַעל ָהאֹונֶ 

  
ֵע אי ִמ ַה  ָמקֹום ֶנֶזקּבָ ן ַצַער ּבְ    !י ֵליּה ִליּתֵ
  

ן ִל  ֶפַצע"ב ְקָרא וֹ ּת כְ ִאם כֵּ ַצע ּבְ    ".ּפֶ
ַצע"ַמאי  ַחת ּפָ    ?"תַּ

י ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  
  
  
  
  
  
  



  9 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 
32

  רש"י
 אפקינן דהא - חייב נזקין לענין
  .כרצון ואונס כמזיד שוגג

 - תורה אסרה מחשבת מלאכת
 אלא מלאכה לעשות שנתכוין

 סבור או חול שהיום כסבור
 הני וכל מותרת זו שמלאכה
 נתכוונו לא הכא דאמרינן

  .פטור הלכך המלאכה לעשות
 על נפלה אם כגון - גלות לענין

  .ומת האדם
 מכה כתיב גלות דגבי - פטור

 ולא) לה במדבר( בשגגה נפש
 ל"דה היכא אלא שגגה מיקרי
 בה הכיר לא וזה מעיקרא ידיעה

  .מעולם
 עבדו על נפלה אם -  עבד לענין

 ג"דרשב' פלוגת עינו וסימאה
  .ורבנן
 ג"דאע -  פטור דברים' ד לענין

 ולא שוגג שכחה הויא בה דהכיר
  .פשיעה

 ג"ואע - פטור שבת לענין
 פטור גלות לענין שגגה דמקריא

 מחשבת מלאכת דבעינן בשבת
 וכסבור מלאכה לעשות שנתכוין

  .נתכוין לא וזה חול שהיום
 שבת לענין -' וכו שתים לזרוק
  .בעינן מחשבת דמלאכת פטור
 ואשר דכתיב חייב - גלות לענין

' וגו מקום לך ושמתי צדה לא
 שתים לזרוק למתכוין פרט

 וכי בתורת שאינו ארבע וזרק
 בתורת אלא' וגו איש יזיד

 לישנא' וגו מקום לך ושמתי
 פרט צדה לא ואשר אחרינא
 דהכי מגלות דפטור' כו למתכוין

 נתכוין שלא צדה שלא משמע
 פרט ינוס אצלו ולזרוק לצדד

  .שצדה לזה
 שתרצה מקום כל אמר אם

 כאן יש שהרי חייב -  תנוח
 ארבע דזרק מחשבת מלאכת

 וזרק שתים לזרוק נתכוין אבל
 מקום כל אמר אפילו ארבע

 שעיקר פטור תנוח שתרצה
  .למלאכה אינה מחשבתו

 

        בבבבכו, כו, כו, כו,  .9
הֲאַמר     :ַרּבָ

ֵחיקֹו ְולוּ ָהְיָתה ֶאֶבן מ ַחת לֹו ּבְ יר אֺּנַ ּה  ִהכִּ    ;ְוָעַמד ְוָנְפָלה ,ּבָ
יב – ְלִעְנַין ְנָזִקין    ,ַחּיָ

ָבִרים ָעה ּדְ טּור – ְלִעְנַין ַאְרּבָ    ,ּפָ
ת ּבָ ֶבת ָאְסָרה ּתֹוָרה – ְלִעְנַין ׁשַ    ,ְמֶלאֶכת ַמֲחׁשֶ
לּות טּור – ְלִעְנַין ּגָ    ,ּפָ
א ּדְ  – ְלִעְנַין ֶעֶבד לּוְגּתָ ָנןּפְ ְמִליֵאל ְוַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ,ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָהָיה ַרּבֹו רֹוֵפא"    ,ֲהֵרי ׁשֶ

חֹול ֵעיִני'ְוָאַמר לֹו  ָאּה  'ּכְ יוֹ ֲחת' ,ְוִסיּמְ יּנִ יָלּה ' ר ִלי ׁשִ    – ְוִהּפִ
ָאדֹון ְוָיָצא ְלֵחרּות יֵחק ּבָ    .ׂשִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֲחָתהּ " ֲחָתּה  – )שמות כא( "ְוׁשִ ין ְלׁשַ ּוֵ ְתּכַ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ
  

ָכָחּה  ּה ּוׁשְ יר ּבָ    ;ְוָעַמד ְוָנְפָלה ,ִהכִּ
יב – ְלִעְנַין ְנָזִקין    ,ַחּיָ

ָבִרים ָעה ּדְ טּור – ְלִעְנַין ַאְרּבָ    ,ּפָ
לּות יב – ְלִעְנַין ּגָ   ,ַחּיָ

ֲאַמר ְקָרא ָגָגה" :ּדַ ׁשְ ֲהָוה ֵליּה ְיִדיָעה  – במדבר לה)( "ּבִ ָלל ּדַ    ,ִמכְּ
   ,ְוָהא ָהְוָיא ֵליּה ְיִדיָעה

ת ּבָ טּור – ְלִעְנַין ׁשַ    ,ּפָ
א ּדְ  – ְלִעְנַין ֶעֶבד לּוְגּתָ ְמעוֹ ּפְ י ׁשִ ָנןַרּבִ ְמִליֵאל ְוַרּבָ ן ּגַ    .ן ּבֶ

  
ין ִלְזר ּוֵ ִים ֺקִנְתכַּ ּתַ ע; ְוָזַרק ׁשְ    ַאְרּבַ
יב – ְלִעְנַין ְנָזִקין    ,ַחּיָ

ָעהְלִעְנַין  ָבִרים ַאְרּבָ טּור – ּדְ    ,ּפָ
ת ּבָ ֵעיַנן – ְלִעְנַין ׁשַ ֶבת ּבָ    ,ְמֶלאֶכת ַמְחׁשֶ
לּות ר ל" – ְלִעְנַין ּגָ     – ֲאַמר ַרֲחָמָנא )שמות כא( "ָדהא צָ ֲֺאׁשֶ

ין ִלְזרָר ּפְ  ּוֵ ְתכַּ ִים ְוָזַרק וֹ ט ַלּנִ ּתַ ע,ק ׁשְ    ַאְרּבַ
א ּדְ  – ְלִעְנַין ֶעֶבד לּוְגּתָ ָנןּפְ ְמִליֵאל ְוַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    .ַרּבִ

  
ין ִלְזר ּוֵ מוֹ ִנְתכַּ ע ְוָזַרק ׁשְ    ;ֶנהֺק ַאְרּבַ
יב – ְלִעְנַין ְנָזִקין    ,ַחּיָ

ָעהְלִעְנַין  ָבִרים  ַאְרּבָ טּור – ּדְ    ,ּפָ
ת ּבָ    – ְלִעְנַין ׁשַ

אֹוֵמר  נּוַח 'ּבְ ְרֶצה ּתָ ּתִ ל ָמקֹום ׁשֶ    ,ָלא – ִאי ָלא ,ִאין –' כָּ
לּות ר ל" – ְלִעְנַין ּגָ    –" ָדהא צָ ֲֺאׁשֶ

ָרט  ין ִלְזרּפְ ּוֵ ְתכַּ מוֹ ַלּנִ ע ְוָזַרק ׁשְ    ,ֶנהֺק ַאְרּבַ
א ּדְ  – ְלִעְנַין ֶעֶבד לּוְגּתָ ָנןּפְ ְמִליֵאל ְוַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    .ַרּבִ
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  רש"י
  .הגג מראש כלי הכלי בעל - זרק

 קודם במקל ששברו זה - פטור
  .לישבר סופה שהרי שבירתה

 הגג מראש כלים מזיק -  זרק
  '.כו וכסתות כרים תחתיו והיו

 אין מזריקתו שהרי -  פטור
 הכרים שינטלו עד לישבר סופו
 הזורק ואפילו הכרים שנטל וזה

 בניזקין דגרמא פטור נטלן עצמו
  .הוי

 נפש כל שיכה דבעינן - פטורין
 כל מכה כאן ואין הנפש כל אדם

' לר ממיתה ופטורים הנפש
 זה חייב בתירא בן יהודה

 את שקירב מפני בסייף שקיבלו
  .מיתתו

  .מועד - שור בא
  .ומת -  בקרניו וקבלו

 - ורבנן ישמעאל' דר פלוגתא
 דאמר ישמעאל' לר כופר לענין
 משלם שיימינן במזיק כופר
 בניזק דשיימינן לרבנן אבל כופר
  .ופטור דמים ליה הוה לא האי

 דברים' בד חייב באשה ונתקע
 דהוה מצויה ברוח שנפל וכגון -

  .למזיד קרוב ליה
 פ"אע -  קנה לא וביבמתו

 על הבא:) נג דף יבמות( ששנינו
 קנה במזיד בין בשוגג בין יבמתו

 לביאת דנתכוין היכא מילי הני
 נתכוין לא זה אבל אחרת אשה

 ואם קנה לא הלכך ביאה לשום
 בה האחין מן אחד ועשה חזר

  .עליו פסלה מאמר
 שהתחיל] לאחר[ -  נתהפך ואם

 האדם על לנפול דנתכוין לנפול
  .להנאתו

 שלא פ"אע -  הבשת על אף חייב
  .בשת לשם נתכוין

        כז, אכז, אכז, אכז, א    ––––כו, ב כו, ב כו, ב כו, ב  .10
הַוֲאַמר     :ַרּבָ

ִלי ֵמר ג אׁש ָֺזַרק כְּ    ,ַהּגַ
ל ַמּקֵ ָברֹו ּבְ טּור – ּוָבא ַאֵחר ּוׁשְ    .ּפָ

  
     ?ַמאי ַטְעָמא

  
ִביָרא  ַברָמָנא ּתְ    .ּתְ

  
הַוֲאַמר     :ַרּבָ

ִלי ֵמר ג אׁש ָֺזַרק כְּ    ,ַהּגַ
ָסתֹות ִרים אֹו כְּ יו כָּ ְחּתָ    ;ְוָהיּו ּתַ

ָקן א ַאֵחר ְוִסּלְ ָקן ,ּבָ טּור – אֹו ָקַדם ְוִסּלְ    .ּפָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ְדֵייּה  ׁשַ ָנא ּדְ ִעיּדָ יֵריּה  ,ּבְ ְסֵקי ּגִ סּוֵקי ִמּפַ     .ּפְ
  

הַוֲאַמר     :ַרּבָ
ינֹוק ֵמר ג אׁש ָֺזַרק ּתִ    ,ַהּגַ

ַסִייף לּו ּבְ     – ּוָבא ַאֵחר ְוִקּבְ
ָנן ֵתיָרא ְוַרּבָ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ א ּדְ לּוְגּתָ    ,ּפְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵני ָאָדם ּבַ " ָרה ּבְ ָרה ַמְקלֹותִהּכּוהּו ֲעׂשָ    ,ֲעׂשָ

ֶזה ַאַחר ֶזה   כז, אכז, אכז, אכז, א ין ּבְ ַבת ַאַחת ּבֵ ין ּבְ טּוִרין    ^ןּכּוּלָ  – ּבֵ    .ּפְ
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֵתיָרא    ַרּבִ ן ּבְ ֵתיָראְיהּוָדה ּבֶ ן ּבְ ֵתיָראְיהּוָדה ּבֶ ן ּבְ ֵתיָראְיהּוָדה ּבֶ ן ּבְ    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ּבֶ

ֶזה ַאַח  יב – ר ֶזהּבְ ּקֵ  ,ָהַאֲחרֹון ַחּיָ ֵני ׁשֶ    ".ֵרב ִמיָתתוֹ יִמּפְ
  

ַקְרָניו לֹו ּבְ א ׁשֹור ְוִקּבְ     – ּבָ
א ּדְ  לּוְגּתָ ָנןּפְ רֹוָקא ְוַרּבָ ן ּבְ ל יֹוָחָנן ּבֶ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ    ,ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְדיֹ "" ק - )שמות כא( "ן ַנְפׁשוֹ ְוָנַתן ּפִ ֵמי ִניּזָ    .ּדְ

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ל     ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ יִיׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ רֹוָקא    ַרּבִ ן ּבְ רֹוָקאיֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ רֹוָקאיֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ רֹוָקאיֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ יק :אֹוֵמר יֹוָחָנן ּבֶ ֵמי ַמּזִ    ".ּדְ
  

הַר ַוֲאַמר     :ּבָ
ג אׁש ָֺנַפל ֵמר    ,ַהּגַ

הְוִנְתַקע ּבְ  ָ    – ִאׁשּ
יב ּבְ  ָעהַחּיָ ָבִרים ַאְרּבָ    :ָקָנה אֺּוִביִבְמּתֹו ל ,ּדְ

ֶנֶזק יב ּבְ ַצַער ,ַחּיָ ִרּפּוי ,ּבְ ֶבת ,ּבְ ׁשֶ    ,ּבְ
תֲֺאָבל בּ  ְתַנן ,אֺל ׁשֶ    :ּדִ

יב ַעל ַהבּ " יןֵֺאינֹו ַחּיָ ּוֵ ֵהא ִמְתּכַ ּיְ ת ַעד ׁשֶ    ".ׁשֶ
  

   :הַרּבָ ַוֲאַמר 
ג אׁש ָֺנַפל ֵמר    ,ַהּגַ

ֵאיָנּה ְמצּוָיה רּוַח ׁשֶ    ,ּבְ
יׁש  יק ּוִבּיֵ     – ְוִהּזִ

ֶזק יב ַעל ַהּנֶ ָעהּוָפטּור ּבְ  ,ַחּיָ    .ָבִריםּדְ   ַאְרּבָ
יׁש  יק ּוִבּיֵ רּוַח ְמצּוָיה ְוִהּזִ     – ּבְ

יב ּבְ  ָעהַחּיָ ָבִרים  ַאְרּבָ תֺּוָפטּור ַעל ַהבּ  ,ּדְ    .ׁשֶ
ךְ  יב ַאף ַעל ַהבּ  – ְוִאם ִנְתַהּפֵ תַֺחּיָ    ,ׁשֶ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֱאַמר" ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ְלָחה ָיָדּה " ִמּמַ    ,)דברים כה( "ְוׁשָ

ֶהֱח  ְלמּוד לֹוַמר ?ִזיָקהֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ    ?"ִזיָקהְוֶהֱח " ַמה תַּ

יק :לֹוַמר ְלךָ  ין ְלַהּזִ ּוֵ ְתּכַ ּנִ יָון ׁשֶ לּ  ,ּכֵ י ׁשֶ יׁש ַֺאף ַעל ּפִ ין ְלַבּיֵ ּוֵ    ."א ִנְתּכַ
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  רש"י
 לו שהיה -  פטור ומת לבו על

  .לסלקה
 סבר סלקה דלא דהא -  חייב

  .לי ויפרע בדינא ליה אתבעיניה
 עד שם שתקפו - עליו כבש
  .שמת
 תרצה אם ליה ק"דה - חייב
 מ"ע לו פירש אבל ושלם קרע

 .פטור

 הניח ואם -  דמי כגופו עבדו
 פטור עבדו לב על גחלת אדם

  .לסלקה לעבד לו שהיה
 דעת בו שאין -  כממונו שורו

  .וחייב לסלקה
  

  .הרגל כיצד עלך הדרן

 

        כז, אכז, אכז, אכז, א .11
הַוֲאַמר     :ַרּבָ

ֶחֶלתנִּ ִה     ;יַח לֹו ּגַ
טּור – ַעל ִלּבֹו ּוֵמת    ,ּפָ

ַרףַעל  ְגּדֹו ְוִנׂשְ יב – ּבִ    .ַחּיָ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ָנְנִהי ְרַוְייהּו ּתְ    ;ּתַ

ְתַנן –" ַעל ִלּבוֹ "    :ּדִ
ִים" ַבׁש ָעָליו ְלתֹוְך ָהאּור אֹו ְלתֹוְך ַהּמַ    ,ּכָ
םוֹ ָיכֵאינֹו וְ  ָ יב – ּוֵמת ,ל ַלֲעלֹות ִמׁשּ    .ַחּיָ

ִים ָחפֹו ְלתֹוְך ָהאּור אֹו ְלתֹוְך ַהּמַ    ,ּדְ
ם ָ טּור – ּוֵמת ,ְוָיכֹול ַלֲעלֹות ִמׁשּ    ".ּפָ

  
ְגּדוֹ " ְתַנן –" ּבִ    :ּדִ
סּוִתי"' ר ֶאת' ',ְקַרע ֶאת ּכְ ּבֵ י ׁשַ ּדִ יב –' ּכַ    .ַחּיָ
טּור –' ת ִלְפטֹורַעל ְמנָ '   ".ּפָ

  
ֵעי  הּבָ    :ַרּבָ

ֶחֶלת ַעל ֵלב ַעְבּדו יַח ּגַ    ?ַמהוּ  , ִֹהּנִ
ָממֹונוֹ  ֵמי אֹו כְּ גּופֹו ּדָ ֵמי כְּ    ?ּדָ

  
ֵמי גּופֹו ּדָ ְמָצא לֹוַמר כְּ    – ִאם ּתִ

   ?ׁשֹורֹו ַמהוּ 
  

  :ּה ָט ׁשְ ֲהַדר ּפַ 
גּופוֹ  - ַעְבּדֹו     ,כְּ
ָממֹונוֹ  -ׁשֹורֹו   .כְּ

  
  

        ....הרגלהרגלהרגלהרגל    כיצדכיצדכיצדכיצד    עלךעלךעלךעלך    הדרןהדרןהדרןהדרן
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  רש"י
  '.מתני

 - פטור ושברה, הכד את המניח
  .טעמא מפרש בגמרא

  .הנתקל -  בה הוזק ואם
  '.בגמ מפרש -  חייב החבית בעל

  
  

  '.גמ
 של בקורתו זה של כדו נשברה

 רשות שלשניהן -  פטור זה
  .להלך
 בא זה דקתני -  בחבית פתח

  .בחביתו
 כדו נשברה דקתני -  בכד וסיים

  '.כו זה של
 מפני - לתוכה הדבש את והציל

  .יקרים דמיו שהדבש
 בעל ואין פועל כשאר -  שכרו
  .היין דמי משלם הדבש

 בכדו בא וזה דקתני -  בכד פתח
 דקתני בחבית וסיים דבש של

  .דבש של חבית נסדקה
 המוכר שביד - וממכר למקח

 ואפילו שירצה איזה לו לתת
 גדולה דמשמע חבית עמו התנה

  .קטנה שהיא כד לו נותן
 - הרוב אחר בממון הולכין אין

 כגון מילתא לן דמסתפקא היכא
/ קמא בבא/ לקמן( וכגון הכא

 לחבירו שור המוכר) מו דף
 בתר אמרינן לא נגחן ונמצא
 והוי קנאו ולחרישה זיל רובא
 המוציא אמר אלא טעות

 לומר ויכול הראיה עליו מחבירו
  .לך מכרתיו לשחיטה לו
  

 

 המניח"המניח"המניח"המניח"""""    ––––    ''''גגגגפרק פרק פרק פרק     בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאמסכת מסכת מסכת מסכת 

        כז, בכז, בכז, בכז, ב    ––––כז, א כז, א כז, א כז, א  .12
ָנה      ִמׁשְ

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ד ּבִ יַח ֶאת ַהּכַ ּנִ    ,ַהּמַ
ּה  ָבָרּה ּוָבא ַאֵחר ְוִנְתַקל ּבָ טּור – ּוׁשְ    ,ּפָ

ּה  ק ּבָ ִנְזקוֹ  – ְוִאם הּוּזַ יב ּבְ ַעל ֶהָחִבית ַחּיָ  .ּבַ

  
ָמָרא   ּגְ

ַתח ּבְ    !"ָחִבית"ם ּבְ יְוִסיֵּ  "ַכד"ּפָ
  

   :ּוְתַנן ַנִמי
קֹוָרתוֹ " א ּבְ ָחִביתֹו ְוֶזה ּבָ א ּבְ    ,ֶזה ּבָ

ל ֶזה קֹוָרתֹו ׁשֶ ל ֶזה ּבְ ּדֹו ׁשֶ ָרה ּכַ ּבְ טּור – ִנׁשְ    ",ּפָ
ָחִבית ְוִסיֵּ  ַתח ּבְ ַכדיּפָ    !ם ּבְ

  
   :ּוְתַנן ַנִמי

ַבׁש " ל ּדְ ַכּדֹו ׁשֶ א ּבְ ל ַיִין ְוֶזה ּבָ ָחִביתֹו ׁשֶ א ּבְ    ,ֶזה ּבָ
ַבׁש  ל ּדְ ָקה ָחִבית ׁשֶ    ,ִנְסּדְ

ַבׁש ְלתֹוכוֹ  יל ֶאת ַהּדְ ַפְך ֶזה ֵיינֹו ְוִהּצִ    – ְוׁשָ
ָכרוֹ  א ׂשְ    ",ֵאין לֹו ֶאּלָ

ַכד  ַתח ּבְ    !ָחִביתם ּבְ יְוִסיֵּ ּפָ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ד   .ַהְיינּו ָחִבית ,ַהְיינּו כַּ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ

  
ר ח ּוִמְמכָּ    .ְלִמּקָ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

  
א ָלא ָקרּו  ַכּדָ ַאְתָרא ּדְ א'ְוָחִבית ָלא ָקרּו  ',ָחִבית'ִאיֵליָמא ּבְ ּדָ    –' כַּ

   !ָהא ָלא ָקרּו ַלּה 
  

   ,יָכאָלא ְצִר 
א  א ָקרּו ַלּה ְלַכּדָ רּוּבָ א'ּדְ ּדָ    ',ִביָתאָח 'ּוְלָחִביָתא  ',כַּ

ָקרּו ְלָחִביָתא  א ַנִמי ּדְ א'ְוִאיכָּ ּדָ א  'כַּ    ';ָחִביָתא'ּוְלַכּדָ
ֵתיָמא א :ַמהּו ּדְ ַתר רּוּבָ   .ִזיל ּבָ

ַמע ָלן            כז, ב    :ָקא ַמׁשְ
ָממֹון ַאַחר ָהרֹוב ֵאין הֹוְלִכין ּבְ   .ּדְ
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  רש"י
 ממבוי כשנכנסין -  זוית בקרן

 בצד הניחה הצד מן למבוי
 זה וכשהחזיר הקרן אצל המבוי

  .אותה ראה לא פניו
 - יוחנן' כר אי כשמואל אי אלא

 דוקא הלכך פשע לא שהמניח
  .חייב ברצון שבר אבל נתקל
 ברצון - שבר אבל נתקל דוקא

 בעל פטור בחרסיו הוזק כ"ואח
 דאזיק הוא דאיהו החבית

  .אנפשיה
  .נתקל נמי - רישא תנא
 -  'כו אדם בני דרך שאין לפי

 תימא דלא מהדר' אמתני
' אפי אלא זוית בקרן או באפילה
 לך ודקשיא הנתקל פטור באורה
 דרך אין ומיזל עיוני ליה איבעי

  .בדרכים להתבונן אדם בני
 הנתקל את - שמואל וחייב
  .לשלם

 - כשמעתיה שמואל בשלמא
 הא באפילה למתניתין דמוקי
  .חייב באורה

 זוית קרן -  דעצרי קרנא
  .הבד לבית הסמוכה
 - קעבדי וברשות דהואיל

 בית כשהיתה כן היה שמנהגם
 היו אדם בני מליאה הבד

 ברשות כליהם מושיבין הבאים
 שיצאו עד וממתינין הרבים

  .אלו

 

        בבבב    כז,כז,כז,כז, .13
ים[" ְרׁשּות ָהַרּבִ ד ּבִ יַח ֶאת ַהּכַ ּנִ    ],ַהּמַ

טּורּוָבא ַאֵחר  ָבָרּה ּפָ ּה ּוׁשְ   ."ְוִנְתַקל ּבָ
  

אי  טּורַאּמַ    ?ּפָ
ֵעי ֵליּה ְלִע     !ּיּוֵני ּוֵמיַזלִאיּבָ

  
ֵבי ַרבָאְמִרי  ֵמיּה ּדְ  ּדְ ְ    :ַרבִמׁשּ

ים כּ  א ְרׁשּות ָהַרּבִ ְמַמּלֵ ּה ָחִבּיֹותוּ ּבִ    .ּלָ
  

מּוֵאל    :ָאַמר ׁשְ
נוּ  ֲאֵפיָלה ׁשָ    .ּבָ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ֶקֶרן ָזִוית    .ּבְ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
י יֹוָחָנן ַרּבִ מּוֵאל אֹו כְּ ׁשְ א אֹו כִּ ְיָקא ַמְתִניִתין ֶאּלָ    ,ָלא ּדַ

ַרב ִאי כְּ ַבר ַנִמי? "ִנְתַקל"ַמאי ִאְרָיא  ,ּדְ    !ֲאִפיּלּו ׁשָ
  

ֵמיּה ּדְ  ַרב ְזִבידֲאַמר  ְ    :ָרָבאִמׁשּ
ַבר ֲאִפיּלּו ׁשָ ין ּדַ    ,הּוא ַהּדִ

ֵני  ָקּתָ ָבֵעי ְלִמְתֵני ֵסיָפא – "ִנְתַקל"ְוַהאי ּדְ    :ַאְייֵדי ּדְ
ּה " ק ּבָ ִנְזקוֹ  – ְוִאם הּוּזַ יב ּבְ ַעל ָחִבית ַחּיָ    –" ּבַ

ַדְוָקא ִנְתַקל ַבר ל ,ּדְ    ,אֲֺאָבל ׁשָ
   ?ַמאי ַטְעָמא

יּה  ְפׁשֵ יק ַאּנַ ַאּזֵ     – הּוא ּדְ
א     ."ִנְתַקל"ָקָתֵני ֵריׁשָ

  
אֲאַמר ֵליּה  י ַאּבָ יְל  ַרּבִ ִ    :ַרב ַאׁשּ

ֵמיּה ּדְ  ְ ַמֲעָרָבא ִמׁשּ י עּוָלאָהִכי ָאְמֵרי ּבְ    :ַרּבִ
ָרִכים ּדְ ֵני ָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ּבַ ל ּבְ ן ׁשֶ ְרכָּ ֵאין ּדַ    .ְלִפי ׁשֶ

  
ָעאוּ ֲהָוה ע ְנַהְרּדְ א ּבִ מּוֵאל – ְבּדָ יב ׁשְ    ,ְוַחּיֵ

ִדיָתא פּוְמּבְ י – ּבְ    .ב ָרָבאְוַחּיֵ
  

ַמֲעֵתיּה  ׁשְ מּוֵאל כִּ ָלָמא ׁשְ ׁשְ    ,ּבִ
א ָרָבא מּוֵאל ְסִביָרא ֵליּה  ,ֶאּלָ ׁשְ    ?!ֵליָמא כִּ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ַעְצָרא ָהֵוי    ,ַקְרָנא ּדְ
ְרׁשּות ָקָעְבִדי ּבִ ֵכיָון ּדְ עי ֵליּה ְלִע  ,ּדְ    .ּיּוֵני ּוֵמיַזלִאיּבָ
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  רש"י
 מנהג -  שלש לרכובה אמרו הרי

 את הבועט מן לגבות הדיינין
' ג בועט של בארכובתו חבירו

 בשת שגדולה לפי לבשת סלעים
  .היד מדחיפת הארכובה מכת

  .ברגל -  לבעיטה
 חמור של אוכף -  לסנוקרת

  .חבירו את בו שהכה
 לבשתו סלעים - עשרה שלש
  .הדברים שאר חיוב לבד

 של יד בית -  דמרא לפנדא
  .ר"פושיי

 אצל עצמו הברזל - קופינא
  .הנקב
  .הוא קנס - בשת
  .וקופינא דפנדא - דעובדא גופא

 מכונסין מים בור -  גרגותא
  .שדות להשקות

 לו היה הכאות' ק -  פנדי מאה
  .מימיו גזלו שהרי להכותו
  .יד בית היינו - בפנדא

 - לנפשיה דינא איניש עביד לא
 הוא יעשה לא אמת דין' ואפי

  .הדיין אצל ילך אלא לעצמו
 אי - פסידא דאיכא במקום

 לבי דאדאזיל דינא לבי אזיל
 ידע ולא האי דלי קא ואתי דינא
 מן המים יכלו שמא או דלי מאי

 דקא לזה פרעון לו ואין הבור
 איניש עביד גוונא האי כי מפסיד

  .לנפשיה דינא

 

        כז, בכז, בכז, בכז, ב .14
ַלח ֵליּה  אׁשְ    :ַרב ַנְחָמןלְ  ַרב ִחְסּדָ
   :ֲהֵרי ָאְמרוּ 

ל – ִלְרכּוָבה    ,ׁש ֺׁשָ
   ,ָחֵמׁש  – ְוִלְבִעיָטה

ֵרה ׁש לֹ ׁשְ  – ְוִלְסנֹוֶקֶרת      .ֶעׂשְ
ָמָרא א ּדְ ָמָרא  ,ְלַפְנּדָ    ?ַמאי -ּוְלקֹוִפיָנא ּדְ

  
א :ַלח ֵליּה ׁשְ  א ִחְסּדָ ָבֶבל ,ִחְסּדָ ית ּבְ    ?!ְקָנָסא ָקא ַמְגּבֵ

   ?עּוְבָדא ֵהיִכי ֲהָוהֵאיָמא ִלי ּגּוָפא ּדְ 
  

ַלח ֵליּה     :ׁשְ
ַההּוא  ֵלי ַחדּדְ ָכל יֹוָמא ֲהָוה ּדָ ֵרי ּדְ ֵבי ּתְ ְרּגּוָתא ּדְ ְייהוּ  ּגַ    ,ִמּנַ

יֵליּה  ָלא ּדִ יֹוָמא ּדְ ֵלי ּבְ    .ֲאָתא ַחד ָקא ּדָ
יִדי הּוא :ֲאַמר ֵליּה     !יֹוָמא ּדִ

יּה  ח ּבֵ ּגַ    ,ָלא ַאׁשְ
ָמָרא א ּדְ ְנּדָ ַקל ּפַ יּה  ,ׁשָ    .ַמְחּיֵ

  
   :יּה ֲאַמר לֵ 

י  ְנּדֵ א ִלְמִחֵייּה ֵמָאה ּפַ ַפְנּדָ    !ּבְ
ָאַמר ֲאִפיּלּו ְלַמ  יּה 'אן ּדְ יָנא ְלַנְפׁשֵ    ',ָלא ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ

ֵסיָדא ְמקֹום ּפְ יּה  – ּבִ יָנא ְלַנְפׁשֵ    .ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ
  

ַמר ִאּתְ    :ּדְ
   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה

יָנא יּה  ָלא ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ    ,ְלַנְפׁשֵ
   :ַמרָא  ַרב ַנְחָמן

יּה  יָנא ְלַנְפׁשֵ   .ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ
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  רש"י
 - חבירך לחצר תיכנס אל

 עליו תראה שלא ובסתר בגניבה
  .כגנב
 כלומר -  שיניו את שבור אלא
  .יהודה לרב וקשיא בחזקה קח

 וכי] כלומר[ בתמיה - עמך
 זו שתשובה בעינים] נראה[

 עמך אחרינא לישנא היא הוגנת
  .כלום שאינה זו תשובה תהא
  .לדין תבעהו - בדין

 נוטל הוא שלו ד"ב - לו אומרים
  .ליה מבעי
 דאי מועד עליון דהוי - לאו מאי
 דידיה ומיית ליה שביק הוה

 ליה דמשלם פסידא ליכא
  .כוליה
 דינא לבי אזיל הוה דאי -  בתם

 ליה ולית דיליה מיית אדהכי
  .נזקא פלגא אלא

 

        כח, אכח, אכח, אכח, א    - - - - כז, בכז, בכז, בכז, ב .15
ַמר[[[[    :ִאּתְ

   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה
יָנא יּה  ָלא ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ    ,ְלַנְפׁשֵ

   :ַמרָא  ַרב ַנְחָמן
יּה  יָנא ְלַנְפׁשֵ   ]]]].ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ

   
ֵסיָדא א ּפְ ִאיכָּ    – ֵהיָכא ּדְ

יּה  יָנא ְלַנְפׁשֵ ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ    .ּכּוּלֵ
ֵסיָדא א ּפְ ֵליכָּ ִליֵגי ֵהיָכא ּדְ י ּפְ    ;כִּ

יּה  :ַמרָא  ַרב ְיהּוָדה" יָנא ְלַנְפׁשֵ     –" ָלא ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ
ֵסיָדא א ּפְ ֵליכָּ ֵכיָון ּדְ יָנא ,ּדְ ּיָ    .ֵליִזיל ָקֵמיּה ּדַ

יּה  :ַמרָא  ב ַנְחָמןַר " יָנא ְלַנְפׁשֵ     –" ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ
ְבִדין ָעֵביד ֵכיָון ּדִ    .ָלא ָטַרח ,ּדְ

  
ֲהָנאְמִתיב     :ַרב ּכָ

ג"""" ג ּבַ ן ּבַ גּבֶ ג ּבַ ן ּבַ גּבֶ ג ּבַ ן ּבַ גּבֶ ג ּבַ ן ּבַ    :אֹוֵמר ּבֶ

ֵנס ַלֲחַצר ּכָ ךָ  ֶאל תִּ ּלְ לּ  ֲחֵבְרָך ִליּטֹול ֶאת ׁשֶ ְרׁשּותֺׁשֶ    ,א ּבִ
ב ַגּנָ ָרֶאה ָעָליו ּכְ א תֵּ ּמָ    ,ׁשֶ

יו יּנָ בֹור ֶאת ׁשִ א ׁשְ י ֲאִני נֹוֵטל :ֶוֱאמֹור לוֹ  ,ֶאּלָ ּלִ    "!ׁשֶ
  

 :ֲאַמר ֵליּה 

ךְ    אכח,    !ִעּמָ
ג  ג ּבַ ן ּבַ ָנן ֲעֵליּה  ,ְיִחיָדָאה הּואּבֶ    .ּוְפִליֵגי ַרּבָ

  
אי י ַיּנַ    :ֲאַמר ַרּבִ

יו"ַמאי  ּנָ בֹור ֶאת ׁשִ   ? "ׁשְ
ין ּדִ    .ּבַ

  
   ,ִאי ָהִכי

ֵעי ֵליּה  'לוֹ  ?! 'ְואֹוְמִרים"ֶוֱאמֹור לוֹ "    !ִמיּבָ
י ֲאִני נֹוֵטל" ּלִ ּלֹו הּוא נֹוֵטל?! '"ׁשֶ ֵעי ֵליּה  'ׁשֶ    !ִמיּבָ
  
ָיאַק     .ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָעָלה ַע " יל ׁשֹור ׁשֶ ּבֵ    ,ֲחֵבירֹו ְלהֹוְרגוֹ  ּגַ

ּלוֹ  ַמט ֶאת ׁשֶ ְחּתֹון ְוׁשָ ַעל ַהתַּ    ,ּוָבא ּבַ
טּור – ְוָנַפל ֶעְליֹון ּוֵמת    – "ּפָ

מּוָעד ,ַמאי ָלאו ֵסיָדא ,ּבְ א ּפְ ֵליכָּ    ?!ּדְ
  

   ,ָלא
ָתם ֵסיָדא ,ּבְ א ּפְ ִאיכָּ    .ּדְ

  
   ,ִאי ָהִכי
יב" :ֵסיָפאֵאיָמא  ָחפֹו ָלֶעְליֹון ּוֵמת ַחּיָ     –" ּדְ

יב אי ַחּיָ ָתם ַאּמַ    ?ְוִאי ּבְ
  

ְמטֹו ְול ָהָיה לֹו ְלׁשָ ָמטוֹ  אֺׁשֶ    .ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֶמן" י ׁשֶ י ַיִין ְוַכּדֵ ּדֵ א ֲחַצר ֲחֵבירֹו ּכַ ַמּלֵ    – ַהּמְ

ר ְוִנְכָנס ּבֵ ר ְויֹוֵצא ְמׁשַ ּבֵ ַעל ֶהָחֵצר ְמׁשַ   !"ּבַ
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ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ר ְויֹוֵצא" ּבֵ יןלְ  – "ְמׁשַ    ,ֵבית ּדִ
ר ְוִנְכָנס" ּבֵ ֹוָתיו – "ְמׁשַ    .ְלָהִביא ְזֻכּי
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
לּו לֹו ָיָמיו" ּכָ ְרָצע ׁשֶ ִיין ַלּנִ    ,ִמּנַ

טּור ,ְוַרּבֹו ְמַסְרֵהב ּבֹו ָלֵצאת הּוא ּפָ ה ּבֹו ַחּבּוָרה ׁשֶ    ?ְוָחַבל ְוָעׂשָ
ְלמּוד לֹוַמר    :תַּ

בא ִתְקחּו כֹֺל – "ָלׁשּוב ...ֶפרא ִתְקחּו  כֹ ֺל" ָ    "ֶפר ַלׁשּ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ָהָכא ּבְ
ָבא א ַגּנָ ַעְבּדָ    .ּבְ

  
ַנב ַנב ,ַעד ָהִאיְדָנא ָלא ּגָ א ּגָ ּתָ    ?!ְוַהׁשְ

  
יּה ֲעֵליּה ַעד ָהִאיְדָנא ֲהָוה  ַרּבֵ    ,ֵאיְמֵתיּה ּדְ

יּה ֲעֵליּה  ַרּבֵ א ֵלית ֵליּה ֵאיָמָתא ּדְ ּתָ    .ַהׁשְ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
ַנֲעִנית ְפָחה כְּ ַסר לֹו ַרּבֹו ׁשִ ּמָ ֶעֶבד ׁשֶ    ;ּבְ

יָרא א ִאיּסּוָרא ,ַעד ָהִאיְדָנא ֶהיּתֵ ּתָ    .ְוַהׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יַח " ּנִ יםֶאת ַהּמַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ד ּבִ    ,ַהּכַ

ָבָרּה  ּה ּוׁשְ טּור  – ּוָבא ַאֵחר ְוִנְתַקל ּבָ     – "ּפָ
ּה "ַטְעָמא ּדְ     ",ִנְתַקל ּבָ

ָבָרּה  יב – ָהא ׁשְ    !ַחּיָ
  

ֵמיּה ּדְ  ַרב ְזִבידֲאַמר  ְ    :ָרָבאִמׁשּ
ָבָרּה  ין ֲאִפיּלּו ׁשְ     ,הּוא ַהּדִ

ֵני  ָקּתָ    –" ִנְתַקל"ְוַהאי ּדְ
ָקּבָ  יֵדי ּדְ ק " :ֵעי ְלִמיְתֵני ֵסיָפאַאּיְ ַעל ָחִבית - ִאם הּוּזַ ִנְזקוֹ  ּבַ יב ּבְ    ",ַחּיָ

ַדְוָקא  ַבר'ֲאָבל  ',ִנְתַקל'ּדְ יּה  ,אלָ  - 'ׁשָ יק ַנְפׁשֵ הּוא ַאּזִ     – ּדְ
א  ֵני ֵריׁשָ    ."ִנְתַקל"ָקתָּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

הּ ָת ּצֹ ַק וְ "" ּפָ    – "ָממֹון  – ), יבהדברים כ( "ה ֶאת ּכַ
ָבר ַאֵחר ,ַמאי ָלאו יל ַעל ְיֵדי ּדָ ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהּצִ ׁשֶ    !ּבְ

  
ָבר ַאֵחר ,ָלא יל ַעל ְיֵדי ּדָ כֹוָלה ְלַהּצִ ּיְ    .ׁשֶ

  
ָבר ַאֵחר  יל ַעל ְיֵדי ּדָ טּוָרה -ֲאָבל ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהּצִ    ?ּפְ

   ,ִאי ָהִכי
ָתֵני ֵסיָפא  ְלָחה ָיָדּה ""ַאּדְ ין – ), יאהדברים כ( ְוׁשָ ית ּדִ ִליַח ּבֵ ַרט ִלׁשְ     –" ּפְ

ִדיָדּה ג לוּ ְפ לִ     :ְוִלְתֵני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים' ה ּדְ ּמֶ    ?ּבַ

ָבר ַאֵחר יל ַעל ְיֵדי ּדָ כֹוָלה ְלַהּצִ ּיְ ׁשֶ    ,ּבְ
ָבר ַאֵחר  יל ַעל ְיֵדי ּדָ טּוָרה -ֲאָבל ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהּצִ    '!ּפְ

  
   :רַמ ָא ָהִכי ַנִמי ָק 

ָבִרים ֲאמּוִרים' ה ּדְ ּמֶ    ?ּבַ
יל  כֹוָלה ְלַהּצִ ּיְ ׁשֶ ָבר ַאֵחרּבְ    ,ַעל ְיֵדי ּדָ

ָבר ַאֵחר יל ַעל ְיֵדי ּדָ    ,ֲאָבל ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהּצִ
ין ּוְפטּוָרה ית ּדִ ִליַח ּבֵ ׁשְ ה ָיָדּה כִּ    '.ַנֲעׂשָ

  

  רש"י
 היה אם כגון - זכיותיו להביא

 זה וצריך שלו שהחצר טוענו זה
  .שקנאה מכירה שטר להביא

  .יובל שהגיע -  ימיו שכלו
  .מפציר -  מסרהב

  .בעבד הרב -  בו וחבל
 -' וגו לשוב כופר תקחו לא

 לשוב שרוצה למי לשב בה דרוש
 לישנא עבד ולהיות לקלקולו
 להיות שדינו למי לשב אחרינא

  .רוצה ואינו משפחתו אל שב
  .ממון שום לצרכו - תקחו לא

  .פסידא דאיכא -  גנבא בעבדא
 דכתיב - היתירא האידנא עד

 שמות( אשה לו יתן אדוניו אם
  ).כא

  .חורין בן שהוא - והשתא
 להלקותו ורשאי - איסורא

 לאו דינא דהאי ולהפרישו
  .הוא לנפשיה

 רב ואוקמא - חייב שברה הא
 חביות כולה ר"רה בממלא לעיל

 דינא] איניש[ עביד לא אלמא
  .פסידא במקום' אפי לנפשיה

 דבר י"ע להציל יכולה בשאינה
 אלמא עבדא קא דבדין - אחר

 לנפשיה דינא איניש עביד לא
 הכא כי פסידא במקום' אפי

  .שעה כל מוכה שבעלה
 אחר דבר י"ע להציל כשיכולה

  .עבדא דינא דלא -
 על שפטור - ד"ב לשליח פרט

  .הבושת
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ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֵדהוּ " תֹוְך ׂשָ ים עֹוֶבֶרת ּבְ ֶרְך ָהַרּבִ ָהְיָתה ּדֶ    ,ֲהֵרי ׁשֶ

ד     – ְנָטָלּה ְוָנַתן ָלֶהם ִמן ַהּצַ

ַתן ָנַתן ּנָ ֶ ּלֹו ל ,ַמה ׁשּ יעוֹ ְֺוׁשֶ    ".א ִהּגִ
יּה 'ְוִאי ָאְמַרּתְ  יָנא ְלַנְפׁשֵ     –' ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ

ְזָרא ְוֵליֵתיב    !ִלְנקֹוט ּפַ
  

ֵמיּה ּדְ  ַרב ְזִבידֲאַמר  ְ    :ָרָבאִמׁשּ
תֹון ֶרְך ֲעַקלָּ ן ָלֶהם ּדֶ א ִיּתֵ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    .ּגְ

  
א ּיָ ְרׁשִ    :ֲאַמר ַרב ְמׁשַ

תֹון ֶרְך ֲעַקּלָ נֹוֵתן ָלֶהם ּדֶ    .ּבְ
  

יַרב ַא     :ָאַמר ׁשִ
תֹון הּוא ֶרְך ֲעַקּלָ ד ּדֶ ל ִמן ַהּצַ    ,כָּ

   .ְקרֹוָבה ָלֶזה ּוְרחֹוָקה ָלֶזה
  

   ,ִאי ָהִכי
אי  ּלֹו ל"ַאּמַ יעוֹ ֺׁשֶ    ?"א ִהּגִ

יִדי :ֵליָמא ְלהוּ  יְדכּו ַוֲהבּו ִלי ּדִ קֹולּו ּדִ    !ׁשְ
  

ַרב ְיהּוָדה ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ָאַמר     :ַרב ְיהּוָדהּדְ
ים ָאסּור ְלַקְלְקלוֹ ֵמיַצר  ֶהְחִזיקּו ּבֹו ַרּבִ    .ׁשֶ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ד ֶאָחד" ָאה ִמּצַ יַח ּפֵ ִהּנִ ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ    ,ּבַ
ים ְונָ  ד ַאֵחר ְטלוּ ּוָבאּו ֲעִנּיִ    – ִמּצַ

ָאה    ",ֶזה ְוֶזה ּפֵ
יּה 'ְוִאי ָאְמַרּתְ  יָנא ְלַנְפׁשֵ    ',ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ

אי     ?"ָאהֶזה ְוֶזה ּפֵ "ַאּמַ
ְזָרא ְוֵליֵתיב    !ִלְנקֹוט ּפַ

  
   :ָרָבאָאַמר 
ָאה"ַמאי  ר – "ֶזה ְוֶזה ּפֵ ֲעׂשֵ    .ְלפֹוְטָרן ִמן ַהּמַ

ְדַתְנָיא    :כִּ
ְרמוֹ " ְפִקיר ֶאת ּכַ בּ  ,ַהּמַ ים ּבַ ּכִ     – ֶקר ּוְבָצרוֹ ְֺוִהׁשְ

ְכָחה ּוְבֵפָאה ֶפֶרט ּוְבעֹוֵללֹות ּוְבׁשִ יב ּבְ    ,ַחּיָ
רּוָפטּור ִמן  ֲעׂשֵ  ."ַהּמַ

  
  

  רש"י
 מקל יקח - וליתיב פזרא לנקוט

 דינא דהא הראשון דרך על וישב
 נתן שנתן מה אמרת דהא הוא

  .הוי מעליא חילוף אלמא
  .הוא דינא דלאו - עקלתון דרך

 היושבין לעיירות - לזה קרובה
  .צד לאותו סמוך

 הסמוכין לאותן -  לזה ורחוקה
 להקיף צריכין שיהו האחר לצד

 וכשהיתה השדה סביבות כל
 מקיפין היו לא השדה באמצע

  .כך כל
 אמאי הוא חילוף דלאו - ה"א

  .הגיעו לא שלו
 פאה דאף -  המעשר מן לפוטרו

 ג"ואע חשיבא הפקר הנשארת
  .ממעשר פטורה איהו לה דנקט
 -' וכו ובעוללות בפרט חייב

 דתנן מפאה פטור דהפקר ג"אע
 אוכל שהוא כל) ד"מ א"פ פאה(

 ובפאה במעשר חייב ונשמר
 בכל חייב הפקר האי כי ה"אפ
 בהגוזל טעמא כדמפרש הני

) צד/ קמא בבא/ לקמן( עצים
  .יתירא תעזוב ביה דכתיב
 ביה כתיב דלא - ממעשר ופטור
 כל הפקר אלמא יתירא תעזוב

 כל כדתנן ממעשר פטור דהו
 חייב ונשמר אוכל שהוא

  .במעשר
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  רש"י
 דרב -  במים כליו שטינפו אלא
 הפקיר כשלא למתניתין מוקי

 שנזוקו נמצא הלכך מימיו את
 והוי זה של בממונו זה של כליו

  .שורו כי
  .פטור עצמו הוא הוזק -  אבל

  .בעלים לה שאין - עולם קרקע
 גרמא זה של וממונו -  הזיקתו
 לטעמיה ורב ליה עבד בעלמא
:) נ דף/ (קמא בבא/ לקמן דאמר

 להבלו תורה עליו שחייבה בור
  .לחבטו ולא

 בבא/ ק"בפ - למדנו מבורו
  ).ו דף/ (קמא
 - כלים ולא חמור אדם ולא שור
 האדם דמת היכא מילי והני

 דכתיב משתעי במיתה דקרא
 אדם בנזק אבל לו יהיה והמת
 מכופר דקרא הבור בעל חייב

  .ממעטינן
 כלים נזקי על - פטורין וכלים
 זו דשבירתן הבור בעל פטור
 מימיו נמי ומתניתין מיתתן היא
 נזקי על חייב כי הלכך הוא בורו
  .הכלים על ולא חייביה הגוף
 למדנו דתקלתו - מ"ה ורב

  .מבורו
 רב דסבר בור כי - דאפקרינהו

 בהפקיר תורה עליו שחייבה בור
  .דחייבתו הוא ובורו רשותו

 - הוא ממונו אפקרינהו לא אבל
 כלי טינוף הלכך למדנו ומשורו

 הגוף נזק אבל עבד דמזיק ממונו
 סבר ושמואל עבדה עולם קרקע

 בורו הפקיר ולא רשותו בהפקיר
 את בו ופטר קרא משתעי נמי

 דלא ג"אע' מתני הלכך הכלים
 דקתני ומאי הוי בורו אפקרינהו

 ולא קמיירי גופו בהיזק חייב
 עבדה עולם דקרקע ג"ואע בכליו

 לטעמיה דשמואל חייב ליה
:) נ דף/ (קמא בבא/ לקמן דאמר

 להבלו תורה עליו שחייבה בור
 דקרקע ג"ואע לחבטו ש"וכ

  .אזקתיה עולם
 שייכא השור בכלי - נשתברו
 וסולמנין עול כגון שבירה
 של במרדעת שייכא קריעה

  .חמור
 - אדרבה דומה זה למה הא

  .כתיבא בלא כתיבא תולה
 דאם - ' כו לזה דומה מה אלא

 בהן נתקל או כלים בהם הוזקו
  .פטור ומת אדם

 וסכינו אבנו דקתני - רישא
  .לבור דומין
 בדלא' אפי ד"ס -  לרב קשיא

  .מיירי אפקריה
 אחר הטיח אם דקתני - וסיפא

  .חייב זה של באבן צלוחיתו
 דהשתא - לשמואל קשיא
  .למדנו דמשורו משמע

 

        בבבב- - - - כח, אכח, אכח, אכח, א .16
ָנה     ִמׁשְ

ְרׁשּות  ּדֹו ּבִ ָרה ּכַ ּבְ יםִנׁשְ    ,ָהַרּבִ
ּמַ וּ ְוה ַחְרִסית ,ִיםְחַלק ֶאָחד ּבַ ָקה ּבַ ּלָ יב – אֹו ׁשֶ      .ַחּיָ

י ְיהּוָדה י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ      :אֹוֵמר ַרּבִ
ין ּוֵ ִמְתּכַ יב – ּבְ    ,ַחּיָ

ין ּוֵ ֵאינֹו ִמְתּכַ טּור: – ּבְ   ּפָ
  

ָמָרא   ּגְ

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
נוּ  אֺל ָליו  ׁשָ פּו כֵּ יּנְ ּטִ א ׁשֶ ִיםֶאּלָ ּמַ   ,ּבַ

טּור ֲאָבל הּוא ַעְצמוֹ             בכח,    – ּפָ
יַקּתוּ     .ַקְרַקע עֹוָלם ִהּזִ

  
י ָאְמִריָתּה ָקֵמיּה ּדִ  מּוֵאלכִּ    :ֲאַמר ִלי ,ׁשְ

אֹו ִמּבֹורֹו ָלַמְדנוּ ּדֵ ִמכְ  ָ ינֹו ּוַמׂשּ    ,י ַאְבנֹו ְוַסכִּ
ֶהןוּ ְוכ ן ֲאִני קֹוֵרא ּבָ    :ּלָ
   ,ָאָדם אְֺול –" ׁשֹור"
ִלים אְֺול –" ֲחמֹור"    ,כֵּ

י ְלִעְנַין ְקָטָלא    ,ְוָהֵני ִמיּלֵ
יב – ֲאָבל ְלִעְנַין ְנָזִקין טּוִרין ,ָאָדם ַחּיָ    !ְוֵכִלים ּפְ

  
   ?ְוַרב

  
ַאְפְקִריְנהוּ  י ֵהיָכא ּדְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ָלא ַאְפְקִריְנהוּ     .ָממֹונֹו הּוא – ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

  
ְעָיאְמִתיב     :ַרב אֹוׁשַ

ה ׁשּ ְונָ "" ּמָ   ;)שמות כא( "ֹור אֹו ֲחמֹורַפל ׁשָ
   ,א ָאָדםֺלוְ  –" ׁשֹור"
ִליםְֺול – "ֲחמֹור"    .א ּכֵ

אן ָאְמרוּ     :ִמּכָ
רוּ  ּבְ תַּ    ,ָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור ְוֵכָליו ְוִנׁשְ

    – ְוִנְתָקְרעוּ ֲחמֹור ְוֵכָליו 
ֵהָמה יב ַעל ַהּבְ    ,ַחּיָ

ִלים    .ּוָפטּור ַעל ַהּכֵ
   ?ָהא ְלַמה ֶזה ּדֹוֶמה

אֹו  ָ ינֹו ּוַמׂשּ יָחןְלַאְבנֹו ְוַסּכִ ִהּנִ יקוּ  ׁשֶ ים ְוִהּזִ ְרׁשּות ָהַרּבִ   .ּבִ
ה     ַרּבָ ֵעי ֵליּה  'ַמה ּדֹוֶמה ָלֶזה' ,ַאּדְ     !ִמּבָ
א       ,ֶאּלָ
   ?ָלֶזה ַמאי ּדֹוֶמה    
אוֹ      ָ ינֹו ּוַמׂשּ ְרׁשּות ַאְבנֹו ְוַסּכִ יָחן ּבִ ִהּנִ יקוּ  ׁשֶ ים ְוִהּזִ    .ָהַרּבִ

יב ְלִפיָכְך ִאם ֵהִטיַח  ֶאֶבן ַחּיָ    ."ְצלֹוִחיתֹו ּבְ
ָיא ְלַרב א ַקׁשְ    ,ֵריׁשָ

מּוֵאל ָיא ִלׁשְ   !ְוֵסיָפא ַקׁשְ
   

   ,יךְ ּוְלַטֲעֵמ 
י ָלְך ִהיא ּגּוָפא יְקׁשֵ    :ּתִ

א 8 טּור"ֵריׁשָ יב"ְוֵסיָפא  ",ּפָ   !"ַחּיָ
  

א    ,ַרב ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה  ,ֶאּלָ
מּוֵאל ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה    .ּוׁשְ

                                                        
 ישנן גירסאות בהן מופיע "תקשי לך היא גופא קשיא רישא פטור... וכו'". 8
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   :ַרב ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה 
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ מֶּ ִהְפִקיָרן ?ּבַ ׁשֶ    ,כְּ

   ,יבַחיָּ  ִהְפִקיָרן אֲֺאָבל ל
יב" ֶאֶבן ַחּיָ    ".ְלִפיָכְך ֵהִטיַח ְצלֹוִחיתֹו ּבְ
  

מּוֵאל ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה     :ּוׁשְ
אֹו כְּ  ָ ינֹו ּוַמׂשּ ָאְמַרּתְ ַאְבנֹו ַסכִּ א ּדְ ּתָ ֵמי 'בֹורוֹ 'ַהׁשְ    ,ּדָ

י  בֹורְלַרּבִ ִלים ּבְ יב ַעל ִנְזֵקי כֵּ ִמַחּיֵ    – ְיהּוָדה ּדְ
יב" ֶאֶבן ַחּיָ    ".ְלִפיָכְך ֵהִטיַח ְצלֹוִחיתֹו ּבְ
  
  
  

  רש"י
 לבור דומה דאבנו - א"בד

  .כשהפקירו
 נזקי על דמחייב יהודה' לר

 שנגח שור בפרק - בבור כלים
 דף/ קמא בבא/ לקמן( הפרה את

  :).נג
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  רש"י
 באבן צלוחיתו דהטיח -  שנו לא

  .חייב
 - ונשוף באבן שנתקל אלא

  .באבן הכלי
  .לו גרמה דקרקע -  פטור
 לקמן דאמר - נתן' כר דלא

 שדחף בשור) נג דף/ (קמא בבא/
 דליכא היכא כל לבור חבירו את

 משתלם שור מהאי לאשתלומי
  .הזיקא ליה דעבד האי מבור

 

        כח, בכח, בכח, בכח, ב .17
יב"[ ֶאֶבן ַחּיָ   ]."ְלִפיָכְך ֵהִטיַח ְצלֹוִחיתֹו ּבְ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
נוּ  אֺל א ׁשָ ְתַקל ֶאּלָ ּנִ ֶאֶבן ׁשֶ וֹ  ּבְ ֶאֶבןְוִנׁשּ    ,ף ּבְ

ְרַקע  ּקַ וֹ ֲאָבל ִנְתַקל ּבַ ֶאֶבןְוִנׁשּ טּור – ף ּבְ    .ּפָ
  

ַמאן    ?כְּ
  

י ָנָתן ַרּבִ ָלא כְּ    .ּדְ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
יָמא וֹ  :ָלא ּתֵ ֶאֶבן ְוִנׁשּ ִנְתָקל ּבְ יב -ֶאֶבן ף ּבְ ּבְ ִמַחּיֵ    ,הּוא ּדְ

וֹ  ְרַקע ְוִנׁשּ ּקַ ֶאֶבן ֲאָבל ִנְתַקל ּבַ טּור -ף ּבְ    ,ּפָ
א וֹ  ֶאּלָ ְרַקע ְוִנׁשּ ּקַ ֶאֶבן ֲאִפיּלּו ִנְתַקל ּבַ יב -ף ּבְ    .ַחּיָ

  
ַמאן    ?כְּ

  
י ָנָתן ַרּבִ   .כְּ
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  רש"י
 למטה להורידה במתכוין
 והוטחה ונתקל -  מכתיפיו

  .הוא פושע דנתקל חייב בכותל
 מ"דר -  מכלל אביי אמר

  .מחייב טפי דמחמיר
 הכד נימוחה - נפשרה' אפי

  .אונס דהוי כתיפו על מעצמה
 כדמתרגמינן נימוחה-נפשרה

 ונמס השמש וחם) טז שמות(
  .פשר

 אפילו -  בידו אזנה אפילו
 מידו נפלה שלא מעצמה נפשרה

  .בידו האוזן ונשאר נימוחה אלא
 כדמפרש - אדם מדיני פטור
  .לקמן
 דלא משום -  שמים בדיני וחייב
  .סליק
 דאנוס -  מצויה שאין ברוח
  .הוא
 -  פליגי בתרתי אביי אמר אלא

 בשעת הכד כשהזיק' במתני
' בחרסי כשהוזק ופליגי נפילה
  .נפילה לאחר

 זה כגון -  נזקיו במפקיר
 מ"ור לחרסיו מפקיר דמסתמא

 דבור חייב נזקיו מפקיר סבר
 ר"ברה בבור תורה עליו שחייבה
 יהודה' ור חייבה הוא דהפקר

 דהפקיר] ל"ס[ פטור דסבר
 בור זהו בורו הפקיר ולא רשותו
 בבא/ ולקמן בתורה האמור

' ר פליגי:) מט דף/ (קמא
 מילתא בהא ע"ור ישמעאל

 במתכוין יהודה רבי ק"וה
 חייב בנפילה והזיק לשוברה
 מתכוין אלא מתכוין ובשאין

 ונתקל מכתיפו להורידה
 פושע לאו דנתקל פטור ונשברה

 נמי נפילה דלאחר ובהיזק הוא
  .איכא מתכוין מאי מפרש לקמן

 גמרא - ' כו בתרתי ומדמתניתין
  .לה קפריך

 איכא היכי -  נפילה בשעת אלא
 הוא מה הוא פושע נתקל למימר

 בהמתו נתקלה אם לעשות יכול
 ונשברה הוא נתקל דבשלמא

 ליה איבעי למימר איכא כדו
 איכא מי גמלו אלא ומיזל לעיוני

  .הכי למימר
 

        כט, בכט, בכט, בכט, ב    ––––כח, ב כח, ב כח, ב כח, ב  .18
ים"[ ְרׁשּות ָהַרּבִ ּדֹו ּבִ ָרה ּכַ ּבְ ּמַ וּ ְוה ,ִנׁשְ ַחְרִסיתְחַלק ֶאָחד ּבַ ָקה ּבַ ּלָ יב – ִים אֹו ׁשֶ    ]ַחּיָ

י ְיהּוָדה ין  :אֹוֵמר ַרּבִ ּוֵ ִמְתּכַ יב -ּבְ ין[, ַחּיָ ּוֵ ֵאינֹו ִמְתּכַ טּור – ּבְ   ."]ּפָ
  

ֵמי  ין"ֵהיִכי ּדָ ּוֵ    ?"ִמְתּכַ
  

הֲאַמר     :ַרּבָ
ֵתיפוֹ  ה ִמכְּ ין ְלהֹוִריָדּה ְלַמּטָ ּוֵ ִמְתכַּ    .ּבְ

  
ֵיי ַמר ֵליּה ֲא     :ַאּבַ

ָרה י ֵמִאיר ֲאִפיּלּו ִנְפׁשְ יב ַרּבִ ִמַחּיֵ ָלל ּדְ    ?!ִמכְּ
  
   ַמר ֵליּה:ֲא 

   ,ִאין
ָידוֹ  י ֵמִאיר ֲאִפיּלּו ָאְזָנּה ּבְ יב ָהָיה ַרּבִ    .ְמַחּיֵ

  
אי ְטֵריּה  !ָאנּוס הּוא?! ַאּמַ     ,ְואֹוֶנס ַרֲחָמָנא ּפַ

ְכִתיב  ֲעָר ל"ּדִ ה ָד ְֺוַלּנַ    !)דברים כב( "ָברא ַתֲעׂשֶ
  

יָמא    :ְוִכי ּתֵ
י ְלִעְנַין ְקָטָלא יב ,ָהֵני ִמיּלֵ    – ֲאָבל ְלִעְנַין ְנָזִקין ַחּיָ

ְנָיא   :ְוָהּתַ
ּדֹו ְול" ָרה ּכַ ּבְ קוֹ ִֺנׁשְ    ,א ִסּלְ

ַמּלֹו ְול     – א ֶהֱעִמידוֹ ָֺנַפל ּגְ
י ֵמִאיר י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ יָקן ַרּבִ ֶהּזֵ יב ּבְ    ,ְמַחּיֵ

        :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםֲחָכִמיםֲחָכִמיםֲחָכִמיםוַ 
יֵני ָאָדם      אכט, טּור ִמּדִ ַמִים ,ּפָ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ    .ְוַחּיָ

י ֵמִאירְל  ֲחָכִמיםּומֹוִדים     :ַרּבִ

ַאְבנֹו  רּבְ יָחן ּבְ ִהּנִ אֹו ׁשֶ ָ ינֹו ּוַמׂשּ ּגוֹ ַֺסּכִ    ,אׁש ּגַ
יקוּ  רּוַח ְמצּוָיה ְוִהּזִ יב ,ְוָנְפלּו ּבְ הּוא ַחּיָ    .ׁשֶ

י ֵמִאירּומֹוֶדה  ָנןְל  ַרּבִ    :ַרּבָ
ג ַע  ין ַעל ַהּגַ ַמֲעֶלה ַקְנַקּנִ ָבן ל ְמָנתּבְ    ,ְלַנּגְ

רּוַח  יקוּ ְוָנְפלּו ּבְ ֵאיָנּה ְמצּוָיה ְוִהּזִ טּור ,ׁשֶ הּוא ּפָ    !"ׁשֶ
  

א ֵייֲאַמר  ,ֶאּלָ ֵייַאּבַ ֵייַאּבַ ֵייַאּבַ    :ַאּבַ
ִליֵגיּבְ  י ּפְ     – ַתְרּתֵ

ַעת ְנִפיָלה ׁשְ ִליֵגי ּבִ   .ּוְפִליֵגי ְלַאַחר ְנִפיָלה ,ּפְ
  

ַעת ְנִפיָלה ׁשְ ִליֵגי ּבִ ַע  – ּפְ ִנְתָקל ּפֹוׁשֵ    ; ּבְ
ַע הּוא :ר ָסַברָמ     ,ִנְתָקל ּפֹוׁשֵ

ַע הּוא ר ָסַבר:ּוָמ     .ִנְתַקל ָלאו ּפֹוׁשֵ
ִליֵגי ְלַאַחר ְנִפיָלה ַמְפִקיר ְנָזָקיו – ּפְ    ; ּבְ

יב :ָמר ָסַבר    ,ַמְפִקיר ְנָזָקיו ַחּיָ
טּור :ּוָמר ָסַבר    .ּפָ

  
אי    ?ּוִמּמַ

  
ינֵ ּתָ ָק ּדְ ִמ  ְרּתֵ    :י ּתַ

ִים,  ּמַ ַחְרִסית"הּוְחַלק ֶאָחד ּבַ ָקה ּבַ ּלָ    – "אֹו ׁשֶ
   !ַהְיינּו ַהךְ 

א ָלאו    :ָהִכי ָקָאַמר ,ֶאּלָ
ִים" ּמַ ַעת ְנִפיָלה – "הּוְחַלק ֶאָחד ּבַ ׁשְ    ,ּבִ
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  רש"י
 הנהר שגדל - דנהרא שרעתא

 הוא ופושע הדרך עין את וכסה
 מגולה הדרך היה שאילו בכך
  .גמלו נתקל לא

 וקלוט שרוע לשון - שרעתא
  ).כב ויקרא(

  .נתקל דין לו ואין -  הוא פושע
 ונתקל יבשה בדרך -  דאתקיל

 איהו ליה והוי בהמתו ביה
  .פושע

 הפקירן שלא -  בחרסיה לזכות
 לזכות שוב מתכוין ובשאין חייב
  .פטור נזקיו דמפקיר פטור בהן

 מדקתני -  דמחייב מ"ר והאיכא
 ולא סלקה ולא בברייתא
 דלאחר דבהיזק מכלל העמידה

  .פליגי נפילה
 ומשום -  נפילה בשעת אף

 משתמע לא דברייתא דלישנא
 לרבי אצטריך נפילה בשעת
 לה דדייקינן לאשמועינן אלעזר

 כדאמר תרתי דקתני ממתניתין
  .לעיל אביי

 גבי -  היא מ"ר' מתני תימא לא
 בהאי לקמן קאי קדרים שני

  ).לא דף/ (קמא בבא/ פרקין
  .יוחנן' ר - ל"קמ הא אלא

 דתחלתו -  דהכא נזקיו דמפקיר
 אבל רבנן דפטרי הוא אונס

 כגון דעלמא נזקיו מפקיר
 בור וכגון מדעת שהשליכו

 ק"וה מחייבי הרבים ברשות
 כלומר מחלוקת נפילה לאחר

 ורבנן מ"ר דפליגי מחלוקת האי
 הוא נפילה לאחר נזקיו בהפקיר

 י"ע אבל נפילה י"ע שתחילתו
 תידוק ולא פליגי לא השלכה

 לא נפילה דבשעת יוחנן מרבי
  .פליגי

 

ַחְרִסית"  ָקה ּבַ ּלָ    .ְלַאַחר ְנִפיָלה –"אֹו ׁשֶ
  

י ַתְרּתֵ ַמְתִניִתין ּבְ י ,ּוִמּדְ ַתְרּתֵ ַרְיָתא ַנִמי ּבְ    .ּבְ
ָלָמא  ׁשְ ּדוֹ "ּבִ ַעת ְנִפיָלה אֹו ְלַאַחר ְנִפיָלה - "ּכַ ׁשְ ַחּתְ ַלּה אֹו ּבִ כַּ    ,ַמׁשְ

א  ַמּלוֹ "ֶאּלָ ָלָמא ְלַאַחר ְנִפיָלה - "ּגְ ׁשְ ְפִקיר ִנְבָלתוֹ  – ּבִ ּמַ ַחּתְ ַלּה ּבַ כַּ    ,ַמׁשְ
ַעת ְנִפיָלה                           ׁשְ א ּבִ ַחּתְ ַלּה  – ֶאּלָ כַּ      ?!ֵהיִכי ַמׁשְ

  
   :ָחאַרב ַא ֲאַמר 

ַנֲהָרא א ּדְ ַרְעּתָ ֶרְך ׂשְ א ּדֶ ַמּיָ ָעְבָרה ּבְ גֹון ּדְ    .כְּ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
א ַאֲחִר  ְרכָּ א ּדַ ִאיכָּ ַע הּוא – יָנאִאי ּדְ    ,ּפֹוׁשֵ

א ַאֲחִריָנא ְרכָּ א ּדַ ֵליכָּ    !ָאנּוס הּוא – ְוִאי ּדְ
  

א    ,ֶאּלָ
ִאְתִקיל ַחּתְ ַלּה ּדְ כַּ ְמָלא ,ַמׁשְ יּה ּגַ    .ְוִאְתִקיָלה ּבֵ

  
ין"ַמאי  'ַמְפִקיר ְנָזָקיו' ּוֵ א "ִמְתּכַ    ?ִאיכָּ

  
   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 

ין ִלְזּכֹות  ּוֵ ִמְתכַּ ֲחָרֶסיָה ּבְ    .ּבַ
  

יְוֵכן ֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
ֲחָרֶסיָה  ין ִלְזּכֹות ּבַ ּוֵ ִמְתכַּ   .ּבְ

  
י ֶאְלָעָזר    :ֲאַמר ַרּבִ

ַעת ְנִפיָלה ַמֲחל ׁשְ    .ֶקתֺּבִ
  

ְבֵרי ַהכּ  ,ֲאָבל ְלַאַחר ְנִפיָלּה ַמאי טּור ֺלּדִ    !?ּפָ
יב! ְוָהא  ְמַחּיֵ י ֵמִאיר ּדִ א ַרּבִ   ִאיכָּ

א ַמאי,  יב?ֶאּלָ ְבֵרי ַהּכֹל ַחּיָ    !ּדִ
ָפְטֵרי!  ָנן ּדְ א ַרּבָ   ְוָהא ִאיכָּ

  
א ַעת ְנִפיָלהַמאי " ,ֶאּלָ ׁשְ     "?ּבִ

ַעת ְנִפיָלה ׁשְ    ,ַאף ּבִ
 .ייֵ ּבַ ַא ְד ע ָלן כִּ ַמ ׁשְ ַמ ָק וְ 

        
י יֹוָחָנןוְ             בכט,    :ָאַמר ַרּבִ

   .ֶקתְֺלַאַחר ְנִפיָלה ַמֲחל
  

ַעת ְנִפיָלה'ֲאָבל  ׁשְ ְבֵרי ַהכּ  ?ַמאי 'ּבִ טּור ֺלּדִ    !?ּפָ
ן י יֹוָחָנן ְלַקּמָ ָקָאַמר ַרּבִ    :ְוָהא ִמּדְ

ַע הּוא" ֲאַמר ִנְתָקל ּפֹוׁשֵ י ֵמִאיר ִהיא ּדַ יָמא ַמְתִניִתין ַרּבִ     – "ָלא ּתֵ
יב י ֵמִאיר ְמַחּיֵ ַרּבִ ָלל ּדְ    !ִמכְּ

א ְבֵרי ַהכּ  ?ַמאי ,ֶאּלָ יב ֺלּדִ    !?ַחּיָ
ָקָאַמר ַרּבִ  ןְוָהא ִמּדְ    :י יֹוָחָנן ְלַקּמָ

ַע הּוא" ֲאַמר ִנְתָקל ּפֹוׁשֵ י ֵמִאיר ִהיא ּדַ יָמא ַמְתִניִתין ַרּבִ     – "ָלא ּתֵ
ָנן ָפְטֵרי ַרּבָ ָלל ּדְ    !ִמכְּ

  
א    :ע ָלןַמ ׁשְ ַמ א ָהא ָק  ,ֶאּלָ

ָנן ָפְטֵרי ַרּבָ ָהָכא הּוא ּדְ ַמְפִקיר ְנָזָקיו ּדְ ָאנּוס הּוא ,ּדְ    ,ּדְ
יִבי. - ָעְלָמאּדְ ֲאָבל ַמְפִקיר ְנָזָקיו      ְמַחּיְ
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  רש"י
 -  פליגי לא ע"כ מ"דר אליבא

 י"ע הבא נזקיו בהפקיר דהשתא
 ש"כ מחייב מתחילה אונס

  .ברצון שתחילתו הפקר
 ליה סבירא אלמא -  ר"ברה בור
  .היא ר"ברה דבור דחיובא א"לר

 חמץ אין -  ולמעלה שעות משש
 מסורת) +ג"דאע( ברשותו

 דאיתיה]+ היכא דכל: [ס"הש
 הכתוב ועשאו בהנאה אסור
 עליו לעבור ברשותו הוא כאילו

  .ימצא ובל יראה בבל
 המופקר זבל - הגלל את ההופך

  .למקום ממקום והפכו ר"ברה
 בהגבהה דקנייה -  בנזקו חייב

  .הוא וממונו
 כשהגביהו -  בו לזכות שנתכוין

 דלאחר ממונו משום וחייב
 לא שם שהניחו פ"אע שקנייה
 משם ליטלו נתכוין אלא הפקירו

  .זמן לאחר
 -  בה לזכות נתכוין לא אבל

  .לכשהגביהו
 ר"ברה בור דכרה ג"ואע - פטור

 במקום האדם ונתקל כשהפכו
 במקומו היה ואם שם שזרקו

 אלמא זה בו נתקל ולא הראשון
 והוא פטור ר"ברה בור א"לר

 מאן דהא נזקיו למפקיר הדין
 לה יליף ר"ברה מבור דמחייב

  .מעולם שלו היתה שלא
 כרה דלא - למקומה שהחזירה

 בה נגע שלא כמי והוי בור
  .הוא בור כורה דלאו מעולם

  .דפטור -  וגילהו וחזר
 ומחייב -  ברשותיה ליה וקמה
 אסתלקו כשהגביהו נמי והאי

 הבור ונסתם ראשון מעשה
 ליה הוה והשליכו וכשחזר

  .כורה
 דמוקי הא -  אשי רב אמר אלא
 לא הכא למתניתין אלעזר רבי

  .פטור בה לזכות נתכוין
 - ' מג לפחות כשהפכה
 שלשה הגביה לא דמתחילה

 דכבור היא הגבהה לאו הלכך
 הבור נסתם ולא דמי פתוח

 נתכוין דלא וכיון מעולם
 משום לחיוביה דליכא לקנותה

 לא נמי בור כורה משום ממונו
 דנתכוין היכא ומיהו תחייביה

 ממונו משום מחייב לזכות
 קני בהפקר חבטה ד"למ דאיכא

 הבית בפרק הגבהה בלא
  ).קיח דף מ"ב( והעלייה
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ַמר    :ִאיּתְ

    – ַמְפִקיר ְנָזָקיו
י יֹוָחָנן י ֶאְלָעָזרוְ  ַרּבִ    ;ַרּבִ
יב :ַחד ֲאַמר    ,ַחּיָ

טּור :ְוַחד ֲאַמר    .ּפָ
  

   :ֵליָמא
יב ִמַחּיֵ י ֵמִאירכְּ  – ַמאן ּדְ    ,ַרּבִ

ָנן – רַט ָפ ּוַמאן ּדְ  ַרּבָ    !כְּ
  

ִליֵגי י ֵמִאיר ּכּוֵלי ָעְלָמא ָלא ּפְ א דַרּבִ יּבָ    .ַאּלִ
ָנן ַרּבָ א ּדְ יּבָ ִליֵגי ַאּלִ י ּפְ    ;כִּ

ָנן – רַט ָפ ַמאן ּדְ  ַרּבָ    ,כְּ
יב ִמַחּיֵ ָאְמֵרי ֲאִפיּלּו לְ  :ֲאַמר ָלךְ  – ּוַמאן ּדְ ָנןֲאָנא ּדְ   , ַרּבָ
אן ָלא ּפָ  ָהָכאְטֵר ַעד כָּ ַמְפִקיר ְנָזָקיו ּדְ א ּבְ ָנן ֶאּלָ ָאנּוס הּוא ,י ַרּבָ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ָעְלָמא ְמַחְייִבי    .ֲאָבל ַמְפִקיר ְנָזָקיו ּדְ
  

ים ּדְ  ּיֵ ְסּתַ יבּתִ ֲאַמר ַחּיָ י ֶאְלָעָזר הּוא ּדַ    ,ַרּבִ
ֲאַמר  י ֶאְלָעָזרּדַ ּום  ַרּבִ ָמֵעאלִמׁשּ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ָבִרים  ֵני ּדְ ל ָאָדםׁשְ ְרׁשּותֹו ׁשֶ ְרׁשּותוֹ  ,ֵאיָנן ּבִ ִאיּלּו ֵהן ּבִ תּוב כְּ ָאן ַהכָּ    ,ַוֲעׂשָ
   :ְוֵאּלּו ֵהן

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ּבֹור ּבִ
עֹות ּוְלַמְעָלה ׁש ׁשָ ֵ    .ְוָחֵמץ ִמׁשּ

ים ּיֵ ְסּתַ    .ּתִ
  

י ֶאְלָעָזר ָהִכי    ?!ּוִמי ֲאַמר ַרּבִ
י ֶאְלָעָזר  ָכאְוָהא ֲאַמר ַרּבִ    !ִאיּפְ

ְתַנן    :ּדִ
ֶהן ַאֵחר" ק ּבָ ים ְוהּוּזַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ָלל ּבִ ִנְזקוֹ  – ַההֹוֵפְך ֶאת ַהּגָ יב ּבְ    ",ַחּיָ

י ֶאְלָעָזרַוֲאַמר     :ַרּבִ
ֶהןלֹ  ין ִלְזּכֹות ּבָ ּוֵ ְתכַּ ּנִ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,א ׁשָ

ין אֲֺאָבל ל ּוֵ ֶהן ִלְזּכֹות ִנְתכַּ טּור – ּבָ    ,ּפָ
טּורַאְלָמא     !ַמְפִקיר ְנָזָקיו ּפָ

  
ר ַאֲהָבהֲאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

ֶהְחִזיָרּה ִלְמקֹוָמּה     .ׁשֶ
  

   :ָרִביָנאֲאַמר 
ָבר ּדֹוֶמה ר ַאֲהָבה ְלַמה ַהּדָ א ּבַ ַרב ַאּדָ ל ּדְ    ? ָמׁשָ

הלְ  הוּ  ,מֹוֵצא ּבֹור ְמגּוּלֶ הוּ  ,ְוִכּסָ    .ְוָחַזר ְוִגּלָ
  

ַרב ָמִריָמר זּוְטָרא ּבְ ֲאַמר ֵליּה     :ָרִביָנאלְ  ֵריּה ּדְ
ֵמי    ?!ִמי ּדָ

ה ִראׁשֹון ק ְלהּו ַמֲעׂשֶ ּלַ ה ִראׁשֹון ,ָהָתם ָלא ִאְסּתַ ק ְלהּו ַמֲעׂשֶ ּלַ    !ָהָכא ִאְסּתַ
א ֵמי ֶאּלָ הלְ  :ָהא ָלא ּדָ    ,ְוָחַזר ַוֲחָפָרּה  ,ּוְטָמָמּה  ,ּמֹוֵצא ּבֹור ְמגּוּלֶ

ה  קּו ְלהּו ַמֲעׂשֶ ּלְ ִאְסּתַ ְרׁשּותוֹ ּדְ יָמא ַלּה ּבִ    !ִראׁשֹון ְוַקּיְ
  

א ֲאַמר  יֶאּלָ    :ַרב ַאׁשִ
ֲה  ׁשֶ ל ָכּה ָפ כְּ ְ הְֺלָפחֹות ִמׁשּ    .ׁשָ

  
י ֶאְלָעָזר ְלאוֹ  ַרּבִ לּוַמאי ּדּוְחֵקיּה ּדְ ְ ֲהָפָכּה ְלָפחֹות ִמׁשּ גֹון ׁשֶ הְֺקֵמיּה כְּ    ,ׁשָ
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ּה  ין ִלְזּכֹות ּבָ ּוֵ ִכי ִנְתכַּ    ,ְוַטֲעָמא ּדְ
יןִמ ָהא ֵאין  ּוֵ ּה  ְתכַּ   ָלא?  – ִלְזּכֹות ּבָ

ללֹוְקָמּה ְלַמְעָלה  ְ הִֺמׁשּ   , ׁשָ
ָלא  ב ּדְ ּה ְוַאף ַעל ּגַ ין ִלְזּכֹות ּבָ ּוֵ יב – ִנְתכַּ   ! ַחּיָ

  
   ָרָבא:ֲאַמר 

יֵתיּה ַמְתִניִתין     :ְקׁשִ
יהַּ ? "ָהַפךְ "ַמאי ִאְרָיא     !ִלְתֵני ִהְגּבִ

ּה  ַמע ִמיּנַ א ׁשְ ל   :ֶאּלָ ל –" ָהַפךְ "כָּ ְ ה ִמׁשּ הְֺלַמּטָ    .הּוא ׁשָ
  

י ֶאְלָעָזר ֲאַמר  ַרּבִ יב -ּוִמּדְ    ,ַחּיָ
י יֹוָחָנן ֲאַמר  טּור -ַרּבִ    .ּפָ

  
י יֹוָחָנן ָהִכיּוִמי ֲאַמר     ?!ַרּבִ

ַנן    :ְוָהּתְ
ְצִניַע " כּוִכיתַה  ֶאת ַהּקֹוץ ְוֶאת ַהּמַ    ,ּזְ

ְדרוֹ     ,קֹוִציםּבְ  ְוַהּגֹוֵדר ּגִ
ים ַפל ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּנָ    ,ְוָגֵדר ׁשֶ

ֶהן ַאֵחר ק ּבָ ִנְזקוֹ  – ְוהּוּזַ יב ּבְ    ",ַחּיָ
י יֹוָחָנןַוֲאַמר     :ַרּבִ

ַמְפ  א ּבְ נּו ֶאּלָ טּור ,ִריַח ָלא ׁשָ ְמַצְמֵצם ּפָ    .ֲאָבל ּבִ
טּור    ?ְמַצְמֵצם ַמאי ַטְעָמא ּפָ

ְרׁשּותוֹ  ָהְוָיא ֵליּה ּבֹור ּבִ ּום ּדְ    ?!ָלאו ִמׁשּ
ים הּוא ְרׁשּות ָהַרּבִ בֹור ּבִ ִחּיּוָבא ּדְ ָלל ּדְ    – ִמכְּ

יב :ַאְלָמא    !ַמְפִקיר ְנָזָקיו ַחּיָ
  

   ,ָלא
טּורְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ַמְפִקיר     .ְנָזָקיו ּפָ

טּור    ?ּוְמַצְמֵצם ַמאי ַטְעָמא ּפָ
ַמר ֲעַלּה  ִאּתְ ּום ּדְ    :ִמׁשּ

ַרב ִאיָקאֲאַמר  ֵריּה ּדְ    :ַרב ַאָחא ּבְ
ָתִלים כְּ ְך ּבַ ֵני ָאָדם ְלִהְתַחכֵּ ל ּבְ ן ׁשֶ ְרכָּ ֵאין ּדַ    .ְלִפי ׁשֶ

  
י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ֲאַמר ַרּבִ

י יוֹ  ָנה :ָחָנןְוָהא ֲאַמר ַרּבִ ְסָתם ִמׁשְ    ,ֲהָלָכה כִּ
   :ּוְתַנן

ים" ְרׁשּות ָהַרּבִ     ,ַהחֹוֵפר ּבֹור ּבִ
יב – ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ּוֵמת    !"ַחּיָ

  
א    ,ֶאּלָ

יב י יֹוָחָנן ֲאַמר ַחּיָ   .ְלעֹוָלם ַרּבִ
   

יב י יֹוָחָנן ֲאַמר ַחּיָ ַרּבִ    ,ּוִמּדְ
י ֶאְלָעָזר ֲאַמר  טּורַרּבִ    ?!ּפָ

י ֶאְלָעָזרַמר ְוָהָא    אל, ָמֵעאלּבִ ַר ם וּ ׁשּ ִמ     ^ַרּבִ    :י ִיׁשְ
ל ָאָדם[[[[ ְרׁשּותֹו ׁשֶ ָבִרים ֵאיָנן ּבִ ֵני ּדְ ְרׁשּותוֹ  ,ׁשְ ִאיּלּו ֵהן ּבִ תּוב כְּ ָאן ַהכָּ    :ְוֵאּלּו ֵהן ,ַוֲעׂשָ

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ּבֹור ּבִ
עֹות ּוְלַמְעָלה ׁש ׁשָ ֵ    !]]]]ְוָחֵמץ ִמׁשּ

  
   :איָ ׁשְ א ַק לָ 
   ,יּה יֵד ּדִ  –א ָה 
   .יּה ּבֵ ַר ּדְ  -א ָה 

  רש"י
 הואיל -  נתכוין דלא ג"ואע

 נזקיו דמפקיר ליה וסבירא
  .חייב

 הזכוכית ואת הקוץ את המצניע
  .ר"ברה - 

 שעשה -  בקוצים גדרו והגודר
 של גדר דסתם קוצים של גדר

 אבניו וגדר דכתיב הוא אבנים
  ).כד משלי( נהרסה

  '.כו ר"לרה שנפל אבנים -  וגדר
  .חייב בקוצים דגודר - שנו לא

 קוצותיה ראש -  במפריח אלא
  .ר"ברה בור ל"דה ר"ברה
 ל"דה שלו לתוך -  צמצמן אבל
 דהפקיר ג"ואע ברשותו בור

  .פטור ר"לרה שהקצהו רשותו
 וזה -  בכתלים להתחכך
 הוא משונה והוזק שנתחכך
 דחייב טעמא היינו ומפריח

 הפקירן ולא הוא ממונו שהרי
 בני מהלך למקום והפריחן

  .אדם
 -  הכי יוחנן רבי אמר ומי

  .פטור נזקיו דמפקיר
 חיובא אלמא - ר"ברה בור

  .הוא הרבים ברשות דבור
 שני -  ישמעאל' ר משום]

  '.כו ברשותו אינן דברים
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  רש"י
 המשליך - כרפשו אלא יהא לא

 כי מיחייב לא מי ר"ברה זבלו
 הוא רפשו נ"ה הפקירו לא

 והעפר המים שנתערבו דאזקיה
 מדמוקי הוא ושלו טיט ונעשה

 דלא מכלל כלים בטינוף לה
 בו חייב לא בור דהא אפקריה

  .כלים
 אלא - מיא תמו דלא סברת מי

  .רפש ונעשו נתכנסו
 קמיירי ונבלעו - מיא בדתמו

  .רפש כאן ואין
 לאשמעינן - לי למה ותרתי

 והא כלים טינוף במתניתין
 ר"ברה כדו נשברה לעיל תנינא

 רב ואוקמה במים אחד והוחלק
 ובטינוף הפקירן בדלא נמי

  .כלים
 -  הגשמים בימות וחדא

 ג"דאע לאשמעינן ואיצטריך
 חייב הזיקו אם קעבדי דברשות

  .לשלם
 חכמים -  שאמרו אלו כל

 הן ואלו ר"ברה לקלקל מותרין
 שופכין לקלח ביבותיהן פותקין
 צינור ביב' כו ר"ברה שלהם

 תשמיש מי של שופכין המקלח
  .ר"לרה הבית

 

        ל, א ל, א ל, א ל, א  .20
ָנה    ִמׁשְ

ְרׁשּות ָה יִ ַמ  ךְ ֵפ וֹ ׁשּ ַה  ֶהן ַאֵחרם ּבִ ק ּבָ ים ְוהּוּזַ יב – ַרּבִ    .קוֹ זְ נִ ּבְ  ַחּיָ
ְצִניַע ֶאת ַהּקֹוץ ְוֶאת כּוִכית ַהּמַ    ,ַהּזְ

ְדרֹו ּבְ ֶאת ְוַהּגֹוֵדר     ,קֹוִציםּגִ
ים ַפל ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּנָ    ,ְוָגֵדר ׁשֶ

ֶהן ַאֵחִר  וּ קְוהּוזְּ      – יםּבָ
ִנְזָק  יב ּבְ   ן:ַחּיָ

  
ָמָרא     ּגְ

  : ַרבָאַמר 
ִים, ֺל ּמַ ָליו ּבַ פּו כֵּ ּנְ ִנּטַ א ּדְ נּו ֶאּלָ   א ׁשָ

טּור.  –ֲאָבל הּוא ַעְצמֹו    ּפָ
יַקּתּו.    ַקְרַקע עֹוָלם ִהּזִ

  
  : ַרבלְ  ַרב הּוָנאָאַמר ֵליּה 

ִרְפׁשֹו? ֺל א כְּ   א ְיֵהא ֶאּלָ
  

א?!  ּמּו ַמּיָ ָלא ּתַ   ִמי ָסְבַרּתְ ּדְ
א.  ְדַתּמּו ַמּיָ   ּבִ

  
ה ִלי?  י ָלּמָ   ְוַתְרּתֵ

  
ה -ֲחָדא  ימֹות ַהַחּמָ    ,ּבִ

ִמים,  -ַוֲחָדא  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ּבִ
ַתְנָיא:    ּדְ

יבֹוֵתיֶהן ְוגֹוְרִפין ְמָערֹוֵתיֶהן" ָאְמרּו ּפֹוְתִקין ּבִ ל ֵאּלּו ׁשֶ   ,ּכָ
ה ימֹות ַהַחּמָ    ,ֵאין ָלֶהן ְרׁשּות – ּבִ

ִמים  ׁשָ    .ְרׁשּותֵיׁש ָלֶהם  –ּוִבימֹות ַהּגְ
ְרׁשּות,  ּבִ י ׁשֶ יקוּ ְוַאף ַעל ּפִ ם – ִאם ִהּזִ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   ."ַחּיָ
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  רש"י
 למצניע ל"דה -  רעוע בכותל

 זה שכותל אדעתיה לאסוקי
  .לסותרו עומד
 ל"דה - הכותל בעל וחייב

  .לאצנעינהו
 של בור כסוי -  חבירו של בדליו
  .חבירו
 כדאמרינן -  הבור בעל חייב

 בור דהיינו קוצותיו במצניע
 זה וסתר חבירו של רעוע בכותל

 והכא המצניע דחייב כותלו את
 אדעתיה לאסוקי ליה איבעי נמי

  .דליו את יטול שזה
 ומאי היא היא -  פשיטא

  .רבינא אשמעינן
 דהתם דמי לא -  דתימא מהו

 לבעל לחיוביה ליכא הכי משום
 למצניע ליה ידע הוי דלא כותל

 קוצותיו ויטול שיבא דלודעיה
 הבור לבעל דידע הדלי בעל אבל

 נוטל שהוא לאודעיה ליה איבעי
 דלאו רבינא אשמעינן דליו את

  .טעמא היינו
  .חידקל - דגלת

 

        ל, אל, אל, אל, א .21
ְצִניַע ֶאת ַהּקֹוץ"    ,ַהּמַ
ֶהן ַאֵחִר  וּ קְוהּוזְּ  ...[     – יםּבָ

ִנְזָק  יב ּבְ     ."]ןַחּיָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
א  נּו ֶאּלָ   ַמְפִריַח,  -ָלא ׁשָ
  . אֺל -ֲאָבל ְמַצְמֵצם 

  
טּור?    ַמאי ַטֲעָמא ּפָ

  
ַרב ִאיָקאָאַמר  ֵריּה ּדְ   : ַרב ַאָחא ּבְ

ָתִלים.  כְּ ְך ּבַ ֵני ָאָדם ְלִהְתַחכֵּ ל ּבְ ן ׁשֶ ְרכָּ ֵאין ּדַ   ְלִפי ׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְצִניַע קֹוצֹוָתיו ּוְזכּוִכּיֹוָתיו ְלתֹוְך ּכֹוֶתל " ל ֲחֵבירוֹ ַהּמַ    ,ׁשֶ

ַעל ּכֹוֶתל ְוָסַתר ּכֹוְתלוֹ     ,ּוָבא ּבַ
יקוּ  ים ְוִהּזִ     – ְוָנַפל ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ְצִניַע  יב ַהּמַ    ".ַחּיָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
כֹוֶתל ָרעּוַע,  א ּבְ נּו ֶאּלָ   ָלא ׁשָ

ִריא  כֹוֶתל ּבָ    –ֲאָבל ּבְ
ַעל ַה  יב ּבַ טּור, ְוַחּיָ ְצִניַע ּפָ   ּכֹוֶתל. ַהּמַ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ל ֲחֵבירֹו,  – אֹוֶמֶרת אתֺז ָדְליֹו ׁשֶ ה ּבֹורֹו ּבְ ַכּסֶ   ַהּמְ
ְליֹו  ִלי ְוָנַטל ּדָ ַעל ּדְ ַעל ַהּבֹור.  –ּוָבא ּבַ יב ּבַ   ַחּיָ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ

לֹוְדֵעיּה,  ָלא ָהֵוי ָיַדע ֵליּה ּדְ   ָהָתם הּוא ּדְ
ָיַדע ֵליּה    ֲהָוה ֵליּה ְלאֹודּוֵעיּה.  –ֲאָבל ָהָכא, ּדְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   ,ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים"

דֹוֵתיֶהן תֹוְך ׂשְ    ,ָהיּו ַמְצִניִעים קֹוצֹוֵתיֶהם ּוְזכּוִכּיֹוֵתיֶהם ּבְ

לּוַמֲעִמיִקים ָלֶהן  ה ְטָפִחיםֺׁשְ    ,ׁשָ

לּ  ֵדי ׁשֶ הא יְ ֺּכְ ֲחֵריׁשָ ב ַהּמַ    ".ַעּכֵ
  

ת ׁשֶ נּוָרא.  ַרב ׁשֵ ֵדי ְלהּו ּבְ   ׁשָ
  

ִדְגַלת.  ָרָבא ֵדי ְלהּו ּבְ   ׁשָ
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        ל, אל, אל, אל, א .22
  : ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

ָבֵעי ְלֶמֱהֵוי ֲחִסיָדא,    ַהאי ַמאן ּדְ
ְנִזיִקין.  י ּדִ ים ִמיּלֵ   ְלַקּיֵ

  
  ֲאַמר:  ָרָבא

ָאבֹות.  י ּדְ   ִמיּלֵ
  

  ְוָאְמֵרי ָלּה: 
ְבָרכֹות. י ּדִ   ִמיּלֵ
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  רש"י
  '.מתני

 והקש התבן שירקבו -  לזבלים
 שדות לזבל זבל ונעשים
  .וכרמים

 רבן -  ר"ברה המקלקלין כל
 ק"לת שמעיה גמליאל בן שמעון

 אבל שבחא אלא קניס דלא
 בברייתא כדקתני לא גופא

 בן שמעון רבן ואתא בגמרא
 כל נמי דגוף למימר גמליאל
 אחרינא לישנא זכה בו הקודם

 עושין' ואפי המקלקלין כל
  .ברשות

  
  '.גמ
 להניחן רשאי -  יום שלשים כל

  .שם
 יהו שלא - ' כו כן מנת שעל

  .כך על מקפידין
 הכונס בפרק - פטור חנוכה בנר
 שהיה גמל דקתני לדיר צאן

  .פשתן טעון
 -  ד"ב דברשות משום לאו מאי

 ניסא פרסומי משום בחוץ הניח
  .פטור

 אומר יהודה רבי דתניא ג"ה
 שהוא מפני, פטור חנוכה בנר

 משום כלומר - מצוה רשות
 אבל מיפטר דמצוה ד"ב רשות

  .חייב מצוה דלאו ד"ב ברשות
 פותקין כגון -  לקלקל מותרין

  .מערות וגורפין ביבותיהן
 דעדיין דמחייב - תנן וקשו תבנו

 הם וקשים זבל נעשו לא
 רבי קאמר וכי בהן ומחליקין

 דמוציא קאמר בזבל יהודה
 להחליק נוח שאינו זבלו אדם

  .כך כל
  .מחליקין -  משרקי

 

    בבבב- - - - ל, אל, אל, אל, א .23
ָנה      ִמׁשְ

ים ִלְזָבִלים ֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ְבנֹו ְוַקׁשּ    ,ַהּמֹוִציא ֶאת תִּ
ֶהן ַאֵחר  ק ּבָ ִנְזקוֹ  –ְוהּוּזַ יב ּבְ    ,ַחּיָ

ֶהן ָזָכה    .ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

יקוּ  ים ְוִהּזִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ַקְלְקִלין ּבִ ל ַהּמְ ם – ּכָ ּלֵ יִבין ְלׁשַ    ,ַחּיָ
ָכה ֶהן ּזָ    .ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ָלל ּבִ    ,ַההֹוֵפְך ֶאת ַהּגָ
ֶהן ַאֵחר  ק ּבָ ִנְזקֹו: –ְוהּוּזַ יב ּבְ   ַחּיָ

  
ָמָרא      ּגְ

ַר  ָלא כְּ י ְיהּוָדה, ֵליָמא ַמְתִניִתין ּדְ   ּבִ
ַתְנָיא:    ּדְ

י ְיהּוָדה"""" י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַעת הֹוָצַאת ְזָבִלים ׁשְ ים ,ּבִ    ,ָאָדם ּמֹוִציא ִזְבלֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ל ל ׁשְ ים יֹוםְֺוצֹוְברֹו ּכָ    ,ׁשִ
ֵהָמה ַרְגֵלי ָאָדם ּוְבַרְגֵלי ּבְ ֹוף ּבְ ֵהא ִניׁשּ ּיְ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ

ן ִהְנִחיל ַעל ְמָנת ּכֵ ַע ֶאת ָהָאֶרץ ׁשֶ   !"ְיהֹוׁשֻ
  

י ְיהּוָדה,  יָמא ַרּבִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
יק  ִאם ִהּזִ י ְיהּוָדה ׁשֶ יק.  –מֹוֶדה ַרּבִ ִהּזִ ֶ ם ַמה ׁשּ ּלֵ   ְמׁשַ

  
ַנן:    ְוָהּתְ

י ְיהּוָדה" י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
טּור ה ּפָ ֵנר ֲחנּוּכָ ְרׁשּות ,ּבְ הּוא ּבִ ֵני ׁשֶ     –" ִמּפְ

ּום ְרׁשּות ין?!  ַמאי ָלאו ִמׁשּ ית ּדִ   ּבֵ
  

  ָלא, 
ּום ְרׁשּות ִמְצָוה.    ִמׁשּ

ַתְנָיא:    ּדְ
י ְיהּוָדה"""" י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

הּוא ְרׁשּות ִמְצָוה ֵני ׁשֶ טּור ִמּפְ ה ּפָ ֵנר ֲחנּוּכָ   . "ּבְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ים" ְרׁשּות ָהַרּבִ ִרין ְלַקְלֵקל ּבִ ָאְמרּו מּותָּ ל ֵאּלּו ׁשֶ     – ּכָ

יקּו  םִאם ִהּזִ ּלֵ יִבין ְלׁשַ    ,ַחּיָ
י ְיהּוָדהוְ  י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ   !"ּפֹוֵטר ַרּבִ
  

  : ַרב ַנְחָמןֲאַמר 
לּ  ַעת הֹוָצַאת ְזָבִלים, ַֺמְתִניִתין ׁשֶ ׁשְ   א ּבִ

י ְיהּוָדה ִהיא.    ְוַרּבִ
  

י ֲאַמר:   ַרב ַאׁשִ
וֹ       בל, ְבנֹו ְוַקׁשּ ַנן,  ""תִּ   ּתְ

ְרִקי.  ַמׁשְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
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  רש"י
 שהשביחן במה -  בשבחן

  .ר"ברה
 -  קתני לא זכה הקודם כל ואילו

 ואינו רעי זהו דגלל משום
 ועומד דמושבח ר"ברה משביח

  .לרב וקשה הוא
 בברייתא -  עלה קתני והא

  .גזל משום אסורים
 האי -  קאי מתניתין אכולה
 אתבן ואפילו גזל משום אסורין

 דלאחר קאמר הכי הלכך וקש
 אסור אחר בהם וזכה שקדם
  .הימנו לגזלן

 דרב עליה -  גלל איירינן מדקא
 לאלתר סבר דאיהו מכלל

 דאייתי לבתר דאי קנסינן
 לאו הא דגלל רומיא מאי שבחא

  .בגלל שבח
 רב דשני מקמי גלל איירינן כי

 ג"דאע לן סבירא דהוה -  נחמן
 רב קניס להשביח סופו דאין

 להשביח שסופו דבדבר ש"וכ
  .לאלתר קניס
' למירמ איכא מי דשני לבתר

 לן דקים והשתא - כלל] גלל[
 הוא שבח משום דקנסא דטעמא
 כי או קניס לאלתר אי מיבעיא

  .שבח מייתי
  

 

        לא, אלא, אלא, אלא, א    ––––ל, ב ל, ב ל, ב ל, ב  .24
ֶהן ָזָכה" ל ַהּקֹוֵדם ּבָ   ."ּכָ
  

  : ַרבָאַמר 
ְבָחן.  ׁשִ ין ּבְ גּוָפן ּבֵ ין ּבְ   ּבֵ

  
  ָאַמר:  ְזִעיִריוּ 

ְבָחן, ֲאָבל ל ׁשִ גּוָפן אֺּבְ   . ּבְ
  

ְלֵגי?  ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ
  

ְבָחן,  ּום ׁשִ   ַרב ָסַבר: ָקְנסּו ּגּוָפן ִמׁשּ
ְבָחן. ֺּוְזִעיִרי ָסַבר: ל ּום ׁשִ   א ָקְנסּו ּגּוָפן ִמׁשּ

  
ַנן:    ּתְ

ים" ְרׁשּות ָהַרּבִ ָלל ּבִ    ,ַההֹוֵפְך ֶאת ַהּגָ
ֶהן ַאֵחר ק ּבָ ִנְזקוֹ  – ְוהּוּזַ יב ּבְ    "ַחּיָ

ֵני!  ָכה' ָלא ָקּתָ ל ַהּקֹוֵדם ּזָ   ְוִאיּלּו 'כָּ
  

יָפא.  ין ַלּסֵ א, ְוהּוא ַהּדִ ָנא ָלֵריׁשָ   ּתְ
  

ֵני ֲעַלּה:    ְוָהא ּתָ
ֶזל" ּום ּגֶ   ! "ֲאסּוִרין ִמׁשּ
  

ֵני  י ָקּתָ ֶזל"כִּ ּום ּגֶ     –" ֲאסּוִרין ִמׁשּ
ּה ַמְתִניִתין ָקֵאי,    ַאּכּוּלָ

ַדם ְוָזָכה.  ּקָ   ְלאֹותֹו ׁשֶ
  

ֵני ָהִכי!    ְוָהא ָלא ָקּתָ
ְתַנן:    ּדִ

ים ִלְזָבִלים" ֹו לְרׁשּות ָהַרּבִ ְבנֹו ְוַקׁשּ    ,ַהּמֹוִציא תַּ
ֶהן ַאֵחר ְוהּוזַּ     –ק ּבָ

ִנְזקוֹ  יב ּבְ ֶהן ָזָכה ,ַחּיָ ֶזל, ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ ּום ּגֶ ר ִמׁשּ    .ּומּותָּ
ים ְוהוּ  ָלל ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ֶהן ַאֵחר ְוַההֹוֵפְך ֶאת ַהּגָ ק ּבָ    –ּזַ

יב ֶזל ,ַחּיָ ּום ּגֶ   ! "ְוָאסּור ִמׁשּ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָלל"   ָקָרֵמית?! "ּגָ

ַבח  ׁש ּבֹו ׁשֶ ּיֵ ָבר ׁשֶ ְבחֹו,  –ּדָ ּום ׁשִ   ָקְנסּו ּגּופֹו ִמׁשּ
ַבח  ֵאין ּבֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ   . ָקְנסוּ  אֺל –ּדָ

  
  

ְעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
ְבָחן'  ּום ׁשִ    –ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר 'ָקְנסּו ּגּוָפן ִמׁשּ

ְבָחא ָקְנִסיַנן?  ר ָקְנִסיַנן, אֹו ְלִכי ַמְייֵתי ׁשִ   ְלַאְלּתַ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ָקַאְייִריַנן  ָלל"ִמּדְ    ".ּגָ

  
ָרא?!    ְוִתְסּבְ

י ַאְייִריַנן  ָלל"כִּ ֵני ַרב ַנְחָמן,  "ּגָ ִלׁשְ י ּדְ ּמֵ   ִמיּקַ
א ְלִמיְרָמא  י ַרב ַנְחָמן ִמי ִאיכָּ ּנֵ ׁשַ ָלל"ְלָבַתר ּדְ ָלל?!  "ּגָ   כְּ
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ֵאי:  ַתּנָ   ֵליָמא כְּ
ית" תּוב ּבֹו ִרּבִ ּכָ ָטר ׁשֶ    – ׁשְ

ֶרן ְולְֺוֵאינֹו גֹוֶבה ל ,קֹוְנִסין אֹותוֹ  יתֺא ֶאת ַהּקֶ    ,א ֶאת ָהִרּבִ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִריםֲחָכִמים ֲחָכִמים ֲחָכִמים ֲחָכִמים וַ 

ֶרן יתֲֺאָבל ל ,ּגֹוֶבה ֶאת ַהּקֶ    ".א ֶאת ָהִרּבִ
י ֵמִאיר,  ַרּבִ ֲאַמר כְּ   ֵליָמא ַרב ּדַ

ָנן!  ַרּבָ ֲאַמר כְּ   ּוְזִעיִרי ּדַ
  

  ֲאַמר ָלְך ַרב: 
ָנן;  ָאְמֵרי ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ   ֲאָנא ּדְ

יָרא,  ְבֶהּתֵ א ֶקֶרן ּדִ ָנן ָהָתם ֶאּלָ אן ָלא ָקָאְמִרי ַרּבָ   ַעד כָּ
יק!  –ֲאָבל ָהָכא    ֶקֶרן ּגּוָפא ָקַמּזִ

  

  ּוְזִעיִרי ֲאַמר ָלְך: 
י ֵמִאיר;  ָאְמֵרי ֲאִפיּלּו לַרּבִ   ֲאָנא ּדְ

אן ָלא ָקָאַמר ֲעַבד ֵליּה ׁשּוָמא,  ַעד כָּ ִתיָבה ּדַ ַעת כְּ ְ ִמׁשּ א ּדְ י ֵמִאיר ָהָתם ֶאּלָ   ַרּבִ
יק?!  -  ֲאָבל ָהָכא ַמּזִ   ִמי ֵייַמר ּדְ

  

ֵאי:  ּנָ ָהֵני ּתַ   ֵליָמא כְּ
ים ִלְזָבִלים,  ֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ְבנֹו ְוַקׁשּ   "ַהּמֹוִציא תַּ

ֶהן ַאֵחר  ק ּבָ    –ְוהּוּזַ
ֶזל.  ּום ּגֶ ֶהן ָזָכה, ַוֲאסּוִרין ִמׁשּ ִנְזקֹו, ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ יב ּבְ   ַחּיָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
יקּו  ים ְוִהּזִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ַקְלְקִלין ּבִ ל ַהּמְ    –ּכָ

ּום ּגֶ  ִרין ִמׁשּ ֶהן ָזָכה, ּומּותָּ ם, ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   . ֶזל"ַחּיָ
  

ָיא:    ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ֶהן ָזָכה"ָאְמַרּתְ  ל ַהּקֹוֵדם ּבָ   ,"ּכָ

ֶזל"ְוָהָדר ָקָאַמר  ּום ּגֶ   ?!"ֲאסּוִרין ִמׁשּ
  

א ָלאו ָהִכי ָקָאַמר:    ֶאּלָ
ֶהן ָזָכה  ְבָחן,  –ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ ׁשִ   ּבְ

ֶזל  ּום ּגֶ   ַאּגּוָפן,  –ַוֲאסּוִרין ִמׁשּ
ְמִליֵאל ְלֵמיַמר:  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַוֲאָתא ַרּבָ

ֶהן ָזָכה.  –ֲאִפיּלּו ּגּוָפן ַנִמי  ל ַהּקֹוֵדם ּבָ   כָּ
  

ֵאי ִהיא,  -ִלְזִעיִרי  ּנָ אי ּתַ   ַוּדַ
ֵאי ִהיא?  -ְלַרב  ּנָ   ִמי ֵליָמא ּתַ

  

  ֲאַמר ָלְך ַרב: 
ְבָחן,  ּום ׁשִ י ָעְלָמא ָקְנסּו ּגּוָפן ִמׁשּ כּוּלֵ   ּדְ

ְלֵגי.  ן' ָקא ִמיּפַ 'ֲהָלָכה ְוֵאין מֹוִרין כֵּ   ְוָהָכא ּבַ
ַמר:  ִאּתְ   ּדְ
ן. ַרבֲאַמר  ַרב הּוָנא   : ֲהָלָכה ְוֵאין מֹוִרין כֵּ

ר ַאֲהָבה א ּבַ ן.  ַרב ַאּדָ   ֲאַמר: ֲהָלָכה ּומֹוִרין כֵּ
  

  ִאיִני?! 
ֵלי,  ַרב הּוָנאְוָהא    ַאְפַקר חּוׁשְ

ר ַאֲה    לא,אלא,אלא,אלא,א א ּבַ    !ָסִליקּוְסָתא    ^ַאְפַקר ָבהַרב ַאּדָ
ַמֲעֵתיּה  ׁשְ ר ַאֲהָבה כִּ א ּבַ ָלָמא ַרב ַאּדָ ׁשְ    ,ּבִ

יּה  א ַרב הּוָנא ֵליָמא ֲהַדר ּבֵ    ?ֶאּלָ
  

ִרין ֲהווֹ    .ַהְנהּו מּוּתְ

  רש"י
 שלוה בו שכתוב -  רבית בו שיש

  .ברבית
  .להזיק עתיד -  מזקא קא

 נשך עליו שם -  שומא ליה עביד
  ).כב שמות( תשימון בלא ועבר

 דליכא - היא תנאי ודאי לזעירי
 רבן דהא קנסו לא ע"דכ למימר
  .קניס שמעון

 קמיפלגי כן מורין ואין בהלכה
 דקנסו הלכה סבר קמא תנא - 

 קאמר והכי כן מורין ואין גופן
 זכה בהן הקודם כל] הלכה[

 אתי ואי דיעבד גופן' ואפי
 אמרינן לאימלוכי לקמן מרישא

  .גזל משום אסורין ליה
 קלופין שעורין -  חושלי אפקר

 כדי ר"ברה אחד איש ששטח
 הונא רב והפקירן שיתייבשו

  .זכה בהן שהקודם והורה
 עיצורי פסולת -  סליקוסתא

 א"ל שכר מהן שעשו תמרים
 אותן ומנגבין תמרים שכר שמרי

 ומאכילין קרוש יין כעין
  .לחמורים

 הלכה דאמר -  כשמעתיה
  .כן ומורין

 כמה שהתרו -  הוו מותרין
 .בבעלים פעמים
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  רש"י
 בהכי כלומר -  לעמוד לו שהיה

 ששהה מתניתין מתוקמא
  .עמד ולא עמידה כדי בנפילתו

 כתיפו על הקורה לתקן -  לכתף
  .משאוי נושאי כדרך
 ר"רה ואין הוא דמשונה - לפוש

  .לכך עשויה
  .זכוכית כלי מוכרי - והזגגין

 -  כולן נפלו ראשון מחמת ואם
  .מפרש לקמן

 

    לא, אלא, אלא, אלא, א .25
ָנה      ִמׁשְ

ִכין ֶזה ַאַחר ֶזה ָהיּו ְמַהּלְ ִרין ׁשֶ ֵני ַקּדָ    ,ׁשְ
   ,ְוִנְתַקל ָהִראׁשֹון ְוָנַפל

ִני  ֵ ִראׁשֹוןְוִנְתַקל ַהׁשּ     – ּבָ
ִני ִנְזֵקי ׁשֵ יב ּבְ         .ָהִראׁשֹון ַחּיָ

  
ָמָרא      ּגְ

י יֹוָחָנןֲאַמר     :ַרּבִ
י  ֵמִאיר ִהיא יָמא ַמְתִניִתין ַרּבִ    ,ָלא ּתֵ

ֲאַמר ַע הּוא – ִנְתַקל' :ּדַ יב ,ּפֹוׁשֵ    ',ְוַחּיָ
ָאְמֵרי ָנן ּדְ א ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ    ',ּוָפטּור ,ָאנּוס הּוא' :ֶאּלָ

יב ָהָיה לֹו ַלֲעמֹוד ְול ,ָהָכא ַחּיָ   ד. ָעַמ  אֺׁשֶ
  

ר ִיְצָחק   ֲאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
יָמא ל   , ַלֲעמֹוד  לוֹ  ָהָיה אֲֺאִפיּלּו ּתֵ

  . ִהְזִהיר אָֺהָיה לֹו ְלַהְזִהיר ְול
  
י יֹוָחָנןוְ    ֲאַמר:  ַרּבִ

ל יָון ּדְ ְטִריד. ֺל – ַלֲעמֹוד לוֹ  ָהָיה אֺכֵּ   א ָהָיה לֹו ְלַהְזִהיר, ּדִ
  

ַנן:    ּתְ
ַעל קֹוָרה ִראׁשֹון ּוַבַעל ָחִבית ַאֲחרֹוןָה "    ;ָיה ּבַ

ּקֹוָרה ָרה ָחִבית ּבַ ּבְ טּור – ִנׁשְ    ,ּפָ
ַעל קֹוָרה ְוִאם ָעַמד יב – ּבַ    "ַחּיָ

   ,ַמאי ָלאו
ף ָעַמד ְלַכּתֵ אֹוְרֵחיּה הּוא ,ׁשֶ    ,ּדְ

ֵני  יב"ְוָקּתָ ֲהָוה ֵליּה  ְלַהְזִהיר –" ַחּיָ    !ּדַ
  

   ,ָלא
ָעַמד ָלפּוׁש  ׁשֶ   .כְּ

   
ף ַמאי טּור ,ֲאָבל ָעַמד ְלַכּתֵ    ?ּפָ

ָתֵני ֵסיָפא    :ַאּדְ
טּור –' ֲעמֹוד'ְוִאם ָאַמר לֹו ְלַבַעל ָחִבית "    ,"ּפָ
ִדיָדּה נֵ יְת לִ ג וְ לוּ ְפ לִ     :י ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים' ה ּדְ ּמֶ ָעַמד ָלפּוׁש ? ּבַ ׁשֶ    ,כְּ

טּור ף ּפָ   '!ֲאָבל ָעַמד ְלַכּתֵ
   

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
בּדְ  ָעַמד ָלפּוׁש  ַאף ַעל ּגַ    ,ּדְ

י ָקָאַמר לֹו ְלַבַעל ָחִבית  טּור – 'ֲעמֹוד'כִּ    .ּפָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִכין ֶזה ַאַחר ֶזה" ָהיּו ְמַהּלְ ִגין ׁשֶ ּגָ ִרין ְוַהּזַ ּדָ    ,ַהּקַ

ִראׁשֹון ,ִנְתַקל ָהִראׁשֹון ְוָנַפל ִני ּבָ ֵ ִני ,ְוִנְתַקל ַהׁשּ ֵ ׁשּ י ּבַ ִליׁשִ ְ    ;ְוַהׁשּ
ִני ִנְזֵקי ׁשֵ יב ּבְ י ,ִראׁשֹון ַחּיָ ִליׁשִ ִנְזֵקי ׁשְ יב ּבְ ִני ַחּיָ    ,ְוׁשֵ

ם – ְוִאם ֵמֲחַמת ִראׁשֹון ָנְפלוּ  ִנְזֵקי ּכּוּלָ יב ּבְ    .ִראׁשֹון ַחּיָ
טּוִרין –ֶזה ֶאת ֶזה  ְוִאם ִהְזִהירוּ     ,"ּפְ

לּ  ,ַמאי ָלאו   ! ַלֲעמֹוד ָלֶהן ָהָיה אֺׁשֶ
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  , אֺל
ָהָיה ָלֶהן ַלֲעמֹוד.   ׁשֶ

   
טּור? ֲֺאָבל ל   א ָהָיה ָלֶהם ַלֲעמֹוד ַמאי, ּפָ

ָתֵני ֵסיָפא:  טּור"ִאי ָהִכי, ַאּדְ     –" ִאם ִהְזִהירּו ֶזה ֶאת ֶזה ּפָ
ִדיָדּה  ִלְפלּוג ְוִליְתֵני    :ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים' ה ּדְ ּמֶ ָהָיה ָלֶהן ַלֲעמֹוד ?ּבַ    ,ׁשֶ
טּוִרין'!  – ַלֲעמֹוד ָלֶהן ָהָיה אֲֺאָבל ל   ּפְ

  
ַמע ָלןָהא    : ָקא ַמׁשְ

ָהָיה ָלֶהן ַלֲעמֹוד,  ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ   ּדְ
י ִהְזִהירּו ֶזה ֶאת ֶזה  טּוִרין.  –כִּ   ּפְ
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        בבבב- - - - לא, אלא, אלא, אלא, א .26
    :ָרָבאָאַמר 

ִני" ִנְזֵקי ׁשֵ יב ּבְ ִנְזֵקי ּגּופוֹ  – "ִראׁשֹון ַחּיָ ין ּבְ ִנְזֵקי ָממֹונוֹ  ּבֵ ין ּבְ    ,ּבֵ
י" ִליׁשִ ִנְזֵקי ׁשְ יב ּבְ ִני ַחּיָ ִנְזֵקי ּגּופוֹ  – "ׁשֵ ִנְזֵקי אֲֺאָבל ל ,ּבְ   .  ָממֹונוֹ  ּבְ

  
ְך?  ְפׁשָ ה ּנַ   ִמּמַ

ַע הּוא  יב!  –ִאי ִנְתָקל ּפֹוׁשֵ ִני ַנִמי ִליַחּיַ   ׁשֵ
ַע הּוא  ַטר! –ִאי ִנְתָקל ָלאו ּפֹוׁשֵ   ֲאִפיּלּו ִראׁשֹון ַנִמי ִליּפַ

  
ַע הּוא – ִראׁשֹון            בלא, אי ּפֹוׁשֵ    .ַוּדַ

ִני יב - ַאּגּופוֹ  – ׁשֵ ֲהָוה לֹו ַלֲעמֹוד ְול ,ִמַחּיַ   , ָעַמד אֺּדַ
מֹונֹו            טּור,  -ַאּמָ   ּפָ

ִריֵתיּה.  יָרא ָלאו ֲאָנא כְּ ָאַמר ֵליּה: ַהאי ּבֵ   ּדְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
יִבין ַעל ִנְזֵקי ּגּוָפן" ן ַחּיָ    ,ּכּוּלָ

   –" ןּוְפטּוִרין ַעל ִנְזֵקי ָממֹונָ 
   ?!ַמאי ָלאו ֲאִפיּלּו ִראׁשֹון

  
   ,ָלא

   .ְלַבר ֵמִראׁשֹון
  

ם"ְוָהא  ֵני "ּכּוּלָ    !ָקּתָ
  

ר ַאֲהָבהֲאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ן" ִקין – "ּכּוּלָ יּזָ    .ַהּנִ
  

   ?ַהאי ַמאי
ָלָמא ֲאִפיּלּו ִראׁשֹוןִאי ָאְמַרּתְ  ׁשְ ֵני   – ּבִ ָקּתָ ן"ַהְיינּו ּדְ   ,"ּכּוּלָ

א ִאי ָאְמַרּתְ ְלַבר ֵמִראׁשֹון ן"ַמאי  – ֶאּלָ ִקין ?"ּכּוּלָ יּזָ    !ִליְתֵני ַהּנִ
  

א    ,ֶאּלָ
   :ָרָבאָאַמר 

ִנְזֵקי ָממֹונֹו  ין ּבְ ִני ּבֵ ׁשֵ ִנְזֵקי ּגּופֹו ּדְ ין ּבְ יב ּבֵ ִניִראׁשֹון ַחּיָ ׁשֵ    ,ּדְ
ִנְזֵקי ּגּופוֹ  י ּבְ ִליׁשִ ִנְזֵקי ׁשְ יב ּבְ ִני ַחּיָ ִנְזֵקי אֲֺאָבל ל ,ְוׁשֵ   . ָממֹונוֹ  ּבְ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
ֲהָוה ֵליּה ּבֹור,    ּדַ

ִלים. ְֺול יב ּבֹו ֶאת ַהכֵּ ִחּיֵ   א ָמִצינּו ּבֹור ׁשֶ
  

ָלה ּבֹור הּוא,  ּקָ ל ּתַ ָאַמר: כָּ מּוֵאל, ּדְ   ָהִניָחא ִלׁשְ
ָאַמר: ִאי ַאְפְקֵריּה  א ְלַרב, ּדְ   ָלא,  –ִאין, ִאי ָלא  –ֶאּלָ

א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיכָּ
  

ָרא.  ַדֲאַמר ֵמִעיּקָ   ְלעֹוָלם כְּ
ָיא ָלְך  יִבין"ּוְדַקׁשְ ן ַחּיָ   ?"ּכּוּלָ

ָמּה ּתִ  ר ַמְניּוֵמיְרּגְ א ּבַ יּה ּדְ  ַרב ַאּדָ    :ָרִביָנאַקּמֵ
ֵכלִ  ִלים ּבְ קּו כֵּ הּוּזְ    .יםׁשֶ

  רש"י
 אגופו שני הוא פושע ודאי ראשון ג"ה

 עמד ולא לעמוד לו שהיה מיחייב
 אנא לאו בירא האי ל"דא פטור אממונו
 נזקי על חייבין כולן מיתיבי כריתיה

 בור ליה דהוה טעמא מאי עד' כו גופן
 הכלים את בו שחייב בור מצינו ולא

 לרב אלא' כו דאמר לשמואל הניחא
 -' כו אדא רב תרגמה למימר איכא מאי
 בין שני בנזקי חייב ראשון פירושו והכי

 שהוזק ובין ראשון של בגופו שניזק
 וחייב מזיק כדין גופו ראשון של בממונו

 משוינן לא דגופו דשני כלים על אף
 בתורת] ליה הוה[ וממונו בור כדין] ליה[

 אם כליו על ופטור' ב גוף על וחייב בור
 בו חייב דבור פטור בממון ממון הוזק
 דרשינן  דכי לעיל דאמרינן אדם נזקי
 לענין אבל קטלא לענין אדם ולא שור

 ושני הכלים את בו ופטר חייב נזקין
 היכא מזיק כדין שלישי  בנזקי חייב

 בנזקי לא אבל שני של בגופו דהוזק
 את הזיק שני של ממונו שאם ממונו

 תורת אפילו חייב אינו בגופו השלישי
 השני של הקדירות על לו אין בור

 הזיק ואפילו שהזיק במה להתחייב
  .שלישי של בגופו

 ראשון של לממונו דמשוית -  נפשך מה
  .פטור דשני וממונו בור
 כמשליך והוי - הוא פושע נתקל אי

 ממון הכי משום ר"ברה תקלותיו
  .חייב ראשון

 דעביד שלישי אנזקי -  נחייב נמי שני
  .שלישי של לגופו ממונו

  .ליה משוית ואנוס -  הוא פושע לאו ואי
 דהזיק אנזקין' אפי - נפטר ראשון' אפי

  .בממונו ש"כ בגופו
 נפל דמנפשיה - הוא פושע ודאי ראשון
 ליה הוה ואממונו כמזיק הוי גופו הלכך
 דשני אגופו מיהא ומחייב בור כורה

 מ"דר עליה פליגי לא דרבנן רבא וקסבר
 אביי לעיל כדאוקי הוא פושע בנתקל

 הוא נזקיו באפקר אלא פליגי דבתרתי
 הוא פושע מעצמו נתקל אבל דפליגי
  .הכל לדברי

 מיהא אגופו הוא אנוס בנפילתו - שני
 לעמוד לו שהיה בידים כמזיק מיחייב

  .עמד ולא
 לו היה' ואפי לגמרי -  פטור אממונו
  .לעמוד
 כריתיה אנא לאו בירא האי ליה דאמר

 לאחר נזקיו ומפקיר ראשון אלא - 
 דף/ (קמא בבא/ לעיל אמרן אונס נפילת

  .דפטור) כט
 - גופן נזקי על חייבין כולן מיתיבי
 בין בגוף בין אחרים את גופן שהזיק
  .בממון

 ממונן שהזיק -  ממונן נזקי על ופטורין
 פטר דלגמרי השתא ד"וקס אחרים את
  .חבירו גוף את הממון הזיק' אפי להו
 נתקל מ"וש -  ראשון אפילו לאו מאי
 דמיחייב הוא ואגופו הוא פושע לאו

 אנוס דתחילתו ג"ואע לעמוד ליה דהוה
 בור דין ליה משוינן לא דבגופו חייב

 אונס נפילת אחר נזקיו מפקיר דנימא
 הוי לא דאדם הוא ממש מזיק אלא הוא
  .פטור אממונו אבל בור
  '.כו -  מראשון לבר לא
  

  המשך רש"י בעמוד הבא למטה
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        לא, בלא, בלא, בלא, ב .27
   :ֲאַמר ַמר

ם – ִאם ֵמֲחַמת ִראׁשֹון ָנְפלוּ " ִנְזֵקי ּכּוּלָ יב ּבְ    "ִראׁשֹון ַחּיָ
  
   ?ֵהיִכי ְנִפיל "ֵמֲחַמת ִראׁשֹון"
  

א ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ
א ְלּדָ ׁשִ ְפַסָקּה ְלאֹוְרֵחיּה כְּ    .ּדִ

  
   :ֲאַמר ַרב ְזִביד

ַסְמיּוָתא חּוְטָרא ּדְ    .כְּ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
 המושלכת כנבילה - כשלדא
 וממלאה ברחבה הדרך למעבר

 נבילה שלדא הדרך כל את
 קיימת שלדו בעלמא כדאמרינן

  ).כח דף נדה(
 של כמקל - דסמיותא כחוטרא

 בו הסומא שמגשש סומין
 לרוחב מושיטו שהוא ופעמים

  .ומגשש הדרך
 

  המשך מעמוד הקודם – רש"י
 גופו שהזיק בנזקין אלא לשני ראשון בין חלק ולא הוא פושע דלאו בשני שהזיק ממונו בנזקי הראשון חייב לא רבא כ"ע - ' כו רבא אמר אלא
 כוליה מיחייב לא לעמוד לו היה אפילו שני אבל לעמוד לו והיה הואיל שני של ממונו בנזקי אפילו וחייב מזיק גופו הוי ראשון רבא אמר והכי
 שלישי של גופו נזקי על וחייב בור לגופיה ליה משוית אי מיסתייה ושני מזיק הוי ודאי ראשון הלכך משני טפי פושע הוי דראשון כראשון האי
 של גופו את שהזיק כגון שני אפילו דמשמע גופו נזקי על חייבין כולן דקתני וברייתא הכלים את בו שחייב בור מצינו דלא ממונו בנזקי לא אבל

  .שלישי
  .בור תורת ליה אית שני של דגופו למימר איכא -  לשמואל הניחא

  .מפקיר מי גוף אלא איניש דמפקיר למימר איכא ממון בשלמא בור הוה לא אפקריה לא אי דאמר -  לרב אלא
 ושני דראשון דגופו מעיקרא ליה שמעינן כדהוה דרבא מילתיה ולעולם בכלים כלים שהוזקו כגון דלעיל לברייתא - מניומי בר אדא רב תרגמה

 על וחייב בור ולא הוא אדם בגופו אבל בממון מ"ה בור הוי אפקריה דלא דמידי דאמר לשמואל ואפילו הכל על וחייבין בידים כמזיקין הוה
 מעצמו דנתקל בור הוי אפקריה ואי בכל חייב אפקריה לא אי ולרב בור הוי אפקריה לא בין אפקריה בין לשמואל ראשון של וממונו כלים נזקי

 אנוס שהרי באפיה וטפח הוא שורו אפקריה לא נ"וא הוא אונס ידי על המופקר דנזק השלישי גוף נזקי על אף פטור שני של וממונו הוא פושע
 בכליו דשני כלים דהוזקו היכא היינו פטור ממונו ראשון שאפילו דקתני ברייתא לך ודקשיא לשמואל בין לרב בין מתוקמא דרבא ומילתיה הוא

 נזקי על חייבין כולן קתני והכי אפקרינהו לא אפילו ולשמואל בדאפקרינהו ולרב הכלים את בו חייב ולא נינהו דבור משום דמיפטר דראשון
 מבור טפי הראשון ממון דאפילו חביריהן כלי את ממונן הזיק אם ממונן נזקי על ופטורין הוא מזיק דאדם דגופו כלים הזיק ואפילו גופו שמזיק

 ושני חייב ראשון פטור מהן ויש חייב מהן יש הגוף את ממונו הזיק אבל הכלים את בו ופטר בור מכורה יותר פושע לך שאין ליה משוית לא
 בנזקי לא אבל גופו בנזקי שלישי בנזקי חייב שני ממונו בנזקי בין גופו בנזקי בין שני בנזקי חייב ראשון רבא אמר איתא הכי וגירסא פטור

 דהוה מיחייב אגופו ושני הוא פושע ודאי ראשון ליפטר נמי ראשון הוא פושע לאו נתקל ואי ליחייב נמי שני הוא פושע נתקל אי נפשך מה ממונו
 כולן והא מראשון לבר עד' כו מיתיבי בור ליה דהוה הכא גרסינן ולא כריתיה אנא לאו בירא האי ליה דאמר פטור אממונו עמד ולא לעמוד ליה

  '.וכו כריתיה אנא לאו בירא האי הכא גרסינן ולא' כו בור ליה דהוה ממונו בנזקי ולא גופו בנזקי שלישי בנזקי חייב שני עד' כו קתני
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        לב, אלב, אלב, אלב, א    ––––לא, ב לא, ב לא, ב לא, ב  .28
ָנה      ִמׁשְ

קֹוָרתוֹ  א ּבְ ָחִביתֹו ְוֶזה ּבָ א ּבְ    ;ֶזה ּבָ
ּדוֹ  ָרה ּכַ ּבְ ל ֶזה ִנׁשְ קֹוָרתֹו ׁשֶ ל ֶזה ּבְ טּור – ׁשֶ    ,ּפָ

ּלָ  ְך וְ זֶ ׁשֶ ךְ ָל ה ְרׁשּות ְלַהּלֵ    .ֶזה ְרׁשּות ְלַהּלֵ
ַעל ַהּקֹוָרה ִראׁשֹון ּוַב     ,ַעל ָחִבית ַאֲחרֹוןָהָיה ּבַ

ָרה ָח  ּבְ ּקֹוָרהִנׁשְ ַעל ַהּקֹוָרה – ִבית ּבַ טּור ּבַ   ,ּפָ
ַעל קֹוָרה ְוִאם ָעַמד   אלב, יב – ּבַ    ,ַחּיָ

טּור – 'ֲעמֹוד'ְוִאם ָאַמר ְלַבַעל ָחִבית     .ּפָ
ַעל ָחִבית ִראׁשֹון ּוַבַעל קֹוָרה ַאֲחרֹון    ;ָהָיה ּבַ

ּקֹוָרה ָרה ָחִבית ּבַ ּבְ יב – ִנׁשְ    ,ַחּיָ
ַעל ָחִבית טּור – ְוִאם ָעַמד ּבַ    ,ּפָ

יב – 'ֲעמֹוד'ְוִאם ָאַמר ְלַבַעל קֹוָרה     .ַחּיָ
ֵנרוֹ  א ּבְ נוֹ  ְוֵכן ֶזה ּבָ תָּ ִפׁשְ  .ְוֶזה ּבְ

  
ָמָרא      ּגְ

ָע  יּה ּבְ ר ָנַתןא ִמיּנֵ ה ּבַ    :ַרב הּוָנאֵמ  ַרּבָ
ה ַמהוּ  ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ ּתֹו ּבְ יק ֶאת ִאׁשְ ּזִ    ?ַהּמַ

טּור ְרׁשּות ָקָעֵביד ּפָ ּבִ יָון ּדְ    ,כֵּ
ֵעי ֵליּה ְלִעּיּוֵני ְלָמא ִאיּבָ    ?אֹו ּדִ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ֵניתּוָה     :ּתְ
ְך ְוָלֶזה " ֶזה ְרׁשּות ְלַהּלֵ ּלָ ךְ ׁשֶ    ".ְרׁשּות ְלַהּלֵ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
  ֹוֶמר; ַקל ָוח

ה ִלְרׁשּותֹו ִנְכָנס ְוֶזה ִלְרׁשּותֹו ִנְכָנס  ּזֶ ַער, ׁשֶ     –ּוַמה ּיַ
ה  יבַנֲעׂשֶ ְכָנס ִלְרׁשּות ֲחֵבירֹו ְוַחּיָ ּנִ ִמי ׁשֶ    ,כְּ

ְרׁשּות ֲחֵבירֹו ִנְכָנס ,ֶזה ּלִ ל אֺל – ׁשֶ ן כָּ כֵּ   ?! ׁשֶ
  

ֵני:  א ָהא ָקּתָ   ֶאּלָ
ךְ " ְך ְוָלֶזה ְרׁשּות ְלַהּלֵ ֶזה ְרׁשּות ְלַהּלֵ ּלָ   ?"ׁשֶ
  

ֲהָדֵדי ִניְנהּו,  ְרַוְייהּו כַּ   ָהָתם ּתַ
ה.    ָהָכא ִאיהּו ָקָעֵביד ַמֲעׂשֶ

  
   ְוִהיא ָלא?

ִתיב םׂשֹ ָפׁשֹות ָהעֹ ְוִנְכְרתּו ַהנְּ " :ְוָהכְּ ֶרב ַעּמָ    !)ויקרא יח( "ת ִמּקֶ
  

   ,ֲהָנָאה ְלַתְרַוְייהּו ִאית ְלהוּ 
ָקָעֵביד ה הּוא ּדְ   . ִאיהּו ַמֲעׂשֶ

  
  
  
  

  רש"י
  '.מתני

 זה ופגע - ' כו בחביתו בא זה
  .בזה

  .להלך רשות שלשניהם - פטור
 פטור' כו ראשון קורה בעל היה

 מיהר והוא כדרכו מהלך שזה - 
  .ללכת

  
  '.גמ

 שניהן -  נינהו הדדי כי תרוייהו
 חבית בעל שאף בשבירתן שוין
  .בשבירתה סייע

 נואף -  העושות הנפשות
  .במשמע ונואפת
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  רש"י
 קורה דבעל -  במהלכת כרבוצה

 דרך שאין משונה הוי שעמד
  .ר"ברה לפוש

 דרבוצה - בעיא סיועי הא
  .חייבת במהלכת

 -  קשיא נמי מקשי אלא
 דאמר לקיש לריש מתניתין

  .חייבת רובצת בעטה
 מהלכת -  ממילא הוזקה הא

 קתני והכא פטורה ברבוצה
  .חייב דממילא במתניתין
 קורה -  דפסקה מתניתין
 ראשיה שהיו כשלדא לאורחא

 אפילו הלכך הדרך לרוחב
 לבעל דרך שאין חייב ממילא
  .לנטות החבית
 הלכך -  גיסא באידך לסגויי
 ממילא אבל דבעטה טעמא
  .פטור

 בעל מסגי דקא -  מתניתין
 כאן ואין אורחיה כי הקורה

 מהלכת אבל פטור הלכך שינוי
 את שינתה ברבוצה שבעטה

  .דחייבת לך ואימא דרכה

 

        לב, אלב, אלב, אלב, א .29
ַעל קֹוָרה ִראׁשֹון"     .כּו' "ָהָיה ּבַ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ְרׁשּות  רֹות ּבִ י ּפָ ּתֵ יםׁשְ ֶכת ,ָהַרּבִ    ;ַאַחת ְרבּוָצה ְוַאַחת ְמַהּלֶ

ְרבּוָצה  ֶכת ּבָ ֲעָטה ְמַהּלֶ טּוָרה –ּבָ    ,ּפְ
ֶכת  ַהּלֶ ּמְ ֶבת –ְרבּוָצה ּבַ    .ַחּיֶ

  
יע ֵליּה    :ֵליָמא ְמַסּיַ

ַעל קֹוָרה ִראׁשֹון"    ;ּוַבַעל ָחִבית ַאֲחרֹון ,ָהָיה ּבַ
ּקֹוָרה  ָרה ָחִבית ּבַ ּבְ טּור –ִנׁשְ    ,ּפָ

ַעל קֹוָרה ְוִאם ָעַמד יב – ּבַ     – "ַחּיָ
ֵמי ,ְוָהא ָהָכא ֶכת ּדָ ַהּלֶ ּמְ ִכְרבּוָצה ּבַ ֵני  ,ּדְ יב"ְוָקּתָ    !"ַחּיָ

  
ָרא    ?!ְוִתְסּבְ

ֲעָיאיֵע יְ ָהא ָס     !י ּבָ
יֵעי ָלא ְמַסּיְ ָייא ּדְ    ,ָלא ִמְסּתַ

ָיא ה ַנִמי ַקׁשְ א ִמְקׁשָ    :ֶאּלָ
ָבֲעָטה ָק  ,ַטְעָמא ּדְ יָלאָהא הּוּזְ טּור – ה ִמּמֵ    ,ּפָ

יָלא ,ְוָהא ַמְתִניִתין ִמּמֵ ֵני , ּדְ יב"ְוָקּתָ    "!ַחּיָ
  

ְפַסָקּה ְלאֹוְרָח  –יִתין ַמְתנִ  אא ּדִ ְלּדָ ׁשִ    .כְּ
א,  –ָהָכא  יּסָ ַחד ּגִ ָרְבָעה ּבְ גֹון ּדְ   כְּ

א.  יּסָ ִאיָדְך ּגִ ֵעי ַלּה ִלְסגּוֵיי ּבְ   ִאיּבָ
  

א ֵסיָפא ּדְ  ֵני: ַמְתִניִתין ֶאּלָ ָקּתָ יע ֵליּה ְלֵריׁש ָלִקיׁש, ּדְ   ְמַסּיַ
ַעל ָחִבית ִראׁשֹון ּוַבַעל קֹוָרה ַאֲחרֹון"    ;ָהָיה ּבַ

ּקֹוָרה ָרה ָחִבית ּבַ ּבְ יב – ִנׁשְ    ,ַחּיָ
ַעל ָחִבית ְוִאם ָעַמד טּור – ּבַ    ."ּפָ

כִ  ֶכתְמ ְוָהא ָהָכא, ּדְ ֵני  ַהּלֶ ֵמי, ְוָקּתָ ְרבּוָצה ּדָ טּור"ּבָ   ! "ּפָ
  

ִכי אֹוְרֵחיּה ָקא ַמְסֵגי. ַמְתִניִתין    ּדְ
  ָהָכא ָאְמָרה ַלּה: 

ִאית ָלְך ְר     ,ַסּגּוֵיי ֲעַליׁשּות ְל ְנִהי ּדְ
י ֵלית ָלְך ְרׁשּוָתא   .ְלָבעּוֵטי ּבִ
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        לב, אלב, אלב, אלב, א .30
ָנה      ִמׁשְ

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ִכין ּבִ ָהיּו ְמַהּלְ ַנִים ׁשֶ    ,ׁשְ
   ,ךְ ּלֵ ַה ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמ 

ֵניֶהם ָרִצין ָהיּו ׁשְ    ,אֹו ׁשֶ
יקּו ֶזה ֶאת ֶזה טּוִרין – ְוִהּזִ ֵניֶהם ּפְ   .ׁשְ

  
ָמָרא      ּגְ
ן  ַמְתִניִתין ִאיִסי ּבֶ ָלא כְּ    ,ְיהּוָדהּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ן ְיהּוָדהיִס יִס יִס יִס ִא ִא ִא ִא """" ן ְיהּוָדהי ּבֶ ן ְיהּוָדהי ּבֶ ן ְיהּוָדהי ּבֶ    :אֹוֵמר י ּבֶ

הּוא ְמׁש  ֵני ׁשֶ יב ִמּפְ הוּ ָרץ ַחּיָ    .ּנֶ
טּור ִאיִסיִאיִסיִאיִסיִאיִסיּומֹוֶדה  הּוא ּפָ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    ,ּבְ

ְרׁשּות ָרץ ּבִ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ן ְיהּוָדה ִאיִסי ּבֶ    .ֲהָלָכה כְּ

  
י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ֲאַמר ַרּבִ

י יֹוָחָנן ָנה :ְוָהֲאַמר ַרּבִ ְסָתם ִמׁשְ    ,ֲהָלָכה כִּ
   :ּוְתַנן

ךְ "    ,ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהּלֵ
ֵניֶהם ָרִצין ָהיּו ׁשְ טּוִרין – אֹו ׁשֶ   !"ּפְ

  
ֶעֶרב  ָמׁשֹותַמְתִניִתין ּבְ ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ    .ׁשַ

  
אי    ?ִמּמַ

  
ֵני ָקּתָ ֵניֶהם ָרִצין" :ִמּדְ ָהיּו ׁשְ טּוִרין – אֹו ׁשֶ     – "ּפְ

ה ִלי    ?ָהא ּתּו ָלּמָ
א  ּתָ ךְ "ַהׁשְ טּור "ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהּלֵ    ,ּפָ

ֵניֶהם ָרִצין" ְעָיא "ׁשְ    ?!ִמּבַ
א    :ָהִכי ָקָאַמר ,ֶאּלָ

ךְ ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמ " טּור –" ַהּלֵ    .ּפָ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    ?ּבַ

ָמׁשֹות ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    ,ּבְ
חֹול יב – ֲאָבל ּבְ ְך ַחּיָ    .ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהּלֵ

ֵניֶהם ָרִצין" חֹול  –" ׁשְ טּוִרין"ֲאִפיּלּו  ּבְ    ."ּפְ
  
  
  

  רש"י
  '.מתני

 כדמפרש - פטורין שניהן
  .בגמרא

  
  '.גמ

 מפרש -] ברשות[ שרץ מפני
  .לקמן

 רץ אחד] השתא[ לי למה תו הא
 ומהלך שינה דרץ -  מהלך ואחד

 רצים שניהם פטור שינה לא
  .מבעיא
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        בבבב- - - - לב, אלב, אלב, אלב, א .31
   :רֲאַמר ָמ 

טּור ִאיִסיִאיִסיִאיִסיִאיִסיּומֹוֶדה " הּוא ּפָ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    ,ּבְ
ְרׁשּות ָרץ ּבִ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
ת ַמאי  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְרׁשּות"ּבְ א "ּבִ    ?ִאיכָּ

  
י ֲחִניָנא ְדַרּבִ    .כִּ

ֲאַמר  י ֲחִניָנאּדַ   :ַרּבִ
ה '            לב,ב ּלָ ָתאּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת כַּ    ',ַמְלכְּ

ָתא' :ְוָאְמֵרי ָלּה  ה ַמְלכְּ ּלָ ת כַּ ּבַ    '.ִלְקַראת ׁשַ
  

אי י ַיּנַ ף ְוָקֵאי וְ  ַרּבִ    :ַמרָא ִמְתַעּטֵ
ה' ה ּבֹוִאי ַכּלָ   :'ּבֹוִאי ַכּלָ

  
  
  
  
  

  רש"י
 פני המקבל כאדם -  ונצא בואו
  .מלך
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    לב, בלב, בלב, בלב, ב .32
ָנה      ִמׁשְ

ִחיד ְרׁשּות ַהּיָ יק ּבִ ים ְוִהּזִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ַע ּבִ ַבּקֵ    ,ַהּמְ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ יק ּבִ ִחיד ְוִהּזִ ְרׁשּות ַהּיָ    ,ּבִ

ְרׁשּות יק ּבִ ִחיד ְוִהּזִ ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד ַאֵחר ּבִ     – ַהּיָ
יב   .ַחּיָ

  
ָמָרא   ּגְ
   :ּוְצִריָכא

ָנא  ִאי ּתְ ים"ּדְ ְרׁשּות ָהַרּבִ יק ּבִ ִחיד ְוִהּזִ ְרׁשּות ַהּיָ ַע ּבִ ַבּקֵ   – "ַהּמְ
ים ִכיֵחי ַרּבִ ׁשְ ּום ּדִ    ,ִמׁשּ

ים לִ ֲאָבל ֵמ  יםְרׁשּות ָהַרּבִ ִכיֵחי ַרּבִ ָלא ׁשְ ִחיד ּדְ    .ֵאיָמא ָלא – ְרׁשּות ַהּיָ
ָנא  ים ִל ֵמ "ְוִאי ּתְ ִחידְרׁשּות ָהַרּבִ     –" ְרׁשּות ַהּיָ

לּ  ָרא ׁשֶ ֵמִעיּקָ ּום ּדְ ְרׁשּות אִֺמׁשּ   , ָעֵביד ּבִ
ים, ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ִב  ֲאָבל ֵמְרׁשּות ַהּיָ    .ֵאיָמא ָלא – ְרׁשּות ָעֵבידּדְ

י ְרּתֵ ָנא ָהָנְך ּתַ    ,ְוִאי ּתְ
ִכיֵחי  ׁשְ ּום ּדִ יםָהא ִמׁשּ לּ  ,ַרּבִ ׁשֶ ּום ּדְ   ְרׁשּות, ּבִ  אְֺוָהא ִמׁשּ

ִחיד ַאֵחר "ֵמְרׁשּותֲאָבל  ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ    ",ַהּיָ
ְרׁשּות  ָרא ּבִ ים, ּוֵמִעּקָ ִכיֵחי ַרּבִ ָלא ׁשְ   ֵאיָמא ָלא.  –ּדְ

  ְצִריָכא.
  
  
  

  רש"י
  '.מתני

  .עצים -  המבקע
  .אחרים של -  י"ברה והזיק

  .שלו -  היחיד ברשות
 של -  אחר היחיד ברשות והזיק

  .חייב אחרים
  

  .'גמ
 ליה והוה - רבים דשכיחי

  .לעיוני
 במקום -  רבים שכיחי דלא

  .הנזק
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        לג, אלג, אלג, אלג, א    ––––לב, ב לב, ב לב, ב לב, ב  .33
ָנן נּו ַרּבָ   : ּתָ

ְכָנס ַלֲחנּותֹו  לּ ַהּנִ ר ׁשֶ ל ַנּגָ ְרׁשּותֺׁשֶ    ,א ּבִ
ָניו ּוֵמת  ַקַעת ְוָטְפָחה ַעל ּפָ ָזה ּבְ טּור –ְוִנתְּ    .ּפָ

ְרׁשּות  יב –ְוִאם ִנְכַנס ּבִ    .ַחּיָ
  

יב"ַמאי    ? "ַחּיָ
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
לּות,  ָבִרים, ּוָפטּור ִמּגָ ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ   ַחּיָ

ֵאין ּדֹוֶמה ְלַיַער:    ְלִפי ׁשֶ
   ,ּותֹו ִנְכָנס ְוֶזה ִלְרׁשּותֹו ִנְכָנסֶזה ִלְרׁש  –ַיַער 

   .ִלְרׁשּות ֲחֵבירֹו ִנְכַנס – ֶזה
  

   :ָרָבאָאַמר 
   :ַקל ָוחֹוֶמר

ַער    –ֲעתֹו ִנְכָנס ֶזה ְלַדֲעתֹו ִנְכָנס ְוֶזה ְלַד  ,ּוַמה ּיַ
ְכָנס ְלַדַעת ֲחֵבירֹו ְוגֹוֶלה ּנִ ִמי ׁשֶ ה כְּ    ,ַנֲעׂשֶ

ַדַעת ֲחֵבירֹו ִנְכָנס ,ֶזה ּלְ    – ׁשֶ
ן?! ֺל כֵּ ל ׁשֶ   א כָּ
  

א    :ָרָבאֲאַמר  ֶאּלָ
לּות'ַמאי  טּור ִמּגָ ָגלּות –'? ּפָ י ֵליּה ּבְ ָלא ַסּגִ    .ּדְ

ר  י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ    :ֲחִניָנאְוַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ
ָהֵוי ֵליּה ׁשֹוֵגג ָקרֹוב ְלֵמִזיד ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
   :ָרָבאְמִתיב 

   – הֹוִסיף לֹו ְרצּוָעה ַאַחת ּוֵמת"
   ".ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה ַעל ָידוֹ 

ׁשֹוֵגג ָקרֹוב ְלֵמִזיד הּוא ,ְוָהא ָהָכא    ,ּדְ
ָמְייֵתי ִא  יּה ּדְ ְעּתֵ ֵעי ַאּסּוֵקי ַאּדַ ִאיּבָ י ינְ ּדְ ֲחָדא ְרצּוָעהׁשֵ    ,ּבַ

ֵני    !"ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה" :ְוָקּתָ
  

ָעאֲאַמר  ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ    :ַרב ׁשִ
ִמְנָיָנא ָטֵעי ּבְ    .ּדְ

  
ֵליּה  אָרָב ְטַפח ֵליּה  ַסְנּדָ    :ֲאַמר ֵליּה  ,ּבְ

   ?!ַאּטּו הּוא ָמֵני
ְנָיא    :ְוָהּתַ

יִנין קֹוֵרא" ּיָ ּדַ ּבַ דֹול ׁשֶ    ,ּגָ
ִני מֹוֶנה ֵ   ,ְוַהׁשּ

י אֹוֵמר  ִליׁשִ ְ    !'"הוּ ּכֵ ַה 'ְוַהׁשּ
  

א    ,ֶאּלָ
ָעאֲאַמר  ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ    :ַרב ׁשִ

יָנא ּגּוֵפיּה  ּיָ ָטָעה ּדַ     .ּדְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ים ְוָהַרגַהּזֹוֵרק ֶאת ָהֶאֶבן ִל "    – ְרׁשּות ָהַרּבִ

   ".ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה
ׁשֹוֵגג ָקרֹוב ְלֵמִזיד הּוא ,ְוָהא ָהָכא    ,ּדְ

יּה ּדְ  ְעּתֵ ֵעי ֵליּה ַאּסּוֵקי ַאּדַ ִאיּבָ ִכיֵחי ִא ּדְ ים ׁשְ יינְ ִבְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ׁשֵ

  רש"י
  .מגלות - פטור
 מת לא אם -  דברים' בד חייב
 צער נזק לו נותן הוזק אלא

 פושע ליה דהוה ושבת ורפוי
 על חייב דאינו לא בושת אבל

 ורישא שיתכוין עד הבושת
 דברים' מד פטור ברשות דשלא
 חייב אנזק אבל פשיעה דליכא

 פצע תחת פצע לן כדקיימא
  .כרצון האונס על לחייב
 רשות נטל שלא -  לדעתו

  .מחבירו
 ליה דאיבעי - למזיד קרוב

  .לעיוני
 למי ד"ב שליח -  לו הוסיף
  .מלקות שחייב
 מה על יותר -  אחת רצועה

 ומת לקבל שיכול ד"ב שאמדוהו
  .ידו על גולה
  .שימי לרב -  רבא טפח

 על הכהו שימי דרב -  בסנדליה
 לרב בסנדלו בעט א"ל סנדלו
  .שימי
  .מני השליח - הוא אטו

 מכותך את' ה והפלא -  קורא
  ).כח דברים' (וגו



  33 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 
64

ֵני    !"ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה" :ְוָקּתָ
  

ר ִיְצ ֲאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ָחקַרב ׁשְ
סֹוֵתר ֶאת ּכֹוְתלוֹ     .ּבְ

  
ֵעי ֵליּה ִעּיּוֵני    !ִאיּבָ

  
ְיָלה ּלַ סֹוֵתר ּבַ    .ּבְ

  
ֵעי ֵליּה ִעּיּוֵני ְיָלה ַנִמי ִאיּבָ ּלַ    !ּבַ

  
ה ּפָ ּיֹום ָלַאׁשְ סֹוֵתר ֶאת ּכֹוְתלֹו ּבַ    .ּבְ

  
ה ּפָ ֵמי ַהאי ַאׁשְ    ?ֵהיִכי ּדָ

ים ִכיֵחי ַרּבִ ׁשְ    !ֵמִזיד הּוא – ִאי ּדִ
ים ִכיֵחי ַרּבִ    !ָאנּוס הּוא – ְוִאי ָלא ׁשְ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

א    ָלא ְצִריָכא ֶאּלָ
ְיָלה ּלַ נֹות ּבַ ה ָהֲעׂשּוָיה ְלִהּפָ ּפָ ַאׁשְ    ,ּבְ

ּיֹום נֹות ּבַ    ,ְוֵאיָנּה ֲעׂשּוָיה ְלִהּפָ
ִמיְקֵרי ְוָיֵתיב א ּדְ    ;ְוִאיכָּ

ּיֹום – ֵמִזיד ָלא ָהֵוי נֹות ּבַ ָהא ֵאיָנּה ֲעׂשּוָיה ְלִהּפָ    ,ּדְ
ִמיְקֵרי ְוָיֵתיב – ָאנּוס ַנִמי ָלא ָהֵוי א ּדְ ָהא ִאיכָּ    .ּדְ

  
א ּפָ ֵמיּה ּדְ  ָרב ּפַ ְ א ָרָבאִמׁשּ   :ַמְתֵני ַלּה ַאֵריׁשָ

לּ " ר ׁשֶ ל ַנּגָ ְכָנס ַלֲחנּותֹו ׁשֶ ְרׁשּותַֺהּנִ    ,א ּבִ
ָניו ּוֵמת ַקַעת ְוָטְפָחה לֹו ַעל ּפָ ָזה לֹו ּבְ טּור – ְוִנתְּ    – "ּפָ

ר ֲחִניָנאֲאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
לּות.  ָבִרים, ּוָפטּור ִמּגָ ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ   ַחּיָ

  
יָפא  ַמְתֵני ַלּה ַאּסֵ א,  –ַמאן ּדְ ן ַאֵריׁשָ כֵּ ל ׁשֶ   כָּ

ַמְתֵני ַל  אּוַמאן ּדְ יָפא – ּה ַאֵריׁשָ ִב , ֲאָבל ַאּסֵ יָון ּדְ לּותכֵּ יב ּגָ    .ְרׁשּות ַחּיָ
  

לּות יב ּגָ    ?!ּוִמי ַחּיָ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ְכָנס" ָניו ּוֵמת ַהּנִ ָזה ִניצֹוצֹות ְוָטְפָחה לֹו ַעל ּפָ ח ְוִנתְּ ל ַנּפָ     – ַלֲחנּותֹו ׁשֶ
טּור ְרׁשּות ,ּפָ   !"ַוֲאִפיּלּו ִנְכַנס ּבִ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן ֵחי –? ָהָכא ּבְ ַנּפָ ׁשּוְלָיא ּדְ    .ּבְ

  
ֵחי ְלִמְקְטָלא ָקֵאי ַנּפָ    ?!ׁשּוְלָיא ּדְ

  
ַרּבֹו ְמַסְרֵהב ּבֹו  ׁשֶ    .ְוֵאינֹו יֹוֵצא ,ָלֵצאתכְּ

  
ַרּבֹו ְמַסְרֵהב ּבו ָלֵצאת ְלִמיְקְטֵליּה ָקֵאי ּום ּדְ    ?!ּוִמׁשּ

  
ָסבּור ָיָצא    .כְּ

  
   ,ִאי ָהִכי

  !ַאֵחר ַנִמי
 

  רש"י
 ביום כותלו את בסותר - ג"ה

  .לאשפה
 בה נפנין אדם בני -  להפנות

  .לנקביהם
  .חנינא בר י"לדר - לה מתני
 נמי דהתם - דברים' בד חייב
 דעייל דחזייה כיון הוא פושע

  .לעיוני ליה איבעי
 פטור -  אסיפא לה דמתני מאן

 ש"כ ליער דומה שאינו מגלות
  .ארישא
 של תלמידו -  דנפחי בשוליא

  .נפח אותו
  .לצאת בו מפציר - מסרהב

 דנפח -  אימתא ליה לית אחר
 לאסוקי ליה והוה עליה

  .יצא לא שמא אדעתיה
 ליה דהוה - דברים' בד וחייב
 אדם שבני למקום שזרק פושע

  .מצויים
 חייב -  אהא דמתני מאן

  .דברים בארבעה
 הנכנס -  אקמייתא שכן כל

 דחזייה דכיון נגר של לחנותו
  .לעיוני ליה איבעי דעייל
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יּה   לג,א  ַרּבֵ    ,ַאֵחר ֵלית ֵליּה ֵאיְמָתא ּדְ
יּה  ַרּבֵ    .ַהאי ִאית ֵליּה ֵאיְמָתא ּדְ

  
ֵמיּה ּדְ  ַרב ְזִביד ְ    :ַמְתֵני ַלּה ַאָהא ָרָבאִמׁשּ

ְמִציא ֶאת ַעְצמוֹ  –" ּוָמָצא"" ָרט ַלּמַ    ,ּפְ
אן ָאַמר  ן ַיֲעקֹ ִמּכָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן ַיֲעקֹ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן ַיֲעקֹ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן ַיֲעקֹ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :בבבבַרּבִ

ַחת  ְצָתה ֶאֶבן ִמתַּ ּיָ    ,ָידוֹ ִמי ׁשֶ
ה ֶאת רֹ ָלּה ְוהֹוִציא ַהּלָ טּור –אׁשֹו ְוִקּבְ    ".ּפָ

י יֹוֵס ָאַמר  ר ֲחִניָנאַרּבִ   : י ּבַ
ָבִרים.  ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ לּות, ְוַחּיָ טּור ִמּגָ   ּפָ

  
ַמְתֵני ָלּה ַאָהא  ְייָתא,  –ַמאן ּדְ ּמַ ן ַאּקַ כֵּ ל ׁשֶ   כָּ

ְייָתא  ּמַ ַמְתֵני ָלּה ַאּקַ טּור ְל  –ּוַמאן ּדְ     .ַגְמֵריֲאָבל ַאָהא ּפָ
  



  34 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 
66

        לג, אלג, אלג, אלג, א .34
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִית ּפֹוֲעִלים ַעל ַהּבַ ָכָרן ִמּבַ אּו ִלְתּבֹוַע ׂשְ ּבָ    ,ׁשֶ

ִית ַעל ַהּבַ ל ּבַ ִית ּוֵמת  ,ּוְנָגָחן ׁשֹורֹו ׁשֶ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ְלּבֹו ׁשֶ ָכן ּכַ טּור –ּוְנׁשָ    .ּפָ
   :אֹוְמִרים ֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִרים

ִית ַעל ַהּבַ ָכָרן ִמּבַ ִאין ּפֹוֲעִלין ִלְתּבֹוַע ׂשְ ָ    .ַרׁשּ
  

ֵמי   ?ֵהיִכי ּדָ
ָמָתאִאי  ִכיַח ּבְ ׁשְ ֲאֵחִרים – ּדִ   ?ַמאי ַטְעָמא ּדַ

ִית ּבַ ִכיַח ּבַ ׁשְ א?ַת ַמאי ַטְעָמא ּדְ  – ִאי ּדִ א ַקּמָ    ּנָ
  

ִכיַח  ,ָלא ְצִריָכא ִכיַח ְוָלא ׁשְ ׁשְ ַגְבָרא ּדִ    ,ּבְ
ָבא    ';ִאין' :ַוֲאַמר ְלהוּ  ,ְוָקֵרי ַאּבָ

א' –' ִאין' :ָמר ָסַבר ַמע 'עּול ּתָ    ,ַמׁשְ
ךְ ' –' ִאין' :ָסַברר ּוָמ  ַמע 'קּום ַאּדּוְכּתָ    .ַמׁשְ

  
ַמ  ְנָיא כְּ ָאַמרּתַ ךְ ' –' ִאין' אן ּדְ ַמע 'קּום ַאּדּוְכּתָ    ,ַמׁשְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ִית" ַעל ַהּבַ ָכרֹו ִמּבַ ְכַנס ִלְתּבֹוַע ׂשְ ּנִ    ,ּפֹוֵעל ׁשֶ

ְלּבֹו  כֹו ּכַ ִית אֹו ְנׁשָ ַעל ַהּבַ ל ּבַ    ,טּורּפָ  –ּוְנָגחֹו ׁשֹורֹו ׁשֶ
ְרׁשּות ְכַנס ּבִ ּנִ י ׁשֶ    ".ַאף ַעל ּפִ

טּור אי ּפָ    ?ַאּמַ
ָבא ָקֵרי ַאּבָ א ָלאו ּדְ    ',ִאין'ַוֲאַמר ֵליּה  ,ֶאּלָ

ּה  ַמע ִמיּנַ ךְ ' –' ִאין' :וׁשְ ַמע 'קּום ַאּדּוְכּתָ  .ַמׁשְ

  
  

  רש"י
  .בשוק ולא בביתו - בבית
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        לג, אלג, אלג, אלג, א .35
ָנה   ִמׁשְ

ין ּמִ ָווִרין תַּ ֵני ׁשְ ָחְבלּו ֶזה ֶאת ֶזה ׁשְ ּמֹוָתר ֲחִצי  – ׁשֶ ִמין ּבַ ּלְ    ,ֶנֶזקְמׁשַ
ֵניֶהן מּוָעִדין ֵלם – ׁשְ ּמֹוָתר ֶנֶזק ׁשָ ִמין ּבַ ּלְ    .ְמׁשַ

ם ְוֶאָחד מּוָעד    ;ֶאָחד תָּ
ָתם ֵלם – מּוָעד ּבְ ּמֹוָתר ֶנֶזק ׁשָ ם ּבַ ּלֵ    ,ְמׁשַ
מּוָעד ם ּבְ ּמֹוָתר ֲחִצי ֶנֶזק – תָּ ם ּבַ ּלֵ    .ְמׁשַ

ים ֵני ֲאָנׁשִ ֶזה ְוֵכן ׁשְ ָחְבלּו ֶזה ּבָ ּלְ  – ׁשֶ ֵלםְמׁשַ ּמֹוָתר ֶנֶזק ׁשָ    ,ִמין ּבַ
ָאָדם מּוָעד ּומּוָעד ּבְ ֵלם – ָאָדם ּבְ ּמֹוָתר ֶנֶזק ׁשָ ם ּבַ ּלֵ    ,ְמׁשַ

ָאָדם ָתם ְוָתם ּבְ    ;ָאָדם ּבְ
ָתם ֵלם – ָאָדם ּבְ ּמֹוָתר ֶנֶזק ׁשָ ם ּבַ ּלֵ    ,ְמׁשַ
ָאָדם ם ּבְ ּמֹוָתר ֲחִצי ֶנֶזק – תָּ ם ּבַ ּלֵ    .ְמׁשַ

יַר ַר ַר ַר  יּבִ יּבִ יּבִ    :אֹוֵמר ֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבא    ּבִ
ָאָדם ְמ  ָחַבל ּבְ ם ׁשֶ ֵלםַאף תָּ ּמֹוָתר ֶנֶזק ׁשָ ם ּבַ ּלֵ   .ׁשַ

  
ָמָרא   ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ּלוֹ "" ה ֵיָעׂשֶ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ּמִ     – )מות כאש( "ּכַ

ׁשֹור ט ׁשֹור ּבְ ּפַ ִמׁשְ ָאָדם ,ּכְ ט ׁשֹור ּבְ ּפַ ְך ִמׁשְ    ;ּכָ
ׁשֹור ֹור ּבְ ֵלם – ַמה ׁשּ ם ֲחִצי ֶנֶזק ּומּוָעד ֶנֶזק ׁשָ ּלֵ ם ְמׁשַ    ,תָּ

ָאָדם ֵלם – ַאף ׁשֹור ּבְ ם ֲחִצי ֶנֶזק ּומּוָעד ֶנֶזק ׁשָ ּלֵ ם ְמׁשַ    .תָּ
יַר ַר ַר ַר  יּבִ יּבִ יּבִ    :אֹוֵמר ֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבא    ּבִ

ה" ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ְחּתֹון ְול –" ּכַ תַּ ֶעְל ֺּכַ   יֹון; א ּכָ
יה? ם ִמן ָהֲעִלּיָ ּלֵ    ָיכֹול ְמׁשַ

ְלמּוד לֹוַמר ה ּלוֹ ": תַּ    – "ֵיָעׂשֶ
יה ם ִמן ָהֲעִלּיָ ּלֵ ם ְוֵאינֹו ְמׁשַ ּלֵ   . "ִמּגּופֹו ְמׁשַ

  
ָנן,    ְוַרּבָ

   ?ה ִליָלּמָ  "ֶזה"
  

ָבִרים ָעה ּדְ    .ְלפֹוְטרֹו ֵמַאְרּבָ
  

י ֲעִקיָבא    ,ְוַרּבִ
ָעה  ָבִרים ְמָנא ֵליּה ְלפֹוְטרֹו ֵמַאְרּבָ    ?ּדְ

  
י ִיּתֵ "ֵמ  ָנְפָקא ֵליּה  ֲעִמיתוֹ ִאיׁש ּכִ     – )ויקרא כד( "ן מּום ּבַ

ֲעִמיתוֹ " ֲעִמיתוֹ  ׁשֹור אְֺול  –" ִאיׁש ּבַ   . ּבַ
  

ָנן?    ְוַרּבָ
  

  ִאי ֵמַהִהיא, ֲהָוה ָאִמיָנא: 
ֶבת  ן ֵליּה  –ַצַער ְלחּוֵדיּה, ֲאָבל ִרּפּוי ְוׁשֶ       ....ֵאיָמא ִליּתֵ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
  '.מתני

 זה של הזיקו מה שמין - במותר
 ובאותו זה של נזקיו על יותר

 יותר שהזיק מי משלם מותר
  .החצי את

 -  במותר משלם בתם מועד
 התם את הזיק הוא אם כלומר

  .תם משהזיקו יותר
  
  

  '.גמ
 רבנן - לו יעשה הזה כמשפט

 ליה דמייתי הזה דייקי לא
  .כדלקמן לדרשה

 דהאי -  באדם שור משפט כך
 בן או כתיב באדם בשור קרא
  '.וגו יגח

 משפט -  כעליון ולא כתחתון
 וקרא במועד משתעי התחתון

 דייק הזה עקיבא רבי בתם קמא
 קרא האי דסליק דינא כלומר
  .מיניה

 יהא באדם שחבל תם - יכול
 מן לשלם' אפי דבריו לכל כמועד

  .העלייה
 שוה אינו ואם -  משלם מגופו
 ניזק יפסיד החבלה כל כנגד
  .השור אלא נוטל ואינו

 דהכי - דברים מארבעה לפוטרו
 לשלם לו יש זה משפט משמע

 אדם משפט ולא שלם נזק
  .בחבירו החובל

 משום -  לחודיה צער מילי הני
  .ממונא ביה חסר דלא
 ביה דחסר - ושבת רפוי אבל

 נינהו נזק כי אימא ממונא
  .ומיחייב

  .יתורא -  ל"קמ
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        בבבב- - - - לג, אלג, אלג, אלג, א .36
ָנה     ִמׁשְ

ֶוה ָמאַתִים ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמֶנה ׁשֶ    ,ׁשֹור ׁשָ
ֵביָלה יָ  לּוםְוֵאין ַהּנְ     – ָפה ּכְ

ֹור   .נֹוֵטל ֶאת ַהׁשּ
  

ָמָרא   ּגְ

י    ?ַמְתִניִתין ַמּנִ
  

י ֲעִקיָבא ִהיא    ,ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ין" ֵבית ּדִ ֹור ּבְ ם ַהׁשּ ְבֵרי  – יּוׁשַ ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ ָמֵעאלַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאלַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאלַרּבִ י ִיׁשְ    ,ַרּבִ
י ֲעִקיָבא י ֲעִקיָבאַרּבִ י ֲעִקיָבאַרּבִ י ֲעִקיָבאַרּבִ   :אֹוֵמר ַרּבִ

ֹור    ".הּוְחַלט ַהׁשּ
  

ְלֵגי ַמאי ָקִמיּפַ    ?ּבְ
  

ָמֵעאל ָסַבר י ִיׁשְ ַעל חֹוב הּוא :ַרּבִ יק ֵליּה  ,ּבַ ַמּסֵ    .ְוזּוֵזי הּוא ּדְ
י ֲעִקיָבא ָסַבר ֵפי ִניְנהוּ וּ ׁש  :ְוַרּבִ    .ּתְ

  
ַהאי ְקָרא ְלֵגי ּבְ    :ְוָקִמיּפַ

ֹור ַהַח " ְסּפוֹ ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ    ;)שמות כא( "י ְוָחצּו ֶאת ּכַ
ָמֵעאל ָסַבר י  ִיׁשְ יָנא ָקַמְזַהר ַרֲחָמָנא :ַרּבִ    ,ְלֵבי ּדִ

י ֲעִקיָבא ָסַברוְ  יק ַמְזַהר ְלהּו ַרֲחָמָנא :ַרּבִ ק ּוַמּזִ יּזָ    .ַלּנִ
  

יַנְייהוּ ַמאי     ?ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ ק ִאיכָּ יׁשֹו ִניּזָ    .ִהְקּדִ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ    :ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ
יק ָמֵעאל ַמהוּ  – ְמָכרֹו ַמּזִ י ִיׁשְ    ?ְלַרּבִ

ָמֵעאל י ִיׁשְ ֲאַמר ַרּבִ יָון ּדַ    :כֵּ
ַעל חֹוב הּוא ַמּסִ  ,ּבַ    ,ָמכּור – יק ֵליּה ְוזּוֵזי הּוא ּדְ

ְלָמאאֹו    ,ּדִ
ק            לג,ב יּזָ ד ֵליּה ַלּנִ ְעּבַ ְמׁשַ יָון ּדִ יּה  – כֵּ ִמיּנֵ ל כְּ    ?ָלאו כָּ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

   .ֵאינֹו ָמכּור
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ
  "!ָמכּור – ְמָכרוֹ "

   . חֹוֵזר ְוגֹוֵבהוּ 
חֹוֵזר ְוגֹוֵבהוּ     ?ְלַמה ָמכּור ,ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ

  
   .ְלִריְדָיא

  
ּה  ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ

ְלְטִלין ּומֹוֵכר ֶוהֺל ין ּגֹוִבין לֹו ֵמֶהם, ִמּטַ ית ּדִ    ?ּבֵ
  

אֵני ָהָתם    ,ׁשָ
ֵמי אֹו ַאּפֹוֵתיִקי ּדָ ֲעׂשָ ְכַמאן ּדַ    .ּדִ

  רש"י
  '.מתני
 חצי דהיינו - השור את נוטל
  .נזק

  
  '.גמ

 ויתן ד"בב המזיק - שור יושם
 שהוא השור דמי מעות מזיק לו

 שנגח מנה ובשוה נזקו חצי
 שוה הנבילה ואין מאתים לשוה
  .קמיירי כלום

 יקח עצמו השור -  השור הוחלט
  .בינייהו מאי מפרש ולקמן

 שור בההוא - נינהו שותפין
 שוינהו קרא ביה דמשתעי

 משתעי וקרא שותפים רחמנא
 לשוה שנגח מאתים בשוה

 זהו במתניתין כדתנן מאתים
 הכא הלכך בתורה האמור שור

 נוטל מנה אלא שוה אינו דמזיק
  .השור את

 -  בינייהו איכא ניזק הקדישו
 ליה קדיש לא ישמעאל לרבי
  .קדיש עקיבא לרבי
 לא דאי -  ליה דמשעבד כיון

 לשור ליה שקיל דמי ליה יהיב
  .ניהליה שעבדיה דרחמנא
 ליה אמר -  מכור מכרו והתניא

  .מלוקח ניזק וגובהו חוזר
 לוקח בו חרש שאם -  לרידיא

  .לניזק החרישה דמי נותן אינו
 מטלטלין והא בתמיה -  מ"ש

 ולא בעיניה דקאי מידי לאו
 ואמאי עלייהו מלוה סמיך

  .מלוקח להו טרפינן
 שוייה רחמנא - אפותיקי

  .שור מהאי למיגבי
 והכא -  ממנו גובה חוב בעל אין

  .מלוקח ליה גבי אמאי
 גובהו -  מאי טעמא עבד ומשני

 קלא ליה דאית משום מלוקח
  .אפותיקי' שווי כי לשעבודיה

  .הוה י"מא -  מערבא בר
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   :ָרָבאְוָהֲאַמר 
ה ַעְבּדֹו ַאּפֹוֵתיִקי ּוְמָכרוֹ  ַעל חֹוב ּגֹוֶבה ֵהיֶמּנוּ  – ָעׂשָ    ,ּבַ

ַעל חֹוב ּגֹוֶבה ֵהיֶמּנוּ ֵא  – ׁשֹורֹו ַאּפֹוֵתיִקי ּוְמָכרוֹ     !ין ּבַ
  

ִאית ֵליּה ָקָלא ?ֶעֶבד ַמאי ַטְעָמא ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ָנַגח ָקָלא ִאית ֵליּה  ,ַהאי ַנִמי יָון ּדְ תֹוָרא ַנְגָחָנא ָקרּו ֵליּה  ,כֵּ    .ּדְ

  
  

ֵני  ר ַמֲעָרָבאּתָ ְחִליָפא ּבַ יּה ּדְ  ַרב ּתַ הוּ ַקּמֵ י ַאּבָ    :ַרּבִ
   ,ֵאין ָמכּור – ְמָכרוֹ "

יׁשֹו  ׁש  –ִהְקּדִ     ."מּוְקּדָ
  
   ?ַמאן "ְמָכרוֹ "
  

יק     – ִאיֵליָמא ַמּזִ
י "ְמָכרֹו ֵאין ָמכּור" י ֲעִקיָבא ִהיא ?ַמּנִ    ,ַרּבִ

ֲאַמר ֹור :ּדַ    ,הּוְחַלט ַהׁשּ
יׁשוֹ "וְ  ׁש  ִהְקּדִ ָמֵעאל –" מּוְקּדָ י ִיׁשְ    ,ֲאָתאן ְלַרּבִ

ֲאַמר ין :ּדַ ֵבית ּדִ ֹור ּבְ ם ַהׁשּ    !יּוׁשַ
ק א ִניּזָ     – ֶאּלָ

י "ְמָכרֹו ֵאינֹו ָמכּור" ָמֵעאל ?ַמּנִ י ִיׁשְ    ,ַרּבִ
יׁשֹו " ׁש ִהְקּדִ י ֲעִקיָבא –" מּוְקּדָ    !ֲאָתאן לַרּבִ
  

יק   : ֺלְוִדְבֵרי ַהכּ  ,ְלעֹוָלם ַמּזִ
ק. – "ְמָכרֹו ֵאינֹו ָמכּור" יּזָ ָדא ֵליּה ַלּנִ ְעּבְ ָהא ְמׁשַ ָמֵעאל, ּדְ י ִיׁשְ   ֲאִפיּלּו ְלַרּבִ
ׁש " יׁשֹו מּוְקּדָ י ֲעִקיָבא,  –" ִהְקּדִ   ֲאִפיּלּו לַרּבִ

י ַאּבָ  ַרּבִ ּום ּדְ   הּו, ִמׁשּ
ֲאַמר  הוּ ַר ּדַ י ַאּבָ    :ּבִ

א י ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ל אְמרוּ ֺּגְ ׁש יֹוֵצא ּבְ ְדי אֶֺהְקּדֵ   ֹון.ּפִ
  

  רש"י
' אפי ד"קס -  מכור אינו מכרו

  .לרדיא
 מכור אינו ומכרו -  מזיק לעולם
 ליה גבי דהדר קאמר לגופיה
  .ישמעאל לרבי ואפילו

 קדוש לאו - מוקדש הקדישו
 מועט דבר ליתן אלא ממש

  .בפדיונו
 במסכת דאמר - אבהו כדרבי
 מקדיש גבי:) כג דף( ערכין
 אשה כתובת עליו והיתה נכסיו
 דיהיב התם וקתני חוב ובעל

 בעל וגבי פורתא מידי להקדש
 דהא אבהו' ר ואמר דיליה חוב

 מידי להקדש למיתב דבעי
 הקדש יאמרו שמא גזירה משום
  .פדיון בלא לחולין יוצא גמור
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        לד, אלד, אלד, אלד, א    ––––לג, ב לג, ב לג, ב לג, ב  .37
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יק" ִהּזִ ם ׁשֶ    :ׁשֹור תָּ

לּ  יןַֺעד ׁשֶ ּדִ    ;א ָעַמד ּבַ
   .ָמכּור –ְמָכרֹו 

יׁשֹו  ׁש  –ִהְקּדִ   . מּוְקּדָ
ָנה  ַמתָּ ָחטֹו ּוְנָתנֹו ּבְ ה ָעׂשּוי –ׁשְ ָעׂשָ ֶ    .ַמה ׁשּ

ּדִ  ָעַמד ּבַ ֶ    ;יןִמׁשּ
   .ֵאינֹו ָמכּור – ְמָכרוֹ 

יׁשוֹ  ׁש  – ִהְקּדִ     .ֵאינֹו מּוְקּדָ

ָנה ַמתָּ ָחטֹו ּוְנָתנֹו ּבְ ה ְוללֹ  – ׁשְ לּוםֺא ָעׂשָ    .א ּכְ
יהוּ  ֲעֵלי חֹובֹות ְוִהְגּבִ    ;ָקְדמּו ּבַ

ין ָחב  לּ ּבֵ יקַֺעד ׁשֶ לּ  ,א ִהּזִ יק ַעד ׁשֶ ין ִהּזִ    – א ָחבֺּבֵ

לּוםֺא ָעׂשּו ְולֺל ֵאין ִמׁשְ  ,א ּכְ א ִמּגּופוֹ ְלִפי ׁשֶ ם ֶאּלָ ּלֵ    .תַּ
יק ִהּזִ     – מּוָעד ׁשֶ

ין ּדִ ָעַמד ּבַ ין ׁשֶ לּ  ,ּבֵ ין ׁשֶ יןֺּבֵ ּדִ    ;א ָעַמד ּבַ
   .ָמכּור –ְמָכרֹו 

יׁשֹו  ׁש  –ִהְקּדִ    .מּוְקּדָ
ָנה  ַמתָּ ָחטֹו ּוְנָתנֹו ּבְ ה ָעׂשּוי –ׁשְ ָעׂשָ ֶ    .ַמה ׁשּ

יהוּ  ֲעֵלי חֹובֹות ְוִהְגּבִ    :ָקְדמּו ּבַ

לּ  ין ָחב ַעד ׁשֶ יֺּבֵ לּ  ,קא ִהּזִ יק ַעד ׁשֶ ין ִהּזִ     – א ָחבֺּבֵ
ה ָעׂשּוי ָעׂשָ ֶ יה ,ַמה ׁשּ א ִמן ָהֲעִלּיָ ם ֶאּלָ ּלֵ תַּ ֵאין ִמׁשְ   . "ְלִפי ׁשֶ

  
  ֲאַמר ָמר: 

  ְלִרְדָיא.  – "ְמָכרֹו ָמכּור"
  
יׁשוֹ " ׁש  ִהְקּדִ הּו. – "מּוְקּדָ י ַאּבָ ַרּבִ ּום ּדְ   ִמׁשּ
   
ָנה" ַמתָּ ָחטֹו ּוְנָתנֹו ּבְ ה ָעׂשּוי – ׁשְ ָעׂשָ ֶ    ":ַמה ׁשּ

לָ  ׁשְ ה ָעׂשּוי"ָמא ּבִ ָעׂשָ ֶ ָנה ַמה ׁשּ ַמתָּ    א,ְלִרְדיָ  – "ְנָתנֹו ּבְ
א  ָחטוֹ "ֶאּלָ ֵריּה ֵליֵתי  –" ׁשְ ׂשְ ם ִמּבִ ּלֵ ּתַ    !ְוִלׁשְ

ַתְנָיא    :ּדְ
א ַחיֵא  – "ַחי"" ִין ,ין ִלי ֶאּלָ ָחטֹו ִמּנַ    ?ׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר ֹורּוָמ " :תַּ ל ָמקֹוםִמ  –" ְכרּו ֶאת ַהׁשּ   !"כָּ
  

יְזִביֲאַמר     :ַרב ׁשֵ
א ִלְפַח  ִחיָטהָלא ִנְצְרָכא ֶאּלָ    .ת ׁשְ

  
ַרב ֲאַמר  ֵריּה ּדְ ַע ַרב הּוָנא ּבְ    :ְיהֹוׁשֻ

  את אֹוֶמֶרת: ֺז
טּור.  ל ֲחֵבירֹו ּפָ ְעּבּודֹו ׁשֶ יק ׁשִ ּזִ   ַהּמַ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ

יְך ְוָלא ִמיִדי,  ָאַמר ֵליּה ָלא ֲחַסְרּתִ   ָהָתם הּוא ּדְ
ְך,  ְקִלי ִמיּנָ ׁשָ ָעְלָמא הּוא ּדְ ָאַמר ֵליּה: ִזיָקא ּבְ   ּדְ

י ָעְלָמא ִליַחּיַ   ב. ֲאָבל ּבְ
ַמע ָלן   . ָקא ַמׁשְ

  
ה ֲאָמָרּה     !ָהא ַנִמי ַרּבָ

  רש"י
 ברייתא הך כולה - מכור מכרו

  .לקמן מפרש
 גופו נשתעבד - בדין משעמד

  .הוא ושלו לניזק
  .מזיק - מכרו
  .לרדיא' ואפי -  מכור אינו

 ואפילו -  מוקדש אינו הקדישו
  .להקדש יהיב לא מידי

 מפרש - ' כו חובות בעלי קדמו
  .לקמן טעמא
 עד קאי תם אשור -  מכור מכרו
  .בדין עמד שלא

  .מועט דבר דיהיב -  אבהו כדרבי
 עשוי שעשה מה במתנה נתנו

  .כמכירה -  לרדיא
 שעשה מה ד"קס -  שחטו אלא
 קאמר מניזק לאפקועי עשוי

  .לרדיא למימר ליכא דהתם
 שנפחתו מה - שחיטה לפחת
 המזיק אין בשחיטתו דמיו

  .משלם
 קרקע - חבירו של שעבודו

  .לחבירו המשועבדת
 לה שמעינן דמהכא -  פשיטא

  .הונא דרב מימרא בלא
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ֲאַמר  הּדַ    :ַרּבָ
טּור ל ֲחֵבירֹו ּפָ ָטרֹוָתיו ׁשֶ ֹוֵרף ׁשְ    !ַהׂשּ

  
ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ

ָאַמר ֵליּה  ךְ  :ָהָתם הּוא ּדְ ָעְלָמא ְקַלאי ִמיּנָ    ,ְנָייָרא ּבְ
יבֲאָבל  יִחין ּוְמָערֹות ִליַחּיַ ּה ּבֹורֹות ׁשִ ָחַפר ּבָ    .ֵהיָכא ּדְ

ֵמי יִחין ּוְמָערֹות ּדָ ּה ּבֹורֹות ׁשִ ָחַפר ּבָ ַמאן ּדְ ָהא ָהָכא כְּ ַמע ָלן  ּדְ    ,ָקא ַמׁשְ
ה ָעׂשּוי ָעׂשָ ֶ    .ְוָקָאַמר ַמה ׁשּ

  
יהוּ " ֲעֵלי חֹובֹות ְוִהְגּבִ    ;ָקְדמּו ּבַ

לּ  ין ָחב ַעד ׁשֶ יקא ֺּבֵ לּ  ,ִהּזִ יק ַעד ׁשֶ ין ִהּזִ    – א ָחבֺּבֵ

הֺל לּוםְֺול א ָעׂשָ ֵאין ְמׁשַ  ,א ּכְ א ִמּגּופוֹ ְלִפי ׁשֶ ם ֶאּלָ    ".ּלֵ
  

ָלָמא  ׁשְ לּ "ּבִ יק ַעד ׁשֶ ִקין – "א ָחבִֺהּזִ   ָקְדמּו.  ִניּזָ
לּ "ֲאָבל  יקָֺחב ַעד ׁשֶ ַעל חֹוב ָקִד  –" א ִהּזִ  !יםּבַ

יק "ַוֲאִפיּלּו       אלד, לּ ִהּזִ ַעל חֹוב ָקִדים!  – "א ָחבַֺעד ׁשֶ   ּבַ
ּה:  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

ַדם ְוָגָבה ּקָ ַעל חֹוב ְמאּוָחר ׁשֶ ָבה לֹ  – ּבַ ּגָ ֶ ָבהַמה ׁשּ    ?!א ּגָ
  

   ,ָלא
   :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ 

ָבה ָבה ּגָ ּגָ ֶ    ,ַמה ׁשּ
אִני ָהָתם ְך ֲהָוה ַמר ֵליּה:ָא ּדְ  ,ְוׁשַ ּבָ ְך ֲהָוה גָּ  ,ִאיּלּו ּגַ    ?ֵבי ֵליּה ָלא ִמיּנָ

ְמָנא ּלַ ּתַ יּה ִמׁשְ ַקן ִמיּנֵ ַאּזְ ַהאי ּתֹוָרא ּדְ   . ּדְ
  
  
  
  
  

  רש"י
 דאמר אמרה רבה נמי הא ג"ה

 היה חשוב אדם רבה - רבה
 רבה או רב כגון חשוב ומאדם
 או במשנה כתיב כאילו פרכינן

  .בברייתא
 שיחין בורות בה דחפר כמאן

 השחיטה שהרי -  דמי ומערות
  .ונכרת נראית

 שלא עד -  חב שלא עד הזיק בין
  .חובין מבעלי המעות בעליו לוה

 נמי -  חב שלא עד הזיק' ואפי
 וכיון לתפיסה קדים חוב בעל

  .מיניה מפקינן אמאי דתפס
 היא דפלוגתא בתמיה -  מ"ש

 דאיכא) צד דף כתובות( בעלמא
  .גבה שגבה מה ד"למ

 שלא עד הזיק' ואפי דגרסי אית
 - ' כו מ"ש קדים דניזק נמי חב

 קדים דניזק ג"אע כלומר
  .האי ליה קשיא שיעבודיה

 ליה גבית דכבר -  הוה גבך אילו
  .שהזיק קודם

  .בתמיה -  משתלימנא מינך לאו
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        לד, אלד, אלד, אלד, א .38
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶוה ָמאַתִים" ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמאַתִים ׁשֶ    ,ׁשֹור ׁשָ
ים זּוזְוָחַבל ּבֹו  ִ ֲחִמׁשּ    ,ּבַ

ע ֵמאֹות זּוז ַבח ְוָעַמד ַעל ַאְרּבַ    ,ְוׁשָ

ִאְלָמ  יקֹו ָהָיה ֵלאׁשֶ מ ִהּזִ     – ֶנה ֵמאֹות זּוזֺעֹוֵמד ַעל ׁשְ
ֶזק ַעת ַהּנֶ ׁשְ    .נֹוֵתן ּכִ

ַחׁש  ין –ּכָ ּדִ ַעת ַהֲעָמָדה ּבַ ׁשְ    .ּכִ
יק  ַבח ַמּזִ ֶזק –ׁשָ ַעת ַהּנֶ ׁשְ    .נֹוֵתן לֹו ּכִ

ַחׁש  ין –ּכָ ּדִ ַעת ַהֲעָמָדה ּבַ ׁשְ   . "ּכִ
  

  ֲאַמר ָמר: 
יק" ַבח ַמּזִ ֶזק – ׁשָ ַעת ַהּנֶ ׁשְ   . "נֹוֵתן ּכִ
  

י?    ַמּנִ
  

י  ָמֵעאל ִהיא, ַרּבִ   ִיׁשְ
ֲאַמר    :ּדַ

יק ֵליּה " ַמּסִ ַעל חֹוב הּוא ְוזּוֵזי הּוא ּדְ    ."ּבַ
   :ֵאיָמא ֵסיָפא

ַחׁש " ין – ּכָ ּדִ ַעת ַהֲעָמָדה ּבַ ׁשְ     –" ּכִ
י ֲעִקיָבאֲאָתאן לְ     ,ַרּבִ

ֵפי ִניְנהוּ וּ ׁש  :ַמרָא ּדְ     .ּתְ
י ֲעִקיָבא ָמֵעאל ְוֵסיָפא ַרּבִ י ִיׁשְ א ַרּבִ    ?!ֵריׁשָ

  
   ,ָלא

י ֲעִקיָבא ִהיא ּה ַרּבִ    ,ּכּוּלָ
ַמאי ָעְסִקיַנן מוֹ  –? ְוָהָכא ּבְ יּטְ ּפִ ׁשֶ    .כְּ

  
מוֹ  יּטְ ּפִ ׁשֶ א ,ִאי כְּ    :ֵאיָמא ֵריׁשָ

ַבח " עׁשָ ֶזקנֹוֵתן לֹו  – ֵמאֹות זּוז ְוָעַמד ַעל ַאְרּבַ ַעת ַהּנֶ ׁשְ     –" ּכִ
מוֹ  יּטְ ּפִ ׁשֶ    ?!ְצִריָכא ְלֵמיַמר ,ִאי כְּ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

יָלא ְבָחא ִמּמֵ ׁשַ ין ּדְ ּטּוֵמי ּבֵ ַמּה ּפַ ַפּטְ ין ּדְ ַחּתְ ַלּה ּבֵ כַּ א ַמׁשְ    ,ֵריׁשָ
ֵה  מּוִעיַנן ּדְ ֶזקְוִאְצְטִריְך ְלַאׁשְ ַעת ַהּנֶ ׁשְ יָלא נֹוֵתן לֹו כִּ ְבָחא ִמּמֵ ׁשַ    .יָכא ּדְ

מוֹ  ּטְ ּפִ ׁשֶ א כְּ ַחּתְ ַלּה ֶאּלָ כַּ    .ֵסיָפא ָלא ַמׁשְ
  
  
ִדיןּכָ " ַעת ַהֲעָמָדה ּבְ ׁשְ    ".ַחׁש ּכִ
   ?ֵמֲחַמת ַמאי "ַחׁש ּכָ "
  

    – א ֵמֲחַמת ְמָלאָכהׁשָ ֲח כָ ִאיֵליָמא ּדְ 
ּתְ וַ  ּתְ ַא  :ֵליָמא ֵליּה     ?!ָנא ָיִהיְבָנאֲא ַמְכַחׁשְ

  
יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ

ה ְכַחׁש ֵמֲחַמת ַמכָּ    ,ּדִ
ָאַמר ֵליּה  יּה  :ּדְ תֹוָרְך ְקִביָרא ּבֵ  .ַקְרָנא ּדְ

  רש"י
 מאות' ד על ועמד ניזק - ושבח

  .זוז
 הועיל כלומר - ' כו שאלמלא

 הזיקו לא אלמלא למימר ואיכא
 זוז מאות שמונה על עומד היה
 הנזק כשעת זוזים ה"כ לו נותן
 אפסדתיך מאי ל"א מצי ולא
 ליה דאמר משום טפי שבח הא

 שבח הוי אזיקתן לא אי ניזק
 א"ל, מאה תמני על וקאי

 ועכשיו' כו הזיקו לא שאלמלא
' ד של חציין מאתים ניזק תובע
 אינו שהפסידו נזק חצי מאות

 הנזק כשעת ה"כ אלא לו נותן
  .עיקר וראשון

 המכה מחמת הניזק -  כיחש
 יותר גדול הזיקו עכשיו ונראה

 לו נותן הנזק בשעת מתחילה
 בדין העמדה שבשעת נזק כפי

 דתורך קרנא לקמן כדקאמר
  .ביה קבירא

  .מאות' ד על ועמד -  מזיק שבח
 הנזק כשעת זוז ה"כ -  לו נותן
 לי תן לו לומר ניזק יכול ואין
 בו שזכיתי שבו שמינית חלק

  .השביח וברשותי הנזק משעת
 -  בדין העמדה כשעת כחש
 שבו שמינית חלק לו ונותן

 פריך ולקמן כחש שברשותו
  .לסיפא רישא

 היא עקיבא' ר כולה ג"ה
 וחסר לשור מזיק -  וכשפיטמו

 שקיל לא הלכך לשבוחיה ממונו
  .בשבחא ניזק

 ועמד ניזק שיבח רישא אימא
 הכי' אפי -  זוז מאות ארבע על

 מצי ולא הנזק כשעת לו נותן
 ל"דא משום אפסדתיך מאי ל"א

 היה הזיקו לא אלמלא ניזק
  .מאות' ח על עומד

 לשורו ניזק - כשפיטמו ואי
 כשעת לו דיהיב למימר צריכא

 מאי ל"א מצי ולא הנזק
 דאשבח האי הא אפסדתיך

 ביה וחסר הוא פיטומו משום
 הכי אחרינא ללישנא ממונא
 ניזק שבח רישא אימא משמע

 ולא לא ותו הנזק כשעת לו נותן
 מאות' ב לי תן ניזק למימר מצי

 ואי' כו הזיקו לא שאלמלא
 למימר צריכא ניזק בשפיטמו

 מאות' ב מזיק ליה יהיב דלא
 פיטומא משום דאשבח האי
 ודאי הא לי וקשיא הוא

 דאשתבח לאשמועינן אצטריך
 הוה אזיק לא דאי דאפסדיה

 פיטומא בהאי השתא קאי
 ולשון מאה תמני על דפטמיה

  .ועיקר שמעתי ראשון
 -  הנזק כשעת לו נותן רישא

 בין אפסדתיך מאי ל"א מצי ולא
 דשבח בין פטמיה דפטומי
 הוה לא דפטמיה והיכא ממילא

 משום אלא למיתנא אצטריך
 אצטריך ממילא דשבח היכא

  .לאשמועינן
 -  בדין העמדה כשעת כחש

  .מהדר ארישא
 



  39 סוגיה                """""המניח"המניח"המניח"המניח    ––––מסכת בבא קמא פרק ג' מסכת בבא קמא פרק ג' מסכת בבא קמא פרק ג' מסכת בבא קמא פרק ג' 
 

73

        בבבב- - - - לד, אלד, אלד, אלד, א .39
ָנה      ִמׁשְ

ֶוה ָמאַתִים ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמאַתִים ׁשֶ    ,ׁשֹור ׁשָ
לּום ֵביָלה ָיָפה ּכְ    ;ְוֵאין ַהּנְ

י ֵמִאירֲאַמר  י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ             ::::ַרּבִ
ְסּפוֹ " :ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ּכַ    .)מות כאש( "ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ

י ְיהּוָדהָאַמר לֹו  י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ    ,ְוֵכן ֲהָלָכה :ַרּבִ
יְמתָּ ִק  ֹור ַהַחי" :ּיַ ְסּפוֹ  ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ   ,"ְוָחצּו ֶאת ּכַ

יְמ ְֺול ת ֶיֱחצּון" :תָּ א ִקּיַ   ,"ְוַגם ַהּמֵ
   ?ְוֵאיֶזה

וֶ  ֶוה ָמאַתִיםֶזה ׁשֹור ׁשָ ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ    ,ה ָמאַתִים ׁשֶ
ים זּוז ִ ֵביָלה ָיָפה ֲחִמׁשּ     – ְוַהּנְ

ת ה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ ּזֶ תְוֶזה נוֹ  ,ׁשֶ   .ֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ
  

ָמָרא   ּגְ
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶוה ָמאַתִים" ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמאַתִים ׁשֶ    ,ׁשֹור ׁשָ
ים זּוז ִ ֵביָלה ָיָפה ֲחִמׁשּ     – ְוַהּנְ

ת ת ,ֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ    ,ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ
ּתֹוָרה    ,ְוֶזהּו ׁשֹור ָהָאמּור ּבַ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ    .ַרּבִ
י ֵמִאיר י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּתֹוָרה    ,ֵאין ֶזהּו ׁשֹור ָהָאמּור ּבַ
א  ֶוה ָמאַתִיםֶאּלָ ַגח ְלׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמאַתִים ׁשֶ    ,ׁשֹור ׁשָ

לּום ֵביָלה ָיָפה ּכְ     – ְוֵאין ַהּנְ
ְסּפוֹ " :ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ּכַ   ."ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ

ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ת ֶיֱחצּון" :ֶאּלָ    ?"ְוַגם ֶאת ַהּמֵ
ָחתֹו ִמיָתה  ּפְ ָחת ׁשֶ ַחיּפְ    ."ַמְחִצין ּבַ

  
י ְיהּוָדהּדֵ ִמכְ  ין ַרּבִ י ֵמִאיר ּבֵ ין ַרּבִ    ,י ּבֵ

ִק  ה ׁשָ ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ִקיל ,ילַהאי ֵמָאה ְוֶעׂשְ ה ׁשָ ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ    !ְוַהאי ֵמָאה ְוֶעׂשְ
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

יַנְייהוּ  א ּבֵ ַחת ְנֵביָלה ִאיכָּ    ;ּפְ
י ֵמִאיר  ק ָהֵוי :ָסַברַרּבִ ִניּזָ ַחת ְנֵביָלה ּדְ    ,ּפְ

י ְיהּוָדה ָסַבר א :ְוַרּבִ ְלּגָ יק ָהֵוי ּפַ ַמּזִ ַחת ְנֵביָלה ּדְ    .ּפְ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
ן   לד, ב י ְיהּוָדה ,ִאם כֵּ ם ָחמּור ִמּמּוָעד    ^ָמִצינּו ְלַרּבִ    !ּתָ

  
יָמא    ,ָהִכי ַנִמי :ְוִכי ּתֵ

ִדְתַנן    :כְּ
י"""" יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ    :אֹוֵמר ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ

טּור יב ּומּוָעד ּפָ ם ַחּיָ     –" תָּ
ִמיָרה י ְיהּוָדה ְלִעְנַין ׁשְ ְמַעּתְ  ֵליּה ְלַרּבִ ׁשָ ְכִתיִבי ְקָרֵאי ,ֵאיַמר ּדְ    ,ּדִ

ְמַעּתְ ֵליּה  לּוִמין ִמי ׁשָ ׁשְ    ?!ְלִעְנַין ּתַ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

י ְיהּוָדה"""" י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶוה ָמנֶ  ֶוה ָחֵמׁש  הָיכֹול ׁשֹור ׁשָ ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ    ,ְסָלִעים ׁשֶ

ֵביָלה ָיָפה ֶסַלע    – ְוַהּנְ
ת ת ,ֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ    ?ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ

  רש"י
  '.מתני
 חצי דהיינו -  כספו את וחצו
  .נזק
 דמנה הלכה כן ודאי -  הלכה וכן

 זה אין אבל נ"ח דהיינו לו נותן
 דקיימת בתורה האמור שור

' ובגמ' וגו החי השור את ומכרו
  .פליגי במאי מפרש

 ל"דה -  זוז' נ יפה והנבילה
 דהיינו נזקא ופלגא נ"ק הזיקו

 והלכך להפסיד ניזק בעי ה"ע
 המת וחצי החי) נזק( חצי שקיל
 אחד לכל ומטי ה"קכ דשוו

  .ה"ע פסידא
  

  '.גמ
 מחצין מיתה שפחתתו פחת
 שייכא לא נבילה כלומר - בחי
 את שמין אלא כלל מזיק גבי

 דמיה פחותין כמה הנבילה
 לו ונותן חי שהיה משעה עכשיו
  .הפחת חצי מזיק
 והאי שקיל קא ה"קכ האי
 דנבילה היכא -  שקיל קא ה"קכ
' נ שקיל' גופי מ"לר דהא' נ שוי

 חצי דהיינו החי מן ה"וע דנבילה
 ה"קכ והוו מיתה שפחתה הפחת
 הניזק נוטל נמי יהודה ולרבי

 המת וחצי' ק דהיינו החי חצי
  .פליגי ובמאי ה"כ דהיינו

 דמיה פחתו אם -  נבילה פחת
 מכירה שעת עד מיתה משעת

 מזיק שייך לא דאמר מ"לר
 ולא הוי דניזק פחת בנבילה

 שפחתה מה חצי אלא ליה יהיב
  .מיתה

 גבי דהא -  ממועד חמור תם
/ קמא בבא/ ק"בפ אמרינן מועד

 בנבילה מטפלים בעלים:) י דף(
  .לניזק' וגו לו יהיה והמת דכתיב

  .חמור תם ל"דס -  נמי הכי
 שנגח שור בפרק לקמן -  כדתנן

  '.וה' ד
 שמרו אם - חייב תם אומר י"ר

 והזיק ויצא פחותה שמירה
  .פטור ומועד

  .התם כדמפרש -  קראי דכתיבי
 חציו ששוה - החי חצי נוטל זה

 בשביל ופלגא סלעין ב"י
' ה אלא שוה שלא שלו תשלומין

  .סלעים
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   :ָאַמְרתָּ 
   ?ְלַהְחִמיר ָעָליו אֹו ְלָהֵקל ָעָליו ,ְוִכי מּוָעד ְלָמה יֹוֵצא

   .ָעָליו ֱהֵוי אֹוֵמר ְלַהְחִמיר
יק ִהּזִ ֶ א ַמה ׁשּ ם ֶאּלָ ּלֵ    ,ּוַמה ּמּוָעד ֵאינֹו ְמׁשַ

ל ל ם ַהּקַ לֺתָּ ן א ּכָ ּכֵ    !?!"ׁשֶ
  

א ֲאַמר  י יֹוָחָנןֶאּלָ    :ַרּבִ
יַנְייהוּ  א ּבֵ ַבח ְנֵביָלה ִאיכָּ    ;ׁשְ

ָמ  ק ָהֵוי :ר ָסַברּדְ ִניּזָ    ,ּדְ
א :ּוָמר ָסַבר ְלּגָ    .ּפַ

  
ָיא ָקא ַקׁשְ י ְיהּוָדה ְוַהְיינּו ּדְ    :ֵליּה ְלַרּבִ

יק ַמּזִ ֵויּה ּדְ ָאְמַרּתְ ָחס ַרֲחָמָנא ִעּלָ א ּדְ ּתָ ִק  ,ַהׁשְ ׁשָ ְבָחאּדְ ׁשִ    ,יל ּבְ
ֶוה ָמֶנה" ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָחֵמׁש ְסָלִעים ׁשֶ    ,ָיכֹול ׁשֹור ׁשָ

ים זּוז ִ ֵביָלה ָיָפה ֲחִמׁשּ    – ְוַהּנְ
ת ת ,ֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ    ?ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ

  : ָאַמְרתָּ 
ר ּכָ ה ִנׂשְ ּזֶ ר ׁשֶ ּכָ יק ִנׂשְ    ?ֵהיָכן ָמִצינּו ַמּזִ

ם" ְואֹוֵמר ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ִמין ְוֵאין  – )שמות כא( "ׁשַ ּלְ ָעִלים ְמׁשַ ָעִלים נֹוְטִליןּבְ    ".ּבְ
  

   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

יָמא    :ְוִכי ּתֵ
ק יּזָ ֵסיָדא ַלּנִ א ּפְ ִאיכָּ י ֵהיָכא ּדְ   ,ָהֵני ִמיּלֵ

ק יּזָ ֵסיָדא ַלּנִ א ּפְ ֵליכָּ    ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
ֶוה ָחֵמׁש ְסָלִעים ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָחֵמׁש ְסָלִעים ׁשֶ גֹון ׁשֹור ׁשָ    ,כְּ

ֵביָלה ָיָפ  לְוַהּנְ ים זּוז ֺה ׁשְ     –ׁשִ
ְבָחא?  ׁשִ יק ּבְ ִקיל ַנִמי ַמּזִ   ׁשָ

ם" :ְואֹוֵמר" ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ּלְ  –" ׁשַ ָעִלים ְמׁשַ ָעִלים נֹוְטִליןּבְ    ."ִמין ְוֵאין ּבֶ
  

ְחִליָפאֲאַמר ֵליּה  ר ּתַ    :ָרָבאלְ  ַרב ַאָחא ּבַ
ם יֹוֵתר  ּלֵ ם ְמׁשַ י ְיהּוָדה ּתָ ן ָמִצינּו ְלַרּבִ    ,ֵמֲחִצי ֶנֶזקִאם כֵּ

ְסּפוֹ " "ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה ֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ּכַ    !)שמות כא( "ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ
  

י ְיהּוָדה    :ִאית ֵליּה ְלַרּבִ
ַחי ֲחָתה ִמיָתה ַמְחִצין ּבַ ּפָ ָחת ׁשֶ   .ּפְ

  
   ?ְמָנא ֵליּה 

ת ֶיֱחצּון"ִמ    ?)שמות כא( "ְוַגם ֶאת ַהּמֵ
י ְיהּוָדה  ֵקיּה ַרּבִ   ְוָהא ַאּפְ

ת"לָ  ת ,ֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ    !"ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ
  

ן ִנְכּתֹוב ְקָרא  ת'ִאם כֵּ    '.ְוֶאת ַהּמֵ
   ?"ְוַגם"ַמאי 

י ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנַ  .ׁשְ

  

  רש"י
' לר אלמא - ש"כ לא הקל תם

  .ליה קרי קל תם יהודה
 דניזק נבילה שבח סבר מ"ר

  .שותפות שום להו דלית -  הוי
 -  י"לר ליה דקשיא והיינו

 דלקמן בברייתא ליה דשמעינן
 סלעים' ה שוה שור יכול דקאמר

 דהא' כו מנה שוה לשור שנגח
 ליה דקשיא משום יכול דקאמר

 דחס ל"ס דלדידיה כיון הכי
 למשקל דמזיק עליה רחמנא
 חמש שוה שור יכול בשבחא
 מנה שוה לשור שנגח סלעים

 דשקיל זוזים' נ יפה והנבילה
 סלעים שני דהוו החי חצי מזיק

 שש דהוו המת וחצי ופלגא
  .ורביע סלעים
 מזיק מצינו היכן וכי אמרת
 כלום מפסיד שאינו -  נשכר

 דמזיק לעיל י"ר דקאמר ג"דאע
 נ"ח בתשלומי בשבחא שקיל
 משור ה"ע ומפסיד איתא מיהא

  .החי
 אלא כתיב במועד -  ישלם שלם

 אחד לך כתב תשלומים שני
 בעלים לומר למועד ואחד לתם

  .נוטלין הבעלים ואין משלמין
 -  זוז שלשים יפה והנבילה
 משמתה הנבילה שהוקרה

 באותן זוזי חמשה מזיק דשקיל
 מטי לא דהא שהשביחה זוזי' י

 מרויח נמי דהוא לניזק פסידא
  .דינר' ה

 משלם תם י"לר מצינו כן אם
 דלא כ"א -  נזק מחצי יותר
 מיתה שפחתתו פחת י"ר דריש

 משלם בתם מצינו בחי מחצין
 שור דמי והיכי נזק מחצי יותר
' מ שוה לשור שנגח' נ שוה

' כ נזק והוי' כ יפה והנבילה
 חצי פלגי וכי עשרה נזקא ופלגא

 ה"כ בחי ניזק נוטל מת וחצי חי
 מזיק נמצא] ה"ל[ הרי' י ובמת

 דבשלמא נזק מחצי יותר משלם
 מה חצי אלא משלם לא מ"לר

 נהי י"לר אלא מיתה שפחתתו
 יותר החי חצי דמטי דהיכא נמי

 דלא האי ליה נפקא שלם מנזק
 וחומר מקל החי חצי ניזק שקיל

 מועד מה לעיל כדקתני ממועד
 מה אלא משלם אינו חמור

 אבל ש"כ לא הקל תם שהזיק
 דהא הכי למימר דליכא הכא

 ומיהו משלם שהזיק ממה פחות
  .איכא נזק מחצי טפי
 פחת יהודה לרבי ליה אית

 בההוא הלכך - מיתה שפחתתו
 שקיל דלא ליה נפקא מקרא נמי

  .נזק חצי אלא
 מיתה שפחתתו דלפחת -  כ"א

 המת את לכתוב אתא לחוד
 תרתי מ"ש וגם מאי יחצון

  .בשבחא רחמנא דשתפיה
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        לה, אלה, אלה, אלה, א    ––––לד, ב לד, ב לד, ב לד, ב  .40
ָנה     ִמׁשְ

ה ׁשֹורוֹ  יב ַעל ַמֲעׂשֵ ה ַעְצמוֹ  ,ֵיׁש ַחּיָ    ,ּוָפטּור ַעל ַמֲעׂשֵ
ה ׁשֹורוֹ  טּור ַעל ַמֲעׂשֵ ה ַעְצמוֹ  ,ּפָ יב ַעל ַמֲעׂשֵ    .ְוַחּיָ

יַצד    ?ּכֵ
יׁש  ּיֵ ּבִ טּור –ׁשֹורֹו ׁשֶ    ,ּפָ
יׁש  ּיֵ ּבִ יב –ְוהּוא ׁשֶ    .ַחּיָ

יּנֹו  יל ֶאת ׁשִ א ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו ְוִהּפִ יּמֵ סִּ טּור –ׁשֹורֹו ׁשֶ    ,ּפָ
סִּ  יּנֹו ְוהּוא ׁשֶ יל ֶאת ׁשִ א ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו ְוִהּפִ יב –ּמֵ    .ַחּיָ

ָאִביו ּוְבִאּמוֹ  ָחַבל ּבְ יב – ׁשֹורֹו ׁשֶ    ,ַחּיָ
ָאִביו ְוִאּמֹו  ָחַבל ּבְ טּור –ְוהּוא ׁשֶ    .ּפָ

ת  ּבָ ׁשַ ִדיׁש ּבְ ִהְדִליק ֶאת ַהּגָ יב –ׁשֹורֹו ׁשֶ    ,ַחּיָ
ִדיׁש  ִהְדִליק ֶאת ַהּגָ ת ְוהּוא ׁשֶ ּבָ ׁשַ טּור –ּבְ    ,ּפָ

ַנְפׁשוֹ  יב ּבְ הּוא ִמְתַחּיֵ ֵני ׁשֶ   .ִמּפְ
  

ָמָרא   ּגְ
ֵני  הוּ ּתָ י ַאּבָ יּה ּדְ  ַרּבִ י יֹוָחָנןַקּמֵ    :ַרּבִ

טּוִרין" ַקְלְקִלין ּפְ ל ַהּמְ    ,ּכָ
   ."חּוץ ֵמחֹוֵבל ּוַמְבִעיר

  
    :ֲאַמר ֵליּה 

ֵני ְלָבָרא    !ּפּוק ּתְ
ָנה "חֹוֵבל ּוַמְבִעיר"    !ֵאיָנּה ִמׁשְ

ָנה יְמֵצי לֹוַמר ִמׁשְ    ,ְוִאם ּתִ
ָצִריְך ְלַכְלּבוֹ  – "חֹוֵבל"    ,ּבְ
ָצִריְך ְלֶאְפרוֹ  – "ַמְבִעיר"    .ּבְ
  

ַנן    :ּתְ
ִהְד " תׁשֹורֹו ׁשֶ ּבָ ׁשַ ִדיׁש ּבְ יב – ִליק ֶאת ַהּגָ    ,ַחּיָ

ִהְד  תְוהּוא ׁשֶ ּבָ ׁשַ ִדיׁש ּבְ טּור – ִליק ֶאת ַהּגָ    ".ּפָ
ֵני     ;"ׁשֹורוֹ "ּדּוְמָיא ּדְ  "הּוא"ְוָקּתָ

ָלא ָקּבָ    לה,א ֹורֹו ּדְ ֵעי ֵליּה , ^ֵעי ֵליּה ַמה ׁשּ ָלא ָקּבָ     – ַאף הּוא ַנִמי ּדְ
ֵני טּור" :ְוָקּתָ ַנְפׁשוֹ  ,ּפָ הּוא ִנּדֹון ּבְ ֵני ׁשֶ    !"ִמּפְ

  
   ,ָלא

יֵדיּה  "ׁשֹורוֹ "    ,ּדּוְמָיא ּדִ
ֵעי ֵליּה  "הּוא"ַמה  ָקּבָ ֵעי ֵליּה  "ׁשֹורוֹ "ַאף  ,ּדְ ָקּבָ    .ּדְ

  
ַחּתְ ַלּה  "ׁשֹורוֹ " כַּ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
  

   :איָ וְ ַרב ַא ֲאַמר ֵליּה 
ַמאי ָעְסִקיַנן     –? ָהָכא ּבְ

ַגּבוֹ  יָכה ּבְ ָעְלָתה לֹו ְנׁשִ ַח ׁשֶ ּקֵ ׁשֹור ּפִ    ,ּבְ
ֵעי ְלִמְקְלֵייּה  קּוְטָמא ,ְוָקא ּבָ ר ּבְ ְנּדַ    .ְוִאיּגַ

  
   ?ָיְדִעיַנןּוְמָנא 

  
קּוְטָמא ר ּבְ ְנּדַ ַקְלֵייּה ָקִמּגַ ְלָבַתר ּדְ    .ּדִ

  
ְווָנא י ַהאי ּגַ א כִּ    ?ּוִמי ִאיכָּ

  
  

  רש"י
  '.מתני
 כדקיימא - פטור שבייש שורו

) כו דף/ קמא בבא/ לעיל( לן
  .בעמיתו שור ולא בעמיתו איש
 הגדיש את שהדליק שורו

 דמשונה נזק חצי - חייב בשבת
  .הוא

  
  '.גמ
 לענין - פטורין המקלקלין כל

  .שבת
 כדמפרש - ומבעיר מחובל חוץ

 האורג בפרק שבת' במס טעמא
 מילה למישרי קרא מדאצטריך

 חייב חובל דשאר מכלל
 כהן בת שריפת רחמנא ומדאסר

 מכלל הוא דמקלקל בשבת
 כגון חייב בהבערה דמקלקל

  .הוא דמקלקל כלי השורף
 נמי דאינהו - משנה אינה

  .פטירי
 על מקלקל דהוי - לכלבו בצריך

 מסורת) +דתנן( והא לתקן מנת
 הדם נצרר]+ דתניא: [ס"הש
 הוא צובע משום יצא שלא פ"אע

  .דמחייב
 לאפרו - קבעי דלא נמי הוא אף

 פטור וקתני הוא ומקלקל
 מיתה חיוב אלמא מתשלומין

  .איכא
 לאו -  ליה דקבעי שורו אף

 נמי ליה בעי לא' דאפי דוקא
 כרחיה על אלא לשלם חייב

 מוקמינן מילתא בחדא תרוייהו
 לפטורא והאי לחיובא האי

 דבמקום' מתני משמע דהכי
 שורו דאי פטור זה חייב שזה
 יש מתורץ לא ליה קבעי בלא
 על ופטור שורו מעשה על חייב

 בדלא איהו דהא עצמו מעשה
  .בתשלומין מחייב ליה בעי

  .חכם שהשור -  פקח בשור
 איכוין דלהכי -  ידעינן ומנא

' מתני לאשמועינן דאצטריך
 גוונא האי כי דמריה ג"דאע

 חייב שור הוי בתשלומין מפטר
 נמי מריה' אפי מסתמא דאי

 דצריך ביה ידעינן לא אי מיחייב
 על חייב יש כאן ואין לאפרו
 מעשה על ופטור שורו מעשה
  .עצמו
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   ,ִאין
י  ֲהָוה ּבֵ ַההּוא ּתֹוָרא ּדַ אּדְ ּפָ אַרב ּפַ ּפָ אַרב ּפַ ּפָ אַרב ּפַ ּפָ    ,ַרב ּפַ
ְיִבין ֵליּה ִחיְנֵכיּה  ֲהָוה כָּ    ,ּדַ

יְכָרא ,ָעֵייל ּוָפְתֵקיּה ְלָנְזָייָתא ֵתי ׁשִ י – ְוׁשָ ּסֵ    .ְוִאיּתַ
  
  

יּה ּדְ  ָנן ַקּמֵ אָאְמרּו ַרּבָ ּפָ    :ַרב ּפַ
יֵדיּה     ?!ִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ׁשֹורֹו ּדּוְמָיא ּדִ

ֵניְוָהא     :ָקּתָ
יׁש " ּיֵ ּבִ טּור – ׁשֹורֹו ׁשֶ יׁש  ,ּפָ ּיֵ ּבִ יב – ְוהּוא ׁשֶ     – "ַחּיָ

יֵדיּה  ַחּתְ  ,ׁשֹורֹו ּדּוְמָיא ּדִ כַּ יׁש ֵהיִכי ַמׁשְ ן ְלַבּיֵ ּוֵ    ?ַלּה  ִנְתכַּ
  

יק ן ְלַהּזִ ּוֵ ְתכַּ ּנִ גֹון ׁשֶ    .כְּ
ֲאַמר ָמר    :ּדַ

וֵּ " יקוִנְתּכַ    ,ן ְלַהּזִ

לּ  י ׁשֶ יׁש ַֺאף ַעל ּפִ ון ְלַבּיֵ ּוֵ     ".א ִנְתּכַ
  

  ֲאַמר:  ָרָבא
ׁשֹוֵגגַמְתִניִתין     ,ּבְ

ה ֵבי ִחְזִקּיָ    ,ְוִכְדָתָנא ּדְ
ָתָנא  הּדְ ֵבי ִחְזִקּיָ    :ּדְ

ה ְבֵהָמהַמכֵּ ""    .)ויקרא כד( "ה ָאָדם ּוַמּכֵ
כֵּ " ַמה ֵהָמהּמַ   , "ה ּבְ

ין ֵמִזיד, ֺל ין ׁשֹוֵגג ּבֵ ּה ּבֵ   א ָחַלְקתָּ ּבָ
ין ִמ  וןּבֵ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ון ְלׁשֶ ּוֵ    ,ְתּכַ

יה ֶרְך ְיִריָדה ְלֶדֶרְך ֲעִלּיָ ין ּדֶ     ,ּבֵ
יבֹו ָממֹון א ְלַחּיְ     – ְלפֹוְטרֹו ָממֹון ֶאּלָ

   "ה ָאָדםַמכֵּ " ַאף
ְחלֺל ין ׁשֹוֵגג ְלֵמִזיד, ֺא תַּ   ק ּבֹו ּבֵ

ון,  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ון ְלׁשֶ ּוֵ ין ִמְתּכַ   ּבֵ
ֶרְך ְיִריָדה ְלֶדֶרְך ֲע  ין ּדֶ יהּבֵ    ,ִלּיָ

א ְלפֹוְטרֹו ָממֹון יבֹו ָממֹון ֶאּלָ    ."ְלַחּיְ
  

ָנן לְ     :ָרָבאָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ
ׁשֹוֵגג    ?ִמי ָמֵצית מֹוְקַמּתְ  ַלּה ּבְ

נֵ "ְוָהא  ַנְפׁשוֹ ִמּפְ ּדֹון ּבְ ּנִ ֵני "י ׁשֶ    !ָקּתָ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ַנְפׁשוֹ  ְבֵמִזיד ִנּדֹון ּבְ יָון ּדִ    ,כֵּ

ֵמי    ?ְוֵהיִכי ּדָ
ֵעי ְלֶאְפרוֹ  ָקא ּבָ    ,ּדְ

ׁשֹוֵגג  א ּבְ ּתָ טּור –ַהׁשְ   .ּפָ
  
  

  רש"י
  .שיניו -  חינכיה

 כסוי דחף -  לנזייתא ופתקיה
  .בתוכו שהשכר הכלי
 דחיובא דומיא דפטור -  שורו

 הא לה משכחת היכי דידיה
 אלא ליתא דידיה חיובא

 בו אין ושור לבייש במתכוין
  .לבושת להתכוין דעת

 שנתכוון כגון לה משכחת ומשני
 כי אדם דגבי -  להזיק השור

 דאמר אבושת מחייב גוונא האי
  '.כו מר

 בדלא' מתני לעולם - אמר רבא
 דפטור והאי לאפרו ליה קבעי

 דליהוי משום לאו מתשלומין
' אפי' מתני דהא מיתה חיוב ביה

 מיתה חיוב דליכא נמי בשוגג
 מתשלומין דפטור מיתוקמא

  .חזקיה דבי כדתני
 ומכה ישלמנה בהמה נפש מכה
 דמה יחד הוקשו - יומת אדם
' ואפי משלם לעולם בהמה מכה

 בבא/ לעיל' (כדאמרי בשוגג
 לעולם מועד אדם) כו דף/ קמא

 קרא דפטריה אדם מכה אף
 לעולם יומת דכתיב מתשלומין

 הואיל בשוגג ואפילו פטור
  .מיתה שייכא ובמזיד

 יד כלאחר שהרגו -  עלייה דרך
 לן דקיימא הגרזן בהרימו

 מגלות דפטור:) ז דף מכות(
 הלכך מתשלומין פטור ה"אפ
 בשוגג' אפי נמי שבת חילול גבי

  .מלשלם פטור
 דבמזיד כיון קאמר הכי ג"ה

 בצריך דמי והיכי - בנפשו נידון
  .פטור דשוגג השתא לאפרו

 



  41 סוגיה                """""המניח"המניח"המניח"המניח    ––––מסכת בבא קמא פרק ג' מסכת בבא קמא פרק ג' מסכת בבא קמא פרק ג' מסכת בבא קמא פרק ג' 
 

77

    בבבב- - - - לה, אלה, אלה, אלה, א .41
ָנה      ִמׁשְ

ק ָהָיה רֹוֵדף ַאַחר ׁשֹור ַאֵחר ְוהּוּזַ   ;ׁשֹור ׁשֶ
יק :ֶזה אֹוֵמר    ,ׁשֹוְרָך ִהּזִ

ַלע ָלָקהֺל :ְוֶזה אֹוֵמר סֶּ א ּבַ י ֶאּלָ     – א ּכִ
   .ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיהַהּמֹוִציא 

  
ַנִים רֹוְדִפים ַאַחר ֶאָחד    ;ָהיּו ׁשְ

יק :ה אֹוֵמרזֶ     ,ׁשֹוְרָך ִהּזִ
יק :ְוֶזה אֹוֵמר     – ׁשֹוְרָך ִהּזִ

טּוִרים            בלה, ֵניֶהם ּפְ    .ׁשְ
ל ִאיׁש ֶאָחדִאם ָהיּו  ֵניֶהם ׁשֶ     – ׁשְ

ִבים ֵניֶהם ַחּיָ    .ׁשְ
  

דֹול ְוֶאָחד    ;ָקָטן ָהָיה ֶאָחד ּגָ
ק אֹוֵמר ּזָ יק :ַהּנִ דֹול ִהּזִ    ,ּגָ

יק אֹוֵמר ּזִ א ָק ֺל :ְוַהּמַ י ֶאּלָ יקא ּכִ    ,ָטן ִהּזִ
ם ְוֶאָחד מּוָעד    ;ֶאָחד תָּ

ק אֹוֵמר ּזָ יק :ַהּנִ    ,מּוָעד ִהּזִ

יק אֹוֵמר ּזִ יקֺל :ְוַהּמַ ם ִהּזִ א תָּ י ֶאּלָ     – א ּכִ
   .ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה

  
ַנִים ִקין ׁשְ יּזָ דֹול ְוֶאָחד ָקָטן ,ָהיּו ַהּנִ    ,ֶאָחד ּגָ

ַנִים יִקין ׁשְ ּזִ דֹול וְ  ,ְוַהּמַ    ;ֶאָחד ָקָטןֶאָחד ּגָ
ק אֹוֵמר יּזָ ָטן :ַהּנִ דֹול ְוָקָטן ֶאת ַהּקָ יק ֶאת ַהּגָ דֹול ִהּזִ    ,ּגָ

יק אֹוֵמר ּזִ דֹול ְוָגדֹול ֺל :ְוַהּמַ א ָקָטן ֶאת ַהּגָ י ֶאּלָ ָטןא ּכִ    ,ֶאת ַהּקָ
ם ְוֶאָחד מּוָעד    ;ֶאָחד תָּ

ק אֹוֵמר יּזָ דֹול :ַהּנִ יק ֶאת ַהּגָ ָטן ,מּוָעד ִהּזִ    ,ְוָתם ֶאת ַהּקָ

יק אֹוֵמרְוַה  ּזִ ָטןֺל :ּמַ דֹול ּומּוָעד ֶאת ַהּקָ ם ֶאת ַהּגָ א תָּ י ֶאּלָ    ,א ּכִ
 ָליו ָהְרָאָיה.ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָע 

  
ָמָרא   ּגְ

י ֲאַמר  אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ    :ִחּיָ
  את אֹוֶמֶרת]: ֺ[ז

   ,כּוסֲחלּוִקים ָעָליו ֲחֵביָריו ַעל סּוְמ 
   :ַמרָא ּדְ 
ָסֵפקוּ ָממֹון ַהּמ " ל ּבְ    ".חֹוְלִקין – טָּ
  

יֲאַמר ֵליּה  ר ֶמֶמל ַרּבִ א ּבַ אלְ  ַאּבָ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ִרי ּוָבִריַמר סוּ ָא     ?ְמכּוס ֲאִפיּלּו ּבָ
  

   :ֵליּה ֲאַמר 
   ,ִאין

ִרי ּוָבִריַמר סוּ ָא     .ְמכּוס ֲאִפיּלּו ּבָ
  

ָבִרי ּוָבִרי הּוא ַמְתִניִתין ּבְ אי ּדְ    ?ּוִמּמַ
  

ֵני ָקּתָ    :ּדְ
יק :ֶזה אֹוֵמר"    ,ׁשֹוְרָך ִהּזִ

  . ..."ִכי אֺל :ְוֶזה אֹוֵמר
  

  רש"י
  '.מתני

  .הנרדף -  והוזק
 בסלע היה מתחכך -  לקה בסלע
  .ולקה

 -  אחד אחר רודפין שנים היו
  .אדם בני שלשה של ושלשתן
 דתרוייהו -  פטורים שניהם

  .ליה מדחו
  .בגמרא מפרש - חייבין שניהם

 חצי שוה בגופו ויש -  הזיק גדול
  .נזק

 תקח הקטן ודמי -  הזיק קטן
  .תפסיד נזק חצי ומותר

 ג"ואע - הגדול את הזיק וקטן
 לא מרובה גדול של נזקו שחצי
 נזק וחצי שלי קטן אלא תקח

  .הגדול מן קח שלך קטן של
  

  '.גמ
 דף( לקמן דאמר -  סומכוס על
 שנגח בשור' בגמ בברייתא) מו

 בספק המוטל ממון הפרה את
 שמעינן' וממתני חולקין

 דקתני חביריו עליו דחלוקים
  '.כו מחבירו המוציא

 -  וברי ברי אפילו סומכוס אמר
 ברי טענת טוענים דשניהם

 לי ברי טוען דנתבע היכא ואפילו
 כיון הכי ואפילו חייב שאיני
 קאמר אי מספקא דינא דלבי

 דקאמרת חולקין קושטא
  .כסומכוס דלא מתניתין
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אַמְתִקיף ַלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ
ִרי ּוָבִרי.  ִרי ּוָבִרי, ֵסיָפא ַנִמי ּבָ א ּבָ ֵריׁשָ   ִמּדְ

  ֵאיָמא ֵסיָפא: 
  
דֹול ְוֶאָחד ָקָטן"    ;ָהָיה ֶאָחד ּגָ

ק אֹוֵמר יק :ִניּזָ דֹול ִהּזִ    ,ּגָ

יק אֹוֵמר א ֺל :ּוַמּזִ יקא ִכי ֶאּלָ    ,ָקָטן ִהּזִ
ם ְוֶאָחד מּוָעד    ;ֶאָחד תָּ

ק אֹוֵמר יק :ִניּזָ    ,מּוָעד ִהּזִ

יק אֹוֵמר ּזִ יקֺל :ְוַהּמַ ם ִהּזִ א תָּ     – א ִכי ֶאּלָ
    –" ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה

יק?!  –ָהא ָלא ַמְייֵתי ְרָאָיה  ְדָאַמר ַמּזִ ִקיל כִּ   ׁשָ
יּוְבָתא ּדְ  ֱהֵוי ּתְ ר ָנַת ֵניָמא ּתֶ ה ּבַ ר ָנַת ַרּבָ ה ּבַ ר ָנַת ַרּבָ ה ּבַ ר ָנַת ַרּבָ ה ּבַ    ,ןןןןַרּבָ

 ְדָאַמר: 

עֹוִרים ׂשְ ים ְוהֹוָדה לֹו ּבִ טּור – ְטָענֹו ִחּטִ    !ּפָ
  

א ּמָ ָבִרי ְוׁשֶ א ּבְ    .ֶאּלָ
  

ָקָאַמר  ִרי'ּדְ ָקָאַמר  ,ַמאן 'ּבָ א'ּדְ ּמָ    ?ַמאן 'ׁשֶ
  

ק  ָקָאַמר ִניּזָ ִרי'ִאי ֵניָמא ּדְ יק  ',ּבָ א'ְוָקָאַמר ַמּזִ ּמָ     –' ׁשֶ
ר ָנַתן ה ּבַ ַרּבָ יּוְבָתא ּדְ ֱהֵוי ּתְ י ֵליָמא ּתֶ ּתִ    !ַאכַּ

  
ק  ָקָאַמר ִניּזָ א ּדְ א'ֶאּלָ ּמָ יק  ',ׁשֶ ִרי'ְוָקָאַמר ַמּזִ    ',ּבָ

ִרי יק ּבָ א ּוַמּזִ ּמָ ק ׁשֶ ֵסיָפא ִניּזָ    ,ּוִמּדְ
ִרי יק ּבָ א ּוַמּזִ ּמָ ק ׁשֶ א ַנִמי ִניּזָ     – ֵריׁשָ

ָהאַוֲאַמר סוּ     ,ְמכּוס ֲאִפיּלּו ּבְ
ָלא מּוִעיַנן ּדְ ִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ    !ּדְ

  
   !ָלא

ִרי ֵסיָפא יק ּבָ א ּוַמּזִ ּמָ ק ׁשֶ    ,ִניּזָ
א ִרי ּוַמזִּ  ֵריׁשָ ק ּבָ אִניּזָ ּמָ    .יק ׁשֶ

  
יָפא א ַלּסֵ ְמָיא ֵריׁשָ   ?!ְוָהא ָלא ּדָ

  
   :ָאְמֵרי

א ּמָ ִרי ְוׁשֶ א ּוָבִרי ,ּבָ ּמָ ָתא ִהיא – ׁשֶ    ,ַחד ִמיּלְ
ִרי ּוָבִרי א ּוָבִרי ,ּבָ ּמָ י ִניְנהו – ׁשֶ ֵרי ִמיּלֵ   .ּתְ

  
  

  רש"י
 ליה דפשיטא משמע -  כי לא

  .לקה דבסלע
 מן וגובה -  מזיק כדאמר שקיל
 לי ברי ניזק דקאמר ג"ואע התם
  .הזיקני לא שזה

 דהא שעורין מדמי אף -  פטור
 יהבי שעורין לאו תובע ליה אמר

  .גביה מחיל ואחולי לך
 ה"ואפ - לי ברי ניזק דקאמר

 דהוה שכן כל התם מן שקיל
  .נתן בר דרבה תיובתא

 הלכך - שמא ניזק דקאמר אלא
 מייתי לא וכי תבע מתרווייהו

  .התם מן שקיל ראיה
 שמא אומר - ניזק נמי רישא
 ברי אומר ומזיק הזיק שורך
 קאמר ה"אפ וכי לקה בסלע

 דאיצטריך דחולקין סומכוס
 דלא ולאשמועינן לאפלוגי לרבנן

  .פלגי
 וניזק שמא מזיק דקאמר רישא

 סומכוס אמר והתם - ברי
 וחולקין נתבע של כחו שהורע

 דלעולם לאשמועינן רבנן ואתו
  .העליונה על נתבע יד

 -  לסיפא רישא דמיא לא והא
 בחדא לאו סוף דסוף וכיון

 מצי שפיר להו מוקמת מילתא
 לרישא לאוקמי אבא בר חייא' ר

 דסומכוס ולמפשט וברי בברי
 ומאי אמר וברי בברי' אפי

 .פפא דרב אתקפתיה
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        לו, אלו, אלו, אלו, א    ––––לה, ב לה, ב לה, ב לה, ב  .42
   :ּגּוָפא

ר ֲאַמר " ה ּבַ    :ָנָתןַרּבָ
טּור עֹוִרין ּפָ ׂשְ ין ְוהֹוָדה לֹו ּבִ    ".ְטָענֹו ִחּטִ

  
ַמע ָלן    ?!ַמאי ָקא ַמׁשְ

ִניָנא    :ּתָ
טּור" עֹוִרין ּפָ ׂשְ ין ְוהֹוָדה לֹו ּבִ   !"ְטָענֹו ִחטִּ
  

   :ִמיָנאֲהָוה ֲא  ,ִאי ֵמָהָתם
עֹוִרין ְדֵמי ׂשְ יב ּבִ ין ְוַחּיָ ֵמי ִחּטִ טּור ִמּדְ    .ּפָ

ַמע לָ  ָפטּור ְלַגְמֵריָקא ַמׁשְ    .ן ּדְ
  

ַנן    :ּתְ
ַנִים" ִקין ׁשְ יּזָ דֹול ְוֶאָחד ָקָטן ְוכּו' ,ָהיּו ַהּנִ     – "ֶאָחד ּגָ

יק – ָהא ָלא ַמְייֵתי ְרָאָיה ְדָקָאַמר ַמּזִ ִקיל כִּ    ?!ׁשָ
אי עֹוִרים ִניְנהוּ  ?ַאּמַ ים ּוׂשְ    !ִחּטִ

  
  ֹול, ְוֵאין לֹו. ּט יָראּוי לִ 

  
ְנָיא:    ְוָהּתַ

דֹול" ָטן ִמן ַהּגָ ם ַעל ַהּקָ ּלֵ תַּ ָטן ,ֲהֵרי ֶזה ִמׁשְ דֹול ִמן ַהּקָ   !"ְוַלּגָ
  

ָתַפס.    ּדְ
  

נַ     :ןּתְ
ם ְוֶאָחד מּוָעד"    ;ָהָיה ֶאָחד תָּ

ק אֹוֵמר יּזָ ָטן :ַהּנִ דֹול ְוָתם ֶאת ַהּקָ יק ֶאת ַהּגָ    ,מּוָעד ִהּזִ

יק אֹוֵמר ּזִ דוֹ ֺל :ְוַהּמַ ם ֶאת ַהּגָ א תָּ ָטןא ִכי ֶאּלָ     – ל ּומּוָעד ֶאת ַהּקָ
    –" ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה

ְדָקָא  –ָהא ָלא ַמְייֵתי ְרָאָיה  ִקיל כִּ יקׁשָ    ?!ַמר ַמּזִ
אי עֹוִרין ִניְנהוּ  ?ְוַאּמַ ין ּוׂשְ   !ִחּטִ

  
  ֹול ְוֵאין לֹו. ָראּוי ִליּט       לו,א

  
ְנָיא:    ְוָהּתַ

ם " ּלֵ תַּ דֹול ִמן ָהָתםֲהֵרי ֶזה ִמׁשְ ָטן ִמן ַהּמּוָעד ְוַלּגָ   !"ַלּקָ
  

ָתַפס.    ּדְ
  
  
  

  רש"י
  '.כו שנים ניזקין היו תנן - ג"ה

 ראיה מייתי אי - ליטול ראוי
 תדוק ולא מייתי לא אי לו ואין

] א עמוד לו דף[ כדקדייקת מינה
 ולא הכי לה מוקים ולהכי

 למציעתא כדאוקים לה מוקים
 ברי ומזיק שמא בניזק לעיל
 אמאי וסיפא הך היינו כן דאם

 דאוקמא ורבה אצטריך
 ומזיק שמא דניזק למציעתא

 וברי בברי אוקמה ולא ברי
 לו ואין ליטול ראוי ולישני
 אמר לא דסומכוס ל"דס משום

 רישא הלכך וברי בברי חולקין
 לקה בסלע אלא כי לא דקתני

 וברי בברי' למיתני אצטריך לא
' כו מחבירו דמוציא לאשמועינן

 בשמא למציעתא אוקמה להכי
 בברי רישא נמי דתיקו וברי

  .ושמא
 ותפס ניזק שקדם -  דתפס
  .השור
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  רש"י
  .שניהם מדקתני - מינה שמע
 -  גובה מזה רצה גובה מזה רצה
 חבירו קם האחד אבד ואם

  .הימנו ומשתלם במקומו
 משלם סוף דסוף -  במועדין

 אחראין נכסיו כל לפיכך מעליה
  .לפרעון

 סוף מינה ליה נפקא מאי - ג"ה
 בעי מעליא תורא דמי סוף

  .לשלומי
 והאי - בתמין לעולם אלא

 כדקאמרת לאו שניהם דקתני
 הא אלא יגבה שירצה דמאיזה

 בפנינו ששניהם זמן דכל ל"קמ
 אינו האחד אבד אבל גובה
  .גובה

 שותפין דאמר היא עקיבא' ור
 אבד הלכך שור של בגוף -  נינהו
 הוו כי הלכך נזקו אבד השור

 ליתנהו ואי דמחייב הוא שניהם
 ליה אמר אחד אלא לתרוייהו

 לרבי אבל' כו ראיה אייתי
 חוב בעל דאמר כיון ישמעאל

 אבד ביה דאסיק הוא וזוזי הוא
  .זכותו את איבד לא האחד
  .המניח עלך הדרן

 

        לו, אלו, אלו, אלו, א .43
ִבים" ֵניֶהם ַחּיָ ל ִאיׁש ֶאָחד ׁשְ ֵניֶהם ׁשֶ   ."ָהיּו ׁשְ

    
יַרב לְ  ְרִזיָקאָרָבא ִמּפַ ֲאַמר ֵליּה     :ַאׁשִ

ּה  ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ
יקוּ  ִהּזִ ים ׁשֶ ּמִ ָוִרים ּתַ    ;ׁשְ

ה  – ָרָצה   , ֹוֶבהגּ ִמּזֶ
ה – ָרָצה    .ֹוֶבהגּ  ִמּזֶ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן     –? ָהָכא ּבְ

מּוָעִדין    .ּבְ
  

מּוָעִדין    :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ּבְ
דֹול ְוֶאָחד ָקָטן"    ;ָהָיה ֶאָחד ּגָ

ק אֹוֵמר ּזָ יק :ַהּנִ דֹול ִהּזִ    ,ּגָ
יק אֹוֵמר ּזִ יקָל  :ְוַהּמַ א ָקָטן ִהּזִ    – א ִכי ֶאּלָ

   "ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה
מּוָעִדין    ,ִאי ּבְ

יּה     ?ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיּנֵ
ּלּוֵמי ֵעי ְלׁשַ ָיא ּבָ ֵמי ּתֹוָרא ְמַעּלְ    !סֹוף סֹוף ּדְ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ין ַתּמִ    ,ֵסיָפא ּבְ
מּוָעִדין א ּבְ    .ְוֵריׁשָ

  
ילְ  ַרב ַאָחא ָסָבאֲאַמר ֵליּה     :ַרב ַאׁשִ

מּוָעִדין ִבים" – ִאי ּבְ    ?!"ַחּיָ
ֵעי ֵליּה  ְבָרא ִמיּבָ יב ּגַ    !ַחּיָ

  
   ,ְותוּ 

ֵניֶהם    ?ַמאי ׁשְ
  

א    ,ֶאּלָ
ין ַתּמִ    ,ְלעֹוָלם ּבְ

י ֲעִקיָבא ִהיא ָאַמר ,ְוַרּבִ ִפין ִניְנהוּ " :ּדְ    ".ׁשּותְּ
ָלא ָמֵצי ַמְדֵחי ֵליּה  ִאיְתְנהּו ְלַתְרַוְייהּו ּדְ    ,ְוַטְעָמא ּדְ

    – יְתְנהּו ְלַתְרַוְייהוּ ֲאָבל לֵ 
ם ָלךְ  :ַמר ֵליּה ָמֵצי ָא  ּלֵ ָקְך ַוֲאׁשַ ַהאי ּתֹוָרא ַאּזְ  .ִזיל ַאְייֵתי ְרָאָיה ּדְ
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        הכונס" הכונס" הכונס" הכונס" """"    ––––    ''''וווופרק פרק פרק פרק     בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאמסכת מסכת מסכת מסכת 

        נה, בנה, בנה, בנה, ב .44
ָנה         ִמׁשְ

יָקה ַהּכֹוֵנס צֹ   נה,ב ָראּוי, ְוָיְצָאה ְוִהּזִ ָפֶניָה ּכָ יר ְוָנַעל ּבְ טּור -אן ַלּדִ     .ּפָ
יָקה  ָראּוי, ְוָיְצָאה ְוִהּזִ ָפֶניָה ּכָ יב –לֹא ָנַעל ּבְ    .ַחּיָ

יָקה  ָרצּוָה ִלְסִטים, ְוָיְצָאה ְוִהּזִ ּפְ ְיָלה, אֹו ׁשֶ ּלַ טּור –ִנְפְרָצה ּבַ    .ּפָ
יִבין -ים הֹוִציאּוָה ִלְסִט     .ִלְסִטים ַחּיָ

ָסָרּה ְל  ּמְ ה, אֹו ׁשֶ ַחּמָ יָחּה ּבַ יָקה ִהּנִ יב –ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, ְוָיְצָאה ְוִהּזִ    .ַחּיָ
יו -ְמָסָרּה ְלרֹוֶעה  ְחתָּ   .ִנְכַנס ָהרֹוֶעה תַּ

ה ְוֶנֱהֵנית  ֶמת –ָנְפָלה ְלִגיּנָ ּלֶ נֶּ  ְמׁשַ ֶ   . ֱהֵניתַמה ׁשּ
יָקהָיְרָדה  ּה ְוִהּזִ ַדְרּכָ יָקה.  - ּכְ ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ְמׁשַ

  

יַצ  יָקה"ד ּכֵ ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ    ?"ְמׁשַ
ה ִהיא ָיָפה.  ה ָהְיָתה ָיָפה ְוַכּמָ ּמָ ֶדה ּכַ אֹוָתּה ׂשָ ית ְסָאה ּבְ ִמין ּבֵ   ׁשָ

י ְמעֹון ַרּבִ    אֹוֵמר: ׁשִ
מּוִרים  ירֹות ּגְ מּוִרים.  -ָאְכָלה ּפֵ ירֹות ּגְ ֶמת ּפֵ ּלֶ   ְמׁשַ

  ְסָאה,  -ִאם ְסָאה 
  ָסאַתִים.   -ִאם ָסאַתִים 

   
ָמָרא         ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָראּוי"ֵאיֶזהּו " ָראּוי", ְוֵאיֶזהּו "ּכָ ּלא ּכָ   ? "ׁשֶ

רּוַח ְמצּוָיה  כֹוָלה ַלֲעמֹוד ּבְ ּיְ ֶלת ׁשֶ ָראּוי.  -ּדֶ   ֶזהּו ּכָ
רּוַח ְמצּוָיה  ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעמֹוד ּבְ ָראּוי -ׁשֶ ּלא ּכָ   . "ֶזהּו ׁשֶ

  
יָאַמר  יׁש  ַרּבִ ּטִ ר ּפַ   : ָמִני ּבַ

חּוָתה ִמיָרה ּפְ ׁשְ י ֵליּה ּבִ ַסּגִ א מּוָעד ּדְ ּנָ    ?ַמאן ּתַ
י   ְיהּוָדה ִהיא,  ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
יק, " ָראּוי, ְוָיָצא ְוִהּזִ מֹוֵסיָרה ְוָנַעל ְלָפָניו ּכָ ָעָליו ּבְ רֹו ּבְ   ְקׁשָ

ם ְוֶאָחד מּוָעד  יב,  -ֶאָחד תָּ   ַחּיָ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ם  יב.  - תָּ   ַחּיָ

טּור,  -מּוָעד    ּפָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָעָליו"ׁשֶ ְמֶרּנּו ּבְ מּור הּוא ֶזה.  - כא, לו)(שמות  "ְולֹא ִיׁשְ   ְוׁשָ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ִמיָרה  יןֵאין לֹו ׁשְ א ַסּכִ    ."ֶאּלָ

  
יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ   ֵמִאיר,  ַרּבִ

אֵני  ן'ׁשָ ִמיָרָתןּדְ  'ֶרֶגל'וְ  'ׁשֵ ׁשְ    .ַהּתֹוָרה ִמיֲעָטה ּבִ
  
יָאַמר ּדְ  ָנא: ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַמְתִניָתא ּתָ   , ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ

ִמיָרָתן, ְוֵאּלּו ֵהן:  ׁשְ ָבִרים ַהּתֹוָרה ִמיֲעָטה ּבִ ָעה ּדְ   ַאְרּבָ
   ,ּבֹור

  ְוֵאׁש, 
ן    ,ׁשֵ

  ְוֶרֶגל. 
  
ְכִתיב:  - "ּבֹור" י ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹ "וְ ּדִ ח ִאיׁש ּבֹור אֹו ּכִ ּנּו"ִכי ִיְפּתַ   , (שמות כא, לג) ר ְולֹא ְיַכּסֶ

הּו  ּסָ טּור.  -ָהא כִּ   ּפָ

  רש"י
  מתני' 

. דהא נטרה ומאי הכונס פטור
   הוי ליה למעבד:
. מצערא לה הניחה בחמה

שמשא ולא סגי ליה בנעילה 
כראוי דמוקמינן בגמרא דהיינו 
דלת שיכולה לעמוד ברוח 

   מצויה:
. להתחייב נכנס הרועה תחתיו

   בנזקין:
. באונס מגג בעלה נפלה לגינה

 הסמוך לגינת חבירו או שהיתה
   רה''ר גבוה מן הגינה ונפלה:

. לפי הנאתה ולא מה שנהנית
   לפי הזיקה:

. שמין בית סאה באותה שדה
אין שמין את הערוגה לבדה 
מפני שמפסיד מזיק ששמין 
אותה בכל שווייה ורחמנא אמר 
ובער בשדה אחר ודרשינן בגמ' 
מלמד ששמין אותו על גב שדה 
אחרת אלא שמין בית סאה 

היתה יפה באותה שדה כמה 
קודם שנאכלה ממנה הערוגה 
הזאת וכמה היא יפה עכשיו 
והשתא לא משלם כולהו דמיה 
דמי שלוקח בית סאה כשהיא 
בתבואתה אינו מזלזל בה 
בשביל הפסד ערוגה אחת כי אם 

   דבר מועט:
. ר''ש אומר אכלה פירות גמורין

   שכבר בישלו כל צרכן:
. כל ההיזק והיכא משלמת

כא דעדיין שיימינן אגב שדה הי
   לא נגמרו:

  
  גמ' 

מאן תנא מועד בשמירה פחותה 
. מני מתני' דאמר צאן סגי ליה

שהזיקה בשן ורגל הוא דהיינו 
מועד בתחילתו סגי לה בנעילה 
כראוי דהיינו שמירה פחותה 
כדאוקימנא שיכולה לעמוד 
ברוח מצויה ואי אתי רוח שאין 

   מצויה לא קאי:
. לשור: ונעל בפניו קשרו בעליו

   ראוי גרסי':כ
. דלא סגי ליה בפחותה תם חייב

וטעמא דר' יהודה בפרק שור 
   שנגח ד' וה' (לעיל דף מה:):

. פליג אתרוייהו דאילו ר''מ ר''א
מיהו בשמירה מעולה סגי ליה 
ור''א סבר לית ליה נטירותא 

   למועד:
. אפי' פורתא ולא בעי הא כסהו

   עד דטאים ליה בעפרא:
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ְכִתיב:  - "ֵאׁש " ֵעָרה"ּדִ ְבִער ֶאת ַהּבְ ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ   , (שמות כב, ה) "ׁשַ
ֵעין  ָעֵביד כְּ   ."ַמְבִעיר"ַעד ּדְ

ן" ְכִתיב:  - "ׁשֵ ֵדה ַאֵחר"ּדִ ׂשְ   , (שמות, כב ד) "ּוִבֵער ּבִ
ֵעין  ָעֵביד כְּ   . "ּוִבֵער"ַעד ּדְ

ְכִתיב – "ֶרֶגל" ח": ּדִ ּלַ   , (שמות כא, ד) "ְוׁשִ
ֵעין  ָעֵביד כְּ ח"ַעד ּדְ ּלַ   . "ְוׁשִ

  
  ְוַתְנָיא: 

ח"" ּלַ   ֶזה ָהֶרֶגל,  - (שמות כא, ד) "ְוׁשִ
ֹור ְוַהֲחמֹור" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ   . (ישעיהו לב, כ) "ְמׁשַ

ן,  - (שמות, כב ד) "ּוִבֵער" ֵ   ֶזה ַהׁשּ

ָלל  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ר ְיַבֵער ַהּגָ ֲאׁשֶ ּמֹו""ּכַ   . "(מלכים א יד, י) ַעד ּתֻ
ֵעין  ַטֲעָמא ָעֵביד כְּ ח" "ּוִבֵער"ּדְ ּלַ   , "ְוׁשִ

   .לֹא –ָהא לֹא ָעֵביד 
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ְיָקא,    ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ

ָקָתֵני   . אן""צֹ :ּדְ
  

ׁשֹור ָקא ָעְסִקיַנן ִדי ּבְ    !'ׁשֹור'ְוָאֵתי ִניְתֵני  ,ִמכְּ
ָקָתֵני  ָנא ּדְ   ? אן""צַֹמאי ׁשְ

ּום  ִמיָרָתן?ּדְ ָלאו ִמׁשּ ׁשְ    !ַהּתֹוָרה ִמיֲעָטה ּבִ
ּום  ָלאו אן ּדְ ִמׁשּ ּה,  'ֶקֶרן'כָּ ִתיָבא ּבָ   ָלא כְּ

ן' יּה,  'ֶרֶגל'וְ  'ׁשֵ ְכִתיב ּבֵ   הּוא ּדִ
ַמע ָלן ן'ּדְ  :ְוָקא ַמׁשְ   מּוָעִדין הּוא, ּדְ  'ֶרֶגל'וְ  'ׁשֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
   

  

  רש"י
   . בפשיעה:כעין מבעיר
. כעין שיאכילנה כעין ובער

   לבהמתו בידים כלומר בפשיעה:
. דטעמא משום מתני' נמי דיקא

דהתורה מיעטה אבל בקרן 
   מועדת לאו כר''י ס''ל:

. דאין הזיקה אלא מדקתני צאן
   בשן ורגל:

. כולהו פירקי עד עסקינן ואתי
   השתא:
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        נו, אנו, אנו, אנו, א    ––––    נה, בנה, בנה, בנה, ב .45
ְנָיא    :ּתַ

יָאַמר " ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ
ָע  ה אֹוָתןַאְרּבָ ָבִרים, ָהעֹוׂשֶ יֵני  - ה ּדְ טּור ִמּדִ ַמִים,ּפָ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ    ָאָדם, ְוַחּיָ

  ְוֵאּלּו ֵהן: 
ְפֵני ֶבֱהַמת ֲחֵבירֹו,  ֵדר ּבִ   ַהּפֹוֵרץ ּגָ

ֵליָקה,  ְפֵני ַהּדְ ל ֲחֵבירֹו ּבִ   ְוַהּכֹוֵפף ָקָמתֹו ׁשֶ
ֶקר ְלָהִעיד,  ֹוֵכר ֵעֵדי ׁשֶ   ְוַהׂשּ

  . "ְוַהּיֹוֵדַע ֵעדּות ַלֲחֵבירֹו ְוֵאינֹו ֵמִעיד לוֹ 
  

  ָאַמר ָמר: 
ְפֵני ֶבֱהַמת ֲחֵבירוֹ " ֵדר ּבִ   . "ַהּפֹוֵרץ ּגָ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ִריא  כֹוֶתל ּבָ יב!  -ִאיֵליָמא ּבְ ִדיֵני ָאָדם ַנִמי ִניַחּיַ   ּבְ

  
א   נו,א כֹוֶתל ָרעּוַע ^ ,ֶאּלָ    .ּבְ

  
  

  ָאַמר ָמר: 
ֵליָקה" ְפֵני ַהּדְ ל ֲחֵבירֹו ּבִ    ."ַהּכֹוֵפף ָקָמתֹו ׁשֶ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
רּוַח ְמצּוָיה ָמְטָיא ֵליּה ּבְ יב!  - ִאיֵליָמא ּדְ ִדיֵני ָאָדם ַנִמי ִנַחּיַ   ּבְ

  
א ָמְטָיא  ,ֶאּלָ ֵאיָנּה ְמצּוָיהּדְ רּוַח ׁשֶ   . ּבְ

  
יוְ    ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ַמר 'ָטמּון'    .ִאּתְ

ֵיּה  ּוְ ׁשַ ּום ּדְ    .'ֵאׁש 'ּבָ  'ָטמּון'ִמׁשּ
  
  

   :ָאַמר ָמר
ֶקר" ֹוֵכר ֵעֵדי ׁשֶ   . "ַהׂשּ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
יּה  ּלּוֵמי, ּוְבִדיֵני ָאָדם ַנִמי ִניַחֵייב - ִאיֵליָמא ְלַנְפׁשֵ ֵעי ׁשַ    !ָממֹוָנא ּבָ

  
א ְלַחְבֵריּה     .ֶאּלָ

  
  
   ."ְוַהּיֹוֵדַע ֵעדּות ַלֲחֵבירֹו ְוֵאינֹו ֵמִעיד לוֹ "
  

ַמאי ָעְסִקיַנן?    ּבְ
ֵרי  ֵבי ּתְ יָטא –ִאיֵליָמא ּבְ ׁשִ    ,ּפְ

אֹוַרְייָתא     !הּואּדְ
א ֲעֹונֹו" יד ְוָנׂשָ   . (ויקרא ה, ב) "ִאם לֹוא ַיּגִ

  
א ַחד.  ,ֶאּלָ   ּבְ

  
א   ?!ְותּו ֵליכָּ
א  ה :ִסיָמן(ְוָהִאיכָּ ַסם ,ָהעֹוׂשֶ ִליַח  ,ּבְ ר) ,ֲחֵבירוֹ  ,ְוׁשָ ּבָ    :ִנׁשְ

  רש"י

. קסבר גרמא פטור מדיני אדם
   בנזקין פטור:

. ויצאתה הבהמה הפורץ גדר
   וברחה:

. לצד הדליקה כדי הכופף קמתו
   שתבער בה האש:
בדיני אדם נמי אי בכותל בריא 

. מיהא אכותל דהא ניחייב
בידים עבד ואבהמה ליכא 
למימר דמחייב דהא תנן פרצוה 

  לסטים פטור: 
. דלא אפסדיה בכותל רעוע

   דלמסתר קאי:
. כשכפפה הגיע בה דמטי ליה

   הדליקה:
. הרי בידים הבעיר ברוח מצויה

   ובדיני אדם ניחייב:
. דמידי דלא ברוח שאינה מצויה

   היא: סלקא אדעתיה
. שכיסה קמת טמון איתמר

חבירו בסדינין כשראה דליקה 
אצלה והוא לא שלח את הבערה 
ושוייה טמון וגרם להפסיד את 
הניזק ולפטור את המבעיר 

   דפטור על טמון באש:
. להוציא ממון מחבירו לנפשיה
   לעצמו:

. אותו ממון ממונא בעי לשלומי
   שהוציא חייב להחזיר:

הוציא . שכר עדי שקר ללחבריה
   מנה מראובן לשמעון:

. דחייב פשיטא דאורייתא הוא
   בדיני שמים:
. בתרי קא משתעי אם לא יגיד

מדקפיד אהגדה משמע שאילו 
מגידין מתחייב זה ממון ועוד 
קי''ל (סוטה דף ב:) כל מקום 
שנאמר עד הרי כאן שני עדים 
עד שיפרט לך הכתוב אחד 
כדכתיב לא יקום עד אחד באיש 

   (דברים יט):
. שמחייבו שבועה אלא בחד

ובדיני שמים מיחייב דאי הוה 
מסהיד מחייב ליה שבועה 
ודלמא לא הוי משתבע בשיקרא 

   ומשלם:
. דחייבינן בדיני ותו ליכא

   שמים:
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את, " ֵמי ַחטָּ ה ְמָלאָכה ּבְ אתוּ ָהעֹוׂשֶ יֵני ָאָדם,  - ְבָפַרת ַחטָּ טּור ִמּדִ ַמִיםּפָ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ    !"ְוַחּיָ
  

א    :ְוָהִאיכָּ
ְפֵני ֶבֱהַמת ֲחֵבירֹו " ֶות ּבִ יֵני ָאָדם -ַהּנֹוֵתן ַסם ַהּמָ טּור ִמּדִ ַמִים ,ּפָ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ   !"ְוַחּיָ
  

א    :ְוָהִאיכָּ
ַיד ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן " ֵעָרה ּבְ ֹוֵלַח ֶאת ַהּבְ יֵני ָאָד  -ַהׁשּ טּור ִמּדִ ַמִיםּפָ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ    !"ם ְוַחּיָ
   

א    :ְוָהִאיכָּ
ְבִעית ֶאת ֲחֵבירֹו ַה " ִדיֵני ׁשָ  -ּמַ יב ּבְ יֵני ָאָדם ְוַחּיָ טּור ִמּדִ    !"ַמִיםּפָ
  

א    :ְוָהִאיכָּ
ּדוֹ " ָרה ּכַ ּבְ ים ְולֹא ִס  ִנׁשְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ָקּה, ּבִ   ּלְ

ַמּלֹו ְולֹא ֶהֱעִמיָדּה,    ָנְפָלה ּגְ
י    :ֵמִאיר ַרּבִ

יב ֶהֵזיָקן ְמַחּיֵ    .ּבְ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ִדיֵני ָאָדם  טּור ּבְ ַמִיםּפָ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ   ! "ְוַחּיָ
  

  ִאין, 
א טּוָבא,    ִמיָהא ִאיכָּ
   .ְוָהֵני ִאְצְטִריָכא ֵליּה 

ֵתיָמא יב :ַמהּו ּדְ ַמִים ַנִמי לֹא ִליַחּיַ ִדיֵני ׁשָ    ,ּבְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ְפֵני ֶבֱהַמת ֲחֵבירוֹ " ֵדר ּבִ   , "ַהּפֹוֵרץ ּגָ

יָון  ֵתיָמא: כֵּ ֵריּה ָקֵאיּדְ ַמהּו ּדְ   ַמה ָעֵביד?  ,ְלִמְסּתְ
יב,  ַמִים ַנִמי לֹא ִליַחּיַ ִדיֵני ׁשָ   ּבְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
ל ֲחֵבירוֹ "   ַנִמי,  "ַהּכֹוֵפף ָקָמתֹו ׁשֶ

ֵאיָנּה ְמצּוָיה?  ָאְתָיא רּוַח ׁשֶ ֵתיָמא: ֵליָמא: ִמי ֲהָוה ָיַדְעָנא ּדְ   ַמהּו ּדְ
יב,  ַמִים ַנִמי לֹא ִליַחּיַ   ּוְבִדיֵני ׁשָ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

י  ַמר,  'ָטמּון'ָאַמר ַנִמי ּדְ ּוְלַרב ַאׁשִ   ִאיּתְ
יֵתיּה ִניֲהָלְך,  ּסִ ּסּוֵיי כַּ ֵתיָמא: ֲאָנא כַּ   ַמהּו ּדְ

יב,  ַמִים ַנִמי לֹא ִליַחּיַ   ּוְבִדיֵני ׁשָ
ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ

  
ֹוֵכר ֵעֵדי " ֶקרְוַהׂשּ    ,ַנִמי "ׁשֶ

ְבֵרי ִמי ׁשֹוְמִעין?  ְלִמיד, ּדִ ְבֵרי ָהַרב ְוִדְבֵרי ַהּתַ ֵתיָמא: ֵליָמא: ּדִ   ַמהּו ּדְ
יב,  ַמִים ַנִמי לֹא ִליַחּיַ   ּוְבִדיֵני ׁשָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
   ,ַנִמי "ְוַהּיֹוֵדַע ֵעדּות ַלֲחֵבירֹו ְוֵאינֹו ֵמִעיד לוֹ "

ֵתיָמ  ִכי ֲהָוה ָאִתיָנא ַמָסֲהִד  א: ִמי ֵייַמרַמהּו ּדְ   יָנא ֵליּה ֲהָוה מֹוֶדה, ּדְ
ְקָרא,  ע ְלׁשִ ּבַ ּתַ ְלָמא ֲהָוה ִמׁשְ   ּדִ
יב,  ַמִים ַנִמי לֹא ִליַחּיַ   ּוְבִדיֵני ׁשָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

  רש"י
. העושה מלאכה במי חטאת

כנגדן משקלות במסכת  ששקל
גיטין (דף נג.) והן נפסלין 

   במלאכה:
. דהיזק שאינו פטור מדיני אדם

ניכר לא שמיה היזק וכולהו הני 
   תיובתי מתנייתא נינהו:

. תקע לו באזנו פתאום המבעית
ובעתו דלא עבד ביה מעשה 

   בגופו:
. פלוגתייהו ר''מ מחייב בהזיקן

מיפרשא בהמניח את הכד (דף 
בנתקל פושע ובמפקיר כט.) 
   נזקיו:

. שלא אנא כסויי כסיתיה
   תבעיר בה האש מהר:

. והיה להם דברי הרב שומעין
  שלא יעידו:
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        נו, אנו, אנו, אנו, א .46
ָרצּוָה ִלְסִטים" ּפְ ְיָלה, אֹו ׁשֶ ּלַ יָקה [ ,ִנְפְרָצה ּבַ טּור –ְוָיְצָאה ְוִהּזִ    .ּפָ

יִבין -הֹוִציאּוָה ִלְסִטים     ]."ִלְסִטים ַחּיָ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ָחְתָרה.    ְוהּוא ׁשֶ

  
   ?ֲאָבל לֹא ָחְתָרה, ַמאי

יב    ?!ַחּיָ
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ִריא כֹוֶתל ּבָ ד?  - ִאיֵליָמא ּבְ יב? ַמאי ֲהָוה ֵליּה ְלֶמְעּבַ אי ַחּיָ י לֹא ָחְתָרה ַאּמַ   כִּ
א כֹוֶתל ָרעּוַע  ,ֶאּלָ אֹוֶנס!  -  ּבְ יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחּלָ טּור? ּתְ אי ּפָ י ָחְתָרה ַאּמַ   כִּ

  
ָאַמר אֹוֶנס  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחיּלָ טּור -ּתְ   . ּפָ

אֹוֶנס  יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחיּלָ ָאַמר: ּתְ א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר?  - ֶאּלָ יב, ַמאי ִאיכָּ   ַחּיָ
  

ִריא,  כֹוֶתל ּבָ א, ַמְתִניִתין ּבְ   ֶאּלָ
  ַוֲאִפיּלּו לֹא ָחְתָרה. 

ַמר  ַמרּדְ ְוִכי ִאיּתְ יָפא ִאיּתְ ה ַאּסֵ    :ַרּבָ
יָקה " ָסָרּה ְלֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, ְוָיְצָתה ְוִהּזִ ּמְ ה, אֹו ׁשֶ ַחּמָ יָחּה ּבַ יב -ִהּנִ   . "ַחּיָ

הָאַמר    : ַרּבָ
  ַוֲאִפיּלּו ָחְתָרה. 

  
ֲעָיא ֵהיָכא  יָעה הּוא,  -לֹא ָחְתָרה ּדְ לֹא ִמּבָ ְפׁשִ ּה ּבִ כּוּלָ   ּדְ

א ֲאִפיּלּו ָחְתָרה    ַנִמי.  -ֶאּלָ
ֵתי אֹוֶנס, ַמהּו ּדְ יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחיּלָ   ָמא: ָהְוָיא ָלּה ּתְ

ַמע ָלן ּה  :ָקא ַמׁשְ כּוּלָ יָעה ִהיאּדְ ׁשִ    .ּפְ
  

  ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ָאַמר ֵליּה: ֵמיַדע ָיְדַעּתְ  ה, כֵ ּדְ ּדְ ַחּמָ ַבְקָתּה ּבַ ׁשְ   יָון ּדִ
ִאית ָלּה ְלֶמיְעַבד ָעְבָדא ְוָנְפָקא.   ָקא ּדְ ל ַטְצּדְ   כָּ

  
  

  רש"י
. הא דתנן נפרצה והוא שחתרה

בלילה פטור כגון שחתרה 
דאנוס  הבהמה והפילה הכותל

   הוא:
. אלא מעצמה אבל לא חתרה

   נפלה:
. אצל נפילה תחילתו בפשיעה

   דעביד למיפל:
. דהא לא נפלה וסופו באונס

   אלא חתרה:
. פלוגתא הניחא למאן דאמר כו'

היא בסוף המפקיד (ב''מ דף 
מב.) תרי לישני דש''ס אליבא 

   דרב יוסף:
. אלא מתני' בכותל בריא ה''ג

   ואפילו לא חתרה:
הניחה בחמה כו' אמר רבה 

   . ובכותל בריא:ואפילו חתרה
. שהניחה תחלתו בפשיעה

בחמה ופשיעה היא אצל פתיחת 
הדלת דאמרינן לקמיה כל 
תחבולות שיכולה לעשות עושה 

   אגב צערה:
   . שחתרה:וסופו באונס

  . תחבולות: טצדקא
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יִבין - ִלְסִטיםהֹוִציאּוָה "   . "ִלְסִטים ַחּיָ
   

יָטא  נו,ב ׁשִ   !ּפְ
קּוָה  ַאּפְ יָון ּדְ י ,כֵּ ְרׁשּוַתְייהּו ְלָכל ִמיּלֵ    !ַקְייָמא ָלּה ּבִ

  
ּה.  ,לֹא ַאּפָ ָקמּו ָלּה ּבְ   ְצִריָכא ּדְ

  
י ָהא  הָאַמר ּדְ כִּ ָנהָאַמר  ַרּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב ַמּתָ

ֱהַמת ֲחֵברֹו ַעל ָקַמת ֲחֵבירֹו  ֲעִמיד ּבֶ יב.  -ַהּמַ   ַחּיָ
יָטא "ַמֲעִמיד" ׁשִ    !ּפְ

ּה.  ,לֹא ַאּפָ ָקם ָלּה ּבְ   ְצִריָכא ּדְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
ּה  יׁשָ    ָלן, ָאַמְרּתְ ִהכִּ

יׁשּוָה ּדְ ַנִמי  "ִלְסִטים"וְ     .ִהכִּ
   

  
  

  רש"י
. איכא משיכה כיון דאפקוה

ושינוי רשות דהוי קנויה לכל 
   מילי:

. שלא משכוה דקמו לה באפה
אלא עמדו בפניה לכל צד שלא 
תלך אנה ואנה אלא לקמה 

   לאכול:
. משמע שאוחזה בידו מעמיד

   ומוליכה לקמה:
. במקל אמרת לן בההיא הכישה

   דהמעמיד ומשום הכי מיחייב:
. במקל ולסטים נמי דהכישוה

ואשמועינן מתני' דהכישה 
  במקל זו היא משיכה:
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יו -ְמָסָרּה ְלרֹוֶעה " ְחתָּ   . "ִנְכַנס ָהרֹוֶעה תַּ
  

יו"ָאְמִרי:  ְחתָּ ַמאן?  "תַּ   ּדְ
יו  ְחּתָ ֵהָמהּדְ ִאיֵליָמא ּתַ ַעל ּבְ    ,ּבַ

נִ     :יָנא ֲחָדא ִזְמָנאּתָ
ָכר ּוְלׂשֹוֵכר " א ׂשָ ם ּוְלׁשֹוֵאל, ְלנֹוׂשֵ ָעִלים -ְמָסרֹו ְלׁשֹוֵמר ִחּנָ ַחת ַהּבְ ן ִנְכְנסּו תַּ   ! "ּכּוּלָ
  

א יו  ,ֶאּלָ ְחּתָ   . ׁשֹוֵמרּדְ ּתַ
  

ַטר ֵליּה  א ִאּפָ    !?ְלַגְמֵריְוׁשֹוֵמר ַקּמָ
א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ   ָרָבא, ּדְ ֵליָמא ּתֶ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ַס  ּמָ יב –ר ְלׁשֹוֵמר ׁשֹוֵמר ׁשֶ   !ַחּיָ

  
   :ָרָבא ָלךְ ָאַמר 
  ? "ְמָסרֹו ְלרֹוֶעה"ַמאי 

  ְלַבְרִזיֵליּה, 
רֹוֶעה ְלִמיְמַסר ְלַבְרִזיֵליּה  אֹוְרֵחיּה ּדְ    .ּדְ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיכָּ

  
ָקָתֵני    , ְולֹא ָקָתֵני "ְמָסָרּה ְלַאֵחר", "ְמָסָרּה ְלרֹוֶעה"ִמּדְ

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
   ?"ְמָסָרּה ְלרֹוֶעה"ַמאי 

   .ָמַסר רֹוֶעה ְלַבְרִזיֵליּה 
רֹוֶעה ְלִמיְמַסר ְלַבְרִזיֵליּה  אֹוְרֵחיּה ּדְ    .ּדְ

   .לֹא –ֲאָבל ְלַאֵחר 
  

יַע ֵליּה ְלָרָבא,    ֵליָמא ְמַסּיֵ
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

יב?  ַסר ְלׁשֹוֵמר ַחּיָ ּמָ   ׁשֹוֵמר ׁשֶ
  

  ָאְמִרי: לֹא, 
ָתא ָקָתֵני,  ִמיּלְ ְלָמא אֹוְרָחא ּדְ   ּדִ

ין ְלַאֵחר.     ְוהּוא ַהּדִ
   

  
  

  רש"י

. והכי אלא תחתיו דשומר
משמע מסרה שומר לרועה נכנס 
הרועה תחתיו ואזלי בעלים 

בהדי שני ומשתעו דינא 
   והראשון מסתלק:

. שומר שמסר לשומר חייב
אפילו באונסין דאמר ליה 
מפקיד את מהימנת לי בשבועה 
איהו לא מהימן לי בשבועה 
שנאנסה בפ' המפקיד (ב''מ 

   לו:):
   . לתלמידו:לברזיליה
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ַמר    :ִאיּתְ

  ׁשֹוֵמר ֲאֵביָדה, 
ה   ָאַמר:  ַרּבָ

ֵמי ם ּדָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ    .כְּ
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

ֵמי ָכר ּדָ ׁשֹוֵמר ׂשָ    .כְּ
  
ה" ֵמי :ָאַמר ַרּבָ ם ּדָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ    ".כְּ

  ַמאי ֲהָנָאה ָקא ָמֵטי ֵליּה? 
  
ֵמי :ָאַמר ַרב יֹוֵסף" ָכר ּדָ ׁשֹוֵמר ׂשָ    ".כְּ

ַהִהיא ֲהָנָאה  ֵעיּדְ ּבְ א ְלַעְנָיא, ָהֵוי לֹא ּבָ ָכרא ְלֵמיְתֵבי ֵליּה ִריְפּתָ ׁשֹוֵמר ׂשָ    .כְּ
  

ְמָפְר  א ּדִ י ָהִכיִאיכָּ    - ׁשֵ
ֵמי ַרב יֹוֵסף" ָכר ּדָ ׁשֹוֵמר ׂשָ   : "ָאַמר: כְּ

ַעל ּכֹוְרֵחיּה,  ֵדיּה ּבְ ְעּבְ ַרֲחָמָנא ׁשַ יָון ּדְ   כֵּ
ֵמי.  ָכר ּדָ ׁשֹוֵמר ׂשָ ְך כְּ   ִהְלכָּ

  
ב ִחיָּ  ָכר)(ִסיָמן: ֶהֱחִזיָרּה ְלעֹוָלם ָהׁשֵ ר ׂשָ ּבָ    יא ָאַמְרּתָ ִנׁשְ

  
הלְ  ַרב יֹוֵסףֵאיִתיֵביּה    :  ַרּבָ

ה "   נז,א ִיְרֶאּנָ ּה.  -ֶהֱחִזיָרּה ְלָמקֹום ׁשֶ ל ּבָ ּפֵ יב ִלטַּ   ֵאינֹו ַחּיָ
ַאֲחָריּוָתּה  - ִנְגְנָבה אֹו ָאְבָדה  יב ּבְ   . "ַחּיָ

  
  ? "ִנְגְנָבה אֹו ָאְבָדה"ַמאי 

יתֹו?  יתֹו ְוָאְבָדה ִמּבֵ   ָלאו ִנְגְנָבה ִמּבֵ
  

  לֹא, 
ֶהֱחִזיָרּה  קֹום ׁשֶ   .ִמּמָ

  
   :ְוָהא ָקָתֵני

ּה " ל ּבָ ּפֵ יב ִליטַּ   ! "ֵאינֹו ַחּיָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַמאי ָעְסִקיַנן?    ָהָכא ּבְ

גוֹ  ֳהַרִיםכְּ ּצָ ֶהֱחִזיָרּה ּבַ    .ן ׁשֶ
י ָקָתֵני, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ְוַתְרּתֵ

ֲחִרית  ֶהֱחִזיָרּה " הׁשַ ְרֶאּנָ ּיִ ָעֵייל ְוָנֵפיק ְוָחֵזי ָלּה וּ  ,ְלָמקֹום ׁשֶ ִכיַח ּדְ    ,ׁשְ
ּה ֵאינֹו  ל ּבָ ּפֵ יב ִליטַּ    .ַחּיָ

ָלא ָחֵזי ָלּה  ָעֵייל ְוָנֵפיק, ּדְ ִכיַח ּדְ ָלא ׁשְ ה, ּדְ ְרֶאּנָ ּיִ ֳהַרִים ְלָמקֹום ׁשֶ ּצָ    ,ֶהֱחִזיָרּה ּבַ
ַאֲחָריּוָתּה  -ִנְגְנָבה אֹו ָאְבָדה וְ  יב ּבְ   . "ַחּיָ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ה ִלְרׁשוּ  ְלעֹוָלם הּוא" ֲחִזיֶרּנָ ּיַ יב ַעד ׁשֶ   . "תוֹ ַחּיָ
  

יתוֹ "ְלעֹוָלם"ַמאי    ? , ָלאו ֲאִפיּלּו ִמּבֵ
ּה  ַמע ִמיּנָ ֵמי!  :ׁשְ ָכר ּדָ ׁשֹוֵמר ׂשָ   כְּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ים,  ֲעֵלי ַחּיִ ּבַ   מֹוֵדיָנא ְלָך ּבְ
אכֵ ּדְ  ֵעי ְנִטירּוָתא ְיֵתיְרּתָ ַרְייָתא, ּבָ ָנְקִטי ְלהּו ִניְגָרא ּבָ    .יָון ּדְ

  רש"י
. הכניס אבידת שומר אבידה

חבירו לביתו כדכתיב ואספתו 
   אל תוך ביתך וגו' (דברים כב):

. למיתב רפתא לעניאדלא בעי 
דהעוסק במצוה פטור מן 
המצוה מובלכתך בדרך נפקא לן 

  במס' סוכה (ד' כה:): 
   . לאבידה:החזירה

   . בעליה:למקום שיראנה
. פטור מגניבה שומר חנם

ואבידה ושומר שכר חייב בפ' 
   השואל (ב''מ דף צד:):

. שכיח איניש בביתיה שחרית
אבל בצהרים מצוי במלאכתו 

   בשדה:
. של יחזירנו לרשותועד ש
   בעלים:

. הניחה מאי לעולם לאו אפילו
   מוצא בביתו וקתני חייב:

. באבידת בעלי חיים מודינא לך
דחייב המוצא בגניבה ואבידה 
ולאו משום שכר מצוה אלא 
משום דגניבה ואבידה דידהו 

   פשיעותא היא:
. כיון דכיון דנקטו נגרי ברייתא

שראה שמלומדות הן לצאת בעי 
נטירותא יתירתא ואפי' הוי 
שומר חנם חייב אבל שומר 
אבידה דמטלטלי פטור מגניבה 

   ואבידה:
   . פסיעות:נגרי
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הֵאיִתיֵביּה     :ַרב יֹוֵסףלְ  ַרּבָ
ב"" א - (דברים כב,א) "ָהׁשֵ ֵביתוֹ  ֵאין ִלי ֶאּלָ   , ּבְ

ִין?  תֹו ִמּנַ תֹו ּוְלחּוְרּבָ   ְלִגיּנָ

ְלמּוד לֹוַמר: יֵבם" תַּ ׁשִ ל ָמקֹום - (דברים כב,א) "ּתְ   ."ִמּכָ
תֹו"ַמאי  תֹו ּוְלחּוְרּבָ   ? "ְלִגיּנָ

תוֹ "ִאיֵליָמא  ֶרת,  "ְלִגיּנָ ּמֶ ּתַ ׁשְ תוֹ "ַהּמִ ֶרת "ְוְלחּוְרּבָ ּמֶ ּתַ ׁשְ יתוֹ "ַהְיינּו  -  ַהּמִ   !"ּבֵ
יָטא  ׁשִ א ּפְ תוֹ " –ֶאּלָ ֶרת "ְלִגיּנָ ּמֶ ּתַ ֵאיָנּה ִמׁשְ ֶרת "תוֹ ּוְלחּוְרּבָ " ,ׁשֶ ּמֶ ּתַ ֵאיָנּה ִמׁשְ   . ׁשֶ

ַמע ּה  ׁשְ ֵמי! : ִמיּנָ ם ּדָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ   כְּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
תוֹ "ְלעֹוָלם  ֶרת "ְלִגיּנָ ּמֶ ּתַ ׁשְ תוֹ " ,ַהּמִ ֶרת,  "ּוְלחּוְרּבָ ּמֶ ּתַ ׁשְ   ַהּמִ

ָיא ְלָך: ַהְיינּו  יתוֹ "ּוְדָקא ַקׁשְ   , "ּבֵ
ַמע ָלן ֵעיַנן  :ָהא ָקא ַמׁשְ ָלא ּבָ ָעִליםּדְ ַעת ּבְ   .ּדַ

  
יְד כִּ    ֶאְלָעָזר.  ַרּבִ

יָאַמר "ּדְ     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ָעִלים,  ַהּכל ַעת ּבְ   ְצִריִכין ּדַ

ַבת ֲאֵביָדה,    חּוץ ֵמֲהׁשָ
ה בֹות ַהְרּבֵ ָתה ּבֹו ּתֹוָרה ֲהׁשָ ֲהֵרי ִריּבְ   ."ׁשֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : יֹוֵסףַרב לְ  ַאּבַ

ָרא  ְסּבְ ֵמי? ּדְ ְוַאּתְ ָלא ּתִ ם ּדָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ   ׁשֹוֵמר ֲאֵביָדה כְּ
יְוָהא ָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יָאַמר  ִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

לּוֵמי ֵכֶפל.  ׁשְ ם ּתַ ּלֵ ֲאֵביָדה, ְמׁשַ ב ּבַ ּנָ   ַהּטֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ
ָכר וְ  ְך ׁשֹוֵמר ׂשָ ְעּתָ ּלּוֵמי ,ָהֵויִאי ָסְלָקא ּדַ ֵעי ׁשַ לּוֵמי ֵכֶפל? ַקְרָנא ּבָ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ אי ְמׁשַ    !ַאּמַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ין ּטֹוֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמזּוּיָ גֹון ׁשֶ    .כְּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ין" ְזָלן הּוא - "ִליְסִטים ְמזּוּיָ    !ּגַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֲאִני אֹוֵמר  יןִלְס "ׁשֶ ר ֵמִאינְ "ִטים ְמזּוּיָ ּמַ ִמיּטַ יָון ּדְ י , כֵּ ב הּוא -ׁשֵ ּנָ    .ּגַ

  
    ֵאיִתיֵביּה: 

ם  !לֹא"   נז,ב ׁשֹוֵמר ִחּנָ לּוֵמי ֵכֶפל,  -ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ ׁשְ ם תַּ ּלֵ ן ְמׁשַ ּכֵ   ׁשֶ
לּוֵמי ֵכֶפל?ּתֹ ׁשְ ם תַּ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ָכר ׁשֶ ׁשֹוֵמר ׂשָ    "אַמר ּבְ

ב הּוא,  ּנָ ין ּגַ ְך ִלְסִטים ְמזּוּיָ ְעּתָ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ָכר  ׁשֹוֵמר ׂשָ ין!  -ִנְמָצא ּבְ טֹוֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמזּוּיָ לּוֵמי ֵכֶפל ּבְ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ   ְמׁשַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ם  !לֹא" ׁשֹוֵמר ִחּנָ ם  -ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ ּלֵ ן ְמׁשַ ּכֵ לּוֵמי ֵכֶפלׁשֶ ׁשְ ָכל ַטֲענֹוָתיו,  תַּ   ּבְ

לּוֵמי ֵכֶפל ׁשְ ם תַּ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ָכר ׁשֶ ׁשֹוֵמר ׂשָ ין ,ּתאַמר ּבְ טֹוֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמזּוּיָ א ּבְ   . "?ֶאּלָ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ר אֹו ֵמת" ּבַ בּוָרה ּוֵמָתה,  - (שמות כב, יג) 9""ְוִנׁשְ א ׁשְ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ֵניָבה  ִיןּגְ    ?ַוֲאֵביָדה ִמּנַ

                                                             
9
ר אֹו ֵמת... שלם ישלם  ּבַ  "ְוִנׁשְ

  רש"י
   משמע:. השבה מעלייתא השב

. דסגי לגינתו ולחורבתו מנין
ליה למוצא בהשבתו לגינתן 

   דבעלים:
. גונב הכל צריכין דעת בעלים

וגוזל או אחד מארבעה שומרין 
שהחזיר צריך להודיעו לבעלים 
ואם לא הודיעו חייב המחזיר 

   באחריותן:
. לפטור עצמו ע''י גנב טענת גנב

שטוען נגנבה הימנו האבידה 
שבידו הוא שמצאתי ונמצא 

משלם תשלומי כפל כגנב עצמו 
דדרשינן בפרק מרובה (לקמן דף 
סג:) ואם לא ימצא הגנב אם לא 
ימצא כמו שאמר אלא הוא 
עצמו גנבו וכתיב בתריה ישלם 
שנים אי אמרת בשלמא שומר 
אבידה כשומר חנם דמי משום 
הכי משלם כפל דהוי בעי 

   למפטר נפשיה בטענת גנב:
רא כי . מעיקקרנא בעי שלומי

טעין נגנבה הוה מחייב נפשיה 
   לשלומי קרנא:

. גנב מזויין טענת לסטים מזויין
נטל הימנו בחזקה דקא פטר 

   נפשיה בטענת אונס:
. לסטים מזויין גזלן הוא

ובטענת אונס פטר נפשיה וכפל 
בטוען טענת גנב הוא דכתב ביה 
רחמנא (דכתיב) וגונב מבית 

   האיש (שמות כב):
פל וכן הפוטר . ומשלם כגנב הוא

עצמו בטענת לסטים מזויין 
ולענין חיוב לא מיחייב שומר 
שכר עליה אם אמת אתו דהא 

   אניס:
. מתניתא היא לא אם אמרת כו'

   [ולא ידענא היכא תניא]:
. כלומר כל טענות בכל טענותיו

שעל ידי גנב בין מזויין ובין 
שאינו מזויין דהא שומר חנם 
פטור בגניבה ואבידה הלכך 

   צא שקרן משלם כפל:כשנמ
תאמר בשומר שכר שאינו 

. בטענת גנב שאינו משלם כפל
מזויין אפי' נמצאת בידו דהא 
מעיקרא לא הוה פטר נפשיה 

  מקרנא:
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  ָאַמְרתָּ ַקל ָוחֹוֶמר: 
בּוָרה ּוֵמָתה  ַטר ּבֹו ׁשְ ּפָ ָכר ׁשֶ ֹוֵמר ׂשָ ְגֵניָבה ַוֲאֵביָדה,  -ּוַמה ׁשּ יב ּבִ   ַחּיָ

בּוָרה ּוֵמָתה  ׁשְ יב ּבִ ַחּיָ ְגֵניָבה ַוֲאֵביָדה? -ׁשֹוֵאל ׁשֶ יב ּבִ ַחּיָ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ

ֵאין ָעָליו ְוֶזהּו ַקל ָוחוֹ  ׁשּוָבהֶמר ׁשֶ   ."תְּ
ב הּוא,  ּנָ ין ּגַ ְך ִלְסִטים ְמזּוּיָ ְעּתָ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

אי  ׁשּוָבה"ַאּמַ   ? "ֵאין ָעָליו תְּ
טוֹ  לּוֵמי ֵכֶפל ּבְ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ ן ְמׁשַ כֵּ ָכר, ׁשֶ ׁשֹוֵמר ׂשָ א ְלִמְפַרְך: ַמה ּלְ יןִאיכָּ   ! ֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמזּוּיָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א ָקָסַבר ַהאי  ּנָ בּוָעה.  -ּתַ ׁשְ ֵפיָלא ּבִ בּוָעה, ֲעִדיָפא ִמכְּ לֹא ׁשְ   ַקְרָנא ּבְ
  

יע ֵליּה:    ֵליָמא ְמַסּיַ
ָרה ֵמֲחֵבירֹו ְוִנְגְנָבה, " ֹוֵכר ּפָ   ַהׂשּ

ם ְוָאַמר ּלֵ ה: ֲהֵריִני ְמׁשַ ע,  ַהּלָ ּבָ   ְוֵאיִני ִנׁשְ
ב ּנָ ְך ִנְמָצא ַהּגַ ם, ְוַאַחר ּכָ ּלֵ לּוֵמי  ְמׁשַ ׁשְ ֹוֵכרתַּ ֶפל ַלׂשּ   . "ּכֵ

יַסְברּוָה כְּ  ֵמי, ּדְ ְיהּוָדה,  ַרּבִ ָכר ּדָ א ׂשָ נֹוׂשֵ   ָאַמר: ׂשֹוֵכר כְּ
ָקָתֵני:  ע"ְוָאַמר "ּוִמּדְ ּבָ ם ְוֵאיִני ִנׁשְ ּלֵ בּוָעה. ֲהֵריִני ְמׁשַ ׁשְ יּה ּבִ ַטר ֵליּה ַנְפׁשֵ ֵעי ּפָ ִאי ּבָ ָלל ּדְ   , ִמכְּ

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ָקא ָט  גֹון ּדְ ין, כְּ   ֵעין ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמזּוּיָ

ֹוֵכר"ְוָקָתֵני:  לּוֵמי ֵכֶפל ַלׂשּ ׁשְ ם תַּ ּלֵ ב ְמׁשַ ּנָ ְך ִנְמָצא ַהּגַ   , "ְוַאַחר ּכָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ב הּוא!  :ׁשְ ּנָ ין ּגַ   ִלְסִטים ְמזּוּיָ

  
  ָאְמִרי: 

יִמי ָסְבַרּתְ כְּ  ֵמי? ּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ ָכר ּדָ א ׂשָ נֹוׂשֵ   ָאַמר: ׂשֹוֵכר כְּ
ְלָמא יכְּ  :ּדִ ֵמי. ּדְ  ,ֵמִאיר ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ ם ּדָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ   ָאַמר: ׂשֹוֵכר כְּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ְד  ר ֲאבּוּה ַמֲחִליף כִּ ה ּבַ    :ְוָתֵני ַרּבָ
ם? " ּלֵ יַצד ְמׁשַ   ׂשֹוֵכר ּכֵ

י   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ׁשֹוֵמ  ָכר, ּכְ   ר ׂשָ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ם ׁשֹוֵמר ִחּנָ   . "ּכְ

  
י   ָאַמר:  ֵזיָרא ַרּבִ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ין טֹוֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמזּוּיָ    ,ּבְ

ין.   ֵאינֹו ְמזּוּיָ   ְוִנְמָצא ִלְסִטים ׁשֶ
  
  

  רש"י
   . שיהא שואל חייב:אין לי

   . שהן אונס:אלא בשבורה ומתה
. דכתיב שפטר בו שבורה ומתה

ביה ומת או נשבר או נשבה 
וכתיב בתריה שבועה ה' תהיה 

   בין שניהם (שמות כב):
. דכתיב חייב בגניבה ואבידה

   ביה אם גנב יגנב וגו':
. תאמר מה לשומר שכר כו'

בשואל שאין בו כפל לעולם דהא 
מיחייב באונסין דכתיב ונשבר 
או מת וכי נמי טעין לסטים 
מזויין נטלו הימנו הוה מיחייב 
נפשיה בקרנא ומי שאינו בא 

   לגנוב את הקרן לא ישלם כפל:
. דונשבר או קסבר האי תנא

   מת:
קרנא בלא שבועה עדיפא 

. שואל עדיף מכפילא בשבועה
בלא  שמתחייב בשבורה ומתה

שום שבועת שקר משומר שכר 
שפטור עליהן ואע''פ שיש 
בשומר שכר כפל בטוען טענת 
לסטים מזויין אין זה חומר 
דכפל אינו בשומרין עד שישבע 
לשקר שנגנבה הימנו ואח''כ 
באו עדים בפרק מרובה (לקמן 
דף סג:) הלכך קנסא משום 

   שבועה הוא דקנסיה רחמנא:
 . דלסטים מזויין גנבמסייע ליה

   הוא:
. דאי בעינא משתבע ואיני נשבע

   דנגנבה מפטרינא:
. דכיון דשילם נמצאת לשוכר

   הגניבה שלו:
. רבנן דבעו לסייעיה לרב סברוה

יוסף מהא ר''י היא דאמר שוכר 
כשומר שכר דמי בהשוכר את 
הפועלים (ב''מ צג.) ומחייב 

   בגניבה:
. אינו נשבע מכלל דאי ומדקתני

כדקטעין בעי אשתבועי דנגנבה 
הוה מפטר והיכי דמי דמפטר 
הא מיחייב בגניבה אלא ודאי 
דקטעין לסטים מזויין גנבה 
בחזקה וקתני דכי נמצא אותו 

   לסטים משלם כפל:
. ובגנב שוכר כשומר חנם דמי

שאינו מזויין הוה פטר נפשיה 
   מעיקרא:

. לעולם ר''י היא ואי בעית אימא
   ובגנב שאינו מזויין:

. אבוהוכדמחליף רבה בר 
   בהשוכר את הפועלים:

. לעולם כשומר ר' זירא אמר
שכר דמי ואפי' הכי לא תסייעיה 
דהאי דקתני כפל בלסטים 
שאינו מזויין קאמר וקתני 
רישא אינו נשבע מכלל דאי בעי 
פטר נפשיה במאי עסקינן בטוען 
טענת לסטים מזויין הלכך אי 
בעי איפטר וכשנמצא הגנב 
 נמצא שאינו מזויין ובר כפל

  הוא:
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        נח, אנח, אנח, אנח, א    ––––    נז, בנז, בנז, בנז, ב .50
ה ְוֶנֱהֵנית " ֶמת - ָנְפָלה ְלִגיּנָ ּלֶ ֱהֵנית ְמׁשַ ּנֶ ֶ   . "ַמה ׁשּ
  

  : ַרבָאַמר 
ָטה ֶנְחּבְ    .ּבְ

  
ֶ  -ֲאָבל ָאְכָלה  ֶמתֲאִפיּלּו ַמה ׁשּ ּלֶ ֱהֵנית ֵאיָנּה ְמׁשַ   ?!ּנֶ

  
  , ֵליָמא ַרב ְלַטֲעֵמיּה 

   :ַרבָאַמר ּדְ 
ּלא ּתאַכל.    ָהָיה ָלּה ׁשֶ

  
  ָאְמִרי: 

א? ּתָ    !ָהִכי ָהׁשְ
ּלא ּתאַכל" :ָאַמר ַרב ָהָתםּדְ ֵאימּור      -"ָהָיה ָלּה ׁשֶ

ָקא ִהיא,  ּזְ ִאיּתַ   ֵהיָכא ּדְ
ּלא ּתאַכל.  ְמָנא ָהָיה ָלּה ׁשֶ ּלַ ֵפיֵרי: ָלא ְמׁשַ ָמֵצי ָאַמר ֵליּה ָמֵריּה ּדְ   ּדְ

ּלּוֵמי  -ְלַאּזּוֵקי ִהיא ַאֲחִריֵני  ְפִטיָרה ְלׁשַ    ?ִמי ָאַמר ,ּדִ
  

א    :ֶאּלָ
ֲעָיא ָקָאַמר:    נח,א   לֹא ִמּבָ

ֲעָיא ָאְכָלה  ֱהֵנית, ּדִ לֹא ִמּבָ ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ְמׁשַ
ָטה ְכֵסי ֲחֵבירוֹ " :ֵאיָמא ,ֲאָבל ֶנְחּבְ    ,הּוא "ַמְבִריַח ֲאִרי ִמּנִ

ם, וּ  ּלֵ ֱהֵנית ַנִמי לֹא ְמׁשַ ּנֶ ֶ   ַמה ׁשּ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
   :ְוֵאיָמא

  ָהִכי ַנִמי! 
  

ְכֵסי ֲחֵבירֹו  ְעּתֹו הּוא,  -ַמְבִריַח ֲאִרי ִמּנִ   ִמּדַ
ְעּתֹו.  -ַהאי    ָלאו ִמּדַ

  
   ,ִאי ַנִמי

ְכֵסי ֲחֵבירֹו  ֵסיָדא,  -ַמְבִריַח ֲאִרי ִמּנִ   ֵלית ֵליּה ּפְ
ֵסיָדא -ַהאי     .ִאית ֵליּה ּפְ

  
  
  
  

  רש"י
. האי דקתני מה אמר רב

שנחבטה שנהנית משלמת 
קאמר כשחבטה על התבואה 
שיקעתן בקרקע והפסידם והיא 

   נהנית שלא לקתה מקרקע:
. אבל אכלה אפי' מה ופרכינן

   שנהנית לא משלמת בתמיה:
. גבי לימא רב לטעמיה דאמר

הכניס פירותיו לחצר חבירו 
שלא ברשות בשור שנגח את 
הפרה (לעיל דף מז:) דקתני 
הוזקה בהם בהמה של בע''ה 

על הפירות ואמר רב חייב ב
כשהוחלקה בהן שנו אבל אכלה 
והתריזה פטור המכניס דהוה 
לה שלא תאכל והכא נמי אמר 
בעל הבהמה בירידתה אנוסה 
היא שהרי נפלה ובאכילתה היה 
לה שלא תאכל ומה אני יכול 

  לעשות: 
. לא מבעיא אכלה דמשלמת

מיהא מה שנהנית אע''ג דלא 
   פשע בשמירתה דהא נהנית:

. דאפי' בההיא טהאבל נחב
   הזיקא אנוסה הואי:

. האי בעל השדה מבריח אימא
ארי מנכסי חבירו הוא שהציל 
את בהמת חבירו שלא נחבטה 
בקרקע ומצוה הוא דעבד ומידי 

  :לא לשקול קמ''ל
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        נח, אנח, אנח, אנח, א .51
ה ְוֶנֱהֵנית "[ ֱהֵנית -ָנְפָלה ְלִגיּנָ ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ    ]."ְמׁשַ
  

  ֵהיִכי ָנַפל? 
  

ֲהָנא   ָאַמר:  ַרב ּכָ
ֵמיֵמי ַרְגֶליָה ׁשֶ     .הּוְחְלָקה ּבְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ּה  ָחָפָתּה ֲחֶבְרּתָ ּדְ    .ׁשֶ

  
ָאַמר ּה " :ַמאן ּדְ ָחָפָתּה ֲחֶבְרּתָ ּדְ ֵמיֵמי ַרְגֶליָה  -  "ׁשֶ הּוְחְלָקה ּבְ ן ׁשֶ כֵּ ל ׁשֶ    .כָּ

ָאַמר ּוַמאן ֵמיֵמי ַרְגֶליָה ׁשֶ " :ּדְ יָקה,  -" הּוְחְלָקה ּבְ ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ ָעה, ּוְמׁשַ ׁשְ ּה ּפָ ָחָפָתּה ֲחֶבְרּתָ   ֲאָבל ּדְ
ֵעי ְלָך ֲעבֹוֵרי ֲחָדא ֲחָדא ָאַמר ֵליּה: ִאיּבָ    .ּדְ

  
  

  רש"י
. שהוחלקה במימי רגליה

מרה''ר לגינה דאונסא דלא 
   סלקא אדעתיה הוא:
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        נח, אנח, אנח, אנח, א .52
ה ְוֶנֱהֵנית "[ ֱהֵנית -ָנְפָלה ְלִגיּנָ ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ    ]."ְמׁשַ
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
אֹוָתּה ֲערּוָגה,  א ּבְ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

יָקה.  - ֲאָבל ֵמֲערּוָגה ַלֲערּוָגה  ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ְמׁשַ
  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

  ֲאִפיּלּו ֵמֲערּוָגה ַלֲערּוָגה, 
ֵצא ְוַתֲחזֹור ְלַדַעת ּתֵ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו, ַעד ׁשֶ    .ַוֲאִפיּלּו כָּ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

יָמא ֵצא ְלַדַעת " :לֹא ּתֵ ּתֵ   , "ְוַתֲחזֹור ְלַדַעתַעד ׁשֶ
ּלא ְלַדַעת.  ָחְזָרה ׁשֶ י ׁשֶ ְצָתה ְלַדַעת, ַאף ַעל ּפִ ּיָ יָון ׁשֶ א כֵּ   ֶאּלָ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
ָאַמר ֵליּה:    ּדְ

ָטא ְלָהָתם ָרֲהָטא ּמְ ּתַ ִמׁשְ ל ֵאיַמת ּדְ ָיְלָפא, כָּ יָון ּדְ    .כֵּ
   

  
  

  רש"י
. דמה שנהנית הוא לא שנו

   דמשלמת ולא מה שהזיקה:
. שאכלה מיד באותה ערוגה אלא

שנפלה שם דכיון דאנוסה היא 
בנפילה אנוסה היא נמי 
באכילתה דכיון דחזיא לתבואה 

   תותה לא מוקמה אנפשה:
. הלכה מערוגה לערוגה אבל

   ואכלה משלמת מה שהזיקה:
. לא תימא עד שתצא לדעת

   שידעו הבעלים שיצאת:
. שלא נעל בפניה ותחזור לדעת

   כראוי:
. שידעו ן שיצאת לדעתאלא כיו

   ביציאתה:
. אף על גב שחזרה שלא לדעת

דהשתא לא סגי לה בשמירה 
פחותה דאמר ליה כיון דילפא 

  כו':
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        בבבב- - - - נח, אנח, אנח, אנח, א .53
יָקה " ּה ְוִהּזִ ַדְרּכָ יָקה -ָיְרָדה ּכְ ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   . "ְמׁשַ
  

ֵעי  יּבָ   : ִיְרְמָיה ַרּבִ
יָקה  ּה, ְוִהּזִ ַדְרכָּ ֵמי ֵליָדהָיְרָדה כְּ   ַמהּו?  -  ּבְ

  
ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ אֹוֶנס " :ַאּלִ יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחּלָ יב  -ּתְ ֵעי ְלךָ  -"ַחּיָ יּבָ    ,לֹא ּתִ

ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ֵעי ְלָך ַאּלִ יּבָ י ּתִ אֹוֶנס " :כִּ יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחּלָ טּור –ּתְ    ?ַמאי –" ּפָ
  

יָון  אֹוֶנס ּדְ ִמי ָאְמִריַנן כֵּ יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחּלָ טּור,  - ּתְ   ּפָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יָעה הּוא,  ְפׁשִ ּה ּבִ   ָהָכא ּכּוּלָ
ֵעי ֵליּה ְלַנּט כֵ ּדְ    נח,ב ְקִריָבה ָלּה ְלֵמיַלד, ִאיּבָ ָקא ָחֵזי ּדִ ּה ְט ּוְלִאְס ^ ּוָרּה יָון ּדְ ַגּוָ   ?ּמּוֵרי ּבְ

  
יקוּ     .ּתֵ

   
  

  רש"י
לידה . בלאו תחלתו בפשיעה

היה לו לשומרה שלא תכנס 
   ותאכל:

. לא היה יודע וסופו באונס
  שתלד: 

. להשמר ולאסטמורי בגוה
  ולהזהר בה:
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        נח, בנח, בנח, בנח, ב .54
יָקה?" ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ יַצד ְמׁשַ    ּכֵ
ה ִהיא ָיָפה. [ ה ָהְיָתה ָיָפה ְוַכּמָ ּמָ ֶדה ּכַ אֹוָתּה ׂשָ ית ְסָאה ּבְ ִמין ּבֵ   ׁשָ

ְמעֹון י ׁשִ    אֹוֵמר: ַרּבִ
מּוִרים.  ירֹות ּגְ ֶמת ּפֵ ּלֶ מּוִרים ְמׁשַ ירֹות ּגְ   ָאְכָלה ּפֵ

  ְסָאה,  -ִאם ְסָאה 
  ]ָסאַתִים. -ִאם ָסאַתִים 

  
י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
ָנהָאַמר    : ַרב ַמּתָ

ֵדה ַאֵחר"ָאַמר ְקָרא: ּדְ  ׂשְ ִמין  - (שמות כב, ד) "ּוִבֵער ּבִ ָ ׁשּ ד ׁשֶ ֵדה ַאֵחרְמַלּמֵ ב ׂשְ   . ַעל ּגַ
  

ֵדה ַאֵחר"ַהאי  ׂשְ ֵעי ֵליּה ְלַאּפּוֵקי  - (שמות כב, ד) "ּוִבֵער ּבִ יםִמּבָ   ! ְרׁשּות ָהַרּבִ
  

ן ֵדהִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ,ִאם כֵּ ׂשְ   , "ֲחֵבירוֹ  "ּוִבֵער ּבִ
ֵדה ַאֵחר", ַמאי  ֵדה ַאֵחר"ִאי ַנִמי "ׂשְ ׂשְ    ?"ּבִ

ֵדה ַאֵחר.  ב ׂשְ ִמין ַעל ּגַ ָ ׁשּ   ׁשֶ
  

יּה ְלָהִכי  ֲאָתאְוֵאיָמא ּכּוּלֵ   , הּוא ּדַ
ים    ְמָנַלן?  -ְלַאּפּוֵקי ְרׁשּות ָהַרּבִ

  
י  ּבֵ ֵביּה ַרֲחָמָנא ּגַ ן, ִלְכּתְ לּוִמיןִאם כֵּ ׁשְ ֵדה ַאֵחר", ּתַ ׂשְ ם ּבִ ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב כַּ   : "ֵמיַטב ׂשָ

י  ּבֵ ְכַתֵביּה ַרֲחָמָנא ּגַ ה ִלי ּדִ   ? "ּוִבֵער"ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנָ י :ׁשְ ְרּתֵ    .ּתַ
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        נט, אנט, אנט, אנט, א    ––––    נח, בנח, בנח, בנח, ב .55
ה ִהיא ָיָפה[  ה ָהְיָתה ָיָפה ְוַכּמָ ּמָ ֶדה ּכַ אֹוָתּה ׂשָ ית ְסָאה ּבְ ִמין ּבֵ   . ]ׁשָ

  
ְייִמיַנן?    ֵהיִכי ׁשָ

  
יָאַמר  ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ

ים ְסִאין.  ִ ׁשּ ׁשִ   ְסָאה ּבְ
  

י אי ַרּבִ   ָאַמר:  ַיּנַ
ְרַקב ּבְ  יםּתַ ְרַקּבִ ים ּתַ ִ ׁשּ   . ׁשִ

  
  ָאַמר:  ִחְזִקּיָה

ים ְקָלִחים ִ ׁשּ ׁשִ   .ֶקַלח ּבְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ִיים, "   ָאְכָלה ַקב אֹו ַקּבַ

ֵמיֶהן,  ם ּדְ ּלֵ ׁשַ   ֵאין אֹוְמִרים תְּ
ִאיּלּו  א רֹוִאין אֹוָתּה ּכְ ֲעִרים אֹוָתּה  ִהיאֶאּלָ ה, ּוְמׁשָ   . "ֲערּוָגה ְקַטּנָ

ְפֵני ַעְצָמּה?  -ַמאי ָלאו    ּבִ
  

ים.  ִ ׁשּ ׁשִ   לֹא, ּבְ
  

ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
ִמין " יחֹו,  -  ַקבֵאין ׁשָ ּבִ ׁשְ ּמַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ית ּכֹור  ֵני - ְולֹא ּבֵ ּפֹוְגמוֹ  ִמּפְ    ."ׁשֶ
  

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ים  ים ַקּבִ ִ ׁשּ ׁשִ ִמין ַקב ּבְ יק,  -ֵאין ׁשָ יַח ַמּזִ ּבִ ׁשְ ּמַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ים ּכֹוִרין  ִ ׁשּ ׁשִ ּפֹוֵגם  - ְולֹא ּכֹור ּבְ ֵני ׁשֶ יקִמּפְ    .ַמּזִ

  
ר ָמנֹוַח ַמְתִקיף ָלּה    : ַרב הּוָנא ּבַ

ית ּכֹור"ַהאי  ֵעי ֵליּה  ,"ְולֹא ּבֵ    !"ְולֹא ּכֹור" ִמּבָ
  

א    ,ֶאּלָ
ר ָמנֹוַח ָאַמר  ֵמיּה  ַרב הּוָנא ּבַ ְ ֵריּה ּדְ ִמׁשּ   : ַרב ִאיָקאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ

  ָהִכי ָקָתֵני: 
ְפֵני ַעְצמֹו " ִמין ַקב ּבִ ק,  - ֵאין ׁשָ יַח ִניּזָ ּבִ ׁשְ ּמַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ית ּכֹור  ּבֵ ק,  -ְולֹא ַקב ּבְ ּפֹוֵגם ִניּזָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ים ִ ׁשּ ׁשִ א ּבְ   . "ֶאּלָ

  
א ֵמַחְבֵריּה,  ּבָ ַקץ ַקׁשְ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ

לּוָתא,  ֵריׁש ּגָ יּה ּדְ   ֲאָתא ְלַקּמֵ
א ָהוּו ַקְייִמי ,ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי: ָאַמר ֵליּה  ִקיּנָ אָלָתא ּבְ וּו ֵמָאה זּוֵזי ,ּוְתָלָתא ּתָ    ,ְוָהוּו ׁשָ

א.  ָלִתין ּוְתָלָתא ְוִתיְלּתָ   ִזיל ַהב ֵליּה ּתְ
ַפְרָסָא  יָנא ּדְ ָדֵאין ּדִ לּוָתא ּדְ י ֵריׁש ּגָ ּבֵ ה ִלי?  ,הָאַמר: ּגַ   ָלּמָ

  
יּה    , ַרב ַנְחָמןּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ

ים.  ִ ׁשּ ׁשִ   ָאַמר ֵליּה: ּבְ
  

  רש"י

. לבית סאה היכי שיימינן
   דמתני':

. האי בית סאה סאה בס' סאין
דקתני במתני' דבשביל ערוגה 
אחת שמין בית סאה לאו בית 
סאה באנפי נפשה שיימינן 
דמכחישין ליה למזיק לפי שבית 
סאה נמכרת ביוקר לפי שמועט 
הוא ואינו מצוי לימכר ועני 

לדמי קרקע שאין ידו משגת 
גדולה קונה אותו ביותר מדמיו 
וקרחת ערוגה של קב או קביים 
חשיב לו לפי דמיו אלא שמין 
ששים סאים כמה שוין ורואין 
כמה דמים מגיעין לבית סאה 
וחוזרין ושמין כמה נפחתו דמיו 
בשביל קרחת ערוגה זו. וא''ת 
למה הוזכר בית סאה שאם היה 
שמין מתחלה הערוגה בששים 

היו יפין וכמה הן  סאין כמה
לא היה משלם כלום שאין  יפין

קרחת ערוגה קטנה ניכרת 
בששים סאין אבל בבית סאה 

   ניכרת:
. שלשים תרקב בששים תרקבין

סאין שמין ולא ששים דא''כ 
מפסדת ליה לניזק שאין קונין 
מצויין לששים סאין לפי 
שמרובין הן לאדם בינוני 

   ומועטין הן למשופע בנכסים:
. מה שאכלה קלחיםקלח בס' 

   בס' שיעורין כמותו:
. כמו שנמכרין קב משלם דמיהן

   או קביים בשוק:
. וקשיא מאי לאו בפני עצמו

   לכולהו:
. ולכל חד כדאית לא בששים

   ליה:
. אין שמין קב בששים קבים

אם אכלה קב אין שמים בששים 
   קבים:

. דששים מפני שמשביח מזיק
קבים אין להם מכר מפני 

לעני ומועטין  שמרובין הן
לבינוני וכל שכן לעשיר ועוד 
שאין קרחת קב ניכרת בששים 

   קבים:
. אכלה ולא כור בששים כורין

כור תבואה אין שמין אותה 
בששים כורין. מפני שפוגם 
מזיק. לפי שאדם המשופע 
בנכסים ותאב לקנות קרקע 
גדולה קונה אותה כשהוא 
מוצאה בהרבה יותר מדמיו 

היא מאד  ועוד קרחת כור גדולה
   אלא כל סאה שמין בששים:

. כדקתני אין ולא כור מבעי ליה
   שמין קב ולא קתני בית קב:

. אין קרחתו קב בבית כור
   נראית:

   . שלשים סאה:כור
   . דקל:קשבא

. ריש גלותא אני אמר ליה
   ראיתי:

. ותלתא תאלתא בקינא הוו
   שלשה דקלים זה אצל זה:

. שאינו דין דינא דפרסאה
   תורה:
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  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ִנְזֵקי גּופֹו? ִנְזֵקי ָממֹונֹו, יאְמרּו ּבְ    !ִאם ָאְמרּו ּבְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַאּבַ

יךְ  ְעּתֵ ִנְזֵקי גּופֹו ַמאי ּדַ    ?ּבְ
ַתְנָיא:    ּדְ

ל ֲחֵבירֹו ְסָמָדר " ְרמֹו ׁשֶ יר ּכַ ְבּכִ    –ַהּמַ
אןרֹוִאין אֹותֹו  ה ִהיא ָיָפה ְלַאַחר ִמּכָ ה ָהְיָתה ָיָפה קֹוֶדם ָלֵכן ְוַכּמָ ּמָ   , "ּכַ

ים לֹא ָקָתֵני ִ ׁשּ ׁשִ    .ְוִאיּלּו ּבְ
ֶהְמּתֹו ַנִמי י ּבְ ּבֵ ְווָנא?  ,ַאּטּו ּגַ י ַהאי ּגַ ְנָיא כִּ   ִמי לֹא ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
   :ָקְטָמה ְנִטיָעה"

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
ַלִים אֹוְמִרים: ּגֹוְזֵרי ְגֵזיר ירּוׁשָ ּבִ   ֹות ׁשֶ

ָנָתּה  ת ׁשְ י ֶכֶסף,  -ְנִטיָעה ּבַ תֵּ   ׁשְ
ִנים  י ׁשָ תֵּ ת ׁשְ ָעה ֶכֶסף.  -ּבַ   ַאְרּבָ

  

   :ָאְכָלה ָחִזיז
י ִליִלי ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַהּגְ

ּבוֹ  יר ׁשֶ ׁשּוּיָ ּמְ   .ִניּדֹון ּבַ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ה ִהיא ָיָפה.  ה ָהְיָתה ָיָפה, ְוַכּמָ ּמָ   רֹוִאין אֹוָתּה ּכַ
   

   :ָאְכָלה ְסָמָדר   נט,א
י ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

ֵצר ִאיּלּו ֵהן ֲעָנִבים עֹוְמדֹות ִליּבָ   .רֹוִאין אֹוָתן ּכְ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוְ 

ה ָהְיָתה ָיָפה ּמָ ה ִהיא ָיָפה ,רֹוִאין ּכַ    .ְוַכּמָ
י ְמעֹון ַרּבִ ן ְיהּוָדה ׁשִ ּום  ּבֶ יאֹוֵמר ִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ָאְכָלה לּוְלֵבי ְגָפִנים ְזַמן ׁשֶ   ִיחּוֵרי ְתֵאִנים,  ,ּבִ
ים, אֹו ּבֹוֶסר  ּגִ ֵצר - ֲאָבל ָאְכָלה ּפַ ִאיּלּו ֲעָנִבים עֹוְמדֹות ִליּבָ   . "רֹוִאין אֹוָתן ּכְ

ה ִהיא ָיָפה ֲחָכִמיםוַ " :ִמיַהתָקָתֵני  ה ָהְיָתה ָיָפה ְוַכּמָ ּמָ   , "אֹוְמִרים: רֹוִאין אֹוָתן ּכַ
ים" :ְולֹא ָקָתֵני ִ ׁשּ ׁשִ   . "ּבְ

א ַמאי ִאית ְלָך ְלֵמיַמר ים,  ?ֶאּלָ ִ ׁשּ ׁשִ   ּבְ
ים.  ִ ׁשּ ׁשִ   ָהָכא ַנִמי ּבְ

  
  
  
  
  
  

  רש"י
. בס' להקל על אם אמרו

   המזיק:
. במה שאכלה בנזקי ממונו

   בהמתו והזיקה:
. שמזיק יאמרו בנזקי גופו

   בעצמו בידים שקצץ לדקל:
   . שיחת וכילה:המבכיר כרמו

. בהמה קטמה נטיעה גרסינן
   שקטמה נטיעה:

. קונסי קנסות גוזרי גזירות
אדמון וחנן בן אבשלום בפרק 

   בתרא דכתובות:
   . שחת:חזיז

. רואין את במשוייר שבה
הנותר לפי מה שתעלה כל ערוגה 

   וערוגה בימי הקציר ומשלם:
. הקרקע לימכר כמה היתה יפה

  כשהיא עם השחת: 
. ענבים דקין בהתחלתן סמדר

   לאחר שפרחו מיד:
. הקרקע לימכר ה היא יפהוכמ

   כשהיא סמדר ולהקל באו:
   . בנישומין אגב קרקע:בד''א

. בזמן שאכלה לולבי גפנים
האשכולות נראה בחניטת 
הגפנים וניכר ועדיין לא פרח 
להיות הענבים גמורים והוא 

   לולב וכן יחור בתאנים:
. בתאנה או אבל אכלה פגים

בוסר בענבים שהן כפול הלבן 
גמורים רואין אותן והוו כפירות 

   כו':
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   :ָאְכָלה ָחִזיז[ 

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּבוֹ  יר ׁשֶ ׁשּוּיָ ּמְ   ].ִניּדֹון ּבַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

י ִליִלי וְ  ַרּבִ ייֹוֵסי ַהּגְ ָבר ֶאָחדיִ  ַרּבִ ָמֵעאל ָאְמרּו ּדָ   .ׁשְ
  

י ֲאָמַרן ַרּבִ ִליִלי ָהא ּדַ   .יֹוֵסי ַהּגְ
  

י ָמֵעאל ַרּבִ    :ִיׁשְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ם"" ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ   , (שמות כב, ד) "ֵמיַטב ׂשָ
ק ל ִניּזָ ֵדהּו ׁשֶ ק,  ,ֵמיַטב ׂשָ ל ִניּזָ ְרמֹו ׁשֶ   ּוֵמיַטב ּכַ

ְבֵרי  יּדִ ָמֵעאל ַרּבִ    .ִיׁשְ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

ית,  ִקין ִמן ָהִעיּדִ יּזָ א ִלְגּבֹות ַלּנִ תּוב ֶאּלָ א ַהּכָ   לֹא ּבָ

ׁש ְוַק    . "ל ָוחֹוֶמר ַלֶהְקּדֵ
ר ָאִבין,  ַרב ִאיִדי ּבַ יָמא כְּ   ְולֹא ּתֵ

ר ָאַמר ּדְ    : ָאִביןַרב ִאיִדי ּבַ
ין ָהֲערּוגֹות,  ָאְכָלה ֲערּוָגה ּבֵ גֹון ׁשֶ   כְּ

ה ֲהַואי,  חּוׁשָ   ְולֹא ָיְדִעיַנן ִאי כְּ
ֵמיָנה ֲהַואי,    ִאי ׁשְ

א.  ּתָ א ָהׁשְ ִאיכָּ יָטב ּדְ ּמֵ ֵמיָנה ּבַ ים ׁשְ ּלֵ ָאַמר: קּום ׁשַ   ּדְ
ָהִכי ָלא ָאְמִריַנן,    ּדְ

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  . יו ָהְרָאָיהיא ֵמֲחֵבירֹו ָעלָ ַהּמֹוִצ 
א    :ֶאּלָ

יּה, ּבְ  ְלַקּמֵ יָטב ּדִ   ּמֵ
   ?ּוַמאי ִניהוּ 

ָסֵליק.  י ֵהיָאְך ּדְ   כִּ
  
  
  

  רש"י
שומא . אותה לנזקין מן העידית

ששמו ב''ד מאה או מאתים 
יגבה קרקע במאה או במאתים 

  מן העידית שבנכסיו:
. דהאי מיטב של ניזק ולא תימא

דקאמר ר' ישמעאל וקשיא לן 
בפ''ק אכלה כחושה משלם 
שמינה ותרצה רב אידי כגון 
שאכלה כו' דהמוציא מחבירו 
עליו הראיה וכחושה הוא 
דמשלם אלא מאי מיטב דניזק 

ישמעאל לאו דקאמר ר' 
בספיקא מיירי וה''ק אותה 
ערוגה שאכלה ישלם כפי מה 
שהיתה ראויה להטיב ולהשביח 

   לקמיה:
. בימות כי היאך דסליק

  הקציר:
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   :ָאַמר ָמר

י" ן ְיהּוָדה ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ּום ׁשִ י אֹוֵמר ִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ָאְכָלה לּוְלֵבי ְגָפִנים ְוִיחּוֵרי ְתֵאִנים :ּבַ   . "ׁשֶ

  
ֵצר.  - "ְסָמָדר"ָהא  ִאיּלּו ֲעָנִבים עֹוְמדֹות ִליּבָ   רֹוִאין אֹוָתן כְּ

ים אֹו ּבֹוֶסר" :ֵאיָמא ֵסיָפא ּגִ ֵצרּדְ  הּוא ,ָאְכָלה ּפַ ִאיּלּו ֲעָנִבים עֹוְמדֹות ִליּבָ   , "רֹוִאין אֹוָתן ּכְ
ה ִה  - "ְסָמָדר"ָהא  ּמָ ה ָהְיָתה ָיָפהרֹוִאין אֹוָתן כַּ   ! יא ָיָפה ְוַכּמָ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

רֹוְך ּוְתֵני:    כְּ
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ְזַמן :ּבַ ָאְכָל  ּבִ    ה לּוְלֵבי ְגָפִנים ְוִיחּוֵרי ְתֵאִנים,ׁשֶ

ֵצרְסָמָדר  ָאְכָלהֲאָבל  ִאיּלּו ֲעָנִבים עֹוְמדֹות ִליּבָ ין אֹו ּבֹוֶסר, רֹוִאין אֹוָתן ּכְ ּגִ   . "ּפַ
  

   ,ִאי ָהִכי
י ן ְיהּוָדה ַהְיינּו  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ יׁשִ ַע!  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ

ַחׁש     .ּגּוְפָנאכְּ
יֵמ    י. ְוָלא ְמַסּיְ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

יֵמ  יֵמי ּוְמַסּיְ    ,יְמַסּיְ
ָחֵייׁש ִלְכַחׁש ּגּוְפָנא א ּדְ ּנָ    ?ַמאן ּתַ

י ן ְיהּוָדה ִהיא,  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ן ְיהּוָדה ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ּום  ׁשִ יאֹוֵמר ִמׁשּ ן ְמַנְסָיא ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ַער -אֹוֵנס  ם ֶאת ַהּצַ ּלֵ    ,ֵאינֹו ְמׁשַ

ְעָלּה,  ַחת ּבַ ּסֹוָפּה ְלִהְצַטֵער תַּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
אֹוֶנסלוֹ  ָאְמרּו  ָרצֹון ְלִנְבֶעֶלת ּבְ    .": ֵאינֹו ּדֹוֶמה ִנְבֶעֶלת ּבְ

  
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֵאי ּנָ יוְ  ,ָהֵני ּתַ ָבר ֶאָחד.  ַרּבִ ן ְיהּוָדה, ָאְמרּו ּדָ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ

  
י ן ְיהּוָדה  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ֲאָמַרן -ׁשִ    .ָהא ּדַ

  
ֵאי ַמאי ִהיא ּנָ    ?ָהֵני ּתַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
ה.    ְנִכי ַחּיָ
אי ן ַעּזַ   אֹוֵמר:  ּבֶ

  . "ְמזֹונֹותְנִכי 
  

ָאַמר ה" :ַמאן ּדְ ן ְנִכי ְמזֹונֹות,  - "ְנִכי ַחּיָ כֵּ ל ׁשֶ   כָּ
ָאַמר ה לֹא, -" ְנִכי ְמזֹונֹות" :ּוַמאן ּדְ   ֲאָבל ְנִכי ַחּיָ

ה  ֲעָיא ַחּיָ ִקיָחא ִהיא ְולֹא ִמּבָ יִדי ּפְ ָתא ּדִ ָאַמר ֵליּה: ִאּתְ    .ּדְ
  
  

  רש"י

. לאחר שפרחו הענבים סמדר
   מיד ולולבין קודם שפרחו:

. הוסיף סמדר עמהם כרוך ותני
   במשנה:

. לנכות מן כחש גופנא
התשלומין מה שיכחישו 

בגפנים אם יעמדו שם הענבים 
עד הבציר שתמיד יונקים 

   לחלוח הגפן:
אביי אמר מסיימי ומסיימי 
ומאן תנא דחייש לכחש גופנא 

. דשמענא ליה בדוכתא ר''ש
   אחריתי:

. אלמא מנכין שסופה להצטער
מן התשלומין כפי מה שעתידה 

   להכחיש:
. בדמי ולדות קמיירי נכי חיה

דמנכה לו מה שהבעל עתיד 
המיילדת ונזק  ליתן בשכר

האשה שהיא נזוקה ומצטערת 
עכשיו יותר משיש לה חיה הרי 
הוא משלם לאשה נזק וצער 
ונמצא הכל בכלל ומדמי ולדות 
שהוא נותן לבעל מנכין שכר 

   חיה:
. שהוא צריך להוסיף נכי מזונות

על מזונות אשתו בימי קישויה 
והשתא אין קישוי אלמא מנכינן 

   מה שהוא עתיד להוציא:
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א ֵמַחְבֵריּה, [ ּבָ ַקץ ַקׁשְ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
לּוָתא,  ֵריׁש ּגָ יּה ּדְ   ֲאָתא ְלַקּמֵ

א ָהוּו ַקְייִמי ,ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי: ָאַמר ֵליּה  ִקיּנָ אָלָתא ּבְ וּו ֵמָאה זּוֵזי ,ּוְתָלָתא ּתָ    ,ְוָהוּו ׁשָ
א.  ָלִתין ּוְתָלָתא ְוִתיְלּתָ   ִזיל ַהב ֵליּה ּתְ

ַפְרָסָא  יָנא ּדְ ָדֵאין ּדִ לּוָתא ּדְ י ֵריׁש ּגָ ּבֵ ה ִלי?  ,הָאַמר: ּגַ   ָלּמָ
  

יּה    , ַרב ַנְחָמןּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
ים. ִ ׁשּ ׁשִ    ]]]]ָאַמר ֵליּה: ּבְ

  
א ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ ָווֵתיּה  ַרב ְיהֹוׁשֻ יםּדְ ֲעבּוד עּוְבָדא כְּ ִ ׁשּ ׁשִ    .ַרב ַנְחָמן ּבְ

  
 ְ    :ָנא ַאֲחִריָנאִליׁשּ

א ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ ַאְרָעא.  ַרב ְיהֹוׁשֻ ב ְקִטיָנא ּדְ ְקָלא ַאּגַ מּו ּדִ   ׁשָ
  

ָווֵתיּה  ֵריּה ּדְ ְוִהְלְכָתא כְּ א ְוַרב הּוָנא ּבְ ּפָ ַע ּדְ ַרב ּפַ ַאְרָמָאה - ַרב ְיהֹוׁשֻ ִדְקָלא ּדְ    .ּבְ
לּוָתא  ֵריׁש ּגָ ָווֵתיּה ּדְ ְרָסָאה -ְוִהְלְכָתא כְּ ִדְקָלא ּפַ    .ּבְ

  
ׁשּוָקא ^ֵעיָרא ֱאִליֶעֶזר זְ    נט,ב ֵמי, ְוָקֵאי ּבְ ים ְמָסאֵני אּוכָּ ָעא, ּדִ ֲהָוה ַסּיֵ   ְנַהְרּדְ

ָנא ָהֵני ְמָסאֵני?  לּוָתא ְוָאְמרּו ֵליּה: ַמאי ׁשְ ֵבי ֵריׁש ּגָ חּוהּו ּדְ כְּ   ַאׁשְ
יְלָנא  ָקא ִמַאּבֵ ַלִיםַא ָאַמר ְלהּו: ּדְ    .ְירּוׁשָ

יַבת ְלִאיְתַאּבּוֵלי  ַלִים? ַא ָאְמרּו ֵליּה: ַאּתְ ֲחׁשִ   ְירּוׁשָ
   .בּור יּוֲהָרא ֲהָוהָס 

   .ַאְתיּוּה ַוֲחָבׁשּוהַּ 
ה ֲאָנא.  ְבָרא ַרּבָ   ָאַמר ְלהּו: ּגַ

  ָאְמרּו ֵליּה: ְמָנא ָיְדִעיַנן? 
ֵע  ָתא, אֹו ֲאָנא ִאיּבָ אי ִמיּלְ עּו ִמיּנַ ָתא. ָאַמר ְלהּו: אֹו ַאּתּון ּבְ ְייכּו ִמיּלְ   י ִמיּנַ

 . ֵעי ַאּתְ   ָאְמרּו ֵליּה: ּבְ
ם?  ּלֵ ַקץ ּכּוְפָרא ַמאי ְמׁשַ   ָאַמר ְלהּו: ַהאי ַמאן ּדְ

ֵמי ּכּוְפָרא.  ם ּדְ ּלֵ   ָאְמרּו ֵליּה: ְמׁשַ
ְמֵרי!    ְוָהא ָהוּו ּתַ

ְמֵרי.  ֵמי ּתַ ם ּדְ ּלֵ   ָאְמרּו ֵליּה: ְמׁשַ
ְמֵר  יּה? ָאַמר ְלהּו: ְוָהא ָלאו ּתַ ַקל ִמיּנֵ   י ׁשְ
   .ָאְמרּו ֵליּה: ֵאיָמא ָלן ַאּתְ 

ים.  ִ ׁשּ ׁשִ   ָאַמר ְלהּו: ּבְ
ָווִתיְך?    ָאְמרּו ֵליּה: ַמאן ָאַמר כְּ

מוּ  יםָאַמר ְלהּו: ָהא ׁשְ ינֹו ַקּיָ   . ֵאל ַחי ּוֵבית ּדִ
יּה  ַדרּו ַקּמֵ מּוֵאלּדִ ׁשְ   , ׁשְ

יר ָקָאַמר ְלכוּ  ּפִ ים ָאַמר ְלהּו: ׁשַ ִ ׁשּ ׁשִ    .ּבְ
ְבקּוהוּ     .ְוׁשַ

  
  
  
  

  רש"י
. חשוב הוא מאד דקלא פרסאה

  ונישום בפני עצמו: 
   מנהג אבלים:. מסאני אוכמי

. בתמרים כבוסר כופרא
   בענבים:

. אינו כלום לימכר דמי כופרא
   עכשיו:

   . לאחר זמן:והא הוו תמרי
. עם הקרקע דהכל בששים

בכלל שהקונה קרקע בפירותיה 
נותן עיניו קצת בשבח של אחר 

   זמן:
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י" ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

מּוִרים ירֹות ּגְ   ָאְכָלה ּפֵ
מּוִרים. [ ירֹות ּגְ ֶמת ּפֵ ּלֶ   ְמׁשַ

  ְסָאה,  -ִאם ְסָאה 
   "]ָסאַתִים –ִאם ָסאַתִים 

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ָאַמר ַרֲחָמָנא  ֵדה ַאֵחר"ָהא ּדְ ׂשְ ֶדה,  - (שמות כב, ד) "ּוִבֵער ּבִ ָ ב ַהׂשּ ִמין ַעל ּגַ ָ ׁשּ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

י  ֶדה, ּדְ י ִמיִד ָהֵני ִמיּלֵ ָ   ָצִריְך ַלׂשּ
יָון  -ָהֵני  ֵעיַנְייהוּ ּדְ כֵּ ֶדה ּבְ ָ ּלּוֵמי ,לֹא ְצִריִכי ַלׂשּ ֵעי ׁשַ    .ּבָ

  
יאָאַמר  ר ִחּיָ יָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ א ַרּבִ ר ַאּבָ   : ִיְרְמָיה ּבַ

ן  יכְּ  ַרבּדָ   ר, ֵמִאי ַרּבִ
יּוָפַסק ִהְלְכָתא כְּ  ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ

  
ן " יכְּ  ַרבּדָ   , "ֵמִאיר ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ַתב ָלִראׁשֹון ְולֹא ָחְתָמה לוֹ "    ,ּכָ

ִני ֵ ָתּה  -ְוָחְתָמה לֹו  ,ַלׁשּ תּוּבָ ָדה ּכְ   ,ִאּבְ
ְבֵרי  יּדִ    .ֵמִאיר ַרּבִ

י   אֹוֵמר,  ְיהּוָדה ַרּבִ
ּתאַמר:  יִתי ְלַבְעִליְיכֹוָלה ִהיא ׁשֶ    ,ַנַחת רּוַח ָעׂשִ

ֶכם ָעַלי ם ַמה ּלָ   . ?"ַאתֶּ
  
יּוָפַסק ִהְלְכָתא כְּ " ְמעֹון ַרּבִ   , "ׁשִ

ְתַנן י ָהא ּדִ    :כִּ
י" ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

מּוִרין  ירֹות ּגְ מּוִרין,  -ָאְכָלה ּפֵ ירֹות ּגְ ֶמת ּפֵ ּלֶ   ְמׁשַ
  ְסָאה,  -ִאם ְסָאה 

  .  "ָסאַתִים -ִאם ָסאַתִים 
  
  
   

  רש"י
   . מעשה עבד:דן רב

. כלומר לימד פסק הלכתא
לתלמידים שהלכה כר''ש הלכה 

   פסוקה לדורות:
. שדה המיוחדת לא חתמה לו

   לכתובה:
. ולא מצית לומר אבדה כתובתה

נחת רוח עשיתי לבעלי דא''כ 
הוה לה למעבד לראשון אלא 

   ודאי גמרה ומקניא:
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ָנה             ִמׁשְ
ְרׁשּות,  ּלא ּבִ ֵדה ֲחֵבירֹו ׁשֶ תֹוְך ׂשְ יׁש ּבְ ְגּדִ   ַהּמַ

ֶדה  ָ ַעל ַהׂשּ ל ּבַ ֶהְמּתֹו ׁשֶ טּור,  -ַוֲאָכָלָתן ּבְ   ּפָ
ֶהן  ָקה ּבָ יב,  -ְוִאם הּוּזְ ִדיׁש ַחּיָ ַעל ַהּגָ   ּבַ

ְרׁשּות  יׁש ּבִ יב -ְוִאם ִהְגּדִ ֶדה ַחּיָ ָ ַעל ַהׂשּ    .ּבַ
   

ָמָרא             ּגְ
ַנן  י, ּדְ ֵליָמא ּתְ ַרּבִ   לֹא כְּ

י, ָהָאַמר:  ַרּבִ ִאי כְּ   ּדְ
ַקּבֵ " ּיְ מֹורל ָע ַעד ׁשֶ ִית ִלׁשְ ַעל ַהּבַ   ! "ָליו ּבַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ֵרי ָעְסִקיַנן י ּדָ ר ּבֵ ַנּטָ    .ָהָכא ּבְ

ָאַמר ֵליּה ּדְ  יָון ּדְ יל ּוְגדֹוׁש" :כֵּ יל ְוֶאְנַטר ְלָך" הּוא -"ַעּיֵ    ."ַעּיֵ
   

  רש"י
. שומר הגרנות נטר בי דרי

שמנהגן היה לעשות כל בני 
הבקעה בגורן אחד זה גדישו 
וזה גדישו וממנין שומר ובההיא 

   אפי' רבי מודה:
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ָנה             ִמׁשְ
ַיד ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן  ֵעָרה ּבְ ֹוֵלַח ֶאת ַהּבְ ִדיֵני ָאָדם,  -ַהׁשּ טּור ּבְ ַמִיםּפָ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ   .ְוַחּיָ

ַח  ּקֵ ַיד ּפִ ַלח ּבְ ַח  -ׁשָ ּקֵ יבַהּפִ   . ַחּיָ
יב.  - ֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהאּור ְוֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהֵעִצים  ִביא ֶאת ָהֵעִצים ַחּיָ   ַהּמֵ
יב - ֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהֵעִצים ְוֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהאּור  ִביא ֶאת ָהאּור ַחּיָ   .ַהּמֵ

ה  א ַאֵחר ְוִליּבָ יב -ּבָ ה ַחּיָ   . ַהְמַלּבֶ
ָתה ָהרּוַח  ן ּפְ  -ִליּבְ    .טּוִריןּכּוּלָ

   
ָמָרא             ּגְ

ֵמיּה  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ְ הּדְ ִמׁשּ   : ִחְזִקּיָ
ה,  ֶחֶלת ְוִליּבָ ַסר לֹו ּגַ ּמָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ְלֶהֶבת  יב –ֲאָבל ָמַסר לֹו ׁשַ   .ַחּיָ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

יו  ְרמּו לוֹ ָקא ַמֲעׂשָ    .ּגָ
  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ְלֶהֶבת  טּור,  -ֲאִפיּלּו ָמַסר לֹו ׁשַ   ּפָ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ְרָמה לוֹ ּדְ ְצָבָתא    ,ֵחֵרׁש ּגָ
יב    ס,א ְווָזא -ְולֹא ִמַחּיַ ְמסֹור לֹו ּגַ ּיִ ָרָגא, ^ַעד ׁשֶ א, ׁשְ ְרמוּ  ,ִסְלּתָ יֵדיּה ּגָ ה ּדִ אי ַמֲעׂשֵ ַההּוא ַוּדַ    .ּדְ

   
  
  

  רש"י
  מתני' 

. דאי המביא את העצים חייב
   קמא לא עביד מידי:לאו אחרון 

  
  גמ' 

   . צבת טנליי''ש:צבתא
  . קיצים: גווזא

   . עצים דקים:סלתא
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ַח " ּקֵ ַיד ּפִ ַלח ּבְ יב -ׁשָ ַח ַחּיָ ּקֵ    .ַהּפִ
ה ... [ א ַאֵחר ְוִליּבָ יב -ּבָ ה ַחּיָ    ."]ַהְמַלּבֶ
  

ר ִיְצָחק ָאַמר   : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָתֵני ה" :ַמאן ּדְ ׁש  - "ִליּבָ ּבֵ ּתַ    ,לֹא ִמׁשְ

ָתֵני ה" :ּוַמאן ּדְ ׁש.  - "ִניּבָ ּבֵ ּתַ   לֹא ִמׁשְ
  
ָתֵני" ה" :ַמאן ּדְ ׁש  -  "ִליּבָ ּבֵ ּתַ   , "לֹא ִמׁשְ

ְכִתיב ת ֵאׁש" :ּדִ ַלּבַ   , (שמות ג, ב) "ּבְ
  
ָתֵני" ה" :ּוַמאן ּדְ ׁש,  -  "ִניּבָ ּבֵ ּתַ   לֹא ִמׁשְ

ְכִתיב ָפָתִים" :ּדִ   .  (ישעיה נז, יט) "ּבֹוֵרא ִניב ׂשְ
   

  
  

  רש"י
כשאדם מדבר מנענע . ניבה

   שפתיו ורוח יוצא:
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ָתה ָהרּוַח " טּוִרין -ִלּבְ ן ּפְ   . "ּכּוּלָ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ֵדי ְלַלּבֹוָתּה " ִלּבּויֹו ּכְ ָתה ָהרּוַח, ִאם ֵיׁש ּבְ ה ְוִלּבְ יב -ִליּבָ    .ַחּיָ

טּור –ְוִאם ָלאו    . "ּפָ
  

אי?    ַאּמַ
יָעתוֹ זֹוֶרה "ֶליֱהֵוי כְּ    !"ְורּוַח ְמַסּיְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
גֹון ד ַאֵחר כְּ תֹו ָהרּוַח ִמּצַ ד ֶאָחד, ְוִלּבָ ה ִמּצַ יּבָ ּלִ   .ׁשֶ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ֵאיָנּה ְמצּוָיה.  רּוַח ׁשֶ תֹו ָהרּוַח ּבְ רּוַח ְמצּוָיה, ְוִלּבָ ה ּבְ יּבָ ּלִ גֹון ׁשֶ   כְּ
  

י   ָאַמר:  ֵזיָרא ַרּבִ
ָרה ַצּמּוֵרי.  ַצּמְ גֹון ּדְ   כְּ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

יָעתֹו  י ָאְמִריַנן זֹוֶרה ְורּוַח ְמַסּיְ   כִּ
ת,  ּבָ י ְלִעְנַין ׁשַ   ָהֵני ִמיּלֵ

ֶבת ָאְסָרה ּתֹוָרהְמלֶ ּדִ    . אֶכת ַמֲחׁשֶ
ָעְלָמא הּוא,  - ֲאָבל ָהָכא  ָרָמא ּבְ   ּגְ

ְנָזִקין  טּור –ּוְגָרָמא ּבִ    .ּפָ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
. דחייב משום כזורה ליהוי

מלאכה בשבת אע''פ שהרוח 
מסייעתו כשהוא מגביה 
   התבואה ברחת שקורין פליי''א:

   . דלא אהני איהו:מצד אחר
. כגון שליבה ברוח מצויה

כשמתחיל ללבות לא היתה 
הרוח נושבת בחזקה ולא היה 
מבעיר בכך ובאתה רוח שאינה 
מצויה ולבתו דמילתא דלא 

רה סליק אדעתא הוא אבל זו
לענין שבת סגי לה ברוח מצויה 

   ולהכי איכוין:
. לשון אישתא צמרה צמורי

צמירתא (שבת דף סז.) חמימות 
כלומר שלא נפח ממש אלא 
בנשימה כדרך המחמם 
בנשימתו את ידיו דאין זה ליבוי 

   כלל:
. נתקיימה מלאכת מחשבת

מחשבתו דניחא ליה ברוח 
  מסייעתו:
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ָנה             ִמׁשְ
ֵעָרה, ְוָאְכָלה ֵעִצים אֹו ֲאָבִנים אֹו ָעָפר  ֹוֵלַח ֶאת ַהּבְ יב,  -ַהׁשּ   ַחּיָ

ֱאַמר: ּנֶ י ֵתֵצא ֵאׁש  ׁשֶ ֶדהּוָמְצָאה קֹ "ּכִ ָ ָמה אֹו ַהׂשּ ִדיׁש אֹו ַהּקָ    ,ִצים ְוֶנֱאָכל ּגָ
ְבִע  ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ֵעָרה"יׁשַ    .(שמות כב, ה) ר ֶאת ַהּבְ

   

ָמָרא             ּגְ
  : ָרָבאָאַמר 

ְכַתב ַרֲחָמָנא  ה ִלי ּדִ ִדיׁש" "ָקָמה"ָלּמָ ֶדה"וְ  "קֹוִצים" "ּגָ   ?"ׂשָ
  ְצִריִכי, 

ַתב ַרֲחָמָנא  ִאי כְּ    – "קֹוִצים"ּדְ
ע,  ָפׁשַ ִכיַח ּדְ ְייהּו, ּוׁשְ ּבַ ִכיַח ֵאׁש ּגַ ׁשְ ּום ּדִ יב ַרֲחָמָנא, ִמׁשּ ִחּיֵ   ֲהָוה ָאִמיָנא: קֹוִצים הּוא ּדְ

ִדיׁש "ֲאָבל  ע ּדְ  "ּגָ ָפׁשַ ִכיַח ּדְ ְייהּו, ְולֹא ׁשְ ּבַ ִכיַח ֵאׁש ּגַ    .ֵאיָמא לֹא -לֹא ׁשְ
ַתב ַרֲחָמָנא  ִדיׁש"ְוִאי כְּ   , "ּגָ

ּום  יב ַרֲחָמָנא, ִמׁשּ ִדיׁש ִחּיֵ ה הּוא, ּדְ ֲהָוה ָאִמיָנא: ּגָ   ֶהְפֵסד ְמרּוּבֶ
   .לֹאֵאיָמא  -ֶהְפֵסד מּוָעט ּדְ  "קֹוִצים"ֲאָבל 

  
ה ִלי - "ָקָמה"    ?ָלּמָ

  
ָגלּוי, ַאף ּכֹ  ָמה ּבְ ָגלּויַמה ּקָ   .ל ּבְ

  
יּולְ  ֵאׁש, ּדִ ְיהּוָדה  ַרּבִ יב ִנְזֵקי ָטמּון ּבָ   ְמַחּיֵ

ה ִלי?  "ָקָמה"   ָלּמָ
  

ֲעֵלי קֹוָמה ל ּבַ   .ְלַרּבֹות כָּ
  

ַנן   ,ְוַרּבָ
ֲעֵלי קֹוָמה ְמָנא ְלהּו?  ל ּבַ   ְלַרּבֹות כָּ

  
ָמה" "אוֹ ָנְפָקא ְלהּו ְמ    .ַהּקָ

  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ק.  - "אֹו" ֵעי ֵליּה ְלַחּלֵ   ִמיּבָ
  

ק ְמָנא ְלהּו?  ַנן ְלַחּלֵ   ְוַרּבָ
  

ֶדה"ָנְפָקא ְלהּו ְמ  ָ   . "אֹו ַהׂשּ
  
יוְ    ְיהּוָדה?  ַרּבִ
  

ְכַתב ַרֲחָמָנא  ָמה"ַאְייֵדי ּדִ ַתב "אֹו ַהּקָ ֶדה", כְּ ָ    ."אֹו ַהׂשּ
  

ֶדה" ה ִלי "ׂשָ    ?ָלּמָ
  

  .ֲאָבָניוְוִסְכְסָכה  ִנירוֹ ְלַאּתּוֵיי ִלֲחָכה 
  

ֶדה"ְוִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ֵעי ָהָנְך!  "ׂשָ   ְולֹא ּבָ
  

  ְצִריָכא: 
ַתב ַרֲחָמָנא  ִאי כְּ ֶדה"ּדְ ֶדה ִאין, ִמיֵדי ַאֲחִריָנא  "ׂשָ ָ ׂשּ ּבַ ֶ   לֹא,  -ֲהָוה ָאִמיָנא ַמה ׁשּ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ

  רש"י

  מתני' 
   לחכה נירו ונתקלקל:. או עפר

  
  גמ' 

. אין בני דשכיח אש גבייהו
אדם מזדהרין בהן דלכך עומדין 

   הלכך איכא למימר זה פשע:
. דאיכא למימר אבל גדיש כו'

   אנוס היה:
. פלוגתא דרבי יהודה [ולר''י]

   בהאי פירקא (ד' סא:):
. אף בעלי חיים כל בעלי קומה

   ואילנות:
. חרישה שלא נזרע סכסוך נירו

שייך באבנים לחיכה בשאר 
   דברים:

. הוה אמינא מה שבשדה
תבואה קאמר קרא ולא קרקע 
ממש להכי כתב קמה בהדיא 
דהשתא אתרבי שדה לגופה של 

   קרקע:
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יָאַמר  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ   : יֹוָנָתן ַרּבִ

עֹוָלם,  ִעים ּבָ ָהְרׁשָ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ָאה ָלעֹוָלם ֶאּלָ   ֵאין ּפּוְרָענּות ּבָ
ה, וְ  ִחּלָ יִקים ּתְ ּדִ א ִמן ַהּצַ   ֵאיָנּה ַמְתֶחֶלת ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ י ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קִצים"ׁשֶ   , (שמות כב, ה) "ּכִ
   ?ֵאיָמַתי ֵאׁש יֹוְצָאה

ּקֹוִצים ְמצּוִין ָלּה ּבִ     .ְזַמן ׁשֶ
ה, וְ  ִחּלָ יִקים ּתְ ּדִ א ִמן ַהּצַ ּה ַמְתֶחֶלת ֶאּלָ   ֵאיּנָ

ֱאַמר ּנֶ ִדיׁש" :ׁשֶ   , "ְוֶנֱאַכל ּגָ
א  ִדיׁש" לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ ִדיׁש""ְוָאַכל ּגָ ָבר -  "ְוֶנֱאַכל ּגָ ִדיׁש כְּ ֱאַכל ּגָ ּנֶ   .ׁשֶ

  
אֵני     :ַרב יֹוֵסףּתָ

ְכִתיב" יתֹו ַעד ּבֶקר" :ַמאי ּדִ ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ   ? (שמות יב, כב) "ְוַאּתֶ
ן ְרׁשּות  יתַּ ּנִ יָון ׁשֶ ִחיתּכֵ ׁשְ ִעים, ,ַלּמַ יִקים ִלְרׁשָ ין ַצּדִ   ֵאינֹו ַמְבִחין ּבֵ

ה,  ִחּלָ יִקים תְּ ּדִ ְתִחיל ִמן ַהּצַ ּמַ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ע"ׁשֶ יק ְוָרׁשָ ְך ַצּדִ י ִמּמֵ   . "(יחזקאל כא, ח) "ְוִהְכַרּתִ

  
ֵכי    : ַרב יֹוֵסףּבָ

י ַהאי ַנִמי ְלַאִין דֹוִמיּכוּ     ?!ןּלֵ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ְייהוּ     ,ִטיבּוָתא הּוא ְלַגּבַ

ְכִתיב:  יק"ּדִ ּדִ ֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהּצַ י ִמּפְ   .(ישעיה נז, א) "ּכִ
  

  רש"י
הכי גרסינן כולי האי נמי לאין 

. כלומר להבל חשובים דומין
   שקודמים לפורענות:הצדיקים 

. שלא יראו ברעה טיבותא הוא
  העתידה לבא דכתיב כו': 

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

108

        בבבב- - - - ס, אס, אס, אס, א .66
  :  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֵנס ָאָדם ּבְ    ס,ב   , בראשית א, ד)( "ִכי טֹוב"ְלעֹוָלם ִיכָּ
  , "ִכי טֹוב"ְוֵיֵצא ּבְ 

ֱאַמר:  ּנֶ יתֹו ַעד ּבֶקר"ׁשֶ ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ    .כב)(שמות יב,  "ְוַאּתֶ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ס ַרְגֶליָך," ּנֵ ִעיר ּכַ ֶבר ּבָ    ּדֶ

ֱאַמר: ּנֶ יתֹו ַעד ּבֶקר" ׁשֶ ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ   , (שמות יב, כב) "ְוַאּתֶ
י ּבֹ  :ְואֹוֵמר ֲעֶדךָ א ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹ "ֵלְך ַעּמִ ָלְתָך ּבַ   , (ישעיהו כו, כ) 10"ר ּדְ

ל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה""ִמחּוץ  ְואֹוֵמר: ּכֶ ׁשַ   . "(דברים לב, כה) ּתְ
  

   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

יָמָמא  ֵליְלָיא, ֲאָבל ּבִ י ּבְ יָמא: ָהֵני ִמיּלֵ   לֹא,  -ְוִכי ּתֵ
ַמע א ׁשְ ָלְתָך" :ּתָ י ּבא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹור ּדְ   . (ישעיהו כו, כ) "ֵלְך ַעּמִ

  
י  יָמא: ָהֵני ִמיּלֵ איְוִכי ּתֵ ּוָ א ֵאיָמה ִמּגַ ֵליכָּ   , ֵהיָכא ּדְ

ָעְלָמא ְטֵפי ַמֲעֵלי א ּבְ ַצְווּתָ י ּבְ יֵני ֱאיָנׁשֵ י ָנֵפיק ָיֵתיב ּבֵ אי, כִּ ּוָ א ֵאיָמה ִמּגַ ִאיכָּ    ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
ַמע א ׁשְ ל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה" :ּתָ ּכֶ ׁשַ ב  - "ִמחּוץ ּתְ ל ֶחֶרב" -  "ֵמֲחָדִרים ֵאיָמה"ּדְ ַאף ַעל ּגַ ּכֶ ׁשַ   . "ִמחּוץ ּתְ

  
י ָרָבא ּוֵ ן ִרְתָחא ָהֵוי ָסַכר כַּ ִעיּדַ    ,ּבְ

ְכִתיב ַחּלֹוֵנינּו" :ּדִ י ָעָלה ָמֶות ּבְ   . (ירמיה ט, כ) "ּכִ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ר ַרְגֶליָך," ּזֵ ִעיר ּפַ    ָרָעב ּבָ

ֱאַמר: ּנֶ ֵרד ַאְבָרם  ׁשֶ ָאֶרץ ַוּיֵ ם""ַוְיִהי ָרָעב ּבָ   , (בראשית יב, י) ִמְצַרְיָמה ָלגּור ׁשָ
ם" :ְואֹוֵמר ִעיר ָוַמְתנּו ׁשָ   . (מלכים ב ז, ד) "ִאם ָאַמְרנּו ָנבֹוא ָהִעיר ְוָהָרָעב ּבָ

  
   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 

א ְסֵפק ְנָפׁשֹות.  ֵליכָּ י ֵהיָכא ּדְ יָמא: ָהֵני ִמיּלֵ   ְוִכי ּתֵ
א ְסֵפק ְנָפׁשֹות  ִאיכָּ   לֹא,  -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

ַמע א ׁשְ נּו ִנְחֶיה" :ּתָ ָלה ֶאל ַמֲחֵנה ֲאָרם ִאם ְיַחּיֻ   . (מלכים ב ז, ד) "ְלכּו ְוִנּפְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִעיר " ֶבר ּבָ    –ּדֶ

ֶרְך,  ֶאְמַצע ַהּדֶ ְך ָאָדם ּבְ   ַאל ְיַהּלֵ
ךְ  ֶות ְמַהּלֵ ְלַאְך ַהּמָ ּמַ ֵני ׁשֶ ָרִכים, ִמּפְ ֶאְמַצע ַהּדְ    ּבְ

יָון ּדְ  י ְלֶהְדָיאּכֵ יִהיָבא ֵליּה ְרׁשּוָתא ַמְסּגֵ    .ּדִ
לֹום ִעיר  ׁשָ    –ּבָ

י ְדָרִכים,  ִצּדֵ ְך ּבְ   ַאל ְיַהּלֵ
יּדְ  י ַחּבּוֵיי ּוַמְסּגֵ ֵלית ֵליּה ְרׁשּוָתא, ִמַחּבֵ יָון ּדְ   . "ּכֵ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִעיר " ֶבר ּבָ    –ּדֶ

ֶנֶסת,  ֵנס ָאָדם ָיִחיד ְלֵבית ַהּכְ   ַאל ִיּכָ
ְלַאךְ  ּמַ ָליו ׁשֶ ם ּכֵ ֶות ַמְפִקיד ׁשָ   . "ַהּמָ

  
ֵקי ְרּדְ יּה ּדַ ָלא ָקרּו ּבֵ י ֵהיָכא ּדְ    ,ְוָהֵני ִמיּלֵ

יּה  ָרהְולֹא ְמַצּלּו ּבֵ   . ֲעׂשָ
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ֲעֶדָך   ָלְתָך ּבַ י ּבא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגר ּדְ ֲעֶדָך "ֵלְך ַעּמִ ָלְתָך ּבַ י ּבא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגר ּדְ ֲעֶדָך "ֵלְך ַעּמִ ָלְתָך ּבַ י ּבא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגר ּדְ ֲעֶדָך "ֵלְך ַעּמִ ָלְתָך ּבַ י ּבא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגר ּדְ  """"חבי כמעט רגע עד יעבור זעם"ֵלְך ַעּמִ

  רש"י
. בעוד חמה זורחת ילין בכי טוב

במלון ולא ימתין עד שתחשך 
ולבקר לא ישכים לצאת עד 
שיאיר כי טוב לישנא מעליא 
האור כי טוב כלומר טוב הוא 
לצאת בו וליכנס בו מפני 

   המזיקין והליסטין:
   . חרבו של מלאך המות:חרב

. אימת מות של מלאך אימה
   ולא בגלוי כל כך:

   . דבר:רתחא
   . סתם חלונות:סכר כוי

. בארבעה אנשים אם אמרנו כו'
   מצורעים:

. במקום דליכא ספק נפשות
   שתגלה שם:

דקרא ועתה . וסיפיה תא שמע
לכו ונפלה אל מחנה ארם אם 

   יחיונו נחיה וגו':
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָלִבים ּבֹוִכים " א ָלִעיר,  - ּכְ ֶות ּבָ   ַמְלַאְך ַהּמָ

ֲחִקים  ָלִבים ְמׂשַ א ָלִעיר - ּכְ ִביא ּבָ הּו ַהּנָ   . "ֵאִלּיָ
  

הּו  ֵלית ּבְ י ּדְ   .ְנֵקָבהְוָהֵני ִמיּלֵ
  
  
        

  רש"י
. דהתם וה''מ דלית בהו נקבה

   משום נקבה הוא דעבדי:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        בבבב    ס,ס,ס,ס, .67
יּה  ַרב ַאִסיוְ  ַרב ַאִמיָיֵתיב  יּדְ ַקּמֵ ָחא ַרּבִ    .ִיְצָחק ַנּפָ

ָתא,  :ָמר ָאַמר ֵליּה  ַמְעּתְ   ֵליָמא ָמר ׁשְ
אּוָמר ָאַמר ֵליּה  ְדּתָ   .: ֵליָמא ָמר ַאּגַ

א  ְדּתָ ַתח ְלֵמיַמר ַאּגַ ֵביק ָמר,  -ּפָ   ְולֹא ׁשָ
ָתא  ַמְעּתְ ַתח ְלֵמיַמר ׁשְ ֵביק ָמר.  -ּפָ   ְולֹא ׁשָ

ָבר ּדֹוֶמה?  ל, ְלָמה ַהּדָ   ָאַמר ָלֶהם: ֶאְמׁשֹול ָלֶכם ָמׁשָ
ה ְוַאַחת ְזֵקיָנה.  ים, ַאַחת ַיְלּדָ י ָנׁשִ ּתֵ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ   ְלָאָדם ׁשֶ

ֶטת  ה ְמַלּקֶ חֹורֹותַיְלּדָ ֶטת לֹו ׁשְ אן ,לֹו ְלָבנֹות, ְזֵקיָנה ְמַלּקֶ אן ּוִמכָּ   .ִנְמָצא ֵקֵרַח ִמכָּ
  

ְוָיא ְלַתְרַוְייכּו, ׁשַ ָתא ּדְ     ָאַמר ָלֶהן: ִאי ָהִכי, ֵאיָמא ְלכּו ִמּלְ
י ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קִצים"    .(שמות כב, ה) "ּכִ

ֵצא"   ֵמַעְצָמּה,  -  "ּתֵ
ם ַהּמַ  ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ֵעָרה""ׁשַ   . (שמות כב, ה) ְבִער ֶאת ַהּבְ

י.  ִהְבַעְרּתִ ֵעָרה ׁשֶ ם ֶאת ַהּבְ ּלֵ רּוְך הּוא: ָעַלי ְלׁשַ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ
ִצּיֹון,  יִתי ֵאׁש ּבְ   ֲאִני ִהּצִ

ֱאַמר:  ּנֶ ִצּיֹון ַוּתאַכל ְיסֹדֶתיָה""ׁשֶ ת ֵאׁש ּבְ ּצֶ   , (איכה ד, יא) 11ַוּיַ
ֵאׁש,    ַוֲאִני ָעִתיד ִלְבנֹוָתּה ּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ ּה ׁשֶ תֹוָכּה"... "ַוֲאִני ֶאְהֶיה ּלָ   . (זכריה ב, ט) חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ּוְלָכבֹוד ֶאְהֶיה ּבְ
ָתא ַמְעּתְ    :ׁשְ

ִנְזֵקי גּופוֹ  ים ּבְ ִנְזֵקי ָממֹונֹו, ְוִסּיֵ תּוב ּבְ ַתח ַהכָּ    .ּפָ
ֹו  ּום לֹוַמר ְלָך: ִאׁשּ יוִמׁשּ   . ִחּצָ
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ִציֹּון ַוּתאַכל כלה ה' את חמתו... """"  ת ֵאׁש ּבְ ּצֶ ִציֹּון ַוּתאַכל ַוּיַ ת ֵאׁש ּבְ ּצֶ ִציֹּון ַוּתאַכל ַוּיַ ת ֵאׁש ּבְ ּצֶ ִציֹּון ַוּתאַכל ַוּיַ ת ֵאׁש ּבְ ּצֶ  ְיסֹדֶתיָה"ְיסֹדֶתיָה"ְיסֹדֶתיָה"ְיסֹדֶתיָה"ַוּיַ

  רש"י
. אגדתא דשוויא לתרוייכו

ושמעתתא בדבר אחד ושניכם 
   שוין בה שתתרצו ותחפצו בה:

אנחנו גרמנו לו . כי תצא מעצמה
שקלקלנו והבטיח הקב''ה 

   לשלם כאילו הוא הבעירה:
. שהזיק פתח הכתוב בנזקי

ממונו דכתיב כי תצא משמע 
מעצמה שהדליק בתוך שלו 

   והלכה ודלקה בתוך של חבירו:
. שקראו וסיים בנזקי גופו

   מבעיר בידים:
. כזורק חץ שמזיק משום חציו

למרחוק דאיהו גופיה עביד הכא 
הו גופיה עביד ונפקא נמי אי

מיניה לחייבו בד' דברים אם 
הוזק בה אדם כדאמרינן בפ''ב 

   (דף כג.):
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        סא, אסא, אסא, אסא, א    ––––    ס, בס, בס, בס, ב .68
ה ָדִוד ַוּיאַמר ְתַאּוֶ ֵקִני ַמִים ִמּבֹ  :"ַוּיִ ַעראִמי ַיׁשְ ָ ׁשּ ר ּבַ ית ֶלֶחם ֲאׁשֶ    ?ר ּבֵ

ים ּתִ ַמֲחֵנה ְפִלׁשְ ּבֹוִרים ּבְ ת ַהּגִ לׁשֶ ְבְקעּו ׁשְ    ,ַוּיִ
ֲאבּו ַמִים ִמּבֹ  ׁשְ ַער"ַוּיִ ַ ׁשּ ר ּבַ ית ֶלֶחם ֲאׁשֶ    .טז)- (שמואל ב כג, טו    אר ּבֵ

        
ֲעָיא ֵליּה     ?ַמאי ָקא ִמיּבָ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאָאַמר 

ֲעָיא ֵליּה  ֵאׁש ָקִמיּבָ    ,ָטמּון ּבָ
יִאי כְּ  ַנן,  ַרּבִ ַרּבָ   ְיהּוָדה, ִאי כְּ

טּו ֵליּה ַמאי  טּו ֵליּה ּוָפׁשְ ָפׁשְ   .ּדְ
  

  ָאַמר:  ַרב הּוָנא
ים  ִדיׁשִ עֹוִרים ּדִ ּגְ ָרֵאל ָהווּ ּדְ ׂשְ הּו,  ,ִיׂשְ ים ּבְ ּתִ ִלׁשְ ֵרי ּפְ ּמְ ָהוּו ִמּטַ   ּדְ

ָממֹון ֲחֵבירוֹ  יל ַעְצמֹו ּבְ ֲעָיא ֵליּה: ַמהּו ְלַהּצִ   ?ְוָקא ִמיּבָ
ָממֹון ֲחֵבירֹו,  יל ַעְצמֹו ּבְ ְלחּו ֵליּה: ָאסּור ְלַהּצִ   ׁשָ

ה, וּ  ה ֶמֶלְך ַאּתָ ֶרךְ ֲאָבל ַאּתָ ָידֹו.  ,ֶמֶלְך ּפֹוֵרץ ַלֲעׂשֹות לֹו ּדֶ   ְוֵאין מֹוִחין ּבְ
  
ַנןוְ  יָמא ַרּבָ ר ָמִרי, ְוִאיּתֵ ה ּבַ   , ָאְמרּו: ַרּבָ

ים  ִדיׁשִ עֹוִרין ּדִ ּגְ ָרֵאל ָהווּ ּדְ ׂשְ ין  ִיׂשְ ים ּדַ ּוְגִדיׁשִ ים, ּדִ ֲעָדׁשִ ּתִ ִלׁשְ   ּפְ
עֹוִרין  ל ׂשְ ין ׁשֶ ִדיׁשִ ֲעָיא ְלהּו: ַמהּו ִליּטֹול ּגְ ֶהְמּתֹו, ּדְ ְוָקא ִמיּבָ ן ִלְפֵני ּבְ ָרֵאל ִליּתֵ   ִיׂשְ

ים  ל ֲעָדׁשִ ין ׁשֶ ִדיׁשִ ם ּגְ ּלֵ ים? ּדִ ַעל ְמָנת ְלׁשַ ּתִ ִלׁשְ   ּפְ
ְלחּו ֵליּה:  יב וֹ "ֲחבׁשָ ם"ל ָיׁשִ ּלֵ ֵזָלה ְיׁשַ ע ּגְ   , (יחזקאל לג, טו) ָרׁשָ

ם  ּלֵ ֵזיָלה ְמׁשַ ּגְ י ׁשֶ ע הּוא,  - ַאף ַעל ּפִ   ָרׁשָ
ה,  ה ֶמֶלְך ַאּתָ   ֲאָבל ַאּתָ

ֶרךְ  ָידֹו.  ,ּוֶמֶלְך ּפֹוֵרץ ַלֲעׂשֹות לֹו ּדֶ   ְוֵאין מֹוִחין ּבְ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ   ְלַאְחלּוֵפי,  :ּבִ
ְכִתיב  ים"ַחד ְקָרא: ַהְיינּו ּדִ ֶדה ְמֵלָאה ֲעָדׁשִ ָ ם ֶחְלַקת ַהׂשּ ִהי ׁשָ   , (שמואל ב כג, יא) "ַוּתְ

עֹוִרים" :ּוְכִתיב ַחד ְקָרא ֶדה ְמֵלָאה ׂשְ ָ ִהי ֶחְלַקת ַהׂשּ    .(דברי הימים א יא, יג) "ַוּתְ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ֵרי ְקָרֵאי?  -  ְלִמְקֵלי :ֶאּלָ ֲעָיא ְלהּו ְלָהֵני ּתְ   ַמאי ִאיּבַ

  
  : ָאַמר ָלךְ 

ים  ִדיׁשִ ָהוּו ַנִמי ּגְ ים ּדַ ּדְ הּו ּדְ ֲעָדׁשִ רּו ּבְ ּמְ ָהוּו ִמיּטַ ָרֵאל ּדְ יםִיׂשְ ּתִ ִלׁשְ   .ּפְ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ    ,ְלִמְקֵלי :ּבִ
ְכִתיב:  תֹוְך ַהֶחְלָקהַהְיינּו ּדִ ב ּבְ ְתַיּצֵ יֶלָה" "ַוּיִ ּצִ   , (שמואל ב כג, יב) ַוּיַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ יֶלָה"ַמאי  -ְלַאְחלּוֵפי  :ֶאּלָ ּצִ   ? "ַוּיַ
  
ַבק ְלהּו ְלַאְחלּוֵפיּדְ     .לֹא ׁשְ
  

י ְרּתֵ ָלָמא ָהֵני ּתַ ׁשְ ֵרי ְקָרֵאי.  - ּבִ ְכִתיב ּתְ   ַהְיינּו ּדִ
ָאַמר   סא,א א ְלַמאן ּדְ ֲעָיא ֵליּה  :ֶאּלָ ֵאׁש ָקִמיּבָ ֵעי ֵליּה ְקָרֵאי -ָטמּון ּבָ    ?ַמאי ִאיּבָ

  
  : ָאַמר ָלךְ 

ֲעָיא ֵליּה     .ָטמּון ַוֲחָדא ֵמָהָנְך ָקִמיּבָ
  

י  ְרּתֵ ָאַמר ָהֵני ּתַ ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ְכִתיב:  -ּבִ ּתֹוָתם"ַהְיינּו ּדִ   , (שמואל ב כג, טז) "ְולֹא ָאָבה ִלׁשְ
יָון: ָאַמר א ִאיּסּוָרא כֵּ ִאיכָּ   לֹא ִניָחא ִלי.  ,ּדְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִדי  :ֶאּלָ ֲעָיא ֵליּה, ִמכְּ ֵאׁש ָקא ִמּבָ ָמָראָטמּון ּבָ ְלחּו ֵליּה ּדְ הּוא  ּגְ ּתֹוָתם"ַמאי  ,ׁשָ   ? "לֹא ָאָבה ִלׁשְ
  
ַמְייהוּ ּדְ  ְ    .לֹא ָאְמִריְנהּו ִמׁשּ

  רש"י
. סנהדרין זקני אשר בשער

   השער:
. טמון באש קמיבעיא ליה

מעשה בא לפניו במחנה ששרפו 
אנשיו גדיש של ישראל ונצרך 
לשאול הלכה אם חייבין לשלם 
כלים הטמונים בתוכו כר' 

   יהודה או פטורין כרבנן:
. אקרא גדישין דשעורין הוו

ותהי חלקת השדה סמיך דכתיב 
   מלאה שעורין:

. גדר שדה אחרים מלך פורץ
לעשות לו דרך ולאוכלוסין שלו 
דאמרי' בב''ב (דף ק:) דרך 

   המלך אין לה שיעור:
. בדברי מלאה שעורים כו'

   הימים:
   . בספר שמואל:מלאה עדשים

. שלא ישרפוה הואיל ויצילה
ואסור להציל את עצמו בממון 

  חבירו: 
לי ולא גרסינן . קראי למה ה''ג

   תרי:
. לא נצרך מכדי גמרא שלחו ליה

אלא ללמוד הלכה כמו ששלחו 
   לו ומאי ולא אבה:
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מּוֵאל ָהָרָמִתי:  ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ ית ּדִ י ִמּבֵ ַלּנִ ְך ְמקּוּבְ   ָאַמר: כָּ
ל ַהּמֹוֵסר ַעְצ  ְבֵרי תֹוָרהכָּ מוֹ ֵאין אוֹ  - מֹו ָלמּות ַעל ּדִ ְ ַבר ֲהָלָכה ִמׁשּ   . ְמִרים ּדְ

  
ְך אֹ  ּסֵ    ,(שמואל ב כג, טז) ָתם ַלה'""ַוּיַ

י  ְרּתֵ ָאַמר ָהֵני ּתַ ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ַמִים.  -ּבִ ם ׁשָ ֲעַבד ְלׁשֵ ּום ּדַ   ִמׁשּ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ֵאׁש  :ֶאּלָ ְך אֹ ַמאי  - ָטמּון ּבָ ּסֵ   ? ָתם ַלה'""ַוּיַ

  
ָמא ּדִ  ָאְמִריְנהּו ִמׁשְ ָמָראּדְ    .ּגְ

  
 

  רש"י
. כיון דאיכא דעבד לשם שמים

   גבי איניש דעלמא:איסורא 
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        סא, אסא, אסא, אסא, א .69

ָנה             ִמׁשְ
ע ַאּמֹות,  בֹוהַּ ַאְרּבַ הּוא ּגָ ֵדר ׁשֶ   ָעְבָרה ּגָ

ים,  ֶרְך ָהַרּבִ   אֹו ּדֶ
  , אֹו ָנָהר

טּור   .  ּפָ
   

ָמָרא             ּגְ
   :ְוָהַתְנָיא

ע ַאּמֹות " בֹוהַּ ַאְרּבַ הּוא ּגָ ֵדר ׁשֶ יב –ָעְבָרה ּגָ   ! "ַחּיָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ה,  יב ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ יָדן, ָקא ָחׁשֵ א ּדִ ּנָ   ּתַ

ׁש ַאּמֹות  טּור,  -ׁשֵ   ּפָ
טּור,  - ָחֵמׁש ַאּמֹות    ּפָ

ע ַאּמֹות  טּור.  -ַעד ַאְרּבַ   ּפָ
ָרא  א ּבָ ּנָ יב -ּתַ ה ְלַמְעָלה ָקא ָחׁשֵ ַמּטָ    ,ִמּלְ

י ַאּמֹות  ּתֵ יב,  -ׁשְ   ַחּיָ
לׁש ַאּמֹות  יב,  -ׁשָ   ַחּיָ

ע ַאּמֹות  יב.  -ַעד ַאְרּבַ   ַחּיָ
  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ע ַאּמֹות" ָאְמרּו  "ַאְרּבַ טּור"ּדְ ׁשֶ ֵדה קֹוִצים.  -  "ּפָ ׂשְ   ֲאִפיּלּו ּבִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ַפת קֹוִצים ּוְלַמְעָלה וּ  ְ ע ַאּמֹות.  - ִמׂשּ   ַאְרּבַ
  
  

  : ַרבָאַמר 
קֹוַלַחת,  א ּבְ נּו, ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ֶפתֲאָבל  ִנְכּפֶ יב -  ּבְ ה ַחּיָ    .ֲאִפיּלּו ַעד ֵמָאה ַאּמָ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ֶפת,  ִנְכּפֶ   ַמְתִניִתין ּבְ
הּוא  ל ׁשֶ קֹוַלַחת ֲאִפיּלּו כָּ טּור.  -ֲאָבל ּבְ   ּפָ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ   ַרב: ּדְ ּתַ

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ קֹוַלַחת,  :ּבַ   ּבְ
ֶפת ִנְכּפֶ יב.  -ֲאִפיּלּו ַעד ֵמָאה ִמיל  ,ים ְמצּוִיין ָלּה ְוֵעִצ  ,ֲאָבל ּבְ   ַחּיָ

מֹוֶנה ַאּמֹות  ֵהם ְרָחִבים ׁשְ לּוִלית ׁשֶ טּור –ָעְבָרה ָנָהר אֹו ׁשְ    ."ּפָ
  
  

  רש"י
  מתני' 

מעגלות . י''ו אמות דרך הרבים
דדגלי מדבר ילפינן במסכת 
שבת (ד' צח:): גמ' תנא דידן 
קא חשיב מלמעלה למטה שש 
אמות או חמש אמות או ד' 
אמות פטור. דס''ל עד ועד 

   בכלל:
ותנא ברא קחשיב מלמטה 
למעלה שתי אמות או שלש 

. וד' אמות פטור אמות חייב
דס''ל עד ולא עד בכלל וכולן 
שוין בד' אמות דפטור לתנא 
דידן עד ועד בכלל לתנא ברא עד 

   ולא עד בכלל:
. אפילו ואפילו בשדה קוצים

היתה שדה שקופצת [לשם] 
האור מעל לגדר מלאה קוצים 
שנוח האש לבער בה ולדלג 

   פטור:
   . דפטור:לא שנו

. אש שקולח אלא בקולחת
   מתמר ועולה למעלה:

. שהרוח מטה אותה אבל נכפפת
וכופה לצדדין ומפסיק השלהבת 

ולגת לשון מורי. לישנא וד
אחרינא נכפפת אש נמוכה 
הולכת ונסרכת בעשבים 
ובקסמים שעל גבי קרקע הלכך 
אפילו עברה דרך רה''ר רחב 

   מאד חייב:
. דאם במה דברים אמורים
   עברה דרך רה''ר פטור:

   . לקמיה מפרש:שלולית
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        סא, אסא, אסא, אסא, א .70
ים " ֶרְך ָהַרּבִ טּור... ּדֶ   ."ּפָ
  

א?  ּנָ   ַמאן ּתַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י   .ֱאִליֶעֶזר ִהיא ַרּבִ

  
ְתַנן   : ּדִ

י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ים ֶדֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵרה ַאּמֹות ּכְ ׁש ֶעׂשְ   .  "ׁשֵ

   
  
  

  רש"י
   . במתניתין:ר''א
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        בבבב- - - - סא, אסא, אסא, אסא, א .71
טּור -... אֹו ָנָהר "   . "ּפָ
  

  ָאַמר:  ַרב
ׁש.    ָנָהר ַמּמָ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ֵאי.  ַדּלָ   ָאִריָתא ּדְ
  

ָאַמר ׁש " :ַמאן ּדְ א.  - "ָנָהר ַמּמָ א ַמּיָ ֵליכָּ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ
ָאַמר ֵאי" :ּוַמאן ּדְ ַדּלָ א  - "ָאִריָתא ּדְ יּה ַמּיָ   ִאין,  - ִאי ִאית ּבֵ

א        יּה ַמּיָ   לֹא.  -ֲאָבל ֵלית ּבֵ
  
  
  

ַנן ָהָתם:    ּתְ
ָאה"   : ְוֵאּלּו ַמְפִסיִקין ַלּפֵ

ַחל,    ַהּנַ
לּוִלית,  ְ   ְוַהׁשּ

ִחיד,    ְוֶדֶרְך ַהּיָ
יםְוֶדֶרְך    . "ָהַרּבִ

  
לּוִלית"ַמאי    ? "ׁשְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ִמים ׁשֹוְלִלין  י ְגׁשָ ּמֵ םָמקֹום ׁשֶ   .ׁשָ
  

יָבי יָאַמר  ַרב ּבֵ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
יָה.  ָלל ַלֲאַגּפֶ ֶקת ׁשָ ַחּלֶ ּמְ ִים ׁשֶ ת ַהּמַ   ַאּמַ

  
ָאַמר ִמים ׁשֹוְלִלין" :ַמאן ּדְ י ְגׁשָ ּמֵ ם ָמקֹום ׁשֶ ִים - " ׁשָ ת ַהּמַ ן ַאּמַ כֵּ ל ׁשֶ    .כָּ

ָאַמר ִים" :ּוַמאן ּדְ ת ַהּמַ ם  -" ַאּמַ ִמים ׁשֹוְלִלין ׁשָ י ְגׁשָ ּמֵ   לֹא ַמְפְסִקי,  - ֲאָבל ָמקֹום ׁשֶ
ָהְנהּו    סא,ב ַאְרָעא^'ּדְ אְגֵני ּדְ    .ִמְקרוּ  'ּבָ

  
  

  רש"י
. יאור קטן אריתא דדלאי

   שדולין ממנו ומשקין שדות:
מאן דאמר נהר ממש אע''ג 

. דהואיל ורחב דלית ביה מיא
   כדרך הרבים:הוי 

. להניח פאה מפסיקין לפאה
   מכל אחד ואחד:

. שדה מכאן ושדה מכאן הנחל
ונחל עמוק באמצע חייב להניח 

   פאה מכל אחד ואחד:
   . ארבע אמות:דרך היחיד

. מתקבצין כמו מן השלל שוללין
של ביצים (ביצה דף ז.) דבר 
אחר לשון שלל ומלקוח (במדבר 

   לא) דבר המקובץ:
. אגפיהשמחלקת שלל ל

שמשקין אותן ממנה והן עושין 
  פירות: 

. כמו באגנות (שמות כד) באגני
  קוניי''ש בלע''ז:
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            סא, בסא, בסא, בסא, ב .72

ָנה             ִמׁשְ
ֵליָקה?  ֲעבֹור ַהּדְ ה, תַּ ּמָ ּלֹו, ַעד ּכַ תֹוְך ׁשֶ ְדִליק ּבְ   ַהּמַ

י ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבֶ
ית ּכֹור.  ֶאְמַצע ּבֵ ִאיּלּו הּוא ּבְ   רֹוִאין אֹותֹו ּכְ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ֵרה ַאּמֹות,  ׁש ֶעׂשְ   ׁשֵ

ים.  ֶדֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּכְ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

ה.  ים ַאּמָ ִ   ֲחִמׁשּ
י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ם ְיׁשַ  ּלֵ ֵעָרה""ׁשַ ְבִער ֶאת ַהּבְ ם ַהּמַ ֵליָקה -  (שמות כב, ה) ּלֵ   .  ַהּכל ְלִפי ַהּדְ
   

ָמָרא             ּגְ
יְוֵלית ֵליּה לְ  ְדֵליָקה? ַרּבִ יעּוָרא ּבִ ְמעֹון, ׁשִ   !ׁשִ

   :ְוָהְתַנן
ע " ּבֹו ּגֹוַבּה ַאְרּבַ ן ֵיׁש ַעל ּגַ א ִאם ּכֵ ִית ֶאּלָ תֹוְך ַהּבַ ּנּור ּבְ    ,ַאּמֹותלֹא ַיֲעִמיד ָאָדם תַּ

יה  ֲעִלּיָ ה ְטָפִחים,  -ָהָיה ַמֲעִמידֹו ּבַ לׁשָ יו, ַמֲעִזיָבה ׁשְ ְחתָּ ֵהא תַּ ּיְ   ַעד ׁשֶ
יָרה    ֶטַפח.  -ּוַבּכִ

יק  יק.  - ְוִאם ִהּזִ ִהּזִ ֶ ם ַמה ׁשּ ּלֵ   ְמׁשַ
י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

טּור  יק ּפָ ִאם ִהּזִ א ׁשֶ לּו ֶאּלָ יעּוִרין ַהּלָ םלֹא ֶנֶאְמרּו ׁשִ ּלֵ ׁשַ    !"ִמּלְ
  

ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
ֵליָקה.    ַהּכל ְלִפי ּגֹוַבּה ַהּדְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ

יֲהָלָכה כְּ  ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוֵכן ָאַמר    : ׁשְ
יֲהָלָכה כְּ  ְמעֹון.   ַרּבִ   ׁשִ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

חצי . אם יש לו באמצע בית כור
בית כור לכל רוח פטור 
ובקולחת שדילגה וכדאוקימנא 
אבל נכפפת בוערת והולכת כל 

   שעה אפילו עד מאה מיל חייב:
. קס''ד ה''ק הכל לפי הדליקה

הכל ישלם כל כמה שהדליק בין 
   רחוק בין קרוב:

  
  גמ' 

. בני העיר מעכבין לא יעמיד
   עליו שלא תבער האש בתקרה:

תקרה . טיח של סיד על מעזיבה
ודומה לו בספר עזרא (נחמיה ג) 
ויעזבו (את) ירושלים עד 

   החומה:
. שפחותה מתנור ואין ובכירה

   מבעירין בתוכה אש גדול:
. כשהאש גבוהה לפי גובה

  וגדולה קופצת למרחוק:
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ָנה             ִמׁשְ
ִדיׁש ְוָהיּו  ְדִליק ֶאת ַהּגָ ִלים ְוָדְלקּו,  ּבוֹ ַהּמַ   ּכֵ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
תֹוכֹו,  ּבְ ֶ ם ַמה ׁשּ ּלֵ   ְמׁשַ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
עֹוִרין ל ׂשְ ין אֹו ׁשֶ ל ִחטִּ ִדיׁש ׁשֶ א ּגָ ם ֶאּלָ ּלֵ    .ֵאינֹו ְמׁשַ

  

ַרף ִעּמֹו  פּות לֹו, ְוֶעֶבד ָסמּוְך לֹו ְוִנׂשְ ִדי ּכָ יב.  -ָהָיה ּגְ   ַחּיָ
פּות ַרף ִעּמֹו , לוֹ  ֶעֶבד ּכָ טּור –ּוְגִדי ָסמּוְך לֹו ְוִנׂשְ    .ּפָ

  

יְל  ֲחָכִמיםּומֹוִדים  יָרה ְיהּוָדה ַרּבִ ַמְדִליק ֶאת ַהּבִ תֹוָכּה,  - ּבְ ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם ּכָ ּלֵ הּוא ְמׁשַ   ׁשֶ
נֵ  ֶרְך ּבְ ן ּדֶ ּכֵ יםׁשֶ תִּ ּבָ יַח ּבַ   .  י ָאָדם ְלַהּנִ

   
ָמָרא             ּגְ

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
ל ֲחֵבירֹו,  תֹוְך ׁשֶ ּלֹו ְוָהְלָכה ְוָאְכָלה ּבְ תֹוְך ׁשֶ ַמְדִליק ּבְ   ַמֲחלֹוֶקת ּבְ

יּדְ  ֵאׁש,  ַרּבִ ְזֵקי ָטמּון ּבָ יב ַאּנִ   ְיהּוָדה ְמַחּיֵ
ְטִרי,  ַנן ּפָ   ְוַרּבָ

ל ֲחֵבירֹו  תֹוְך ׁשֶ ַמְדִליק ּבְ תֹוכֹו. -ֲאָבל ּבְ ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם כָּ ּלֵ ְבֵרי ַהּכל, ְמׁשַ    ּדִ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ָתֵני ֵסיָפא    :ִאי ָהִכי, ַאּדְ

יְל  ֲחָכִמיםמֹוִדים " יָרה  ְיהּוָדה ַרּבִ ַמְדִליק ֶאת ַהּבִ תֹוָכּה,  -ּבְ ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם ּכָ ּלֵ ׁשַ ּמְ   ׁשֶ
ים תִּ ּבָ יַח ּבַ ֵני ָאָדם ְלַהּנִ ֶרְך ּבְ ן ּדֶ ּכֵ    ."ׁשֶ

ִדיָדּה ,   ִלְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ
ה  ּמֶ ָבִרים ֲאמּוִריםּבַ ל ֲחֵבירֹו,  :ּדְ תֹוְך ׁשֶ ּלֹו ְוָהְלָכה ְוָאְכָלה ּבְ תֹוְך ׁשֶ ַמְדִליק ּבְ   ּבְ

ל ֲחֵבירֹו  תֹוְך ׁשֶ תֹוכֹו!  - ֲאָבל ַמְדִליק ּבְ ָהָיה ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם כָּ ּלֵ ְבֵרי ַהּכל ְמׁשַ   ּדִ
  

א    ,ֶאּלָ
  : ָרָבאָאַמר 

ִליִגי,  י ּפְ ַתְרּתֵ   ּבְ
ַמְד  ִליִגי ּבְ ל ֲחֵבירֹו, ּפְ תֹוְך ׁשֶ ּלֹו ְוָהְלָכה ְוָאְכָלה ּבְ תֹוְך ׁשֶ   ִליק ּבְ

יּדְ  יב  ַרּבִ ֵאׁש, ַא ְיהּוָדה ְמַחּיֵ   ָטמּון ּבָ
יב ַנן ָסְבִרי לֹא ִמַחּיַ    .ְוַרּבָ

ל ֲחֵבירֹו,  ׁשֶ ַמְדִליק ּבְ   ּוְפִליִגי ַנִמי ּבְ
יּדְ  תֹוכֹו, ַוֲאִפיּלּו ַאְרָנֵקי,  ַרּבִ ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם כָּ ּלֵ   ְיהּוָדה ָסַבר: ְמׁשַ

ַנן ָסְבִרי גֹון מֹוִריִגין ּוְכֵלי ָבָקר  :ְוַרּבָ ִדיׁש, כְּ ּגָ ן ְלַהְטִמין ּבַ ְרכָּ ּדַ ִלים ׁשֶ ם, ּדִ הּוא  -כֵּ ּלֵ   ְמׁשַ
ִדיׁש       ּגָ ן ְלַהְטִמין ּבַ ְרכָּ ֵאין ּדַ ִלים ׁשֶ ם. לֹא ְמ  -כֵּ ּלֵ   ׁשַ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִלים ְוָדְלקּו, " ִדיׁש ְוָהיּו ּבֹו ּכֵ ְדִליק ֶאת ַהּגָ   ַהּמַ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ּלֵ  תֹוכוֹ ְמׁשַ ָהָיה ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ    .ם ּכָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ם ּלֵ עֹוִרין.  ,ֵאינֹו ְמׁשַ ל ׂשְ ִדיׁש ׁשֶ ין אֹו ּגָ ל ִחטִּ ִדיׁש ׁשֶ א ּגָ   ֶאּלָ
בּוָאה. ִאיּלּו הּוא ָמֵלא תְּ ִלים ּכְ     ְורֹוִאין ְמקֹום ּכֵ

ל ֲחֵבירֹו,    סב,א תֹוְך ׁשֶ ּלֹו ְוָהְלָכה ְוָדְלָקה ּבְ תֹוְך ׁשֶ ַמְדִליק ּבְ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ה ּדְ ּמֶ   ּבַ
ל ֲחֵבירֹו  תֹוְך ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹ( –ֲאָבל ַמְדִליק ּבְ תֹוכֹו.  )לּדִ ָהָיה ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם ּכָ ּלֵ   ְמׁשַ

יּומֹוֶדה     :ֲחָכִמיםַל  ְיהּוָדה ַרּבִ
יׁש ְוִהְטִמין  ִדיׁש, ְוִהְגּדִ יׁש ּגָ ִאיל ָמקֹום ַלֲחֵבירֹו ְלַהְגּדִ ַמׁשְ    –ּבְ

ְלַבד.  ֵמי ָגִדיׁש ּבִ א ּדְ ם ֶאּלָ ּלֵ ֵאין ְמׁשַ   ׁשֶ

  רש"י
  מתני' 

אלא גדיש של חטין או גדיש 
. אם חטין חטין אם של שעורין

   שעורין שעורין:
. על היה גדי כפות לו כו' חייב

הגדי דבעלי חיים נמי אתרבו 
מאו הקמה ומשום דקם ליה 
בדרבה מיניה ליכא למפטריה 
דאינו חייב מיתה על העבד 

כפות היה לו  דהואיל ואינו
לברוח ופטור עליו ממיתה 
ומתשלומים אבל היה עבד כפות 
לו פטור אפילו על הגדי ועל 
הגדיש דחייב מיתה על העבד 
דכתיב נקם ינקם (שמות כא) 
וקם ליה בדרבה מיניה ואפי' לא 
התרו בו שאינו נהרג הא קי''ל 
(כתובות ד' לד:) דחייבי מיתות 
שוגגין פטורין ובגדי לא שני לן 

ין כפות לשאינו כפות ואיידי ב
דנקט בעבד נקט בגדי ואיכא 
דאמרי בגדי נמי דוקא נקט 
סמוך פטור דהיה לו לברוח 
והכי קאמר היה עבד כפות לו 
או גדי סמוך לו פטור ואע''ג 
דפשיט בשילהי פ' שני (כז.) 
שורו כממונו דאם הניח גחלת 
עליו ונשרף חייב התם הוא 
 דהניח על גבי שור דלא היה לו
לשור ליטול אבל הכא היה לו 

   לברוח:
  

  גמ' 
. אין לו רשות בתוך של חבירו

   והוי כמאבד בידים:
. בתוך של במדליק את הבירה

חבירו הוא ואפ''ה יהיב טעם 
משום דדרך בני אדם להניח 

   כלים בבתים אבל גדיש לא:
. בגדיש ולשמעינן אע''פ בדידה

שאין דרך להטמין בו חייב 
של חבירו  הואיל והדליק לתוך

   וכ''ש בירה:
בתרתי פליגי [פליגי] במדליק 

. ופטרי רבנן בתוך שלו כו'
אפילו כלים שדרכן להטמין 
בגדיש דהא גזירת הכתוב הוא 
דטמון באש פטור ור' יהודה 
מחייב אטמון ובכלים ל''ש 
אותן שאין דרכן להטמין ול''ש 

   אותן שדרכן להטמין:
   . מגדל גדול:בבירה

[נקובים] ובהן . קרשים מוריגין
יתידות ודשין בהן את 

  התבואה: 
. רבא ד''ה משלם מה שבתוכו

מתרץ לה לטעמיה בכלים 
   שדרכן להטמין בגדיש:

. אם הבעירו בעל אלא דמי גדיש
השדה דלא קביל עליה אלא 

  נטירותא דגדיש:
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ין יׁש ִחטִּ עֹוִרין,  ,ְלַהְגּדִ יׁש ׂשְ   ְוִהְגּדִ
עֹוִרין ין.  ,ׂשְ יׁש ִחטִּ   ְוִהְגּדִ

ין עֹוִרין,  ,ִחטִּ ׂשְ ן ּבִ   ְוִחיּפָ
עֹוִרין ים  ,ׂשְ ִחטִּ ן ּבְ    –ְוִחיּפָ

ם ֶא  ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ְלַבדׁשֶ עֹוִרין ּבִ ֵמי ׂשְ א ּדְ   . ּלָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֶסף הּוא",  ל כֶּ ֲהִרי ּבֹו ׁשֶ ה ְוָאַמר ָלּה "ִהּזָ ָ יַנר ָזָהב ְלִאׁשּ   ַהּנֹוֵתן ּדִ

יָקתֹו  יַנר ָזָהב,  -ִהּזִ ֶמת ּדִ ּלֶ   ְמׁשַ
יּה.  ְקּתֵ ַאּזַ יּה ּדְ ּבֵ ָאַמר ָלּה: ַמאי ֲהָוה ֵליְך ּגַ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ָעה ּבֹו  ׁשְ ֶסף,  -ּפָ ל כֶּ ֶמת ׁשֶ ּלֶ   ְמׁשַ
ָאְמָרה ֵליּה: יִלי ָעַלי.  ּדְ ַדֲהָבא לֹא ַקּבִ יִלי ָעַלי, ְנִטירּוָתא ּדְ א ַקּבִ ַכְסּפָ   ְנִטירּוָתא ּדְ

  
ַכיָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָמְרּדְ   : ַרב ַאׁשִ

   ,ָרָבא ַמְתִניתּו ָלּה ְד ַאּתּון ּבִ 
יָטא ָלן:  ׁשִ ְתִניָתא ּפְ   ֲאַנן ִמּמַ

עֹוִרין ְוִחיּפָ " עֹוִרין, ׂשְ ׂשְ ן ּבִ ין ְוִחיּפָ ין ִחטִּ ִחטִּ ְלַבד -ן ּבְ עֹוִרין ּבִ ֵמי ׂשְ א ּדְ ם ֶאּלָ ּלֵ   . "ֵאינֹו ְמׁשַ
יִלי ָעַלי,  ֲעֵרי ַקּבִ ׂשָ   ַאְלָמא ָאַמר ֵליּה: ְנִטירּוָתא ּדְ

יִלי ָעַלי.   ַדֲהָבא לֹא ַקּבִ   ָהָכא ַנִמי ָאְמָרה ֵליּה: ְנִטירּוָתא ּדְ
   

  
  
  

  רש"י
. אע''פ חטין וחיפן בשעורים

שנותן לו רשות לחטין אינו 
משלם אלא שעורין דאמר ליה 
לא ראיתי אלא שעורין לפיכך 

   לא נזהרתי בהן כל כך:
. מאי הוה ליך גביה דאזקתיה

בידים ששרפתו או שהשלכתו 
 לים ולא דמי למשאיל מקום
לחבירו להגדיש שעורין והגדיש 
חטים דאמרן לעיל אינו משלם 
אלא דמי שעורין דמבעיר לא 
מזיק בידים הוא אלא פושע 
כדכתיב כי תצא אש מעצמה 

   מפי המורה:
. לא שמרתו כדרך פשעה בו

   השומרים ואבד:
. משמיה [בדרבא] מתניתו לה

   דרבא אמריתו לה:
. נותן לו שעורין וחיפן בחטין

להגדיש שעורין ולא רשות 
   חטין:
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  : ַרבָאַמר 

ָתא לְ  ַמִעית ִמיּלְ יׁשְ   ְולֹא ָיַדְעָנא ַמאי ִהיא.  ְיהּוָדה ַרּבִ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ִמיַע ֵליּה?  א ַמאי ׁשְ   ְוָלא ָיַדע ַאּבָ

ילְ  יב ַעל ּדִ ְיהּוָדה  ַרּבִ ֵאׁש ְמַחּיֵ ַנת ִנְגָזל'ָעׂשּו  ,ִנְזֵקי ָטמּון ּבָ ּקָ וֹ  'ּתַ ִאׁשּ   .ּבְ
  
  

ֵעי    : ַאֵמיָמרּבָ
ַנת ִנְגָזל'ָעׂשּו  ּקָ ָמסֹור, אֹו לֹא?  'ּתַ   ּבְ

  
ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ַגְרֵמי  :ַאּלִ יָנא ּדְ ְייִניַנן ּדִ ֵעי ְלךָ  - ָלא ּדָ ּבָ ְייִניַנן. ּדְ  ,לֹא ּתִ   ָמסֹורֹות ַנִמי ָלא ּדָ

ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ֵעי ְלָך ַאּלִ ּבָ י ּתִ א כִּ ַגְרֵמי  :ֶאּלָ יָנא ּדְ ְייִניַנן ּדִ    –ּדָ
ֵקיל ע ְוׁשָ ּבַ ּתַ ִמׁשְ ָמסֹור, ּדְ ַנת ִנְגָזל ּבְ ּקָ   אֹו לֹא?  ,ָעׂשּו ּתַ

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  

ְבָרא ּדְ  ַחְבֵריּה ָב ַההּוא ּגַ א ּדְ ְכַסְפּתָ ַנֲהָרא ,ַטׁש ּבִ ְדֵייּה ּבְ    .ׁשַ
ּה.  ַגּוָ   ֲאָתא ָמֵריּה ְוָאַמר: ָהִכי ְוָהִכי ֲהָוה ִלי ּבְ

יָיֵתיב  ְווָנא ַמאי?  ַרב ַאׁשִ י ַהאי ּגַ יּה: כִּ ין ּבֵ   ְוָקא ְמַעּיֵ
  

ֵריּה לְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה  ֵריּה , ְוָאְמִרי ָלּה ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ ילְ  ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
   ?ַמְתִניִתיןָלאו ַהְיינּו 

ְתַנן    :ּדִ
יְל  ֲחָכִמיםּומֹוִדים "    :ְיהּוָדה ַרּבִ

יָרה  ַמְדִליק ֶאת ַהּבִ תֹוכֹו,  -ּבְ ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם ּכָ ּלֵ ׁשַ ּמְ   ׁשֶ
ים תִּ ּבָ יַח ּבַ ֵני ָאָדם ְלַהּנִ ֶרְך ּבְ ן ּדֶ ּכֵ   . "ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָקא ָטֵעין זּוֵזי    ָהָכא ַנִמי.  -ִאי ּדְ
ִניָתא :12ָהָכא ָקא ָטֵעין ַמְרּגָ    .ּדְ

  ַמאי? 
א, אֹו לֹא?  ְכַסְפּתָ ִניָתא ּבִ י ַמְרּגָ   ִמי ַמְנִחי ֱאיָנׁשֵ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

ילְ  ַרב ֵייָמרָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
יָרה ּבִ א ּבַ ַכְסּפָ ָסא ּדְ   ַמאי?  - ָטֵעין כָּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִאית  ַכְסּפָ ָחֵזיָנא ִאי ִאיִניׁש ֲאִמיד הּוא ּדְ ָסא ּדְ    .אֵליּה כָּ
ֵקיל.  ע ְוׁשָ ּבַ ּתַ יּה ִמׁשְ ּבֵ י ּגַ ַמְפְקִדי ֱאיָנׁשֵ   ִאי ַנִמי ִאיִניׁש ְמֵהיְמָנא הּוא ּדְ

ִמיֵניּה.  -ְוִאי לֹא  ל כְּ   ָלאו כָּ
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ַמאי ָעְסִקיַנן"ע"פ מסורת הש"ס. גירסת הדפוס:     ".ּבְ

  רש"י
. יהודהשמעית מילתא לר' 

   אליבא דר' יהודה דמתני':
. כי היכי עשו תקנת נגזל באשו

דתקנו רבנן לנגזל לישבע כמה 
גזלו ויטול דתנן במסכת 
שבועות (דף מד:) אלו נשבעין 
ונוטלין השכיר והנגזל כך תקנו 
   באשו שישבע מה הטמין ויטול:

אליבא דמ''ד לא דיינינן דינא 
. בפרק הגוזל ומאכיל דגרמי

   יז:):(לקמן דף ק
. ארגז שמניחין בו בכספתא
   כספים:

. עשיר שאומדין אותו אמיד
  לכלי כסף: 
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ֵריּה ָאַמר ֵליּה  א ּבְ ילְ  ַרב ָאְוָיאּדְ ַרב ַאּדָ   : ַרב ַאׁשִ

ְזָלן ְלַחְמָסן?  ין ּגַ   ַמה ּבֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵמי -ַחְמָסן     ,ָיֵהיב ּדָ

ְזָלן  ֵמי - ּגַ    .ָלא ָיֵהיב ּדָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵמי    !ַחְמָסן ָקֵרית ֵליּה? ,ִאי ָיֵהיב ּדָ

לּוהַּ ַרב הּוָנאְוָהָאַמר  ין  ,: ּתָ    !ְזִביֵניּה ְזִביֵני -ְוַזּבֵ
  

ָיא    ,ָלא ַקׁשְ
  , 'רֹוֶצה ֲאִני'ָאַמר ּדְ  -ָהא 
  .  'רֹוֶצה ֲאִני'לֹא ָאַמר ּדְ ָהא 

  
    

  

  רש"י



  ""הכונס –מסכת בבא קמא פרק ו' 
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        בבבב    סב,סב,סב,סב, .76

ָנה             ִמׁשְ
יק    סב,ב יׁש ְוִהּזִ טִּ ַחת ַהּפַ ָצא ִמתַּ ּיָ ץ ׁשֶ יב.  -ּגֵ   ַחּיָ

ים,  ְרׁשּות ָהַרּבִ ן ְוָעַבר ּבִ תָּ ׁשְ ָהָיה ָטעּון ּפִ ָמל ׁשֶ   ּגָ
נֹו ְלתֹוְך ֶהָחנּות תָּ ׁשְ יָרה  ,ְוִנְכַנס ּפִ ל ֶחְנָוִני, ְוִהְדִליק ֶאת ַהּבִ ֵנרֹו ׁשֶ יב.  - ְוָדְלקּו ּבְ ָמל ַחּיָ ַעל ּגָ   ּבַ

י חּוץ ִהּנִ יב.  - ַח ֶחְנָוִני ֵנרֹו ִמּבַ   ַהֶחְנָוִני ַחּיָ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ה  ֵנר ֲחנּוּכָ טּור –ּבְ   .  ּפָ
   

ָמָרא             ּגְ
ֵמיּה  ָרִביָנאָאַמר  ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ

ּה  ַמע ִמיּנָ יִמּדְ ׁשְ    :ְיהּוָדה ַרּבִ
ָרה תֹוְך ֲעׂשָ יָחּה ּבְ ה ִמְצָוה ְלַהּנִ    .ֵנר ֲחנּוכָּ

ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ָרה :ּדְ אי ָאַמר  - ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ יַאּמַ טּור"ְיהּוָדה  ַרּבִ ה ּפָ   ? "ֵנר ֲחנּוּכָ
ָמל ְורֹוְכבֹו!    ֵליָמא ֵליּה: ֲהָוה ֵליּה ְלַאּנּוָחּה ְלַמְעָלה ִמּגָ

א ָלאו ּה  ,ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ָרה ִמְצָוה תֹוְך ֲעׂשָ יָחּה ּבְ   !ְלַהּנִ

  
  ָאְמִרי: 

   !לֹא
ָרה :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלךָ     .ֲאִפיּלּו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ

 : ָמל ְורֹוְכבוֹ "ַמאי ָאְמַרּתְ ֵעי ָלְך ְלַאּנּוָחּה ְלַמְעָלה ִמּגָ   , "ִאּבָ
יָון    , ְבִמְצָוה ָקא ָעֵסיקּדִ כֵּ

ַנן י ַהאי ָלא ַאְטַרחּוּה ַרּבָ    .ּכּוּלֵ
  
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
ַרׁש  ר ַמְניּוֵמיּדָ ֵמיּה  ַרב ָנָתן ּבַ ְ יּדְ ִמׁשּ ְנחּום ַרּבִ   : ּתַ

ה  ִרים ַאּמָ יָחּה ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשְ ִהּנִ ה ׁשֶ סּוָלה –ֵנר ֲחנּוכָּ    ,ּפְ
ה ּוְכָמבֹוי סּוכָּ      .כְּ

  
  
  
  

        הדרן עלך הכונסהדרן עלך הכונסהדרן עלך הכונסהדרן עלך הכונס
  

  רש"י

  מתני' 
   . אשטנציי''ל:גץ
  

  גמ' 
. לא חזו למעלה מעשרים אמה

לה אינשי ולא מפרסם ניסא 
  ואנן לפרסומי ניסא בעינן: 
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        עט, בעט, בעט, בעט, ב .77
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ין חֹוָרׁשִ ִהְטִמין ּבְ    ,ָראּוהּו ׁשֶ
   ,ְוָטַבח ּוָמַכר

ה.  ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ   ְמׁשַ
  

אי?  ְך! ָהא ַאּמַ   לֹא ָמׁשַ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ל.  ַמּקֵ ּה ּבְ יׁשָ ִהכִּ   ׁשֶ

  
  ָאְמִרי: 

ְזָלן הּוא!  -ָראּוהּו ּדְ ְוֵכיָון    ּגַ
  

ְייהּו  ִרי ִמּנַ ּמְ ָקא ִמּטַ יָון ּדְ ב הּוא.  -כֵּ ּנָ   ּגַ
  

ְזָלן  א ּגַ ֵמי?  - ְוֶאּלָ   ֵהיִכי ּדָ
  

יָאַמר  הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
ן ְיהֹוָיָדע,  ָנָיהּו ּבֶ גֹון ּבְ   כְּ

ֱאַמר:  ּנֶ ֲחִניתֹו"ׁשֶ ַהְרֵגהּו ּבַ ְצִרי ַוּיַ ד ַהּמִ זל ֶאת ַהֲחִנית ִמּיַ ּגְ   . (שמואל ב כג, כא) "ַוּיִ
  

י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
ֶכם,  ֲעֵלי ׁשְ גֹון ּבַ   כְּ

ֱאַמר:  ּנֶ ר ַיֲעבֹ ׁשֶ ל ֲאׁשֶ ְגְזלּו ֶאת ּכָ י ֶהָהִרים ַוּיִ ֶכם ְמָאְרִבים ַעל ָראׁשֵ ימּו לֹו ַבֲעֵלי ׁשְ ׂשִ ֶרְך""ַוּיָ ּדָ   . (שופטים ט, כה) ר ֲעֵליֶהם ּבַ
  
יוְ  הּו ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ֵמַהאי ַרּבִ    ?ַאּבָ
  

  : ָאַמר ָלךְ 
ְזָלֵני ִניְנהוּ  ִרי ִאיְטמּוִרי, ָלא ּגַ ּמְ ִמּטַ יָון ּדְ    .כֵּ

  
יוְ    יֹוָחָנן?  ַרּבִ
  

ִרי  ּמְ ָקא ִמּטַ ְייהוּ ּדְ ָהא ּדְ י ְוִניַעְרקּו ִמּנַ    .לֹא ִניֲחִזיְנהּו ֱאיָנׁשֵ
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ְלִמיָדיו ֶאת ֲאלּו תַּ אי ׁשָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבָ

ְזָלן?  ב יֹוֵתר ִמּגַ ַגּנָ ֵני ָמה ֶהְחִמיָרה ּתֹוָרה ּבְ   ִמּפְ
בֹוד ֶעֶבד ִלְכבֹוד קֹונֹו,  ָאַמר ָלֶהן: ֶזה ָוה ּכְ בֹוד ֶעֶבד ִלְכבֹוד קֹונֹו,  ְוֶזהִהׁשְ ָוה ּכְ   לֹא ִהׁשְ

ִאיּלּו ֵאיָנּה רֹוָאה ה ּכְ ל ַמטָּ ה ַעִין ׁשֶ ְבָיכֹול, ָעׂשָ ה  ,ּכִ ל ַמטָּ ִאיּלּו ֵאיָנּה ׁשֹוַמַעת, ְואֹוֶזן ׁשֶ   ּכְ
ֱאַמר: ּנֶ יֶהם ׁשֶ ְך ַמֲעׂשֵ ר ֵעָצה ְוָהָיה ְבַמְחׁשָ ֲעִמיִקים ֵמה' ַלְסּתִ 14""הֹוי ַהּמַ

  , (ישעיהו כט, טו) 
ּה ְולֹא ָיִבין ֱאלֵֹהי ַיֲעקב" ּוְכִתיב:   , (תהלים צד, ז) "ַוּיאְמרּו לֹא ִיְרֶאה ּיָ
י ָאְמרּו ָעַזב ה'  ּוְכִתיב:   . (יחזקאל ט, ט) ֶאת ָהָאֶרץ ְוֵאין ה' רֶאה""ּכִ

  

יָאַמר    : ֵמִאיר ַרּבִ
ּום ל ִמׁשּ לּו ָמׁשָ ְמִליֵאל ָמׁשְ ן ּגַ   , ַרּבָ

ָבר ּדֹוֶמה?    ְלָמה ַהּדָ
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  תוספתא ז,א 
14
יֶהם ויאמרו מי רואנו ומי יודענו"  ְך ַמֲעׂשֵ ר ֵעָצה ְוָהָיה ְבַמְחׁשָ ֲעִמיִקים ֵמה' ַלְסתִּ   "הֹוי ַהּמַ

  רש"י
. שנטמן ביער שהטמין בחורשין

   לגנוב בהמות הרועות שם:
. ולא וכיון דראוהו גזלן הוא

דומה לגנב בפני שנים דהתם 
אע''ג דחזו ליה שאר אינשי לא 
מיסתפי מינייהו דמימר אמר 
לא מינייהו שקילנא מידי אבל 
חורשין מרעה לכל היא ולא ידע 
דמאן ניהו הך בהמה וכיון דלא 
   מיסתפי מכולי עלמא גזלן הוא:

. לשלם כפל החמירה תורה
   ארבעה וחמשה:

. לא ירא מבני ה כבוד עבדהשו
אדם כדרך שלא ירא מהקב''ה 
אבל גנב לא השוה עבד לקונו 
אלא כיבד העבד יותר מקונו 
שהוא ירא מבני אדם ומעין של 

   מעלה לא נזהר:
. כמו להסתיר יועץ לסתיר עצה

   במסתרים לגנוב להרע:
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ָהיּו  ֵני ְבֵני ָאָדם ׁשֶ הִלׁשְ תֶּ ִעיר ְוָעׂשּו ִמׁשְ   , ּבָ
ן ֵני ָהִעיר ֶאָחד ִזיּמֵ ֶלְך,  ,ֶאת ּבְ ֵני ַהּמֶ ן ֶאת ּבְ   ְולֹא ִזיּמֵ

ֶלְך,  ֵני ַהּמֶ ן ֶאת ּבְ ֵני ָהִעיר ְולֹא ִזיּמֵ ן ֶאת ּבְ   ְוֶאָחד לֹא ִזיּמֵ
ה?    ֵאיֶזה ֵמֶהן עֹוְנׁשֹו ְמרּוּבֶ

ֵני ָהִעיר ן ֶאת ּבְ יּמֵ ּזִ ֶלךְ  ,ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ׁשֶ ֵני ַהּמֶ ן ֶאת ּבְ   . "ְולֹא ִזיּמֵ
  
יָאַמר "   : ֵמִאיר ַרּבִ
דֹול ּכֹּבֹ ה ּגָ ּמָ ל ְמָלאָכהא ּוְרֵאה ּכַ    ,ַח ׁשֶ

לוֹ  יטְּ ּבִ ַלאְכּתוֹ  ׁשֹור, ׁשֶ ה, -  ִמּמְ ָ    ֲחִמׁשּ
ַלאְכּתוֹ  לֹו ִמּמְ יטְּ ּלא ּבִ ה, ׁשֶ ָעה.  -  ׂשֶ   ַאְרּבָ

איָאַמר  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבָ
ִרּיֹות,  בֹוד ַהּבְ דֹול ּכְ ה ּגָ ּמָ   ּבא ּוְרֵאה ּכַ

ַרְגָליו  ָהַלְך ּבְ ה,  - ׁשֹור ׁשֶ ָ   ֲחִמׁשּ
ָעה ֵתיפֹו ַאְרּבָ יבֹו ַעל ּכְ ִהְרּכִ ה ׁשֶ   .  "ׂשֶ

  
    

  רש"י
. הגנב על כתיפו שה שהרכיבו

וזלזל את עצמו בו לפיכך היקל 
  הקב''ה עליו בתשלומין:
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ָנה             ִמׁשְ
ָרֵאל, ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ּבְ ּקָ ֵהָמה ּדַ ִלין ּבְ     ֵאין ְמַגּדְ

סּוְרָיא, וּ  ִלין ּבְ ָרֵאל. ַב ֲאָבל ְמַגּדְ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ רֹות ׁשֶ ְדּבָ   ּמִ
  

ַלִים ירּוׁשָ ְרְנגֹוִלין ּבִ ִלין תַּ ים,  ,ֵאין ְמַגּדְ ָדׁשִ ֵני ַהּקֳ   ִמּפְ
ֶאֶרץ  ָרֵאלְולֹא ּכֲהִנים ּבְ ֳהרֹות ,ִיׂשְ ֵני ַהטָּ   . ִמּפְ

  
ָכל ָמקֹום.  ִלין ֲחִזיִרין ּבְ   ֵאין ְמַגּדְ

  
ֶלב,  ל ָאָדם ֶאת ַהּכֶ   לֹא ְיַגּדֵ

ֶלת.  ְלׁשֶ ׁשַ ן ָהָיה ָקׁשּור ּבְ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ
  

   ,ֵאין ּפֹוְרִסין ִניׁשֹוִבים ַלּיֹוִנים
ים ִריסֶאּלָ  לׁשִ ּוב ׁשְ ׁשּ ן ָהָיה ָרחֹוק ִמן ַהּיִ   .  א ִאם ּכֵ

   
ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרֵאל, " ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ּבְ ּקָ ֵהָמה ּדַ ִלין ּבְ   ֵאין ְמַגּדְ

ח ִלין ּבֶ ָרֵאלֲאָבל ְמַגּדְ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ין ׁשֶ    .ֹוָרׁשִ
סּוְרָיא  ּוב,  - ּבְ ׁשּ ּיִ   ֲאִפיּלּו ּבַ

חּוָצה ָלָאֶרץְוֵאין ָצִריְך     ."לֹוַמר ּבְ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ָרֵאל, " ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ּבְ ּקָ ֵהָמה ּדַ ִלין ּבְ   ֵאין ְמַגּדְ

יהּוָדה ּבִ ר ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ִלין ּבַ ְסַפר ַעּכֹו.  ,ֲאָבל ְמַגּדְ ּבִ ר ׁשֶ ְדּבָ   ּוַבּמִ
ָאְמרוּ  י ׁשֶ ה" :ְוַאף ַעל ּפִ ּקָ ֵהָמה ּדַ ִלין ּבְ   , "ֵאין ְמַגּדְ

ה,  ֲאָבל סָּ ֵהָמה ּגַ ִלין ּבְ   ְמַגּדְ
ּבּור ֵזָרה ַעל ַהּצִ ֵאין ּגֹוְזִרין ּגְ    ,ְלִפי ׁשֶ

ן רֹוב  א ִאם ּכֵ ּה ִצ ֶאּלָ   .ּבּור ְיכֹוִלין ַלֲעמֹוד ּבָ
ר ְלָהִביא ִמחּוָצה ָלָאֶרץ,  ה ֶאְפׁשָ ּקָ ֵהָמה ּדַ   ּבְ

ר ְלָהִביא ִמחּוָצה ָלָאֶרץ,  ה ִאי ֶאְפׁשָ סָּ ֵהָמה ּגַ   ּבְ
ָאְמרוּ ַאף וְ  י ׁשֶ ה" :ַעל ּפִ ּקָ ֵהָמה ּדַ ִלין ּבְ   , "ֵאין ְמַגּדְ

ים יֹום לׁשִ ָהּה הּוא קֹוֶדם ָלֶרֶגל ׁשְ ים יֹום,  ,ֲאָבל ַמׁשְ לׁשִ נֹו ׁשְ ה ּבְ תֵּ   ְוקֹוֶדם ִמׁשְ
ֶהה ֶאת ָהַאֲחרֹוָנהּוִבְלַבד ׁשֶ  ים יֹום;  ּלא ַיׁשְ לׁשִ   ׁשְ

  

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ַסְלָקא ּדַ    :ּדְ
ִאי נְ  ָלִתין יֹוִמיןּדְ י לֹא ָמלּו ֵליּה ּתְ ּתִ א ַאכַּ ּתָ ָנּה ַעד ָהׁשְ י ַזּבְ    – ַפק ֵליּה ֶרֶגל, ּוִמכִּ

הּוֵיי.  ֵרי ֵליּה ְלׁשַ ָרא ׁשָ ָלִתין ִמׁשְ   לֹא ֵניָמא ּתְ
ְנַפק ֵליּה ֶרֶגל יָון ּדִ א כֵּ הּוֵיי - ֶאּלָ ֵעי ֵליּה ְלׁשַ   .ָלא ִמּבָ

     

ח לֹוֵקַח ְוׁשֹוֵחט,    פ,א ּבָ   ְוַהטַּ
  לֹוֵקַח ְוׁשֹוֶהה, 

ים יֹום לׁשִ ֶהן ׁשְ ּבָ ֶהה ָהֲעגּוָנה ׁשֶ ּלא ַיׁשְ   . ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ְלִמיָדיו ֶאת  ֲאלּו תַּ ְמִליֵאלׁשָ ן ּגַ   : ַרּבָ
ל   ? ַמהּו ְלַגּדֵ

ר   . "ָאַמר ָלֶהן: מּותָּ
  

   :ְוָהְתַנן
ִלין"   ! "ֵאין ְמַגּדְ
  

  רש"י

  מתני' 
אין מגדלין בהמה דקה בארץ 

. משום ישוב א''י ישראל
שמבעיר את השדות וכל שדות 

   סתמן דישראל: א''י
. ארם צובה אבל מגדלין בסוריא

דדוד כיבשה וקסבר דלא שמיה 
כיבוש והויא כחוצה לארץ 
ובחוצה לארץ מותר לגדל דלא 
חיישינן לישוב ואם יפסידו 

   שדות אחרים ישלמנה:
. אין מגדלין תרנגולין בירושלים

   אפי' ישראל:
. שישראל מפני הקדשים

אוכלים שם בשר שלמים ותודה 
ר בהמה ודרך תרנגולים ומעש

לנקר באשפה שמא יביאו עצם 
כעדשה מן השרץ ויטמאו את 

   הקדשים:
. בכל ולא יגדלו כהנים תרנגולין

   א''י:
. שהכהנים מפני הטהרות

אוכלין תרומה הן צריכין 
   להזהר בטהרתן:

   . טעמא מפרש בגמרא:חזירין
. מפני שנושך ומנבח את הכלב

   ומפלת אשה מיראתו:
פחים שלא ילכדו בהן . נישובים

   יוני בני הישוב:
   . ארבע מילין:שלשים ריס

  
  גמ' 

. ביערות כדמתרגמינן בחורשין
   ביער חורשא:
. צריכה בישוב בהמה גסה

   למשאוי ולחרישה:
שלא ישהה האחרונה שבהן 

. לקח בהמות קודם שלשים יום
לרגל שלשים יום וסמוך לרגל 
לא יאמר הריני שוחט את 

את המוקדמות ומאחר 
האחרונות אף לאחר הרגל עד 

  מלאות שלשים יום למקחן: 
. המקבץ את הבהמות והטבח

   ליום השוק:
. לוקח ושוחט או לוקח ושוהה

עד יום השוק שלשים יום 
   למקחו:

. ובלבד שלא ישהה את העגונה
המאוחרת למקחו שלקח סמוך 
לעת השוק לא ישהה אותה 
לאחר יום השוק להשלים 

   שלשים יום למקחה:
. מאוחרת כמו הלהן גונההע

תעגנה (רות א) תאחרנה 
   מלהנשא:
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יּה  עּו ִמיּנֵ א ָהִכי ָקא ּבָ    :ֶאּלָ
הֹות"   ? "ַמהּו ַלׁשְ

  ָאַמר ָלֶהן: 
ר,    מּוּתָ

ֵעֶדר,  ֵצא ְוִתְרֶעה ּבָ ּלא ּתֵ   ּוִבְלַבד ׁשֶ
ה.  ּטָ ַכְרֵעי ַהּמִ ָרּה ּבְ א קֹוׁשְ   ֶאּלָ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּבֹו, " ָהָיה ּגֹוֵנַח ִמּלִ ָחִסיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ֲחִרית,  ֲחִרית ְלׁשַ ַ ַנק ָחָלב רֹוֵתַח ִמׁשּ ּיִ ָנה ַעד ׁשֶ ּקָ ֲאלּו ָלרֹוְפִאים, ְוָאְמרּו: ֵאין לֹו תַּ   ְוׁשָ

ֲחִרית. וְ  ֲחִרית ְלׁשַ ַ ה ִמׁשּ ּנָ ה, ְוָהָיה יֹוֵנק ִמּמֶ טָּ ַכְרֵעי ַהּמִ רּו לֹו ּבְ   ֵהִביאּו לֹו ֵעז ְוָקׁשְ
רוֹ  ה ָחְזרּו ַלֲאחֹוֵריֶהם, ְלָיִמים ִנְכְנסּו ֲחֵביָריו ְלַבּקְ טָּ ַכְרֵעי ַהּמִ ָראּו אֹוָתּה ָהֵעז ְקׁשּוָרה ּבְ יָון ׁשֶ   , ּכֵ

ל ֶזה, ְוָאנּו ִנְכָנִסין ֶאְצלֹו?!  ֵביתֹו ׁשֶ ין ּבְ   ְוָאְמרּו: ִלְסִטים ְמזּוּיָ
בּו ּוָבְדקּו ְולֹא ָמְצאּו ּבוֹ  ל אֹוָתּה ָהֵעז.  ,ָיׁשְ א אֹותֹו ָעֹון ׁשֶ   ֶאּלָ

א ֲעֹון אֹוָתּה ָהֵעז, ְוַאף ה י ָעֹון ֶאּלָ ֵאין ּבִ ַעת ִמיָתתֹו ָאַמר: יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ׁשְ   ּוא ּבִ
ְבֵרי ֲחֵבַרי י ַעל ּדִ ָעַבְרתִּ   . ׁשֶ

  

יָאַמר  ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
א,  ית ַאּבָ ִליל ָהֶעְליֹון ָהיּו ּבֵ ּגָ ּבַ ים ׁשֶ ֲעֵלי ָבתִּ   ִמּבַ

ֵני ָמה   ? ָחְרבוּ  ּוִמּפְ
ָהיּו  ין,  ַמְרִעיןׁשֶ חֹוָרׁשִ   ּבֶ

ָיִחיד.  יֵני ָממֹונֹות ּבְ   ְוָדִנין ּדִ
יֶהם ים ָסמּוְך ְלָבתֵּ ָהיּו ָלֶהם חֹוָרׁשִ י ׁשֶ ה ,ְוַאף ַעל ּפִ ֶדה ְקַטּנָ ֶרְך ָעֶליָה  ּוַמֲעִביִרין ,ָהְיָתה ׂשָ   .  "ּדֶ

   
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ד, " יִבין אֹותֹו ִלְמּכֹור ִמּיָ ׁשּוָבה, ֵאין ְמַחּיְ ה תְּ ָעׂשָ   רֹוֶעה ׁשֶ
א    מֹוֵכר ַעל ָיד ַעל ָיד. ֶאּלָ

ד,  יִבין אֹותֹו ִלְמּכֹור ִמּיָ תֹו, ֵאין ְמַחּיְ ירּוׁשָ ָלִבים ַוֲחִזיִרים ּבִ ְפלּו לֹו ּכְ ּנָ ר ׁשֶ   ְוֵכן ּגֵ
א מֹוֵכר ַעל ָיד ַעל ָיד.    ֶאּלָ

ַדרְוֵכן ִמי ׁשֶ  ִית :ּנָ ח ּבַ ָרֵאלוְ  ,ִליּקַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ּבְ ָ ח ִאׁשּ ד,  ,ִליּקַ ח ִמּיָ יִבין אֹותֹו ִליּקַ   ֵאין ְמַחּיְ
ְמָצא ֶאת ַההֹוֶגֶנת לוֹ  ּיִ   . ַעד ׁשֶ

  

ה ַאַחתוּ  ָ ִאׁשּ ה ּבְ ָנּה ֵמיֵצר ָלּה,  ,ַמֲעׂשֶ ָהָיה ּבְ   ׁשֶ
בֹ ּיָ ל ִמי ׁשֶ ָעה: "ּכָ ּבְ   ", ַמֲחִזיָרתוֹ  ֵאיִניא ְוָקְפָצה ְוִנׁשְ

ִנין.  ֵאיָנן ְמהּוּגָ ֵני ָאָדם ׁשֶ   ְוָקְפצּו ָעֶליָה ּבְ
ָבר ֵאֶצל ֲחָכִמים,  א ַהּדָ ּבָ   ּוְכׁשֶ

א ֶלָהגּון ָלּה  וָנה זֹו ֶאּלָ ּוְ    .ָאְמרּו: לֹא ִנְתּכַ
   

ָאְמרוּ " ם ׁשֶ ׁשֵ ה,  :ּכְ ּקָ ֵהָמה ּדַ ִלין ּבְ   ֵאין ְמַגּדְ
ְך ָאְמרוּ  ִלין :ּכָ ה ֵאין ְמַגּדְ ּקָ ה ּדַ   . ַחּיָ

י ָמֵעאל ַרּבִ   אֹוֵמר:  ִיׁשְ
ָלִבים ּכּוְפִרין, ַוֲחתּוִלים, ְוקֹוִפין, ְוחּוְלּדֹות ְסָנִאים,  ִלין ּכְ   ְמַגּדְ

ִית ר ֶאת ַהּבַ ֲעׂשּוִיים ְלַנּקֵ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

  ? "חּוְלּדֹות ְסָנִאים"ַמאי 
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ְרָצא ַחְרָצא    .ׁשַ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ְוִאיכָּ

ֵקיּה  ְקִטיֵני ׁשָ יֵני ,ַחְרָזא, ּדִ יֵני ַווְרּדִ    .ְוָרֲעָיא ּבֵ
  

ְרָצא    ?ּוַמאי ׁשַ
  

ֵקיּה  אי ׁשָ ּתַ ִמּתַ    .ּדְ

  רש"י
. ורבנן פליגי עליה קושרהאלא 

   דרבן גמליאל:
. פלידר''א צועק מפני כאב גונח

   הלב לא היה יכול להשיב רוחו:
. רועה בשדות לסטים מזויין

   אחרים וגוזל את הרבים:
. בהמה דקה שלהן שהיו מרעין

   בחורשין:
ואע''פ שהיו חורשין סמוך 

. ולא היו רועין בשדות לבתיהם
אחרים ומשום חורשין ליכא 
גזל דאמר לעיל אבל מגדלין 
בחורשין ולקמן (דף פא.) נמי 
בתקנת יהושע תיקן שלא יקפיד 
בעל היער על כך אפי' הכי נענשו 
מפני ששדה קטנה היתה 

   ביניהם ושל אחרים היתה:
   . בהמות שלו:רועה

. שלא לגדל שעשה תשובה
   בהמה דקה עוד:
. תנן במתניתין כלבים וחזירים

   דאסור לגדלן:
   . צביים ושועלין:חיה דקה

קטנים וננסים  .כלבים כופריים
הם ל''א כלבים גדולים של 

   ציידים ואין מזיקין:
   . גדילות בסנה:חולדות סנאין

   . מן העכברים:לנקר את הבית
   . סנה:וורדני

   . דקים:דקטיני
   . שוקיה גוצין:דמתתאי שקיה
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  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָרֵאל לִ  ֶאֶרץ ִיׂשְ ָבֶבל כְּ ינּו ַעְצֵמנּו ּבְ ה. ְב ָעׂשִ ּקָ   ֵהָמה ּדַ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר ֵליּה  א ּבַ   : ַרב הּוָנאלְ  ַרב ַאּדָ
יָדְך ַמאי?    ּדִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יָדן ָקא ִמיְנְטָרא ְלהּו חֹוָבה.    ּדִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ִריְנהּו ִלְבָנּה ח ְקּבְ    15?!ֹוָבה ּתִ
  

ֵניּה  ּה ׁשְ ר ַאֲהָבהּדְ ּכּוּלָ א ּבַ ים ַזְרָעא לְ  ,ַרב ַאּדָ ּיַ   ֵמחֹוָבה.  ַרב הּוָנאלֹא ִאּקַ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיכָּ
  

   :16ַרב הּוָנאָאַמר 
ָרֵאל לִ  ֶאֶרץ ִיׂשְ ָבֶבל כְּ ינּו ַעְצֵמנּו ּבְ ה, ְב ָעׂשִ ּקָ   ֵהָמה ּדַ

י ֲאָת     .ְלָבֶבל ַרבא ִמכִּ
  

מּוֵאלוּ  ַרב ן,  ַרב ַאִסיוְ  ׁשְ בּוַע ַהּבֵ   ִאיְקְלעּו ְלֵבי ׁשְ
ן :ְוָאְמִרי ָלּה     ,ְלֵבי ֵיׁשּוַע ַהּבֵ

יּה  ַרב מּוֵאלּדִ לֹא ָעֵייל ַקּמֵ   , ׁשְ
מּוֵאל   פ,ב יּה  ׁשְ   , ַרב ַאִסיּדְ לֹא ָעֵייל ַקּמֵ

יּה  ַרב ַאִסי   . ַרבּדְ לֹא ָעֵייל ַקּמֵ
  ָאְמִרי: ַמאן ִנְתָרח? 

מּוֵאלִנְתָרח    . ַרב ַאִסיוְ  ַרבְוֵניֵתי  ׁשְ
  

  ְוִנְתָרח ַרב אֹו ַרב ַאִסי? 
  

מּוֵאל,  ֲעַבד ֵליּה ִלׁשְ ָעְלָמא הּוא ּדַ ָתא ּבְ   ַרב, ִמיּלְ
ָלְטֵייּה  ה ּדְ ּום ַההּוא ַמֲעׂשֶ ֵריּה  ,ִמׁשּ   ֲעֵליּה.  ַרבַאְדּבְ

  
ָהִכי ְוָהִכי ָינֹוָקא ,ַאּדְ   .ֲאָתא ׁשּוָנָרא ְקַטֵעיּה ִליָדא ּדְ

  ְוָדַרׁש:  ַרבְנַפק 
   :ָחתּול

ר ְלהֹוְרגֹו,    מּוּתָ
ימוֹ     ,ְוָאסּור ְלַקּיְ

ֶזל, וְ  ּום ּגֶ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
ָעִלים.  ב ֲאֵביָדה ַלּבְ ּום ָהׁשֵ   ְוֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  
ָאְמַרּתְ  ר ְלהֹוְרגוֹ " :ְוֵכיָון ּדְ ימוֹ "הּו ּתּו , ַמאי ִני"מּוּתָ   ? "ָאסּור ְלַקּיְ

  
ֵתיָמא א :ַמהּו ּדְ ר ְלהֹוְרגֹו, ִאיּסּוָרא ֵליכָּ    ,מּוּתָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

  ָאְמִרי: 
ָאְמַרּתְ  ֶזל",  :ְוֵכיָון ּדְ ּום ּגֶ   "ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

                                                             
15
 אפשר גם לפרש את רשי שבסוף המשפט נקודה ולא סימן שאלה. 
16
  "ַרבָאַמר "ל"ג  הגהות הב"ח וכתב"י, 

  רש"י
. שמיום בבבל כארץ ישראל

גלות יכניה רבו שם תלמידים 
   ונתיישבו שם בישוב קבוע:

בהמה  . הלא יש לךדידך מאי
   דקה:
   . שם אשתו:חובה

. שאתה סומך תקברינהו לבנה
   עליה והיא אינה יכולה לשמור:

. רבו מכי אתא רב לבבל
מתיישבין שם מפני ישיבתו 
לישנא אחרינא הוא בא ולמדנו 
להזהר בכך שראה שם רוב 

   ישראל וישוב קבוע:
. ברית מילה על שם שבוע הבן

   שעברו עליו שבעה ימים:
משתה שעושין . ישוע הבן

לפדיון הבן בכור ישוע 
   מתרגמינן פורקן כמו פדיון:

. רב לא עייל קמיה דשמואל
   טעמא אמרינן לקמן:

שמואל לא עייל קמיה דרב 
. שהיה גדול ממנו ורב אסי אסי

   תלמיד של רב הוה:
. מי יתאחר מבחוץ מאן נתרח

   ויבא אחרונה יחידי:
. בחוץ ויבואו רב נתרח שמואל
   אח''כ תלמידו:ורב אסי רב ו

מלתא בעלמא הוא דעבד 
. שמואל קטן שבכולן לשמואל

היה וזה שאין רב נכנס לפניו 
טיבותא ויקרא הוא דקא עבד 
ליה משום מעשה דלטייה 
לשמואל בשמונה שרצים (שבת 

   דף קח.):
. הטעינו עליה אדבריה עליה
   לנהוג בו כבוד:

. דהוו מסרבי אתא אדהכי והכי
דההוא שונרא וקטעיה לידא 

   ינוקא:
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ָעִלים"?  ַמאי ִניהּו ּתוּ  ב ֲאֵביָדה ַלּבְ ּום ָהׁשֵ   "ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
   .עֹורוֹ לְ 
  

   :ֵמיִתיֵבי
י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ָלִבים ּכּוְפִרין, ַוֲחתּוִלין, ְוקֹוִפין, ְוחּוְלּדֹות ְסָנִאים,  ִלין ּכְ   ְמַגּדְ
ִית ר ֶאת ַהּבַ ֲעׂשּוִיין ְלַנּקֵ ֵני ׁשֶ    !"ִמּפְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ָמא,  -ָהא  אּוכָּ   ּבְ
ִחיוָּ  –ָהא     .ָראּבְ

  
ה  ָמא ֲהָוה! ּדְ ְוָהא ַמֲעׂשֶ   ַרב, אּוכָּ

  
ר  ָמא ּבַ ָרא ֲהָוהָהָתם אּוכָּ    .ִחיּוָ

  
ֲעָיא ֵליּה ָרִביָנא,  ֲעָיא ּבָ   ְוָהא ִמּבָ

ָבֵעי    : ָרִביָנאּדְ
ָרא ר ִחיּוָ ָמא ּבַ    ?ַמהוּ  – אּוכָּ

  
ֲעָיא ֵליּה ְלָרִביָנא י ָקִמּבָ    ,כִּ

ָמא,  ר אּוכָּ ָרא ּבַ ר ִחיּוָ ָמא ּבַ אּוכָּ   ּבְ
ה  ר ּדְ ַמֲעׂשֶ ָרא ּבַ ר ִחיּוָ ָמא ּבַ אּוכָּ ָרא ֲהָוהַרב ּבְ    .ִחיּוָ

  
  

  רש"י
   . מועד להזיק אדם:חיורא

. בצבור ובתחנה מתריעים
ובשופרות ובחצוצרות במסכת 

   תענית:
. שחין שמתחכך האדם חיכוך

   עליה פרוטי''ר בלע''ז:
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   )(חב"ד בי"ח בח"ן: ִסיָמן

  
יָאַמר  א ַרּבִ ּפָ ר ּפַ ּום  ַאָחא ּבַ יִמׁשּ א ַרּבִ ּפָ ר ּפַ א ּבַ ּום  ַאּבָ יִמׁשּ א ַרּבִ ּפָ ר ּפַ א ּבַ   , ַאּדָ

יָאַמר  :ְוָאְמִרי ָלּה  א ַרּבִ ּפָ ר ּפַ א ּבַ ּום  ַאּבָ יִמׁשּ א ַרּבִ ּפָ ר ּפַ יא ּבַ ּום  ִחּיָ יִמׁשּ א ַרּבִ ּפָ ר ּפַ   , ַאָחא ּבַ
יָאַמר  :ְוָאְמִרי ָלּה  א ַרּבִ ּפָ ר ּפַ א ּבַ ּום  ַאּבָ יִמׁשּ א ַרּבִ ּפָ ר ּפַ ּום  ַאָחא ּבַ יִמׁשּ אֲחִניָנא ּבַ  ַרּבִ ּפָ   : ר ּפַ

תַמְתִריִעין ַעל ַהִחיּכּוְך  ּבָ ׁשַ    .ּבְ
נְ  ַתחְוֶדֶלת ַהּנִ ּפָ ְמֵהָרה ּתִ    .ֶעֶלת לֹא ּבִ

ת.  ּבָ ׁשַ ָרֵאל ּכֹוְתִבין ָעָליו אֹונֹו ֲאִפיּלּו ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִית ּבְ   ְוַהּלֹוֵקַח ּבַ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ּבּור, " ׁשֹות ּוָבאֹות ַעל ַהּצִ ְתַרּגְ ָאר ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ   ּוׁשְ

ים ים ְוַעְקַרּבִ יּלּוַח ְנָחׁשִ גֹון ִחיּכּוְך, ָחָגב, ְזבּוב, ִציְרָעה ְוַיּתּוׁש, ְוׁשִ    ,ּכְ
א צֹוֲעִקים   ! "לֹא ָהיּו ַמְתִריִעין ֶאּלָ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן    ַלח, ּבְ  - כָּ
אן     .ָיֵבׁש ּבְ  –כָּ

  
יָאַמר ּדְ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ְצִרים רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ִחין ׁשֶ ְפִנים,  :ׁשְ חּוץ ְוָיֵבׁש ִמּבִ   ַלח ִמּבַ
ֱאַמר:  ּנֶ עת ּפֹ ׁשֶ ִחין ֲאַבְעּבֻ ֵהָמה""ַוְיִהי ׁשְ ָאָדם ּוַבּבְ   .(שמות ט, י) ֵרַח ּבָ

  
ְנֶעֶלת לֹא ּבִ  ַתח", "ְוֶדֶלת ַהּנִ ּפָ   ְמֵהָרה ּתִ

  
  ַמאי ִהיא? 

  
  ָאַמר:  ָמר זּוְטָרא

  .ְסִמיָכה
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ְמֵהָרה ְמִטיִבין לֹו.  ל ַהְמִריִעין לֹו, לֹא ּבִ   כָּ

  
י יְפּתִ   ָאַמר:  ַרב ַאָחא ִמּדִ

  ְלעֹוָלם ֵאין ְמִטיִבין לֹו. 
  
  לֹא ִהיא, וְ 

י יְפּתִ יּה הּוא  ַרב ַאָחא ִמּדִ ַנְפׁשֵ ָתא ּדְ    .ָאַמרּדְ ִמיּלְ
  
ָרֵאל ּכֹוְתִבין ָעָלי" ֶאֶרץ ִיׂשְ ִית ּבְ ת"ְוַהּלֹוֵקַח ּבַ ּבָ ׁשַ   .ו אֹונֹו ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ךְ  ְעּתָ ת ָסְלָקא ּדַ ּבָ ׁשַ    ?ּבְ
  

א כִּ    ָהָתם:  ָרָבאָאַמר ְד ֶאּלָ
ה,    אֹוֵמר ְלגֹוי ְועֹוׂשֶ

   .הָהִכי ַנִמי אֹוֵמר ְלגֹוי ְועֹוׂשֶ 
ב  בּות ִהיא, ּדַ ְוַאף ַעל ּגַ   ֲאִמיָרה ְלגֹוי ׁשְ

ַנן.  יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ ָרֵאל לֹא ּגָ ּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ּום ִיׁשּ   ִמׁשּ
  

יָאַמר  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ   : יֹוָנָתן ַרּבִ
ע רּוחֹוֶתיָה,  ֶרְך ֵמַאְרּבַ ח ָלּה ּדֶ ָרֵאל, ּכֹוִפין אֹותֹו ִליּקַ ֶאֶרץ ִיׂשְ   ַהּלֹוֵקַח ִעיר ּבְ

ָרֵאל.   ּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ּום ִיׁשּ ִמׁשּ

  רש"י
. על האדם מהיות ודלת הננעלת

   מצליח:
. ונפקא מינה לא במהרה תפתח

   לאפושי ברחמי:
. בב''ב מלתא דנפשיה

בהשותפין (דף יב:) דאימנוה 
לאותוביה ברישא ולא 

   איסתייעא מילתא:
   . מנכרי:והלוקח בית

   . שטר מכירה:אונו
   . בשבת:מתריעיןלא היו 
   . ביחיד:צועקין

   . קשה מלח:יבש
. בפריחתו אבעבועות פורח

דהיינו מבחוץ הוא מבעבע 
דהיינו לח מכלל דבפנים הוי 

  יבש: 
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        א, בא, בא, בא, בפפפפ    ––––    פ, בפ, בפ, בפ, ב .81
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ַע " ָנִאין ִהְתָנה ְיהֹוׁשֻ ָרה תְּ    :ֲעׂשָ
ין.    פא,א חֹוָרׁשִ הּו ַמְרִעין ּבֶ ּיְ   ׁשֶ

דֹוֵתיֶהם ׂשְ ִטין ֵעִצים ּבִ   .ּוְמַלּקְ
ָכל ָמקֹום, חּוץ ִמ  ִבים ּבְ ִטים ֲעׂשָ ןּוְמַלּקְ ְלתָּ   .תִּ

ל ַזִית.  רֹוִפּיֹות ׁשֶ ָכל ָמקֹום, חּוץ ִמּגְ   ְוקֹוְטִמים ְנִטיעֹות ּבְ
ה ִחיּלָ תְּ ִקין  ,ּוַמְעָין ַהּיֹוֵצא ּבַ ּפְ ֵני ָהִעיר ִמְסתַּ ּנוּ ּבְ   . ִמּמֶ

ּלא ִיְפרֹוס ֶקַלע וְ וּ  ְרָיא, ּוִבְלַבד ׁשֶ ל ִטּבֶ ּה ׁשֶ ַיּמָ ין ּבְ ִפיָנה ַיֲעִמידְמַחּכִ    .ֶאת ַהסְּ
ְרּכֹום.ְוִנְפנִ  ֶדה ְמֵליָאה ּכַ ׂשָ ֵדר, ַוֲאִפיּלּו ּבְ   ין ַלֲאחֹוֵרי ַהּגָ

ֵרד ְרִביָעה וּ  תֵּ ִביֵלי ָהְרׁשּות, ַעד ׁשֶ ׁשְ ִכים ּבִ הְמַהּלְ ִנּיָ   . ׁשְ
ָרִכיםוּ  ֵני ְיֵתידֹות ַהּדְ ָרִכים ִמּפְ י ַהּדְ ִקין ְלִציּדֵ ּלְ    .ִמְסתַּ

יג  ָרִמים ְמַפסֵּ ין ַהּכְ יג ְויֹוֵרדְוַהּתֹוֶעה ּבֵ   .ְועֹוֶלה ְמַפסֵּ
  ."קֹוֶנה ְמקֹומוֹ  ֵמת ִמְצָוהוּ 
  
ין" חֹוָרׁשִ הּו ַמְרִעין ּבֶ ּיְ    ."ׁשֶ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ה ּסָ ּגַ ה ּבְ ּקָ א ּדַ    ,לֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ

ה,  ּקָ ּדַ ה ּבְ ּקָ   ֲאָבל ּדַ
ה וְ  ּסָ ּגַ ה ּבְ   לֹא.  - ַגּסָ

ה  ּקָ ּדַ ה ּבְ ּסָ ן ּגַ כֵּ    .לֹאּדְ  –ְוָכל ׁשֶ
  
  
דֹוֵתיֶהם" ְ ִטין ֵעִצים ִמׂשּ    ."ּוְמַלּקְ
  

ִהיְזֵמי ְוִהיֵגי,  א ּבְ   לֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ
ָאר ֵעִצים  ׁשְ   .לֹא –ֲאָבל ּבִ

ִרין,  חּוּבָ ּמְ א ּבַ ִהיְזֵמי ְוִהיֵגי לֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ   ַוֲאִפיּלּו ּבְ
ין  לּוׁשִ ּתְ    .לֹא –ֲאָבל ּבַ

ח,  ּלַ א ּבַ ִרין לֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ חּוּבָ ּמְ   ַוֲאִפיּלּו ּבַ
ים  ֵבׁשִ ּיְ    .לֹא –ֲאָבל ּבַ

ֵרׁש וּ  ּלא ְיׁשָ ְלַבד ׁשֶ    .ּבִ
  
  
ןוּ " ְלתָּ ֵדה תִּ ְ ָכל ָמקֹום, חּוץ ִמׂשּ ִבים ּבְ ִטין ֲעׂשָ   . "ְמַלּקְ
  

ִביםּדְ  :ְלֵמיְמָרא ן ַמֲעלּו ָלּה ֲעׂשָ ְלּתָ   .ּתִ
   :ּוְרִמיְנִהי

ְל " ָעְלָתהתִּ ן ׁשֶ יִבין אֹותֹו ַלֲעקֹור תָּ ִבים ֵאין ְמַחּיְ    !"ִעם ִמיֵני ֲעׂשָ
  

   :ַרב ִיְרְמָיהָאַמר 
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן     .ְלֶזַרע –כָּ
אן     .ְלִזיִרין –כָּ

  
י ָלּה  -ְלֶזַרע  ַמְכְחׁשִ ִבים, ּדְ    .ָקׁשּו ָלּה ֲעׂשָ

ָבא ,ַמֲעֵלי ָלּה  - ְלִזיִרין  ִבים ִמיַרכְּ יֵני ֲעׂשָ ִכי ַקְייִמי ּבֵ   .ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
אן     .ָאָדםלְ  –כָּ
אן     ,ִלְבֵהָמה –כָּ

  רש"י
. בהמות החורשין ושלא שיהו מרעין

   יקפיד בעל היער על כך:
. משדה חבירו וכן עשבים ומלקטין עצים
   למאכל בהמה:

. דמעלו לה עשבים חוץ משדה תלתן
הגדילות עמה והתולשן מפסיד את 
התלתן תלתן מין קטנית ושמה 

   פנגרי''א:
. מן האילן קוטם בד וקוטמין נטיעות

   ליטע או להרכיב ולא יקפיד בעל האילן:
. הקוצץ זיתיו חוץ מגרופיות של זית

לשרוף מניח שתי גרופיות מלא שני 
בהמוכר את הספינה  אגרופין כדאמר

(ב''ב דף פ.) והן מחליפות ומוציאות בדין 
ומשם אין לקטום נטיעה מפני שמפסיד 

   את הגרופיות:
. מחדש וכל שכן מעיינות ישנים בתחילה

   שהיו מימות יהושע:
   . ומטילין חכה לצוד דגים:ומחכין

. ואע''פ שבחלק נפתלי בימה של טבריא
   היתה כולה כדאמרינן לקמן:

. דרך ציידים לתקוע רוס קלעשלא יפ
יתידות ולעשות גדרי קנים במים להלכד 
שם דגים וקורין לו במקומינו גזר ובארץ 
אשכנז קורין לו ווכ''א (שלא יפרוס קלע) 

   מפני שמעכב ומעמיד את הספינה:
. לקמן מפרש לה לא לאחורי הגדר

נצרכה אלא ליטול הימנה צרור לקנח 
   ואע''פ שפורץ את הגדר:

. סתם בני אדם ן בשבילי הרשותומהלכי
משהכניסו תבואתם עד שעת הזריעה 
מפקירים שדותיהם ליכנס בהן כל אדם 
לקצר את הדרך שלא יקיף והן נקראין 
שבילי הרשות לפי שברשות עושין 

   והתנה יהושע שלא יקפידו על כך:
. זמנה בי''ז עד שתרד רביעה שניה

במרחשון כדאמרינן בתענית (דף טז.) 
אה הזרעים צומחות וקשה לה ומאז והל

   דריסת הרגל:
. בכל עת ומסתלקין לצידי הדרכים

ואפי' בזמן שהתבואה בשדות הפקיר 
לכל אדם להסתלק מן הדרך מפני 
היתידות וליכנס לגבול שדה חבירו 

   ולילך על המיצר אצל הדרך:
. בימות החמה מפני יתידות הדרכים

יבש הטיט ונעשה כיתידות מקום דריסת 
המה שדרסו שם בימות החורף האדם וב

   ונעשו כשחיתות:
. מנתק זמורות הנושבות מפסיג

המעכבות אותו ועולה ויורד עד שמוצא 
   את הדרך:

. מקום שנפל שם בעת מותו קנאו מקומו
   לקבורה ואין בעל השדה מעכב עליו:

. בהמה דקה ביער גסה שאינה דקה
   מכלה את האילנות:

על . אחרי שטרח עליהן באבל בתלושין
השדה ותלשן אסור ליטלן דדעתיה 

   עלייהו:
   . דעתו עליהם לאור:יבישין

. העשבים אין מחייבין אותו לעקור
ממנה משום כלאים לפי דבעל כרחו 

   עתיד ליטלו שמפסיד את התלתן:
   . שהתלתן עומדת ליזרע:כאן
. שזרעה לאכול הזירין טודילי''ש כאן

   בלע''ז:
העשבים . מתפשטת וגודלת על דמירכבא

   ונעשין לה סמיכה כעין דלת של כרם:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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יָון ּדְ            ֵעי ָלּה ּדְ ִלְבֵהָמה הּוא ּדְ כֵּ ִבים ַנִמי ִמיּבָ    .ְזָרָעּה, ֲעׂשָ
  

  ּוְמָנא ָיְדִעיַנן? 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
אֵרי  אֵריה ְמׁשָ   ְלָאָדם,  -ׁשָ

אֵרי  אֵריה ְמׁשָ ֵהָמה.  -לֹא ׁשָ   ְלּבְ
  
  
ל ַזִיתוְ " רֹוִפּיֹות ׁשֶ ָכל ָמקֹום, חּוץ ִמּגְ   . "קֹוְטִמין ְנִטיָעה ּבְ
  

יְרׁשּו  יּפֵ ְנחּום ַרּבִ יוְ  ּתַ ַרִייס ַרּבִ ּום  ּבְ   : ָזֵקן ֶאָחדִמׁשּ
ִית  ּזַ יָצה –ּבַ ּבֵ    ,כְּ

ָפִנים  ִנים ּוַבּגְ ּקָ ָקק ּוְלַמְעָלה,  -ּבַ   ִמן ַהּפְ
ל ָהִאיָלנֹות  ָאר כָּ ל ִאיָלן - ּוׁשְ ל ִאיָלן, ,ִמן אּוּבֹו ׁשֶ   ְולֹא ִמן חּוּדֹו ׁשֶ

ירֹות.  ה ּפֵ הּוא עֹוׂשֶ ן ׁשֶ ירֹות, ְולֹא ִמן ָיׁשָ ה ּפֵ ֵאינֹו עֹוׂשֶ   ִמן ָחָדׁש ׁשֶ
ה   פא,ב ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאת ַהַחּמָ קֹום ׁשֶ ה, ^,  ִמּמָ הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהַחּמָ קֹום ׁשֶ   ְולֹא ִמּמָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶמׁש"ׁשֶ בּואת ׁשָ ֶגד ּתְ   . (דברים לג, יד) "ּוִמּמֶ
  
  
ּנוּ וּ " ִקין ִמּמֶ ּפְ ֵני ָהִעיר ִמְסתַּ ה ּבְ ִחיּלָ   . "ַמְעָין ַהּיֹוֵצא תְּ
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ִמים.    ְונֹוֵתן לֹו ּדָ

  
  ָווֵתיּה. ְוֵלית ִהְלְכָתא כְּ 

  
  
ְרָיאוּ " ל ִטּבֶ ּה ׁשֶ ַיּמָ ין ּבְ ִפיָנה, ְמַחּכִ ּלא ִיְפרֹוס ֶקַלע ְוַיֲעִמיד ֶאת ַהסְּ   . "ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

תֹות ּוְבִמְכָמרֹות.  ְרׁשָ   ֲאָבל ָצד הּוא ּבִ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִפיָנה, " לֹא ִיְפרֹוס ְקִליָעה ְוַיֲעִמיד ֶאת ַהסְּ ָבִטים ֶזה ִעם ֶזה ׁשֶ ִראׁשֹוָנה, ִהְתנּו ׁשְ   ּבָ

תֹות ּוְבִמְכָמרֹות ְרׁשָ   . "ֲאָבל ָצד הּוא ּבִ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִלי ָהְיָתה, " ל ַנְפתָּ ֶחְלקֹו ׁשֶ ְרָיא ּבְ ל ִטּבֶ ּה ׁשֶ   ַיּמָ

ַטל ְמ  ּנָ א ׁשֶ ְדרֹוָמּה, ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ   לֹא ֶחֶבל ֵחֶרם ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ה" :ְלַקּיֵ   . "(דברים לג, כג) "ָים ְוָדרֹום ְיָרׁשָ

  
ְנָיא    :ּתַ

י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ָהִרים  ּבֶ ין ׁשֶ לּוׁשִ ָבִטים ֵהן עֹוְמִדים - תְּ ְ ל ַהׁשּ ֶחְזַקת ּכָ    ,ּבְ

ִרים וּ  ֶחְזַקת  -ְמחּוּבָ ֶבטּבְ ֵ    .אֹותֹו ַהׁשּ
ֶגב ּוָבֵעֶמק,  ֵפָלה ּוַבּנֶ ְ ָהר ּוַבׁשּ ֵאין לֹו ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֶבט ִמּיִ ֶבט ְוׁשֵ ל ׁשֵ   ְוֵאין ְלָך ּכָ

ֱאַמר: ּנֶ נּו ּוְסעּו ָלֶכם ּובאּו ַהר ָהֱאמִרי ׁשֶ    ,"ּפְ
ם ֶגב ּוְבחֹוף ַהּיָ ֵפָלה ּוַבּנֶ ְ ֲעָרָבה ָבָהר וַבׁשּ ֵכָניו ּבָ ל ׁשְ   . ח)- (דברים א, ז 17"ְוֶאל ּכָ

ְפֵניֶהם,  ּלִ ים ׁשֶ ִריִזים ּוָבֱאמֹוִרּיִ ַנֲעִנים ּוַבּפְ כְּ ה מֹוֵצא ּבַ   ְוֵכן ַאּתָ

                                                             
17
ֲעָרָבה ָבָהר   ֵכָניו ּבָ ל ׁשְ נּו ּוְסעּו ָלֶכם ּובאּו ַהר ָהֱאמִרי ְוֶאל כָּ ֲעָרָבה ָבָהר "ּפְ ֵכָניו ּבָ ל ׁשְ נּו ּוְסעּו ָלֶכם ּובאּו ַהר ָהֱאמִרי ְוֶאל כָּ ֲעָרָבה ָבָהר "ּפְ ֵכָניו ּבָ ל ׁשְ נּו ּוְסעּו ָלֶכם ּובאּו ַהר ָהֱאמִרי ְוֶאל כָּ ֲעָרָבה ָבָהר "ּפְ ֵכָניו ּבָ ל ׁשְ נּו ּוְסעּו ָלֶכם ּובאּו ַהר ָהֱאמִרי ְוֶאל כָּ ֶגב ּוְבחֹוף ַהיָּם ו"ּפְ ֵפָלה ּוַבּנֶ ְ ֶגב ּוְבחֹוף ַהיָּם ַבׁשּ ֵפָלה ּוַבּנֶ ְ ֶגב ּוְבחֹוף ַהיָּם ַבׁשּ ֵפָלה ּוַבּנֶ ְ ֶגב ּוְבחֹוף ַהיָּם ַבׁשּ ֵפָלה ּוַבּנֶ ְ ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. ראה נתתי לפניכם את הארץ ַבׁשּ

 """"באו ורשו את הארץ

  רש"י
. אם זרעה לאדם ומנא ידעינן

דשרי ליה למלקט מן העשבים 
   בתנאי יהושע:

   . עשויים כערוגות:משארי
. כשיעור גובה ביצה בזית כביצה

מלמטה צריך להניח מן הזית 
   סמוך לגזע:

. מותר מן הפקק ולמעלה
   לקטום פקק קשר:

. מפריו כלומר מאיבו של אילן
   מענפין הרכין ודקין:

. מענפין גדולים וגסין ולא מחודו
כאילן גמור. ל''א מחובו של 
אילן ממחבואתו מקום שיש 
ענפין הרבה דהיינו באמצע גבהו 
ולא מחודו מלמעלה ענף 
 האמצעי שהוא עליון ועיקר

   האילן מתשובות הגאונים:
. בד שגדל וניתוסף מן החדש

   בשנה זו שעדיין אין עושה פרי:
. ולא ממקום הרואה את החמה

סביבות צדדין מבחוץ מפני 
שהוא עיקר האילן שהחמה 
מבשלת שם את הפרי 

   וממתיקו:
. מלא חבל של מלא חבל חרם

מצודה היה לו בדרומה מן 
היבשה למשוך רשתו חרם כמו 

   וחרמים (קהלת ז): מצודים
. כל מי בחזקת כל השבטים

שירצה יטול דהא כמטלטלי 
   ושאר השלל והמלקוח היו:

. אע''פ וכן אתה מוצא בכנעני
שכתוב כאן הר האמורי אף 
כנעני ופריזי כך היו להם 
וישראל שירשו היה להם לכל 
אחד הר ושפלה ונגב ועמק ארץ 
שדות ובקעות שקורין כנפיינ''ה 

נגב שכל שעה היא לכן נקראת 
נגובה שאין שם צל אילנות 

   וחמה זורחת ומנגבתה:
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ֱאַמר ּנֶ ֵכָניו" :ׁשֶ ל ׁשְ   .ח)- (דברים א, ז "ְוֶאל ּכָ
ֵכָניו ָהִכי ָהווּ    .ַאְלָמא ׁשְ

  
  
ְרּכֹוםוְ " ִהיא ְמֵלָאה ּכַ ֶדה ׁשֶ ׂשָ ֵדר, ַוֲאִפיּלּו ּבְ   . "ִנְפִנין ַלֲאחֹוֵרי ַהּגָ
  

ר ַיֲעקבָאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ
א ִליּטֹול ֵהיֶמּנּו ְצרֹור.    לֹא ִנְצְרָכה, ֶאּלָ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ת. וַ  ּבָ ׁשַ   ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ר,  ָמר זּוְטָרא ֲחִסיָדא ֵקיל ּוְמַהּדַ   ׁשָ
יְרֵקיּה.  ֵעיּה ְלָמָחר: ִזיל ׁשִ ּמָ   ְוָאַמר ֵליּה ְלׁשַ

  
  
ִביֵליוּ " ׁשְ ִכין ּבִ ה ְמַהּלְ ִנּיָ ֵרד ְרִביָעה ׁשְ תֵּ   . "ָהְרׁשּות ַעד ׁשֶ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
י ָלּה. יָדן ֲאִפיּלּו ַטל ָקׁשֵ   ְוַהאי ּדִ

  
  
ָרִכיםוּ " ֵני ְיֵתידֹות ַהּדְ ָרִכים ִמּפְ י ַהּדְ ִקין ְלִציּדֵ   . "ְמַסּלְ
  

מּוֵאל אֹוְרָחא, ֲהָוה ִמְס  ַרב ְיהּוָדהוְ  ׁשְ ְקִלי ְוָאְזִלי ּבְ ק ָהוּו ׁשָ ּלֵ מּוֵאלּתַ ָרִכים;  ׁשְ י ַהּדְ   ְלִציּדֵ
ָבֶבלַרב ְיהּוָדהָאַמר ֵליּה  ַע, ֲאִפיּלּו ּבְ ִהְתָנה ְיהֹוׁשֻ ָנִאין ׁשֶ    ?!: ּתְ
ֲאִני אֹוֵמר: ֲאִפיּלּו ּבְ  :ָאַמר ֵליּה     .חּוָצה ָלָאֶרץׁשֶ

  
י יוְ  ַרּבִ יא ַרּבִ ָרִכים.  ִחּיָ י ַהּדְ קּו ְלִציּדֵ ּלְ אֹוְרָחא, ִאְסּתַ ְקִלי ְוָאְזִלי ּבְ   ָהוּו ׁשָ

יֲהָוה ָקא ַמְפִסיַע ְוָאֵזיל  ָסאוּ קנְ ן ְיהּוָדה ּבֶ  ַרּבִ
ְייהּו.  18   ַקּמַ

יָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרּבִ יא ַרּבִ ָפֵנינּו? ִחּיָ ה ּבְ דּוּלָ ְרֶאה ּגְ ּמַ   : ִמי הּוא ֶזה ׁשֶ
יָאַמר ֵליּה  יא ַרּבִ א ִחּיָ ּמָ י: ׁשֶ ן  ַרּבִ ְלִמיִדי הּוא, וְ  ּוָסאקנְ ְיהּוָדה ּבֶ ַמִיםּתַ ם ׁשָ יו ְלׁשֵ ל ַמֲעׂשָ   . כָּ

ן  יּה, ַחְזֵייּה, ָאַמר ֵליּה: ִאי ָלאו ְיהּוָדה ּבֶ י ָמטּו ְלַגּבֵ ַפְרְזָלא. ּוָסא קנְ כִּ ִגיְזָרא ּדְ ָקְך ּבְ יְנהּו ְלׁשָ ַזְרּתִ , ּגְ   ַאּתְ
  
  
יג ְועֹוֶלהַהּתֹוֶעה " יג ְויֹוֵרד ְמַפסֵּ ָרִמים, ְמַפסֵּ ין ַהּכְ   . "ּבֵ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרִמיםָהרֹוֶאה ֲחֵבירֹו " ין ַהּכְ יג ְויֹוֵרד - ּתֹוֶעה ּבֵ יג ְועֹוֶלה ְמַפסֵּ ֶרְך.  ,ְמַפסֵּ ֲעֵלהּו ָלִעיר אֹו ַלּדֶ ּמַ   ַעד ׁשֶ
ָרִמיםְוֵכן הּוא   ין ַהּכְ ּתֹוֶעה ּבֵ יג ְויֹוֵרדְמַפסֵּ  - ׁשֶ ֶרךְ  ,יג ְועֹוֶלה ְמַפסֵּ ֲעֶלה ָלִעיר אֹו ַלּדֶ ּיַ   . "ַעד ׁשֶ

  
   ?"ְוֵכן"ַמאי 

  
ֵתיָמא ִניְפסֹוג, "ֲחֵבירוֹ " :ַמהּו ּדְ ק ּדְ ָיַדע ְלֵהיָכא ְמַסּלֵ   , הּוא ּדְ

ָלא ָיַדע ְלֵהיָכא ָקא ָסֵליק לֹא ִניְפסֹוג "הּוא"ֲאָבל  י ֵמיְצֵרי ,ּדְ    ,ִנֲהְדֵריּה ִנֲהַדר ּבֵ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
אֹוַרְייָתא הּוא     !ָהא ּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ִיין" ַבת ּגּופֹו ִמּנַ    ?ֲהׁשָ

                                                             
18
 ובראשונים.כך הגירסה במקבילות, בכתב"י  

  רש"י
   . בחול:אמר ליה לשמעיה

. טחיהו בטיט וחברהו שרקיה
   יפה:
   . קרקע דידן:והא

. ירד עליה בלילה אפילו טל
   קשה לה דריסת הרגל ממחרתו:

וכ''ש בבבל . אפילו בחוצה לארץ
שמצויין שם שיירות ועוברין 

   ושבים והוצרך להתנות:
. מיתד ליתד מפסע ואזיל

פסיעות גסות ולא היה רוצה 
   להסתלק אל מצר השדה:

. שהוא מראה לנו שהוא גדולתו
ירא שמים מאד ואינו חושש 
לתנאי שהתנה יהושע ומחזי 

   כיוהרא:
   . כלומר נדוי:בגיזרא דפרזלא

י שנא איהו . פשיטא מאמאי וכן
   מחבריה:
. את גופו משמע שאם והשבותו

טעה חבירך אתה צריך להעלותו 
  לדרך:

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ְלמּוד לֹוַמר בֹותֹו" :תַּ   ! "(דברים כב, ב) "ַוֲהׁשֵ
  

י ֵמיְצֵרי.  ָקֵאי ּבֵ אֹוַרְייָתא הּוא ּדְ   ּדְ
ין  ּקֵ יג ְויֹוֵרד. ּדִ  -ֲאָתא הּוא ּתַ יג ְועֹוֶלה ְמַפּסֵ   ְמַפּסֵ

  
  
  ."ְמקֹומוֹ  ֵמת ִמְצָוה ָקָנהוּ "
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ִאיְסַרְטָיא " ל ּבְ הּו ִליִמין ִאיְסַרְטָיא -ַהּמֹוֵצא ֵמת מּוטָּ מאל ִאיְסַרְט  ,ְמַפּנֵ   ָיא. אֹו ִלׂשְ

ֵדה ִניר  ֵדה ּבּור ּוׂשְ ֵדה ּבּור.  -ׂשְ הּו ִלׂשְ   ְמַפּנֵ
ֵדה ֶזַרע  ֵדה ִניר ּוׂשְ ֵדה ִניר.  -ׂשְ הּו ִלׂשְ   ְמַפּנֵ

יֶהן ְזרּועֹות  תֵּ יֶהן ִנירֹות, ׁשְ תֵּ יֶהן ּבּורֹות, ׁשְ תֵּ ְרֶצה -ָהיּו ׁשְ ּיִ הּו ְלָמקֹום ׁשֶ   ! "ְמַפּנֵ
  

יָביָאַמר    : ַרב ּבֵ
יַצר,  ל ַעל ַהּמֵ מּוּטָ   ּבְ

ן ְלַפּנֹותֹו,  יּתָ ּנִ   ִמּתֹוְך ׁשֶ
ְרֶצה.   ּיִ הּו ְלָכל ָמקֹום ׁשֶ   ְמַפּנֵ

  
  

  רש"י
. יקיף דאורייתא בי מצרי

סביבות מצרי הכרמים ולא 
   יעבור בתוכם ויפסידם:

    . רה''ר ט''ז אמה:איסרטיא
. מכאן לאיסרטיא שדה בור

ושדה ניר מכאן מפנהו לשדה 
   בור ניר חרוש ולא זרוע:

. אלמא לא קנה מקומו מפנהו
דאי קנה מקומו מצי בעל השדה 

   של ימין ושל שמאל לעכוביה:
. מוטל ברוחב הדרך על המיצר

ועוברין ומאהילין עליו עושי 
   טהרות ומטמאות:
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        פב, אפב, אפב, אפב, א    ––––פא, ב פא, ב פא, ב פא, ב  .82
  ָאְמִרי: 

ָרה? ָהֵני ַחד ְסֵרי ָהְוָיין    !ֲעׂשָ
  
ִביֵלי ָהְרׁשּות" ׁשְ ִכין ּבִ לֹמה ֲאָמָרּה.  - "ְמַהּלְ   ׁשְ

ְדַתְנָיא    :כִּ
ֶדה וְ " ָ ירֹוָתיו ִמן ַהׂשּ לּו ּפֵ ּכָ ֵדהּו, ֲהֵרי ׁשֶ תֹוְך ׂשָ ֵנס ּבְ ֵני ָאָדם ִליּכָ יַח ּבְ   ֵאינֹו ַמּנִ

ִרּיֹות אֹוְמרֹות ָעָליו    ?ָמה ַהּבְ
יקֹות לֹו?  ?ַמה ֲהָנָאה ֵיׁש ִלְפלֹוִני ִרּיֹות ַמּזִ   ּוָמה ַהּבְ
תּוב אֹוֵמר: " ְקֵרי ַרע"ָעָליו ַהּכָ   .ִמְהיֹות טֹוב ַאל תִּ

  
ִתיב "ִמְהיֹות טֹוב ַאל ּתִ    ְקֵרי ַרע"? ּוִמי כְּ

  
ְווָנא י ַהאי ּגַ ִתיב כִּ    ,ִאין, כְּ

ְהיֹות ְלֵאל ָיְדָך ַלֲעׂשֹות" ָעָליו ּבִ ְמַנע טֹוב ִמּבְ   . (משלי ג, כז) "ַאל ּתִ
  

א?    ְותּו ֵליכָּ
א יּדְ  :ְוָהא ִאיכָּ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ַעת הֹוָצַאת ְזָבִלים, ׁשְ ים ָאָדם ּבִ ים,  ְוצֹוְברוֹ  ,מֹוִציא ִזְבלֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ לׁשִ ל ׁשְ   ּכָ
ֹוף ֵהא ִניׁשּ ּיְ ֵדי ׁשֶ ַרְגֵלי ָאָדם ּוְבַרְגֵלי ְבֵהָמה,  ּכְ   ּבְ

ָרֵאל ֶאת ָהָאֶרץ ַע ְלִיׂשְ ן ִהְנִחיל ְיהֹוׁשֻ ַעל ְמָנת ּכֵ   ! "ׁשֶ
  

א  יּדְ ְוָהא ִאיכָּ ל  ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ יִיׁשְ רֹוָקה,  ַרּבִ ן ּבְ   יֹוָחָנן ּבֶ
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ל  ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ יִיׁשְ רֹוָקה ַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ּבֶ
ין הּוא ית ּדִ ַנאי ּבֵ   :תְּ

ֵהא ֶזה ּיְ ֵדה ֲחֵבירֹו ְוקֹוֵצץ ׂשֹוכוֹ  יֹוֵרד ׁשֶ ל ֲחֵבירוֹ  ְלתֹוְך ׂשְ ּלֹו,  ׁשֶ יל ְנִחיל ׁשֶ   ְלַהּצִ
ל ֲחֵבירֹו.  ְונֹוֵתן לוֹ  ֵמי ׂשֹוכֹו ׁשֶ   ּדְ

ין הּוא ית ּדִ ַנאי ּבֵ   :ְותְּ
ֵהא ֶזה ּיְ נוֹ  ׁשֹוֵפְך ֵיינוֹ  ׁשֶ יל ּדּוְבׁשָ ל ֲחֵבירוֹ  ּוַמּצִ    ,ׁשֶ

ֵמי ֵיינֹו ִמּת  ל ֲחֵבירוֹ ְונֹוֵטל ּדְ נֹו ׁשֶ   . ֹוְך ּדּוְבׁשָ
ין הּואוּ  ית ּדִ ַנאי ּבֵ    :תְּ

ֵהא ֶזה ּיְ ל ֲחֵבירֹו,  ְוטֹוֵען ְמָפֵרק ֶאת ֵעָציו ׁשֶ נֹו ׁשֶ תָּ ׁשְ   ּפִ
ל ֲחֵבירֹו,  נֹו ׁשֶ תָּ ׁשְ ֵמי ֵעָציו ִמּתֹוְך ּפִ   ְונֹוֵטל ּדְ

ָרֵאל ֶאת ָהָאֶרץ ַע ְלִיׂשְ ן ִהְנִחיל ְיהֹוׁשֻ ַעל ְמָנת ּכֵ   ! "ׁשֶ
  

יִחיָדֵאי     .לֹא ָקָאְמִריַנן -ּבִ
  

י ֲאָתא    פב,א יְוָהא כִּ יָאַמר  ָאִבין ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ֵדה ֲחֵבירֹו,    ֶאָחד ִאיָלן ַהּנֹוֶטה ְלתֹוְך ׂשְ

מּוְך ְלֵמַצר,    ְוֶאָחד ִאיָלן ַהּסָ
  ֵמִביא ְוקֹוֵרא, 

ָרֵאל ֶאת ָהָאֶרץ!  ַע ְלִיׂשְ ן ִהְנִחיל ְיהֹוׁשֻ ַעל ְמָנת כֵּ   ׁשֶ
  

ָנא  ַע "ֶאָלא ַמאן ּתְ ִהְתָנה ְיהֹוׁשֻ ָנִאין ׁשֶ ָרה תְּ י - "ֲעׂשָ ן ֵלִוי הּואְיהוֹ  ַרּבִ ַע ּבֶ   .ׁשֻ
  

ִתיל י ּכָ ִביָהה ִמּבֵ ֶהְדָיא ַרב ּגְ    :ַמְתֵני ָלּה ּבְ
י ְנחּום ַרּבִ יוְ  ּתַ ַרְייס ַרּבִ ּום ָזֵקן ֶאָחד,  ּבְ   ָאְמִרי ִמׁשּ

יּוַמּנּו?  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   ! ְיהֹוׁשֻ
ַע.   ָנִאין ִהְתָנה ְיהֹוׁשֻ ָרה ּתְ ֲעׂשָ

  רש"י
. שלשים יום כל שלשים יום

   רשאי להניחו שם:
דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן 

   . בפרק הגוזל בתרא:ברוקה
. של דבורים שהלכו לשדה נחיל

חבירו ונתיישבו על שוכתה של 
אילן ואם יטול אחד אחד הן 
פורחות ואובדות מאחר שנתנו 
עיניהן באותה שוכה לפיכך 

   קוצצה ונותן לו דמים:
. זה בא בכדו של ומציל דובשנו

יין וזה בא בכדו של דבש 
ונסדקה חבית של דבש וכן זה 
בא בחבילת פשתן על חמורו וזה 
בא בחבילת עצים ומת חמורו 

בעל פשתן יפרק זה את עציו  של
   וטוענו:

. ודרבי ישמעאל דר' יהודה
יחידאי נינהו וברייתא דעשרה 

  תנאים סתמא היא: 
. ומתניתא והא כי אתא וכו'

הויא תיובתא דקתני עשרה ותו 
לא ור' יוחנן אמורא הוא וקשיא 

   ליה מתניתא:
. אמרינהו ולא רבי יהושע בן לוי

מתניתא דרבי יהושע בן לוי 
א הוה ורבי יוחנן פליג אמור
   עליה:
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ן ֶעְזָרא" יּקֵ נֹות תִּ ּקָ ָרה תַּ    :ֲעׂשָ

ת, ׁשֶ  ּבָ ׁשַ ִמְנָחה ּבְ   קֹוִרין ּבְ
י, ְוקֹוִרין ּבְ  ִני ּוַבֲחִמיׁשִ   ׁשֵ

י,  ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ   ְוָדִנין ּבְ
ת,  ּבָ ׁשַ י ּבְ ֲחִמיׁשִ ִסים ּבַ   ּוְמַכּבְ
ת,  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   ְואֹוְכִלין ׁשּום ּבְ

ֶמת ְואֹוָפה,  ּכֶ ה ַמׁשְ ָ ֵהא ִאׁשּ תְּ   ְוׁשֶ
ִסיָנר.  ה חֹוֶגֶרת ּבְ ָ ֵהא ִאׁשּ תְּ   ְוׁשֶ
ה חֹוֶפֶפת ְוטֹוֶבֶל  ָ ֵהא ִאׁשּ תְּ   ת, ְוׁשֶ

ֲעָיירֹות, הּו רֹוְכִלין ַמֲחִזיִרין ּבָ ּיְ   ְוׁשֶ
ן ְטִביָלה ְלַבֲעֵלי ְקָרִיין   . "ְוִתיּקֵ

  
  

ת" ּבָ ׁשַ ְנָחה ּבְ ּמִ הּו קֹוְרִאין ּבַ ּיְ    ."ׁשֶ
  

ֵבי ְקָרנֹות ּום יֹוׁשְ   .ִמׁשּ
  

  

י"" ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ הּו קֹוְרִאין ּבְ ּיְ   . ְוׁשֶ
  

ן?  יּקֵ   ֶעְזָרא ּתִ
ָנא!  ּקְ ָרא ֲהָוה ִמיּתַ   ְוָהא ֵמִעיּקָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ר ְולֹא ָמְצאּו ָמִים"" ְדּבָ ּמִ ת ָיִמים ּבַ לֹׁשֶ ְלכּו ׁשְ    – (שמות טו, כב) "ַוּיֵ

י ְרׁשּומֹות ָאְמרּו: ֵאין  א ּתֹוָרה,  "ַמִים"ּדֹוְרׁשֵ   ֶאּלָ
ֱאַמר: ּנֶ ִים" ׁשֶ ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ   , (ישעיה נה, א) "הֹוי ּכָ

לֹא ּתֹוָרה ִנְלאוּ  לֶֹשת ָיִמים ּבְ ָהְלכּו ׁשְ יָון ׁשֶ    ,ּכֵ
הּו קֹוִרין  ּיְ נּו ָלֶהם ׁשֶ יֵניֶהם ְוִתיּקְ ּבֵ    -ָעְמדּו ְנִביִאים ׁשֶ

ת,  ּבָ ׁשַ ֶאָחד ּבְ ת, ּוַמְפִסיִקין ּבְ ּבָ ׁשַ   ּבְ
י ּוְרִביִעי,  ִליׁשִ ִני, ּוַמְפִסיִקין ׁשְ ׁשֵ   ְוקֹוִרין ּבְ

ֲחִמי ת, ְוקֹוִרין ּבַ ּבָ י, ּוַמְפִסיִקין ֶעֶרב ׁשַ   ׁשִ

ה ָיִמים  לֹׁשָ ּלא ָיִלינּו ׁשְ ֵדי ׁשֶ לֹא ּתֹוָרהּכְ   ! "ּבְ
   

סּוֵקי,  ָלָתא ּפְ ְבָרא ּתְ נּו ַחד ּגַ ּקְ ָרא ּתִ   ֵמִעיּקָ
סּוֵקי,  ָלָתא ּפְ ְבֵרי ּתְ ָלָתא ּגַ   ִאי ַנִמי ּתְ

ְרֵאִלים,  ם ְוִיׂשְ ֶנֶגד ּכֲהִנים ְלִוּיִ   כְּ
ןֲאָתא  יּקֵ ְבֵרי וַ  :הּוא, ּתִ ָלָתא ּגַ ְטָלִנין. ּתְ ָרה ּבַ ֶנֶגד ֲעׂשָ סּוֵקי, כְּ ָרה ּפְ   ֲעׂשָ

  
  

יוְ " ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ ִנין ּבְ    ."ּדָ
  

ִכיִחי, ּדְ  ׁשְ ִסיְפָראּדִ   .ָאתּו ְלִמְקָרא ּבְ
  

  

תוְ " ּבָ ׁשַ י ּבְ ֲחִמיׁשִ ִסין ּבַ הּו ְמַכּבְ ּיְ    ."ׁשֶ
  

ת ּבָ בֹוד ׁשַ ּום כְּ    .ִמׁשּ
  

  

תוְ " ּבָ ֶעֶרב ׁשַ הּו אֹוְכִלין ׁשּום ּבְ ּיְ   . "ׁשֶ
  

ּום עֹוָנה    ,ִמׁשּ
ְכִתיב:  ִעּתֹו"ּדִ ן ּבְ ְריֹו ִיּתֵ ר ּפִ   , (תהלים א, ג) "ֲאׁשֶ

  רש"י
   . בגדיהם לכבוד שבת:ומכבסים

. לקמן מפרש ואוכלים שום
   טעמא:

. : ביום ושתהא אשה משכמת
שהיא צריכה לאפות ואופה 
שחרית כדמפרש שתהא פת 

   מצויה לעני המחזר:
   . דוגמת מכנסים קטנים:סינר

. במסרק ביום האשה חופפת
טבילתה משום חציצה לקמן 

   פריך הא דאורייתא היא:
בשמים לנשים . מביאים רוכלין

   להתקשט בהם:
. ולא יוכלו בני מחזירין בעיירות

   העיירות לעכב עליהם:
. יושבי משום יושבי קרנות

חניות כל ימות החול עוסקין 
בסחורה ואין קורין בשני 
ובחמישי תקון בגינייהו קריאה 

   יתירה:
  . מקראות:רשומות

. בני אדם עשרה בטלנין
כשירים בטלין ממלאכתן 

ציבור ולבא לעסוק בצרכי 
קודמין לבית הכנסת כדי שיהו 
מצוין עשרה לעת התפלה 

   ומתפרנסים משל צבור:
. שמצות עונה בלילי משום עונה

שבת כדרב יהודה והשום מרבה 
   את הזרע כדלקמן:
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יָמא ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר  יָמא ַרב ַנְחָמן, ְוִאיּתֵ ֲהָנא, ְוִאיּתֵ יָמא ַרב ּכָ י, ְוִאיּתֵ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ת.  ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ תֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ׁש ִמּטָ ּמֵ   ֶזה ַהְמׁשַ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ׁשּום: " ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ ה ּדְ ָ   ֲחִמׁשּ
יַע,  ּבִ   ַמׂשְ
ִחין,    ּוַמׁשְ

ִנים,    ּוַמְצִהיל ּפָ
ַרע,  ה ַהּזֶ   ּוַמְרּבֶ

ְבֵני ֵמַעִיים;  ּבִ ים ׁשֶ ּנִ   ְוהֹוֵרג ּכִ
   ְוֵיׁש אֹוְמִרים:

ְנָאה    ."ַמְכִניס ַאֲהָבה ּומֹוִציא ֶאת ַהּקִ
  

  

ֵהא וְ " תְּ ֶמת ְואֹוָפהׁשֶ ּכֶ ה ַמׁשְ ָ   . "ִאׁשּ
  

ים ת ְמצּוָיה ַלֲעִנּיִ ֵהא ּפַ ּתְ ֵדי ׁשֶ    .כְּ
  

  

ִסיָנרוְ " ה חֹוֶגֶרת ּבְ ָ ֵהא ִאׁשּ תְּ    ."ׁשֶ
  

ּום ְצִניעּוָתא    .ִמׁשּ
  

  

ה חֹוֶפֶפת ְוטֹוֶבֶלתוְ " ָ ֵהא ִאׁשּ תְּ    ."ׁשֶ
  

אֹוַרְייָתא   ִהיא!  ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

רֹו בַּ " ׂשָ ִים""ְוָרַחץ ֶאת ּבְ ִים, - (ויקרא יד, ט) ּמַ רֹו ַלּמַ ׂשָ ין ּבְ ָבר חֹוֵצץ ּבֵ ּלא ְיֵהא ּדָ    ׁשֶ

רֹו" ׂשָ ָער - "ֶאת ּבְ רֹו, ּוַמאי ִניהּו? ׂשֵ ֵפל ִלְבׂשָ   ! "ֶאת ַהטָּ
  

  ָאְמִרי: 
אֹוַרְייָתא     ,ְלַעּיּוֵני –ּדְ

ְלָמא ִמיְקַטר    ,ּדִ
  ִאי ַנִמי ָמאּוס ִמיֵדי, 

ּום ֲחִציָצה,     ִמׁשּ
ן ֲחִפיָפה - ַוֲאָתא ִאיהּו    פב,ב יּקֵ    .ּתִ

  
  

ֲעָיירֹותוְ " ִרין ּבָ הּו רֹוְכִלין ְמַחּזְ ּיְ   . "ׁשֶ
  

יֵטי  ְכׁשִ ּום ּתַ יםִמׁשּ    .ָנׁשִ
ּנּו  ּלא ִיְתּגַ ֵדי ׁשֶ ֲעֵליֶהםכְּ   .ַעל ּבַ

  
  

ן ְטִביָלה ְלַבֲעֵלי ְקָרִייןוְ " יּקֵ   . "תִּ
  

אֹוַרְייָתא הּוא!    ּדְ
ְכִתיב:  ְכַבת ָזַרע ְוָרַחץ ּדִ ּנּו ׁשִ י ֵתֵצא ִמּמֶ רוֹ "ְוִאיׁש ּכִ ׂשָ ל ּבְ ִים ֶאת ּכָ ּמַ   ! ויקרא טו, טז)( 19"ּבַ

  
אֹוַרְייָתא הּוא  ים,  - ּדְ   ִלְתרּוָמה ְוָקָדׁשִ

ן ֲאִפיּלּו ְלִדְבֵרי תֹוָרה - ֲאָתא הּוא יּקֵ    .ּתִ

                                                             
19
  גירסה לפי מסורת הש"ס ע"פ הפסוק בתורה. 

  רש"י
   . מחמם את הגוף:משחין

. מתוך מכניס את האהבה
   שמשמח את הלב:

. להתרחק מן משום צניעותא
   העבירה:

 . משמע שיגע בשרובשרו במים
   למים:
  . מלוכלך: דמאוס
. במסרק להרחקה חפיפה

  דמילתא:
. שלא ישנה עד לדברי תורה

   שיטבול:
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ַלִים: " ירּוׁשָ ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבִ ָרה ּדְ   ֲעׂשָ

ִית  ּה ֵאין ַהּבַ   . ָחלּוט ּבָ
  ְוֵאיָנּה ְמִביָאה ֶעְגָלה ֲערּוָפה. 

ַחת.  ּדַ ית ִעיר ַהּנִ   ְוֵאיָנּה ַנֲעׂשֵ
ְנָגִעים.  ָאה ּבִ ּמְ   ְוֵאיָנּה ִמטַּ

ּה ִזיִזין ּוְגזּוְזְטָראֹות.    ְוֵאין מֹוִציִאין ּבָ
תֹות.  ּפָ ּה ַאׁשְ ין ּבָ   ְוֵאין עֹוׂשִ
ְבׁשֹונֹות.  ּה ּכִ ין ּבָ   ְוֵאין עֹוׂשִ

ָהיּו ִמימֹות ְנִב  ּנֹות ְווָרִדין ׁשֶ סֹות, חּוץ ִמּגִ ּנֹות ּוַפְרּדֵ ּה ּגִ ין ּבָ   יִאים ָהִראׁשֹוִנים. ְוֵאין עֹוׂשִ
ְרְנגֹוִלין.  ּה תַּ ִלים ּבָ   ְוֵאין ְמַגּדְ

ת ּה ֶאת ַהּמֵ   . "ְוֵאין ְמִליִנין ּבָ
  
  
ּה " ִית ָחלּוט ּבָ    ."ֵאין ַהּבַ
  

ְכִתיב:  ִית ּדִ ִמֻתת ַלּקֹ ... "ְוָקם ַהּבַ ר לֹו חֹוָמה ַלּצְ   , (ויקרא כה, ל) ָתיו"רֹ תֹו ְלדֹ ֶנה אֹ ֲאׁשֶ
ָבִטים :ְוָקָסַבר ַלִים ִלׁשְ ָקה ְירּוׁשָ    .לֹא ִנְתַחּלְ

  
  
   ."ֵאיָנּה ְמִביָאה ֶעְגָלה ֲערּוָפהוְ "
  

ְכִתיב ּה" :ּדִ ּתָ ר ה' ֱאלֶֹהיָך נֵתן ְלָך ְלִרׁשְ ֲאָדָמה ֲאׁשֶ ֵצא ָחָלל ּבָ י ִיּמָ    .(דברים כא, א) "ּכִ
ַליִ  ָבִטיםִוירּוׁשָ ָקה ִלׁשְ    .ם לֹא ִנְתַחּלְ

  
  
ַחתֵאיָנּה וְ " ּדַ ית ִעיר ַהּנִ    ."ַנֲעׂשֵ
  

ְכִתיב   .(דברים יג, יג) 20"ָעֶריךָ " :ּדִ
ָבִטים ָקה ִלׁשְ ַלִים לֹא ִנְתַחּלְ    .ִוירּוׁשָ

  
  
ְנָגִעים" ָאה ּבִ ּמְ    ."ְוֵאיָנּה ִמטַּ
  

ְכִתיב ְתֶכם"" :ּדִ ֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחּזַ י ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ    .(ויקרא יד, לד) 21ְוָנַתּתִ
ַלִים  ָבִטיםִוירּוׁשָ ָקה ִלׁשְ   .לֹא ִנְתַחּלְ

  
  
ּה ִזיִזין ּוְגזּוְזְטָראֹות"    "ְוֵאין מֹוִציִאין ּבָ

ֵני אֶהל ַהּטּוְמָאה,    ִמּפְ
ּום וּ  קּו עֹוֵלי ְרָגִלים. ּדְ ִמׁשּ ּזְ   לֹא ִליּתַ
  
  
תֹות" ּפָ ּה ַאׁשְ ין ּבָ    ".ְוֵאין עֹוׂשִ
  

ָקִצים ּום ׁשְ    .ִמׁשּ
  
  
  

                                                             
20
 אשר ה' אלהיך נותן לך לשבת שםָעֶריָך ָעֶריָך ָעֶריָך ָעֶריָך באחת  כי תשמע 
21
ְתֶכםכי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה   ֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחזַּ י ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ ְתֶכםְוָנַתתִּ ֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחזַּ י ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ ְתֶכםְוָנַתתִּ ֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחזַּ י ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ ְתֶכםְוָנַתתִּ ֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחזַּ י ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ  ְוָנַתתִּ

  רש"י
. כדין בתי אין הבית חלוט בה

ערי חומה אלא גאולה תהיה לו 
אם ירצה לגאול ואם יגיע יובל 

   יוצא ביובל כבתי ערי חצרים:
. קורות יוצאין מן זיזין

   הכתלים:
. אולדליו''ר בלע''ז גזוזטראות

   על פני העלייה מבחוץ:
. משרפות סיד כבשונות

   לקדירות:
. כך שמה והיא היתה גינת ורדין

צריכה לקטורת והיינו כיפת 
כריתות (דף ו.) על שם הירדן 

שדרך הורד לגדל על שפת 
   הירדן:

. מת בה אין מלינין בה את המת
אדם באותו היום קוברים אותו 

   מיד:
. משמע שאתה יודע למי עריך

   מיוחדת היא:
. שמא יהא כזית אהל הטומאה

מן המת מוטל בארץ 
והגזוזטראות מאהילות עליו 
ועל אנשים הרבה ונמצאת 

   מרבה את הטומאה:
. דרכן ליגדל משום שרצים

באשפה ומרבים טומאה לפי 
שמתים שם ומטמאים הקדשים 

   שבירושלים:
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ְבׁשֹונֹות" ּה ּכִ ין ּבָ    ."ְוֵאין עֹוׂשִ
  

ּום קּוְטָרא    .ִמׁשּ
  
  
ִסין" ּנֹות ּוַפְרּדֵ ּה ּגִ ין ּבָ    ."ְוֵאין עֹוׂשִ
  

ּום ִסיְרָחא    .ִמׁשּ
  
  
ְרְנגֹוִלין" ּה תַּ ִלין ּבָ    ."ְוֵאין ְמַגּדְ
  

ים ּום ֳקָדׁשִ   . ִמׁשּ
  
  
ת" ּה ֶאת ַהּמֵ    ."ְוֵאין ְמִליִנין ּבָ
  

ָמָרא    .ּגְ
  
  

  רש"י
 . עשן שמשחיר אתקוטרא

   החומה וגנאי הוא:
. עשבים רעים הגדילים סרחון

שם וזורקין בחוץ ועוד דרך גנות 
   לזבלן ויש סרחון:
. שתרנגולין משום קדשים

מנקרין באשפה ומביאים בשר 
שרצים בפיהם ומטמאין את 

   הקדשים:
. מסורת היא בידינו ואין גמרא

   טעם לדבר:
. אחים הורקנוס ואריסטובלוס

  המלוכה:היו ומריבין על דבר 

  

  

  

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ָכל ָמקֹום" ִלין ֲחִזיִרים ּבְ   . "ֵאין ְמַגּדְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
מֹוַנאי ֶזה ַעל ֶזה, " ית ַחׁשְ רּו ּבֵ ּצָ ׁשֶ   ּכְ

חּוץ.  לּוס ִמּבַ ְפִנים ְוַאִריְסטֹוּבְ   ָהָיה הּוְרָקנֹוס ִמּבִ
ִמיִדים.  יָנִרין, ְוָהיּו ַמֲעִלים ָלֶהם תְּ ה ּדִ קּוּפָ ים ָלֶהם ּבְ ׁשִ ּלְ   ּוְבָכל יֹום ָהיּו ְמׁשַ

ָחְכַמת ְיָווִנית,  יר ּבְ ָהָיה ַמּכִ ם ָזֵקן ֶאָחד ׁשֶ   ָהָיה ׁשָ
ֶיְדֶכם.  ֲעבֹוָדה ֵאין ִנְמָסִרים ּבְ עֹוְסִקין ּבַ ל ְזָמן ׁשֶ   ָאַמר ָלֶהם: ּכָ

ה, ְוֶהֱעלּו ָלֶהם ֲחִזיר.  קּוּפָ יָנִרין ּבְ לּו ּדִ יְלׁשְ   ְלָמָחר ׁשִ
יַע ַלֲחִצי ַהחֹוָמה ִהּגִ יָון ׁשֶ חֹוָמה,  ,ּכֵ ְרָניו ּבַ   ָנַעץ ִצּפָ

ְרָסה.  ע ֵמאֹות ּפַ ְרָסה ַעל ַאְרּבַ ע ֵמאֹות ּפַ ָרֵאל ַאְרּבַ ְעְזָעה ֶאֶרץ ִיׂשְ   ְוִנְזּדַ
ָעה ָאְמרּו:  אֹוָתּה ׁשָ   ּבְ

ל ֲחִזיִרים,  ַגּדֵ ּיְ   ָארּור ָהִאיׁש ׁשֶ
נֹו ָחְכַמת ְיָווִנית.  ד ֶאת ּבְ ַלּמֵ ּיְ   ְוָארּור ָהָאָדם ׁשֶ

ִנינּו:  ָעה ׁשָ   ְוַעל אֹוָתּה ׁשָ
ִריִפין, ַמֲע  ּנֹות ַהּצְ א עֹוֶמר ִמּגִ ּבָ ה ׁשֶ   ׂשֶ

י  תֵּ ְקַעת ֵעין סֹוֵכרּוׁשְ ֶחם ִמּבִ   .  "ַהּלֶ
   
   ?ִמי ֲאִסיָרא - "ָחְכַמת ְיָווִנית"וְ 

   :ְוָהַתְנָיא
יָאַמר "   : ַרּבִ

ָרֵאל   פג,א ֶאֶרץ ִיׂשְ ה?  -ָלׁשֹון סּוְרִסי ^ ּבְ   ָלּמָ
  ! "ְיָוִניתאֹו ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש אֹו ָלׁשֹון 

  
   :22ףיֹוֵס  ַרבְוָאַמר 

ֶבל ָלׁשֹון ֲאַרִמי  ה?  -ּבָ   ָלּמָ
ְרִסי!  ,אֹו ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש    אֹו ָלׁשֹון ּפַ

  
  ָאְמִרי: 

  ָלׁשֹון ְיָוִני ְלחּוד, 
  ָחְכַמת ְיָוִנית ְלחּוד. 

  
   ?ִמי ֲאִסיָרא -ְוָחְכַמת ְיָוִנית 

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר  ּום  ׁשְ ְמִליֵאלִמׁשּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ
נֹות ִעיִרי" י ִמּכל ּבְ    - (איכה ג, נא) "ֵעיִני עֹוְלָלה ְלַנְפׁשִ

א,  ֵבית ַאּבָ   ֶאֶלף ְיָלִדים ָהיּו ּבְ
  ָלְמדּו ּתֹוָרה,  -ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֵמֶהם 

  ָלְמדּו ָחְכַמת ְיָוִנית,  - ֲחֵמׁש ֵמאֹות 
יר ֵמֶה  ּיֵ ּתַ ַעְסָיא! ְולֹא ִנׁשְ א ּבְ אן ּוֶבן ֲאִחי ַאּבָ א ֲאִני כָּ   ם ֶאּלָ

  
  י: ָאְמֵר 

ית  אֵני ּבֵ ְמִליֵאלׁשָ ן ּגַ ְלכּות - ַרּבָ ָהיּו ְקרֹוִבים ַלּמַ    .ׁשֶ
  

   :ְוִכְדַתְנָיא
ר קֹוִמי " ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -ַהְמַסּפֵ   ֲהֵרי ֶזה ִמּדַ

ר  ירּו לֹו ְלַסּפֵ ר ְראּוֵבן ִהתִּ ְלכּותַאְבטֹוְלמֹוס ּבַ הּוא ָקרֹוב ַלּמַ ֵני ׁשֶ   . "קֹוִמי, ִמּפְ
  

ית  ל ּבֵ ְמִליֵאלׁשֶ ן ּגַ ָחְכַמת ְיָוִנית,  ַרּבָ ר ּבְ ירּו ָלֶהם ְלַסּפֵ   ִהּתִ
ְלכּות.   רֹוִבים ַלּמַ ּקְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

                                                             
22
  הגירסה תוקנה על פי כתב"י ודקדוקי סופרים 

  רש"י

. אותם שבפנים היו משלשין
מורידין מעל החומה דינרין 
מתרומת הלשכה בקופה לאותן 

   שבחוץ לקנות תמידין:
. תקע שכן דרך חזיר נעץ צפרניו

   כשגוררין אותו:
. במנחות ועל אותה שעה שנינו

(דף סד:) מעשה שבא העומר 
שהיה רגיל לבא מן הקרוב 
לירושלים אותה שעה בא מגנות 
צריפין רחוק מירושלים לפי 
שהחריבו בני המצור את 

   תבואות השדה:
  . שם מקום: מבקעת עין סוכר
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ָלאֹות" ְלׁשְ ׁשַ ן ָקׁשּור ּבְ א ִאם ּכֵ ֶלב ֶאּלָ ל ָאָדם ֶאת ַהּכֶ   כו'.  "לֹא ְיַגּדֵ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶלת, " ְלׁשֶ ׁשַ ן ָקׁשּור ּבְ א ִאם ּכֵ ֶלב ֶאּלָ ל ָאָדם ֶאת ַהּכֶ   לֹא ְיַגּדֵ

ל הּוא ָפר,  ֲאָבל ְמַגּדֵ מּוָכה ַלסְּ ִעיר ַהסְּ   ּבְ
ּיֹום רֹו ּבַ ְיָלה ,ְוקֹוׁשְ ּלַ ירֹו ּבַ   . "ּוַמתִּ

  
ְנָיא    :ּתַ

י" דֹול ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ
ל  ְמַגּדֵ ָלִבים ּכִ ל ּכְ   . "ֲחִזיִריםַהְמַגּדֵ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
"ָארּור"   .ְלֵמיַקם ֲעֵליּה ּבְ

  
ר ַמְניּוֵמיָאַמר    : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ

ֵמי.  ָפר ּדָ מּוָכה ַלּסְ ִעיר ַהּסְ ֶבל כְּ   ּבָ
  

ָמּה  ְרּגְ ָעא –ּתַ    .ְנַהְרּדְ
  

ֵריׁש  יּדָ אי  ַרּבִ יִריִמ ּדְ ּדֹוְסּתַ   :  ן ּבִ
ָרֵאל"   , (במדבר י, לו) "ּוְבֻנחֹה יאַמר ׁשּוָבה ה' ִרֲבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ

 ְ חֹות ִמׁשּ ָרֵאל ּפָ ִכיָנה ׁשֹוָרה ַעל ִיׂשְ ֵאין ׁשְ ְדָך, ׁשֶ ֵני ְרָבבֹותְלַלּמֶ   ָחֵסר ַאַחת,  ֵני ֲאָלִפים ּוׁשְ
ִלים, ְוָנַב  יֵניֶהם ּוְראּוָיה ְלַהׁשְ ֶרת ּבֵ ה ְמעּוּבֶ ָ ֶלב ְוָהְיָתה ִאׁשּ ּה כֶּ יָלהוְ ח ּבָ    ,ִהּפִ

ָרֵאל ׂשְ ק ִמּיִ ּלֵ ְסּתַ ּתִ ִכיָנה ׁשֶ ְ   .ִנְמָצא ֶזה ּגֹוֵרם ַלׁשּ
  

א.  ְלּבָ ּה כַּ יָתא, ָנַבח ּבָ ַההּוא ּבֵ ֲעַלת ְלֵמיָפא ּבְ ָתא ּדַ   ַהִהיא ִאיּתְ
קּוֵלי ִניֵביּה  :ָמֵריּה  ָאַמר ָלּה  יּה, ׁשְ ִפי ִמיּנֵ יְסּתְ    !ָלא ּתִ

ְדָיא ַאִחיְזֵרי ָאְמָרה ֵליּה: ִקיִלי ִטיבּוִתיְך ְוׁשַ ָבר ָנד ָוָלד ,ׁשְ    .כְּ
  
  
  
   

  רש"י
לשון סורסי למה אלא או לשון 

. הוא לשון הקודש או לשון יוני
   וסורסי לשון נלעג הוא:צח 

. לשון נאה מארמי בארץ פרסי
ישראל הסמוכה ליון נקט יוני 
ובבל הסמוך לפרס נקט לשון 

   פרסי:
. בני פלטין חכמת יונית

   הקרובים למלכות מספרין בה:
. לא גרסינן עיני עוללה לנפשי

מאי דכתיב כלומר כך אמר רבן 
שמעון קורא אני על עצמי 

לל המקרא הזה שיש עלי לעו
עיני בבכי ודמעה מכל משפחות 

   העיר:
   . בחורים:ילדים

   . לפנים במצח:המספר קומי
. שמספרים מדרכי האמורי

מלפניהם ומשיירין בלורית 
מאחריהן ל''א דרך רומיים 
לגלח שער שלמעלה מן האוזן 

   בתשובת הגאונים:
. מרקא בין ישראל לעובדי לספר

   כוכבי' וצריכה שימור:
יל ארור . כדתניא לעבארור

   ישראל שיגדל חזירים:
. שם המדינה ועיר אחת בבל

שבה נקראת נהרדעא ואותה 
העיר סמוכה לספר ואשמועינן 
רב נחמן דהואיל ויש בבבל ישוב 
קבוע וישראל הרבה מותר לגדל 
כלבים בעיר הסמוכה לספר 

   כאילו היא מארץ ישראל:
. ינייבי''ש ל''א ארבע שיני ניבי

ך כך הכלב הארוכות שבהן נוש
שמעתי (חולין דף נט.) 

   (בבכורות):
. נטולה היא שקילי טיבותיך

טובתך ומוטלת על הקוצים 
(שלא קשרת את הכלב) מה 

   שאתה מנחמני הבל:
  . ונעקר ממקומו:כבר נד
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        פג, אפג, אפג, אפג, א .87
ִבין ְליֹוִנים"   , ֵאין ּפֹוְרִסין ִניׁשְ
ן ָהָיה ָרחֹוק ִמן[ א ִאם ּכֵ ים ִריס ֶאּלָ לׁשִ ּוב ׁשְ ׁשּ    .]"ַהּיִ
  

י ַהאי?    ּוִמי ָאְזִלי ּכּוּלֵ
   :ְוָהְתַנן

ה" ים ַאּמָ ִ ֹוָבְך ִמן ָהִעיר ֲחִמׁשּ   ! "ַמְרִחיִקין ֶאת ַהׁשּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְייִטי טּוָבא  ט ׁשָ   ֵמיׁשַ

ה ַמְלָיא.  ים ַאּמָ ִ ֲחִמׁשּ ֵרַסְייהּו ּבַ   כְּ
  

ים ִריס ְותּו לֹא?  לׁשִ ט ׁשְ   ּוֵמיׁשַ
   :ְוָהַתְנָיא

ּוב ֲאִפיּלּו ֵמָאה ִמיל לֹא ִיְפרֹוס" ׁשּ ּיִ   ! "ּבַ
  

   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף
ָרִמים ּוב כְּ ִיׁשּ    .ּבְ

  
ה   ָאַמר:  ַרּבָ

ּוב ׁשֹוָבִכין. ִיׁשּ   ּבְ
  

ּום ׁשֹוָבִכין ּגּוַפְייהּו!    ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ
  

ֵעית     :ֵאיָמאִאיּבָ
  ּגֹוי. ְד ּבִ 
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
  ֶהְפֵקר. ְד ּבִ 
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
יֵדיּה.   ּדִ   ּבְ

  
    

    הדרן עלך מרובההדרן עלך מרובההדרן עלך מרובההדרן עלך מרובה
    
 
 
 
 
 
 
 

  רש"י
. שלא מרחיקין את השובך

יפסידו תבואה ופירות שסביב 
   העיר:

. במה כרסייהו בחמשים מליא
שהן מלקטות ומנקרות בקרקע 
מלאין בחמשין אמה הלכך לגבי 
אכילת תבואת עיר אין לחוש 

   ביותר:
. שהולך מכרם בישוב כרמים

   לכרם עד למרחוק:
. שאותן שובכין שלו בדידיה

ומשום יוני שובכין שלא ילכדו 
בפחין אין לחוש דשלו הן אבל 
יש לחוש ליוני הישוב שבאין 

  דרך השובכין למרחוק: 
  



  ""החובל –מסכת בבא קמא פרק ח' 

 
141

        "החובל""החובל""החובל""החובל"    ––––    ''''חחחחפרק פרק פרק פרק     בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאמסכת מסכת מסכת מסכת 

        פד, אפד, אפד, אפד, א    ––––    פג, בפג, בפג, בפג, ב .88
ָנה    ִמׁשְ

ֲחֵבירֹו    פג,ב ָבִרים,  -ַהחֹוֵבל ּבַ ה ּדְ ָ ּום ֲחִמׁשּ יב ָעָליו ִמׁשּ   ַחּיָ
ֶנֶזק,    ּבְ

ַצַער,    ּבְ
  ִריּפּוי, ּבְ 

ֶבת ׁשֶ    ,ּבְ
ת.    ּוּבֹוׁשֶ

  
ֶנֶזק" יַצד?  "ּבְ   ּכֵ

יּבֵ  א ֶאת ֵעינֹו, ָקַטע ֶאת ָידֹו, ׁשִ   ר ֶאת ַרְגלֹו, ִסיּמֵ
ּוק,  רֹוִאין אֹותוֹ  ׁשּ ר ּבַ ִאיּלּו הּוא ֶעֶבד ִנְמּכָ   ּכְ

ה הּוא ָיֶפה.  ה ָהָיה ָיֶפה ְוַכּמָ ּמָ ִמין ּכַ   ְוׁשָ
  
  ? "ַצַער"

ּפּוד ׁשַ ָואֹו ּבְ ַמְסֵמר,  ,ּכְ   אֹו ּבְ
ה ַחּבּוָרה,  ֵאינֹו עֹוׂשֶ   ַוֲאִפיּלּו ַעל ִציּפֹוְרנֹו ָמקֹום ׁשֶ

ֶזה רֹוֶצה ִליּטֹול  ּיֹוֵצא ּבָ ה ָאָדם ּכַ ּמָ ךְ אֹוְמִדין ּכַ   . ִלְהיֹות ִמְצָטֵער ּכָ
  
  ? "ִריּפּוי"

הּו  אֹותֹו.  - ִהּכָ יב ְלַרּפְ   ַחּיָ
  ָעָלה ּבֹו ְצָמִחים, 

ה  ּכָ יב,  -ִאם ֵמֲחַמת ַהּמַ   ַחּיָ
ה  ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ טּור.  -ׁשֶ   ּפָ

ָרה  ָרה, ָחְייָתה ְוִנְסתְּ אֹותֹו.  - ָחְייָתה ְוִנְסתְּ יב ְלַרּפְ   ַחּיָ
ּה  ל צֹוְרּכָ יב ְלַר  -ָחְייָתה ּכָ אֹותֹו. ֵאינֹו ַחּיָ   ּפְ

  
ֶבת"   ? "ׁשֶ

ּוִאין ִאיּלּו הּוא ׁשֹוֵמר ִקיׁשּ    ,רֹוִאין אֹותֹו, ּכְ
ָבר ָנַתן ל ּכְ ֵמי ָידֹו ּוְדֵמי ַרְגלוֹ ׁשֶ   . ֹו ּדְ

  
ת"   ?"ּבֹוׁשֶ

יׁש  ּיֵ ְתּבַ יׁש ְוַהּמִ    .ַהּכל ְלִפי ַהְמַבּיֵ
   

ָמָרא    ּגְ
אי?    ַאּמַ

ַחת ַעִין"    !ָאַמר ַרֲחָמָנא (שמות כא, כד) "ַעִין ּתַ
ׁש!    ֵאיָמא: ַעִין ַמּמָ

  
ְך,  ְעּתָ   לֹא ָסְלָקא ּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
א ֶאת ֵעינֹו " א ֶאת ֵעינוֹ  -ָיכֹול ִסיּמֵ   !?ְמַסּמֵ

ַע ֶאת ָידוֹ  -ָקַטע ֶאת ָידֹו     !?ְמַקטֵּ
ר ֶאת ַרְגלֹו  יּבֵ ר ֶאת ַרְגלֹו? -ׁשִ ּבֵ    !ְמׁשַ

ְלמּוד לֹוַמר: ה ָאָדם" תַּ ֵהָמה"וּ  "ַמּכֵ ה ּבְ   , "ַמּכֵ
ֵהָמה"ַמה  ה ּבְ ּכֵ לּוִמין – "ּמַ    ,ְלַתׁשְ
ה ָאָדם"ַאף  לּוִמין.  - "ַמּכֵ   ְלַתׁשְ

  

ָך    ,לֹוַמרְוִאם ַנְפׁשְ
ע ָלמּות"לֹא ִתְקחּו כֶפר ְלֶנֶפׁש רֹ "וְ ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר:  ר הּוא ָרׁשָ   , (במדבר לה, לא) ֵצַח ֲאׁשֶ

  רש"י
  מתני' 

. שהרי החובל וכמה הוא יפה
הזיקו והפסידו ממון זה שאם . 

מוכר עצמו בעבד היה נצרך היה 
   עברי:

   . כאב המכה:במסמר
. לפי מה שהוא מעונג כיוצא בזה

   רב צערו וכאיבו:
   . מלנ''ט:צמחין

. כל ימי החולי רואים שבת
אותו כאילו הוא שומר קישואין 
ונותן שכירתו של כל יום שהרי 
אין ראוי למלאכה כבידה אפילו 
בלא חולי שהרי נקטעה ידו 

   דמיהן:ורגלו והוא כבר נתן לו 
. אדם קל הכל לפי המבייש

   שבייש בושתו מרובה:
. אדם חשוב והמתבייש

שנתבייש בושתו מרובה וכולהו 
חמשה דברים מקרא נפקי נזק 
דכתיב עין תחת עין צער פצע 
תחת פצע דהכי דרשינן בגמ' 
ריפוי ושבת רק שבתו יתן ורפא 
ירפא בושת דכתיב וקצותה את 

   כפה ממון:
  

  גמ' 
. לקמן בהמה מכה אדם ומכה

   מפרש לקראי הי מכה קאמר:
. ואם יש לך ואם נפשך לומר

להשיב ולהקשות כלום על טעם 
   זה צא ולמד ממדרש אחר:

. ולקמן בעי הרי הוא אומר כו'
   מאי הוי ליה לאקשויי:
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ה לֹוֵקַח ּכֹוֶפר,  - "ֶנֶפׁש רֹוֵצַח "ְל    ִאי ַאתָּ
ה לֹוֵקַח ּכֹוֶפר ְל  י ֵאָבִרים'ֲאָבל ַאתָּ ֵאין חֹוְזִרין 'ָראׁשֵ   . "ׁשֶ

  
ה"ֵהי    ? "ַמּכֶ

ה ָאָדם  :ִאיֵליָמא ה ּוַמּכֵ ֶמּנָ ּלְ ה ְבֵהָמה ְיׁשַ ִתיב - (ויקרא כד, כא) יּוָמת""ַמּכֵ ְקָטָלא כְּ    !ַההּוא ּבִ
  

א ַחת ָנֶפׁש"ֵמָהָכא:  ,ֶאּלָ ה ֶנֶפׁש ּתַ ֶמּנָ ּלְ ֵהָמה ְיׁשַ ה ֶנֶפׁש ּבְ   , (ויקרא כד, יח) "ַמּכֵ
ה ּלֹו" :ּוְסִמיְך ֵליּה  ן ֵיָעׂשֶ ה ּכֵ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ֲעִמיתֹו ּכַ ן מּום ּבַ י ִיּתֵ   .(ויקרא כד, יט) "ְוִאיׁש ּכִ

   
ה"ַהאי ָלאו     !אהוּ  "ַמכֶּ

  
ָאה' ָאה' 'ַהכָּ    ,ָקָאְמִריַנן 'ַהכָּ

ְבֵהָמה  ָאה ָהֲאמּוָרה ּבִ לּוִמין,  - ַמה ַהכָּ   ְלַתׁשְ
ָאָדם  ָאה ָהֲאמּוָרה ּבְ לּוִמין.  -ַאף ַהכָּ   ְלַתׁשְ

  
ִתיב:  ל ֶנֶפׁש ָאָדם מֹות יּוָמת"ְוָהא כְּ ה ּכָ י ַיּכֶ   ! (ויקרא כד, יז) "ְוִאיׁש ּכִ

  
ָממֹון.    ּבְ

  
אי  ָממֹון"ּדִ ִמּמַ   ? "ּבְ

ׁש!  ִמיָתה ַמּמָ   ֵאיָמא ּבְ
  

ךְ  ְעּתָ    ,לֹא ָסְלָקא ּדַ
ָהא ִאיְתַקׁש לְ  :ֲחָדא ה"ּדְ ֶמּנָ ּלְ ֵהָמה ְיׁשַ ה ּבְ   . (ויקרא כד, יח) "ַמּכֵ

ְתֵריּה  ִתיב ּבַ ֶתן ּבֹו" :ְועֹוד, כְּ ן ִיּנָ ָאָדם ּכֵ ן מּום ּבָ ר ִיּתֵ ֲאׁשֶ   , רא כד, כ)(ויק 23"ּכַ
ּה  ַמע ִמיּנָ   ָממֹון. : ּוׁשְ

  
ָך לֹוַמר"ּוַמאי    ?"ִאם ַנְפׁשְ

   
א: ּנָ ָיא ַלּתַ   ּתּו ָקא ַקׁשְ
ָיְלַפּתְ ִמ  ֵהָמה"ַמאי ָחֵזית ּדְ ה ּבְ ּכֵ ה ָאָדם", ֵליַלף ִמ "ּמַ ּכֵ   ! "ּמַ

  
   :ָאְמִרי

ִקין,  יּזָ ִקין ִמּנִ ִנין ִניּזָ   ּדָ
ִקין ְוֵאי ִנין ִניּזָ יָתהן ּדָ   !ִמּמִ

  
ה ַרּבָ    :ַאּדְ

ִנין ָאָדם ֵמָאָדם,    ּדָ
ֵהָמה!  ִנין ָאָדם ִמּבְ   ְוֵאין ּדָ

ָקָתֵני ָך לֹוַמר" :ַהְיינּו ּדְ   , "ִאם ַנְפׁשְ
י מֹות יּוָמת"ֶפר ְלֶנֶפׁש רֹ "לֹא ִתְקחּו כֹ  :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ע ָלמּות ּכִ ר הּוא ָרׁשָ   , (במדבר לה, לא) ֵצַח ֲאׁשֶ

ה לֹוֵקַח ּכֹוֶפר,  - "רֹוֵצַח ְלֶנֶפׁש "   ִאי ַאתָּ
ה לֹוֵקַח ּכֹוֶפר  ֵאיָנן חֹוְזִרין -ֲאָבל ַאתָּ י ֵאָבִרים ׁשֶ   . "ְלָראׁשֵ

  
י ֵאָבִרים'ְלַמעּוֵטי  - ֵצַח"ֶפר ְלֶנֶפׁש רֹ "לֹא ִתְקחּו כֹ ְוַהאי  ָאָתא? 'ָראׁשֵ    !הּוא ּדְ

י,  ְרּתֵ יּה ּתַ ֲעֵביד ּבֵ ָאַמר ַרֲחָמָנא ָלא ּתַ ֵעי ֵליּה: ּדְ   ַהאי ִמּבָ
יּה ָממֹון ְוִתְקְטֵליּה!  קֹול ִמיּנֵ ׁשְ   לֹא ּתִ

  
ָעתֹו""ַהאי ִמ  ֵדי ִרׁשְ   ָנְפָקא,  (דברים כה, ב) ּכְ

יבֹו,  ה ְמַחּיְ ָעה ַאַחת ַאּתָ   ִרׁשְ

                                                             
23
ֶתן ּבֹו"שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן """"  ן ִיּנָ ָאָדם כֵּ ן מּום ּבָ ר ִיתֵּ ֲאׁשֶ ֶתן ּבֹו"כַּ ן ִיּנָ ָאָדם כֵּ ן מּום ּבָ ר ִיתֵּ ֲאׁשֶ ֶתן ּבֹו"כַּ ן ִיּנָ ָאָדם כֵּ ן מּום ּבָ ר ִיתֵּ ֲאׁשֶ ֶתן ּבֹו"כַּ ן ִיּנָ ָאָדם כֵּ ן מּום ּבָ ר ִיתֵּ ֲאׁשֶ  כַּ

  רש"י
   שנקטעו:. לאחר שאין חוזרין

. ותשלומין אין בקטלא כתיב
   שם:

. אע''ג הכאה הכאה גמרינן
דקראי לא דמו גמרינן ג''ש 
כדתנא דבי ר' ישמעאל ושב 
הכהן ובא הכהן עירובין (דף 
נא.) ומכה אדם דקתני הכא 
הכאה הוא דקאמר ומכי יתן 

   מום גמר דמום ע''י הכאה בא:
והכתיב איש כי יכה כל נפש 

א קרא . ולקטלא לא אתאדם
אלא לראשי אברים כדכתיב 
בתריה עין תחת עין וכתיב יומת 
כלומר ינטל אברו וימות אותו 

   אבר:
. מאי הוה מאי אם נפשך לומר

   ליה לאקשויי:
. שנהרג ממש נילף ממכה אדם

והכא נמי (כתיב) כי יתן מום 
מום ממש: אמרי דנין ניזקין 
כו': כלומר משום האי פירכא 

למילף לא הוה מדחיק תנא 
מלא תקחו הא מצי לשנויי הכי 

   דנין ניזקין מניזקין כו':
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י  ּתֵ יבֹו ׁשְ ה ְמַחּיְ ִעּיֹותְוִאי ַאּתָ    .ִרׁשְ
  

ֵעי ֵליּה,  י ִמּבָ ּתִ   ְוַאכַּ
קֹול ָממֹון ְוִתְפְטֵריּה!  ׁשְ ָקָאַמר ַרֲחָמָנא: לֹא ּתִ   ּדְ

  
ן, ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ע ָלמּות",  :ִאם כֵּ ר הּוא ָרׁשָ ה ִלי? "ְלֶנֶפׁש רֵצַח""לֹא ִתְקחּו ּכֹוֶפר ַלֲאׁשֶ    ָלּמָ

ּה  ַמע ִמיּנָ ה לֹוֵקַח ּכֹוֶפר,  - "ְלֶנֶפׁש רֹוֵצַח " :ׁשְ   ִאי ַאּתָ
ה לֹוֵקַח ּכֹוֶפר  ֵאיָנן חֹוְזִרין.  - ֲאָבל ַאּתָ י ֵאָבִרים ׁשֶ   ְלָראׁשֵ

  
ְכִתיב    ,"לֹא ִתְקחּו כֶפר": ְוִכי ֵמַאַחר ּדִ

ה" ה" "ַמּכֵ ה ִלי "ַמּכֵ    ?ָלּמָ
  

  , ֵמַהאי ִאי: ָאְמֵרי
ֵעי ִאי: ָאִמיָנא ֲהָוה ֵעי ְוִאי, ֵניִתיב ֵעינוֹ  ּבָ ֵמי ּבָ   ,ֵניִתיב ֵעינוֹ  ּדְ
ַמע ָקא   : ָלן ַמׁשְ

ֵהָמה   , ִמּבְ
ה" ַמה ּכֵ ֵהָמה ּמַ לּוִמין - "ּבְ   , ְלַתׁשְ
ה" ַאף לּוִמין -  "ָאָדם ַמּכֵ   . ְלַתׁשְ

   
  

ְנָיא   : ּתַ
י" אי ַרּבִ ן ּדֹוְסתַּ   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ּבֶ
ַחת ַעִין"   . ָממֹון - )ב, כד ויקרא( "ַעִין ּתַ

ה א ֵאינוֹ  אוֹ , ָממֹון אֹוֵמר ַאתָּ ׁש  ַעִין ֶאּלָ   ? ַמּמָ
ָהְיָתה ֲהֵרי: ָאַמְרתָּ  ל ֵעינוֹ  ׁשֶ דֹוָלה ֶזה ׁשֶ ל ְוֵעינוֹ  ּגְ ה ֶזה ׁשֶ   , ְקַטּנָ
יּה  קֹוֵרא ֲאִני ֵהיַאךְ  ַחת ַעִין" :ּבֵ   ? "ַעִין ּתַ

יָמא ְוִכי ל: תֵּ י ּכָ ִקיל ַהאי ּכִ יּה  ׁשָ   , ָממֹוָנא ִמיּנֵ
ט" :ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ּפַ ט - )כב, כד ויקרא( "ָלֶכם ִיְהֶיה ֶאָחד ִמׁשְ ּפָ ֶוה ִמׁשְ ָ ֶכם ַהׁשּ   . "ְלכּוּלְ

  
  : ָאְמֵרי

ָיא ַמאי   ? קּוׁשְ
ְלָמא ִקיל ְנהֹוָרא: ּדִ יּה  ׁשָ   , ִמיּנֵ
קֹול ַרְחָמָנא ָאַמר ְנהֹוָרא יּה  ִניׁשְ   . ִמיּנֵ

ִאי יָמא לֹא ּדְ   , ָהִכי ּתֵ
ָהַרג ָקָטן   פד,א דֹול ֶאת ׁשֶ ָהַרג ְוָגדֹול, ַהּגָ ָטן ֶאת ׁשֶ   ? ֵליּה  ַקְטִליָנן ֵהיִכי - ַהּקָ

ט": ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ּפַ ט - )כב, כד ויקרא( "ָלֶכם ִיְהֶיה ֶאָחד ִמׁשְ ּפָ ֶוה ִמׁשְ ָ ֶכם ַהׁשּ   ! ְלכּוּלְ
א ָמה: ֶאּלָ ִקיל ְנׁשָ יּה  ׁשָ ָמה - ִמיּנֵ קֹול ַרְחָמָנא ָאַמר ְנׁשָ יּה  ִנׁשְ   , ִמיּנֵ
י ָהֵכי ִקיל ְנהֹוָרא: ַנּמִ יּה  ׁשָ קֹול ַרְחָמָנא ָאַמר ְנהֹוָרא - ִמיּנֵ יּה  ִנׁשְ   . ִמיּנֵ

  
ְנָיא   : ִאיָדךְ  ּתַ

י" ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : אֹוֵמר יֹוַחי ּבֶ
ַחת ַעִין"   . ָממֹון - )כד, כא שמות(" ַעִין ּתַ

ה א ֵאינוֹ  אוֹ , ָממֹון אֹוֵמר ַאתָּ ׁש  ַעִין ֶאּלָ   ? ַמּמָ
ָהָיה ֲהֵרי א סּוָמא ׁשֶ ַע , ְוִסיּמֵ ע ִקיטֵּ ר, ְוִקיטַּ ר ִחיּגֵ   , ְוִחיּגֵ

ים ֲאִני ֵהיַאךְ  ֶזה ְמַקּיֵ ַחת ַעִין" :ּבָ   ? "ַעִין ּתַ
ט" :ָאְמָרה ְוַהּתֹוָרה ּפַ ט - )כב, כד ויקרא( "ָלֶכם ִיְהֶיה ֶאָחד ִמׁשְ ּפָ ֶוה ִמׁשְ ָ ֶכם ַהׁשּ   ! "ְלכּוּלְ

  
  : ָאְמֵרי
ָיא ּוַמאי ְלָמא? קּוׁשְ ר ֵהיָכא ּדִ ֶאְפׁשָ ר ּדְ   , ֶאְפׁשָ
לֹא ֵהיָכא ר ּדְ ר לֹא - ֶאְפׁשָ   . ֵליּה  ּוַפְטִריָנן, ֶאְפׁשָ

ִאי יָמא לֹא ּדְ ָהַרג ְטֵרָפה, ָהִכי ּתֵ ֵלם ֶאת ׁשֶ ָ   ? ֵליּה  ַעְבִדיָנן ַמאי, ַהׁשּ
א ר ֵהיָכא ֶאּלָ ֶאְפׁשָ ר -  ּדְ   , ֶאְפׁשָ

  רש"י
ואכתי מבעי ליה לא תשקול 

מקטלא . ממונא ותפטריה
ולגופיה אצטריך ולא למעוטי 

   אחריני:
. דלא אצטריך אתי לנפש רוצח

למעוטי ראשי אברים שאינן 
  נפש: 

. אדם ננס שהרג את קטן שהרג
   הגדול:

קיטע וקיטע היאך אני קורא 
. וכי תימא הכא נשקול כו'

ממונא התורה אמרה משפט 
   שוה:

. בולא כלום והוי ופטרינן ליה
ר ממש משפט שוה או ליטול אב

   או לפטור לגמרי:
. הא גברא מאי עבדינן ליה

קטילא הוא והוה ליה עדות 
שאי אתה יכול להזימה דהא אי 
משתכחי עדים זוממים פטורים 
דגברי קטילא בעו למקטל 
והלכך איהו נמי פטור והכי 
אמרינן באלו הן הנשרפין 

   (סנהדרין דף עח.):
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לֹא ֵהיָכא ר ּדְ ר לֹא - ֶאְפׁשָ   . ֵליּה  ּוַפְטִריָנן, ֶאְפׁשָ
  

ֵבי י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ ָנא ִיׁשְ   : ּתָ
ן" :ְקָרא ָאַמר" ֶתן ּכֵ   , )כ, כד ויקרא( "ּבוֹ  ִיּנָ

א' ְנִתיָנה' ְוֵאין   . "ָממֹון ֶאּלָ
  

א ה ֶאּלָ ר" ֵמַעּתָ ֲאׁשֶ ן ּכַ ָאָדם מּום ִיּתֵ   , )כ, כד ויקרא( "ּבָ
י ָהִכי ָממֹון ַנּמִ   ?! הּוא ּדְ

  
  : ָאְמֵרי

ֵבי י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ י ְיֵתיָרא ְקָרא ִיׁשְ ְרׁשֵ   , ּדָ
ִדי ִתיב ִמכְּ י ְוִאיׁש ": כְּ ן ּכִ ֲעִמיתוֹ  מּום ִיּתֵ ר ּבַ ֲאׁשֶ ה ּכַ ן ָעׂשָ ה ּכֵ   , )יט, כד ויקרא( "ּלוֹ  ֵיָעׂשֶ

ן" ֶתן ּכֵ ה - "ּבוֹ  ִיּנָ   ? ִלי ָלּמָ
ַמע ּה  ׁשְ   . ָממֹון: ִמיּנָ

  
ר" ֲאׁשֶ ן ּכַ ָאָדם מּום ִיּתֵ ה - )כ, כד ויקרא( "ּבָ   ? ִלי ָלּמָ
  

יֵדי ָבֵעי ַאּיְ ב ּדְ ן" ִמיְכּתַ ֶתן ּכֵ   , "ּבוֹ  ִיּנָ
ַתב י כָּ ר": ַנּמִ ֲאׁשֶ ן ּכַ ָאָדם מּום ִיּתֵ   . "ּבָ

  
  

ֵבי י ּדְ יא ַרּבִ ָנא ִחּיָ   : ּתָ
ָיד ָיד" :ְקָרא "ָאַמר ָבר -  )כא, יט דברים( "ּבְ ן ּדָ יתָּ ד ַהּנִ   , ְלָיד ִמּיָ
  ? ִניהוּ  ּוַמאי
  ."ָממֹון

  
א ה ֶאּלָ ָרֶגל ֶרֶגל", ֵמַעּתָ י - )כא, יט דברים( "ּבְ   ?! הּוא ָהִכי ַנּמִ

  
  : ָאְמֵרי

ֵבי י ּדְ יא ַרּבִ י ָקא ְיֵתיָרא ְקָרא ִחּיָ ְרׁשֵ   , ּדָ
ִדי ִתיב ִמכְּ יֶתם": כְּ ר לוֹ  ַוֲעׂשִ ֲאׁשֶ   , )דברים יט, יט( "ְלָאִחיו ַלֲעׂשֹות ָזַמם ּכַ

ךְ  ַסְלָקא ִאי ְעּתָ ׁש : ּדַ ָיד ָיד" - ַמּמָ ה "ּבְ   ? ִלי ָלּמָ
ַמע ּה  ׁשְ   . ָממֹון: ִמיּנָ

  
ָרֶגל ֶרֶגל" ה "ּבְ   ? ִלי ָלּמָ
  

יֵדי ְכִתיב ַאּיְ ָיד ָיד" ּדִ ַתב, "ּבְ י כָּ ָרֶגל ֶרֶגל" ַנּמִ   . "ּבְ
  

י ּיֵ   : ָאַמר ַאּבַ
ָתֵני ַאְתָיא ֵבי ִמּדְ ה ּדְ   , ִחְזִקּיָ
ָתָנא ֵבי ּדְ ה ּדְ   : ִחְזִקּיָ

ַחת ַעִין""    ,)כד, כא שמות( "ַעִין ּתַ

ַחת ֶנֶפׁש " ַחת ְוַעִין ֶנֶפׁש  ְולֹא - )כג, כא שמות( "ָנֶפׁש  ּתַ   ."ַעִין תַּ
  

ךְ  ַסְלָקא ְוִאי ְעּתָ ׁש : ּדַ   , ַמּמָ
ַחת ִזיְמִנין כַּ ַמׁשְ ַחת ְוֶנֶפׁש  ַעִין ָלּה  ּדְ   , ַעִין ּתַ

ַבֲהֵדי יר ּדְ ַעּוֵ ָמֵתיּה  ֵליּה  ַנְפָקא ֵליּה  ּדְ   . ִנׁשְ
  

ָיא ּוַמאי   ? קּוׁשְ
ְלָמא   , ֵליּה  ַאְמִדיָנן ֵמיַמד ּדִ

ל ָמֵצי ִאי   , ַעְבִדיָנן - ְמַקּבֵ
ל ָמֵצי לֹא ְוִאי   . ַעְבִדיָנן לֹא - ְמַקּבֵ

  רש"י
גבי עד זומם כתיב . יד ביד

ואשמועינן דאם העיד באיש 
פלוני שקיטע יד חבירו משלם 

   ממון הניתן מיד ליד:
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ָמֵצי ַאְמִדיָנן ְוִאי ל ּדְ יּה  ְוַעְבִדיָנן, ְמַקּבֵ   , ֵלימּות - ָמֵיית ִאי, רּוֵחיּה  ּוְנַפק, ּבֵ
ַנן לֹא ִמי י ּתְ ּבֵ   : ַמְלקּות ּגַ

ַחת ּוֵמת ֲאָמדּוהוּ " טּור - ָידוֹ  תַּ   ?!"ּפָ
  

ֵמיּה  ְזִביד ַרב ְ   : ָאַמר ָרָבאּדְ  ִמׁשּ
ַצע": ְקָרא ָאַמר ַחת ּפֶ ַצע ּתַ   , )כד, כא שמות( "ּפָ
ן ְמקֹום ַצַער ִליּתֵ   . ֶנֶזק ּבִ

ךְ  ַסְלָקא ְוִאי ְעּתָ ׁש : ּדַ   , ַמּמָ
י ְלַהאי ֵהיִכי כִּ י ְלַהאי, ַצֲעָרא ֵליּה  ֲהֵוי ּדִ   . ַצֲעָרא ֵליּה  ִאית ַנּמִ
  

ָיא ּוַמאי   ? קּוׁשְ
ְלָמא א ּדִ ק ִאיִניׁש  ִאיכָּ ְמַפּנַ   , ְטֵפי ַצֲעָרא ֵליּה  ִאית - ּדִ
א לֹא ִאיִניׁש  ְוִאיכָּ ק ּדְ   , ַצֲעָרא ֵליּה  ֵלית - ְמַפּנַ
ּה  ַנְפָקא ְלַמאי   ? ִמיּנָ

ֵביֵני ךְ יָא ֵה  ֵליּה  ְלִמְתֵבי יֵני ּדְ   . ּבֵ
  

א ּפָ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ    :ָאַמר ָרָבאּדְ ִמׁשּ
א""ְוַרּפֹ ָאַמר ְקָרא:  ן – (שמות כא, יט) א ְיַרּפֵ ָמקֹום  ִליּתֵ    .ֶנֶזקְרפּוָאה ּבְ

ךְ  ְעּתָ ׁש, : ְוִאי ָסְלָקא ּדַ   ַמּמָ
ֵעי ָאְסָייא ֵעי ָאְסָייא, ַהאי ַנִמי ּבָ ַהאי ּבָ י ֵהיִכי ּדְ    .כִּ

  
ָיא?    ַמאי קּוׁשְ

יא,  ֵריּה ַהּיָ ׂשְ ָסֵליק ּבִ א ּדְ ְלָמא ִאיכָּ   ּדִ
א  יאּדְ ְוִאיכָּ ֵריּה ַהּיָ ׂשְ    .לֹא ָסֵליק ּבִ

ּה  ְלַמאי ָנְפָקא    ?ִמיּנָ
יֵני ֵביֵני ּבֵ    .ְלֵמיַתב ֵליּה ֵהיָאְך ּדְ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

ַחת"ָאְתָיא  ַחת" "ּתַ ֹור.  "ּתַ   ִמׁשּ
ִתיב ָהָכא ַחת ַעִין" :כְּ   , (שמות כא, כד) "ַעִין ּתַ

ֹור" :ּוְכִתיב ָהָתם ַחת ַהׁשּ ם ׁשֹור ּתַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ   , (שמות כא, לו) "ׁשַ
ן  ַהּלָ   מֹון, ָמ  - ַמה ּלְ

אן    ָממֹון.  -ַאף כָּ
  

ָיְלַפּתְ  ַחת"ַמאי ָחֵזית ּדְ ַחת" "ּתַ ֹור?  "ּתַ   ִמׁשּ
ַחת"ֵניַלף  ַחת" "ּתַ   ֵמָאָדם,  "ּתַ

ְכִתיב:  ַחת ָנֶפׁש"ּדִ   , (שמות כא, כג) "ְוָנַתּתָ ֶנֶפׁש ּתַ
ן  ַהּלָ ׁש,  - ַמה ּלְ   ַמּמָ

אן  ׁש!  -ַאף כָּ   ַמּמָ
  

  ָאְמִרי: 
ָזִקין,  ִנין ְנָזִקין ִמּנְ   ּדָ

יָתה.  ִנין ְנָזִקין ִמּמִ   ְוֵאין ּדָ
  

ה,  ַרּבָ   ַאּדְ
ִנין ָאָדם ֵמָאָדם,    ּדָ

ֵהָמה!  ִנין ָאָדם ִמּבְ   ְוֵאין ּדָ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ
ּה"ִמ  ר ִעּנָ ַחת ֲאׁשֶ    ,ָיֵליף ֵליּה  (דברים כב, כט) "ּתַ

   ,ָאָדם ֵמָאָדם
  ִזיִקין.  ּוְנִזיִקין ִמנְּ 

  רש"י
. ואע''פ שיש שם במקום נזק

תשלומי הנזק משלם אף הצער 
ומקרא יתירא קדריש דהא 
כתיב כויה תחת כויה למה לי 
פצע תחת פצע וכויה וחבורה 

   מדריש לקמן:
ואיכא איניש דלא מפנק כו' 

. מפצע תחת פצע נפקא מינה
   למיתב ליה היאך דביני ביני:

הייא  . מהר כמו אשורהייא
   במסכת שבת (דף קיט.):
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ְנָיא    :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ַחת ַעִין" ׁש  – "ַעִין ּתַ   . "ַמּמָ
  
ׁש " ךְ  "ַמּמָ ְעּתָ    ?!ָסְלָקא ּדַ

י ֵאי ַרּבִ ּנָ ָכל ָהֵני ּתַ    ?!ֱאִליֶעֶזר ֵלית ֵליּה כְּ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ֶעֶבד.  ִמין אֹותֹו כְּ ֵאין ׁשָ   לֹוַמר, ׁשֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַמאן?  א כְּ   ֶאּלָ
ֶבן חֹוִרין ֵמי? - ?כְּ ן חֹוִרין ִמי ִאית ֵליּה ּדְ    !ּבֶ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ

יק.   ּזִ ּמַ א ּבַ ק, ֶאּלָ יּזָ ּנִ ִמין אֹותֹו ּבַ ֵאין ׁשָ   לֹוַמר, ׁשֶ
   

  
  

  רש"י
. עינו של מזיק אלא במזיק

שיימינן כמה הוא שוה לימכר 
עכשיו וכמה הוא יפה בלא עין 
והיינו ממש דקאמר עינו של 
מזיק נישומה תחת עינו של 

   ניזק:
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        פד, אפד, אפד, אפד, א .89
ָינֹוָקא, ְקַטע ְיָדא ּדְ    ַההּוא ֲחָמָרא ּדִ

יּה  מּוֵאלּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ ר ׁשְ א ּבַ ּפָ   , ַרב ּפַ
ָבִרים :ָאַמר ְלהוּ  ָעה ּדְ    .ִזילּו ׁשֹומּו ֵליּה ַאְרּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ה"ְוָהא ֲאַנן  ָ ַנן!  "ֲחִמׁשּ   ּתְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֶזק ָקָאִמיָנא.    ְלַבר ִמּנֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

  ְוָהא ֲחמֹור הּוא, 
א ֶנֶזק!  ם ֶאּלָ ּלֵ   ַוֲחמֹור ֵאינֹו ְמׁשַ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

  ִזילּו ׁשֹומּו ֵליּה ִנְזֵקיּה. 
  

ְייֵמיּה!  ֵעי ְלִמׁשַ א ּבָ ַעְבּדָ   ְוָהא כְּ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
א. זִ  ַעְבּדָ ְיימּוהּו כְּ   ילּו ׁשַ
  

ָינֹוָקא:    ָאַמר ְלהּו ֲאבּוּה ּדְ
ָתא.  יּה ִמיּלְ ִזיָלא ּבֵ ֵעיָנא, ּדְ   ָלא ּבָ

  
  ָאְמרּו ֵליּה: 

יַבּתְ ֵליּה ְלָינֹוָקא!    ְוָהא ָקא ְמַחּיְ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
יִדי יְסָנא ֵליּה ִמּדִ ֵדיל ְמַפּיֵ    .ְלִכי ּגָ

   
  

  רש"י
. וחמור אין משלם אלא נזק

כדאמרינן בפ' ב' (דף כו.) איש 
   בעמיתו ולא שור בעמיתו:

. והא קמחייבת ליה לינוקא
אתה חב ומריע לו שמוחל אתה 
על חבלותיו דהא תשלומין של 

ק הן ולא שלך כדתניא תינו
לקמן (דף פז:) קטנים יעשה 

   :להם סגולה
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        בבבב- - - - פד, אפד, אפד, אפד, א .90
ָינֹוָקא,  ֲאַלס ְיֵדיּה ּדְ   ַההּוא ּתֹוָרא ּדַ

יּה    , ָרָבאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
א.  ַעְבּדָ ְיימּוהּו כְּ   ָאַמר ְלהּו: ִזילּו ׁשַ

  
  ָאְמרּו ֵליּה: 

ֲאַמר:    ְוָהא ָמר הּוא ּדַ
ָבֶבל!  ֶעֶבד ֵאין ּגֹוִבין אֹותֹו ּבְ ֹום כְּ יׁשּ ל ַהּנִ   כָּ

  
  ָאַמר ְלהּו: 
ִאי ּתָ לֹא ְצִריָכא    ַפס. ּדְ

  
  , ְלַטֲעֵמיּה ָרָבא 

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ׁשֹור,     ִנְזֵקי ׁשֹור ּבְ

ָאָדם,    ְוִנְזֵקי ׁשֹור ּבְ
ָבֶבל,    ּגֹוִבין אֹותֹו ּבְ

ָאָדם    ,ִנְזֵקי ָאָדם ּבְ
ׁשֹור   , ְוִנְזֵקי ָאָדם ּבְ

ָבֶבל.    ֵאין ּגֹוִבין אֹותֹו ּבְ
  

ָנא  ָאָדם"ַמאי ׁשְ ׁשֹור"וְ  ,"ִנְזֵקי ָאָדם ּבְ   לֹא? ּדְ  "ִנְזֵקי ָאָדם ּבְ
  

א "ֱאלִֹהים" ֵעיַנן, ְוֵליכָּ    .ּבָ
  
ׁשֹור" ָאָדם"וְ  "ִנְזֵקי ׁשֹור ּבְ   ,ַנִמי "ׁשֹור ּבְ

ֵעיַנן   פד,ב א!  ,"ֱאלִֹהים" ּבָ   ְוֵליכָּ
  

א ָנא  ,ֶאּלָ   ? "ָאָדםׁשֹור ּבְ "וְ  "ׁשֹורׁשֹור ּבְ "ַמאי ׁשְ
ִליחּוַתְייהּו ָקא ָעְבִדיַנן ׁשְ    ,ּדִ

ֲהָוה     .הֹוָדאֹות ְוַהְלָואֹותַא ִמיֵדי ּדַ
  
ָאָדם" ׁשֹור"וְ  "ָאָדם ּבְ ִליחּוַתְייהּו ָקא ָעְבִדיַנן "ָאָדם ּבְ    ,ַנִמי ׁשְ

ֲהָוה    הֹוָדאֹות ְוַהְלָואֹות! ַא ִמיֵדי ּדַ
  

   :ָאְמִרי
יּה,  ַגּוֵ ִקים ָלן ּבְ ִמיֵדי ּדְ ִליחּוַתְייהּו ּבְ י ָקא ָעְבִדיַנן ׁשְ   כִּ

ִמיֵדי  יּה ּדְ ּבְ ַגּוֵ ִליחּוַתְייהוּ לֹא ָעְבִד  -לֹא ִקים ָלן ּבְ    .יַנן ׁשְ
  

   :ָאְמִרי
ׁשֹור" ָאָדם"וְ  "ׁשֹור ּבְ יּה ַנִמי  "ׁשֹור ּבְ ַגּוֵ   !לֹא ִקים ָלן ּבְ
  

א    :ֶאּלָ
ׁשּוָקא ִני ּתֹוָרא ּבְ ּבְ    .ּפֹוק ֲחֵזי ֵהיָכא ִמְזּדַ

  
ָאָדם" ׁשֹור"וְ  "ָאָדם ּבְ    ,ַנִמי "ָאָדם ּבְ

י ּפֹוק ֲחֵזי ֵהיָכא ִמזְ  ִני ַעְבּדֵ ּבְ ׁשּוָקאּדַ   !ּבְ
  

  ְועֹוד, 
ֶפל לּום כֶּ ׁשְ ה ,ּתַ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּום ַאְרּבָ ִליחּוַתְייהּו!  ,ְוַתׁשְ ִקיֵצי, ַנֲעֵבד ׁשְ   ּדְ

  
  

  רש"י
   . לעס וכסס:דאלס

. הואיל ודבר כל הנישום כעבד
שאין קצוב הוא אין גובין אותו 

   בבבל וטעמא מפרש לקמן:
. הכי אמר להו שומו דאי תפס

ליה והיום או למחר אם יתפס 
   משלו יעכבנו:

. נזקי שור שבאו נזקי שור בשור
   לו על ידי השור:

. נזקין שבאו נזקי שור באדם
   דם:לשור על ידי א

. אדם שהוזק נזקי אדם בשור
על ידי שור דבעי למשיימיה 

  כעבדא:
. דהא כולהו אלהים בעינן

בפרשת אלה המשפטים כתיבי 
אדם באדם וכי יריבון אדם 
בשור וכי יגח ובההיא פרשה 
כתיב עד האלהים יבא דבר 
שניהם וקסבר אכולהו קאי 
והיינו מומחין וסמוכין ובבבל 

פ'  אין סמיכה כדאמר בסנהדרין
קמא (דף יד.) שור בשור ושור 
באדם נמי התם כתיבי שור 
בשור וכי יגוף שור וגו' שור 
באדם ארבעה שומרים התם 

   כתיבי ושליחות יד התם כתיב:
. מידי דהוה אהודאות והלואות

דאמר בפרק קמא דסנהדרין (ד' 
ג.) דלא בעינן מומחין שלא 
תנעול דלת בפני לווין הודאות 

אה שאמרו הבא לידון בעדי הוד
בפנינו הודה לו והלואות שבא 
לידון בעדי הלואה שאומרים 

   בפנינו הלוה לו:
. כגון הכא דבעינן דלא קים לן

   למשיימיה:
תשלומי כפל נעבד 

. אלמה קיימא לן שליחותייהו
   דאין דנין דיני קנסות בבבל:
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   :ָאְמִרי
ִליחּוַתְייהּו  י ָקא ָעְבִדיַנן ׁשְ ָממֹוָנא –כִּ    ,ּבְ

ְקָנָסא  ִליחּוַתְייהוּ  -ּבִ    .ָלא ָעְבִדיַנן ׁשְ
  
ָאָדם" ִליחּוַתְייהּו!  "ָאָדם ּבְ ָממֹוָנא הּוא, ַנֲעֵבד ׁשְ   ּדְ
  

ִליחּוַתְייהּו  י ָקא ָעְבִדיַנן ׁשְ ִכיָחא,  - כִּ ׁשְ ָתא ּדִ ִמיּלְ   ּבְ
ָאָדם" ִכיָחא  "ָאָדם ּבְ ָלא ׁשְ ִליחּוַתְייהוּ  -ּדְ    .לֹא ָעְבִדיַנן ׁשְ
  

ת ּוְפָגם ִכיַח  ,ֲהֵרי ּבֹוׁשֶ ׁשְ ִליחּוַתְייהּו!  -ּדִ   ַנֲעֵביד ׁשְ
  

   :ָאְמִרי
  ָהִכי ַנִמי, 

ָהא  אּדְ ּפָ ע ְמָאה זּוֵזי  ַרב ּפַ י ַאְרּבַ ת. בלְ ַאְגּבֵ   ֹוׁשֶ
  

א! ִלְד ְוָהא ֵליֵתיּה  ּפָ   ַרב ּפַ
ַלח ֵליּה ּדְ  אׁשָ   , ַרב ַנְחָמןלְ  ַרב ִחְסּדָ

ַלח ֵליּה:  ָבֶבל?"ְוׁשָ ית ּבְ א, ְקָנָסא ָקא ַמְגּבֵ א, ִחְסּדָ    "!ִחְסּדָ
  

א:    ֶאּלָ
ִליחּוַתְייהּו  י ָעְבִדיַנן ׁשְ ִכיָחא - כִּ ׁשְ ָתא ּדִ ִמיּלְ יס ,ּבְ יּה ֶחְסרֹון כִּ    ,ְוִאית ּבֵ
ִכיָחא ׁשְ ָתא ּדִ יס,  ,ֲאָבל ִמיּלְ יּה ֶחְסרֹון כִּ   ְוֵלית ּבֵ

ִכיָחא ָלא ׁשְ ָתא ּדְ יּה  ,ִאי ַנִמי ִמיּלְ יסְוִאית ּבֵ ִליחּוַתְייהוּ  - ֶחְסרֹון כִּ    .ָלא ָעְבִדיַנן ׁשְ
ךְ     :ִהְלכָּ

ָאָדם" יָון "ָאָדם ּבְ יס, כֵּ יּה ֶחְסרֹון כִּ ִאית ּבֵ ב ּדְ ִכיָחא ּדְ , ַאף ַעל ּגַ ִליחּוַתְייהוּ  -לֹא ׁשְ    .ָלא ָעְבִדיַנן ׁשְ
ת  ִכיָחא -ּבֹוׁשֶ ׁשְ ב ּדִ יס,  ,ַאף ַעל ּגַ יּה ֶחְסרֹון כִּ ֵלית ּבֵ יָון ּדְ ִליחּוַתְייהוּ  -כֵּ    .ָלא ָעְבִדיַנן ׁשְ

  
  
ָבֶבל? "ׁשֹורׁשֹור ּבְ "וְ     !ּגֹוִבין ּבְ

  : ָרָבאְוָהָאַמר 
יק  ִהּזִ ָבֶבל.  -ׁשֹור ׁשֶ   ֵאין ּגֹוִבין אֹותֹו ּבְ

  
יק ַמאן?  ַאּזֵ   ּדְ

יק ָאָדם ַנִמי  ַאּזֵ יק ָאָדם? ֲאִפיּלּו ָאָדם ּדְ ַאּזֵ יק ָאָדם, ַמאי ִאיְרָיא ׁשֹור ּדְ ַאּזֵ ָבֶבלֵאין ּגֹוִבין אֹותֹו ִאיֵליָמא ּדְ   ! ּבְ
ָבֶבל!  יק ׁשֹור, ְוָקָתֵני: ֵאין ּגֹוִבין אֹותֹו ּבְ ַאּזֵ יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ   ֶאּלָ

  
  ָאְמִרי: 

  ם, ָת ּבְ  -ָהָתם 
מּוָעד.  -ָהָכא    ּבְ

  
  : ָרָבאְוָהָאַמר 

ָבֶבל!    ֵאין מּוָעד ּבְ
  

  ָאְמִרי: 
יַעד ָהָתם ְוַאְייתּוּה ְלָהָכא.  ִאּיַ   ּדְ

  
ִכיָחא ִהיא,  ָלא ׁשְ ָתא ּדְ   ְוָהא ִמיּלְ

ִליחּוַתְייהּו!  ָלא ָעְבִדיַנן ׁשְ ִכיָחא ָהא ָאְמַרּתְ ּדְ ָלא ׁשְ ָתא ּדְ   ּוִמיּלְ
  

ָהָתם ְוִייֲעדּוּה ָהָכא.  ַנן ּדְ ֲאתּו ַרּבָ   ּדַ
  

ִכיָחא ִהיא,  ָלא ׁשְ ָתא ּדְ   סֹוף סֹוף ִמיּלְ

  רש"י
. דקא אדם באדם דממונא הוא

   מפחתיה מדמיה:
. שייך באונס ומפתה והוא ופגם

במקום נזק דאומדים כמה אדם 
רוצה ליתן בין שפחה בתולה 

להשיאה לעבדו שיש לו לבעולה 
קורת רוח ממנו אלמא ממונא 
הוא דאפחתה מכספא בושת 
לאו קנס הוא שהרי אין קצוב 

   אלא לפי המבייש והמתבייש:
. כדתנן צרם באזנו ד' מאה זוזי

תלש בשערו כו' במתני' (לקמן 
   דף צ.):

. בהמניח דשלח ליה רב חסדא
   את הכד (לעיל דף כז:):

. הודאה חסרון כיס ושכיח
   הלואה:ו

. מאי איריא שור דאזיק אדם
   דלא שכיח לגמרי:

. דשכיח אפילו אדם דאזיק אדם
   טפי קאמר רבא דאין דנין:

. אין גובין דקיימא לן פלגא בתם
   נזקא קנסא בפ''ק (ד' טו:):

. דכיון דמנגיחות אין מועד בבבל
דתמות לא מייתינן ליה לבי 

   דינא היכי מייעד ליה:
לבא שור . והא לא שכיחא הוא

מועד מארץ ישראל לבבל 
ואמרינן לעיל במילתא דלא 

   שכיח לא עבדינן שליחותייהו:
. דשור בשור אלא כי קאמר רבא

   גובין בבבל:
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ִליחּוַתְייהּו!  ִכיָחא ָלא ָקא ָעְבִדיַנן ׁשְ ָלא ׁשְ ָתא ּדְ   ְוַאּתְ ָאַמְרּתָ ִמיּלְ
  

א,    ֶאּלָ
י ָקָאַמר ָרָבא  ן ְוֶרֶגל, -כִּ ׁשֵ    ּבְ

ָתן ִניְנהּו.  ּדְ  ִחיּלָ   מּוָעִדין ִמּתְ
  
  
   

  רש"י
. כגון שנתחכך בשן ורגל קאמר

להנאתו והזיקו (והפילו  בחבירו
על שור אחר) דהיינו תולדה דשן 
או שהזיק את שור חבירו בגופו 
דרך הילוכו שדחפו ולא כוון 

   דהוי תולדה דרגל:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א    ––––    פד, בפד, בפד, בפד, ב .91
וָ  - ַצַער " ּפּודּכְ ׁשַ ַמְסֵמר ,ואֹו ּבְ   , אֹו ּבְ
ה ַחּבּוָרה, [ ֵאינֹו עֹוׂשֶ   ַוֲאִפיּלּו ַעל ִציּפֹוְרנֹו ָמקֹום ׁשֶ

ךְ  ֶזה רֹוֶצה ִליּטֹול ִלְהיֹות ִמְצָטֵער ּכָ ּיֹוֵצא ּבָ ה ָאָדם ּכַ ּמָ   .]"אֹוְמִדין ּכַ
  
ְמקֹום ֶנֶזק "ַצַער" ּלא ּבִ ם ׁשֶ ּלֵ ּתַ א?  - .ִמׁשְ ּנָ   ַמאן ּתַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
אי ִהיא.  ן ַעּזַ   ּבֶ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"    אֹוֵמר: ַרּבִ
ה" ִוּיָ ה,  ֶנֶאְמָרה - (שמות כא, כה) 24"ּכְ ִחיּלָ   תְּ

אי ן ַעּזַ    אֹוֵמר: ּבֶ
ה - (שמות כא, כה) "ַחּבּוָרה" ִחיּלָ    ."ֶנֶאְמָרה תְּ
  

ַמאי  ְלִגיּבְ    ?ָקא ִמיּפַ
י ָסַבר:  ה"ַרּבִ ִוּיָ ַמע,  - "ּכְ ּה ַחּבּוָרה ַמׁשְ ֵלית ּבָ   ּדְ

ַתב ַרֲחָמָנא  ה"ּדִ ְלַגּלּוֵיי ֲעָלּה  -  "ַחּבּוָרה"כְּ ִוּיָ ּה ַחּבּוָרה "ּכְ ִאית ּבָ   ִאין,  -  ּדְ
   .לֹא – לֹא ִאי
  

אי ָסַבר:  ה"ּוֶבן ַעּזַ ִוּיָ ַמע,  - "ּכְ ּה ַחּבּוָרה ַמׁשְ ִאית ּבָ   ּדְ
ַתב ַרֲחָמָנא  ה"ּדִ ְלַגּלּוֵיי ֲעָלּה  -  "ַחּבּוָרה"כְּ ִוּיָ ֵלית  "ּכְ ּה ַחּבּוָרהּדְ   . ּבָ

  
אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָרא,  ּבְ ָכא ִמְסּתַ ה, ִאיּפְ ַרּבָ   ַאּדְ
י" ה" אֹוֵמר ַרּבִ ִוּיָ ה "ּכְ ִחיּלָ   , "ֶנֶאְמָרה תְּ

ה"ָסַבר:  ִוּיָ ַמע,  "ּכְ ּה ַחּבּוָרה ַמׁשְ ִאית ּבָ   ּדְ
ַתב ַרֲחָמָנא  ה"ּדִ ְלַגּלּוֵיי ֲעָלּה  -  "ַחּבּוָרה"כְּ ִוּיָ ֵלית  - "ּכְ ּה ַחּבּוָרהּדְ   . ּבָ

  
אי" ן ַעּזַ ה "ַחּבּוָרה" :אֹוֵמר ּבֶ ִחיּלָ   , "ֶנֶאְמָרה תְּ

ה"ָסַבר  ִוּיָ ַמע,  "ּכְ ּה ַחּבּוָרה ַמׁשְ ֵלית ּבָ   ּדְ
ַתב ַרֲחָמָנא  ה ּדִ ְלַגּלּוֵיי ֲעָלּה  -  "ַחּבּוָרה"כְּ ִוּיָ ּה ַחּבּוָרה  -כְּ ִאית ּבָ   לֹא,  -ִאין, ִאי לֹא  -ּדְ

ְסָקָנא ַקְייִמי   .ְוַאּמַ
  

  ִאי ַנִמי, 
י ָעְלָמא  כּוּלֵ ה"ּדְ ִוּיָ ּה ַחּבּוָרה -  "ּכְ ִאית ּבָ ין ּדְ ַמע,  ,ּבֵ ּה ַחּבּוָרה ַמׁשְ ֵלית ּבָ ין ּדְ   ּבֵ

ְלִגי. כְ ּבִ ^ְוָהָכא    פה,א ה ָקִמיּפַ   ָלל ּוְפָרט ַהְמרּוָחִקים ֶזה ִמּזֶ
ְכָלל ּוְפָרט,  ִנין אֹותֹו ּבִ י ָסַבר: ֵאין ּדָ   ַרּבִ

ְכָלל ּוְפָרט.  ִנין אֹותֹו ּבִ אי ָסַבר: ּדָ   ּוֶבן ַעּזַ
  

יָמא    :ְוִכי ּתֵ
ה ִלי?  "ַחּבּוָרה" י ָלּמָ   ְלַרּבִ

  
  .  ְלָדִמים ְיֵתִרים

   
  

                                                             
24
 (שמות כא, כה)"כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה"  

  רש"י
. כי מתניתי' על צער שלא במקום נזק

   צפורנו דלא אפחתיה:
. רבי אומר כויה נאמרה תחילה בן ה''ג

   עזאי אומר חבורה נאמרה תחילה:
. והיינו כויה דלית בה חבורה משמע

דקאמר כויה לחודה נאמרה תחילה 
כלומר כויה שנאמר בפסוק תחילה היינו 
שומעין שיהא חייב על כויה גרידא אפילו 
בלא חבורה דליכא אלא צער לכך 
הוצרכה חבורה ללמד שאין חייב כלום 
עד שיהא חבורה עמה דכיון דמשלם רפוי 
משום חבורה משלם נמי צער אבל שלא 
במקום חבורה כגון על צפורן פטור דצער 

לאו משום הכי בלא נזק לא משלם דאי 
לא אצטריך חבורה דהשתא כויה בלא 
חבורה שמעינן דחייב כל שכן חבורה 

   שיש בה נזק:
בן עזאי סבר כויה דאית בה חבורה 

. והיינו דקאמר חבורה נאמרה משמע
תחילה כלומר מכויה האמורה ראשונה 
היינו שומעין שאין חייב אלא במקום 
שיש בה חבורה דסתם כויה יש בה 

הוצרכה תורה לכתוב  חבורה לפיכך
חבורה בהדיא דהשתא על כרחך כויה 
דרישא בלא חבורה היא וחייב בצער 

   בלא נזק כמתניתין:
. ומתניתין רבי היא ולא איפכא מסתברא

בן עזאי דלא עקרינן ליה מרבי דהוא 
סדרה ועוד דהכי מסתברא טפי דהא 
נאמרה דקאמרי רבי ובן עזאי אמסקנא 

דרשא דמילתא קיימי דמתוקמא בה 
דקרא ולאו אמשמעות קמא קאי דסוף 
המקרא עתיד להוציאו והכי קאמר רבי 
סוף המקרא מוכיח לנו דכויה בלא 
חבורה חייב הכתוב בתחילתו וצער 
משתלם שלא במקום נזק מאי טעמא 
כויה דאית בה חבורה משמע כתב 
רחמנא כו' ובן עזאי אומר סוף המקרא 
מוכיח לנו דחבורה נאמרה תחילה 

סוף המקרא אנו למדין שכויה כלומר מ
שחייב הכתוב בתחלתו אינה אלא אם כן 
יש עמה חבורה מאי טעמא כויה (נאמרה 

   תחילה) דלית בה חבורה משמע כו':
. האי נאמרה דקאמרי ואמסקנא קיימי

אסוף הדרשה ועיקרה שהיא עומדת 
  קיימי: 

. הכא נמי כויה נאמרה רבי סבר אין דנין
שיש עמה  תחילה כלל דכויה משמע בין

חבורה בין שאין עמה חבורה ואי הוי 
חבורה סמיך ליה הוי דרשי חבורה פרט 
ואין בכלל אלא מה שבפרט יש עמה 
חבורה אין אין עמה חבורה לא השתא 
דכתיב פצע בינתים לא דיינינן ולקמן 
פריך חבורה לרבי למה לי והיינו דקאמר 
כויה נאמרה תחילה כלומר מתחילת 

וא חייב בכויה הפסוק אנו למדין שה
גרידא ולא נאמר סופו מוכיח שמתחילתו 
לא חייב אלא כשיש חבורה ואין דנין 

   ומתני' רבי היא:
. הואיל ומרישא שמעינן למה לי

   לתרוייהו:
. דאי לא כתיב אלא כויה לדמים יתרים

תחת כויה הוה אמרינן בין אית ביה 
חבורה בין לית ביה חבורה דמי כויה 

לם קמ''ל משלם אבל תרתי לא מש
  דמשלם תרוייהו
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ּיֹוֵצא " ה ָאָדם ּכַ ּמָ ֶזה רֹוֶצה ִליּטֹולאֹוְמִדין ּכַ   , ּבָ
ךְ [    ]."ִלְהיֹות ִמְצָטֵער ּכָ
  

ְמקֹום ֶנֶזק ְייִמיַנן?  - ַצַער ּבִ   ֵהיִכי ׁשָ
  

מּוֵאלּדִ ֲאבּוּה ָאַמר    : ׁשְ
ה ָאָדם רֹוֶצה ִליּטֹול ִלְקטֹוַע לֹו ָידֹו.  ּמָ   אֹוְמִדין כַּ

  
  ִלְקטֹוַע לֹו ָידֹו? 

א!  ָבִרים ִאיכָּ ה ּדְ ָ הּו ֲחִמׁשּ   לֹא ַצַער ְלחּוֵדיּה הּוא, ָהא ּכּוּלְ
  

ׁשּוְפָטֵני ָעְסִקיַנן    ?!ְועֹוד, ּבְ
  

א    :ֶאּלָ
טּוָעה.    ִלְקטֹוַע ָידֹו ַהּקְ

  
א,  טּוָעה ַנִמי לֹא ַצַער ְלחּוֵדיּה ִאיכָּ   ָידֹו ַהּקְ

א,  ת ִאיכָּ   ָהא ַצַער ּובֹוׁשֶ
ֵייּה ִלְכָלִבים! כְ ּדִ  ּדְ רֹו ְלִמׁשְ ׂשָ ַקל ִמּבְ ָתא ְלִמׁשְ   ִסיָפא ֵליּה ִמיּלְ
  

א:    ֶאּלָ
ין ַסם ְלַסִייף ְלכּות, ּבֵ ב ַלּמַ ה ָאָדם רֹוֶצה ִליּטֹול ִלְקטֹוַע לֹו ָידֹו ַהּמּוְכּתָ ּמָ    .אֹוְמִדין כַּ

  
  ָאְמִרי: 

יּה!  ֵקיל ּוְמַצֵער ַנְפׁשֵ   ָהָכא ַנִמי ָלא ׁשָ
  

  א: ֶאלָּ 
ְלכּות ב ַלּמַ ן ִלְקטֹוַע לֹו ָידֹו ַהּמּוְכּתָ ה ָאָדם רֹוֶצה ִליּתֵ ּמָ ין ַסִייף לְ  ,אֹוְמִדין כַּ   .ַסםּבֵ

  
ֵעי ֵליּה!  ן" ִמּבָ   ַהאי "ִליּטֹול", "ִליּתֵ

  
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ה ַתן ,ִליּטֹול ֶזה ִמּזֶ ּנָ ֶ   ֶזה.   ַמה ׁשּ
   

  

  רש"י
. היכא דקטע צער במקום נזק

   את ידו ונתן לו דמיה:
. את הצער הלא היכי שיימינן

יש לו לקוצצה בשביל הדמים 
   שנוטל:

. ומחוברת בגידין ידו הקטועה
צמותין ואינה ראויה לו 

   למלאכה:
. ידו המוכתבת בין סם לסייף

למלך לקוצצה בסם שאין שם 
רוצה ליטול צער כלל כמה 

   לקוצצה בסייף:
. כל ממון שבעולם הא לא שקיל

לצער נפשיה לקוצצה וכאן כבר 
   נעשה מעשה:

. לשליח כמה אדם רוצה ליתן
המלך מידו המוכתבת למלכות 
לקוטעה בסייף ויקטענה השליח 

   בסם:
. מן המזיק מה שנתן זה ליטול
   למלך:
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אֹותוֹ ? ִרּפּוי" יב ְלַרּפְ הּו ַחּיָ   .ִהּכָ
  ָעָלה ּבֹו ְצָמִחים, [

ה  ּכָ יב,  -ִאם ֵמֲחַמת ַהּמַ   ַחּיָ
ה  ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ טּור –ׁשֶ    .]"ּפָ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה " ּכָ ָרה ַהּמַ ה ְוִנְסתְּ ּכָ אֹותוֹ  -ָעלּו ּבֹו ְצָמִחים ֵמֲחַמת ַהּמַ יב ְלַרּפְ ְבּתֹו,  ,ַחּיָ ֵמי ׁשִ ן לֹו ּדְ יב ִליתֵּ   ְוַחּיָ
ה  ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ אֹותוֹ  -ׁשֶ יב ְלַרּפְ יב ִלי ,ֵאינֹו ַחּיָ ְבּתוֹ ְוֵאינֹו ַחּיָ ֵמי ׁשִ ן לֹו ּדְ    .תֵּ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ה  ּכָ אֹותוֹ  -ַאף ֵמֲחַמת ַהּמַ יב ְלַרּפְ ְבּתֹו.  ,ַחּיָ ֵמי ׁשִ ן לֹו ּדְ יב ִליתֵּ   ְוֵאינֹו ַחּיָ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ְבּתוֹ     .ּוְרפּוָאתוֹ  ׁשִ

ֶבת  ׁשֶ יב ּבְ ַחּיָ ל ׁשֶ ִריּפּוי,  -ּכָ יב ּבְ   ַחּיָ
ֶבת  ׁשֶ יב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ ִריּפּוי - ְוׁשֶ יב ּבְ   . "ֵאינֹו ַחּיָ

  
ְלִגי ַמאי ָקא ִמיּפַ    ?ּבְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ָיְתִבי ְוָקָאְמִרי ֵבי ַרב ּדְ ַנן ּבְ יְנהּו ְלַרּבָ ְחּתִ כַּ    :ַאׁשְ
ְלִגי. ָהָכא ּבְ  ָנה ְלֶאֶגד ָקִמיּפַ ה ִניּתְ   ַמכָּ

ַנן ָסְבִרי:  ָנה ְלֶאֶגדַרּבָ ה ִניּתְ   . ַמכָּ
יוְ  ָנה ְלֶאֶגד,  ַרּבִ ה לֹא ִניּתְ   ְיהּוָדה ָסַבר: ַמכָּ

יב יּה ְקָרא ִמיַחּיַ ְתָנא ּבֵ    .ִריּפּוי ּדִ
ֶבת  יּה ְקָרא ּדְ ׁשֶ ָנא ּבֵ יב.  - לֹא ּתְ   לֹא ִמיַחּיַ

  
  ֲאָנא:  ְוָאִמיָנא ְלהוּ 

יב!  ָנה ְלֶאֶגד, ִריּפּוי ַנִמי לֹא ִמיַחּיַ ה לֹא ִניּתְ   ִאי ַמכָּ
  

א:    ֶאּלָ
ָנה ְלֶאֶגד ה ִניּתְ י ָעְלָמא ַמכָּ כּוּלֵ ָנה ְלֶאֶגד ְיֵתיָרה.  ,ּדְ   ְולֹא ִניּתְ

י יָון  ַרּבִ ָנה ְלֶאֶגד ְיֵתיָרהּדְ ְיהּוָדה ָסַבר: כֵּ    :לֹא ִניּתְ
יּה ְקָרא  ְתָנא ּבֵ יב - ִריּפּוי ּדִ    ,ִמיַחּיַ

ֶבת  יּה ְקָרא ּדְ ׁשֶ ָנא ּבֵ יב - לֹא ּתְ    .לֹא ִמיַחּיַ
ִריּפּוי,  יּה ְקָרא ּבְ ְתָנא ּבֵ יָון ּדִ ַנן ָסְבִרי: כֵּ   ְוַרּבָ

יב,  ֶבת ַנִמי ִמיַחּיַ ֶ   ַאׁשּ
ִאיְתַקׁש ְלִריּפּוי.    ּדְ

  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ֶבת לֹ  יב, ָסַבר: ׁשֶ   א ִמיַחּיַ
ַמֲעֵטיּה ַרֲחָמָנא    . (שמות כא, יט) 25""ַרקּדְ

  
ַנן?    ְוַרּבָ

  
ֲאָתא.  "ַרק" ה הּוא ּדַ כָּ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ   ְלׁשֶ

  
ְתָרֵאי ַנן ּבַ ָאְמֵר  ,ּוְלַרּבָ    :יּדְ

ֶבת " ׁשֶ יב ּבְ ַחּיָ ל ׁשֶ ִריּפּוי,  -ּכָ יב ּבְ   ַחּיָ
ֶבת  ׁשֶ יב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ ִריּפּוי -ְוָכל ׁשֶ יב ּבְ   , "ֵאינֹו ַחּיָ

                                                             
25
  שבתו יתןַרק ַרק ַרק ַרק  

  רש"י
. דמחמת הצמחים דמי שבתו

   נפל למשכב:
ה''ג וחכמים אומרים שבתו 

. הקישן ורפואתו כל שישנו כו'
הכתוב וזה שאין חייב בשבת 
אינו חייב בריפוי ורבנן קמאי 

   מחייבי ליה לתרוייהו:
. נתנה רשות לנחבל נתנה לאגד

לאוגדה ולעטפה מפני צער הצנה 
הצמחים מחמת הבל ועולין 

   וחום האגד:
. רשות לאגד וזה לא נתנה

להנאתו אגד הלכך צמחים 
שעלו בה אין על המזיק 

   להתחייב עליהן:
   . דשנה עליו הכתוב:דתנא ביה

   . ת''ק:ורבנן
. רק לשלא מחמת המכה אתא

שעבר על דברי רופא כדמפרש 
   לקמן:
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יּה ְקָרא  ְתָנא ּבֵ ה ִלי?  - ִריּפּוי ּדִ   ָלּמָ
  

ֵבי  ֵעי ֵליּה ְלִכְדָתָנא ּדְ יִמיּבָ ָמֵעאל.  ַרּבִ   ִיׁשְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵבי " יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   אֹוֵמר:  ִיׁשְ
א"" יתַּ  - (שמות כא, יט) "ְוַרּפא ְיַרּפֵ ּנִ אן ׁשֶ אֹותִמּכָ   . "ן ְרׁשּות ְלרֹוֵפא ְלַרּפְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה, " ּכָ ָרה ַהּמַ ה ְוִנְסתְּ ּכָ ִאם ָעלּו ּבֹו ְצָמִחים ֵמֲחַמת ַהּמַ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

אֹותוֹ  יב ְלַרּפְ ַחּיָ ְבּתֹו?  ,ׁשֶ ן לֹו ׁשִ יב ִליתֵּ   ְוַחּיָ
ְלמּוד לֹוַמר: א" תַּ ן ְוַרּפא ְיַרּפֵ ְבּתֹו ִיּתֵ   . (שמות כא, יט) "ַרק ׁשִ

ה?  ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ   ָיכֹול ֲאִפיּלּו ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:    , "ַרק"תַּ

י ר ְיהּוָדה ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ּבַ
טּור,  ה ּפָ ּכָ   ַאף ֵמֲחַמת ַהּמַ

ֱאַמר: ּנֶ    "."ַרק" ׁשֶ
  

ָאְמִרי  א ּדְ   ִאיכָּ
טּור" ה ּפָ ּכָ ְתָרֵאי ,ְלַגְמֵרי – "ַאף ֵמֲחַמת ַהּמַ ַנן ּבַ ַרּבָ    .כְּ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
ה " ּכָ טּורַאף ֵמֲחַמת ַהּמַ ֶבת – "ּפָ ִריּפּוי,  ,ִמׁשֶ יב ּבְ   ְוַחּיָ
  

ַמאן?    כְּ
  

ֲאבּוּה.     כַּ
   

  

  רש"י
. נתנה רשות לרופאים לרפאות

ולא אמרינן רחמנא מחי ואיהו 
   מסי:

תלמוד לומר שבתו יתן ורפא 
. שינה הכתוב בריפוי ירפא

לחייבו אף על הצמחים והקיש 
   שבת לריפוי:
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  ָאַמר ָמר: 

ה? " ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ   ָיכֹול ֲאִפיּלּו ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:    "."ַרק" תַּ

  
ה" ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ ֵעי ְקָרא -  "ׁשֶ    ?ּבָ
  

  י: ָאְמֵר 
ה"ַמאי  ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ   ? "ׁשֶ

ְדַתְנָיא    :כִּ
ְבֵרי רֹוֵפא" ָעַבר ַעל ּדִ ל ִמיֵני ְמִתיָקה,  ,ֲהֵרי ׁשֶ ַבׁש אֹו ּכָ   ְוָאַכל ּדְ

ַבׁש ְוָכל ִמיֵני ְמִתיָקה ָק  ּדְ ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ ּכָ ין ַלּמַ   ׁשִ
ְרּגּוְתִני,  תֹו ּגַ   ְוֶהֱעָלה ַמּכָ

אֹותֹו?  יב ְלַרּפְ   ָיכֹול ְיֵהא ַחּיָ
ְלמּוד לֹוַמר:    "."ַרק" תַּ

  
ְרּגּוְתִני"ַמאי    ? "ּגַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִריְכָתא.    ָנאָתא כְּ
  

  ַמאי ָאסּוֵתיּה? 
  

א    .ָאָהָלא ְוִקיָרא ְוַקְלּבָ
  
  
  

  רש"י
   . בשר מת:נאתא כריכתא

   . אהלמ''י בלע''ז:אהלא
   . שעוה:וקירא
. רשינ''א שבחביות של וקלבא

  יין:
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   .ָייְך ֲאָנאְוִאי ָאַמר ֵליּה: ָאְס 

א.  :ָאַמר ֵליּה  ַאְרָיא ַאְרּבָ ֵמית ֲעַלי כְּ   ּדָ
  

ןְוִאי ָאַמר ֵליּה: ַמְייִתי ַמּגָ ן ּבְ ַמּגָ   .ָנא ָאְסָיא ּדְ
ן  ַמּגָ ן ּבְ ַמּגָ ן –ָאַמר ֵליּה: ָאְסָיא ּדְ ֶוה.  ַמּגָ   ׁשָ

  
   .ְוִאי ָאַמר: ַמְייִתיָנא ְלָך ָאְסָיא ְרִחיָקא

  ָאְסָיא ְרִחיָקא ֵעיָנא ֲעִויָרא. :ָאַמר ֵליּה 
  

אי ,ְוִאי ָאַמר ֵליּה ֵהיָאְך: ַהב ִלי ְלִדיִדי   .ַוֲאָנא ָמֵסיָנא ַנְפׁשַ
ַעּתְ ּבְ  :ָאַמר ֵליּה  ׁשְ אי ְטֵפי. ּפָ ְקַלּתְ ִמיּנַ ְך ְוׁשָ   ַנְפׁשָ

  
ץ :ְוִאי ָאַמר ֵליּה    .קֹוץ ִלי ִמּקַ

ְך,  ַנְפׁשָ ַעּתְ ּבְ ָפׁשְ ן ּדְ כֵּ ל ׁשֶ   ָאַמר ֵליּה: כָּ
יק": ִליְוָקרּו  ּזִ    ."ׁשֹור ַהּמַ

   
  
  

  רש"י
. מזיק אסייך אנא ואי אמר ליה

אני מרפא אותך ואיני נותן דמי 
   אסייך:

   . ומוזיל גבי:אסיא רחיקא
. שעתיד לילך לדרכו עינא עוירא

ואין חושש אם עיור עינו של 
   זה:

. שירפא בחנם אסיא דמגן
   וקרובו הוא:

. דלא ניחא לי בהכי דאי כ''ש
פשעת בנפשך גנאי גדול הוא לי 

  דקרו לי שור המזיק: 
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ָנא:    ּתָ

ָמקֹום ֶנֶזק" ִמין ּבְ ּלְ תַּ ן, ִמׁשְ   . "ְוכּוּלָ
  

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ֵמיּה  ַרב ְזִבידָאַמר  ְ   :ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ַחת ָאַמר ְקָרא:  ַצע ּתַ ַצע""ּפֶ ן ַצַע  -  (שמות כא, כה) ּפָ ְמקֹום ֶנֶזקִליּתֵ    .ר ּבִ

  
ֵעי ֵליּה     :ַהאי ִמּבָ

ֵמִזיד   פה,ב ָרצֹון ,ְלַרּבֹות ׁשֹוֵגג כְּ   ! ְואֹוֶנס כְּ
  

ן,    ִאם כֵּ
ָפַצע"ִנְכּתֹוב ְקָרא  ַצע ּבְ ַצע"ַמאי  - "ּפֶ ַחת ּפָ ַצע ּתַ   ? "ּפֶ

י.  ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

א ּפָ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ    :ָאַמר ָרָבאּדְ ִמׁשּ
א""ְוַרּפֹ ָאַמר ְקָרא:  ָמקֹום ֶנֶזק.  - (שמות כא, יט) א ְיַרּפֵ ן ְרפּוָאה ּבְ   ִליּתֵ

  
ֵבי  ֵעי ֵליּה ְלִכְדָתָנא ּדְ יַהאי ִמּבָ ָמֵעאל,  ַרּבִ   ִיׁשְ

ֵבי  ָתָנא ּדְ יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
א"" ָנה  - "ְוַרּפא ְיַרּפֵ יתְּ ּנִ אן ׁשֶ אֹותִמּכָ   ! "ְרׁשּות ְלרֹוֵפא ְלַרּפְ
  

ן, ִנְכּתֹוב ְקָרא  א"ִאם כֵּ   !"ְורֹוֵפא ְיַרּפֵ
ּה  ַמע ִמיּנָ ְמקֹום ֶנֶזק.  :ׁשְ ן ְרפּוָאה ּבִ   ִליּתֵ

  
יּה ְקָרא  ֵעי ֵליּה ִלְכַדֲאָמַרן, ְלִמיְתֵני ּבֵ י ִמּבָ ּתִ ִריּפּויְוַאכַּ    !ּבְ

  
ן, ֵליָמא ְקָרא אֹו "ַרּפֹ  א" א"א ַרּפֹ ִאם כֵּ א ְיַרּפֵ א""ְוַרּפֹ ַמאי  -  אֹו "ְיַרּפֵ    ?א ְיַרּפֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ ְמקֹום ֶנֶזק.   :ׁשְ ן ְרפּוָאה ּבִ   ִליּתֵ
  
  

ְמקֹום ֶנֶזק,  ּלא ּבִ ַחּתְ ְלהּו ׁשֶ כַּ ַמׁשְ ָלל ּדְ   ִמכְּ
ַחּתְ ְלהוּ  כַּ ְמקֹום ֶנֶזק ֵהיִכי ַמׁשְ ּלא ּבִ    ?ׁשֶ

  
ְדָקָתֵני –ַצַער  ה ַחּבּוָרהַצַער " :כִּ ֵאינֹו עֹוׂשֶ ַמְסֵמר, ַוֲאִפיּלּו ַעל ִצּפֹוְרנֹו ָמקֹום ׁשֶ ּפּוד אֹו ּבְ ׁשַ ָוואֹו ּבְ    ."ּכְ

ֵריּה  -ִריּפּוי  א ֲחִריָפא ְוַאְחְווֵריּה ְלִביׂשְ ֵאיב ֵליּה ִמיֵדי, ְוָסֵליק ְוַאְייֵתי ֵליּה ַסּמָ ֲהָוה כָּ   ,ּדַ
ֵריּה.  ִביׂשְ ְווָנא ּדְ א ְלַאְנקּוֵטיּה ּגַ ָצִריְך ְלאֹוְתֵבי ֵליּה ַסּמָ   ּדְ

ֶבת  ֵליּה.  -ׁשֶ ִאיְנְדרֹוָנא ּוַבּטְ ַהְדֵקיּה ּבְ   ּדְ
ת  יּה  -ּבֹוׁשֶ ַאּפֵ ָרק ֵליּה ּבְ    .ּדְ

  
  

  רש"י
. בפ' שני (דף לרבות שוגג כמזיד

   כו:):
. וסליק דהוה כאיב ליה מידי

שהיה לו מכה בבשרו והיתה 
   מתרפא:

. הפכו ואחווריה לבשריה
   למראה צרעת:

   . סגרו במסגר:דהדקיה
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ֶבת" ּוִאין -  ׁשֶ ִאיּלּו הּוא ׁשֹוֵמר ִקיׁשּ   . "רֹוִאין אֹותֹו ּכְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶבת" ּוִאין.  -  ׁשֶ ִאיּלּו הּוא ׁשֹוֵמר ִקיׁשּ   רֹוִאין אֹותֹו ּכְ

יןְוִאם ּתאַמר: ָלְקָתה  ת ַהּדִ    ?ִמּדַ
  

ְבָרא,  ח ַהאי ּגַ ִכי ִמיְתּפַ   ּדְ
ֵקילּדְ ָלאו ַאְגָרא  ּוִאין הּוא ׁשָ   !ׁשֹוֵמר ִקיׁשּ

ֵקיל ַאְגָרא ְווָלא ְוׁשָ ֵלי ּדַ א ּדָ    !ֶאּלָ
  

ֵקיל ַאְגָרא!  ,ִאי ַנִמי ִליַח ְוׁשָ ׁשָ   ָאֵזיל ּבְ
  

ין לֹא ָלְקָתה,  ת ַהּדִ   ִמּדַ
ֵמי ָידֹו ּוְדֵמי ַרְגלוֹ  ָבר ָנַתן לֹו ּדְ ּכְ    ."ׁשֶ

  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵמי ָידוֹ  -ָקַטע ֶאת ָידֹו     .נֹוֵתן לֹו ּדְ

ֶבת  ִא  -ְוׁשֶ ּוִאיןרֹוִאין אֹותֹו כְּ   .יּלּו הּוא ׁשֹוֵמר ִקיׁשּ
ר ֶא  יּבֵ ֵמי ַרְגלוֹ  -ת ַרְגלֹו ׁשִ    .נֹוֵתן לֹו ּדְ

ֶבת  ַתח -ְוׁשֶ ִאיּלּו הּוא ׁשֹוֵמר ֶאת ַהּפֶ   .רֹוִאין אֹותֹו כְּ
א ֶאת ֵעינֹו  ֵמי ֵעינֹו,  - ִסיּמֵ   נֹוֵתן לֹו ּדְ

ֶבת  ִאיּלּו  -ְוׁשֶ ֵריַחִים הּוא ַמְטִחינוֹ רֹוִאין אֹותֹו כְּ    .ּבְ
ֵמי  -ֵחיְרׁשֹו    .  כּוּלוֹ נֹוֵתן לֹו ּדְ

   
  

ֵעי     :ָרָבאּבָ
ר ֶאת ַרְגלֹו ְולֹא ֲאָמדּוהוּ  ,ָקַטע ֶאת ָידֹו ְולֹא ֲאָמדּוהוּ  יּבֵ א ֶאת ֵעינֹו ְולֹא ֲאָמדּוהּו,  ,ׁשִ   ִסיּמֵ

  ַמהּו?  - ּוְלַבּסֹוף ֵחיְרׁשוֹ 
  

יָון  י ֵליּה, ְוָיֵהיּדְ ִמי ָאְמִריַנן: כֵּ ָנא ַסּגִ ַחד אּוְמּדָ ֲהֵדי ֲהָדֵדי, לֹא ֲאָמדּוהּו, ּבְ יּה ּבַ ֵמי ּכּוּלֵ   ב ֵליּה ּדְ
ְלָמא ֲחָדא ֲחָדא ָאְמִדיַנן ְוָיֲהִביַנן ֵליּה?    אֹו ּדִ

  
יּה  ת  :ָנְפָקא ִמיּנֵ ָבֵעי ְלֵמיַתב ֵליּה ַצַער ּובֹוׁשֶ   ל ֲחָדא ַוֲחָדא. כָ ּדְ ּדְ

ֶבת ּדְ ְנִהי  יּה יוָ כֵ ּדְ ל ֲחָדא ַוֲחָדא ָלא ָיֲהִביַנן ֵליּה, כָ ּדְ ֵנֶזק ְוִריּפּוי ְוׁשֶ ֵמי ּכּוּלֵ ָקא ָיֵהיב ֵליּה ּדְ    ,ן ּדְ
ֵמי ַקְטֵליּה ּדָ ַמאן ּדְ יּה  ,כְּ ֵמי ּכּוּלֵ    .ְוָהא ָיֵהיב ֵליּה ּדְ
ת ִמיַהת  תכָ ּדְ ַצַער ּובֹוׁשֶ ָהא ֲהָוה ֵליּה ַצַער ּובֹוׁשֶ    .ל ֲחָדא ַוֲחָדא ָיֵהיב, ּדְ

  
   :יְמֵצי לֹוַמרְוִאם ּתִ 

יָון  ֲהֵדי ֲהָדֵדי  ,לֹא ֲאָמדּוהוּ ּדְ כֵּ יּה ּבַ ֵמי ּכּוּלֵ   ֲאָמדּוהּו ַמהּו?  -ָקא ָיֵהיב ֵליּה ּדְ
יָון  ֵעי ְלֵמיַתב ֵליּה, ּדַ ִמי ָאְמִריַנן: כֵּ   ֲאָמדּוהּו ֲחָדא ֲחָדא ּבָ

יָון  ְלָמא כֵּ ים ּדְ אֹו ּדִ ּלֵ ֵמי ּכּולֵּ  -לֹא ׁשַ   יּה? ָיֵהיב ֵליּה ּדְ
  

יקוּ     .ּתֵ
   

  רש"י
. כלומר לא לקתה מדת הדין

שלם לו כל צרכו דהא כי מתפח 
גברא מחולי זה שנקטע האי 

(רגלו) לא אגרא דשומר 
קישואין שקיל אלא דויל דוולא 
ושקיל אגרא יתירא ונמצא שכל 

  ימי חליו אבד את זאת:
   . כי נקטעה (ידו):א''נ 

. אזיל בשליחותא ושקיל אגרא
יתירא ואיגלאי מילתא דלאו בר 

   שימור קישואין:
מדת הדין לא לקתה שכבר נתן 

אינו ראוי . ולכשיתרפא לו כו'
   לדלות ולילך בשליחות:

. עדיין הוא ראוי קיטע ידו
לשומר קישואין הלכך שבת כל 
ימי חליו נותן לו שכר שימור 

   קישואין:
. ושוב אינו ראוי שיבר את רגלו

לשמור קישואין שצריך להלך 
   סביב הגנה:

   . אין ראוי לכלום:חירשו
. בית קיטע את ידו ולא אמדוהו

תן לו כך  דין ולא אמרו למזיק
וכך ריפוי כך וכך שבת צער 
ובושת ואחרי כן שיבר את רגלו 

   קודם שיתרפא:
. ואע''ג דבנזק חדא חדא אמדינן

לא נפקא לן מינה מידי דהא 
סוף סוף כל שעה הולכין 
ופוחתין את דמיו הלכך בין 
אומד כולה בין אומד כל אחד 

   בפני עצמו מדה אחת היא:
נפקא מינה למיתב ליה צער 

. אבל ריפוי לא דכל אחד ובשת
שהרי לא נתרפא בינתים ושבת 
לא שהרי נותן לו דמי כל מה 
שהיה שוה מתחילה והרי הוא 

   עבדו:
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ֵעי  הּבָ   : ַרּבָ

ָדִמים, ַמהּו?  תֹו ּבְ ֶבת ַהּפֹוַחּתְ   ׁשֶ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
  

הּו ַעל ָידֹו ְוָצְמָתה ָידוֹ  ִהכָּ גֹון ׁשֶ   ְוסֹוָפּה ַלֲחזֹור, ַמאי?  ,כְּ
יָון    לֹא ָיֵהיב ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי,  -סֹוָפּה ַלֲחזֹור ּדְ כֵּ

א ִמיַהת ַאְפֲחֵתיּה?  ּתָ ְלָמא ָהׁשְ   אֹו ּדִ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ֶהן ַחּבּוָרה" ה ּבָ ה ָאִביו ְוִאּמֹו ְולֹא ָעׂשָ ּכֶ    ,ַהּמַ

ּפּוִרים יֹום ַהּכִ ֲחֵבירֹו ּבְ   ,ְוַהחֹוֵבל ּבַ
ן   פו,א כּוּלָ יב ּבְ   . "ַחּיָ

  
ה ַחּבּוָרה"ַהאי  ֵמי, "לֹא ָעׂשָ    ?ֵהיִכי ּדָ

הּו ַעל ָידֹו ְוסֹופֹו ַלֲחזֹור, ְוָקָתֵני:  ִהכָּ גֹון ׁשֶ ן"ָלאו כְּ כּוּלָ יב ּבְ   . "ַחּיָ
  

  ָאְמִרי: 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ה ּבֹו ַחּבּוָרה ֵחיְרׁשֹו, ְולֹא ָעׂשָ גֹון ׁשֶ   .כְּ
  

הְוָהָאַמר    :ַרּבָ
  ֶנֱהָרג,  -ַהחֹוֵרׁש ֶאת ָאִביו 

לֹא ַחּבּוָרהְלִפי  ה ּבְ ר ַלֲחִריׁשָ ִאי ֶאְפׁשָ   ,ׁשֶ
אּוְדֵניּה!  ָדָמא ָנְפָלה ֵליּה ּבְ ָתא ּדְ   ִטיּפָ

  
א    ,ֶאּלָ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
חֹו.  יּלְ ּגִ גֹון ׁשֶ   כְּ

  
חוֹ " יּלְ ְעָיין.  "ּגִ   ִמֲהַדר ָהַדר, ְוַהְיינּו ּבָ
  

  ָאְמִרי: 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

גֹון ׁשֶ  א כְּ כֹו ָנׁשָ   לֹא ָהַדר. ּדְ ּסָ
  

יּה  -ַצַער  ֵריׁשֵ ִאית ֵליּה ַקְרטֹוְפֵני ּבְ   ְוָצְווֵחי ֵמַהְנהּו ַקְרטֹוְפֵני.  ,ּדְ
ָבֲעָיא ֲאסּוֵיי.  -ִריּפּוי    ּדְ
ֶבת  א -ׁשֶ ְוֵני ַאֵריׁשָ ָבֲעָיא ַמֲחֵוי ּגַ י כּוֵבי, ּדְ ֲהָוה ַמְרִקיד ּבֵ   ְולֹא ַמֲחֵוי ֵמָהְנהּו ַקְרטֹוְפֵני.  ,ּדַ

ת  ה.  -ּבֹוׁשֶ דֹול ִמּזֶ ת ּגָ   ֵאין ְלָך ּבֹוׁשֶ
  

ה,  ָבֲעָיא ֵליּה ְלַרּבָ ָתא ּדְ   ּוִמיּלְ
יָסא,  ֵיי ְלַהְך ּגִ יָטא ֵליּה ְלַאּבַ ׁשִ   ּפְ

יָסא.    ּוְלָרָבא ְלַהְך ּגִ
  

ַמר ִאּתְ    :ּדְ
הּו ַעל ָידֹו ְוָצְמָתה ְוסֹוָפּה לַ    ֲחזֹור, ִהכָּ

ֵיי ה.  ַאּבַ ֶבת ְקַטּנָ דֹוָלה, ְוׁשֶ ֶבת ּגְ   ָאַמר: נֹוֵתן לֹו ׁשֶ
ָכל יֹום ָויֹום ָרָבאוְ  ּבְ ְבּתֹו ׁשֶ ֵמי ׁשִ א ּדְ   .ָאַמר: ֵאינֹו נֹוֵתן לֹו ֶאּלָ
  

  רש"י
. הכהו שבת הפוחתתו מדמים

מכה שהוא צריך לשבות 
ממלאכתו וסופו להיות שלם 
כבתחילה ואין כאן אלא שבת 
אבל פוחתו עכשיו בדמים שאם 
היה בא לימכר עכשיו היו דמיו 

   פוחתין:
. מי מחייב אפחת דמיו מהו

   דהשתא או לא:
דשטריר''ט בלע''ז לשון . צמתה

צומת הגידין מקום שהגידין 
   צומתין (חולין דף עו.):

. כיון דסופה לחזור לא יהיב ליה
   דמי ידו:

. דאין עליו ולא עשה בהן חבורה
חיוב מיתה עד שיעשה בהם 
חבורה באלו הן הנחנקין 

  (סנהדרין דף פד:): 
   . חמשה דברים:חייב בכולן
. שיהא היזק בלא היכי דמי

   חבורה:
. דבאין לאו כגון שהכהו כו'

סופו לחזור ליכא למימר דכל 
   בלא חבורה סופו לחזור הוא:

. דאפחתיה מכספיה בלא שגלחו
   חבורה:

ה''ג גלחו מהדר הדר היינו 
. כלומר מה לי שיער מה בעיין

לי יד הא בסופו לחזור מחייבת 
   ליה:
. סם המשיר את השער נשא

ואינו חוזר ואיכא נזק דהא 
   חתיה מכספיה דמום הוא:אפ

. בקעים בקעים קרטופני
   חטטין:

. מכאיבים לו מצווחי ליה
   מחמת חוזק הסם:

. לצערא דהנך דבעי לאסויי
   קרטופני:

. לשון שבת דהוי מרקד בי כובי
  מרקד בחנויות:

. מראה ניענוע דבעי אחוויי גווני
בראשו להראות מיני שחוק 
כדרך הליצנים דהשתא עד 

טופני לא מצי שיתרפא הנך קר
מחוי ואע''פ שלא בטלו משאר 
מלאכה נותן לו שבת זו הואיל 

   ומלאכתו בכך:
   . דמי ידו:שבת גדולה

. כל ימים שיפול ושבת קטנה
למשכב רואין אותו כאילו הוא 

   שומר קישואין:
. עד שיחזור שבכל יום ויום

לקדמותו נותן לו בכל יום כמו 
שנשכרים פועלים בשוק ולא 

קישואין דהא לרבא לא כשומר 
  יהיב ליה דמי ידו:
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        פו, אפו, אפו, אפו, א .99
ַמר    :ִאיּתְ

ל ֲחֵבירֹו,    ַהּקֹוֵטַע ַיד ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֶ
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

דֹוָלה ֶבת ּגְ   ָלֶעֶבד,  - נֹוֵתן לֹו ׁשֶ
ה  ֶבת ְקַטּנָ   ָלַרב.  -ְוׁשֶ

  ָאַמר:  ָרָבא
ֵתן ָלֶעֶבד,    ַהּכל ִיּנָ

ירֹותוְ  ֶהן ַקְרַקע ְוָהַרב אֹוֵכל ּפֵ ַקח ּבָ    .ִיּלָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

יֵחת ֵאֶצל ַעְצ  יֵחתּפִ    .מֹו, ְוֵאֶצל ַרּבֹו לֹא ּפִ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

יּה  ַפְסֵקיּה ְלֵריׁש אּוּנֵ    ,ּדְ
   ,אֹו ְלֵריׁש ְנִחיֵריּה 

   .ַהּכל ְלַעְצמוֹ 
יֵחת ֵאֶצל ַרּבֹו  א  -ּפִ לּוְגּתָ ֵיי ְוָרָבא.  ּדְ ּפְ   ַאּבַ

  
    

  

  רש"י
ה''ג הקוטע יד עבד עברי של 

. קוטע ממש דאין סופו חבירו
   לחזור:

. שלא בטלו פיחתואצל רבו לא 
   ממלאכה:

. אף אצל רבו פיחת אצל רבו
   כגון קיטע את ידו:
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        פו, אפו, אפו, אפו, א .100
יׁש " ּיֵ ְתּבַ יׁש ְוַהּמִ ת ַהּכל ְלִפי ַהְמַבּיֵ   . "ּבֹוׁשֶ
  

י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ
  

ילֹא     ,ֵמִאיר ַרּבִ
יְולֹא    ְיהּוָדה,  ַרּבִ

א  יֶאּלָ ְמעֹון ִהיא.  ַרּבִ   ׁשִ
  

ַתְנָיא    :26ּדְ
ְכֵסיֶה " ָיְרדּו ִמּנִ ֵני חֹוִרין ׁשֶ ִאיּלּו ֵהם ּבְ ן רֹוִאין אֹוָתן ּכְ   . םְוכּוּלָ

ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב.  ֵהן ּבְ   ׁשֶ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ָטן ְלִפי ָקְטנֹו.  דֹול ְלִפי גֹוְדלֹו, ְוַהּקָ   ַהּגָ

י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ְכֵסיֶהם,  ְרדּו ִמּנִ ּיָ ֵני חֹוִרין ׁשֶ ִאיּלּו ֵהם ּבְ יִרים רֹוִאין אֹוָתן ּכְ   ֲעׁשִ

ֶהן ּבָ חּוִתין ׁשֶ ּפְ ים ּכַ   . "ֲעִנּיִ
  

י?    ַמּנִ
יִאי  יׁש  ַהּכל"ַמְתִניִתין ָקָתֵני  -ֵמִאיר  ַרּבִ ּיֵ ְתּבַ יׁש ְוַהּמִ   , "ְלִפי ַהְמַבּיֵ

יוְ  ֲהֵדי ֲהָדֵדי ִניְנהּו.  ַרּבִ הּו ּבַ   ֵמִאיר: ּכּוּלְ
יְוִאי  יׁש ֶאת ַהּסּוָמא"ַמְתִניִתין ָקָתֵני:  - ְיהּוָדה ַרּבִ יב,  ... ַהְמַבּיֵ   ַחּיָ

יְוִאיּלּו  ת" ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַרּבִ   . "סּוָמא ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ
א יָלאו  ,ֶאּלָ ְמעֹון ִהיא?  ַרּבִ   ׁשִ

  
יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ

י ָאַמר  יכִּ ת" :ְיהּוָדה ַרּבִ   , "סּוָמא ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ
יּה, ֲאָבל ְלֵמיְתָבא ֵליּה ָיֲהִביַנן ֵליּה.  ַקל ִמיּנֵ   ְלִמׁשְ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא יב, ְויָ " :ְוָהא ִמּדְ ן ַחּיָ ׁשֵ יׁש ֶאת ַהּיָ טּורַהְמַבּיֵ יׁש ּפָ ּיֵ ּבִ ן ׁשֶ   , "ׁשֵ

טּור' :ְולֹא ָקָתֵני יׁש ּפָ ּיֵ ּבִ   , 'סּוָמא ׁשֶ
ָלל  ָנא ָהִכיּדְ ִמכְּ ָנא ָהִכי!  ,לֹא ׁשְ   ְולֹא ׁשְ

  
א  וְרּתָ א ְמַחּוַ יַמְתִניִתין  -ֶאּלָ ְמעֹון ִהיא.   ַרּבִ   ׁשִ

   
  
  

                                                             
26
  .מסורת הש"ס ע"פ גירסת המרש"ל 

  רש"י
   . עניים ועשירים:וכולן

. ואפילו את רואין אותן
   העשירים:

. ואין שמין את כאילו ירדו כו'
העני לפי עניותו להקל ולא את 
העשיר לפי עשרו שהרי אין 
לדמי בשתו סוף אלא כולן שוין 

   בכך:
. פחותים כפחותים שבהן

דכיון דעני הוא שבעניים להקל 
   בושתו קלה:

. לקמן סומא אין לו בושת
   בשמעתין:

. דאיהו אלא רבי שמעון היא
   נמי לאו כי הדדי משוי להו:
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        בבבב- - - - פו, אפו, אפו, אפו, א .101
ָנא ְלָהא    ?ַמאן ּתְ

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
דֹול " יׁש ֶאת ַהּגָ ָטן ּוִבּיֵ יׁש ֶאת ַהּקָ ון ְלַבּיֵ ּוֵ ל ָקָטן.  -ִנְתּכַ ּתֹו ׁשֶ ֵמי בֹוׁשְ דֹול ּדְ   נֹוֵתן ַלּגָ

ן חֹוִרין  יׁש ֶאת ּבֶ יׁש ֶאת ָהֶעֶבד ּוִבּיֵ ל ֶעֶבד -ְלַבּיֵ ּתֹו ׁשֶ ֵמי בֹוׁשְ   . "נֹוֵתן ְלֶבן חֹוִרין ּדְ
י    ?ַמּנִ

  
ילֹא     ,ֵמִאיר ַרּבִ

יְולֹא     ,ְיהּוָדה ַרּבִ
יְולֹא  ְמעֹון!  ַרּבִ   ׁשִ

  
ְך  ְעּתָ ְנָכִסים,  - "ָקָטן"ָקא ָסְלָקא ּדַ דֹול"ָקָטן ּבִ ְנָכִסים,  - "ּגָ דֹול ּבִ   ּגָ

יִאי  ֲהֵדי ֲהָדֵדי ִניְנהוּ "ָהָאַמר  -ֵמִאיר  ַרּבִ הּו ּבַ   ! "ּכּוּלְ
  

יְוִאי  ת"ָהָאַמר:  - ְיהּוָדה ַרּבִ   ! "ֵאין ַלֲעָבִדים ּבֹוׁשֶ
  

יְוִאי  ְמעֹון ַרּבִ יׁש ֶאת ֶזה נִ "ָהָאַמר:  - ׁשִ יׁש ֶאת ֶזה ּוִבּיֵ ון ְלַבּיֵ ּוֵ טּור -ְתּכַ   , "ּפָ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ְקָטָלא,    כִּ
ון ֵליּה, ּדְ ַמה ְקָטָלא ַעד  ּוֵ   ִמְתכַּ

ְכִתיב:  ון לֹו,  -  (דברים יט, יא) "ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו"ּדִ ּוֵ ְתכַּ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ת ַנִמי  ין ֵליּה,  -ּבֹוׁשֶ ּוֵ ִמיכַּ   ַעד ּדְ

ְכִתיב יו" :ּדִ ְמֻבׁשָ ְלָחה ָיָדּה ְוֶהֱחִזיָקה ּבִ ון לֹו!  - (דברים כה, יא) "ְוׁשָ ּוֵ ְתכַּ ּיִ   ַעד ׁשֶ
  

יְלעֹוָלם    ְיהּוָדה,  ַרּבִ
יְוִכי ָקָאַמר  ת" :ְיהּוָדה ַרּבִ   ְלֵמיְתָבא ְלהּו,  -  "ֵאין ַלֲעָבִדים ּבֹוׁשֶ

הּו.  ְייִמיַנן ּבְ ם, ׁשָ   ֲאָבל ְלֵמיׁשַ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ
יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ   ֵמִאיר,  ַרּבִ

דֹול"ִמי ָסְבַרּתְ  ְנָכִסים,  - "ּגָ דֹול ּבִ ְנָכִסים?  -  "ָקָטן"ּגָ   ָקָטן ּבִ
   !לֹא

דֹול" ׁש,  - "ּגָ דֹול ַמּמָ   ּגָ
ׁש.  - "ָקָטן"וְ    ָקָטן ַמּמָ
  

ת הּוא?  ר ּבֹוׁשֶ   ְוָקָטן ּבַ
  

  ִאין, 
ַדֲאַמר  אַרב כְּ ּפָ    :ּפַ

ִמיְכְלמּו ֵליּה ּוִמיְכַלם    .ּדְ
ִמיְכְלמּו ֵליּה ּוִמיְכַלם^ָהָכא ַנִמי    פו,ב    .ּדְ

   
  

  רש"י
. במתניתין אין לעבדים בושת

   פז.): היא (דף
. נתכוון לבייש את זה כו' פטור

מדשמעינן ליה לר' שמעון גבי 
קטלא באלו הן הנשרפין 
(סנהדרין דף עט:) נתכוון להרוג 
את זה והרג את זה פטור הכא 
נמי לא שנא דטעמא דהתם 
משום וארב לו הכא נמי כתיב 

   במבושיו:
. בכמה יתרצה עבד שיימינן בהו

זה ויעשו לו בושת זה ואותו 
   א יתן לבן חורין זה:שומ

  . לקמן (ע''ב): כדאמר רב פפא
. דמיכלמו ליה ומיכלם

כשמזכירין לו בושת ומכלימין 
  אותו בה מצטער:
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        פו, בפו, בפו, בפו, ב .102

ָנה             ִמׁשְ
ן  ׁשֵ יׁש ֶאת ַהּיָ יׁש ֶאת ַהּסּוָמא, ְוַהְמַבּיֵ יׁש ֶאת ֶהָערֹום, ַהְמַבּיֵ יב,  -ַהְמַבּיֵ   ַחּיָ

יׁש  ּיֵ ּבִ ן ׁשֶ טּור.  - ְוָיׁשֵ   ּפָ
יׁש  ּיֵ יק ּוּבִ ג ְוִהּזִ    :ָנַפל ִמן ַהּגַ

ֶזק,  יב ַעל ַהּנֶ   ַחּיָ
ין.   ּוֵ ֵהא ִמְתּכַ ּיְ ת, ַעד ׁשֶ   ּוָפטּור ַעל ַהּבֹוׁשֶ

   
ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יׁשֹו ָערֹום " ּיְ יב,  -ּבִ   ַחּיָ

יׁשֹו  ּיְ יׁשֹו ָערֹום ְלּבִ ּיְ   . ָלבּוׁש ְוֵאינֹו ּדֹוֶמה ּבִ
ְרָחץ  ֵבית ַהּמֶ יׁשֹו ּבְ ּיְ יב,  -ּבִ   ַחּיָ

ֵבית יׁשֹו ּבְ ּיְ ּוקַה  ְוֵאינֹו ּדֹוֶמה ּבִ ׁשּ יׁשֹו ּבַ ְרָחץ ְלִבּיְ    ."ּמֶ
  
  

  ָאַמר ָמר: 
יב" יׁשֹו ָערֹום ַחּיָ ּיְ   . "ּבִ
  
ת הּוא? "ָערֹום" ר ּבֹוׁשֶ    !ּבַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
  ? "ָערֹום"ַמאי 

יּה.  ֵליְנהּו ְטֵפי ּוַבְייׁשֵ ְרִכיְנהּו ְלָמאֵניּה, ַוֲאָתא הּוא ּדָ ֲאָתא ִזיָקא כַּ   ּדַ
  
  
ְרָחץ " ֵבית ַהּמֶ יׁשֹו ּבְ ּיְ יב -ּבִ   . "ַחּיָ

ת הּוא? ר ּבֹוׁשֶ ְרָחץ ּבַ ית ַהּמֶ    !ּבֵ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָהר.   ב ַהּנָ יׁשֹו ַעל ּגַ ּיְ ּבִ   ׁשֶ

   

  רש"י
. בתמיה. ערום בר בושת הוא

כיון דאין מקפיד לילך ערום 
   בפני בני אדם מי הוי בר בושת:

. בני אדם עומדים בית המרחץ
   ערומים ואין להם בושת:
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ֵעי  יּבָ ר ֶמֶמל ַרּבִ א ּבַ   : ַאּבָ

ן, ּוֵמת  יׁשֹו ָיׁשֵ ּיְ   ַמהּו?  - ּבִ
  

ֲעָיא ֵליּה?    ַמאי ָקִמּבָ
  

   :ַרב ְזִבידָאַמר 
ֲעָיא ֵליּה  יּסּוָפא הּוא :ָהִכי ָקִמּבָ ּום כִּ יּסּוָפא ,ִמׁשּ    ,ְוָהא ִמית ֵליּה ְוֵלית ֵליּה כִּ

ְלָמא ּום ִזילּוָתא הּוא, ְוָהא אֹוְזֵליּה? : אֹו ּדִ   ִמׁשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י"   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ

ת,  ֵיׁש ָלֶהן -ֵחֵרׁש ְוָקָטן    ּבֹוׁשֶ
ת -ׁשֹוֶטה    . "ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ

  
ָלָמא  ׁשְ ּום ִזילּוָתא"ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ָקָתֵני ָקָטן,  -" ִמׁשּ   ַהְיינּו ּדְ

יּסּוָפא  ּום כִּ א ִאי ָאְמַרּתְ ִמׁשּ ת הּוא? -ֶאּלָ ר ּבֹוׁשֶ    !ָקָטן ּבַ
  

א ַמאי  ּום ִזילּוָתא" –ֶאּלָ   ֲאִפיּלּו ׁשֹוֶטה ַנִמי!  - !?"ִמׁשּ
  

דָאְמִרי: ׁשֹוֶטה ֵאין ְלָך ּבֹוׁשֶ     .ֹוָלה ִמּזוֹ ת ּגְ
ּה  ל ָמקֹום ִניְפׁשֹוט ִמיּנָ ּום ִזילּוָתא הּוא, ּדְ ִמכָּ   ִמׁשּ

יּסּוָפא  ּום כִּ ִאי ִמׁשּ יּסּוָפא הּוא? -ּדְ ר כִּ    !ָקָטן ּבַ
ְד  אכִּ ּפָ ִמיְכְלמּו ֵליּה ּוִמיְכַלם.  :ָאַמר ַרב ּפַ ִמיְכְלמּו ֵליּה ּוִמיְכַלם, ָהָכא ַנִמי ּדְ   ּדְ

  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ֲעָיא ֵליּה  יֵדיּה הּוא, : ָהִכי ָקִמּבָ יּסּוָפא ּדִ ּום כִּ   ִמׁשּ

ָחה?  ּפָ ת ִמׁשְ ּום ּבֹוׁשֶ ְלָמא ִמׁשּ   ְוָהא ָמֵיית ֵליּה, אֹו ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ת,  -ֵחֵרׁש ְוָקָטן "   ֵיׁש לֹו ּבֹוׁשֶ

ת -ׁשֹוֶטה    . "ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ
ָלָמא ׁשְ ָקָתֵני  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ָחה, ַהְיינּו ּדְ ּפָ ת ִמׁשְ ּום ּבֹוׁשֶ   . "ָקָטן"ִמׁשּ

א ִאי ָאְמַרּתְ  יֵדיּה  :ֶאּלָ יּסּוָפא ּדִ ּום כִּ ת הּוא? ,ִמׁשּ ר ּבֹוׁשֶ    !ָקָטן ּבַ
  

ת  ּום ּבֹוׁשֶ א ַמאי? ִמׁשּ ָחה? ְב ּדְ ֶאּלָ ּפָ   ֵני ִמׁשְ
   !ֲאִפיּלּו ׁשֹוֶטה ַנִמי

  
דֹוָלה ִמּזֹו.  ת ּגְ   ׁשֹוֶטה ֵאין ְלָך ּבֹוׁשֶ

  

ּה  ל ָמקֹום ִניְפׁשֹוט ִמיּנָ ָחה, ּדְ ִמכָּ ּפָ ת ִמׁשְ ּום ּבֹוׁשֶ   ִמׁשּ
יּסּוָפא  ּום כִּ ִאי ִמׁשּ יּסּוָפא הּוא? -ּדְ ר כִּ    !ָקָטן ּבַ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ִמיְכְלמּו ֵליּה ּוִמיְכַלם    .ִאין, ּדְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת,  -ֵחֵרׁש    ֵיׁש לֹו ּבֹוׁשֶ
ת,  -ׁשֹוֶטה    ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ

ָעִמים ֵאין לוֹ  -ָקָטן  ָעִמים ֵיׁש לֹו, ּפְ    ."ּפְ
  

ִמיְכְלמּו ֵליּה ּוִמיְכַלם -ָהא     ,ּדְ
ִמיְכְלמּו ֵליּה ְוָלא ִמיְכַלם -ָהא    .ּדְ

  רש"י
   . בייש אדם ישן:ביישו ישן

. מתוך שנתו ולא הכיר ומת
   בבשתו שעשה לו זה מהו:

   חפיית פנים:. כיסופא
. שמזלזל בו בפני רבים זילותא

   ואף על פי שאינו שם על לבו:
  . בניחותא:והתניא
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יׁש ֶאת ַהּסּוָמא, " ן [ַהְמַבּיֵ ׁשֵ יׁש ֶאת ַהּיָ יב,  -ְוַהְמַבּיֵ   ַחּיָ

יׁש  ּיֵ ּבִ ן ׁשֶ טּור –ְוָיׁשֵ   . ]"ּפָ
   

ילֹא כְּ ּדְ ַמְתִניִתין    ְיהּוָדה.  ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ת,  - סּוָמא    ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ

יְוָכְך ָהָיה  יֵבי ָגֻלּיֹות ְיהּוָדה ַרּבִ יֵבי ַמְלֻקּיֹות ,ּפֹוֵטר ִמַחּיָ ין ,ּוֵמַחּיָ ית ּדִ יֵבי ִמיתֹות ּבֵ   . "ּוֵמַחּיָ
  

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ַמר    ֵמֵעִדים זֹוְמִמין,  (דברים יט, כא) 28"ֵעיֶנָך" (דברים כה, יב) 27"ֵעיֶנָך"ּגָ
  סּוִמין לֹא,  -ַמה ָהָתם 
   .סּוִמין לֹא - ַאף ָהָכא 

  
יֵבי ָגֻלּיֹות,    ֵמַחּיָ

ַתְנָיא    :ּדְ
לֹא ְראֹות"" ָרט ְלסּוָמא, - (במדבר לה, כג) "ּבְ    ּפְ

ְבֵרי  יּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
י    אֹוֵמר: ֵמִאיר ַרּבִ

  . "ְלַרּבֹות ֶאת ַהּסּוָמא
  

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ְיהּוָדה?  ַרּבִ
  

  ָאַמר ְלָך: 
ר ָיבֹ  ַער ַלְחטֹ "ַוֲאׁשֶ   ֲאִפיּלּו סּוָמא, , וַ (דברים יט, ה) ב ֵעִצים"א ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ

ַתב ַרֲחָמָנא  לֹא ְראֹות"כְּ   ְלַמעּוֵטי.  (במדבר לה, כג) "ּבְ
  
יוְ    ֵמִאיר?  ַרּבִ
  

ַתב ַרֲחָמָנא לֹא ְראֹות" :כְּ   ְלַמעּוֵטי,  (במדבר לה, כג) "ּבְ
ְבִלי ַדַעת" :ּוְכַתב ַרֲחָמָנא 29"ּבִ

   ,ְלַמעּוֵטי (דברים יט, ד) 
א ְלַרּבֹות ֵאין ִמיעּוטָהֵוי ִמיעּוט ַאֵחר ִמיעּוט, וְ    .ַאַחר ִמיעּוט ֶאּלָ

  
יוְ    ְיהּוָדה?  ַרּבִ
  

ְבִלי ַדַעת"ַההּוא  ֲאָתא - "ּבִ ין הּוא ּדַ ּוֵ ָרט ְלִמְתכַּ    .ּפְ
  

ין ית ּדִ יֵבי ִמיתֹות ּבֵ    ,ַחּיָ
יֵבי ָגֻלּיֹות. ֵמ  (במדבר לה, יא) 31"רֵצַח" במדבר לה, טז)( 30ֵצַח""רֹ ָאְתָיא    ַחּיָ

  
יֵבי ַמְלֻקּיֹות    ,ַחּיָ

ע"ָאְתָיא  ע"(דברים כה, ב)  32"ָרׁשָ ין.  (במדבר לה, לא) 33"ָרׁשָ ית ּדִ יֵבי ִמיתֹות ּבֵ   ֵמַחּיָ
  

                                                             
27
  ."לא תחוס עינך" 
28
  ."ולא תחוס עינך" 
29
ְבִלי אשר יכה את רעהו """"  ְבִלי ּבִ ְבִלי ּבִ ְבִלי ּבִ  ....ַדַעת"ַדַעת"ַדַעת"ַדַעת"ּבִ
30
  ."וימות רוצח הוא מות יומת הרוצח" 
31
  ."ונס שמה רוצח" 
32
  ."והיה אם בן הכות הרשע" 
33
 ."אשר הוא רשע למות" 

  רש"י
סומא  . דאמרדלא כרבי יהודה

אין לו בושת אם בייש חבירו 
פטור ומתניתין קתני ישן שבייש 
פטור ובסומא לא תנא הכי 

   הלכך סומא חייב:
. כתיב (דברים בעדים זוממין

יט) לא תחוס עינך עליו בבושת 
נמי כתיב (שם כה) וקצותה את 
כפה לא תחוס עינך עדים אי 
אפשר בסומין דבעינן ראיה 
דאם לא ראה שקטע ידו של 

   ירו היאך יעיד:חב
. משמע שהוא רואה בלא ראות

במקום אחר וכאן היה בלא 
   ראות:

. אתיא רוצח רוצח מחייבי גליות
במיתה כתיב (במדבר לה) לא 
תקחו כופר לנפש רוצח ובגלות 

   כתיב (שם) לנוס שמה רוצח:
. כתיב (דברים כה) אם במלקות

בן הכות הרשע ובמיתה כתיב 
(במדבר לה) אשר הוא רשע 

  למות: 
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ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ת,    סּוָמא ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ
יְוֵכן ָהָיה    פז,א ּתֹוָרה ְיהּוָדה ַרּבִ ּבַ יִנים ׁשֶ ל ּדִ   . "ּפֹוְטרֹו ִמּכָ

  
יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ְיהּוָדה?  ַרּבִ

  
ה ּוֵבין ּגֹ ָאַמר ְקָרא:  ּכֶ ין ַהּמַ ְפטּו ָהֵעָדה ּבֵ ה""ְוׁשָ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ם ַעל ַהּמִ   , (במדבר לה, כד) ֵאל ַהּדָ
נֹו ּבְ  ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ה"כָּ ם"ּוְב  "ַמּכֶ נֹו ּבְ  - "ּגֹוֵאל ַהּדָ ִטים"ֶיׁשְ ּפָ   , "ִמׁשְ
ֵאינֹו ּבְ  ל ׁשֶ ה"כָּ ם"ּוְב  "ַמּכֶ ִטים"ֵאינֹו ּבְ  - "גֹוֵאל ַהּדָ ּפָ   . "ִמׁשְ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ת,    סּוָמא ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ

יְוֵכן ָהָיה  ּתֹוָרה ְיהּוָדה ַרּבִ ל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ   . "ּפֹוְטרֹו ִמּכָ
  

ֵריּה ָאַמר  א ּבְ יׁשָ   : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ
יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ְיהּוָדה?  ַרּבִ

ִטים" :ָאַמר ְקָרא ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ְצֹות ַהֻחּקִ ה ַהּמִ    ,דברים ו, א)( "ְוֵאּלֶ
ִטים  ּפָ ִמׁשְ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ים,  -כָּ ִמְצֹות ְוֻחּקִ נֹו ּבְ   ֶיׁשְ
ִטים ּפָ ִמׁשְ ֵאינֹו ּבְ ים.  -ְוָכל ׁשֶ ִמְצֹות ְוֻחּקִ   ֵאינֹו ּבְ

  
  : יֹוֵסףַרב ָאַמר 

ָאַמר יֲהָלָכה כְּ  :ֵמֵריׁש ֲהָוה ָאִמיָנא: ַמאן ּדְ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ
ְצֹות, ּדְ  טּור ִמן ַהּמִ   ָאַמר: סּוָמא ּפָ

ַנן    ָקא ָעְבִדיָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ
ְקִדיָנא ְוָקא ָעְבִדיָנא ִמְצֹות.  ָלא ִמּפַ   ַמאי ַטֲעָמא? ּדְ

ָמִעית ְלָהא  ׁשְ א ּדִ ּתָ יּדְ ְוָהׁשְ   ֲחִניָנא,  ַרּבִ
יָאַמר ּדְ    : ֲחִניָנא ַרּבִ

ה,  ה ְועֹוׂשֶ ֵאינֹו ְמצּוּוֶ י ׁשֶ ה ִמּמִ ה ְועֹוׂשֶ דֹול ַהְמצּוּוֶ   ּגָ
ָאַמר ִלי יֵאין ֲהָלָכה כְּ  :ַמאן ּדְ ַנן,  ַרּבִ   ְיהּוָדה, ָעְבִדיָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ

ְקִדיָנא ִאית ִלי ַאְגָרא ְטֵפי.   ִכי ִמּפַ   ַמאי ַטֲעָמא? ּדְ
   

  

  רש"י
וסומא הא  .כל שאינו במכה כו'

   אפיקתיה מדין מיתת בין דין:
. דהא כל שישנו במשפט כו'

   אפיקתיה מכלל ושפטו:
  . סגי נהור הוה:רב יוסף
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ָנה             ִמׁשְ
ׁשֹור,  ָאָדם ִמּבְ   ֶזה חֹוֶמר ּבְ

ָהָאָדם  ֵמי ְוָלדֹות,  -ׁשֶ ם ּדְ ּלֵ ת, ּוְמׁשַ ֶבת ּובֹוׁשֶ ם ֶנֶזק, ַצַער, ִריּפּוי, ׁשֶ ּלֵ   ְמׁשַ
ֵמי ְוָלדֹות.  -ְוׁשֹור  א ֶנֶזק, ּוָפטּור ִמּדְ ם ֶאּלָ ּלֵ   ֵאינֹו ְמׁשַ

  
ה ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמוֹ  ּכֶ ֶהן ַחּבּוָרה,  ,ַהּמַ ה ּבָ   ְולֹא ָעׂשָ

ּפּוִרים,  יֹום ַהּכִ ֲחֵבירֹו ּבְ   ְוחֹוֵבל ּבַ
ן כּוּלָ יב ּבְ   . ַחּיָ

ֶעֶבד ִעְבִרי  ְזַמן ׁשֶ  -ַהחֹוֵבל ּבְ ֶבת ּבִ ֶ ן, חּוץ ִמן ַהׁשּ ּכּוּלָ יב ּבְ ּלוֹ ַחּיָ   . הּוא ׁשֶ
ל ֲאֵחִרים  ַנֲעִני ׁשֶ ֶעֶבד ּכְ ן.  -ַהחֹוֵבל ּבְ כּוּלָ יב ּבְ   ַחּיָ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ת.  ֵאין   ַלֲעָבִדים ּבֹוׁשֶ

  
ִגיָעָתן ָרָעה,  -ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן    ּפְ

ֶהן  יב -ַהחֹוֵבל ּבָ    ,ַחּיָ
ֲאֵחִרים  ָחְבלּו ּבַ טּוִרין –ְוֵהם ׁשֶ    .ּפְ

ה  ָ ִגיָעָתן ָרָעה,  -ָהֶעֶבד ְוָהִאׁשּ   ּפְ
ֶהם  יב,  -ַהחֹוֵבל ּבָ   ַחּיָ

ֲאֵחִרים ְוֵהם ׁשֶ  טּוִרין -ָחְבלּו ּבַ   , ּפְ
ִמין ְלַאַחר ְזַמן,  ּלְ   ֲאָבל ְמׁשַ

ה ָ ה ָהִאׁשּ ְרׁשָ ְחֵרר ָהֶעֶבד  ,ִנְתּגָ תַּ ם.  -ִנׁשְ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   ַחּיָ
  

ֶהן ַחּבּוָרה,  ה ּבָ ה ָאִביו ְוִאּמֹו ְוָעׂשָ ּכֶ   ַהּמַ
ת ּבָ ׁשַ ֲחֵבירֹו ּבְ    ,ְוַהחֹוֵבל ּבַ

ַנְפׁשֹו.  הּוא ִנּדֹון ּבְ ֵני ׁשֶ ן, ִמּפְ טּור ִמּכּוּלָ   ּפָ
  

ַנֲע  ֶעֶבד ּכְ ּלֹו ְוַהחֹוֵבל ּבְ ן -ִני ׁשֶ טּור ִמּכּוּלָ   .  ּפָ
   

ָמָרא             ּגְ
יּה  ָעא ִמיּנֵ יּבְ   : ַרבֵמ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ל ֲאֵחִריםַהחֹוֵב  ה ׁשֶ ַבת ְקַטּנָ ָלה ְלִמי?  - ל ּבְ   ַחּבָ
  

ַבח ְנעּוִרים ָלָאב,  ַאְקֵני ֵליּה ַרֲחָמָנא ׁשֶ יָון ּדְ ֲאבּוּה ָהֵויִמי ָאְמִריַנן: כֵּ ָלה ַנִמי ּדַ    ,ַחּבָ
ּה,  ְסּפָ ָהא ַאְפֲחָתּה ִמכַּ   ַמאי ַטֲעָמא? ּדְ

ִחין ָמֵצי ָמַסר,  ה ׁשְ ֵעי ְלִמְמַסר ָלּה ְלמּוכֵּ ִאי ּבָ ַאְקֵני ֵליּה ַרֲחָמָנא, ּדְ ַבח ְנעּוִרים הּוא ּדְ יְלָמא ׁשֶ   אֹו ּדִ
ל ּבָ  ֵעי ִמְתַחּבֵ ִאי ּבָ יָון ּדְ ָלה, כֵּ   ָלא ַקְנָייּה ֵליּה ַרֲחָמָנא?   ,ָלא ָמֵצי ָחֵביל ,ּה ֲאָבל ַחּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה:    פז,ב

ָתה  ְלַבדּתֹוָרה ָלָאב ֶא ַה לֹא ִזכְּ ַבח ְנעּוִרים ּבִ א ׁשֶ    .ּלָ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ֶעֶבד ִעְבִרי " ן,  - ַהחֹוֵבל ּבְ כּוּלָ יב ּבְ   ַחּיָ

 ֶ ּלוֹ חּוץ ִמן ַהׁשּ הּוא ׁשֶ ְזַמן ׁשֶ   ! "ֶבת ּבִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֶבת  ׁשֶ ֲאבּוּה ָהֵוי. ּדְ מֹוֶדה ַרב ּבְ ְגרּות ּדַ ַעת ּבַ ה ָיֶדיָה ַעד ׁשְ   ַמֲעׂשֵ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

דֹול " ְבנֹו ּגָ ד -ַהחֹוֵבל ּבִ ן לֹו ִמּיָ   , ִיתֵּ
ְבנֹו ָקָטן  ה -ּבִ ה לֹו ְסגּוּלָ    .ַיֲעׂשֶ

ה  ִבּתֹו ְקַטּנָ טּור,  -ַהחֹוֵבל ּבְ   ּפָ

  רש"י
  מתני' 

. ושור אינו משלם אלא נזק
כדאמר בפ''ב (דף כו.) איש 

   בעמיתו ולא שור בעמיתו:
. כדאמר ופטור מדמי ולדות

בשור שנגח את הפרה (לעיל דף 
   מב.) אנשים ולא שוורים:

. אין חייב עד ואמו מכה אביו
שיעשה בהן חבורה באלו הן 

   הנחנקין (סנהדרין דף פה:):
עבד ואשה שחבלו באחרים 

   . שאין להם מה לשלם:פטורים
נתגרשה האשה ונשתחרר 

   . וקנו נכסים:העבד
. שהרי מתחלה הן חייבין לשלם

חייבין אלא שאין להם מה 
לשלם שנכסי מלוג של אשה 
משועבדים לבעל לפירות 

   ושה:וליר
  

  גמ' 
בבת קטנה של אחרים חבלה 

   . גדולה ודאי דידה הויא:למי
. דכתיב] [שבח נעורים לאב

בנעוריה בית אביה כל שבח 
נעורים לאביה אפי' כסף 

   קדושין שלו:
דאי בעי מסר לה אביה למוכה 

. דכתיב (דברים כב) את שחין
בתי נתתי לאיש הזה אלמא 
בידו לתתה למי שירצה הלכך 

   נמי לאביה: כסף קדושין
.דאין אדם לא מצי חביל בה

רשאי לחבול בבתו דהא 
ישראלית היא ועבר על לא 

   יוסיף פן יוסיף (דברים כה):
. מן השבת בזמן שהעבד שלו

ולא בעבד דאחר דנותן שבתו 
לרבו קתני מיהת דעבד עברי 
שלו פטור הואיל ומעשה ידיו 
שלו וה''נ כיון דבתו מעשה ידיה 

וקשה  שלו לשקול שבת דידה
לרב דאמר לא זיכתה תורה לאב 
אלא שבח נעורים בלבד דודאי 

   אפי' חבלות זיכתה לו:
. דיהבינן ליה מודה רב בשבת

   לאב:
. לא זכי ליה רחמנא מידי בבנו

   אבל בבתו קטנה זכי ליה:
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אְולֹא עֹוד  ּה  :ֶאּלָ ָחְבלּו ּבָ ן ְלָאִביָה  -ֲאֵחִרים ׁשֶ יִבין ִליתֵּ   ! "ַחּיָ
  

ֶבת.   ׁשֶ   ָהִכי ַנִמי ּבְ
   

  
ד"וּ  ן לֹו ִמּיָ דֹול ִיתֵּ    !?"ִבְבנֹו ּגָ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ל ֲאֵחִרים," ָבָניו ּוִבְבנֹוָתיו ׁשֶ    ַהחֹוֵבל ּבְ

דֹוִלים  ד,  - ּגְ ן ָלֶהם ִמּיָ   ִיתֵּ
ים  ה. ַיֲעׂשֶ  -ְקַטּנִ   ה ָלֶהם ְסגּוּלָ

ּלֹו  ָבָניו ּוִבְבנֹוָתיו ׁשֶ טּור –ּבְ   ! "ּפָ
  

  ָאְמִרי: 
ָיא    !ָלא ַקׁשְ

אן  ְלָחנֹו,  - כָּ ְסמּוִכים ַעל ׁשֻ ׁשֶ   כְּ
אן  ְלָחנֹו.  - כָּ ֵאין ְסמּוִכין ַעל ׁשֻ ׁשֶ   כְּ

  
ְייָתא?  א ְלַקּמַ ַמאי אֹוִקיְמּתָ   ּבְ

ׁשֶ " ְלָחנוֹ ּבְ    ."ֵאין ְסמּוִכין ַעל ׁשֻ
   :ִאי ָהִכי, ֵאיָמא ֵסיָפא

ן ְלָאִביָה " יִבין ִליתֵּ ּה ַחּיָ ָחְבלּו ּבָ א ֲאֵחִרים ׁשֶ טּור, ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ה ּפָ ַטּנָ ִבּתֹו ַהּקְ   . "ַהחֹוֵבל ּבְ
ָבֲעָיא ְמזֹוֵני!  ֵעי ְלֵמיַתב ָלּה, ּדְ   ְלִדיָדּה ּבָ

  
ָאַמר: ָיכֹול ָהַרב לֹוַמר ָלֶעֶבד י ְוֵאיִני ָזְנָך",  :ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ה ִעּמִ   "ֲעׂשֵ

ַנֲעִני,  ֶעֶבד כְּ י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ
א ִזיל ְסַחר ֶוֱאכֹול,  י יֹוָמא ּוְלאֹוְרּתָ א ּכּוּלֵ ָאַמר ֵליּה: ֲעִביד ֲעִביְדּתָ   ּדְ

ְכִתיב:  ְך"ֲאָבל ֶעֶבד ִעְבִרי, ּדִ י טֹוב לֹו ִעּמָ ה  - (דברים טו, טז) "ּכִ ּתֶ ִמׁשְ ָך ּבְ ַמֲאָכל, ִעּמְ ָך ּבְ   !לֹא –ִעּמְ
ּתֹו!  ן ּבִ כֵּ ל ׁשֶ   כָּ

  
ֵריּה ָאַמר ְד כִּ  אּדְ  ָרָבא ּבְ   : ַרב עּוּלָ

א ְלַהֲעָדָפהלֹא ִנְצְרָכה    . ֶאּלָ
א ְלַהֲעָדָפה.    ָהָכא ַנִמי לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

  
א ְלַבְתַרְייָתא ַמאי אֹוִקיְמּתָ ְסמּוִכין ַעל " :ּבְ ְלָחנוֹ ּבִ   , "ׁשֻ

ה" ה ָלֶהם ְסגּוּלָ ים ַיֲעׂשֶ ד, ְקַטּנִ ן ָלֶהם ִמּיָ דֹוִלים ִיתֵּ אי? "ּגְ   , ַאּמַ
ֵעי ְלֵמיְתֵבי!    ַלֲאִביֶהם ּבָ

  
  ָאְמִרי: 

י ָקא ָקֵפיד  ָקא ָחֵסר - כִּ ִמיֵדי ּדְ    ,ּבְ
ֲאָתא ֵמָעְלָמא  ִמיֵדי ּדַ    .לֹא ָקֵפיד - ּבְ

  
ֵמָעְלָמא ָקָאֵתי ְלהּו     !ְוָקא ָקֵפיד - ְוָהא ְמִציָאה ּדְ

  
  ָאְמִרי: 

וּה  ַגּוָ גּוַפְייהּו ּבְ ָקָאֵתי ְלהּו ֵמָעְלָמא, ְוֵלית ְלהּו ַצֲעָרא ּדְ   ָקֵפיד  -ַרְווָחא ּדְ
גּוַפְייהוּ  ִאית ְלהּו ַצֲעָרא ּדְ ָלה ּדְ    .לֹא ָקֵפיד -ּוֵמָעְלָמא ָקָאֵתי ְלהּו  ,ֲאָבל ַחּבָ

  
גּוָפא ּוֵמָעְלָמא ָקָאֵתי ָלּה, ְוָקא ָקֵפיד!  :ְוָהא ָהָתם ִאית ָלּה ַצֲעָרא ּדְ   ּדְ

ָקָתֵני ן ְלָאִביָה " :ּדְ יִבין ִליתֵּ ּה ַחּיָ ָחְבלּו ּבָ א ֲאֵחִרים ׁשֶ   ! "ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
  
  
  

  רש"י
. למ''ד יכול הרב כו' אפי'

פלוגתא במסכת גיטין בפרק 
   שני:
. סבב ואכול חזור על סחר

הפתחים. ל''א סחר סבב לפתחי 
   העיר:

   . המותר על מזונותיה:להעדפה
. בפ' נערה דרבא בריה דרב עולא

   שנתפתתה (דף מג.):
. דמאי לאבוה בעי למיתבא ליה

שנא כי חבל בהו איהו דמפטר 
על משבת משום דסמוכין 

שולחנו כי חבלי בהו אחריני נמי 
   ליתבו ליה:

. ממונא כגון במידי דחסר ביה
היכא דחבל בהו איהו דנימא 

   ליה אנן זיל שלים:
. דתנן בשנים והרי מציאה

אוחזין (ב''מ דף יב:) מציאת בנו 
ובתו הקטנים הרי אלו שלו 
ואוקימנא התם גדול וסמוך על 

  שולחנו זהו קטן: 
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  ָאְמִרי: 
ָנא הּוא,  ַגְבָרא ַקְפּדָ   ָהָתם ּדְ

ְלָחנוֹ  ָהא ֵאין ְסמּוִכין ַעל ׁשֻ    ,ּדְ
ָאֵתי ְלהּו ֵמָעְלָמא  ִמיֵדי ּדְ   ָקֵפיד.  -ֲאִפיּלּו ּבְ

ָנא הּוא,  ְבָרא ַקְפּדָ ָלאו ּגַ   ָהָכא, ּדְ
ְלָחנֹו,  ָהא ְסמּוִכין ַעל ׁשֻ   ּדְ

י ָקא ָקֵפיד ָקא ָחֵסר ֵליּה,  -  כִּ ִמיֵדי ּדְ   ּבְ
ָאֵתי ְלהּו ֵמָעְלָמא  ִמיֵדי ּדְ    .לֹא ָקֵפיד -ּבְ

  
ה"ַמאי    ? "ְסגּוּלָ

  
א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

   .ֵסֶפר ּתֹוָרה
  

ר ַרב הּוָנא ה ּבַ   ָאַמר:  ַרּבָ
ְמֵרי.  יּה ּתַ ָאֵכיל ִמיּנֵ יְקָלא ּדְ   ּדִ

  
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ְוֵכן ָאַמר 
ָתה ּתֹוָרה ָלָאב ַבח ֶא  ,לֹא ִזכְּ א ׁשֶ ְלַבדּלָ    .ְנעּוִרים ּבִ

  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ִציָעה.    ֲאִפיּלּו ּפְ
  
ִציָעה" ךְ  "ּפְ ְעּתָ    ?!ָסְלָקא ּדַ

יֲאִפיּלּו    פח,א א  ַרּבִ ֲעָיא ֵליּה ֶאּלָ ָלה, ֶאְלָעָזר לֹא ָקִמיּבָ ּה, ^ַחּבָ ְסּפָ ַאְפֲחָתּה ִמכַּ   ּדְ
ִציָעה  ֲעָיא ֵליּה! ּדְ ֲאָבל ּפְ ּה לֹא ָקִמיּבָ ְסּפָ   לֹא ַאְפֲחָתּה ִמכַּ

  
יָאַמר  ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ

ָפֶניָה, וְ  ָצָעּה ּבְ ּפְ ּה.  ׁשֶ ְסּפָ   ַאְפֲחָתּה ִמכַּ
   

  

  רש"י
. והרי בידו דאפחתיה מכספיה

   למוכרה:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        פח, אפח, אפח, אפח, א .106
יב" ל ֲאֵחִרים ַחּיָ ַנֲעִני ׁשֶ ֶעֶבד ּכְ ן. [ ַהחֹוֵבל ּבְ כּוּלָ   ּבְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת   ."]ֵאין ַלֲעָבִדים ּבֹוׁשֶ

  
יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ְיהּוָדה?  ַרּבִ

  
ו ִאיׁש ְוָאִחיו" :ְקָרא ָאַמר ים ַיְחּדָ צּו ֲאָנׁשִ י ִיּנָ ׁש לֹו ַאֲחָוה,  - (דברים כה, יא) "ּכִ ּיֵ ִמי ׁשֶ   ּבְ

ֵאין לֹו ַאֲחָוה    .ָיָצא ֶעֶבד ׁשֶ
  

ַנן   ?ְוַרּבָ
  

ִמְצֹות   .ָאִחיו הּוא ּבְ
  

ה, לְ  א ֵמַעּתָ יֶאּלָ   ?!לֹא ַיֲהרֹוגוּ  זֹוְמֵמי ֶעֶבד ,ְיהּוָדה ַרּבִ
ְכִתיב: ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו" ּדִ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ    .(דברים יט, יט) "ַוֲעׂשִ

  
תָאַמר  ָרָבאָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ָך" :ָאַמר ְקָרא ְרּבֶ ל ָמקֹום(דברים יט, יט) "ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּקִ   ., ִמכָּ
  

ַנן ה, ְלַרּבָ א ֵמַעּתָ ר ְלַמְלכּות ,ֶאּלָ ׁשֵ   34!?ֶעֶבד ְיֵהא כָּ
  

  ָאְמִרי: 
  ּוְלַטֲעִמיְך, 
י ְלָך  יְקׁשֵ ר ְלִדְבֵרי ַהּכלּתִ   !ּגֵ

  
א,    ֶאּלָ

ֶרב ַאֶחיךָ ָאַמר ְקָרא:  ַאֶחיךָ  - (דברים יז, טו) ""ִמּקֶ ּבְ    .ִמּמּוְבָחר ׁשֶ
  

ַנן ה, ְלַרּבָ א ֵמַעּתָ ר ְלֵעדּות ,ֶאּלָ ׁשֵ    !ְיֵהא ֶעֶבד כָּ
ְכִתיב ֶקר ָעָנה  :ּדִ ֶקר ָהֵעד ׁשֶ ה ֵעד ׁשֶ   .(דברים יט, יח) ְבָאִחיו""ְוִהּנֵ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

 ,   ֵעדּות ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ
ה:  ָ ַקל ָוחֹוֶמר ֵמִאׁשּ   ָאְתָיא ֵעדּות ּבְ

ָהל ּקָ ִהיא ְראּוָיה ָלבא ּבַ ה ׁשֶ ָ סּוָלה ְלֵעדּות,  ,ּוָמה ִאׁשּ   ּפְ
ָהל ּקָ ֵאינֹו ָראּוי ָלבא ּבַ סּול ְלֵעדּותֵא  ,ֶעֶבד ׁשֶ ּפָ ין ׁשֶ    !ינֹו ּדִ

  
ן ֵאיָנּה ְראּוָיה ְלִמיָלה,  כֵּ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ   ַמה ּלְ

הּוא ָראּוי ְלִמיָלה!  ֶעֶבד ׁשֶ   ּתאַמר ּבְ
  

  ָקָטן יֹוִכיַח, 
סּול ְלֵעדּות.  ִמיָלה ְוּפָ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ   ׁשֶ

  
ִמְצֹות,  ֵאינֹו ּבְ ָקָטן ׁשֶ   ַמה ּלְ

הּוא ּבְ  ֶעֶבד ׁשֶ    !ִמְצֹותּתאַמר ּבְ
  

ה ּתֹוִכיַח,  ָ   ִאׁשּ
ִמְצֹות ּוְפסּוָלה ְלֵעדּות.  ָנּה ּבְ ׁשְ ּיֶ   ׁשֶ

  

                                                             
34
  (דברים יז, טו)"מקרב אחיך תשים עליך מלך"  

  רש"י
. עם יצא עבד שאין לו אחוה

   ישראל שאין בא בקהל:
. כל מצוה שאשה חייבת במצות

חייב בה דגמר לה לה בה עבד 
   מאשה:

. עדים שחייבוהו זוממי עבד
מיתת בית דין ונמצאו זוממין 
לא יהרוגו אלמה קים לן דעבד 
כישראל לענין מיתת ב''ד דתנן 
במסכת מכות (דף ח:) וישראל 

   לוקה [וגולה] על ידי עבד:
. שלידתו והורתו תיקשי לך גר

בקדושה אפילו לרבי יהודה יש 
כות ואפילו לו אחוה ופסול למל

לשוטר בעלמא אא''כ אמו 
מישראל בפרק החולץ ביבמות 

   (דף מה:):
. דאי לא עדות לא מצית אמרת

נפקא לן פסולא מאחיך תיתי 
   מק''ו:

. דכתיב גבי עדים פסולה לעדות
זוממין ועמדו שני האנשים 
ותניא בשבועות (דף ל.) בעדים 
זוממין הכתוב מדבר דמשמע 
אנשים ולא נשים קטן נמי 

הכא נפקא לן דכתיב אנשים מ
ולא קטנים ועוד דעדות שאי 
אתה יכול להזימה היא דלאו 

   בר עונשין הוא:



  ""החובל –מסכת בבא קמא פרק ח' 
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ין    .ְוָחַזר ַהּדִ
ְרִאי ֶזה    ,לֹא ְרִאי ֶזה כִּ

ְרִאי ֶזה,    ְולֹא ְרִאי ֶזה כִּ
ֶהן  ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ְצֹות ּוְפסּוִלין ְלָהִעיד,  - ַהּצַ ָכל ַהּמִ ן ֵאיָנן ּבְ כֵּ   ׁשֶ

ְצֹות ּוָפסּול ְלָהִעיד.  ָכל ַהּמִ ֵאינֹו ּבְ   ַאף ֲאִני ָאִביא ֶאת ָהֶעֶבד ׁשֶ
  

ן ֵאינֹו ִאיׁש,  כֵּ ֶהם ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ   ַמה ּלְ
הּוא ּתֹ ֶעֶבד ׁשֶ   !ִאיׁש אַמר ּבְ
  

א:    ֶאּלָ
יֵתי  ְזָלןּתֵ   .ִמּגַ

  
ְרמּו לֹו,  יו ּגָ ן ַמֲעׂשָ כֵּ ַגְזָלן ׁשֶ   ַמה ּלְ

יו גָּ ּתֹ ֵאין ַמֲעׂשָ ֶעֶבד ׁשֶ    !ְרמּו לוֹ אַמר ּבְ
  

א    :ֶאּלָ
ְזָלן ּוֵמַחד ֵמָהַנְך.  יֵתי ִמּגַ   ּתֵ

  
ֵריּה     :ָאַמר ָרִביָנאּדְ ָמר ּבְ

ִנים": ָאַמר ְקָרא ֵאין ָלֶהם ַחִייס  -(דברים כד, טז) "לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבָ י ָאבֹות ׁשֶ ִניםלֹא יּוְמתּו ַעל ּפִ   . ּבָ
ְדָאְמִרינַ  ְך כִּ ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ִניםלֹא יּוְמתּו ָאבוֹ ": ןּדְ ִנים, ּבְ  - "ת ַעל ּבָ   ֵעדּות ּבָ

ֵניֶהםלֹ 'ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ִנים", ַמאי 'א יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבְ   ? "ּבָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ִנים. ּדְ ׁשְ ֵאין ָלֶהם ַחִייס ּבָ י ָאבֹות ׁשֶ   לֹא יּוְמתּו ַעל ּפִ

  
ה,  א ֵמַעּתָ   , טז)(דברים כד,  "ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות"ֶאּלָ

ֵאין ָלֶהם ַחִייס ָאבֹות? ִנים ׁשֶ י ּבָ    !ָהִכי ַנִמי: לֹא יּוְמתּו ַעל ּפִ
ר ָהִכי ַנִמי  א ּגֵ    ?!סּול ְלֵעדּותָפ ּדְ ֶאּלָ

  
   :ָאְמִרי

א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
ר, ְנִהי  ה ֵיׁש לֹו ַחִייס,  ,ֵאין לֹו ַחִייס ְלַמְעָלהּדְ ּגֵ   ְלַמּטָ

ה. ּדְ ְלַאּפּוֵקי ֶעֶבד    ֵאין לֹו ַחִייס, לֹא ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמּטָ
  

ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ סּול ְלֵעדּות,  :ּדְ ר ּפָ   ּגֵ
ֵניֶהםלֹ 'ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ִנים,  'א יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבְ ֵעדּות ּבָ   ְלִכְדָאְמִריַנן: לֹא יּוְמתּו ּבְ
ֵרי: "ָאבֹותָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל וּ "ְוִנְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ּה ּתְ ְמַעּתְ ִמיּנָ ׁשָ   , ּדְ

ֵעדּות ָאבֹות,  -ֲחָדא  ִנים ּבְ   לֹא יּוְמתּו ּבָ
ֵאין ָלֶהם ַחִייסלֹא יּוְמתּו ַעל ּפִ  - ְוִאיָדְך     .ָאבֹות י ָבִנים ׁשֶ

ר:  ַקל ָוחֹוֶמר ִמּגֵ   ְוֶעֶבד ָנְפָקא ֵליּה ּבְ
ר  ה ֵיׁש לֹו ַחִייס ֵאין לֹו ַחִייס, ּדְ ְלַמְעָלה הּוא ּדִ ּוַמה ּגֵ סּול ְלֵעדּות,  - ֲאָבל ְלַמּטָ   ּפָ

ה  ֵאין לֹו ָחִייס לֹא ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמּטָ סּול ְלֵעדּות?  -ֶעֶבד ׁשֶ ֵהא ּפָ ּיְ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
ָכַתב ַרֲחָמָנא  א ִמּדְ ִנים"ֶאּלָ   , "לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבָ

ִנים, ּדְ  ֵאין לֹו ַחִייס ּבָ י ָאבֹות ׁשֶ ַמע: לֹא יּוְמתּו ַעל ּפִ   ַמׁשְ
ה  ֵאין לֹו ַחִייס לֹא ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמּטָ ּה: ֶעֶבד ׁשֶ ַמע ִמיּנָ סּול ְלֵעדּות, ּדְ הּוא  -ׁשְ   ּפָ

יָון  ר כֵּ ה ּדְ ֲאָבל ּגֵ ר ְלֵעדּות.  - ֵיׁש לֹו ַחִייס ְלַמּטָ ׁשֵ   כָּ
  

יָמא: ִלכְ    , 'ים לֹא יּוְמתּו ַעל ֲאבֹוֵתיֶהםּוָבנִ 'ּתֹוב ַרֲחָמָנא ְוִכי ּתֵ
ְכַתב ַרֲחָמָנא  ה ִלי ּדִ ַמעּדְ , "ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות"ָלּמָ ֵאין ָלֶהם ַחִייס ָאבֹות? ַמׁשְ י ָבִנים ׁשֶ   : לֹא יּוְמתּו ַעל ּפִ

  
ַתב ּדְ ַאְייֵדי  ִנים"כָּ ַת "לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבָ   .  "ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות" :ב ַנִמי, כָּ

   
  

  רש"י
. אלא במקצת אינן בכל המצות

דהא אשה מחוייבת בלאוין 
   ועונשין וקטן ישנו במילה:

. ולא קרינא בהו שני שאין איש
   אנשים:

. דראוי לבא בקהל ופסול מגזלן
לעדות דכתיב (שמות כג) אל 
תשת ידך וגו' כלומר אל תשת 

   עד:רשע דחמס 
. והצד השוה מגזלן וחד מהנך

שבהן שאינם זהירים בכל 
המצות זה מפני רשעו וזה מפני 
שלא נצטוה. חייס בנים יחס 
בנים. לא יומתו אבות על בנים. 
לא יומת שום אדם על פי מי 
שאין בנו מיוחס ונקרא על שם 

   אביו והיינו עבד:
. כוליה קרא לכדאמר דאי ס''ד

סול בסנהדרין (דף כז:) אתא לפ
   קרובים:

. מדשני לכתוב על בניהם
למכתב בנים סתמא ש''מ 

   תרתי:
גר אין לו חייס דכתיב וזרמת 

. ואע''ג דכתיב סוסים זרמתם
בלאדן בן בלאדן ה''מ בגיותן 
אבל נתגיירו הבנים לא נתיחסו 
אחר אביהם בפרק הבא על 

   יבמתו (יבמות דף סב.):
. בנו נקרא על יש לו חייס למטה

   שמו:
. דדרשינן ס''ד גר נמי פסולדאי 

על אבות על בנים שאין להם 
חייס אבות למה לי לאשתנויי 
בתרוייהו לכתוב ברישיה על 
בניהם לפסול קרובים ובסיפיה 
לישתני ולכתוב סתמא על אבות 
ושמעינן תרתי מדלא כתיב על 

   אבותיהם:
. אלא מדכתב רחמנא על בנים

למפסל לעבד שמע מינה גר כשר 
   וחומר:דתו ליכא קל 
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יּה  מּוֵאל ַרבּדְ ִאיּמֵ ר ׁשְ א ּבַ יֲהַות ְנִסיָבא ֵליּה לְ  ֵמַהְגרֹוְנָיא ַאּבָ א ַרּבִ   , ַאּבָ
יְנהּו ְלִנְכֵסי לְ  ַתְבּתִ אכְּ ר ַאּבָ מּוֵאל ּבַ ָרּה.  ַרב ׁשְ   ּבְ

ִכיָבא    פח,ב ׁשְ ַתר ּדִ מּוֵאל ַרבֲאַזל ^ּבָ ר ׁשְ א ּבַ יּה  ַאּבָ יּדְ ַקּמֵ ר ִיְרְמָיה ַרּבִ א ּבַ   , ַאּבָ
ִנְכֵסי.    אֹוְקֵמיּה ּבְ

  
י ֲאַזל  א ַרּבִ יּה  ַאּבָ ָתא ַקּמֵ ֲעָיאּדְ ֲאָמָרּה ְלִמיּלְ   , ַרב הֹוׁשַ
ֲעָיאֲאַזל  יּה  ַרב הֹוׁשַ   . ְיהּוָדה ַרבּדְ ֲאָמָרּה ַקּמֵ

  ָאַמר ֵליּה: 
מּוֵאלָהִכי ָאַמר    : ׁשְ

קֹוחֹות.  ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ י ַבְעָלּה ּוֵמָתה ַהּבַ ַחּיֵ ִנְכֵסי ְמלֹוג ּבְ ְכָרה ּבְ ּמָ ה ׁשֶ ָ   ָהִאׁשּ
  

יּה  י ּדְ ֲאָמרּוָה ַקּמֵ א ַרּבִ ר ַאּבָ   , ִיְרְמָיה ּבַ
  ָאַמר ְלהּו: ֲאָנא ַמְתִניָתא ָיַדֲעָנא, 

ְתַנן    :ּדִ
   ,ַהּכֹוֵתב ְנָכָסיו ִלְבנֹו ְלַאַחר מֹותוֹ "

ן ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמּכֹור ְרׁשּות ָהָאב,  ,ַהּבֵ ֵהן ּבִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ן.  ,ְוָהָאב ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמּכֹור תּוִבין ַלּבֵ ֵהן ּכְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

מּות.  -ָמַכר ָהָאב  ּיָ   ְמכּוִרים ַעד ׁשֶ
ן  מּות ָהָאב ,ֵאין לֹו ַלּלֹוֵקַח  -ָמַכר ַהּבֵ ּיָ   . "ַעד ׁשֶ

י ָמֵיית ָאב    ִמיָהא ִאית ֵליּה ַלּלֹוֵקַח, כִּ
ב  י ָאב, ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ ַחּיֵ ן ּבְ ן. ּדְ ֵמת ַהּבֵ   לֹא ֲאתּו ִליֵדי ַהּבֵ

  
י כְּ  ן ָלִקיׁש,  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
  ָאַמר: ּדְ 

י ָהָאב  ַחּיֵ ן ּבְ ָנא ֵמת ַהּבֵ   ן, ֵב ּדְ לֹא ֲאתּו ִליֵדיּה ּדְ לֹא ׁשְ
ֲאתּו ִליֵדיּה  ן, ּדַ י ַהּבֵ ַחּיֵ ָנא ֵמת ָהָאב ּבְ   ן, ֵב ּדְ לֹא ׁשְ

  ָקָנה לֹוֵקַח. 
  

ַמר ִאּתְ    :ּדְ
י ָהָאב,  ַחּיֵ ן ּבְ י ָהָאב, ּוֵמת ַהּבֵ ַחּיֵ ן ּבְ   ָמַכר ַהּבֵ

י    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
   .ָקָנה לֹוֵקַח לֹא 

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
  ָקָנה לֹוֵקַח. 

  
י "    "לֹא ָקָנה לֹוֵקַח  :ָאַמר יֹוָחָנןַרּבִ

  : ָאַמר ָלךְ 
י ָקָתֵני ַמְתִניִתין מּות ָהָאב" :כִּ ּיָ ן לֹא ָקָנה לֹוֵקַח ַעד ׁשֶ   , "ָמַכר ַהּבֵ

ן. ּדְ ְוִכי ָמֵיית ָהָאב ִאית ֵליּה ַלּלֹוֵקַח,  ֲאתּו ִליֵדי ַהּבֵ י ָהָאב, ּדַ ַחּיֵ ן ּבְ   לֹא ֵמת ַהּבֵ
י ָהָאב,  ַחּיֵ ן ּבְ י ָמֵיית ָאב ַנִמי ֵלית ֵליּה ַלּלֹוֵקַח. ּדְ לֹא ֲאתּו ִליֵדיּה ּדְ ֲאָבל ֵמת ַהּבֵ ן, כִּ   ּבֵ

ין: ַאְלָמא ָקא ָסַבר יֵדיּה ַזּבֵ ין ָלאו ּדִ י ַזּבֵ ֵמי, ְוכִּ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות כְּ    .ִקְנַין ּפֵ
  
י " ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    ".ָנה לֹוֵקַח ָק  :אֹוֵמר ׁשִ

י ָקָתֵני ַמְתִניִתין מּות ָהָאב" :כִּ ּיָ ן ֵאין ַלּלֹוֵקַח ַעד ׁשֶ   , "ָמַכר ַהּבֵ
י ָמֵיית ָאב ִמיַהת ִאית ֵליּה ַלּלֹוֵקַח,    כִּ

י ָהָאב ַחּיֵ ן ּבְ ָנא לֹא ֵמת ַהּבֵ ֲאתּו ִליֵדיּה  ,ָלא ׁשְ    ,ןֵב ּדְ ּדַ
י ָהָאב  ַחּיֵ ן ּבְ ָנא ֵמת ַהּבֵ ֵבן ּדְ ְולֹא ׁשְ   ָקָנה לֹוֵקַח,  -לֹא ֲאתּו ִליֵדיּה ּדְ

  
  

  רש"י
. לאחר כתבתינהו לנכסי מלוג

   שנישאת לר' אבא:
. אזל רב שמואל בתר דשכיבא

  כו':
. שהבעל יורש את הבעל מוציא

   אשתו והוא היה לוקח ראשון:
. מהיום ולאחר לאחר מותו

מותו שהגוף קנוי לבן מהיום 
אלא שהאב אוכל הפירות עד 

   יום מותו:
. לוקח אוכל מכורין עד שימות

פירות עד שימות האב וכשימות 
האב הולך הבן ומוציא מיד 

   הלקוחות:
דלא מת הבן בחיי האב דאתו 

. דמה מכר לו ראשון ליד הבן
   לשני כל זכות שתבא לידו:

. שהיו קנוין לאב קנין פירות
   לפירות:
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  ַאְלָמא ָקָסַבר: 
ֵמי ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות ָלאו כְּ    ,ִקְנַין ּפֵ

ין יֵדיּה ָקא ַזּבֵ ין ּדִ    .ְוִכי ָקא ַזּבֵ
  

א,  ּתָ   ַוֲאַנן ָהׁשְ
ין  י ּבֵ א ּוֵבין ַרב ְיהּוָדה, כְּ  ַרּבִ ר ַאּבָ יִיְרְמָיה ּבַ ן ָלִקיׁש ְסִביָרא ְלהוּ  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    .ׁשִ

  
י ְוָקָאַמר  א:  ַרּבִ ר ַאּבָ   ִיְרְמָיה ּבַ

ֵמי,  ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות כְּ ְך ִקְנַין ּפֵ ְעּתָ   ִאי ָסְלָקא ּדַ
י ָמֵיית ָא  ין ַהאי ,בכִּ י ָקא ַזּבֵ אי ִאית ֵליּה ַלּלֹוֵקַח? כִּ י ָהָאב, ַאּמַ ַחּיֵ ן ּבְ ין ,ּוָמֵיית ַהּבֵ יֵדיּה ָקא ַזּבֵ    !?ָלאו ּדִ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ    :ֶאּלָ
ירֹות  ֵמי -ִקְנַין ּפֵ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ    .ָלאו כְּ

  
יּה     .ַרב ְיהּוָדהּדְ ֲאַהְדרּוּה ְלַקּמֵ

  ָאַמר ְלהּו: 
מּוֵאלָהִכי ָאַמר  ָנֵתנוּ ׁשְ    .: זֹו ֵאיָנּה ּדֹוָמה ְלִמׁשְ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ָכא:  ֵני ִאיּפְ ָלָמא ִאי ּתָ ׁשְ   , 'ַהּכֹוֵתב ְנָכָסיו ְלָאִביו'ּבִ
ּה  ט ִמיּנָ א ְלִמְפׁשַ ירֹות ּדְ : ִאיכָּ ֵמי - ִקְנַין ּפֵ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ    .ָלאו כְּ

א ָהׁשְ  ָקָתֵני ֶאּלָ א ּדְ ּום  - ..." ַהּכֹוֵתב ְנָכָסיו ִלְבנוֹ "ּתָ   .ָראּוי ְליֹוְרׁשֹו הּואּדְ ִמׁשּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָרא א לֹא ָיֵרית ּבְ א, ַאּבָ ָרא ָיֵרית ַאּבָ    !?ַאּטּו ּבְ

א ֵריּה ָקא ָאֵתי.  ,ֶאּלָ   ְלַאְברּוִחיְנהּו ְלִנְכֵסי ִמּבְ
   .ְלַאְברּוִחיְנהּו ְלִנְכֵסי ֵמֲאחּוּה ָאֵתיָהָכא ַנִמי 

  
א ָנֵתנוּ "ַמאי  ,ֶאּלָ    "?ֵאיָנּה ּדֹוָמה ְלִמׁשְ

  
ּום  אִמׁשּ ַנת אּוׁשָ ּקָ    .ּתַ

  
י ָאַמר ּדְ  ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ

קֹוח ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ ְעָלּה ּוֵמָתה, ַהּבַ י ּבַ ַחּיֵ ִנְכֵסי ְמלֹוג ּבְ ְכָרה ּבְ ּמָ ה ׁשֶ ָ א ִהְתִקינּו, ָהִאׁשּ אּוׁשָ   ֹות. ּבְ
  

ר ָאִביןָאַמר    , ַרב ִאיִדי ּבַ
ֵניָנא   :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ּתֹו ְונָ  יֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ּגֵ לֹוִני ׁשֶ ִאיׁש ּפְ ָתּה  ַתן"ְמִעיִדים ָאנּו ּבְ תּוּבָ     , ּכְ
ּתֹו,    פט,א ׁשְ ּמַ יו ּוְמׁשַ ְחתָּ   ַוֲהֵרי ִהיא תַּ

  ְוִנְמְצאּו זֹוְמִמין, 
ָתּה,  :ֵאין אֹוְמִרים תּוּבָ ל ּכְ מּו ּכָ ּלְ   ְיׁשַ

א  ָתּה ֶאּלָ תּוּבָ    .טֹוַבת ֲהָנַאת ּכְ
ָתּה?  תּוּבָ   ֵאיֶזהּו טֹוַבת ֲהָנַאת ּכְ

ל זֹו,  ה ׁשֶ תּוּבָ ּכְ ן, ּבַ ה ָאָדם רֹוֶצה ִליתֵּ ּמָ   אֹוְמִדין ּכַ
ִאם ִנְתַאְרְמָלה ה ,ׁשֶ ְרׁשָ ְעָלּה וְ  ,אֹו ִנְתּגָ ה ּבַ ּנָ   . "ִאם ֵמָתה ִייָרׁשֶ

א,  ַנת אּוׁשָ ְך ֵליָתא ְלַתּקָ ְעּתָ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ְעָלּה?  ה ּבַ ּנָ אי ִייָרׁשֶ   ַאּמַ

ָתּה ְל  תּוּבָ ין כְּ ַזּבֵ   ַגְמֵרי! ּתְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִנְכֵסי ְמלֹוג ְרֶזליֹ ,ִאם ָאְמרּו ּבְ ִנְכֵסי צאן ּבַ    !?אְמרּו ּבְ

  

  רש"י
. דפסקינן כריש לקיש סבירא לן

הלכתא כריש לקיש בתלת חדא 
הא והחולץ למעוברת ומתנה 
באמצע בפרק החולץ (יבמות דף 

   לו.):
אלא לאו שמע מינה [כו'] לאו 

. הני נכסי מלוג כקנין הגוף דמי
הקנויין בחייה לבעל לפירות לאו 
כקנין הגוף דמי ומתנתה מתנה 

   ואע''ג דמתה בחייו:
. לאחר מותו הכותב נכסיו לאביו

ומכר האב בחיי הבן ומת האב 
בחיי הבן ואמר לן ריש לקיש 
דקנה לוקח שמעינן מינה משום 
דקנין פירות שהן קנויין לבן לאו 
כקנין הגוף דמי אבל השתא 
דלמא היינו טעמא דקנה לוקח 

בן משום אע''ג דלא אתי לידי ד
דראוי ליורשו הוא ואע''ג 
דבעלמא כקנין הגוף דמי הכא 
גופא ודאי אקני אב לבן בחייו 
למוכרן כשירצה דאי משום לאחר 
מיתה בלאו הכי הוה ירית ליה 
אבל רב שמואל בר אבא לא היה 
ראוי לירש את אמו אלא רבי 

   אבא בעלה היה ראוי ליורשה:
. ואי הוה תני אבא לא ירית ברא

כא הוה אמרת נמי טעמא נמי איפ
   משום דראוי ליורשו הוא:

. על כרחך ברא דכתב נכסי אלא
לאבוה בני אית ליה והאי דכתב 
נכסי לאבוה לאברוחינהו מבני 
קאתי דכי מיית לא ירתו ליה בני 
אלא אבוה וכי הוה תני איפכא 
הוה אמרת התם דקני לוקח 
שלקחו מן האב הוה טעמא משום 

לאו  דקנין פירות שיש לו לבן
כקנין הגוף הוא וכי זבין אב 

   דידיה קזבין:
. הכותב נכסיו לבנו ודאי הכא נמי

בני אחריני אית ליה ולאברוחינהו 
מאחיו משאר בניו של אב הוא 
דכתב ליה ומדאמרינן קנה לוקח 
שמע מינה קנין פירות לאו כקנין 

   הגוף דמי:
. דאע''ג דבעלמא באושא התקינו

כסי לאו כקנין הגוף דמי בעל בנ
אשתו אלמוה רבנן לשעבודיה 

  משום איבה והוי כלוקח ראשון: 
. דאי ודאי והרי היא תחתיו

נתגרשה ע''י עדים אחרים כי 
משתכחי הנך עדים זוממין הוו 
משלמין לה כל כתובתה דהא בעו 
לאפסודי כולה מינה דקאמרי נתן 
לה אבל השתא שמא אינה עתידה 
ליטול כתובתה לעולם שמא 

בעלה ונמצא שלא תמות ויירשנה 
היו מפסידין אותה כלום לפיכך 
אין אומרים ישלמו לה כתובתה 
אלא אומדים כמה אדם רוצה 
ליתן לה מיד בכתובתה על הספק 
שאם נתארמלה או נתגרשה 
יטלנה הוא ואם תמות יירשנה 
בעלה והוא יפסיד מה שנתן 
ודמים הללו יתנו לה העדים 
דטובת הנאה זו מפסידין אותה 

א למוכרה בטובת מיד שאם תב
הנאה זו לא תוכל טובת הנאה 

   כלומר דבר מועט:
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ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָתא ,טֹוַבת ֲהָנָאה ּה ִמיּלְ    :הֹוִאיל ַוֲאָתא ְלָיָדן, ֵניָמא ּבָ

ה ָהְוָיא.  ָ   טֹוַבת ֲהָנָאה ָלִאׁשּ
ַעל ָהְוָיא, ֵליְמרּו ָלּה ֵעִדים: ַמאי ַאְפַסִדיָנְך?  ְך ַלּבַ ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ   ּדְ

ַנּתְ ָלּה  ֵקיל ִמ ְל ִאי ֲהַות ְמַזּבְ ַעל ֲהָוה ׁשָ ְך! טֹוַבת ֲהָנָאה, ּבַ   יּנָ
  

ְלָמןָאַמר    : ַרב ׁשַ
יָתא א ֶרַווח ּבֵ ִאיכָּ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

  ִהְלְכָתא: 
ה,  -טֹוַבת ֲהָנָאה  ָ   ָלִאׁשּ

ירֹות.  ַעל אֹוֵכל ּפֵ   ְוֵאין ַהּבַ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

יָרא  ַנן -ּפֵ ינּו ֵליּה ַרּבָ ּקִ    .ּתַ
ֵפיָרא  יָרא ּדְ ינּו ֵליּה  -ּפֵ ּקִ ַנןלֹא ּתַ    .ַרּבָ

   
  
  
  
  

  רש"י
. שתוכל אם אמרו בנכסי מלוג

למוכרן ואין הבעל מוציא מיד 
הלקוחות שהרי אם פיחתו 
פיחתו לה ואם הותירו הותירו 

   לה:
. יאמרו בנכסי צאן ברזל

בכתובתה דהיינו נדוניא 
שהכניסה לו בשומא מבית 
אביה וכותבין אותה בכתובתה 
ומקבל עליו חתן אחריות ואם 
פיחתו פיחתו לו ואם הותירו 
הותירו לו כדאמרינן [ביבמות 
באלמנה לכהן גדול (דף סו.)] 
נכסי צאן ברזל נכסים העומדים 
באחריות המקבל לשלם כעין 
ברזל זה שהוא קשה להיות 
פוחת והתם ודאי לא מצי 

   :מזבנה
. אשה המוכרת טובת הנאה

כתובתה לאחרים בטובת הנאה 
והדמים שלה הן ואין לבעל בהן 

   כלום:
. אפילו אם הבעל רווח ביתא

נוטלן נוח לאשה למוכרה בחייה 
כדי שתהא פרנסתה מצויה 

   בביתה בריוח:
. לא ואין הבעל אוכל פירות

אמרינן יקח בהן קרקע והוא 
   אוכל פירות:
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        בבבב- - - - פט, אפט, אפט, אפט, א .108
י ֲאָתא  אכִּ ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ י ַרב,  ַרב ְיהֹוׁשֻ   ִמּבֵ

ֵניָנא  א: ַת לְ ָאְמִרי: ּתָ ַנת אּוׁשָ   ּקָ
ִגיָעָתן ָרָעה, " ה ּפְ ָ   ָהֶעֶבד ְוָהִאׁשּ

ֶהן  יב,  -ַהחֹוֵבל ּבָ   ַחּיָ
ֲאֵחִרים  ָחְבלּו ּבַ טּוִרין -ְוֵהם ׁשֶ   . "ּפְ

ךְ וְ  ְעּתָ ן ֵליּה! ַת ְל ֵליָתא : ִאי ָסְלָקא ּדַ ין ִנְכֵסי ְמלֹוג ְוִתּתֵ ַזּבֵ א, ּתְ ַנת אּוׁשָ   ּקָ
  

איְך, ְנִהי ַנִמי ּוְלַטֲעֵמ  ַנת אּוׁשָ ִאיֵתיּה ְלַתּקָ ין  ,ּדְ ַזּבֵ ָנה ְלַגְמֵרי, ּתְ טֹוַבת ֲהָנָאה, לְ ְולֹא ָמֵצי ְמַזּבְ   ִנְכֵסי ְמלֹוג ּבְ
ן ֵליּה!    ְוִתּתֵ

ֵלית ָלּה.   ֵלית ָלּה, ָהִכי ַנִמי ּדְ א ּדְ   ֶאּלָ
   

  
ן ֵליּה? טֹוַבת ֲהָנָאה, ְוִתּתֵ ָתּה ּבְ תּוּבָ ין כְּ   ּוְתַזּבֵ

  
י?   ָהא ַמּנִ

י    ֵמִאיר ִהיא,  ַרּבִ
ה.  תּוּבָ לֹא כְּ ָעה ַאַחת ּבְ ּתֹו ֲאִפיּלּו ׁשָ ֶהא ֶאת ִאׁשְ ׁשְ ּיַ ָאַמר: ָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ   ּדְ

  
  ְוַטֲעָמא ַמאי? 

ֵעיָניו ְלהֹוִציָאּה  ה ּבְ ֵהא ַקּלָ ּלא ּתְ ֵדי ׁשֶ   כְּ
ִאי ְמָגֵרׁש ָלּה  בּו ָלּה ָאתּו ָהָנְך ּדְ  ,ָהָכא לֹא ְמָגֵרׁש ָלּה, ּדְ יּה! כְ לִ  ָזְבִני ּגָ ָתּה ִמיּנֵ   תּוּבָ

  
י ִניְנהוּ  א, טֹוַבת ֲהָנָאה ִמיּלֵ    ,ֶאּלָ

ִדי.  ְעּבְ ּתַ י ָלא ִמׁשְ   ּוִמיּלֵ
  

ה לֹא?  ּמָ   ַאּלָ
יָנֵרי ִניְנהּו!  ִני ְבּדִ ּבְ ִמְזּדַ י ּדְ   ִמיּלֵ

  
א ּום  ,ֶאּלָ מּוֵאל, ּדִ ִמׁשּ   ׁשְ

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ַטר חֹוב ַלֲחֵבירֹו, ְוָחַזר ּוְמָחלֹו    . ָמחּול -ַהּמֹוֵכר ׁשְ

  ְוֲאִפיּלּו יֹוֵרׁש מֹוֵחל. 
  

  ָאְמִרי: 
ְמֲחָלּה  ַעל ּתִ י ּבַ ן ֵליּה, ְוִאי ָמֲחָלה ֵליּה ְלַגּבֵ ין ְוִתּתֵ   !ַזּבּוֵני ַזּבֵ

  
  ָאְמִרי: 

ַעל י ּבַ ל ְלַגּבֵ אי ָמֲחָלה ֵליּה,  - כָּ   ַוּדַ
ָיַדִים לֹא ַאְפַסִדיְנהּו.    ְוַאְפַסִדיֵניּה ְלַההּוא ְזִביָנא ּבְ

  
יָמא    :ְוִכי ּתֵ

טֹוַבת ֲהָנָאה,  יּה ּבְ ָחְבָלה ּבֵ יָנא ִניֲהֵליּה ְלַההּוא ּדְ     ַזּבֵ
ַעל    פט,ב י ּבַ ִאי ָמֲחָלה ְלַגּבֵ   לֹא ָקא ַמְפִסיד,  -ּדְ

א ַנִמי ָלא ִמיֵדי ָקא ָיֲהָבה ֵליּה!  ּתָ ָהׁשְ   ּדְ
  

ַעל  י ּבַ ל ְלַגּבֵ אי ָמֲחָלה,  -סֹוף סֹוף כָּ   ַוּדַ
ְכִדי ָלא ַמְטְרִחיַנן.  יָנא ּבִ י ּדִ   ְוַאְטרּוֵחי ּבֵ

  
  

ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ֶאּלָ
ַבְעָלּה " ָחְבָלה ּבְ ָתּה  -ְוֵכן ִהיא ׁשֶ תּוּבָ   , "לֹא ִהְפִסיָדה ּכְ

  רש"י
   . לניזק:ומילי לא משתעבדי

. וחזר המוכר ומחל לו מחול
הלכך אי אמרינן לה תזבן 
מפסדינן ליה ללוקח דהיא 
הדרה ומחלה לכתובתה לבעל 
  הואיל ועל כרחה היא מוכרתה: 

. דהשתא נמי לא מידי קא ה''ג
   יהבה ליה:
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ִניָנּה ִניֲהֵליּה  ַזּבְ אי? ּתְ ָלה, כְ לִ ַאּמַ ָהא ַחּבָ טֹוַבת ֲהָנָאה ּבְ ָתּה ְלַבְעָלּה ּבְ   תּוּבָ
ֵסיָדא!  א ּפְ ַעל ֵליכָּ י ּבַ ִאי ָמֲחָלה ְלַגּבֵ   ּדְ

  
אי  י ָהא ַוּדַ   ֵמִאיר ִהיא,  ַרּבִ

ה"ָאַמר: ּדְ  תּוּבָ לֹא ּכְ ָעה ַאַחת ּבְ ּתֹו ֲאִפיּלּו ׁשָ ֶהא ֶאת ִאׁשְ ׁשְ ּיַ   . "ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
  

   ?יְוַטֲעָמא ַמא
ֵעיָניו ְלהֹוִציָאּה,  ה ּבְ ֵהא ַקּלָ ּלא ּתְ ֵדי ׁשֶ   כְּ

ּה ָהָכא ְמָגֵרׁש ָלּה ְוגָ  ֲחָבֵליּה ִמיּנָ    ,ֵבי ֵליּה ּבַ
ּה!  ֲחָבֵליּה ִמיּנָ א ַנִמי ְמָגֵרׁש ָלּה ְוָגֵבי ֵליּה ּבַ ּתָ   ִאי ָהִכי, ָהׁשְ

  
ָתּה,  תּוּבָ ָנֵפיׁש כְּ גֹון ּדְ   כְּ

א לֹא ַמְפִסיד טּוָבא. ּדְ  ּום ַההּוא ּפּוְרּתָ   ִמׁשּ
  

אֹוַרְייָתא ה ּדְ תּוּבָ ָתּה ִמכְּ תּוּבָ א כְּ ְנִפיׁשָ    ,ְוִאי ּדִ
אֹוַרְייָתא,  ה ּדְ תּוּבָ   נֹוְקָמא ַאכְּ

ֲחָבֵליּה!  ָנּה ִניֲהֵליּה ּבַ ַזּבְ   ְוִאיָדְך ּתְ
  

גֹון  אֹוַרְייָתא, ּדְ כְּ ה ּדְ תּוּבָ ָתּה ִמכְּ תּוּבָ א כְּ   לֹא ְנִפיׁשָ
ָעה זּוֵזי,  ָהֵוי ֲחָבֵליּה ַאְרּבָ   ּדְ

ה. ּדְ  ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ָעה זּוֵזי לֹא ַמְפִסיד ֶעׂשְ ּום ַאְרּבָ   ִמׁשּ
  
  

ַתְנָיא א, ָהא ּדְ    :ֶאּלָ
יו, " ְחתָּ ְמּכֹור ְוִהיא תַּ ּלא תִּ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

ְפִסי ְך לֹא תַּ יוּכָ ְחתָּ   , "ד ְוִהיא תַּ
ַמְפְסָדא ח ָלּה ּדְ כַּ    ,ְוָהא ִזיְמִנין ַמׁשְ

ֵמי    ?ְוֵהיִכי ּדָ
אֹוַרְייָתא!  ה ּדְ תּוּבָ ָתּה ִמכְּ תּוּבָ א כְּ ְנִפיׁשָ גֹון ּדִ   כְּ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ְכִרין ִנין ּדִ ת ּבְ    ,ֵסיָפא ֲאָתאן ִלְכתּוּבַ
  ְוָהִכי ָקָתֵני: 

ַהּמֹוֶכֶרת  ם ׁשֶ ׁשֵ ְכִריןּכְ ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ ָתּה ַלֲאֵחִרים לֹא ִהְפִסיָדה ּכְ תּוּבָ   , ּכְ
   ?ַמאי ַטֲעָמא      
  ֲאָנסּוָה, ּדְ זּוֵזי הּוא       

ְכִרין ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ ָתּה ְלַבְעָלּה לֹא ִהְפִסיָדה ּכְ תּוּבָ ְך מֹוֶכֶרת ּכְ   , "ּכָ
   ?ַמאי ַטֲעָמא      
  ָנסּוָה.  ֲא ּדְ זּוֵזי הּוא       

   
  
  
  
  

  רש"י

אי דנפישא כתובתה מכתובה 
. שכתב לבתולה יותר דאורייתא

ממאתים ולאלמנה יותר ממאה 
הראויה לה מן התורה אמאי לא 

   הפסידה:
. נוקמא אכתובה דאורייתא

משום דרבי מאיר אסר לשהות 
עם אשתו אפילו שעה אחת בלא 
כתובה ותוספת תזבין לבעלה 
בטובת הנאה ותיתב ליה 

   בחבליה:
סלעים והוא מנה מאה זוז . כ''ה

כתובת אלמנה ופחותה 
   שבכתובות נקט:

. קס''ד הכי כשם שלא תמכור
קאמר כשם שאינה יכולה 
למכור בעודה תחתיו כך לא 
תפסיד מכתובתה כלום בשביל 
שום חבלה ונזק שתזיק בעודה 

   תחתיו:
. בפרק נערה כתובת בנין דכרין

שנתפתתה (כתובות ד' נב:) בנין 
יכי מנאי אינון דכרין דיהוו ל

יהוין ירתון כסף כתובתיך יתר 
על חולקיהון דעם אחוהון היו 
לו שתי נשים וכתובת האחת 
גדולה משל חבירתה ומתו 
שתיהן בחייו וירשן או אחת 
בחייו וירשה אעפ''כ לא בטלה 
כתובתה אצל בניה אם יש לה 
בן זכר הימנו וכשבאין לחלוק 
בניו בנכסיו אחר מותו נוטלין 

ת אמן ואלו כתובת אלו כתוב
אמן והשאר חולקין בשוה ואין 
יכולין בני הקיימת לומר אנו 
ניטול כתובת אמנו שהיא 
כבעלת חוב ואתם אל תטלו 
שאין לאמכם כתובה שהרי 
בעלה ירשה וקיי''ל התם 
דהמוכרת כתובתה לאחר 
בטובת הנאה ומתה בחיי בעלה 
וירשה מפסיד הלוקח אעפ''כ 
 לא הפסידו בניה כתובת בנין
דכרין ולא יאמרו בני חבירתה 
אמכם פשעה בה שאילו היתה 
קיימת לא היתה גובה שהרי 
לקוחות היו גובין אותה משום 
דאמרי להו זוזי אנסוה שהיתה 
צריכה למעות ולא לאפסדינהו 

   נתכוונה:
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ַנת אּוׁשָ  ּקָ ֵאי ִהיאֵליָמא ּתַ ּנָ    .א ּתַ

  
ָתֵני ֲחָדא    :ּדְ

ה" ָ ן ְוַעִין ָלִאׁשּ ׁשֵ    ,ַעְבֵדי ְמלֹוג יֹוְצִאין ּבְ
   ."ֲאָבל לֹא ָלִאיׁש 

  
   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

ה" ָ   . "לֹא ָלִאיׁש ְולֹא ָלִאׁשּ
  

   :ַסְברּוָה 
ירֹות  י ָעְלָמא ִקְנַין ּפֵ כּוּלֵ ֵמי -ּדְ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ    .ָלאו כְּ

ְלִגי:  ָהא ָקא ִמיּפַ   ַמאי ָלאו ּבְ
ָאַמר  ַמאן ּדְ ה"ּדְ ָ א,  - "ָלִאׁשּ ַנת אּוׁשָ ּקָ   ֵלית ֵליּה ּתַ
ָאַמר  ה"ּוַמאן ּדְ ָ א - "לֹא ָלִאיׁש ְולֹא ָלִאׁשּ ַנת אּוׁשָ ּקָ    .ִאית ֵליּה ּתַ

  
  לֹא, 

א, ּדְ  ַנת אּוׁשָ ּקָ י ָעְלָמא ִאית ְלהּו ּתַ   כּוּלֵ
אן  א כָּ ָנה -ֶאּלָ ּקָ    ,קֹוֶדם ּתַ

אן  ָנה - כָּ ּקָ    .ְלַאַחר ּתַ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
א,  ַנת אּוׁשָ ּקָ ָנה, וִאית ְלהּו ּתַ ּקָ   ִאיִדי ְוִאיִדי ְלַאַחר ּתַ

א    ,ֶאּלָ
ָאַמר ה ְולֹא ָלִאיׁש " :ְלַמאן ּדְ ָ   ָרָבא, ּדְ ַמאי ַטֲעָמא? כְּ  "ָלִאׁשּ

    :ָרָבאָאַמר ּדְ 
ְחרּור    צ,א ׁש, ָחֵמץ ְוׁשִ יְעּבּוד.  ןַמְפִקיִעי - ֶהְקּדֵ   ִמיֵדי ׁשִ

  
ֵאי ִהיאּדְ ֵליָמא  ּנָ    ?ָרָבא ּתַ

  
  לֹא, 

י ָעְלָמא ִאית ְלהּו  כּוּלֵ   ָרָבא, ּדְ ּדְ
יְעּבּוָדא  ַנן ְלׁשִ ַעלּדְ ְוָהָכא ַאְלמּוּה ַרּבָ    .ּבַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

א,  ַנת אּוׁשָ ּקָ ֵאי ּתַ ּנָ י ָעְלָמא ֵלית ְלהּו ְלָהֵני ּתַ כּוּלֵ   ּדְ
ִקְניַ  ירֹות כְּ ִקְנַין ּפֵ ְלִגיְוָהָכא ּבְ ֵמי ָקִמיּפַ    .ן ַהּגּוף ּדָ
ֵאי,  ּנָ ָהֵני ּתַ א ּדְ   ּוִבְפלּוְגּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ים יֹום. " לׁשִ ּנּו ׁשְ ׁשֶ ּמְ ׁשַ ּיְ   ַהּמֹוֵכר ַעְבּדֹו ְלַאֵחר, ּוָפַסק ִעּמֹו ַעל ְמָנת ׁשֶ

י   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ִדין נֹו ּבְ יו - (שמות כא,כא) "יֹום אֹו יֹוַמִים" ִראׁשֹון ֶיׁשְ ְחתָּ הּוא תַּ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ

ירֹותָקָסַבר:  ֵמי.  ִקְנַין ּפֵ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ   כְּ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ִדין נֹו ּבְ ִני, ֶיׁשְ ְסּפֹו. - (שמות כא,כא) "יֹום אֹו יֹוַמִים" :ׁשֵ הּוא ּכַ ֵני ׁשֶ    ִמּפְ
ֵמי ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות ָלאו כְּ    .ָקָסַבר: ִקְנַין ּפֵ

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
ִדין ָנן ּבְ ֵניֶהם ֶיׁשְ    – (שמות כא,כא) "יֹום אֹו יֹוַמִים" :ׁשְ

ְסּפוֹ  ֶזה הּוא ּכַ ֵני ׁשֶ יו, ְוֶזה, ִמּפְ ְחתָּ הּוא תַּ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ
ֵמי  ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ֵמי ִאי ָלאו כְּ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות, ִאי כְּ ָקא ֵליּה ִקְנַין ּפֵ ּפְ   ִמּסַ

  ֵפק ְנָפׁשֹות ְלָהֵקל. ָס וְ 
  

  רש"י

. הפילה היא את בשן ועין לאשה
   שינו וסימאה את עינו:

. סימא בעלה את אבל לא לאיש
עין העבד או הפיל את שינו לא 
יצא לחירות לפי שאין גופו קנוי 

   לו:
. בעלמא תרוייהו הני תנאי סברוה

סבירא להו קנין פירות לאו כקנין 
והכא היינו טעמא דמאן הגוף דמי 

דאמר לא לאיש ולא לאשה דאית 
ליה תקנת אושא הלכך משום 
איש לא נפקי דלא קני להם 
לגופייהו ממש משום אשה נמי לא 
נפקי דאלים שעבודיה למהוי 

   כקנין הגוף:
. הוי שעבודיה קיל קודם תקנה

כשאר קנין פירות דקים לן דלאו 
  כקנין הגוף דמי: 

קי לבעל . עשה שורו אפותיהקדש
חובו וחזר לוה זה והקדישו 
קדושת הגוף למזבח הפקיע 
שיעבודיה דמלוה ומותר למזבח 
ואין בו משום גזל ששבח הקדש 
מפקיעו הואיל ולא היה קנוי לו 
ממש אלא עומד לגבות הימנו 
ודוקא קדושת הגוף אבל קדושת 
דמים לא אלימי לאפקועי שיעבוד 
מלוה דתנן מוסיף מלוה עוד דינר 

את הנכסים האלו על מנת ופודה 
לשלם לאשה את כתובתה כו' 
במסכת ערכין (דף כג:) ותכריכי 
המת כקדושת הגוף דמי ומפקעי 

   ונאסרין בהנאה:
. נכרי שהלוה את ישראל על חמץ

חמצו ולא הרהינו אצלו דמחוסר 
גוביינא שהיה עומד החמץ בביתו 
של ישראל ואין לנכרי עליו אלא 

קיע שיעבוד כשבא עת ביעורו מפ
איסור החמץ את שיעבוד הנכרי 
וחייב ישראל לבערו והא דתנן 
בפסחים (דף ל:) נכרי שהלוה 
לישראל על חמצו מותר בהנאה 
לאחר הפסח מוקי לה רבא התם 
בשהרהינו אצלו שנתנו במשכון 
ביד נכרי דלא מחוסר גוביינא 

   ולאו שיעבוד אלא קנייה ממש:
. עשה עבדו אפותיקי שחרור

וחרר וגובה זה ושחררו הלוה מש
   חובו ממקום אחר:

. לית להו תקנתא דאושא
ושיעבודיה דבעל כשאר קנין 
פירות דעלמא הוא ובקנין פירות 

   דעלמא פליגי:
   . עבד כנעני לאחר:המוכר עבדו

. המוכר עם הלוקח ע''מ ופסק
   שישמשנו עוד שלשים יום:

. ראשון ישנו בדין יום או יומים
 אם הכהו בתוך שלשים יום הללו
ולא מת תחת ידו אלא עמד יום או 
יומים חי אינו נהרג דכתיב (שמות 
כא) אך אם יום או יומים וגו' אבל 
שני אם הכהו בתוך שלשים יום 
הללו שהיה בבית ראשון אינו בדין 
יום או יומים ונהרג עליו אפי' מת 
מחולי זה לסוף שלש שנים דקנין 
פירות שהוא קנין לראשון כקנין 

  דשני הוא:הגוף דמי ולאו 
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י    אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזרַרּבִ
ִדין ֵניֶהם ֵאיָנן ּבְ    – (שמות כא,כא) "יֹום אֹו יֹוַמִים" :ׁשְ

יו, ְוֶזה ֶזה ְחתָּ ֵאינֹו תַּ ְסּפוֹ  ְלִפי ׁשֶ ֵאינֹו ּכַ   . "ְלִפי ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ֱאִליֶעֶזר?  ַרּבִ
י ַכְסּפֹו הּוא"ָאַמר ְקָרא:  יּוָחד לֹו.  -  (שמות כא, כא) "ּכִ ְסּפֹו ַהּמְ   כַּ

  
  

ַמאן ָאְזָלא ָהא    : ַאֵמיָמרָאַמר ּדְ כְּ
ִנְכֵסי ְמלֹוג  ְכרּו ּבְ ּמָ ה ׁשֶ ָ   לֹא ָעׂשּו ְולֹא ְכלּום?  - ִאיׁש ְוִאׁשּ

ַמאן   ?כְּ
  
י כְּ     .ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  

ָנא  ַנןַמאן ּתְ ָתנּו ַרּבָ    :ְלָהא ּדְ
ן חֹוִרין, " ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   ִמי ׁשֶ

ִפין ֵני ׁשּותָּ ל ׁשְ    ,ְוֵכן ֶעֶבד ׁשֶ
ֵאיָנן חֹוְזִרין יֹוְצִאין ֵאין י ֵאָבִרים ׁשֶ ָראׁשֵ   ? "ּבְ

  
ַכיָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָמְרּדְ    :ַרב ַאׁשִ

ֵמיּה  ְ   : ָרָבאּדְ ָהִכי ָאְמִרי ִמׁשּ
י     .ֱאִליֶעֶזר ִהיא ַרּבִ

יִמי לֹא ָאַמר  ְסּפֹו"ֱאִליֶעֶזר:  ַרּבִ    ?!ַהְמיּוָחד לוֹ  "ּכַ
  ַהְמיּוָחד לֹו.   -  כז)-כושמות כא,( 35"ַעְבּדֹו"ָהָכא ַנִמי 

   
  
  

                                                             
35
  ."וכי יכה איש את עין עבדו... לחפשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו... לחפשי ישלחנו תחת שינו" 

  רש"י

אפי' מכרו שניהם . איש ואשה
   כאחד:

. שאינו לא לא עשו ולא כלום
לזה ולא לזה ואם מת אחד 
מהם זה הנשאר מוציא מידי 
הלקוחות ולא דמו לשותפין 
דעלמא דהתם יש לזה חלק 
בכולו ליטול חצי וכן לזה אבל 
הכא כולן קנויין לה לגוף וכולן 
קנויין לו לפירות וליכא מיוחד 

   לא לזה ולא לזה:
. כ''ד הן שהעבד ראשי אברים

יוצא בהן לחירות בפ''ק 
   דקדושין (דף כה.):
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ָנה         ִמׁשְ

  נֹוֵתן לֹו ֶסַלע.  -ַהּתֹוֵקַע ַלֲחֵבירֹו 
י ּום  ְיהּוָדה ַרּבִ י אֹוֵמר ִמׁשּ ִליִליַרּבִ   : יֹוֵסי ַהּגְ

  ָמֶנה. 
  נֹוֵתן לֹו ָמאַתִים זּוז.  -ְסָטרֹו 

ע ֵמאֹות זּוז.  - ְלַאַחר ָידוֹ    נֹוֵתן לֹו ַאְרּבַ
ַלׁש  ָאְזנֹו, תָּ ַרע רָֹצַרם ּבְ ּנּו, ּפָ יתֹו ִמּמֶ יַע ּבֹו רּוּקֹו, ֶהֱעִביר ַטּלִ ָערֹו, ָרַקק ְוִהּגִ ׂשְ ּוק ּבִ ׁשּ ה ּבַ ָ    –אׁש ָהִאׁשּ

ע ֵמאֹות זּוז.     נֹוֵתן לֹו ַאְרּבַ
ָלל: ַהּכל ְלִפי ְכבֹודֹו.    צ,ב   ֶזה ַהּכְ

  

י ָאַמר    : ֲעִקיָבאַרּבִ
ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ ים ׁשֶ ְכֵסיֶהם ,ֲאִפיּלּו ֲעִנּיִ ְרדּו ִמּנִ ּיָ ֵני חֹוִרין ׁשֶ ִאיּלּו ֵהם ּבְ    ,רֹוִאין אֹוָתם ּכְ

ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב.  ֵהם ּבְ   ׁשֶ
  

ּוק,  ׁשּ ה ּבַ ָ ַרע ראׁש ָהִאׁשּ ּפָ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ּוַמֲעׂשֶ
את ִלְפֵני  יּבָ ע ֵמאֹות זּוז. ֲעִקיָבא ַרּבִ ן ָלּה ַאְרּבַ יבֹו ִליתֵּ   , ְוִחּיְ

ן ִלי ְזַמןָא  י, תֵּ   ְוָנַתן לֹו ְזַמן.  ,ַמר לֹו: ַרּבִ
ֶמן,  ר ׁשֶ ִאיסַּ ָפֶניָה, ּובֹו ּכְ ד ּבְ ר ֶאת ַהּכַ ּבֵ ַתח ֲחֵצָרּה, ְוׁשִ ָמָרּה עֹוֶמֶדת ַעל ּפֶ   ׁשְ

ּה.  ַחת ָיָדּה ַעל ראׁשָ ַחת ּוַמּנַ ּה ְוָהְיָתה ְמַטּפַ ָתה ֶאת ראׁשָ יּלְ   ּגִ
יא ִלְפֵני ֶהֱעִמיד ָעֶליָה ֵעִדים, ּוָב  ע ֵמאֹות זּוז?ֲעִקיָבא ַרּבִ    !, ָאַמר לֹו: ָלזֹו ֲאִני נֹוֵתן ַאְרּבַ

לּום.    ָאַמר לֹו: לֹא ָאַמְרתָּ ּכְ
ַעְצמוֹ  אי  ,ַהחֹוֵבל ּבְ ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ טּור,  - ַאף ַעל ּפִ   ּפָ

ָחְבלּו ּבֹו  יִבים,  -ֲאֵחִרים ׁשֶ   ַחּיָ
אי ְוַהּקֹוֵצץ ְנִטיעֹוָתיו ַאף ַעל ּפִ  ַ ֵאינֹו ַרׁשּ טּור,  -י ׁשֶ   ּפָ

יִבין - ֲאֵחִרים    . ַחּיָ
   

ָמָרא   ּגְ
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ַנן, אֹו  "ָמֶנה" ַנן?  "ָמֶנה"צֹוִרי ּתְ   ְמִדיָנה ּתְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְתַקע ֵליּה ְלַחְבֵריּה,  ְבָרא ּדִ ַההּוא ּגַ   ּדְ

יּה  י ּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ יָאהַרּבִ   , ְיהּוָדה ְנׂשִ
י ָהא ֲאָנא, ָהא "ָאַמר ֵליּה:  ִליִלי, ַהב ֵליּה ָמֶנה צֹוִריַרּבִ   . "יֹוֵסי ַהּגְ

  
ּה:  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

ַנן    .ָמֶנה צֹוִרי ּתְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
י ָהא ֲאָנא, ָהא "ַמאי  ִליִלי ַרּבִ   ? "יֹוֵסי ַהּגְ

ֲחֵזיָתְך, ְוָהא  י ִאיֵליָמא ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה: ָהא ֲאָנא ּדַ ִליִלי ַרּבִ    .ָמֶנה צֹוִריָאַמר ָמֶנה צֹוִרי, ִזיל ַהב ֵליּה ּדְ יֹוֵסי ַהּגְ
יןֵע : ּדְ ְלֵמיְמָרא ּיָ ה ּדַ   ?!ד ַנֲעׂשֶ

   :ְוָהַתְנָיא
ֶפׁש " ָהַרג ֶאת ַהּנֶ ָראּו ֶאָחד ׁשֶ    ,ַסְנֶהְדִרין ׁשֶ

יִנין  ּיָ   ִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ֵעִדים, ּוִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ּדַ
ְבֵרי  יּדִ   . ַטְרפֹון ַרּבִ

י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ
ין ּיָ ה ּדַ ם ֵעִדים ֵהם, ְוֵאין ֵעד ַנֲעׂשֶ   . "ּכּוּלָ

אן לֹא ָקָאַמר  י ַעד כָּ א  ַרּבִ יִנין, ּדְ ַטְרפֹון ֶאּלָ ּיָ   ִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ֵעִדים ּוִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ּדַ
ין  ּיָ ה ּדַ   לֹא ָקָאַמר!  - ֲאָבל ֵעד ַנֲעׂשֶ

  
  

  רש"י

  מתני' 
. הכהו על אזנו התוקע לחבירו

   לשון מורי. ל''א תוקע ממש:
   בושת:. משום נותן לו סלע

. על הלחי כמו הסוטר סטרו
לועו של ישראל בסנהדרין (דף 

   נח:):
. משך ובבכורות (דף לד.) צרם

  שמעתי לשון פוגם: 
. זה הכלל הכל לפי כבודו

בגמרא מפרש קולא היא או 
   חומרא:

. המתין לה עד שראתה שמרה
   עומדת על פתח חצירה:

. שמן קנוי ובו כאיסר שמן
   באיסר:

. כדמפרש יאע''פ שאינו רשא
טעמא בגמרא וכן קוצץ 
בנטיעות אין רשאי דעובר בבל 

   תשחית (דברים כ):
. נטיעה בת שנה שתי חייבין

כסף כדאמר בהכונס (לעיל 
   נח:):

  
  גמ' 

   . כ''ה סלעים ק' זוז:מנה צורי
. שמינית שבמנה מנה מדינה

צורי סלע של מדינה חצי זוז 
כדאמר בשור שנגח (לעיל לז.) 

   ליה כו':חנן בישא תקע 
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ְנָיא ַהִהיא י ּתַ    :כִּ
ָראּו ּבַ  גֹון ׁשֶ ְיָלה, כְּ יָנא ִניְנהוּ ּדְ ּלַ ד ּדִ    .לֹא ְלֶמְעּבַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ְסִביָרא ִלי כְּ  י ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה: ָהא ֲאָנא ּדִ ִליִלי ַרּבִ   ָאַמר ָמֶנה צֹוִרי, ּדְ יֹוֵסי ַהּגְ
ָך, ִזיל ַהב ֵליּה ָמֶנה צֹוִרי.   ַמְסֲהִדי ּבְ   ְוָהא ָסֲהֵדי ּדְ

  
    

  

  רש"י

. ולמחרת כשבאין שראו בלילה
לדון אין דנין אלא ע''פ שמועה 
לפיכך צריך למקצתן להעיד 
ואם אין שם אלא ג' צריך 
להושיב אחרים ולהעיד בפניהם 
אבל ראו ביום עושין ע''פ 
הראייה לרבי טרפון מיד ורבי 
   יהודה הנשיא כרבי טרפון ס''ל:
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ֶפׁש "[ ָהַרג ֶאת ַהּנֶ ָראּו ֶאָחד ׁשֶ    ,ַסְנֶהְדִרין ׁשֶ

יִנין  ּיָ   ִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ֵעִדים, ּוִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ּדַ
ְבֵרי  י ַטְרפֹוןּדִ   . ַרּבִ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה ם ֵעִדים ֵהם, ְוֵאין ֵעד ַנֲעׂשֶ ין ּכּוּלָ ּיָ    ]."ּדַ

  
י ְוָסַבר  "ֲעִקיָבא  ַרּבִ יןּדְ ּיָ ה ּדַ    !?"ֵאין ֵעד ַנֲעׂשֶ

   :ְוָהַתְנָיא
ֶאֶבן אֹו ְבֶאְגרף"" ה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ    – (שמות כא, יח) "ְוִהּכָ

יְמִני ְמעֹון ַהתִּ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ָמסּור ָלֵעָדה ְוָלֵעִדים,    ָמה ֶאְגרֹוף ְמיּוָחד ׁשֶ

ָמסּור ָלֵעָדה ְוָלֵעִדים,  ל ׁשֶ   ַאף ּכָ
ַחת ַיד ָהֵעִדים.  ְצָתה ִמתַּ ּיָ ָרט ְלׁשֶ   ּפְ

יָאַמר לֹו    : ֲעִקיָבא ַרּבִ
ר ַנְפׁשֹו?  הּו, ִאם ַעל ׁשֹוקֹו אֹו ִציּפַ הּו ְוַעל ָמה ִהּכָ ה ִהּכָ ּמָ ּיֹוְדִעין ּכַ הּו, ׁשֶ ין ִהּכָ ְפֵני ֵבית ּדִ   ְוִכי ּבִ

יָרה ּוֵמת,  ג אֹו ֵמראׁש ַהּבִ ַחף ֶאת ֲחֵבירֹו ֵמראׁש ַהּגַ ּדָ   ְועֹוד, ֲהֵרי ׁשֶ
יָרה ין הֹוְלִכין ֵאֶצל ּבִ ית ּדִ ין?  ,ּבֵ ית ּדִ יָרה הֹוֶלֶכת ֵאֶצל ּבֵ   אֹו ּבִ

   !ִאם ָנְפָלה, חֹוֵזר ּובֹוֶנה? ְועֹוד,
הּוא ָמסּור ָלֵעִדים,  א, ָמה ֶאְגרֹוף ְמיּוָחד ׁשֶ   ֶאּלָ

הּוא ָמסּור ָלֵעִדים,  ל ׁשֶ   ַאף ּכָ

טּור ה, ּפָ ל ַמּכֶ ַחת ָידֹו ׁשֶ ְצָתה ֶאֶבן ִמתַּ ּיָ ָרט ִלְכׁשֶ   . "ּפְ
י ָאַמר לֹו " :ָקָתֵני ִמיַהת הּו?ֲעִקיָבא ַרּבִ ה ִהּכָ ּמָ ּיֹוְדִעין ּכַ הּו, ׁשֶ ין ִהּכָ ְפֵני ֵבית ּדִ    ": ְוִכי ּבִ

ְפֵניֶהםָהא  הּו ּבִ יןֵעד  - ִהכָּ ּיָ ה ּדַ   ! ַנֲעׂשֶ
  

יּדְ ִלְדָבָריו  יְמִני ָקָאַמר ַרּבִ ְמעֹון ַהּתִ    .ׁשִ
  .ְוֵליּה ָלא ְסִביָרא ֵליּה 

  
  

  רש"י

. שיכול שמסור לעדה ולעדים
להביאו לב''ד לאומדו אם ראוי 
אגרוף זה לעשות חבלה זו ואם 
אין ראוי לא ישלם שמחמת 

   חלשותו של זה ורכותו נחבל:
. לשיצתה אבן מתחת ידי עדים

שנאבדה מהן וב''ד לא ראוה 
אע''פ שראוה עדים פטור דבעינן 

   אומדנא בב''ד:
. ונהי נמי דאבן בא א''ל ר''ע

   בב''ד:
וכי בפני ב''ד הכהו שיודעין 

. כלומר חשבון כמה הכהו
   המכות שהכהו שיכול לאמוד:

   . על איזה מאבריו:או על מה
. תנוך שכנגד הלב ציפר נפשו

  ונוח הוא לחבל משם:
. בתמיה ב''ד הולכין אצל בירה

וכי הטריח הכתוב ב''ד לצאת 
   מלשכה ולראות אותה:
. קודם או אם נפלה הבירה

שראוה בית דין כלום מצריך 
הכתוב לחזור ולבנות להראות 
גבהה לב''ד אלא אעדים סמכינן 
וכיון דראו עדים סמכינן 
אעדותייהו שאומרים לנו כך 
וכך היה ולא בעינן מסור לעדה 

   אלא לעדים:
פרט לשיצתה אבן מתחת ידי 

. כלומר שנאבד מיד ולא מכה
   ראוה עדים:

. יא הלה את ראשו וקבלהוהוצ
   ל''ג:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

יק " ֵהִמית ְוִהּזִ ם ׁשֶ יֵני ָממֹונֹות.  -ׁשֹור תָּ ִנין אֹותֹו ּדִ יֵני ְנָפׁשֹות, ְוֵאין ּדָ ִנין אֹותֹו ּדִ   ּדָ
יק  ֵהִמית ְוִהּזִ יֵני ְנָפׁשֹות.  -מּוָעד ׁשֶ יֵני ָממֹונֹות, ְוחֹוְזִרין ְוָדִנין אֹותֹו ּדִ ִנין אֹותֹו ּדִ   ּדָ

יֵני ְנָפׁשֹות  יֵני ָממֹונֹות -ָקְדמּו ְוָדנּוהּו ּדִ   . "ֵאין חֹוְזִרין ְוָדִנין אֹותֹו ּדִ
  

יֵני ְנָפׁשֹות ַמאי ָהֵוי? ִליֲהַדר ְוִליַדְייֵניּה נַ    ִמי ָממֹונֹות! ְוִכי ָקְדמּו ְוָדנּוהּו ּדִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יְנהּו לְ  ְחּתִ כַּ ַנןַאׁשְ ֵבי  ַרּבָ ָיְתִבי ְוָקָאְמִרי:  ַרבּדְ   ּדְ

י?    ָהא ַמּנִ
י  יְמִני ִהיא,  ַרּבִ ְמעֹון ַהּתִ   ָאַמר: ּדְ ׁשִ

סּור ָלֵעָדה ְוָלֵעִדים" ּמָ   , "ָמה ֶאְגרֹוף ְמיּוָחד ׁשֶ
יָנא,    צא,א ֵבי ּדִ ָנא ּדְ ֵעיַנן אּוְמּדָ   ַאְלָמא ּבָ

יָנא ֵבי ּדִ ָנא ּדְ ִהיַנן ֵליּה ְלאּוְמּדָ יָנא ִלְקָטָלא, ָלא ַמׁשְ ְגַמר ּדִ יָון ּדִ יַנן ְלִדיֵניּה.  ,ְוָהא כֵּ   ְוָלא ְמַעּנֵ
  

  ְוָאִמיָנא ְלהּו ֲאָנא: 
יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ֲעִקיָבא ַרּבִ

ַמאי ָעְסִקינַ  ַרח.  :ןָהָכא ּבְ ּבָ גֹון ׁשֶ   כְּ
  

ַרח ָעִלים?  ,ִאי ּבָ לֹא ּבְ יֵני ָממֹונֹות ּבְ ְייִניָנא ֵליּה ּדִ יֵני ְנָפׁשֹות, ֵהיִכי ּדָ נּוהּו ּדִ י לֹא ּדָ   כִּ
  

יל ָסֲהֵדי ַקּבֵ   ּוָבַרח.  ,ּדְ
  

ם ,סֹוף סֹוף ּלֵ ּתַ    ?ֵמֵהיָכא ִמׁשְ
  

  ֵמִריְדָיא. 
  

יֵני ,ִאי ָהִכי ם ְנַדְייֵניּה ּדִ ם ֵמִריְדָיא,  ּתָ ּלֵ ּתַ א ְוִנׁשְ ֵריׁשָ   ָממֹונֹות ּבְ
יֵני ְנָפׁשֹות!    ְוָהַדר ְנַדְייֵניּה ּדִ

  
ֵריּה ָאַמר  ֲהָנאּדְ  ַרב ָמִרי ּבְ    :ַרב כָּ

ָמָרּה הּוא -זאת אֹוֶמֶרת: ִריְדָייא  יה ּדְ    .ֲעִלּיָ
  
  

  רש"י

   . ואחר כך הזיק:שהמית אדם
. ואין דנין אותו דיני ממונות

דתם אין משלם אלא מגופו 
   והרי הוא נסקל:

. וחוזרין ודנין אותו דיני נפשות
  ומשלם מן העלייה: 

. אף אלמא בעינן אומדנא דב''ד
לנזקין דהא האי קרא בנזקין 
קאי דכתיב והכה איש את רעהו 
באבן או באגרוף ולא ימות וה''נ 
צריך לאומדו אם ראוי לנגיחות 

   זו:
. בעליו ואין חבין לו כגון שברח

   לאדם שלא בפניו:
. על נגיחות וברח דקביל סהדי

לשלם וכגון הלכך אין לנו ממה 
   דלית ליה נכסי:

. כי לא דנוהו דיני סוף סוף
נפשות מהיכא משתלם הואיל 

   וברח:
. משהין את ומשני מרידיא

השור לחרישה לשכירות ומשלם 
לניזק ואחרי כן ידינוהו דיני 
נפשות אבל קדמו ודנוהו ליסקל 
לא מענינן בדיניה לשהויי 

   לרידיא:
. ואין בגופו עלייה דמרה הוא

אלא כשאר נכסי בעליו של שור 
   ותם אין משלם מן העלייה:
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

  ֵיׁש אֹוֶמד ִלְנָזִקין, אֹו ֵאין אֹוֶמד ִלְנָזִקין? 
  

ָמה,  ָהִכי לֹא ָנְפָקא ְנׁשָ ָמה, ּבְ ָהִכי ָנְפָקא ְנׁשָ ָאְמִדיַנן: ּבְ   ִמי ָאְמִריַנן: ִלְקָטָלא הּוא ּדְ
הּו,  ל ּדְ   ֲאָבל ִלְנָזִקין כָּ

ְלָמא ָנא.  :אֹו ּדִ   לֹא ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָרה ְטָפִחים, " ֵדי ְלָהִמית ֲעׂשָ ׁש ּבֹו ּכְ ּיֵ   ַמה ּבֹור ׁשֶ

ָרה ְטָפִחים.  ֵדי ְלָהִמית ֲעׂשָ ׁש ּבֹו ּכְ ּיֵ ל ׁשֶ   ַאף ּכָ
ָרה ְטָפִחים ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור חּוִתין ֵמֲעׂשָ    :ָהיּו ּפְ

טּור,  - ּוֵמת    ּפָ
ק ּבֹו  יב –הּוּזַ   . "ַחּיָ

יב,  ה ְלַמְעָלה ָקא ָחׁשֵ ּטָ   ַמאי ָלאו ִמּמַ
   :ְוָהִכי ָקָאַמר

ָרה  ַפח ְוַעד ֲעׂשָ א -ִמּטֶ א ,ִמיָתה ֵליכָּ    .ְנָזִקין ִאיכָּ
הּו, : ְלָמאַא  ל ּדְ   ִלְנָזִקין כָּ

ּה  ַמע ִמיּנָ   ֵאין אֹוְמִדין ִלְנָזִקין. : ׁשְ
  

  לֹא, 
יב,  ה ָקא ָחׁשֵ ְעָלה ְלַמּטָ   ִמּמַ

   :ְוָהִכי ָקָאַמר
ָרה  א,  -ֲעׂשָ   ִמיָתה ִאיכָּ

א ָרה ּפּוְרּתָ חֹות ֵמֲעׂשָ א,  - ּפָ   ְנָזִקין ִאיָתא, ִמיָתה ֵליכָּ
  ֵיׁש אֹוֶמד ִלְנָזִקין,  :ּוְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלךָ 

ֵעיַנן יּה ּבָ ָקה ּבֵ ּזְ ִמיּתַ י ֵהיִכי ּדְ    .ְוָכל ִמיֵדי ּוִמיֵדי כִּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
אֹו, ַעל ָאְזנֹו ְוֵחיְרׁשֹו " הּו ַעל ֵעינֹו ְוִסיּמְ ֶהן ְלֵחיר -ִהּכָ   .ּותֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ
ֶנֶגד ָאְזנֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע  ֶנֶגד ֵעינוֹ ּכְ  ֶהן ְלֵחירּות -  ְוֵאינֹו רֹוֶאה, ּכְ    ."ֵאין ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ

  ַמאי ַטֲעָמא? 
ָנא? ָבֵעיַנן אּוְמּדָ ּום ּדְ   ָלאו ִמׁשּ

ּה  ַמע ִמיּנָ ָנא ִלְנָזִקין.  :ּוׁשְ   ֵיׁש אּוְמּדָ
  

  לֹא, 
ָאְמִריַנן:  ּום ּדְ   ִמׁשּ

יּה.  ַאְבֵעית ַנְפׁשֵ   הּוא ּדְ
  

ְדַתְנָיא    :כִּ
ְבִעית ֶאת ֲחֵבירֹו " ַמִים,  -ַהּמַ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ יֵני ָאָדם ְוַחּיָ טּור ִמּדִ   ּפָ

יַצד?    ּכֵ
ָאְזנֹו ְוֵחיְרׁשוֹ  ַקע ּבְ טּור,  - תָּ   ּפָ

ָאְזנֹו ְוֵחיְרׁשֹו  יב -ֲאָחזֹו ְוָתַקע ּבְ   . "ַחּיָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ד. " ָבִרים אֹוְמִדין אֹותֹו ְונֹוְתִנין לֹו ִמּיָ ה ּדְ ָ   ֲחִמׁשּ

ֶבת  א.  - ִריּפּוי ְוׁשֶ ְתַרּפֵ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ֶנה  ,ֲאָמדּוהוּ  ֲאָמדּוהּו,  - ְוהֹוֵלךְ ְוָהָיה ִמְתַנּוְ מֹו ׁשֶ א ּכְ   ֵאין נֹוְתִנין לֹו ֶאּלָ

ֲאָמדּוה -ֲאָמדּוהּו ְוִהְבִריא  ֶ ל ַמה ׁשּ   . "וּ נֹוְתִנין לֹו ּכָ
ּה: ֵיׁש אֹוֶמד ִלְנָזִקין!  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  

  רש"י

. דכתיב לקטלא הוא דאמדינן
ימות בה הכהו באבן יד אשר 

   (במדבר לה):
. אין אומדין דאפי' אבל לנזקין

אין חפץ זה ראוי להיזק זה 
   חייב דזמנין דאתזק בכל דהו:

   . סתם בור י' טפחים:[מה בור]
. הא דקתני אם היו מאי לאו

   פחותים אם הוזק בו חייב:
. אלמא מלמטה למעלה קחשיב

   בטפח הוי היזק:
. הכהו בכותל כנגד כנגד עינו

   עינו של זה:
. ובהכי לא בעי דבעינן אומדנא

לאסתמויי אלא מזליה הוא 
   דאתרע ליה:

   . מעשה דידיה הוא:אחזו
ת''ש חמשה דברים אומדין 

. לא גרסינן נזק ונותנין לו כו'
  וצער ובושת:

. וריפוי ושבת עד שיתרפא
כלומר צריכין ב''ד לאמוד כמה 
ראוי להיות נופל למשכב בחולי 

ת זה ליתן לו מיד זה ומחייבין א
כל ריפוי ושבתו ומזונות 

   הצריכין לו עד שיתרפא:
. לזמן מועט והם והבריא

   אמדוהו לזמן מרובה:
. נותן לו כל מה שאמדוהו

   דמשמיא רחימו עליה:
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ה לֹא ִמְקַצר  ּמָ ה, כַּ ה ִליְקַצר ִמיָהא ַמכָּ ּמָ ְבָרא כַּ ֵעי ָלן -ְלֵמיַמד ּגַ    ,לֹא ָקא ִמּבָ
אי ָאְמִדיַנן. ּדְ    ַוּדַ

ֲעָיא ָלן י ָקא ִמּבָ   ְלֵמיַמד ַחְפָצא ִאי ָעֵביד ַהאי ִנְזָקא, אֹו לֹא, ַמאי?  :כִּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יְמִני" ְמעֹון ַהתִּ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ָמסּור ָלֵעָדה ְוָלֵעִדים,    ָמה ֶאְגרֹוף ְמיּוָחד ׁשֶ
ל ְמיּוָחד    , "ָמסּור ָלֵעָדה ְוָלֵעִדיםׁשֶ ַאף ּכָ

ּה  ַמע ִמיּנָ   ֵיׁש אֹוֶמד ִלְנָזִקין.  :ׁשְ
ַמ  ּה ׁשְ    .ע ִמיּנָ

  

  רש"י

. נופל למשכב כמו מקצר
   אקצירי (ר''ה דף טז.):
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    :ָאַמר ָמר

ֲאָמדּוהוּ  -ֲאָמדּוהּו ְוִהְבִריא " ֶ ל ַמה ׁשּ   . "נֹוְתִנין לֹו ּכָ
  

יַע ֵליּה ְלָרָבא,    ְמַסּיֵ
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

א ּדְ ַהאי ַמאן  ח ְלַפְלּגָ י יֹוָמא, ְוִאיְתּפַ יֹוָמאֲאָמדּוהּו ְלכּוּלֵ    ,ּדְ
א    ,ְוָקא ָעֵביד ֲעִביְדּתָ

י יֹוָמא כּוּלֵ    ,ָיֲהִביַנן ֵליּה ּדְ
ַרֲחִמי ֲעֵליּה  א הּוא ּדְ ַמּיָ    .ִמן ׁשְ

  
  
  

  רש"י

   . נתרפא:אתפח
  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

186

        צא, אצא, אצא, אצא, א .115
יַע ּבֹו " ּנוּ [ֶהֱעִביר וְ , ָהרֹוקָרַקק ְוִהּגִ יתֹו ִמּמֶ ע ֵמאֹות זּוז – ... ַטּלִ   ] "נֹוֵתן לֹו ַאְרּבַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
א ּבוֹ  נּו ֶאּלָ ִבְגּדֹו לֹא.  ,לֹא ׁשָ   ֲאָבל ּבְ

  
ְדָבִרים?  יׁש ּבִ ּיֵ י ּבִ   ְוֶניֱהֵוי כִּ

  
ֵמיּה  ְ ַמַעְרָבא ִמׁשּ יּדְ ָאְמִרי ּבְ ר ָאִבין ַרּבִ   , יֹוֵסי ּבַ

ְדָבִרים  יׁשֹו ּבִ ּיְ לּום -זאת אֹוֶמֶרת: ּבִ טּור ִמכְּ   .  ּפָ
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ָלל["   . "ַהּכל ְלִפי ְכבֹודוֹ  :]ֶזה ַהּכְ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
א ָקָאַמר, אֹו ְלחּוְמָרא ָקָאַמר?  א ְלקּוּלָ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ

  
א ָקָאַמר א ָעִני  :ְלקּוּלָ ִאיכָּ י ַהאי, ּדְ ּדְ ַקל ּכּוּלֵ ֵעי ְלִמׁשְ   לֹא ּבָ

ְלָמא ְלחּוְמָרא ָקָאַמר ָבֵעי ְלֵמיַתב ֵליּה ְטֵפי?  :אֹו ּדִ יר ּדְ א ָעׁשִ ִאיכָּ   ּדְ
  

א  ַמעּתָ    :ׁשְ
ָקָאַמר    ֲעִקיָבא:  יַרּבִ ִמּדְ

ְכֵסיֶהם, " ְרדּו ִמּנִ ּיָ ֵני חֹוִרין ׁשֶ ִאיּלּו ֵהן ּבְ ָרֵאל רֹוִאין אֹוָתן ּכְ ִיׂשְ ּבְ ים ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ֲעִנּיִ
ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ֵהם ּבְ   , "ׁשֶ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָקָאַמר :ׁשְ א ְלקּוּלָ א ַקּמָ ּנָ    .ּתַ
ַמע  ּה ׁשְ    .ִמיּנָ

   

  רש"י

. מדקאמר ר''ע אפי' לעניים כו'
וחזינא דלא חייב לתת לפורע 
ראש האשה אלא ארבע מאות 
זוז כת''ק שמע מינה תנא קמא 
לקולא קאמר דלעני לא יהבינא 
כולי האי וקאמר ליה ר' עקיבא 
לעני נמי יהבינא הכי ומעשה 
באחד שפרע ראש האשה עניה 

שיעורא  כו' דאי ס''ד האי
דארבע מאות דת''ק אפחות 
שבעניים קאמר והכל לפי כבודו 
לחומרא קאמר למיתב טפי 
לעשירים וקאתי ר''ע למימר 
אפילו עני שבישראל יטול יותר 
מארבע מאות זוז אמאי לא 
מחייב ליה לפורע ראש האשה 

   למיתב טפי:
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ה " ָ ַרע ראׁש ָהִאׁשּ ּפָ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ּוק, [ּוַמֲעׂשֶ ׁשּ   ּבַ

את ִלְפֵני  י ֲעִקיָבאּבָ ע ֵמאֹות זּוז. ַרּבִ ן ָלּה ַאְרּבַ יבֹו ִליתֵּ   , ְוִחּיְ
ן ִלי ְזַמן י, תֵּ   . ]"ְוָנַתן לֹו ְזַמן ,ָאַמר לֹו: ַרּבִ

   !ְזַמן?ּוִמי ָיֲהִביַנן 
יְוָהָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ

לֹות!    ֵאין נֹוְתִנין ְזַמן ְלַחּבָ
  

ֵריּה ָממֹוָנא,  ַחּסְ ָלה, ּדְ י ָלא ָיֲהִביַנן ֵליּה ְזַמן ְלַחּבָ   כִּ
ת,  ֵריּה ָממֹוָנא ָיֲהִביַנן.  ּדְ ֲאָבל ְלבֹוׁשֶ   לֹא ַחּסְ
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ַתח ֲחֵצָרּה, " ָמָרּה עֹוֶמֶדת ַעל ּפֶ ֶמן, [ׁשְ ר ׁשֶ ִאיסַּ ָפֶניָה, ּובֹו ּכְ ד ּבְ ר ֶאת ַהּכַ ּבֵ   ְוׁשִ

ּה.  ַחת ָיָדּה ַעל ראׁשָ ַחת ּוַמּנַ ּה ְוָהְיָתה ְמַטּפַ ָתה ֶאת ראׁשָ יּלְ   ּגִ
י ֶהֱעִמיד ָעֶליָה ֵעִדים, ּוָבא ִלְפֵני  ע ֵמאֹות זּוז?ֲעִקיָבאַרּבִ    !, ָאַמר לֹו: ָלזֹו ֲאִני נֹוֵתן ַאְרּבַ

לּום.    ָאַמר לֹו: לֹא ָאַמְרתָּ ּכְ
ַעְצמוֹ  אי  ,ַהחֹוֵבל ּבְ ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ טּור,  - ַאף ַעל ּפִ   ּפָ

ָחְבלּו ּבֹו  יִבים,  -ֲאֵחִרים ׁשֶ   ַחּיָ
 ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ טּור,  -אי ְוַהּקֹוֵצץ ְנִטיעֹוָתיו ַאף ַעל ּפִ   ּפָ

יִבין –ֲאֵחִרים    ]."ַחּיָ
  

   :ְוָהַתְנָיא
י ָאַמר לֹו "   : ֲעִקיָבאַרּבִ

ָיְדָך,  יִרים ְוֶהֱעֵליָת ֶחֶרס ּבְ ַמִים ַאּדִ   ָצַלְלתָּ ּבְ
ַעְצמוֹ ָא  אי ַלֲחבל ּבְ ַ   ! "ָדם ַרׁשּ
  

  , ָרָבאָאַמר 
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

אן  ָלה,  - כָּ ַחּבָ   ּבְ
אן  ת.  - כָּ בֹוׁשֶ   ּבְ

  
ת הּוא בֹוׁשֶ      !ְוָהא ַמְתִניִתין ּבְ

טּור"ְוָקָתֵני:    צא,ב אי ּפָ ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ ַעְצמֹו ַאף ַעל ּפִ   ! "ַהחֹוֵבל ּבְ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה 
ת,  ֲעָיא ּבֹוׁשֶ יׁש ֶאת ַעְצמֹו, ּדְ לֹא ִמּבָ אי ְלַבּיֵ ַ   ָאָדם ַרׁשּ

ָלה,  א ֲאִפיּלּו ַחּבָ אּדְ ֶאּלָ ַ ַעְצמוֹ ֵאין ָאָדם ַרׁשּ    ,י ַלֲחבל ּבְ
ָחְבלּו ּבֹו  יִבין.   - ֲאֵחִרים ׁשֶ   ַחּיָ

   
  

ַעְצמֹו?  אי ַלֲחבל ּבְ ַ   ְוֵאין ָאָדם ַרׁשּ
   :ְוָהַתְנָיא

ַעְצמֹו ְולֹא ֵהַרע" ע ְלָהַרע ּבְ ּבַ טּור?  ,ָיכֹול ִנׁשְ   ְיֵהא ּפָ
ְלמּוד לֹוַמר:    . ְרׁשּותַמה ֲהָטָבה ְרׁשּות, ַאף ֲהָרָעה  - (ויקרא ה, ד) "ְלָהַרע אֹו ְלֵהִטיב"תַּ

ַעְצמֹו ְולֹא ֵהַרע ע ְלָהַרע ּבְ ּבַ   ! "ָאִביא ִנׁשְ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ַתֲעִנית"ּבְ  ב ּבְ   . "ֵאׁשֵ
  

י ֲהָרַעת ֲאֵחִרים  ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ ַתֲעִנית, הֹ לְ  -ּדִ יָבם ּבְ   ׁשִ
ַתֲעִניָתא?    !ֲאֵחִרים ִמי מֹוִתיב ְלהּו ּבְ

  
רֹוָנא.  ,ִאין ִאְנּדְ ק ְלהּו ּבְ ְמַהּדַ   ּדִ

  
  ְוָהַתְנָיא: 

  ֵאיֶזהּו ֲהָרַעת ֲאֵחִרים? "
לֹוִני ְוֶאְפַצע ֶאת מֹוחֹו" ה ּפְ   ! .""ַאּכֶ

  
ֵאי ִהיא,  ּנָ א ּתַ   ֶאּלָ

ַעְצמֹו,  אי ַלֲחבל ּבְ ַ ָאַמר: ֵאין ָאָדם ַרׁשּ א ְלַמאן ּדְ ִאיכָּ   ּדְ
א  ַ ְוִאיכָּ ָאַמר: ָאָדם ַרׁשּ ַעְצמֹו. ַמאן ּדְ   אי ַלֲחבל ּבְ

  
א  ּנָ ַמְעּתָ ֵליּה ּדְ ַמאן ּתַ אי ַלֲחֹב"ָאַמר: ּדְ ׁשָ ַ ַעְצמוֹ ֵאין ָאָדם ַרׁשּ   ? "ל ּבְ

  רש"י

יגעת . כלו' צללת במים אדירים
לפטור עצמך ולא העלית בידך 
כלום שברי חרסים אין ראוים 

   לכלום:
  . אין רשאי: חבלה

. דהואיל ואדם לא מבעיא בושת
רשאי לחבול בעצמו כי בייש 
בעצמו וביישו ביה אחרים לא 

   מפטרי בהכי:
. חבלה אלא אפי' החובל בעצמו

ממש דאין רשאי בה ואיכא 
למימר הואיל ומקולקל הוא 

ד לא נחייבו אחריני דאין מקפי
   עלוי' אפ''ה חייבין:

. בשבועות (דף מה הטבה רשות
כז.) מפרש ליה לקרא דלא 

   מתוקם אלא בדבר הרשות:
. דכוותיה גבי הרעת אחרים

דקתני התם יכול נשבע להרע 
לאחרים ולא עשה יהא חייב 
ת''ל להרע או להטיב מה הטבה 

   רשות בשבועות (שם) כו':
ר ואין . סוגרן בחדדמהדק להו

   להם מה לאכול:
  
  
  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

190

ַתְנָיאִאיֵליָמא  א הּוא, ּדְ ּנָ    :ַהאי ּתַ
ְמֶכם ְלַנְפׁשֵתיֶכם ֶאְדרׁש""   , (בראשית ט, ה) "ְוַאְך ֶאת ּדִ

י   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ד ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְמֶכם ִמּיַ   ? "ֶאְדרׁש ֶאת ּדִ

  
אֵני!    ְוִדְלָמא ְקָטָלא ׁשָ

  
ַתְנָיא א הּוא, ּדְ ּנָ א ַהאי ּתַ    :ֶאּלָ

ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי. " ת, ְולֹא ִמּדַ   ְמָקְרִעין ַעל ַהּמֵ
י ָאַמר    : ֶאְלָעָזרַרּבִ

אי ת יֹוֵתר ִמּדַ ַהְמָקֵרַע ַעל ַהּמֵ י, ׁשֶ ַמְעתִּ    ,ׁשָ
ּום ִחית" :לֹוֶקה ִמׁשּ ל ַתׁשְ    ."(דברים ב, יט) "ּבַ
ן ּגּופוֹ  כֵּ    !ְוָכל ׁשֶ

  
אֵני,  ָגִדים ׁשָ   ְוִדְלָמא ּבְ

ָלא ָהַדר  ְפֵסיָדא ּדְ    .הּואּדִ
  

י ָהא  י ּדְ כִּ דּוָתא יֹוָחָנןַרּבִ    .ָקֵרי ְלָמאֵני ְמַכּבְ
אוְ  יֵני ִהיְזֵמי ְוִהֵגא, ַמְדִלי ְלהּו ְלָמאֵניּה,  ַרב ִחְסּדָ י ּבֵ ד ֲהָוה ַמְסּגֵ   כַּ

  ָאַמר: ֶזה ַמֲעֶלה ֲארּוָכה, ְוֶזה ֵאינֹו ַמֲעֶלה ֲארּוָכה! 
  

א ַהאי ּתַ  ַתְנָיאֶאּלָ א הּוא, ּדְ    :ּנָ
יָאַמר " ָּפר ַרּבִ ִר  ֶאְלָעָזר ַהּקַ י: ּבְ   ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר ֶפׁש" ?ַמה תַּ ר ָחָטא ַעל ַהּנָ ר ָעָליו ֵמֲאׁשֶ   ? (במדבר ו, יא) "ְוִכּפֶ
ֵאיֶזה ֶנֶפׁש ָחָטא ֶזה?    ְוִכי ּבְ

ִין יֵער ַעְצמֹו ִמן ַהּיַ ּצִ א ׁשֶ    .ֶאּלָ
ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר:    ַוֲהלֹא ּדְ

ִין  א ִמן ַהּיַ ּלא ִציֵער ַעְצמֹו ֶאּלָ ה ׁשֶ   ִנְקָרא חֹוֵטא,  -ּוַמה ּזֶ
ָברַה  ל ּדָ ה - ְמַצֵער ַעְצמֹו ִמּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ   . "ַעל ַאַחת ּכַ

   
  

  רש"י

. מיד לנפשותיכם אדרוש
   עצמכם אדרוש:

   . בנזיר כתיב:וכפר עליו
. משמע שחטא בנפש על הנפש

   אדם:
. המסגף עצמו מכל דבר

   בתענית:
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        צא, בצא, בצא, בצא, ב .119
אי [ַהּקֹוֵצץ ְנִטיעֹוָתיו " ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ טּור,  -ַאף ַעל ּפִ   ּפָ

יִבין –ֲאֵחִרים    . ]"ַחּיָ
  

ֵני  ר ָחָנהּתָ ר ּבַ ה ּבַ יּה  ַרּבָ   : ַרבּדְ ַקּמֵ
   !ְנִטיעֹוַתי ָקַצְצתָּ  ׁשֹוִרי ָהַרְגתָּ "

ה ָאַמְרתָּ ִלי ְלהֹוְרגוֹ  ה ָאַמְרתָּ ִלי ְלקֹוְצצֹו  ,ַאתָּ טּור –ַאתָּ   . "ּפָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י ְלִבְרָייָתא!  ְבַקּתְ ַחּיֵ ן, ָלא ׁשָ   ִאם כֵּ

ִמיֵניּה?!  ל כְּ   כָּ
  

   ?ָאַמר ֵליּה: ִאיְסְמֵייּה 
  

  ָאַמר ֵליּה: לֹא, 
ם ַמְתִניָתךְ  ַתְרּגֵ ׁשֹור ָהעֹוֵמד ַלֲהִריָגה, ּוְבִאיָלן ָהעֹוֵמד ִלְקִציָצה. : ּתְ   ּבְ

  
  ִאי ָהִכי, 

  ַמאי ָקא ָטֵעין ֵליּה? 
  

ָאַמר  ֵעיָנא ְלֶמיֲעַבד ָהא ִמְצָוהּדְ    .ֵליּה: ֲאָנא ּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ַפךְ " ה"" ""ְוׁשָ ַפךְ  - ויקרא יז, יג)( 36ְוִכּסָ ָ ׁשּ ה,  ִמי ׁשֶ   ְיַכסֶּ

ה,  ַחט, ְוָקַדם ֲחֵבירֹו ְוִכסָּ ָ ׁשּ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ּוַמֲעׂשֶ
יבֹו  ְמִליֵאלְוִחּיְ ן ּגַ ָרה ְזהּוִבים ַרּבָ ן לֹו ֲעׂשָ    ."ִליתֵּ

   
  

                                                             
36
  .דמו וכסהו בעפר""ושפך את  

  רש"י

   . שור שהמית:עומד להריגה
. אשירה או כל עץ עומד לקציצה

הנוטה לרה''ר ומתיירא שמא 
  יפול על אדם וימות:

. אנא בעינא למיעבד הא מצוה
וכי טעין ליה היאך אתה אמרת 
לי להרגו מסתמא קושטא 
קאמר דכיון דלהכי קאי לא 
קפיד כולי האי ואינשי הוא 

   דאינשי. רובע. הקב:
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  : ַרבָאַמר 

א  ָטַען ַקּבָ יְקָלא ּדְ    37.ָאסּור ְלִמְקְצֵציּה  -ּדִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
צֹו? " ַזִית ְולֹא ְיַקּצְ ה ְיֵהא ּבְ ּמָ   ּכַ

   !"רֹוַבע
  

יִבי ֲחׁשִ אֵני ֵזיִתים, ּדַ    .ׁשָ
  

י ָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ
ִכיב  ִרילֹא ׁשְ יְבַחת ּבְ ֵאיְנָתא ,ׁשִ ַקץ ּתְ א ּדְ ּה.  ֶאּלָ לֹא ְזַמּנָ   ּבְ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ָדִמיםוְ  ה ּבְ ר– ִאם ָהָיה ְמעּוּלֶ    .מּוּתָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ַדע"" ר ּתֵ    ִאיַלן ַמֲאָכל,ֶזה  – (ויקרא יז, כ) 38"ַרק ֵעץ ֲאׁשֶ

י לֹא ֵעץ ַמֲאָכל הּוא"    .ֶזה ִאיַלן ְסָרק - (ויקרא יז, כ) "ּכִ
ָבר ל ּדָ ּסֹופֹו ְלַרּבֹות ּכָ    ,ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר י לֹא ֵעץ ַמֲאָכל" ַמה תַּ ים ְסָרק "ּכִ   .  ַמֲאָכלְל ? ְלַהְקּדִ
ָדִמיםָיכֹול ֲאִפיּלּו    צב,א ה ּבְ   ? ְמעּוּלֶ

ְלמּוד לֹוַמר:   . "ק""ַר  תַּ
  
  

מּוֵאל ְמֵרי.  ׁשְ   ַאְייֵתי ֵליּה ֲאִריֵסיּה ּתַ
ַחְמָרא. ָאַמר ֵליּה: ַמאי ַהאי?  הּו ַטֲעָמא ּדְ   ָאֵכיל, ָטֵעים ּבְ

יֵני ּגּוְפֵני ַקְייִמי.    ָאַמר ֵליּה: ּבֵ
י ַהאי?  ַחְמָרא ּכּוּלֵ י ּבְ   ָאַמר: ַמְכֲחׁשִ

  ְלָמָחר ַאְייֵתי ִלי ִמּקּוַרְייהּו. 
  

א י ּגּוְפֵני.  ַרב ִחְסּדָ אֵלי ּבֵ   ֲחָזא ּתָ
ְקֵלי ,ָאַמר ֵליּה ַלֲאִריֵסיּה: ָעְקִריְנהוּ  ְקֵלי ָלא ָקֵני ּגּוְפֵני ,ּגּוְפֵני ָקֵני ּדִ    .ּדִ

   
  
  
  

                                                             
37
 .דברים כ, יט)( תצור אל עיר... לא תשחית את עצה""כי  
38
  ."רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וכרת" 

  רש"י

. דמיו ואם היה מעולה בדמים
יקרים לבנין יותר משבח 

   פירותיו:
. קרא יתירא רק עץ אשר תדע

הוא דהוה לי' למכתב רק אשר 
   לא הוא מאכל:

. וה''ק רק עץ אשר זה עץ מאכל
תדע אם אינך יודע קרוב למצור 
אלא הוא קחנו ואפילו הוא של 

  מאכל: 
. מעולה בדמיםיכול אפי' 

לקורה יותר מפירות יהא סרק 
   קודם לו:

   . מיעט הקדמה:ת''ל רק
. מקור שלהן ועיקרן מקורייהו

ל''א הבא לי קור שהוא רך 
לאכול וגדל סביב שרשיו כלומר 
כלה עיקרם מפני שמפסיד 

   ונאכל את הקור:
. מדמי היין גופני קני דיקלי

יכולין אנו לקנות קרקעות 
גופני אין  ואילו דקלי לא קני

  שבחן עולה אלא לדבר מועט:
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ָנה         ִמׁשְ

הּוא י ׁשֶ   נֹוֵתן לֹו,  ַאף ַעל ּפִ
ּנּו,  ׁש ִמּמֶ ַבּקֵ ּיְ   ֵאין ִנְמַחל לֹו ַעד ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ת"ׁשֶ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ   . (בראשית כ, ז)וגו'  39"ְוַעּתָ
הּוא ַאְכָזִרי?  ִאם לֹא ָמַחל לֹו ׁשֶ ִין ׁשֶ   ּוִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ל ַאְבָרָהם ֶאל ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ א ֱאלִֹהים ֶאת ֲאִביֶמֶלְך""ַוּיִ ְרּפָ   . יז)(בראשית כ, וגו'  ָהֱאלִֹהים ַוּיִ
ר ֶאת ַרְגִלי"   :ָהאֹוֵמר ּבֵ א ֶאת ֵעיִני", "ְקַטע ֶאת ָיִדי", "ׁשַ יב –"ַסּמֵ   .ַחּיָ

יב.  - ַעל ְמָנת ִלְפטֹור" "   ַחּיָ
י"  ּדִ ר ֶאת ּכַ ּבֵ סּוִתי", "ׁשַ יב,  -"ְקַרע ֶאת ּכְ   ַחּיָ

טּור.  -  "ִלְפטֹורַעל ְמָנת "   ּפָ
לֹוִני ַעל ְמָנת ִלְפטֹור"  ן, ְלִאיׁש ּפְ ה ּכֵ יב,  -"ֲעׂשֵ   ַחּיָ

ָממֹונוֹ  ין ּבְ גּופֹו ּבֵ ין ּבְ   .  ּבֵ
   

ָמָרא   ּגְ
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּתֹו, " ֵמי בֹוׁשְ ָאְמרּו ּדְ ל ֵאּלּו ׁשֶ   ּכָ
ּנּו,  -ֲאָבל ַצֲערֹו  ׁש ִמּמֶ ַבּקֵ ּיְ עֹוָלם, ֵאין ִנְמַחל לֹו ַעד ׁשֶ ּבָ ל ֵאיֵלי ְנָביֹות ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ֵהִביא ּכָ

ֱאַמר: ּנֶ ַעְדָך" ׁשֶ ל ּבַ ּלֵ י ָנִביא הּוא ְוִיְתּפַ ת ָהִאיׁש ּכִ ב ֵאׁשֶ   . "ז)(בראשית כ,  "ָהׁשֵ
  
ֵעי ּדְ  ת ַאֵחר לֹא ּבָ ֵעי ַאֲהדּוֵרי, ֵאׁשֶ ת ָנִביא ּבָ    !ַאֲהדּוֵרי?ֵאׁשֶ
  

י ָאַמר  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ָאַמר  ׁשְ    :יֹוָנָתןַרּבִ
ת ָהִאיׁש" ב ֵאׁשֶ ל ָמקֹום.  - "ָהׁשֵ   ִמכָּ

  
 : ֲהרגּוְדָקא ָאְמַרּתְ יק ּתַ ם ַצּדִ    ?"ֲהגֹוי ּגַ

   !ה) - ד(בראשית כ,  ֲהלֹא הּוא ָאַמר ִלי ֲאחִֹתי ִהיא ְוִהיא ַגם ִהוא ָאְמָרה ָאִחי הּוא"
ד"ָנִביא הּוא" ה ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו,  :, ּוְכָבר ִליּמֵ ִתּיָ א ָלִעיר, ַעל ִעְסֵקי ֲאִכיָלה ּוׁשְ ּבָ   ַאְכְסַנאי ׁשֶ

ּתֹו ׁשֹוֲאִלין אֹותוֹ  ָך ִהיא? ֲאחֹוְתָך ִהיא?  :אֹו ַעל ִעְסֵקי ִאׁשְ ּתְ   ִאׁשְ
ֱהָרג ּנֶ אן ְלֶבן נַח ׁשֶ ָהָיה לֹו ִלְלמֹוד ְולֹא ָלַמ , ִמכָּ   ד. ׁשֶ

  
י ָעצֹ  40"ר ָעַצר ה'"ּכִ

  . יח) (בראשית כ, 
י ָאַמר    : ֶאְלָעָזרַרּבִ

לּו  י ֲעִצירֹות ַהּלָ ּתֵ ה?  -ׁשְ   ָלּמָ
ִאיׁש  ְכַבת ֶזַרע, : ַאַחת ּבְ   ׁשִ

ה ָ ִאׁשּ ִים ּבְ ּתַ ְכַבת ֶזַרע ְוֵליָדה.  :ׁשְ   ׁשִ
  

ָנא:  ַמְתִניָתא ּתָ   ּבְ
ִאיׁש " ִים ּבְ תַּ ים,  :ׁשְ ְכַבת ֶזַרע ּוְקַטּנִ   ׁשִ

ה ָ ִאׁשּ ה ּבְ לׁשָ ְכַבת ֶזַרע: ׁשְ ים ְוֵליָדהוּ  ,ׁשִ   . "ְקַטּנִ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
ִאיׁש  לׁש ּבְ ְכַבת ֶזַרע :ׁשָ ים ,ׁשִ ַעת ,ּוְקַטּנִ    .ּוִפי ַטּבַ

ה ָ ִאׁשּ ָעה ּבְ ְכַבת ֶזַרע :ַאְרּבָ ַעת. ,ׁשִ ים ּוִפי ַטּבַ   ְוֵליָדה, ּוְקַטּנִ
   

ַע  ל ֶרֶחם""ּבְ    ד ּכָ
ֵבי  י ָאְמִרי ּדְ איַרּבִ   : ַיּנַ

יָצָתּה  יָלה ּבֵ ית ֲאִביֶמֶלְך לֹא ִהּטִ ל ּבֵ ְרְנגֹוֶלת ׁשֶ    .ֲאִפיּלּו ּתַ
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ת   ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ ת "ְוַעתָּ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ ת "ְוַעתָּ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ ת "ְוַעתָּ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ  ....""""האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך"ְוַעתָּ
40
י ָעצר ָעַצר ה'   י ָעצר ָעַצר ה' "כִּ י ָעצר ָעַצר ה' "כִּ י ָעצר ָעַצר ה' "כִּ   .""""בעד כל רחם לבית אבימלך"כִּ

  רש"י

  מתני' 
. סתמא אע''פ שהוא נותן לו כו'

  היא ולא ר' עקיבא קאמר לה:
   . בגמ' מפרש לה:על מנת לפטור

  
  גמ' 

. סלע מנה כל אלו שאמרו
ומאתים וד' מאות דמי בושת 

   הן:
. שדואג על בושתו אינו אבל צער
   נמחל לו:

. דרך ארץ ולא שהיה לו ללמוד
למד מדקאמר ליה רחמנא נביא 
הוא דמשמע אין ממש בדבריך 

   וראוי אתה ליהרג:
. שבמעי אשה לא שכבת זרע

   יכולה לפלוט:
   . נקב הגדולים לפנות:פי טבעת



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ

ַנן:  ֲאמּור ַרּבָ ָתא ּדַ   ְמָנא ָהא ִמיּלְ
ה" ִחיּלָ ָבר, הּוא ַנֲעָנה ּתְ ׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵבירֹו ְוהּוא ָצִריְך ְלאֹותֹו ּדָ ל ַהְמַבּקֵ   ? "כָּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְכִתיב:  ַעד ֵרֵעהּו"ּדִ לֹו ּבְ ּלְ ִהְתּפַ בּות ִאּיֹוב ּבְ ב ֶאת ׁשְ   . (איוב מב, י) "וה' ׁשָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ַאּתְ ָאְמַרּתְ ֵמָהָתם, ַוֲאָנא ָאִמיָנא ֵמָהָכא: 
א ֱאלִֹהים ֶאת ֲאִביֶמֶלְך  ְרּפָ ל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאלִֹהים ַוּיִ ּלֵ ְתּפַ ּתֹו ְוַאְמהֹוָתיו""ַוּיִ   , (בראשית כ, יז) ְוֶאת ִאׁשְ

ר ָאָמר": ּוְכִתיב ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת ׂשָ   , כא, א)(בראשית וגו'  "ַוה' ּפָ
ר " ֲאׁשֶ   . ַאְבָרָהם ֶאל ֲאִביֶמֶלךְ  - "ָאַמרּכַ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ָרָבא"ְמָנא ָהא ִמיּלְ ֲהֵדי הּוָצא ָלֵקי כְּ   ? "ּבַ

  
  : ָאַמר ֵליּה 
ְכִתיב:  י ְנֻאם ה'"ּדִ ם ּבִ ְעּתֶ ׁשַ ֶכם ּפְ ּלְ ה ָתִריבּו ֵאָלי ּכֻ   . (ירמיה ב, כט) "ָלּמָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ַאּתְ ָאְמַרּתְ ֵמָהָתם, ַוֲאָנא ָאִמיָנא ֵמָהָכא: 
מר ִמְצֹוַתי ְותֹורָתי" ם ִלׁשְ   . שמות טז, כח)( "ַעד ָאָנה ֵמַאְנּתֶ

  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
ִתיב:  יםכְּ ה ֲאָנׁשִ ָ 41""ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמׁשּ

  , (בראשית מז, ב) 
ה"ַמאן ִניְנהּו  ָ   ? "ֲחִמׁשּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
י ָהִכי ָאַמר    : יֹוָחָנןַרּבִ

מֹות.  ׁשֵ לּו ּבְ הּוְכּפְ   אֹוָתן ׁשֶ
  

ל!    ְיהּוָדה ַנִמי ִאיְכּפּוֵלי ִמיְכּפַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ל ִאיְכּפַ ֵתיּה הּוא ּדְ    .ְלִמיּלְ

י ָאַמר ּדְ  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ָאַמר  ׁשְ    :יֹוָנָתןַרּבִ
ְכִתיב:  ר""ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָימֹ ַמאי ּדִ   ? ,ז)(דברים לג "ְוזאת ִליהּוָדה" ו) ,לג (דברים ת ִויִהי ְמָתיו ִמְסּפָ

ָארֹון,  ִלין ּבָ ל ְיהּוָדה ְמגּוְלּגָ ר ָהיּו ַעְצמֹוָתיו ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָהיּו ִיׂשְ ָנה ׁשֶ ִעים ׁשָ ל אֹוָתן ַאְרּבָ   כָּ
ׁש ַרֲחִמים.  ה ּוִבּקֵ א מׁשֶ ּבָ   ַעד ׁשֶ

ּיֹוֶדה? ְיהּוָד  ַרם ִלְראּוֵבן ׁשֶ ל עֹוָלם, ִמי ּגָ   ה, ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ד ַמע ה' קֹול ְיהּוָדה" :ִמּיָ ָפא.  - (דברים, לג, ז) "ׁשְ   ַעל ֵאיְבֵריּה ְלׁשָ

ְרִקיָעא א ּדִ ִקי ִלְמִתיְבּתָ    ,(דברים, לג, ז) "ְוֶאל ַעּמֹו ְתִביֶאּנּו" ,לֹא ָהוּו ָקא ַמּסְ
נַ  ֲהֵדי ַרּבָ ָקל ּוִמיְטַרח ּבַ ַנן, ּוְלִמׁשְ   . (דברים, לג, ז) "ָיָדיו ָרב לֹו" ,ןלֹא ֲהָוה ָיַדע ַמאי ָקָאְמִרי ַרּבָ

ִהְלְכָתא,  א ּדְ יּבָ ָתא ַאּלִ ַמְעּתְ ְהֶיה"לא ֲהָוה ָסֵליק ֵליּה ׁשְ ָריו ּתִ   . (דברים, לג, ז) "ְוֵעֶזר ִמּצָ
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ים   ה ֲאָנׁשִ ָ ים "ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמׁשּ ה ֲאָנׁשִ ָ ים "ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמׁשּ ה ֲאָנׁשִ ָ ים "ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמׁשּ ה ֲאָנׁשִ ָ  """"ויציגם לפני פרעה"ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמׁשּ

  רש"י

. מדלא כתיב ויפקוד את פקד
שרה וכתיב פקד משמע פקד 

   כבר תחילה לאבימלך:
. קוץ בהדי הוצא לקי כרבא

הכרוב כשבא לעקרו הגדל אצל 
פעמים שנעקר הכרוב עמו 
ונמצא לוקה בשבילו כלומר 

   שכיני רשע לוקין עמו:
. אף הנביא כולכם פשעתם

   במשמע:
. ומשה ואהרן עד אנה מאנתם

   בכלל:
. אותם שהוכפלו שמותם

בברכת משה דן זבולון גד ואשר 
ונפתלי הודיעך הכתוב שחלשים 
שבכולן היו וצריכין חיזוק 

את שמם לחזקם  לפיכך כפל
ואותן הביא יוסף לפני פרעה 
כדי שלא יברור אותם להיות 

   ראשי גייסות ולהטריחם:
. יצאו עצמותיהם כל השבטים

ממצרים ונקברו בארץ ישראל 
שנאמר והעליתם את עצמותי 
מזה אתכם (שמות יג) משמע 
שאף עצמותם העלו ולא נכתב 
יוסף אלא להודיעך שבחו של 
 משה שכל ישראל נתעסקו

   בביזה והוא עסק במצוה:
. לא היה שלדו מגולגלין בארון

קיימת ומחוברת מפני נידוי 
דקאמר ליה ליעקב אם לא 
אביאנו אליך וחטאתי לך כל 
הימים (בראשית מג) ואע''פ 
שנתקיים התנאי נפקא לן 
במסכת מכות (דף יא:) קללת 

  חכם אפי' על תנאי היא באה:
. מדרש אגדה מי גרם לראובן כו'

בתנחומא מכיון שהודה הוא 
יהודה ואמר צדקה ממני עמד 
ראובן ואמר אני בלבלתי יצועי 

   אבי:
. נכנס כל עצם ונתחבר לשפא

למקומו ששף משם לשפא 
אשלוייה שדונא בלע''ז כמו שף 

   מדוכתיה (חולין דף מב:):
. לא הוה אליבא דהלכתא

מסתייעא מילתא למימר 
   מילתא דתהוי הלכתא כוותיה:

. כלומר לא ליה לא הוה סלקא
היה עולה בידו למימר 

   שמעתתא אליבא דהלכתא:
  



  ""החובל –מסכת בבא קמא פרק ח' 
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ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ַתר ַעְנָיא ָאְזָלא ֲעִנּיּוָתא" :ְמָנא ָהא ִמיּלְ   ? "ּבָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְתַנן    :ּדִ
ּכּוִרים " יִרים ְמִביִאין ּבִ ֶסף -ֲעׁשִ ל ּכֶ ל ָזָהב ְוׁשֶ ְקָלתֹות ׁשֶ   , ּבִ

ים  י - ַוֲעִנּיִ ַסּלֵ ל ֲעָרָבה ְקלּוָפה ּבְ    .ְנָצִרים ׁשֶ
ּכּוִרים נֹוְתִנים ַלּכֲהִנים ים ְוַהּבִ ּלִ   . "ַהסַּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

    ַאּתְ ָאְמַרּתְ ֵמָהָתם, ַוֲאָנא ָאִמיָנא ֵמָהָכא: 
  . מה)(ויקרא יג,  "ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא"   צב,ב

  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
ַנן:  ֲאמּור ַרּבָ ָתא ּדַ ֵני "ְמָנא ָהא ִמיּלְ ה, ּוַבחֹוֶרף ִמּפְ ֵני ַהַחּמָ ִיץ ִמּפְ ּקַ ם ֶוֱאכֹול ּבַ כֵּ הַהׁשְ יּנָ    ?"ַהּצִ

י:  ְפָרא כָּ "ְוָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ִמּצַ ין ָרהֹוֵטי ְרהּוט ְולֹא ָמטּו ְלַגְבָרא ּדְ יּתִ   ."ַרךְ ׁשִ
  

ְכִתיב:    ּדִ
ֶמׁש" ָרב ָוׁשָ ם ׁשָ   . (ישעיהו מט, י) "לֹא ִיְרָעבּו ְולֹא ִיְצָמאּו ְולֹא ַיּכֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ַאּתְ ָאְמַרּתְ ֵמָהָתם, ַוֲאָנא ָאִמיָנא ֵמָהָכא: 
ם ֵאת ה' ֱאלֵֹהיֶכם" ה,  - (שמות כג, כה) "ַוֲעַבְדּתֶ ַמע ּוְתִפּלָ ת ׁשְ   זֹו ְקִרּיַ

ל ַמִים,  - (שמות כג, כה) "ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך" ַלח ְוִקיתֹון ׁשֶ ּמֶ ת ּבַ   זֹו ּפַ
אן ְוֵאיָלךְ  ָך" :ִמכָּ ְרּבֶ    .(שמות כג, כה) "ַוֲהִסירִתי ַמֲחָלה ִמּקִ

  
   :ְוַתְנָיא

  זֹו ָמָרה,  - (שמות כג, כה) "ַמֲחָלה""
ָמּה  ה ִנְקָרא ׁשְ   ? "ַמֲחָלה"ְוָלּמָ

ּה,  לָֹשה ֳחָלִאין ֵיׁש ּבָ מֹוִנים ּוׁשְ ְ ׁשּ   ׁשֶ
א ָהִכי ָהווּ  ִגיַמְטִרּיָ    ."ַמֲחָלה" ּבְ

ָלן ל ַמִים ְמַבטְּ ֲחִרית ְוִקיתֹון ׁשֶ ַלח ׁשַ ּמֶ ת ּבַ ן, ּפַ   . "ְוכּוּלָ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
ַנן:  ֲאמּור ַרּבָ ָתא ּדַ יְך מּוׁש 'ֲחָמָרא'ַחְבָרְך ַקְרָייְך "ְמָנא ָהא ִמיּלְ ָפא ְלַגּבֵ   ? ", אּוכָּ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
ְכִתיב:  ַרי :"ַוּיאַמרּדִ ְפַחת ׂשָ ה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי ,ָהָגר ׁשִ    ?ֵאי ִמּזֶ

י ָאנִכי ּבֹוַרַחת" ִבְרּתִ ַרי ּגְ ֵני ׂשָ   , (בראשית טז, ח) ַוּתאֶמר ִמּפְ
  
  

ה לְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ר ָמִריַרּבָ   : ּבַ
י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ים ָאַמָרּה " :ְמָנא ָהא ִמיּלְ יְך ַקּדֵ ִאית ּבֵ ָנָאה ּדְ ָתא ּגְ   ? "ִמיּלְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב   . כד, לד) (בראשית "ַוּיאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאנִכי" :ּדִ
  
  
  
  

  רש"י

. הסלין והבכורין נותנין לכהן
והעשירים לא היו נותנין 

   קלתותיהן לכהן:
  . שבטים: נצרים

נגעו אלא  . לא די לווטמא טמא
שמבייש את עצמו על כרחו 

   הטיל עליו הכתוב חובה:
. ששים איש שיתין רהוטי רהוט

   רצו ולא הגיעו לאוכל שחרית:
. כלומר טול אוכפא לגביך מוש

אוכף של חמור והסירהו אליך 
ושים אותו על גביך כלומר 
הודה לדבריו ואל תענהו. מוש 
לשון לא ימיש (שמות יג) כלומר 

כמו סורו נא הסירהו אליך 
   (בראשית יט):

. אמר לה והיא שפחת שרי
   ענתה שרי גברתי:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ יֵפי"ְמָנא ָהא ִמיּלְ ר ַאְווָזא ְוֵעיֵניּה ְמַטּיְ ֵפיל ְוָאֵזיל ּבַ   ? "ׁשָ

  
  :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב   . (שמואל א כה, לא) "ְוֵהִטיב ה' ַלאדִני ְוָזַכְרּתָ ֶאת ֲאָמֶתָך" :ּדִ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ַמע ְוָלא ָאַכל" :ְמָנא ָהא ִמיּלְ ַקל ַחְבֵריּה ׁשָ ְכֵלי ַמְטֵייּה ְלָכָכא ּדְ ין ּתִ יּתִ    "?ׁשִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב ךָ  :ּדִ ךָ  ,ְוִלְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ,ּוְלָצדק ַהּכֵהן ,"ְוִלי ֲאִני ַעְבּדֶ לֹמה ַעְבּדְ    - ְוִלׁשְ
  . כו)- כה(מלכים א א,  42לֹא ָקָרא"

  
  ָאַמר ֵליּה: 

   :ַאּתְ ָאְמַרּתְ ֵמָהָתם, ַוֲאָנא ָאִמיָנא ֵמָהָכא
ָרה ִאּמוֹ ֶהָלה "ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֹ  ה ,ׂשָ ָ ִהי לֹו ְלִאׁשּ ח ֶאת ִרְבָקה ַוּתְ ּקַ    ,ַוּיִ

ֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו" ּנָ ֱאָהֶבָה ַוּיִ   , (בראשית כד, סז) ַוּיֶ
ְתֵריּה  ָמּה ְקטּוָרה" :ּוְכִתיב ּבַ ה ּוׁשְ ָ ח ִאׁשּ ּקַ   . כה, א) (בראשית "ַוּיֶסף ַאְבָרָהם ַוּיִ

  
  

ה לְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ר ָמִריַרּבָ   : ּבַ
י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ְקֵייּה " :ְמָנא ָהא ִמיּלְ   ? "ַחְמָרא ְלָמֵריּה ִטיבּוָתא ְלׁשָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב ָרֵאל": ּדִ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ְמעּון ְוִיְראּון ּכָ   . )(במדבר כז, יח "ְוָסַמְכּתָ ֶאת ָיְדָך ָעָליו... ְלַמַען ִיׁשְ
ן נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמהּוְכִתיב:  ַע ּבִ    ,"ִויהֹוׁשֻ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ְמעּו ֵאָליו ּכָ ׁשְ ה ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוּיִ י ָסַמְך מׁשֶ   , (דברים לד, ט)וגו'  "ּכִ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ַכְפֵניּה "ְמָנא ָהא ִמיּלְ א ּבְ ְלּבָ ָלֵלי ִמְבַלעכַּ    ?"ּגְ

  
ְכִתיב בּוס נֹ :ּדִ ֵבָעה ּתָ ל ַמר ָמתֹוק""ֶנֶפׁש ׂשְ   . (משלי כז, ז) ֶפת ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ּכָ

  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ א "ְמָנא ָהא ִמיּלְ י ִקיּנָ ּבֵ א ּגַ יׁשָ יְקָלא ּבִ יל ְוָאֵזיל ּדִ ְרֵכיְמַטּיֵ ׂשָ   ?"ּדְ

   
  ָאַמר ֵליּה: 

ָבַר  ַמְתִניִתין, ְוָתֵניָנא ּבְ תּוִבים, ּוְתַנן ּבְ כְּ ׁש ּבַ ִביִאים, ּוְמׁשּוּלָ ּנְ נּוי ּבַ ּתֹוָרה, ׁשָ תּוב ּבַ ָבר ֶזה כָּ   ְייָתא. ּדָ
ּתֹוָרה תּוב ּבַ ְכִתיב ,כָּ ָמֵעאל" :ּדִ ו ֶאל ִיׁשְ ֶלְך ֵעׂשָ   . (בראשית כח, ט) "ַוּיֵ

נּוי ּבַ  ִביִאיםׁשָ ְכִתיב ,ּנְ ְהיּו ִעּמֹו" :ּדִ ים ֵרִקים ַוּיִ ח ֲאָנׁשִ טּו ֶאל ִיְפּתָ ְתַלּקְ   . (שופטים יא, ג) "ַוּיִ
תּוִבים כְּ ׁש ּבַ ְכִתיב ,ּוְמׁשּוּלָ ּכֹון ּוְבֵני ָאָדם ַלּדֹוֶמה לֹו"  :ּדִ ל עֹוף ְלִמינֹו ִיׁשְ   . (בן סירא יג, יז)"כָּ

ַמְתִניִתין ַנן ּבְ ל " :ּתְ הֹור ָטהֹורּכָ ר ַלטָּ ל ַהְמחּוּבָ ֵמא ָטֵמא, ּכָ ר ַלטָּ   . "ַהְמחּוּבָ
ָבַרְייָתא י " :ְוָתֵניָנא ּבְ הּוא ִמינוֹ  ֱאִליֶעֶזרַרּבִ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ם ָהַלְך ַזְרִזיר ֵאֶצל עֹוֵרב ֶאּלָ   . "אֹוֵמר: לֹא ְלִחּנָ
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ָך לֹא ָקָרא"ויזבח שור ומריא וצאן לרוב ויקרא לכל בני המלך... """"  לֹמה ַעְבּדְ ָך ּוְלָצדק ַהּכֵהן ְוִלְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוִלׁשְ ָך לֹא ָקָרא"ְוִלי ֲאִני ַעְבּדֶ לֹמה ַעְבּדְ ָך ּוְלָצדק ַהּכֵהן ְוִלְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוִלׁשְ ָך לֹא ָקָרא"ְוִלי ֲאִני ַעְבּדֶ לֹמה ַעְבּדְ ָך ּוְלָצדק ַהּכֵהן ְוִלְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוִלׁשְ ָך לֹא ָקָרא"ְוִלי ֲאִני ַעְבּדֶ לֹמה ַעְבּדְ ָך ּוְלָצדק ַהּכֵהן ְוִלְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוִלׁשְ  ....ְוִלי ֲאִני ַעְבּדֶ

  רש"י

. עיניו מצפות ועיניה מטייפי
למעלה למרחוק למזונותיו 

בכתובות (דף ס.) נטוף  וחבירו
   עיניך:

. כלומר מחמת שפיל ואזיל
ענותנותו של אדם לא יהא בוש 
מלשאול דבר הצריך לו בין 
לתורה בין לפרנסתו ולתבוע 

   חובו:
. באביגיל כתיב כאשר ייטב וגו'

שהיתה מתנבאה שימות נבל 
בעלה ובתוך דבריה מרמזת 

   לדוד שיזכיר את יפיה:
   . אבלות ומכאובות:תכלי

. אלמא קובל היה ולי אני עבדך
   עליו שלא זימנו למשתה:

. לאו מקרא נפקי אלא שיתין
מילתא בעלמא הוא דקאמרי 

   אינשי ולאו דוקא הוא:
   . נתקנא ביצחק:ויוסף אברהם

חמרא למריה וטיבותא 
. היין של מלך הוא לשקייה

והשותין אותו מחזיקין טובה 
   לשר המשקה ולא למלך:

ה החכמה . תלויסמוך את ידיו
והגדולה במשה כאילו הוא 
נותנה ליהושע והיא אינה אלא 

   מפי הקב''ה:
. אבנים לשון מורי. ל''א גללי

גללים ממש וראשון ישר 
   דגללים ממש אורחיה הוא:

. אילנות בטלים קינא דשרכי
ואין עושים פרי כמו גברא 
דשרכא בטל כלומר דרך דקל רע 

  ליגדל בצד אילן סרק:
. כו'המחובר לטמא טמא 

במסכת כלים היא בפרק טבעת 
אדם דקתני אונקלי של דרגש 
ושל שולחן טמאה ושל מנורת 
עץ טהורה זה הכלל המחובר 
לטמא טמא לטהור טהור 
אונקלי מסמר של מתכת עשוי 
כמזלג לתלות שם בהמה בשעת 
הפשטה ותחוב בכותל 
כדאמרינן בתמיד נשחט 
(פסחים סד.) אונקליות של 

דים כו' ברזל היו תחובין בעמו
ואם תחבו במנורת עץ דפשוטי 
כלי עץ בטל מסמר לגבה ואינה 
מקבלת טומאה ואפי' נגעה בו 
טומאה אבל בדרגש ובשולחן 
שמקבלין טומאה הן אף הוא 

   מקבל טומאה:
. רבי לא לחנם הלך זרזיר

אליעזר סבר זרזיר עוף טמא 
הוא ורבנן פליגי עליה בשחיטת 



  ""החובל –מסכת בבא קמא פרק ח' 
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ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ יּה? "ְמָנא ָהא ִמיּלְ ֵדי ּבֵ ה ׁשְ   ָקֵרית ַחְבָרְך ְוָלא ָעָנְך, ְרֵמי ּגּוָדא ַרּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יְך ְולֹא  ְמָאֵתְך לֹא ִתְטֲהִרי עֹוד"ַיַען ִטַהְרּתִ   . (יחזקאל כד, יג) 43"ָטַהְרּתְ ִמּטֻ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
יּה ָקָלא י ּבֵ ּדֵ ׁשְ יּה ָלא ּתִ ֵתית ִמיּנֵ ׁשָ יָרא ּדְ י: ּבֵ ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ    ?ְמָנא ָהא ִמיּלְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב י ָאִחיָך הּוא וְ ִמי "לֹא ְתַתֵעב ֲאדֹ  :ּדִ ֹ ּכִ י ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו"ל   .(דברים כג, ח) א ְתַתֵעב ִמְצִרי ּכִ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ֵלית ּדּוָרא "ְמָנא ָהא ִמיּלְ ֵליָנא, ְוִאי לֹא  -ִאי ּדָ ֵליָנא - ּדָ   ? "לֹא ּדָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב י לֹא ֵאֵלְך" "ַוּיאֶמר ֵאֶליָה  :ּדִ י ְוִאם לֹא ֵתְלִכי ִעּמִ י ְוָהָלְכּתִ ְלִכי ִעּמִ ָרק ִאם ּתֵ   . (שופטים ד, ח) ּבָ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ד ָהֵויַנן זּוָטֵרי "ְמָנא ָהא ִמיּלְ ָנא  - כַּ יׁשְ ָקׁשֵ א ּדְ ּתָ ֵקי -ְלַגְבֵרי, ָהׁשְ   ? "ְלַדְרּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִתיב:  ָרא כְּ ֶרךְ ֵמִעיּקָ ַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהּדֶ    ,"ַוה' הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ
ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם"   , (שמות יג, כא) ְוַלְיָלה ּבְ

ִתיב:    צג,א ה ^ּוְלַבּסֹוף כְּ ֶרְך""ִהּנֵ ּדָ ָמְרָך ּבַ    .(שמות כג, כ) ָאנִכי ׁשֵלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלׁשְ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ַת  :ְמָנא ָהא ִמיּלְ ךְ ּבָ   ?ר ָמֵרי ִניְכֵסי ִציֵבי ְמׁשַ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב   .  (בראשית יג, ה) אן ּוָבָקר ְואָהִלים"ָהָיה צֹ ֵלְך ֶאת ַאְבָרם "ְוַגם ְללֹוט ַההֹ  :ּדִ
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יְך ְולֹא ָטַהְרתְּ ִמּטֻ   יְך ְולֹא ָטַהְרתְּ ִמּטֻ "ַיַען ִטַהְרתִּ יְך ְולֹא ָטַהְרתְּ ִמּטֻ "ַיַען ִטַהְרתִּ יְך ְולֹא ָטַהְרתְּ ִמּטֻ "ַיַען ִטַהְרתִּ  .""""עד הניחי את חמתי בךְמָאֵתְך לֹא ִתְטֲהִרי עֹוד ְמָאֵתְך לֹא ִתְטֲהִרי עֹוד ְמָאֵתְך לֹא ִתְטֲהִרי עֹוד ְמָאֵתְך לֹא ִתְטֲהִרי עֹוד "ַיַען ִטַהְרתִּ

  רש"י

. ששתית מינה דשתית מיניה
לא תשדי ביה  כבר בצמא:

מוט''א בלע''ז כלומר דבר  .קלא
הנצרך לך פעם אחת שוב לא 

. אי דלית דורא דלינא תבזהו:
אם תדלה ותגביה המשוי עמי 
דלינא דורא משוי משל הוא 
שאין אדם רוצה ליכנס בסכנת 
היזק ממון ותחת עול דבר אלא 

כי  אם כן משתתף חבירו עמו:
. כשהיינו הוינן זוטרי לגברי

 קטנים היינו חשובים כגברי:
. עכשיו השתא דקשישנא

שהזקננו הננו שפלים 
  כתינוקות: 
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  : ַרב ָחָנןָאַמר 

ין ַעל ֲחֵבירֹו  ה,  -ַהּמֹוֵסר ּדִ ִחיּלָ   הּוא ֶנֱעָנׁש ּתְ
ֱאַמר:  ּנֶ ַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶליָך"ׁשֶ   , טז, ה) בראשית( "ַוּתאֶמר ׂשָ

ָרה ְוִלְבּכָתּה"ּוְכִתיב:  בא ַאְבָרָהם ִלְסּפד ְלׂשָ   .כג, ב) בראשית( "ַוּיָ
  

י    :ְוָהֵני ִמיּלֵ
יָנא  ִאית ֵליּה ּדִ ַאְר ּדְ   .ָעאּבְ

  
יָאַמר    : ִיְצָחק ַרּבִ

ְצָעקאֹוי לֹו    .ַלּצֹוֵעק יֹוֵתר ִמן ַהּנִ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ַמע" ַמׁשְ ְצָעק, ּבְ ֶאָחד ַהּצֹוֵעק ְוֶאָחד ַהּנִ

44
 ,  
ְצָעק ַמֲהִרין ַלּצֹוֵעק יֹוֵתר ִמן ַהּנִ ּמְ א ׁשֶ   . "ֶאּלָ

  
  

י ְוָאַמר    : ִיְצָחקַרּבִ
ֵעיֶניָך.  ה ּבְ ִהי ִקְלַלת ֶהְדיֹוט ַקּלָ   ְלעֹוָלם ַאל ּתְ

ַזְרָעּה,  ים ּבְ ָרה ְוִנְתַקּיֵ ל ֶאת ׂשָ ֲהֵרי ֲאִביֶמֶלְך ִקּלֵ   ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ סּות ֵעיַנִים"ׁשֶ ה הּוא ָלְך ּכְ   . (בראשית כ, טז) "ִהּנֵ

ה,  ַער ַהּזֶ ְך, ְוָגַרְמּתְ ֵאַלי ַהּצַ הּוא ִאיׁשֵ ית ׁשֶ יּלִ י ְולֹא ּגִ ּנִ ית ִמּמֶ   ָאַמר ָלּה: הֹוִאיל ְוִכּסִ
סּוֵיי ֵעיַנִים.  ֵני כְּ הּו ָלְך ּבְ ּיְ   ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ְכִתיב:  ַזְרָעּה, ּדִ ים ּבְ ְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְר ְוִנְתַקּיֵ י ָזֵקן ִיְצָחק ְוּתִ   . כז, א) בראשית( ת"אֹ "ַוְיִהי ּכִ
  
  

י ָאַמר  הוּ ַרּבִ   : ַאּבָ
ִפין ְולֹא ִמן ָהרֹוְדִפין,  ְרּדָ   ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ִמן ַהּנִ

עֹופֹות יֹוֵתר ִמּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה, וְ  ף ּבְ ֵאין ְלָך ִנְרּדָ ַח.  ׁשֶ י ִמְזּבֵ תּוב ְלַגּבֵ יָרן ַהכָּ   ִהְכׁשִ
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  כג)-(שמות כב, כב"אם ענה תענה אותו כי אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו. וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב"  

  רש"י

אחד הצועק ואחד הנצעק 
. וחרה אפי והרגתי במשמע

אתכם (שמות כב) שנים 
   במשמע:

אלא שממהרין מן הצועק 
   . כדאשכחן בשרה:תחילה

. על מנת שתהא על מנת לפטור
   פטור:



  ""החובל –מסכת בבא קמא פרק ח' 
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   :ָהאֹוֵמר"

א ֶאת ֵעיִני",  ר ֶאת ַרְגִלי" ["ַסּמֵ ּבֵ יב –"ְקַטע ֶאת ָיִדי", "ׁשַ   .ַחּיָ
יב.  - ַעל ְמָנת ִלְפטֹור" "   ַחּיָ

י"  ּדִ ר ֶאת ּכַ ּבֵ סּוִתי", "ׁשַ יב,  -"ְקַרע ֶאת ּכְ   ַחּיָ

טּור –ַעל ְמָנת ִלְפטֹור     ]."ּפָ
  

ר ָחָמאָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַרב ַאִסי ּבַ
ָנא  א ּוַמאי ׁשְ ָנא ֵריׁשָ    ?ֵסיָפאַמאי ׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א  י ֵאָבִרים.  -ֵריׁשָ ֵאין ָאָדם מֹוֵחל ַעל ָראׁשֵ   ְלִפי ׁשֶ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ְוִכי ָאָדם מֹוֵחל ַעל ַצֲערֹו? 

ַתְנָיא    :ּדְ
ִני, ָצֵעִני, ַעל ְמָנת ִלְפטֹור "ַהּכֵ טּור - ּפְ   ! "ּפָ

  
יק ּתִ    .ִאיׁשְ

ָהא? : ָאַמר ִמיַע ָלְך ּבְ   ִמיֵדי ׁשְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
תָהִכי ָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ָחה.  ּפָ ַגם ִמׁשְ ּום ּפְ   ִמׁשּ
  
  

ַמר   :ִאיּתְ
י  ֲעָיאַרּבִ   ָאַמר:  אֹוׁשַ

ָחה.  ּפָ ַגם ִמׁשְ ּום ּפְ   ִמׁשּ
  ָאַמר:  ָרָבא

ּלֹו.  י ֵאָבִרים ׁשֶ ֵאין ָאָדם מֹוֵחל ַעל ָראׁשֵ ּום ׁשֶ   ִמׁשּ
י    ָאַמר:  יֹוָחָנןַרּבִ

הוּ  "ָלאו", ֵיׁש "ֵהן" ׁשֶ   א כְּ
"ֵהן"וְ  הּוא כְּ   . ֵיׁש "ָלאו" ׁשֶ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ִני" ָצֵעִני", "ַעל ְמָנת ִלְפטֹור"? ", ""ַהּכֵ   ּפְ

"ָלאו" -?! "ֵהן" :ְוָאַמר לוֹ  הּוא ּכְ   .ֲהֵרי ֵיׁש "ֵהן" ׁשֶ
סּוִתי", "ַעל ְמָנת ִלְפטֹור"? ְוָאַמר לֹו: ָלאו?!  "ֵהן"ֲהֵרי  -"ְקַרע ֶאת ּכְ הּוא ּכְ    .""ָלאו" ׁשֶ

   
  

  רש"י

רבא אמר לפי שאין אדם מוחל 
. וברייתא לא על ראשי אבריו

   תקשי דעל צערו מוחל אדם:
   . כאב מכה:צערו

. אדם מוחל על ורבי יוחנן אמר
הכל ומתניתין לאו דא''ל נחבל 
לחובל קטע את ידי על מנת 
שתהא פטור אלא קטע את ידי 
סתמא וא''ל חובל על מנת 
לפטור כלומר אמור לי אתה על 

שאהיה פטור וא''ל היאך  מנת
הן וקמ''ל מתני' דיש הן שהוא 

   כלאו וכגון דמתמה אתמוהי:
. וא''ל זה ע''מ הכני פצעני

לפטור ואמר נחבל הן יש הן 
שהוא כלאו אי אתמה חייב ואי 
בניחותא אהדריה פטור 
וברייתא דלעיל דקתני הכני 
ופצעני ע''מ לפטור פטור בדאמר 
 נחבל כולה מילתא הכני ופצעני
ע''מ לפטור דהא ודאי דוקא 

   אמר ליה:
. אי אתמה יש לאו שהוא כהן

פטור והאי דנקט חיובא לגבי 
מכה ופוצע ופטורה לגבי ממונא 
אורחיה דמילתא נקט דמחיל 

  איניש אממוניה טפי מגופיה:
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י"," ּדִ ר ֶאת ּכַ ּבֵ סּוִתי"  "ׁשַ יב –"ְקַרע ֶאת ּכְ   . "ַחּיָ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
מר""" ד,ְולֹא  -  (שמות כב, ו) 45ִלׁשְ    ְלַאּבֵ

מֹור"    ְולֹא ִלְקרֹוַע, - "ִלׁשְ
מֹור" ים - "ִלׁשְ ק ַלֲעִנּיִ   ! "ְולֹא ְלַחּלֵ

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
ָאֵתי ִליֵדיּה.  -ָהא    ּדְ
  לֹא ָאֵתי ִליֵדיּה. ּדְ  -ָהא 

  
הָאַמר ֵליּה    : ַרּבָ
מֹור" ָאֵתי ִליֵדיּה  - "ִלׁשְ ַמעּדְ   ! ַמׁשְ

  
א ָאַמר  הֶאּלָ   : ַרּבָ

ֲאָתא ִליֵדיּה     ,ָהא ְוָהא ּדַ
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

ֲאָתא ִליֵדיּה  -ָהא  ִמיָרהּדַ תֹוַרת ׁשְ   . ּבְ
תֹוַרת ְקִריָעה.  -ָהא  ֲאָתא ִליֵדיּה ּבְ   ּדַ

  
ִדיָתא, ּדִ ַההּוא ַאְרְנָקא  ָאֵתי ְלּפּוְמּבְ   ְצָדָקה ּדְ

ְבָרא,  ַרב יֹוֵסףַאְפַקָדּה  י ַההּוא ּגַ ּבֵ   ּגַ
ַנבּוָה,  ֵבי ּגְ ּנָ ּה, ָאתּו ּגַ ע ּבָ ׁשַ   ּפָ

יֵביּה    . ַרב יֹוֵסףַחּיְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
   :ְוָהַתְנָיא

מֹור"" ים - "ִלׁשְ ק ַלֲעִנּיִ   ! "ְולֹא ְלַחּלֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִדיָתא ֵמיַקץ ִקיץ ְלהּו  י ּפּוְמּבְ   ֲעִנּיֵ

מֹור""וְ    .  הּוא ִלׁשְ
  
  

        הדרן עלך החובלהדרן עלך החובלהדרן עלך החובלהדרן עלך החובל
    

  

                                                             
45
מר"כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים """"  מר"ִלׁשְ מר"ִלׁשְ מר"ִלׁשְ   ....ִלׁשְ
 .(שמות כב, ט)"כי יתן איש אל רעהו חמור או כלים לשמור"       

  רש"י

. כי יתן וגו' לשמור ולא לאבד
לשמור דהפקידו אצלו לשמור 
חייב בפשיעה ולא כשהפקידו 
אצלו ע''מ לאבד או ע''מ לחלק 
לעניים דלא קרינא ביה לשמור 
דכיון דאמר ליה חלקהו תו לא 
דמפקיד נינהו ומאן קתבע 

תבעי דלכל חד ועניים לא מצו 
וחד מצי אמר לאו לדידך 

   יהיבנא אלא לאחריני:
. וקרע בידי' חייב דאתא לידיה

אי לא א''ל על מנת לפטור 
ואפילו אתא לידיה מעיקרא 

   ע''מ לאבד:
. לשמור דאתא לידיה משמע

דכתיב וכי יתן ואפי' הכי 
   קממעט ליה:

. מעיקרא הא דאתא לידיה
בתורת שמירה והדר אמר ליה 

יב אי לא אמר ליה ע''מ קרע חי
   לפטור:

   . גבאי הוה:רב יוסף
. ממון כך וכך לשבת קיץ להו

לכל אחד הוה ליה ממון שיש לו 
  תובעין וקרינא ביה לשמור: 
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        מונחוןמונחוןמונחוןמונחון
 

        מגמהמגמהמגמהמגמה        תפקידתפקידתפקידתפקיד        המונחהמונחהמונחהמונח        
ה   .1 ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ   מ:סברה.   קושיא        ַאּדְ

ְלָמא    .2 ְלָמא אֹו ּדִ ְלָמא אֹו ּדִ ְלָמא אֹו ּדִ   אפשרות אחרת, הבאת הצד השני.  הצעת אֹו ּדִ

 למשנה או מקור אחר לתרץ קושי.  הצעה לפרשנות        אֹוִקיְמָתאאֹוִקיְמָתאאֹוִקיְמָתאאֹוִקיְמָתא  .3

 יופיע גם כפשוטו: משום.  קושיא (כלום?)(כלום?)(כלום?)(כלום?)    ַאּטוּ ַאּטוּ ַאּטוּ ַאּטוּ   .4

ָלָמא  .5 ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרת ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרת ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרת ּבִ ׁשְ המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה שהדין נוח לצד אחד  קושיא ִאי ָאְמַרת ּבִ
 הספק, וקשה לצד השני של הספק.של 

ֵעית ֵאיָמא   .6 ֵעית ֵאיָמאִאי ּבָ ֵעית ֵאיָמאִאי ּבָ ֵעית ֵאיָמאִאי ּבָ   תשובה נוספת.   הצעת ִאי ּבָ

  על פרוש או תשובה שנאמר קודם.  קושיא ִאי ָהִכי ִאי ָהִכי ִאי ָהִכי ִאי ָהִכי    .7

  פרוש נוסף או תרוץ אחר.  הצעת ִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמי   .8

ְך    .9 ְעּתָ ְך ִאי ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ִאי ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ִאי ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ   שהנחה זו איננה נכונה.  קושיא ִאי ָסְלָקא ּדַ

ְעָיא ְלהּו   .10 ְעָיא ְלהּו ִאיּבַ ְעָיא ְלהּו ִאיּבַ ְעָיא ְלהּו ִאיּבַ         (להם)(להם)(להם)(להם)ִאיּבַ
ְעָיא ֵליּה  ְעָיא ֵליּה ִאיּבַ ְעָיא ֵליּה ִאיּבַ ְעָיא ֵליּה ִאיּבַ  (לו)(לו)(לו)(לו)ִאיּבַ

  שנשאלה על ידי חכמי בית המדרש. שאלה
 שנשאלה על ידי חכם

ֵעית ֵאיָמא  .11 ֵעית ֵאיָמאִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאִאיּבָ  תשובה נוספת. הצעת ִאיּבָ

יַנְייהּו    .12 א ּבֵ יַנְייהּו ִאיּכָ א ּבֵ יַנְייהּו ִאיּכָ א ּבֵ יַנְייהּו ִאיּכָ א ּבֵ על השאלה "מאי בינייהו". מציאת ההבדל המעשי בין שני טעמים על   תשובה ִאיּכָ
  אותו דין.

ָאְמִרי   .13 א ּדְ ָאְמִרי ִאיּכָ א ּדְ ָאְמִרי ִאיּכָ א ּדְ ָאְמִרי ִאיּכָ א ּדְ   נוסח  אחר של המימרה או של הסוגיה. הצעת  ִאיּכָ

ָרֵמי ֵליּה ִמיְרָמא   .14 א ּדְ ָרֵמי ֵליּה ִמיְרָמאִאיּכָ א ּדְ ָרֵמי ֵליּה ִמיְרָמאִאיּכָ א ּדְ ָרֵמי ֵליּה ִמיְרָמאִאיּכָ א ּדְ   עכשיו מציגים אותו בתור סתירה.  -גירסה נוספת למהלך הקודם   הצעת  ִאיּכָ

ָרֵמי ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי   .15 א ּדְ ָרֵמי ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי ִאיּכָ א ּדְ ָרֵמי ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי ִאיּכָ א ּדְ ָרֵמי ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי ִאיּכָ א ּדְ  מתחילה מסתירה בין הפסוקים.  -גירסה אחרת למימרא  הצעת ִאיּכָ

  אפשרות של תשובה שהגמרא תדחה מיד לאחר מכן.  הצעת ִאיֵליָמא ִאיֵליָמא ִאיֵליָמא ִאיֵליָמא    .16

  הגהה [תיקון גירסה], פרשנות, תירוץ.  הצעה ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא   .17

  על ידי הצלבה של סוף אותו מקור תנאי עם תחילתו.  קושיא        ֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפא  .18

  מ: מימרה או מעשה על מה שנאמר קודם. [בד"כ]. קושיא ִאיִני?ִאיִני?ִאיִני?ִאיִני?  .19

  על ידי הבאת מקור תנאי. [מוזכר שם המקשן].  קושיא  ֵאיִתיֵביּה  ֵאיִתיֵביּה  ֵאיִתיֵביּה  ֵאיִתיֵביּה     .20

יָמא   .21 יָמאִאיּתֵ יָמאִאיּתֵ יָמאִאיּתֵ   גירסה אחרת של שם אומר המימרה.  הצעת   ִאיּתֵ

ַמר    .22 ַמר ִאיּתְ ַמר ִאיּתְ ַמר ִאיּתְ   בין שני אמוראים. [בדר"כ יוצג בתחילה הנושא, ואז יובאו שתי דעות].  "יחידה" אמוראית  ִאיּתְ

ַמר ָעָלה  .23 ַמר ָעָלהִאיּתְ ַמר ָעָלהִאיּתְ ַמר ָעָלהִאיּתְ   של אמורא על משנה או ברייתא שהובאה.  פרשנות        ִאיּתְ

א  .24 אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ  חדש הדוחה את הסבר הקודם.  הסבר        ֶאּלָ

 מיכן יבוא קושיא בעקבות ההסקה.בדר"כ לאחר   הסקה        ַאְלָמאַאְלָמאַאְלָמאַאְלָמא  .25

ה   .26 ּמָ ה ַאּלָ ּמָ ה ַאּלָ ּמָ ה ַאּלָ ּמָ   קושיא     ))))למה?למה?למה?למה?((((ַאּלָ

ְמֵצי/א לֹוַמר   .27 ְמֵצי/א לֹוַמרִאם ּתִ ְמֵצי/א לֹוַמרִאם ּתִ ְמֵצי/א לֹוַמרִאם ּתִ   שאלה ִאם ּתִ
  הסקה

  פרשנות 

  שמבוססת על אפשרות קודמת.
  אם תדייק בדבר תמצא ש ...

  על השאלה שנשאלה 

אי  .28 איַאּמַ איַאּמַ איַאּמַ  …המקשה למה  שאלה או קושיא ַאּמַ

 שם תואר של חכם בתקופת הגמרא  .1          ָאמֹוָראָאמֹוָראָאמֹוָראָאמֹוָרא   .29

שהיה משמיע בקול רם את הדרשה, ומתרגמה המתורגמן,  .2
  מעברית לארמית.

  אביי" וכו']. אמרלמימרא אמוראית ["  פתיחה        ֲאַמרֲאַמרֲאַמרֲאַמר   .30

 בין אמוראים.  דו שיח חי ְלהּו ְלהּו ְלהּו ְלהּו \\\\ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה \\\\ֲאַמרֲאַמרֲאַמרֲאַמר  .31

  היה נשאל על כך. שהגמרא מתרצת, כיצד היה החכם עונה, לוּ   תרוץ ָאַמר ָלְך ָאַמר ָלְך ָאַמר ָלְך ָאַמר ָלְך    .32

  מקור שהובא לעיל. לצורך דיון בהרחבה.ציטוט מ:   פתיחה  ֲאַמר ָמר ֲאַמר ָמר ֲאַמר ָמר ֲאַמר ָמר    .33

  ציטוט מ: התורה.  פתיחה        ֲאַמר ְקָראֲאַמר ְקָראֲאַמר ְקָראֲאַמר ְקָרא   .34

  שהובא ללא שם אומרו.  הסבר        ָאְמֵריָאְמֵריָאְמֵריָאְמֵרי   .35

ַמֲעָרָבא   .36 ַמֲעָרָבאָאְמֵרי ּבְ ַמֲעָרָבאָאְמֵרי ּבְ ַמֲעָרָבאָאְמֵרי ּבְ   שהגמרא מביאה בשם חכמי ארץ ישראל  הסבר ָאְמֵרי ּבְ

ְלִגי?    .37 ַמאי ָקא ִמיּפַ ְלִגי? ּבְ ַמאי ָקא ִמיּפַ ְלִגי? ּבְ ַמאי ָקא ִמיּפַ ְלִגי? ּבְ ַמאי ָקא ִמיּפַ   שמבררת מהי נקודת המחלוקת בין החכמים.  שאלה ּבְ

ָעא   .38 ָעאּבָ ָעאּבָ ָעאּבָ יּה     \\\\    ּבָ ֵעי ִמיּנֵ יּה ּבָ ֵעי ִמיּנֵ יּה ּבָ ֵעי ִמיּנֵ יּה ּבָ ֵעי ִמיּנֵ   שנשאלה ע"י אמורא בפני אמורא גדול ממנו.   שאלה        ּבָ

ָלָמא    .39 ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה שהדין נוח לשיטת   קושיא  ּבִ
  חכם אחד או לפי אפשרות מסוימת,  אבל קשה לפי הדרך השניה.
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        מגמהמגמהמגמהמגמה        תפקידתפקידתפקידתפקיד        המונחהמונחהמונחהמונח        
ָבִרים ֲאמּוִרים  .40 ה ּדְ ּמֶ ָבִרים ֲאמּוִריםּבַ ה ּדְ ּמֶ ָבִרים ֲאמּוִריםּבַ ה ּדְ ּמֶ ָבִרים ֲאמּוִריםּבַ ה ּדְ ּמֶ   בא לפרש] –בא לחלוק. ריב"ל  –בדר"כ מצמצמת. [רבי יוחנן   פרשנות        ּבַ

 לצורך דיון בהרחבה.ציטוט מ: מקור שהובא לעיל.  פתיחה  ּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפא  .41

ֲאַמר  .42 ֲאַמרּדַ ֲאַמרּדַ ֲאַמרּדַ   מ:מימרא אמוראית עם שם אומרה.  סיוע        ּדַ

ָבר ַאֵחר  .43 ָבר ַאֵחרּדָ ָבר ַאֵחרּדָ ָבר ַאֵחרּדָ   הבאת פרוש נוסף לאותו פסוק. ובא גם כפשוטו.           ּדָ

יְלָמא  .44 יְלָמאּדִ יְלָמאּדִ יְלָמאּדִ   אפשרות אחרת.  הצעת        ּדִ

ְכִתיב    .45 ְכִתיב  ּדִ ְכִתיב  ּדִ ְכִתיב  ּדִ  מ: פסוק. יופיע גם כתשובה. סיוע ּדִ

ֵני    .46 ָקּתָ ֵני ּדְ ָקּתָ ֵני ּדְ ָקּתָ ֵני ּדְ ָקּתָ   מ: ברייתא.  סיוע ּדְ

ָנן   .47 נּו ַרּבָ ּתָ ָנןּדְ נּו ַרּבָ ּתָ ָנןּדְ נּו ַרּבָ ּתָ ָנןּדְ נּו ַרּבָ ּתָ   מ: ברייתא.  סיוע        ּדְ

ָתֵני   .48 ָתֵניּדְ ָתֵניּדְ ָתֵניּדְ   מ: ברייתא.  סיוע ּדְ

ַתְנָיא   .49 ַתְנָיא ּדְ ַתְנָיא ּדְ ַתְנָיא ּדְ  מ: ברייתא. יופיע גם כתשובה. סיוע ּדְ

ְתַנן    .50 ְתַנן ּדִ ְתַנן ּדִ ְתַנן ּדִ   מ: משנה.  סיוע ּדִ

ָיא   .51 ָיאָהא ּגּוָפא ַקׁשְ ָיאָהא ּגּוָפא ַקׁשְ ָיאָהא ּגּוָפא ַקׁשְ   בריתא. \בין שני חלקי המשנה   סתירה ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

יַצד    .52 יַצד ָהא ּכֵ יַצד ָהא ּכֵ יַצד ָהא ּכֵ   בדר"כ מופיע במשנה.   שאלת ברור ָהא ּכֵ

ָיא   .53 ָיאָהא ָלא ַקׁשְ ָיאָהא ָלא ַקׁשְ ָיאָהא ָלא ַקׁשְ   סתירה.שמיישב קושיא או   תירוץ ָהא ָלא ַקׁשְ

  על יד אוקימתא שיש חילוק בין המקורות.   תירוץ ָהא ... ְוָהא ...ָהא ... ְוָהא ...ָהא ... ְוָהא ...ָהא ... ְוָהא ...   .54

י   .55 יָהא ַמּנִ יָהא ַמּנִ יָהא ַמּנִ   מי התנא שלימד הלכה זו.  שאלה רטורית        ָהא ַמּנִ

ה ִלי   .56 ה ִליָהא תּו ָלּמָ ה ִליָהא תּו ָלּמָ ה ִליָהא תּו ָלּמָ מדוע המקור הביא שני מקרים, והרי אפשר היה ללמוד את ההלכה   קושיא        ָהא תּו ָלּמָ
  מהמקרה הראשון, השני מיותר!

  לחשיבה ראשונית ולאחר מכן תדחה.  הצעה ֲהָוה ָאֵמיָנא ֲהָוה ָאֵמיָנא ֲהָוה ָאֵמיָנא ֲהָוה ָאֵמיָנא    .57

י    .58 ָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ י ַהְיינּו ּדְ ָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ י ַהְיינּו ּדְ ָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ י ַהְיינּו ּדְ ָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ   על ידי הבאת פתגם עממי.  סיוע ַהְיינּו ּדְ

ֵמי   .59 ֵמיֵהיִכי ּדָ ֵמיֵהיִכי ּדָ ֵמיֵהיִכי ּדָ   באיזה מקרה מדובר?  שאלת ברור ֵהיִכי ּדָ

ַחּתְ ַלּה   .60 ּכַ ַחּתְ ַלּה ֵהיִכי ַמׁשְ ּכַ ַחּתְ ַלּה ֵהיִכי ַמׁשְ ּכַ ַחּתְ ַלּה ֵהיִכי ַמׁשְ ּכַ  כיצד מדובר, כיצד יש מציאות כזו? שאלת ברור ֵהיִכי ַמׁשְ

  איך נעשה?  שאלת ברור ֵהיִכי ַנֲעֵבידֵהיִכי ַנֲעֵבידֵהיִכי ַנֲעֵבידֵהיִכי ַנֲעֵביד   .61

  המקור הראשון עוסק במקרה מסויים.   פרשנות        ָהָכאָהָכאָהָכאָהָכא  .62
  מופיע גם במובנו הפשוט: כאן.

  המקור השני עוסק במקרה מסויים, וכך מתורץ הקושי.   פרשנות \תירוץ         ָהָתםָהָתםָהָתםָהָתם  .63
  מופיע גם במובנו הפשוט: שם.

ַמאי ָעְסִקיַנן   .64 ַמאי ָעְסִקיַנן ָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנן ָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנן ָהָכא ּבְ  על ידי פרשנות המקור המוקשה, באיזה מקרה הוא מדבר. תשובה ָהָכא ּבְ

א    ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי   .65 ּתָ אַהׁשְ ּתָ אַהׁשְ ּתָ אַהׁשְ ּתָ   כיצד אתה משווה.  קושיא ַהׁשְ

ָרא    .66 ּבְ ָרא ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ּבְ ָרא ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ּבְ ָרא ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ּבְ   מ: סברה.  סיוע ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

  הבנת דברי החכם, הבנת עצם הדין.  פרשנות ָהִכי ָקָאַמר ָהִכי ָקָאַמר ָהִכי ָקָאַמר ָהִכי ָקָאַמר    .67

 פסיקה. מסקנת  הלכההלכההלכההלכה    ––––ִהְלְכָתא ִהְלְכָתא ִהְלְכָתא ִהְלְכָתא   .68

ִמיִרי ַלּה    .69 ִמיִרי ַלּה ִהְלְכָתא ּגְ ִמיִרי ַלּה ִהְלְכָתא ּגְ ִמיִרי ַלּה ִהְלְכָתא ּגְ   הלכה למשה מסיני). - מקור ההלכה הוא ממסורת (במקרים רבים    ִהְלְכָתא ּגְ

י    .70 י ָהֵני ִמיּלֵ י ָהֵני ִמיּלֵ י ָהֵני ִמיּלֵ   על ידי אוקימתא בפרוש המקור.   תירוץ ָהֵני ִמיּלֵ

ֲאַמר   .71 ֲאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדַ ֲאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדַ ֲאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדַ המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה שהדין נוח לשיטת   קושיא ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ
  חכם אחד או לפי פרשנות מסוימת, וקשה לשני.

יַנח   .72 יַנחָהּתִ יַנחָהּתִ יַנחָהּתִ המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה שהדין נוח לשיטת   קושיא        ָהּתִ
  חכם אחד או לפי פרשנות מסוימת, וקשה לשני.

  כיצד יסביר זאת הצד השני? שאלה ְוִאיָדךְ ְוִאיָדךְ ְוִאיָדךְ ְוִאיָדךְ   .73
 והאחר. –יופיע גם כפשוטו 

 על ידי הבאת מקור שיש דעה או דוגמא סותרת.  קושיא ְוָהאְוָהאְוָהאְוָהא  .74

ִתיב    .75 ִתיב ְוָהא ּכְ ִתיב ְוָהא ּכְ ִתיב ְוָהא ּכְ   מ: פסוק.  קושיא      ))))ְוָהְכִתיבְוָהְכִתיבְוָהְכִתיבְוָהְכִתיב((((ְוָהא ּכְ

ֵני    .76 ֵני ְוָהא ָקּתָ ֵני ְוָהא ָקּתָ ֵני ְוָהא ָקּתָ ֵני((((ְוָהא ָקּתָ ֵניְוָהָקּתָ ֵניְוָהָקּתָ ֵניְוָהָקּתָ כסיוע ורש"י  –מציטוט ממקור תנאי שאינו משנה. [לעיתים בניחותא   קושיא         ))))ְוָהָקּתָ
  יכתוב זאת].

ְנָיא   .77 ְנָיאְוָהא ּתַ ְנָיאְוָהא ּתַ ְנָיאְוָהא ּתַ ְנָיא((((    ְוָהא ּתַ ְנָיאְוָהּתַ ְנָיאְוָהּתַ ְנָיאְוָהּתַ   מ: ברייתא [לעיתים בניחותא כסיוע ורש"י יכתוב זאת].  קושיא ))))ְוָהּתַ

 מ: דברי אמורא. קושיא ))))ֲאַמרֲאַמרֲאַמרֲאַמרא א א א ְוָה ְוָה ְוָה ְוָה ((((ְוָהֲאַמר ְוָהֲאַמר ְוָהֲאַמר ְוָהֲאַמר   .78

ַנן   .79 ַנןְוָהא ּתְ ַנןְוָהא ּתְ ַנןְוָהא ּתְ ַנן((((    ְוָהא ּתְ ַנןְוָהּתְ ַנןְוָהּתְ ַנןְוָהּתְ   בניחותא כסיוע ורש"י בדר"כ יכתוב זאת]. מ: משנה [לעיתים  קושיא ))))ְוָהּתְ

ה    .80 ה ְוָהִויָנן ּבָ ה ְוָהִויָנן ּבָ ה ְוָהִויָנן ּבָ    ממקום אחר או מסברה על אותו מקור מדובר.  שאלה \הבאת קושיא  ְוָהִויָנן ּבָ

  באמצעות  אחת המידות שהתורה נדרשת בהן.  "לימוד" ְוָיְלִפיַנן ְוָיְלִפיַנן ְוָיְלִפיַנן ְוָיְלִפיַנן    .81
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        מגמהמגמהמגמהמגמה        תפקידתפקידתפקידתפקיד        המונחהמונחהמונחהמונח        
  מחזירים את הקושיא למקשן, שהקושי קיים גם לשיטתו.  קושיא        ּוְלַטֲעֵמיךְ ּוְלַטֲעֵמיךְ ּוְלַטֲעֵמיךְ ּוְלַטֲעֵמיךְ    .82

  בין שתי מקורות בעלי אותה סמכות, בדר"כ  בין שתי מקורות תנאים.  סתירה ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ    .83

 תירוץ. \אותה קושיא  נוספת של הצעה ְותוּ ְותוּ ְותוּ ְותוּ   .84

  הגמרא אינה יודעת איזה דעה שייכת לאיזה חכם  מחלוקת        חד אמר ... וחד אמרחד אמר ... וחד אמרחד אמר ... וחד אמרחד אמר ... וחד אמר   .85

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני   .86 ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ על ידי שינוי הגירסה שלפנינו או הוספת משפט קישור שמסביר את   תרוץ ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
  היחס בין החלקים של המקור.

  שהתורה נדרשת בהן.באמצעות  אחת המידות   לימוד ָיֵליףָיֵליףָיֵליףָיֵליף   .87

י ָהא   .88 י ָהאּכִ י ָהאּכִ י ָהאּכִ   על ידי הבאת סיפור או מימרא.  סיוע        ּכִ

ַמאן?   .89 ַמאן?ּכְ ַמאן?ּכְ ַמאן?ּכְ   מי בעל השיטה [בדר"כ תנא].  שאלת ברור ּכְ

ַמאן ָאְזָלא?   .90 ַמאן ָאְזָלא?ּכְ ַמאן ָאְזָלא?ּכְ ַמאן ָאְזָלא?ּכְ   כאיזה שיטת תנאים המקור הולך.  שאלת ברור ּכְ

 מ: פסוק. הבאה ְכִתיבְכִתיבְכִתיבְכִתיב  .91

ֵאי   .92 ַתּנָ ֵאי ּכְ ַתּנָ ֵאי ּכְ ַתּנָ ֵאי ּכְ ַתּנָ  תנאים.קישור של דיון אמוראי למחלוקת  "בניחותא" \קושיא  ּכְ

א   .93 אלֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ אלֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ אלֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ   למה נחוץ להזכיר  דבר זה, או באיזה מקרה מדובר.  הסבר        לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

ָיא    .94 ָיא ָלא ַקׁשְ ָיא ָלא ַקׁשְ ָיא ָלא ַקׁשְ   בדר"כ על סתירה בין מקורות, על ידי אוקימתא שונה לכל צד.   תירוץ ָלא ַקׁשְ

נוּ     לֹאלֹאלֹאלֹא   .95 נוּ ׁשָ נוּ ׁשָ נוּ ׁשָ א    ׁשָ אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ   ברייתא למקרה מסוים.\על ידי צמצום דין המשנה  פרשנות        ֶאּלָ

  אחת המידות שהתורה נדרשת בהן.באמצעות    לימוד ֵליַלף ֵליַלף ֵליַלף ֵליַלף    .96

  שתדחה.  הצעת אפשרות  ֵליָמא ֵליָמא ֵליָמא ֵליָמא    .97

ֵאי   .98 ַתּנָ ֵאיֵליָמא ּכְ ַתּנָ ֵאיֵליָמא ּכְ ַתּנָ ֵאיֵליָמא ּכְ ַתּנָ על אמוראים שנחלקו במחלוקת תנאים. והקושיא בדר"כ נדחית. [ואם   קושיא ֵליָמא ּכְ
  י לפעמים אין זה כקושיא].ֵא נָ מוזכר רק ּתַ 

יע ֵליּה    .99 יע ֵליּה ֵליָמא ְמַסּיַ יע ֵליּה ֵליָמא ְמַסּיַ יע ֵליּה ֵליָמא ְמַסּיַ   שתדחה.  הצעה לסיוע ֵליָמא ְמַסּיַ

ָנא ַאֲחִריָנא    .100 ָ ָנא ַאֲחִריָנא ִליׁשּ ָ ָנא ַאֲחִריָנא ִליׁשּ ָ ָנא ַאֲחִריָנא ִליׁשּ ָ   גירסה אחרת.  הבאה ִליׁשּ

  על נוסח המשנה, והצעת נוסח חילופי שידחה.   קושיא        ִליְתֵניִליְתֵניִליְתֵניִליְתֵני   .101

ּה    .102 ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ   מה ההשלכה ההלכתית למה שנאמר.  שאלת ברור ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

ה ִלי    .103 ה ִלי ָלּמָ ה ִלי ָלּמָ ה ִלי ָלּמָ   מדוע שנו קטע מסוים במקור התנאי.  שאלת ברור ְלִמיְתֵני ְלִמיְתֵני ְלִמיְתֵני ְלִמיְתֵני ָלּמָ

 מן המקור, ואז על פי זה קשה ... על ידי הצעת מסקנה העולה לכאורה קושיא ְלֵמיְמָראְלֵמיְמָראְלֵמיְמָראְלֵמיְמָרא  .104

העלאה מחדש של פירוש שכבר הובא ונדחה, והובא שנית כפרשנות   פרשנות        ְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלם   .105
  טובה. לעיתים גם יבוא כפרושו הרגיל.

  על העניין או על פרטיו.  שאלת ברור ????    ַמאי ...ַמאי ...ַמאי ...ַמאי ...   .106

א ...  .107 א ...ַמאי ִאיּכָ א ...ַמאי ִאיּכָ א ...ַמאי ִאיּכָ  עניינים. \מהו ההבדל ההלכתי בין שתי הדעות  שאלת ברור ????    ַמאי ִאיּכָ

  מה התפישה העקרונית להצטמצם למקרה המסוים?  שאלת ברור        ????ַמאי ִאיְרָיאַמאי ִאיְרָיאַמאי ִאיְרָיאַמאי ִאיְרָיא   .108

יַנְייהוּ    .109 יַנְייהוּ ַמאי ּבֵ יַנְייהוּ ַמאי ּבֵ יַנְייהוּ ַמאי ּבֵ ברור ההבדלים ההלכתיים או המעשיים הנובעים מהדעות או מהטעמים   שאלת ברור        ????ַמאי ּבֵ
  השונים.

ְכִתיב   .110 ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ   על פרוש הפסוק.  שאלת ברור     ????ַמאי ּדִ

  נפתרה  השאלה שהועלתה קודם.כיצד   שאלת ברור ????ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה    .111

  מדוע הברייתא הביאה שני פסוקים הרי מספיק פסוק אחד.  שאלת ברור        "?"?"?"?ְואֹוֵמרְואֹוֵמרְואֹוֵמרְואֹוֵמר""""ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי    .112

  על נימוקי הדין.  שאלת ברור ????ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא   .113

  פירוש, שיידחה לאחר מכן.  הצעת ????ַמאי ָלאו ... ַמאי ָלאו ... ַמאי ָלאו ... ַמאי ָלאו ...    .114

  לאומרו?מה החידוש בדבר? מה הצורך   שאלת ברור     ????ַמאי ְלֵמיְמָראַמאי ְלֵמיְמָראַמאי ְלֵמיְמָראַמאי ְלֵמיְמָרא   .115

ַמע  .116 ַמעַמאי ַמׁשְ ַמעַמאי ַמׁשְ ַמעַמאי ַמׁשְ  כיצד לומדים את הרעיון הנאמר מהפסוק. שאלת ברור ????ַמאי ַמׁשְ

ּה    .117 ּה ַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ ּה ַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ ּה ַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ   מה יוצא מזה מבחינה הלכתית? מהי ההשלכה המעשית?  שאלת ברור ????ַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ

ַמע ָלן ... ַהְיינּו ַהךְ    .118 ַמע ָלן ... ַהְיינּו ַהךְ ַמאי ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן ... ַהְיינּו ַהךְ ַמאי ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן ... ַהְיינּו ַהךְ ַמאי ָקא ַמׁשְ   החידוש בנאמר.  \בטענה מה הצורך   קושיא ַמאי ָקא ַמׁשְ

ְלֵגי  .119 ַמאי ָקִמיּפַ ְלֵגיּבְ ַמאי ָקִמיּפַ ְלֵגיּבְ ַמאי ָקִמיּפַ ְלֵגיּבְ ַמאי ָקִמיּפַ  מהו יסוד המחלוקת בין החולקים.  שאלת ברור ????ּבְ

  מאיזה פסוק אתה לומד ענין זה.  שאלת ברור ????ַמאי ְקָרָאּה ַמאי ְקָרָאּה ַמאי ְקָרָאּה ַמאי ְקָרָאּה    .120

ָנא   .121 ָנאַמאי ׁשְ ָנאַמאי ׁשְ ָנאַמאי ׁשְ   על ההבדל בין שתי הלכות או עניינים.  שאלת ברור ????ַמאי ׁשְ

 שתדחה. אפשרות ַמאי, ָלאו ... ַמאי, ָלאו ... ַמאי, ָלאו ... ַמאי, ָלאו ...   .122

  מי הוא ש ... שאלת ברור .  .  .  .      ַמאן ..ַמאן ..ַמאן ..ַמאן ..  .123

ָנא   .124 ָנאַמאן ּתְ ָנאַמאן ּתְ ָנאַמאן ּתְ   התנא של המקור שהובא.מי הוא   שאלה        ????ַמאן ּתְ

ֵתיָמא...    .125 ֵתיָמא... ַמהּו ּדְ ֵתיָמא... ַמהּו ּדְ ֵתיָמא... ַמהּו ּדְ         ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ  ָקא ַמׁשְ

למה נחוץ להזכיר את הדין המסוים. על ידי הבאת הוו"א  של  הבנה   הסבר
  מוטעית, והדין המובא מבהיר שאין זה כך. 

  הסברה, כי אינה מבוססת.  דחית        ָסְבַרּתְ ָסְבַרּתְ ָסְבַרּתְ ָסְבַרּתְ     ִמיִמיִמיִמי  .126



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        מגמהמגמהמגמהמגמה        תפקידתפקידתפקידתפקיד        המונחהמונחהמונחהמונח        
  השיקולים של בעל המעשה.  הסבר        ֵמיַמר ָאַמרֵמיַמר ָאַמרֵמיַמר ָאַמרֵמיַמר ָאַמר  .127

 מ: מקור תנאי [בדר"כ]. קושיא ֵמיִתיִבי  ֵמיִתיִבי  ֵמיִתיִבי  ֵמיִתיִבי    .128

ָלל  .129 ָללִמּכְ ָללִמּכְ ָללִמּכְ   מימרא \ברייתא  \מתוכן המשנה   היסק        ִמּכְ

י  .130 יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ         ............    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
ֲאַמר ְקָרא /             ֲאַמר ְקָרא /ּדַ ֲאַמר ְקָרא /ּדַ ֲאַמר ְקָרא /ּדַ         ּדַ
ָנן             ָתנּו ַרּבָ ָנןּדְ ָתנּו ַרּבָ ָנןּדְ ָתנּו ַרּבָ ָנןּדְ ָתנּו ַרּבָ  ּדְ

  שאלת ברור
  

  תשובה
  

 תשובה

  מאיזה פסוק נלמד הדין
  

  מ: פסוק 
  

 מ: מקור תנאי

י?   .131 י? ַמּנִ י? ַמּנִ י? ַמּנִ  מי התנא? שאלה ַמּנִ

  לברר מה המקור בתורה להלכה שנאמרה.   שאלת ברור ְמָנָלןְמָנָלןְמָנָלןְמָנָלן   .132

ֵמיּה   .133 ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ  שלא שמע בעצמו תלמיד מרבו, אלא שמע שאומרים בשמו. ציטוט שמועה םםםםשוּ שוּ שוּ שוּ ִמ ִמ ִמ ִמ     \\\\    ִמׁשּ

 יבוא גם שם המקשן בדר"כ. פתיחה לקושיא ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב   .134

 מסברה, על דברי אמורא. פתיחה לקושיא ַמְתִקיףַמְתִקיףַמְתִקיףַמְתִקיף  .135

ם  .136 םְמַתְרּגֵ םְמַתְרּגֵ םְמַתְרּגֵ  על ידי פרשנות של אמורא על מקור תנאי.  תשובה ְמַתְרּגֵ

  אמר.ֹנ –שתידחה. יבוא גם כפשוטו  הצעה        ֵניָמאֵניָמאֵניָמאֵניָמא  .137

 סימן לזכרון. הצעת  ִסיָמָניךְ ִסיָמָניךְ ִסיָמָניךְ ִסיָמָניךְ   .138

 תחילת המקור. -סוף המקור, לעומת "רישא"    ֵסיָפא ֵסיָפא ֵסיָפא ֵסיָפא   .139

ְך ָאֵמיָנא   .140 ְעּתָ ְך ָאֵמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ָאֵמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ָאֵמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ   שלולא לימוד הקודם, יכולת להסיק מסקנה מוטעית.  הסבר ָסְלָקא ּדַ

יָטא   .141 ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ   למה להזכיר את הענין, הרי אין בו חידוש.  קושיא        ּפְ

 הפסוקים. \הצורך בכפילות המקרים   תירוץ [לקושיא נסתרת] ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא  .142

ַמע ָלן   .143 ַמע ָלן ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן((((ָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקַמׁשְ ַמע ָלןָקַמׁשְ ַמע ָלןָקַמׁשְ  ללמדנו [ראה: "מהו דתימא"]. הסבר     ))))ָקַמׁשְ

ָיא  .144 ָיאַקׁשְ ָיאַקׁשְ ָיאַקׁשְ  הסוגיה או המהלך נחתמת בקושיה. הסקה ַקׁשְ

ַנן  .145 ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ  כינוי לדעה במשנה שלא נזכר שם התנא. .1         ַרּבָ

 דעת רבים. .2

  חכמי הישיבה.  .3

א  .146 אֵריׁשָ אֵריׁשָ אֵריׁשָ  תחילת המקור.  ֵריׁשָ

 בין  שני מקורות בעלי אותה סמכות. פתיחה לסתירה ָרֵמי ָרֵמי ָרֵמי ָרֵמי   .147

 בין  שני מקורות בעלי אותה סמכות, בדר"כ  בין שתי מקורות תנאים. פתיחה לסתירה ְרִמיְנִהי, ְרִמיְנהוּ ְרִמיְנִהי, ְרִמיְנהוּ ְרִמיְנִהי, ְרִמיְנהוּ ְרִמיְנִהי, ְרִמיְנהוּ   .148

אֵני [ָהָתם]    .149 אֵני [ָהָתם] ׁשָ אֵני [ָהָתם] ׁשָ אֵני [ָהָתם] ׁשָ   על ידי גילוי ההבדל בין שני המקרים.  תשובה / תירוץ        ׁשָ

ּה    .150 ַמע ִמיּנַ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנַ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנַ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנַ   למסקנה ההלכתית.מעין "חותמת"   היסק ׁשְ

ֱאַמר    .151 ּנֶ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ   מ: פסוק.  סיוע ׁשֶ

ַמע    .152 א ׁשְ ַמע ּתָ א ׁשְ ַמע ּתָ א ׁשְ ַמע ּתָ א ׁשְ   לצורך מציאת תשובה (בדר"כ), ראיה, קושיא לאחד הצדדים.  הצעת מקור ּתָ

א    .153 יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ   חזקה ואין עליה תרוץ.  קושיא ּתְ

יקוּ   .154 יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ  שאין  הכרעה, והשאלה תעמוד. מסקנה ּתֵ

ָנא  .155 ָנאּתָ ָנאּתָ ָנאּתָ  מ: ברייתא.  .1 פתיחה ּתָ

 השנן בבית מדרש האמוראי.  .2

 חכם מתקופת המשנה. .3

ֵבי  .156 ָנא ּדְ ֵביּתָ ָנא ּדְ ֵביּתָ ָנא ּדְ ֵביּתָ ָנא ּדְ ל: ברייתא, הבאה מאוסף ברייתות של בית מדרש מסוים או אדם  פתיחה          ............    ּתָ
  מסוים. 

ָנא   .157 ָנא ּתָ ָנא ּתָ ָנא ּתָ אמוראים בתחילת התקופה, שנחשבים כאמוראים אך עם סמכות של          ּוָפֵליגּוָפֵליגּוָפֵליגּוָפֵליגּתָ
  תנא לחלוק על תנאים. 

יר   .158 ּיֵ ָנא ְוׁשִ יר ּתָ ּיֵ ָנא ְוׁשִ יר ּתָ ּיֵ ָנא ְוׁשִ יר ּתָ ּיֵ ָנא ְוׁשִ  לא הביא את כל המקרים האפשריים, אלא דוגמיות.התנא   ּתָ

ָנן    .159 נּו ַרּבָ ָנן ּתָ נּו ַרּבָ ָנן ּתָ נּו ַרּבָ ָנן ּתָ נּו ַרּבָ   ל: ברייתא.    פתיחה  ּתָ

ֵני  .160 ֵניּתָ ֵניּתָ ֵניּתָ  תיקון בנוסח.  הצעת נוסח ּתָ

יּה    .161 א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּה ּתָ א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּה ּתָ א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּה ּתָ א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ   מ: מקור תנאי שאינו משנה, בפני אמורא.  הבאת מקור        ּתָ

ְנָיא    .162 ְנָיא ּתַ ְנָיא ּתַ ְנָיא ּתַ   ל: ברייתא.   פתיחה ּתַ

ְנָיא   .163 ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ   ברייתא אחרת.מ:   הבאת מקור ִאיָדךְ ִאיָדךְ ִאיָדךְ ִאיָדךְ     ּתַ

ָוֵתיּה    .164 ְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ   מ: ברייתא.  סיוע ּתַ

ְנָיא ַנִמי ָהִכי   .165 ְנָיא ַנִמי ָהִכי ּתַ ְנָיא ַנִמי ָהִכי ּתַ ְנָיא ַנִמי ָהִכי ּתַ  מ: ברייתא. סיוע ּתַ
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ֵניָנא   .166 ֵניָנא ּתְ ֵניָנא ּתְ ֵניָנא ּתְ  מ: משנה. הבאת מקור ּתְ

 ל: משנה. לעיתים יגיע גם כקושיא מהמשנה.  פתיחה ְתַנןְתַנןְתַנןְתַנן  .167

ים    .168 ּיֵ ְסּתַ ים ּתִ ּיֵ ְסּתַ ים ּתִ ּיֵ ְסּתַ ים ּתִ ּיֵ ְסּתַ   לברור מי משני החולקים הוא הסובר כל דעה.  הסקה ּתִ

ָמא   .169 ְרּגְ ָמאּתִ ְרּגְ ָמאּתִ ְרּגְ ָמאּתִ ְרּגְ   על ידי פרשנות של אמורא  למקור תנאי.   תשובה ּתִ

  
  

    ":":":":אמראמראמראמרהמונח "המונח "המונח "המונח "
  מימרא שנאמרה על ידי רב הונא. –רב הונא  אמר .א
  רב חסדא מגיב למימרא אחרת, אך לא בדּו שיח חי. – אמררב חסדא  .ב
  רב חסדא מגיב לבעל המימרא בדּו שיח חי. –רב חסדא  להו\אמר ליה .ג
  רב חסדא מצטט מימרה מרבו . –רב הונא  אמררב חסדא  אמר .ד
 הגמרא מגיבה, שלּו אותו אמורא היה  נשאל על כך, כך היה אומר. – אמר לך .ה
רב אומר מימרה שלא שמע במפורש מרבו, אלא  –רב אלמוני   משום \משמיה  רב פלוני אמר .ו

  שאומרים בבית המדרש בשם אותו חכם.
  
  

        (אפיון הפסקאות)(אפיון הפסקאות)(אפיון הפסקאות)(אפיון הפסקאות)    אפיונים של חלקי הסוגיהאפיונים של חלקי הסוגיהאפיונים של חלקי הסוגיהאפיונים של חלקי הסוגיה
  מברייתא \ציטוט ממשנתנו .1
 ציטוט מ ... .2
 שאלה .3
 קושיא .4
 דחיה .5
 סתירה .6
 תרוץ .7
 תשובה .8
 סיוע .9

 פרשנות .10
  [הבאת מקור או סברה] ראיה .11

  
  

            ––––שאלה לעומת קושיא שאלה לעומת קושיא שאלה לעומת קושיא שאלה לעומת קושיא 
  שאלת ברור, שמשהו לא ברור לי, חסר לי אינפורמציה. - שאלהשאלהשאלהשאלה
  אני  טוען שאתה טועה. כי ... – קושיאקושיאקושיאקושיא

  

            ––––קושיא לעומת סתירה לעומת דחיה קושיא לעומת סתירה לעומת דחיה קושיא לעומת סתירה לעומת דחיה קושיא לעומת סתירה לעומת דחיה 
  בין שתי מקורות בעלי אותו סמכות. – סתירהסתירהסתירהסתירה
  מסברה או ממקור בעל סמכות יותר גבוהה – קושיאקושיאקושיאקושיא
  מה שנאמר יכול להיות נכון, אך אינו מוכרח. – דחיהדחיהדחיהדחיה

        

  
  

  
  
    
    


