
 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

    למסקנא ב"קידושין דף מ                              
   

  

    א"ע ב"מ דף 

  

 עדת קהל כל אותו ושחטו מרשנא ,אחד בפסח יוצאים ישראל כל יונתן רביל .א

 אחד אלא שוחט אינו והלא ,שוחטים כולם הקהל כל וכי ,הערבים בין ישראל

, אכילת פסחים אינה מעכבתש, אחד בפסח יוצאים ישראל שכל מכאן אלא

  .אלא זריקת הדם

, לפי אכלו' איש'שנאמר בקרבן פסח , אין לו כח לזכות בשביל אחריםקטן . ב

  .איש זוכה ולא הקטן

  .שוחטין איןא ש"וי היחיד על הפסח את שוחטיןא ש"י. ג

עוד למדנו ו .אחד נשיא אחד ונשיא שנאמר ,בפניו שלא לאדם שזכין מנין. ד

 אפוטרופוס להם מעמידין דין בית, אביהן בנכסי לחלוק שבאו יתומיםכי ה ,מכאן

 ואם ,ולהנאתם לזכותם בשבילם ויערערכלומר שידון  ,לזכות ל מנתע לחוב

היה פ שפעמים "אע, י"בא הרי זכו להם נחלהש .עשו שעשו מה בדין יתחייבו

  .בחלק שנפל אצלו שלא נוח לושיש מי , להםחובה 

 ,אפוטרופוס להם מעמידים דין בית ,אביהם בנכסי לחלוק שבאו יתומים. ה

א שאם לא טעו "וי .למחות יכוליםא ש"י הגדילו ואם .יפה חלק להם ובוררים

כי אם כן , )שרוצה חלק בדרום ולא בצפון(אינם יכולים למחות ברוחות , בשומא

  .מה כח בית דין יפה

 בן שמעון רבןל ,בטל מכרן לתנא קמא, שתות הותירו או שפיחתו הדיינים שום. ו

הואיל , לרב נחמן הלכה כחכמים. יפה ד"ב כח מה ם כןאכי , קיים מכרן גמליאל

   .)ב"ע. ג"הלכה כרשב ולרבא( .וטעו אין כח בית דין יפה



 

  

 
  

  

  

    ב"ע ב"מ דף 

  

 משתות פחות ,כלקוחות הן הרי, וטעו בשומא, נכסי אביהם שחלקו אחיןה .א

 עשאואחד ואם  .אונאה ומחזיר קנה שתות ,מקח בטל שתות על יתר ,מקח נקנה

 ולא שדרתיך לתקוני" :שאומר לו, לא נקנה מקחגם פחות משתות , שליחלשני 

טעו  לואפי, חלוקת בית דין כדין חלוקתםשיהיה  עליהם בלויקואם  ."לעוותי

גם , ובקרקעות .)כדבריוהלכה רבא לו(ג "לשיטת רשב קיים מכרן שתותמ יותר

אם טעו רק ו. ונאה לקרקעותכי אין א, טעו שתות אין צריך להחזיר האונאה אם

 אונאה מכדי פחות אפילו ,ושבמנין ושבמשקל שבמדה דבר כלכי , מחזיר, במדה

  .חוזר

 .שמים בדיני וחייב אדם מדיני פטור ,וקטן שוטה חרש ביד הבעירה את השולח. ב

 דבריכי , "אין שליח לדבר עבירה"ש ,המשלח פטורו, חייב פיקח פיקח ביד שילח

  .שומעים מי דברי תלמיד ודברי הרב

אם עשה שליחותו של בעל הבית  ולפיכך .יש שליח לדבר עבירהבמעילה . ג

  .שליח מעל, עשה שליחותוואם לא . בעל הבית מעל, להוציא מעות הקדש

. שנאמר על כל דבר פשע, לבית הלל יש שליח לדבר עבירה בשליחות יד. ד

  .בא לחייב על המחשבה כמעשהוהכתוב  ,אין דין שליחות ולבית שמאי
  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  gmail.com@7600235: בכתובת, או כל תגובה אחרת, הערה, שגיאת כתיב, דוח לנו על תיקון טעות

  .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע
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