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        ָהֶרֶגל" ָהֶרֶגל" ָהֶרֶגל" ָהֶרֶגל" ָהֶרֶגל" ָהֶרֶגל" ָהֶרֶגל" ָהֶרֶגל"         "ֵּכיַצד"ֵּכיַצד"ֵּכיַצד"ֵּכיַצד"ֵּכיַצד"ֵּכיַצד"ֵּכיַצד"ֵּכיַצד        ––––––––        ''''''''בבבבבבבבפרק פרק פרק פרק פרק פרק פרק פרק         בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאמסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת 

        בבבב- - - - , א, א, א, איזיזיזיז .1
ָנה    ִמׁשְ

יַצד ָהֶרֶגל מּוֶעֶדת    ?ּכֵ
  

ֶדֶרְך ִהּלּוָכּה  ר ּבְ ּבֵ    .ְלׁשַ
ר.  ּבֵ ּה ּוְלׁשַ ַדְרּכָ ְך ּכְ ֵהָמה מּוֶעֶדת ְלַהּלֵ   ַהּבְ

  
  ָהְיָתה ְמַבֶעֶטת, 

ַחת ַרְגֶליָה  ִזין ִמתַּ ָהיּו ְצרֹורֹות ְמַנתְּ ִלים  אֹו ׁשֶ ְבָרה ֶאת ַהּכֵ ם ֲחִצי ֵנֶזק -ְוׁשָ ּלֵ    .ְמׁשַ
  

ָברוֹ  ִלי ּוׁשְ ָבָרתֹו, ְוָנַפל ַעל ּכְ ִלי ּוׁשְ ְרָסה ַעל ַהּכְ    :ּדָ
ֵלם,  - ַעל ָהִראׁשֹון  ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
ם ֲחִצי ֵנֶזק - ְוַעל ָהַאֲחרֹון  ּלֵ   .ְמׁשַ

  
ן  ַדְרּכָ ְך ּכְ ְרְנגֹוִלין מּוָעִדין ְלַהּלֵ ר. ַהתַּ ּבֵ   ּוְלׁשַ

  
ַרְגָליו,  ִליל ָקׁשּור ּבְ   ָהָיה ּדְ

ִלים ר ֶאת ַהּכֵ ּבֵ ס ּוְמׁשַ ָהָיה ְמַהּדֵ ם ֲחִצי ֵנֶזק -אֹו ׁשֶ ּלֵ     ....ְמׁשַ
  

 

ָמָרא   יז,ב    ּגְ

  
  : ָרָבאלְ ָרִביָנא ָאַמר ֵליה 

ֵהָמה"ַהְיינּו  "ֶרֶגל"ַהְיינּו    !"ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָנא ָאבֹות,    ּתָ

   .ָלדֹותְוָקָתֵני ּתוֹ 
  

ָקָתֵני ה, ֵסיָפא, ּדְ א ֵמַעּתָ ֵהָמה מּוֶעֶדת" :ֶאּלָ ן מּוֶעֶדת... ַהּבְ ֵ א? "ַהׁשּ   , ַמאי ָאבֹות ּוַמאי ּתֹוָלדֹות ִאיּכָ
  

ְבִדיחּוָתא ר ֵליּה ּבִ    ,ֲהָוה ָקְמַהּדַ
י ֲחָדא ּנֵ ַנאי ֲחָדא, ְוַאּתְ ׁשַ    .ְוָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ׁשְ

  
  ַטֲעָמא ַמאי? 

  
יַר ָאַמר    : ב ַאׁשִ

ן  ָנא ׁשֵ ן ּדְ ּתָ ה, ְוָקָתֵני ׁשֵ   ְבֵהָמה. ּדִ ַחּיָ
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ִעירֹה" :ָסְלָקא ּדַ ח ֶאת ּבְ ּלַ ִתיב,  (שמות כב, ד)  58"ְוׁשִ   ּכְ

ֵהָמה    ִאין,  -ּבְ
ה    .לֹא –ַחּיָ

ַמע ָלן ֵהָמהּדְ  :ָקא ַמׁשְ ְכַלל ּבְ ה ּבִ   .ַחּיָ
  

ֵעי ֵליּה ְלִמ  א! ִאי ָהִכי, ָהא ִמּבָ ֵריׁשָ   יְתֵני ּבְ
  

א  ָרׁשָ ָאְתָיא ֵליּה ִמּדְ   ֲחִביָבא ֵליּה.  - ַהאי ּדְ
  

א ַנִמי ִתיָבא ,ִאי ָהִכי ֵריׁשָ ָלא ּכְ א!  ,ִליְתֵני ַהִהיא ּדְ ֵריׁשָ   ּבְ
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לֵּ   ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ   םּכִ

  רש"י
  מתני' 

. כלומר במה כיצד הרגל מועדת
   הרגל מועדת:

כך . כלומר בלשבר בדרך הלוכה
היא מועדת שמשברת דרך 

   הלוכה:
. קפריך בגמ' הבהמה מועדת כו'

היינו רגל היינו בהמה הא תנא 
   ליה לשבר דרך הלוכה:

. שינוי הוא זה היתה מבעטת
ותולדה דקרן הלכך חצי נזק ותו 

   לא:
. או שהיו צרורות מנתזין כו'

אע''ג דלאו שינוי הוא אלא 
אורחיה הוא אפ''ה ח''נ ותו לא 

גמירי להו וברשות דהלכתא 
הניזק קאמר דברה''ר פטור 
כדאוקימנא בריש פ''ק (דף ג:) 
דצרורות תולדה דרגל לפוטרו 

   בר''ה:
   . אחר:ונפל על כלי

. נזקי רגל הן ומשלמת ראשון
כולה ואחרון ע''י צרורות נשבר 

   הלכך חצי נזק:
. כל דבר דליל קשור ברגלו

הנקשר ברגל התרנגול קרי דליל 
   לי:ואית דגרסי ד

   . מרקד:מהדס
. דדליל היינו משלם חצי נזק

צרורות כדמפרש בגמ' דאדייה 
אדויי הידוס נמי כגון שהתיז 

  והצרורות שברו את הכלים:
  

  גמ' 
. מאי רגל היינו רגל היינו בהמה

ומאי בהמה דתני תרתי במתני' 
הא חדא היא ואמאי הדר תני 

   הבהמה מועדת:
. רגל ממש שדרסה תנא אבות

יפא קתני תולדות ברגליה וס
הבהמה מועדת להלך כדרכה 
ולשבר בגופה ובשערה ובשליף 
שעליה דרך הלוכה דתולדות 
דרגל הן דהזיקה מצוי ואין 

   כוונתה להזיק:
. מאי אבות ומאי תולדות איכא

(והא) ליכא למימר דהאי דתנא 
בהמה מועדת לאכול פירות 
וירקות הוי להו תולדה דהיינו 

ו שן ממש ותולדה דשן היינ
   נתחככה בכותל להנאתה:

   . רבא לרבינא:הוה קמהדר ליה
   . בשחוק:בבדיחותא

. רישא וא''ל אנא שנאי חדא
   ואת שני סיפא:

   . אסיפא קאי:וטעמא מאי
   . היינו תרגום של בהמה:בעירה
. מתני' דאשן דחיה נמי קמ''ל

   מיחייב:
. דכתיב דחיה בכלל בהמה

(דברים יד) זאת הבהמה אשר 
בתריה איל צבי  תאכלו ומפרש

   ויחמור:
. שן בהמה מבעי ליה אי הכי הא

   למיתני ברישא והדר שן חיה:
. בהמה דהוי רישא נמי ליתני

   תולדה ברישא דלא כתיבא:
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א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ

א ֲחִביָבא לֵ  - ָהָתם  ָרׁשָ ָאְתָיא ֵליּה ִמּדְ   יּה ִאיִדי ְוִאיִדי, ָאבֹות ִניְנהּו, ַהְך ּדְ
ֵביק ָאב, ְוָתֵני ּתֹוָלָדה?!  - ָהָכא   ׁשָ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ

ֶרֶגל.   ַתח ּבְ ְסִליק ֵמֶרֶגל ּפָ   ַאְייֵדי ּדִ
   

  רש"י
. שן דחיה ושן אידי ואידי

   דבהמה:
   . גבי רגל:הכא

   . בתמיה:שביק אב ותני תולדה
. בפ''ק (דף טו:) דסליק מרגל

תנן הרגל מועדת ולא תנן 
  הבהמה:

  
  
  
  

    

  



  2222 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 

90  

        יז, ביז, ביז, ביז, ב .2
ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ

ר" ּבֵ ּה ּוְלׁשַ ַדְרּכָ ְך ּכְ ֵהָמה מּוֶעֶדת ְלַהּלֵ    .ּבְ
יַצד?    ּכֵ

ק יּזָ ְכְנָסה ַלֲחַצר ַהּנִ ּנִ ֵהָמה ׁשֶ גּוָפּה ֶדֶרְך ִהּלּוָכּה, ְוִהזִּ   ,ּבְ   יָקה ּבְ
ָעָרּה ֶדֶרְך ִהּלּוָכּה,    ּוִבׂשְ

ָעֶליָה,  ף ׁשֶ אּוּכָ   ּבְ
ָעֶליָה,  ִליף ׁשֶ   ּוִבׁשְ

ִפיָה,  ּבְ א ׁשֶ ּיָ   ּוִבְפרּוְמּבִ
אָרּה,  ַצּוָ ּבְ   ּוְבזֹוג ׁשֶ

אוֹ  ָ ַמׂשּ    – ַוֲחמֹור ּבְ
ֵלם.  ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ

  
  אֹוֵמר:  סּוָמכֹוס

  רֹות, ְצרוֹ 
ה ּפָ ַאׁשְ ָהָיה נֹוֵבר ּבָ יק  ,ַוֲחִזיר ׁשֶ ֵלם -ְוִהּזִ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   . "ְמׁשַ

  
יק" יָטא!  "ִהּזִ ׁשִ   ּפְ
  

יק  יז ְוִהּזִ א ֵאיָמא: ִהּתִ ֵלם.  - ֶאּלָ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
  
ַמְיהוּ  -  "ְצרֹורֹות" ַכר ׁשְ    ?ַמאן ּדְ
  

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני:    ַחּסּוֵרי ִמַחּסְ
י אֹוְרַחְייהּו ְצרֹור"   ֲחִצי ֵנֶזק,  - ֹות ּכִ

יק  יז ְוִהּזִ ה ְוִהּתִ ּפָ ַאׁשְ ָהָיה נֹוֵבר ּבָ ם ֲחִצי ֵנֶזק.  - ַוֲחִזיר ׁשֶ ּלֵ   ְמׁשַ
  אֹוֵמר:  סּוָמכֹוס

  ְצרֹורֹות, 
יק  יז ְוִהּזִ ה ְוִהתִּ ּפָ ַאׁשְ ָהָיה נֹוֵבר ּבָ ֵלם - ַוֲחִזיר ׁשֶ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   . "ְמׁשַ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

קֹום ְלָמקֹום" ָהיּו ַמְפִריִחין ִמּמָ ְרְנגֹוִלין ׁשֶ ִלים ,תַּ ְברּו ּכֵ ַכְנֵפיֶהן   ְוׁשָ ֵלם.  -ּבְ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
ַכְנֵפיֶהן  ּבְ רּוַח ׁשֶ ִמין ֲחִצי ֵנֶזק.  -ּבָ ּלְ   ְמׁשַ

  אֹוֵמר:  סּוָמכֹוס
ֵלם   . "ֵנֶזק ׁשָ

   
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ָהיּו " ְרְנגֹוִלין ׁשֶ ִסיןתַּ ה  ְמַהּדְ י ִעיסָּ ּבֵ    ,ַעל ּגַ
י ֵפירֹות, ּבֵ פּו,   ְוַעל ּגַ   ְוִטיּנְ

רּו  ֵלם.  -אֹו ִניּקְ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
   ,ֶהֱעלּו ָעָפר

ִמין ֲחִצי ֵנֶזק - אֹו ְצרֹורֹות  ּלְ    .ְמׁשַ
  אֹוֵמר:  סּוָמכֹוס

ֵלם   . "ֵנֶזק ׁשָ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ָהָיה ַמְפִריַח " ְרְנגֹול ׁשֶ קֹום ְלָמקֹום,  תַּ   ִמּמָ

ִלים  ָרה ֶאת ַהּכֵ יּבְ ָנָפיו ְוׁשִ ַחת ּכְ    –ְוָיְצָתה רּוַח ִמתַּ
ם ֲחִצי ֵנֶזק ּלֵ   . "ְמׁשַ

  
ַנן ַרּבָ    .ְסָתָמא ּכְ

  

  רש"י
   . שול''א בלע''ז:אוכף
שבאמתחת  . משאוישליף

   ובמרצופין:
   . דהוה צרורות:התיז

. לית ליה הלכתא דחצי סומכוס
נזק צרורות אלא נזק שלם 

   ס''ל:
   . בחוטמו ובלע''ז פורי''ר:נובר

. כלומר צרורות כי אורחייהו
אע''ג דאורחייהו להתיז צרורות 
משלם חצי נזק כדמפרש לקמיה 
דהלכתא גמירי לה וכן חזיר 

וטמו הנובר ומתיז צרורות בח
הוי נמי כצרורות דרגל דכל מה 
שהוא כחו ולא גופו קרי 

   צרורות:
. שנגעו בכנפיהם בכנפיהם

   בכלי:
. היינו צרורות רוח שבכנפיהם

   דכחו הוא:
   . מרקדין:מהדסין

. בחרטום שלהם שקורין ונקרו
   בי''ק:

  . מן הארץ לעיסה:העלו עפר
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  : ָרָבאָאַמר 
ָלָמא סּוָמכֹוס, ָקָסַבר ׁשְ ֵמי.  :ּבִ גּופֹו ּדָ   ּכֹחֹו ּכְ

ַנן א ַרּבָ ֵמי   ,ֶאּלָ גּופֹו ּדָ םּכּולֵּ  -ִאי ּכְ ּלֵ ֵעי ְלׁשַ    !יּה ֵנֶזק ּבָ
ֵמי  גּופֹו ּדָ ם!  -ְוִאי ָלאו ּכְ ּלֵ   ֲחִצי ֵנֶזק ַנִמי לֹא ְלׁשַ

  
   :ָרָבאֲהַדר ָאַמר 

ֵמי גּופֹו ּדָ    ,ְלעֹוָלם ּכְ
ִמיִרי ָלּה וַ     .ֲחִצי ֵנֶזק ְצרֹורֹות ִהְלְכָתא ּגְ
  
  
  

  רש"י
. דלא אשכחן חצי נזק נמי לא

חצי נזק אלא במשונה אבל 
  במידי דאורחיה לא:
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        יז, ביז, ביז, ביז, ב .3
  : ָרָבאָאַמר 

ָזב ָטֵמא,  ּבְ ל ׁשֶ   ּכָ
ְנָזִקין  ֵלם,  - ּבִ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ

ָזב ָטהֹור ּבְ ל ׁשֶ    :ּכָ
ְנָזִקין  ם ֲחִצי ֵנֶזק.  - ּבִ ּלֵ   ְמׁשַ

  
מּוִעיַנן?!    ְוָרָבא, ְצרֹורֹות ֲאָתא ְלַאׁשְ

  
ַמע ָלן ָקרֹון ָקא ַמׁשְ    .לֹא, ָרָבא ֶעְגָלה מֹוֶשֶכת ּבְ

  
ָוֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ָרָבא: ּדְ ּתַ

ֶד " ר ּבְ ּבֵ ֵהָמה מּוֶעֶדת ְלׁשַ   ֶרְך ִהּלּוָכּה. ּבְ
יַצד?    ּכֵ

ק יּזָ ְכְנָסה ַלֲחַצר ַהּנִ ּנִ ֵהָמה ׁשֶ ֶרְך ִהּלּוָכּה,   ,ּבְ גּוָפּה ּדֶ יָקה ּבְ   ְוִהּזִ
ֶרְך ִהּלּוָכּה,  ָעָרּה ּדֶ   ּוִבׂשְ

ָעֶליָה,  ף ׁשֶ אּוּכָ   ּבְ
ָעֶליָה,  ִליף ׁשֶ   ּוְבׁשָ

ִפיָה,  ּבְ א ׁשֶ ּיָ   ּוִבְפרּוְמּבִ
אָר  ַצּוָ ּבְ   ּה, ּוְבזֹוג ׁשֶ
אוֹ  ָ ַמׂשּ    ,ַוֲחמֹור ּבְ

ָקרֹון     –ְוֶעְגָלה מֹוֶשֶכת ּבְ
ֵלם ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   . "ְמׁשַ

   
  
  
  

  רש"י
   . משמע נגיעה ממש:שבזב טמא

. כגון שזרק חפץ על שבזב טהור
אדם הוי טהור ובנזקין כעין 

   צרורות חצי נזק:
. ת אתא לאשמועינןצרורו

   בתמיה:
. אתא עגלה מושכת בקרון

לאשמועינן דבזב טמא אם 
הלכה קרון שהזב עליה על גבי 
כלים טמאים משום מדרס הזב 
ובנזקין נמי עגלה שמשכה 
בקרון ע''ג כלים כגופה הוי ולא 
כצרורות ואם התיז צרורות 
מתחת הקרון דבזב טהור 

   בנזקין נמי צרורות נינהו:
   סן:. רבפרומביא

   . אישקליטא:זוג
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        יח, איח, איח, איח, א    ––––    יז, ביז, ביז, ביז, ב .4
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִלי, " ֶחֶבל ּדְ ִטין ּבְ ָהיּו ְמַחטְּ ְרְנגֹוִלים ׁשֶ   תַּ
ִלי  ר ַהּדְ ּבַ ֵלם -ְוִנְפַסק ַהֶחֶבל, ְוִנׁשְ ִמין ֵנֶזק ׁשָ ּלְ   . "ְמׁשַ

  
  : ָרָבאֵעי ּבָ 

ר, ַמהּו?  ּבַ ל ְלָמקֹום ַאֵחר ְוִנׁשְ ְלּגֵ ָבַרּתּו, ְוִנְתּגַ ִלי ְולֹא ׁשְ ְרָסה ַעל ּכְ   ּדָ
  

ָרא ָאְזֵליָנא ְוגּוֵפיּה הּוא,  ַתר ֵמִעיּקָ   ּבָ
ְלָמא ַבר ָמָנא ָאְזֵליָנא, ּוְצרֹורֹות ִניְנהוּ  :אֹו ּדִ ַתר ּתְ   .ּבָ

  
ְפׁשֹוט ֵליּה  הִמּדְ ּתִ    ,ַרּבָ

הַמר ָא ּדְ    : ַרּבָ
ל  ַמּקֵ ָברֹו ּבְ ג ּוָבא ַאֵחר ּוׁשְ ִלי ֵמרֹאׁש ַהּגַ טּור,   -ָזַרק ּכְ   ּפָ

ַבר ִביָרא ּתְ ָאְמִריַנן ֵליּה: ָמָנא ּתְ    !ּדְ
  

ה  יָטא ֵליּה,  - ְלַרּבָ ׁשִ   ּפְ
ֲעָיא ֵליּה.  -ְלָרָבא    ִמּבָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

   .ֵאינֹו מּוָעד - ִהיּדּוס "
  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

  . "ֲהֵרי ֶזה מּוָעד
ְך?!  "ִהיּדּוס" ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ

ְלִגי:  יז, ּוְבָהא ָקִמּפַ א ָלאו ִהיּדּוס ְוִהּתִ   ֶאּלָ
ָמר ָסַבר ָרא ָאְזִליַנן.  :ּדְ ַתר ֵמִעיּקָ   ּבָ

ַבר ָמָנא ָאְזִליַנן ַתר ּתְ    .ּוָמר ָסַבר: ּבָ
  

    לֹא, 
יז ְצרֹורֹות,    יח,א ִהּתִ   ּבְ

א  ְלִגיסּדְ ּוִבְפלּוְגּתָ ַנן ָקִמיּפַ    .ּוָמכֹוס ְוַרּבָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִלי, " ֶחֶבל ּדְ ִטין ּבְ ָהיּו ְמַחטְּ ְרְנגֹוִלין ׁשֶ   תַּ

ִלי  ,ְוִנְפַסק ַהֶחֶבל ר ַהּדְ ּבַ ֵלם -ְוִנׁשְ ִמין ֵנֶזק ׁשָ ּלְ   . "ְמׁשַ
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

ָרא ָאְזִליַנן!  ַתר ֵמִעיּקָ   ּבָ
  

ָמא ְרּגְ   .ֶחֶבלַא  :ּתַ
  

ה הּוא ְוָהא    !ֶחֶבל ְמׁשּוּנֶ
  
ה. ּדְ  ִליׁשָ   ָמאּוס ּבְ
  

ִלי"ְוָהא  ר ּדְ ּבַ   ָקָתֵני!  "ִנׁשְ
  

א, סּוָמכֹוס ִהיא    ,ֶאּלָ
ָאַמר ם.  :ּדְ ּלֵ ֵלם ְמׁשַ   ְצרֹורֹות ֵנֶזק ׁשָ

  
  ִאי סּוָמכֹוס, 
ָבָרּה, "   :ֵאיָמא ֵסיָפא ִלי ַאֵחר ּוׁשְ ֶבר ְוָנַפל ַעל ּכְ ּנּו ׁשֶ ז ִמּמֶ   ִניתַּ

ֵלם,  - ל ָהִראׁשֹון ַע  ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ

  רש"י
   . מנקרין בחרטומיהן:מחטטין

. שדחפתו ובגופה בתר מעיקרא
   תבר מנא:

   . קודם שנח:ושברו במקל
. המשברו וחייב הזורק פטור

אלמא בתר מעיקרא אזלינן 
והואיל וסופו לישבר לכשינוח 

   כמי ששברו הוא דמי:
   . רקידת התרנגולים:הידוס

. אמאי לא ליהוו הידוס ס''ד
   ד הא אורחיה הוא:מוע

. שגלגל הכלי הידוס והתיז
ברקידתו למקום אחר ונשבר 
מ''ד מועד לנזק שלם סבר בתר 

  מעיקרו אזלינן:
. והצרורות שברו בהתיז צרורות

הכלים והוא לא נגע בכלי מאן 
דאמר מועד סבר לה כסומכוס 
ומאן דאמר אינו מועד סבר לה 

   כרבנן:
. קס''ד דעל ידי ונשבר הדלי

רנגול מנקר את החבל שהיה הת
   נתגלגל הדלי ונשבר:

. הא דקתני נזק תרגמא אחבל
   שלם אחבל:

. שאין דרך שן משונה הוא
לאכול את שאין ראוי לה וחצי 

   נזק לשלם:
. שמדובקת בו דמאוס בלישה

   עיסה דמאוס לשון לכלוך:
. ולעולם בתר אלא סומכוס היא

תבר מנא אזלינן וצרורות הן 
  וסומכוס היא:

  
  
  

    

  



  4444 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 

94  

ם ֲחִצי ֵנֶזק - ְוַעל ָהַאֲחרֹון  ּלֵ   . "ְמׁשַ
   !ִמי ִאית ֵליּה ֲחִצי ֵנֶזק? - ְוִאי סּוָמכֹוס 

ין ֵנֶזק ּכֹחֹו, ְלּכַֹח ּכֹחוֹ  אֵני ֵליּה ְלסּוָמכֹוס ּבֵ יָמא ׁשָ    ,ְוִכי ּתֵ
ָבֵעי  א ָהא ּדְ יְוֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ

ֵמי ּכַֹח ּכֹחוֹ  כֹחֹו ּדָ ֵמי, אֹו ָלאו ּכְ כֹחֹו ּדָ   ?ְלסּוָמכֹוס, ּכְ
ְפׁשֹוט ֵליּה  ֵמי!  :ּתִ כֹחֹו ּדָ ָלאו ּכְ   ּדְ

ַנן ִהיא א ָלאו ַרּבָ    ,ֶאּלָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ָרא ָאְזִליַנן!  :ׁשְ ַתר ֵמִעיּקָ   ּבָ

  
ֵייָאַמר  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ

יּה.   יּה ִמיּנֵ ָקָאֵזיל ִמיּנֵ   ּדְ
   

  

  רש"י
. דלי שנתגלגל בין כחו לכח כחו

הוי כחו והאחר שנשבר 
   בצרורות הדלי הוי כח כחו:

   . לקמן בשמעתין:דבעי רב אשי
   . דלי:דקא אזיל

. דתרנגול ולא מיניה מיניה
נשבר על ידי גלגול למקום אחר 
אלא הוא דוחפו כל שעה ובשעת 

  שבירה נמי:
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        יח, ביח, ביח, ביח, ב    ––––    , א, א, א, איחיחיחיח .5
ֵעי    : ָרָבאּבָ

  : ֲחִצי ֵנֶזק ְצרֹורֹות
ם,  ּלֵ   ִמּגּופֹו ְמׁשַ

   :אוֹ 
ם?  ּלֵ יה ְמׁשַ   ֵמֲעִלּיָ

  
ם" ּלֵ ַחן ֲחִצי ֵנֶזק ּדְ  - "ִמּגּופֹו ְמׁשַ ּכַ יה, ּדִ לֹא ַאׁשְ ם ֵמֲעִלּיָ ּלֵ   ְמׁשַ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ם" ּלֵ יה ְמׁשַ אֹוְרֵחיּה ּדְ  - "ֵמֲעִלּיָ ַחן ּכְ ּכַ ם ִמּגּוֵפיּה ּדִ  לֹא ַאׁשְ ּלֵ    .ְמׁשַ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
   .ֵאינֹו מּוָעד - ִהיּדּוס "
  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

  . "ֲהֵרי ֶזה מּוָעד
ךְ  "ִהיּדּוס" ְעּתָ    ?!ָסְלָקא ּדַ

יז,  א ָלאו ִהיּדּוס ְוִהּתִ   ֶאּלָ
ְלִגי    :ּוְבָהא ָקִמיּפַ

ָאַמר לֵּ  :ָקָסַבר – "ֵאינֹו מּוָעד" :ַמאן ּדְ   ם, ִמּגּופֹו ְמׁשַ
ָאַמר ם.  :ָקָסַבר – "מּוָעד" :ּוַמאן ּדְ ּלֵ יה ְמׁשַ   ֵמֲעִלּיָ

     
  לֹא, 

א  ְפלּוְגּתָ ְלִגי. ּדְ ּבִ ַנן ָקִמיּפַ   סּוָמכֹוס ְוַרּבָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִדיׁש, " ַטל ֲחָרָרה ְוָהַלְך ַלּגָ ּנָ ֶלב ׁשֶ   ַהּכֶ

ִדיׁש,  ,ְוָאַכל ַהֲחָרָרה   ְוִהְדִליק ֶאת ַהּגָ
ֵלם,  -ַעל ַהֲחָרָרה  ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
ִדיׁש  ם ֲחִצי ֵנֶזק - ְוַעל ַהּגָ ּלֵ   . (בבא קמא כא:) "ְמׁשַ

   ?ַמאי ַטֲעָמא
ּום    !ָהְוָיא ְלהּו ְצרֹורֹותּדְ ָלאו ִמׁשּ

ם ֲחִצי ֵנֶזק ִמּגּופוֹ " :ְוָתֵני ֲעָלּה  ּלֵ   ."ְמׁשַ
  

ָרא?    ְוִתְסּבְ
יְלַר  ֵלם ִמּגּוֵפיּה ִמי  ,ֶאְלָעָזר ּבִ ַחן?ֵנֶזק ׁשָ ּכַ    !ַאׁשְ

ֶחֶלת,  ּגַ ָהא ּבַ ֵני ּבְ ׁשָ גֹון ּדְ א ּכְ   ֶאּלָ
ַר  י ֶאְלָעָזר ָסַבר ָלּה ּכְ יְוַרּבִ    ,ַטְרפֹון ּבִ

קּדְ  יּזָ ֲחַצר ַהּנִ ה ֶקֶרן ּבַ ם -  ָאַמר: ְמׁשּוּנָ ּלֵ ֵלם ְמׁשַ   . ֵנֶזק ׁשָ
  

  ְולֹא ִהיא, 
ַר  יַמאי ַטֲעָמא מֹוְקַמּתְ ָלּה ּכְ ּום ?ַטְרפֹון ּבִ ֵלם.  ִמׁשּ   ֵנֶזק ׁשָ
סֹוְמכֹוס  י ֶאְלָעָזר ָסַבר ּכְ ם -ָאַמר ְצרֹורֹות ּדְ  ,ַרּבִ ּלֵ ֵלם ְמׁשַ    ,ֵנֶזק ׁשָ

י ְיהּוָדה ַרּבִ    ,ְוָסַבר ָלּה ּכְ
ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת.  ּמּות ּבִ ָאַמר ַצד ּתַ   ּדְ

ּמּות "ִמּגּופוֹ "ְוִכי ָקָתֵני  ד ּתַ   .ַאּצַ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  א ּבְ יּדְ  ַרב ַסּמָ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאׁשִ
ׁשָ  י ְיהּוָדהֵאימּור ּדְ    :ְמַעּתְ ֵליּה ְלַרּבִ

ה מּוָעד,  ם ְוַנֲעׂשָ ּתָ   ּבְ
תוֹ  ִחיּלָ מּוָעד ִמּתְ     ,ּבְ

ַמְעּתָ ֵליּה?!    יח,ב   ִמי ׁשָ
  

  רש"י
. והיינו אינו קסבר מגופו משלם

   מועד דדינו כתם לכל מילי:
. והאי מועד קסבר מעלייה משלם

דקאמר לאו לנזק שלם אלא לענין 
   עלייה לחצי נזק:

. ומועד לא בפלוגתא דסומכוס ורבנן
   לנזק שלם קאמר:

. דהיינו שן והדלקת ועל החררה נ''ש
גדיש הוי צרורות דאינו אלא כחו 
שהוא מניח כאן הגחלת והוא הולך 

והא מתניתין  ודולק למקום אחר
   היא בפירקין:

. בתוספתא מגופו משלם ותני עלה
   להאי חצי נזק:

. משום צרורות כי אורחייהו ותסברא
   מחייב לה:
. דאמר בברייתא נזק שלם לר' אלעזר

ואפילו אי סבירא ליה כסומכוס 
דאמר צרורות נ''ש מגופיה מי 
אשכחן נזק שלם וכל אורחיה כגון 

י ליה צרורות רבא גופיה לא קמיבע
אלא אליבא דרבנן דאמרי חצי נזק 
מבעיא ליה אי הואי האי כשאר חצי 
נזק ומגופו או דלמא בתר כאורחיה 
אזלינן וכל כי אורחיה מעלייה הוא 
אבל אליבא דסומכוס פשיטא ליה 
לרבא דמעלייה משלם דהא לכל מילי 

   כמועד משוי להו:
. שנטלה בפיו אלא כגון דשני בגחלת
י אלא בעיין והניחה דהיינו שינו

מהכא לא תפשוט דאי בצרורות 
כאורחייהו דכולי עלמא מעלייה 
משלם והכא בצרורות ששינה בהן 
קמיפלגי ובצרורות כי אורחייהו בין 
ר' אלעזר בין תנא קמא סבירא להו 
כסומכוס דנזק שלם משלם הלכך 
הכא דשני בצרורות קאמר ת''ק חצי 
נזק ומגופו משלם דמשונה הוא 

ורבי אלעזר סבר ותולדה דקרן: 
כרבי טרפון דאמר משונה קרן בחצר 
הניזק משלם נזק שלם. והואיל 
ומשונה הוא אע''ג דנזק שלם משלם 
מגופו הוא דמשלם כדאמרינן לקמן 
(דף כד:) בשמעתין לרבי טרפון 
משונה קרן בחצר הניזק מגופו 

   משלם:
. האי ותסברא דקפרכת ולא היא

ובעית למידק מדרבי אלעזר דלאו 
רות כי אורחייהו מצינן בצרו

לאוקמיה לאו דוקא ודחייה הוא 
דמצי לדחויי ולמימר דלאו בכי 
אורחיה פליגי אלא בדשני אבל 
מגופה לא תידוק הכי דהא שפיר 
מצית לאוקמא בצרורות כי 
אורחייהו ותפשוט דצרורות מגופו 
משלם דמאי טעמא מוקמת לה 
בשינוי ורבי טרפון משום דנזק שלם 

לא אשכחן מגופו במידי דאורחיה 
הא לא תיקשי דלעולם בצרורות 

   פליגי ורבי אלעזר כסומכוס:
. לקמן במועד צד וס''ל כר''י דאמר

תמות במקומה עומדת לקמן בפרק 
שור שנגח ארבעה (דף מה:) והלכך 
גבי צרורות נמי לסומכוס דחשיב ליה 
מועד משלם החצי מגופו וכי קתני 

   מגופו אצד תמות:
ון צרורות . כגבמועד מתחילתו

  דאורחייהו: 
. הא לא הוי לה תמות מי שמעת ליה

מעולם ואי בצרורות כי אורחיה 
מוקמת לה ולמפשט דצרורות מגופו 

   משלם דר' אלעזר תיקשי:
  
  



  5555 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 

96  

י ֶאְלָעָזר  י ָקָאַמר ַרּבִ א: ּכִ ֵלם"ֶאּלָ יַעד,  ,"ֵנֶזק ׁשָ ִאּיַ גֹון ּדְ   ּכְ
ְלגִ     :יּוְבָהא ָקִמיּפַ

  ָמר ָסַבר: ֵיׁש ַהֲעָדָאה ִלְצרֹורֹות, 
  ֵאין ַהֲעָדָאה ִלְצרֹורֹות.  :ּוָמר ָסַבר

  
ָבֵעי  א ָהא ּדְ   : ָרָבאֶאּלָ

   ?ֵיׁש ַהֲעָדָאה ִלְצרֹורֹות אֹו ֵאין ַהֲעָדָאה ִלְצרֹורֹות
ַנן   ֵאין ַהֲעָדָאה ִלְצרֹורֹות,  - ִאי ְלַרּבָ

י ֶאְלָעָזר    ָדָאה ִלְצרֹורֹות! ֵיׁש ַהֲע  -ִאי ְלַרּבִ
  

  ָאַמר ָלְך ָרָבא: 
ֲעָיא ִלי ְלִדיִדי י ִמיּבָ    ,ּכִ

ְפִליִגי ֲעֵליּה  ַנן ּדִ ַרּבָ א ּדְ יּבָ   סּוָמכֹוס, ּדְ ַאּלִ
י ֶאְלָעָזר,  ין ְלַרּבִ ַנן, ּבֵ ין ְלַרּבָ   ֲאָבל ָהָכא ּבֵ

סּוָמכֹוס ְסִביָרא ְלהוּ  לֵּ ּדְ  ,ּכְ ֵלם ְמׁשַ   ם. ָאַמר ְצרֹורֹות ֵנֶזק ׁשָ
  

ַנן ֲחִצי ֵנֶזק    ?ְוַטֲעָמא ַמאי ֲאמּור ַרּבָ
א  ְפלּוְגּתָ יַעד, ּוּבִ י ְולֹא ִאּיַ ּנֵ ׁשַ ְלִגיּדְ ּדְ ַנן ָקִמיּפַ י ַטְרפֹון ְוַרּבָ    .ַרּבִ

  
ַמְעּתְ ֵליּה ּדִ ֵאימּור  ֵלם, לְ ׁשָ י ַטְרפֹון ֵנֶזק ׁשָ   ַרּבִ

ַמְעּתְ    ? ֵליּה ִמּגּופֹו ִמי ׁשָ
  

   ?י ָלּה ִאין, ֵמֵהיָכא ַמְייֵת 
  

ים,  ֶרן ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ   ִמּקֶ
ּדֹון.  ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ   ּדַ

  
ּיוֹ  י ַטְרפֹון ֵלית ֵליּה "ּדַ   ! "ְוָהא ַרּבִ

  
ּיֹו" ֵהיָכא  י ֵלית ֵליּה "ּדַ   ִמְפִריְך ַקל ָוחֹוֶמרּדְ ּכִ

ּיוֹ  -לֹא ִמְפִריְך ַקל ָוחֹוֶמר ּדְ ֵהיָכא    ."ִאית ֵליּה "ּדַ
  
  
  

  רש"י
. אי בעית לאוקמא בצרורות כי אלא

אורחייהו ולמפשט בעיא דרבא דמגופו 
משלם לא תוקמא בצרורות דחד זימנא 

ר לא וכי אורחיה דאם כן דר' אלעז
משכחת לה אלא בדשני בצרורות ואייעד 
שלשה זימני בהכי דהדר הוה ליה 
כאורחיה ואמרי רבנן חצי נזק כשאר 
צרורות דמועדין מתחילתן ואפ''ה חצי נזק 
ותו לא האי נמי דשני ואייעד לא חמור 
ממועד מתחילתו ואין העדאה לצרורות 
ששינה בהן ומדקתני מגופו אלמא צרורות 

מגופו ורבי אלעזר סבר כי אורחיה נמי 
דצרורות כי אורחייהו כרבנן דפליגי 
אסומכוס ושני ואייעד נפקא מתולדה דרגל 
ונעשה תולדה דקרן ויש להן העדאה לשלם 
נ''ש החצי מגופו דצד תמות במקומה 
עומדת וחצי מן העלייה. לישנא אחרינא 
אלא בדאייעד בצרורות כי אורחייהו 

ר סבר תלתא זימני ובהא פליגי רבי אלעז
יש העדאה לצרורות כשאר חצי נזקין 
שבאין על ידי העדאה לכלל נ''ש האי נמי 
שתחילתו ח''נ כי אייעד תלתא זימני 
משלם נזק שלם ומגופו אצד תמות כך 
שמעתי ועיקר אבל קשה לי כיון דמעיקרא 
הוי אורחיה ואפי' הכי ח''נ משלם מה לי 

   חד זימנא מה לי מאה זימני:
. יש העדאה לצרורותאלא הא דבעי רבא 

כי אורחייהו אם עשאן שלש פעמים מי 
אמרינן כיון דבזימנא קמייתא משלם חצי 
נזק כי קרן לקרן מדמינן ליה (ולגיר' 
קמיית' אלא הא דבעי רבא יש העדאה 
לצרורות אם שינה בהן ועשה ע''י שינוי ג' 
פעמים מי אמרינן כיון דשינוי הוא נפקא 

ו דין קרן וכי מדין צרורות דרגל וחל עלייה
אייעד משלם נזק שלם וכי גמיר הלכתא 
אצרורות כי אורחייהו שהן תולדה דרגל 
גמיר) א''ד כיון דתולדה דרגל היא דהא 
אורחיה הוא אין להם העדאה דהא 
מזימנא קמייתא אייעד ליה ואפי' הכי 

  אינו משלם אלא חצי נזק:
אמר לך רבא כי קמבעיא לי אליבא דרבנן 

. וכדפרשינן והכא ליגי עליה דסומכוסדפ
ס''ל דבין רבנן ובין רב אלעזר כסומכוס 
ובזימנא קמייתא קמיפלגי דקאמר רבי 
אלעזר נ''ש ורבנן אמרי חצי נזק ובדשני 
בצרורות כגון שזרק הכלב הגחלת בידו על 
הגדיש דכיון דלאו הני צרורות כי 
אורחייהו הוו תולדה דקרן הלכך לרבנן 

ור''א כרבי טרפון דמשונה ח''נ ומגופו 
בחצר הניזק משלם נ''ש וניחא ליה לרבא 
לאוקמינהו לרבנן ורבי אלעזר כסומכוס 
דאילו לרבנן לא פסיקא ליה לאוקמי להא 
בצרורות ע''י שינוי דכיון דבכי אורחיה 
סבירא להו לרבנן דפליגי עליה דסומכוס 
דח''נ הוא דמשלם ותו לא דלמא בצרורות 

להו דיש שינוי לרביע נזק  ע''י שינוי סבירא
וכדבעי רב אשי לקמן יש שינוי לרביע נזק 

   כו':
. רבי טרפון למשונה מהיכא קמייתי ליה

   בחצר הניזק:
. כדמפרש במתניתין הלכך מקרן ברה''ר

דיו לבא מן הדין להיות כנדון ומה להלן 
   מגופו אף כאן מגופו:

. דאי אית ליה והא רבי טרפון לית ליה דיו
   שלם אלא חצי נזק כקרן ברה''ר:דיו לא י

. כי לית ליה דיו היכא דמפריך ק''ו כו'
כגון אי הוה אמרינן דיו דלא משלם אלא 
פלגא מאי אהני לן ק''ו הא מקרא נמי 
שמעינן דברשות הניזק לא גרע דהא בקרא 
דנגיחת תם לא כתיב רה''ר אבל היכא דלא 
מפריך ק''ו אית ליה דיו כי הכא דאתי ק''ו 

  לם ואהני ליה דיו למגופו:לנזק ש
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        יט, איט, איט, איט, א    ––––    יח, ביח, ביח, ביח, ב .6
   :ּגּוָפא

ֵעי "   : ָרָבאּבָ
  ֵיׁש ַהֲעָדָאה ִלְצרֹורֹות, 

   ?".אֹו ֵאין ַהֲעָדָאה ִלְצרֹורֹות
  

יַנן ֵליּה,    ְלֶקֶרן ְמַדּמִ
ְלָמא ּתֹוְלָדה     .ֶרֶגל הּואּדְ אֹו ּדִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  ֵאינֹו מּוָעד.  - ִהיּדּוס "
  ְוֵיׁש אֹוְמִרים: 

  . "דֲהֵרי ֶזה מּוָע 
  

ךְ  "ִהיּדּוס" ְעּתָ    ?ָסְלָקא ּדַ
יז,   א ִהיּדּוס ְוִהּתִ   ֶאּלָ

ָלָתא ִזיְמֵני,  ֲעַבד ּתְ גֹון ּדַ   ַמאי ָלאו ּכְ
ְלִגי    :ּוְבָהא ָקִמיּפַ

  ֵיׁש ַהֲעָדָאה.  :ָמר ָסַבר
  .ֵאין ַהֲעָדָאה :ּוָמר ָסַבר

  
ַחד ִזיְמָנא,    לֹא, ּבְ

א  ְלִגי. סּוָמכֹוס ְוַרּבָ ּדְ ּוִבְפלּוְגּתָ   ַנן ָקִמיּפַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ה, " ָלִלים ְלִעיסָּ יָלה ּגְ ִהטִּ ֵהָמה ׁשֶ   ּבְ

  אֹוֵמר:  ַרב ְיהּוָדה
ֵלם ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ    .ְמׁשַ

י ֶאְלָעָזרוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ
  . "ֲחִצי ֵנֶזק

ָלָתא ִזיְמֵני,  ֲעַבד ּתְ גֹון ּדַ   ַמאי ָלאו ּכְ
ְלִגי: וּ    ְבָהא ָקִמיּפַ

  ַהֲעָדָאה,  ֵיׁש  :ָמר ָסַבר
   .ֵאין ַהֲעָדָאה :ּוָמר ָסַבר

  
ַחד ִזיְמָנא    ,לֹא, ּבְ

א  ְלִגיּדְ ּוִבְפלּוְגּתָ ַנן ָקִמיּפַ   .סּוָמכֹוס ְוַרּבָ
  

ה הּוא!    ְוָהא ְמׁשּוּנֶ
  

ָדֵחיק ֵליּה ָעְלָמא.    ּדְ
  

סּוָמכֹוס,    ְוֵליָמא ַרב ְיהּוָדה: ֲהָלָכה ּכְ
י ֶאְלָעָזר: ֲהָלָכה  ַנן! ְוֵליָמא ַרּבִ ַרּבָ   ּכְ

  
ָלִלים ִאְצְטִריָכא ֵליּה     ,ּגְ
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ִריִרין  :ָסְלָקא ּדַ ֵמי,  - הֹוִאיל ּוָבַתר ּגּוֵפיּה ּגְ גּוֵפיּה ּדָ   ּכְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָתֵני  ר ְיֶחְזֵקאלּדְ   : ָרִמי ּבַ

ִלי ְזכוּ " יט רֹאׁשֹו ַלֲאִויר ּכְ הֹוׁשִ ְרְנגֹול ׁשֶ ָברֹו תַּ ֵלם - ִכית ְוָתַקע ּבֹו ּוׁשְ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   . "ְמׁשַ
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר וְ 

  רש"י
. הואיל לקרן מדמינן ליה

(ומשונה הוא) חצי נזק הוא 
   דמשלם כי קרן:

. מעיקרא כי עבדא כי או דלמא
אורחיה תולדה דרגל היא דהא 
אורחה הוא והזיקא מצוי 
ואפ''ה ח''נ הוא דמשלמת הלכך 
זו היא העדאתה ואין לה 

   העדאה אחרת:
   :. היינו צרורותגללים

. דאין דרכה והא משונה הוא
להטיל גללים לעיסה ותולדה 

   דקרן היא:
. שעומדת דדחיק לה עלמא

במקום צר ואין לה מקום לזוז 
משם ובשלא להנאתה עסקינן 
כגון במשלשלת דאי להנאתה 
תולדה דשן היא ונראה בעיני 
דכל גללים להנאתה הוא ואפ''ה 
לאו תולדה דשן נינהו דשן 

הני צרורות הזיקא דגופה הוא ו
נינהו והא דאמרינן בפ''ק (דף ג.) 
טנפה פירות להנאתה הוי 
תולדה דשן היינו כגון 
שנתגלגלה עליהן כדרך סוסים 
וחמורים שקורים בולטר וכן 
עיקר. ואי קשיא דר''א אדר' 
אלעזר דלעיל אמר נזק שלם 
בצרורות גבי כלב שנטל חררה 
והכא תני ח''נ בעל כורחיה 
ההיא דלעיל מוקמי' 
כדאוקימנא ברישא כדשני 
בגחלת ובפלוגתא דרבי טרפון 
ורבנן ובמקום גחלת ולא בשאר 
הגדיש והא דשני רבא בין ר''א 
בין רבנן כסומכוס סבירי להו 
דחויי הוא דקא מדחי מפי מורי. 
ובעיני נראה בהך מילתא בהמה 
שהטילה גללים אמוראי נינהו 
ורב יהודה גרסינן ור''א היינו 

תקשי דר''א  ר''א בן פדת ולא
אדרבי אלעזר ונראין הדברים 
דהא פרכינן ולימא רב יהודה 
הלכה כסומכוס ור''א הלכה 
כרבנן ואי תנאי נינהו היכי 
פרכינן הכי הא אין דרך תנאים 
לחלוק בלשון זה ועוד דלעיל גבי 
הידוס מועד אמאי לא פרכינן 

   הכי:
. דבגופה ובתר גופה גרירין

   טענה להו כגופה דמיין קמ''ל:
. שנבקע הכלי ותקע בו ושברו

   מחמת הקול:
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י    : ַרבָאְמִרי ּבֵ
ַנף ּצָ ִלים  ,סּוס ׁשֶ ר ֶאת ַהּכֵ יּבֵ ַער ְוׁשִ ּנָ ם ֲחִצי ֵנֶזק.  - ַוֲחמֹור ׁשֶ ּלֵ   ְמׁשַ

ָלָתא ִזיְמֵני ֲעַבד ּתְ גֹון ּדַ    ,ַמאי ָלאו ּכְ
   :ובהא קמיפלגי  יט,א

   ,יש העדאה :רמר סב
   .אין העדאה :ומר סבר

  
   ,בחד זמנא ,לא

   .ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי
  

   !והא משונה הוא
  

   .דאית ביה בזרני
  
  

  רש"י
. בקולו סוס שצנף ושיבר כלים

וכל הני צרורות נינהו דכחו 
  הוא: 

. התרנגול שאין משונה הוא
   דרכו לתקוע בכלי:
. שיש זרעים דשדו ביה בזרני

בכלי דאורחיה להכניס ראשו 
בתוכו ולאכול וכיון דאורחיה 

  לאכול אורחיה נמי לצעוק:
  
  
  
  

    

  



      7 סוגיה                """""ֵּכיַצד ָהֶרֶגל"ֵּכיַצד ָהֶרֶגל"ֵּכיַצד ָהֶרֶגל"ֵּכיַצד ָהֶרֶגל    ––––מסכת בבא קמא פרק ב' מסכת בבא קמא פרק ב' מסכת בבא קמא פרק ב' מסכת בבא קמא פרק ב' 

 

99

        יט, איט, איט, איט, א .7
   :רב אשיבעי 

   ?יש שנוי לצרורות לרביע נזק
   ?אין שנוי לצרורות לרביע נזק ,או
  

   .תפשוט ליה מדרבא
   :רבאדבעי 

   ,יש העדאה לצרורות
   ?ין העדאה לצרורותאו א

   .מכלל דאין שנוי
  

   ,דלמא רבא אם תמצי לומר קאמר
   ,אין שנוי   :אם תמצי לומר

   ?יש העדאה או אין העדאה
   .תיקו

  
  
  

   :רב אשיבעי 
   ?כח כחו לסומכוס ככחו דמי

   ?לא ,או
  

   ,מי גמיר הלכה ומוקי לה בכח כחו
   .לא גמיר הלכה כלל :או דלמא

  
  .תיקו

  
  

  רש"י
. יש שנוי לצרורות לרביע נזק

לרבנן דפליגי אסומכוס ואמרי 
צרורות כי אורחיה חצי נזק 
היכא דשינה בהן כגון בעטה 
ברגלה ומחמת ביעוט התיזה 
צרורות ושברה כלים מי חשיב 
שנוי והוי כתם ומשלם רביע נזק 
דהא אהעדאתן חצי נזק הלכך 

   תמותן רביע נזק:
יע . לשלם רבאו אין שנוי

דלעולם חצי נזק שאין תמות 
והעדאה בהם דלא אשכחן תם 

   דמשלם בציר מפלגא:
. דאי יש שנוי מכלל דאין שנוי

לרביע הוי ח''נ להעדאתן ואמאי 
אצטריכא לרבא למיבעי ודאי 
אין העדאה לשלם נזק שלם 
דהא תמות רביע נזק והעדאה 
חצי נזק: ומשני רב אשי דלמא 
רבא אם תמצי לומר קאמר 

הו מספקי ליה והכי קא ותרויי
מבעיא ליה יש שנוי או אין שנוי 
ואם תמצי לומר אין שנוי וזו 
היא צד תמותו יש העדאה 

   לתמות זו או אין העדאה:
. למשה מסיני מי גמיר הלכה

דחצי נזק צרורות ומוקים לה 
  בכח כחו או לא גמיר:
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  ."ה מבעטת או שהיו צרורות מנתזין מתחת רגליה ושברה את הכלים משלם חצי נזקהית"
  

   :איבעיא להו
   ?היכי קאמר

   ,היתה מבעטת והזיקה בביעוטה
   .ורבנן היא ,או צרורות כאורחייהו משלם חצי נזק

   ?משלם חצי נזק -או צרורות מחמת ביעוט  ,היתה מבעטת והזיקה בביעוטה :או דלמא
   .סומכוס היא ?ומני ,ה משלם נזק שלםהא כי אורחי

  
   א שמע:ת

   ,דרסה על הכלי ושברתו ונפל השבר על כלי אחר ושברו"   :מסיפא
   ,משלם נזק שלם - על הראשון 
   ."חצי נזק - ועל האחרון 

   ?!מי אית ליה חצי נזק ,ואי סומכוס
  

   ,ראשון להתזה -  "ראשון" :וכי תימא
   ,שני להתזה -  "שני"ו

   .ומכוס בין כחו לכח כחוושאני ליה לס
  

   :רב אשיהא דבעי  ,אלא
   ,כח כחו לסומכוס ככחו דמי

   ,או לאו ככחו דמי
   !תפשוט ליה דלאו ככחו דמי

  
   ,רב אשי כרבנן מוקי לה

   :ובעי לה הכי
אֹוְרַחְייהּו " ִביעּוָטּה, אֹו ְצרֹורֹות ּכְ יָקה ּבְ   . "ֲחִצי ֵנֶזק - ָהְיָתה ְמַבֶעֶטת ְוִהּזִ

יעּוט ֵמ : ָהא   ְרִביַע ֵנֶזק,  -ֲחַמת ּבִ
ּנּוי.    ְוֵיׁש ׁשִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יעּוט " ִביעּוָטּה, אֹו ְצרֹורֹות ֵמֲחַמת ּבִ יָקה ּבְ   , "ֲחִצי ֵנֶזק - ָהְיָתה ְמַבֶעֶטת ְוִהּזִ
ּנּוי    .ְוֵאין ׁשִ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

  רש"י
. בלא צרורות והזיקה בבעיטה

   ותולדה דקרן היא:
   דקתני סיפא דמתני': .ת''ש

. מדחייב דרסה על הכלים כו'
לצרורות חצי נזק ש''מ מתני' 

   לאו סומכוס היא:
. אותו כלי ראשון להתזה

שנשבר מחמת התזת שברי 
כלים שדרסה עליו קרי ראשון 
ואע''ג דצרורות נינהו משלם 

   נזק שלם דסומכוס היא:
. כגון אחרון אחרון להתזה

שמאותו כלי שנשבר ע''י 
ורות התיזו שברים ושברו צר

כלי שלישי דהוי כח כחו 
   ומשו''ה משלם חצי נזק:

   . בעיא דרב אשי:תפשוט
. והך רב אשי כרבנן מוקי לה

בעיא דבעי רב אשי לעיל יש שנוי 
לצרורות או אין שנוי אהא 
מתניתין בעי לה והכי קבעי 

  היתה מבעטת כו':
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        יט, איט, איט, איט, א .9
יּה  ֵעי ִמיּנֵ ר ֶמֶמלּבָ א ּבַ י ַאּבָ יַר ֵמ  ַרּבִ    ,ַאִמי ּבִ
יַר ֵמ  :ְוָאְמִרי ָלּה  א ּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   : ִחּיָ

יָקה, ַמהּו?  יָזה ְוִהּזִ ֶזת, ּוָבֲעָטה ְוִהּתִ ן ְמַנּתֶ א ִאם ּכֵ ר ָלּה ֶאּלָ ִאי ֶאְפׁשָ ָמקֹום ׁשֶ ֶכת ּבְ   ָהְיָתה ְמַהּלֶ
  

יָון  ר ָלּה ּדְ ּכֵ   אֹוְרֵחיּה הּוא,  -ִאי ֶאְפׁשָ
א ִמיָהא ֵמֲחַמ  ּתָ ְלָמא ָהׁשְ ָזה ְצרֹורֹות. אֹו ּדִ יעּוט ָקְמַנּתְ   ת ּבִ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

  רש"י
. בחצר הניזק היתה מהלכת

ת וא''א שלא תהא מלאה צרורו
   מנתזת כו':

. וכצרורות דעלמא אורחיה הוא
   הוא ומשלם ח''נ:

או דלמא השתא מיהא מחמת 
. וא''ת יש שנוי ביעוט הוא

לצרורות לרביע נזק הא רביע 
נזק משלמת: לישנא אחרינא 
אורחיה הוא וצרורות נינהו 
ותולדה דרגל אפילו אייעד 
בביעוט והתיזה הא לא משלם 

דהא בלאו הכי אלא חצי נזק 
הואי מנתזה או דלמא מחמת 
ביעוט אתי ואם הועדה בכך 
משלמת נזק שלם דכיון דמשונה 
הוא הוי תולדה דקרן מפי 

  המור''ה אבל הראשון עיקר:
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        יט, איט, איט, איט, א .10
יּה  ָעא ִמיּנֵ י ִיְרְמָיהּבְ י ֵזיָראֵמ  ַרּבִ   : ַרּבִ

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ֶכת ּבִ    ,ָהְיָתה ְמַהּלֶ
יָקהוּ  יָזה ְוִהּזִ   ַמהּו?  -  ָבֲעָטה ְוִהּתִ
  

יַנן ֵליּה  יֶבת,  - ְלֶקֶרן ְמַדּמִ   ְוַחּיֶ
ְלָמא   ֶרֶגל הּוא, ּוְפטּוָרה? ּדְ ָלָדה ּתוֹ  :אֹו ּדִ

  
ָרא ּתֹוָלָדה  ּבְ    .ֶרֶגל הּואּדְ ָאַמר ֵליּה: ִמְסּתַ

  
  

  רש"י
. הואיל לקרן מדמינן ליה

   (ובעיטה) וחייבת ח''נ כי קרן:
. כל צרורות כי או דלמא

אורחייהו תולדה דרגל נינהו 
  ה''ר:ופטור בר
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        בבבב----יט, איט, איט, איט, א .11
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ יָזה ּבִ ִחיד  ,ִהּתִ ְרׁשּות ַהּיָ יָקה ּבִ   ַמהּו?  - ְוִהּזִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

אן?!  ָחה ֵיׁש ּכָ אן, ַהּנָ   ֲעִקיָרה ֵאין ּכָ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
יָזה, ָהְיָת " ֶרְך ְוִהתִּ ּדֶ ֶכת ּבַ   ה ְמַהּלֶ

ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ ין ּבִ ִחיד ּבֵ ְרׁשּות ַהּיָ ין ּבִ יב –ּבֵ   . "ַחּיָ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ יָזה ּבִ ים ,ַמאי ָלאו ִהּתִ ְרׁשּות ָהַרּבִ יָקה ּבִ   .ְוִהּזִ

  
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ יָזה ּבִ ִחיד.  ,לֹא, ִהּתִ ְרׁשּות ַהּיָ יָקה ּבִ   ְוִהּזִ

  
אן! וְ  ָחה ֵיׁש ּכָ אן ַהּנָ : ֲעִקיָרה ֵאין ּכָ   ָהָאְמַרּתְ
  

י :ָאַמר ֵליּה    .ֲהַדִרי ּבִ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ָבָרתֹו, " ִלי ּוׁשְ ְרָסה ַעל ַהּכְ   ּדָ

ָברוֹ  ִלי ַאֵחר ּוׁשְ ֶבר ַעל ּכְ ֶ    ,ְוָנַפל ַהׁשּ
ֵלם,  - ַעל ָהִראׁשֹון  ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
ם  - ְוַעל ָהַאֲחרֹון  ּלֵ   . "ֲחִצי ֵנֶזקְמׁשַ

   :ְוָתֵני ֲעָלּה 
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

ק,  יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ   ּבִ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ טּוָרה - ַעל ָהִראׁשֹון   :ֲאָבל ּבִ     ,ּפְ

יֶבת - ְוַעל ָהַאֲחרֹון    . "ַחּיֶ
ים!  ְרׁשּות ָהַרּבִ יָקה ּבִ ים, ְוִהּזִ ְרׁשּות ָהַרּבִ יָזה ּבִ   ַמאי ָלאו: ִהּתִ

  
יָזה   לֹא,  ים - ִהּתִ ְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ּבִ

ִחיד.  ְרׁשּות ַהּיָ יָקה ּבִ   ְוִהּזִ
  

אן" :ְוָהָאְמַרּתְ  ָחה ֵיׁש ּכָ אן ַהּנָ   ! "ֲעִקיָרה ֵאין ּכָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י    .ֲהַדִרי ּבִ

  
  ִאיִני?  

י יֹוָחָנןְוָהָאַמר   יט,ב   : ַרּבִ
ִחי ים, ֵאין ֲחִצי ֵנֶזק ָחלּוק לֹא ִלְרׁשּות ַהּיָ   ד ְולֹא ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ יָקה ּבִ ים ְוִהּזִ ְרׁשּות ָהַרּבִ יָזה ּבִ    !ַמאי ָלאו ִהּתִ
  

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ יָזה ּבִ ִחיד.  ,לֹא, ִהּתִ ְרׁשּות ַהּיָ יָקה ּבִ   ְוִהּזִ
  

אן" :ְוָהָאְמַרּתְ  ָחה ֵיׁש ּכָ אן ַהּנָ   "!ֲעִקיָרה ֵאין ּכָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י. ֲהַד    ִרי ּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

י ָאַמר  י יֹוָחָנןּכִ    :ַרּבִ
ֶרן.   ַאּקֶ

  רש"י
. כי אורחיה התיזה ברה''ר

והלכו צרורות ברשות הניזק 
   ושברו כלים:

. בתמיה כלומר הנחה יש כאן
פטור הואיל ועקירה הואי 

   במקום פטור:
. חייבת אי והזיקה ברה''ר

אמרת בשלמא צרורות כי 
אורחייהו לקרן מדמינן להו 
לחייב ברה''ר כי קרן דהא דמי 

ק כי קרן לקרן דמשלמת חצי נז
ואע''ג דקרן משונה הוא 
וצרורות אורחה הוא הלכך 
ברשות הרבים חייבת חצי נזק 
אלא לדידך דאמרת כל צרורות 
כי אורחיה לרגל מדמינן להו 
משום דהוי תולדה דרגל ואע''ג 
דהתם נזק שלם וצרורות חצי 

   נזק אמאי תני ברה''ר חייב:
. דרגל הוי ועל על הראשון פטור
  לאו כו': האחרון חייב מאי

. לקמן בהאי והא''ר יוחנן
   פירקין (דף כו):

. אין חצי כי קאמר רבי יוחנן
נזק חלוק על חצי נזק דקרן 
קאמר דכתיב יחצון וחצו תרי 
זימני לאפוקי ממאן דפריך 
לקמן ולא תהא קרן ברה''ר 
חייבת כלום מק''ו אבל חצי נזק 

    דצרורות לעולם פטור ברה''ר:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .12
יָאהָיֵתיב  י ְיהּוָדה ְנׂשִ ֲעָיאוְ  ַרּבִ י אֹוׁשַ יְלָעא  ַרּבִ י ְיהּוָדהּדְ ַאּקִ   , ַרּבִ

יַנְייהוּ  ָתא ִמּבֵ    :ְנַפק ִמיּלְ
ְזָנָבּה, ַמהּו?  ה ּבִ ׁשָ ּכְ ׁשְ   ּכִ

  
ְזָנָבּה ְוֵיֵלְך?! ָאַמר ֵליּה ִאיָדךְ  ה ּבִ   : ְוִכי יֹאֲחֶזּנָ

  
   ,ִאי ָהִכי

ֶקֶרן ְוֵיֵלְך?!  ה ּבְ   ֶקֶרן ַנִמי ֵניָמא: ְוִכי יֹאֲחֶזּנָ
  

א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
  ָלאו אֹוְרֵחיּה,  - ֶקֶרן 
  .אֹוְרֵחיּה  –ָהא 

  
ֲעָיא ֵליּה?  אֹוְרֵחיּה ַמאי ִמּבָ   ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ

  
ּכּוׁש ְיֵתיָרא  ׁשְ ֲעָיא ֵליּה. ּכִ   ִמּבָ

  
  
  

ֵעי    : ַרב ֵעיָנאּבָ
ָתּה  ַאּמָ ה ּבְ ׁשָ ּכְ ׁשְ   ַמהּו?  - ּכִ

  
ֶרן,  :ִמי ָאְמִריַנן ֲהָוה ַאּקֶ   ִמיֵדי ּדַ

  ָלאו ִיְצָרא ָקָתֵקיף ָלּה,  - ֶקֶרן 
ָנא.    ָהָכא ַנִמי ָלא ׁשְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
יק,  וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ   ֶקֶרן ּכַ

וָנָתּה  - ָהא  ּוָ יק. ֵאין ּכַ   ְלַהּזִ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  
  

  רש"י
   רק''א שלפני הבית:. פאקילעא

. אורחה כשכשה בזנבה מהו
   הוא ופטורה ברה''ר או לא:

. בעלה בזנבה וילך וכי יאחזנה
   ודאי פטור ברה''ר:

. ותולדה דרגל הא אורחה היא
   היא:

. אי כשכוש יתירא קמבעיא ליה
  אורחיה הוא או לא:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .13
ר" ּבֵ ן ּוְלׁשַ ַדְרּכָ ְך ּכְ ְרְנגֹוִלין מּוָעִדין ְלַהּלֵ   . ַהתַּ

ִלים ר ֶאת ַהּכֵ ּבֵ ס ּוְמׁשַ ָהָיה ְמַהּדֵ ַרְגָליו, אֹו ׁשֶ ִליל ָקׁשּור ּבְ ם ֲחִצי ֵנֶזק -ָהָיה ּדְ ּלֵ   .  "ְמׁשַ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
א נּו ֶאּלָ ְקׁשַ  :לֹא ׁשָ ּנִ   ר ֵמֵאָליו, ׁשֶ

רֹו ָאָדם  יב –ֲאָבל ְקׁשָ    .ַחּיָ
  
ר ֵמֵאָליו" יב? "ִנְקׁשַ   , ַמאן ַחּיָ

ִליל  :ִאיֵליָמא ַעל ַהּדְ ֵמי  -ּבַ    ?ֵהיִכי ּדָ
ַאְצָנֵעיּה     !ָאנּוס הּוא - ִאי ּדְ

ַע הּוא!  - ְוִאי לֹא ַאְצָנֵעיּה    ּפֹוׁשֵ
  

א ְרְנגֹול :ֶאּלָ ַעל ּתַ יב ּבַ   .ַחּיָ
  

ָנא יּה ֵנֶזק  ַמאי ׁשְ    ?לֹאּדְ ּכּוּלֵ
ְכִתיב:  ח ִאיׁש ּבֹור"ּדִ י ִיְפתַּ   .ְולֹא ׁשֹור ּבֹור -  (שמות כא, לג)  59"ּכִ

  !ְולֹא ׁשֹור ּבֹור - "ִאיׁש ּבֹור"ֲחִצי ֵנֶזק ַנִמי: 
  

ַאְדֵייּה ַאּדּוֵיי.  ּדְ א: ַמְתִניִתין ּבְ   ֶאּלָ
  

ַמר  ַמרּדְ ְוִכי ִאּתְ ָעְלָמא ִאּתְ    .ַרב הּוָנא ּבְ
ִליל ֶהְפֵקר    – ּדְ

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ר ֵמֵאָליו  טּור –ִנְקׁשַ    ,ּפָ

רֹו ָאָדם  יב –ְקׁשָ    .ַחּיָ
  

ּום ַמאי  יב"ִמׁשּ   ? "ַחּיָ
  

ר ָמנֹוַח ָאַמר    : ַרב הּוָנא ּבַ
ַרְגֵלי ָאָדם ּוְבַרְגֵלי ְבֵהָמה.   ל ּבְ ְלּגֵ ְתּגַ ּום ּבֹורֹו ַהּמִ   ִמׁשּ

   

                                                           
59
וֹ   ה ׁשּ ּמָ ּנּו ְוָנַפל ׁשָ י ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר ְולֹא ְיַכסֶּ ח ִאיׁש ּבֹור אֹו ּכִ   ר אֹו ֲחמֹורְוִכי ִיְפּתַ

  רש"י
   . דחצי נזק ותו לא:לא שנו

. הדליל אלא שנקשר מאליו
   התרנגול: ברגל

. הקושר אבל קשרו אדם חייב
נזק שלם דהוי בור ואם נתקל בו 

   אדם חייב בנזקו:
   . דמתניתין:נקשר מאליו

   . לשלומי חצי נזק:מאן חייב
. שאין התרנגול אי בעל הדליל

   שלו:
. וכוליה נזק בעי פושע הוא

לשלומי שהרי בורו הוא 
   שהשליכו לרה''ר:

. בביתו והוציאו אלא דאצנעיה
רנגול מביתו וחייב בעל ת

   התרנגול:
. כי יכרה איש בור ולא שור בור

איש בור אמר רחמנא ולא כי 
יכרה שור בור והאי דליל 

   תרנגול כרהו:
. לא מתוקמא אלא אלא מתני'

באדייה אדויי שזרק התרנגול 
הדליל ושיבר בזריקתו כלים 
דהוו צרורות ואפילו קשרו אדם 
נמי לא משלם אלא ח''נ בעל 

גול והקושר פטור שלא התרנ
נתקל אדם בבורו ודרב הונא לא 
מתוקמא אמתני' אלא בעלמא 
אתמר והכי אתמר דליל הפקר 

   כו':
. בתרנגול ונתקל בו נקשר מאליו

אדם פטור דמאן ליחייב דליל 
לית ליה בעלים בעל התרנגול 
נמי איש בור אמר רחמנא ולא 

   שור בור:
. הקושר קשרו אדם חייב

יש לו להאי דקנייה בהגבהה ו
   דליל בעלים:

. דהא לאו משום מאי מחייב
בור מעליא הוא שהרי לא הזיק 
במקום שקשרו שם שהתרנגול 

   גררו למקום אחר:
. דמייתינן ליה בורו המתגלגל

  בפ''ק (ד' ו.) בהצד השוה:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .14
ָנה             ִמׁשְ

יַצד ן מּוֶעֶדת ּכֵ ֵ    ?ַהׁשּ
  

  ֶלֱאכֹול ֶאת ָהָראּוי ָלּה. 
ירֹות ִויָרקֹות ֵהָמה מּוֶעֶדת ֶלֱאכֹול ּפֵ    .ַהּבְ

  

ִלים  סּות אֹו ּכֵ ם ֲחִצי ֵנֶזק.  -ָאְכָלה ּכְ ּלֵ   ְמׁשַ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

ק,  יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ   ּבִ
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ טּור.  -ֲאָבל ּבִ   ּפָ

ֱהֵנית.  -ִאם ֶנֱהֵנית  ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ְמׁשַ
  

יַצד ֱהֵנית?  ּכֵ ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ְמׁשַ
  

ֱהֵנית.  -ָאְכָלה ִמּתֹוְך ָהְרָחָבה  ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ְמׁשַ
י ָהְרָחָבה  ּדֵ יָקה -ִמּצִ ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   .ְמׁשַ
ַתח ֶהָחנּות  ֱהֵנית - ִמּפֶ ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ    .ְמׁשַ
יָקה -ִמּתֹוְך ֶהָחנּות  ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   .  ְמׁשַ

   

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ן מּוֶעֶדת ֶלֱאכֹול ֶאת ָהָראּוי ָלּה " ֵ    .ַהׁשּ

יַצד?    ּכֵ
ק יּזָ ְכְנָסה ַלֲחַצר ַהּנִ ּנִ ֵהָמה ׁשֶ   ְוָאְכָלה אֹוָכִלין ָהְראּוִיין ָלּה,   ,ּבְ

ִקין ָהְראּוִיין ָל  ְתָתה ַמׁשְ ֵלם.  - ּה ְוׁשָ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
ק יּזָ ְכְנָסה ַלֲחַצר ַהּנִ ּנִ ה ׁשֶ ר  ,ְוֵכן ַחּיָ ׂשָ ֵהָמה ְוָאְכָלה ּבָ ֵלם.  -ְוָטְרָפה ּבְ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ

עֹוִרין,  ָאְכָלה ׂשְ   ּוָפָרה ׁשֶ
יִנן, וַ  ְרׁשִ ָאַכל ּכַ   ֲחמֹור ׁשֶ

ֶמן,  ֶ ק ֶאת ַהׁשּ יּקֵ ּלִ   ְוֶכֶלב ׁשֶ
ָא  ר ַוֲחִזיר ׁשֶ ׂשָ ל ּבָ ֵלם -ַכל ֲחִתיָכה ׁשֶ ִמין ֵנֶזק ׁשָ ּלְ   . "ְמׁשַ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָאְמַרּתְ  א ּדְ ּתָ ָחק  :ָהׁשְ ָלאו אֹוְרֵחיּה ְוָאְכָלה ֵליּה ַעל ְיֵדי ַהּדְ ל ִמיֵדי ּדְ ֵמיּה ֲאִכיָלה,  - ּכָ   ׁשְ
ְמֵריּדְ ַהאי ׁשּוְנָרא  יִניָתא  ,ָאַכל ּתַ ָאֵכיל ּבִ ֵלם.  - ַוֲחָמָרא ּדְ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ

  
ֲאַכל ַנֲהָמא  א וּ ַההּוא ֲחָמָרא ּדַ יֵביּה  - ַפְלֵסיּה ְלַסּלָ ם ַרב ְיהּוָדהַחּיְ ּלֵ ֵלם    :ְלׁשַ ֲהָמא - ֵנֶזק ׁשָ    ,ַאּנַ

א  ּלָ   ֲחִצי ֵנֶזק.  - ְוַאּסַ
  

אי?    ְוַאּמַ
אֹוְרֵחיּה ְלֵמיַכל ַנֲהָמא, אֹוְרֵחיּה ַנִמי ְלַפּלּוֵס  יָון ּדְ א! ּכֵ   י ַסּלָ

  
ֵליס    .ָאַכל ַוֲהַדר ּפָ

  
   ?!ּוַפת אֹוְרֵחיּה הּוא

   :ּוְרִמיְנהוּ 
יל " ר ְוַתְבׁשִ ת ּוָבׂשָ ם ֲחִצי ֵנֶזק - ָאְכָלה ּפַ ּלֵ   , "ְמׁשַ

ְבֵהָמה!    ַמאי ָלאו ּבִ
  

ה.  ַחּיָ   לֹא, ּבְ
  

ה,  ר"ַחּיָ ׂשָ    !אֹוְרֵחיּה הּוא "ּבָ
  

  רש"י
  מתני' 

. ומשני לאכול כיצד השן מועדת
   את הראוי לה:

   . דמשונה היא:משלמת ח''נ
. דבעינן ובער ברה''ר פטוראבל 

בשדה אחר ואכסות וכלים נמי 
   פטור בגמרא מפרש לה:

. לאו תשלומין מה שנהנית
   מעליא נינהו כדמפרש בגמ':

מצדי הרחוב משלמת מה 
. כדין קרן תם חצי נזק שהזיקה

ומועד נזק שלם ובגמ' מפרש 
   לה:

  
  גמ' 

. שהן ופרה שאכלה שעורין
   מאכל חמור:

. שהן וחמור שאכל כרשינין
מאכל פרה וכן חזיר וכלב ואע''ג 
דאינן רגילין בכך הואיל 
ואורחייהו למיכלינהו ע''י 
הדחק כשהן רעבין ראויין להן 

   קרינן ביה:
. למיכל כל מידי דלאו אורחיה

   כל שעה:
. כלומר ואכלה ע''י הדחק

ואורחיה למיכל ע''י הדחק כי 
  הני:

. ואפילו שלא ע''י שמיה אכילה
   הדחק:

. אורחיה אכל תמרישונרא ד
למכלינהו ע''י הדחק אבל כסות 
וכלים אפילו ע''י הדחק לאו 
אורחיה למכלינהו אלא מתכוין 

   להזיק:
. לעסו לישנא אחרינא ופלסיה

   פלסיה סדקו ולא שמעתי:
. דמשונה הוא אסלא חצי נזק

וכגון דתפס ניזק דאין דנין דיני 
קנסות בבבל ופלגא נזקא 

   קנסא:
. כשהוא אאורחיה לפלוסי סל

   לועס הפת לועס הסל עמו:
. שאין דרכה בפת אפילו בחיה

ע''י הדחק אבל חמור דרכו 
   בכך:
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ִמְטִוי.    ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
  ַטְבָיא. ּבְ 
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ְבֵהָמה,    .  60ְבָפתֹוָראוּ ְלעֹוָלם ּבִ

  
א  כ,א  ַדּנָ א ַאּפּוָמא ּדְ ֲחָזא ִליְפּתָ ְרָחא ּדַ    .ַההּוא ּבַ

א.  א ּוְתָבֵריּה ְלַדּנָ   ָסֵריְך ְסִליק, ֲאָכָלּה ְלִליְפּתָ
יֵביּה  א  ָרָבאַחּיְ ּנָ א ְוַאּדַ יְפּתָ ֵלם.  - ַאּלִ   ֵנֶזק ׁשָ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
א, אֹוְרֵחיּה ַנִמי ְלָסרּוֵכי ּוְלִמְסַלק.  אֹוְרֵחיּה ְלֵמיַכל ִליְפּתָ יָון ּדְ   ּכֵ

  
  

                                                           
60
 ר"ח גורס בפתותא שפרושו פת יבשה ששורים אותה במרק 

  רש"י
  . צלי אש:דמטוי
. צבי אין דרכו בפת בטביא
   ובשר:

. שעל השלחן אכלו ובפתורא
  שאין דרכו בכך: 

   . עז:ההוא ברחא
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  : ִאיְלָפאָאַמר 

ּה  י ֲחֶבְרּתָ ּבֵ אָרּה ְוָאְכָלה ֵמַעל ּגַ ָטה ַצּוָ ים ּוָפׁשְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵהָמה ּבִ יֶבת –ּבְ    .ַחּיֶ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

י ֲחֶב  ּבֵ ֵמי. ּגַ ק ּדָ יּזָ ֲחַצר ַהּנִ ּה ּכַ   ְרּתָ
  

יַע ֵליּה:    ֵליָמא ְמַסּיֵ
ּנּו " אָרּה ְוָאְכָלה ִמּמֶ ָטה ַצּוָ ֶלת ַלֲאחֹוָריו, ּוָפׁשְ תֹו מּוְפׁשֶ יֶבת –ָהְיָתה קּוּפָ   . "ַחּיֶ
  

ְדָאַמר     :ָרָבאּכִ
קֹוֶפֶצת    .ּבְ
קֹוֶפֶצת ,ָהָכא ַנִמי   .ּבְ

  
ַמר    ָרָבא? ּדְ ְוֵהיָכא ִאיּתְ

  
ֲעָיאָאַמר ּדְ ַאָהא  י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

ים,  ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵהָמה ּבִ   ּבְ
טּוָרה,  - ָהְלָכה ְוָאְכָלה    ּפְ
יֶבת.  - ָעְמָדה ְוָאְכָלה    ַחּיֶ

  
ָנא  אֹוְרֵחיּה הּוא? "ָהְלָכה"ַמאי ׁשְ    !ּדְ

  ַנִמי אֹוְרֵחיּה הּוא!  "ָעְמָדה"
  

  : ָרָבאָאַמר 
קֹוֶפֶצת.    ּבְ

  
  
  

  רש"י
. שקפצה ואכלה על בקופצת

ותולדה צוארה שאין דרכה בכך 
דקרן הוא וחייבת חצי נזק 

  קאמר:
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ֵע  י ֵזיָראי ּבָ   : ַרּבִ

ל ַמהּו?  ְלּגֵ   ִמְתּגַ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
  

ים  ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ל ְוָאֵתי ֵמְרׁשּות ַהּיָ ְלּגֵ ִחיד, ְוָקא ִמְתּגַ ְרׁשּות ַהּיָ ַקְייָמא ָעִמיר ּבִ גֹון ּדְ   ַמאי?  -ּכְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָתֵני  יאּדְ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ְפִנים וּ " ֹוי ִמְקָצתֹו ּבִ חּוץ, ַמׂשּ   ִמְקָצתֹו ּבַ
ְפִנים  יֶבת,  -ָאְכָלה ּבִ   ַחּיֶ

חּוץ  טּוָרה –ָאְכָלה ּבַ   . "ּפְ
ל ְוָאֵתי ְלּגֵ    .ַמאי ָלאו ִמְתּגַ

  
טּוָרה.  חּוץ ּפְ ּבַ ֶ יֶבת, ַעל ַמה ׁשּ ְפִנים ַחּיֶ ּבִ ֶ   לֹא, ֵאיָמא: ָאְכָלה, ַעל ַמה ׁשּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

יא,  י ִחּיָ י ָקָאַמר ַרּבִ א.  ּכִ ְסּתָ ַאְסּפַ ְפִתיָלה ּדְ   ּבִ
   

  
  

  רש"י
כגון דקיימא עמיר ברשות 

. ובהמה ברשות הרבים הניזק
ומגלגלת ואתי מרשות היחיד 

   לרשות הרבים:
. בתר אכילה אזלינן מאי

ופטורה או בתר דשקלה ליה 
אזלינן וחייבת והוא הדין נמי 
אי בהמה ברשות הניזק ועמיר 

ו מרשות ברשות הרבים וגילגלת
הרבים לרשות היחיד אי בתר 
אכילה אזלינן חייבת ואי בתר 

   דשקלה ליה אזלינן פטורה:
. קס''ד אמתחת מלאה משוי

   שעורין ואכלה בפנים חייבת:
. כגון שאכלתו כולו מאי לאו

והכי קאמר אכלתו בפנים כגון 
שגלגלה את כולו בפנים חייבת 
גילגלתו לחוץ פטורה אלמא 

   בתר אכילה אזלינן:
אימא אכלה על מה שבחוץ 

. על מה שהיה מונח פטורה
מתחילה בחוץ פטורה ועל 
המונח בתחילה בפנים חייבת 
דבתר דשקלה ליה אזלינן בין 

   היא בפנים בין היא בחוץ:
. לעולם כדקתני ואיבעית אימא

אכלתו בפנים חייבת על כולו 
אכלתו בחוץ פטורה על כולו 
ולא תפשוט דגלגול מלתא הוא 

ר חייא בפתילה דכי א''
דאספסתא משוי של שחת 
שעליו ארוכין וראשו אחד 
בפנים וראשו אחד בחוץ דכיון 
דהאי רישא כי גריר ליה אזיל 
אידך בתריה כמאן דמנח כולו 
בחד דוכתא דמי הלכך אזלינן 
בתר בהמה כי קמיבעיא לן כגון 
שעורין דכוליה גרעין קאי בפנים 
או בחוץ וכי אכלה האי לא אזיל 

   ריה אי לא מגלגלה ליה:האי בת
. על שם דארוך הוא קרי פתילה

  ליה פתילה:
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סּות" ִלים  ָאְכָלה ּכְ ם ֲחִצי ֵנֶזק.  -אֹו ּכֵ ּלֵ   ְמׁשַ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ק,  יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ   ּבִ

ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ טּור.  -ֲאָבל ּבִ   ּפָ
ֱהֵנית -ִאם ֶנֱהֵנית  ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ    ."ְמׁשַ

  
יא?    ַאַהּיָ

  
  : ַרבר ָאַמ 

הּו.    ַאּכּוּלְ
  

ה ּבֹו  יּנָ ֶנה, ּוָבא ַאֵחר ְוׁשִ ל ַהְמׁשַ טּור.  -ַמאי ַטֲעָמא? ּכָ   ּפָ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

א נּו ֶאּלָ ירֹות ִויָרקֹות,  :לֹא ׁשָ   ּפֵ
סּות ְוֵכִלים  יֶבת.  - ֲאָבל ּכְ   ַחּיֶ

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוֵכן ָאַמר 
הּו.    ַאּכּוּלְ

  
  ְלַטֲעֵמיּה,  ִקיׁש ֵריׁש לָ ְוָאְזָדא 

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ 
ים,  ְרׁשּות ָהַרּבִ י ָפרֹות ּבִ ּתֵ   ׁשְ

ֶכת,  ,ַאַחת ְרבּוָצה   ְוַאַחת ְמַהּלֶ
ְרבּוָצה  ֶכת ּבָ ֲעָטה ְמַהּלֶ טּוָרה,  -ּבָ   ּפְ

ֶכת  ַהּלֶ ּמְ יֶבת.  -ְרבּוָצה ּבַ   ַחּיֶ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

א נּו ֶאּלָ יר :לֹא ׁשָ   ֹות ִויָרקֹות, ּפֵ
סּות ְוֵכִלים  יֶבת.  - ֲאָבל ּכְ   ַחּיֶ

  
י יֹוָחָנן ֵלית ֵליּה  י ָפרֹות? ּדְ ֵליָמא ַרּבִ ּתֵ ׁשְ   ֵריׁש ָלִקיׁש ֲאִפיּלּו ּבִ

  
   ,לֹא, ְלעֹוָלם ִאית ֵליּה 

סּות ִחי,  -  ּכְ ִליֵמי ּוִמְתּפְ ַמְנִחי ּגְ י ּדְ   ָעְבִדי ֱאיָנׁשֵ
ֵהָמה     .ּה ָלאו אֹוְרָח  - ֲאָבל ּבְ

  
  

  רש"י
. הא דקתני מתניתין אכולהו

ברה''ר פטורה אכולהו קאי 
ואפילו אכסות וכלים דשינוי 

   הוה ותולדה דקרן:
. כגון זה שהניח כל המשנה

   כסותו וכליו ברה''ר:
. כגון זו ובא אחר ושינה בו

   שאכלתו:
. ברבוצה פטורהבעטה מהלכת 

ואף על גב דברה''ר חייבת הכא 
פטורה דכל המשנה כגון זו 

   שרבצה ברה''ר ובא אחר כו':
   . עומדין לפוש:מתפחי

  . לרבוץ:בהמה לאו אורחה
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .18
ֱהֵנית -ְוִאם ֶנֱהֵנית  " ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ    ."ְמׁשַ
  

ה    ?ְוַכּמָ
  

ה   ָאַמר:  ַרּבָ
ֵמי ָעִמיר.    ּדְ

  
  ָאַמר: ָרָבא 

זֹול עֹוִרים ּבְ ֵמי ׂשְ    .ּדְ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ ה, ּדְ ּתַ   ַרּבָ
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ָרָבא. דּתַ

  
ָווֵתיּה " ְנָיא ּכְ הּדְ ּתַ    ":ַרּבָ
ן יֹוַחיַר " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ּבִ

ְלַבד ֵמי ָעִמיר ּבִ א ּדְ ֶמת ֶאּלָ ּלֶ   . "ֵאין ְמׁשַ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ָרָבא: ּדְ ּתַ
ֱהֵנית, " ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ִאם ֶנֱהֵנית ְמׁשַ

יַצד?    ּכֵ
ֵמיֶהן,  ם ּדְ ּלֵ ׁשַ ִיים ֵאין אֹוְמִרים תְּ   ָאְכָלה ַקב אֹו ַקּבַ

א אֹוְמִדין  ֵאינֹו ָרִגיל. ֶאּלָ י ׁשֶ ָבר ָהָראּוי ָלּה, ַאף ַעל ּפִ ה, ָאָדם רֹוֶצה ְלַהֲאִכיל ִלְבֶהְמּתֹו ּדָ ּמָ   ּכַ
ָבר ָהַרע ָלּה  ין, אֹו ּדָ טּוָרה –ְלִפיָכְך, ָאְכָלה ִחטִּ   .  "ּפְ

  
  
  

  רש"י
. שאם אכלה שעורין דמי עמיר

כדי שביעתה אינו משלם לו 
אלא דמים שהיה צריך ליתן 
בקשין ובתבן להאכילה דאמר 

שי להאכילה שעורין ליה אי אפ
   אלא קשין ותבן:

. כפי שהיה דמי שעורין בזול
צריך ליקח שעורין למאכלה אם 
היה רוצה להאכילה שעורין ולא 
יתן לו כשער שבשוק דלמא 
איהו לא מאכיל לה שעורין אלא 
בזול יתן כדאמרינן בפרק מי 
שמת (ב''ב קמו:) וכל זוזא 
חשיב בארבע דנקי דהיינו שני 

   שלישי הדמים:
. להאכילה אע''פ שאינו רגיל

שעורין אלא עמיר משלם לו דמי 
שעורין כפי מה שאדם אחר רגיל 

   ליתן לבהמתו קב או קביים:
. כיון דמשערינן בדבר לפיכך

   הראוי לה:
אכלה חטים או כל דבר הרע 

. דלא נהנית פטורה ברשות לה
  הרבים:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––כ, א כ, א כ, א כ, א  .19
ֱהֵנית -ְוִאם ֶנֱהֵנית  "[  ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ]."ְמׁשַ

  
אַרב ִח ָאַמר ֵליּה  ר ָחָמאלְ  ְסּדָ   : ָרִמי ּבַ

ְייָתא.  י ַמַעּלְ ֲעָיא ָלן ִמיּלֵ ִאיּבַ ְתחּוָמא, ּדְ אֹוְרָתא ּבִ ן ּבְ ּבָ   לֹא ָהֵוית ּגַ
  

ְייָתא?  י ַמַעּלְ   ָאַמר: ַמאי ִמיּלֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְעּתֹו,  ּלא ִמּדַ ֲחַצר ֲחֵבירֹו ׁשֶ ר ּבַ   ַהּדָ
ָכר אֹו ֵאין ָצִר    יְך? ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ

  
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ָחֵצר   :ִאיֵליָמא   לֹא ַקְייָמא ְלַאְגָרא, ּדְ ּבְ
   !ֶזה לֹא ֶנֱהֶנה ְוֶזה לֹא ָחֵסר -לֹא ֲעִביד ְלֵמיַגר ּדְ ְוַגְבָרא 

  
א ַקְייָמא ְלַאְגָרא :ֶאּלָ ָחֵצר ּדְ     ,ּבְ

ֲעִביד ְלֵמיַגר    ֶזה ֶנֱהֶנה, ְוֶזה ָחֵסר!  -ְוַגְבָרא ּדַ
  

ָחֵצר   לֹא ְצִריָכא    ,לֹא ַקְייָמא ְלַאְגָראּדְ ּבְ
ֲעִביד ְלֵמיַגר   ַמאי?  - ְוַגְבָרא ּדַ

  
יךָ  ְרּתִ    ?ָמֵצי ָאַמר ֵליּה: ַמאי ִחּסַ

ְלָמא ָמֵצי ֲאַמר:      אֹו ּדִ
    !ָהא ִאיְתַהֵנית   כ,ב

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  . ַמְתִניִתין ִהיא
  

   ?ֵהי ַמְתִניִתין
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ׁש ִלי ּמֵ ׁשַ   . ְלִכי ּתְ

  
ַרְך ֵליּה.  ַקל סּוְדֵריּה ּכְ   ׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֱהֵנית" ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ    ."ִאם ֶנֱהֵנית ְמׁשַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָמֵריּה ַסְייֵעיּה.  ְבָרא ּדְ יׁש ּגַ י ְולֹא ַמְרּגִ ה לֹא ַחּלֵ ּמָ   ּכַ

יּה  ָלּה ִמיּנֵ ֵמי ְלַמְתִניִתין ִקּבְ ָלא ּדָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ    .ּדְ
  ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה ָחֵסר,  - ַהאי 

  !ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה לֹא ָחֵסר הּוא - ְוַהאי 
  

ר ָחָמא?    ְוָרִמי ּבַ
  

ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ ירֹות ּבִ    .ַאְפקּוֵרי ַמְפַקר ְלהוּ  -ְסַתם ּפֵ
  

ַנן:    ּתְ
לׁש רּוחֹוָתיו, " ְ יף ֲחֵבירֹו ִמׁשּ ּקִ   ַהּמַ

ה ,ְוָגַדר ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ִנּיָ ְ ית  ,ְוֶאת ַהׁשּ ִליׁשִ ְ יִבין אֹותוֹ  -ְוֶאת ַהׁשּ   .(בבא בתרא ד:) "ֵאין ְמַחּיְ

  רש"י
. לא היית קרוב אצלנו בתחומא

'א בתחומא שתוכל לבא. ל'
בבית המדרש. ראשון שמעתי: 
ה''ג אי נימא בחצר דלא קיימא 
לאגרא וגברא דלא עביד למיגר 
זה לא נהנה וזה לא חסר. דלא 
עביד למיגר זה שדר באותה 
חצר אינו עשוי לשכור חצרות 
לפי שמצויין לו בתים להשאיל 

   או יש לו בית אחר:
. דהא שכיחי ליה זה לא נהנה
   בתים בחנם:

. דהא לא קיימא א חסרוזה ל
   לאגרא ופשיטא דפטור:

. שהרי היה לו לשכור זה נהנה
   בית אחר:

. דחצרו קיימא וזה חסר
   להשכיר והוה מוגר לאחריני:

דלא קיימא לאגרא וגברא 
. דהוה ליה זה דעביד למיגר

   נהנה וזה לא חסר:
. הא בלאו הכי לא מאי חסרתיך

  מוגרת:
. דאי לאו חצר הא איתהנית

   ת אוגר אחריני:דידי הו
. כשתשמשני לכי תשמש לי

   שימוש אחד אומר לך:
. קיפל לו סודר כרך ליה סודרא

   שלו:
. אלמא משלמת מה שנהנית

   בתר הנאה אזלינן:
. רמי בר גברא דמריה סייעיה

   חמא:
. ההיא בעיא דאע''ג דלא דמיא

   למתניתין:
. רב חסדא מיניה ולא קיבלה

   אותביה מידי:
יסר מידי דהא . ולא חמפקר להו

   סופן לאיבוד:
. שהיה לו משלש רוחותיו

לראובן שלש שדות אצל שדה 
   שמעון משלש רוחותיו:

. ראובן את הראשונה סמוך וגדר
לשדה שמעון לבד מחיצות 
חיצונות שהיו לו בינו לשאר 
הבקעות: ואת השניה 

   והשלישית כזה:
. אין מחייבין אין מחייבין אותו

ליה  את שמעון כלום דמאי אהני
  הרי שדהו פתוחה מצד רביעית:
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יִבין אֹותֹו.  -ָהא ְרִביִעית    ְמַחּיְ
ּה  ַמע ִמיּנָ יב –ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה לֹא ָחֵסר  :ׁשְ    .ַחּיָ

  
יָפא ְיֵתיָרא.  ַרְמּתָ ִלי ֶהּקֵ ָאַמר ֵליּה: ַאּתְ ּגָ אֵני ָהָתם ּדְ   ׁשָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י יֹוֵסי ָאַמר"   : ַרּבִ
ף ְוָגַדר ֶאת ָהְרִביִעית  ִלין ָעָליו ֶאת ַהּכֹל -ִאם ָעַמד ִניּקָ   . "ְמַגְלּגְ

  
ף, ּדְ ַטֲעָמא  ַדר ִניּקָ   ּגָ

יף  טּור –ָהא ַמּקִ    .ּפָ
ּה  ַמע ִמיּנָ טּור!  -ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה לֹא ָחֵסר  :ׁשְ   ּפָ

  
אֵני ָהָתם    ,ׁשָ

י לִ  ָאַמר ֵליּה: ְלִדיִדי ַסּגִ ר זּוָזא. ּדְ ְנִטיָרא ּבַ   י ּבִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְפלּו, " ּנָ ַנִים, ׁשֶ ל ׁשְ יה ׁשֶ ִית ְוָהֲעִלּיָ   ַהּבַ

ִית ִלְבנֹות, ְוהּוא ֵאינֹו רֹוֶצה יה ְלַבַעל ַהּבַ ַעל ָהֲעִלּיָ    ,ָאַמר ּבַ
ן לֹו ְיִציאוֹ  תֵּ ּיִ ּה, ַעד ׁשֶ ב ּבָ ִית ְויֹוׁשֵ יה ּבֹוֶנה ּבַ ַעל ָהֲעִלּיָ    .(בבא מציעא קיז.) "ָתיוֲהֵרי ּבַ

ִית,  "ְיִציאֹוָתיו" ַעל ַהּבַ יב ֵליּה ּבַ ִמַחּיַ   הּוא ּדְ
ָכרוֹ 'ָהא    לֹא.  - 'ׂשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ טּור –ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה לֹא ָחֵסר " :ׁשְ   ! "ּפָ
  

ד ְעּבֵ ּתַ יה ִמׁשְ ֵביָתא ָלֲעִלּיָ אֵני ָהָתם ּדְ   .ׁשָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ְיהּוָדה"    אֹוֵמר: ַרּבִ

ְעּתֹו  ּלא ִמּדַ ֲחַצר ֲחֵבירֹו ׁשֶ ר ּבַ ָכר -ַאף ֶזה ַהּדָ   . "ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ
ּה  ַמע ִמיּנָ יב!  -ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה לֹא ָחֵסר  :ׁשְ   ַחּיָ

  
אֵני ָהָתם ָייָתא.  ,ׁשָ ָאׁשְ ֲחרּוִריָתא ּדְ ּום ׁשַ   ִמׁשּ

  
י  ַלחּוהָּ ּבֵ י ַאִמיׁשְ   , ַרּבִ

יקֹו?ָאַמר: ְוִכי ֶמה ָעׂשָ  רֹו, ּוַמה ִהּזִ   ה לֹו ּוַמה ִחּסְ
  

א ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   ָאַמר:  ַרּבִ
ָבר.  ּדָ ב ּבַ ֵ   ִנְתַייׁשּ

  
יּה  ַלחּוּה ַקּמֵ אּדְ ֲהַדר ׁשְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   . ַרּבִ

ַלְחָנא ּה ַטֲעָמא לֹא ׁשְ ִחי ּבָ ּכַ ְלחּו ִלי ְוָאְזִלי, ִאיּלּו ַאׁשְ יּה ַהאי ׁשָ    ?!ְלהוּ  ָאַמר: ּכּוּלֵ
  

ַמר    :ִאּתְ
ֲהָנא י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ּכָ   : ַרּבִ

ָכר   .ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ
הוּ  י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ָכר.    ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָלָלאּדְ ָהא  א ִמּכְ ַמר ֶאּלָ ֵפירּוׁש ִאּתְ הּו ָלאו ּבְ י ַאּבָ ַמר.  ַרּבִ   ִאּתְ

ְתַנן    :ּדִ
ׁש  ל ֶהְקּדֵ   ֲהֵרי ֶזה לֹא ָמַעל.  -ָנַטל ֶאֶבן אֹו קֹוָרה ׁשֶ

  רש"י
. הא אם היה לו הא רביעית

לראובן ד' שדות מארבע רוחות 
של שמעון וגדרן מחייבין את 
שמעון לתת את חלקו במחיצות 

   הפנימיות שבינו לראובן:
   . שמעון:זה נהנה

. ראובן שהרי יש לו וזה לא חסר
   לגדור שדהו:

. דאי לאו שדה הקיפא יתירא
שמעון בין שדותיו הוי סגי  של

ליה במחיצות חיצונות והוו כל 
שדותיו גדורים והלכך חסר הוא 

   בשבילו:
אם עמד ניקף וגדר את 

. גלי אדעתיה דניחא הרביעית
ליה בהקיפו של ראובן 
ומגלגלים עליו את הכל לתת 
את חלקו בג' מחיצות פנימיות 

   של ראובן:
. הא אם קנה מקיף הא מקיף

ית אצל שמעון עוד שדה רביע
   וגדרה פטור שמעון:

. לדידי סגי לי בנטירא בר זוזא
לא היה יכולת בידי לגדור גדר 
של אבנים וסגי לי בגדר קוצים 

   בר זוזא להבדיל ביני ובינך:
. בית של זה הבית והעלייה

והעלייה שעל גבה הויא של 
   אחר:

. מה שהוציא על הבית יציאותיו
אלמא מדיהיב ליה כל יציאותיו 

אינו מנכה לו שכר מה שעמד ו
בבית אלמא זה נהנה שהיה לו 
לשכור אחרת וזה לא חסר 
דבלאו הכי לא בעי איהו 

   למבנייה פטור הנהנה:
. שעל דבית לעלייה משתעבד

הבית לסבול העלייה הלכך הדין 
   עם זה לדור בו:

. אתנא רבי יהודה אומר כו'
קמא פליג דבעל העלייה צריך 

   להעלות שכר לבעל הבית:
. שמשחיר שחרוריתא דאשייתא

לו הכתלים הלכך חסר הוא אבל 
   בית ישן לא:

. להא בעיא שלחוה בי רבי אמי
דלעיל זה נהנה וזה לא חסר 

   מהו:
. זה עמד בבית דלא מה חסרו

   קיימא לאגרא:
   . נעיין בה:נתיישב בדבר

. לאו בהדיא לאו בפירוש אתמר
שמעה רבי אבהו מיניה דר' 

   יוחנן:
. מפרש ו קורהנטל אבן א

   במסכת מעילה דבגזבר עסקינן:
. דמעיקרא נמי לא מעל

ברשותיה הוי כי השתא ולא 
  שינוי הוא:
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  ָמַעל,  הּוא  –ְנָתָנּה ַלֲחֵבירֹו 
  ַוֲחֵבירֹו לֹא ָמַעל. 

יתֹו  ָנָאּה ְלתֹוְך ּבֵ רּוָטה.  - ּבְ ֶוה ּפְ יָה ׁשָ ְחּתֶ דּור ּתַ ּיָ   ֲהֵרי ֶזה לֹא ָמַעל, ַעד ׁשֶ
מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ

ה.  י ֲארּוּבָ יָחּה ַעל ּפִ ִהּנִ   ְוהּוא ׁשֶ
הוּ ִויֵתיב  י ַאּבָ יּה  ַרּבִ י יֹוָחָנןּדְ ַקּמֵ ֵמיּה  ַרּבִ ְ מּוֵאלּדִ ְוָקָאַמר ִמׁשּ   : ׁשְ

ְעּתֹו  :זֹאת אֹוֶמֶרת ּלא ִמּדַ ֲחַצר ֲחֵבירֹו ׁשֶ ר ּבַ ָכר.  -ַהּדָ   ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ
ַתק ֵליּה     .ְוׁשָ
ֵתיק  :ִאיהּו ָסַבר ׁשָ    .מֹוֶדה ֵליּה  -ִמּדְ

יּה כִּ  ח ּבֵ ּגַ ּגּוֵחי לֹא ַאׁשְ ה, ְד ְולֹא ִהיא, ַאׁשְ   ַרּבָ
הָאַמר ּדְ    : ַרּבָ

ַעת    כא,א ּלא ִמּדַ ׁש ׁשֶ ֵמי. ^ -ֶהְקּדֵ ַעת ּדָ ֶהְדיֹוט ִמּדַ   ּכְ
  

ַלח ֵליּה  אׁשָ ר ַזְבּדָ א ּבַ י ַאּבָ ר ָמרלְ  ַרּבִ   : ָמֵרי ּבַ
יּה  ֵעי ִמיּנֵ   : ב הּוָנאַר ֵמ ּבְ

ְעּתוֹ  ּלא ִמּדַ ֲחַצר ֲחֵבירֹו ׁשֶ ר ּבַ ָכר, אֹו לֹא?  -  ַהּדָ   ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ
יּה  ָהִכי ָנח ַנְפׁשֵ   . ַרב הּוָנאּדְ ַאּדְ

  
רָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרב הּוָנא ַרּבָ

ֵמיּה  ְ א ָמִרי ִמׁשּ   : ַרבּדְ ָהִכי ָאַמר ַאּבָ
   .ָכרֵאינֹו ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ 

ִית ֵמְראּוֵבן  ֹוֵכר ּבַ ְמעֹון.  -ְוַהׂשּ ָכר ְלׁשִ   ַמֲעֶלה ׂשָ
  

יּה  ְמעֹון ַמאי ֲעִביְדּתֵ    ?ׁשִ
  

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ְמעֹון  ל ׁשִ ִית ׁשֶ ָכר -ִנְמָצא ַהּבַ    .ַמֲעֶלה לֹו ׂשָ

  
י?!  ְרּתֵ   ּתַ

  
ַקְייָמא ְלַאְגָרא,  - ָהא    ּדְ
ָלא ַקְייָמא ְלַאְגָרא. - ָהא    ּדְ

  
   :ַמר ַנִמיִאּתְ 

ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ ר ָאִבין, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרבָאַמר  ַרּבִ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ
ְעּתֹו  ּלא ִמּדַ ֲחַצר ֲחֵבירֹו ׁשֶ ר ּבַ ָכר,  - ַהּדָ   ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ

ֵני ָהִעיר  ִית ִמּבְ ֹוֵכר ּבַ ָעִלים. ַמֲעֶלה  - ְוַהׂשּ ָכר ַלּבְ   ׂשָ
  
ָעִלים" ְייהוּ  "ּבְ    ?ַמאי ֲעִביְדּתַ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ָעִלים ָכר.  - ִנְמְצאּו לֹו ּבְ   ַמֲעִלין ָלֶהן ׂשָ

  
י ְרּתֵ    ?!ּתַ

  
ַקְייָמא ְלַאְגָרא,  - ָהא    ּדְ
ָלא ַקְייָמא ְלַאְגָרא - ָהא     .ּדְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ְסחֹוָרהָאַמר 

ְעּתֹו ַהּדָ  ּלא ִמּדַ ֲחַצר ֲחֵבירֹו ׁשֶ ָכר,  - ר ּבַ   ֵאין ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ

  רש"י
. קנייה חבירו נתנה לחבירו

דגזבר יש לו רשות ליתן וזה 
   שהוציאו לחולין מעל:

. גזבר בתוך ביתו לא מעל בנאה
   כו':

. ולא והוא שהניחה ע''פ ארובה
הוי שינוי קבעה בבנין דלא 

הלכך לא מעל עד שידור 
   תחתיה:

. מדקתני דכי דר זאת אומרת
תחתיה חייב ואע''ג דשלא 
מדעת הקדש עבד: בהקדש 
ליכא למימר שלא מדעת דדעת 
שכינה איכא הלכך כהדיוט 

  מדעת דמי:
. ועוד אין צריך להעלות לו שכר

אמר אבא מרי דהשוכר בית 
מראובן כו' ונמצאת בית של 

רה מראובן שמעון והוא שכ
   מעלה שכר לשמעון:

. בתמיה כלומר תרתי תרתי
מילי קאמר דסתרן אהדדי 
דהאי דשכר בית שמעון מראובן 
הוה ליה דר בחצר שמעון שלא 
מדעת שמעון וקאמר צריך 
להעלות לו שכר ורישא קאמר 

   אין צריך:
. מעלה שכר הא דקיימא לאגרא

לשמעון דהוה ליה זה נהנה וזה 
   חסר:

. דלא קיימא רוהדר בחצר חבי
לאגרא שלא מדעת אין צריך 

  להעלות שכר:
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ֱאַמר:  ּנֶ ּום ׁשֶ ַער"ִמׁשּ ת ׁשָ ה יּוּכַ ִאּיָ   . (ישעיה כד, יב)  61"ּוׁשְ
  

יָאַמר  ר ַרב ַאׁשִ   : ָמר ּבַ
י ּתֹוָרא.  ח ּכִ   ְלִדיִדי ֲחִזי ֵליּה, ּוְמַנּגַ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

יָתא  ָבא ָיֵתיב. ּבֵ   ְמַיּתְ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ ִציֵבי ְוִתיְבָנאּדְ  :ִאיּכָ יּה ּבְ ׁש ּבֵ ּמֵ ּתַ    .ָקא ִמׁשְ
  

ְבָרא  ָיְתֵמי. ּדְ ַההּוא ּגַ א ּדְ יְלַקְלּתָ ְדָנא ַאּקִ   ָבָנה ַאּפַ
יּה  יּה.  ַרב ַנְחָמןַאְגּבֵ ְדֵניּה ִמיּנֵ   ְלַאּפַ

  
ְעּתֹו  :ָמןֵליָמא ָקָסַבר ַרב ַנְח  ּלא ִמּדַ ֲחַצר ֲחֵבירֹו ׁשֶ ר ּבַ ָכר?  -ַהּדָ   ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ

  
יּה  ְייִרי ּבֵ ָרא ַקְרַמָנֵאי ָהוּו ּדָ ָבר מּוָעט.   ,ַההּוא ֵמִעיּקָ   ְוָיֲהִבי ְלהּו ְלָיְתֵמי ּדָ

  
ח,  ּגַ יִסיְנהּו ְלָיְתֵמי, ְולֹא ַאׁשְ ּיְ   ָאַמר ֵליּה: ִזיל ּפַ

יּה  יּה  ַרב ַנְחָמן ַאְגּבֵ ְדֵניּה ִמיּנֵ    .ְלַאּפַ
  
  
  

                                                           
61
ַער  ת ׁשָ ה ֻיּכַ ִאּיָ ה ּוׁשְ ּמָ ִעיר ׁשַ ַאר ּבָ   ִנׁשְ

  רש"י
. שד שנאמר ושאיה יוכת שער

ששמו שאיה מכתת שער בית 
שאין בני אדם דרין בו והלכך 
זה שעמד בו ההנהו. לישנא 
אחרינא בית שהוא שאוי ויחיד 
מאין אדם יוכת שער מזיקין 

   מכתתין אותו:
. בית שהוא ביתא מיתבא יתיב

בדירת בני אדם יתיב  מיושב
ישובו קיים לפי שהדרין בתוכו 
רואין מה שהוא צריך ומתקנין 

   אותו:
. בעל הבית דקמשתמש בו

בציבי ותיבנא שהיו עציו ותבנו 
בתוכו וזה הלך ודר בו משום 
שאיה ליכא הואיל ומשתמשין 
בו משום ביתא מיתבא איכא 
דאין זה ישוב וזה שדר בו יפה 

   עשה וההנהו:
. אשפה דמתרגמינן אקילקלתא

אקילקלתא מאשפות ירים 
   אביון (תהלים קיג):

. שם אומה. ל''א קרמנאי
קדמונאי קדמונים היו יושבין 
בו ומעלים שכר ליתומים והוה 

  ליה קיימא לאגרא:
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        בבבב- - - - כא, אכא, אכא, אכא, א .20
ֱהֵנית" ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ יַצד ְמׁשַ    ?ּכֵ

ֱהֵנית.  -ָאְכָלה ִמּתֹוְך ָהְרָחָבה  ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ְמׁשַ
י ָהְרָחָבה  ּדֵ יָקה -ִמּצִ ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   .ְמׁשַ
ַתח ֶהָחנּות  ֱהֵני - ִמּפֶ ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ    .תְמׁשַ
יָקה -ִמּתֹוְך ֶהָחנּות  ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ."ְמׁשַ

  
  : ַרבָאַמר 

ַמֲחֶזֶרת.    ּבְ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

טּור.    ֲאִפיּלּו ַמֲחֶזֶרת ַנִמי ּפָ
  

יב?  ִמַחּיַ ַחּת ָלּה ּדְ ּכַ מּוֵאל ֵהיִכי ַמׁשְ   ְוִלׁשְ
  

ַבְקָתּה ָלְרָחָבה ׁשְ גֹון ּדִ ִציּדֵ  ,ּכְ   י ְרָחָבה. ְוָאְזָלה ְוָקָמה ּבְ
  
  

ּה  י ַנְפׁשָ ַאּפֵ ַמֲעָתא ּבְ ַמְתֵני ְלָהא ׁשְ א ּדְ    :ְוִאיּכָ
  

  ַמֲחֶזֶרת 
  ָאַמר:  ַרב

יֶבת    .ַחּיֶ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

טּוָרה.    ּפְ
  

מּוֵאל ה" ,ְוִלׁשְ יּקָ ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ ַחּת ָלּה  "ְמׁשַ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ְבָקה ָלְרָחָבה ְוָקָמ  ׁשַ גֹון ּדְ י ְרָחָבה. ּכְ ִציּדֵ   ה ְוָאְזָלה ּבְ
  

ר ִיְצָחקְמִתיב    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֱהֵנית" ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ ַתח ַהֲחנּות ְמׁשַ   , "ִמּפֶ

ַחּתְ ָלּה  ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
ַמֲחֶזֶרת, ְוָקָאַמר (ָמר):  יָטא ּבְ ׁשִ ֱהֵנית"ּפְ ּנֶ ֶ   , "ַמה ׁשּ

ֱהֵנית" ּנֶ ֶ   ִאין,  - "ַמה ׁשּ
י ִהּזִ ֶ ה ַמה ׁשּ   לֹא!  - ּקָ

  
  הּוא מֹוִתיב ָלּה ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה: 

ֶקֶרן ָזִוית.  ַקְייָמא ּבְ   ּדְ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
יֶבת.  - ַמֲחֶזֶרת  ַחּיֶ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ּכּוּלֵ

ים ַמְקֶצה ָמקֹום ֵמְרׁשּותֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ִליִגי ּבְ י ּפְ   .ּכִ
ַמר    :ְוָהִכי ִאּתְ

  : בַר ָאַמר 
א ַמֲחֶזֶרת,  נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ים  טּוָרה.  -ֲאָבל ַמְקֶצה ָמקֹום ֵמְרׁשּותֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ּפְ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ים  יֶבת.  -ֲאִפיּלּו ַמְקֶצה ָמקֹום ֵמְרׁשּותֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ַחּיֶ
  

ְלִגי ְרׁשּותֹו ָקִמּפַ בֹור ּבִ    :ֵליָמא ּבְ
טוּ ּדְ ַרב  ְרׁשּותֹו  :ָקָסַבר ,רָאַמר ּפָ יב.  - ּבֹור ּבִ   ַחּיָ

  רש"י
. ראשה אמר רב ובמחזרת

מרחבה לצידה של רחבה ואכלה 
פירות קתני מתניתין דמשלמת 

ה מה שהזיקה אע''ג דכול
   קיימא ברחבה:

. הואיל וגוף הבהמה פטורה
קאי ברחבה דאורחה הוא 
   להחזיר ראשה ושן ברה''ר היא:

. שאין דרך וקמה בצידי רחבה
שוורים ללכת שם הלכך לאו 

   כר''ה דמי:
   . לאו אמתניתין:באפי נפשה

. שהחזירה ראשה מחזרת
   ואכלה בצידי רחבה:

. דהא פתח פשיטא במחזרת
יכא ולא חנות בתוך הרחבה ל

משכחת לה אלא במחזרת 
   וקתני מה שנהנית כו':

. חנות בקרן זוית כגון דקיימא
מבוי קטן הכלה במבוי גדול 
וקיימא חנות בראש מבוי קטן 
ומשוך קצת כלפי פנים 
וכשנכנסה בהמה ממבוי גדול 
לקטן פגעה בפירות מיד דרך 

   הלוכה דלאו מחזרת היא:
. דלא היה כ''ע לא פליגי דחייב

   חזיר ראשה לצידי רחבה:לה לה
. שכנס לתוך שלו במקצה מקום

ובנה והניח מקרקעו לרה''ר 
ושטח שם פירות ונכנסה שם 

   בהמה דרך הלוכה ואכלתן:
. רב ושמואל בחופר בור לימא

ברשותו והפקיר רשותו ולא 
הפקיר בורו קמפלגי ובפלוגתא 
דרבי ישמעאל ור''ע דפליגי בה 
לקמן בפרק שור שנגח את 

ף מט:) דרב סבר חייב הפרה (ד
ומשום הכי פטורה הך בהמה 
דזה ששטח שם פירותיו הוה 
ליה כמו בור שאם הוחלקה בהן 
בהמה חייב שהרי הפקיר רשותו 
הלכך לא היה לו לעשות כן 
וקי''ל בהמניח את הכד (לקמן 
דף ל.) כל המקלקלין ברשות 
הרבים שהזיקו חייבין לשלם 

  וכל המחזיק בהן זכה:
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מּוֵאל  יבּדְ ּוׁשְ ְרׁשּותֹו  :ָקָסַבר ,ָאַמר ַחּיָ טּור –ּבֹור ּבִ   .ּפָ
  

  ָאַמר ָלָך ַרב: 
    ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלָך:  

ְרׁשּותֹו    כא,ב ָעְלָמא ּבֹור ּבִ טּור,  -ּבְ   ּפָ
ְמָק  ִמיָנְך ּדִ ל ּכְ ָאַמר: ָלאו ּכָ אֵני ָהָכא ּדְ יַבּתְ ְלהּו ְלתֹוַראי. ְוׁשָ ים ּוְמַחּיְ ירֹוֶתָך ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ַרְבּתְ ְלהּו, ּפֵ

  
יב, וּ  ְרׁשּותֹו ַחּיָ ָעְלָמא ּבֹור ּבִ מּוֵאל ָאַמר: ּבְ   ׁשְ

ָלָמא ּבֹור ִבׁשְ יּה  ,ּדְ ְעּתֵ א ְלֵמיַמר ָלאו ַאּדַ    ,ִאיּכָ
יּה  ְעּתֵ א ְלֵמיַמר ָלאו ַאּדַ ירֹות ִמי ִאיּכָ א ּפֵ   ? ֶאּלָ

  ָהא ָחֵזי ְלהּו! 
  

ֵאי ִהיא,  ּנָ   ֵליָמא ַמֲחֶזֶרת ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֱהֵנית,  - ִמּתֹוְך ָהְרָחָבה   :ָאְכָלה" ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ְמׁשַ
י ָהְרָחָבה  יּדֵ יָקה,  - ִמּצִ ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ְמׁשַ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ י ְיהּוָדהוְ  ַרּבִ   . ַרּבִ
י יֹוֵסי י ֶאְל וְ  ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ָעָזרַרּבִ

ךְ  א ְלַהּלֵ ּה ֶלֱאכֹול ֶאּלָ ְרּכָ   . "ֵאין ּדַ
  

א א ַקּמָ ּנָ י יֹוֵסי ַהְיינּו ּתַ    !ַרּבִ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ א ַמֲחֶזֶרת ִאיּכָ    .ֶאּלָ
  

א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ֱהֵנית,  :ּתַ ּנֶ ֶ ם ַמה ׁשּ ּלֵ   ַמֲחֶזֶרת ַנִמי ְמׁשַ
 ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ י יֹוֵסי ָסַבר: ְמׁשַ יָקה. ְוַרּבִ   ִהּזִ

  
י ָעְלָמא  כּוּלֵ ַרב   - 'ַמֲחֶזֶרת'לֹא, ּדְ    ,ִאי ּכְ

מּוֵאל.  ׁשְ   ִאי ּכִ
ֵדה ַאֵחר"ְוָהָכא ּבְ  ׂשְ ְלִגי (שמות כב, ד) "ִבֵער ּבִ     :ָקא ִמיּפַ

ֵדה ַאֵחר"ָמר ָסַבר:  ׂשְ ים - "ּוִבֵער ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ    .ְולֹא ּבִ
ֵדה ַאֵח  :ּוָמר ָסַבר ׂשְ יק -  ר""ּוִבֵער ּבִ ּזִ ְרׁשּות ַהּמַ   .ְולֹא ּבִ

  
יק" ּזִ ְרׁשּות ַהּמַ    !?"ּבִ

ֵעי ְרׁשּוִתי ַמאי ּבָ יָרְך ּבִ    ?!ֵליָמא: ּפֵ
  

א  יַנְייהּו.  ּדְ ֶאּלָ א ּבֵ ֲעָיא ִאיּכָ י אֹוׁשַ   ִאיְלָפא ְוַרּבִ
   

  
  

  רש"י
. הלכך מואל סבר פטורוש

בהמה שאכלתן חייבת שהרי 
ברשות עשה ורשות הרבים נמי 

  לא הוי שאין זה דרך הילוכה:
. דלא בעלמא בור ברשותו פטור

חייבה תורה אלא על בור 
ברה''ר וכדיליף רבי ישמעאל 

   טעמיה התם:
. בעלמא בור ברשותו חייב

הואיל והפקירו והכא מ''ט 
   בהמה שאכלתן חייבת:

בור איכא למימר לאו  דבשלמא
. דשור לנטורי נפשיה אדעתיה

מבור וכיון דברשות נכנס דהא 
הפקיר רשותו חייב בעל הבור 

   אבל פירות כו':
. ואפילו הא קא חזי להו

הוחלקה בהן פטור ואע''ג דכל 
תקלה בור הוא הנ''מ ברה''ר 

   דאין לו רשות לתת שם תקלה:
. דקס''ד ר' יוסי היינו ת''ק

חבה קאי רבי דלאו אתוך הר
יוסי דלבעי לחיוביה דהא כתיב 
ובער בשדה אחר ולא ברה''ר 
אלא אצידי רחבה קאי דאין 
דרכה לאכול אלא להלך וזו 
שאכלה חייבת הלכך היינו 

   ת''ק:
. דשמעינן מחזרת איכא בינייהו

לר''מ דאמר בצידי הרחבה 
משלמת מה שהזיקה וכגון 
דאזלה וקמה בצידי רחבה אבל 

רבי יוסי אין  מחזרת לא וקאמר
דרכה להחזיר ראשה ולאכול 
אלא להלך וזו שהחזירה ואכלה 

   חייבת:
. והכא בבער בשדה אחר פליגי

ואתוך הרחבה נמי מחייב ליה 
   רבי יוסי:

. שאם ולא ברשות המזיק
הכניס פירותיו לחצר בעל הבית 
שלא ברשות ואכלתן בהמתו של 

   בעל הבית פטור:
. לימא ליה מאי בעית ברשותאי

   רא למה לי:וק
. דאמר דאילפא ורבי אושעיא

אילפא לעיל בהמה שפשטה 
צוארה ואכלה מעל גבי חבירתה 
חייבת ודר' אושעיא דאמר 
בהמה הקופצת ואכלה מתוך 

   הקופה חייבת:
. ר''מ סבר מתוך איכא בינייהו

הרחבה לעולם פטור אלא לפי 
מה שנהנית ואפילו בדאילפא 
ור' אושעיא ואתא רבי יוסי 

ין דרכה לפשוט צוארה למימר א
על חבירתה ואין דרכה לקפוץ 
מדרך ולאכול אלא להלך ואית 

  ליה דאילפא ודרבי אושעיא:
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        כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .21
ָנה             ִמׁשְ

ְברּו ֶאת ג ְוׁשָ ְפצּו ֵמראׁש ַהּגַ ּקָ ִדי ׁשֶ ֶלב ְוַהּגְ ִלים  ַהּכֶ ֵלם -ַהּכֵ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ    ,ְמׁשַ
ֵהן מּוָעִדין.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
ִדיׁש  ִדיׁש, ָאַכל ַהֲחָרָרה ְוִהְדִליק ַהּגָ ַטל ֲחָרָרה, ְוָהַלְך ַלּגָ ּנָ ֶלב ׁשֶ    :ַהּכֶ

ֵלם,  -ַעל ַהֲחָרָרה  ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
ִדיׁש  ם ֲחִצי ֵנֶזק - ְוַעל ַהּגָ ּלֵ   .  ְמׁשַ

   

ָמָרא             ּגְ

  , "ָקְפצוּ "ּדְ ָמא ַטֲע 
טּור.  - ָהא ָנְפלּו    ּפָ

אֹוֶנס  :ַאְלָמא ָקָסַבר יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחּלָ טּור.  -ּתְ   ּפָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ִלים " ְברּו ֶאת ַהּכֵ ג ְוׁשָ ְפצּו ֵמרֹאׁש ַהּגַ ּקָ ִדי ׁשֶ ֶלב ְוַהּגְ ֵלם.  -ַהּכֶ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ

טוּ  –ָנְפלּו    . "ִריןּפְ
  

ָאַמר אֹוֶנס " :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחּלָ טּור –ּתְ   . "ּפָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ יב" :ֶאּלָ א ְלֵמיַמר - " ַחּיָ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
י ּכֹוֶתל,  ִלים ְלַגּבֵ ְרִבי ּכֵ ִמּקַ גֹון ּדְ   ּכְ

ְקִפיָצה לֹא ָנְפִלי ֲעַלְייהּו,  ִכי ָקְפִצי ּבִ   ּדְ
א. וַ  יָעה ֵליּכָ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחּלָ   ֲאִפיּלּו ּתְ
  
  

ֵמיּה  ַרב ְזִבידָאַמר  ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ֲאִפיּלּו ָנְפלּו ַנִמי  ָעִמים ׁשֶ יב,  - ּפְ   ַחּיָ

ּכֹוֶתל ָרעּוַע.  ַחּתְ ָלּה ּבְ ּכַ   ַמׁשְ
  

ָנֵפיל ָאְרֵחי? א ּדְ ְעּתָ ֵעי ֵליּה ְלַאּסּוֵקי ּדַ ִאּבָ    !ַמאי ִניהּו ּדְ
אֹוֶנס"ּוְנפֹול ִאיְנהּו,  ,סֹוף לֹא ְנַפל ָאְרֵחי סֹוף יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחּלָ   הּוא!  "ּתְ

  
ּכֹוֶתל ַצר.  ,לֹא ְצִריָכא   ּבְ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. לקפוץ מפני שהן מועדין
וברשות הניזק קאמר דתולדה 

   דרגל היא:
. על החררה משלם נזק שלם

   דהוי שן ברשות הניזק:
. מפרש ועל הגדיש חצי נזק

   בגמ':
  

  גמ' 
. דאיבעי ו בפשיעהתחלת

לאסוקי אדעתיה דלמא קפצי 
   דהא אורחייהו לקפוץ:

. דהא נפלו ונפילה וסופו באונס
   לא הוה ליה לאסוקי אדעתיה:

. אמוראי פליגי הניחא למ''ד כו'
בה בפרק [המפקיד] (ב''מ ד' 

   מב.):
. טובא דמקרבי כלים לגבי כותל

דליכא תחלתו בפשיעה דאי הוו 
קפצי וכי קפצי לברא ממאני הוו 

נפול להדי כותל ואיתביר מנא 
   אנוס הוא:

. ואפילו שאפילו נפלו חייבין
למ''ד תחלתו בפשיעה וסופו 

   באונס פטור:
. משכחת לה בכותל רעוע

שמעקה הגג רעוע דאפילו לגבי 
   נפילה הוי פשיעה:

   . בתמיה:דאיבעי ליה לאסוקי
. לא נפל ארחי ונפול אינהו כו'

נפל  כלומר כיון דסוף סוף לא
  ארחי אין סופו בפשיעה:

. שמעקה הגג צר בכותל צר 
ודחוק וכי הניחם בראש הגג 
הוה ליה לאסוקי אדעתיה 
דקפצי אמעקה כדרכן (ומן 
המעקה שהוא צר נפלי) לישנא 

  אחרינא צר משופע:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .22
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ְלַמְעָלה " טָּ גּו ִמּמַ ּלְ ּדִ ִדי ׁשֶ ֶלב ְוַהּגְ טּוִרין.  -ַהּכֶ   ּפְ
ה  יִבין,  - ִמְלַמְעָלה ְלַמטָּ   ַחּיָ

גּו,  ּלְ ּדִ   ָאָדם ְוַתְרְנגֹול ׁשֶ
ה ין ִמְלַמְעָלה ְלַמטָּ ה ְלַמְעָלה  ,ּבֵ ַמטָּ ין ִמּלְ יִבין –ּבֵ   .  "ַחּיָ

  
  ְוָהַתְנָיא:    כב,א

גּו, " יּלְ ּדִ ִדי ׁשֶ ֶלב ְוַהּגְ   ַהּכֶ
ה ין ִמְלַמְעָלה ְלַמטָּ ה ְלַמְעָלה  ,ּבֵ ַמטָּ ין ִמּלְ טּוִרין –ּבֵ   ! "ּפְ

  
ְר  ָמא ּתִ אּגְ ּפָ   : ַרב ּפַ

ךְ  יְך ֵמיּפַ ַאּפֵ    .ּדְ
ְזִקיָרא א ּבִ ְלּבָ    ,ּכַ

ְסִריָכא.    ְוַגְדָיא ּבִ
  

  ִאי ָהִכי, 
אי  טּוִרים"ַאּמַ   ? "ּפְ

  
טּור  ֵלם,  - ּפָ ֶזק ׁשָ   ִמּנֵ

יִבין  ֲחִצי ֵנֶזק.   - ְוַחּיָ   ּבַ
   

  
  

  רש"י
. מנזק מלמטה למעלה פטורין

שלם וחייב בחצי נזק דמשונין 
   הן:

נמי . אדם אי אדם ותרנגול כו'
לאו אורחיה לקפוץ מלמטה 
למעלה חייב דאין באדם צד 
תמות אלא בבהמה ותרנגול 
דרכו לדלג אפילו מלמטה 

  למעלה:
   . קפיצה:בזקירא
. שנועץ צפרניו בכותל סריכא

  שאין דרכו בכך ומשונים הן:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א    ––––    כב, אכב, אכב, אכב, א .23
ִד " ַטל ֲחָרָרה, ְוָהַלְך ַלּגָ ּנָ ֶלב ׁשֶ ִדיׁש ַהּכֶ    :יׁש, ָאַכל ַהֲחָרָרה ְוִהְדִליק ַהּגָ

ֵלם,  -ַעל ַהֲחָרָרה  ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
ִדיׁש  ם ֲחִצי ֵנֶזק - ְוַעל ַהּגָ ּלֵ   ."ְמׁשַ

  
ַמר    :ִאּתְ

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ֹו  יו.  - ִאׁשּ ּום ִחּצָ   ִמׁשּ

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 
ּום ָממֹונוֹ  ֹו ִמׁשּ   .ִאׁשּ

  
י יֹוָחָנן? ְוֵריׁש לָ  ַרּבִ   ִקיׁש ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ּכְ

  
יו ִמּכֹחֹו ָקָאְזִלי.    ָאַמר ָלְך: ִחּצָ

   .ַהאי לֹא ִמּכֹחֹו ָקָאֵזיל
  

ֵריׁש ָלִקיׁש?  י יֹוָחָנן ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ּכְ   ְוַרּבִ
  

  ָאַמר ָלָך: 
א -ָממֹוָנא  ׁשָ יּה ַמּמָ    ,ִאית ּבֵ

ׁשָ  - ָהא  יּה ַמּמָ    .אֵלית ּבֵ
  

ַנן    :ּתְ
ַטל ֲחָרָרה" ּנָ ֶלב ׁשֶ ִדיׁש [ ַהּכֶ ִדיׁש, ָאַכל ַהֲחָרָרה ְוִהְדִליק ַהּגָ    :ְוָהַלְך ַלּגָ

ֵלם,  -ַעל ַהֲחָרָרה  ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
ִדיׁש  ם ֲחִצי ֵנֶזק - ְוַעל ַהּגָ ּלֵ   ]."ְמׁשַ

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ יו" :ּבִ ּום ִחּצָ ֹו ִמׁשּ יו  "ִאׁשּ    ,ֶכֶלב הּואּדְ ִחּצָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ּום ָממֹונוֹ " :ֶאּלָ ֹו ִמׁשּ ֶלב הּואּדְ ַהאי ֵאׁש ָלאו ָממֹונֹו  "ִאׁשּ    ?!ַבַעל ּכֶ

  
  ָאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: 

ַמאי ָעְסִקיַנן ַאְדָייּה ַאּדּוֵיי :ָהָכא ּבְ    ,ּדְ
ֵלם,  - ַעל ֲחָרָרה ּדְ  ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ

ֶחֶלת ם ֲחִצי ֵנֶזק,  -  ְוַעל ָמקֹום ּגַ ּלֵ   ְמׁשַ
ּה  ִדיׁש ּכּוּלָ טּור.  - ְוַעל הּגָ   ּפָ

  
י יֹוָחָנן    ?ְוַרּבִ

  
ַאְנָחּה ַאּנּוֵחי    ,ּדְ

ֶחֶלת  ,ַעל ֲחָרָרה ֵלם,  - ְוַעל ְמקֹום ּגַ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
ִדיׁש  ם ֲחִצי ֵנֶזק.  - ְוַעל ַהּגָ ּלֵ   ְמׁשַ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ן" תָּ ׁשְ ָמל ָטעּון ּפִ ים,  ּגָ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ְוָעַבר ּבִ
יָרה  ל ֶחְנָווִני ְוִהְדִליק ֶאת ַהּבִ ֵנרֹו ׁשֶ נֹו ְלתֹוְך ַהֲחנּות ְוָדְלקּו ּבְ תָּ ׁשְ יב.  - ִנְכְנָסה ּפִ ָמל ַחּיָ ַעל ּגָ   ּבַ

חּוץ  יַח ֶחְנָווִני ֵנרֹו ִמּבַ יב.  -ִהּנִ   ֶחְנָווִני ַחּיָ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר:    ַרּבִ

ֵנר ֲחנּוּכָ  טּור –ה ּבְ   .(בבא קמא סב:) "ּפָ
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ יו" :ּבִ ּום ִחּצָ ֹו ִמׁשּ יו ָגָמל הּוא.  - "ִאׁשּ   ִחּצָ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ּום ָממֹונוֹ " :ֶאּלָ ָמל הּואּדְ ַהאי ֵאׁש ָלאו ָממֹוָנא  - "ִמׁשּ   ! ?ַבַעל ּגָ
  

  ָאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: 
ַמאי ָעְסִקיַנן ּה  :ָהָכא ּבְ יָרה ּכּוּלָ ל ַהּבִ ְמַסְכֶסֶכת ּכָ    .ּבִ

  רש"י
   . השולח את הבערה:אשו

. חייבו הכתוב משום חציו
   דאיהו קעביד דהוי כזורק חץ:

. כשורו ובורו משום ממונו
שהזיקו וקס''ד דאיכא בינייהו 
כגון שהדליק בגחלת שאינו שלו 
דלרבי יוחנן חייב דחציו הן 

   ולר''ל פטור דלאו ממונו הוא:
. דאש מאליה האי לאו מכחו

   הולכת ודולקת למרחוק:
. דשלהבת הא לית ביה ממשא

היא המזקת דאין לה ממש 
הלכך כי חייביה רחמנא משום 

   ו הוא דחייביה:חצי
. דהוה ליה חציו דכלב הן

צרורות הלכך משלם ח''נ ואדם 
המדליק מש''ה חייב נ''ש שאין 

   דין צרורות באדם:
. אלא לאו ממונו דבעל כלב הוא

   דבעל חררה:
   . שזרקו:דאדייה אדויי

. מקום שנפלה ועל מקום גחלת
   גחלת שם:

. דצרורות הן משלם חצי נזק
ינא והכלב עשאן. לישנא אחר

   דמשונה הוא:
. דאשו ועל גדיש כוליה פטור

משום ממונו והאי לאו ממונו 
הוא וצרורות ליכא למימר דהא 
ממקום גחלת ואילך דלקה אש 
מאליו ומשום הכי אוקמה 
בדאדייה אדויי דאי אנחה עם 
החררה כי אורחיה לא מצי 
למיתני ח''נ אמידי דאמקום 
גחלת חייב נזק שלם דאורחיה 

   ה עם הגחלת:הוא ליטול חרר
. דאמר אשו משום ור' יוחנן

חציו מוקים לה בדאנחה כי 
אורחיה דעל חררה נ''ש דשן 
היא ואמקום גחלת נ''ש 

   דאורחיה היא ובידים עבד:
. דחציו ואגדיש כוליה ח''נ

 דכלב הוא והיינו צרורות:
   . בית גדול:בירה

. שמצוה בנר חנוכה פטור
   להניחה ברה''ר לפרסומי ניסא:

. אלא ונו דבעל גמל הואלאו ממ
   דחנווני:

. במסכסכת את כל הבירה
שהגמל עובר בפני כל הבירה 
ומסכסכו דהא ודאי הוי כולו 
כמקום גחלת אבל בעלמא 
שהאש הולכת מאליה לאו חציו 

   הן:
  . מדלקת:מסכסכת
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  ֵאיָמא ֵסיָפא:  ,ִאי ָהִכי

חּוץ " יַח ֶחְנָווִני ֵנרֹו ִמּבַ יב -ִאם ִהּנִ   . "ֶחְנָווִני ַחּיָ
ְמַסְכֶסֶכת  יב?  -ְוִאי ּבִ אי ַחּיָ   ַאּמַ

  
ָעְמָדה.  ׁשֶ   ּבְ

  
ן   - ָעְמָדה ְוִסְכְסָכה ּכֵ ל ׁשֶ טּור ּוַב ּדְ ּכָ יבֶחְנָווִני ּפָ ָמל ַחּיָ   !ַעל ּגָ

  
ר ָמנֹוַח ָאַמר  ֵמיּה  ַרב הּוָנא ּבַ ְ   : ַרב ִאיָקאּדְ ִמׁשּ

ַמאי ָעְסִקיַנן יל ֵמיֶמיָה.   :ָהָכא ּבְ ָעְמָדה ְלַהּטִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
א    כב,ב יב,  - ֵריׁשָ ָמל ַחּיָ ַעל ּגָ   ּבַ

ְטִעיָנה. ּדְ  י ּבִ ֵעי ֵליּה ְלַאּפּוׁשֵ   לֹא ִאיּבָ
יב,  ֶחְנָווִני - ֵסיָפא    ַחּיָ

ַראי. ּדְ  ֵעי ֵליּה ְלַאּנּוֵחי ֵנרֹו ֵמַאּבָ   לֹא ִאיּבָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִדיׁש, " ְדִליק ֶאת ַהּגָ   ַהּמַ

פּות לֹו,  ִדי ּכָ   ְוָהָיה ּגְ
ַרף ִעּמֹו  יב.  - ְוֶעֶבד ָסמּוְך לֹו, ְוִנׂשְ   ַחּיָ

פּות לֹו,    ֶעֶבד ּכָ
ַרף ִעּמֹו  טוּ  –ּוְגִדי ָסמּוְך לֹו ְוִנׂשְ   . (בבא קמא סא:) "רּפָ

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ יו" :ּבִ ּום ִחּצָ ֹו ִמׁשּ טּור.  "ִאׁשּ ּום ָהִכי ּפָ   ִמׁשּ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ּום ָממֹונוֹ " :ֶאּלָ ֹו ִמׁשּ טּור?  -  "ִאׁשּ אי ּפָ   ַאּמַ

יב ָלא ִמיַחּיַ א, ָהִכי ַנִמי ּדְ    ?!ִאיּלּו ָקַטל ּתֹוֵריּה ַעְבּדָ
  

ן ָלִקיׁש: ָאַמר ָלְך ַרּבִ  ְמעֹון ּבֶ   י ׁשִ
ַמאי ָעְסִקיַנן ל ֶעֶבד,  :ָהָכא ּבְ גּופֹו ׁשֶ ית ּבְ ִהּצִ ׁשֶ   ּכְ

יּה  ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ ָקם ֵליּה ּבִ    .ּדְ
  

  ִאי ָהִכי, ַמאי ְלֵמיְמָרא? 
  

   ,לֹא ְצִריָכא
ְגִדי  ַחד –ּבִ    ,ּדְ
ַחד –ְוֶעֶבד    .ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֵעיָרה ּבְ " ֹוֵלַח ֶאת ַהּבְ יֵני ָאָדם,  - ַיד ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטןַהׁשּ טּור ִמּדִ   ּפָ
ַמִים ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ   . (בבא קמא נט:) "ְוַחּיָ

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ יו" :ּבִ ּום ִחּצָ ֹו ִמׁשּ יו  - "ִאׁשּ   ֵחֵרׁש הּוא. ּדְ ִחּצָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ּום ָממֹונוֹ  :"ֶאּלָ ֹו ִמׁשּ יב?!ּדְ ֹורֹו ְלֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ָהִכי ַנִמי ִאיּלּו ָמַסר ׁש  - " ִאׁשּ   לֹא ִמיַחּיַ

  
ַמר ֲעָלּה     :ָהא ִאּתְ

ֵמיּה  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ְ הּדְ ִמׁשּ   : ִחְזִקּיָ
ה,  ֶחֶלת ְוִליּבָ ַסר לֹו ּגַ ּמָ ׁשֶ א ּכְ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ְלֶהֶבת  יב.  - ֲאָבל ָמַסר לֹו ׁשַ   ַחּיָ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ִרי ֶהיזֵּ     .ָקאּבָ
  

י יֹוָחָנן ָאַמר:    ְוַרּבִ
טּור,  ְלֶהֶבת ּפָ   ֲאִפיּלּו ׁשַ

יב ַעד ּדְ ָקָסַבר: ְצָבָתא  ֵרים, לֹא ִמיַחּיַ ָרָגאּדְ ֵחֵרׁש ָקא ּגָ א ּוׁשְ ְווָזא ִסיְלּתָ    .ָמַסר ֵליּה ּגַ

  רש"י
. עמד הגמל במקומו בשעמדה

וסכסך את כל הבירה שהיתה 
ה חבילתו גדולה כנגד כל הביר

והגמרא לא שבק לאסוקי 
   למילתיה ופרכיה:

. שהיה לו למהר ולנהגה כל שכן
   שלא תסכסך:

. דאנוס בעמדה להטיל מימיה
  הוא וסכסכה: 

. גמליה בטעינה עד לאפושי
   שתכנס לתוך החנות:

   . לגדיש:והיה גדי כפות לו
   . לגדיש:ועבד סמוך לו

. אגדי ואגדיש ונשרף עמו חייב
ה בשביל לפי שאין לו דין מית
   העבד שהיה לו לברוח:

עבד כפות לו וגדי סמוך לו 
. אגדי ואגדיש ונשרפו עמו פטור

דקם ליה בדרבה מיניה שההורג 
העבד נהרג דכתיב נקם ינקם 
(שמות כא) והאי דנקט גדי 
משום דמוקמינן לקמן בגדי 
דחד ועבד דחד דבגדיש ועבד 
ליכא לאוקמי הכי דאורחא 
דמלתא לשדורי איניש עבדיה 
לשמור גדישו ואיידי דנקט גבי 
עבד כפות וסמוך נקט גבי גדי 
כפות וסמוך ואע''ג דבגדי אין 
לומר היה לו לברוח שהרי אין 
בו דעת ואם אינו כפות וסמוך 
נמי חייב כדאמרינן בשילהי 

   פרקין (דף כז.) שורו כממונו:
אם קטל תוריה עבדא ה''נ דלא 

. ממון הא כתיב כסף ליחייב
תן לאדוניו שלשים שקלים י

   (שם):
. דהא שהצית בגופו של עבד

   ודאי ממש הרגו:
. בגדי דחד ועבדא דחד

ואיצטריך לאשמועינן דאע''ג 
דאין חייב מיתה בשביל הגדי 

   מפסיד בעל הגדי:
אילו מסר שורו לחרש ה''נ דלא 

. הא אמרינן בפ''ק (ד' י.) מיחייב
חומר בשור מבאש שאם מסרו 

   לחרש חייב:
חרש דלא דמי . הגחלת וליבה

לשור דשור מזומן להזיק אבל 
הא דגחלת חרש עביד ליה 

   להיזק:
. מזומן היזיקו והוי ברי היזיקא

   כשורו:
ור' יוחנן אמר אפילו שלהבת 

. ור' יוחנן לטעמיה דאמר פטור
אשו משום חציו והכא חציו 

   דחרש הן:
   . עצים יבשים:גווזא

. עצים קטנים דקים וסילתא
  :דהאי ודאי פושע הוא
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  : ָרָבאָאַמר 

י יֹוָחָנן.  יע ֵליּה ְלַרּבִ   ְקָרא ּוַמְתִניָתא ְמַסּיַ
  

   - " ְקָרא"
ְכִתיב י ֵתֵצא ֵאׁש" :ּדִ ֵצא ֵמַעְצָמּה,  -  (שמות כב, ה) "ּכִ   ּתֵ

ֵעָרה"" ְבִער ֶאת ַהּבְ ם ַהּמַ ּלֵ ּה  - ְיׁשַ ַמע ִמיּנָ יו.  :ׁשְ ּום ִחּצָ ֹו ִמׁשּ   ִאׁשּ
  

   – "ַמְתִניָתא"
ַתְנָיא    :ּדְ

תּוב" כג,א ַתח ַהּכָ ִנְזֵקי גּופֹו, ^  ּפָ ים ּבְ ִנְזֵקי ָממֹונֹו, ְוִסּיֵ   ּבְ
ֹו ל יו - ֹוַמר ְלָך: ִאׁשּ ּום ִחּצָ   . "ִמׁשּ
  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָיא ֵליּה לְ  ֵייַקׁשְ   : ַאּבַ
ָאַמר יו" :ְלַמאן ּדְ ּום ִחּצָ ֹו ִמׁשּ ַחּתְ ָלּה  - " ִאׁשּ ּכַ ָפַטר ַרֲחָמָנא, ֵהיִכי ַמׁשְ ֵאׁש ּדְ    ?ָטמּון ּבָ

  
ֵליָקה ְלאֹותֹו ָחֵצר, ְוִניָחא ֵליּה  ְפָלה ּדְ ּנָ גֹון ׁשֶ   , ּכְ

ֵליָקה, וְ  ּלא ֵמֲחַמת ּדְ ֵדר ׁשֶ   ָנְפָלה ּגָ
ָחֵצר ַאֶחֶרת.  יָקה ּבְ   ְוָהְלָכה ְוִהְדִליָקה ְוִהּזִ

יו.  לּו ֵליּה ִחּצָ ָהָתם ּכָ   ּדְ
  

לּוי ,ִאי ָהִכי יו ַנִמי ,ְלִעְנַין ּגָ לּו ֵליּה ִחּצָ   !ּכָ
  

א יו ,ֶאּלָ ּום ִחּצָ ִאית ֵליּה ִמׁשּ ּום ָממֹונֹו.  ִאית ֵליּה ַנִמי ,ְלַמאן ּדְ   ִמׁשּ
ָדָרּה  ָהָיה לֹו ְלגֹוְדָרּה, ְולֹא ּגְ   .ּוְכגֹון ׁשֶ

יּה  ַאּפֵ ָהָתם ׁשֹורֹו הּוא ְולֹא ְטַפח ּבְ    .ּדְ
  

יו ּום ִחּצָ ִאית ֵליּה ִמׁשּ ַמאן ּדְ ּום ָממֹונֹו,  ,ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ   ִאית ֵליּה ַנִמי ִמׁשּ
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

ָבִרים.   ָעה ּדְ ַאְרּבָ יבֹו ּבְ   ְלַחּיְ
  
  

  רש"י
. משמע וליכא לאוקמי תצא מעצמה

קרא כשהדליק הוא עצמו גדישו של 
חבירו אלא בתוך שלו הדליק והאש 
הלכה מעצמה ואפילו הכי קרי מבעיר 
את הבערה כאילו הדליקו בעצמו אלמא 

  אשו משום חציו: 
. דכתיב כי תצא אש בנזקי ממונו

   דמשמע מעצמה:
   . דקרי ליה מבעיר:בנזקי גופו

. אילו אדם זורק חץ היכי משכחת לה
והזיק בטמון לא מיחייב בנזק הא 
קיימא לן בהאי פירקין (דף כו:) פצע 
תחת פצע לחייב את השוגג כמזיד ואונס 
כרצון. לישנא אחרינא האי חץ לעולם 

   בטמון הוא נכנס ומזיק. ולא שמעתי:
   . ומשני לה הכי:וניחא ליה
   . של חצר:ונפלה גדר

. דאי מחמת דליקה קהשלא מחמת דלי
   חציו הם:

. שבשעה שהדליק האש דכלו לו חציו
דהיינו זריקת חץ לא היה ראוי להזיק 

   בחצר אחרת:
. והיכא אית ליה נמי משום ממונו

דליכא לחיוביה משום חציו ואיכא 
לחיוביה משום ממונו מחייבינן ליה 
הלכך לענין גלוי אע''ג דכלו לו חציו 

   חייב משום ממונו:
. בטרם תעבור שהיה לו לגודרה וכגון

הדליקה שם היה לו שהות ויכול 
   לגודרה:

. דאע''ג דליכא לחיוביה ולא גדרה
אהבער ראשון מתחייב על שם סופו 

   שלא שימר גחלתו לגדור בפניה:
. הרי זה שורו הוא ולא טפח באפיה

ככונס שורו לדיר ולא נעל בפניו ויצא 
והזיק: וכי מאחר דמאן דאית ליה 

חציו אית ליה נמי משום ממונו משום 
מאי בינייהו. היכא דגחלת שלו היתה 
מאי איכא בין ר' יוחנן דמחייב ליה 
משום תרתי לר''ל דלא מחייב ליה אלא 
משום חדא דהא על כרחך היכא דגחלת 
שלו נמי פליגי דהא אמרן לעיל לרבי 
יוחנן אשו משום חציו אלמא באשו נמי 
 פליגי היכא דגחלת שלו בשלמא עד

השתא דשמעינן משום חציו דוקא ולאו 
משום ממונו וכדאמרת ממון אית ביה 
מששא הא לית ביה מששא איכא 
בינייהו היכא דאיתיה ממונו וליתיה 
חציו כי הך דנפלה גדר דכלו לו חציו 
דלמ''ד משום חציו דוקא פטור אבל 

   השתא דלתרוייהו חייב מאי בינייהו:
ו . למ''ד משום חצילחייבו בד' דברים

נמי מחייבינן ליה אם שרף אשו יד אדם 
חייב בארבעה דברים נזק וצער ריפוי 
ושבת אבל בבושת לא דאמרינן בשילהי 
פירקין אינו חייב על הבושת עד שיהא 
מתכוין אבל ד' דברים חייב דפשיעה 
היא דהוה ליה לאסוקי אדעתיה שהרוח 
מוליכתה וכדאמרינן בשילהי פירקין 

חייב בד' דברים נפל מן הגג ברוח מצויה 
ופטור על הבושת למ''ד משום ממונו 
פטור והוא הדין נמי דאיכא בינייהו כל 
הני דלעיל כלב וגמל דלמ''ד משום חציו 
חייב דהא ממונו אע''ג דלאו חציו וחציו 
אע''ג דלאו ממונו אית ליה ולמאן דלית 
ליה חציו פטור אא''כ מסכסכת 
כדאוקימנא לעיל והאי דנקט ד' דברים 

ם דאפילו היכא דהגחלת שלו משו
משמע לו דיש חילוק בדבריהם ועוד 
דמילתא דשכיח היא מפי המורה 

  שמעתי אבל לשון ראשון נראה לי:
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        בבבב----כג, אכג, אכג, אכג, א .24
ם" ּלֵ ֵלם, [ ַעל ַהֲחָרָרה ְמׁשַ   ֵנֶזק ׁשָ

ִדיׁש  ם ֲחִצי ֵנֶזק - ְוַעל ַהּגָ ּלֵ   ]."ְמׁשַ
  

יב    ?ַמאן ַחּיָ
ֶלב.  ַעל ּכֶ   ּבַ

  
ֶחֶלת!  ַעל ּגַ יב ַנִמי ּבַ   ְוִליַחּיַ

  
ַחְלּתֹו.  ר ּגַ יּמֵ ִ ׁשּ ׁשֶ   ּבְ

  
יּמֵ  ִ ׁשּ ׁשֶ ֶלב ָהָתם? ִאי ּכְ ֵעי ּכֶ ַחְלּתֹו ַמאי ּבָ   ר ּגַ

  
ָחַתר.  ׁשֶ   ּבְ

  
ֵריּה ָאַמר  י ָמִרי ּבְ ֲהָנאּדְ ַרּבִ   : ַרב ּכָ

ֶלב.  :זֹאת אֹוֶמֶרת ָלתֹות ֲחתּורֹות ֵהן ֵאֶצל ּכֶ   ְסַתם ּדְ
  
  
  ?ָאְכָלה ֵהיָכאּדַ 

ָעְלָמא ּדַ  :ִאיֵליָמא ָגִדיׁש ּדְ ֵעיַנן  - ֲאְכָלה ּבְ ֵדה ַאֵחר""ּוִבֵער בִּ ָהא ּבָ א(שמות כב, ד)  62ׂשְ    !, ְוֵליּכָ
  

ָגִדיׁש ּדַ לֹא ְצִריָכא     .ַבַעל ֲחָרָרהּדְ ֲאְכָלה ּבְ
  

ְפׁשֹוט   כג,ב י ָפָרה  ּדְ ּתִ ֵמי^ּפִ ק ּדָ יּזָ ֲחַצר ַהּנִ    .ּכַ
ֵמי  יק ּדָ ּזִ ֲחַצר ַהּמַ ִאי ּכַ אי - ּדְ ַכְלּבַ פּוָמא ּדְ ְך ּבְ ֵעי ִרְפּתָ    .ֵליָמא ֵליּה: ַמאי ּבָ

  
ֲעָיא ְלהוּ  ִאיּבַ    :ּדְ

ָרה,  י ּפָ   ּפִ
ֵמי ק ּדָ יּזָ ֲחַצר ַהּנִ    ,ּכַ

ֵמי?  יק ּדָ ּזִ ֲחַצר ַהּמַ   אֹו ּכַ
  

ֵמי :ְוִאי ָאְמַרּתְ  יק ּדָ ּזִ ֲחַצר ַהּמַ ַחּת ָלּה?  - ּכַ ּכַ יב ַרֲחָמָנא ֵהיִכי ַמׁשְ ַחּיֵ ן ּדְ   ׁשֵ
  

ֵריּה ָאַמר  ֲהָנאּדְ ַרב ָמִרי ּבְ   : ַרב ּכָ
גֹון ׁשֶ  ירֹות ַלֲהָנָאָתּה. ּכְ ָפה ּפֵ כֹוֶתל ַלֲהָנָאָתּה, ְוִטּנְ ָכה ּבְ ְתַחּכְ   ּנִ

  
  : ָמר זּוְטָראַמְתִקיף ָלּה 
ֵעיָנא  ּמֹו"ְוָהא ּבָ ָלל ַעד תֻּ ר ְיַבֵער ַהּגָ ֲאׁשֶ א(מלכים א יד, י)  63"ּכַ    ., ְוֵליּכָ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

ף ַצְלֵמי.  ׁשָ   ּדְ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ָפְסֵע  ּסּוֵעי. ּדְ   י ּפַ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֶלב, " ה ּבֹו ֶאת ַהּכֶ יסָּ   ׁשִ
ָחׁש  ה ּבֹו ֶאת ַהּנָ יסָּ טּור –ׁשִ   . (סנהדרין עו:) "ּפָ

                                                           
62
לֵּ   ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ   םּכִ
63
יָלֵכן הִ   ָרֵאל ּוִבַעְרּתִ ִיׂשְ ִקיר ָעצּור ְוָעזּוב ּבְ ין ּבְ ּתִ י ְלָיָרְבָעם ַמׁשְ ית ָיָרְבָעם ְוִהְכַרּתִ ּמוֹ  ְנִני ֵמִביא ָרָעה ֶאל ּבֵ ָלל ַעד ּתֻ ר ְיַבֵער ַהּגָ ֲאׁשֶ   ַאֲחֵרי ֵבית ָיָרְבָעם ּכַ

  רש"י
. אמתניתין מאן חייב בעל הכלב

מהדר דקתני על הגדיש משלם 
   חצי נזק:

. ה''ג וליחייב נמי בעל הגחלת
דהא בין מר ובין מר משום 

כך לר' יוחנן ממונו אית להו הל
דאמר לעיל על הגדיש משלם 
חצי נזק דצרורות הן לשלם בעל 
הגחלת חצי האחר דהא ממונו 
הוא וריש לקיש דאמר על 
הגדיש כולו הוי פטור לשלם 
בעל הגחלת כוליה וקס''ד 

   דגחלת דחד וחררה וגדיש דחד:
. שנעל דלתות בששימר גחלתו

   ביתו יפה ואונס הוא:
כלב  . מדחייב לבעלזאת אומרת

אחררה נזק שלם אלמא לאו 
   שינוי הוא זה שחתר את הדלת:

דסתם דלתות חתורות הן אצל 
. ולא תימא משונה הוא הכלב

   ופלגא נזקא משלם:
. אמאי משלם בגדיש דעלמא

חררה הא שן הוא ובעינן שדה 
   אחר דניזק וליכא:

   . דמדקא משלם חררה:תפשוט
. של מזיק האוכלת דפי פרתו

  בחצר הניזק:
. ושדה אחר ר הניזק דמיאכחצ

   קרינא ביה:
. גמרא קמהדר ואי אמרת כו'

כלומר אמאי מספקא לך 
פשיטא דכחצר הניזק דמי דאי 
כחצר המזיק דמי א''כ שן 
   דחייב רחמנא היכי משכחת לה:

. דתולדה דשן נתחככה בכותל
היא אבל שן ממש לא דאמר 

   ליה פי פרתי רשותי היא:
ן . ע''י גלגול כעיוטנפה פירות

שעושין סוסים וחמורים ובלעז 
   וולט''ר:

. דמכליא והא בעינן עד תומו
קרנא דהא ובער זה השן מיבער 
הגלל עד תומו נפקא לן בפ' 
קמא (דף ב:) והכא ליכא תומו 

   שעדיין האבנים והפירות בעין:
. כשנתחככה בכותל דשף צלמי

מחקה צורה שעליו דאיכא 
   תומו:

. כשנתגלגלה על דפסעי פסועי
רות תחבתן בטיט ואי אפשר הפי

ללקטן. לישנא אחרינא דפסאי 
פסואי כמו פסו אמונים (תהלים 
יב) כלומר ששפכה משקה 

  בגלגולה דכליא ופסיא קרנא:
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טּור    ?ַמאן ּפָ
ה  ּסֶ טּור,  -ְמׁשַ   ּפָ

יב  ֶלב.  -ְוַחּיָ ַעל ּכֶ   ּבַ
ֵמי  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  יק ּדָ ּזִ ֲחַצר ַהּמַ ֵעי ָיְד  -ּכַ אי? ֵליָמא ֵליּה: ַמאי ּבָ ַכְלּבַ פּוֵמיּה ּדְ   ָך ּבְ

  
ה ּסֶ טּור ַאף ְמׁשַ   .ֵאיָמא: ּפָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ֵקיּה ְלִניֵביה ְוַסְרֵטיּה.  ַאּפְ   ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָחׁש, " יְך ּבֹו ֶאת ַהּנָ ִ   ִהׁשּ

י ְיהּוָדה יב -  ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ
  . (סנהדרין עו:) "ּפֹוְטִרים – ֲחָכִמיםוַ 

ר ַיֲעקֹ ַרב ַא ְוָאַמר    : בָחא ּבַ
יְמֵצי לֹוַמר ּתִ ׁשֶ    ,ּכְ

י ְיהּוָדה  יו הּוא עֹוֵמד,  -ְלִדְבֵרי ַרּבִ יּנָ ין ׁשִ   ֶאֶרס ָנָחׁש ּבֵ
יׁש   ,ְלִפיָכךְ  ַסִייף,  - ַמּכִ   ּבְ

טּור.  -ְוָנָחׁש    ּפָ
  ֶאֶרס ָנָחׁש ֵמַעְצמֹו ֵמִקיא,  - ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים

ְסִקיָלה,  - ָנָחׁש   ,ְלִפיָכךְ    ּבִ
יׁש  טּור.  - ְוַמּכִ   ּפָ

ֵמי  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  יק ּדָ ּזִ ֲחַצר ַהּמַ י ָפָרה ּכַ ֵחיַוואי - ּפִ פּוָמא ּדְ ֵעי ָיְדָך ּבְ    ?ֵליָמא ֵליּה: ַמאי ּבָ
  

  ָלא ָאְמִריַנן.  -ְלִעְנַין ְקָטָלא 
  

יְמָרא    ?ּוְמָנא ּתֵ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ּלא ּבִ " ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ ְכָנס ַלֲחַצר ּבַ   ְרׁשּות, ַהּנִ

ִית, ּוֵמת ַעל ַהּבַ ל ּבַ    ,ּוְנָגחֹו ׁשֹורֹו ׁשֶ
ֹור  ְסִקיָלה,  - ַהׁשּ   ּבִ

טּוִרים ִמן ַהּכֹוֶפר -ּוְבָעִלים    . "ּפְ
טּוִרין ִמן ַהּכֹוֶפר" ָעִלים ּפְ    ?ַמאי ַטֲעָמא -  "ּבְ

ֵעית?  ְרׁשּוִתי ַמאי ּבָ ָאַמר ֵליּה: ּבִ   ּדְ
ְרׁשּוִתי ֵליָמא ֵליּה: ַמאי ,ׁשֹורֹו ַנִמי ֵעית ּבִ   ?ּבָ

א ְלִעְנַין ְקָטָלא ָלא ָאְמִריַנן.    ֶאּלָ
  
  
  

  רש"י
. דגרמא בנזקין פטור משסה

   פטור:
. שהוציא שיניו דאפקיה לניביה

וסרטו דלא הכניס ידו לתוך 
   פיו:

. שנטל את השיך בו את הנחש
בידו והגיע פיו ליד חבירו הנחש 

   עד שנכנסה לתוכו ונשכו ומת:
   . מיתה:מחייב

. ובלא כוונת בין שיניו עומד
   הנחש יצא הארס:

. דהוה ליה לפיכך מכיש בסייף
כאילו הרגו בסייף שהורג ממש 

   הוא ולא גורם:
. כדין שור הורג נחש בסקילה

אדם דכתיב השור יסקל (שמות 
   כא):

   חש:. הריגת נלענין קטלא
. מאי בעי ידך כו' לא אמרינן

ואפילו כחצר המזיק דמיא אינו 
פטור אלא נהרג אלא לענין 
נזקין אמרינן מאי בעית ברשותי 
כדתנן בפ''ק (דף ט:) חוץ 
מרשות המיוחדת למזיק 
ומיבעיא לן פי פרה אי כחצר 
המזיק דמי או לא עד דפשיטנא 

  לה מכלב שנטל חררה:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .25
ֲהוּו ַמְפְסִדי ֵליּה לְ  ְרּבּו ּדַ ֵבי ּתַ י ּדְ   . ַרב יֹוֵסףָהְנהּו ִעיּזֵ

ֵייָאַמר ֵליּה לְ  ִליְצְנִעיְנהּו. ַאּבַ   : ִזיל ֵאיָמא ְלהּו ְלָמַרְייהּו ּדְ
אי ֵאיִזיל?   ָאַמר ֵליּה:    ַאּמַ

ַאְרֵעיּה.  ֵדיָרא ּבְ ִאי ָאֵזיְלָנא ָאְמִרי ִלי: ִלְגּדֹור ָמר ּגְ   ּדְ
  

ַחת ָלּה  ּכַ יב ַרֲחָמָנא ֵהיִכי ַמׁשְ ַחּיֵ ן ּדְ ַדר, ׁשֵ   ?ְוִאי ּגָ
  

ָחְתָרה ׁשֶ    .ּכְ
  

ֵליְלָיא.  ,ִאי ַנִמי ָנֵפיל ּגּוָדא ּבְ   ּדְ
  

יָמא  ַרב יֹוֵסףַמְכִריז  הְוִאיּתֵ   : ַרּבָ
ָסְלִקין ְלֵע  ָאה: ּדְ   יָלא ּוְדָנְחִתין ְלַתְחּתָ

ַמְפְסִדי,  ׁשּוָקא ּדְ י ּדְ   ָהֵני ִעיּזֵ
ֵרי ּוְתָלָתא ִזְמִנין,  ָמַרְייהּו ּתְ   ַמְתִריַנן ּבְ

   ,ָצֵיית –ִאי ָצֵיית 
ל זּוָזְך.   - ְוִאי לֹא  א ְוַקּבֵ ַסְחּתָ יב ַאּמָ   ָאְמִרין ֵליּה: ּתִ

   
  
  

  רש"י
   ה:. שם משפחבי תרבו

. מבבל לארץ דסלקין לעילא
   ישראל:

. מארץ ישראל ודנחתין לתחתא
   לבבל הוו בקיאין בדין זה:

. דקצבי דקיימי עיזי דשוקא
לשחיטה אלא דמשהו להו עד 

   יומא דשוקא:
. אי מפסדן מתרינן במרייהו

   אפילו ברשות הרבים:
. מקום מעמד תיב אמסחתא

   הקצבים:
. אפילו ביומא דלאו וקביל זוזך

שוקא שחיט להו הואיל ד
  ולשחיטה קיימן:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––כג, ב כג, ב כג, ב כג, ב  .26
ָנה         ִמׁשְ

  ם ְוֵאיזֹו מּוָעד? ֵאיֶזהּו תָּ 
  

ה ָיִמים.  - מּוָעד  לׁשָ ֵהִעידּו ּבֹו ׁשְ ל ׁשֶ   ּכָ
ם  ה ָיִמים,  - ְותָּ לׁשָ ֲחזֹור ּבֹו ׁשְ ּיַ ֶ   ִמׁשּ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָעִמים.  - מּוָעד  ה ּפְ לׁשָ ֵהִעידּו ּבֹו ׁשְ   ׁשֶ
ם  ינֹוקֹות ְמ  - ְותָּ הּו ַהתִּ ּיְ ל ׁשֶ ין ּבֹו ְוֵאינֹו נֹוֵגַח ּכָ ְמׁשִ   .  ַמׁשְ

   

ָמָרא             ּגְ

י ְיהּוָדהּדְ ַמאי ַטֲעָמא     ?ַרּבִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
מֹ    ַחד,  -  (שמות כא, לו) 64ל""תְּ

מֹ  ֵרי  -  ל""ִמתְּ   ּתְ
ְלׁשֹם" ָלָתא,  - "ׁשִ   ּתְ

ָעָליו" ְמֶרּנּו ּבְ   ֲאָתאן ִלְנִגיָחה ְרִביִעית.  - "ְולֹא ִיׁשְ
  

   ָאַמר: ָרָבא
מֹ  מֹ "תְּ    ,ַחד – ל"ל" "ִמתְּ

ְלׁשֹ  ֵרי,  - ם""ׁשִ   ּתְ
ְמֶרּנּו" ָנא  -  "ְולֹא ִיׁשְ יב.  ָהִאיּדָ   ַחּיָ

  
י ֵמִאיר, ַמאי ַטְעֵמ     יה?ְוַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ֵמִאירָאַמר "   :  ַרּבִ
יב,  -ִריֵחק ְנִגיחֹוָתיו  כד,א   ַחּיָ

ן? - ֵקיֵרב ְנִגיחֹוָתיו  ּכֵ ל ׁשֶ    !לֹא ּכָ
  יּה: ָזָבה ּתֹוִכיַח, ָאְמרּו ֵל 

  ְטֵמָאה,  - ִריֲחָקה ְרִאּיֹוֶתיָה 
  ְטהֹוָרה!  - ֵקיְרָבה ְרִאּיֹוֶתיָה 

זֹובֹו" ָאַמר ָלֶהן: ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר: ְהֶיה ֻטְמָאתֹו ּבְ   , (ויקרא טו, ג) 65"ְוזֹאת תִּ
ָיִמים ָבה ּבְ ְרִאּיֹות, ְוֶאת ַהּזָ ב ּבִ תּוב ֶאת ַהּזָ ָלה ַהּכָ   . "תָּ

  
ַהאי ִמּמַ    , ְלַמעּוֵטי ָזָבה ֵמְרִאּיֹות? "ְוזֹאת"אי ּדְ

ִמים!    ֵאיָמא ְלַמעּוֵטי ָזב ִמּיָ
  

ֵקָבה" :ָאַמר ְקָרא ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ   , לג)טו, (ויקרא,   66"ְוַהּזָ
יׁש ָזָכר ִלְנֵקָבה,    ַמּקִ

ֵקָבה  ָיִמים  - ַמה ּנְ   ּבְ
ָיִמים.  - ַאף ָזָכר    ּבְ

  
יׁש נְ  ָכר, ְוַלּקִ   ֵקָבה ַלּזָ

ְרִאּיֹות  ָכר ּבִ ְרִאּיֹות!  - ַמה ּזָ   ַאף ְנֵקָבה ּבִ
  

                                                           
64
ְלׁשֹם ְולֹא ִיׁשְ   מֹול ׁשִ ח הּוא ִמּתְ י ׁשֹור ַנּגָ ת ִיְהֶיה ּלוֹ אֹו נֹוַדע ּכִ ֹור ְוַהּמֵ ַחת ַהׁשּ ם ׁשֹור ּתַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ׁשַ   ְמֶרּנּו ּבְ
65
רֹו ִמּזֹובֹו ֻטְמָאתֹו ִהוא  ׂשָ ים ּבְ רֹו ֶאת זֹובֹו אֹו ֶהְחּתִ ׂשָ זֹובֹו ָרר ּבְ ְהֶיה ֻטְמָאתֹו ּבְ   ְוזֹאת ּתִ
66
ֵק   ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ ָתּה ְוַהּזָ ִנּדָ ָוה ּבְ ב ִעם ְטֵמָאהְוַהּדָ ּכַ ר ִיׁשְ   ָבה ּוְלִאיׁש ֲאׁשֶ

  רש"י
  מתני' 

. משיחזור בו שלשה ימים
שרואה שוורים ואינו נוגח חוזר 

   לתמותו:
. ואפילו ביום שלשה פעמים

   אחד:
  

  גמ' 
. שאם לא אתאן לנגיחה רביעית

שמרו ונגח נגיחה רביעית משלם 
מעלייה נ''ש אבל אשלישית 

   פלגא נזקא הוא דמשלם:
. בנגיחה נו האידנאולא ישמר

  שלישית חייב עליה נזק שלם:
   . ג' ימים:ריחק נגיחותיו

   . כדכתיב תמול שלשום:חייב
. ג' ראיות בג' ריחקה ראיותיה

ימים טמאה ז' ימים כדכתיב כי 
יזוב זוב דמה ימים רבים 
ודרשינן (בת''כ פ' מצורע) ימים 

   שנים רבים שלשה:
. ביום אחד קירבה ראיותיה

ת שבעה אלא טהורה מטומא
   שומרת יום כנגד יום:

. ומשום הרי הוא אומר וזאת כו'
גזירת הכתוב הוא דלא דרשינן 

   ק''ו:
. דכתיב בהאי קרא הזב בראיות

זוב תלתא זימני וכתיב טומאתו 
היא דמשמע בהנך ג' הוי טמא 
וכתיב זאת דמשמע אין לך אלא 
מה שכתוב בו זב בראיות ולא 

  זבה בראיות:
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  . "ְוזֹאת" ָהא ִמיֵעט ַרֲחָמָנא
  

  ּוָמה ָרִאיָת? 
  

ְרִאּיֹות ְמַמֵעט ְרִאּיֹות,  ָרא ָקֵאי ּבִ ּבְ   ִמְסּתַ
ְרִאּיֹות ְמַמֵעט ָיִמים?!    ָקֵאי ּבִ

  

  רש"י
. האי וזאת גבי בראיותקאי 

ראיות כתיב וממעט ראיות 
   לזבה:

  . בתמיה:ממעט ימים
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        כד, אכד, אכד, אכד, א .27
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   ?ֵאיֶזהּו מּוָעד"
ה ָיִמים,  לׁשָ ֵהִעידּו ּבֹו ׁשְ ל ׁשֶ   ּכָ

ם    ?ְותָּ
ין ּבֹו ְוֵאינֹו נֹוֵגַח,  ְמׁשִ ינֹוקֹות ְמַמׁשְ הּו ַהתִּ ּיְ   ׁשֶ

ְבֵרי  י יֹוֵסיּדִ   . ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  : מּוָעד
ָעִמים,  לׁש ּפְ ֵהִעידּו ּבֹו ׁשָ ל ׁשֶ   ּכָ

א ַלֲח  ה ָיִמים ֶאּלָ לׁשָ ְלַבדְולֹא ָאְמרּו ׁשְ   . "ָזָרה ּבִ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
מּוָעד,  י ְיהּוָדה ּבְ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

י יֹוֵסי מֹוֶדה לוֹ  ֲהֵרי ַרּבִ    .ׁשֶ
ָתם,  י ֵמִאיר ּבְ ַרּבִ   ַוֲהָלָכה ּכְ

י יֹוֵסי מֹוֶדה לוֹ  ֲהֵרי ַרּבִ    .ׁשֶ
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 
   :ָמא ָמרְוֵלי

מּוָעד,  י ֵמִאיר ּבְ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
ְמעֹון מֹוֶדה לוֹ  י ׁשִ ֲהֵרי ַרּבִ    .ׁשֶ
ָתם,  י ְיהּוָדה ּבְ ַרּבִ   ַוֲהָלָכה ּכְ

ְמעֹון מֹוֶדה לֹו!  י ׁשִ ֲהֵרי ַרּבִ   ׁשֶ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י יֹוֵסי ְסִביָרא ִלי,  ַרּבִ   ֲאָנא ּכְ

י יֹוֵסי ִניּמּוקֹו ִעּמֹו.  ּדְ    ַרּבִ
   

  

  רש"י
. שאם חזר לאחר אלא לחזרה

העדאתו שלשה ימים שראה 
   שוורים ולא נגח חזר לתמותו:

   . דמתני':כרבי יהודה
. טעמיו וראיותיו נימוקו עמו

  עמו:
  
  
  

    

  



      28 סוגיה                """""ֵּכיַצד ָהֶרֶגל"ֵּכיַצד ָהֶרֶגל"ֵּכיַצד ָהֶרֶגל"ֵּכיַצד ָהֶרֶגל    ––––מסכת בבא קמא פרק ב' מסכת בבא קמא פרק ב' מסכת בבא קמא פרק ב' מסכת בבא קמא פרק ב' 

 

129

        בבבב----כד, אכד, אכד, אכד, א .28
ה ָיִמים - מּוָעד "[  לׁשָ ֵהִעידּו ּבֹו ׁשְ ל ׁשֶ   ]."ּכָ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאּבַ

ה ָיִמים" לׁשָ ָקָתֵני "ׁשְ    ,ּדְ
   ,ְלַייעּוֵדי ּתֹוָרא

ְבָרא?    אֹו ְלַייעּוֵדי ּגַ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

ַחד יֹוָמא,  י ָסֲהֵדי ּבְ יּתֵ ָלָתא ּכִ ָאתּו ּתְ   ּדְ
יַעד.  - ְלַייעּוֵדי ּתֹוָרא  :ִאי ָאְמַרּתְ    ִמּיַ

ְבָרא  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  יַעד -ְלַייעּוֵדי ּגַ    .לֹא ִמּיַ
י.  :ֵמיַמר ָאַמר ָקַמְסֲהדּו ּבִ א הּוא ּדְ ּתָ   ָהׁשְ

  
   ?ַמאי

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִעידּו ּבוֹ " ּיָ ה מּוָעד ַעד ׁשֶ ֹור ַנֲעׂשֶ ְפֵני ְבָעִלים  ֵאין ַהׁשּ    ,ּבִ
  ין. ּוִבְפֵני ֵבית ּדִ 

ְפֵני ְבָעִלים,  ּלא ּבִ ין ְוׁשֶ ְפֵני ֵבית ּדִ   ֵהִעידּו ּבֹו ּבִ
ין  ְפֵני ֵבית ּדִ ּלא ּבִ ְפֵני ְבָעִלים ְוׁשֶ    –ּבִ

ין ְפֵני ֵבית ּדִ ִעידּו ּבֹו ּבִ ּיָ ה מּוָעד ַעד ׁשֶ    ,ֵאינֹו ַנֲעׂשֶ
  ּוִבְפֵני ְבָעִלים. 

  
ַנִים    ִראׁשֹוָנה, ּבָ ֵהִעידּוהּו ׁשְ

ַנִים  ה, ּוׁשְ ִנּיָ ׁשְ   ּבַ
ית  ִליׁשִ ׁשְ ַנִים ּבַ לֹׁש ֵעֻדּיֹות,  - ּוׁשְ אן ׁשָ   ֲהֵרי ּכָ

ה   .ְוֵהן ֵעדּות ַאַחת ַלֲהַזּמָ
י ֵעֻדּיֹות.  תֵּ אן ׁשְ ת ִראׁשֹוָנה זֹוֶמֶמת ֲהֵרי ּכָ   ִנְמֵצאת ּכַ

טּור.  -ְוהּוא    ּפָ
טּוִרים.  - ְוֵהן    ּפְ

ה זֹוֶמֶמת  ִנּיָ ת ׁשְ   אן ֵעדּות ַאַחת, ֲהֵרי ּכָ  -ִנְמֵצאת ּכַ
טּור –ְוהּוא     ,ּפָ

טּוִרים.  - ְוֵהן    ּפְ
ית זֹוֶמֶמת  ִליׁשִ ת ׁשְ יִבין.  -ִנְמֵצאת ּכַ ן ַחּיָ   ּכּוּלָ

ר ָזַמם :ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ   . "(דברים יט, יט)  67""ַוֲעׂשִ
  

יר.   - ְלַייעּוֵדי ּתֹוָרא  :ִאי ָאְמַרּתְ  ּפִ   ׁשַ
א ִאי   כד,ב ְבָרא :ָאְמַרּתְ  ֶאּלָ    – ְלַייעּוֵדי ּגַ

ָלָתא יֹוֵמי ָאתּו ָהֵני ּוְמַייֲעִדי ֵליּה?  ָבַתר ּתְ ֵאי: ֲאַנן ִמי ֲהָוה ָיְדִעיַנן ּדְ   ֵליְמרּו ָהָנְך ַקּמָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
יּה  ַמֲעָתא ַקּמֵ ֲהָנאּדְ ָאְמִריָתּה ִלׁשְ   , ַרב ּכָ

   !ִניָחא? ְוָאַמר ִלי: ּוְלַייעּוֵדי ּתֹוָרא ִמי
ְתָרֵאי: ֲאַנן ְמָנא ָיְדִעיַנן  תֹוָרא ָקָאתוּ ּדְ ְוֵליְמרּו ָהָנְך ּבַ יָנא ְלַאְסהּוֵדי ּבְ י ּדִ ָקֵאי ּבֵ    ?ָכל ּדְ
א ִנְזָקא ָאֵתיַנן  ְלּגָ ְבָרא ּפַ   ֲאַנן ְלַחּיּוֵבי ּגַ

  
ִזי ְרמּוֵזי ָקְמַרּמְ    .ּדְ

  

                                                           
67
ךָ   ְרּבֶ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּקִ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ   ַוֲעׂשִ

  רש"י
. ולמעוטי היכא לייעודי תורא

   אחד:דנגח ביום 
. לייעד בעל או לייעודי גברא

   השור בעינן שלשה ימים:
. והעידו על שלש בחד יומא

   נגיחות של ג' ימים:
. לא בעינן ג' ימים אלא אי אמרת

לייעודי תורא ולמעוטי קירב 
נגיחותיו הא מייעד דריחק 

   בנגיחות:
. כל השתא הוא דקמסהדו בי

שלשתן הכיתות באו ביום אחד 
   ימים: והתורה אמרה שלשה

. ואין עדות אלא והועד בבעליו
   בב''ד:

. שאם בטלה הרי כאן ג' עדיות
אחת מהם לא בטלו השתים 
ומשלם עליהם חצי נזק ואם לא 

   בטלה הרי הוא מועד:
. שהרי על והן עדות אחת להזמה

ידי שלשתן הוא מועד הלכך עדות 
אחת הן לכך שאם נמצאת כת 
ראשונה זוממת הוא פטור 

חה שלישית אלא מלשלם על הנגי
   חצי נזק:

   . הזוממין:והן
. מתשלומי נגיחה שלישית פטורין

ואע''פ שהן היו גורמים לו לשלם 
עליה נ''ש פטורין שאין העדים 

   משלמין ממון עד שיזומו כולן:
. לשלם הח''נ של כולן חייבין

העדאת נגיחה שלישית בין כולן 
וצד תמות משלמים שני עדים 

   האחרונים שהעידו עליה:
. בעינן ג' אי אמרת לייעוד תורא

ימים אבל גברא ביום אחד מייעד 
מצי לאוקמא כשבאו כולן ביום 
אחד שהביאן ניזק שלישי להעיד 
על ג' נגיחות של ג' ימים ומשום 
הכי שייכי קמאי בצד העדאה 
שרגלים לדבר דלשוייה מועד אתו 
דלא מצו למימר אנן לחיובי פלגא 
נזקא אתינן מקמייתא ולא 

ייה מועד דודאי הני ידעי בהני לשו
שהרי בעל נגיחה שלישית הביאן 
ומה לו ולנגיחות הראשונות אלא 

  כדי לייעדו ובהדי הדדי אתו:
. אלא אי אמרת לייעודי גברא

בעינן ג' ימים ועל כל נגיחה 
ונגיחה צריך להעיד ביומיה ולא 
משכחת לה דמשוו ליה מועד אלא 

   בג' ימים לימרו הנך קמאי כו':
. נהי יעודי תורא מי ניחאולי

דקמאי ודאי לייעודיה נתכוונו 
שהרי יודעים שאין על ניזק 
השלישי לתבוע נגיחות ראשונות 
אלא כדי לייעדו ולחייבו נ''ש אלא 
הנך בתראי שצריכים לו בלא 

   עדות ב' הכתות ולחייבו ח''נ:
. לימרו אנן לאו לייעודי אתינן

ולא הוה ידעינן בהנך כיתות אלא 
ה פלגא נזקא ואין עלינו לחיובי

   לשלם אלא חצי הנזק:
. כלומר ה''ג דקא מרמזי רמוזי

לייעודי תורא ניחא וביום אחד 
וכגון דקא מרמזי רמוזי כת עידי 
ראשונה לעידי כת שלישית 
שיעידו הלכך ודאי אחרונים נמי 
לכך נתכוונו והיו יודעים 

   בראשונים. וכך שמעתי:
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י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
אּו ְרצּוִפים.  ּבָ ׁשֶ   ּכְ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

ֹור ַעל ַהׁשּ יִרין ּבַ ַמּכִ    ,ּבְ
ֹור יִרין ֶאת ַהׁשּ   .ְוֵאין ַמּכִ

  
  ֵהיִכי ְמַייֲעִדי ֵליּה? 

  
ְבָקְרָך,  ָאְמִרי: ּתֹוָרא ַנְגָחָנא ִאית ָלְך ּבִ   ּדְ

ְקָרא יּה ּבַ ֵעי ָלְך ִלְנטּוֵרי ְלכּוּלֵ   .ִאּבָ
  
  
  
  

  רש"י
. לעולם לאייעודי רב אשי אמר

רא ניחא דמוקמינן לה תו
כשבאו רצופים כולם באו ביחד 

  דהשתא ודאי ידעי הני בהני:
. הלכך ואין מכירים את השור

לא נתכוונו אלא לעשותו מועד 
שהיו יודעים בעדות הראשונים 
דמשום חצי נזק כיון דאין 
מכירים את השור לא אתו 
ומסהדי דתם אינו משלם אלא 

א לא מגופו אבל לייעודי גבר
ניחא דמצו למימר קמאי מי 
ידעינן דלבתר תלתא יומי אתו 
הני ומייעדי ליה אנן אפלגא 
נזקא אתינן וליכא למימר בהו 
אין מכירין את השור ולייעודי 
אתו דמי הוו ידעי דסופו לחזור 

  לנגוח שניה ושלישית:
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב .29
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאּבַ
ה כַּ  ּסֶ ׁשַ ֲחֵבירֹו ַהּמְ ל ֲחֵבירֹו ּבַ    ?ַמהוּ  –ְלּבֹו ׁשֶ

  
ה  ּסֶ טּור,  -ְמׁשַ אי ּפָ   ַוּדַ

ֶלב  ַעל ּכֶ   ?ַמאי –ּבַ
  

  ָמֵצי ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ַמאי ָעֵביְדָנא ֵליּה?  :ִמי ָאְמִריַנן
ְלָמא ּתַ  :ָאְמִריַנן ֵליּה  :אֹו ּדִ י ֵליּה ּוִמׁשְ ּסִ ְמׁשַ ְך ּדְ ַכְלּבָ ָיְדַעּתְ ּבְ יָון ּדְ הּוֵייּה. ּכֵ ֵעי ָלְך ְלַאׁשְ י לֹא ִאּבָ   ּסֵ

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ם"וְ     ?תָּ

ין ּבֹו ְוֵאינֹו נֹוֵגַח  ְמׁשִ ינֹוקֹות ְמַמׁשְ הּו ַהתִּ ּיְ   . "ׁשֶ
יב!  -  'נֹוֵגַח 'ָהא    ַחּיָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

יב' :ִמי ָקָתֵני   ? 'ָנַגח ַחּיָ
ְלָמא: ָהא ָנַגח לֹא ָהוֵ  ם, ּדִ יב. וּ י ּתָ   ְבַהִהיא ְנִגיָחה לֹא ִמַחּיַ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֶלב, " ה ּבֹו ֶאת ַהּכֶ יסָּ   ׁשִ
ה ּבֹו ָנָחׁש  יסָּ טּור –ׁשִ   . "ּפָ

ֶלב ַעל ּכֶ יב ּבַ ה, ְוַחּיָ ּסֶ טּור ְמׁשַ    .ַמאי ָלאו ּפָ
  

ה.  ּסֶ טּור ַאף ְמׁשַ   לֹא, ֵאיָמא: ּפָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְמֵצי לֹוַמר ַהְמ  ֲחֵבירֹו ִאם ּתִ ל ֲחֵבירֹו ּבַ ְלּבֹו ׁשֶ ה ּכַ ּסֶ יב,  - ׁשַ   ַחּיָ
ַעְצמוֹ  הּו הּוא ּבְ יּסָ טּור.  - ׁשִ   ּפָ

   ?ַמאי ַטֲעָמא
ה ּבֹו  יּנָ ה, ּוָבא ַאֵחר ְוׁשִ ּנֶ ל ַהְמׁשַ טּור.  - ּכָ   ּפָ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ   : ָרָבאלְ  ַרב ּפַ

ֵמיּה  ְ ַמר ִמׁשּ ָווִתיךְ ּדְ ִאיּתְ    ,ֵריׁש ָלִקיׁש ּכְ
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ 

ים,  ְרׁשּות ָהַרּבִ רֹות ּבִ י ּפָ ּתֵ   ׁשְ
ֶכת,  ,ַאַחת ְרבּוָצה   ְוַאַחת ְמַהּלֶ

ְרבּוָצה  ֶכת ּבָ טּוָרה,  -ּוָבֲעָטה ְמַהּלֶ   ּפְ
ֶכת  ַהּלֶ ּמְ יֶבת.  -ְרבּוָצה ּבַ   ַחּיֶ

  
ַהִהיא  יְבָנא - ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ּבְ    ,ַחּיּוֵבי ְמַחּיַ

י ֵלית ָלְך ְרׁשּוָתא :יּה ָאְמִריַנן לֵ  י ִאית ָלְך ְרׁשּוָתא ְלַסּגּוֵיי ָעַלי, ְלַבעּוֵטי ּבִ      .ּכִ
  

  רש"י
. לוי כלבו של חבירו בחבירו

   המשסה כלב ראובן בשמעון:
   . דגרמא בנזקין הוא:ורודאי פט
. שור אחר על ידי הא נגח

משמוש התינוק חייב ואע''פ 
   דשסוי הוא:

. אע''פ דנגח תם הוא דלא דלמא
הוי ובההיא נגיחה לא מחייב 
והאי דקתני ואינו נוגח לשוייה 

   תם קתני:
. שנשך הכלב את שסהו בעצמו

   המשסה בעל הכלב פטור:
. בעטה מהלכת ברבוצה פטורה

לה לרבוץ ברשות דלא היה 
הרבים וכל המשנה ובא אחר 

  ושינה בו פטור:
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        כה, בכה, בכה, בכה, ב    ––––    כד, בכד, בכד, בכד, ב .30
ָנה             ִמׁשְ

ק,  יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ יק ּבִ ּזִ   ׁשֹור ַהּמַ
יַצד?    ּכֵ

  ָנַגח, 
  ָנַגף, 
ְך,    ָנׁשַ
  ָרַבץ, 
ַעט.    ּבָ

ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ ם ֲחִצי ֵנֶזק.  - ּבִ ּלֵ   ְמׁשַ
ק  יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ י ַטְרפֹון  -ּבִ ֵלם.   אֹוֵמר: ַרּבִ   ֵנֶזק ׁשָ

  ֲחִצי ֵנֶזק.   אֹוְמִרים: ֲחָכִמיםוַ 
י ַטְרפֹוןָאַמר ָלֶהם    : ַרּבִ

ָמקֹום טּור    ּוַמה ּבְ הּוא ּפָ ים, ׁשֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ ן ְוַעל ָהֶרֶגל, ּבִ ֵ ֵהֵקל ַעל ַהׁשּ    ,ׁשֶ
ְרׁשּות ַהנִּ  ֵלם, ֶהְחִמיר ֲעֵליֶהן ּבִ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ ק ְלׁשַ   יּזָ

ם ֲחִצי ֵנֶזק,  ּלֵ ים, ְלׁשַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֶרן, ּבִ ֶהְחִמיר ַעל ַהּקֶ   ָמקֹום ׁשֶ
ֵלם? ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ ק ְלׁשַ יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ ְחִמיר ָעָליו ּבִ ּנַ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ

  

ּדֹון.  ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ   ָאְמרּו לֹו: ּדַ
ים ַמ  ְרׁשּות ָהַרּבִ     ,ֲחִצי ֵנֶזק -ה ּבִ

ק  יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ   ֲחִצי ֵנֶזק.  - ַאף ּבִ
  

ֶרן, ֲאִני ָאדּון ֶקֶרן ֵמֶרֶגל, ^ָאַמר ָלֶהם: ַאף ֲאִני     כה,א   לֹא ָאדּון ֶקֶרן ִמּקֶ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ן ְוַעל ָהֶרֶגל ּבִ ֵ ֵהֵקל ַעל ַהׁשּ ָמקֹום ׁשֶ   ֶקֶרן, ֶהְחִמיר ּבְ  ,ּוַמה ּבְ

ק יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ ן ְוַעל ָהֶרֶגל, ּבִ ֵ ֶהְחִמיר ַעל ַהׁשּ ֶקֶרן? ,ָמקֹום ׁשֶ ְחִמיר ּבְ ּנַ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ
  

ּדֹון,  ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ   ָאְמרּו לֹו: ּדַ
ק  יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ ים, ַאף ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ   .  ֲחִצי ֵנֶזק -ַמה ּבִ

   

ָמָר              אּגְ

י ַטְרפֹון ֵלית ֵליּה  ּיוֹ 'ְוַרּבִ   ? 'ּדַ
ּיוֹ 'ְוָהא  אֹוַרְייָתא הּוא!  'ּדַ   ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

יַצד? " ין ַקל ָוחֹוֶמר, ּכֵ   ִמּדִ
ְבַעת ָיִמים" ֵלם ׁשִ ָפֶניָה ֲהלֹא ִתּכָ ה: ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ּבְ   , (במדבר יב, יד)  68"ַוּיאֶמר ה' ֶאל מׁשֶ

 ְ ר יֹוםַקל ָוחֹוֶמר ַלׁשּ ָעה ָעׂשָ    !ִכיָנה, ַאְרּבָ

ּדֹון ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ א ּדַ    ."ֶאּלָ
  

י ֵלית ֵליּה  ּיוֹ 'ּכִ ִמְפִריְך ַקל ָוחֹוֶמר, 'ּדַ   , ֵהיָכא ּדְ
ָלא ִמְפִריְך ַקל ָוחֹוֶמר  ּיֹו.  -ֵהיָכא ּדְ   ִאית ֵליּה ּדַ

  
ְבָעה  - ָהָתם  ִתיּדִ ׁשִ ִכיָנה לֹא ּכְ ַסר, ׁשְ   ִבי, ֲאָתא ַקל ָוחֹוֶמר ַאְייֵתי ַאְרּבֵ

ְבָעה ְבָעה, ְואֹוֵקי ׁשִ יק ׁשִ ּיֹו ַאּפֵ    .ֲאָתא ּדַ
ִתיב ,ֲאָבל ָהָכא    ,ֲחִצי ֵנֶזק ּכְ

ֵלם.  ה ֵנֶזק ׁשָ   ַוֲאָתא ַקל ָוחֹוֶמר ְוַאְייֵתי ֲחִצי ֵנֶזק ַאֲחִריָנא ְוַנֲעׂשָ
ּתְ  ְרׁשַ ּיוֹ 'ִאי ּדָ   ַקל ָוחֹוֶמר!  ִאְפִריְך ֵליּה  -  'ּדַ

  
ַנןוְ     ?ַרּבָ
  

ְבָעה  ִתיִביּדִ ׁשִ ִכיָנה ּכְ ְבַעת ָיִמים" :ׁשְ ֵגר ׁשִ ּסָ   . (במדבר יב, יד) "תִּ

                                                           
68
ְבַעת ָיִמים ִמחּוץ ַלּמַ  'ַוּיֹאֶמר ה  ֵגר ׁשִ סָּ ְבַעת ָיִמים ּתִ ֵלם ׁשִ ָפֶניָה ֲהלֹא ִתּכָ ה ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ּבְ ָאֵסףֶאל מֹׁשֶ  ֲחֶנה ְוַאַחר ּתֵ

  רש"י
  מתני' 

. כולן תולדות קרן נגח נגף כו'
   הן:

. כדכתיב ובער שהוא פטור
   בשדה אחר:

. דיו לבא מן הדין להיות כנדון
קרן ברשות הניזק שאתה מביא 
מדין קרן ברשות הרבים 
דקאמרת קרן שהחמיר עליה 

נחמיר עליה ברה''ר אינו דין ש
  ברשות הניזק:

. כדאמרן לא אדון קרן מקרן
לעיל אלא קרן מרגל מקום 
שהחמיר עליו בשן ורגל אינו דין 

   שנחמיר בקרן:
. דיו לבא מן הדין להיות כנדון

דסוף סוף אי לאו קרן ברה''ר 
   לא משתכחת צד ק''ו:

  
  גמ' 

. והא דיו דאורייתא הוא דתניא
גבי י''ג מדות בתורת כהנים 

   ''ו וכו':מדין ק
. ומתניתין אי היכא דמפריך

דרשת דיו מיפרך ק''ו כוליה ולא 
גמרת בה מידי כדמפרשינן 

   דהתם שבעה דשכינה כו':
. ומשמע נמי הכא חצי נזק כתיב

ארשות הניזק ואי דרשת דיו 
ואוקמת ליה ברשות הניזק 
אחצי נזק לא אגמרינן ק''ו 

  מידי:
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י ַטְרפֹון?    ְוַרּבִ

  
ֵגר"ַההּוא  ּסָ ּיֹו הּוא.  - "תִּ יַנן ּדַ ָדְרׁשִ   ּדְ

  
ַנן    ?ְוַרּבָ

  
ִתיב ְקָרא ַאֲחִריָנא ֵגר ִמְרָים :ּכְ ּסָ   . יב, יד)(במדבר   69""ַותִּ

  
י ַטְרפֹון    ?ְוַרּבִ

  
יַנן ּדַ ַההּוא  ְרׁשִ ָעְלָמא ּדָ ּיוֹ 'ֲאִפיּלּו ּבְ   . 'ּדַ

ה,  :ְולֹא ּתֹאַמר ל מֹׁשֶ בֹודֹו ׁשֶ ּום ּכְ   ָהָכא ִמׁשּ
ָעְלָמא לֹא,    ֲאָבל ּבְ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
  
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ
א  ּנָ ֵריׁש ּדְ ְוָהא ַהאי ּתַ ּיוֹ ' לֹא ּדָ   , 'ּדַ

ב    לֹא ִמְפִריְך ַקל ָוחֹוֶמר! ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ִיין" ָזב ִמּנַ    ?ֶקִרי ּבְ
ָטהֹור,  ָטֵמא ָטֵמא ּבְ ָטהֹור, ָטֵמא ּבְ   ְוִדין הּוא: ַמה ָטהֹור ּבְ

ָטֵמא? ֵהא ָטֵמא ּבְ ּיְ ין ׁשֶ   .!"ֵאינֹו ּדִ
 ָ ין ְלַמׂשּ ע ּבֵ ין ְלַמּגָ   א. ְוָקא ַמְייֵתי ָלּה ּבֵ

  
אי? ו   ַאּמַ

ע,  :ֵניָמא   ַאֲהֵני ַקל ָוחֹוֶמר ְלַמּגָ
ּיוֹ 'ַאֲהֵני  א!  'ּדַ ָ   ְלַאּפּוֵקי ַמׂשּ

  
יָמא ע לֹא ִאְצְטִריְך ַקל ָוחֹוֶמר :ְוִכי ּתֵ   , ְלַמּגָ

ְבָרא ָטהֹור, ּדְ  ַרע ִמּגַ   לֹא ּגָ
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ֵרה ָלְיָלה" :ִאיְצְטִריְך, ָסְלָקא ּדַ ִתיב  ים כג, יא)(דבר  70"ִמּקְ ְריֹו ּגֹוֵרם לֹו,  -ּכְ ּקֶ   ִמי ׁשֶ

ַרם לֹו,  ָבר ַאֵחר ּגָ א ּדָ ֵאין ֶקְריֹו ּגֹוֵרם לֹו ֶאּלָ   ָיָצא ֶזה, ׁשֶ
ַמע ָלן    !ָקא ַמׁשְ

  
ָבר ַאֵחר'ִמיֵדי  ִתיב? 'ְולֹא ּדָ    !ּכְ

  
  

א  ּנָ ַמַעּתְ ֵליּה ּדִ ּוַמאן ּתַ א ּבְ  :ׁשְ ל ָזב ְמַטּמֵ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ א? ׁשִ ָ   ַמׂשּ
י ֱאִליֶעֶזר    ,לֹא ַרּבִ

ַע.  י ְיהֹוׁשֻ   ְולֹא ַרּבִ
ַתְנָיא   : 71ּדְ

א, " ָ ַמׂשּ א ּבְ ע ְוֵאין ְמַטּמֵ ַמּגָ א ּבְ ל ָזב ְמַטּמֵ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ   ׁשִ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . ַרּבִ

ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
א,  ָ ַמׂשּ א ּבְ   ַאף ְמַטּמֵ
ר ּבְ  ִאי ֶאְפׁשָ   . "לֹא ִצְחצּוֵחי ִזיָבהְלִפי ׁשֶ

לֹא ִצְחצּוֵחי ִזיָבה,  ר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ א ׁשֶ ַע ָהָתם ֶאּלָ י ְיהֹוׁשֻ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ   ַעד ּכָ
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ְבַעת ָיִמים ְוָהָעם לֹא ָנַסע ַעד ֵהָאֵסף ִמְרָים  ֲחֶנה ׁשִ ֵגר ִמְרָים ִמחּוץ ַלּמַ סָּ   ַוּתִ
70
ֲח   ֲחֶנה לֹא ָיבֹא ֶאל ּתֹוְך ַהּמַ ֵרה ָלְיָלה ְוָיָצא ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ר לֹא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּקְ י ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש ֲאׁשֶ   ֶנהּכִ
71
ְתַנןגרסה ע"פ כתבי יד ומסורת הש"ס. במהדורת הדפוס: תיקון   ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ  ּדִ

  רש"י
ן . לאשמועינור''ט ההוא תסגר

דדרשינן דיו הוא דאתא דאי לא 
כתיב הכי הוה מוקמינן ליה 

   אארבסר:
. דאפי' בעלמא דרשינן דיו

   ומייתורא דקרא גמרינן ליה:
. קריו של זב קרי בזב מניין

מניין שתהא הטיפה מטמא 
במגע ובמשא כטיפה של זוב 
דקי''ל במסכת נדה (דף נה.) 
שמטמא במשא וקרי לא דמי 

כותים  לזוב כדאמר בפרק בנות
(שם דף לה:) זוב דומה ללובן 
ביצה המוזרת קרי דומה ללובן 

   ביצה שאינה מוזרת:
. רוק שהוא טהור באדם ומה

טהור הוי טמא ומטמא במשא 
באדם טמא כגון זב כדכתיב וכי 
ירוק הזב בטהור דמשמע במה 
שביד הטהור כדדרשינן במסכת 
נדה (דף נה:) דהיינו משא וכתיב 

שטמא וכבס בגדיו כו' קרי 
בטהור הטיפה מטמא במגע 
כדכתיב וכל בגד וכל עור אשר 
יהיה עליו שכבת זרע וגו' ואדם 
נמי מטמא במגע כדכתיב או 
איש אשר תצא ממנו שכבת זרע 
וגו' ודרשינן במסכת נדה בפרק 
יוצא דופן (דף מג:) מנין לרבות 
את הנוגע בשכבת זרע ת''ל או 

   איש אינו דין שיהא טמא בזב:
בין למגע בין  וקמייתי לה

   . כי רוק:למשא
ואמאי נימא ק''ו אייתי מגע 

. דהא קרי של ודיו אפיק משא
   טהור אינו מטמא במשא:

. מקרה מידי ולא ד''א כתיב
לילה כתיב בין בטמא בין 
בטהור משמע הלכך למגע לא 

   אצטריך ק''ו:
. ומאן תנא דשמעת ליה כו'

דקאמר דמהאי ק''ו מפיק מגע 
ולא רבי ומשא מני לא ר''א 

  יהושע:
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  לֹא!  - ָהא ָלאו ָהִכי 
  

א א הּוא,  :ֶאּלָ ּנָ   ַהאי ּתַ
ְתַנן    :ּדִ

   ,ְלַמְעָלה ֵמֶהן"
ל ָזב,    כה,ב   זֹובֹו ׁשֶ

  ְורּוּקֹו, 
ְכַבת ַזְרע   ֹו, ְוׁשִ

  ּוֵמיֵמי ַרְגָליו, 
ה ּדָ ם ַהּנִ    – ְוּדַ

ִאין ע  :ְמַטּמְ ַמּגָ ין ּבְ    ,ּבֵ
א ָ ַמׂשּ ין ּבְ   . (כלים א,ג) "ּבֵ

  
לֹא ִצְחצּוֵחי ִזיָבה ,ְוִדְלָמא ָהִכי ַנִמי ר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ   ?ְלִפי ׁשֶ

  
י זֹובֹו,  ּבֵ יּה ּגַ ן ִלְתִנּיֵ   ִאם ּכֵ

י ר ּבֵ ָקָתֵני ָלּה ּגַ ָנא ּדְ   ּוּקֹו, ַמאי ׁשְ
ָאֵתי ֵמרּוּקֹו.  ּום ּדְ א ִמׁשּ   ֶאּלָ

  
  

יָאַמר ֵליּה  ְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ
א ּנָ ֵריׁש  ,ְוָהא ַהאי ּתַ ּיוֹ 'לֹא ּדָ ב  'ּדַ    .לֹא ִמְפִריְך ַקל ָוחֹוֶמרּדְ ְוַאף ַעל ּגַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ִיין? " ֵמת ִמּנַ ץ ּבְ   ַמּפָ

ין ְקַט  ּכִ ת, ְוִדין הּוא: ּוַמה ּפַ ּמֵ א ּבַ ּמֵ ָזב, ִמטַּ ְטהֹוִרים ּבְ ים, ׁשֶ   ּנִ
ת? ּמֵ א ּבְ ּמֵ טַּ ּיִ ין ׁשֶ ב ֵאינֹו ּדִ ּזָ א ּבַ ּמֵ טַּ ּמִ ץ ׁשֶ    ."ַמּפָ

ְבָעה.  ין ְלטּוְמַאת ׁשִ ין ְלטּוְמַאת ֶעֶרב, ּבֵ   ְוָקַמְייֵתי ָלּה ּבֵ
אי ְבָעה! ֵאיָמא: ַאֲהֵני ַקל ָוחֹוֶמר ְלטּוְמַאת ֶעֶרב, ְוַאֲהֵני ּדַ  ?ְוַאּמַ   ּיֹו ְלַאּפּוֵקי טּוְמַאת ׁשִ

  
ָבר ְרָמא ִניֲהֵליּה  ר ְזַכְרָיהָאַמר ֵליּה: ּכְ ֵיילְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ   , ַאּבַ

ֵיי ְוָאַמר ֵליּה  ֶרץ ַמְייֵתי ָלּה, ַאּבַ ֶ ׁשּ ץ ּבַ ּפָ א ִמּמַ ּנָ   : ּתַ
ִיין?  :ְוָהִכי ָקָאַמר ֶרץ ִמּנַ ׁשֶ ץ ּבְ   ַמּפָ

כִּ  ֶרץ, ְוִדין הּוא: ּוַמה ּפַ ֶ ׁשּ ב ְטֵמִאין ּבַ ּזָ הֹוִרים ּבַ ּטְ ים ׁשֶ   ין ְקַטּנִ
ֶרץ?  ֶ ׁשּ ֵהא ָטֵמא ּבַ ּיְ ין ׁשֶ ב ֵאינֹו ּדִ ּזָ ֵמא ּבַ ּטָ ץ ׁשֶ   ַמּפָ

  
ִיין ת ִמּנַ ּמֵ ץ ּבַ א ַמּפָ   ?ֶאּלָ

  
ֶגדֶנֱאַמר  ֶרץ,  (ויקרא יא, לב) 72עֹור""וְ  ""ּבֶ ׁשֶ   ּבְ

ֶגדְוֶנֱאַמר  ֵמת,  )(במדבר לא, כ  73עֹור""וְ  ""ּבֶ   ּבְ
ֶגד"ַמה  ֶרץ  "עֹור"וְ  "ּבֶ ֶ ׁשּ ץ ָטֵמא ּבֹו,  - ָהָאמּור ּבַ   ַמּפָ
ֶגד"ַאף  ת  "עֹור"וְ  "ּבֶ ּמֵ ץ ָטֵמא ּבֹו.  - ָהָאמּור ּבַ   ַמּפָ

  
  מּוְפֶנה, 

ִאי לֹא מּוְפֶנה  א ְלִמְפַרְך:  - ּדְ ה,   ִאיּכָ ַכֲעָדׁשָ א ּבְ ן ְמַטּמֵ ּכֵ ֶרץ ׁשֶ ֶ ׁשּ   ַמה ּלַ
ת ׁשֶ  ּמֵ ִית. ּתֹאַמר ּבַ ַכּזַ א ּבְ ה ֶאּלָ ַכֲעָדׁשָ א ּבְ   ֵאין ְמַטּמֵ

  
    .ַאְפנּוֵיי מּוְפֶנה !ָלֵאיי

ְכַבת ֶזַרע,  ֶרץ ִאְתַקׁש ְלׁשִ ִדי ׁשֶ   ִמּכְ
ְכִתיב ֵצא :ּדִ ר תֵּ 74""אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ

  , (ויקרא כב, ד) 
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ה ְמ   ר ֵיָעׂשֶ ִלי ֲאׁשֶ ל ּכְ ק ּכָ ִלי ֵעץ אֹו ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ׂשָ ל ּכְ מָֹתם ִיְטָמא ִמּכָ ר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ּבְ ִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהרְוכֹל ֲאׁשֶ ּמַ ֶהם ּבַ   ָלאָכה ּבָ
73
ֶגד   אוּ ְוָכל ּבֶ ְתַחּטָ ִלי ֵעץ ּתִ ים ְוָכל ּכְ ה ִעּזִ ִלי עֹור ְוָכל ַמֲעׂשֵ   ְוָכל ּכְ

  רש"י
. משלשה אבות למעלה מהן

הטומאות דשרץ ושכבת זרע 
וטמא מת דקתני לעיל מהך 
מתני' במסכת כלים ואינם 

  מטמאין אלא במגע:
. וכולהו הנך מפרש זובו של זב

בפ' דם הנדה (נדה דף נה:) 
   דמטמאו במשא:

   . ש''ז גבי זוב:א''כ לתני
. כדגמרינן לעיל דאתיא מרוקו

   טהור בטהור כו': מה
. שמטמא לפי מפץ במת מניין

שנאמר במת גבי מדין וכל בגד 
וכל כלי עור וגו' (במדבר לא) 
וזה אינו לא בכלל בגד ולא בכלל 
עור ולא בכלל כלי עץ מניין 

   שאפי' הוא מטמא באהל המת:
. בכל פכין קטנים טהורים בזב

טומאותיו דכלי חרס אין מטמא 
שלו אלא מאוירו ומתוך שפיו 

צר אין יכול להכניס אצבעו 
לתוכו ולמדרס נמי לא חזי 
ובהיסט נמי להכי אפקיה 
רחמנא להיסט כלי חרס בזב 
בלשון מגע כדכתיב (ויקרא טו) 
(וכל כלי) חרס אשר יגע בו הזב 
וגו' ומהכא נפקא לן דזב מטמא 
בהיסט למימר דכל שאינו ראוי 
לטמא במגעו אינו מטמא 

   בהסיטו:
דכתיב (שם . מטמא באהל המת

יא) וכל כלי פתוח וגו' ואי זהו 
כלי שטומאתו קודמת לפתחו 
הוי אומר זה כלי חרס וכתיב 
טמא הוא ואפי' פיו צר הרי הוא 

   ראוי להאהיל עליו:
. שראוי מפץ שמטמא בזב

למשכב וכתיב המשכב אשר 
   ישכב וגו' (שם טו):

. מפץ שיהא טמא וקמייתי ליה
במת ז' ימים כשאר כלים 

   מת:שבאהל ה
ליהני דיו למעוטי מטומאת 

. דהא זב לא מטמא ליה שבעה
   במשכבו אלא טומאת ערב:

. תנא ממפץ בשרץ מייתי ליה
מפץ במת ובג''ש כדלקמן נאמר 
בגד ועור כו' ולאו בק''ו מזב 
כדאמרת והך משנה ה''ק מפץ 
בשרץ מנא ליה ואית דגרסי תנא 
מפץ בשרץ מייתי כלומר והאי 

יתי תנא מפץ בשרץ הוא דמי
בק''ו מזב ולטומאת ערב ולא 

   מפץ במת:
. דשרץ מטמא טמא בשרץ

בכעדשה וראוי הוא ליכנס בפי 
  פך קטן:

  
  
  
  

    

  



      30 סוגיה                """""ֵּכיַצד ָהֶרֶגל"ֵּכיַצד ָהֶרֶגל"ֵּכיַצד ָהֶרֶגל"ֵּכיַצד ָהֶרֶגל    ––––בבא קמא פרק ב' בבא קמא פרק ב' בבא קמא פרק ב' בבא קמא פרק ב' מסכת מסכת מסכת מסכת 

 

135

ֶרץ" :ּוְסִמיְך ֵליּה  ָכל ׁשֶ ע ּבְ ר ִיּגַ 75"אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ
  , ה)כב,(ויקרא  

ְכַבת ֶזַרעוּ  ׁשִ יּה ּבְ ְכַבת ָזַרע" :ְכִתיב ּבֵ ר ִיְהֶיה ָעָליו ׁשִ ֶגד ְוָכל עֹור ֲאׁשֶ   . (ויקרא טו, יז)  76"ְוָכל ּבֶ
ֶגד ה ִלי?  עֹור""וְ  ""ּבֶ ֶרץ ָלּמָ ׁשֶ ְכַתב ַרֲחָמָנא ּבְ   ּדִ

ּה  ַמע ִמיּנָ   ְלַאְפנּוֵיי.  :ׁשְ
  

י ּתִ ד ֶאָחד הּוא!  ,ְוַאּכַ   מּוְפֶנה ִמּצַ
ָאַמרָהִני יִבין" :ָחא ְלַמאן ּדְ ד ֶאָחד ְלֵמיִדין ְוֵאין ְמׁשִ יר,  "מּוְפֶנה ִמּצַ ּפִ   ׁשַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ יִביןוּ ְלֵמיִדין " :ֶאּלָ א ְלֵמיַמר? - "ְמׁשִ   ַמאי ִאיּכָ
  
   .ֵמת ַנִמי ַאְפנּוֵיי מּוְפֶנהּדְ 

ְכַבת ֶזַרע,  ִדי ֵמת ִאְתַקׁש ְלׁשִ   ִמּכְ
ְכִתיב ּנוּ "ְוַהּנֹוגֵ  :ּדִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ָכל ְטֵמא ֶנֶפׁש אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ ְכַבת ָזַרע ַע ּבְ   , (ויקרא כב, ד) "ׁשִ

ְכַבת ֶזַרע ׁשִ יּה ּבְ ְכַבת ָזַרע" :ּוְכִתיב ּבֵ ר ִיְהֶיה ָעָליו ׁשִ ֶגד ְוָכל עֹור ֲאׁשֶ   , (ויקרא טו, יז) "ְוָכל ּבֶ
ֶגד ה עֹור""וְ  ""ּבֶ ת ָלּמָ ּמֵ ְכַתב ַרֲחָמָנא ּבַ   ִלי?  ּדִ

ּה  ַמע ִמיּנָ    ,ְלַאְפנּוֵיי :ׁשְ
ֵני ְצָדִדין.  ְ   ְוָהֵוי מּוְפֶנה ִמׁשּ

  
ָאַמר ַאְתָרא" :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ּה ְואֹוֵקי ּבְ   , "ּדֹון ִמיּנָ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ּה " :ֶאּלָ ּה ּוִמיּנָ א ְלֵמיַמר -  "ּדֹון ִמיּנָ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִביִעי""ְוִכבַּ  :ָאַמר ְקָרא ְ ּיֹום ַהׁשּ ְגֵדיֶכם ּבַ ם ּבִ 77ְסתֶּ

   – (במדבר לא, כד) 
ְבָעה.   ִ חּוִתין ִמׁשּ ת לֹא ְיהּו ּפְ ּמֵ ִאין ּבַ ּמְ ם ִמּטַ ַאּתֶ ל ֻטְמאֹות ׁשֶ   ּכָ

   
  
  
  

                                                                                                                                                                                                  
74
ָכל ְטֵמא ֶנפֶ   ר ִיְטָהר ְוַהּנֵֹגַע ּבְ ים לֹא יֹאַכל ַעד ֲאׁשֶ ָדׁשִ ּקֳ ַרע ַאֲהרֹן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב ּבַ ְכַבת ָזַרעִאיׁש ִאיׁש ִמּזֶ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר ּתֵ   ׁש אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ
75
ר ִיְטָמא לֹו ְלכֹל ֻטְמָאתוֹ  אוֹ   ר ִיְטָמא לֹו אֹו ְבָאָדם ֲאׁשֶ ֶרץ ֲאׁשֶ ָכל ׁשֶ ע ּבְ ר ִיּגַ   ִאיׁש ֲאׁשֶ
76
ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב  ּמַ ס ּבַ ְכַבת ָזַרע ְוֻכּבַ ר ִיְהֶיה ָעָליו ׁשִ ֶגד ְוָכל עֹור ֲאׁשֶ   ְוָכל ּבֶ
77
ִביִעי ּוְט   ְ ּיֹום ַהׁשּ ְגֵדיֶכם ּבַ ם ּבִ ְסּתֶ ֲחֶנהְוִכּבַ בֹאּו ֶאל ַהּמַ ם ְוַאַחר ּתָ   ַהְרּתֶ

  רש"י
הניחא למ''ד דון מינה ואוקי 

. איכא למימר דלא באתרא
איצטריכא בגד ועור דמת אלא 
לאפנויי דגמרינן לה מש''ז 
לקבולי טומאת מת ומוקמינן 
טומאת מת באתרא מה בשאר 

לים טומאת שבעה אף גבי מפץ כ
   טומאת ז':

. אלא למ''ד דון מינה ומינה
דמילתא דילפינן ליה ממילתא 
אחריתי לכל מילי דיינינן ליה 
מינה מפץ במת לטומאת שבעה 
מנלן (השתא בגד ועור דמת 
איצטריך) דאי [משרץ הוה גמר] 
אמינא טומאת ערב הוא דאית 

   ליה:
. וגזירת וכבסתם בגדיכם וגו'

ב הוא דלא אמרינן ביה הכתו
  דון מינה ומינה:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––כה, ב כה, ב כה, ב כה, ב  .31
ֶרן, ֲאִני ָאדּון ֶקֶרן ֵמֶרֶגל, ^ָאַמר ָלֶהם: ַאף ֲאִני  [   לֹא ָאדּון ֶקֶרן ִמּקֶ

ָמ  יםּוַמה ּבְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ן ְוַעל ָהֶרֶגל ּבִ ֵ ֵהֵקל ַעל ַהׁשּ ֶקֶרן,  ,קֹום ׁשֶ   ֶהְחִמיר ּבְ
ק יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ ן ְוַעל ָהֶרֶגל, ּבִ ֵ ֶהְחִמיר ַעל ַהׁשּ ֶקֶרן? ,ָמקֹום ׁשֶ ְחִמיר ּבְ ּנַ ין ׁשֶ   ].!ֵאינֹו ּדִ

  
ל ָוחֹוֶמ  ים, ִמּקַ ְרׁשּות ָהַרּבִ יב ּבִ ן ְוֶרֶגל ַחּיָ    :רּוְתֵהא ׁשֵ

  

ק  יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ ּבִ ֶרן, ׁשֶ א ֲחִצי ֵנֶזק,  - ּוַמה ּקֶ ם ֶאּלָ ּלֵ   ֵאינֹו ְמׁשַ
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵלם - ּבִ ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ ק ְמׁשַ יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ ּבִ ן ְוֶרֶגל, ׁשֶ יֶבת, ׁשֵ    ,ַחּיֶ

יב ים ַחּיָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ּבִ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ
  

ֵדה ַאֵחר""ּוִבֵער בִּ  :ָאַמר ְקָרא ים.   - (שמות כב, ד)  78ׂשְ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ְולֹא ּבִ
  

יּה ָקָאְמִריַנן?    כו,א   ִמיִדי ּכּוּלֵ
א ָקָאְמִריַנן!  ְלּגָ   ּפַ

  
ְסּפֹו" :ָאַמר ְקָרא ל ֶזה,   - (שמות כא, לה)  79"ְוָחצּו ֶאת ּכַ ְסּפֹו ׁשֶ   ּכַ

ל ַאֵחר ְסּפֹו ׁשֶ   .ְולֹא ּכַ
  
  

ן ְוֶר  ֵהא ׁשֵ ֶרןְולֹא ּתְ ל ָוחֹוֶמר ִמּקֶ א ֲחִצי ֵנֶזק, ִמּקַ ק ֶאּלָ יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ יֶבת ּבִ   :ֶגל ַחּיֶ
  

יֶבת,  ים ַחּיֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ ּבִ ֶרן ׁשֶ   ּוַמה ּקֶ
א ֲחִצי ֵנֶזק,  ֶמת ֶאּלָ ּלֶ ק ֵאיָנּה ְמׁשַ יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ   ּבִ

ין ׁשֶ  טּוָרה ֵאינֹו ּדִ ים ּפְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ּבִ ן ְוֶרֶגל ׁשֶ ם ֲחִצי ֵנֶזקׁשֵ ּלֵ ק ְמׁשַ יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ    ?ּבִ
  

ם"" :ָאַמר ְקָרא ּלֵ ָיא -  (שמות כב, ד) ְיׁשַ לּוִמין ְמַעּלְ ׁשְ    .ּתַ
  
  

ל ָוחֹוֶמר:  יב ִמּקַ ים ַחּיָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵהא ֶקֶרן ּבִ   ְולֹא ּתְ
  

ְרׁשּות ָה  ֵלם ּבִ ק ֵנֶזק ׁשָ יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ ּבִ ן ְוֶרֶגל ׁשֶ ֵ טּוָרה, ּוַמה ׁשּ ים ּפְ   ַרּבִ
טּוָרה?  ים ּפְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ּבִ ין ׁשֶ ק ֲחִצי ֵנֶזק ֵאינֹו ּדִ יּזָ ְרׁשּות ַהּנִ ּבִ   ֶקֶרן ׁשֶ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ִחיד -  (שמות כא, לה) ֶיֱחצּון"" :ָאַמר ְקָרא ְרׁשּות ַהּיָ ים ְולֹא ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ    .ֵאין ֲחִצי ֵנֶזק ָחלּוק, לֹא ּבִ
  

כֹוֶפר יב ּבְ ל ָוחֹוֶמר,  ,ִויֵהא ָאָדם ַחּיָ   ִמּקַ
כֹוֶפר,  יב ּבְ ָבִרים ַחּיָ ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ ֹור ׁשֶ   ּוַמה ׁשּ

ָבִרים  ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ ַחּיָ כֹוֶפר?  -ָאָדם ׁשֶ יב ּבְ ֵהא ַחּיָ ּיְ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
  

ת ָעָליו"" :ָאַמר ְקָרא ר יּוׁשַ כֹל ֲאׁשֶ   , ל) כא,(שמות   80ּכְ
  ְולֹא ַעל ָאָדם.  -  "ָעָליו"

  
ל ָוחֹוֶמר:  ָבִרים ִמּקַ ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ   ִויֵהא ׁשֹור ַחּיָ

ָבִרים,  ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ כֹוֶפר ַחּיָ יב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ   ּוָמה ָאָדם ׁשֶ
ָעה ַאְרּבָ יב ּבְ ֵהא ַחּיָ ּיְ ין ׁשֶ כֹוֶפר ֵאינֹו ּדִ יב ּבְ ַחּיָ ָבִרים?  ׁשֹור ׁשֶ   ּדְ

  
ֲעִמיתוֹ " :ָאַמר ְקָרא ֲעִמיתֹו.   -  (ויקרא כד, יט)  81"ִאיׁש ּבַ   ְולֹא ׁשֹור ּבַ

                                                           
78
לֵּ   ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ   םּכִ
79
ֹור ַהַחי ְוָח   תְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו ָוֵמת ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ ְסּפֹו ְוַגם ֶאת ַהּמֵ   ֶיֱחצּון צּו ֶאת ּכַ
80
ת ָעָליו  ר יּוׁשַ ֹכל ֲאׁשֶ ְדיֹן ַנְפׁשֹו ּכְ ת ָעָליו ְוָנַתן ּפִ   ִאם ּכֶֹפר יּוׁשַ
81
ה ּלוֹ   ן ֵיָעׂשֶ ה ּכֵ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ֲעִמיתֹו ּכַ ן מּום ּבַ י ִיּתֵ   ְוִאיׁש ּכִ

  רש"י
. דתחייב כי קרן חצי נזק קאמר

דהא מקרן מייתי לה וקרא 
דבשדה אחר לחיובי ביה ברשות 
הניזק נזק שלם אתא דהכי 

   משמע בשדה אחר נזק שלם:
   . קרן:כספו של זה

. מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם
   ישלם לגמרי משמע:

יתירא . דקרא אמר קרא יחצון
הוא דנכתוב וחצו את כספו וגם 
את המת אלא לדרשא אתא 

   דאף ברשות הרבים נמי חייב:
. כגון ויהא אדם חייב בכופר

במזיד ולא אתרו ביה דליתיה 
   בר קטלא ולא בר גלות:

   . בחבלה:ומה שור שאינו חייב
. צער ריפוי שבת ארבעה דברים

   ובושת אלא נזק לחודיה:
   :. היכא דקטליהחייב כופר

   . כו':אדם שחייב
. על נזקי עליו ולא על האדם

שור משלמין כופר אבל על נזקי 
אדם אין משלמין כופר אלא או 

   מיתה או גלות:
איש כי יתן מום בעמיתו איש 

. הוי בדין נתינת מומין בעמיתו
  ולא שור בעמיתו של בעליו:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––כה, ב כה, ב כה, ב כה, ב  .32
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ק,  יּזָ ֲחַצר ַהּנִ ינֹוק ּבַ י ּתִ ּבֵ ְרָסה ַעל ּגַ ּדָ   ֶרֶגל ׁשֶ
ם ּכֹוֶפר?  ּלֵ ׁשַ ּתְ   ַמהּו ׁשֶ

  
ֲהָוה ַאּקֶ  :ִמי ָאְמִריַנן   ֶרן, ִמיֵדי ּדַ

ֵרי ּוְתָלָתא ִזְמֵני אֹוְרֵחיּה הּוא ,ֶקֶרן ֲעַבד ּתְ יָון ּדַ ם ּכֹוֶפר,  ,ּכֵ ּלֵ   ּוְמׁשַ
ָנא ,ָהָכא ַנִמי    .ָלא ׁשְ

ְלָמא יק,  :אֹו ּדִ וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ   ֶקֶרן ּכַ
יק?  וָנתֹו ְלַהּזִ ּוָ   ַהאי ֵאין ּכַ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יִ " ַעל ַהּבַ ְרׁשּות, ִהְכִניס ׁשֹורֹו ַלֲחַצר ּבַ ּלא ּבִ   ת ׁשֶ
ִית ּוֵמת     –ּוְנָגחֹו ְלַבַעל ַהּבַ

ֹור  ְסִקיָלה,  - ַהׁשּ   ּבִ
ֵלם,  - ּוְבָעָליו  ם ּכֹוֶפר ׁשָ ּלֵ ין מּוָעד ְמׁשַ ם ּבֵ ין תָּ   ּבֵ

ְבֵרי  י ַטְרפֹוןּדִ   . "ַרּבִ
ֵלם" י ַטְרפֹון ְמָנא ֵליּה?  "ּכֹוֶפר ׁשָ ָתם ְלַרּבִ   ּבְ

ָסַבר לֵ  ּום ּדְ ִליִלי, ָלאו ִמׁשּ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ ים, ּדְ יּה ּכְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ם ֲחִצי ּכֹוֶפר ּבִ ּלֵ ם ְמׁשַ   ָאַמר: ּתָ
ל ָוחֹוֶמר ֵמֶרֶגל?    ּוַמְייֵתי ָלּה ִמּקַ

ֶרֶגל.  :ַאְלָמא א ּכֹוֶפר ּבְ   ִאיּכָ
  

ָעאָאַמר  ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ   : ַרב ׁשִ
ִקין  יּזָ א ִמּנִ ּנָ    .ֶרֶגל ַמְייֵתי ָלּה ּדְ ּתַ

  
ִקין  ִניּזָ ֵאׁש! ּדְ ְוִלְפרֹוְך: ַמה ּלְ ָנן ּבְ ן ֶיׁשְ ּכֵ   ֶרֶגל ׁשֶ

  
מּון    .ִמּטָ

  
בֹור!  נֹו ּבְ ן ֶיׁשְ ּכֵ ָטמּון ׁשֶ   ַמה ּלְ

  
ִלים.    ִמּכֵ

  
ֵאׁש!  ָנן ּבְ ֶיׁשְ ֵכִלים ׁשֶ   ַמה ּלְ

  
ִלים ְטמּוִנים.    ִמּכֵ

  
ָאָדם!  ָנן ּבְ ׁשְ ּיֶ ֵכִלים ְטמּוִנים ׁשֶ   ַמה ּלְ

  
א  ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ   ֶרֶגל ַמְייֵתי ָלּה, דּ ִמּכֹוֶפר  :ָלאו ׁשְ

ֶרֶגל.  א ּכֹוֶפר ּבְ   ַאְלָמא: ִאיּכָ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

יָאַמר ֵליּה  ְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ
ָרא ּבְ ֶרֶגל,  :ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ א ּכֹוֶפר ּבְ ִאיּכָ   ּדְ
ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ א ּכֹוֶפ  :ּדְ ִקין ֵליּכָ יּזָ א ִמּנִ ּנָ ֶרֶגל, ְוּתַ    ,ֶרֶגל ַמְייֵתי ָלּה ּדְ ר ּבְ

ִקין  ִניּזָ ֶרֶגלּדְ ִלְפרֹוְך: ַמה ּלְ ָנן ּבְ ן ֶיׁשְ ּכֵ   ! ?ֶרֶגל ׁשֶ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ   ֶרֶגל ַמְייֵתי ָלּה, ּדְ ִמּכֹוֶפר  :ֶאּלָ
ֶרֶגל,  א ּכֹוֶפר ּבָ   ַאְלָמא: ִאיּכָ

ּה  ַמע ִמיּנָ      .ׁשְ

  רש"י
. דחיובא דרגל בחצר הניזק

   בחצר הניזק הוא:
. דרגל מועדת לא שנאהכא נמי 

   מתחילתו היא להלך ולדרוס:
לאו משום דסבר כרבי יוסי 

. דאמר בפירקין דלקמן הגלילי
(דף מב.) תם משלם חצי כופר 

   ברה''ר:
. רבי טרפון לרשות ומייתי לה

   הניזק כופר שלם:
. כי היכי דגמר לקרן מק''ו מרגל

תם לענין נזקין במתניתין והכי 
רין גמר לה מה שן ורגל שפטו

ברשות הרבים לגמרי ברשות 
הניזק כופר שלם קרן שברה''ר 
חצי כופר כר' יוסי הגלילי אינו 
דין שברשות הניזק כופר שלם 
מדגמר ר' טרפון הכי אלמא 
איכא כופר ברגל דאי לאו הכי 

   במאי מייתי לה:
. מניזקין דרגל מייתי לה

ולעולם ליכא כופר ברגל והכי 
גמר ר' טרפון מה רגל שברשות 

רבים פטור מנזקין ברשות ה
הניזק נזק שלם קרן שברשות 
הרבים חצי כופר כר' יוסי 
הגלילי אינו דין שברשות הניזק 

   כופר שלם:
. תאמר בכופר שכן ישנו באש

שאינו באש כדאמרינן בפ''ק (דף 
   י.):

. שפטור באש וחייב ברגל מטמון
ומייתי לה הכי מה רגל שברשות 
הרבים פטורה מכלום חייבת 

ת הניזק אפילו על הטמון ברשו
נזק שלם קרן שברה''ר חצי 

   כופר כו':
. שאם היה גדי שכן ישנו בבור

טמון בשק או במרצוף ונתגלגל 
   ונפל לבור חייב:

. פטר בהו את הבור מכלים
ומכלים דרגל מייתי לה 

   וכדפרישית:
. דרגל מייתי מכלים טמונים

   לה:
א''ל רב אחא מדפתי כו' מה 

. ישנו ברגל לניזקין דרגל שכן
   תאמר בכופר שאינו ברגל:
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  רש"י
  '.מתני

' אפי - חבירו עין את סימא
  .בשוגג

  
  '.גמ

 - לא דברים ארבעה כלים מה
  .בהו שייכי דלא

 - חבירו עין את סימא אף
  .בשוגג

 - לא דברים ארבעה אין נזק
 דברים ארבעה מחייבי דלא
 למזיד קרוב או מזיד או אלא

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

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

 דף/ קמא בבא/ לקמן( בהחובל
  :).פד

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

 בשפוד כוואו כגון נזק בדליכא
 מכספיה אפחתיה דלא צפרנו על

 ליה מפקינן הדרש ולהך
  .בהחובל

 

        בבבב- - - - כו, אכו, אכו, אכו, א .33
ָנה        ִמׁשְ

     ;ָאָדם מּוָעד ְלעֹוָלם
ין ֵמִזיד ין ׁשֹוֵגג ּבֵ    ,ּבֵ

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

ֵלם ם ֶנֶזק ׁשָ ּלֵ  :ְמׁשַ

        
ָמָרא      ּגְ

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

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

י      בכו,    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

הֲאַמר  א  ִחְזִקּיָ ּנָ הְוֵכן ּתַ ֵבי ִחְזִקּיָ    :ּדְ
ַצע" :ֲאַמר ְקָרא ַחת ּפָ ַצע ּתַ     – ),כהשמות כא( 82"ּפֶ

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

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

ן לִ  ֶפַצע"ב ְקָרא וֹ ּת כְ ִאם ּכֵ ַצע ּבְ    ".ּפֶ
ַצעּתַ "ַמאי     ?"ַחת ּפָ

י ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
82
ַצע תַּ   ה ּפֶ ִוּיָ ַחת ּכְ ה תַּ ִוּיָ ַחת ַחּבּוָרהּכְ ַצע ַחּבּוָרה תַּ   ַחת ּפָ
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  רש"י
 אפקינן דהא - חייב נזקין לענין
  .כרצון ואונס כמזיד שוגג

 - תורה אסרה מחשבת מלאכת
 אלא מלאכה לעשות שנתכוין

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

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

  .ומת דםהא
 מכה כתיב גלות דגבי - פטור

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

  .מעולם
 עבדו על נפלה אם - עבד לענין

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

 ולא שוגג שכחה הויא בה דהכיר
  .פשיעה

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

 מחשבת מלאכת דבעינן בשבת
 וכסבור מלאכה לעשות שנתכוין

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

' וגו מקום לך ושמתי צדה לא
 שתים לזרוק למתכוין פרט

 וכי בתורת אינוש ארבע וזרק
 בתורת אלא' וגו איש יזיד

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

 נתכוין שלא צדה שלא משמע
 פרט ינוס אצלו ולזרוק לצדד

  .שצדה לזה
 שתרצה מקום כל אמר אם

 כאן יש שהרי חייב - תנוח
 ארבע דזרק מחשבת מלאכת

 וזרק שתים רוקלז נתכוין אבל
 מקום כל אמר אפילו ארבע

 שעיקר פטור תנוח שתרצה
  .למלאכה אינה מחשבתו

 

        כו, בכו, בכו, בכו, ב .34
הֲאַמר     :ַרּבָ

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

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

ַתְנָיא    :ּדְ
ָהָיה ַרּבֹו רֹוֵפא"    ,ֲהֵרי ׁשֶ

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

ְמִליֵאל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמרַרּבִ
ֲחָתהּ " ֲחָתּה  – ), כושמות כא( 83"ְוׁשִ ין ְלׁשַ ּוֵ ְתּכַ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ
  

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

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

ֲאַמר ְקָרא ָגָגה" :ּדַ ׁשְ ֲהָוה ֵליּה ְיִדיָעה  – ), טובמדבר לה( 84"ּבִ ָלל ּדַ    ,ִמּכְ
   ,א ָהְוָיא ֵליּה ְיִדיָעהְוָה 

ת ּבָ טּור – ְלִעְנַין ׁשַ    ,ּפָ
א ּדְ  – ְלִעְנַין ֶעֶבד לּוְגּתָ ָנןּפְ ְמִליֵאל ְוַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    .ַרּבִ

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

ָעהְלִעְנַין  ָבִרים ַאְרּבָ    ,טּורּפָ  – ּדְ
ת ּבָ ֵעיַנן – ְלִעְנַין ׁשַ ֶבת ּבָ    ,ְמֶלאֶכת ַמְחׁשֶ
לּות ר ל" – ְלִעְנַין ּגָ     – ֲאַמר ַרֲחָמָנא ), ידשמות כא( 85"ָדהא צָ ֲֺאׁשֶ

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

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

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

אֹוֵמר  ּתִ 'ּבְ ל ָמקֹום ׁשֶ נּוַח ּכָ    ,ָלא – ִאי ָלא ,ִאין –' ְרֶצה ּתָ
לּות ר ל" – ְלִעְנַין ּגָ    – ), ידשמות כא( "ָדהא צָ ֲֺאׁשֶ

ין ִלְזר ּוֵ ְתּכַ ָרט ַלּנִ מוֹ ּפְ ע ְוָזַרק ׁשְ    ,ֶנהֺק ַאְרּבַ
א ּדְ  – ְלִעְנַין ֶעֶבד לּוְגּתָ ָנןּפְ ְמִליֵאל ְוַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    .ַרּבִ

  

                                                             
83
ַחת ֵעינוֹ   ֶחּנּו תַּ ּלְ י ְיׁשַ ֲחָתּה ַלָחְפׁשִ ה ִאיׁש ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו אֹו ֶאת ֵעין ֲאָמתֹו ְוׁשִ   ְוִכי ַיּכֶ
84
ּמָ   ה ְלִמְקָלט ָלנּוס ׁשָ ׁש ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ְהֶייָנה ׁשֵ תֹוָכם תִּ ב ּבְ ר ְוַלּתֹוׁשָ ָרֵאל ְוַלּגֵ ָגָגהִלְבֵני ִיׂשְ ׁשְ ה ֶנֶפׁש ּבִ ל ַמּכֵ   ה ּכָ
85
ֶחּנּו ָלמּות  ּקָ ִחי תִּ   ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו ְבָעְרָמה ֵמִעם ִמְזּבְ
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  רש"י
  .הגג מראש כלי הכלי בעל - זרק

 קודם במקל ששברו זה - פטור
  .לישבר סופה שהרי שבירתה

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

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

 בניזקין דגרמא פטור נטלן עצמו
  .הוי

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

 ַרִּביל ממיתה ופטורים הנפש
 זה חייב בתירא בן יהודה

 את שקירב מפני בסייף שקיבלו
  .מיתתו

  .מועד - שור בא
  .ומת - בקרניו וקבלו

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

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

  .למזיד קרוב ליה
 פ"אע - קנה לא וביבמתו

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

 לביאת דנתכוין היכא מילי הני
 נתכוין לא זה אבל אחרת אשה

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

  .עליו פסלה מאמר
 שהתחיל] לאחר[ - נתהפך ואם

 האדם על לנפול דנתכוין לנפול
  .להנאתו

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

        כז, אכז, אכז, אכז, א    ––––כו, ב כו, ב כו, ב כו, ב  .35
הַוֲאַמר     :ַרּבָ

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

  
     ?ַמאי ַטְעָמא

  
ַבר ִביָרא ּתְ    .ָמָנא ּתְ

  
הַוֲאַמר     :ַרּבָ

ִלי ֵמר ג אׁש ָֺזַרק ּכְ    ,ַהּגַ
ָסתֹות ִרים אֹו ּכְ יו ּכָ ְחּתָ    ;ְוָהיּו ּתַ

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

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

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

הַוֲאַמר     :ַרּבָ
ינֹוק ֵמר ג אׁש ָֺזַרק ּתִ    ,ַהּגַ

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

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵני ָאָדם ּבַ ִהכּ " ָרה ּבְ ָרה ַמְקלֹותּוהּו ֲעׂשָ    ,ֲעׂשָ

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

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

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

ַתְנָיא    :ּדְ
ְדיֹ "" ק -  ),לשמות כא( 86"ן ַנְפׁשוֹ ְוָנַתן ּפִ ֵמי ִניּזָ    .ּדְ

ָמֵע  י ִיׁשְ רֹוָקא ַרּבִ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ יק :אֹוֵמראל ּבְ ֵמי ַמּזִ    ."ּדְ
  

הַר ַוֲאַמר     :ּבָ
ג אׁש ָֺנַפל ֵמר    ,ַהּגַ

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

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

יב ַעל ַהבּ " יןֵֺאינֹו ַחּיָ ּוֵ ֵהא ִמְתּכַ ּיְ ת ַעד ׁשֶ    .):בבא קמא פו( "ׁשֶ
  

   :הַרּבָ ַוֲאַמר 
ג אׁש ָֺנַפל ֵמר    ,ַהּגַ

ֵאיָנּה ְמצּוָיה רּוַח ׁשֶ    ,ּבְ
יׁש  יק ּוִבּיֵ     – ְוִהּזִ

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

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

ַתְנָיא    :ּדְ

                                                             
86
ת ָעָליו  ר יּוׁשַ ֹכל ֲאׁשֶ ְדיֹן ַנְפׁשֹו כְּ ת ָעָליו ְוָנַתן ּפִ   ִאם ּכֶֹפר יּוׁשַ
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ֱאַמר" ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ְלָחה ָיָדהּ " ִמּמַ    ,)דברים כה( "ְוׁשָ
ֶהֱח  ְלמּוד לֹוַמר ?ִזיָקהֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ    ?"ִזיָקהְוֶהֱח " ַמה תַּ

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

  .לסלקה
 סבר סלקה דלא דהא - חייב

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

 .פטור

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

  .לסלקה לעבד לו שהיה
 דעת בו שאין -  ונוכממ שורו

  .וחייב לסלקה
  

  .הרגל כיצד עלך הדרן

 

        כז, אכז, אכז, אכז, א .36
הַוֲאַמר     :ַרּבָ

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

ַרף ְגּדֹו ְוִנׂשְ יב – ַעל ּבִ    .ַחּיָ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ָנְנִהי ְרַוְייהּו ּתְ    ;ּתַ

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

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

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

  
ֵעי  הּבָ    :ַרּבָ

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

  
ֵמי גּופֹו ּדָ ְמָצא לֹוַמר ּכְ    – ִאם ּתִ

   ?ׁשֹורֹו ַמהוּ 
  

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