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    ּוַמֲאִכיל" ּוַמֲאִכיל" ּוַמֲאִכיל" ּוַמֲאִכיל"     "ַהּגֹוֵזל"ַהּגֹוֵזל"ַהּגֹוֵזל"ַהּגֹוֵזל    ––––    ''''ייייפרק פרק פרק פרק     בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאמסכת מסכת מסכת מסכת 

 קיא, בקיא, בקיא, בקיא, ב .1
ָנה  קיא,ב    ִמׁשְ

יַח ִלְפֵניֶהם  ָניו, ְוִהּנִ טּוִרי -ַהּגֹוֵזל ּוַמֲאִכיל ֶאת ּבָ ם, ּפְ ּלֵ ׁשַ   ן ִמּלְ
ׁש ּבֹו ַאֲחָריּות  ּיֵ ָבר ׁשֶ ם - ְוִאם ָהָיה ּדָ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   .  .  .  .  ַחּיָ

            

ָמָרא    ּגְ

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ּנּו,  ָעִלים, ּוָבא ַאֵחר ַוֲאָכלֹו ִמּמֶ ַזל ְולֹא ִנְתָייֲאׁשּו ַהּבְ   ּגָ

ה ָרָצה   ּגֹוֶבה,  ִמּזֶ
ה     .ּגֹוֶבהָרָצה ִמּזֶ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
ה  ּמָ ל ּכַ ָמֵריּה ָקֵאי.ּדְ ּכָ ְרׁשּוֵתיּה ּדְ ָעִלים ּבִ   לֹא ִנְתָייֲאׁשּו ַהּבְ

  
ַנן:    ּתְ

יַח ִלְפֵניֶהם " ָניו, ְוִהּנִ ם -ַהּגֹוֵזל ּוַמֲאִכיל ֶאת ּבָ ּלֵ ׁשַ טּוִרין ִמּלְ   . "ּפְ
א  יּוְבּתָ אּדְ ּתְ   !ַרב ִחְסּדָ

  
א:  ךְ ָאַמר לָ    ַרב ִחְסּדָ

ְנָיא ַהִהיא לְ  י ּתַ   ַאַחר ֵיאּוׁש.  ּכִ
   

  
  

    רש"י

  מתני' 
. והניח לפניהם. הגוזל ומאכיל

או שהניח לפניהם הגזילה 
   קיימת:

. בגמרא מפרש פטורים מלשלם
   טעמא:

 . בגמ' מפרשיאם היה דבר כו'
  לה מר הכי ומר הכי:
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 קיא, בקיא, בקיא, בקיא, ב .2
יַח ִלְפֵניֶהם " ם -ִאם ִהּנִ ּלֵ ׁשַ טּוִרין ִמּלְ   . "ּפְ
  

ר ָחָמאָאַמר     :ָרִמי ּבַ
  את אֹוֶמֶרת: זֹ 

ֵמי ְרׁשּות לֹוֵקַח ּדָ    .ְרׁשּות יֹוֵרׁש ּכִ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ֵמי,  ְרׁשּות לֹוֵקַח ּדָ   ְרׁשּות יֹוֵרׁש ָלאו ּכִ

ַמאי ָעְסִק  ֲאָכלּום.  :יַנןְוָהָכא ּבְ ׁשֶ   ּכְ
  

ָקָתֵני ֵסיָפא ם" :ָהא ִמּדְ ּלֵ יִבין ְלׁשַ ׁש ּבֹו ַאֲחָריּות ַחּיָ ּיֵ ָבר ׁשֶ   , "ִאם ָהָיה ּדָ
יֶמת ָעְסִקיַנן ְגֵזיָלה ַקּיֶ א ּבִ ֵריׁשָ ָלל ּדְ   !ִמּכְ

  
     :ָרָבא ךְ ָאַמר לָ 

יַח ָלֶהם ֲאִביֶהם ַאֲחָריּות ְנָכִסים,  םַח ָהִכי ָקָאַמר: ִאם ִהּנִ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   . ּיָ
  

יְוָהא ַמְתֵני ֵליּה  ילְ  ַרּבִ ֵריּה  ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   : ׁשִ
ׁש, " ׁש ּבֹו ַאֲחָריּות ַמּמָ ּיֵ ָבר ׁשֶ   לֹא ּדָ

א ֲאִפיּלוּ  ּה,   ֶאּלָ ָרה ְוחֹוֵרׁש ּבָ   ּפָ
ר ַאֲחָריו  יִבין ְלַהֲחִזיר,  -  ֲחמֹור ּוְמַחּמֵ   ַחּיָ

ֵני ְכבֹוד ֲאִביֶהן   !"ִמּפְ
  

א   : ָרָבא ָאַמר ֶאּלָ
ֵכיְבָנא י ׁשָ י  ,ּכִ ֲעָיא ָנֵפיק ְלָווִתיַרּבִ ָווֵתיּה.  ,אֹוׁשַ ָתֵריְצָנא ַמְתִניִתין ּכְ   ּדְ

ָתֵני  י ּדְ ֲעָיאַרּבִ   : אֹוׁשַ
ָניו " ם.  - ַהּגֹוֵזל ּוַמֲאִכיל ֶאת ּבָ ּלֵ ׁשַ טּוִרין ִמּלְ   ּפְ

יַח ִל  יֶמת   ְפֵניֶהםִהּנִ ֵזיָלה ַקּיֶ יִבין,  - ּגְ   ַחּיָ
יֶמת  ֵזיָלה ַקּיֶ טּוִרין.  -ֵאין ַהּגְ   ּפְ
יַח ָלֶהם ֲאִביֶהם ַאֲחָריּות ְנָכִסים  ם - ִהּנִ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   . "ַחּיָ

  

    רש"י

  גמ' 
. וזה ברשותיה דמריה קאי

   שאכלו נעשה כגוזלו מבעליו:
. דקתני והניח זאת אומרת

   לפניהם פטורין:
. רשות יורש כרשות לוקח דמי

והויא לה כרשות אחרת וכיון 
דאוקימנא למתניתין לאחר 
יאוש קני להו יתמי ביאוש 
ושינוי רשות דאי ביאוש כדי לא 

א קתני פטורא קני מדל
   באבוהון:
. לאחר מיתת אביהן כשאכלום

ונגזל אין יכול לתובען שהרי לא 
   גזלוהו:

והא מדקתני סיפא אם היה 
. כגון דבר דבר שיש בו אחריות

הניכר לרבים ונראה כל שעה 
כעין קרקע או כגון טלית 

   וכסות:
. מפני כבוד חייבים להחזירה

אביהן שהבריות אומרות זו 
   וני:טלית שגזל פל

. מכלל דבגזילה קיימת עסקינן
ואפ''ה היכא דלאו משום כבוד 

   פטר להו ברישא במתני':
הכי קאמר אם הניח להן 

. קרקעות משלו אפילו אביהן
אכלו את הגזילה חייבין 
דאשתעביד נכסים דאבוהון 

   מחיים:
. לא דבר שיש בו אחריות ממש
   לא שגזל קרקע והניחה לפניהן:

חרש בה אלא אפילו גזל פרה ו
. והכל או חמור ומחמר אחריו

מעידין שהיה דנגזל חייבין 
   אלמא בגזילה קיימת עסקינן:

אמר רבא כי שכיבנא רבי 
. יצא אושעיא נפק לוותי

   לקראתי:
. דמתריצנא למתניתין כוותיה

באחריות ממש ובשאין גזילה 
קיימת וחסורי מיחסרא ולא 
מוקי לה בדבר המסויים 

יון ובגזילה קיימת כרבי [דכ
דאשכחן הכי מתריצנא לה 
מתניתין כברייתא ולא חיישינן 
למאי דמתני רבי לר' שמעון 
   בריה דברייתא קיימא כוותיה]:

. שלא אכלוה גזילה קיימת
   אחרי מותו ותבען הנגזל:

. דרשות יורש לאו כרשות חייבין
   לוקח דמי ויאוש כדי לא קני:

. שאכלוה אין גזילה קיימת
   אחרי מותו:

   דאינהו לא גזול מידי:. פטורין
הניח להן אביהן אחריות 

   . קרקע משלו:נכסים
. דאשתעבוד חייבין לשלם

  נכסיה:
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 קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א    ––––קיא, ב קיא, ב קיא, ב קיא, ב  .3
אָאַמר ["   : ַרב ִחְסּדָ

ּנּו,  ָעִלים, ּוָבא ַאֵחר ַוֲאָכלֹו ִמּמֶ ַזל ְולֹא ִנְתָייֲאׁשּו ַהּבְ   ּגָ
ה ָרָצה   ּגֹוֶבה,  ִמּזֶ
ה ּגֹוֶבה ָרָצה   "]. ִמּזֶ

  
  ָאַמר ָמר: 

יֶמת " ֵזיָלה ַקּיֶ טּוִרין - ֵאין ַהּגְ   . "ּפְ
א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ אּדְ ֵניָמא ּתֶ    !ַרב ִחְסּדָ

  
א:  ךְ ָאַמר לָ    ַרב ִחְסּדָ

ְנָיא ַהִהיא  י ּתַ   . ְלַאַחר ֵיאּוׁש ּכִ
  
  

ר ָחָמאָאַמר ["    :ָרִמי ּבַ
  זֹאת אֹוֶמֶרת: 

ְר  ֵמיְרׁשּות יֹוֵרׁש ּכִ   "].ׁשּות לֹוֵקַח ּדָ
  

  ָאַמר ָמר: 
יֶמת " ֵזיָלה ַקּיֶ ם - ּגְ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   . "ַחּיָ

א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ ר ָחָמאּדְ ֵניָמא ּתֶ    !ָרִמי ּבַ
  

ר ָחָמא:  ךְ ָאַמר לָ    ָרִמי ּבַ
ְנָיא ַהִהיא   קיב,א י ּתַ   ִלְפֵני ֵיאּוׁש. ^ּכִ

  
  

    רש"י

. דאמר לעיל רצה דרב חסדא
   מזה גובה:

   . ואכלוה:לאחר יאוש
. תיהוי תיובתא דרמי בר חמא

  כיון דלאחר יאוש אוקימתה:
. דשינוי רשות בלא לפני יאוש

ה יאוש לא קני וכי אין גזיל
קיימת שאכלוה אחרי מות 
אביהן פטורין דלית ליה דרב 

  חסדא:
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 קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א .4
ר ַאֲהָבה א ּבַ ר ָחָמא, ַאָהא: ּדְ ְלָהא  ַמְתֵני ַרב ַאּדָ   ָרִמי ּבַ

ית" ל ִרּבִ ֵהן ׁשֶ ּיֹוְדִעין ׁשֶ י ׁשֶ ית, ַאף ַעל ּפִ ל ִרּבִ יַח ָלֶהן, ֲאִביֶהן ָמעֹות ׁשֶ יִבין ְלַהֲחִזיר - ִהּנִ   . "ֵאין ַחּיָ
ר ָחָמאָאַמר     :ָרִמי ּבַ

  את אֹוֶמֶרת: זֹ 
ֵמי.  ְרׁשּות לֹוֵקַח ּדָ   ְרׁשּות יֹוֵרׁש ּכִ

  
  ַמר: ָא  ָרָבא

ֵמי,  :ךְ ְלעֹוָלם ֵאיָמא לָ  ְרׁשּות לֹוֵקַח ּדָ   ְרׁשּות יֹוֵרׁש ָלאו ּכִ
אֵני ָהָכא  ית :ָאַמר ְקָראּדְ ְוׁשָ ְך ְוַתְרּבִ ח ֵמִאּתֹו ֶנׁשֶ ּקַ   , (ויקרא כה, לו)  334""ַאל תִּ

ֲהָדךְ  ֵנֵחי ּבַ י ֵהיִכי ּדְ    .ַאֲהַדר ֵליּה ּכִ
  א, ָקא ַמְזַהר ֵליּה ַרֲחָמנָ  - ְלִדיֵדיּה 
  ָלא ַמְזַהר ֵליּה ַרֲחָמָנא.  - ִלְבֵריּה 

  
ַמְתֵני ָלּה  ְתִניִתין. ּבָ ַא ַמאן ּדְ ן ַאּמַ ּכֵ ל ׁשֶ   ַרְייָתא, ּכָ

ְתִניִתין, ֲאָבל  ַמְתֵני ָלּה ַאּמַ ָרָבא ַמְתֵני ָלּה.  ּבָ ַא ַמאן ּדְ ר ָחָמא ּכְ   ַרְייָתא ָרִמי ּבַ
   

  
  
  

                                                           
334
ית ְוָיֵראָת ֵמֱאלֹ   ְך ְוַתְרּבִ ח ֵמִאּתֹו ֶנׁשֶ ּקַ ךְ ַאל ּתִ   ֶהיָך ְוֵחי ָאִחיָך ִעּמָ

    רש"י

. להא דרמי בר מאן דמתני לה
חמא אברייתא כ''ש אמתניתין 
דליכא טעמא אחרינא למפטריה 
אלא האי כל כמה דלא מחסרת 
לה למתניתין משמע דגזילה 

   קיימת:
מאן דמתני לה אמתניתין אבל 

. משום אברייתא רמי בר חמא
רא מתני לה כרבא. טעמא דק

ל''א איפכא גרסינן מאן דמתני 
לה אמתני' כ''ש אברייתא 
דמתניתין איכא לאוקמא 
בשאכלום אבל ברייתא קתני 
שיודעין שהן של רבית אלמא 
דקיימי בעין וקתני פטורים 
דרשות יורש כרשות לוקח ומאן 
דמתני לה אברייתא אבל 
אמתניתין רמי בר חמא 
בשאכלום מתני לה כרבא 

  ון שמעתיו ועיקר:וראש
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 קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א .5
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָניו ַהּגֹוֵזל " ם.  - ּוַמֲאִכיל ֶאת ּבָ ּלֵ ׁשַ טּוִרין ִמּלְ   ּפְ
יַח ִלְפֵניֶהם    ,ִהּנִ

דֹוִלים  ם,  -ּגְ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   ַחּיָ
ים  ם.  - ְקַטּנִ ּלֵ ׁשַ טּוִרין ִמּלְ   ּפְ

ָך  ב ָאִבינּו ִעּמְ ֵ ִחׁשּ ּבֹונֹות ׁשֶ דֹוִלים: ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ֶחׁשְ טּוִרין –ְוִאם ָאְמרּו ּגְ   . "ּפְ
  

ָאְמִריִמׁשּ  טּוִרים?!  -  "ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין" :ּום ּדְ   ּפְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
   :ָהִכי ָקָאַמר

יּה ְולֹא ִמיֵדי  ּבֵ ׁש ְלָך ּגַ ָך, ְולֹא ּפַ ב ָאִבינּו ִעּמְ ֵ ִחׁשּ ּבֹונֹות ׁשֶ ָאְמרּו: יֹוְדִעים ָאנּו ֶחׁשְ דֹוִלים ׁשֶ טּוִרין.  - ּגְ   ּפְ
  
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ָניו  ַהּגֹוֵזל" ם.  -ּוַמֲאִכיל ּבָ ּלֵ ׁשַ טּוִרין ִמּלְ   ּפְ

ים  ין ְקַטּנִ דֹוִלים ּבֵ ין ּגְ יַח ִלְפֵניֶהם ַוֲאָכלּום ּבֵ יִבין –ִהּנִ   . "ַחּיָ
  

יִבי? ים ִמי ִמיַחּיְ    !ְקַטּנִ
יק ַאּזּוֵקי!  ַאּזֵ א ּדְ   לֹא ְיֵהא ֶאּלָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

   :ָהִכי ָקָאַמר
יַח ִלְפֵניֶהם  ים ִהּנִ ין ְקַטּנִ דֹוִלים ּבֵ ין ּגְ יִבין.  - ַוֲעַדִיין לֹא ֲאָכלּום ּבֵ   ַחּיָ

  
  
  
  

    רש"י

. ורמי בר חמא גדולים חייבים
   מוקי לה לפני יאוש:

. דלאו בני דינא קטנים פטורים
נינהו ואע''פ דגזילה קיימת 
מיהו מחסרא גוביינא וסומכוס 

   הוא דפטר קטנים לקמן:
. ושמא ואין אנו יודעין חשבונות

   אבינו חישב לך דמים:
. משום דאין יודעים פטורים

הואיל ויודעים שבגזילה בתמיה 
באה לידו דברי ושמא הוא וברי 

   עדיף:
. לא יהא אלא דאזיק אזוקי

נכנס לחצר דנגזל והזיקו מי 
מחייבי קטנים לשלם והא אנן 
תנן לעיל (דף פז.) והם שחבלו 
באחרים פטורים והכא כיון 

   דאכלום מאן כפי להו לשלומי:
. ועדיין לא אכלום הניח לפניהם

יבים כיון אפילו קטנים חי
דגזילה קיימת ברשותא דמרה 
הוא ורבנן הוא דפליגי עליה 
דסומכוס ולא תקשי אברייתא 
דלעיל דאמר גדולים חייבין 

  קטנים פטורים:
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  : ָרָבאָאַמר 

ֵאָלָתּה,  ל ְיֵמי ׁשְ ּה ּכָ ין ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ אּוָלה ִמׁשְ ָרה ׁשְ יַח ָלֶהם ֲאִביֶהם ּפָ   ִהּנִ
אֹוָנֶסיָה.  - ֵמָתה  יִבין ּבְ   ֵאין ַחּיָ

   
ל ֲאִביֶהם ְסבּוִרים ׁשֶ   ִהיא,  ּכִ

זֹול.  -ּוְטָבחּוָה ַוֲאָכלּוָה  ר ּבְ ֵמי ָבׂשָ ִמין ּדְ ּלְ   ְמׁשַ
  

יַח ָלֶה  ם.  - ם ֲאִביֶהם ַאֲחָריּות ְנָכִסיםִהּנִ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   ַחּיָ
  

א,  ַמְתֵני ָלּה ַאֵריׁשָ א ּדְ   ִאיּכָ
יָפא ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ א ּדְ    .ְוִאיּכָ

  
ל ׁשֶ  א, ּכָ ַמְתֵני ָלּה ַאֵריׁשָ יָפא. ַמאן ּדְ ן ַאּסֵ   ּכֵ

א. ַאְד ּוְפִליָגא  ּפָ   ַרב ּפַ
  

א  יָפא, ֲאָבל ַאֵריׁשָ ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ   לֹא.  - ַמאן ּדְ
א.  ּפָ   ְוַהְיינּו ַרב ּפַ

  
אָאַמר ּדְ  ּפָ   : ַרב ּפַ

נּוָבה לֹו,  ָרה ּגְ   ָהְיָתה ּפָ
ת  ּבָ ׁשַ יב –ּוְטָבָחּה ּבְ יב ּבִ  ,ַחּיָ ָבר ַחּיָ ּכְ ֵניָבה קֹוֶדם ׁשֶ ׁשֶ בֹ ּגְ ת. ּיָ ּבָ   א ִליֵדי ִאיּסּור ׁשַ

ת  ּבָ ׁשַ אּוָלה לֹו ּוְטָבָחּה ּבְ ָרה ׁשְ ֶאָחד.  -ָהְיָתה ּפָ ִאין ּכְ ֵניָבה, ּבָ ת ְוִאיּסּור ּגְ ּבָ ִאיּסּור ׁשַ טּור, ׁשֶ   ּפָ
  
  

    רש"י

. דלא קבילו עלייהו אין חייבין באונסיה
   נטירותא:

. כל זוזא חשבינא בארבע דנקי וכן כל בזול
היכא דתני בזול בפרק מי שמת (ב''ב דף 

ו:) והיינו שני שלישי דמים וכולהו דמים קמ
לא נשלמו דאי הוו ידעי דבעו שלומי לא הוו 

   אכלי בשרא והעור יחזירנו כמות שהוא:
. הניח להן אביהן אחריות איכא דמתני להא

   נכסים חייבין:
. דקאמר מתה אין חייבין באונסיה ארישא

ואם הניח להן אביהן קרקעות חייבין לשלם 
מחיים דאבוהון דקסבר דאשתעבוד נכסים 

רבא חיוב אונסים משעת שאלה מוטל על 
השואל ופליגא דרב פפא דאמר לקמן לא 
   רמי חיוב אונסים אשואל עד שעה שתיאנס:

. טבחוה ואכלוה ואיכא דמתני לה אסיפא
משלמים דמי בשר בזול ואם הניח להן 
אביהן קרקע משלמין פרעון שלם דהוו 

אכלוה  אינהו במקום אבוהון והואיל והן
   משלמין:

. דמתה כדרכה לא דלא אמרינן אבל ארישא
אשתעבוד נכסים דלא רמי חיוב אונסין על 
השואל עד שעת אונסין והכא כי אתניסא 

   ליתיה לשואל והני לא קבול עלייהו מידי:
. והיינו דרב פפא דאמר היתה פרה גנובה לו

כלומר גנב פרה מערב שבת וטבח בשבת 
ה וחמשה שהרי חייב אף בתשלומין ארבע

נתחייב בקרן קודם שיבא לידי איסור 
סקילה ואף על גב דקנסא לא אתי עליה עד 
שבת לא פטרינא ליה מקנסא משום חיוב 
מיתה דאמר באלו נערות (כתובות דף לד:) 
קנס חידוש הוא שחידשה תורה הלכך אע''ג 

   דמקטיל משלם:
. היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת פטור

ן משעת שאלה מחייב מן הכל דלא אמרינ
ליה אקרנא וקמה ברשותיה אפילו למלאך 
המות אלא בשעת טביחה הוא דגזליה 
ואיסור שבת וגניבה באין כאחד ונפטר מן 
הקרן משום דקם ליה בדרבה מיניה וקנסא 
ליכא דהא אין כפל ולא ארבעה וחמשה אלא 
בגנב עצמו שגנב מבית בעלים או בשומר 

יבה אבל חנם הבא לפטור עצמו בטענת גנ
שואל ונושא שכר ושוכר שאין יכולין להפטר 
בטענת גנב אין בהן כפל כדאמר בכמה 
דוכתי לא אם אמרת בשומר חנם שכן 
משלם תשלומי כפל תאמר בש''ש כו': שאם 
אין גניבה אין טביחה ואין מכירה לא גרס 
ליה ואנן שמעינן כאן ובכתובות וכן פירש 

מן  לנו רבינו שאם אין גניבה אחר שפטור
הקרן משום דקם ליה בדרבה מיניה אין 
טביחה קנס נמי לא משלם ואף על גב 
דחידוש הוא ואין מיתה פוטרתו הכא דליכא 
קרן פטור דתשלומי ארבעה וחמשה אמר 
רחמנא ולא תשלומי ג' וד' וכי מדלית מהכא 
קרנא הוו להו ג' לצאן וד' לבקר. ולא היה לי 
לב להבין את מושל שטעם זה אין צריך 
לכאן שהרי אין קנס בשואל הטובח ואפילו 
אמרינן כרב פפא דעד השתא קם ברשותא 
דמרה אפילו הכי גזלן נעשה עליה ולא גנב 
שאין דין גנב אלא בטוען טענת גנב והוה 
שומר חנם וכי גרס ליה בכתובות גרסינן ליה 
ובמלתא דרבא דאמר התם גנב וטבח בשבת 

מו פטור שאם אין גניבה כו' דהתם בגנב עצ
קאי וליכא למיפטריה מקנסא אלא משום 
האי טעמא אבל בדרב פפא ליכא למגרסא 
לא התם ולא הכא ואיידי דמילתא דרב פפא 
איתמר התם גבי מלתא דרבא איגרסא נמי 
אגב שטפא בדרב פפא ותשובות רב האי גאון 

  מסייעא לי:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָזל"" ר ּגָ ֵזיָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ    .(ויקרא ה, כג) 335"ְוֵהׁשִ
ָזל" :ְלמּוד לֹוַמרַמה תַּ  ר ּגָ   ? "ֲאׁשֶ

ַזל ּגָ ֵעין ׁשֶ   .ַיֲחִזיר ּכְ
ָניו  אן ָאְמרּו: ַהּגֹוֵזל ּוַמֲאִכיל ֶאת ּבָ ם,  - ִמּכָ ּלֵ ׁשַ טּוִרין ִמּלְ   ּפְ

יַח ִלְפֵניֶהן  יִבין.  - ִהּנִ ים ַחּיָ ין ְקַטּנִ דֹוִלים ּבֵ ין ּגְ   ּבֵ
ּום    ָאְמרּו:  סּוָמכֹוסִמׁשּ

דֹוִלים  יִב  -ּגְ   ין, ַחּיָ
ים  טּוִרין - ְקַטּנִ   . ּפְ

  
ר ֲחמּוהַּ  י ּדְ  ּבַ יּה ַרּבִ ַאּפֵ י ּבְ ּלֵ י ּדְ ִיְרְמָיה, ְטַרק ּגַ   , ִיְרְמָיהַרּבִ

יּה  י ּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ   , ָאִביןַרּבִ
ּלֹו הּוא ּתֹוֵבַע.    ָאַמר: ׁשֶ

ֲא  י ּדַ ַחּיֵ יּה ּבְ ַאְחָזִקי ּבֵ    !בּוהַּ ָאַמר ֵליּה: ְוָהא ַמְייִתיָנא ָסֲהֵדי ּדְ
ִלין ֵעִדים   קיב,ב ין?^ָאַמר ֵליּה: ְוִכי ְמַקּבְ ְפֵני ַבַעל ּדִ ּלא ּבִ   !ׁשֶ

ים " :ְוָהא ָקָתֵני !ְולֹא? ין ְקַטּנִ דֹוִלים ּבֵ ין ּגְ יִבין –ּבֵ   ! "ַחּיָ
ךָ ָאַמר ֵליּה: ֲהֵרי ַמ  ִציּדְ   . ֲחלֹוֶקת סּוָמכֹוס ּבְ

י ָעְלָמא ְוָקֵאי כְּ  ל ּכּוּלֵ    !סּוָמכֹוס ְלַאְפקּוָען ְלִדיִדי?ָאַמר: ִאיְכּפַ
יּה  ָתא ֲאָתא ּוְמָטא ְלַקּמֵ ל ִמיּלְ ְלּגַ ָהִכי ִאיּגַ י ּדְ ַאּדְ הוּ ַרּבִ   , ַאּבָ

ִמיַע ְלכּו ָהא  ר ָחָמא ָאַמרּדְ ָאַמר: לֹא ׁשְ י  ַרב יֹוֵסף ּבַ ֲעָיא? ַרּבִ   אֹוׁשַ
ר ָחָמאָאַמר ּדְ  י  ָאַמר ַרב יֹוֵסף ּבַ ֲעָיאַרּבִ   : אֹוׁשַ

ֲעָבָדיו,  ַקף ּבַ ּתָ ינֹוק ׁשֶ   ּתִ
ל ֲחֵבירֹו ְוָאַמר ֶדה ׁשֶ י הּוא",  :ְוָיַרד ְלתֹוְך ׂשָ ּלִ   "ׁשֶ
יל,  ְגּדִ ּיַ ין ַעד ׁשֶ   ֵאין אֹוְמִרים: ַנְמּתִ

יל ָיִביא ֵעִדים ְוִנְרֶאה!  ְגּדִ ּיַ ד, ְוִלְכׁשֶ דֹו ִמּיָ א מֹוִציִאין ִמּיָ   ֶאּלָ
  

ֵמי?    !ִמי ּדָ
ַמּפְ  יּה ָהָתם הּוא ּדְ ֲאבּוהַּ  ,ִקיַנן ִמיּנֵ ָלא ַקְייָמא ֵליּה ַאֲחָזָקה ּדַ   , ּדְ

ֲאבּוהַּ  ִאית ֵליּה ֲחָזָקה ּדַ     !לֹא – ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
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    רש"י

. כלומר אם גזילה כעין שגזל
קיימת יחזיר אבל אין גזילה 

פטור ובדידיה ליכא  קיימת
   לאוקמה אלא בבניו:

. קטן בר חמוה דרבי ירמיה
   הוה:

. דלת פתוחה בבית טרק גלי
אביו סגר ולא הניח ליכנס לפי 
שהיה רוצה רבי ירמיה להחזיק 

   בה:
. והיה דאחזקי בה בחיי דאבוה

טוען שאביו מכרה לו או נתנה 
  לו:

. והאי קטן שלא בפני בעל דין
   כמאן דליתיה דמי:

. שלקח עבדיו תקף בעבדיוש
עמו שיסייעוהו [לישנא אחרינא 

   שתקף בעבדיו ואמר שלי הן]:
   . אם שלו הוא:ונראה

. הוא דירד לתוך שדה התם
חבירו דלית ליה להך תינוק 
בהך שדה חזקה דאבוה אבל 
היכא דאית ליה להאי תינוק 
בבית זה חזקה דאבוה לא 
מפקינן ליה מיניה ולכשיגדיל 

  ה עדיו וידון עמו:יביא רבי ירמי
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        קיב, בקיב, בקיב, בקיב, ב .8
יָאַמר  י  ָאַמר ַרב ַאׁשִ ַתאיַרּבִ ּבְ   : ׁשַ

ין.  ְפֵני ַבַעל ּדִ ּלא ּבִ ִלין ֵעִדים ׁשֶ   ְמַקּבְ
  

ּה  ֵהי ּבָ י ּתָ   , יֹוָחָנןַרּבִ
ין? ְפֵני ַבַעל ּדִ ּלא ּבִ ִלין ֵעִדים ׁשֶ    !ְוִכי ְמַקּבְ

  
יּה  ָלּה ִמיּנֵ י ִקיּבְ ר ֲחִניָנאַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ

ָהָיה הּוא חֹוֶלה גֹון ׁשֶ    ,ּכְ
  אֹו ֵעָדיו חֹוִלים, 

ם ין ֵליֵלְך ִלְמִדיַנת ַהּיָ ׁשִ ָהיּו ֵעָדיו ְמַבּקְ    ,אֹו ׁשֶ
ְלחּו לֹו  אְוׁשָ   . ְולֹא ּבָ

  
מּוֵאלַרב ְיהּוָדה ָאַמר  ָאַמר   : ׁשְ

ין.  ְפֵני ַבַעל ּדִ ּלא ּבִ ִלין ֵעִדים ׁשֶ   ְמַקּבְ
  

  : ָמר עּוְקָבאָאַמר 
יּה  א ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ מּוֵאלּדִ ְלִדיִדי ִמיּפַ   : ׁשְ

גֹון  ְלחּו ֵליּה ְולֹא ֲאָתא, ּדְ ּכְ ִדיֵניּה ְוׁשָ ְתחּו ֵליּה ּבְ   ּפָ
ִדינָ  ְתחּו ֵליּה ּבְ דֹול ָאֵזיְלָנא. ֲאָבל לֹא ּפָ ין ַהּגָ   א, ָמֵצי ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ְלֵבית ּדִ

  
דֹול ָאֵזיְלָנא!  ין ַהּגָ ְתחּו ֵליּה ַנִמי ָמֵצי ָאַמר ֵליּה: ְלֵבית ּדִ י ּפָ   ִאי ָהִכי, ּכִ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

דֹול.   ין ַהּגָ ית ּדִ יְסָקא ִמּבֵ ָנַקט ּדִ גֹון ּדְ   ּכְ
   

  
  
  

    רש"י

. מסוכנים למות ואם לא חולים
   עכשיו אימתי:

   . שבארץ ישראל:לב''ד הגדול
   . בעל דין חבירו:כגון דנקט

. אגרת מב''ד הגדול דסקא
  ששלחו לב''ד של כאן [לכופו]:
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        קיב, בקיב, בקיב, בקיב, ב .9
  : ַרבָאַמר 

ין. ְמ  ְפֵני ַבַעל ּדִ ּלא ּבִ ָטר ׁשֶ ְ יִמין ֶאת ַהׁשּ   ַקּיְ
  
י וְ    ָאַמר:  יֹוָחָנןַרּבִ

ין.  ְפֵני ַבַעל ּדִ ּלא ּבִ ָטר ׁשֶ ְ יִמין ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַקּיְ
  

תָאַמר ֵליּה  ׁשֶ ילְ  ַרב ׁשֵ הוּ  ַרּבִ ר ַאּבָ   : יֹוֵסי ּבַ
ָרה לָ  י ּדְ ַטְעֵמיּה  ךְ ַאְסּבְ    :יֹוָחָנןַרּבִ

ְמֶרּנּו" :ָראָאַמר ְק  ְבָעָליו ְולֹא ִיׁשְ 336"ְוהּוַעד ּבִ
  , (שמות כא, כט)  

ֹור ְוַיֲעמֹוד ַעל ׁשֹורֹו. ָאְמָרה ּתֹוָרה: ָיבֹ  ַעל ַהׁשּ   א ּבַ
  

  , ָרָבאָאַמר 
  ִהְלְכָתא: 

ין,  ְפֵני ַבַעל ּדִ ּלא ּבִ ָטר ׁשֶ ְ יִמין ֶאת ַהׁשּ   ְמַקּיְ
   .ַוֲאִפיּלּו עֹוֵמד ְוצֹוֵוַח 

ָטָרא ְוִאי ָאַמ  ַמְייִתיָנא ָסֲהֵדי ּוָמַרֲעָנא ֵליּה ִלׁשְ    .ָנְקִטיַנן ֵליּה  - ר: ְנִקיטּו ִלי, ִזיְמָנא ַעד ּדְ
  ֲאָתא,  - ִאי ֲאָתא 

ִני,  - ִאי לֹא ֲאָתא  י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ   ָנְטִריַנן ֵליּה: ׁשֵ
ִעין יֹוִמין.  - ִאי לֹא ֲאָתא  ׁשְ ֵויּה ּתִ ִתיָחא ִעּלָ ְתִביַנן ּפְ   ּכָ

יַנן ְלִנְכֵסיּה,  ֵאי ָלא ָנְחּתִ ָלִתין ַקּמָ   ּתְ
זּוֵזי ְוֵניזּוף.  ָאַמר: ָקא ָטַרח ּבְ   ּדְ

יַנן ֵליּה ְלִנְכֵסיּה,  - ְמִציָעֵאי ַנִמי    לֹא ָנְחּתִ
ין ח ְלֵמיַזף ְוָקא ָטַרח ּוְמַזּבֵ ּכַ ְלָמא לֹא ַאׁשְ ָאַמר: ּדִ    .ּדְ

יַנן ְלִנְכֵס  ְתָרֵאי ַנִמי לֹא ָנְחּתִ   יּה, ּבַ
זּוֵזי.  ָאַמר: לֹוֵקַח ּגּוֵפיּה ָקא ָטַרח ּבְ   ּדְ

יְכֵסיּה  - לֹא ֲאָתא  א ַאּנִ ְתִביַנן ַאְדַרְכּתָ    .ּכָ
  

ָאַמר: "ָאֵתיָנא".  י ּדְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ
ר  ְתִביַנן –ֲאָבל ָאַמר "ָלא ָאֵתיָנא" ְלַאְלּתַ    .ּכָ

  
ִמְלֶוה,  י ּבְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ

דֹון  ִפּקָ ְתִביַנןלְ  -ֲאָבל ּבְ ר ּכָ    .ַאְלּתַ
  

ְתִביַנן  ַקְרְקֵעי –ְוִכי ּכָ    ,ַאּמְ
ְלְטֵלי  ּטַ   לֹא,  - ֲאָבל ַאּמִ

ְלְטֵלי ֵמיט ְוָאֵכיל ְלהּו ַמְלֶוה ְלִמּטַ ְלָמא ׁשָ    .ּדִ
  

ה ח ִמיֵדי ְלִמיְגּבָ ּכַ ָטָרא, לֹא ַמׁשְ   .ְוִכי ָאֵתי לֶֹוה ּוַמְייֵתי ָסֲהֵדי ּוָמַרע ֵליּה ִלׁשְ
ְתִביַנן ְוִאי ִאית ְלֶוה ּכָ    .ֵליּה ְמַקְרְקֵעי ַלּמַ

  
ְתִביַנן,  ,ְולֹא ִהיא ְלְטֵלי ָלא ּכָ ּטַ א ַאּמִ   ַאְדַרְכּתָ

ִאית ֵליּה ְמַקְרְקֵעי ב ּדְ ְכִסיף.  ,ַאף ַעל ּגַ א ּתַ ּמָ יַנן ׁשֶ   ָחְייׁשִ
  

א מֹוְדִעיַנן ֵליּה.  ְתִביַנן ַאְדַרְכּתָ   ְוִכי ּכָ
  

ַר  ִמיּקַ י ּדְ   ב, ְוָהֵני ִמיּלֵ
  לֹא.  -ֲאָבל ִמיַרַחק 

  
א ְקרֹוִבים,    ְוִאי ִמיַרַחק ְוִאיּכָ

                                                           
336
ְלׁשֹם ְוהּוַע   מֹל ׁשִ ח הּוא ִמּתְ ָעָליו יּוָמתְוִאם ׁשֹור ַנּגָ ֵקל ְוַגם ּבְ ֹור ִיסָּ ה ַהׁשּ ָ ְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ְבָעָליו ְולֹא ִיׁשְ   ד ּבִ

    רש"י

. היו עדים מקיימים את השטר
החתומים מבקשים לילך 
למדינת הים מביאן מלוה לב''ד 

ידין על כתב ידן ובית דין ומע
כותבין תחתיו במותב תלתא 
הוינא ואתו פלוני ופלוני 
ואסהידו אחתימת ידייהו 

   ואשרנוהי וקיימנוהי כדחזי:
. בעל דין וצווח ואע''פ שעומד

אל תקיימוהו מזויף הוא אין 
   חוששין:

. שטר שמתא על שאין פתיחא
   פורע החוב:

. פסק דין לירד המלוה אדרכתא
ים של לוה וליטלם לתוך נכס

   בשומא בחובו:
. קרקעות של שמא תכסיף

  מלוה תבור ותפחות מדמיה:
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ָאְזִלי ְוָאתּו ָהָתם ,ִאי ַנִמי א ּדְ יְרּתָ ּיָ א ׁשַ א - ִאיּכָ ּתָ ֵריָסר ַיְרֵחי ׁשַ ִהיַנן ֵליּה ּתְ א.  ַמׁשְ יְרּתָ ּיָ ָאְזָלא ְוָאֵתי ׁשַ   ַעד ּדְ
  

י ָהא  ֵר  ָרִביָנאּדְ ּכִ ָהא ְלָמר ַאָחא ּתְ י חֹוַזאי. ׁשְ א ִמּבֵ יְרּתָ ּיָ ָאְזָלא ְוָאְתָייא ׁשַ א ַעד ּדְ ּתָ   יַסר ַיְרֵחי ׁשַ
  

  ְולֹא ִהיא, 
יָמא ֲהָוה,    ָהָתם ִאיִניׁש ַאּלִ

א ִליֵדיּה  יּה.  - ִאי ָהְוָיא ָמְטָיא ַאְדַרְכּתָ ר ְלַאּפּוֵקי ִמיּנֵ   ָלא ֲהָוה ֶאְפׁשָ
א ַעד  ָתאֲאָבל ָהָכא ָלא ָנְטִריַנן ֵליּה ֶאּלָ ּבְ ׁשַ ְתָלָתא ּבְ ִליָחא ּבִ ָאֵזיל ׁשְ    ,ּדְ

ָתא,  ּבְ ׁשַ ָעה ּבְ ַאְרּבָ   ְוָאָתא ּבְ
ִדיֵניּה.   ָתא ָקֵאי ּבְ ּבְ ׁשַ א ּבְ   ּוְלַחְמׁשָ

   
  
  
  
  
  
  
  

    רש"י

. זה שמו והיה לו חוב מר אחא
   על חבירו ולא היה הלוה בעיר:

. בתי דינין קבועים שני וחמישי
בעיירות תקנת עזרא בפרק 

   מרובה (לעיל דף פב.):
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        קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א    ––––    קיב, בקיב, בקיב, בקיב, ב .10
  : ָרִביָנאָאַמר 

ֵרי.  ֵבי ּתְ ַנן ְמֵהיְמִניַנן ֵליּה ּכְ ַרּבָ לּוָחא ּדְ   ַהאי ׁשְ
  

י לְ  אְוָהֵני ִמיּלֵ ְמּתָ    ,ׁשַ
ֵעי ֵליּה ְלֵמיַתב ֵליּה זּוֵזי ְלָסְפָרא  ָקא ּבָ ר ֵליּה, ּדְ ָממֹוָנא ָקא ְמַחּסַ יָון ּדְ   לֹא.  - ֲאָבל ִלְפִתיָחא, ּכֵ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ֵבי.  יּבְ ׁשִ ָתא ְוַאּפּוָמא ּדְ ִאיּתְ   ָיֲהִביַנן ִזיְמָנא ַאּפּוָמא ּדְ
  

א ֵליֵתיּה ּבְ  :ְולֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ    ,ָמָתאּדְ
ָמָתא    קיג,א   לֹא,  -ֲאָבל ִאיֵתיּה ּבְ

ָאְמִריַנן: ֵאיַמר לֹא ָאְמרּו ֵליּה,    ּדְ
ין ְוָאַמר ֵליּה.  ית ּדִ ִליָחא ּבֵ ִחיְנהּו ׁשְ ּכָ ָאְמִרי: ַאׁשְ   ּדְ

  
א ֵבי ִדיָנא, ּדְ  :ְולֹא ֲאָמָרן, ֶאּלָ ָבא ּדְ   לֹא ָחֵליף ַאּבָ

ֵבי ִדיָנא  ָבא ּדְ   לֹא,  -ֲאָבל ָחֵליף ַאּבָ
י ִדיָנא ְוָאְמִרי ֵליּה.  חּוּה ּבֵ ּכַ   ָאְמִרי: ַאׁשְ

  
א ,ְולֹא ֲאָמָרן יֹוֵמיּה,  :ֶאּלָ ָאֵתי ּבְ   ּדְ

יֹוֵמיּה    לֹא,  - ֲאָבל לֹא ָאֵתי ּבְ
ֵלי.  :ֵאיָמא ּתְ ּלּוֵיי ִאׁשְ ּתַ   ִאיׁשְ

  
  
  
  

    רש"י

. שהלך להזמין איש שליח דרבנן
ואמר לב''ד אינו  לדין וחזר
   רוצה לבא:

. דלא מהימנינן ליה כבי תרי
   משקר בבי דינא:

. שטר שמתא וכי שרו פתיחא
ליה שמתא לא שרו ליה עד 

   דיהיב זוזא דפתיחא לספרא:
. מזמנין בעל דין יהבינן זמנא

   ליום פלוני לדין:
. ההולכת אצלו לפי על פי אשה

דרכה או ע''פ שכיניו וסמכינן 
ן שליחותייהו אי עלייהו דעבדי

לא אתי מחזקינן באפקרותא 
   ומשמתינן ליה:

. שאין אותו אלא דליתיה במתא
פלוני עכשיו בעיר שב''ד בה 
ואמר לשכניו כשישוב פלוני 

  אמרו לו לבא:
. אבל איתיה במתא לא

משמתינן ליה דהנהו איתתא 
  ושיבבי לא עבדי שליחותם:

דאמרי שליחא דבי דינא 
. אלא אשכחיה ואמר ליה

משדרינן ליה עוד שליחות 
   אחרינא בתריה:

ולא אמרן אלא דלא חליף אבבא 
. כי אתי ההוא פלוני דבי דינא

לביתיה לית ליה אורחא לבבא 
דבי דינא אבל חליף אבבא דבי 
דינא לא סמכינן אשיבבי דאמרי 

   בי דינא אמרי ליה:
. שכחו שליחותם קודם אישתלי

  ששב אותו פלוני לביתו:
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  : ָרָבאָאַמר 

ִתיָחא ַעל  ְכִתיב ֲעֵליּה ּפְ ָאֵתי ְלִדיָנא ָלא ְמַקְרִעיַנן ֵליּה  -א ָאֵתי ְלִדיָנא לֹ ּדְ ַהאי ַמאן ּדִ    .ַעד ּדְ
ָצֵיית ָלא ְמַקְרִעיַנן ֵליּה  -לֹא ָצֵיית ְלִדיָנא ּדְ ַעל     .ַעד ּדְ

  
ָאַמר "ָצֵייְתָנא"  יָון ּדְ   .ָקְרִעיַנן ֵליּה  -ְולֹא ִהיא, ּכֵ

  
  
  

    רש"י

לבי דינא לא קרעינא עד דאתא 
. ואע''ג דאמר אתינא ליה

   אתינא:
. שאמרו על דלא ציית לבי דינא

   צא תן לו ולא קיים:
   . ויפרע לו:עד דציית דינא

. ואע''ג דאמר לא מקרעינן ליה
   פרענא:

ולא היא כיון דאמר דצייתנא 
. לאלתר דדלמא לית ליה קרענא

זוזי השתא וטרח אבל באתא 
י לדינא כל כמה דלא את

  אפקרותא הוא:
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אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ִני וַ  ,קֹוְבִעים ְזַמן ַתר ִזְמָנא, ׁשֵ ִני, ִזְמָנא ְוִזְמָנא ּבָ י ְוׁשֵ   ֲחִמיׁשִ
ְתִביַנן.  -  ּוְלָמָחר   ּכָ

  
י  ַרב ַאִסי ֲהָנאִאיְקַלע ּבֵ   . ַרב ּכָ

ַפְנָיא,  ַאְזְמָנּה ְלִדיָנא ּבְ ָתא ּדְ   ֲחָזא ַהִהיא ִאיּתְ
ִתיָחא.  ֵתיב ֲעָלּה ּפְ   ּוְבַצְפָרא ּכָ

אָאַמר ּדְ א ָאַמר ֵליּה: לֹא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָה  ִני? ַרב ִחְסּדָ י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ   : קֹוְבִעים ְזַמן ׁשֵ
ָמָתא,   ָאַמר ֵליּה: ֲאִניס ְוֵליֵתיּה ּבְ ְבָרא, ּדַ י ּגַ   ָהֵני ִמיּלֵ

ָמָתא ְוָלא ָאְתָיא  ִאיָתּה ּבְ יָון ּדְ ָתא, ּכֵ   . מֹוֶרֶדת ִהיאֲאָבל ִאיּתְ
  
  
  
  

    רש"י

. ליום שני בשבת קובעין זמן
ואם לא יבא מזמנין אותו ליום 
חמישי ואם לא יבא מזמנין 
אותו ליום שני ועד למחר לא 
כתבינן פתיחא שכל היום 

  ממתינין שמא יבא:
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  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   :ֵביָנא ִזְמָנאָלא ָיֲה 

יֹוֵמי ִניָסן    ,לֹא ּבְ
ֵרי,  ׁשְ יֹוֵמי ּתִ   ְולֹא ּבְ

ַמֲעֵלי יֹוָמא ָטָבא    ,לֹא ּבְ
ָתא.  ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ   ְולֹא ּבְ

יָסן ְלָבַתר יֹוֵמי ִניָסן,    ֲאָבל ִמּנִ
ֵרי  ׁשְ ֵרי ְלָבַתר ּתִ ׁשְ   ָקְבִעיַנן.  -ּוְביֹוֵמי ּתִ
ָתא ְלָבַתר ַמֲעלֵ  ּבְ ֲעֵלי ׁשַ ָתא ִמּמַ ּבְ     .ָלא ָקְבִעיַנן - י ׁשַ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ָתא ְטִריד ּבְ ׁשַ יּה ּדְ ֲעִביְדּתֵ    .ּבַ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ה :ָלא ָיֲהִביַנן ִזְמָנא ַכּלָ ה ּבְ    ,לֹא ִלְבֵני ַכּלָ
ִריְגָלא.    ְולֹא ִלְבֵני ִריְגָלא ּבְ

  
יּה  י ָהוּו ָאתּו ְלַקּמֵ   , ַרב ַנְחָמןּדְ ּכִ

נּוַפְייכּו? ָאַמר לְ    הּו: ְוִכי ְלִדיְדכּו ּכְ
  

ֵאי  א ַרּמָ ִאיּכָ יַנן.   - ְוָהִאיָדָנא ּדְ   ָחְייׁשִ
   

  
  
  
  

    רש"י

. לא יהבינן זימנא ביומי ניסן
אין מזמנין אדם לדין בניסן 

   ובתשרי שהן זמן קציר ובציר:
. שולחים שיבא ל לבתר ניסןאב

   ביום פלוני באייר:
. באין לשמוע לבני כלה בכלה

הדרשה בכל שבת אין אומרים 
לו בא ביום שני לדין דממנע ולא 

   אתי לכלה:
. באין לשמוע הלכות בריגלא

  הרגל קודם הרגל ל' יום:
. תובעין לקמיה דרב כי אתו

נחמן ביום כלה להזמין בעלי 
   דינין לדין:
. וכי לדידכו כנופייכואמר להו 

   לצורך דינכם הקהלתי אתכם:

  
    



  ""ַהּגֹוֵזל ּוַמֲאִכיל –מסכת בבא קמא פרק י' 
           

581

        קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א .14
יַח ִלְפֵניֶהם "[  ָניו, ְוִהּנִ ם -ַהּגֹוֵזל ּוַמֲאִכיל ֶאת ּבָ ּלֵ ׁשַ טּוִרין ִמּלְ   ] ,ּפְ

ׁש ּבֹו ַאֲחָריּות  ּיֵ ָבר ׁשֶ ם - ִאם ָהָיה ּדָ ּלֵ יב ְלׁשַ   . "ַחּיָ
  

יַמְתֵני ֵליּה  ילְ  ַרּבִ ֵריּה  ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   : ׁשִ
ׁש, " ׁש ּבֹו ַאֲחָריּות ַמּמָ ּיֵ ָבר ׁשֶ   לֹא ּדָ

ּה,  ָרה ְוחֹוֵרׁש ּבָ א ֲאִפיּלּו ּפָ   ֶאּלָ
ר ַאֲחָריו  ֵני ְכבֹוד ֲאִביֶהן -ֲחמֹור ּוְמַחּמֵ יִבין ְלַהֲחִזיר ִמּפְ   ."ַחּיָ

  
יּה  ֵעי ִמיּנֵ ֲהָנאּבָ   : בַר ֵמ  ַרב ּכָ

ה ּוֵמיֵסב ָעֶליָה,    ִמּטָ
  ַמהּו?  - ׁשּוְלָחן ְואֹוֵכל ָעָליו

  
ם עֹוד"ָאַמר לֹו:  ן ְלָחָכם ְוֶיְחּכַ 337"תֵּ

  .  (משלי ט, ט) 
   

  
  

                                                           
337
יק ְויֹוֶסף ֶלַקח  ם עֹוד הֹוַדע ְלַצּדִ ן ְלָחָכם ְוֶיְחּכַ   ּתֵ

    רש"י

. כיון דמידי מטה ושלחן מהו
דקאי בגו בית' הוא ולא מתחזי 
לעלמא כי פרה וחמור וליכא 
זילותא דאבוהון או דלמא כיון 
דנפקי ועיילי אינשי לביתייהו 

   וחזו להו איכא זילותא:
. כפרה וחמור כן ויחכם עוד

  מטה ושלחן:
    



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

582

        קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א .15
ָנה             ִמׁשְ

   :ֵאין ּפֹוְרִטין
יַבת ַהּמֹוְכִסין    ,לֹא ִמתֵּ

ִאין,  ּבָ ל ּגַ יס ׁשֶ   ְולֹא ִמּכִ
  ה, ְצָדָק  םְוֵאין נֹוְטִלין ֵמֶה 

יתוֹ  ּוק ,ֲאָבל נֹוֵטל הּוא ִמּתֹוְך ּבֵ   .  אֹו ִמן ַהׁשּ
   

ָמָרא             ּגְ

ָנא:    ּתָ
יָנר, "   ֲאָבל נֹוֵתן לֹו ּדִ

ָאר ְ   .  "ְונֹוֵתן לֹו ֶאת ַהׁשּ
   

  
  

    רש"י

  מתני' 
. להחליף סלעים אין פורטין

בפרוטות מיד מוכסים ליטול 
הפרוטות מתיבתן שנותנין בה 
מעות המכס וכן מכיס של גבאי 
המכס שגובה כסף גולגולת 

   וארנונא לפי שהן של גזל:
. של מוכס ממעות מתוך ביתו

   שלו:
. אם יש לו מעות או מן השוק

בשוק שאין לוקח מתיבת 
   המכס:

  
  גמ' 

. היה חייב לו ן לו דינראבל נות
פרוטות למוכס מן המכס בשוה 
חצי דינר ואין לו הפרוטות נותן 
לו דינר כסף ומקבל הימנו 
פרוטות בשוה חציו מפני שהוא 

  כמציל מידו:
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  ?!"מֹוְכִסין"וּ 

מּוֵאלְוָהָאַמר    : ׁשְ
יָנא ַמְלכּוָתא ּדִ יָנא ּדְ    !ּדִ

  
ֲה ָאַמר  ר ּכָ מּוֵאלָאַמר  ָנאַרב ֲחִניָנא ּבַ   : ׁשְ

ה.  ֵאין לֹו ִקְצּבָ מֹוֵכס ׁשֶ   ּבְ
  

ֵבי  י ּדְ איַרּבִ   ָאְמִרי:  ַיּנַ
מֹוֵכס ָהעֹוֵמד ֵמֵאָליו.    ּבְ

  
ַמְתֵני ָלּה ַאָהא:  א ּדְ   ִאיּכָ

ֶכס" ָגִדים ְלַהְבִריַח ּבֹו ֶאת ַהּמֶ ָרה ּבְ י ֲעׂשָ ּבֵ ְלַאִים ֲאִפיּלּו ַעל ּגַ ׁש ָאָדם ּכִ   . "לֹא ִיְלּבַ
  

י לֹא כְּ ּדְ ַמְתִניִתין    ֲעִקיָבא. ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֶכס,"    ָאסּור ְלַהְבִריַח ֶאת ַהּמֶ
י  ְמעֹוןַרּבִ ּום  אֹוֵמר ׁשִ י ִמׁשּ   : ֲעִקיָבאַרּבִ

ֶכס ר ְלַהְבִריַח ֶאת ַהּמֶ   . "מּותָּ
ְלִגי,  ָהא ָקִמיּפַ ְלַאִים ּבְ ָלָמא ְלִעְנַין ּכִ ׁשְ   ּבִ

ָבר ׁשֶ  ָמר ָסַבר: ּדָ ין ּדְ ּוֵ ר,  -ֵאין ִמְתּכַ   מּוּתָ
ין  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ   ָאסּור.  -ּוָמר ָסַבר: ּדָ

  
ֵרי? ֶכס ִמי ׁשָ א ְלַהְבִריַח ּבֹו ֶאת ַהּמֶ    !ֶאּלָ

מּוֵאלְוָהָאַמר    : ׁשְ
יָנא!  ַמְלכּוָתא ּדִ יָנא ּדְ   ּדִ

  
י  ָאַמר ֲהָנאַרּבִ ר ּכָ מּוֵאלָאַמר  ֲחִניָנא ּבַ   : ׁשְ

מֹוֵכס ׁשֶ  ה. ּבְ   ֵאין לֹו ִקְצּבָ
  

ֵבי  י ּדְ איַרּבִ    :ָאְמִרי ַיּנַ
מֹוֵכס ָהעֹוֵמד ֵמֵאָליו.    ּבְ

  
ַמְתֵני ַאָהא :  א ּדְ   ְוִאיּכָ

  נֹוְדִרין ְלָהָרִגין, ּוְלָחָרִמין, ּוְלמֹוְכִסין, "
רּוָמה,  ל תְּ ִהיא ׁשֶ   ׁשֶ

ית ֶמֶלְך,  ל ּבֵ ִהיא ׁשֶ   ׁשֶ
רוּ  ל תְּ ֵאיָנּה ׁשֶ י ׁשֶ   ָמה, ַאף ַעל ּפִ
ל ֶמֶלךְ  ֵאיָנּה ׁשֶ י ׁשֶ   . (נדרים כז:) "ַאף ַעל ּפִ

  
   !?"ְלמֹוְכִסין"וּ 

מּוֵאלְוָהָאַמר    : ׁשְ
יָנא!  ַמְלכּוָתא ּדִ יָנא ּדְ   ּדִ

  
י  ָאַמר ֲהָנאַרּבִ ר ּכָ מּוֵאלָאַמר  ֲחִניָנא ּבַ   : ׁשְ

ה.  ֵאין לֹו ִקְצּבָ מֹוֵכס ׁשֶ   ּבְ
  

ֵבי  י ּדְ איַרּבִ   ָאְמִרי:  ַיּנַ
מ   ֹוֵכס ָהעֹוֵמד ֵמֵאָליו. ּבְ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

מֹוֵכס ּגֹוי.    ּבְ

    רש"י

. וזה דינא דמלכותא דינא
שקיבל את המכס מן המלך 
בדבר קצוב כך וכך לשנה אין 

   גזלן:
. אלא נוטל ככל שאין לו קצבה

   צו:חפ
. שלא מאת המלך אפי' מאליו

   יש לו קצבה:
. ואע''פ כדי להבריח את המכס

שאין כוונתו להנאת לבישה 
אלא להבריח בו בלבישת 

   כלאים:
. ונמצא דינא דמלכותא דינא

שגוזל את המוכס ישראל זה 
שקיבל את המכס מיד המלך 

   נכרי בהיתר:
. קונם כל פירות עלי אם נודרין

   המלך: אין תבואה זו של בית
   . רוצחים:הורגים
. בעלי תיגרה ומריבה חרמים

   וגוזלי ממון:
. ואין במוכס שהוא כנעני אנס

לחוש אם גוזלו היכא דליכא 
חילול השם שאין מבין שזה 

  מכזב:
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ַתְנָיא    :ּדְ

אּו ְלִדין, " ּבָ ָרֵאל ְוגֹוי ׁשֶ   ִיׂשְ
ָרֵאל  ִדיֵני ִיׂשְ הּו ּבְ ה, ָיכֹול ְלַזּכֵ יֵנינּו.  -ִאם ַאתָּ ְך ּדִ הּו ֶוֱאמֹור לֹו: ּכָ   ַזּכֵ

ִדיֵני גֹוִים  הּו ֶוֱאמֹור לֹו: ּכָ  -ּבְ יְנֶכם, ַזּכֵ   ְך ּדִ
ֲעִקיִפין,  -ְוִאם ָלאו  ִאין ָעָליו ּבַ   ּבָ

ְבֵרי י  ּדִ ָמֵעאלַרּבִ    .ִיׁשְ
י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ

ֲעִקיִפין,  ִאין ָעָליו ּבַ   ֵאין ּבָ
ם ֵ ֵני ִקיּדּוׁש ַהׁשּ   . "ִמּפְ

  
  
י וְ  ם, ַרּבִ ֵ א ִקיּדּוׁש ַהׁשּ ִאיּכָ   ֲעִקיָבא, ַטֲעָמא, ּדְ

א ִקידּ  ם ָהא ֵליּכָ ֵ ִאין –ּוׁש ַהׁשּ    ,ּבָ
ֵרי? ֶזל ּגֹוי ִמי ׁשָ    !ְוּגֶ

   :ְוָהַתְנָיא
י  ָאַמר" ְמעֹוןַרּבִ   , ׁשִ

ַרׁש  ָבר ֶזה ּדָ י  ּדָ ִפיִרין:  ֲעִקיָבאַרּבִ א ִמּזְ ּבָ ׁשֶ   ּכְ
ִין ְלֶגזֶ  הּוא ָאסּור? ל ִמּנַ   ּגֹוי ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר   קיג,ב ְהיֶ  :תַּ ה תִּ ֻאּלָ ר ּגְ ֶכּנּו ְוֵיֵצא. ^ (ויקרא כה, מח)  338ה ּלֹו""ַאֲחֵרי ִנְמּכַ ּלא ִיְמׁשְ   ׁשֶ
  ָיכֹול ִיְגלֹום ָעָליו? 

ְלמּוד לֹוַמר: ב ִעם קֹ  תַּ ַ ק ִעם קֹוֵנהוּ  - (ויקרא כה, נ) 339ֵנהּו""ְוִחׁשּ   ! "ְיַדְקּדֵ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

גֹוי,  - ָהא    ּבְ
ב.  - ָהא  ֵגר ּתֹוׁשָ   ּבְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ִתיִבי: י ֲהָדֵדי ּכְ ּבֵ ְרַוְייהּו ּגַ   ְוָהא ּתַ
א ְלֵגר, "   לֹא ְלָך, ֶאּלָ

ֱאַמר: ּנֶ   , (ויקרא כה, מז)  340"ְלֵגר" ׁשֶ
ב,  א ְלֵגר ּתֹוׁשָ   ְולֹא ְלֵגר ֶצֶדק ֶאּלָ

ֱאַמר: ּנֶ ב" ׁשֶ    .(ויקרא כה, מז) "ְלֵגר ּתֹוׁשָ
ר" ַחת ּגֵ ּפַ   ֹוי, ֶזה ַהגּ  -  (ויקרא כה, מז) "ִמׁשְ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ר ַלֲעבֹוָדה ָזָרהזֶ  -  (ויקרא כה, מז) "אֹו ְלֵעֶקר" :ּכְ ְמּכָ   ! "ה ַהּנִ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ְגֵזילֹו,  -ּכָ   ּבִ
ַהְפָקַעת ַהְלָווָאתֹו.  - ְוָכאן    ּבְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

  !ַהְפָקַעת ַהְלָווָאתֹו הּוא -ֶעֶבד ִעְבִרי 
  ָרָבא ְלַטֲעֵמיּה, 

  
  : ָרַבאָאַמר ּדְ 

  ֶעֶבד ִעְבִרי ּגּופֹו ָקנּוי. 

                                                           
338
ְהֶיה ּלֹו ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלּנוּ   ה ּתִ ֻאּלָ ר ּגְ   ַאֲחֵרי ִנְמּכַ
339
ב ִעם קֹנֵ   ַ ִכיר ִיְהֶיה ִעּמוֹ ְוִחׁשּ יֵמי ׂשָ ִנים ּכִ ר ׁשָ ִמְסּפַ רֹו ּבְ ֶסף ִמְמּכָ ַנת ַהּיֵֹבל ְוָהָיה ּכֶ ְכרֹו לֹו ַעד ׁשְ ַנת ִהּמָ ְ   הּו ִמׁשּ
340
ַחת גֵּ   ּפַ ְך אֹו ְלֵעֶקר ִמׁשְ ב ִעּמָ ר ְלֵגר ּתֹוׁשָ ְך ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו ְוִנְמּכַ ב ִעּמָ ר ְותֹוׁשָ יג ַיד ּגֵ ִ   רְוִכי ַתׂשּ

    רש"י

. בחכמה עד באין עליו בעקיפין
   שפוטרין את הישראל:

. בעבד עברי הנמכר אחרי נמכר
  לנכרי בשוק משתעי:

. כלומר שלא ויצא שלא ימשכנו
יוציאוהו בית דין מיד הכותי 

   אלא בגאולה:
. יכול יניח את הכנעני יגלום

לכפול ולהוסיף ולתבוע מה שלא 
   נתן:

. אין עובד ע''ז ואוכל גר תושב
   נבילות:

. בקדושין היא ולא לך אלא לגר
(ד' כ.) ובערכין (דף ל:) כמה 
קשה אבקה של שביעית אדם 

יעית שנושא ונותן בפירות שב
סוף מוכר את עצמו שנאמר 
ונמכר לך לא לך אלא לכנעני כו' 
ולע''ז עצמה לחטוב עצים 
ולשאוב מים ואכולהו קאי 
גאולה תהיה לו אלמא גזל כנעני 

   אסור:
. שאין גזל בהפקעת הלוואתו

ממש שרי כי ליכא חילול השם 
ולהבריח המכס הוי כהפקעת 

   הלואתו:
. שהלוהו הפקעת הלואתו הוא

תו ואפי' הכי אמר ר' על עבוד
   עקיבא לא יצא על כרחו:

. כל שש שנים ונמצא גופו קנוי
  שגזלו ממש:
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        בבבב- - - - קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א .17
לָאַמר  יּדֵ ר ּגִ יָבי ּבַ י  ָאַמר ַרב ּבֵ ְמעֹון ֲחִסיָדאַרּבִ   : ׁשִ

ֶזל ּגֹוי    ָאסּור,  -ּגֶ
ֶרת.  - ֲאֵביָדתֹו    מּוּתֶ

  
ֵזילֹו ָאסּור"   ."ּגְ

  

  : ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 
ִין ְלֶגזֶ  הּוא ָאסּור? ִמּנַ   ל ַהּגֹוי ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ר ה' ֱאלֶֹהיָך נֵתן ְלָך"ׁשֶ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ָיְדָך,  - (דברים ז, טז)  341"ְוָאַכְלתָּ ֶאת ּכָ ֵהן ְמסּוִרים ּבְ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
ָיְדָך.  ֵאיָנם ְמסּוִרין ּבְ ְזַמן ׁשֶ   ְולֹא ּבִ

  
ֶרת"    ".ֲאֵביָדתֹו מּוּתֶ

  

רָאַמר ּדְ    : ַרבָאַמר  ּגּוְרָיא ַרב ָחָמא ּבַ
ֶרת?  ִהיא מּוּתֶ ִין ַלֲאֵביַדת ַהּגֹוי ׁשֶ   ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ה ַמֲחִזיר,  -  (דברים כב, ג)  342"ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך"ׁשֶ   ְלָאִחיָך ַאּתָ
ה ַמֲחִזיר ְלגֹוי.    ְוִאי ַאּתָ

  
י ֵהיָכא  יב ּדְ ְוֵאיָמא ָהֵני ִמיּלֵ ָלא ֵמַחּיַ ְתָרּה, לֹא ָאֵתי ִליֵדיּה, ּדְ   ְלַאֲהדּוֵרי ּבַ

ָאֵתי ִליֵדיּה ֵאיָמא ִליַהְדָרּה!    ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ַמע.  - (דברים כב, ג) ּוְמָצאָתּה"" ֲאַתאי ִליֵדיּה ַמׁשְ   ּדַ
  

ְנָיא    :ּתַ
י " ן ָיִאירַרּבִ   אֹוֵמר:  ִּפְנָחס ּבֶ

ם  ֵ ׁש ִחיּלּול ַהׁשּ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ   . "יָדתֹו ָאסּורֲאִפיּלּו ֲאֵב  - ּבְ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ֶרת.  - ָטעּותֹו    מּוּתֶ

  
י ָהא  מּוֵאלּדִ ּכִ ַפְרְזָלאְזַבן ִמּכּוִתי ַלְקָנא ּדְ  ׁשְ ָמר ּדְ ע זּוֵזי,  ַדֲהָבא ּבְ ַאְרּבַ   ּבְ

  ְוַאְבַלע ֵליּה ַחד זּוָזא. 
  

ֲהָנא ֵמָאה,  ַרב ּכָ ִרים ָחִביָתא ּבְ   ְזַבן ִמּכּוִתי ֵמָאה ְוֶעׂשְ
  ְוַאְבַלע ֵליּה ַחד זּוָזא, 

ֲעְלָך ָקא ָסֵמיְכָנא.    ָאַמר ֵליּה: ֲחֵזי, ּדַ
  

ָחא,  ָרִביָנא יְקָלא הּוא ְוכּוִתי ְלַצּלָ   ְזַבן ּדִ
רֹו.  ֵעיּה: ְקַדם ְוַאְייֵתי ֵמִעיּקָ ּמָ   ּוִתי ִמְנָייָנא ָיַדע.  כּדְ ָאַמר ֵליּה ְלׁשַ

  
  

י אֹוְרָחא, ַרב ַאׁשִ ִעיְנֵבי,  ֲהָוה ָקָאֵזיל ּבְ ּה ִקיטּוֵפי ּדְ יָסא ְוָתֵלי ּבָ ַפְרּדֵ גּוְפָנא ּבְ א ּדְ יְבׁשָ   ֲחָזא ׁשִ
ֵעיּה  ּמָ   ַאְייֵתי,  - ּוִתי ִניְנהּו כּדְ ִאי   : ִזיל ֲחֵזיָאַמר ֵליּה ְלׁשַ

ָרֵאל ִניְנהּו ּדְ ִאי    ָלא ַאְייֵתי.  - ִיׂשְ
יָסא,  ְרּדֵ ּפַ ֲהָוה ָיֵתיב ּבַ ַמע ַההּוא ּכּוִתי ּדַ   ׁשָ

ֵרי? כּדְ ָאַמר ֵליּה:    ּוִתי ׁשָ
ֵמי,   :ָאַמר ֵליּה  ֵקיל ּדָ   ּכּוִתי ׁשָ

ֵמי.   ֵקיל ּדָ ָרֵאל ָלא ׁשָ   ִיׂשְ
   

                                                           
341
ר ה  ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ י מֹוֵקׁש הּוא ָלךְ  'ְוָאַכְלּתָ ֶאת ּכָ   ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך לֹא ָתחֹס ֵעיְנָך ֲעֵליֶהם ְולֹא ַתֲעבֹד ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ּכִ
342
ר ּתֹאַבד ִמּמֶ   ה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ְמָלתֹו ְוֵכן ּתַ ה ְלׂשִ ֲעׂשֶ ה ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן ּתַ ֲעׂשֶ םְוֵכן ּתַ   ּנּו ּוְמָצאָתּה לֹא תּוַכל ְלִהְתַעּלֵ

    רש"י

. היה חייב לו לישראל טעותו
וטעה בחשבון דליכא חילול 

   השם:
. לקנא דדהבא במר דפרזלא

מזרק של זהב בחזקת של 
   נחושת:

. ועוד טעות ואיבלע ליה זוזא
אחרת שעיכב זוז מדמיו 

ון שלקח ג' והטעהו בחשב
   במקום ד':

. רב כהנא לכותי חזי דעלך ואמר
סמיכנא אינו מונה אותם כדי 
להוציא עצמו מן החשד ל''א 
כותי א''ל לרב כהנא חזי דעלך 

   סמיכנא זו שמעתי:
   . לבקע:לצלחא

. פסקית של צד העיקר מעיקרו
   קח לצרכי שהן עבים:

. מנין דכותי מניינא ידע
יו הפסקים מנה אבל לא נתן עינ
   כמה דקים יש וכמה גסים יש:

   . זמורות:שיבשא
  . אשכולות:קטופי
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        קיג, בקיג, בקיג, בקיג, ב .18
    :ּגּוָפא
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

יָנא.  ַמְלכּוָתא ּדִ יָנא ּדְ   ּדִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵרי ְוָעְבִריַנן ֲע  יׁשְ ִרי ּגִ יְקֵלי ְוָגׁשְ ָקְטִלי ּדִ ַדע, ּדְ   ַלְייהּו. ּתֵ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ְייהּו ָמַרְייהּו!  ַאְייאּוׁש ְלהּו ִמיּנַ ּום ּדְ   ְוִדְלָמא ִמׁשּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י?  יָנא ֵהיִכי ְמָייֲאׁשִ ַמְלכּוָתא ּדִ יָנא ּדְ   ִאי ָלא ּדִ

  
א ְדָאַמר ַמְלּכָ    ,ְוָהא ָלא ָקא ָעְבִדי ּכִ

א ָאַמר אֵגי, ִזילּו ְוִקְטלּו ִמכָּ  :ַמְלּכָ   ל ּבָ
אָגא!    ְוִאיְנהּו ָאְזלּו ְוָקְטלּו ֵמַחד ּבָ

  
א,  ַמְלּכָ א ּכְ ַמְלּכָ לּוָחא ּדְ   ׁשְ

ְייהּו,  ְפׁשַ   ְולֹא ָטַרח, ְוִאיְנהּו ַאְפִסיד ַאּנַ
ֵמי.  ַקל ּדָ אֵגי ּוִמׁשְ יּה ּבָ ִאיְנקּוט ִמּכּוּלֵ ֵעי ְלהּו ּדְ ִאיּבָ   ּדְ

  
  
  

    רש"י

. כלומר מי הוי היכי מיאשי
יאוש הא יאוש כדי הוי ואין כאן 
שנוי רשות שברה''ר הן ושינוי 
מעשה נמי ליכא דהשתא נמי 

   גובא דדיקלא מקרו:
והא לא עבדי שליחותיה 

. ואשתכח דלאו כדקאמר מלכא
א ואמאי דינא דמלכותא הו

   עברינן עלייהו:
. אין עליו לטרוח ולא טרח

   וליקח מזה אחד ומזה אחד:
  . בקעה:באגא
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        קיג, בקיג, בקיג, בקיג, ב .19
  : ָרָבאָאַמר 

ִמ  א. ַמאן ּדְ ַמְלּכָ ַרע ְמָנָתא ּדְ ֵבי ָדֵרי, ּפָ ח ּבְ ּכַ ּתַ   ׁשְ
  

י ָפא.  :ְוָהֵני ִמיּלֵ   ׁשּוּתָ
יק.  -ֲאָבל ֲאִריָסא  ָקא ַמּפֵ   ֲאִריסּוֵתיּה הּוא ּדְ

  
  : ָרָבאְוָאַמר 

ר ָמָתא ִמיֲעַבט.  ר ָמָתא ַאּבַ   ּבַ
  

א,  ּתָ ַהאי ׁשַ א ּדְ ַבְרָלא ַאְרָעא ְוַכְרּגָ י ּדְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ
א ָחֵליף.  יס ַמְלּכָ ּיַ ָחֵליף, הֹוִאיל ְוִאּפַ א ּדְ ּתָ   ֲאָבל ׁשַ

  
  : ָרָבאְוָאַמר 

חּום  תֹוְך ַהּתְ ֵרי ּבְ ָדְייִרי ּדָ ח  -ָהֵני ּדְ    .ֵמֶהןָאסּור ִליּקַ
  ?ַמאי ַטֲעָמא

ֲהַדְייהּו.  ָמָתא ּבַ ִמַעְרָבא ֵחיָוָתא ּדְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
חּום  ח ֵמֶה  - חּוץ ַלּתְ ר ִליּקַ   .םמּוּתָ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ִפים ַאֲחֵריֶהם,  ָעִלים ְמַרּדְ   ִאם ָהיּו ּבְ
חּום ָאסּור.    ֲאִפיּלּו חּוץ ַלּתְ

  
יָמא  ָרָבאַמְכִריז     :ַרב הּוָנאְוִאיּתֵ

א:  ין ְלַתּתָ ָסְלִקין ְלֵעיָלא ּוְדָנְחּתִ   ּדְ
ְבעּו ִמ  ָיַדע ַסֲהדּוָתא ְלכּוִתי ְולֹא ּתָ ָרֵאל ּדְ ר ִיׂשְ יּה, ַהאי ּבַ   יּנֵ
ָרֵאל ַחְבֵריּה  כּוִתי ַעל ִיׂשְ ִדיֵני ּדְ יַנן ֵליּה.  - ַוֲאַזל ְוַאְסֵהיד ֵליּה ּבְ ְמּתִ   ְמׁשַ

   ?ַמאי ַטֲעָמא
ִקי ָממֹוָנא    קיד,א ִאיְנהּו ַמּפְ ַחד. ^ּדְ   ַאּפּוָמא ּדְ

  
א ,ְולֹא ֲאָמָרן ְתֵרי  :ֶאּלָ    .לֹא –ַחד, ֲאָבל ּבִ

  
אֶא  ,ְוַחד ַנִמי לֹא ֲאָמָרן א,  :ּלָ ָמִגיְסּתָ ִדיֵני ּדְ   ּבְ

דּו ֵליּה.  ָוואר, ִאיְנהּו ַנִמי ַחד ַאּמֹוָמָתא ׁשָ י ּדַ   ֲאָבל ּבֵ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
י  י ָהֵויָנא ּבֵ   , 343ַרב הּוָנאּכִ

ֵרי?  ֵבי ּתְ ָסְמִכי ֲעֵליּה ּכְ ֲעָיא ָלן: ָאָדם ָחׁשּוב ּדְ   ִאיּבַ
  

ִקי ָממֹוָנא ַאּפּוֵמיּה, ְולָ  ֵעי ֵליּה ְלַאְסהּוֵדי. ַמּפְ   א ִאיּבָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יָון  יט ְלהּו ּוָמֵצי ְלַאְסהּוֵדי? ּדְ ּכֵ ּמֵ ּתַ   ָאָדם ָחׁשּוב הּוא, ָלא ָמֵצי ִמׁשְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  
  

                                                           
343
 מסורת הש"ס וכך מופיע גם בראשונים וכתבי יד גורסים: רב כהנא, והקושי ברור. 

    רש"י

. היו ארבעה דמשתכח בבי דרי
שותפין בגורן והביאו שלשה 
חלקן בביתן והרביעי' נמצא 

   בגורן:
. בשביל כולם פרע מנתא דמלכא

ולכשיבאו חביריו אין יכולין 
לומר שלך היה ולא שלנו ואם 
גבאי זה ישראל הוא שקנה מן 
המלך את המס אין כאן משום 
גזל דדינא דמלכותא דינא ואם 

   כותי הוא מותר לקנות ממנו:
. דאין לו חלק אריסותיה מפיק

בגופו של קרקע ואין עליו לפרוע 
חלק על הבית ולענין זבוני לא 
מזבנינן מיניה דגזל הוא מה 

   שנטלו מן האריס:
. בר מתא אבר מתא מיעבט

שות ביד ישראל גבאי המלך ר
למשכן בן העיר על מס בן עיר 

   חבירו דדינא דמלכותא דינא:
. אברול והני מילי דבורלא

   ארעא מס קרקע שאכל פירות:
   . כסף גולגולת דשתא דא:וכרגא

. והוא אבל שתא דחליף חליף
הגבאי כבר פרע למלך כל קצבה 
שקיבל עליו שנה שעברה ומעתה 

משכן את המס שלו ולו אין כח ל
   זה על חבירו:

. עכו''ם שיש להם דדיירי דרי
בהמות ומזבלין מהן שדות 

  בשכר:
. בהמה שמא אסור ליקח מהן

נתחברה עם בהמותיהם של 
  ישראל ושל בני ישראל הוא:

. ונמצא שהפסידו אפומא דחד
   שלא כדין:
. בני כפר שאין יודעין דמגיסתא

   לדון במשפט:
   . שלטון:בי דוואר

. על פי עד דו ליהחד אמומתא ש
אחד אין מוציאין ממון אבל 
מחייבין בעל דין שבועה 
להכחיש העד כדין תורה לשון 
אחר דמגוזתא אנסין בחזקה 
כמו אתו גוזאי וקא מחו ליה 
(מגילה כח.) סריסים (של בית 

  רבי) העומדין לרדות בחזקה:
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         קיג, בקיג, בקיג, בקיג, ב .20
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ָרֵאל ַבר ִיׂשְ ְצָרא ּדְ ין ֵליּה ַאְרָעא ְלגֹוי ַאּמִ ַזּבֵ ָרֵאל ּדְ ר ִיׂשְ יַנן ֵליּה.   - ַחְבֵריּה  ַהאי ּבַ ְמּתִ   ְמׁשַ
  

  ?ַמאי ַטֲעָמא
ַבר ִמְצָרא,  יָנא ּדְ ּום ּדִ   ִאי ֵניָמא ִמׁשּ

ין ָמרְוָהָאַמר  ַבר ִמְצָרא!  -  ְלגֹוי: ְזֵבין ִמּגֹוי ְוַזּבֵ יָנא ּדְ ּום ּדִ א ִמׁשּ   ֵליּכָ
  

א ָאְמִריַנן ֵליּה  ,ֶאּלָ ְצַראי ְמ  :ּדְ ִעית ִלי ַאְרָיא ַאּמִ ָאֵתי ֵמַחְמֵתיּה.  ַאְרּבָ ל אּוְנָסא ּדְ יל ֲעֵליּה ּכָ ַקּבֵ יַנן ֵליּה ַעד ּדְ ְמּתִ   ׁשַ
   

  
  

    רש"י

. והאמר מר זבין מעכו''ם כו'
   בבבא מציעא בהמקבל:

  רבעת:. הארבעית
    



  "ּוַמֲאִכיל"ַהּגֹוֵזל  –מסכת בבא קמא פרק י' 
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        קיד, אקיד, אקיד, אקיד, א .21
ָנה             ִמׁשְ

  ָנְטלּו מֹוְכִסין ֶאת ֲחמֹורֹו ְוָנְתנּו לֹו ֲחמֹור ַאֵחר, 
סּות ַאֶחֶרת  סּותֹו ְוָנְתנּו לֹו ּכְ ּלֹו,  - ָנְטלּו ִלְסִטים ֶאת ּכְ   ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ

נֵ  ין ֵמֶהן. ִמּפְ ָעִלים ִמְתָייֲאׁשִ ַהּבְ   י ׁשֶ
  

יל ּצִ ָהר  :ַהּמַ    ,ִמן ַהּנָ
ִייס    ,אֹו ִמן ַהּגַ

ְסִטין,    אֹו ִמן ַהּלִ
ָעִלים  ּלֹו.  - ִאם ִנְתָייֲאׁשּו ַהּבְ   ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ

  
בֹוִרים,  ל ּדְ   ְוֵכן ָנִחיל ׁשֶ

ּלֹו.  -ִאם ִנְתָייֲאׁשּו    ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
  

י  ָאַמר רֹוָקהיוֹ ַרּבִ ן ּבְ   : ָחָנן ּבֶ
ה,   ֶנֱאֶמֶנת  ָ   ִאׁשּ

אן ָיָצא ָנִחיל ֶזה.    אֹו ָקָטן, לֹוַמר: ִמּכָ
יל ֶאת ְנִחילֹו,  ֵדה ֲחֵבירֹו ְלַהּצִ תֹוְך ׂשְ ְך ּבְ   ּוְמַהּלֵ

יק  יק,  -ְוִאם ִהּזִ ִהּזִ ֶ ם ַמה ׁשּ ּלֵ   ְמׁשַ
ן  ִמיםֲאָבל לֹא ָיקֹוץ ֶאת סֹוכֹו ַעל ְמָנת ִליתֵּ    .ֶאת ַהּדָ

  
י  לַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י  ִיׁשְ רֹוָקהַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ּבֶ

ִמים   .  ַאף קֹוֵצץ ְונֹוֵתן ֶאת ַהּדָ
   

ָמָרא   ּגְ

ָנא    :ּתָ
ָעִלים ָהִראׁשֹוִנים - ִאם ָנַטל "   . "ַמֲחִזיר ַלּבְ

ִדי  :ָקָסַבר   לֹא ָקֵני,  -ֵיאּוׁש ּכְ
ִאיּסּוָרא ֲאָתא ִלי ָרא ּבְ   ֵדיּה. ֵמִעיּקָ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

א ְלַהֲחִזיר " ָעִלים ִראׁשֹוִנים - ִאם ּבָ   . "ַיֲחִזיר ַלּבְ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ִדי    ָקֵני.  - ֵיאּוׁש ּכְ
י"ִמיהּו ִאי ָאַמר:  ּלִ ֵאינֹו ׁשֶ ָממֹון ׁשֶ י ּבְ ָעִלים ָהִראׁשֹוִנים" – "ִאי ֶאְפׁשִ   . "ַמֲחִזיר ַלּבְ

    
    
  
  

    רש"י

  מתני' 
. דמסתמא הרי אלו שלו

נתייאשו הבעלים מיד וקננהו 
   היאך ביאוש ושינוי רשות:

. הבעלים דשמעינן אם נתייאשו
דאייאוש דאמר ווי לחסרון כיס 
אבל סתמא לא וקשיא לסטים 
דסיפא אלסטים דרישא 
ובגמרא פריך ומשני לה חדא 
בלסטים עכו''ם וחדא בליסטים 

   תמא:ישראל דמייאש מס
   . גיור''א:נחיל

. נתיישבו לא יקוץ את הסוכה
דבורים על סוכת חבירו וירא 
ליטלן אחת אחת שלא יברחו 
לא יקוץ את הסוכה להוליכן 
כולן ביחד ואפילו ע''מ ליתן 

  דמים:
  

  גמ' 
   . חמור מן המוכסין:אם נטל

. ופליגא יחזיר לראשונים
   ברייתא אמתני':

. שנתייאשו הבעלים יאוש כדי
מוכס לא קנה המוכס  ביד

ביאוש לבדו בלא נתינת דמים 
או שינוי מעשה וכי אתא ליד 

   שני באיסור אתא לידיה:
   . שחסיד הוא:אם בא להחזיר

. ולא יחזיר לבעלים הראשונים
  למוכס:
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        בבבב- - - - קיד, אקיד, אקיד, אקיד, א .22
סּות ַאֶחֶרת ָנְט "[  סּותֹו ְוָנְתנּו לֹו ּכְ ּלֹו, ] -לּו ִלְסִטים ֶאת ּכְ   ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ

ָעִלים ַהּבְ ֵני ׁשֶ ין ֵמֶהן[ ִמּפְ   . ]"ִמְתָייֲאׁשִ
  

יָאַמר    : 344ַרב ַאׁשִ
נוּ  א ,לֹא ׁשָ   ִליְסִטים ּגֹוי,  :ֶאּלָ

ָרֵאל    לֹא,  -ֲאָבל ִליְסִטים ִיׂשְ
ִדיָנא. ָסַבר: ְלָמָחר ָנֵקיְטָנא לֵ    יּה ּבְ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

ָרא ּבְ ָכא ִמְסּתַ ה, ִאיּפְ ַרּבָ    !ַאּדְ
ֵגיֵתי  ָדְייֵני ּבְ יַאׁש  -ּגֹוִים ּדְ    ,לֹא ִמּיַ

ָרֵאל ָאְמִרי ֵמיַמר  -  ִיׂשְ יָון ּדְ יַאׁש!  - ּכֵ   ִמּיַ
  

ַמר יָפא ִאיּתְ ַמר, ַאּסֵ א ִאי ִאיּתְ    :ֶאּלָ
יל ִמן" ּצִ ִייס ַהּמַ ְסִטים,  ַהּגַ   ּוִמן ַהּלִ

ָעִלים   ִאין  - "ִאם ִנְתָייֲאׁשּו ַהּבְ
  לֹא.  -ְסָתָמא 

  
נוּ  א ,לֹא ׁשָ   ּגֹוי,  :ֶאּלָ

ֵגיֵתי,  ָדְייֵני ּבְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ָאְמִרי ֵמיַמר  יָון ּדְ ָרֵאל, ּכֵ יַאׁש  –ֲאָבל ִלְסִטים ִיׂשְ    .ִמּיַ

  
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ִית " ַעל ַהּבַ ל ּבַ ָאָתןַמֲח עֹורֹות ׁשֶ ָבה ְמַטּמְ   . ׁשָ
ָדן  ל ַעּבְ ָאָתן -ְוׁשֶ ָבה ְמַטּמְ   . ֵאין ַמֲחׁשָ

ְזָלן  ל ּגַ ָבה  -ׁשֶ ָאָתןֵאין ַמֲחׁשָ   . ְמַטּמְ
ב  ּנָ ל ּגַ ָבה -ְוׁשֶ ָאָתן ַמֲחׁשָ   . ְמַטּמְ

י  ְמעֹוןַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ָבִרים    :ִחיּלּוף ַהּדְ

ְזָלן  ל ּגַ ָאָתן,  -ׁשֶ ָבה ְמַטּמְ   ַמֲחׁשָ
ל ב  ׁשֶ ּנָ ָאָתן,  -ּגַ ָבה ְמַטּמְ   ֵאין ַמֲחׁשָ

ָעִלים ּלא ִנְתָייֲאׁשּו ַהּבְ   . (כלים כו, ח) "ְלִפי ׁשֶ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ְסָתם,    ַמֲחלֹוֶקת ּבִ

ָידּוַע  ְבֵרי ַהּכֹ  - ֲאָבל ּבְ   ל ֵיאּוׁש ָקֵני. ּדִ
  

ה   ָאַמר:  ַרּבָ
ָידּוַע ַנִמי    . ַמֲחלֹוֶקתּבְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה  הלְ  ַאּבַ   : ַרּבָ

יְפלֹוג ֲעֵליּה  א, ּדְ  ָלא ּתִ   עּוּלָ
ָווֵתיּה.  ַמְתִניִתין ּכְ ְתַנן ּבְ   ּדִ

ָעִלים,  ּלא ִנְתָייֲאׁשּו ַהּבְ   ְלִפי ׁשֶ
ָעִלים, ּדְ ַטֲעָמא    לֹא ִנְתָייֲאׁשּו ַהּבְ

ָעִלים  ּלוֹ  -ֲאָבל ִנְתָייֲאׁשּו ַהּבְ   !ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָעִלים""ְלִפי ׁשֶ  :ֲאַנן    .ַמְתִניַנן ָלּה  ֵאין ֵיאּוׁש ַלּבְ
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  מסורת הש"ס גורס רב אסי. 

    רש"י

   . בגאוה ובזרוע:בגיותא
. צא ותן לו ואין אמרי מימר

חובטין במקלות לשון אחר 
דאמרי לנגזל מי יימר 

אמרת הבא עדים שגנבו כדק
   ממך:

. חישב מחשבתו מטמאתן
עליהם בדבר שאין בו חסרון 
מלאכה כגון לעוצבא ולמטה 

   ירדו לטומאה מיד:
. שאומנותו בכך ושל עבדן

סתמיה למכירה הלכך אין 
מחשבתו מחשבה שאם יבאו בני 
אדם לקנותו ימכרנו להן ונמצא 
שסופן למנעלין ועדיין לא 

   נגמרה מלאכתן לכך:
. ל גזלן אין מחשבתו מטמאתןש

דלאו דידיה הוא דכיון דידע 
   מאן שקליה מיניה לא מייאש:

. ושל גנב מחשבתו מטמאתן
דאייאוש מרייהו דלא ידעי 
למאן יתבעו. חילוף הדברים 
גזלן כיון דשקליה מיניה בהדיא 
ולא מצי קאי באפיה מייאש גנב 
סבר בחישנא ליה ומשכחינא 

   ליה:
מייאש . דלא שמעינן דבסתם

דבהא פליגי דמר סבר סתם 
גניבה יאוש בעלים הוא ולא 
סתם גזילה ומר סבר חילוף 

   הדברים כדפרישית:
   . דשמעינן דמייאש:אבל בידוע

. ואפי' דברי הכל יאוש כדי קני
   גנב לר''ש וגזלן לרבנן:

. דאי נמי בידוע נמי מחלוקת
דשמעינן דמייאש אמרי רבנן 
בגזלן דלא הוי יאוש דכל שעתא 
דעתיה למנקטיה בדינא וכן גנב 

   לרבי שמעון:
. הך מתניתין דתנן במתניתין

דעורות דטהרות דקתני לפי 
   שלא נתייאשו הבעלים:

. אין יאושן שאין יאוש לבעלים
  יאוש:
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ַנן:    ּתְ

  ְוָנְתנּו לֹו ֲחמֹור ַאֵחר, ָנְטלּו מֹוְכִסין ֲחמֹורֹו "
סּות ַאֶחֶרת  סּותֹו ְוָנְתנּו לֹו ּכְ ּלֹו,  - ָנְטלּו ִלְסִטים ֶאת ּכְ   ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ

ין ֵמֶהן ָעִלים ִמְתָייֲאׁשִ ַהּבְ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
י?    ַמּנִ

ַנן ִא  ְזָלן.  -י ַרּבָ ָיא ּגַ   ַקׁשְ
י ִאי  ְמעֹון ַרּבִ ב!  - ׁשִ ּנָ ָיא ּגַ   ַקׁשְ

א  ָלָמא ְלעּוּלָ ׁשְ ָידּוַע ָקֵניּדְ ּבִ ָידּוַע, ְוִדְבֵרי ַהּכֹ  - ָאַמר: ּבְ   ל. ָהָכא ַנִמי ּבְ
ה  א ְלַרּבָ ַנןּדְ ֶאּלָ י? לֹא ַרּבָ ָידּוַע ַנִמי ַמֲחלֹוֶקת, ָהא ַמּנִ י  ְולֹא ,ָאַמר: ּבְ ְמעֹון! ַרּבִ   ׁשִ

  
ין,  ִלְסִטים ְמזּוּיָ   ּבְ

י וְ  ְמעֹון ִהיא. ַרּבִ   ׁשִ
  

ְזָלן ,ִאי ָהִכי    !ַהְיינּו ּגַ
  

ְזָלן.  ְווֵני ּגַ ֵרי ּגַ   ּתְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ס " ְזָלן ְוָהַאּנָ ב ְוַהּגַ ּנָ ר - ַהּגַ רֹוָתן ַמֲעׂשֵ רּוָמה, ּוַמַעׂשְ ׁש, ּוְתרּוָמָתן תְּ ן ֶהְקּדֵ ׁשָ   . "ֶהְקּדֵ

י?    ַמּנִ
ַנן  ָיא  -ִאי ַרּבָ ְזָלן"ַקׁשְ   ! "ּגַ

י ִאי  ְמעֹון ַרּבִ ָיא  - ׁשִ ב"ַקׁשְ ּנָ   ! "ּגַ
  

א  ָלָמא ְלעּוּלָ ׁשְ ָידּוַע ָקֵניּדְ ּבִ ָידּוַע, ְוִדְבֵרי ַהּכֹ  - ָאַמר: ּבְ   ל ִהיא. ָהָכא ַנִמי ּבְ
ה  א ְלַרּבָ ָידּוַע ַנִמי ַמֲחלֹוֶקת :ָאַמרּדְ ֶאּלָ ַנןָהא ַמ  - ּבְ י? לֹא ַרּבָ י ְולֹא  ,ּנִ ְמעֹון! ַרּבִ   ׁשִ

  
ין,  ,ָהָכא ַנִמי ִלְסִטים ְמזּוּיָ   ּבְ

י וְ  ְמעֹון ִהיא. ַרּבִ   ׁשִ
  

ְזָלן!    ִאי ָהִכי, ַהְיינּו ּגַ
  

ְזָלן.  ְווֵני ּגַ ֵרי ּגַ   ּתְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
י ִהיא - ָהא ַמְתִניָתא    . ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   ָאַמר:  ַרּבִ
ַגְזָלן ב ּכְ ּנָ     ,  "ּגַ

ַגְזָלן לְ   קיד,ב י ְוַקְיָמא ָלן ּכְ ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ
   

  
  

    רש"י

   . לסטים גנב:מוכס גזלן
. דגזלן ומשני בלסטים מזויין

   הוא:
   . והא תנא ליה מוכס:היינו גזלן

זלן הוי חמסן . דקתני גבי גאנס
   דיהיב זוזי:

. דאמר גזלן ורבי שמעון היא
  קני:

. לקמן דהא גנב כגזלן וקיימא לן
דקאמר רבי כגזלן דר''ש קאמר 

  דקני ולא כגזלן דרבנן דלא קני:
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        קיד, בקיד, בקיד, בקיד, ב .23
   :ּגּוָפא

י"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַגְזָלן ב ּכְ ּנָ   . "אֹוֵמר ֲאִני: ּגַ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ַנן ָקָאַמר ַרּבָ ַגְזָלן ּדְ   ְולֹא ָקֵני,  ,ּכְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ַגְזָלן  י ּדְ ּכְ ְמעֹון ָקָאַמרַרּבִ    ?ְוָקֵני ,ׁשִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
  ְוָנְתנּו לֹו ֲחמֹור ַאֵחר,  ָנְטלּו מֹוְכִסין ֲחמֹורוֹ 

סּות ַאֶחֶרת  סּותֹו ְוָנְתנּו לֹו ּכְ ּלֹו,  - ָנְטלּו ִלְסִטים ֶאת ּכְ   ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
ין ֵמֶהן ָעִלים ִמְתָייֲאׁשִ ַהּבְ ֵני ׁשֶ   . " ִמּפְ

י?    ַמּנִ
ַנן ְזָלן!  - ִאי ַרּבָ ָיא ּגַ   ַקׁשְ

י ִאי  ְמעֹוןַרּבִ ב!  -  ׁשִ ּנָ ָיא ּגַ   ַקׁשְ
ָלָמא ׁשְ ַגְזָלן  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ י ּכְ י ּדְ ַרּבִ ּום ָהִכי ָקֵני, ַרּבִ י ִהיא, ִמׁשּ י? ַרּבִ ְמעֹון ָקָאַמר ְוָקֵני, ָהא ַמּנִ   ׁשִ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ַנן ָקָאַמר, ְוָלא ָק  :ֶאּלָ ַרּבָ ַגְזָלן ּדְ יּכְ י? לֹא ַרּבִ י ְולֹא  ,ֵני, ָהא ַמּנִ ְמעֹוןַרּבִ ַנן!  ,ׁשִ   ְולֹא ַרּבָ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ין, וְ  ִלְסִטים ְמזּוּיָ י ּבְ ְמעֹון ִהיא. ַרּבִ   ׁשִ

  
ְזָלן?  ,ִאי ָהִכי   ַהְיינּו ּגַ

  
ְזָלן ְווֵני ּגַ ֵרי ּגַ    .ּתְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְזָלן ְוָהַאנָּ " ב ְוַהּגַ ּנָ ר - ס ַהּגַ רֹוָתן ַמֲעׂשֵ רּוָמה, ּוַמַעׂשְ ׁש, ּוְתרּוָמָתן תְּ ן ֶהְקּדֵ ׁשָ   . "ֶהְקּדֵ
י?    ַמּנִ

ַנן  ָיא  -ִאי ַרּבָ ְזָלן"ַקׁשְ   ! "ּגַ
י ִאי  ְמעֹוןַרּבִ ָיא  -  ׁשִ ב"ַקׁשְ ּנָ   ! "ּגַ

ָלָמא ׁשְ ַגְזָלן  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ב ּכְ ּנָ י ּדְ ּגַ ְמעֹון ָקָאַמר ַרּבִ ּום  -ׁשִ   ָהִכי ָקֵני, ִמׁשּ
א ִאי ָאְמַרּתְ  י?  :ֶאּלָ ַנן, ָהא ַמּנִ ַרּבָ ַגְזָלן ּדְ ב ּכְ ּנָ   ּגַ

  
ין, וְ  ִלְסִטים ְמזּוּיָ י ּבְ ְמעֹון ִהיא. ַרּבִ   ׁשִ

  
ְזָלן?  ,ִאי ָהִכי   ַהְיינּו ּגַ

  
ְזָלן ְווֵני ּגַ ֵרי ּגַ    .ּתְ

  
יָאַמר ֵליּה  הלְ  ַרב ַאׁשִ   : 345ַרּבָ

ַמְתֵני ַרּבִ  ַמע, ּדְ א ׁשְ יי לְ ּתָ ֵריּה:  ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   ׁשִ
ׁש, " ׁש ּבֹו ַאֲחָריּות ַמּמָ ּיֵ ָבר ׁשֶ   לֹא ּדָ

א ֲאִפיּלוּ  ּה,   ֶאּלָ ָרה ְוחֹוֵרׁש ּבָ   ּפָ
ר ַאֲחָריו  יִבין ְלַהֲחִזיר -ֲחמֹור ּוְמַחּמֵ    ,ַחּיָ

ֵני ְכבֹוד ֲאִביֶהן   . "ִמּפְ
ֵני ְכבֹוד ֲאִביֶהן"ַטֲעָמא  בוֹ ", ָהא ָלאו "ִמּפְ   לֹא.  - "ד ֲאִביֶהןּכְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

                                                           
345
  דקדוקי סופרים גורס רבינא 

    רש"י

. הא לאו מפני כבוד אביהם לא
אלמא גזלן לרבי קני כר''ש 
וקאמר גנב כגזלן אלמא 

  תרוייהו קני:
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ְזָלן  י ּגַ י ּדְ ַרּבִ ְמעֹון ָקָאַמרַרּבִ    .ׁשִ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
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        קיד, בקיד, בקיד, בקיד, ב .24
בֹוִרים" ל ּדְ ּלוֹ  -ִאם ִנְתָייֲאׁשּו [ ְוֵכן ָנִחיל ׁשֶ   . ]"ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
  

  ? "ְוֵכן"ַמאי 
  

בֹוִרים :ָהִכי ָקָאַמר ל ּדְ ַנן הּוא, ּדְ , ֲאִפיּלּו ָנִחיל ׁשֶ ַרּבָ   ִקְנַין ּדְ
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ָקֵני ֵליּה,  :ָסְלָקא ּדַ ָעְלָמא הּוא ּדְ ַנן ּבְ ַרּבָ יָון ּדְ   ַהאי ּכֵ

יֲאׁש,    ֲאִפיּלּו ְסָתָמא ַנִמי ִמּיַ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

ָעִלים     ,ִאין –ִאם ִנְתָייֲאׁשּו ַהּבְ
  לֹא.   - ִאי לֹא 

   
  
  

    רש"י

טא דקני ביאוש . פשימאי וכן
   דמ''ש נחיל מכסות:

. דאין כאן גזל קנין דרבנן הוא
אלא מפני דרכי שלום דהא 
דהפקר נינהו ותניא (חולין דף 
קמא:) יוני שובך ויוני עלייה אין 
בהן משום גזל אלא מפני דרכי 

  שלום:
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        קיד, בקיד, בקיד, בקיד, ב .25
רֹוָקהי ַרּבִ  ָאַמר" ן ּבְ   : יֹוָחָנן ּבֶ

ה ְוָקָטן  ָ אן ָיָצא ָנִחיל ֶזהֶנֱאֶמֶנת ִאׁשּ   . "לֹוַמר: ִמּכָ
  
ה ְוָקָטן" ָ ֵני ֵעדּות ִניְנהּו? "ִאׁשּ    !ּבְ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ַמאי ָעְסִקיַנן ִפין ַאֲחֵריֶהם,  :ָהָכא ּבְ ָעִלים ְמַרּדְ ָהיּו ּבְ גֹון ׁשֶ   ּכְ

 ָ אן ָיָצא ָנִחיל ֶזה. ְוִאׁשּ ם ְואֹוֵמר: ִמּכָ   ה ְוָקָטן ְמִסיִחין ְלִפי תּוּמָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ר,  ׁשֵ   ֵאין ֵמִסיַח ְלִפי תּוּמֹו ּכָ
ְלַבד.  ה ּבִ ָ א ְלֵעדּות ִאׁשּ   ֶאּלָ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

בֹוִרים ֵמִסיַח ְלִפי ת ל ּדְ   ּוּמֹו הּוא! ְולֹא? ַוֲהֵרי ָנִחיל ׁשֶ
  

בֹוִרים,  ל ּדְ אֵני ָנִחיל ׁשֶ ַנן הּוא. ּדְ ׁשָ ַרּבָ   ִקְנַין ּדְ
  

   !ּוְדאֹוַרְייָתא לֹא?
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר    : ׁשְ

ָהָיה ֵמִסיַח ְלִפי תּוּמֹו ְואֹוֵמר:  ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ַבנִּ  ינֹוק ּומּוְרּכְ ֲאִני ּתִ ׁשֶ י ּכְ א, ְזכּוַרּנִ ל ַאּבָ ֵתיפֹו ׁשֶ   י ַעל ּכְ

ְתרּוָמה ָלֶעֶרב,  ילּוִני ֶלֱאכֹול ּבִ י ְוִהְטּבִ ְנּתִ ּתָ יטּוִני ֶאת ּכֻ ֶפר ְוִהְפׁשִ ית ַהּסֵ   ְוהֹוִציאּוִני ִמּבֵ
י  ּה ָהִכי: ְוַרּבִ ים ּבָ   ֲחִניָנא ְמַסּיֵ

ֵדיִליןַוֲחֵביַרי  י, ְוָהיּו קֹוִרין אֹוִתי "יֹוָחָנן אֹוכֵ  ּבְ ּנִ   ל ַחּלֹות", ִמּמֶ
יוְוֶהֱעָלה ה ַעל ּפִ י ִלְכהּוּנָ   ! ּו ַרּבִ

  
ַנן.  ַרּבָ ְתרּוָמה ּדְ   ּבִ

  
אֹוַרְייָתא לֹא? י ּדְ ּתִ    !ְוַאּכַ

י ֲאָתא  יִמיְוָהא ּכִ ֵעי ,ַרב ַאָחא ַקְרִטיְגָנא, ְוָאְמִרי ָלּה: ַרב ָחָנא ַקְרִטיְגָנאָאַמר  ַרב ּדִ ּתָ    :ִמׁשְ
א ִלְפֵני ה ּבָ י ַר  ַמֲעׂשֶ ן ֵלִויּבִ ַע ּבֶ א ִלְפֵני  ְיהֹוׁשֻ ה ּבָ יְוָאְמִרי ָלּה ַמֲעׂשֶ   :ַרּבִ

ָהָיה ֵמִסיַח ְלִפי תּוּמֹו ְוָאַמר:  ִתינֹוק ֶאָחד ׁשֶ   ּבְ
ינּו ְלֵבין ַהּגֹוִים,  ּבֵ י ִנׁשְ   ֲאִני ְוִאּמִ

אֹוב ַמִים י,  ,ָיָצאִתי ִלׁשְ י ַעל ִאּמִ ְעּתִ   ּדַ
י ַעל  ְעּתִ י, ִלְלקֹוט ֵעִצים ּדַ   ִאּמִ

יָא  ִ הְוִהׂשּ יו ִלְכהּוּנָ י ַעל ּפִ   ! ּה ַרּבִ
  

בּוָיה ֵהֵקילוּ  ׁשְ   .ּבִ
  
  
  

    רש"י

. קודם דיבור מרדפין אחריהם
   הקטן דרגלים לדבר דשלו הם:

התינוקות . שמע מן לעדות אשה
שהיו אומרים הרי אנו הולכין 
לספוד ולקבור איש פלוני בפ' 

   בתרא דיבמות (דף קכא:):
. לפי שדרכו של והטבילוני

תינוק לטפח בשרצים 
   ובטומאות:

   . מפני תרומתי:בדילין ממני
. בזמן הזה דרבי בתרומה דרבנן

לאחר חורבן היה ואיכא מ''ד 
   לא קידשה לעתיד לבא:

. ואע''ג ונהוהשיאה רבי לכה
דאיסורא דאורייתא היא משום 

   זונה:
. דספיקא בשבויה הקילו

  בעלמא היא:
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ִמים.  ֲאָבל לֹא ָיקֹוץ ֶאת סֹוכוֹ " ן ֶאת ַהּדָ   ַעל ְמָנת ִליתֵּ

רֹוָקה ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִמי   . "םַאף קֹוֵצץ ְונֹוֵתן ֶאת ַהּדָ

  
ְנָיא:    ּתַ

י " לַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י  ִיׁשְ רֹוָקהַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ּבֶ
יל ֶאת ְנִחילֹו,  ל ֲחֵבירֹו ְלַהּצִ ל ֲחֵבירֹו ְוקֹוֵצץ סֹוכֹו ׁשֶ ֶדה ׁשֶ ֵהא יֹוֵרד ְלתֹוְך ׂשָ ּיְ ין הּוא, ׁשֶ ַנאי ֵבית ּדִ   תְּ

ֵמי סֹוכֹו ִמּתֹוְך ְנִחילֹו  ל ֲחֵבירֹו. ְונֹוֵטל ּדְ   ׁשֶ
ל ֲחֵבירֹו, וּ  נֹו ׁשֶ יל ֶאת ּדּוְבׁשָ ֵהא ׁשֹוֵפְך ֵיינֹו ּוַמּצִ ּיְ ין הּוא, ׁשֶ   ְתַנאי ֵבית ּדִ

ל ֲחֵבירֹו.  נֹו ׁשֶ ֵמי ֵיינֹו ִמּתֹוְך ּדּוְבׁשָ   ְונֹוֵטל ּדְ
ל ֲח ְת וּ  נֹו ׁשֶ תָּ ׁשְ ֵהא ְמָפֵרק ֶאת ֵעָציו ְוטֹוֵען ּפִ ּיְ ין הּוא, ׁשֶ   ֵבירֹו, ַנאי ֵבית ּדִ

ל ֲחֵבירֹו,  נֹו ׁשֶ תָּ ׁשְ ֵמי ֵעָציו ִמּתֹוְך ּפִ   ְונֹוֵטל ּדְ
ָרֵאל ֶאת ָהָאֶרץ ַע ְלִיׂשְ ן, ִהְנִחיל ְיהֹוׁשֻ ַעל ְמָנת ּכֵ   .  "ׁשֶ

   

    רש"י

. במתני' הוא שיהא שופך יינו
זה בא בחביתו של יין וזה בא 
בכדו של דבש נסדקה חבית של 

   דבש:
. אם מת חמור וטוען פשתנו

חבירו הטעון פשתן בדרך 
  וחמורו של זה טעון עצים:
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ָנה             ִמׁשְ

ָליו וּ  יר ּכֵ ּכִ ִעירַהּמַ ֵניָבה ּבָ ם ּגְ ַיד ַאֵחר, ְוָיָצא לֹו ׁשֵ ַב  -ְסָפָריו ּבְ ָ ה ָנַתן ְוִיּטֹול.  ע לֹו לֹוֵקַח ִיׁשּ ּמָ   ּכַ
ל ֵהֶמּנּו,  -ְוִאם ָלאו    ָלאו ּכָ

ֲאִני אֹוֵמר: ְמָכָרן ְלַאֵחר ּוְלָקָחן ֶזה ֵהיֶמּנוּ     .ׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

ִעיר"ְוִכי  ֵניָבה ּבָ ם ּגְ   ַמאי ָהֵוי?  -  "ָיָצא לֹו ׁשֵ
ִניְנהּו, ְוהּוא ִניהּו ָקא ַמּפֵ  יְלָמא ַזּבְ ָמא! ֵליחּוׁש ּדִ   יק ׁשְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְיָלה,  ּלַ ין ּבַ יתֹו, ְוָעַמד ְוִהְפּגִ תֹוְך ּבֵ ֵני ָאָדם ּבְ אּו ּבְ ּבָ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ַליי.    ְוָאַמר: ִנְגְנבּו ּכֵ

  
א ָמָצא!  ן ִעיּלָ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ

  
ֲהָנא ֵמיּה  ַרב ּכָ ְ ּה ִמׁשּ ים ּבָ   : ַרבּדְ ְמַסּיֵ

ָהְיָת  גֹון ׁשֶ יתֹו, ּכְ תֹוְך ּבֵ ֶרת ֲחתּוָרה ּבְ   ה ַמְחּתֶ
ֵתֵפיֶהם,  ִלים ַעל ּכְ ל ּכֵ יתֹו ָיְצאּו ְוַאְנּבּוְרְקָראֹות ׁשֶ תֹוְך ּבֵ נּו ּבְ ּלָ   ּוְבֵני ָאָדם ׁשֶ

לֹוִני".  :ל אֹוְמִריםְוַהּכֹ  ל ּפְ ָליו ׁשֶ   "ִנְגְנבּו ּכֵ
  

ִלים ָהוּו, ְסָפִרים ָלא ָהוּו!    ְוִדְלָמא ּכֵ
  

אי ַרּבִ  ָאַמר ר ַאּבָ יא ּבַ י  ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ָקָאְמִרי ַנִמי ְסָפִרים.  גֹון ּדְ   ּכְ

  
ְלָמא זּוָטֵרי, ְוָקא ָטֵעין ַרְבְרֵבי!    ְוֵליחּוׁש ּדִ

  
י  ָאַמר ר ֲחִניָנאַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ

ָקָאְמִרי לֹוִני ּוְפלֹוִני.  :ּדְ   ֵסֶפר ּפְ
  

יֵקי, ְוָקא    ָטֵעין ֲחָדֵתי! ְוִדְלָמא ָהוּו ַעּתִ
  

  : ַרבָאַמר 
ָאְמִרי גֹון ּדְ לֹוִני".  :ּכְ ל ּפְ לּו ְסָפָריו ׁשֶ לֹוִני, ַהּלָ ל ּפְ ָליו ׁשֶ לּו ּכֵ   "ַהּלָ

  
   !ּוִמי ָאַמר ַרב ָהִכי?

ִלים ְוָיָצא ַרבְוָהָאַמר  ֶרת ְוָנַטל ּכֵ ְחּתֶ ּמַ א ּבַ טּור.  -: ּבָ   ּפָ
ָדֵמי ָקַנְנהוּ     !ַמאי ַטֲעָמא? ּבְ

  
יּה ִלְקָטָלא, ָהנֵ  ָרא ָמַסר ַנְפׁשֵ ֵמִעיּקָ ֶרת, ּדְ ְחּתֶ ּמַ א ּבַ ּבָ ָקַנְנהּו ּבְ י ּדְ   י ִמיּלֵ

יָון  ְייהּו ִלְקָטָלא ּדְ ֲאָבל ָהֵני ּכֵ   לֹא.  - לֹא ָמְסרּו ַנְפׁשַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
א נּו, ֶאּלָ ָליו,  :לֹא ׁשָ ִית ֶהָעׂשּוי ִלְמּכֹור ּכֵ ַעל ַהּבַ   ּבַ

ַע   קטו,א ָליו ֲאָבל ּבַ ֵאינֹו ָעׂשּוי ִלְמּכֹור ּכֵ ִית ׁשֶ י ַהאי^ - ל ַהּבַ    .לֹא ָצִריְך ְלַאֲהדּוֵרי ֲעֵליּה ּכּוּלֵ
  

ין!    ְוִדְלָמא ִאיְצְטִריְך ֵליּה זּוֵזי ְוַזּבֵ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ִעיר.   ֵניָבה ּבָ ם ּגְ ֲהֵרי ָיָצא לֹו ׁשֵ

    רש"י

  מתני' 
. שיצא קול שנגנבו גניבה שם

   כליו:
. נשבע לוקח כמה נתן ויטול

ויחזיר לו כליו ולפני יאוש 
   קמיירי:

  
  גמ' 

   . צעק:הפגין
. פירכא היא כלומר עילא מצא

עילא מצא כשמכר כליו ונתחרט 
וידע שמכרן לוקח לאחר עמד 
והפגין וצעק בלילה להאמין 

   דבריו כשיערער:
   . חבילות:אנברקראות

. דהבא במחתרת נהובדמי קנ
בר מיתה הוא כדכתיב אם 
במחתרת ימצא הגנב וגו' וכיון 
דאי הוה בידיה פטור כי מכרן 

  לאחר אמאי מהדר להו לוקח:
. לא צריך לאהדורי כולי האי

  דנימא ספר פלוני ופלוני:
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ַמר:    ִאיּתְ

ַנב ּוָמַכר, ְוַאַחר כָּ  ב. ּגָ ּנָ ר ַהּגַ   ְך הּוּכַ
ֵמיּה  ַרב ְ י ּדְ ִמׁשּ יאַרּבִ   ָאַמר:  ִחּיָ

ין     .ִעם ָהִראׁשֹוןַהּדִ
י  ֵמיּה  יֹוָחָנןַרּבִ ְ י ּדְ ִמׁשּ איַרּבִ   ָאַמר:  ַיּנַ

ִני ֵ ין ִעם ַהׁשּ   . ַהּדִ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ִליִגי:    לֹא ּפְ

אן  ִני.  -ּכָ ֵ ין ִעם ַהׁשּ   ִלְפֵני ֵיאּוׁש ַהּדִ
ין ִעם ָהִראׁשֹון.  -אן כָּ    ְלַאַחר ֵיאּוׁש ַהּדִ
  

אּדְ ְוַתְרַוְייהּו ִאית ְלהּו     .ַרב ִחְסּדָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ִליִגי?    !ְולֹא ּפְ

ֵמי ּוְפִליִגי!  ִלְפֵני ֵיאּוׁש ּדָ ה ּכְ הּוּנָ נֹות ּכְ   ָהא ַמּתְ
ְתַנן    :ּדִ

ָרה",  :ָאַמר לוֹ " ל ּפָ נֹות   "ְמכֹור ִלי ֵמֶעיָה ׁשֶ ֶהן ַמתָּ   ֵהן, נֹוְתָנן ְלכֹ -ְוָהיּו ּבָ
ִמים.  ה לֹו ִמן ַהּדָ   ְוֵאינֹו ְמַנּכֶ

ָקל  ִמׁשְ   ֵהן, נֹוְתנֹו ְלכֹ  -ָלַקח ֵהיֶמּנּו ּבְ

ִמיםוּ  ה לֹו ִמן ַהּדָ   . (חולין קלב.) "ְמַנּכֶ
  : ַרבְוָאַמר 

נוּ  א ,לֹא ׁשָ ַקל ְלַעְצמֹו,  :ֶאּלָ ָ ׁשּ   ׁשֶ
ַקל לֹו ַהּטַ  ין ֲאָבל ׁשָ ח ַהּדִ חּבָ ּבָ   ! ִעם ַהּטַ

  
ח,  ּבָ ין ִעם ַהּטַ   ֵאיָמא: ַאף ּדִ

ֵתיָמא ה ִנְגָזלֹות,  :ַמהּו ּדְ הּוּנָ נֹות ּכְ   ֵאין ַמּתְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ֵיי  ִליִגיּדְ ּוְלַאּבַ ִליִגי - ָאַמר: ּפְ ַמאי ּפְ    ?ּבְ

  
אְד ּבִ    .ַרב ִחְסּדָ
  

  ָאַמר:  ַרב ְזִביד
ְתָיי ּנִ גֹון ׁשֶ ַיד הלֹוֵקַח, ּכְ ָעִלים ּבְ   ֲאׁשּו ַהּבְ

ב,  ּנָ ַיד ּגַ   ְולֹא ִנְתָייֲאׁשּו ּבְ
ִליִגי     :ּוְבָהא ּפְ

יּנּוי ְרׁשּות    :ָמר ָסַבר ְך ׁשִ   ָקֵני.  - ֵיאּוׁש ְוַאַחר ּכָ
ְך ֵיאּוׁש  יּנּוי ְרׁשּות ְוַאַחר ּכָ     .לֹא ָקֵני - ׁשִ

ָנא.  :ּוָמר ָסַבר   לֹא ׁשְ
  

א ּפָ   : ָאַמר ַרב ּפַ
ָהַדר ְלָמֵריּה,  ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא לֹא ּפְ כּוּלֵ ְגִליָמא ּדְ   ּבִ

ְלִגי: ְוָהָכא ּבְ  ּוק ָקִמיּפַ ַנת ַהׁשּ ּקָ   ָעׂשּו ּבֹו ּתַ
ֵמיּה  ַרב ְ י ּדְ ִמׁשּ יאַרּבִ   ָאַמר:  ִחּיָ

יָנא  ין ִעם ָהִראׁשֹון, ּדִ ב, ְולֹא ָעשׂ ּדְ ַהּדִ ּנָ קֹול זּוֵזי ִמן הּגַ ִליׁשְ ּוק. לֹוֵקַח ּדְ ַנת ַהׁשּ ּקָ   ּו ּבֹו ּתַ
י וְ  ּום  יֹוָחָנןַרּבִ י ִמׁשּ איַרּבִ   ָאַמר:  ַיּנַ

ִני ֵ ין ִעם ַהׁשּ יָנא  ,ַהּדִ ּוק. ּדְ ּדִ ַנת ַהׁשּ ּקָ ִית, ְוָעׂשּו ּבֹו ּתַ ַעל ַהּבַ קֹול ִמּבַ ִליׁשְ   לֹוֵקַח ּדְ
  

    רש"י

. דינו של בע''ה הדין עם הראשון
ותביעתו על הגנב היא ואין הלוקח בעל 

ותו הימנו יתן דמים דינו ואם בא לגב
ואע''ג שהוכר הגנב לא אמרינן יחזיר 

   לוקח הכלים בחנם ויפרע מן הגנב:
. דינו של בעל הבית עם הדין עם השני

   הלוקח הוא ויוציא הימנו כליו בחנם:
   . לקחו מן הגנב לפני יאוש:לפני יאוש
. גזל ולא נתייאשו הבעלים דרב חסדא

ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה כו' 
יש פירקין והאי נמי אע''ג דיהיב בר

דמי לגנב לגבי האי מיהא גזלן הוא 
ומיהו היכא דלא הוכר הגנב עבוד ליה 
רבנן תקנת השוק ליטול מה שנתן אבל 
היכא דהוכר הגנב עליו להחזיר 

   אחריו:
. דכהן לא מייאש כלפני יאוש דמי

   מינייהו:
. כלומר ואמר רב הדין עם ופליגי

   הראשון:
   :. קיבהמתנות

. קיבה לכהן דמסתמא נותן הלוקח
   מתנות לא זבין ליה:

. לקח הימנו במשקל נותנן לא שנו
לכהן דמשמע דהלוקח ע''כ נותנן לכהן 

   והוא יתבע דמים מן המוכר:
   . הוא לעצמו:אלא ששקל

. דינו של כהן וערעורו הדין עם הטבח
על הטבח הוא רב לטעמיה דאמר הדין 

ולוקח עם הראשון דטבח כגנב ראשון 
הוי שני וקאמר הדין עם הטבח אלמא 

   רב לית ליה דרב חסדא:
. דאלימא קנייה דידהו אינן נגזלות

דמכח גבוה קאתו ליה וכל היכא 
דאיתנהו אימא דכהן נינהו ואפילו 
שקל לו הטבח יגבה הכהן נמי מן 

   הלוקח קמ''ל:
. דרב פליגי בלפני יאוש ובדרב חסדא

   לית ליה דרב חסדא:
. היכא דלא אייאוש ררב זביד אמ

בעלים דכ''ע אית להו דרב חסדא 
והדין עם השני והכא כגון שנתייאשו 

   כו':
. דקני לגמרי ואפילו בדמי לא לא שנא

   מהדר לו:
. לעולם בדלפני יאוש רב פפא אמר

פליגי ותרוייהו אית להו דרב חסדא 
ובגלימא דגניבה כ''ע לא פליגי דהדרא 

ל למרה מיד בחנם ואין הלוקח יכו
לעכבה על מעותיו וכדרב חסדא והדין 
עם הראשון דאמר רב לא בדין הבעל 
הבית קאמר אלא בדינו של לוקח 

   קאמר:
. על שקנאו לוקח בשוק תקנת השוק

בפרהסיא ולא הבין בו שנגנב עשו לו 
   תקנה שישלם לו בעל הבית מעותיו:

. ונהי דאית ורבי יוחנן סבר עשו תקנה
למימר לן דרב חסדא ולא מצי לוקח 

לבעל הבית לאו בעל דברים דידי את 
מיהו לאחר שישלם הגניבה יתבע 
מעותיו מבעל הבית ואי קשיא מ''מ 
דמי שקיל מה לי משום תקנה מה לי 
משום טענת לאו בעל דברים דידי את 
נפקא מינה היכא דגזל ובא אחר ואכל 
בלא דמים דאמרינן כדרב חסדא ואם 

  :השני נוח לו מן הראשון גובה הימנו
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ּוק? :ְוָסַבר ַרב ַנת ַהׁשּ ּקָ    !לֹא ָעׂשּו ּבֹו ּתַ
ְלִמיֵדיּה ְוָהא ַרב הוּ  ָנּה. וְ ַרב ֲהָוה ּדְ ָנא ּתַ ִליָמא ְוַזּבְ ַנב ּגְ א, ּגָ יׁשָ   ָחָנן ּבִ

יּה    , ַרב הּוָנאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
ְבָרא ֵרי ֲעִביָטְך!  :ָאַמר ֵליּה ְלַההּוא ּגַ   ִזיל ׁשְ

  
ר  לֹא הּוּכַ יּה ּכְ ּלּוֵמי ִמיּנֵ ּתַ א ְלִאיׁשְ ֵליּכָ יָון ּדְ א, ּכֵ יׁשָ אֵני ָחָנן ּבִ ֵמיׁשָ    .ּדָ

  
  
  

    רש"י

. התר משכונך שרי עביטך
  כלומר פדה משכונך שבידו:
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        קטו, אקטו, אקטו, אקטו, א .29
  : ָרָבאָאַמר 

ב ְמפּוְרָסם הּוא ּנָ ּוק.  - ִאם ּגַ ַנת ַהׁשּ ּקָ   לֹא ָעׂשּו ּבֹו ּתַ
  

א  יׁשָ ּוק! וְ ְמפּוְרָסם ֲהָוה ּדִ ְוָהא ָחָנן ּבִ ַנת ַהׁשּ ּקָ   ָעׂשּו ּבֹו ּתַ
  

  ְמפּוְרָסם ְלִביׁשּוָתא, ּדִ ְנִהי 
  לֹא ְמפּוְרָסם.   - ִלְגֵניבּוָתא 

   
  

   :ַמרִאיּתְ 
ַנב ּוָפַרע חֹובֹו,    ּגָ

יפוֹ  ֶהיּקֵ ַנב ּוָפַרע ּבְ ּוק,  -  ּגָ ַנת ַהׁשּ ּקָ   לֹא ָעׂשּו ּבֹו ּתַ
ָהְנהּו ְיִהיַבת ֵליּה ִמיֵדי  א ּדְ ְעּתָ ָאְמִרי: לֹא ַאּדַ   ּדְ

  
  

ֵוי ָמאָתן  א ׁשָ ְנּתָ ּכַ ְמָאהַמׁשְ ּוק,  -  ּבִ ַנת ַהׁשּ ּקָ   ָעׂשּו ּבֹו ּתַ
  

ֶוה ׁשָ ֶוה ּבְ    :ׁשָ
  

  ָאַמר:  ַאֵמיָמר
ּוק.  ַנת ַהׁשּ ּקָ   לֹא ָעׂשּו ּבֹו ּתַ

  

  ָאַמר:  ָמר זּוְטָרא
ּוק.  ַנת ַהׁשּ ּקָ   ָעׂשּו ּבֹו ּתַ

  
  ְוִהְלְכָתא: 

ּוק.  ַנת ַהׁשּ ּקָ   ָעׂשּו ּבֹו ּתַ
  
  

ֶוה  ׁשָ ֶוה ּבְ ּוק,  -ְזִביָנא ׁשָ ַנת ַהׁשּ ּקָ   ָעׂשּו ּבֹו ּתַ
  

ֶוה ְמָאה ָמאָתן ׁשָ    :ּבְ
ׁשֶ    ָאַמר:  תַרב ׁשֵ

ּוק לֹא ַנת ַהׁשּ ּקָ    .ָעׂשּו ּבֹו ּתַ
  ָאַמר:  ָרָבא

ּוק.  ַנת ַהׁשּ ּקָ   ָעׂשּו ּבֹו ּתַ
  

הוּ  כּוּלְ    :ְוִהְלְכָתא ּבְ
ּוק,  ַנת ַהׁשּ ּקָ   ָעׂשּו ּבֹו ּתַ

חֹובֹו, ִמ   :  ְלַבר ַנב ּוָפַרע ּבְ   ּגָ
יפֹו.  ֶהיּקֵ ַנב ּוָפַרע ּבְ   ּגָ

  
ר ָנאִזי ֲחמּוהַּ  ָעה זּוֵזי.  ָרִביָנא ְ דּ  ֲאִביִמי ּבַ ְבָרא ַאְרּבָ ַההּוא ּגַ יק ּבְ   ֲהָוה ַמּסֵ

ִליָמא ַאְתָיא ִניֲהֵליּה,  ַנב ּגְ   ּגָ
ָעה זּוֵזי ַאֲחִריֵני.    אֹוְזֵפיּה ַאְרּבָ

ב.  ּנָ ר ַהּגַ   ַלּסֹוף הּוּכַ
יּה  ֵאי ָרִביָנאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ חֹובוֹ ", ָאַמר: ַקּמָ ַנב ּוָפַרע ּבְ    ,ֵעי ְלֵמיַתב ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי, ְולֹא ּבָ "ּגָ

ָעה זּוֵזי ַאֲחִריֵני  ִליֵמי.  - ָהָנְך ַאְרּבָ קֹול זּוָזְך ַוֲהַדר ּגְ   ׁשְ
  

  : ֵהןַרב ּכֹ ַמְתִקיף ָלּה 
יפֹו,  ֶהיּקֵ ַנב ּוָפַרע ּבְ חֹובֹו ּגָ ַנב ּוָפַרע ּבְ ֵאי ָיֲהָבה ִניֲהֵליּה, ּגָ ָהֵני זּוֵזי ַקּמָ ִליָמא ּבְ ְתָרֵאי ֵהימּוֵני ֵהיְמֵניּה, ְוִדְלָמא ּגְ ָעה זּוֵזי ּבַ   ְוַאְרּבָ

ָרא!  ֵהיְמֵניּה ֵמִעיּקָ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ

    רש"י

   . מלוה:חוב
   . לחנוני:הקף

. דהאי גניבה לאו אדעתא
יהבתה ליה זוזי דמקמי הכא 

   אוזפת ליה:
. אין דרך משכנתא שוה בשוה

לעשות כן להלוות על המשכון 
כל שויו הלכך לאו אדעתא 
דהאי משכנתא אוזפיה אלא 

   ה:הימוני הימני
. ואפילו רב ששת אמר לא עשו

ליטול מאה דכי היכי דמאה 
יתירין מתנה היא מאה דשויה 

   נמי מתנה הוו:
. אפילו ורבא אמר עשו תקנה

ליטול מאתים דאורחיה למזבין 
   בדמים יקרים:

. בר מגנב ופרע בחובו ובהיקיפו
  דלא יהיב זוזי אהאי חפץ:
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יּה  ָתא, ְמָטא ְלַקּמֵ ל ִמיּלְ ְלּגַ י ּדְ ִאיּגַ הוּ ַרּבִ   , ַאּבָ

ַרב ּכֹ    ֵהן. ָאַמר: ִהְלְכָתא ּכְ
  

ְתָמָנן ז ֵניּה ְלַפּפּוָנָאה ּבִ ַנב ִסְפָרא, ַזּבְ ָאה ּגָ   ּוֵזי, ַנְרׁשָ
ִרין זּוֵזי,  ְמָאה ְוֶעׂשְ ֵניּה ְלַבר ְמחֹוָזָאה ּבִ ּפּוָנָאה ַזּבְ   ֲאַזל ּפַ

ב,  ּנָ ר ַהּגַ   ַלּסֹוף הּוּכַ
ֵייָאַמר  ֵקיל ִסְפֵריּה, ַאּבַ ָמָנן זּוֵזי ְוׁשָ ִסְפָרא ִויַהב ֵליּה ְלַבר ְמחֹוָזא ּתְ   : ֵליִזיל ָמֵרי ּדְ

ֵקיל ַא  ר ְמחֹוָזָאה ְוׁשָ ּפּוָנָאה. ְוָאֵזיל ּבַ ִעין ִמּפַ   ְרּבְ
  

  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
ב  ּנָ א לֹוֵקַח ִמּגַ ּתָ ּוק,  - ָהׁשְ ַנת ַהׁשּ ּקָ   ָעׂשּו ּבֹו ּתַ

ֲעָיא? - לֹוֵקַח ִמּלֹוֵקַח     !ִמיּבָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ִרין זּוֵזי ִסְפָרא ְוָיֵהיב ֵליּה ְלַבר ְמחֹוָזָאה ְמָאה ְוֶעׂשְ ֵקיל ִסְפֵריּה,  ,ֵליִזיל ָמֵריּה ּדְ   ְוׁשָ

ָאה.   ְרׁשָ ּפּוָנָאה ּוְתָמָנן ִמּנַ ִעין ִמּפַ קֹול ַאְרּבְ ִסְפָרא ְוִליׁשְ   ְוֵליִזיל ָמֵרי ּדְ
   

  
  

    רש"י

. דכיון הלכתא כרב כהן
השתא נמי  דהימניה מעיקרא

   הימניה:
. נרשאה ופפונאה ובני מחוזאה

  על שם מקומן נקראו:
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ָנה             ִמׁשְ

ַבׁש,  ל ּדְ ַכּדֹו ׁשֶ א ּבְ ל ַיִין ְוֶזה ּבָ ֲחִביתֹו ׁשֶ א ּבַ   ֶזה ּבָ
ַפְך ֶזה  ַבׁש, ְוׁשָ ל ּדְ ָקה ָחִבית ׁשֶ ַבׁש ֶאת ֵיינֹו וְ ִנְסּדְ יל ֶאת ַהּדְ    - ְלתֹוכוֹ  ִהּצִ

ָכרֹו.   קטו,ב א ׂשְ   ֵאין לֹו ֶאּלָ
י"  ּלִ ֵמי ׁשֶ ה נֹוֵתן ִלי ּדְ ָך ְוַאתָּ ּלְ יל ֶאת ׁשֶ ן לֹו.  - ְוִאם ָאַמר: "ַאּצִ יב ִליתֵּ   ַחּיָ

  

ַטף ַנַחל ֲחמֹורֹו וַ     ,ֲחמֹור ֲחֵבירוֹ ׁשָ
ּלֹו ָיֶפה ָמֶנה ל ֲחֵבירֹו  ,ׁשֶ ל ֲחֵבירֹו ְוׁשֶ יל ֶאת ׁשֶ ּלֹו ְוִהּצִ יַח ֶזה ֶאת ׁשֶ    –ָמאַתִים, ְוִהּנִ

ָכרֹו.  א ׂשְ   ֵאין לֹו ֶאּלָ
י"  ּלִ ה נֹוֵתן ִלי ֶאת ׁשֶ ָך ְוַאתָּ ּלְ יל ֶאת ׁשֶ ן לוֹ  -ְוִאם ָאַמר לֹו: "ֲאִני ַאּצִ יב ִליתֵּ   .  ַחּיָ

   

ָמָרא             ּגְ

אי? ֵליָמא ֵליּה: ֵמֶהְפֵקיָרא ָקא ָזכֵ    יָנא! ְוַאּמַ
ְנָיא    :ִמי לֹא ּתַ

רֹות, " ּבְ תַּ ֵהן ִמׁשְ ֶמן ְוָרָאה ׁשֶ י ׁשֶ י ַיִין ְוַכּדֵ ּדֵ ָהָיה ָטעּון ּכַ   ֲהֵרי ׁשֶ
יִתי",  :אַמרלֹא יֹ תֹוְך ּבֵ ׁש ִלי ּבְ ּיֵ ירֹות ׁשֶ ר ַעל ּפֵ רּוָמה ּוַמֲעׂשֵ   "ֲהֵרי ֶזה תְּ

לּום -ְוִאם ָאַמר    ! "לֹא ָאַמר ּכְ
  

ְדָאַמר  י ּכִ    :ִיְרְמָיהַרּבִ
רּוְך ָעֶליָה,  ד ּכָ ית ַהּבַ ֵעֶקל ּבֵ ׁשֶ   ּכְ

רּוְך ָעֶליָה.  ד ּכָ ית ַהּבַ ֵעֶקל ּבֵ ׁשֶ   ָהִכי ַנִמי ּכְ
  
לּום - ְוִאם ָאַמר "    !?"לֹא ָאַמר ּכְ

  ְוָהַתְנָיא: 
ס " ָידֹו ְוַאּנָ ֶרְך ּוָמעֹות ּבְ ּדֶ א ּבַ ּבָ ֶנְגּדוֹ ִמי ׁשֶ   , ּכְ

ירֹות :אַמרלֹא יֹ לּו",  "ֲהֵרי ּפֵ ִלים ַעל ָמעֹות ַהּלָ יִתי ְמחּוּלָ תֹוְך ּבֵ ׁש ִלי ּבְ ּיֵ   ׁשֶ
יִמין :ְוִאם ָאַמר ָבָריו ַקּיָ   ! "ּדְ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

יל.  כֹול ְלַהּצִ ּיָ ׁשֶ   ּבְ
  

אי לֹא יֹ ה ַאּמַ ִחּלָ יל, ְלַכּתְ כֹול ְלַהּצִ ּיָ ׁשֶ   אַמר? ִאי ּבְ
  

יל ַעל ְיֵד  כֹול ְלַהּצִ ּיָ ׁשֶ ָחק. ּבְ   י ַהּדְ
  

ה לֹא יֹ ִחּלָ א ֶהְפֵסיָדא, ְלַכּתְ ִאיּכָ    !אַמר?ְוָכל ֵהיָכא ּדְ
   :ְוָהַתְנָיא

ל ֶטֶבל ָטֵמא, " ר ָחִבּיֹות ׁשֶ ָהיּו לֹו ֶעׂשֶ   ֲהֵרי ׁשֶ
ָרה,  ּבְ ׁשְ ּנִ   ְוָרָאה ַאַחת ֵמֶהן ׁשֶ

ָתה,  ּלְ ְתּגַ ּנִ   אֹו ׁשֶ
ר ַעל תֵּ  רּוַמת ַמֲעׂשֵ ע ַחְברֹוֶתיָה". אֹוֵמר: "ֲהֵרי ִהיא תְּ   ׁשַ

ֵני ֶהְפֵסד ּכֹ ן, ִמּפְ ה ּכֵ ֶמן לֹא ַיֲעׂשֶ   ! "ֵהןּוְבׁשֶ
  

י  ָאַמר   : ִיְרְמָיהַרּבִ
רּוְך ָעֶליָה.  ד ּכָ ית ַהּבָ ֵעֶקל ּבֵ ׁשֶ   ּכְ

  
ָתה ְלַמאי ַחְזָיא ּלְ א ִנְתּגַ ָרה ַחְזָיא, ֶאּלָ ּבְ ׁשְ ּנִ ָלָמא ׁשֶ ׁשְ    ?ּבִ

  
יָמא   ף, ַחְזָיא ְלִזיּלוּ  :ְוִכי ּתֵ

   :ְוָהַתְנָיא
ּלּו " ְתּגַ ּנִ ים,  -ַמִים ׁשֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵכם ּבִ ּפְ   ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיׁשְ

    רש"י

 מתני'
. שכר כלי אין לו אלא שכרו

   ושכר פעולה:
  

גמ' ולימא ליה מהפקירא 
. דבש שלך היה הולך כולו זכינא

לאיבוד והריני כמציל מן 
ההפקר ואמאי אין לו אלא 
שכרו כוליה דבש לישקול וגבי 

הכי דיכול  חמור ליכא למימר
   להצילה הוא:

   . והכל נשפך ביחד:משתברות
. אלמא כיון לא אמר כלום

דלאיבוד אזל לית בהו זכייה 
   והפקירא הוא:

   . לקמן:כדאמר ר' ירמיה
. דדובשא כרוך עליה בעקל

חבית של דבש קשורה בעקל 
ולא ישפך הכל אלא מנטף מעט 

   מעט וליכא הפקר:
. של מעשר שני שיש הרי פירות

   תוך ביתי מחוללין כו':לי ב
. קצת הפסד וכל היכא דאיכא

וליכא איבוד לגמרי כי הכא 
דמוקמת לה בשיכול להציל ע''י 

   הדחק ושמא יציל:
   . בתמיה:לכתחלה לא יאמר

   . ללוי:הרי שהיו לו
. הטבול עשר חביות של טבל

לתרומת מעשר והוא טמא 
דתרומת מעשר דידיה לא חזיא 

מיה לכהן לשתיה אלא לזלף ולק
מוקי לה ביין חדש דלא חזי 
כולי האי לזלף דלא אלים ריחא 
ופסידא פורתא הוא דאיכא כמו 

   זה שיכול להציל על ידי הדחק:
. אומר הרי היא תרומת ה''ג

   מעשר על תשע חברותיה:
. חזי שמן דתרומה טמאה

להדליק וכי מפסיד לה לכהן 
   איכא פסידא טובא:

. כשעקל בית הבד כרוך עליה
ב פסידא כולי האי כגון דלא חשי

זה שאין יכול להציל אלא ע''י 
   הדחק:

. ואפ''ה קתני אומר למאי חזיא
הרי הוא תרומה אלמא להפסד 

   מועט לא חששו:
. שלא יעבור עליהם לא ישפכם

אדם יחף ויכנס ארס של נחש 
   ברגלו ע''י מכת צרור וימות:
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יט,  ֶהן ֶאת ַהטִּ ל ּבָ   ְולֹא ְיַגּבֵ
ִית,  ֶהן ֶאת ַהּבַ ץ ּבָ   ְולֹא ְיַרּבֵ

ֶהְמּתֹו ְולֹא  ֶקה ֵמֶהם ֶאת ּבְ ֱהַמת ֲחֵבירוֹ ְולֹא ַיׁשְ   ! "ּבֶ
  

ְמ  ָעַבר ָלּה ּבִ י כְּ  ,ֶנתַסנֶּ ּדְ   ְנֶחְמָיה, ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

יּלּוי. " ּום ּגִ ּה ִמׁשּ ֶנת ֵיׁש ּבָ   ְמַסּנֶ
י  ָאַמר   : ְנֶחְמָיהַרּבִ
ְחּתֹוָנהֵאיָמ  ַהתַּ ְזַמן ׁשֶ ה,  ַתי? ּבִ   ְמגּוּלָ

ה ְחּתֹוָנה ְמכּוסָּ ַהתַּ ְזַמן ׁשֶ ּה ִמׁשּ  ,ֲאָבל ּבִ ה ֵאין ּבָ ָהֶעְליֹוָנה ְמגּוּלָ י ׁשֶ יּלּוי, ַאף ַעל ּפִ   ּום ּגִ
ְמקֹומוֹ  ל ָנָחׁש ּדֹוֶמה ִלְספֹוג, ְוָצף ְועֹוֵמד ּבִ ֶאֶרס ׁשֶ   . "ְלִפי ׁשֶ

  
ַמר ֲעָלּה     :ָלאו ִאיּתְ

י  ָאַמר י  ָאַמר ִסימֹוןַרּבִ ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
נוּ  א ,לֹא ׁשָ ּלא ְטָרקֹו, ֲאָבל ְטָרקֹו  :ֶאּלָ   ָאסּור!  –ׁשֶ

  
ֵפי ֵליּה. ֶאְפׁשָ  ,ָהָתם ַנִמי ׁשָ ָחִביָתא ּדְ ח ִמיֵדי ַאּפּוָמא ּדְ ַמּנַ   ר ּדְ

  
י וְ  ְרִמיַנן346ְנֶחְמָיה, ַרּבִ    ?!ִמי ּתָ

   :ְוָהַתְנָיא
ֵמא, " ֵמא ַעל ַהטָּ   ּתֹוְרִמין ִמן ַהטָּ

הֹור,  הֹור ַעל ַהטָּ   ּוִמן ַהטָּ
ֵמא,  הֹור ַעל ַהטָּ   ּוִמן ַהטָּ

הֹור. ֵמא ַעל ַהטָּ    ֲאָבל לֹא ִמן ַהטָּ
י    אֹוֵמר:  ְנֶחְמָיהַרּבִ

ַמאי ל ּדְ ׁשֶ א ּבְ ירּו ִלְתרֹום ֶאּלָ ֵמא לֹא ִהתִּ ֵמא ַעל ַהטָּ   ! "ַאף ִמן ַהטָּ
  

ַמאי.  ,ָהָכא ַנִמי ל ּדְ ׁשֶ   ּבְ
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 )ָטֵמאָטֵמאָטֵמאָטֵמאַא ִמָטֵמא ִמָטֵמא ִמָטֵמא ִמָטֵמא בגירסת הדפוס: ( 

    רש"י

(ולא יגבל בהן את הטיט) ולא 
ום . משישקה בהן לבהמתו

סכנת נפשות שמא ישחטנה 
  אחרי כן:

. כלי ע''ג כלי ונותנין מסננת
השמרים בתוך העליון והוא 

  ככברה והיין מסתנן מאליו:
. צריך יש בה משום גילוי

לכסות העליון כדי שלא ישתה 
בו נחש ואף על פי שהיין מסתנן 
והולך חיישינן שמא יעבור 
הארס עם היין לתוך הכלי וכ''ש 

   ה:כשהתחתון מגול
. בשלא עירבו אדם שלא טרקו

וכגון הך מסננת שאין איש נוגע 
   בה:

. והכא בהך אבל טרקו אסור
חבית כי מערה ושדי ליה מחבית 
למסננת מטריק ומתבלבל 
הארס עם היין ויוצא דרך 

   המסננת לכלי:
. בגד או שולי כברה דמנח מידי

על פי חבית ושפי ליה ומסננו 
בנחת שפי לשון שופך כמו 

יין (לתמרי) [לחבירו]  השופה
בבא מציעא (דף ס. ע''ש) 

   רודיי''ר:
. ואי ההיא די' ורבי נחמיה

   חביות רבי נחמיה היא:
. מן הטמא על מי תרמינן

   הטמא:
. הקילו משום אלא בשל דמאי

דרוב עמי הארץ מעשרין הן 
  וכבר נתעשר:
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ֵני ֶהְפֵסד ּכֹ"ָאַמר ָמר:  ן, ִמּפְ ה ּכֵ ֶמן לֹא ַיֲעׂשֶ   . "ֵהןּוְבׁשֶ

  
ָנא ֶמן ָראּוי  ,ַמאי ׁשְ   ְלַהְדִליק? ַיִין ַנִמי ָראּוי ְלִזיּלּוף! ׁשֶ
יָמא ָתא ִהיא :ְוִכי ּתֵ מּוֵאלְוָהָאַמר  -  ִזיּלּוף ָלאו ִמיּלְ ּום  ׁשְ י ִמׁשּ יאַרּבִ ֶסַלע,   : ִחּיָ   ׁשֹוִתין ִמלֹוג ּבְ

ִים!  ּתַ ׁשְ ִפין ִמלֹוג ּבִ   ּוְמַזּלְ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ָחָדׁש.    ּבְ

  
נֹו! ְוָהא ָראּוי ְליַ  ְ   ׁשּ

  
ָלה.  ּקָ יּה ִליֵדי ּתַ   ָאֵתי ּבֵ

  
ָלה!  ּקָ יּה ִליֵדי ּתַ ֶמן ַנִמי ָאֵתי ּבֵ   ׁשֶ

  
ח  ַמּנַ ְכִלי ָמאּוסּדְ   . ּבִ

  
ְכִלי ָמאּוס!  ח ֵליּה ּבִ   ַיִין ַנִמי ַמּנַ

  
ח ֵליּה? ְכִלי ָמאּוס ָקא ַמּנַ ֵעי ֵליּה, ּבִ א ְלִזיּלּוף ָקא ּבָ ּתָ    !ָהׁשְ

  
ָלה ַעְצָמ  ֵאי ִהיא. ְוַתּקָ ּנָ   ּה, ּתַ

ַתְנָיא    ּדְ
ְטֵמאת" ּנִ רּוָמה ׁשֶ ל תְּ ל ַיִין ׁשֶ    :ָחִבית ׁשֶ

אי ּמַ ית ׁשַ  אֹוְמִרים:   ּבֵ
ֵפְך ַהּכֹ  קטז,א ָ ׁשּ   ל, תִּ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ה ִזיּלּוף.  ָעׂשֶ   תֵּ

י  ָאַמר ָמֵעאל ּבְ ַרּבִ יִיׁשְ   : יֹוֵסי ַרּבִ
  ֲאִני ַאְכִריַע, 

ִית ּבַ ה ִזיּלּוף,  -  ּבַ ָעׂשֶ   תֵּ
ֶדה  ָ ֵפְך ַהּכֹ -ּוַבׂשּ ָ ׁשּ   ל. תִּ

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ן  ָיׁשָ ה ִזיּלּוף,  - ּבְ ָעׂשֶ   תֵּ

ֵפְך ַהּכֹ -ּוְבָחָדׁש  ָ ׁשּ   ל. תִּ
ית ַמְכַרַעת ִליׁשִ   . "ָאְמרּו לֹו: ֵאין ַהְכָרָעה ׁשְ

  
  

    רש"י

שותין מלוג בסלע ומזלפין מלוג 
. לשתיה אם ימצא יין בשתים

ל לוג בסלע יקח אבל לזלף בזו
יקח אפי' ביוקר הלוג בשתים 

  סלעים דהנאה יתירא היא:
. לשתותן והרי היא תקלה

  טמאה:
   . כולה ביחד:תשפך הכל

. דאדממטי בשדה תשפך הכל
ליה לגו ביתא אתי ביה לידי 

   תקלה:
. אין הכרעה שלישית מכרעת

טעם עצמך אתה אומר ולא 
כדברי אחד מהן ששניהם לא 

בית ושדה והיכי דמי  הזכירו
הכרעה כגון אי הוה תני ב''ש בין 
נטמאת בבית בין בשדה תשפך 
הכל וב''ה אומרים בין בבית 
ובין בשדה תעשה זילוף ר''ש 
אומר נטמא בשדה תשפך הכל 
בבית תעשה זילוף דטעמא 
דתרוייהו קמכרע והוו להו לגבי 
בית תרי ולגבי שדה תרי 
והלכתא כתרי שאין עומדין 

יד במקום שנים דאחרי דברי יח
רבים להטות כתיב (שמות כג) 
כי ההוא דקולי מטלניות דבמה 
מדליקין (שבת דף כט.) אבל 
הכא דאינהו לא גלו דעתייהו 
דליהוי שום מידי חילוק בין בית 

  לשדה טעמא דנפשיה קאמר:
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ךָ " ּלְ יל ֶאת ׁשֶ י" ְוַאתָּ  ִאם ָאַמר לֹו: "ַאּצִ ּלִ ֵמי ׁשֶ ן לוֹ  -ה נֹוֵתן ִלי ּדְ יב ִליתֵּ   . "ַחּיָ
  

אי?    ַאּמַ
ָך!  ה ֲאִני ּבְ ּטֶ   ְוֵניָמא ֵליּה: ְמׁשַ

  
ְנָיא:    ִמי לֹא ּתַ

ית ָהֲאסּוִרין ְוָהְיָתה ַמְעּבֹוֶרת ְלָפָניו, " ָהָיה ּבֹוֵרַח ִמּבֵ   ֲהֵרי ׁשֶ
יָנר, ְוַהֲעִביֵרִני ָכרוֹ ֵאין לֹו ֶא  - ָאַמר לֹו: טֹול ּדִ א ׂשְ   . "ּלָ

ָך,  :ַאְלָמא ה ֲאִני ּבְ ּטֶ   ָאַמר ֵליּה: ְמׁשַ
ָך!  ה ֲאִני ּבְ ּטֶ   ָהָכא ַנִמי ֵליָמא ֵליּה: ְמׁשַ

  
א ְלֵסיָפא:  ֵמי ֶאּלָ   ָהא ָלא ּדָ

ָכְרָך ְוַהֲעִביֵרִני"  :ְוִאם ָאַמר לוֹ " ׂשְ יָנר ֶזה ּבִ ֵלם -"טֹול ּדִ ָ ָכרֹו ִמׁשּ   . "נֹוֵתן לֹו ׂשְ
  

ָנא ֵסיָפאַמאי ׁשְ  א ּוַמאי ׁשְ    ?ָנא ֵריׁשָ
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
זּוָזא.  ְווֵרי ּבְ ם, ְוָאַמר ֵליּה: ַאְפַסְדָתִני ּכַ ִגים ִמן ַהּיָ ֹוֶלה ּדָ יד ַהׁשּ ַצּיָ   ּבְ

  
  
  

    רש"י

. ספינה רחבה שעוברים מעבורת
  בה רוחב הנהר:

. והיינו דאפסדתן כוורי בזוזא
כרו דקתני טול דינר בשכר בש

שאתה מפסיד כאן ותעבירני 
נותן לו אותו שכר משלם ומתני' 

  נמי הרי הפסידו ניכר:
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ַטף ָנָהר ֲחמֹורֹו "   ֲחמֹור ֲחֵבירֹו, וַ ׁשָ

ּלֹו ָיֶפה ָמֶנה  ל ֲחֵבירֹו ָמאַתִים, וְ ׁשֶ ל ֲחֵבירֹו ְוׁשֶ יל ֶאת ׁשֶ ּלֹו ְוִהּצִ יַח ֶזה ֶאת ׁשֶ    –ִהּנִ
ָכרֹו.  א ׂשְ   ֵאין לֹו ֶאּלָ

י"  ּלִ ה נֹוֵתן ִלי ֶאת ׁשֶ ָך ְוַאתָּ ּלְ יל ֶאת ׁשֶ ן לוֹ  -ְוִאם ָאַמר לֹו: "ֲאִני ַאּצִ יב ִליתֵּ   ."ַחּיָ
  

  !ּוְצִריָכא
  

ְייָתא  ַמִעיַנן ַקּמָ ִאי ַאׁשְ ִכי ּפֵ  - ּדְ ּום ָהָתם הּוא ּדְ יּה, ִמׁשּ ֵמי ּכּוּלֵ ֵסיד, ְב ּדִ יַרׁש ָיֵהיב ֵליּה ּדְ   ָיַדִים ָקא ּפָ
יָלא, ֵניָמאּדְ ֲאָבל ָהָכא  ָכרֹו.  :ִמּמֵ א ׂשְ   ֵאין לֹו ֶאּלָ

ַמִעיַנן ֵסיָפא  ּום  - ְוִאי ַאׁשְ ָכרֹו, ִמׁשּ א ׂשְ ִבְסָתָמא ֵאין לֹו ֶאּלָ יָלא, ּדְ ָהָכא הּוא ּדְ   ִמּמֵ
ְסָתָמא ָיֵהיב ֵליּה  :ַדִים, ֵאיָמאיָ ְב ּדִ ֲאָבל ָהָתם  ּה ֲאִפיּלּו ּבִ ֵמי כּוּלָ    .ּדְ

  
   .ְצִריָכא

  
  

    רש"י

. שופך את יינו דבידים קא פסיד
    בידים בשבילו:
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י" "[  ּלִ ה נֹוֵתן ִלי ֶאת ׁשֶ ָך ְוַאתָּ ּלְ יל ֶאת ׁשֶ ן לוֹ  - ְוִאם ָאַמר לֹו: "ֲאִני ַאּצִ יב ִליתֵּ   ]."ַחּיָ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ ֲהָנאּבְ   : ַרבֵמ  ַרב ּכָ
יל,  ּלֹו ֵמֵאָליו, ַמהּו? ָע וְ ָיַרד ְלַהּצִ   ָלה ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א ְרִחימּו ֲעֵליּה.  ַמּיָ ְ   ִמׁשּ
  

י ָהא  א ַרב ָסְפָראּדְ ּכִ יְרּתָ ּיָ ׁשַ    ,ֲהָוה ָקא ָאֵזיל ּבְ
  ָלֵויְנהּו ַההּוא ֲאִרי. 

ְייהּו ְוָקא ָאֵכיל,  ַחד ִמיּנַ ַדר ֵליּה ֲחָמָרא ּדְ ל ֵליָלא ָקא ׁשָ   ּכָ
י ְמָטא ִזְמֵניּה  ַדר ֵליּה ֲחָמָרא ְולֹא ָאְכֵליּה, ַרב ָסְפָראּדְ  ּכִ   , ׁשְ

יּה  ַרב ָסְפָראָקֵדים     .ְוָזָכה ּבֵ
  

יָאַמר ֵליּה  יְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ
יּה?  י ּבֵ ה ֵליּה ְלִמיְזּכֵ   ָלּמָ

א  ְעּתָ ִכי ַאְפְקֵריּה ַאּדַ   ַאְרֵיה ַאְפְקֵריּה, ּדְ ְנִהי ּדְ
כוּ  א ּדְ ְעּתָ י ָעְלָמא לֹא ַאְפְקֵריּה! ַאּדַ   ּלֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֲעַבד.  ָתא הּוא ּדַ ִמיּלְ   ַרב ָסְפָרא ְלַרְווָחא ּדְ
  
  
  
  

    רש"י

. ע''מ שיתן לו דמי ירד להציל
  שלו:

. מי ועלה שלו מאיליו מהו
אמרינן מעיקרא דאפקריה 

ך כאבוד דמי ומחייב לו היא
לשלומי והדר זכה ביה מריה 
מהפקירא או דלמא כיון דסליק 

   סליק:
. ויהיב מן שמיא רחימו עליה

   ליה דמי כאילו מת:
. נתחבר עמהם ארי והיה לוינהו

משמר בהמותיהם מחיות 
   וליסטים:

. קודם שיחזיק קדים רב ספרא
   בהן אחר שהרי הפקר היה:

. שלא יהא לרווחא דמילתא
  ערעור בדבר:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

608

        בבבב- - - - קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א .35
יּה  ָעא ִמיּנֵ יֵמ  ַרבּבְ   : ַרּבִ
יל  ילָיַרד ְלַהּצִ   ַמהּו?  -  ְולֹא ִהּצִ

  
  ָאַמר לֹו: 

ֵאיָלה? ָכרוֹ  !ְוזֹו ׁשְ א ׂשְ    .ֵאין לֹו ֶאּלָ
  

   ֵאיִתיֵביּה:
ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל"  קטז,ב רּוב ְודּוְרַמְסָקִנין ְלחֹוֶלה, ^ ַהׂשּ   ְלָהִביא ּכְ

ִהְבִריא  ת אֹו ׁשֶ ּמֵ ֵלםנֹוֵתן לֹו  -ְוָהַלְך ּוְמָצאֹו ׁשֶ ָ ָכרֹו ִמׁשּ   ! "ׂשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵמי?    ִמי ּדָ

ִליחּוֵתיּה,  ִליַח ׁשְ   ָהָתם ָעֵביד ׁשָ
לִ  ִליַח ׁשְ   יחּוֵתיּה.  ָהָכא לֹא ָעֵביד ׁשָ

   
  

    רש"י

. פרושים לשון מורי. ורמסקניןד
לשון אחר אדרופיי''ש ועשב 

    הוא הנאכל בשלקות קדירה:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִבין ְלִפי ָממֹון, " ְ ִייס ְלטֹוְרָפּה ְמַחׁשּ ר ְוָעַמד ָעֶליָה ּגַ ְדּבָ ּמִ ֶכת ּבַ ָהְיָתה ְמַהּלֶ יָרא ׁשֶ ּיָ   ׁשַ
ִבין ְלִפי ְנָפׁשֹות.  ְ   ְוֵאין ְמַחׁשּ

יר ַההֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם  ּיָ ְכרּו תַּ ִבין ַאף - ְוִאם ׂשָ ְ ִרין. ְלִפי ְנָפׁשֹות, וְ  ְמַחׁשּ ְנַהג ַהַחּמָ ּנּו ִמּמִ   לֹא ְיׁשַ
  

ּיֹ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ִרין ְלַהְתנֹות, ׁשֶ ִאין ַהַחּמָ ָ   אַבד לֹו ֲחמֹורֹו ַיֲעִמיד לֹו ֲחמֹור ַאֵחר. ַרׁשּ
כּוְסָיא    ֵאין ַמֲעִמיִדין,  - ּבְ

כּוְסָיא  ּלא ּבְ   ַמֲעִמיִדין לֹו.  -ׁשֶ
נּו ִלי וַ  מֹור ְוִאם ָאַמר: תְּ   . "ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ  -ֲאִני ֶאׁשְ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ִאית ֵליּה ֲחָמָרא ַאֲחִריָנא.    לֹא ְצִריָכא ּדְ

ֵתיָמא   ָהא ָקא ִמיְנַטר ֵליּה,  :ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן   : ָקא ַמׁשְ

ֵרי ֵבי ּתְ ִטירּוָתא ּדְ ַחד ִמּנְ אֵני ְנִטירּוָתא ּדְ    .ׁשָ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ם, ְסִפיָנה ׁשֶ " ּיָ ֶכת ּבַ   ָהְיָתה ְמַהּלֶ

ָאּה  ָ ׂשּ אֹוי,   - ָעַמד ָעֶליָה ַנְחׁשֹול ְלטֹוְבָעּה ְוֵהֵקילּו ִמּמַ ִבין ְלִפי ַמׂשּ ְ   ְמַחׁשּ
ִבין ְלִפי ָממֹון,  ְ   ְוֵאין ְמַחׁשּ

ִנים. וְ  ּפָ ְנַהג ַהסַּ ּנּו ִמּמִ   לֹא ְיׁשַ
  

ִאין ַהסַּ  ָ ִנים ְלַהְתנֹותְוַרׁשּ    :ּפָ
ל ִמי ׁשֶ  ּכָ   ָאְבָדה לֹו ְסִפיָנה ַיֲעִמיד לֹו ְסִפיָנה ַאֶחֶרת. ׁשֶ

כּוְסָיא    ֵאין ַמֲעִמיִדין,  - ָאְבָדה לֹו ּבְ
כּוְסָיא  ּלא ּבְ   ַמֲעִמיִדין לֹו.  -ׁשֶ

ִפינֹות הֹוְלִכין  ֵאין ַהסְּ יַרׁש ְלָמקֹום ׁשֶ   . "ֵאין ַמֲעִמיִדין - ְוִאי ּפֵ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵלי, ִניָסן ְמ ְב ּדִ לֹא ְצִריָכא  ֵרי ַאׁשְ ֵרי ְמַרֲחִקי ּתְ ׁשְ ָלא, ּוְבּתִ   ַרֲחִקי ַחד ַאׁשְ
ֵרי,  ׁשְ יֹוֵמי ִניָסן ִלְמקֹום ּתִ   ְוָקא ָאֵזיל ּבְ

ֵתיָמא יּה ָנֵקיט ְוָאֵזיל,  :ַמהּו ּדְ ְווׁשֵ   ּדַ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  

    רש"י

. לבזזה ונתפשרו עמהן לטורפה
  בממון:

   . מראה להם הדרך:תייר
. שטעות הדרך אף לפי נפשות

   במדבר סכנת נפשות היא:
. ולא ישנו ממנהג החמרים

שאם נהגו לתייר לפי ממון או 
   לפי נפשות עושין:

   . בפשיעה:בכוסיא
. שמא לא יקח אין שומעין לו

החמור והם לא התנו אלא כדי 
שיקח החמור ויהיה מוסר נפשו 
לשמור עמהן בלילות מן החיות 

   וליסטים:
. ואפילו אם קא מנטר ליה

יאמר האחד אני יכול לשמור 
יפה אבל שנים איני יכול 

   לשמור:
. דאמרי ליה לא כ''ש קמ''ל

   :דהשתא מסרת נפשך טפי
. אם השליך מחשבין לפי משוי

זה מאה ליטרין זהב ישליך זה 
   מאה ליטרין ברזל:

. שגדל הנהר מהפשרת בניסן
שלגים ומן הגשמים מרחקים 
חד אשלא מלא חבל משפת 
הנהר לתוך המים ובתשרי 
שהמים חסרים והספינה 
גוששת אצל שפת הנהר רגילים 
להתרחק לתוך עומק המים תרי 

   אשלי:
. יסן למקום תשריואזל היאך בנ

באמצע המים ומתוך שהנהר 
  גדול וחזק נטבעה:
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        קטז, בקטז, בקטז, בקטז, ב .37
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְדּבָ " ּמִ ֶכת ּבַ ָהְיָתה ְמַהּלֶ יָרא ׁשֶ ּיָ ִייס ּוְטָרָפּה, ׁשַ   ר ְוָעַמד ּגַ
יל  יל ָלֶאְמַצע.  - ְוָעַמד ֶאָחד ֵמֶהן ְוִהּצִ   ִהּצִ

יל ְלַעְצִמי"  :ְוִאם ָאַמר יל ְלַעְצמוֹ  - "ֲאִני ַאּצִ   . "ִהּצִ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ילָיכֹול ּדְ ִאי    ֲאִפיּלּו ֵסיָפא ַנִמי ָלֶאְמַצע!  - ְלַהּצִ

ילּדְ ְוִאי  א ַנִמי ְלַעְצמֹו! ֲא  - לֹא ָיכֹול ְלַהּצִ   ִפיּלּו ֵריׁשָ
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
ִפין ָעְסִקיַנן,  ׁשּוּתָ   ָהָכא ּבְ

ּלא ְלַדַעת ֲחֵבירֹו. כְ וּ  ף חֹוֵלק ׁשֶ   גֹון ֶזה, ׁשּוּתָ
ֵליג,  - ָאַמר    ּפָ

ֵליג.   - לֹא ָאַמר    לֹא ּפָ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
פֹוֲעִלין ָעְסִקיַנן, ּוְכַרב,    ָהָכא ּבְ

  : ַרבַמר ָא ּדְ 
ֲחִצי ַהּיֹום,    ּפֹוֵעל ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו ֲאִפיּלּו ּבַ

ה וְ  ּמָ ִבְרׁשּוֵתיּה ּדְ ּכַ יּה ּכְ ֵמי. ּדְ לֹא ָהַדר ּבֵ ִית ּדָ ַעל ַהּבַ   ּבַ
יּה    ַטֲעָמא ַאֲחִריָנא הּוא,  -ְוִכי ָהַדר ּבֵ

ְכִתיב:  ָרֵאל ֲעָבִדים"ּדִ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ 347"ּכִ
  ְולֹא ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים.  -  (ויקרא כה, נה) 

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ָחק,  יל ַעל ְיֵדי ַהּדְ כֹול ְלַהּצִ ּיָ ׁשֶ   ּכְ
יּה  ְעּתֵ י ּדַ ּלֵ   ְלַעְצמֹו,  - ּגַ

יּה  ְעּתֵ י ּדַ ּלֵ   ָלֶאְמַצע.   - לֹא ּגַ
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ָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאׁשֶ   י ִלי ְבֵני ִיׂשְ   ֱאלֵֹהיֶכם 'ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני הּכִ

    רש"י

. כל אחד מכיר את הציל לאמצע
  שלו ונוטל:

. בעלים להציל לא אי שיכולים
אייאוש ואפי' אמר לעצמו גזלן 

   הוא:
. ובין יכולים להציל הכא בשותף

   ובין אין יכולין להציל:
   . במקום איבוד ממון:וכגון זה

אפי' לא ירצה . ושותף חולק
   חבירו:

. ומעכב חלקו את מה אמר פליג
   שהציל:

. ושפיר עבד לא אמר לא פליג
דמסר נפשי' אעיסקא דתרוייהו 
הואיל והוא שותף עמו אורחיה 

   למטרח אכולה עיסקא:
. שהיה שכיר לבעלי בפועל

   ספינה וכשאין יכולין להציל:
   . וזכי מהפקירא:הדר ביה

 . לעולם באינישרב אשי אומר
דעלמא וכגון דיכולין להציל ע''י 

   הדחק:
. ושמעו בעלים אמר לעצמי

ושתקו ולא מסרו עצמן אסח 
דעתייהו וגלו דאייאוש ולא בעו 
ממסר נפשייהו ומיהו היכא 
דיכולין להציל להדיא אפילו 
שמעו ושתקו לא קני דמסתמא 

  לא אייאוש:
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        קטז, בקטז, בקטז, בקטז, ב .38
ָנה             ִמׁשְ

יִקין,  ֶדה ֵמֲחֵבירֹו ּוְנָטלּוָה ַמסִּ   ַהּגֹוֵזל ׂשָ
ת ְמ  ָך ְלָפֶניָך".  :אֹוֵמר לוֹ  -  ִדיָנה ִהיאִאם ַמּכַ ּלְ   "ֲהֵרי ׁשֶ

ְזָלן  ֶדה ַאֵחר - ִאם ֵמֲחַמת ַהּגַ יב ְלַהֲעִמיד לֹו ׂשָ   .  ַחּיָ
   

ָמָרא             ּגְ

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָתֵני יִקין" :ַמאן ּדְ ׁש,  - "ַמסִּ ּבֵ ּתַ   לֹא ִמׁשְ

ָתֵני יִקין" :ּוַמאן ּדְ ּתַ  - "ַמּצִ ׁש. לֹא ִמׁשְ   ּבֵ
  
ָתֵני" יִקין" :ַמאן ּדְ ׁש  "ַמּצִ ּבֵ ּתַ   . "לֹא ִמׁשְ

ְכִתיב ָמצֹור ּוְבָמצֹוק :ּדִ 348""ּבְ
  . (דברים כח, נה) 

  
ָתֵני " יִקין"ּוַמאן ּדְ ׁש   -"ַמסִּ ּבֵ ּתַ    ."לֹא ִמׁשְ

ְכִתיב ָלַצל"" :ּדִ ִמיַנן: ַיֲחְסִניֵניה ַסּקְ (דברים כח, מב)  349ְיָיֵרׁש ַהּצְ   .ָאה, ּוְמַתְרּגְ
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ר ָיִציק ְלָך אֹיִ   ָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאׁשֶ ִאיר לֹו ּכֹל ּבְ ִלי ִהׁשְ ר יֹאֵכל ִמּבְ ָניו ֲאׁשֶ ר ּבָ ׂשַ ת ְלַאַחד ֵמֶהם ִמּבְ ָעֶריךָ ִמּתֵ ָכל ׁשְ   ְבָך ּבְ
349
ל ֵעְצָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ְיָיֵרׁש ַהצְּ     ָלַצלּכָ

    רש"י

 מתני' 
. אנסין גזלוה ונטלוה מסיקין

   מן הגזלן:
. דאנסוה מדינה היאמכת 

   ארעתא דאחריני ודהאיך:
. מפרש ואם מחמת הגזלן

   בגמרא:
  

  גמ' 
. ארבה גזלן הוא שאוכל צלצל

  תבואות כל אדם:
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        קיז, אקיז, אקיז, אקיז, א    ––––    קטז, בקטז, בקטז, בקטז, ב .39
יִקין"[  ֶדה ֵמֲחֵבירֹו ּוְנָטלּוָה ַמסִּ ְזָלן ] ... ַהּגֹוֵזל ׂשָ יב –ִאם ֵמֲחַמת ַהּגַ   . "ַחּיָ

  
   ?ֵהיִכי ָדֵמי

י ַאְרָעָתא  יֵדיּה ְולֹא ֲאָנסּוָה ּכּוּלֵ ֲאָנסּוָה ְלַאְרָעא ּדִ    –ִאיֵליָמא ּדַ
א ּה  ,ָהא ֵמֵריׁשָ ְמַעּתְ ִמיּנָ ת ְמִדיָנה ִהיא" :ׁשָ    !לֹא –ִאי לֹא , "ִאם ַמּכַ

  
ַאֲחֵוי ַאֲחוּוֵיי    .לֹא ְצִריָכא ּדְ

  
ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ֲהַדְייהּו.  ֲאָנסּוָה ּגֹוִיים ְוָאְמִרי ֵליּה ַאֲחּוֵיי ַאְרָעֵתיּה, ְוַאֲחֵוי ַההּוא ּבַ גֹון ּדַ   ּכְ

  
ַא  ְבָרא ּדְ לּוָתא, ַההּוא ּגַ ֵבי ֵריׁש ּגָ י ּדְ ִחּטֵ ְרָיא ּדְ   ֲחֵוי ַאּכָ

יּה  יֵביּה ַרב ַנְחָמןּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ּלּוֵמי.  ַרב ַנְחָמן, ַחּיְ   ְלׁשַ
יאּדְ ֲאחֹוֵריּה  ַרב יֹוֵסףָיֵתיב  ר ִחּיָ יא, ְוָיֵתיב ַרב הּוָנא ּבַ ר ִחּיָ יּה  ַרב הּוָנא ּבַ   , ַרב ַנְחָמןּדְ ַקּמֵ

יא ַרבָאַמר ֵליּה  ר ִחּיָ   : ַרב ַנְחָמןלְ  הּוָנא ּבַ
יָנא אֹו ְקָנָסא?    ּדִ

  ָאַמר ֵליּה: ַמְתִניִתין ִהיא, 
ְתַנן    :ּדִ

ְזָלן " ֶדה - ִאם ֵמֲחַמת ַהּגַ יב ְלַהֲעִמיד לֹו ׂשָ ַאֲחֵוי ַאֲחוּוֵיי. "ַחּיָ   , ְואֹוִקיְמָנא ּדְ
ְנַפק, ָאַמר ֵליּה  ַתר ּדִ ר לְ  ַרב יֹוֵסףּבָ יאַרב הּוָנא ּבַ   : ִחּיָ

יּה     ,ַמאי ָנְפָקא ְלָך ִמיּנֵ
יָנא ִאי ְקָנָסא?    קיז,א   ִאי ּדִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יָנא  יּה,  - ִאי ּדִ ְמִריַנן ִמיּנֵ   ּגָ
יּה.  - ִאי ְקָנָסא  ְמִריַנן ִמיּנֵ   ָלא ּגָ

  
ְמִריַנן ָנָסא ָלא ּגָ ִמּקְ יְמָרא ּדְ    ?ּוְמָנא ּתֵ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ִראׁשֹוָנה ָהיּו אוֹ " א, וְ ּבָ ְך, ְמִרים ַהְמַטּמֵ   ַהְמַנסֵּ
ַע  :ָחְזרּו לֹוַמר   . "ַאף ַהְמַדּמֵ

  
  ִאין,  -  "ָחְזרוּ "

   .לֹא –לֹא ָחְזרּו 
   ?ַמאי ַטֲעָמא

יּה  ְמִריַנן ִמיּנֵ ְקָנָסא הּוא, ּוְקָנָסא ָלא ּגָ ּום ּדִ    ?ָלאו ִמׁשּ
  

ׁשּו, ְלֶה  ה ָחׁשְ ָרא ָסְבִרי ְלֶהְפֵסד ְמרּוּבֶ ׁשּו, לֹא, ֵמִעיּקָ   ְפֵסד מּוָעט לֹא ָחׁשְ
ׁשּו.  :ּוְלַבּסֹוף ָסְבִרי   ְלֶהְפֵסד מּוָעט ַנִמי ָחׁשְ

  
   !ִאיִני?

ֵני  י ּדְ  ֲאבּוהַּ ְוָהא ּתָ   : ָאִביןַרּבִ
ַע, " א ְוַהְמַדּמֵ ִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים ַהְמַטּמֵ   ּבָ

ךְ    . "ָחְזרּו לֹוַמר ַאף ַהְמַנסֵּ
  ִאין,  -  "ָחְזרוּ "

  לֹא,  -רּו לֹא ָחזְ 
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ָנָסא.  ְמִריַנן ִמּקְ ָלא ּגָ ּום ּדְ   ָלאו ִמׁשּ
  

    רש"י

. שלא גזלה הוא דאחוי אחויי
עצמו אלא שמע מבית המלך 
שמבקשין לגזול שדות והראה 

    להם טלו קרקע זו של פלוני:
   . הוא שמסור ישלם:אי דינא

מהאי מעשה דרב נחמן  .גמרינן
   לשאר גרמי דנזקין דעלמא:

. הוא דקנסיה רב ואי קנסא
נחמן משום דרגיל היה בכך לא 

   גמרינן מיניה:
. טהרותיו של חבירו או המטמא

מנסך יינו של חבירו לע''ז 
דאע''ג דקמיה מנח ואין הזיקו 

   ניכר משלם:
. לא היינו גמרי' מדמע לא חזרו
   ממנסך:
בתרומה  . ערב חוליןהמדמע

דהפחית דמי החולין דלא חזו 
   מהשתא אלא להמכר לכהנים:

. מטמא תרומה להפסד מרובה
הפסד מרובה הוא דתו לא חזיא 
לאכילה מדמע הפסד מועט הוא 
דהא מזדבן לכהנים בדמי 

   תרומה:
. לא חזרו לא אף המנסך [כו']

גמרינן מנסך אע''ג דהפסידו 
מרובה ממדמע ומטמא 

  נסך:דהפסידן מועט לגבי מ
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ָרא ָסְבִרי כְּ  י לֹא, ֵמִעיּקָ י ָאִבין, ּוְלַבּסֹוף ָסְבִרי כְּ ַרּבִ   ִיְרְמָיה. ַרּבִ
  
ָרא ָסְבִרי כְּ " י ֵמִעיּקָ   , "ָאִביןַרּבִ
י  ָאַמרּדְ    : ָאִביןַרּבִ

ת ַאְרּבַ  ִחיּלַ ע, ָזַרק ֵחץ ִמּתְ   ע ּוְלַבּסֹוף ַאְרּבַ
ֲהִליָכתֹו  יָרִאין ּבַ טּור,  -ְוָקַרע ׁשִ   ּפָ

ָחה ִהיא.  ֲהֵרי ֲעִקיָרה צֹוֶרְך ַהּנָ   ׁשֶ
ַנְפׁשֹו.  יב ּבְ   ּוִמְתַחּיֵ

  
י ּוְלַבּסֹוף ָסְבִרי כְּ "   , "ִיְרְמָיהַרּבִ
י  ָאַמרּדְ    : ִיְרְמָיהַרּבִ

יב  ָהה ַקְנֵייּה ִאיַחּיַ ַעת ַהְגּבָ ְ   ֵליּה ָממֹון, ִמׁשּ
ַעת ִניּסּוְך.  ַנְפׁשֹו ָלא ָהֵוי ַעד ׁשְ יב ּבְ   ִמְתַחּיֵ

  
  
   

  
  
  

    רש"י

  . בשבת:זרק חץ
. דכיון דבין עקירה צורך הנחה

עקירה להנחה קרע נמצא מעשה 
שבת ומעשה עקירה באין כאחד 
ולא אמרינן משעת עקירה חייב 
ממון ומתחייב בנפשו לא הוי עד 
שעת הנחת חץ והכא נמי הגבהת 
יין צורך ניסוך הוא ותשלומין 

  וחיוב מיתה דע''ז באין כאחד:
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ר ְיהּוָדה יֹוֵני,  ַרב הּוָנא ּבַ י ַאּבִ   ִאיְקַלע ְלּבֵ

יּה    , ָרָבאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
א ְלָיְדָך?  ה ּבָ לּום ַמֲעׂשֶ   ָאַמר ֵליּה: ּכְ

ֲאָנסּוהּו גּ  ָרֵאל ׁשֶ יוָאַמר ֵליּה: ִיׂשְ יְבּתִ א ְלָיִדי, ְוִחּיַ    .ֹוִים, ְוֶהְרָאה ָממֹון ֲחֵבירֹו ּבָ
  ָאַמר ֵליּה: ַאֲהַדר עּוְבָדא ְלָמֵריּה. 

ַתְנָיא    :ּדְ
ֲאָנסּוהּו ּגֹוִים ְוֶהְרָאה ָממֹון ֲחֵבירֹו " ָרֵאל ׁשֶ טּור,  - ִיׂשְ   ּפָ

ד  ּיָ יב –ְוִאם ָנַטל ְוָנַתן ּבַ   . "ַחּיָ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ֵמי. ִאם ֶה  ד ּדָ ּיָ א ְוָנַתן ּבַ ָנׂשָ   ְרָאה ֵמַעְצמֹו ּכְ

  
ְבָרא  ֵריּה ּדְ ֲאָנסּוהּו ּגֹוִים, ְוַאֲחֵוי ַאַחְמָרא ּדַ ַההּוא ּגַ ֵריּה ּדְ ַרב ָמִרי ּבְ ְנָחס ּבְ אּדְ ַרב ּפִ   , ַרב ִחְסּדָ

ֲהַדְייהּו.  ָרא ְוַאְמֵטי ּבַ ֲהַדן, ּדְ ֵרי ְוַאְמֵטי ּבַ   ָאְמרּו ֵליּה: ּדְ
יּה  ֲאָתא יּדְ ְלַקּמֵ ְטִריֵניּה. ַרב ַאׁשִ   , ּפַ

ַנןָאְמרּו ֵליּה  ילְ  ַרּבָ   : ַרב ַאׁשִ
   :ְוָהַתְנָיא

ד " ּיָ א ְוָנַתן ּבַ יב –ִאם ָנׂשָ   !"ַחּיָ
  ָאַמר ְלהּו: 

י ֵהיָכא  ָראּדְ ָהֵני ִמיּלֵ ֵויּה ֵמִעיּקָ    ,לֹא אֹוְקֵמיּה ִעיּלָ
ֵויּה ֵמִע  אֹוְקֵמיּה ִעיּלָ ָרא ִמיְקֵלי ַקְלֵייּה. ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ   יּקָ

  
י ֵאיִתיֵביּה  הוּ ַרּבִ ילְ  ַאּבָ   : ַרב ַאׁשִ

ס" יט לֹו  :ָאַמר לֹו ַאּנָ ּכֹול ֲעָנִבים ֶזה", ְוהֹוׁשִ ִקיַע ָעִמיר ֶזה, אֹו ֶאׁשְ יט ִלי ּפְ יב –"הֹוׁשֵ    ."ַחּיָ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ְתֵרי ֶעְבֵרי ַנֲהָרא. ָקֵאי ּבִ גֹון ּדְ    ּכְ

  
ָקָתֵני ְיָקא ַנִמי, ּדְ יט" :ּדַ ֵני  "הֹוׁשֵ ן'ְולֹא ּתְ   . 'ּתֵ

  
ּה.   ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

   
  
  
  

    רש"י

  . מקום:ביונילבי א
. דהציל נשא ונתן ביד חייב

   עצמו בממון חברו:
   . בלא אונס:מעצמו

. שאי והולך עמנו דרי ואמטי
   לבית המלך:

   . דאם נשא ונתן ביד חייב:ה''מ
. העובדי היכא דלא אוקמינהו

כוכבים על הממון מעיקרא ע''י 
האונס אלא הלך ונטל ונתנו 
להם אבל הכא דאוקמינהו על 

ה ואההיא שעתא היין קליי
   פטור כי אמטי תו דידהו אמטי:

   . קשר:פקיע
. ואע''ג דקאי עכו''ם ע''ג חייב

הממון הואיל ונשא ונתן ביד 
   חייב:

. עכו''ם מצד בתרי עיברי נהרא
זה והעמיר מצד זה דאי לא 
יהביה נהליה לא מצי אנס 

  למשקליה:



  ""ַהּגֹוֵזל ּוַמֲאִכיל –מסכת בבא קמא פרק י' 
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ֵרי.  י ּתְ ֲהוּו ִמְנצּו ֲעָלּה ּבֵ   ַההּוא ׁשּוָתא ּדַ

יִדי הּוא,    ַהאי ָאַמר: ּדִ
יִדי הּוא,    ְוַהאי ָאַמר: ּדִ

ְייהּו ּוְמָסָרּה ְלַפְרַהְגָנא ּדְ  א. ֲאַזל ַחד ִמּנַ   ַמְלּכָ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
יִדי ַמְסִרי.  י ַמְסִרי ּדִ   ָיכֹול לֹוַמר: ֲאָנא ּכִ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ִמיֵניּה? ל ּכְ    !ְוּכָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ִדיָנא.   ַמְייֵתי ֵליּה ְוָקֵאי ּבְ יַנן ֵליּה ַעד ּדְ ְמּתִ   ְמׁשַ

   
  
  

    רש"י

. מכמורת לדגים או שותא
    לחיות:
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ֵע  ֲהָוה ּבָ ְבָרא ּדַ ַחְבֵריּה. ַההּוא ּגַ יְבָנא ּדְ   י ַאֲחוּוֵיי ַאּתִ

יּה  ֲחֵוי. ַרבּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ֲחֵוי ְוָלא ּתַ   , ָאַמר ֵליּה: ָלא ּתַ
  ָאַמר ֵליּה: ַמֲחֵויָנא ּוַמֲחֵויָנא. 

ֲהָנאָיֵתיב  יּה  ַרב ּכָ יּה. ּדְ ַקּמֵ ְמֵטיּה ְלקֹוֵעיּה ִמיּנֵ   ַרב, ׁשַ
ֵויּה:  ַרבָקֵרי  ַנִיְך ֻעלְּ ִעיּלָ רֹ "ּבָ ְכבּו ּבְ תֹוא ִמְכָמר"פּו ׁשָ ל חּוצֹות ּכְ   . (ישעיה נא, כ)  350אׁש ּכָ

ְכָמר ֵאין ְמַרֲחִמין ָעָליו,  ּמִ ַפל ּבַ ּנָ יָון ׁשֶ   ַמה ּתֹוא ֶזה ּכֵ
ַיד ַפל ּבְ ּנָ יָון ׁשֶ ָרֵאל ּכֵ ל ִיׂשְ   . ּגֹוִים ֵאין ְמַרֲחִמין ָעָליו ַאף ָממֹון ׁשֶ

  

   :ַרבָאַמר ֵליּה 
ֲהָנא, ַע  ְרָסֵאיּכָ ִמים, ַא לֹא ָקְפִדי ּדְ  ד ָהִאיָדָנא ָהוּו ּפַ ִפיכּות ּדָ   ׁשְ

ָקְפדּו  א ְיָווָנֵאי ּדְ א ִאיּכָ ּתָ ִמים, ְוָאְמִריַא ְוָהׁשְ ִפיכּות ּדָ   "ְמָרִדין, ְמָרִדין",  :ׁשְ
יל ֲעְלָך ּדְ קּום ַסק ְלַאְרָעא  ָרֵאל, ְוַקּבֵ י לְ ּדְ ִיׂשְ ְקׁשֵ ילֹא ּתִ ַב  יֹוָחָנן ַרּבִ ִנין. ׁשְ   ע ׁשְ

  

ֵחיּה  ,ָאֵזיל ּכַ ַנן.  ֵריׁש ָלִקיׁש לְ ַאׁשְ יֹוָמא ְלַרּבָ א ּדְ ים ְמִתיְבּתָ ָיֵתיב ְוָקא ְמַסּיֵ   ּדְ
  ָאַמר ְלהּו: ֵריׁש ָלִקיׁש ֵהיָכא? 

אי?    ָאְמרּו ֵליּה: ַאּמַ
ירּוָקא. ירּוָקא ְוַהאי ּפֵ ָיא, ְוַהאי ּפֵ ָיא ְוַהאי קּוׁשְ    ָאַמר ְלהּו: ַהאי קּוׁשְ

  . ֵריׁש ָלִקיׁש ָאְמרּו ֵליּה לְ 
יָאַמר ֵליּה לְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ֲאַזל    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ְלָמָחר.  א ּדִ ְמִתיְבּתָ ין ָמר ּבִ ֶבל, ְלַעּיֵ   ֲאִרי ָעָלה ִמּבָ
יּה  ְלָמָחר אֹוְתבּוהַּ  א ַקּמֵ ָדָרא ַקּמָ י ּדְ ּבְ   , יֹוָחָנןַרּבִ

י ָאַמר ָתא ְולֹא ַאְקׁשֵ ַמְעּתְ    ,ׁשְ
י,ׁשְ  ָתא ְולֹא ַאְקׁשֵ   ַמְעּתְ

ְתָרא.  ָדָרא ּבַ אֹוְתֵביּה ּבְ ֵרי ַעד ּדְ ַבע ּדָ יּה ֲאחֹוֵרי ׁשְ   ַאְנַחּתֵ
י ָאַמר ֵליּה  ילְ  יֹוָחָנןַרּבִ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ה ׁשּוָעל! ׁשִ ָאַמְרּתָ ַנֲעׂשָ   : ֲאִרי ׁשֶ

ֵרי ֶלֱהוּו ִחילּ  ַבע ּדָ ָהֵני ׁשֶ ִנין ָאַמר: ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ ַבע ׁשְ   . ַרבָאַמר ִלי ּדְ ּוף ׁשֶ
י,  ָתא ְוַאְקׁשֵ ַמְעּתְ א, ָאַמר ׁשְ ֵריׁשָ ְרֵעיּה, ָאַמר ֵליּה: ִנֲהַדר ָמר ּבְ   ָקם ַאּכַ

א, ָאַמר ָדָרא ַקּמָ י.  אֹוְקֵמיּה ּבְ ָתא ְוַאְקׁשֵ ַמְעּתְ   ׁשְ
י  ְלִפי ֵליּה  יֹוָחָנןַרּבִ ְרֵקי. ׁשַ ְסּתַ ַבע ּבִ ְ ְרָקא ִמּתּוֵתיּה.  ֲהָוה ְיֵתיב ַאׁשּ ְסּתַ   ֲחָדא ּבִ

ָיֵתיב ַעל ַאְרָעא.  ָאַמר ְרֵקי ִמּתּוֵתיּה ַעד ּדְ ְסּתַ הּו ּבִ ְלֵפי ֵליּה ּכּוּלְ ׁשַ י ֵליּה, ַעד ּדְ ָתא ְוַאְקׁשֵ ַמְעּתְ   ׁשְ
  

י  ִביֵניּה,  יֹוָחָנןַרּבִ ְבָרא ָסָבא ֲהָוה ּוַמְסְרִחי ּגְ   ּגַ
לּו ִלי ֵעיַני וְ  א. ָאַמר ְלהּו: ּדְ ַכְסּפָ ַמְכַחְלָתא ּדְ לּו ֵליּה ּבְ   ֶאְחְזֵייּה. ּדְ

יּה.  יְך ּבֵ ְפָווֵתיּה ָסַבר: ֲאחּוְך ָקְמַחּיֵ ְפָרֵטיה ׂשִ   ֲחָזא ּדִ
יּה  ְעּתֵ יּה. וְ ֲחַלׁש ּדַ   ָנח ַנְפׁשֵ

י ְלָמָחר ָאַמר ְלהּו  ַנןלְ  יֹוָחָנןַרּבִ   : ֲחֵזיתּו ְלַבְבָלָאה ֵהיִכי ָעֵביד! ַרּבָ
א, ָאְמרּו  י ְמַעְרּתָ ְרֵכיּה ָהִכי, ַעל ְלַגּבֵ   ֵליּה: ּדַ

ֲהָוה    קיז,ב   ָהְדָרא ֵליּה ַעְכָנא, ^ֲחָזא ּדַ
ַתח ּפּוֵמיְך  ְלִמידוְ   ָאַמר ֵליּה: ַעְכָנא, ַעְכָנא, ּפְ ֵנס ָהַרב ֵאֶצל ּתַ ַתח.  - ִיּכָ   ְולֹא ּפָ

ֵנס ָחֵבר ֵאֶצל ָחֵבר ַתח.  -  ִיּכָ   ְולֹא ּפָ
ְלִמ  ֵנס ּתַ ַתח ֵליּה.  -  יד ֵאֶצל ָהַרבִיּכָ   ּפָ

ָעא ַרֲחֵמי ְואֹוְקֵמיּה.    ּבְ
י,  ְעּתִ א ּדַ ָמר ָהִכי, לֹא ָחְלׁשָ ַדְרֵכיּה ּדְ   ָאַמר ֵליּה: ִאי ֲהָוה ָיַדֲעָנא ּדְ

ֲהַדן.  א ֵליֵתי ָמר ּבַ ּתָ   ָהׁשְ
ֵכיְבָנא ָאֵזיְלָנא תּו לֹא ׁשָ   לֹא ָאֵזיְלָנא.  - , ְוִאי לֹא ָאַמר ֵליּה: ִאי ָמֵצית ְלִמיְבֵעי ַרֲחֵמי ּדְ

א, ָחֵליף.  ְעּתָ   הֹוִאיל ְוָחֵליף ׁשַ
ְייֵריּה, אֹוְקֵמיּה  ִטיְנהּו ִניֲהֵליּה.  ,ּתָ ֲהָוה ֵליּה ּוָפׁשְ ל ְסֵפיָקא ּדַ ְייֵליּה ּכָ   ׁשַ

  

י  ָאַמרּדְ ַהְיינּו    : יֹוָחָנןַרּבִ
יְלהֹון ִהיא.   יְלכֹון ָאְמִרי, ּדִ   ּדִ
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    רש"י

יה שבר . לצוארלקועיה
  מפרקתו:

. חיה והוא שור הבר תוא
כדמתרגם (דברים יד) תוא וזמר 

   תורבלא תור שור בלא יער:
. ושפיר עבדת אין מרחמין עליו

   דקטלתיה:
. מסיים מתיבתא דיומא לרבנן

היה מחזר ושונה להם מה 
שדרש רבי יוחנן אותו היום לפי 
שר''ל חכם גדול היה ולאחר 
ששמעו כולן מפי הרב חוזר 

   מכוונה בידם:ו
. שבע שורות בדרא קמא

תלמידים יושבים לפניו זו 
   לפנים מזו:

   . תפי''ד בלעז:ביסתרקי
. גבות עיניו מסרחי גביניה

   גדולים ומכסין עיניו:
. נקרעה שפתו פריטא שפתיה

  על ידי מכה:
. נחש גדול עשה הדרא ליה עכנא

עצמו כגלגל ומקיף את פי 
ן המערה ונותן זנבו לתוך פיו ואי

   אדם יכול ליכנס:
. הרחיבי פתחיך פתח פיך

להסיר זנביך מפיך ועשה פתח 
   ליכנס:

אי מצית למבעי רחמי דתו לא 
. אי אקשינא לך שכיבנא

אזלינא בהדך ואעמוד אצלך 
   בבית המדרש:

. ואי לא הואיל וחליף שעתא
ואתרחיש ניסא חליף ולא אלך 
עוד עמך שמא תכעוס עלי 
ואמות עוד פעם אחרת אלא 

לך לביתי חי ולא אעמוד עוד א
אצלך פן אמות פעם אחרת 
ואית דמפרש הואיל וחליף 
שעתא וקבלתי צער מיתה לא 
אקבל עוד פעם אחרת לילך 
מכאן ובפסחים (דף מט.) מוכח 
שהלך לביתו דאמר רב כהנא אי 
לאו דנסיבנא כהנתא לאו אנא 
גלאי אמרי ליה והא למקום 
תורה גלית א''ל לאו אנא גלאי 

שאר אינשי שהרי לא כדגלו 
בעבור מקום תורה גליתי אלא 
מאימת מלכות ברחתי אלמא 
בתר הכי חי הוה ועוד אמרי' 
בברכות ירושלמי דפגע ביה 
ההוא גברא אמר ליה מאי עביד 
בשמיא כלומר שליעג עליו 
שהיה מת וחיה א''ל גזר דיניה 
דההוא גברא מחתם ומת ההוא 
גברא פגע ביה אחרינא אמר ליה 

ומית אתי לקמיה דר' הכי נמי 
יוחנן אמר ליה בר איניש 
דאמיה מבסרא ליה ואנתתיה 

   דאבוה מיקרא כו':
   . הקיצו משנתו:תייריה

. שלכם הייתי א''ל דילכון אמרי
   אומר תורה של בני א''י היא:

  . של בני בבל:דילהון היא
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        בבבבקיז, קיז, קיז, קיז,  .43
ָסא ַההּוא ּדְ  ַטּכְ י ּדְ ַאֲחֵוי ַאּמְ אַרּבִ   , ַאּבָ

י ָיֵתיב  הוּ ַרּבִ י וְ  ַאּבָ יַרּבִ ּפִ ר ּפַ י וְ  ֲחִניָנא ּבַ ָחאַרּבִ י , ְוָיֵתיב ִיְצָחק ַנּפָ ְייהּו.  ֶאיְלָעאַרּבִ ּבַ   ּגַ
ְתַנן    :ְסבּור ְלַחּיּוֵביּה ֵמָהא ּדִ

ין, " ן ֶאת ַהּדִ   ּדָ
יב ֶא  יב ְוִחּיֵ ה ֶאת ַהַחּיָ אי, ִזיּכָ ּכַ   ת ַהּזַ

ֵמא  הֹור ְוִטיֵהר ֶאת ַהטָּ א ֶאת ַהטָּ   ִטיּמֵ
ה  ָעׂשָ ֶ יתוֹ  -ַמה ׁשּ ם ִמּבֵ ּלֵ   . (בכורות כח:) "ָעׂשּוי, ִויׁשַ

  
י ָאַמר ְלהּו     :ֶאיְלָעאַרּבִ
ד. ַרבָהִכי ָאַמר  ּיָ א ְוָנַתן ּבַ ׂשָ ּנָ   : ְוהּוא ׁשֶ

  
י  :ָאְמִרי ֵליּה  י ִזיל ְלַגּבֵ ְמעֹון ּבֶ ַרּבִ י וְ  ן ֶאְלָיִקיםׁשִ ָדתַרּבִ ן ּפְ ַגְרֵמי. ֶאְלָעָזר ּבֶ יָנא ּדְ ָדְייֵני ּדִ   , ּדְ

ְתִניִתין יֵביּה ִמּמַ ְייהּו, ַחּיְ ְזָלן " :ֲאַזל ְלַגּבַ ֶדה ַאֵחר - ִאם ֵמֲחַמת ַהּגַ יב ְלַהֲעִמיד לֹו ׂשָ   , "ַחּיָ
ַאֲחֵוי ַאֲחוּוֵיי    .ְואֹוִקיְמָנא ּדְ

  
   

  

    רש"י

  . תכשיט משי:מטכסא
. דאדבורא וישלם מביתו

   בעלמא חייב:
. ובכולם מפרש בידשנשא ונתן 

שנשא ונתן ביד באחד דיני 
  ממונות בסנהדרין:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

618

        בבבבקיז, קיז, קיז, קיז,  .44
ְב  א. ַההּוא ּגַ ַכְסּפָ ָסא ּדְ ֲהָוה ִמְפִקיד ֵליּה ּכָ   ָרא ּדַ

ַקָלּה ָיֲהָבּה ְלהּו,  ֵויּה, ׁשְ ֵבי ִעיּלָ ּנָ   ְסִליקּו ּגַ
יּה  הּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ָטֵריּה. ַרּבָ   , ּפְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

יל  ָממֹון ֲחֵבירֹו הּואַהאי ַמּצִ   ! ַעְצמֹו ּבְ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ
יֵדיּה ָאתּו,  ָחֵזיַנן, א ּדִ ְעּתָ   ִאי ִאיִניׁש ֲאִמיד הּוא ַאּדַ

א ָאתּו.  - ְוִאי לֹא  ַכְסּפָ א ּדְ ְעּתָ   ַאּדַ
  
  

יּה ַאְרְנָקא  ּבֵ ֲהָוה ִמְפִקיד ּגַ ְבָרא ּדַ בּוִיים, ּדְ ַההּוא ּגַ ְדיֹון ׁשְ   ּפִ
ֵויּה,  ֵבי ִעיּלָ ּנָ   ְסִליקּו ּגַ

ַקָלּה ְיַהָבּה ִניֲהַלְייהּו,    ׁשְ
יּה ֲאָתא  ָטֵריּה ָרָבאּדְ ְלַקּמֵ    ., ּפְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ָממֹון ֲחֵבירֹו הּוא!  יל ַעְצמֹו ּבְ   ְוָהא ַמּצִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ה.  דֹול ִמּזֶ בּוִיים ּגָ ְדיֹון ׁשְ   ֵאין ְלָך ּפִ

   
  

יק ֲחָמָרא ְלַמְבָרא,  ים ְוַאּסֵ ַאְקּדֵ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
ְסִליקּו ֱאיָנׁשֵ  י ּדִ ַמְבָראַקּמֵ    ,י ּבְ

ְדֵייּה ְלַנֲהָרא ְוָטַבע,  ְבָרא ְוׁשָ ַההּוא ּגַ ְבָרא ְמַלח ֵליּה ַלֲחָמָרא ּדְ ֵעי ְלַאְטּבּוֵעי, ֲאָתא ַההּוא ּגַ   ּבָ
יּה  הּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ָטֵריּה ַרּבָ    ., ּפְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ָממֹון ֲחֵבירֹו הּוא!  יל ַעְצמֹו ּבְ   ְוָהא ַמּצִ
  

   :יּה ָאַמר לֵ 
ָרא רֹוֵדף ֲהָוה.    ַהאי ֵמִעיּקָ

  
הָאַמר ּדְ    :ַרּבָ

ל ָאָדם  ל ּכָ ין ׁשֶ ף ּבֵ ל ִנְרּדָ ין ׁשֶ ִלים, ּבֵ ר ֶאת ַהּכֵ יּבֵ ָהָיה רֹוֵדף ַאַחר ֲחֵבירֹו ְלהֹוְרגֹו, ְוׁשִ טּור,  - רֹוֵדף ׁשֶ   ּפָ
ַנְפׁשֹו.  יב ּבְ ֲהֵרי ִמְתַחּיֵ   ׁשֶ
לִ  ר ֶאת ַהּכֵ יּבֵ ִ ׁשּ ף ׁשֶ ל רֹוֵדף ְוִנְרּדָ טּור,  -ים ׁשֶ   ּפָ

ּלא ְיֵהא ָממֹונֹו    . ִמּגּופוֹ  ָחִביב ָעָליוׁשֶ
ל ָאָדם  ל ּכָ יב,  - ֲאָבל ׁשֶ   ַחּיָ

ָממֹון ֲחֵבירֹו. ּדְ  יל ַעְצמֹו ּבְ   ָאסּור ְלַהּצִ
  
ין ׁשֶ וְ  ף ּבֵ ל ִנְרּדָ ין ׁשֶ ִלים, ּבֵ ַבר ּכֵ יל, ְוׁשָ ָהָיה רֹוֵדף ַאַחר רֹוֵדף ְלַהּצִ ל ָאָדם רֹוֵדף ׁשֶ טּור.  - ל ּכָ   ּפָ

ין,    ְולֹא ִמן ַהּדִ
יל ֶאת ֲחֵבירֹו ִמן ָהרֹוֵדף.   ּצִ ּמַ ן, ֵאין ְלָך ָאָדם ׁשֶ ה אֹוֵמר ּכֵ ִאם ִאי ַאּתָ א ׁשֶ   ֶאּלָ

  

    רש"י

  . עשיר:אמיד
. מכניס אסיק חמריה למברא

חמורו לספינה מעבר הנהר והיו 
   בה אנשים:

   . חמרא לטבועי מעברא:בעא
. דחפו לחמור והשליכו מלח ליה

למים לשון אחר מלח ליה כמו 
המלחים (יונה א) התחיל המלח 

   נה ודחפו והשליכו:להציל הספי
. בעל החמור רודף הוא [האי]

   להרוג נפשות:
. בין של נרדף ושיבר את הכלים

בין של כל אדם פטור מלשלם 
שהרי מתחייב בנפשו הוא 
ברדיפה זו ואפילו אין הורגו 
דתנן בפרק בן סורר ומורה ואלו 
ניתנו להציל בנפשו הרודף אחר 
חבירו להרגו ונמצא תשלומין 

   אין כאחד:וחיוב מיתה ב
. שהרי נרדף זה רשאי מגופו

להרוג את רודפו שנאמר (שמות 
כב) אם במחתרת ימצא הגנב 
התורה אמרה אם בא להרגך 

   השכם להרגו:
. שהרי המציל עצמו ולא מן הדין

בממון חבירו חייב כ''ש מציל 
  אחרים בממון חבירו:
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ָנה             ִמׁשְ

ָטָפּה ָנָהר ָך ְלָפֶניךָ  -  ׁשְ ּלְ   .  אֹוֵמר לֹו: ֲהֵרי ׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָטָפּה ָנָהר " ֶדה ֵמֲחֵבירֹו ּוׁשְ ֶדה ַאֵחר,  -ַהּגֹוֵזל ׂשָ יב ְלַהֲעִמיד לֹו ׂשָ   ַחּיָ

ְבֵרי י  ּדִ   . ֶאְלָעָזרַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ָך ְלָפֶניָך" :אֹוֵמר לוֹ  ּלְ   . ""ֲהֵרי ׁשֶ
  

ְלִגי ַמאי ָקא ִמיּפַ    ?ּבְ
  

י  ַרׁש ִריּבּוֵיי ּוִמיעּוֵטיַרּבִ    ,ֶאְלָעָזר ּדָ
ֲעִמיתֹו"   ִריּבּוי,  -  )(ויקרא ה, כא  351"ְוִכֵחׁש ּבַ

דֹון" ִפּקָ   ִמיֵעט,  - "ּבְ
ֶקר"ּכֹ ִמ אֹו " ֶ ַבע ָעָליו ַלׁשּ ָ ר ִיׁשּ ה,  -  כד) ,(ויקרא ה  352ל ֲאׁשֶ   ָחַזר ְוִריּבָ

ה  ה ּוִמיֵעט ְוִריּבָ ה ַהּכֹ  -ִריּבָ   ל, ִריּבָ
י?    ּוַמאי ַרּבֵ

י ל ִמיּלֵ י ּכָ    .ַרּבֵ
  יֵעט? ּוַמאי ִמ 

ָטרֹות.    ִמיֵעט ׁשְ
  

ָלֵלי ּוְפָרֵטי:  י ּכְ ְרׁשִ ַנן ּדָ   ְוַרּבָ
ָלל,  -  "ְוִכֵחׁש"   ּכְ

דֹון" ִפּקָ ָרט,  - "ּבְ   ּפְ
  ָחַזר ְוָכַלל,   - "ל"אֹו ִמּכֹ 

ָרט.  ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל, ִאי ַאּתָ   ּכְ
ָרט  ְלֵטל ְוג -ַמה ַהּפְ יּטַ ָבר ַהּמִ   ּופֹו ָממֹון, ּדָ

ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון.  יּטַ ָבר ַהּמִ ל ּדָ   ַאף ּכָ
ְלְטִלין,  -ָיְצאּו  ֵאין ִמּטַ   ַקְרָקעֹות ׁשֶ
ׁשּו ְלַקְרָקעֹות,  -ָיְצאּו  הּוּקְ   ֲעָבִדים ׁשֶ
ִמ  -ָיְצאּו  י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ָטרֹות ׁשֶ ְלְטִלין ֵאין ּגּוָפן ָממֹוןׁשְ   . ּטַ

  
  ְוָהְדַתְנָיא: 

ָטָפּה ָנָהר ַהּגוֹ " ָרה ּוׁשְ ָרה,  -ֵזל ֶאת ַהּפָ יב ְלַהֲעִמיד לֹו ּפָ   ַחּיָ
ְבֵרי י  ּדִ   . רזֶ ֶע יִל ֱא ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ָך ְלָפֶניָך" :אֹוֵמר לוֹ  ּלְ    .""ֲהֵרי ׁשֶ
ְלִגי?  ַמאי ָקִמיּפַ   ָהָתם ּבְ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָתם ּבְ
גֹון    קיח,א ֶדה ֵמֲחֵבירֹו ְוָהְיָתה ּכְ ַזל ׂשָ ּגָ ָטָפּה ָנָהר, ^ׁשֶ ָרה ְרבּוָצה ּבֹו ּוׁשְ   ּפָ

יּדְ     ,ְלַטֲעֵמיּה  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ַנן ְלַטֲעַמְייהּו.     ְוַרּבָ

                                                           
351
ה  י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ ק ֶאת ֲעִמיתוֹ  'ֶנֶפׁש ּכִ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ   ְוִכֵחׁש ּבַ
352
ֶנּנּו בְּ אֹו ִמ   ר הּוא לֹו ִיּתְ ָתיו יֵֹסף ָעָליו ַלֲאׁשֶ רֹאׁשֹו ַוֲחִמׁשִ ם אֹתֹו ּבְ ּלַ ֶקר ְוׁשִ ֶ ַבע ָעָליו ַלׁשּ ָ ר ִיׁשּ ָמתוֹ ּכֹל ֲאׁשֶ   יֹום ַאׁשְ

    רש"י

 מתני'
. שהיתה על שפת שטפה נהר

הנהר והגביה שפתו והמים 
שוחקים וכורין תחת השפה 

   ומתפשט בתוך השדה:
  

  גמ'
. ואפילו קרקעות רבי כל מילי

   לשבועה ולהשבון:
. שאין גופן ממון מיעט שטרות

  דיהיב ליה ניירא בעלמא:
. וגזלן לא משכה פרה רבוצה כו'

והוי כקרקעות ולר''א דאמר 
שדה נגזלת קונה פרה עמה 
וחייב לשלם דמטלטלין נקנין 

בנן לא קנה שדה אגב קרקע ולר
  ולא פרה שבה:
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  ַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵבירֹו, 
ִהְלָוה ֵהיֶמּנּו,    אֹו ׁשֶ

ִהְפִקיד לֹו,    אֹו ׁשֶ
ּוב ּבַ  רלֹא יַ  -ִיׁשּ ְדּבָ ּמִ   ֲחִזיר לֹו ּבַ

ר  ְדּבָ ּמִ ר - ַעל ְמָנת ָלֵצאת ּבַ ְדּבָ ּמִ   .  ַיֲחִזיר לֹו ּבַ
   

ָמָרא             ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ָכל ָמקֹום,  -ִמְלֶוה " ֶמת ּבְ ּלֶ תַּ   ִמׁשְ

דֹון  ְמקֹוָמן - ֲאֵביָדה ּוִפּקָ א ּבִ ִמין ֶאּלָ ּלְ תַּ   ! "ֵאין ִמׁשְ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ָכל ָמקֹום.  - ְלֶוה ִמ  ַבע ּבְ ָנה ִליּתָ   ִניּתְ
דֹון  ְמקֹוָמן.   -ֲאֵביָדה ּוִפּקָ א ּבִ ַבע ֶאּלָ נּו ִליּתָ   לֹא ִניּתְ

   
  
  

ר ְדּבָ ּמִ ר[ - "ַעל ְמָנת ָלֵצאת ּבַ ְדּבָ ּמִ    ]."ַיֲחִזיר לֹו ּבַ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ּבָ  ,לֹא ְצִריָכא דֹון ּגַ ּקָ ָאַמר ֵליּה: ֶליֱהֵוי ַהאי ּפִ ר ָנֵפיְקָנא, ּדְ ְדּבָ ֲאָנא ַלּמִ   ְך ּדַ
ק,  ֵעיָנא ְלֵמיּפַ ר ַנִמי ּבָ ְדּבָ   ְוָאַמר ֵליּה ִאיהּו: ֲאָנא ַלּמִ

ֵעיָנא ְלַאַהְדִריְנהּו לָ    .  ךְ , ָהָתם ַמֲהַדְרָנא לָ ךְ ִאי ּבָ
   

  
  

    רש"י

 מתני' 
. אם אין זה לא יחזיר לו במדבר

תובעו אין זה יכול לכופו לקבל 
חובו או פקדונו במדבר דלאו 

   מקום שימור הוא:
. קס''ד על מנת לצאת למדבר

שאמר לו לוה זה על מנת שנצא 
למדבר ושם אפרע לך להכי 
פריך פשיטא והא מתנה בהדיא 

   לקבלו במדבר:
  

  גמ' 
. אם ירצה מלוה ניתנה ליתבע

   דידו על העליונה:
אי בעית לאהדוריה ניהלך התם 

. ואשמועינן תנא מהדרנא לך
דאע''ג דלא תנאי גמור הוא 
דהא אי בעית קאמר אפ''ה כיון 
דידע דאיהו נמי למדבר נפיק על 

  כרחו יקבלם:
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יָך",   ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו: ַזְלתִּ   "ּגְ
  "ִהְלִויָתִני", 

   – ְדתָּ ֶאְצִלי""ִהְפַק 
י ְלךָ "וְ  י ְלָך"  ,ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ֶהְחַזְרתִּ ם.  -ִאם לֹא ֶהְחַזְרתִּ ּלֵ יב ְלׁשַ   ַחּיָ

  
יָך,    :ֲאָבל ִאם ָאַמר לֹו: "ֵאיִני יֹוֵדַע  ַזְלתִּ   ִאם ּגְ

  ִאם ִהְלִויָתִני, 
ם -ִאם ִהְפַקְדתָּ ֶאְצִלי"  ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ   .  ּפָ

   

ָמָרא             ּגְ

   :ַמרִאיּתְ 
ָיְדךָ    ", "ָמֶנה ִלי ּבְ

ה אֹוֵמר   :"ֵאיִני יֹוֵדַע" :ְוַהּלָ
יב :ָאְמִרי ַרב ְיהּוָדהוְ  ַרב הּוָנא   .ַחּיָ

י וְ  ַרב ַנְחָמןוְ  טּור.  :ָאְמִרי יֹוָחָנןַרּבִ   ּפָ
  
יב ַרב ְיהּוָדהוְ  ַרב הּוָנא"   ".ָאְמִרי: ַחּיָ

א  ּמָ ִרי ְוׁשֶ ִרי ָעִדיף.  - ּבָ   ּבָ
  
י וְ  ַרב ַנְחָמן" טּור :ָאְמִרי יֹוָחָנןַרּבִ   ".ּפָ

ֶחְזַקת ָמֵריּה.    אֹוֵקי ָממֹוָנא ּבְ
  

ַנן    :ּתְ
טּור –"ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ִהְלִויָתִני"  :ֲאָבל ִאם ָאַמר לוֹ "   . "ּפָ

   ?ֵהיִכי ָדֵמי
ַבע ֵליּה  :ִאיֵליָמא ָלא ָקא ּתָ אי ַחיָּ  - ּדְ ַבע ֵליּה, ַאּמַ ָלא ָקא ּתָ א ַנִמי ּדְ   יב? ֵריׁשָ

ָקָתַבע ֵליּה, ְוָקָתֵני ֵסיָפא:  א ּדְ ם"ֶאּלָ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ   ! "ּפָ
  

ַבע ֵליּה,  ָלא ָקא ּתָ   לֹא, ְלעֹוָלם ּדְ
א ַמִים.  :ְוֵריׁשָ ָבא ָלֵצאת ְיֵדי ׁשָ   ּבְ

  
ַמר ַנִמי    :ִאיּתְ

י  ָאַמר" אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י  ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ה אֹוֵמר" :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  ָיְדָך", ְוַהּלָ ַמִים - "ֵאיִני יֹוֵדַע"  :ָמֶנה ִלי ּבְ ָבא ָלֵצאת ְיֵדי ׁשָ יב, ּבְ   .  "ַחּיָ

   
  
  

    רש"י

. רב הונא ורב יהודה אמרי חייב
  לשלם:

כדאמר שאין . ומיהו ישבע פטור
יודע שחייב לו כלום דלא עדיף 
שמא מברי דהא א''נ הוה טעין 
ליה אין לך בידי כלום הוי 

   משביעין ליה שבועת היסת:
. וא''ל גזלתני דקא תבע ליה
   דהוי טענת ברי:

. וכיון דקא לצאת ידי שמים
מודי דודאי גזליה לא נפיק ידי 
שמים עד דעביד השבה אבל 

דע ולא סיפא הואיל ולא גזלן י
נגזל ידע ליכא שום טענת ברי 

   לא צריך למיפק ידי שמים:
. דהיכא דבא לצאת אתמר נמי

ידי שמים אפילו מאן דפטר ליה 
מדיני אדם מודה דחייב היכא 
דאיכא קצת טענת ברי הלכך רב 
הונא דאוקמה רישא בדלא תבע 
הואיל ואיכא קצת ברי דהא 
גזלן ידע דגזליה מעיקרא חייב 

  שמים:בבא לצאת ידי 
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יב  -אֹו ִנְגַנב  ,ַהּגֹוֵנב ָטֶלה ִמן ָהֵעֶדר ְוֶהֱחִזירֹו, ּוֵמת ַאֲחָריּותוֹ ַחּיָ   . ּבְ
ְגֵניָבתֹו וְ  ָעִלים לֹא ּבִ ֲחִזיָרתֹו, לֹא ָיְדעּו ּבְ   לֹא ּבַ
ֵליָמה ִהיא  טּור -ּוָמנּו ֶאת ַהּצאן ּוׁשְ   .  ּפָ

   

ָמָרא             ּגְ

  : ַרבָאַמר 
ַעת.  - ְלַדַעת   ָצִריְך ּדַ

ּלא ְלַדַעת    ִמְנָין ּפֹוֵטר.  -ׁשֶ
  

ֵליָמה"ּוָמנּו ֶאת ַהּצֹ :ְוִכי ָקָתֵני יָפא – "אן ְוִהיא ׁשְ    .ַאּסֵ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ין ְלַדַע  ּלא ְלַדַעת ּבֵ ין ׁשֶ   ִמְנָין ּפֹוֵטר,  - ת ּבֵ
טּור" :ְוִכי ָקָתֵני ֵליָמה ּפָ ּה.  - "ּוָמנּו ְוִהיא ׁשְ   ַאּכּוּלָ

  
י וְ    אֹוֵמר:  יֹוָחָנןַרּבִ

  ִמְנָין ּפֹוֵטר,  -ְלַדַעת 
ּלא ְלַדַעת    ֲאִפיּלּו ִמְנָין ַנִמי לֹא ָצִריְך,  -ׁשֶ

ֵליָמה אן"ּוָמנּו ֶאת ַהּצֹ :ְוִכי ָקָתֵני א.  -  "ְוִהיא ׁשְ   ַאֵריׁשָ
  

א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ
  ִמְנָין ּפֹוֵטר,  -ְלַדַעת 

ּלא ְלַדַעת  ַעת,  -ׁשֶ   ָצִריְך ּדַ
ֵליָמה""ּוָמנּו ֶאת ַהּצֹ :ְוִכי ָקָתֵני א.  -  אן ְוִהיא ׁשְ   ַאֵריׁשָ

  
  :  ָרָבאָאַמר 

א? ּדְ ַמאי ַטֲעָמא   קיח,ב   ַרב ִחְסּדָ
ַרְייָתא. הֹוִאיל ְוַאְנְקָט    ּה ִנְגֵרי ּבָ

  
  ּוִמי ָאַמר ָרָבא ָהִכי? 

ַאְגּבָ ָרָבאְוָהָאַמר  ַחְזֵייּה ְלַחְבֵריּה ּדְ יֵדיּה : ַהאי ַמאן ּדְ   , ה ִאיְמָרא ֵמֶעְדָרא ּדִ
ְדֵייּה, ְולֹא ָיַדע ִאי ַהְדֵריּה ִאי לֹא ַהְדֵריּה,  יּה ָקָלא ְוׁשַ   ּוְרָמא ּבֵ

יב  - ּוֵמת אֹו ִנְגַנב  ַאֲחָריּותֹו. ַחּיָ   ּבְ
ָמֵני ב ּדְ    .ַמאי ָלאו ַאף ַעל ּגַ

  
  לֹא ָמֵני. ּדְ לֹא, 

  
   !ּוִמי ָאַמר ַרב ָהִכי?

ר ַרבְוָהָאַמר  ְדּבָ ּמִ ּבַ   ! ָיָצא - : ֶהֱחִזירֹו ְלֵעֶדר ׁשֶ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ   : ַרב ָחָנן ּבַ
ְרקּוָעָתא.    מֹוֶדה ַרב ּבִ

  
ֵאי:  ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ

  ִמן ָהֵעֶדר, ַהּגֹוֵנב ָטֶלה "
יס ַנב ַיֲחִזיר,  - ֶסַלע ִמן ַהּכִ ּגָ   ְלָמקֹום ׁשֶ

ְבֵרי י  ּדִ ָמֵעאלַרּבִ    ,ִיׁשְ
י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ

ָעִלים ַעת ּבְ   . "ָצִריְך ּדַ

    רש"י

 מתני' 
. דמכי גנבה קם חייב באחריותו

ליה ברשותיה והשבה דעבד לאו 
השבה היא עד שמודע להו 

   לבעלים:
. אחר שהחזירו והיא ומנו את הצאן

   שלימה הרי יש כאן דעת בעלים:
  

  גמ' 
. אם הכירו לדעת צריך דעת

הבעלים שנגנב מהן טלה צריך 
שיודיעם כשיחזירנה ואי לא הודע 

ע''ג דמנו את הצאן והיא להו א
שלימה עדיין חייב באחריותה 
דכיון דידע הויא ליה גזילה גמורה 

   ובעינן השבה מעליותא:
. לא הכירו בעלים קודם שלא לדעת

חזרה שתהא צאנם חסירה כלום 
ולאחר חזרה מנו את הצאן והיא 

   שלימה פוטר מנין:
. לא ידעו הבעלים בגניבתו אסיפא

והיא ובחזרתו ומנו את הצאן 
שלימה פטור אבל ידעו לא מהני 
מנין: ושמואל אמר בין לדעת בין 
שלא לדעת מנין פוטר וכי קתני מנו 
את הצאן אכולה. בין ידעו בין שלא 
ידעו והכי משמע מתני' הגונב טלה 
ורישא בשהכירו בה הבעלים וידעו 
שנגנבה מהן קאי מדקתני סיפא לא 
ידעו מכלל דרישא בידעו והחזירה 

באחריותו וכן לא ידעו  ומת חייב
בגניבתו ובחזירתו נמי חייב אבל 
מנו את הצאן והיא שלימה פטור 
בין רישא דידעו בין סיפא דלא 
ידעו: ור' יוחנן אומר לדעת מנין 
פוטר שלא לדעת אפילו מנין לא 
צריך ומנו את הצאן ארישא. והכי 
קתני הגונב טלה דהיינו ידעו אחרי 

כא כן והחזירו חייב באחריותן הי
דלא מנו אבל לא ידעו הבעלים 
בגניבתו ובחזרתו אפי' אין מנין או 

   שמנו אפילו הואי ידיעה פטור:
ורב חסדא אמר לדעת מנין פוטר 

. אם לא שלא לדעת צריך להודיעו
הודיעו אע''ג דמנו חייב ומנו את 
הצאן ארישא והכי משמע מתני' 
חייב באחריות בין מנו בין לא מנו 

עו בעלים אימתי בזמן שלא יד
בחזרתו ובגניבתו ואם מנו הנך 
דרישא את הצאן לאחר חזרה 

  פטור:
. בשלמא טעמא מ''ט דרב חסדא

דכולהו ניחא דעדיף להו לדעת 
משלא לדעת ועוד מתני' ניחא 

   לתרוצי כוותייהו טפי:
. הואיל ואנקטה נגרי ברייתא

למדה לצאת חוץ ומעתה צריכה 
שימור יפה וכיון דלא ידעו בעלים 

דהרי בה אבל לדעת מנין לא מז
פוטר שהרי הכירו שנגנבה והחזירה 

   ומעכשיו יזהרו בה:
האי מאן דחזייה לחבריה דאגבה 

   . כדי לגונבה:אימרא מעדרא דידיה
. אלמא לדעת צריך אע''ג דמני

   דעת:
. שיש לו לבעל הבית החזירו לעדר

במדבר יצא ואע''ג דליכא לא לדעת 
ד ולא מנין ורב לא סגי ליה בלאו ח

   מהני:
. שהטלה ניכר הוא ברקועתא

כשנגנב וניכר הוא לרועה במדבר 
   כשניתוסף על צאנו ואפי' לא מנה:
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י ָעְלָמא ִאית ְלהּו  :ַסְברּוָה  כּוּלֵ י ּדְ ּדְ   ִיְצָחק, ַרּבִ
י  ָאַמרּדְ    : ִיְצָחקַרּבִ

ָעה. ָאָדם ָעׂשּוי ְלַמׁשְ  ָכל ׁשָ ִכיסֹו ּבְ   ֵמׁש ּבְ
א  ֶסַלע ְלַדַעת, ּוִבְפלּוְגּתָ מּוֵאלּדְ ַמאי ָלאו ּבְ   .ַרב ּוׁשְ

  
ּלא ְלַדַעת, 353 ָטֶלה ׁשֶ   ּבְ

א  א ּדְ ּוִבְפלּוְגּתָ י ַרב ִחְסּדָ   יֹוָחָנן. ְוַרּבִ
  

ֵמיּה  ַרב ְזִבידָאַמר  ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ
גֹוֵנב ּבְ

י  354 ָעִלים ּכּוּלֵ ִליִגי כִּ ֵמְרׁשּות ּבְ אָעְלָמא ָלא ּפְ   . ְדַרב ִחְסּדָ
ַנב ֵמְרׁשּותוֹ  ּגָ ׁשֹוֵמר ׁשֶ ְלִגי, ,ְוָהָכא ּבְ ַנב ָקִמיּפַ ּגָ ֲחִזיר ְלָמקֹום ׁשֶ ּיַ    ׁשֶ

י  ִמיָרתֹו. ַרּבִ ְלָתה לֹו ׁשְ   ֲעִקיָבא ָסַבר: ּכָ
י  ִמיָרתֹו. ְוַרּבִ ְלָתה לֹו ׁשְ ָמֵעאל ָסַבר: לֹא ּכָ   ִיׁשְ

  
ֵאי ִהיא.  ֵליָמא ִמְנָין ּנָ   ּפֹוֵטר ּתַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ּבֹון" ֶחׁשְ    ,"ַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵבירֹו ְוִהְבִליַע לֹו ּבַ
ֵני ֲחָדא   , "ָיָצא" :ּתָ

  . "לֹא ָיָצא" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
י ָעְלָמא ִאית ְלהּו  :ַסְברּוָה  כּוּלֵ י ּדְ ּדְ   ִיְצָחק, ַרּבִ

כִ ּדְ  ֵמׁש ּבְ ָעה. ָאַמר: ָאָדם ָעׂשּוי ְלַמׁשְ ָעה ְוׁשָ ָכל ׁשָ   יסֹו ּבְ
  

ְלִגי,  ָהא ָקִמיּפַ   ַמאי ָלאו ּבְ
ָאַמר ַמאן ּדְ   ִמְנָין ּפֹוֵטר,  :ָיָצא, ָסַבר :ּדְ
ָאַמר   ִמְנָין ֵאינֹו ּפֹוֵטר?  :לֹא ָיָצא, ָסַבר :ּוַמאן ּדְ

  
יָאְמִרי: ִאי ְסִביָרא ָלן כְּ  ִליִגי  ַרּבִ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ְנָין ּפֹוֵטר, ִמ ּדְ ִיְצָחק, ּכּוּלֵ

א ּבִ  י ְד ֶאּלָ ְלִגי, ַרּבִ   ִיְצָחק ָקִמיּפַ
י ּדְ  ִאית ֵליּה  - ָמר    ִיְצָחק, ַרּבִ

י ּדְ ֵלית ֵליּה  -ּוָמר    . ִיְצָחקַרּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
י ָעְלָמא ִאית ְלהּו  כּוּלֵ י ּדְ ּדְ   ִיְצָחק, ַרּבִ

ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ
ָמֵני ּוְרָמא ֵליּה ּבְ  - ָהא    ִכיֵסיּה. ּדְ

ָמֵני ּוְרָמא ִליֵדיּה.  -ְוָהא    ּדְ
   

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ִכיֵסיּה,  ָמֵני ּוְרָמא ּבְ   ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ

ִכיֵסיּה,  - ָהא  ִאית ֵליּה זּוֵזי ַאֲחִריֵני ּבְ   ּדְ
ִכיֵסיּה  - ָהא  ֵלית ֵליּה זּוֵזי ַאֲחִריֵני ּבְ   ּדְ
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 )לֹא(במהדורת הדפוס:  
354
ַנבגירסת רש"י ורשב"א ועוד. במהדורת הדפוס:   ּגָ ׁשֹוֵמר ׁשֶ ַנבּבְ ּגָ ׁשֹוֵמר ׁשֶ ַנבּבְ ּגָ ׁשֹוֵמר ׁשֶ ַנבּבְ ּגָ ׁשֹוֵמר ׁשֶ   ּבְ

    רש"י

. והבעלים אית להו דרבי יצחק
יודעין בגניבתו שמנו והיא 
חסירה ולאחר חזרה מנו והיא 

  שלימה:
. פליגי לדעת מאי לאו בסלע

כדפרישית וידעו הבעלים 
ל בגניבתו וקאמר רבי ישמעא

מנין פוטר שאדם עשוי למשמש 
בכיסו ומנה והיא שלימה פטור 
וכשמואל דאמר לדעת מנין 
פוטר ור''ע כרב דאמר לדעת 

  צריך דעת:
בטלה פליגי שלא לדעת 

. ובפלוגתא דרב חסדא ור' יוחנן
דרבי ישמעאל דאמר למקום 
שגנב יחזיר כרבי יוחנן דאמר 
שלא לדעת אפילו מנין לא צריך 

דאמר שלא ור''ע כרב חסדא 
   לדעת צריך דעת:

ה''ג א''ר זביד משמיה דרבא 
בגונב מרשות בעלים דכ''ע לא 

. דסבירא להו כרב חסדא פליגי
כדמפרש טעמא משום דאנקטה 
ניגרי ברייתא והכא בשומר 
שגנב מרשות עצמו עסקינן ובעי 
למפטר נפשיה מן הבעלים 
בטענת גניבה או אבידה וכ''ע 
כרב חסדא דאמר שלא מדעת 

   ך דעת:צרי
. כיון שנעשה גנב ר''ע סבר

כלתה שמירתו דתו לא מהימן 
להו לבעלים דהא ה''ל גונב שלא 
לדעת צריך דעת ולא אמרינן 
סגיא בדעת שומר והא איהו ידע 

   בחזירתו:
. עדיין הוא ורבי ישמעאל סבר

   שומר עליו וסגי בדעת דידיה:
. לאחר זמן והבליע לו בחשבון

לקח הימנו מקח וכשנתן לו 
דמים הוסיף עליהם מעות 
הגזילה והבליע בחשבון שהיה 

   בוש לומר הרי גזילתך יצא:
. ולמנות אדם עשוי למשמש

כמה בכיסו וזה מיד מנה אחריו 
ומצא יותר מדמי המקח והכיר 

   שהחזיר לו גזילתו:
 . וליכא מנין:לית ליה דר' יצחק

. דקתני לא יצא דמני גזלן הא
ורמא לידיה דנגזל הלכך איכא 

ימר דהשליכו זה לתיבתו למ
   ולא מנאן:

. דקתני יצא דמני גזלן והא
ורמא לכיסיה דנגזל וכיון דאית 

   לן דר' יצחק מנין פוטר:
. אית ליה זוזי אחריני בכיסיה

  ולא ידע כמה:
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        קיח, בקיח, בקיח, בקיח, ב .49
ָנה             ִמׁשְ

  ֶצֶמר ְוָחָלב ּוְגָדִיים,  :ִמן ָהרֹוִעיםין ֵאין לֹוְקִח 
ֹוְמֵרי ֵפירֹות   ֵעִצים ּוֵפירֹות.  :ְולֹא ִמׁשּ

ים ׁשִ יהּוָדה,    :ֲאָבל לֹוְקִחין ִמן ַהּנָ ֵלי ֶצֶמר ּבִ   ּכְ
ִליל,  ּגָ ן ּבַ תָּ   ּוְכֵלי ִפׁשְ

רֹון ָ ׁשּ    .ַוֲעָגִלים ּבַ
ָאְמרּו ְלַהְטִמין  ן, ׁשֶ   ָאסּור.  - ְוכּוּלָ

ל ָמקֹוםְולוֹ  יִצים ְוַתְרְנגֹוִלין ִמּכָ   .  ְקִחין ּבֵ
   

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ים   :ֵאין לֹוְקִחין ִמן ָהרֹוִעים"    ,לֹא ִעּזִ

ָדִיים,    ְולֹא ּגְ
ין  יּזִ   ְולֹא ּגִ

ל ֶצֶמר ין ׁשֶ לּוׁשִ    .ְולֹא תְּ
ֶהן.  :ֲאָבל לֹוְקִחין ֵמֶהן ּלָ ֵהן ׁשֶ ֵני ׁשֶ פּוִרין ִמּפְ   תְּ

ּוב.  :ֹוְקִחין ֵמֶהןְול ׁשּ ּיִ ר, ְולֹא ּבַ ְדּבָ ּמִ   ָחָלב ּוְגִביָנה ּבַ
ע ְוָחֵמׁש צֹ  :ְולֹוְקִחין ֵמֶהן   אן, ַאְרּבַ

ין,  יּזִ ע ְוָחֵמׁש ּגִ   ַאְרּבַ
י צֹ :ֲאָבל לֹא תֵּ ין.ׁשְ י ִגיּזִ תֵּ    אן ְולֹא ׁשְ

י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ
יתֹות  ּיָ   לֹוְקִחין ֵמֶהן,  - ּבַ

ִר    . ֵאין לֹוְקִחין ֵמֶהן -ּיֹות ִמְדּבָ
  

ָבר:  ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ   ּכְ
יׁש ּבֹו  ִית ַמְרּגִ ָהרֹוֶעה מֹוֵכר ּוַבַעל ַהּבַ ל ׁשֶ   לֹוְקִחין ֵמֶהן,  -ּכָ

יׁש ּבֹו    . "ֵאין לֹוְקִחין ֵמֶהן - ֵאין ַמְרּגִ
  

  ָאַמר ָמר: 
ע ְוָחֵמׁש צֹ :לֹוְקִחין ֵמֶהן" ע ְוָחֵמׁש ּגִ ַאְרּבַ יןאן, ַאְרּבַ   . "יּזִ
  

ֲעָיא? ה ִמיּבָ ָ ָעה ָזְבִניַנן, ֲחִמׁשּ א ֵיׁש לֹוַמר ַאְרּבָ ּתָ    !ָהׁשְ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ה.  ָ ָעה ִמּתֹוְך ֲחִמׁשּ   ַאְרּבָ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ָעה"   ֵמֵעֶדר ָקָטן,  -  "ַאְרּבָ
דֹול.  -  "ְוָחֵמׁש "   ֵמֵעֶדר ּגָ
  

ָיאָהא ּגּוָפא ַק     :ׁשְ
 : ע ְוָחֵמׁש צֹ"ָאַמְרּתָ יןַאְרּבַ יּזִ ע ְוָחֵמׁש ּגִ   , "אן, ַאְרּבַ

ע ְוָחֵמׁש "   ִאין,  -  "ַאְרּבַ
לׁש    לֹא.  -ֲאָבל ׁשָ

י צֹ" :ֵאיָמא ֵסיָפא תֵּ   . "אןֲאָבל לֹא ׁשְ
לׁש ָזְבִניַנן!  - ָהא    ׁשָ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ָבְרָייָתא,  - ָהא    ּבְ
ָתא. - ָהא  ְכִחיׁשָ      ּבִ

    רש"י

 מתני' 
. דאיכא אין לוקחין מן הרועים

למימר שמא גנבו מצאנו של 
   בעל הבית המסור להם:
. זו גלילצמר ביהודה ופשתן ב

היא מלאכת הנשים והן עצמן 
עושות ומוכרות ולדעת בעליהן 

   הוא:
. הרועים בשרון ברחבה ועגלים

לעין כל מאחר שמוכרין 
בפרהסיא לא גנבום. ל''א שרון 
שם מקום ומקום גידול עגלים 
הוא ולוקחין עגלים בזול 
ומגדלין אותן ושלהן הן לשון זה 
עיקר דתניא במנחות בפרק כל 

דף פז.) אילים ממואב קרבנות (
   וכבשים מחברון עגלים משרון:

  
  גמ' 

. שנתלש הצמר שעל ולא תלושין
   הרחל מעט מעט:

. בגדים תפורים דאי תפורים
   נמי גנבו קננהו בשינוי:

. דאין דרך חלב וגבינה במדבר
בעלים לילך שם וליטלם 

   והרועה נטלן:
. שדרך להביאו אבל לא בישוב

   לבית בעל הבית:
. שחסרונן ניכר מש צאןארבע וח

בעדר ואין יכול לישמט ולומר 
   זאב טרפה:

. שהרי בעל בייתות לוקחין מהן
   הבית יודע מניינם:

   . מבין:מרגיש
. אם לא היה ארבע מתוך חמש

לו בעדר אלא חמש צאן ומוכר 
מהן ארבע מותר ליקח דכולי 

   האי לא גניב מדבר מועט:
. בריאות עין בעל בברייתא

יהן ומרגיש הבית תמיד על
   בשלש:

. אין חשובות לו ואין כחושות
עינו עליהם לפיכך אין מרגיש 

  כלומר אין יודע כשמוכרם זה:
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        קיט, אקיט, אקיט, אקיט, א    ––––קיח, ב קיח, ב קיח, ב קיח, ב  .50
ע ְוָחֵמׁש צֹאן,   :ְולֹוְקִחין ֵמֶהן"[    ַאְרּבַ

ין,  יּזִ ע ְוָחֵמׁש ּגִ   ַאְרּבַ
ין :ֲאָבל לֹא י ִגיּזִ תֵּ י צֹאן ְולֹא ׁשְ תֵּ   ].ׁשְ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
יתֹות  ּיָ   לֹוְקִחין ֵמֶהן,  - ּבַ

ִרּיֹות    כו'.  "ֵאין לֹוְקִחין ֵמֶהן -ִמְדּבָ
  

ֲע     :ָיא ְלהוּ ִאיּבַ
י  א ָקֵאי ּוְלחּוְמָרא, ַרּבִ   ְיהּוָדה ַאֵריׁשָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
א יָפא ָקֵאי ּוְלקּוּלָ     ?ַאּסֵ

  
א ָקֵאי ּוְלחּוְמָרא"    ":ַאֵריׁשָ

ה צֹ"ָאַמר:  ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ   , "אןלֹוְקִחין ֵמֶהן ַאְרּבָ
י יתֹות,    :ָהֵני ִמיּלֵ ּיָ   ּבַ

ִרּיֹות  ה לֹא.  ֲאִפיּלוּ  -ֲאָבל ִמְדּבָ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ   ַאְרּבָ
א" יָפא ָקֵאי ּוְלקּוּלָ ְלָמא ַאּסֵ    ":אֹו ּדִ

י צֹ"ָאַמר:  תֵּ יןֲאָבל לֹא ׁשְ י ִגיּזִ תֵּ   , "אן ְולֹא ׁשְ
י ִרּיֹות,  :ָהֵני ִמיּלֵ   ִמְדּבָ

יתֹות  ּיָ ִים ַנִמי  -ֲאָבל ּבַ ּתַ    ?לֹוְקִחיןׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

י "   אֹוֵמר:  הְיהּוָד ַרּבִ
יתֹות ֵמֶהן :לֹוְקִחין ּיָ    ,ּבַ

ִרּיֹות,  :ְוֵאין לֹוְקִחין ֵמֶהן   ִמְדּבָ
ה צֹ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ   .  "אןּוְבָכל ָמקֹום לֹוְקִחין ֵמֶהן ַאְרּבָ

ָאַמר  קיט,א ָכל ָמקֹום" :ִמּדְ   , "ּבְ
ּה  ַמע ִמיּנָ א :ׁשְ יָפא ָקֵאי ּוְלקּוּלָ    .ַאּסֵ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  
  

    רש"י

. ארבע וחמש דשרי ארישא קאי
  ת''ק:

  . שתי צאן דקאסר ת''ק:אסיפא
. לוקחין מדקאמר בכל מקום

ארבעה וחמשה אלמא האי 
דקמפליג בין בייתות למדבריות 

  לא קאי:אשתי צאן פליג ולקו
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        , א, א, א, אקיטקיטקיטקיט .51
ֹוְמֵרי ֵפירֹות "    ."ֵעִצים ּוֵפירֹותְולֹא ִמׁשּ
  

ָתא ֵמֲאִריָסא.  ִביׁשְ   ַרב ְזֵבין ׁשְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ַנן    :ְוָהא ּתְ

ֹוְמֵרי ֵפירֹות ֵעִצים ּוֵפירֹות"   ! "ְולֹא ִמׁשּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י ַאְרָעא ִמ  :ָהֵני ִמיּלֵ גּוָפא ּדְ ֵלית ֵליּה ּבְ ׁשֹוֵמר, ּדְ   יֵדי, ּבְ

ין.  יּה ָקא ְמַזּבֵ ַנְפׁשֵ ויּה, ֵאיָמא ִמּדְ ַגּוֵ ִאית ֵליּה ּבְ   ֲאָבל ָאִריס ּדְ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   :ׁשֹוְמֵרי ֵפירֹות"

ין ִלְפֵניֶהם, ְוטּוְרָטֵני ִלְפֵניֶהם,  ּלִ ִבין ּומֹוְכִרין ְוַהסַּ ֵהן יֹוׁשְ ׁשֶ   לֹוְקִחין ֵמֶהן ּכְ
ָאְמרוּ  ן ׁשֶ   ָאסּור.  -" ן"ַהְטֵמ  :ְוכּוּלָ

ה,  יּנָ ַתח ַהּגִ   לֹוְקִחין ֵמֶהן ִמּפֶ
ה -ֲאָבל לֹא  יּנָ   .  "ֵמֲאחֹוֵרי ַהּגִ

   
  

    רש"י

. חבילי זמורות: שומר שבישתא
שכרו הוא נוטל במעות ואין לו 
חלק בעצים אבל אריס חולק 

    בזמורות ובעצים וביין:
. מאזנים גדולים והטורטני

ומוכרין פירות במשקל כדרך 
התגרים דכיון דמוכרין 

  בפרהסיא לא גנבום:
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        קיט, אקיט, אקיט, אקיט, א .52
ַמר:    ִאיּתְ

ר ִלְקנֹות ֵהיֶמּנּו?  ְזָלן, ֵמֵאיַמת מּוּתָ   ּגַ
  ָאַמר:  ַרב

ּלֹו.  ֶ ֵהא רֹוב ִמׁשּ ּתְ   ַעד ׁשֶ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ּלֹו.    ֲאִפיּלּו ִמיעּוט ׁשֶ
  

ִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ַרב ְיהּוָדהאֹוֵרי ֵליּה  יָלא ּכְ ּיָ א ּדַ ּלוֹ " :ְלַאּדָ    ".ֲאִפיּלּו ִמיעּוט ׁשֶ
  
  
  

    רש"י

. ממונו משלו בלא גזילה רוב
  ן ממנו:הולכין אחר הרוב ונהני
. תלינן אפילו מיעוט משלו

ואמרינן האי מידי דיהיב ליה 
   מדידיה הוא:

   . שם האיש:אדא
  . שמש דרבנן:דיילא
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        קיט, אקיט, אקיט, אקיט, א .53
   ,ָממֹון ָמסֹור

  , ַרב ְיהּוָדהוְ  ַרב הּוָנא
ָיד,  דֹו ּבְ ר ְלַאּבְ   ַחד ָאַמר: מּוּתָ

ָיד.  דֹו ּבְ   ְוַחד ָאַמר: ָאסּור ְלַאּבְ
  

ָאַמר ר" :ַמאן ּדְ ָיד מּוּתָ דֹו ּבְ   . ְיֵהא ָממֹונֹו ָחמּור ִמּגּופוֹ לֹא  - " ְלַאּבְ
ָאַמר דוֹ " :ּוַמאן ּדְ ָיא, "ָאסּור ְלַאּבְ ְלָמא ֲהָוה ֵליּה ַזְרָעא ְמַעּלְ   , ּדִ

ׁש"ּוְכִתיב:  יק ִיְלּבָ   . (איוב כז, יז)  355"ָיִכין ְוַצּדִ
  

א ֵקיל  ַרב ִחְסּדָ ֲהָוה ּתָ ֵקיל, ַסְלֵקיּה, ֲהָוה ֵליּה ַההּוא ָאִריָסא ּדַ ֵקיל ְוׁשָ   ְוָיֵהיב ּתָ
יּה:  ְפׁשֵ יק ֵחיל חֹוֵטא"ָקָרא ַאּנַ ּדִ   .  (משלי יג, כב)  356"ְוָצפּון ַלּצַ

   
  
  

ל ֱאלֹוהַּ ַנְפׁשֹו" י ֵיׁשֶ י ִיְבָצע ּכִ ְקַות ָחֵנף ּכִ י ַמה תִּ   . (איוב כז, ח)  357"ּכִ
  

אוְ  ַרב הּוָנא    :ַרב ִחְסּדָ
  ִנְגָזל, ּדְ ַחד ָאַמר: ַנְפׁשֹו 

ְזָלן.  ל ּגַ   ְוַחד ָאַמר: ַנְפׁשֹו ׁשֶ
  

ָאַמר ל ִנְגָזל" :ַמאן ּדְ ְכִתיב ",ַנְפׁשֹו ׁשֶ ל ּבֹ  :ּדִ ן ָאְרחֹות ּכָ ח""ּכֵ ָעָליו ִיּקָ ַצע ֶאת ֶנֶפׁש ּבְ   . (משלי א, יט) ֵצַע ּבָ
ָאַמר ְזָלן" :ַמאן ּדְ ל ּגַ ְכִתיב ",ַנְפׁשֹו ׁשֶ י ַד  :ּדִ ל ּכִ ְגָזל ּדָ ַער, "ַאל תִּ ָ א ָעִני ַבׁשּ ַדּכֵ   ל הּוא ְוַאל תְּ

י ה' ָיִריב ִריָבם ְוָקַבע ֶאת קְבֵעיֶהם  ָנֶפׁש"   . כג)-(משלי כב, כב ּכִ
  

   !ְוִאיָדְך ַנִמי
ח" :ָהְכִתיב ָעָליו ִיּקָ   ! "ֶנֶפׁש ּבְ

  
ָעָליו"ַמאי    ? "ּבְ

א.  ּתָ ָהׁשְ ָעָליו ּדְ   ּבְ
  

   !ְוִאיָדְך ַנִמי
  ! ְבֵעיֶהם ָנֶפׁש"ת קֹ "ְוָקַבע ֶא  :ָהְכִתיב

  
ַעם'   ָקָאַמר:  'ַמה ּטַ

ַעם    ? ְבֵעיֶהם""ְוָקַבע ֶאת קֹ ַמה ּטַ
ָקְבִעי ֶנֶפׁש.  ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
  
  

                                                           
355
ׁש   יק ִיְלּבָ   ְוֶכֶסף ָנִקי ַיֲחלֹקָיִכין ְוַצּדִ
356
יק ֵחיל חֹוֵטא  ּדִ ֵני ָבִנים ְוָצפּון ַלּצַ   טֹוב ַיְנִחיל ּבְ
357
ל ֱאלֹוהַּ ַנְפׁשוֹ   י ֵיׁשֶ י ִיְבָצע ּכִ ְקַות ָחֵנף ּכִ י ַמה ּתִ   ּכִ

    רש"י

. דקיימא לן בפרק חמיר מגופו
שני דע''ז (דף כו:) דמותר לאבד 
גופו בידים דקתני המינין 
והמסורות מורידין אותן לבור 

  ולא מעלין:
. מלשין המוסר ממון מסור

   בירו לאנסים:ח
   . לרב חסדא:תקיל ויהיב

. לנפשיה מדקדק תקיל ושקיל
בחלוקה ואינו מוותר מחלקו 
כלום לשון אחר מחצה היה 
נוטל ודרך שאר האריסין ליטול 

   שליש:
. רב חסדא צדיק [קרא אנפשיה]

והאריס חוטא ונצפן חילו לרב 
   חסדא דסלקו ונטל חלקו:

. משליך כי ישל אלוה נפשו
תו ומאבד ממנו הקב''ה נשמ

   נשמה אחת:
. אע''פ אל תגזל דל כי דל הוא

   שדל הוא ואין לו מה לגוזלו:
. מעשר עני אל תדכא עני בשער

ולקט שכחה ופאה המתחלקין 
   בשעריך אל תדכאהו בם:

. גוזל וקבע את קובעיהם נפש
   נפש גוזליהם:

. גזלן שנעשה בעלים דהשתא
  עכשיו בעלים לממון:
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        קיט, אקיט, אקיט, אקיט, א .54
י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ

ּנּו,  ָמתֹו ִמּמֶ ִאיּלּו נֹוֵטל ִנׁשְ רּוָטה ּכְ ֶוה ּפְ ל ַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵבירֹו ׁשָ   ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ן ָא ׁשֶ ח""ּכֵ ָעָליו ִיּקָ ַצע ֶאת ֶנֶפׁש ּבְ ל ּבֹוֵצַע ּבָ   , ְרחֹות ּכָ

ֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך" ... "ְוָאַכל ְקִציְרָך ְוַלְחֶמךָ ְואֹוֵמר:    . (ירמיה ה, יז)  358ּבָ
ַאְרָצם"ְואֹוֵמר:  ְפכּו ָדם ָנִקיא ּבְ ר ׁשָ ֵני ְיהּוָדה ֲאׁשֶ   . (יואל ד, יט)  359"ֵמֲחַמס ּבְ
אוּ "ְואֹוֵמר:  ְבעֹ ֶאל ׁשָ ר ֵהִמית ֶאת ַהּגִ ִמים ַעל ֲאׁשֶ ית ַהּדָ   . (שמואל ב כא, א) ִנים"ל ְוֶאל ּבֵ

  ַמאי "ְואֹוֵמר"? 
יָמא ָניו ּוְבנֹוָתיו לֹא,  :ְוִכי ּתֵ יֵדיּה, ֲאָבל ֶנֶפׁש ּבָ   ֶנֶפׁש ּדִ
ַמע א ׁשְ ָניו ּוְבנֹוָתיו" :ּתָ ר ּבָ ׂשַ    ."ּבְ
יָמא לָ  :ְוִכי ּתֵ י ֵהיָכא ּדְ ֵמי, ָהֵני ִמיּלֵ   א ָיֵהיב ּדְ

ֵמי  ָיֵהיב ּדְ   לֹא,  -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
ַמע א ׁשְ ַאְרָצם" :ּתָ ם ָנִקי ּבְ ְפכּו ּדַ ר ׁשָ ֵני ְיהּוָדה ֲאׁשֶ   . "ֵמֲחַמס ּבְ
יָמא ָרָמא לֹא,  :ְוִכי ּתֵ ָיַדִים, ֲאָבל ּגְ ָקָעֵביד ּבְ י ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ
ַמע א ׁשְ ית ַה  :ּתָ אּול ְוֶאל ּבֵ ְבעִנים""ֶאל ׁשָ ר ֵהִמית ֶאת ַהּגִ ִמים ַעל ֲאׁשֶ   , ּדָ

ְבעֹוִנים?  אּול ֶאת ַהּגִ ָהַרג ׁשָ   ְוִכי ֵהיָכן ָמִצינּו ׁשֶ
ָהַרג נֹוב ִעיר ַהּכֹ  א ִמּתֹוְך ׁשֶ ִאיּלּו ֲהָרָגן.  ֶאּלָ תּוב ּכְ יִקין ָלֶהן ַמִים ּוָמזֹון, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ָהיּו ַמְסּפִ   ֲהִנים ׁשֶ

  
  

                                                           
358
ְפְנךָ   ֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך יֹאַכל צֹאְנָך ּוְבָקֶרָך יֹאַכל ּגַ ָחֶרב ְוָאַכל ְקִציְרָך ְוַלְחֶמָך יֹאְכלּו ּבָ ה ּבֶ ֵהּנָ ה ּבֹוֵטַח ּבָ ר ַאּתָ ׁש ָעֵרי ִמְבָצֶריָך ֲאׁשֶ   ּוְתֵאָנֶתָך ְירֹׁשֵ
359
ַאְר   ְפכּו ָדם ָנִקיא ּבְ ר ׁשָ ֵני ְיהּוָדה ֲאׁשֶ ְהֶיה ֵמֲחַמס ּבְ ָמָמה ּתִ ר ׁשְ ָמָמה ִתְהֶיה ֶוֱאדֹום ְלִמְדּבַ   ָצםִמְצַרִים ִלׁשְ

    רש"י

. ודומה לך חמךואכל קצירך ול
כאוכל בניך ובנותיך לפי שאין 

  לך שוב במה לפרנסם:
. מגזל שעשו מחמס בני יהודה

מעלה אני עליהם כאילו שפכו 
   דם נקי:

. כדמפרש המית הגבעונים
לקמיה שהמית כהני נוב שהיו 
מספקים מים ומזון לגבעונים 
שהגבעונים היו משמשין למזבח 
חוטבי עצים ושואבי מים 

כאילו המית  ומעלה עליו
   הגבעוני':

. הא [אבל נפש בניו ובנותיו לא]
מאת נפש בעליו יקח לא נפקא 
לן אלא נפש הגוזל אבל בניו 
ובנותיו לא נענש גזלן אנפש בני 

   הנגזל:
. חמסן יהיב [דלא יהיב דמי]

  דמי וזה לא היה רוצה למכור:
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ים" ׁשִ יהּוָדה,   [  :ֲאָבל לֹוְקִחין ִמן ַהּנָ ֵלי ֶצֶמר ּבִ   ּכְ
ִליל,  ּגָ ן ּבַ תָּ   ּוְכֵלי ִפׁשְ

רֹון ָ ׁשּ   ].ַוֲעָגִלים ּבַ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ים" ׁשִ יהּוָדה  :לֹוְקִחין ִמן ַהּנָ ֵלי ֶצֶמר ּבִ    ,ּכְ

ִליל,  ּגָ ן ּבַ תָּ   ּוְכֵלי ִפׁשְ
   ,ֵיינֹות   :ֲאָבל לֹא

ָמִנים    ּוׁשְ
  . ְסָלתֹותוּ 

   .ִמן ָהֲעָבִדיםְולֹא 
ינֹוקֹות    .ְולֹא ִמן ַהתִּ

אּול א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
ה ּבְ  ָ יָנר, מֹוֶכֶרת ִאׁשּ ה ּדִ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ   ַאְרּבָ

ה ְלרֹ ּפָ ֵדי ַלֲעׂשֹות ּכִ ּה. ּכְ   אׁשָ
  

ָאְמרּו ְלַהְטִמין  ן ׁשֶ   ָאסּור.  -ְוכּוּלָ
  

ֵאי ְצָדָקה  ּבָ ָבר מּוָעט, לֹוְקִחין ֵמֶהן   -ּגַ   ּדָ
ה.  ָבר ְמרּוּבֶ   ֲאָבל לֹא ּדָ

ִדין  ּדָ ה,   :לֹוְקִחין ֵמֶהן -ְוַהּבַ ִמיּדָ   ֵזִתים ּבְ
ה.  ִמיּדָ ֶמן ּבְ   ְוׁשֶ

מּוָעט.  ֶמן ּבְ מּוָעט ְוׁשֶ   ֲאָבל לֹא ֵזיִתים ּבְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ּמֹוֵעד ּבַ  ים ֵזיִתים ּבַ ׁשִ ִליל ָהֶעְליֹון, לֹוְקִחין ִמּנָ   ּגָ
ּתֹו ּומֹוֶכֶרת יתֹו, ְונֹוֵתן ְלִאׁשְ ַתח ּבֵ ָעִמים ָאָדם ּבֹוׁש ִלְמּכֹור ַעל ּפֶ ּפְ   . "ׁשֶ

  
ְייהוּ  ָרִביָנא יל ִמיּנַ יֵרי, ַקּבֵ ְבֵלי ּוׁשִ יּה ּכַ ֵבי ְמחֹוָזא ְרמּו ַקּמֵ י ּדְ    .ִאיְקַלע ְלֵבי ְמחֹוָזא, ֲאתּו ְנׁשֵ

  
ה ּת ָאַמר ֵליּה    , ָרִביָנאלְ  ֹוְסָפָאהַרּבָ

   :ְוָהַתְנָיא
ה" ָבר ְמרּוּבֶ ָבר מּוָעט, ֲאָבל לֹא ּדָ ִלין ֵמֶהן ּדָ ֵאי ְצָדָקה ְמַקּבְ ּבָ   ! "ּגַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָבר מּוָעט ִניְנהּו.     ָהֵני ִלְבֵני ְמחֹוָזא ּדָ

   

    רש"י

. אבל לא יינות ושמנים וסלתות
 שדרך האיש למוכרן ואין עושה

את אשתו שליח לכך ושמא 
  גנבתו מבעלה:

   . צעיף ואין הבעל מקפיד:כפה
. בעלי בית הבד שתגרין והבדדין

הן בשמן לוקחין מן נשיהם 
זיתים ושמן במדה כלומר דרך 
מכירה בפרהסיא ודבר מרובה 
דאין יכולה לגנוב כל זאת 
ולעשות בצינעא אבל לא במועט 
דגנבתו ויכולה לעשות בצינעא 

בעלה ל''א במועט  ולא ירגיש
במעטן שנטלתן מן המעטן ואין 

   דרך למוכרן כך:
. שהשמן שם בגליל העליון

   ביוקר ומקפיד על דבר מועט:
   . גבאי צדקה היה:רבינא

   . שרשרות זהב:כבלי
   . צמידין:ושירי

  . עשירים הם:לבני מחוזא
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ָנה             ִמׁשְ

ַהּכֹוֵבס מֹוִציא  ּלוֹ  -מֹוִכין ׁשֶ   , ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
ִית.  - ְוַהּסֹוֵרק מֹוִציא  ַעל ַהּבַ ל ּבַ   ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ

ה חּוִטין לׁשָ ּלֹו,  ,ּכֹוֵבס נֹוֵטל ׁשְ   ְוֵהן ׁשֶ
ן  ִיתֲה  - ָיֵתר ִמּכֵ ַעל ַהּבַ ל ּבַ    .ֵרי ֵאּלּו ׁשֶ

י  ּבֵ חֹור ַעל ּגַ ָבן ִאם ָהָיה ׁשָ ּלוֹ נֹוֵטל ֶאת ַהּכֹ -ַהּלָ   . ל ְוֵהן ׁשֶ
  

יֵּ  ִ ׁשּ יט ׁשֶ ֵדי ִלְתּפֹור ּבֹו, ַהַחּיָ   יר ֶאת ַהחּוט ּכְ
לׁש  לׁש ַעל ׁשָ ִהיא ׁשָ ִיתֲה  -ַמְטִלית ׁשֶ ַעל ַהּבַ ל ּבַ   . ֵרי ֵאּלּו ׁשֶ

ֲעָצד  ּמַ ֶהָחָרׁש מֹוִציא ּבַ ֶ ּלֹו,  -ַמה ׁשּ   ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
יל  ׁשִ ּכַ ִית,  - ּוּבַ ַעל ַהּבַ ל ּבַ   ׁשֶ

ִית  ַעל ַהּבַ ה ֵאֶצל ּבַ ִית - ְוִאם ָהָיה עֹוׂשֶ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ָסִרים ׁשֶ   .  ַאף ַהּנְ
   

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּלֹו. " ֵהן ׁשֶ ֵני ׁשֶ   לֹוְקִחין מֹוִכין ִמן ַהּכֹוֵבס, ִמּפְ

ּלֹו.  ֵני חּוִטין ָהֶעְליֹוִנים ְוֵהן ׁשֶ  ַהּכֹוֵבס נֹוֵטל ׁשְ
ה חֹוִבין.   קיט,ב לׁשָ ְ יל ּבֹו יֹוֵתר ִמׁשּ   ְולֹא ַיטִּ

א ְלֶעְרבֹו. ְולֹא יִ  ְתיֹו ֶאּלָ ֶגד ְלׁשִ   ְסרֹוק ַהּבֶ
ֵויהּו, ְלָאְרּכֹו ֲאָבל לֹא ְלָרְחּבֹו,    ּוַמׁשְ
אי ַ וֹותֹו ַעד ֶטַפח ַרׁשּ א ְלַהׁשְ   . "ְוִאם ּבָ

  
  ָאַמר ָמר: 

ֵני חּוִטין"   . "ׁשְ
  

ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ
לׁש "   ! "ׁשָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
יֵמי,  - ָהא  ַאּלִ   ּבְ

ְקִט  -ְוָהא    יֵני. ּבִ
  
  
א ְלֶעְרבוֹ ְולֹא ִיְסרֹוק ַהּבֶ " ְתיֹו ֶאּלָ   . "ֶגד ְלׁשִ
  

ָכא    !ְוָהַתְנָיא ִאיּפְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ְגִליָמא,  - ָהא    ּבִ
ָלא –ָהא  ַסְרּבְ    .ּבְ

  
  
ה חֹוִבין" לׁשָ ְ יל ּבֹו יֹוֵתר ִמׁשּ   . "ְולֹא ַיטִּ
  

ֵעי  י ּבָ   : ִיְרְמָיהַרּבִ
  ַאְמטּוֵיי ְוַאּתּוֵיי ַחד. 

ֵרי ְלָמא ַאְמטּוֵיי ְוַאּתּוֵיי ּתְ    ?אֹו ּדִ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

    רש"י

 מתני' 
. מבגד צמר דבר הכובס מוציא

''ה מועט על ידי שטיפה ואין הבע
מקפיד ומן הדין הן שלו והמקפיד 

   לא הוי קפידא:
. ע''י הקוצים שהסורק מוציא
   שקורין קרדונ''ש:

. פילונ''ש כך שם האומנות סורק
על שם שהוא סורקו בקוצים כעין 

   מסרק:
. שדבר חשוב הוא של בעל הבית

   ולא מחיל:
. דרך אורגי הכובס נוטל ג' חוטין

בגדי צמר לארוג שלשה חוטין 
ן אחר בסוף הבגד והכובס ממי

   נוטלן ומשוה הבגד ומייפהו:
. שארגו ואם היה החוט שחור

בבגד לבן רשאי ליטול הכל לפי 
   שהשחור מגנה את הלבן:

החייט ששייר מן החוט כדי 
. ובגמרא מפרש שיעור לתפור בו

   תפירה:
. חייט ה''ג ומטלית שהוא ג' על ג'

שהשוה את תפירתו וקיצע הימנה 
שלש אצבעות על מטלית קטנה 

   שלש אצבעות הרי אלו של בעה''ב:
. דילדיי''ר בלע''ז קטנה מעצד

ומחליק בה את הנסרים ושפאין 
שהוא משוה דקין הן טנב''ש 

   בלע''ז:
. קרדום ומפיל שפאין בכשיל

   גסין:
   . שכיר יום:אצל בעל הבית

. אפי' דק דק היוצא מתחת נסורת
המקדח שהיא דק מאד של בעל 

בקבלן שקיבל לבנות הבית ורישא 
  הבית בדמים קצובים:

  
  גמ'

. דרך ולא יטיל בו יותר מג' חובין
הסורקים לתת לולאות של טוי 
במחט לאורכו של בגד שמותחו 
בהן כשהוא נסרק וחובטו במקלות 
וכשנגמר ובולטין אותו מקום 
הלולאות שנמתח שם משוה אותן 
ונוטל אותן הקצועים לעצמו 

א כדאמר לקמן ואשמועינן תנ
שלא יתפרם לאותן לולאות 
בחזקה כדי שלא יכול למתחו יותר 
מדאי אלא ג' חבין יפיינ''ץ בלעז ג' 

   תפירות במחט:
. מקום הבליטות שנמתח ומשויהו

   שם נוטל במספרים:
. ליטול ממנו אפילו עד טפח

   רצועות רחבות טפח:
   . גסין שנים:אלימי
. טלית העשויה לכל יום גלימא

נוחה ליקרע  וכשהוא סורק לשתיו
   מהר:

. עשוי. לכבוד ולנוי סרבלא
   וכשהוא סורק לשתיו נאה יותר:

. כדפרישית גלימא משויהו לארכו
   לעיל:

ה''ג אמטויי ואתויי חד או דלמא 
. מנהג תופר אמטויי ואתויי תרי

אומן להוליך ולהביא המחט בבגד 
וקא  קודם שימשוך כל החוט

מבעיא ליה הנך ג' חוטין דקתני מי 
חשיבא הולכה והובאה חד דהוו 
להו ג' הולכות וג' הובאות א''ד 

   הולכה והובאה תרי חשיב להו:
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ֵויהּו ְלָאְרּכֹו ֲאָבל לֹא ְלָרְחּבוֹ "   . "ּוַמׁשְ
  

ָכא    !ְוָהַתְנָיא ִאיּפְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ְגִליָמא,  - ָהא    ּבִ
ֶהְמיֹוֵני.   - ָהא    ּבְ

   
  

    רש"י

. אינו נראה אלא שני המיונא
ראשיה התלויין לכך משוה 

 לרחבה ב' ראשיה התלויין:
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ַעל ַהּבַ ֲהֵרי ֵאלּ  - ְוַהּסֹוֵרק מֹוִציא [  ל ּבַ   ]."ִיתּו ׁשֶ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּלוֹ  :ֵאין לֹוְקִחין" ֵאינֹו ׁשֶ ֵני ׁשֶ   .ִמן ַהּסֹוֵרק מֹוִכין, ִמּפְ

ּלֹו  ֲהגּו ִלְהיֹות ׁשֶ ּנָ   לֹוְקִחין.  -ּוְבָמקֹום ׁשֶ
ר ָמֵלא מֹוִכין ְוֶכֶסת ְמֵלָאה מֹוִכין   . "ּוְבָכל ָמקֹום לֹוְקִחין ֵמֶהן ּכַ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
יּנּוי. ָקַנְנהּו ּבְ    ׁשִ
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
י" ְרּדִ    ,לֹא ִאיִרין  :ֵאין לֹוְקִחין ִמּגַ

  ְולֹא ִניִרין, 
  ְולֹא ּפּוְנָקִלין, 

ִקיעֹות.  ּיּוֵרי ּפְ   ְולֹא ׁשִ
ֶגד   :ֲאָבל לֹוְקִחין ֵמֶהן רּבֶ   . ְמנּוּמָ

ִתי,    ֵעֶרב ּוׁשְ
   ,ָטוּוי

  . ְוָאִריג
  

א  ּתָ ְקִלי,  "יָטווּ "ָאְמִרי: ָהׁשְ ֲעָיא? "ָארּוג"ׁשָ    !ִמּבָ
  

  ? "ָאִריג"ַמאי 
יֵכי.    ּתִ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ע" ּבָ    ,לֹא אֹותֹות  :ֵאין לֹוְקִחין ִמן ַהּצַ

   ,ְולֹא ּדּוְגמּות
ל ֶצֶמר,  ים ׁשֶ לּוׁשִ   ְולֹא תְּ

ֶגד ָצבּוַע,   :ֲאָבל לֹוְקִחין ֵמֶהן   ּבֶ
  ָטוּוי, 

ָגִדיםוּ    . "ּבְ
  

א  ּתָ ֵקיל,  "ָטוּוי"ָהׁשְ ָגִדים"ׁשָ ֲעָיא? "ּבְ    !ִמיּבָ
  

ָגִדים"ַמאי    ? "ּבְ
  ַנְמֵטי. 

   
  
  

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ָדן, "   ַהּנֹוֵתן עֹורֹות ְלַעּבְ

יּצּוִעין    ,ַהּקִ
ין  לּוׁשִ ִית,  -ְוַהתְּ ַעל ַהּבַ ל ּבַ   ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ

ֶ ְוָהעֹוֶלה  ִים ַה ף טֶּ ִמׁשּ ּלוֹ  -ּמַ         .  .  .  .  "ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
            

        
        
        

    רש"י

. דרך הגרדי להניח צמר אירין
בקנה של ערב כדי שלא יצא 
הערב מן הקנה לכאן ולכאן 

   והוא של בעה''ב:
   . ליציי''ץ:נירין

   . לוישיי''ל:פקעיות
. טריימ''ש שעושין ליןפונק

ליריעות הנארגות מעומד ואין 
   עושין להו קנה כדרך הגרדין:

. כלומר אפילו מנומר בגד מנומר
בצבעים הרבה אע''פ שרגלים 
לדבר שגנב הצמר מן בגדים 
שארג לוקחין מהן דקנינהו 

   בשינוי:
. והיינו אירין דאמרן טווי אריג

לא יקח אם טלאן הגרדי לוקחין 
   נוי:דקנינהו בשי

. הא ה''ל טווי קודם ארוג מבעי
   לאריג:

. שרשרות שרימ''ש דלא תיכי
   טוואן קודם לכן:

  
. כשמביאין לו בגד לצבוע אותות

חותך ממנו מעט לפני בעליו 
לידע אם יקלוט את הצבע 
ופעמים שמעכבו אצלו ושכחו 

   בעלים:
. שמביאין לו הבעלים דוגמאות

צמר לצבוע ומביא עמו מעט 
   צמר צבוע ואומר כזה צבע לי:

. שתלש מן הגיזה תלושי צמר
   הצמר מעט מעט:

. אבל לוקחין ממנו בגד צבוע
דבגד שלם לא גנב ואי נמי גנבו 

   קנייה בשינוי:
. והנך דוגמאות טווי ובגדים

שטוואן או עשה מהן בגדים 
   לוקחין:

השתא טווי שקלינן בגדים 
. הא אין בגדים אא''כ מבעיא
   טוואן:

. לבדין פליטר''ש בלע''ז נמטי
  ואין שם טווי:

  
. רונייור''ש בלע''ז הקיצועין

   שמקצע מן העור סביב:
. צמר התלוש מן והתלושין

   העור:
צמר העולה מן שטף המים 

. דדבר מועט הוא ואפקורי שלו
  מפקר ליה:
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ה חּוִטין[[[[     לׁשָ ּלֹו,  -  ּכֹוֵבס נֹוֵטל ׁשְ   ְוֵהן ׁשֶ
ן  ִית - ָיֵתר ִמּכֵ ַעל ַהּבַ ל ּבַ             .]]]]"ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ

חֹור ָבן  ִאם ָהָיה ׁשָ י ַהּלָ ּבֵ ּלוֹ  - ַעל ּגַ   . נֹוֵטל ֶאת ַהּכֹל ְוֵהן ׁשֶ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ֵמיּה  ֵמיּה ַקְצָרא ׁשְ ֵמיּה ַקְצָרא ׁשְ ֵמיּה ַקְצָרא ׁשְ   , ַקְצָרא ׁשְ

ֵקיל ֵלי ֵקיל ֵליְוַקְצָרא ׁשָ ֵקיל ֵליְוַקְצָרא ׁשָ ֵקיל ֵליְוַקְצָרא ׁשָ   . ּה ּה ּה ּה ְוַקְצָרא ׁשָ
  
  

        : : : : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ֵכֶלתַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ  ֵכֶלתל עֹוִלין ְלִמְנַין ּתְ ֵכֶלתל עֹוִלין ְלִמְנַין ּתְ ֵכֶלתל עֹוִלין ְלִמְנַין ּתְ   . ל עֹוִלין ְלִמְנַין ּתְ

ִרי ָקֵפיד ֲעַלְייהוּ     ִיְצָחקוְ וְ וְ וְ  ִרי ָקֵפיד ֲעַלְייהוּ ּבְ ִרי ָקֵפיד ֲעַלְייהוּ ּבְ ִרי ָקֵפיד ֲעַלְייהוּ ּבְ   .  ּבְ
   

        
        
        
        

    רש"י

. קצרא שמיה וקצרא שקיל ליה
הכובס נקרא קצרי בלשון ארמי 
וקצרא שהוא מקצר מן הבגד 

  איהו שקיל ליה ודידיה הוא:
. אותן הכל עולין למנין תכלת

שלשה חוטין אם לא קצרן 
הכובס עולין למדת מלא קשר 
גודל שצריך להרחיק את תכלת 

במסכת של ציצית משפת הבגד 
   מנחות (דף מב.):

  . ונוטלן:קפיד עלייהו



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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יר ֶאת ַהחּוט" ּיֵ ִ ׁשּ יט ׁשֶ ֵדי ִלְתּפֹור ּבֹו, [[[[    ַהַחּיָ   ּכְ
לׁש  לׁש ַעל ׁשָ ִהיא ׁשָ ִית -ַמְטִלית ׁשֶ ַעל ַהּבַ ל ּבַ   ].].].]."ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ

  
        ה ִלְתּפֹור? ה ִלְתּפֹור? ה ִלְתּפֹור? ה ִלְתּפֹור? ְוַכּמָ ְוַכּמָ ְוַכּמָ ְוַכּמָ 

        
  : : : : ַרב ַאִסיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ַחט. וְ וְ וְ וְ     ,,,,ְמלֹא ַמַחטְמלֹא ַמַחטְמלֹא ַמַחטְמלֹא ַמַחט ַחט. חּוץ ַלּמַ ַחט. חּוץ ַלּמַ ַחט. חּוץ ַלּמַ   חּוץ ַלּמַ
  
  

ֲעָיא ְלהוּ  ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ   : ִאיּבַ
ְמלֹא ַמַחט,  ַחט ּכִ ְמלֹא ַמַחט, ְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ ַחט ּכִ ְמלֹא ַמַחט, ְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ ַחט ּכִ ְמלֹא ַמַחט, ְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ ַחט ּכִ   ְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ

ְלָמא ְלָמאאֹו ּדִ ְלָמאאֹו ּדִ ְלָמאאֹו ּדִ             ::::אֹו ּדִ
הּו?  ֶ ַחט ַמׁשּ הּו? ְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ ֶ ַחט ַמׁשּ הּו? ְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ ֶ ַחט ַמׁשּ הּו? ְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ ֶ ַחט ַמׁשּ   ְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ

  
ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
חוֹ " יר ֶאת ַהחּוט ּפָ ּיֵ ִ ׁשּ יט ׁשֶ ֵדי ִלְתּפֹור ּבֹו, ַהַחּיָ   ת ִמּכְ

לׁש,  לׁש ַעל ׁשָ ָ חּוָתה ִמׁשּ ִהיא ּפְ   ּוַמְטִלית ׁשֶ
יד ֲעֵליֶהן  ִית ַמְקּפִ ַעל ַהּבַ ּבַ ְזַמן ׁשֶ ִית.  - ּבִ ַעל ַהּבַ ל ּבַ   ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ

יד ֲעֵליֶהן  ִית ַמְקּפִ ַעל ַהּבַ ּלוֹ  -ֵאין ּבַ   . . . . "ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
ָלָמ  ׁשְ ָלָמ ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ָלָמ ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ָלָמ ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ְמלֹא ַמַחט    ְמלֹא ַמַחטְמלֹא ַמַחטְמלֹא ַמַחטְמלֹא ַמַחט    ::::אאאאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ַחט ּכִ ְמלֹא ַמַחטְוחּוץ ַלּמַ ַחט ּכִ ְמלֹא ַמַחטְוחּוץ ַלּמַ ַחט ּכִ ְמלֹא ַמַחטְוחּוץ ַלּמַ ַחט ּכִ א    - - - -     ְוחּוץ ַלּמַ אן ֲחִזי ְלִסיְכּתָ חֹות ִמּכָ אּפָ אן ֲחִזי ְלִסיְכּתָ חֹות ִמּכָ אּפָ אן ֲחִזי ְלִסיְכּתָ חֹות ִמּכָ אּפָ אן ֲחִזי ְלִסיְכּתָ חֹות ִמּכָ   . ּפָ

א ִאי ָאְמַרּתְ  א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאּלָ א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאּלָ א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאּלָ ַחט    ::::ֶאּלָ ַחטְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ ַחטְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ ַחטְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ הוּ     ְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ ֶ הוּ ַמׁשּ ֶ הוּ ַמׁשּ ֶ הוּ ַמׁשּ ֶ אן ְלַמאי ֲחִזי    - - - -     ַמׁשּ חֹות ִמּכָ אן ְלַמאי ֲחִזיּפָ חֹות ִמּכָ אן ְלַמאי ֲחִזיּפָ חֹות ִמּכָ אן ְלַמאי ֲחִזיּפָ חֹות ִמּכָ   ? ּפָ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ְמלֹא ַמַחט.     ::::ֶאּלָ ַחט ּכִ ְמלֹא ַמַחט. ְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ ַחט ּכִ ְמלֹא ַמַחט. ְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ ַחט ּכִ ְמלֹא ַמַחט. ְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ ַחט ּכִ   ְמלֹא ַמַחט ְוחּוץ ַלּמַ

  
ַמע ִמ  ַמע ִמ ׁשְ ַמע ִמ ׁשְ ַמע ִמ ׁשְ ּה ׁשְ ּה יּנָ ּה יּנָ ּה יּנָ   .  יּנָ

   
        
        

    רש"י

 . מלא אורך המחט:מלא המחט
. שכל זמן שאין מן וחוץ למחט

החוט אלא מלא המחט 
מצומצם אין יכול לתוחבו 
בבגד: בברייתא גרסינן ומטלית 
 שהיא פחותה מג' על ג':

. חבין שפירשנו לסיכתא
. פחות מכאן למאי חזי למעלה:

 הא אין יכול להפוך המחט
  ולתוחבו:
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ֶהָחָרׁש " ֶ ֲעָצד מֹוִציא  ַמה ׁשּ ּמַ ּלֹו,  -ּבַ   ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
יל  ׁשִ ּכַ ִית - ּוּבַ ַעל ַהּבַ ל ּבַ    ."ׁשֶ

  
            ::::ּוְרִמיְנִהיּוְרִמיְנִהיּוְרִמיְנִהיּוְרִמיְנִהי

ְמֵגיָרה " ְפָסק ּבַ ֲעָצד, ְוַהּנִ ּמַ ֶהָחָרׁש מֹוִציא ּבַ ִית.  -ַמה ׁשֶ ַעל ַהּבַ ל ּבַ   ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
ַחת ְרִהיְטִניַהּיֹוֵצא ִמ וְ  ַח ּוִמתַּ ַחת ַמְקּדֵ ְמֵגיָרהתַּ ְגָרר ּבַ ּלוֹ  - , ְוַהּנִ         ! ! ! ! "ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
        

  : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ַאְתָרא  ַאְתָרא ּבְ ַאְתָרא ּבְ ַאְתָרא ּבְ י ֲחִציֵניּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּבְ ְרּתֵ א ּתַ יָדן ִאיּכָ א ּדִ ּנָ י ֲחִציֵניּתַ ְרּתֵ א ּתַ יָדן ִאיּכָ א ּדִ ּנָ י ֲחִציֵניּתַ ְרּתֵ א ּתַ יָדן ִאיּכָ א ּדִ ּנָ י ֲחִציֵניּתַ ְרּתֵ א ּתַ יָדן ִאיּכָ א ּדִ ּנָ ִתי ָקֵרי ָלּה , ּתַ ִתי ָקֵרי ָלּה ָלַרּבָ ִתי ָקֵרי ָלּה ָלַרּבָ ִתי ָקֵרי ָלּה ָלַרּבָ יל"    - - - - ָלַרּבָ ִ ׁשּ י ָקֵרי ָלּה "ּכַ י ָקֵרי ָלּה , ּוְלזּוַטְרּתֵ י ָקֵרי ָלּה , ּוְלזּוַטְרּתֵ י ָקֵרי ָלּה , ּוְלזּוַטְרּתֵ   , , , , "ַמֲעָצד"    - - - - , ּוְלזּוַטְרּתֵ
ַאְתָרא  ַאְתָרא ּבְ ַאְתָרא ּבְ ַאְתָרא ּבְ א, ְוָקרּו ָלּה ַת ַת ַת ַת ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּבְ ִאיּכָ ָרא ַחד הּוא ּדְ א ּבָ א, ְוָקרּו ָלּה ּנָ ִאיּכָ ָרא ַחד הּוא ּדְ א ּבָ א, ְוָקרּו ָלּה ּנָ ִאיּכָ ָרא ַחד הּוא ּדְ א ּבָ א, ְוָקרּו ָלּה ּנָ ִאיּכָ ָרא ַחד הּוא ּדְ א ּבָ   .  "ַמֲעָצד"ּנָ

   
        
        
        
        

    רש"י

. שייר''ה בלע''ז וסכין מגירה
הוא שיש בו פגימות הרבה 

   וקוצצת מהר:
. פסקי עצים הנפסק במגירה

   שהעץ ארוך ופוסקו:
. טרייד''א והיוצא משם מקדח

   דק כעפר:
   . פליינ''א:רהיטני

. דק דק שהיא והנגרר במגירה
   משרת במקום חתך דק כעפר:

. ורבתי היא חד הוא דאיכא
  ן:ומשרת שפאי גסי
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ה ֵאֶצל" ַעל  ְוִאם ָהָיה עֹוׂשֶ ִית ּבַ ִית -ַהּבַ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ָסִרים ׁשֶ   . "ַאף ַהּנְ
  

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ֵתי ֲאָבִנים " ֶזל.  -ְמַסתְּ ּום ּגֶ ֶהם ִמׁשּ   ֵאין ּבָ

ֵגי ִאיָלנֹות    ,ְמַפסְּ
ֵגי ְגָפִנים, ְמ    ַפסְּ

ֵפי ִהיֵגי,    ְמַנּקְ
י ְזָרִעים ׁשֵ    ,ְמַנּכְ

  ְועֹוְדֵרי ְיָרקֹות, 
יד ֲעֵליֶהם  ִית ַמְקּפִ ַעל ַהּבַ ּבַ ְזַמן ׁשֶ ֶזל.  -ּבִ ּום ּגֶ ֶהן ִמׁשּ   ֵיׁש ּבָ

יד ֲעֵליֶהן  ִית ַמְקּפִ ַעל ַהּבַ ּלוֹ  -ֵאין ּבַ   . "ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
  

        : : : : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ֶזל - ׁשּות ְוָחִזיז ׁשּות ְוָחִזיז ׁשּות ְוָחִזיז ׁשּות ְוָחִזיז כְּ כְּ כְּ כְּ  ּום ּגֶ ֶהם ִמׁשּ ֶזלֵאין ּבָ ּום ּגֶ ֶהם ִמׁשּ ֶזלֵאין ּבָ ּום ּגֶ ֶהם ִמׁשּ ֶזלֵאין ּבָ ּום ּגֶ ֶהם ִמׁשּ   . ֵאין ּבָ

ָקְפִדי  ַאְתָרא ּדְ ָקְפִדי ּבְ ַאְתָרא ּדְ ָקְפִדי ּבְ ַאְתָרא ּדְ ָקְפִדי ּבְ ַאְתָרא ּדְ ֶזל.     - - - - ּבְ ּום ּגֶ ֶהן ִמׁשּ ֶזל. ֵיׁש ּבָ ּום ּגֶ ֶהן ִמׁשּ ֶזל. ֵיׁש ּבָ ּום ּגֶ ֶהן ִמׁשּ ֶזל. ֵיׁש ּבָ ּום ּגֶ ֶהן ִמׁשּ         ֵיׁש ּבָ
        

        : : : : ָרִביָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ָקְפִדי הּוא    - - - - ּוָמָתא ְמַחְסָיא ּוָמָתא ְמַחְסָיא ּוָמָתא ְמַחְסָיא ּוָמָתא ְמַחְסָיא  ָקְפִדי הּואַאְתָרא ּדְ ָקְפִדי הּואַאְתָרא ּדְ ָקְפִדי הּואַאְתָרא ּדְ     .  ַאְתָרא ּדְ

  
        הגוזל ומאכילהגוזל ומאכילהגוזל ומאכילהגוזל ומאכילהדרן עלך הדרן עלך הדרן עלך הדרן עלך 

 וסליקא לה מסכת בבא קמאוסליקא לה מסכת בבא קמאוסליקא לה מסכת בבא קמאוסליקא לה מסכת בבא קמא

    רש"י

. מרבע אותן מסתתי אבנים
   ומחליק אותן:

. כשיש בהן מפסגי אילנות
ענפים יותר מדאי קוצץ אחת 
מבינתים והיינו פיסוג לשון 

   דילוג והרחבה:
. שייך בהיגא כמו ונקף ניקוף

   סבכי היער בברזל (ישעיה י):
   . סנה:היגא

. נוטלים ירקות ומנכשי זרעים
   מביניהם:

. כשהן תכופות ועודרי ירקות
תר מדאי נוטל אחת מבינתים יו

כדי שיהא מקום להרחיב 
   ולהתפשט:

. שחת של תבואה חטין חזיז
   ושעורין בעודן ירק:

. מקום בהמות מתא מחסיא
  הוא וצריכין למרעה טוב:

  
  


