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   א"ע' ט דף    
  

עוררין  עליה ויצאו, באחריות שלא לשמעון שדה שמכר ראובן. א
ואם כבר  .בו לחזור יכול ,בה החזיק לאאם עדיין  ,לומר שלנו היא

 שיאמר, בו לחזור יכול אין, ך סביבות השדה ומצריהַר שָד  ,בה החזיק
א שיכול "י, ואם קנאה באחריות .נית ממני שק מלא רוחקראובן לו 

כל זמן שלא כתבו לו בית דין שטר  א שאינו יכול לחזור"וי, בו לחזור
  .שבדין טרפוהו ממנו

ולא , צריך המזיק לשלם רק כסף או מיטב, רב הונא ורב אסיל. ב
  .סוביןאפילו יכול לשלם , אם אין לוורק . שאר מטלטלין

 ,כספיםוהשני  קעקר נטלאחד , ירושת אביהם שחלקו אחים שני. ג
מטלטלים של יתומים אינם כי ( קרקע ונטל חוב בעל ובא

, א שאינו נוטל"וי, א שנוטל חצי מהכספים מאחיו"י, )משועבדים
והוא , העלולים להיגנבכספים שהוא יטול  ,זו שבמכוון עשו חלוקה

  .יטרף על ידי בעל חובהעלולה לקרקע היטול 

 ,מהן אחד של חלקו ונטל חוב בעל ובא, ואם שניהם חלקו קרקע. ד
 שמואלל .יורשים הםכי , מחלוקת בטלה רבל :נחלקו אמוראים בדבר

 נוטלש ש מפרשיםי אסי רבל .שהם כלקוחות שלא באחריות, ריּתֵ וִ 
אם הם כיורשים וצריך לסלקו שנסתפק , במעות ורביע בקרקע רביע

שנוטל רק מ "וי. קוחות באחריות ויכול לסלקו במעותאו כל, בקרקע



 

שנסתפק אם הם כיורשים וצריך לסלקו , בקרקע או במעות רביע
או שהם כלקוחות שלא באחריות ואין צריך לסלקו , בקרקע או במעות

  .כלל
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 שתיכגון אם מצא לקנות ', עד שליש במצוה'מצוה להדר ב צריך. א
מן הראשון  דמים שלישעד  יוסיף ,מחבירו הדור ואחד ,תורות ספרי
 הקטן אםש', שליש מלגיו'ונסתפקו בגמרא אם . ההדור את ויקח

 קטןה אםש ,'מלבר שליש'או , םשני יוסיף ,דינרים בששה נמכר
 לוֹ שֶ מקבל שכר מִ ועד כאן . ולא נפשט .שלשה יוסיף ,בששה נמכר

  .ה בחייו"יפרע לו הקב, וסיף יותר משלישואם י, לעולם הבא

 הזיק אם כלומר, נזקו את הכשרתי, לשומרו שנתחייבתיכל  .ב
 להכשיר עלימ "וי. יפה שמרתיו שלא ,היזק אותו וזימנתי הכשרתי

יתבארו  דיני המשנה יתר( .לשלם חייב אני כלומר ,נזקו את ולתקן
  .)במקומם בגמרא

לריש לקיש , והזיקו וקטן שוטה לחרש שמסרןמכוסה  ובורקשור  שור. ג
 רעועה שמירהו עצמו את תירהשור י ,תירולא י החרש לושאפי, חייב
או גילה את החרש  והתיר בסוףשפ "ואע, וכן בור דרכו לנפול, היא

  .חייב, מגולה ובור מותר שורמסר לו ואם . )ולרבי יוחנן פטור( .הבור

. היא נכבית והולכת, כי כשמניחים אותה, פטור, גחלתאש מסר לו . ד
, ולרבי יוחנן פטור. וודאי תזיקבש, לריש לקיש חייב, להבתמסר לו ש

  .לגדיש והוליכה נטלהש ,ההבער גרמה חרש של אחיזתוש
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