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  רש"י
  '.מתני

 - פטור ושברה, הכד את המניח
  .טעמא מפרש בגמרא

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

  
  

  '.גמ
 של בקורתו זה של כדו נשברה

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

  .בחביתו
 כדו נשברה דקתני - בכד וסיים

  '.כו זה של
 מפני - לתוכה הדבש את והציל

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

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

  .דבש של חבית נסדקה
 המוכר שביד - וממכר למקח

 ואפילו שירצה איזה לו לתת
 גדולה דמשמע חבית עמו התנה

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

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

 לחבירו שור המוכר) מו דף
 בתר אמרינן לא נגחן ונמצא

 והוי קנאו ולחרישה זיל רובא
 המוציא אמר אלא טעות

 לומר ויכול הראיה עליו מחבירו
  .לך מכרתיו לשחיטה לו
  
 

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

        כז, בכז, בכז, בכז, ב    ––––כז, א כז, א כז, א כז, א  .1
ָנה      ִמׁשְ

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

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

  
ָמָרא   ּגְ

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

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

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

  
   :ּוְתַנן ַנִמי

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

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

ַכד ְוִסיֵּ  ַתח ּבְ    !ָחִביתם ּבְ יּפָ
  

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

  
ּה ְלַמאי     ?ָנְפָקא ִמיּנַ

  
ר ח ּוִמְמּכָ    .ְלִמּקָ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

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

   !ָהא ָלא ָקרּו ַלּה 
  

   ,ָלא ְצִריָכא
א  א ָקרּו ַלּה ְלַכּדָ רּוּבָ א'ּדְ ּדָ    ',ִביָתאָח 'ּוְלָחִביָתא  ',ּכַ

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

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

 בצד הניחה הצד מן למבוי
 זה וכשהחזיר הקרן אצל המבוי

  .אותה ראה לא פניו
 יוחנן ִּביַר כ אי כשמואל אי אלא

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

 בעל פטור בחרסיו הוזק כ"ואח
 דאזיק הוא דאיהו החבית

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

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

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

 - כשמעתיה שמואל בשלמא
 הא באפילה למתניתין דמוקי
  .חייב באורה

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

 בית כשהיתה כן היה שמנהגם
 היו אדם בני מליאה הבד

 ברשות כליהם מושיבין הבאים
 שיצאו עד וממתינין הרבים

  .אלו
 

        כז, בכז, בכז, בכז, ב .2
ים[" ְרׁשּות ָהַרּבִ ד ּבִ יַח ֶאת ַהּכַ ּנִ    ],ַהמַּ

ּה וּ  טּורּוָבא ַאֵחר ְוִנְתַקל ּבָ ָבָרּה ּפָ   ."ׁשְ
  

אי  טּורַאּמַ    ?ּפָ
ֵעי ֵליּה ְלִע     !ּיּוֵני ּוֵמיַזלִאיּבָ

  
ֵבי ַרבָאְמִרי  ֵמיּה ּדְ  ּדְ ְ    :ַרבִמׁשּ

ים כּ  א ְרׁשּות ָהַרּבִ ְמַמּלֵ ּה ָחִבּיֹותוּ ּבִ    .ּלָ
  

מּוֵאל    :ָאַמר ׁשְ
נוּ  ֲאֵפיָלה ׁשָ    .ּבָ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ֶקֶרן ָזִוית    .ּבְ
  
אַמר ֲא  ּפָ    :ַרב ּפַ

י יֹוָחָנן ַרּבִ מּוֵאל אֹו ּכְ ׁשְ א אֹו ּכִ ְיָקא ַמְתִניִתין ֶאּלָ    ,ָלא ּדַ
ַרב ִאי ּכְ ַבר ַנִמי? "ִנְתַקל"ַמאי ִאְרָיא  ,ּדְ    !ֲאִפיּלּו ׁשָ

  
ֵמיּה ּדְ  ַרב ְזִבידֲאַמר  ְ    :ָרָבאִמׁשּ

ַבר ֲאִפיּלּו ׁשָ ין ּדַ    ,הּוא ַהּדִ
ֵני  ָקּתָ ָבֵעי ְלִמְתֵני ֵסיָפא – "ַקלִנְת "ְוַהאי ּדְ    :ַאְייֵדי ּדְ

ּה " ק ּבָ ִנְזקוֹ  – ְוִאם הּוּזַ יב ּבְ ַעל ָחִבית ַחּיָ    –" ּבַ
ַדְוָקא ִנְתַקל ַבר ל ,ּדְ    ,אֲֺאָבל ׁשָ

   ?ַמאי ַטְעָמא
יּה  ְפׁשֵ יק ַאּנַ ַאּזֵ     – הּוא ּדְ

א     ."ִנְתַקל"ָקָתֵני ֵריׁשָ
  

אֲאַמר ֵליּה  י ַאּבָ יַרב ַא לְ  ַרּבִ ִ    :ׁשּ
ֵמיּה ּדְ  ְ ַמֲעָרָבא ִמׁשּ י עּוָלאָהִכי ָאְמֵרי ּבְ    :ַרּבִ

ָרִכים ּדְ ֵני ָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ּבַ ל ּבְ ן ׁשֶ ְרּכָ ֵאין ּדַ    .ְלִפי ׁשֶ
  

ָעאוּ ֲהָוה ע ְנַהְרּדְ א ּבִ מּוֵאל – ְבּדָ יב ׁשְ    ,ְוַחּיֵ
ִדיָתא פּוְמּבְ יב ָרָבא – ּבְ    .ְוַחּיֵ

  
מּוֵאל כִּ  ָלָמא ׁשְ ׁשְ ַמֲעֵתיּה ּבִ    ,ׁשְ

א ָרָבא מּוֵאל ְסִביָרא ֵליּה  ,ֶאּלָ ׁשְ    ?!ֵליָמא ּכִ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ַעְצָרא ָהֵוי    ,ַקְרָנא ּדְ

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

 את הבועט מן לגבות הדיינין
' ג בועט של בארכובתו חבירו

 בשת שגדולה לפי לבשת סלעים
  .היד מדחיפת הארכובה מכת

  .ברגל -  לבעיטה
 חמור של אוכף - לסנוקרת

  .חבירו את בו שהכה
 לבשתו סלעים - עשרה שלש

  .הדברים שאר חיוב לבד
 של יד בית - דמרא לפנדא
  .ר"פושיי

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

 מכונסין מים בור - גרגותא
  .שדות להשקות

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

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

  .הדיין אצל ילך אלא לעצמו
 אי -  פסידא דאיכא במקום

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

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

  .יהלנפש דינא
 

        כז, בכז, בכז, בכז, ב .3
ַלח ֵליּה  אׁשְ    :ַרב ַנְחָמןלְ  ַרב ִחְסּדָ
   :ֲהֵרי ָאְמרוּ 

ל – ִלְרכּוָבה    ,ׁש ֺׁשָ
   ,ָחֵמׁש  – ְוִלְבִעיָטה

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

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

   ?עּוְבָדא ֵהיִכי ֲהָוהֵאיָמא ִלי ּגּוָפא ּדְ 
  

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

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

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

  
   :יּה ֲאַמר לֵ 

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

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

ַמר ִאּתְ    :ּדְ
   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה

יָנא יּה  ָלא ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ    ,ְלַנְפׁשֵ
   :ַמרָא  ב ַנְחָמןַר 

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

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

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

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

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

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

 ליה ולית דיליה מיית אדהכי
  .נזקא פלגא אלא

 

        כח, אכח, אכח, אכח, א    - - - - כז, בכז, בכז, בכז, ב .4
ַמר[[[[    :ִאּתְ

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

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

   
ֵסיָדא א ּפְ ִאיּכָ    – ֵהיָכא ּדְ

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

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

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

  
ֲהָנאְמִתיב     :ַרב ּכָ

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

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

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

 :ֲאַמר ֵליּה 

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

  
אי י ַיּנַ    :ֲאַמר ַרּבִ

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

  
   ,ִאי ָהִכי

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

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

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

מ ,ַמאי ָלאו ֵסיָדא ,ּוָעדּבְ א ּפְ ֵליּכָ    ?!ּדְ
  

   ,ָלא
ָתם ֵסיָדא ,ּבְ א ּפְ ִאיּכָ    .ּדְ

  
   ,ִאי ָהִכי

יב" :ֵאיָמא ֵסיָפא ָחפֹו ָלֶעְליֹון ּוֵמת ַחּיָ     –" ּדְ
יב אי ַחּיָ ָתם ַאּמַ    ?ְוִאי ּבְ

  
ְמטֹו ְול ָהָיה לֹו ְלׁשָ ָמטוֹ  אֺׁשֶ    .ׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

א ֲחַצר ֲחֵבירֹו ּכַ " ַמּלֵ ֶמןַהּמְ י ׁשֶ י ַיִין ְוַכּדֵ    – ּדֵ
ר ְוִנְכָנס ּבֵ ר ְויֹוֵצא ְמׁשַ ּבֵ ַעל ֶהָחֵצר ְמׁשַ   !"ּבַ
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ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ר ְויֹוֵצא" ּבֵ יןלְ  – "ְמׁשַ    ,ֵבית ּדִ
ר ְוִנְכָנס" ּבֵ    .ְלָהִביא ְזֻכּיֹוָתיו – "ְמׁשַ
  

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

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

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

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ָהָכא ּבְ
ָבא א ַגּנָ ַעְבּדָ    .ּבְ

  
ַנב ַנבְוַה  ,ַעד ָהִאיְדָנא ָלא ּגָ א ּגָ ּתָ    ?!ׁשְ

  
יּה ֲעֵליּה  ַרּבֵ    ,ַעד ָהִאיְדָנא ֲהָוה ֵאיְמֵתיּה ּדְ
יּה ֲעֵליּה  ַרּבֵ א ֵלית ֵליּה ֵאיָמָתא ּדְ ּתָ    .ַהׁשְ

  
ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַנֲעִנית ְפָחה ּכְ ַסר לֹו ַרּבֹו ׁשִ ּמָ ֶעֶבד ׁשֶ    ;ּבְ
יָרא א ִאיּס  ,ַעד ָהִאיְדָנא ֶהיּתֵ ּתָ    .ּוָראְוַהׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

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

ּה "ַטְעָמא ּדְ     ",ִנְתַקל ּבָ
ָבָרּה  יב – ָהא ׁשְ    !ַחּיָ

  
ֵמיּה ּדְ  ַרב ְזִבידֲאַמר  ְ    :ָרָבאִמׁשּ

ָבָרּה  ין ֲאִפיּלּו ׁשְ     ,הּוא ַהּדִ
ֵני  ָקּתָ    –" ִנְתַקל"ְוַהאי ּדְ

ָקּבָ  יֵדי ּדְ ק " :ֵעי ְלִמיְתֵני ֵסיָפאַאּיְ ַעל ָחִבית -ִאם הּוּזַ ִנְזקוֹ  ּבַ יב ּבְ    ",ַחּיָ
ַדְוָקא  ַב 'ֲאָבל  ',ִנְתַקל'ּדְ יׁשָ יּה  ,אלָ  - ַרּבִ יק ַנְפׁשֵ הּוא ַאּזִ     – ּדְ

א  ֵני ֵריׁשָ    ."ִנְתַקל"ָקּתָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
הּ ָת ּצֹ ַק וְ "" ּפָ    – "ָממֹון  – ), יבהדברים כ( "ה ֶאת ּכַ

ָבר ַאֵחר ,ַמאי ָלאו יל ַעל ְיֵדי ּדָ ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהּצִ ׁשֶ    !ּבְ
  

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

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

ָתֵני ֵסיָפא  ְלָחה ָיָדהּ ""ַאּדְ ין – ), יאהדברים כ( ְוׁשָ ית ּדִ ִליַח ּבֵ ַרט ִלׁשְ     –" ּפְ
ִדיָדּה לוּ ְפ לִ     :ג ְוִלְתֵני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים' ה ּדְ ּמֶ    ?ּבַ

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

  
   :רַמ ָא ָהִכי ַנִמי ָק 

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

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

  

  רש"י
 היה אם כגון - זכיותיו להביא

 זה וצריך שלו שהחצר טוענו זה
  .שקנאה מכירה שטר להביא

  .יובל שהגיע -  ימיו שכלו
  .מפציר - מסרהב

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

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

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

  .פסידא דאיכא - גנבא בעבדא
 דכתיב - ראהיתי האידנא עד

 שמות( אשה לו יתן אדוניו אם
  ).כא

  .חורין בן שהוא - והשתא
 להלקותו ורשאי - איסורא

 לאו דינא דהאי ולהפרישו
  .הוא לנפשיה

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

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

 דבר י"ע להציל יכולה בשאינה
 אלמא עבדא קא דבדין - ראח
 לנפשיה דינא איניש עביד לא

 הכא כי פסידא במקום' אפי
  .שעה כל מוכה שבעלה

 אחר דבר י"ע להציל כשיכולה
  .עבדא דינא דלא -

 על שפטור - ד"ב לשליח פרט
  .הבושת
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ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֵדהוּ " תֹוְך ׂשָ ים עֹוֶבֶרת ּבְ ֶרְך ָהַרּבִ ָהְיָתה ּדֶ    ,ֲהֵרי ׁשֶ

ד     – ְנָטָלּה ְוָנַתן ָלֶהם ִמן ַהּצַ

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

ְזָרא ְוֵליֵתיב    !ִלְנקֹוט ּפַ
  

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

  
א ּיָ ְרׁשִ    :ֲאַמר ַרב ְמׁשַ
נֹוֵתן ָלֶהם ּדֶ  תֹוןּבְ    .ֶרְך ֲעַקלָּ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

תֹון הּוא ֶרְך ֲעַקּלָ ד ּדֶ ל ִמן ַהּצַ    ,ּכָ
   .ְקרֹוָבה ָלֶזה ּוְרחֹוָקה ָלֶזה

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

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

ַרב ְיהּוָדה ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ָאַמ     :ַרב ְיהּוָדהר ּדְ

ים ָאסּור ְלַקְלְקלוֹ  ֶהְחִזיקּו ּבֹו ַרּבִ    .ֵמיַצר ׁשֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ד ֶאָחד" ָאה ִמּצַ יַח ּפֵ ִהּנִ ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ    ,ּבַ

ים ְונָ  ד ַאֵחר ְטלוּ ּוָבאּו ֲעִנּיִ    – ִמּצַ
ָאה    ",ֶזה ְוֶזה ּפֵ

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

ְזָרא ְוֵליֵתיב    !ִלְנקֹוט ּפַ
  

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

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

ְכָחה וּ  ֶפֶרט ּוְבעֹוֵללֹות ּוְבׁשִ יב ּבְ    ,ְבֵפָאהַחּיָ
ר ֲעׂשֵ  ."ּוָפטּור ִמן ַהּמַ

  
  

  רש"י
 מקל יקח - וליתיב פזרא לנקוט

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

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

 היושבין לעיירות - לזה קרובה
  .צד לאותו סמוך

 הסמוכין לאותן - לזה ורחוקה
 להקיף צריכין שיהו האחר לצד

 וכשהיתה השדה סביבות כל
 מקיפין היו לא השדה באמצע

  .כך כל
 אמאי הוא חילוף דלאו - ה"א

  .הגיעו לא שלו
 פאה דאף - רהמעש מן לפוטרו

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

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

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

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

 כל כדתנן ממעשר פטור דהו
 חייב ונשמר אוכל שהוא

  .במעשר
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  רש"י
 דרב - במים כליו שטינפו אלא

 הפקיר כשלא למתניתין מוקי
 שנזוקו נמצא הלכך מימיו את

 והוי זה של בממונו זה של כליו
  .שורו כי

  .פטור עצמו הוא הוזק - אבל
  .בעלים לה שאין - עולם קרקע

 גרמא זה של וממונו - הזיקתו
 לטעמיה ורב ליה עבד בעלמא
:) נ דף/ (קמא בבא/ לקמן דאמר

 להבלו תורה עליו שחייבה בור
  .לחבטו ולא

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

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

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

 למדנו דתקלתו - מ"ה ורב
  .מבורו

 בר דסבר בור כי - דאפקרינהו
 בהפקיר תורה עליו שחייבה בור

  .דחייבתו הוא ובורו רשותו
 - הוא ממונו אפקרינהו לא אבל

 כלי טינוף הלכך למדנו ומשורו
 הגוף נזק אבל עבד דמזיק ממונו
 סבר ושמואל עבדה עולם קרקע

 בורו הפקיר ולא רשותו בהפקיר
 את בו ופטר קרא משתעי נמי

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

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

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

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

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

 - אדרבה דומה זה למה הא
  .כתיבא בלא כתיבא תולה
 דאם -' כו לזה דומה מה אלא

 בהן נתקל או כלים בהם הוזקו
  .פטור ומת אדם

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

  .מיירי אפקריה
 אחר הטיח אם דקתני - וסיפא

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

 

        בבבב- - - - כח, אכח, אכח, אכח, א .5
ָנה     ִמׁשְ

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

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

ין ּוֵ ֵאינֹו ִמְתּכַ טּור – ּבְ   :ּפָ
  

ָמָרא   ּגְ

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
נוּ  אֺל ִים ׁשָ ּמַ ָליו ּבַ פּו ּכֵ יּנְ ּטִ א ׁשֶ   ,ֶאּלָ

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

  
י ָאְמִריָתּה ָקֵמיּה ּדִ  מּוֵאלּכִ    :ֲאַמר ִלי ,ׁשְ

אֹו ִמבּ ּדֵ ִמכְ  ָ ינֹו ּוַמׂשּ    ,ֹורֹו ָלַמְדנוּ י ַאְבנֹו ְוַסּכִ
ֶהןוּ ְוכ ן ֲאִני קֹוֵרא ּבָ    :ּלָ
   ,ָאָדם אְֺול –" ׁשֹור"
ִלים אְֺול –" ֲחמֹור"    ,ּכֵ

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

  
   ?ְוַרב

  
ַאְפְקִריְנהוּ  י ֵהיָכא ּדְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

ָלא ַאְפְקִריְנהוּ ֲאָב     .ָממֹונֹו הּוא – ל ֵהיָכא ּדְ
  

ְעָיאְמִתיב     :ַרב אֹוׁשַ
ה ׁשּ "" ּמָ   ;)שמות כא( "ֹור אֹו ֲחמֹורְוָנַפל ׁשָ
   ,א ָאָדםֺלוְ  –" ׁשֹור"
ִליםְֺול – "ֲחמֹור"    .א ּכֵ

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

    – ֲחמֹור ְוֵכָליו ְוִנְתָקְרעוּ 
ֵהָמה יב ַעל ַהּבְ    ,ַחּיָ

ִלים    .ּוָפטּור ַעל ַהּכֵ
   ?ָהא ְלַמה ֶזה ּדֹוֶמה

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

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

מּוֵאלְוֵסיָפא ַקׁשְ    !ָיא ִלׁשְ
   

   ,יךְ ּוְלַטֲעֵמ 
י ָלְך ִהיא ּגּוָפא יְקׁשֵ    :ּתִ

א 87 טּור"ֵריׁשָ יב"ְוֵסיָפא  ",ּפָ   !"ַחּיָ
  

א    ,ַרב ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה  ,ֶאּלָ

                                                             
87
 ישנן גירסאות בהן מופיע "תקשי לך היא גופא קשיא רישא פטור... וכו'". 
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מּוֵאל ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה    .ּוׁשְ
   :ַרב ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה 

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ִהְפִקיָרן ?ּבַ ׁשֶ    ,ּכְ
   ,יבַחיָּ  ִהְפִקיָרן אֲֺאָבל ל

יב" ֶאֶבן ַחּיָ    ".ְלִפיָכְך ֵהִטיַח ְצלֹוִחיתֹו ּבְ
  

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

בֹור ִלים ּבְ יב ַעל ִנְזֵקי ּכֵ ִמַחּיֵ י ְיהּוָדה ּדְ    – ְלַרּבִ
יב ְלִפיָכךְ " ֶאֶבן ַחּיָ    ".ֵהִטיַח ְצלֹוִחיתֹו ּבְ
  
  
  

  רש"י
 לבור דומה דאבנו - א"בד

  .כשהפקירו
 נזקי על דמחייב יהודה ַרִּביל

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

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

  .חייב
 - ונשוף באבן שנתקל אלא

  .באבן הכלי
  .לו גרמה דקרקע - פטור

 לקמן דאמר - נתן ַרִּביכ לאד
 שדחף בשור) נג דף/ (קמא בבא/

 דליכא היכא כל לבור חבירו את
 משתלם שור מהאי לאשתלומי

  .הזיקא ליה דעבד האי מבור
 

        כח, בכח, בכח, בכח, ב .6
יב"[ ֶאֶבן ַחּיָ   ]."ְלִפיָכְך ֵהִטיַח ְצלֹוִחיתֹו ּבְ
  

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

וֹ  ְרַקע ְוִנׁשּ ּקַ ֶאֶבןֲאָבל ִנְתַקל ּבַ טּור – ף ּבְ    .ּפָ
  

ַמא    ?ןּכְ
  

י ָנָתן ַרּבִ ָלא ּכְ    .ּדְ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

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

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

  
ַמאן    ?ּכְ

  
י ָנָתן ַרּבִ   .ּכְ

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  7 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 

152

  רש"י
 למטה להורידה במתכוין
 והוטחה ונתקל - מכתיפיו

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

  .מחייב טפי דמחמיר
 הכד נימוחה - שרהנפ' אפי

  .אונס דהוי כתיפו על מעצמה
 כדמתרגמינן נימוחה-נפשרה

 ונמס השמש וחם) טז שמות(
  .פשר

 אפילו - בידו אזנה אפילו
 מידו נפלה שלא מעצמה נפשרה

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

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

 זה כגון - נזקיו במפקיר
 מ"ור לחרסיו מפקיר דמסתמא

 דבור חייב נזקיו מפקיר סבר
 ר"ברה בבור תורה עליו שחייבה
 יהודהְוַרִּבי  חייבה הוא דהפקר

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

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

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

 ונתקל מכתיפו להורידה
 פושע לאו דנתקל פטור ונשברה

 נמי נפילה דלאחר ובהיזק הוא
  .איכא מתכוין מאי פרשמ לקמן

 גמרא -' כו בתרתי ומדמתניתין
  .לה קפריך

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

 בהמתו נתקלה אם לעשות יכול
 ונשברה הוא נתקל דבשלמא

 ליה איבעי למימר איכא כדו
 איכא מי גמלו אלא ומיזל לעיוני

  .הכי למימר
 

        כט, בכט, בכט, בכט, ב    ––––כח, ב כח, ב כח, ב כח, ב  .7
ים"[ ְרׁשּות ָהַרּבִ ּדֹו ּבִ ָרה ּכַ ּבְ ּמַ וּ ְוה ,ִנׁשְ ַחְרִסיתְחַלק ֶאָחד ּבַ ָקה ּבַ ּלָ יב – ִים אֹו ׁשֶ    ]ַחּיָ

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

ֵמי  ין"ֵהיִכי ּדָ ּוֵ    ?"ִמְתּכַ
  

הֲאַמר     :ַרּבָ
ֵתיפוֹ  ה ִמּכְ ין ְלהֹוִריָדּה ְלַמּטָ ּוֵ ִמְתּכַ    .ּבְ

  
ֵיי ַמר ֵליּה ֲא     :ַאּבַ

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

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

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

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

יָמא    :ְוִכי ּתֵ
י ְלִעְנַין ְקָטָלאָהֵני ִמי יב ,ּלֵ    – ֲאָבל ְלִעְנַין ְנָזִקין ַחּיָ

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

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

        :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםֲחָכִמיםֲחָכִמיםֲחָכִמיםוַ 
יֵני ָאָדם      אכט, טּור ִמּדִ ִד  ,ּפָ יב ּבְ ַמִיםְוַחּיָ    .יֵני ׁשָ

י ֵמִאירְל  ֲחָכִמיםּומֹוִדים     :ַרּבִ

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

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

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

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

ַעת ְנִפיָלה ׁשְ ִליֵגי ּבִ   .ּוְפִליֵגי ְלַאַחר ְנִפיָלה ,ּפְ
  

ַעת ְנִפיָלה ׁשְ ִליֵגי ּבִ ַע  – ּפְ ִנְתָקל ּפֹוׁשֵ    ; ּבְ
ַע הּוא :ָסַברר ָמ     ,ִנְתָקל ּפֹוׁשֵ

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

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

  
אי    ?ּוִמּמַ

  
ינֵ ּתָ ָק ּדְ ִמ  ְרּתֵ    :י ּתַ

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

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

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

 וקלוט שרוע לשון - שרעתא
  ).כב ויקרא(

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

 איהו ליה והוי בהמתו ביה
  .פושע

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

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

  .פליגי נפילה
 ומשום - נפילה בשעת אף

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

 כדאמר תרתי דקתני ממתניתין
  .לעיל אביי

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

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

 דתחלתו - דהכא נזקיו דמפקיר
 אבל רבנן דפטרי הוא אונס

 כגון דעלמא נזקיו מפקיר
 בור וכגון מדעת שהשליכו

 ק"וה מחייבי הרבים ברשות
 כלומר מחלוקת נפילה לאחר

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

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

 לא נפילה דבשעת יוחנן מרבי
  .פליגי

 

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

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

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

  
   :ָחאַרב ַא ַמר ֲא 

ַנֲהָרא א ּדְ ַרְעּתָ ֶרְך ׂשְ א ּדֶ ַמּיָ ָעְבָרה ּבְ גֹון ּדְ    .ּכְ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
א ַאֲחִריָנא ְרּכָ א ּדַ ִאיּכָ ַע הּוא – ִאי ּדְ    ,ּפֹוׁשֵ
א ַאֲחִריָנא ְרּכָ א ּדַ ֵליּכָ    !ָאנּוס הּוא – ְוִאי ּדְ

  
א    ,ֶאּלָ

ִאְתִקיל ַחּתְ ַלּה ּדְ ּכַ ְמָלאְוִאְתִקילָ  ,ַמׁשְ יּה ּגַ    .ה ּבֵ
  
ין"ַמאי  'ַמְפִקיר ְנָזָקיו' ּוֵ א "ִמְתּכַ    ?ִאיּכָ

  
   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 

ֲחָרֶסיָה  ין ִלְזּכֹות ּבַ ּוֵ ִמְתּכַ    .ּבְ
  

יְוֵכן ֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
ֲחָרֶסיָה  ין ִלְזּכֹות ּבַ ּוֵ ִמְתּכַ   .ּבְ

  
י ֶאְלָעָזר    :ֲאַמר ַרּבִ

ַעת ְנִפיָלה ַמֲחל ׁשְ    .ֶקתֺּבִ
  

ְבֵרי ַהכּ  ,ֲאָבל ְלַאַחר ְנִפיָלּה ַמאי טּור לֺּדִ    !?ּפָ
יב! ְוָהא  ְמַחּיֵ י ֵמִאיר ּדִ א ַרּבִ   ִאיּכָ

יב? ְבֵרי ַהּכֹל ַחּיָ א ַמאי, ּדִ    !ֶאּלָ
ָפְטֵרי!  ָנן ּדְ א ַרּבָ   ְוָהא ִאיּכָ

  
א ַעת ְנִפיָלהַמאי " ,ֶאּלָ ׁשְ     "?ּבִ

ַעת ְנִפיָלה ׁשְ    ,ַאף ּבִ
 .ייֵ ּבַ ַא ְד כִּ  ע ָלןַמ ׁשְ ַמ ָק וְ 

        
י יֹוָחָנןוְ             בכט,    :ָאַמר ַרּבִ

   .ֶקתְֺלַאַחר ְנִפיָלה ַמֲחל
  

ַעת ְנִפיָלה'ֲאָבל  ׁשְ ְבֵרי ַהכּ  ?ַמאי 'ּבִ טּור לֺּדִ    !?ּפָ
ן י יֹוָחָנן ְלַקּמָ ָקָאַמר ַרּבִ    :ְוָהא ִמּדְ

ַע " ֲאַמר ִנְתָקל ּפֹוׁשֵ י ֵמִאיר ִהיא ּדַ יָמא ַמְתִניִתין ַרּבִ     – "הּואָלא ּתֵ
יב י ֵמִאיר ְמַחּיֵ ַרּבִ ָלל ּדְ    !ִמּכְ

א ְבֵרי ַהכּ  ?ַמאי ,ֶאּלָ יב לֺּדִ    !?ַחּיָ
ן י יֹוָחָנן ְלַקּמָ ָקָאַמר ַרּבִ    :ְוָהא ִמּדְ

ַע הּוא" ֲאַמר ִנְתָקל ּפֹוׁשֵ י ֵמִאיר ִהיא ּדַ יָמא ַמְתִניִתין ַרּבִ     – "ָלא ּתֵ
ָנן ָפְטֵרי ַרּבָ ָלל ּדְ    !ִמּכְ

  
א    :ע ָלןַמ ׁשְ ַמ א ָהא ָק  ,ֶאּלָ

ָנן ָפְטֵרי ַרּבָ ָהָכא הּוא ּדְ ַמְפִקיר ְנָזָקיו ּדְ ָאנּוס הּוא ,ּדְ    ,ּדְ
יִבי. - ָעְלָמאּדְ ֲאָבל ַמְפִקיר ְנָזָקיו      ְמַחּיְ
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  רש"י
 - פליגי לא ע"כ מ"דר אליבא

 י"ע הבא נזקיו בהפקיר דהשתא
 ש"כ מחייב מתחילה אונס

  .ברצון שתחילתו הפקר
 ליה סבירא אלמא - ר"ברה בור
  .היא ר"ברה בורד דחיובא א"לר

 חמץ אין - ולמעלה שעות משש
 מסורת) +ג"דאע( ברשותו

 דאיתיה]+ היכא דכל: [ס"הש
 הכתוב ועשאו בהנאה אסור
 עליו לעבור ברשותו הוא כאילו

  .ימצא ובל יראה בבל
 המופקר זבל - הגלל את ההופך

  .למקום ממקום והפכו ר"ברה
 בהגבהה דקנייה - בנזקו חייב

  .הוא וממונו
 כשהגביהו - בו לזכות שנתכוין

 דלאחר ממונו משום וחייב
 לא שם שהניחו פ"אע שקנייה
 משם ליטלו נתכוין אלא הפקירו

  .זמן לאחר
 - בה לזכות נתכוין לא אבל

  .לכשהגביהו
 ר"ברה בור דכרה ג"ואע - פטור

 במקום האדם ונתקל כשהפכו
 במקומו היה ואם שם שזרקו

 אלמא זה בו נתקל ולא הראשון
 והוא פטור ר"רהב בור א"לר

 מאן דהא נזקיו למפקיר הדין
 לה יליף ר"ברה מבור דמחייב

  .מעולם שלו היתה שלא
 כרה דלא - למקומה שהחזירה

 בה נגע שלא כמי והוי בור
  .הוא בור כורה דלאו מעולם

  .דפטור - וגילהו וחזר
 ומחייב - ברשותיה ליה וקמה
 אסתלקו כשהגביהו נמי והאי

 הבור ונסתם ראשון מעשה
 ליה הוה והשליכו כשחזרו

  .כורה
 דמוקי הא - אשי רב אמר אלא
 לא הכא למתניתין אלעזר רבי

  .פטור בה לזכות נתכוין
 -' מג לפחות כשהפכה
 שלשה הגביה לא דמתחילה

 דכבור היא הגבהה לאו הלכך
 הבור נסתם ולא דמי פתוח

 נתכוין דלא וכיון מעולם
 משום לחיוביה דליכא לקנותה

 לא נמי בור כורה משום ממונו
 דנתכוין היכא ומיהו תחייביה

 ממונו משום מחייב לזכות
 קני בהפקר חבטה ד"למ דאיכא

 הבית בפרק הגבהה בלא
  ).קיח דף מ"ב( והעלייה

  
 

        ל, אל, אל, אל, א    ––––כט, ב כט, ב כט, ב כט, ב  .8
ַמר    :ִאיּתְ

    – ַמְפִקיר ְנָזָקיו
י יֹוָחָנן י ֶאְלָעָזרוְ  ַרּבִ    ;ַרּבִ
יב :ַחד ֲאַמר    ,ַחּיָ

טּור :ַחד ֲאַמרוְ     .ּפָ
  

   :ֵליָמא
יב ִמַחּיֵ י ֵמִאירכְּ  – ַמאן ּדְ    ,ַרּבִ

ָנן – רַט ָפ ּוַמאן ּדְ  ַרּבָ    !ּכְ
  

א ּדְ  יּבָ ִליֵגיַאּלִ י ֵמִאיר ּכּוֵלי ָעְלָמא ָלא ּפְ    .ַרּבִ
ָנן ַרּבָ א ּדְ יּבָ ִליֵגי ַאּלִ י ּפְ    ;ּכִ

ָנן – רַט ָפ ַמאן ּדְ  ַרּבָ    ,ּכְ
יב ִמַחּיֵ ָאְמֵרי ֲאִפיּלּו לְ  :ֲאַמר ָלךְ  – ּוַמאן ּדְ ָנןֲאָנא ּדְ   , ַרּבָ
אן ָלא ּפָ  ָהָכאְטֵר ַעד ּכָ ַמְפִקיר ְנָזָקיו ּדְ א ּבְ ָנן ֶאּלָ ָאנּוס הּוא ,י ַרּבָ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ָעְלָמא ְמַחְייִבי    .ֲאָבל ַמְפִקיר ְנָזָקיו ּדְ
  

ים ּדְ  ּיֵ ְסּתַ יבּתִ ֲאַמר ַחּיָ י ֶאְלָעָזר הּוא ּדַ    ,ַרּבִ
י ֶאְלָעָזרֲאַמר ּדַ  ּום  ַרּבִ ָמֵעאלִמׁשּ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ל ָאָדם ְרׁשּותֹו ׁשֶ ָבִרים ֵאיָנן ּבִ ֵני ּדְ ְרׁשּותוֹ  ,ׁשְ ִאיּלּו ֵהן ּבִ תּוב ּכְ ָאן ַהּכָ    ,ַוֲעׂשָ
   :ְוֵאּלּו ֵהן

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ּבֹור ּבִ
עֹות ּוְלַמְעָלה ׁש ׁשָ ֵ    .ְוָחֵמץ ִמׁשּ

ים ּיֵ ְסּתַ    .ּתִ
  
י ֶאְלָעָזר ָהִכיוּ     ?!ִמי ֲאַמר ַרּבִ

ָכא י ֶאְלָעָזר ִאיּפְ    !ְוָהא ֲאַמר ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ֶהן ַאֵחר" ק ּבָ ים ְוהּוּזַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ָלל ּבִ ִנְזקוֹ  – ַההֹוֵפְך ֶאת ַהּגָ יב ּבְ    ",ַחּיָ
י ֶאְלָעָזרַוֲאַמר     :ַרּבִ

ין ִלְזּכֹות ּבָ לֹ  ּוֵ ְתּכַ ּנִ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,ֶהןא ׁשָ
ין אֲֺאָבל ל ּוֵ ֶהן ִלְזּכֹות ִנְתּכַ טּור – ּבָ    ,ּפָ

טּור    !ַאְלָמא ַמְפִקיר ְנָזָקיו ּפָ
  

ר ַאֲהָבהֲאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ֶהְחִזיָרּה ִלְמקֹוָמּה     .ׁשֶ

  
   :ָרִביָנאֲאַמר 

ָבר ּדֹוֶמה ר ַאֲהָבה ְלַמה ַהּדָ א ּבַ ַרב ַאּדָ ל ּדְ    ? ָמׁשָ
הוּ  ,המֹוֵצא ּבֹור ְמגּולֶּ לְ  הוּ  ,ְוִכּסָ    .ְוָחַזר ְוִגּלָ
  

ַרב ָמִריֲאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ    :ָרִביָנאלְ  ָמר זּוְטָרא ּבְ
ֵמי    ?!ִמי ּדָ

ה ִראׁשֹון ק ְלהּו ַמֲעׂשֶ ּלַ ה ִראׁשֹון ,ָהָתם ָלא ִאְסּתַ ק ְלהּו ַמֲעׂשֶ ּלַ    !ָהָכא ִאְסּתַ
א ֵמי ֶאּלָ הלְ  :ָהא ָלא ּדָ    ,ְוָחַזר ַוֲחָפָרּה  ,ָמָמּה ּוְט  ,ּמֹוֵצא ּבֹור ְמגּוּלֶ

ְרׁשּותוֹ  יָמא ַלּה ּבִ ה ִראׁשֹון ְוַקּיְ קּו ְלהּו ַמֲעׂשֶ ּלְ ִאְסּתַ    !ּדְ
  

א ֲאַמר  יֶאּלָ    :ַרב ַאׁשִ
ֲה  ׁשֶ ל ָכּה ָפ ּכְ ְ הְֺלָפחֹות ִמׁשּ    .ׁשָ

  
י ֶאְלָעָזר ְלאוֹ  ַרּבִ ְ ּוַמאי ּדּוְחֵקיּה ּדְ ֲהָפָכּה ְלָפחֹות ִמׁשּ גֹון ׁשֶ הֺלְקֵמיּה ּכְ    ,ׁשָ
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ּה  ין ִלְזּכֹות ּבָ ּוֵ ִכי ִנְתּכַ    ,ְוַטֲעָמא ּדְ
יןִמ ָהא ֵאין  ּוֵ ּה  ְתּכַ   ָלא?  – ִלְזּכֹות ּבָ

ללֹוְקָמּה ְלַמְעָלה  ְ הִֺמׁשּ   , ׁשָ
ָלא  ב ּדְ ּה ְוַאף ַעל ּגַ ין ִלְזּכֹות ּבָ ּוֵ יב – ִנְתּכַ   ! ַחּיָ

  
   ָרָבא:ֲאַמר 

יֵתיּה ַמְתִניִתין     :ְקׁשִ
יהַּ ? "ָהַפךְ " ַמאי ִאְרָיא    !ִלְתֵני ִהְגּבִ

ּה  ַמע ִמיּנַ א ׁשְ ל   :ֶאּלָ ל –" ָהַפךְ "ּכָ ְ ה ִמׁשּ הְֺלַמּטָ    .הּוא ׁשָ
  

י ֶאְלָעָזר ֲאַמר  ַרּבִ יב -ּוִמּדְ    ,ַחּיָ
י יֹוָחָנן ֲאַמר  טּור - ַרּבִ    .ּפָ

  
י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ֲאַמר ַרּבִ

ַנן    :ְוָהּתְ
ְצִניַע " כּוִכיתַה  ְוֶאת ֶאת ַהּקֹוץ ַהּמַ    ,ּזְ

ְדרוֹ     ,קֹוִציםּבְ  ְוַהּגֹוֵדר ּגִ
ים ַפל ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּנָ    ,ְוָגֵדר ׁשֶ

ֶהן ַאֵחר ק ּבָ ִנְזקוֹ  – ְוהּוּזַ יב ּבְ    ",ַחּיָ
י יֹוָחָנןַוֲאַמר     :ַרּבִ

ַמְפִריַח  א ּבְ נּו ֶאּלָ טּור ,ָלא ׁשָ ְמַצְמֵצם ּפָ    .ֲאָבל ּבִ
   ?טּורְמַצְמֵצם ַמאי ַטְעָמא ּפָ 

ְרׁשּותוֹ  ָהְוָיא ֵליּה ּבֹור ּבִ ּום ּדְ    ?!ָלאו ִמׁשּ
ים הּוא ְרׁשּות ָהַרּבִ בֹור ּבִ ִחּיּוָבא ּדְ ָלל ּדְ    – ִמּכְ

יב :ַאְלָמא    !ַמְפִקיר ְנָזָקיו ַחּיָ
  

   ,ָלא
טּור    .ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ַמְפִקיר ְנָזָקיו ּפָ

טּור    ?ּוְמַצְמֵצם ַמאי ַטְעָמא ּפָ
ּום  ַמר ֲעַלּה ִמׁשּ ִאּתְ    :ּדְ

ַרב ִאיָקאֲאַמר  ֵריּה ּדְ    :ַרב ַאָחא ּבְ
ָתִלים ּכְ ְך ּבַ ֵני ָאָדם ְלִהְתַחּכֵ ל ּבְ ן ׁשֶ ְרּכָ ֵאין ּדַ    .ְלִפי ׁשֶ

  
י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ֲאַמר ַרּבִ

י יֹוָחָנן ְסָתם  :ְוָהא ֲאַמר ַרּבִ ָנהֲהָלָכה ּכִ    ,ִמׁשְ

   :ּוְתַנן
יםַהחֹוֵפר ּבֹור ּבִ "     ,ְרׁשּות ָהַרּבִ

יב – ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ּוֵמת    !"ַחּיָ
  

א    ,ֶאּלָ
יב י יֹוָחָנן ֲאַמר ַחּיָ   .ְלעֹוָלם ַרּבִ

   
יב י יֹוָחָנן ֲאַמר ַחּיָ ַרּבִ    ,ּוִמּדְ

טּור י ֶאְלָעָזר ֲאַמר ּפָ    ?!ַרּבִ
י ֶאְלָעָזרַמר ְוָהָא    אל, ָמ ּבִ ַר ם וּ ׁשּ ִמ     ^ַרּבִ    :ֵעאלי ִיׁשְ

ל ָאָדם[[[[ ְרׁשּותֹו ׁשֶ ָבִרים ֵאיָנן ּבִ ֵני ּדְ ְרׁשּותוֹ  ,ׁשְ ִאיּלּו ֵהן ּבִ תּוב ּכְ ָאן ַהּכָ    :ְוֵאּלּו ֵהן ,ַוֲעׂשָ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ּבֹור ּבִ

עֹות ּוְלַמְעָלה ׁש ׁשָ ֵ    !]]]]ְוָחֵמץ ִמׁשּ
  
   :איָ ׁשְ א ַק לָ 
   ,יּה יֵד ּדִ  –א ָה 

  רש"י
 הואיל - נתכוין דלא ג"ואע

 נזקיו דמפקיר ליה וסבירא
  .חייב

 הזכוכית ואת הקוץ את המצניע
  .ר"ברה -

 שעשה - בקוצים גדרו והגודר
 של גדר דסתם קוצים של רגד

 אבניו וגדר דכתיב הוא אבנים
  ).כד משלי( נהרסה

  '.כו ר"לרה שנפל אבנים - וגדר
  .חייב בקוצים דגודר - שנו לא

 קוצותיה ראש - במפריח אלא
  .ר"ברה בור ל"דה ר"ברה
 ל"דה שלו לתוך - צמצמן אבל
 דהפקיר ג"ואע ברשותו בור

  .פטור ר"לרה שהקצהו רשותו
 וזה - ליםבכת להתחכך
 הוא משונה והוזק שנתחכך
 דחייב טעמא היינו ומפריח

 הפקירן ולא הוא ממונו שהרי
 בני מהלך למקום והפריחן

  .אדם
 - הכי יוחנן רבי אמר ומי

  .פטור נזקיו דמפקיר
 חיובא אלמא - ר"ברה בור

  .הוא הרבים ברשות דבור
 שני - ישמעאל ַרִּבי משום]

  '.כו ברשותו אינן דברים
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   .יּה ּבֵ ַר ּדְ  - א ָה 
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  רש"י
 המשליך - כרפשו אלא יהא אל

 כי מיחייב לא מי ר"ברה זבלו
 הוא רפשו נ"ה הפקירו לא

 והעפר המים שנתערבו דאזקיה
 מדמוקי הוא ושלו טיט ונעשה

 דלא מכלל כלים בטינוף לה
 בו חייב לא בור דהא אפקריה

  .כלים
 אלא - מיא תמו דלא סברת מי

  .רפש ונעשו נתכנסו
 קמיירי ונבלעו - מיא בדתמו

  .רפש כאן ןואי
 לאשמעינן - לי למה ותרתי

 והא כלים טינוף במתניתין
 ר"ברה כדו נשברה לעיל תנינא

 רב ואוקמה במים אחד והוחלק
 ובטינוף הפקירן בדלא נמי

  .כלים
 - הגשמים בימות וחדא

 ג"דאע לאשמעינן ואיצטריך
 חייב הזיקו אם קעבדי דברשות

  .לשלם
 חכמים - שאמרו אלו כל

 הן ואלו ר"ברה לקלקל מותרין
 שופכין לקלח ביבותיהן פותקין
 צינור ביב' כו ר"ברה שלהם

 תשמיש מי של שופכין המקלח
  .ר"לרה הבית

 

        ל, א ל, א ל, א ל, א  .9

   ָנהִמשְׁ 

ְרׁשּות ָה יִ ַמ  ךְ ֵפ וֹ ׁשּ ַה  ֶהן ַאֵחרם ּבִ ק ּבָ ים ְוהּוּזַ יב ּבְ  – ַרּבִ    .קוֹ זְ נִ ַחּיָ
ְצִניַע ֶאת ַהּקֹוץ ְוֶאת כּוִכית ַהּמַ    ,ַהּזְ

ְדרֹו ּבְ ֶאת ְוַהּגֹוֵדר     ,קֹוִציםּגִ
ים ַפל ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּנָ    ,ְוָגֵדר ׁשֶ

ֶהן ַאֵחִר  וּ קְוהּוזְּ      – יםּבָ
יב  ִנְזָק ַחּיָ   ן:ּבְ

  
ָמָרא      ּגְ

  : ַרבָאַמר 
ִים, ֺל ּמַ ָליו ּבַ פּו ּכֵ ּנְ ִנּטַ א ּדְ נּו ֶאּלָ   א ׁשָ

טּור.  –ֲאָבל הּוא ַעְצמֹו    ּפָ
יַקּתּו.    ַקְרַקע עֹוָלם ִהּזִ

  
  : ַרבלְ  ַרב הּוָנאָאַמר ֵליּה 

ִרְפׁשֹו? ֺל א ּכְ   א ְיֵהא ֶאּלָ
  

א?!  ּמּו ַמּיָ ָלא ּתַ   ִמי ָסְבַרּתְ ּדְ
א. ּבִ    ְדַתּמּו ַמּיָ
  

ה ִלי?  י ָלּמָ   ְוַתְרּתֵ
  

ה -ֲחָדא  ימֹות ַהַחּמָ    ,ּבִ
ִמים,  - ַוֲחָדא  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
יבֹוֵתיֶהן ְוגֹוְרִפין ְמָערֹוֵתיֶהן" ָאְמרּו ּפֹוְתִקין ּבִ ל ֵאּלּו ׁשֶ   ,ּכָ

ה ימֹות ַהַחּמָ    ,ֵאין ָלֶהן ְרׁשּות – ּבִ
ִמ  ׁשָ    .ֵיׁש ָלֶהם ְרׁשּות –ים ּוִבימֹות ַהּגְ

ְרׁשּות,  ּבִ י ׁשֶ יקוּ ְוַאף ַעל ּפִ ם – ִאם ִהּזִ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   ."ַחּיָ
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  רש"י
 למצניע ל"דה - רעוע בכותל

 זה שכותל אדעתיה לאסוקי
  .לסותרו עומד
 ל"דה - הכותל בעל וחייב

  .לאצנעינהו
 של בור כסוי - חבירו של בדליו
  .חבירו
 דאמרינןכ - הבור בעל חייב

 בור דהיינו קוצותיו במצניע
 זה וסתר חבירו של רעוע בכותל

 והכא המצניע דחייב כותלו את
 אדעתיה לאסוקי ליה איבעי נמי

  .דליו את יטול שזה
 ומאי היא היא - פשיטא

  .רבינא אשמעינן
 דהתם דמי לא - דתימא מהו

 לבעל לחיוביה ליכא הכי משום
 למצניע ליה ידע הוי דלא כותל

 קוצותיו ויטול שיבא הדלודעי
 הבור לבעל דידע הדלי בעל אבל

 נוטל שהוא לאודעיה ליה איבעי
 דלאו רבינא אשמעינן דליו את

  .טעמא היינו
  .חידקל - דגלת

 

        ל, אל, אל, אל, א .10
ְצִניַע ֶאת ַהּקֹוץ"    ,ַהּמַ
ֶהן ַאֵחִר  וּ קְוהּוזְּ  ...[     – יםּבָ

ִנְזָק  יב ּבְ     ."]ןַחּיָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
א  נּו ֶאּלָ   ַמְפִריַח,  -ָלא ׁשָ

  . אֺל - ְמַצְמֵצם  ֲאָבל
  

טּור?    ַמאי ַטֲעָמא ּפָ
  

ַרב ִאיָקאָאַמר  ֵריּה ּדְ   : ַרב ַאָחא ּבְ
ָתִלים.  ּכְ ְך ּבַ ֵני ָאָדם ְלִהְתַחּכֵ ל ּבְ ן ׁשֶ ְרּכָ ֵאין ּדַ   ְלִפי ׁשֶ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ל ֲחֵבירוֹ " ְצִניַע קֹוצֹוָתיו ּוְזכּוִכּיֹוָתיו ְלתֹוְך ּכֹוֶתל ׁשֶ    ,ַהּמַ
ַעל ּכֹוֶתל ְוָסַתר ּכֹוְתלוֹ ּוָבא     ,ּבַ

יקוּ  ים ְוִהּזִ     – ְוָנַפל ִלְרׁשּות ָהַרּבִ
ְצִניַע  יב ַהּמַ    ".ַחּיָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

כֹוֶתל ָרעּוַע,  א ּבְ נּו ֶאּלָ   ָלא ׁשָ
ִריא  כֹוֶתל ּבָ    –ֲאָבל ּבְ

ַעל ַהּכֹוֶתל.  יב ּבַ טּור, ְוַחּיָ ְצִניַע ּפָ   ַהּמַ
  

  : ָנאָרִביָאַמר 
ל ֲחֵבירֹו,  – אֹוֶמֶרת אתֺז ָדְליֹו ׁשֶ ה ּבֹורֹו ּבְ ַכּסֶ   ַהּמְ

ְליֹו  ִלי ְוָנַטל ּדָ ַעל ּדְ ַעל ַהּבֹור.  –ּוָבא ּבַ יב ּבַ   ַחּיָ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ
לֹוְדֵעיּה,  ָלא ָהֵוי ָיַדע ֵליּה ּדְ   ָהָתם הּוא ּדְ

ָיַדע ֵליּה    יּה ְלאֹודּוֵעיּה. ֲהָוה לֵ  –ֲאָבל ָהָכא, ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   ,ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים"

דֹוֵתיֶהן תֹוְך ׂשְ    ,ָהיּו ַמְצִניִעים קֹוצֹוֵתיֶהם ּוְזכּוִכּיֹוֵתיֶהם ּבְ

לּוַמֲעִמיִקים ָלֶהן  ה ְטָפִחיםֺׁשְ    ,ׁשָ

לּ  ֵדי ׁשֶ הֺּכְ ֲחֵריׁשָ ב ַהּמַ    ".א ְיַעּכֵ
  

ת ׁשֶ נּוָרא.  ַרב ׁשֵ ֵדי ְלהּו ּבְ   ׁשָ
  

ִדְגַלת.  ָרָבא ֵדי ְלהּו ּבְ   ׁשָ
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        ל, אל, אל, אל, א .11
  : ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

ָבֵעי ְלֶמֱהֵוי ֲחִסיָדא,    ַהאי ַמאן ּדְ
ְנִזיִקין.  י ּדִ ים ִמיּלֵ   ְלַקּיֵ

  
  ֲאַמר:  ָרָבא

ָאבֹות.  י ּדְ   ִמיּלֵ
  

  ְוָאְמֵרי ָלּה: 
ְבָרכֹות. י ּדִ   ִמיּלֵ
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  רש"י
  '.מתני

 והקש התבן שירקבו - לזבלים
 שדות לזבל זבל ונעשים
  .וכרמים

 רבן - ר"ברה המקלקלין כל
 ק"לת שמעיה גמליאל בן שמעון

 אבל שבחא אלא יסקנ דלא
 בברייתא כדקתני לא גופא

 בן שמעון רבן ואתא בגמרא
 כל נמי דגוף למימר גמליאל
 אחרינא לישנא זכה בו הקודם

 עושין' ואפי המקלקלין כל
  .ברשות

  
  '.גמ
 להניחן רשאי - יום שלשים כל

  .שם
 יהו שלא -' כו כן מנת שעל

  .כך על מקפידין
 הכונס בפרק - פטור חנוכה בנר
 שהיה גמל דקתני ירלד צאן

  .פשתן טעון
 - ד"ב דברשות משום לאו מאי

 ניסא פרסומי משום בחוץ הניח
  .פטור

 אומר יהודה רבי דתניא ג"ה
 שהוא מפני, פטור חנוכה בנר

 משום כלומר - מצוה רשות
 אבל מיפטר דמצוה ד"ב רשות

  .חייב מצוה דלאו ד"ב ברשות
 פותקין כגון - לקלקל מותרין

  .מערות וגורפין ביבותיהן
 דעדיין דמחייב -  תנן וקשו תבנו

 הם וקשים זבל נעשו לא
 רבי קאמר וכי בהן ומחליקין

 דמוציא קאמר בזבל יהודה
 להחליק נוח שאינו זבלו אדם

  .כך כל
  .מחליקין - משרקי

 

    בבבב- - - - ל, אל, אל, אל, א .12

ָנה      ִמׁשְ
ים ִלְזָבִלים ֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ְבנֹו ְוַקׁשּ    ,ַהּמֹוִציא ֶאת תִּ

ֶהן ַאֵחר  ק ּבָ ִנְזקוֹ  –ְוהּוּזַ יב ּבְ    ,ַחּיָ
ֶהן ָזָכה    .ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
יקוּ  ים ְוִהּזִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ַקְלְקִלין ּבִ ל ַהּמְ יִבין  – ּכָ םַחּיָ ּלֵ    ,ְלׁשַ

ָכה ֶהן ּזָ    .ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ָלל ּבִ    ,ַההֹוֵפְך ֶאת ַהּגָ

ֶהן ַאֵחר  ק ּבָ ִנְזקֹו: –ְוהּוּזַ יב ּבְ   ַחּיָ
  

ָמָרא      ּגְ
י ְיהּוָדה,  ַרּבִ ָלא ּכְ   ֵליָמא ַמְתִניִתין ּדְ

ַתְנָיא:    ּדְ
י ְיהּוָדה"""" י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ַעת הֹוָצַאת ְזָב  ׁשְ ים ,ִליםּבִ    ,ָאָדם ּמֹוִציא ִזְבלֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ל ל ׁשְ ים יֹוםְֺוצֹוְברֹו ּכָ    ,ׁשִ
ֵהָמה ַרְגֵלי ָאָדם ּוְבַרְגֵלי ּבְ ֹוף ּבְ ֵהא ִניׁשּ ּיְ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ

ַע ֶאת ָהָאֶרץ ן ִהְנִחיל ְיהֹוׁשֻ ַעל ְמָנת ּכֵ   !"ׁשֶ
  

י ְיהּוָדה,  יָמא ַרּבִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
י  יק מֹוֶדה ַרּבִ ִאם ִהּזִ יק.  –ְיהּוָדה ׁשֶ ִהּזִ ֶ ם ַמה ׁשּ ּלֵ   ְמׁשַ

  
ַנן:    ְוָהּתְ

י ְיהּוָדה" י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
טּור ה ּפָ ֵנר ֲחנּוּכָ ְרׁשּות ,ּבְ הּוא ּבִ ֵני ׁשֶ     –" ִמּפְ

ין?!  ית ּדִ ּום ְרׁשּות ּבֵ   ַמאי ָלאו ִמׁשּ
  

  ָלא, 
ּום ְרׁשּות ִמְצָוה.    ִמׁשּ

ַתְנָיא:    ּדְ
י ְיהּוָד """" י ְיהּוָד ַרּבִ י ְיהּוָד ַרּבִ י ְיהּוָד ַרּבִ    :אֹוֵמר ההההַרּבִ

הּוא ְרׁשּות ִמְצָוה ֵני ׁשֶ טּור ִמּפְ ה ּפָ ֵנר ֲחנּוּכָ   . "ּבְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ים" ְרׁשּות ָהַרּבִ ִרין ְלַקְלֵקל ּבִ ָאְמרּו מּותָּ ל ֵאּלּו ׁשֶ     – ּכָ

ם ּלֵ יִבין ְלׁשַ יקּו ַחּיָ    ,ִאם ִהּזִ
י ְיהּוָדהוְ  י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ   !"ּפֹוֵטר ַרּבִ
  

  : ַרב ַנְחָמןֲאַמר 
לּ ַמְתִניִתין  ַעת הֹוָצַאת ְזָבִלים, ֺׁשֶ ׁשְ   א ּבִ

י ְיהּוָדה ִהיא.    ְוַרּבִ
  

י ֲאַמר:   ַרב ַאׁשִ
וֹ      בל, ְבנֹו ְוַקׁשּ ַנן,  ""תִּ   ּתְ

ְרִקי.  ַמׁשְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
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  רש"י
 שהשביחן במה - בשבחן

  .ר"ברה
 - קתני לא זכה הקודם כל ואילו

 ואינו רעי זהו דגלל משום
 ועומד דמושבח ר"ברה משביח

  .לרב וקשה הוא
 בברייתא - עלה קתני והא

  .גזל משום אסורים
 האי - קאי מתניתין אכולה

 אתבן ואפילו גזל משום אסורין
 דלאחר קאמר הכי הלכך וקש

 אסור אחר בהם וזכה שקדם
  .הימנו לגזלן

 דרב עליה - גלל איירינן מדקא
 לאלתר סבר דאיהו מכלל

 דאייתי לבתר דאי קנסינן
 לאו הא דגלל רומיא מאי שבחא

  .בגלל שבח
 רב דשני מקמי גלל איירינן כי

 ג"דאע לן סבירא דהוה - נחמן
 רב קניס להשביח סופו דאין

 להשביח שסופו דבדבר ש"וכ
  .לאלתר קניס
' למירמ איכא מי דשני לבתר

 לן דקים והשתא - כלל] גלל[
 הוא שבח משום דקנסא דטעמא
 כי או קניס לאלתר אי מיבעיא

  .שבח ימיית
  
 

        לא, אלא, אלא, אלא, א    ––––ל, ב ל, ב ל, ב ל, ב  .13
ֶהן ָזָכה" ל ַהּקֹוֵדם ּבָ   ."ּכָ
  

  : ַרבָאַמר 
ְבָחן.  ׁשִ ין ּבְ גּוָפן ּבֵ ין ּבְ   ּבֵ

  
  : ָאַמר ְזִעיִריוּ 

ְבָחן, ֲאָבל ל ׁשִ גּוָפן אֺּבְ   . ּבְ
  

ְלֵגי?  ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ
  

ְבָחן,  ּום ׁשִ   ַרב ָסַבר: ָקְנסּו ּגּוָפן ִמׁשּ
ְבָחן. ֺּוְזִעיִרי ָסַבר: ל ּום ׁשִ   א ָקְנסּו ּגּוָפן ִמׁשּ

  
ַנן:    ּתְ

ים" ְרׁשּות ָהַרּבִ ָלל ּבִ    ,ַההֹוֵפְך ֶאת ַהּגָ
ֶהן ַאֵחר ק ּבָ ִנְזקוֹ ַחיָּ  – ְוהּוּזַ    "יב ּבְ

ֵני!  ָכה' ָלא ָקּתָ ל ַהּקֹוֵדם ּזָ   ְוִאיּלּו 'ּכָ
  

יָפא.  ין ַלּסֵ א, ְוהּוא ַהּדִ ָנא ָלֵריׁשָ   ּתְ
  

ֵני ֲעַלּה:    ְוָהא ּתָ
ֶזל" ּום ּגֶ   ! "ֲאסּוִרין ִמׁשּ
  

ֵני  י ָקּתָ ֶזל"ּכִ ּום ּגֶ     –" ֲאסּוִרין ִמׁשּ
ּה ַמְתִניִתין ָקֵאי,    ַאּכּוּלָ

ּקָ    ַדם ְוָזָכה. ְלאֹותֹו ׁשֶ
  

ֵני ָהִכי!    ְוָהא ָלא ָקּתָ
ְתַנן:    ּדִ

ים ִלְזָבִלים" ֹו לְרׁשּות ָהַרּבִ ְבנֹו ְוַקׁשּ    ,ַהּמֹוִציא תַּ
ֶהן ַאֵחר ְוהּוזַּ     –ק ּבָ

ִנְזקוֹ  יב ּבְ ֶהן ָזָכה ,ַחּיָ ֶזל, ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ ּום ּגֶ ר ִמׁשּ    .ּומּותָּ
ָלל ִלְרׁשּות ֶהן ַאֵחר  ְוַההֹוֵפְך ֶאת ַהּגָ ק ּבָ ים ְוהּוּזַ    –ָהַרּבִ

יב ֶזל ,ַחּיָ ּום ּגֶ   ! "ְוָאסּור ִמׁשּ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָלל"   ָקָרֵמית?! "ּגָ
ַבח  ׁש ּבֹו ׁשֶ ּיֵ ָבר ׁשֶ ְבחֹו,  –ּדָ ּום ׁשִ   ָקְנסּו ּגּופֹו ִמׁשּ
ַבח  ֵאין ּבֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ   . ָקְנסוּ  אֺל –ּדָ

  
  

ְעָיא ְלהוּ    : ִאיּבָ
ְבָחן'  ּום ׁשִ    –ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר 'ָקְנסּו ּגּוָפן ִמׁשּ

ְבָחא ָקְנִסיַנן?  ר ָקְנִסיַנן, אֹו ְלִכי ַמְייֵתי ׁשִ   ְלַאְלּתַ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ָקַאְייִריַנן  ָלל"ִמּדְ    ".ּגָ

  
ָרא?!    ְוִתְסּבְ

י ַאְייִריַנן  ָלל"ּכִ ֵני ַרב ַנְחָמן,  "ּגָ ִלׁשְ י ּדְ ּמֵ   ִמיּקַ
א ְלִמיְרָמא ְלָבַת  י ַרב ַנְחָמן ִמי ִאיּכָ ּנֵ ׁשַ ָלל"ר ּדְ ָלל?!  "ּגָ   ּכְ



  13 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 

162

ֵאי:  ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ
ית" תּוב ּבֹו ִרּבִ ּכָ ָטר ׁשֶ    – ׁשְ

ֶרן ְולְֺוֵאינֹו גֹוֶבה ל ,קֹוְנִסין אֹותוֹ  יתֺא ֶאת ַהּקֶ    ,א ֶאת ָהִרּבִ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִריםֲחָכִמים ֲחָכִמים ֲחָכִמים ֲחָכִמים וַ 

ֶרן ּגֹוֶבה ֶאת יתֲֺאָבל ל ,ַהּקֶ    ".א ֶאת ָהִרּבִ
י ֵמִאיר,  ַרּבִ ֲאַמר ּכְ   ֵליָמא ַרב ּדַ

ָנן!  ַרּבָ ֲאַמר ּכְ   ּוְזִעיִרי ּדַ
  

  ֲאַמר ָלְך ַרב: 
ָנן;  ָאְמֵרי ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ   ֲאָנא ּדְ

יָרא,  ְבֶהּתֵ א ֶקֶרן ּדִ ָנן ָהָתם ֶאּלָ אן ָלא ָקָאְמִרי ַרּבָ   ַעד ּכָ
יק! ֶקֶר  –ֲאָבל ָהָכא    ן ּגּוָפא ָקַמּזִ

  
  ּוְזִעיִרי ֲאַמר ָלְך: 

י ֵמִאיר;  ָאְמֵרי ֲאִפיּלּו לַרּבִ   ֲאָנא ּדְ
ֲעַבד ֵליּה ׁשּוָמא,  ִתיָבה ּדַ ַעת ּכְ ְ ִמׁשּ א ּדְ י ֵמִאיר ָהָתם ֶאּלָ אן ָלא ָקָאַמר ַרּבִ   ַעד ּכָ

יק?!  -  ֲאָבל ָהָכא ַמּזִ   ִמי ֵייַמר ּדְ
  

ֵאי:  ּנָ ָהֵני ּתַ   ֵליָמא ּכְ
ים ִלְזָבִלים,  ֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ְבנֹו ְוַקׁשּ   "ַהּמֹוִציא תַּ

ֶהן ַאֵחר  ק ּבָ    –ְוהּוּזַ
ֶזל.  ּום ּגֶ ֶהן ָזָכה, ַוֲאסּוִרין ִמׁשּ ִנְזקֹו, ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ יב ּבְ   ַחּיָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ים וְ  ְרׁשּות ָהַרּבִ ַקְלְקִלין ּבִ ל ַהּמְ יקּו ּכָ    –ִהּזִ

ֶזל" ּום ּגֶ ִרין ִמׁשּ ֶהן ָזָכה, ּומּותָּ ם, ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   . ַחּיָ
  

ָיא:    ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ֶהן ָזָכה"ָאְמַרּתְ  ל ַהּקֹוֵדם ּבָ   ,"ּכָ

ֶזל"ְוָהָדר ָקָאַמר  ּום ּגֶ   ?!"ֲאסּוִרין ִמׁשּ
  

א ָלאו ָהִכי ָקָאַמר:    ֶאּלָ
ְבָחן,  –ֶהן ָזָכה ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ  ׁשִ   ּבְ

ֶזל  ּום ּגֶ   ַאּגּוָפן,  –ַוֲאסּוִרין ִמׁשּ
ְמִליֵאל ְלֵמיַמר:  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַוֲאָתא ַרּבָ

ֶהן ָזָכה.  –ֲאִפיּלּו ּגּוָפן ַנִמי  ל ַהּקֹוֵדם ּבָ   ּכָ
  

ֵאי ִהיא,  -ִלְזִעיִרי  ּנָ אי ּתַ   ַוּדַ
ֵאי ִהיא?  - ְלַרב  ּנָ   ִמי ֵליָמא ּתַ

  
  ַמר ָלְך ַרב: ֲא 

ְבָחן,  ּום ׁשִ י ָעְלָמא ָקְנסּו ּגּוָפן ִמׁשּ כּוּלֵ   ּדְ
ְלֵגי.  ן' ָקא ִמיּפַ 'ֲהָלָכה ְוֵאין מֹוִרין ּכֵ   ְוָהָכא ּבַ

ַמר:  ִאּתְ   ּדְ
ן. ַרבֲאַמר  ַרב הּוָנא   : ֲהָלָכה ְוֵאין מֹוִרין ּכֵ

ר ַאֲהָבה א ּבַ ן.  ַרב ַאּדָ   ֲאַמר: ֲהָלָכה ּומֹוִרין ּכֵ
  

  י?! ִאינִ 
ֵלי,  ַרב הּוָנאְוָהא    ַאְפַקר חּוׁשְ
ר ַאֲהָבה   לא,אלא,אלא,אלא,א א ּבַ    !ָסִליקּוְסָתא    ^ַאְפַקר ַרב ַאּדָ

ַמֲעֵתיּה  ׁשְ ר ַאֲהָבה ּכִ א ּבַ ָלָמא ַרב ַאּדָ ׁשְ    ,ּבִ
יּה  א ַרב הּוָנא ֵליָמא ֲהַדר ּבֵ    ?ֶאּלָ

  רש"י
 שלוה בו שכתוב - רבית בו שיש

  .ברבית
  .להזיק עתיד - מזקא קא

 נשך עליו שם - שומא ליה עביד
  ).כב שמות( תשימון בלא ועבר

 דליכא - היא תנאי ודאי לזעירי
 רבן דהא קנסו לא ע"דכ למימר
  .קניס שמעון

 קמיפלגי כן מורין ואין בהלכה
 דקנסו הלכה סבר קמא תנא -

 קאמר והכי כן מורין ןואי גופן
 זכה בהן הקודם כל] הלכה[

 אתי ואי דיעבד גופן' ואפי
 אמרינן לאימלוכי לקמן מרישא

  .גזל משום אסורין ליה
 קלופין שעורין - חושלי אפקר

 כדי ר"ברה אחד איש ששטח
 הונא רב והפקירן שיתייבשו

  .זכה בהן שהקודם והורה
 עיצורי פסולת -  סליקוסתא

 א"ל רשכ מהן שעשו תמרים
 אותן ומנגבין תמרים שכר שמרי
 ומאכילין קרוש יין כעין

  .לחמורים
 הלכה דאמר -  כשמעתיה

  .כן ומורין
 כמה שהתרו - הוו מותרין
 .בבעלים פעמים
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ִרין ֲהווֹ    .ַהְנהּו מּוּתְ



  14 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 

164

  רש"י
 בהכי כלומר - לעמוד לו שהיה

 ששהה מתניתין מתוקמא
  .עמד ולא עמידה כדי בנפילתו

 כתיפו על הקורה לתקן -  לכתף
  .אוימש נושאי כדרך
 ר"רה ואין הוא דמשונה - לפוש

  .לכך עשויה
  .זכוכית כלי מוכרי - והזגגין

 - כולן נפלו ראשון מחמת ואם
  .מפרש לקמן

 

    לא, אלא, אלא, אלא, א .14

ָנה      ִמׁשְ
ִרין  ֵני ַקּדָ ִכין ֶזה ַאַחר ֶזהׁשְ ָהיּו ְמַהּלְ    ,ׁשֶ

   ,ְוִנְתַקל ָהִראׁשֹון ְוָנַפל
ִראׁשֹון ִני ּבָ ֵ     – ְוִנְתַקל ַהׁשּ

ִני ִנְזֵקי ׁשֵ יב ּבְ         .ָהִראׁשֹון ַחּיָ
  

ָמָרא      ּגְ
י יֹוָחָנןֲאַמר     :ַרּבִ

י  ֵמִאיר ִהיא יָמא ַמְתִניִתין ַרּבִ    ,ָלא ּתֵ
ֲאַמר ַע  – ִנְתַקל' :ּדַ יב ,הּואּפֹוׁשֵ    ',ְוַחּיָ

ָאְמֵרי ָנן ּדְ א ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ יּוָפטוּ  ,ָאנּוס הּוא' :ֶאּלָ    ,ַרּבִ
יב ָהָיה לֹו ַלֲעמֹוד ְול ,ָהָכא ַחּיָ   ד. ָעַמ  אֺׁשֶ

  
ר ִיְצָחק   ֲאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

יָמא ל   , ַלֲעמֹוד  לוֹ  ָהָיה אֲֺאִפיּלּו ּתֵ
  . ִהְזִהיר אָֺהָיה לֹו ְלַהְזִהיר ְול

  
י יֹוָחָנןוְ    ֲאַמר:  ַרּבִ

ל יָון ּדְ ְטִריד. ֺל – ַלֲעמֹוד לוֹ  ָהָיה אֺּכֵ   א ָהָיה לֹו ְלַהְזִהיר, ּדִ
  

ַנן:    ּתְ
ַעל קֹוָרה ִראׁשֹון ּוַבַעל ָחִבית ַאֲחרֹוןָה "    ;ָיה ּבַ

ּקֹוָרה ָרה ָחִבית ּבַ ּבְ טּור – ִנׁשְ    ,ּפָ
ַעל קֹוָרה ְוִאם ָעַמד יב – ּבַ    "ַחּיָ

   ,ַמאי ָלאו
ף ָעַמד ְלַכּתֵ אֹוְרֵחיּה הּוא ,ׁשֶ    ,ּדְ

ֵני  יב"ְוָקּתָ ֲהָוה ֵליּה  ְלַהְזִהיר –" ַחּיָ    !ּדַ
  

   ,ָלא
ָעַמד ָלפּוׁש  ׁשֶ   .ּכְ

   
ף ַמאי טּור ,ֲאָבל ָעַמד ְלַכּתֵ    ?ּפָ

ָתֵני ֵסיָפא    :ַאּדְ
טּור –' ֲעמֹוד'ְוִאם ָאַמר לֹו ְלַבַעל ָחִבית "    ,"ּפָ
ִדיָדּה י נֵ יְת לִ ג וְ לוּ ְפ לִ     :ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים' ה ּדְ ּמֶ ָעַמד ָלפּוׁש ? ּבַ ׁשֶ    ,ּכְ

טוּ  ף ּפָ יֲאָבל ָעַמד ְלַכּתֵ   !ַרּבִ
   

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
בּדְ  ָעַמד ָלפּוׁש  ַאף ַעל ּגַ    ,ּדְ

י ָקָאַמר לֹו ְלַבַעל ָחִבית  טּור – 'ֲעמֹוד'ּכִ    .ּפָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִגין" ּגָ ִרין ְוַהּזַ ּדָ ִכין ֶזה ַאַחר ֶזה ַהּקַ ָהיּו ְמַהּלְ    ,ׁשֶ

ִראׁשֹון ,ִנְתַקל ָהִראׁשֹון ְוָנַפל ִני ּבָ ֵ ִני ,ְוִנְתַקל ַהׁשּ ֵ ׁשּ י ּבַ ִליׁשִ ְ    ;ְוַהׁשּ
ִני ִנְזֵקי ׁשֵ יב ּבְ י ,ִראׁשֹון ַחּיָ ִליׁשִ ִנְזֵקי ׁשְ יב ּבְ ִני ַחּיָ    ,ְוׁשֵ

יב ּבְ  – ְוִאם ֵמֲחַמת ִראׁשֹון ָנְפלוּ  םִראׁשֹון ַחּיָ    .ִנְזֵקי ּכּוּלָ
טּוִרין –ֶזה ֶאת ֶזה  ְוִאם ִהְזִהירוּ     ,"ּפְ

לּ  ,ַמאי ָלאו   ! ַלֲעמֹוד ָלֶהן ָהָיה אֺׁשֶ
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  , אֺל
ָהָיה ָלֶהן ַלֲעמֹוד.   ׁשֶ

   
טּור? ֲֺאָבל ל   א ָהָיה ָלֶהם ַלֲעמֹוד ַמאי, ּפָ

ָתֵני ֵסיָפא:  טּור"ִאי ָהִכי, ַאּדְ     –" ִאם ִהְזִהירּו ֶזה ֶאת ֶזה ּפָ
ִדיָדּה  ִלְפלּוג ְוִליְתֵני    :ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים' ה ּדְ ּמֶ ָהָיה ָלֶהן ַלֲעמֹוד ?ּבַ    ,ׁשֶ
טּוִרין'!  – ַלֲעמֹוד ָלֶהן ָהָיה אֲֺאָבל ל   ּפְ

  
ַמע ָלןָהא    : ָקא ַמׁשְ

ָהָיה ָלֶהן ַלֲעמֹוד,  ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ   ּדְ
י ִהְזִהירּו ֶזה ֶאת ֶזה  טּוִרין.  –ּכִ   ּפְ
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        בבבב- - - - אאאאלא, לא, לא, לא,  .15
    :ָרָבאָאַמר 

ִני" ִנְזֵקי ׁשֵ יב ּבְ ִנְזֵקי ּגּופוֹ  – "ִראׁשֹון ַחּיָ ין ּבְ ִנְזֵקי ָממֹונוֹ  ּבֵ ין ּבְ    ,ּבֵ
י" ִליׁשִ ִנְזֵקי ׁשְ יב ּבְ ִני ַחּיָ ִנְזֵקי ּגּופוֹ  – "ׁשֵ ִנְזֵקי אֲֺאָבל ל ,ּבְ   .  ָממֹונוֹ  ּבְ

  
ְך?  ְפׁשָ ה ּנַ   ִמּמַ

ַע הּוא  יב!  –ִאי ִנְתָקל ּפֹוׁשֵ ִני ַנִמי ִליַחּיַ   ׁשֵ
ַע הּוא  ַטר! –ִאי ִנְתָקל ָלאו ּפֹוׁשֵ   ֲאִפיּלּו ִראׁשֹון ַנִמי ִליּפַ

  
ַע הּוא – ִראׁשֹון            בלא, אי ּפֹוׁשֵ    .ַוּדַ

ִני יב - ַאּגּופוֹ  – ׁשֵ ֲהָוה לֹו ַלֲעמֹוד ְול ,ִמַחּיַ   , ָעַמד אֺּדַ
מֹונֹו            טּור,  - ַאּמָ   ּפָ

ָאַמר ֵליּה: ִריֵתיּה.  ּדְ יָרא ָלאו ֲאָנא ּכְ   ַהאי ּבֵ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
יִבין ַעל ִנְזֵקי ּגּוָפן" ן ַחּיָ    ,ּכּוּלָ

   –" ןּוְפטּוִרין ַעל ִנְזֵקי ָממֹונָ 
   ?!ַמאי ָלאו ֲאִפיּלּו ִראׁשֹון

  
   ,ָלא

   .ְלַבר ֵמִראׁשֹון
  

ם"ְוָהא  ֵני "ּכּוּלָ    !ָקּתָ
  

ר ַאֲהָבהֲאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ןּכוּ " ִקין – "ּלָ יּזָ    .ַהּנִ
  

   ?ַהאי ַמאי
ָלָמא ֲאִפיּלּו ִראׁשֹון ׁשְ ֵני   – ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ָקּתָ ן"ַהְיינּו ּדְ   ,"ּכּוּלָ

א ִאי ָאְמַרּתְ ְלַבר ֵמִראׁשֹון ן"ַמאי  – ֶאּלָ ִקין ?"ּכּוּלָ יּזָ    !ִליְתֵני ַהּנִ
  

א    ,ֶאּלָ
   :ָרָבאָאַמר 

ִנְזֵק  ין ּבְ יב ּבֵ ִניִראׁשֹון ַחּיָ ׁשֵ ִנְזֵקי ָממֹונֹו ּדְ ין ּבְ ִני ּבֵ ׁשֵ    ,י ּגּופֹו ּדְ
ִנְזֵקי ּגּופוֹ  י ּבְ ִליׁשִ ִנְזֵקי ׁשְ יב ּבְ ִני ַחּיָ ִנְזֵקי אֲֺאָבל ל ,ְוׁשֵ   . ָממֹונוֹ  ּבְ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
ֲהָוה ֵליּה ּבֹור,    ּדַ

ִלים. ְֺול יב ּבֹו ֶאת ַהּכֵ ִחּיֵ   א ָמִצינּו ּבֹור ׁשֶ
  

ָלה ּבֹור הּוא, ָהִניָחא ִלׁשְ  ּקָ ל ּתַ ָאַמר: ּכָ   מּוֵאל, ּדְ
ָאַמר: ִאי ַאְפְקֵריּה  א ְלַרב, ּדְ   ָלא,  –ִאין, ִאי ָלא  –ֶאּלָ

א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיּכָ
  

ָרא.  ַדֲאַמר ֵמִעיּקָ   ְלעֹוָלם ּכְ
ָיא ָלְך  יִבין"ּוְדַקׁשְ ן ַחּיָ   ?"ּכּוּלָ

ָמּה ּתִ  ר ַמְניּוֵמיְרּגְ א ּבַ    :ָרִביָנאיּה ּדְ ַקּמֵ  ַרב ַאּדָ
ֵכִלים ִלים ּבְ קּו ּכֵ הּוּזְ    .ׁשֶ

  רש"י
 אגופו שני הוא פושע ודאי ראשון ג"ה

 עמד ולא לעמוד לו שהיה מיחייב
 אנא לאו בירא האי ל"דא פטור אממונו
 נזקי על חייבין כולן מיתיבי כריתיה

 בור ליה דהוה טעמא מאי עד 'כו גופן
 הכלים את בו שחייב בור מצינו ולא

 לרב אלא' כו דאמר לשמואל הניחא
 - ' כו אדא רב תרגמה למימר איכא מאי
 בין שני בנזקי חייב ראשון פירושו והכי

 שהוזק ובין ראשון של בגופו שניזק
 וחייב מזיק כדין גופו ראשון של בממונו

 ינןמשו לא דגופו דשני כלים על אף
 בתורת] ליה הוה[ וממונו בור כדין] ליה[

 אם כליו על ופטור' ב גוף על וחייב בור
 בו חייב דבור פטור בממון ממון הוזק
 דרשינן  דכי לעיל דאמרינן אדם נזקי
 לענין אבל קטלא לענין אדם ולא שור

 ושני הכלים את בו ופטר חייב נזקין
 היכא מזיק כדין שלישי  בנזקי חייב

 בנזקי לא אבל שני של ובגופ דהוזק
 את הזיק שני של ממונו שאם ממונו

 תורת אפילו חייב אינו בגופו השלישי
 השני של הקדירות על לו אין בור

 הזיק ואפילו שהזיק במה להתחייב
  .שלישי של בגופו

 ראשון של לממונו דמשוית - נפשך מה
  .פטור דשני וממונו בור
 כמשליך והוי -  הוא פושע נתקל אי

 ממון הכי משום ר"ברה תקלותיו
  .חייב ראשון

 דעביד שלישי אנזקי - נחייב נמי שני
  .שלישי של לגופו ממונו

  .ליה משוית ואנוס - הוא פושע לאו ואי
 דהזיק אנזקין' אפי - נפטר ראשון' אפי

  .בממונו ש"כ בגופו
 נפל דמנפשיה - הוא פושע ודאי ראשון
 ליה הוה ואממונו כמזיק הוי גופו הלכך
 דשני אגופו מיהא ומחייב רבו כורה

 מ"דר עליה פליגי לא דרבנן רבא וקסבר
 אביי לעיל כדאוקי הוא פושע בנתקל

 הוא נזקיו באפקר אלא פליגי דבתרתי
 הוא פושע מעצמו נתקל אבל דפליגי
  .הכל לדברי

 מיהא אגופו הוא אנוס בנפילתו - שני
 לעמוד לו שהיה בידים כמזיק מיחייב

  .עמד ולא
 לו היה' ואפי לגמרי - פטור אממונו
  .לעמוד
 כריתיה אנא לאו בירא האי ליה דאמר

 לאחר נזקיו ומפקיר ראשון אלא -
 דף/ (קמא בבא/ לעיל אמרן אונס נפילת

  .דפטור) כט
 -  גופן נזקי על חייבין כולן מיתיבי
 בין בגוף בין אחרים את גופן שהזיק
  .בממון

 ממונן שהזיק -  ממונן נזקי על ופטורין
 פטר דלגמרי השתא ד"קסו אחרים את
  .חבירו גוף את הממון הזיק' אפי להו
 נתקל מ"וש - ראשון אפילו לאו מאי
 דמיחייב הוא ואגופו הוא פושע לאו

 אנוס דתחילתו ג"ואע לעמוד ליה דהוה
 בור דין ליה משוינן לא דבגופו חייב

 אונס נפילת אחר נזקיו מפקיר דנימא
 הוי לא דאדם הוא ממש מזיק אלא הוא
  .פטור אממונו אבל בור
  '.כו - מראשון לבר לא

  
  המשך רש"י בעמוד הבא למטה
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   :ֲאַמר ַמר

ם – ִאם ֵמֲחַמת ִראׁשֹון ָנְפלוּ " ִנְזֵקי ּכּוּלָ יב ּבְ    "ִראׁשֹון ַחּיָ
  
   ?ֵהיִכי ְנִפיל "ֵמֲחַמת ִראׁשֹון"
  

א ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ
א ְלּדָ ׁשִ ְפַסָקּה ְלאֹוְרֵחיּה ּכְ    .ּדִ

  
   :רֲאַמ  ַרב ְזִביד

ַסְמיּוָתא חּוְטָרא ּדְ    .ּכְ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
 המושלכת כנבילה - כשלדא
 וממלאה ברחבה הדרך למעבר

 נבילה שלדא הדרך כל את
 קיימת שלדו בעלמא כדאמרינן

  ).כח דף נדה(
 של כמקל - דסמיותא כחוטרא

 בו הסומא שמגשש סומין
 לרוחב מושיטו שהוא ופעמים

  .מגששו הדרך
 

  המשך מעמוד הקודם – רש"י
 גופו שהזיק בנזקין אלא לשני ראשון בין חלק ולא הוא פושע דלאו בשני שהזיק ממונו בנזקי הראשון חייב לא רבא כ"ע -' כו רבא אמר אלא
 כוליה מיחייב לא לעמוד לו היה אפילו שני אבל לעמוד לו והיה הואיל שני של ממונו בנזקי אפילו וחייב מזיק גופו הוי ראשון רבא אמר והכי
 שלישי של גופו נזקי על וחייב בור לגופיה ליה משוית אי מיסתייה ושני מזיק הוי ודאי ראשון הלכך משני טפי פושע הוי דראשון כראשון האי
 של גופו את שהזיק כגון ישנ אפילו דמשמע גופו נזקי על חייבין כולן דקתני וברייתא הכלים את בו שחייב בור מצינו דלא ממונו בנזקי לא אבל

  .שלישי
  .בור תורת ליה אית שני של דגופו למימר איכא - לשמואל הניחא

  .מפקיר מי גוף אלא איניש דמפקיר למימר איכא ממון בשלמא בור הוה לא אפקריה לא אי דאמר - לרב אלא
 ושני דראשון דגופו מעיקרא ליה שמעינן כדהוה דרבא מילתיה ולעולם בכלים כלים שהוזקו כגון דלעיל לברייתא -  מניומי בר אדא רב תרגמה

 על וחייב בור ולא הוא אדם בגופו אבל בממון מ"ה בור הוי אפקריה דלא דמידי דאמר לשמואל ואפילו הכל על וחייבין בידים כמזיקין הוה
 מעצמו דנתקל בור הוי אפקריה ואי בכל בחיי אפקריה לא אי ולרב בור הוי אפקריה לא בין אפקריה בין לשמואל ראשון של וממונו כלים נזקי

 אנוס שהרי באפיה וטפח הוא שורו אפקריה לא נ"וא הוא אונס ידי על המופקר דנזק השלישי גוף נזקי על אף פטור שני של וממונו הוא פושע
 בכליו דשני כלים דהוזקו היכא היינו פטור ממונו ראשון שאפילו דקתני ברייתא לך ודקשיא לשמואל בין לרב בין מתוקמא דרבא ומילתיה הוא

 נזקי על חייבין כולן קתני והכי אפקרינהו לא אפילו ולשמואל בדאפקרינהו ולרב הכלים את בו חייב ולא נינהו דבור משום דמיפטר דראשון
 מבור טפי הראשון ממון דאפילו חביריהן כלי את ממונן הזיק אם ממונן נזקי על ופטורין הוא מזיק דאדם דגופו כלים הזיק ואפילו גופו שמזיק

 ושני חייב ראשון פטור מהן ויש חייב מהן יש הגוף את ממונו הזיק אבל הכלים את בו ופטר בור מכורה יותר פושע לך שאין ליה משוית לא
 בנזקי לא אבל גופו בנזקי שלישי בנזקי חייב שני ממונו בנזקי בין גופו בנזקי בין שני בנזקי חייב ראשון רבא אמר איתא הכי וגירסא פטור

 דהוה מיחייב אגופו ושני הוא פושע ודאי ראשון ליפטר נמי ראשון הוא פושע לאו נתקל ואי ליחייב נמי שני הוא פושע נתקל אי נפשך מה ממונו
 כולן והא מראשון לבר עד' כו מיתיבי בור ליה דהוה הכא גרסינן ולא כריתיה אנא לאו בירא האי ליה דאמר פטור אממונו עמד ולא לעמוד ליה

  '.וכו כריתיה אנא לאו בירא האי הכא גרסינן ולא' כו בור ליה דהוה ממונו בנזקי ולא גופו בנזקי שלישי בנזקי חייב שני עד' כו קתני
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ָנה      ִמׁשְ
קֹוָרתוֹ  א ּבְ ָחִביתֹו ְוֶזה ּבָ א ּבְ    ;ֶזה ּבָ

ּדוֹ  ָרה ּכַ ּבְ ל ֶזה ִנׁשְ קֹוָרתֹו ׁשֶ ל ֶזה ּבְ טּור – ׁשֶ    ,ּפָ
ּלָ  ְך וְ זֶ ׁשֶ ךְ ֶזה ְרׁשּות ְלַה ָל ה ְרׁשּות ְלַהּלֵ    .ּלֵ

ַעל ַהּקֹוָרה ִראׁשֹון ּוַב     ,ַעל ָחִבית ַאֲחרֹוןָהָיה ּבַ
ָרה ָח  ּבְ ּקֹוָרהִנׁשְ ַעל ַהּקֹוָרה – ִבית ּבַ טּור ּבַ   ,ּפָ

ַעל קֹוָרה ְוִאם ָעַמד   אלב, יב – ּבַ    ,ַחּיָ
טּור – 'ֲעמֹוד'ְוִאם ָאַמר ְלַבַעל ָחִבית     .ּפָ

ַעל ָחִבית ִראׁשֹון ּוַבַעל קוֹ     ;ָרה ַאֲחרֹוןָהָיה ּבַ
ּקֹוָרה ָרה ָחִבית ּבַ ּבְ יב – ִנׁשְ    ,ַחּיָ
ַעל ָחִבית טּור – ְוִאם ָעַמד ּבַ    ,ּפָ

יב – 'ֲעמֹוד'ְוִאם ָאַמר ְלַבַעל קֹוָרה     .ַחּיָ
ֵנרוֹ  א ּבְ נוֹ  ְוֵכן ֶזה ּבָ תָּ ִפׁשְ  .ְוֶזה ּבְ

  
ָמָרא      ּגְ

יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ָנַתןּבְ ה ּבַ    :ַרב הּוָנאֵמ  ַרּבָ
ה ַמהוּ ַהּמַ  ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ ּתֹו ּבְ יק ֶאת ִאׁשְ    ?ּזִ

טּור ְרׁשּות ָקָעֵביד ּפָ ּבִ יָון ּדְ    ,ּכֵ
ֵעי ֵליּה ְלִעּיּוֵני ְלָמא ִאיּבָ    ?אֹו ּדִ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ֵניתּוָה     :ּתְ
ךְ " ְך ְוָלֶזה ְרׁשּות ְלַהּלֵ ֶזה ְרׁשּות ְלַהּלֵ ּלָ    ".ׁשֶ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
  ֹוֶמר; ַקל ָוח

ה ִלְרׁשּותֹו ִנְכָנס ְוֶזה ִלְרׁשּותֹו ִנְכָנס וּ  ּזֶ ַער, ׁשֶ     –ַמה ּיַ
ה  יבַנֲעׂשֶ ְכָנס ִלְרׁשּות ֲחֵבירֹו ְוַחּיָ ּנִ ִמי ׁשֶ    ,ּכְ

ְרׁשּות ֲחֵבירֹו ִנְכָנס ,ֶזה ּלִ ל אֺל – ׁשֶ ן ּכָ ּכֵ   ?! ׁשֶ
  

ֵני:  א ָהא ָקּתָ   ֶאּלָ
ְך ְוָלֶזה ְרׁשּות " ֶזה ְרׁשּות ְלַהּלֵ ּלָ ךְ ׁשֶ   ?"ְלַהּלֵ
  

ֲהָדֵדי ִניְנהּו,  ְרַוְייהּו ּכַ   ָהָתם ּתַ
ה.    ָהָכא ִאיהּו ָקָעֵביד ַמֲעׂשֶ

  
   ְוִהיא ָלא?

ִתיב םׂשֹ ָפׁשֹות ָהעֹ ְוִנְכְרתּו ַהנְּ " :ְוָהּכְ ֶרב ַעּמָ    !)ויקרא יח( "ת ִמּקֶ
  

   ,ְלַתְרַוְייהּו ִאית ְלהוּ  ֲהָנָאה
ָקָעֵביד ה הּוא ּדְ   . ִאיהּו ַמֲעׂשֶ

  
  
  
  

  רש"י
  '.מתני

 זה ופגע - ' כו בחביתו בא זה
  .בזה

  .להלך רשות שלשניהם - פטור
 פטור' כו ראשון קורה בעל היה

 רמיה והוא כדרכו מהלך שזה -
  .ללכת

  
  '.גמ

 שניהן - נינהו הדדי כי תרוייהו
 חבית בעל שאף בשבירתן שוין
  .בשבירתה סייע

 נואף - העושות הנפשות
  .במשמע ונואפת
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  רש"י
 קורה דבעל - במהלכת כרבוצה

 דרך שאין משונה הוי שעמד
  .ר"ברה לפוש

 דרבוצה - בעיא סיועי הא
  .חייבת במהלכת

 - קשיא נמי מקשי אלא
 דאמר לקיש שלרי מתניתין

  .חייבת רובצת בעטה
 מהלכת - ממילא הוזקה הא

 קתני והכא פטורה ברבוצה
  .חייב דממילא במתניתין
 קורה - דפסקה מתניתין
 ראשיה שהיו כשלדא לאורחא

 אפילו הלכך הדרך לרוחב
 לבעל דרך שאין חייב ממילא
  .לנטות החבית
 הלכך - גיסא באידך לסגויי
 ממילא אבל דבעטה טעמא
  .פטור

 בעל מסגי דקא - תניתיןמ
 כאן ואין אורחיה כי הקורה

 מהלכת אבל פטור הלכך שינוי
 את שינתה ברבוצה שבעטה

  .דחייבת לך ואימא דרכה
 

        לב, אלב, אלב, אלב, א .18
ַעל קֹוָרה ִראׁשֹון"     .כּו' "ָהָיה ּבַ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ רֹות ּבִ י ּפָ ּתֵ ֶכת ,ׁשְ    ;ַאַחת ְרבּוָצה ְוַאַחת ְמַהּלֶ

ְרבּוָצה  ֶכת ּבָ ֲעָטה ְמַהּלֶ טּוָרה –ּבָ    ,ּפְ
ֶכת  ַהּלֶ ּמְ ֶבת –ְרבּוָצה ּבַ    .ַחּיֶ

  
יע ֵליּה    :ֵליָמא ְמַסּיַ

ַעל קֹוָרה ִראׁשֹון"    ;ּוַבַעל ָחִבית ַאֲחרֹון ,ָהָיה ּבַ
ּקֹוָרה  ָרה ָחִבית ּבַ ּבְ טּור –ִנׁשְ    ,ּפָ

ַעל קֹוָרה ְוִאם ָעַמד יב – ּבַ     – "ַחּיָ
ֵמי ,ְוָהא ָהָכא ֶכת ּדָ ַהּלֶ ּמְ ִכְרבּוָצה ּבַ ֵני וְ  ,ּדְ יב"ָקּתָ    !"ַחּיָ

  
ָרא    ?!ְוִתְסּבְ

ֲעָיאיֵע יְ ָהא ָס     !י ּבָ
יֵעי ָלא ְמַסּיְ ָייא ּדְ    ,ָלא ִמְסּתַ

ָיא ה ַנִמי ַקׁשְ א ִמְקׁשָ    :ֶאּלָ
ָבֲעָטה יָלא ,ַטְעָמא ּדְ ָקה ִמּמֵ טּור – ָהא הּוּזְ    ,ּפָ

יָלא ,ְוָהא ַמְתִניִתין ִמּמֵ ֵני , ּדְ יב"ְוָקּתָ    "!ַחּיָ
  

ְפַסָקּה ְלאֹוְרָח  – יִתיןַמְתנִ  אא ּדִ ְלּדָ ׁשִ    .ּכְ
א,  –ָהָכא  יּסָ ַחד ּגִ ָרְבָעה ּבְ גֹון ּדְ   ּכְ

א.  יּסָ ִאיָדְך ּגִ ֵעי ַלּה ִלְסגּוֵיי ּבְ   ִאיּבָ
  

א ֵסיָפא ּדְ  ֵני: ַמְתִניִתין ֶאּלָ ָקּתָ יע ֵליּה ְלֵריׁש ָלִקיׁש, ּדְ   ְמַסּיַ
ַעל ָחִבית ִראׁשֹון ּוַבַעל קֹוָרה "    ;ַאֲחרֹוןָהָיה ּבַ

ּקֹוָרה ָרה ָחִבית ּבַ ּבְ יב – ִנׁשְ    ,ַחּיָ
ַעל ָחִבית ְוִאם ָעַמד טּור – ּבַ    ."ּפָ

כִ  ֶכתְמ ְוָהא ָהָכא, ּדְ ֵני  ַהּלֶ ֵמי, ְוָקּתָ ְרבּוָצה ּדָ טּור"ּבָ   ! "ּפָ
  

ִכי אֹוְרֵחיּה ָקא ַמְסֵגי. ַמְתִניִתין    ּדְ
  ָהָכא ָאְמָרה ַלּה: 

ִאית ָלְך ְר     ,ַסּגּוֵיי ֲעַלילְ  ׁשּותְנִהי ּדְ
י ֵלית ָלְך ְרׁשּוָתא   .ְלָבעּוֵטי ּבִ
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        לב, אלב, אלב, אלב, א .19

ָנה      ִמׁשְ

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ִכין ּבִ ָהיּו ְמַהּלְ ַנִים ׁשֶ    ,ׁשְ
   ,ךְ ּלֵ ַה ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמ 

ֵניֶהם ָרִצין ָהיּו ׁשְ    ,אֹו ׁשֶ
יקּו ֶזה ֶאת ֶזה טּוִרין – ְוִהּזִ ֵניֶהם ּפְ   .ׁשְ

  
ָמָרא      ּגְ
ן  ַמְתִניִתין ִאיִסי ּבֶ ָלא ּכְ    ,ְיהּוָדהּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ן ְיהּוָדהיִס יִס יִס יִס ִא ִא ִא ִא """" ן ְיהּוָדהי ּבֶ ן ְיהּוָדהי ּבֶ ן ְיהּוָדהי ּבֶ    :אֹוֵמר י ּבֶ

הּוא ְמׁש  ֵני ׁשֶ יב ִמּפְ הוּ ָרץ ַחּיָ    .ּנֶ
טּור ִאיִסיִאיִסיִאיִסיִאיִסיּומֹוֶדה  הּוא ּפָ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    ,ּבְ

ְרׁשּות ָרץ ּבִ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ן ְיהּוָדה ִאיִסי ּבֶ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ֲאַמר ַרּבִ

י יֹוָחָנן ְסָתם  :ְוָהֲאַמר ַרּבִ ָנהֲהָלָכה ּכִ    ,ִמׁשְ

   :ּוְתַנן
ךְ "    ,ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהּלֵ

ֵניֶהם ָרִצין ָהיּו ׁשְ טּוִרין – אֹו ׁשֶ   !"ּפְ
  

 ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    .ָמׁשֹותַמְתִניִתין ּבְ
  

אי    ?ִמּמַ
  

ֵני ָקּתָ ֵניֶהם ָרִצין" :ִמּדְ ָהיּו ׁשְ טּוִרין – אֹו ׁשֶ     – "ּפְ
ה ִלי    ?ָהא ּתּו ָלּמָ

א  ּתָ ךְ "ַהׁשְ טּור "ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהּלֵ    ,ּפָ
ֵניֶהם ָרִצין" ְעָיא "ׁשְ    ?!ִמּבַ

א    :ָהִכי ָקָאַמר ,ֶאּלָ
ךְ " טּור –" ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהּלֵ    .ּפָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    ?ּבַ
ָמׁשֹות ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    ,ּבְ

חֹול יב – ֲאָבל ּבְ ְך ַחּיָ    .ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהּלֵ
ֵניֶהם ָרִצין" חֹול  –" ׁשְ טּוִרין"ֲאִפיּלּו  ּבְ    ."ּפְ
  
  
  

  רש"י
  '.מתני

 כדמפרש - פטורין שניהן
  .בגמרא

  
  '.גמ

 מפרש -] ברשות[ שרץ מפני
  .לקמן

 רץ אחד] השתא[ לי למה תו הא
 ומהלך שינה דרץ - מהלך ואחד

 רצים שניהם פטור השינ לא
  .מבעיא
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        בבבב- - - - לב, אלב, אלב, אלב, א .20
   :רֲאַמר ָמ 

ָמׁשוֹ  ִאיִסיִאיִסיִאיִסיִאיִסיּומֹוֶדה " ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ טּורּבְ הּוא ּפָ    ,ת ׁשֶ
ְרׁשּות ָרץ ּבִ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
ת ַמאי  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְרׁשּות"ּבְ א "ּבִ    ?ִאיּכָ

  
י ֲחִניָנא ְדַרּבִ    .ּכִ

ֲאַמר  י ֲחִניָנאּדַ   :ַרּבִ
ָתא'            לב,ב ה ַמְלּכְ ּלָ    ',ּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ּכַ

ָתא' :ְוָאְמֵרי ָלּה  ה ַמְלּכְ ּלָ ת ּכַ ּבַ    '.ִלְקַראת ׁשַ
  

אי י ַיּנַ ף ְוָקֵאי וְ  ַרּבִ    :ַמרָא ִמְתַעּטֵ
ה' ה ּבֹוִאי ַכּלָ   :'ּבֹוִאי ַכּלָ

  
  
  
  
  

  רש"י
 פני המקבל כאדם - ונצא בואו
  .מלך
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    לב, בלב, בלב, בלב, ב .21

ָנה      ִמׁשְ

ִחיד ְרׁשּות ַהּיָ יק ּבִ ים ְוִהּזִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ַע ּבִ ַבּקֵ    ,ַהּמְ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ יק ּבִ ִחיד ְוִהּזִ ְרׁשּות ַהּיָ    ,ּבִ

יק ּבִ  ִחיד ְוִהּזִ ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד ַאֵחרּבִ     – ְרׁשּות ַהּיָ
יב   .ַחּיָ

  
ָמָרא   ּגְ

   :ּוְצִריָכא
ָנא  ִאי ּתְ ים"ּדְ ְרׁשּות ָהַרּבִ יק ּבִ ִחיד ְוִהּזִ ְרׁשּות ַהּיָ ַע ּבִ ַבּקֵ   – "ַהּמְ

ים ִכיֵחי ַרּבִ ׁשְ ּום ּדִ    ,ִמׁשּ
ים לִ ֲאָבל ֵמ  יםְרׁשּות ָהַרּבִ ִכיֵחי ַרּבִ ָלא ׁשְ ִחיד ּדְ    .ָלא ֵאיָמא – ְרׁשּות ַהּיָ

ָנא  ים ִל ֵמ "ְוִאי ּתְ ִחידְרׁשּות ָהַרּבִ     –" ְרׁשּות ַהּיָ
לּ  ָרא ׁשֶ ֵמִעיּקָ ּום ּדְ ְרׁשּות אִֺמׁשּ   , ָעֵביד ּבִ

ים, ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ִב  ֲאָבל ֵמְרׁשּות ַהּיָ    .ֵאיָמא ָלא – ְרׁשּות ָעֵבידּדְ
י ְרּתֵ ָנא ָהָנְך ּתַ    ,ְוִאי ּתְ
ִכיֵח  ׁשְ ּום ּדִ יםָהא ִמׁשּ לּ  ,י ַרּבִ ׁשֶ ּום ּדְ   ְרׁשּות, ּבִ  אְֺוָהא ִמׁשּ

ִחיד ַאֵחר "ֵמְרׁשּותֲאָבל  ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ    ",ַהּיָ
ְרׁשּות  ָרא ּבִ ים, ּוֵמִעּקָ ִכיֵחי ַרּבִ ָלא ׁשְ   ֵאיָמא ָלא.  –ּדְ

  ְצִריָכא.
  
  
  

  רש"י
  '.מתני

  .עצים - המבקע
  .אחרים של - י"ברה והזיק

  .שלו - היחיד ברשות
 של - אחר היחיד ברשות והזיק

  .חייב אחרים
  

  .'גמ
 ליה והוה -  רבים דשכיחי

  .לעיוני
 במקום - רבים שכיחי דלא

  .הנזק
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        לג, אלג, אלג, אלג, א    ––––לב, ב לב, ב לב, ב לב, ב  .22
ָנן נּו ַרּבָ   : ּתָ

ְכָנס ַלֲחנּותֹו  לּ ַהּנִ ר ׁשֶ ל ַנּגָ ְרׁשּותֺׁשֶ    ,א ּבִ
ָניו ּוֵמת  ַקַעת ְוָטְפָחה ַעל ּפָ ָזה ּבְ טּור –ְוִנתְּ    .ּפָ

ְרׁשּות  יב –ְוִאם ִנְכַנס ּבִ    .ַחּיָ
  

יב"ַמאי    ? "ַחּיָ
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
לּות,  ָבִרים, ּוָפטּור ִמּגָ ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ   ַחּיָ

ֵאין ּדֹוֶמה ְלַיַער:    ְלִפי ׁשֶ
   ,ּותֹו ִנְכָנס ְוֶזה ִלְרׁשּותֹו ִנְכָנסֶזה ִלְרׁש  –ַער יַ 

   .ִלְרׁשּות ֲחֵבירֹו ִנְכַנס – ֶזה
  

   :ָרָבאָאַמר 
   :ַקל ָוחֹוֶמר

ַער    –ֶזה ְלַדֲעתֹו ִנְכָנס ְוֶזה ְלַדֲעתֹו ִנְכָנס  ,ּוַמה ּיַ
ְכָנס ְלַדַעת ֲחֵבירֹו ְוגֹוֶלה ּנִ ִמי ׁשֶ ה ּכְ    ,ַנֲעׂשֶ

ַד  ,ֶזה ּלְ    – ַעת ֲחֵבירֹו ִנְכָנסׁשֶ
ן?! ֺל ּכֵ ל ׁשֶ   א ּכָ
  

א    :ָרָבאֲאַמר  ֶאּלָ
לּות'ַמאי  טּור ִמּגָ ָגלּות –'? ּפָ י ֵליּה ּבְ ָלא ַסּגִ    .ּדְ

ר ֲחִניָנא י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ    :ְוַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ
ָהֵוי ֵליּה ׁשֹוֵגג ָקרֹוב ְלֵמִזיד ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
   :ָרָבאְמִתיב 

   – ְרצּוָעה ַאַחת ּוֵמת הֹוִסיף לוֹ "
   ".ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה ַעל ָידוֹ 

ׁשֹוֵגג ָקרֹוב ְלֵמִזיד הּוא ,ְוָהא ָהָכא    ,ּדְ
ָמְייֵתי ִא  יּה ּדְ ְעּתֵ ֵעי ַאּסּוֵקי ַאּדַ ִאיּבָ ֲחָדא ְרצּוָעהינְ ּדְ י ּבַ    ,ׁשֵ

ֵני    !"ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה" :ְוָקּתָ
  

ָעאֲאַמר  ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ    :ַרב ׁשִ
ִמְנָיָנאּדְ     .ָטֵעי ּבְ
  

ֵליּה  אָרָב ְטַפח ֵליּה  ַסְנּדָ    :ֲאַמר ֵליּה  ,ּבְ
   ?!ַאּטּו הּוא ָמֵני

ְנָיא    :ְוָהּתַ
יִנין קֹוֵרא" ּיָ ּדַ ּבַ דֹול ׁשֶ    ,ּגָ

ִני מֹוֶנה ֵ   ,ְוַהׁשּ
י אֹוֵמר  ִליׁשִ ְ    !'"הוּ ּכֵ ַה 'ְוַהׁשּ

  
א    ,ֶאּלָ

ָעאֲאַמר  ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ    :ַרב ׁשִ
ָטָעה ּדַ  יָנא ּגּוֵפיּה ּדְ     .ּיָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ים ְוָהַרגַהּזֹוֵרק ֶאת ָהֶאֶבן ִל "    – ְרׁשּות ָהַרּבִ
   ".ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה

ׁשֹוֵגג ָקרֹוב ְלֵמִזיד הּוא ,ְוָהא ָהָכא    ,ּדְ
יּה ּדְ  ְעּתֵ ֵעי ֵליּה ַאּסּוֵקי ַאּדַ ִאיּבָ ִכיֵחי ִא ּדְ ים ׁשְ יינְ ִבְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ׁשֵ

  רש"י
  .לותמג - פטור
 מת לא אם - דברים' בד חייב
 צער נזק לו נותן הוזק אלא

 פושע ליה דהוה ושבת ורפוי
 על חייב דאינו לא בושת אבל

 ורישא שיתכוין עד הבושת
 דברים' מד פטור ברשות דשלא
 חייב אנזק אבל פשיעה דליכא

 פצע תחת פצע לן כדקיימא
  .כרצון האונס על לחייב
 רשות נטל שלא - לדעתו

  .מחבירו
 ליה דאיבעי -  למזיד קרוב

  .לעיוני
 למי ד"ב שליח - לו הוסיף
  .מלקות שחייב
 מה על יותר -  אחת רצועה

 ומת לקבל שיכול ד"ב שאמדוהו
  .ידו על גולה
  .שימי לרב - רבא טפח

 על הכהו שימי דרב - בסנדליה
 לרב בסנדלו בעט א"ל סנדלו
  .שימי
  .מני השליח - הוא אטו

 מכותך את' ה והפלא -  קורא
  ).כח דברים' (וגו
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נֵ     !"ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה" :יְוָקּתָ
  

ר ִיְצ ֲאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ָחקַרב ׁשְ
סֹוֵתר ֶאת ּכֹוְתלוֹ     .ּבְ

  
ֵעי ֵליּה ִעּיּוֵני    !ִאיּבָ

  
ְיָלה ּלַ סֹוֵתר ּבַ    .ּבְ

  
ֵעי ֵליּה ִעּיּוֵני ְיָלה ַנִמי ִאיּבָ ּלַ    !ּבַ

  
ה ּפָ ּיֹום ָלַאׁשְ סֹוֵתר ֶאת ּכֹוְתלֹו ּבַ    .ּבְ

  
ה ּפָ ֵמיֵהיכִ  ַהאי ַאׁשְ    ?י ּדָ

ים ִכיֵחי ַרּבִ ׁשְ    !ֵמִזיד הּוא – ִאי ּדִ
ים ִכיֵחי ַרּבִ    !ָאנּוס הּוא – ְוִאי ָלא ׁשְ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

א    ָלא ְצִריָכא ֶאּלָ
ְיָלה ּלַ נֹות ּבַ ה ָהֲעׂשּוָיה ְלִהּפָ ּפָ ַאׁשְ    ,ּבְ

ּיֹום נֹות ּבַ    ,ְוֵאיָנּה ֲעׂשּוָיה ְלִהּפָ
ִמיְקֵרי וְ  א ּדְ    ;ָיֵתיבְוִאיּכָ

ּיֹום – ֵמִזיד ָלא ָהֵוי נֹות ּבַ ָהא ֵאיָנּה ֲעׂשּוָיה ְלִהּפָ    ,ּדְ
ִמיְקֵרי ְוָיֵתיב – ָאנּוס ַנִמי ָלא ָהֵוי א ּדְ ָהא ִאיּכָ    .ּדְ

  
א ּפָ ֵמיּה ּדְ  ָרב ּפַ ְ א ָרָבאִמׁשּ   :ַמְתֵני ַלּה ַאֵריׁשָ

לּ " ר ׁשֶ ל ַנּגָ ְכָנס ַלֲחנּותֹו ׁשֶ ְרׁשּותַֺהּנִ    ,א ּבִ
ָניו ּוֵמתוְ  ַקַעת ְוָטְפָחה לֹו ַעל ּפָ ָזה לֹו ּבְ טּור – ִנתְּ    – "ּפָ

ר ֲחִניָנאֲאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
לּות.  ָבִרים, ּוָפטּור ִמּגָ ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ   ַחּיָ

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

ַמְתֵני לַ  אּוַמאן ּדְ יָפאֲאָב  – ּה ַאֵריׁשָ ִב , ל ַאּסֵ יָון ּדְ לּותּכֵ יב ּגָ    .ְרׁשּות ַחּיָ
  

לּות יב ּגָ    ?!ּוִמי ַחּיָ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ָניו ּוֵמת" ָזה ִניצֹוצֹות ְוָטְפָחה לֹו ַעל ּפָ ח ְוִנתְּ ל ַנּפָ ְכָנס ַלֲחנּותֹו ׁשֶ     – ַהּנִ
טּור ְרׁשּות ,ּפָ   !"ַוֲאִפיּלּו ִנְכַנס ּבִ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן ֵחי –? ָהָכא ּבְ ַנּפָ ׁשּוְלָיא ּדְ    .ּבְ

  
ֵחי ְלִמְקְטָלא ָקֵאי ַנּפָ    ?!ׁשּוְלָיא ּדְ

  
ַרּבֹו ְמַסְרֵהב ּבֹו ָלֵצאת ׁשֶ    .ְוֵאינֹו יֹוֵצא ,ּכְ

  
ַרּבֹו ְמַסְרֵהב ּבו ָלֵצאת ְלִמיְקְטֵליּה ָקֵאי ּום ּדְ    ?!ּוִמׁשּ

  
ָסבּור ָיָצא    .ּכְ

  
   ,ִאי ָהִכי

  !ַאֵחר ַנִמי
 

  רש"י
 ביום כותלו את בסותר - ג"ה

  .לאשפה
 בה נפנין אדם בני - להפנות

  .לנקביהם
  .חנינא בר י"לדר - לה מתני
 נמי דהתם - דברים' בד חייב
 דעייל דחזייה כיון הוא פושע

  .לעיוני ליה איבעי
 פטור - אסיפא לה דמתני מאן

 ש"כ ליער דומה שאינו מגלות
  .ארישא
 של תלמידו - פחידנ בשוליא

  .נפח אותו
  .לצאת בו מפציר - מסרהב

 דנפח - אימתא ליה לית אחר
 לאסוקי ליה והוה עליה

  .יצא לא שמא אדעתיה
 ליה דהוה - דברים' בד וחייב
 אדם שבני למקום שזרק פושע

  .מצויים
 חייב - אהא דמתני מאן

  .דברים בארבעה
 הנכנס - אקמייתא שכן כל

 יהדחזי דכיון נגר של לחנותו
  .לעיוני ליה איבעי דעייל
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יּה  ַאֵחר ֵלית  לג,א  ַרּבֵ    ,ֵליּה ֵאיְמָתא ּדְ
יּה  ַרּבֵ    .ַהאי ִאית ֵליּה ֵאיְמָתא ּדְ

  
ֵמיּה ּדְ  ַרב ְזִביד ְ    :ַמְתֵני ַלּה ַאָהא ָרָבאִמׁשּ

ְמִציא ֶאת ַעְצמוֹ  –" ּוָמָצא"" ָרט ַלּמַ    ,ּפְ
אן ָאַמר  ן ַיֲעקִֹמּכָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן ַיֲעקַֹרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן ַיֲעקַֹרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן ַיֲעקַֹרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :בבבבַרּבִ

ַחת  ְצָתה ֶאֶבן ִמתַּ ּיָ    ,ָידוֹ ִמי ׁשֶ
ה ֶאת רֹוְ  ָלּה הֹוִציא ַהּלָ טּור –אׁשֹו ְוִקּבְ    ".ּפָ

י יֹוֵס ָאַמר  ר ֲחִניָנאַרּבִ   : י ּבַ
ָבִרים.  ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ לּות, ְוַחּיָ טּור ִמּגָ   ּפָ

  
ַמְתֵני ָלּה ַאָהא  ְייָתא,  –ַמאן ּדְ ּמַ ן ַאּקַ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ

ְייָתא  ּמַ ַמְתֵני ָלּה ַאּקַ טּור לְ ֲאָבל ַאָהא  –ּוַמאן ּדְ     .ַגְמֵריּפָ
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִית ַעל ַהּבַ ָכָרן ִמּבַ אּו ִלְתּבֹוַע ׂשְ ּבָ    ,ּפֹוֲעִלים ׁשֶ
ִית ַעל ַהּבַ ל ּבַ ִית ּוֵמת  ,ּוְנָגָחן ׁשֹורֹו ׁשֶ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ְלּבֹו ׁשֶ ָכן ּכַ טּור –ּוְנׁשָ    .ּפָ

   :אֹוְמִרים ֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִרים
ִאין ּפֹוֲעִלין ִלְת  ָ ִיתַרׁשּ ַעל ַהּבַ ָכָרן ִמּבַ    .ּבֹוַע ׂשְ

  
ֵמי   ?ֵהיִכי ּדָ

ָמָתא ִכיַח ּבְ ׁשְ ֲאֵחִרים – ִאי ּדִ   ?ַמאי ַטְעָמא ּדַ
ִית ּבַ ִכיַח ּבַ ׁשְ א?ַת ַמאי ַטְעָמא ּדְ  – ִאי ּדִ א ַקּמָ    ּנָ

  
ִכיַח  ,ָלא ְצִריָכא ִכיַח ְוָלא ׁשְ ׁשְ ַגְבָרא ּדִ    ,ּבְ

ָבא    ';יןִא ' :ַוֲאַמר ְלהוּ  ,ְוָקֵרי ַאּבָ
א' –' ִאין' :ָמר ָסַבר ַמע 'עּול ּתָ    ,ַמׁשְ

ךְ ' –' ִאין' :ר ָסַברּוָמ  ַמע 'קּום ַאּדּוְכּתָ    .ַמׁשְ
  

ַמ  ְנָיא ּכְ ָאַמרּתַ ךְ ' –' ִאין' אן ּדְ ַמע 'קּום ַאּדּוְכּתָ    ,ַמׁשְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ִית" ַעל ַהּבַ ָכרֹו ִמּבַ ְכַנס ִלְתּבֹוַע ׂשְ ּנִ    ,ּפֹוֵעל ׁשֶ
ְלּבֹו ּוְנָגחֹו ׁש  כֹו ּכַ ִית אֹו ְנׁשָ ַעל ַהּבַ ל ּבַ טּור –ֹורֹו ׁשֶ    ,ּפָ

ְרׁשּות ְכַנס ּבִ ּנִ י ׁשֶ    ".ַאף ַעל ּפִ
טּור אי ּפָ    ?ַאּמַ

ָבא ָקֵרי ַאּבָ א ָלאו ּדְ    ',ִאין'ַוֲאַמר ֵליּה  ,ֶאּלָ
ּה  ַמע ִמיּנַ ךְ ' –' ִאין' :וׁשְ ַמע 'קּום ַאּדּוְכּתָ  .ַמׁשְ

  
  

  רש"י
  .בשוק ולא בביתו - בבית
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ָנה   ִמׁשְ

נֵ  יןׁשְ ּמִ ָווִרין תַּ ָחְבלּו ֶזה ֶאת ֶזה י ׁשְ ּמֹוָתר ֲחִצי ֶנֶזק – ׁשֶ ִמין ּבַ ּלְ    ,ְמׁשַ
ֵניֶהן מּוָעִדין ֵלם – ׁשְ ּמֹוָתר ֶנֶזק ׁשָ ִמין ּבַ ּלְ    .ְמׁשַ

ם ְוֶאָחד מּוָעד    ;ֶאָחד תָּ
ָתם ֵלם – מּוָעד ּבְ ּמֹוָתר ֶנֶזק ׁשָ ם ּבַ ּלֵ    ,ְמׁשַ
מּוָעד ם ּבְ ם ּבַ  – תָּ ּלֵ    .ּמֹוָתר ֲחִצי ֶנֶזקְמׁשַ

ים ֵני ֲאָנׁשִ ֶזה ְוֵכן ׁשְ ָחְבלּו ֶזה ּבָ ֵלם – ׁשֶ ּמֹוָתר ֶנֶזק ׁשָ ִמין ּבַ ּלְ    ,ְמׁשַ
ָאָדם מּוָעד ּומּוָעד ּבְ ֵלם – ָאָדם ּבְ ּמֹוָתר ֶנֶזק ׁשָ ם ּבַ ּלֵ    ,ְמׁשַ

ָאָדם ָתם ְוָתם ּבְ    ;ָאָדם ּבְ
ָתם ֵל  – ָאָדם ּבְ ּמֹוָתר ֶנֶזק ׁשָ ם ּבַ ּלֵ    ,םְמׁשַ
ָאָדם ם ּבְ ּמֹוָתר ֲחִצי ֶנֶזק – תָּ ם ּבַ ּלֵ    .ְמׁשַ

יַר ַר ַר ַר  יּבִ יּבִ יּבִ    :אֹוֵמר ֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבא    ּבִ
ָאָדם ְמ  ָחַבל ּבְ ם ׁשֶ ֵלםַאף תָּ ּמֹוָתר ֶנֶזק ׁשָ ם ּבַ ּלֵ   .ׁשַ

  
ָמָרא   ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ּלוֹ "" ה ֵיָעׂשֶ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ּמִ     – )מות כאש( "ּכַ

ׁשֹור ט ׁשֹור ּבְ ּפַ ִמׁשְ ָאָדם ,ּכְ ט ׁשֹור ּבְ ּפַ ְך ִמׁשְ    ;ּכָ
ׁשֹור ֹור ּבְ ֵלם – ַמה ׁשּ ם ֲחִצי ֶנֶזק ּומּוָעד ֶנֶזק ׁשָ ּלֵ ם ְמׁשַ    ,תָּ

ָאָדם ֵלם – ַאף ׁשֹור ּבְ ם ֲחִצי ֶנֶזק ּומּוָעד ֶנֶזק ׁשָ ּלֵ ם ְמׁשַ    .תָּ
יַר ַר ַר ַר  יּבִ יּבִ יּבִ    :אֹוֵמר אאאאֲעִקיָב ֲעִקיָב ֲעִקיָב ֲעִקיָב     ּבִ

ה" ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ְחּתֹון ְול –" ּכַ תַּ ֶעְליֹון; ֺּכַ   א ּכָ
יה? ם ִמן ָהֲעִלּיָ ּלֵ    ָיכֹול ְמׁשַ

ְלמּוד לֹוַמר ה ּלוֹ ": תַּ    – "ֵיָעׂשֶ
יה ם ִמן ָהֲעִלּיָ ּלֵ ם ְוֵאינֹו ְמׁשַ ּלֵ   . "ִמּגּופֹו ְמׁשַ

  
ָנן,    ְוַרּבָ

   ?ה ִליָלּמָ  "ֶזה"
  

ָע  ָבִריםְלפֹוְטרֹו ֵמַאְרּבָ    .ה ּדְ
  

י ֲעִקיָבא    ,ְוַרּבִ
ָבִרים ְמָנא ֵליּה  ָעה ּדְ    ?ְלפֹוְטרֹו ֵמַאְרּבָ

  
י ִיתֵּ "ֵמ  ָנְפָקא ֵליּה  ֲעִמיתוֹ ִאיׁש ּכִ     – )ויקרא כד( "ן מּום ּבַ

ֲעִמיתוֹ "   . ֲעִמיתוֹ ּבַ  ׁשֹור אְֺול  –" ִאיׁש ּבַ
  

ָנן?    ְוַרּבָ
  

  ִאי ֵמַהִהיא, ֲהָוה ָאִמיָנא: 
ֶבת  ן ֵליּה  –ַצַער ְלחּוֵדיּה, ֲאָבל ִרּפּוי ְוׁשֶ       ....ֵאיָמא ִליּתֵ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
  '.מתני

 זה של הזיקו מה שמין - במותר
 ובאותו זה של נזקיו על יותר

 יותר שהזיק מי משלם מותר
  .החצי את

 - במותר משלם בתם מועד
 התם את הזיק הוא אם כלומר

  .תם משהזיקו יותר
  
  

  '.גמ
 רבנן - לו יעשה הזה כמשפט

 ליה דמייתי הזה דייקי לא
  .כדלקמן לדרשה

 דהאי - באדם שור משפט כך
 בן או כתיב באדם בשור קרא
  '.וגו יגח

 משפט - כעליון ולא כתחתון
 וקרא במועד משתעי התחתון

 דייק הזה עקיבא רבי בתם קמא
 קרא האי דסליק דינא כלומר
  .מיניה

 יהא באדם שחבל תם - יכול
 מן לשלם' אפי דבריו לכל כמועד

  .העלייה
 שוה אינו ואם - משלם מגופו
 ניזק יפסיד החבלה כל כנגד

  .השור אלא נוטל ואינו
 דהכי - דברים מארבעה לפוטרו
 לשלם לו יש זה משפט משמע

 אדם משפט ולא שלם נזק
  .בחבירו החובל

 משום - לחודיה צער מילי הני
  .ממונא ביה חסר דלא
 ביה דחסר - ושבת רפוי אבל

 נינהו קנז כי אימא ממונא
  .ומיחייב

  .יתורא - ל"קמ
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        בבבב- - - - לג, אלג, אלג, אלג, א .25

ָנה      ִמׁשְ

ֶוה ָמאַתִים ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמֶנה ׁשֶ    ,ׁשֹור ׁשָ
ֵביָלה יָ  לּוםְוֵאין ַהּנְ     – ָפה ּכְ

ֹור   .נֹוֵטל ֶאת ַהׁשּ
  

ָמָרא   ּגְ

י    ?ַמְתִניִתין ַמּנִ
  

י ֲעִקיָבא ִהיא    ,ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ין" ֵבית ּדִ ֹור ּבְ ם ַהׁשּ ְבֵרי  – יּוׁשַ ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ ָמֵעאלַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאלַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאלַרּבִ י ִיׁשְ    ,ַרּבִ
י ֲעִקיָבא י ֲעִקיָבאַרּבִ י ֲעִקיָבאַרּבִ י ֲעִקיָבאַרּבִ   :אֹוֵמר ַרּבִ

ֹור    ".הּוְחַלט ַהׁשּ
  

ְלֵגי ַמאי ָקִמיּפַ    ?ּבְ
  

ָמֵעאל ָסַבר י ִיׁשְ ַעל :ַרּבִ יק ֵליּה  ,חֹוב הּוא ּבַ ַמּסֵ    .ְוזּוֵזי הּוא ּדְ
י ֲעִקיָבא ָסַבר ֵפי ִניְנהוּ וּ ׁש  :ְוַרּבִ    .ּתְ

  
ַהאי ְקָרא ְלֵגי ּבְ    :ְוָקִמיּפַ

ְסּפוֹ " ֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ּכַ    ;)שמות כא( "ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ
ָמֵעאל ָסַבר י  ִיׁשְ יָנא ָקַמְזַהר ַרֲחָמָנא :ַרּבִ    ,ְלֵבי ּדִ

י ֲעִקיָבא ָסַברוְ  יק ַמְזַהר ְלהּו ַרֲחָמָנא :ַרּבִ ק ּוַמּזִ יּזָ    .ַלּנִ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ ק ִאיּכָ יׁשֹו ִניּזָ    .ִהְקּדִ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ    :ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ
ָמֵעאל ַמהוּ  – יקְמָכרֹו ַמזִּ  י ִיׁשְ    ?ְלַרּבִ

ָמֵעאל י ִיׁשְ ֲאַמר ַרּבִ יָון ּדַ    :ּכֵ
ַעל חֹוב הּוא ַמּסִ  ,ּבַ    ,ָמכּור – יק ֵליּה ְוזּוֵזי הּוא ּדְ

ְלָמא   ,אֹו ּדִ
ק            לג,ב יּזָ ד ֵליּה ַלּנִ ְעּבַ ְמׁשַ יָון ּדִ יּה  – ּכֵ ִמיּנֵ ל ּכְ    ?ָלאו ּכָ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

   .ֵאינֹו ָמכּור
  

   :ְנָיאְוָהּתַ 
  "!ָמכּור – ְמָכרוֹ "

   . חֹוֵזר ְוגֹוֵבהוּ 
חֹוֵזר ְוגֹוֵבהוּ     ?ְלַמה ָמכּור ,ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ

  
   .ְלִריְדָיא

  
ּה  ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ

ְלְטִלין ּומֹוֵכר ֶוהֺל ין ּגֹוִבין לֹו ֵמֶהם, ִמּטַ ית ּדִ    ?ּבֵ
  

אֵני ָהָתם    ,ׁשָ
ֵמי אֹו ַאּפֹוֵתיִקי ּדָ ֲעׂשָ ְכַמאן ּדַ    .ּדִ

  רש"י
  '.מתני
 חצי דהיינו - השור את נוטל
  .נזק

  
  '.גמ

 ויתן ד"בב המזיק - שור יושם
 שהוא השור דמי מעות מזיק לו

 שנגח מנה ובשוה נזקו חצי
 שוה הנבילה ואין מאתים לשוה
  .קמיירי כלום

 יקח עצמו השור - השור הוחלט
  .בינייהו מאי מפרש ולקמן
 שור בההוא - נינהו ןשותפי

 שוינהו קרא ביה דמשתעי
 משתעי וקרא שותפים רחמנא

 לשוה שנגח מאתים בשוה
 זהו במתניתין כדתנן מאתים

 הכא הלכך בתורה האמור שור
 נוטל מנה אלא שוה אינו דמזיק

  .השור את
 - בינייהו איכא ניזק הקדישו

 ליה קדיש לא ישמעאל לרבי
  .קדיש עקיבא לרבי
 לא דאי - הלי דמשעבד כיון

 לשור ליה שקיל דמי ליה יהיב
  .ניהליה שעבדיה דרחמנא
 ליה אמר - מכור מכרו והתניא

  .מלוקח ניזק וגובהו חוזר
 לוקח בו חרש שאם - לרידיא

  .לניזק החרישה דמי נותן אינו
 מטלטלין והא בתמיה - מ"ש

 ולא בעיניה דקאי מידי לאו
 ואמאי עלייהו מלוה סמיך

  .מלוקח להו טרפינן
 שוייה רחמנא - ותיקיאפ

  .שור מהאי למיגבי
 והכא - ממנו גובה חוב בעל אין

  .מלוקח ליה גבי אמאי
 גובהו - מאי טעמא עבד ומשני

 קלא ליה דאית משום מלוקח
  .אפותיקי' שווי כי לשעבודיה

  .הוה י"מא - מערבא בר
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   :ָרָבאְוָהֲאַמר 
ה ַעְבּדֹו ַאּפֹוֵתיִקי ּוְמָכרוֹ  ַעל חֹוב ּגֹוֶבה ֵהיֶמּנוּ  – ָעׂשָ    ,ּבַ

ַעל חֹוב ּגֹוֶבה ֵהיֶמּנוּ ֵא  – ׁשֹורֹו ַאּפֹוֵתיִקי ּוְמָכרוֹ     !ין ּבַ
  

ִאית ֵליּה ָקָלא ?ֶעֶבד ַמאי ַטְעָמא ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ָנַגח ָקָלא ִאית ,ַהאי ַנִמי יָון ּדְ תֹוָרא ַנְגָחָנא ָקרּו ֵליּה  ,ֵליּה  ּכֵ    .ּדְ

  
  

ֵני  ר ַמֲעָרָבאּתָ ְחִליָפא ּבַ יּה ּדְ  ַרב ּתַ הוּ ַקּמֵ י ַאּבָ    :ַרּבִ
   ,ֵאין ָמכּור – ְמָכרוֹ "

יׁשֹו  ׁש  –ִהְקּדִ     ."מּוְקּדָ
  
   ?ַמאן "ְמָכרוֹ "
  

יק     – ִאיֵליָמא ַמּזִ
י "ְמָכרֹו ֵאין ָמכּור" י ֲעִקיָבא ִה  ?ַמּנִ    ,יאַרּבִ

ֲאַמר ֹור :ּדַ    ,הּוְחַלט ַהׁשּ
יׁשוֹ "וְ  ׁש  ִהְקּדִ ָמֵעאל –" מּוְקּדָ י ִיׁשְ    ,ֲאָתאן ְלַרּבִ

ֲאַמר ין :ּדַ ֵבית ּדִ ֹור ּבְ ם ַהׁשּ    !יּוׁשַ
ק א ִניּזָ     – ֶאּלָ

י "ְמָכרֹו ֵאינֹו ָמכּור" ָמֵעאל ?ַמּנִ י ִיׁשְ    ,ַרּבִ
ׁש " יׁשֹו מּוְקּדָ י ֲעִק  –" ִהְקּדִ    !יָבאֲאָתאן לַרּבִ
  

יק   : לְֺוִדְבֵרי ַהכּ  ,ְלעֹוָלם ַמּזִ
ק. – "ְמָכרֹו ֵאינֹו ָמכּור" יּזָ ָדא ֵליּה ַלּנִ ְעּבְ ָהא ְמׁשַ ָמֵעאל, ּדְ י ִיׁשְ   ֲאִפיּלּו ְלַרּבִ
ׁש " יׁשֹו מּוְקּדָ י ֲעִקיָבא,  –" ִהְקּדִ   ֲאִפיּלּו לַרּבִ

הּו,  י ַאּבָ ַרּבִ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ֲאַמר  הוּ ַר ּדַ י ַאּבָ    :ּבִ

א י ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ל אְמרוּ ֺּגְ ׁש יֹוֵצא ּבְ ְדי אֶֺהְקּדֵ   ֹון.ּפִ
  

  רש"י
' אפי ד"קס - מכור אינו מכרו

  .לרדיא
 מכור אינו ומכרו - מזיק לעולם

 ליה גבי דהדר קאמר גופיהל
  .ישמעאל לרבי ואפילו

 קדוש לאו - מוקדש הקדישו
 מועט דבר ליתן אלא ממש

  .בפדיונו
 במסכת דאמר - אבהו כדרבי
 מקדיש גבי:) כג דף( ערכין
 אשה כתובת עליו והיתה נכסיו
 דיהיב התם וקתני חוב ובעל

 בעל וגבי פורתא מידי להקדש
 דהא אבהו ַרִּבי ואמר דיליה חוב

 מידי להקדש למיתב דבעי
 הקדש יאמרו שמא גזירה משום
  .פדיון בלא לחולין יוצא גמור
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        לד, אלד, אלד, אלד, א    ––––לג, ב לג, ב לג, ב לג, ב  .26
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יק" ִהּזִ ם ׁשֶ    :ׁשֹור תָּ

לּ  יןַֺעד ׁשֶ ּדִ    ;א ָעַמד ּבַ
   .ָמכּור –ְמָכרֹו 

יׁשֹו  ׁש  –ִהְקּדִ   . מּוְקּדָ
ָנה  ַמתָּ ָחטֹו ּוְנָתנֹו ּבְ ה ָעׂשּוי –ׁשְ ָעׂשָ ֶ    .ַמה ׁשּ

ּדִ  ָעַמד ּבַ ֶ    ;יןִמׁשּ
   .ֵאינֹו ָמכּור – ְמָכרוֹ 

יׁשוֹ  ׁש  – ִהְקּדִ     .ֵאינֹו מּוְקּדָ

ָנה ַמתָּ ָחטֹו ּוְנָתנֹו ּבְ ה ְוללֹ  – ׁשְ לּוםֺא ָעׂשָ    .א ּכְ
יהוּ  ֲעֵלי חֹובֹות ְוִהְגּבִ    ;ָקְדמּו ּבַ

לּ  ין ָחב ַעד ׁשֶ יקֺּבֵ לּ  ,א ִהּזִ יק ַעד ׁשֶ ין ִהּזִ    – א ָחבֺּבֵ

לּוםֺׂשּו ְולא ָע ֺל ֵאין ִמׁשְ  ,א ּכְ א ִמּגּופוֹ ְלִפי ׁשֶ ם ֶאּלָ ּלֵ    .תַּ
יק ִהּזִ     – מּוָעד ׁשֶ

ין ּדִ ָעַמד ּבַ ין ׁשֶ לּ  ,ּבֵ ין ׁשֶ יןֺּבֵ ּדִ    ;א ָעַמד ּבַ
   .ָמכּור –ְמָכרֹו 

יׁשֹו  ׁש  –ִהְקּדִ    .מּוְקּדָ
ָנה  ַמתָּ ָחטֹו ּוְנָתנֹו ּבְ ה ָעׂשּוי –ׁשְ ָעׂשָ ֶ    .ַמה ׁשּ

יהוּ  ָקְדמוּ  ֲעֵלי חֹובֹות ְוִהְגּבִ    :ּבַ

לּ  ין ָחב ַעד ׁשֶ יֺּבֵ לּ  ,קא ִהּזִ יק ַעד ׁשֶ ין ִהּזִ     – א ָחבֺּבֵ
ה ָעׂשּוי ָעׂשָ ֶ יה ,ַמה ׁשּ א ִמן ָהֲעִלּיָ ם ֶאּלָ ּלֵ תַּ ֵאין ִמׁשְ   . "ְלִפי ׁשֶ

  
  ֲאַמר ָמר: 

  ְלִרְדָיא.  – "ְמָכרֹו ָמכּור"
  
יׁשוֹ " ׁש  ִהְקּדִ וּ  – "מּוְקּדָ הּו.ִמׁשּ י ַאּבָ ַרּבִ   ם ּדְ
   
ָנה" ַמתָּ ָחטֹו ּוְנָתנֹו ּבְ ה ָעׂשּוי – ׁשְ ָעׂשָ ֶ    ":ַמה ׁשּ

לָ  ׁשְ ה ָעׂשּוי"ָמא ּבִ ָעׂשָ ֶ ָנה ַמה ׁשּ ַמתָּ    א,ְלִרְדיָ  – "ְנָתנֹו ּבְ
א  ָחטוֹ "ֶאּלָ ֵריּה  –" ׁשְ ׂשְ ם ִמּבִ ּלֵ ּתַ    !ֵליֵתי ְוִלׁשְ

ַתְנָיא    :ּדְ
א ַחיֵא  – "ַחי"" ִין ,ין ִלי ֶאּלָ ָחטֹו ִמּנַ    ?ׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר ֹורּוָמ " :תַּ ל ָמקֹוםִמ  –" ְכרּו ֶאת ַהׁשּ   !"ּכָ
  

יְזִביֲאַמר     :ַרב ׁשֵ
א ִלְפַח  ִחיָטהָלא ִנְצְרָכא ֶאּלָ    .ת ׁשְ

  
ַע ֲאַמר  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    :ַרב הּוָנא ּבְ

  את אֹוֶמֶרת: ֺז
טּור.  ל ֲחֵבירֹו ּפָ ְעּבּודֹו ׁשֶ יק ׁשִ ּזִ   ַהּמַ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ

יְך ְוָלא ִמיִדי,  ָאַמר ֵליּה ָלא ֲחַסְרּתִ   ָהָתם הּוא ּדְ
ְך,  ְקִלי ִמיּנָ ׁשָ ָעְלָמא הּוא ּדְ ָאַמר ֵליּה: ִזיָקא ּבְ   ּדְ

יב.  ָעְלָמא ִליַחּיַ   ֲאָבל ּבְ
ַמע ָלן   . ָקא ַמׁשְ

  
ה ֲאָמָרּה     !ָהא ַנִמי ַרּבָ

  רש"י
 ברייתא הך כולה - מכור מכרו

  .לקמן מפרש
 גופו נשתעבד -  בדין משעמד

  .הוא ושלו לניזק
  .מזיק - מכרו
  .לרדיא' ואפי - מכור אינו

 ואפילו - מוקדש אינו הקדישו
  .להקדש יהיב לא מידי

 מפרש -' כו חובות יבעל קדמו
  .לקמן טעמא
 עד קאי תם אשור - מכור מכרו
  .בדין עמד שלא

  .מועט דבר דיהיב - אבהו כדרבי
 עשוי שעשה מה במתנה נתנו

  .כמכירה - לרדיא
 שעשה מה ד"קס - שחטו אלא
 קאמר מניזק לאפקועי עשוי

  .לרדיא למימר ליכא דהתם
 שנפחתו מה - שחיטה לפחת
 המזיק אין בשחיטתו דמיו

  .משלם
 קרקע - חבירו של שעבודו

  .לחבירו המשועבדת
 לה שמעינן דמהכא - פשיטא

  .הונא דרב מימרא בלא
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ֲאַמר  הּדַ    :ַרּבָ
טּורַהׂשּ  ל ֲחֵבירֹו ּפָ ָטרֹוָתיו ׁשֶ    !ֹוֵרף ׁשְ

  
ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ

ָאַמר ֵליּה  ךְ  :ָהָתם הּוא ּדְ ָעְלָמא ְקַלאי ִמיּנָ    ,ְנָייָרא ּבְ
יב יִחין ּוְמָערֹות ִליַחּיַ ּה ּבֹורֹות ׁשִ ָחַפר ּבָ    .ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

ּה ּבֹור ָחַפר ּבָ ַמאן ּדְ ָהא ָהָכא ּכְ ַמע ָלן  ּדְ ֵמיָקא ַמׁשְ יִחין ּוְמָערֹות ּדָ    ,ֹות ׁשִ
ה ָעׂשּוי ָעׂשָ ֶ    .ְוָקָאַמר ַמה ׁשּ

  
יהוּ " ֲעֵלי חֹובֹות ְוִהְגּבִ    ;ָקְדמּו ּבַ

לּ  ין ָחב ַעד ׁשֶ יקֺּבֵ לּ  ,א ִהּזִ יק ַעד ׁשֶ ין ִהּזִ    – א ָחבֺּבֵ

הֺל לּוםְֺול א ָעׂשָ ֵאין ְמׁשַ  ,א ּכְ א ִמּגּופוֹ ְלִפי ׁשֶ ם ֶאּלָ    ".ּלֵ
  

ָלָמ  ׁשְ לּ "א ּבִ יק ַעד ׁשֶ ִקין – "א ָחבִֺהּזִ   ָקְדמּו.  ִניּזָ
לּ "ֲאָבל  יקָֺחב ַעד ׁשֶ ַעל חֹוב ָקִד  –" א ִהּזִ  !יםּבַ

לּ "ַוֲאִפיּלּו       אלד, יק ַעד ׁשֶ ַעל חֹוב ָקִדים!  – "א ָחבִֺהּזִ   ּבַ
ּה:  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

ַדם ְוָגָבה ּקָ ַעל חֹוב ְמאּוָחר ׁשֶ ָבה לֹ  – ּבַ ּגָ ֶ ָבהַמה ׁשּ    ?!א ּגָ
  

   ,ָלא
   :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ 

ָבה ָבה ּגָ ּגָ ֶ    ,ַמה ׁשּ
אִני ָהָתם ְך ֲהָוה ַמר ֵליּה:ָא ּדְ  ,ְוׁשַ ּבָ ְך ֲהָוה גָּ  ,ִאיּלּו ּגַ    ?ֵבי ֵליּה ָלא ִמיּנָ

ְמָנא ּלַ ּתַ יּה ִמׁשְ ַקן ִמיּנֵ ַאּזְ ַהאי ּתֹוָרא ּדְ   . ּדְ
  
  
  
  
  

  רש"י
 דאמר אמרה רבה נמי הא ג"ה

 היה חשוב אדם רבה - רבה
 רבה או רב כגון חשוב ומאדם
 או במשנה כתיב כאילו פרכינן

  .בברייתא
 שיחין בורות בה דחפר כמאן

 ההשחיט שהרי - דמי ומערות
  .ונכרת נראית

 שלא עד - חב שלא עד הזיק בין
  .חובין מבעלי המעות בעליו לוה

 נמי - חב שלא עד הזיק' ואפי
 וכיון לתפיסה קדים חוב בעל

  .מיניה מפקינן אמאי דתפס
 היא דפלוגתא בתמיה - מ"ש

 דאיכא) צד דף כתובות( בעלמא
  .גבה שגבה מה ד"למ

 שלא עד הזיק' ואפי דגרסי אית
 -' כו מ"ש קדים זקדני נמי חב

 קדים דניזק ג"אע כלומר
  .האי ליה קשיא שיעבודיה

 ליה גבית דכבר - הוה גבך אילו
  .שהזיק קודם

  .בתמיה - משתלימנא מינך לאו
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        לד, אלד, אלד, אלד, א .27
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶוה ָמאַת " ֶוה ָמאַתִיםׁשֹור ׁשָ ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ    ,ִים ׁשֶ
ים זּוז ִ ֲחִמׁשּ    ,ְוָחַבל ּבֹו ּבַ

ע ֵמאֹות זּוז ַבח ְוָעַמד ַעל ַאְרּבַ    ,ְוׁשָ

ִאְלָמ  יקֹו ָהָיה ֵלאׁשֶ מ ִהּזִ     – ֶנה ֵמאֹות זּוזֺעֹוֵמד ַעל ׁשְ
ֶזק ַעת ַהּנֶ ׁשְ    .נֹוֵתן ּכִ

ַחׁש  ין –ּכָ ּדִ ַעת ַהֲעָמָדה ּבַ ׁשְ    .ּכִ
ַבח יק  ׁשָ ֶזק –ַמּזִ ַעת ַהּנֶ ׁשְ    .נֹוֵתן לֹו ּכִ
ַחׁש  ין –ּכָ ּדִ ַעת ַהֲעָמָדה ּבַ ׁשְ   . "ּכִ

  
  ֲאַמר ָמר: 

יק" ַבח ַמּזִ ֶזק – ׁשָ ַעת ַהּנֶ ׁשְ   . "נֹוֵתן ּכִ
  

י?    ַמּנִ
  

י  ָמֵעאל ִהיא, ַרּבִ   ִיׁשְ
ֲאַמר    :ּדַ

יק ֵליּה " ַמּסִ ַעל חֹוב הּוא ְוזּוֵזי הּוא ּדְ    ."ּבַ
   :אֵאיָמא ֵסיָפ 

ַחׁש " ין – ּכָ ּדִ ַעת ַהֲעָמָדה ּבַ ׁשְ     –" ּכִ
י ֲעִקיָבאֲאָתאן לְ     ,ַרּבִ

ֵפי ִניְנהוּ וּ ׁש  :ַמרָא ּדְ     .ּתְ
י ֲעִקיָבא ָמֵעאל ְוֵסיָפא ַרּבִ י ִיׁשְ א ַרּבִ    ?!ֵריׁשָ

  
   ,ָלא

י ֲעִקיָבא ִהיא ּה ַרּבִ    ,ּכּוּלָ
ַמאי ָעְסִקיַנן מוֹ  –? ְוָהָכא ּבְ יּטְ ּפִ ׁשֶ    .ּכְ

  
מוֹ ִא  יּטְ ּפִ ׁשֶ א ,י ּכְ    :ֵאיָמא ֵריׁשָ
ע" ַבח ְוָעַמד ַעל ַאְרּבַ ֶזקנֹוֵתן לֹו  – ֵמאֹות זּוז ׁשָ ַעת ַהּנֶ ׁשְ     –" ּכִ

מוֹ  יּטְ ּפִ ׁשֶ    ?!ְצִריָכא ְלֵמיַמר ,ִאי ּכְ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ְבָחא ִמ  ׁשַ ין ּדְ ּטּוֵמי ּבֵ ַמּה ּפַ ַפּטְ ין ּדְ ַחּתְ ַלּה ּבֵ ּכַ א ַמׁשְ יָלאֵריׁשָ    ,ּמֵ

ֶזק ַעת ַהּנֶ ׁשְ יָלא נֹוֵתן לֹו ּכִ ְבָחא ִמּמֵ ׁשַ ֵהיָכא ּדְ מּוִעיַנן ּדְ    .ְוִאְצְטִריְך ְלַאׁשְ
מוֹ  ּטְ ּפִ ׁשֶ א ּכְ ַחּתְ ַלּה ֶאּלָ ּכַ    .ֵסיָפא ָלא ַמׁשְ

  
  
ִדיןּכָ " ַעת ַהֲעָמָדה ּבְ ׁשְ    ".ַחׁש ּכִ
   ?ֵמֲחַמת ַמאי "ַחׁש ּכָ "
  

    – ת ְמָלאָכהא ֵמֲחַמ ׁשָ ֲח כָ ִאיֵליָמא ּדְ 
ּתְ וַ  ּתְ ַא  :ֵליָמא ֵליּה     ?!ָנא ָיִהיְבָנאֲא ַמְכַחׁשְ

  
יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ

ה ְכַחׁש ֵמֲחַמת ַמּכָ    ,ּדִ
ָאַמר ֵליּה  יּה  :ּדְ תֹוָרְך ְקִביָרא ּבֵ  .ַקְרָנא ּדְ

  רש"י
 מאות' ד על ועמד ניזק -  ושבח

  .זוז
 הועיל כלומר -' כו שאלמלא

 הזיקו לא אלמלא למימר ואיכא
 זוז מאות שמונה על עומד היה
 הנזק כשעת זוזים ה"כ ול נותן
 אפסדתיך מאי ל"א מצי ולא
 ליה דאמר משום טפי שבח הא

 שבח הוי אזיקתן לא אי ניזק
 א"ל, מאה תמני על וקאי

 ועכשיו' כו הזיקו לא שאלמלא
' ד של חציין מאתים ניזק תובע

 אינו שהפסידו נזק חצי מאות
 הנזק כשעת ה"כ אלא לו נותן

  .עיקר וראשון
 המכה מחמת הניזק - כיחש
 יותר גדול הזיקו עכשיו ונראה

 לו נותן הנזק בשעת מתחילה
 בדין העמדה שבשעת נזק כפי

 דתורך קרנא לקמן כדקאמר
  .ביה קבירא

  .מאות' ד על ועמד - מזיק שבח
 הנזק כשעת זוז ה"כ - לו נותן
 לי תן לו לומר ניזק יכול ואין
 בו שזכיתי שבו שמינית חלק

  .השביח וברשותי הנזק משעת
 - בדין העמדה כשעת כחש
 שבו שמינית חלק לו ונותן

 פריך ולקמן כחש שברשותו
  .לסיפא רישא

 היא עקיבא ַרִּבי כולה ג"ה
 וחסר לשור מזיק - וכשפיטמו

 שקיל לא הלכך לשבוחיה ממונו
  .בשבחא ניזק

 ועמד ניזק שיבח רישא אימא
 הכי' אפי - זוז מאות ארבע על

 מצי ולא הנזק כשעת לו נותן
 ל"דא משום אפסדתיך מאי ל"א

 היה הזיקו לא אלמלא ניזק
  .מאות' ח על עומד

 לשורו ניזק - כשפיטמו ואי
 כשעת לו דיהיב למימר צריכא

 מאי ל"א מצי ולא הנזק
 דאשבח האי הא אפסדתיך

 ביה וחסר הוא פיטומו משום
 הכי אחרינא ללישנא ממונא
 ניזק שבח רישא אימא משמע

 ולא לא ותו הנזק כשעת לו נותן
 מאות' ב לי תן ניזק למימר ימצ

 ואי' כו הזיקו לא שאלמלא
 למימר צריכא ניזק בשפיטמו

 מאות' ב מזיק ליה יהיב דלא
 פיטומא משום דאשבח האי
 ודאי הא לי וקשיא הוא

 דאשתבח לאשמועינן אצטריך
 הוה אזיק לא דאי דאפסדיה

 פיטומא בהאי השתא קאי
 ולשון מאה תמני על דפטמיה

  .ועיקר שמעתי ראשון
 - הנזק כשעת לו נותן רישא

 בין אפסדתיך מאי ל"א מצי ולא
 דשבח בין פטמיה דפטומי
 הוה לא דפטמיה והיכא ממילא

 משום אלא למיתנא אצטריך
 אצטריך ממילא דשבח היכא

  .לאשמועינן
 - בדין העמדה כשעת כחש

  .מהדר ארישא
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        בבבב- - - - לד, אלד, אלד, אלד, א .28

ָנה      ִמׁשְ

ֶוה ָמאַתִים ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמאַתִים ׁשֶ    ,ׁשֹור ׁשָ
לּוםְוֵאין ַה  ֵביָלה ָיָפה ּכְ    ;ּנְ
י ֵמִאירֲאַמר  י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ             ::::ַרּבִ

ְסּפוֹ " :ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ּכַ    .)מות כאש( "ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ

י ְיהּוָדהָאַמר לֹו  י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ    ,ְוֵכן ֲהָלָכה :ַרּבִ
יְמתָּ ִק  ֹור ַהַחיוּ " :ּיַ ְסּפוֹ  ָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ   ,"ְוָחצּו ֶאת ּכַ

יְמ ְֺול ת ֶיֱחצּון" :תָּ א ִקּיַ   ,"ְוַגם ַהּמֵ
   ?ְוֵאיֶזה

ֶוה ָמאַתִים ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמאַתִים ׁשֶ    ,ֶזה ׁשֹור ׁשָ
ים זּוז ִ ֵביָלה ָיָפה ֲחִמׁשּ     – ְוַהּנְ

ת ה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ ּזֶ תנוֹ ְוֶזה  ,ׁשֶ   .ֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ
  

ָמָרא   ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶוה ָמאַתִים" ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמאַתִים ׁשֶ    ,ׁשֹור ׁשָ

ים זּוז ִ ֵביָלה ָיָפה ֲחִמׁשּ     – ְוַהּנְ
ת ת ,ֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ    ,ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ

ּתֹוָרהְוֶזהּו ׁשֹור ָה     ,ָאמּור ּבַ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ    .ַרּבִ

י ֵמִאיר י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּתֹוָרה    ,ֵאין ֶזהּו ׁשֹור ָהָאמּור ּבַ

ֶוה ָמאַתִים ַגח ְלׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמאַתִים ׁשֶ א ׁשֹור ׁשָ    ,ֶאּלָ
לּום ֵביָלה ָיָפה ּכְ     – ְוֵאין ַהּנְ

ֹור ַהַח " :ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ְסּפוֹ ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ   ."י ְוָחצּו ֶאת ּכַ
ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ת ֶיֱחצּון" :ֶאּלָ    ?"ְוַגם ֶאת ַהּמֵ

ַחי ָחתֹו ִמיָתה ַמְחִצין ּבַ ּפְ ָחת ׁשֶ    ."ּפְ
  

י ְיהּוָדהּדֵ ִמכְ  ין ַרּבִ י ֵמִאיר ּבֵ ין ַרּבִ    ,י ּבֵ
ִק  ה ׁשָ ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ִרים ַוֲח  ,ילַהאי ֵמָאה ְוֶעׂשְ ִקילְוַהאי ֵמָאה ְוֶעׂשְ ה ׁשָ ָ    !ִמׁשּ

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
יַנְייהוּ  א ּבֵ ַחת ְנֵביָלה ִאיּכָ    ;ּפְ

י ֵמִאיר ָסַבר ק ָהֵוי :ַרּבִ ִניזָּ ַחת ְנֵביָלה ּדְ    ,ּפְ
י ְיהּוָדה ָסַבר א :ְוַרּבִ ְלּגָ יק ָהֵוי ּפַ ַמּזִ ַחת ְנֵביָלה ּדְ    .ּפְ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבַ

י ְיהּוָדה ,ןִאם כֵּ    לד, ב ם ָחמּור ִמּמּוָעד    ^ָמִצינּו ְלַרּבִ    !ּתָ
  

יָמא    ,ָהִכי ַנִמי :ְוִכי ּתֵ
ִדְתַנן    :ּכְ

י"""" יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ    :אֹוֵמר ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ
טּור יב ּומּוָעד ּפָ ם ַחּיָ     –" תָּ

ִמיָרה י ְיהּוָדה ְלִעְנַין ׁשְ ְמַעּתְ  ֵליּה ְלַרּבִ ׁשָ ְכִתיִבי ְקָרֵאי ,ֵאיַמר ּדְ    ,ּדִ
ְמַעּתְ ֵליּה ְלִעְניַ  לּוִמין ִמי ׁשָ ׁשְ    ?!ן ּתַ

ְנָיא    :ְוָהּתַ
י ְיהּוָדה"""" י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶוה ָמנֶ  ֶוה ָחֵמׁש ָיכֹול ׁשֹור ׁשָ ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ    ,ְסָלִעים ה ׁשֶ
ֵביָלה ָיָפה ֶסַלע    – ְוַהּנְ

  רש"י
  '.מתני
 חצי דהיינו - כספו את וחצו
  .נזק
 דמנה הלכה ןכ ודאי - הלכה וכן

 זה אין אבל נ"ח דהיינו לו נותן
 דקיימת בתורה האמור שור

' ובגמ' וגו החי השור את ומכרו
  .פליגי במאי מפרש

 ל"דה - זוז' נ יפה והנבילה
 דהיינו נזקא ופלגא נ"ק הזיקו

 והלכך להפסיד ניזק בעי ה"ע
 המת וחצי החי) נזק( חצי שקיל
 אחד לכל ומטי ה"קכ דשוו

  .ה"ע פסידא
  

  '.גמ
 מחצין מיתה שפחתתו פחת
 שייכא לא נבילה כלומר - בחי
 את שמין אלא כלל מזיק גבי

 דמיה פחותין כמה הנבילה
 לו ונותן חי שהיה משעה עכשיו
  .הפחת חצי מזיק
 והאי שקיל קא ה"קכ האי
 דנבילה היכא - שקיל קא ה"קכ
' נ שקיל' גופי מ"לר דהא' נ שוי

 חצי דהיינו החי מן ה"וע דנבילה
 ה"קכ והוו מיתה שפחתה הפחת
 הניזק נוטל נמי יהודה ולרבי

 המת וחצי' ק דהיינו החי חצי
  .פליגי ובמאי ה"כ דהיינו

 דמיה פחתו אם - נבילה פחת
 מכירה שעת עד מיתה משעת

 מזיק שייך לא דאמר מ"לר
 ולא הוי דניזק פחת בנבילה

 שפחתה מה חצי אלא ליה יהיב
  .מיתה

 גבי דהא - ממועד חמור תם
/ קמא בבא/ ק"בפ אמרינן מועד

 בנבילה מטפלים בעלים:) י דף(
  .לניזק' וגו לו יהיה והמת דכתיב

  .חמור תם ל"דס - נמי הכי
 שנגח שור בפרק לקמן - כדתנן

  '.וה' ד
 שמרו אם - חייב תם אומר י"ר

 והזיק ויצא פחותה שמירה
  .פטור ומועד

  .התם כדמפרש -  קראי דכתיבי
 חציו ששוה - החי חצי נוטל זה

 בשביל ופלגא סלעין ב"י
' ה אלא שוה שלא שלו תשלומין

  .סלעים
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ת ת ,ֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ    ?ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ
   :ָאַמְרתָּ 

   ?ְלַהְחִמיר ָעָליו אֹו ְלָהֵקל ָעָליו ,ְוִכי מּוָעד ְלָמה יֹוֵצא
   .ֱהֵוי אֹוֵמר ְלַהְחִמיר ָעָליו

יק ִהּזִ ֶ א ַמה ׁשּ ם ֶאּלָ ּלֵ    ,ּוַמה ּמּוָעד ֵאינֹו ְמׁשַ

ל ל ם ַהּקַ לֺתָּ ן א ּכָ ּכֵ    !?!"ׁשֶ
  

א ֲאַמר  י יֹוָחָנןֶאּלָ    :ַרּבִ
ַבח ְנֵביָלה ִאי יַנְייהוּ ׁשְ א ּבֵ    ;ּכָ

ָמ  ק ָהֵוי :ר ָסַברּדְ ִניּזָ    ,ּדְ
א :ּוָמר ָסַבר ְלּגָ    .ּפַ

  
י ְיהּוָדה ָיא ֵליּה ְלַרּבִ ָקא ַקׁשְ    :ְוַהְיינּו ּדְ

יק ַמּזִ ֵויּה ּדְ ָאְמַרּתְ ָחס ַרֲחָמָנא ִעּלָ א ּדְ ּתָ ִק  ,ַהׁשְ ׁשָ ְבָחאּדְ ׁשִ    ,יל ּבְ
ֶוה ָחֵמׁש ְסָלִעים ׁשֶ " ֶוה ָמֶנהָיכֹול ׁשֹור ׁשָ ַגח ׁשֹור ׁשָ    ,ּנָ

ים זּוז ִ ֵביָלה ָיָפה ֲחִמׁשּ    – ְוַהּנְ
ת ת ,ֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ    ?ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ

  : ָאַמְרתָּ 
ר ּכָ ה ִנׂשְ ּזֶ ר ׁשֶ ּכָ יק ִנׂשְ    ?ֵהיָכן ָמִצינּו ַמּזִ

ם" ְואֹוֵמר ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעִלים נֹוְטִלין – )שמות כא( "ׁשַ ִמין ְוֵאין ּבְ ּלְ ָעִלים ְמׁשַ    ".ּבְ
  

   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

יָמא    :ְוִכי ּתֵ
ק יּזָ ֵסיָדא ַלּנִ א ּפְ ִאיּכָ י ֵהיָכא ּדְ   ,ָהֵני ִמיּלֵ

ק יּזָ ֵסיָדא ַלּנִ א ּפְ ֵליּכָ    ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
ֶוה ָחֵמׁש ְסָלִעים ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָחֵמׁש ְסָלִעים ׁשֶ גֹון ׁשֹור ׁשָ    ,ּכְ

ל ֵביָלה ָיָפה ׁשְ ים זּוז ְֺוַהּנְ     –ׁשִ
ְבָחא?  ׁשִ יק ּבְ ִקיל ַנִמי ַמּזִ   ׁשָ

ם" :ְואֹוֵמר" ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ּלְ  –" ׁשַ ָעִלים ְמׁשַ ָעִלים נֹוְטִליןּבְ    ."ִמין ְוֵאין ּבֶ
  

ְחִליָפאַר ֲאַמר ֵליּה  ר ּתַ    :ָרָבאלְ  ב ַאָחא ּבַ
ם יֹוֵתר ֵמֲחִצי ֶנֶזק ּלֵ ם ְמׁשַ י ְיהּוָדה ּתָ ן ָמִצינּו ְלַרּבִ    ,ִאם ּכֵ

ְסּפוֹ " "ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה ֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ּכַ    !)כא שמות( "ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ
  

י ְיהּוָדה    :ִאית ֵליּה ְלַרּבִ
ַחי ֲחָתה ִמיָתה ַמְחִצין ּבַ ּפָ ָחת ׁשֶ   .ּפְ

  
   ?ְמָנא ֵליּה 

ת ֶיֱחצּון"ִמ    ?)שמות כא( "ְוַגם ֶאת ַהּמֵ
י ְיהּוָדה  ֵקיּה ַרּבִ   ְוָהא ַאּפְ

תֶזה נֹוֵטל ֲח "לָ  ת ,ִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ    !"ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ
  

ן ִנְכּתֹוב ְקָרא  ת'ִאם ּכֵ    '.ְוֶאת ַהּמֵ
   ?"ְוַגם"ַמאי 

י ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנַ  .ׁשְ

  

  רש"י
 ַרִּביל אלמא - ש"כ לא הקל תם

  .ליה קרי קל תם יהודה
 דניזק נבילה שבח סבר מ"ר

  .שותפות שום להו דלית - הוי
 - י"לר ליה דקשיא והיינו

 דלקמן בברייתא ליה דשמעינן
 סלעים' ה שוה שור יכול דקאמר

 דהא' כו מנה שוה לשור שנגח
 ליה דקשיא משום יכול דקאמר

 דחס ל"ס דלדידיה כיון הכי
 למשקל דמזיק עליה רחמנא
 חמש שוה שור יכול בשבחא
 מנה שוה לשור שנגח סלעים

 דשקיל זוזים' נ יפה והנבילה
 סלעים שני דהוו החי חצי מזיק

 שש דהוו המת וחצי ופלגא
  .ורביע סלעים
 מזיק מצינו היכן וכי אמרת
 כלום מפסיד שאינו - נשכר

 דמזיק לעיל י"ר דקאמר ג"דאע
 נ"ח בתשלומי בשבחא שקיל
 משור ה"ע ומפסיד איתא מיהא

  .החי
 אלא כתיב במועד - ישלם שלם

 אחד לך כתב תשלומים שני
 בעלים לומר למועד ואחד לתם

  .נוטלין הבעלים ואין משלמין
 - זוז שלשים יפה והנבילה
 משמתה הנבילה שהוקרה

 באותן זוזי חמשה מזיק דשקיל
 מטי לא דהא שהשביחה זוזי' י

 מרויח נמי דהוא לניזק פסידא
  .דינר' ה

 משלם תם י"לר מצינו כן אם
 דלא כ"א - נזק מחצי יותר
 מיתה שפחתתו פחת י"ר דריש

 משלם בתם מצינו בחי מחצין
 שור דמי והיכי נזק מחצי יותר
' מ שוה לשור שנגח' נ שוה

 'כ נזק והוי' כ יפה והנבילה
 חצי פלגי וכי עשרה נזקא ופלגא

 ה"כ בחי ניזק נוטל מת וחצי חי
 מזיק נמצא] ה"ל[ הרי' י ובמת

 דבשלמא נזק מחצי יותר משלם
 מה חצי אלא משלם לא מ"לר

 נהי י"לר אלא מיתה שפחתתו
 יותר החי חצי דמטי דהיכא נמי

 דלא האי ליה נפקא שלם מנזק
 וחומר מקל החי חצי ניזק שקיל

 מועד מה לעיל כדקתני ממועד
 מה אלא משלם אינו חמור

 אבל ש"כ לא הקל תם שהזיק
 דהא הכי למימר דליכא הכא

 ומיהו משלם שהזיק ממה פחות
  .איכא נזק מחצי טפי
 פחת יהודה לרבי ליה אית

 בההוא הלכך - מיתה שפחתתו
 שקיל דלא ליה נפקא מקרא נמי

  .נזק חצי אלא
 מיתה שפחתתו דלפחת - כ"א

 המת את לכתוב אתא לחוד
 תרתי מ"ש וגם מאי יחצון

  .בשבחא רחמנא דשתפיה
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        לה, אלה, אלה, אלה, א    ––––לד, ב לד, ב לד, ב לד, ב  .29

ָנה      ִמׁשְ
ה ׁשֹורוֹ  יב ַעל ַמֲעׂשֵ ה ַעְצמוֹ  ,ֵיׁש ַחּיָ    ,ּוָפטּור ַעל ַמֲעׂשֵ

טוּ  ה ׁשֹורוֹ ּפָ ה ַעְצמוֹ  ,ר ַעל ַמֲעׂשֵ יב ַעל ַמֲעׂשֵ    .ְוַחּיָ
יַצד    ?ּכֵ

יׁש  ּיֵ ּבִ טּור –ׁשֹורֹו ׁשֶ    ,ּפָ
יׁש  ּיֵ ּבִ יב –ְוהּוא ׁשֶ    .ַחּיָ

יּנֹו  יל ֶאת ׁשִ א ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו ְוִהּפִ יּמֵ סִּ טּור –ׁשֹורֹו ׁשֶ    ,ּפָ
יל ֶאת ׁשִ  א ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו ְוִהּפִ ּמֵ סִּ יב –יּנֹו ְוהּוא ׁשֶ    .ַחּיָ

ָאִביו ּוְבִאּמוֹ  ָחַבל ּבְ יב – ׁשֹורֹו ׁשֶ    ,ַחּיָ
ָאִביו ְוִאּמֹו  ָחַבל ּבְ טּור –ְוהּוא ׁשֶ    .ּפָ

ת  ּבָ ׁשַ ִדיׁש ּבְ ִהְדִליק ֶאת ַהּגָ יב –ׁשֹורֹו ׁשֶ    ,ַחּיָ
ת  ּבָ ׁשַ ִדיׁש ּבְ ִהְדִליק ֶאת ַהּגָ טּור –ְוהּוא ׁשֶ    ,ּפָ

הּוא ִמְתַחיֵּ  ֵני ׁשֶ ַנְפׁשוֹ ִמּפְ   .יב ּבְ
  

ָמָרא   ּגְ

ֵני  הוּ ּתָ י ַאּבָ יּה ּדְ  ַרּבִ י יֹוָחָנןַקּמֵ    :ַרּבִ
טּוִרין" ַקְלְקִלין ּפְ ל ַהּמְ    ,ּכָ

   ."חּוץ ֵמחֹוֵבל ּוַמְבִעיר
  

    :ֲאַמר ֵליּה 
ֵני ְלָבָרא    !ּפּוק ּתְ

ָנהֵאיָנּה  "חֹוֵבל ּוַמְבִעיר"    !ִמׁשְ

יְמֵצי לֹוַמר  ָנהְוִאם ּתִ    ,ִמׁשְ

ָצִריְך ְלַכְלּבוֹ  – "חֹוֵבל"    ,ּבְ
ָצִריְך ְלֶאְפרוֹ  – "ַמְבִעיר"    .ּבְ
  

ַנן    :ּתְ
ִהְד " תׁשֹורֹו ׁשֶ ּבָ ׁשַ ִדיׁש ּבְ יב – ִליק ֶאת ַהּגָ    ,ַחּיָ

ִהְד  תְוהּוא ׁשֶ ּבָ ׁשַ ִדיׁש ּבְ טּור – ִליק ֶאת ַהּגָ    ".ּפָ
ֵני     ;"ׁשֹורוֹ "ּדּוְמָיא ּדְ  "הּוא"ְוָקּתָ

וֹ    לה,א ָלא ָקּבָ ַמה ׁשּ ֵעי ֵליּה , ^ֵעי ֵליּה רֹו ּדְ ָלא ָקּבָ     – ַאף הּוא ַנִמי ּדְ
ֵני טּור" :ְוָקּתָ ַנְפׁשוֹ  ,ּפָ הּוא ִנּדֹון ּבְ ֵני ׁשֶ    !"ִמּפְ

  
   ,ָלא

יֵדיּה  "ׁשֹורוֹ "    ,ּדּוְמָיא ּדִ
ֵעי ֵליּה  "הּוא"ַמה  ָקּבָ ֵעי ֵליּה  "ׁשֹורוֹ "ַאף  ,ּדְ ָקּבָ    .ּדְ

  
ַחּתְ ַלּה ֵהיִכי ַמׁשְ  "ׁשֹורוֹ "    ?ּכַ
  

   :איָ וְ ַרב ַא ֲאַמר ֵליּה 
ַמאי ָעְסִקיַנן     –? ָהָכא ּבְ

ַגּבוֹ  יָכה ּבְ ָעְלָתה לֹו ְנׁשִ ַח ׁשֶ ּקֵ ׁשֹור ּפִ    ,ּבְ
ֵעי ְלִמְקְלֵייּה  קּוְטָמא ,ְוָקא ּבָ ר ּבְ ְנּדַ    .ְוִאיּגַ

  
   ?ּוְמָנא ָיְדִעיַנן

  
קּוְטָמ  ר ּבְ ְנּדַ ַקְלֵייּה ָקִמּגַ ְלָבַתר ּדְ    .אּדִ

  
ְווָנא י ַהאי ּגַ א ּכִ    ?ּוִמי ִאיּכָ

  

  רש"י
  '.מתני
 כדקיימא - פטור שבייש שורו

) כו דף/ קמא בבא/ לעיל( לן
  .בעמיתו שור ולא בעמיתו איש
 הגדיש את שהדליק שורו

 דמשונה נזק חצי - חייב בשבת
  .הוא

  
  '.גמ
 לענין - פטורין המקלקלין כל

  .שבת
 פרשכדמ - ומבעיר מחובל חוץ

 האורג בפרק שבת' במס טעמא
 מילה למישרי קרא מדאצטריך

 חייב חובל דשאר מכלל
 כהן בת שריפת רחמנא ומדאסר

 מכלל הוא דמקלקל בשבת
 כגון חייב בהבערה דמקלקל

  .הוא דמקלקל כלי השורף
 נמי דאינהו - משנה אינה

  .פטירי
 על מקלקל דהוי - לכלבו בצריך

 מסורת) +דתנן( והא לתקן מנת
 הדם נצרר]+ דתניא: [ס"הש
 הוא צובע משום יצא שלא פ"אע

  .דמחייב
 לאפרו - קבעי דלא נמי הוא אף

 פטור וקתני הוא ומקלקל
 מיתה חיוב אלמא מתשלומין

  .איכא
 לאו - ליה דקבעי שורו אף

 נמי ליה בעי לא' דאפי דוקא
 כרחיה על אלא לשלם חייב

 מוקמינן מילתא בחדא תרוייהו
 אלפטור והאי לחיובא האי

 דבמקום' מתני משמע דהכי
 שורו דאי פטור זה חייב שזה
 יש מתורץ לא ליה קבעי בלא
 על ופטור שורו מעשה על חייב

 בדלא איהו דהא עצמו מעשה
  .בתשלומין מחייב ליה בעי

  .חכם שהשור - פקח בשור
 איכוין דלהכי - ידעינן ומנא

' מתני לאשמועינן דאצטריך
 גוונא האי כי דמריה ג"דאע

 חייב שור הוי שלומיןבת מפטר
 נמי מריה' אפי מסתמא דאי

 דצריך ביה ידעינן לא אי מיחייב
 על חייב יש כאן ואין לאפרו
 מעשה על ופטור שורו מעשה
  .עצמו
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   ,ִאין

י  ֲהָוה ּבֵ ַההּוא ּתֹוָרא ּדַ אּדְ ּפָ אַרב ּפַ ּפָ אַרב ּפַ ּפָ אַרב ּפַ ּפָ    ,ַרב ּפַ
ְיִבין ֵליּה ִחיְנֵכיּה  ֲהָוה ּכָ    ,ּדַ

יְכָרא ,ָעֵייל ּוָפְתֵקיּה ְלָנְזָייָתא ֵתי ׁשִ י – ְוׁשָ ּסֵ    .ְוִאיּתַ
  
  

יּה ּדְ  ָנן ַקּמֵ אָאְמרּו ַרּבָ ּפָ    :ַרב ּפַ
יֵדיּה ִמי ָמ     ?!ֵצית ָאְמַרּתְ ׁשֹורֹו ּדּוְמָיא ּדִ

ֵני    :ְוָהא ָקּתָ
יׁש " ּיֵ ּבִ טּור – ׁשֹורֹו ׁשֶ יׁש  ,ּפָ ּיֵ ּבִ יב – ְוהּוא ׁשֶ     – "ַחּיָ

יֵדיּה  ַחּתְ  ,ׁשֹורֹו ּדּוְמָיא ּדִ ּכַ יׁש ֵהיִכי ַמׁשְ ן ְלַבּיֵ ּוֵ    ?ַלּה  ִנְתּכַ
  

יק ן ְלַהּזִ ּוֵ ְתּכַ ּנִ גֹון ׁשֶ    .ּכְ
ֲאַמר    :ָמר ּדַ

וֵּ " יקוִנְתּכַ    ,ן ְלַהּזִ

לּ  י ׁשֶ יׁש ַֺאף ַעל ּפִ ון ְלַבּיֵ ּוֵ     ".א ִנְתּכַ
  

  ֲאַמר:  ָרָבא
ׁשֹוֵגגַמְתִניִתין     ,ּבְ

ה ֵבי ִחְזִקּיָ    ,ְוִכְדָתָנא ּדְ
ָתָנא  הּדְ ֵבי ִחְזִקּיָ    :ּדְ

ה ְבֵהָמהַמכֵּ ""    .)ויקרא כד( "ה ָאָדם ּוַמּכֵ
כֵּ " ַמה ֵהָמהּמַ   , "ה ּבְ

ין ֵמִזיד, ֺל ין ׁשֹוֵגג ּבֵ ּה ּבֵ   א ָחַלְקתָּ ּבָ
ין ִמ  וןּבֵ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ון ְלׁשֶ ּוֵ    ,ְתּכַ

יה ֶרְך ְיִריָדה ְלֶדֶרְך ֲעִלּיָ ין ּדֶ     ,ּבֵ
יבֹו ָממֹון א ְלַחּיְ     – ְלפֹוְטרֹו ָממֹון ֶאּלָ

   "ה ָאָדםַמכֵּ " ַאף
ְחלֺל ין ׁשֹוֵגג ְלֵמִזיד, ֺא תַּ   ק ּבֹו ּבֵ

ון,  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ון ְלׁשֶ ּוֵ ין ִמְתּכַ   ּבֵ
ֶרְך ְיִריָדה ְלֶדֶרְך ֲע  ין ּדֶ יהּבֵ    ,ִלּיָ

א ְלפֹוְטרֹו ָממֹון יבֹו ָממֹון ֶאּלָ    ."ְלַחּיְ
  

ָנן לְ     :ָרָבאָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ
ׁשֹוֵגגִמי ָמֵצית מֹוְקַמּתְ  ַלּה     ?ּבְ

ַנְפׁשוֹ "ְוָהא  ּדֹון ּבְ ּנִ ֵני ׁשֶ ֵני "ִמּפְ    !ָקּתָ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ַנְפׁשוֹ  ְבֵמִזיד ִנּדֹון ּבְ יָון ּדִ    ,ּכֵ

ֵמי    ?ְוֵהיִכי ּדָ
ֵעי ְלֶאְפרוֹ  ָקא ּבָ    ,ּדְ

ׁשֹוֵגג  א ּבְ ּתָ טּור –ַהׁשְ   .ּפָ
  
  

  רש"י
  .שיניו - חינכיה

 כסוי דחף - לנזייתא ופתקיה
  .בתוכו שהשכר הכלי
 דחיובא דומיא דפטור - שורו

 הא לה משכחת היכי דידיה
 אלא ליתא הדידי חיובא

 בו אין ושור לבייש במתכוין
  .לבושת להתכוין דעת

 שנתכוון כגון לה משכחת ומשני
 כי אדם דגבי - להזיק השור

 דאמר אבושת מחייב גוונא האי
  '.כו מר

 בדלא' מתני לעולם - אמר רבא
 דפטור והאי לאפרו ליה קבעי

 דליהוי משום לאו מתשלומין
' אפי' מתני דהא מיתה חיוב ביה

 מיתה חיוב דליכא נמי בשוגג
 מתשלומין דפטור מיתוקמא

  .חזקיה דבי כדתני
 ומכה ישלמנה בהמה נפש מכה
 דמה יחד הוקשו - יומת אדם
' ואפי משלם לעולם בהמה מכה

 בבא/ לעיל' (כדאמרי בשוגג
 לעולם מועד אדם) כו דף/ קמא

 קרא דפטריה אדם מכה אף
 לעולם יומת דכתיב מתשלומין

 ואילה בשוגג ואפילו פטור
  .מיתה שייכא ובמזיד

 יד כלאחר שהרגו -  עלייה דרך
 לן דקיימא הגרזן בהרימו

 מגלות דפטור:) ז דף מכות(
 הלכך מתשלומין פטור ה"אפ
 בשוגג' אפי נמי שבת חילול גבי

  .מלשלם פטור
 דבמזיד כיון קאמר הכי ג"ה

 בצריך דמי והיכי - בנפשו נידון
  .פטור דשוגג השתא לאפרו
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    בבבב- - - - לה, אלה, אלה, אלה, א .30

ָנה      ִמׁשְ

ָהָיה רֹוֵדף ַאַחר ׁשוֹ  קׁשֹור ׁשֶ   ;ר ַאֵחר ְוהּוּזַ
יק :ֶזה אֹוֵמר    ,ׁשֹוְרָך ִהּזִ

ַלע ָלָקהֺל :ְוֶזה אֹוֵמר סֶּ א ּבַ י ֶאּלָ     – א ּכִ
   .ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה

  
ַנִים רֹוְדִפים ַאַחר ֶאָחד    ;ָהיּו ׁשְ

יק :ה אֹוֵמרזֶ     ,ׁשֹוְרָך ִהּזִ
יק :ְוֶזה אֹוֵמר     – ׁשֹוְרָך ִהּזִ

טּוִריםׁשְ             בלה,    .ֵניֶהם ּפְ
ל ִאיׁש ֶאָחדִאם ָהיּו  ֵניֶהם ׁשֶ     – ׁשְ

ִבים ֵניֶהם ַחּיָ    .ׁשְ
  

דֹול ְוֶאָחד ָקָטן    ;ָהָיה ֶאָחד ּגָ
ק אֹוֵמר ּזָ יק :ַהּנִ דֹול ִהּזִ    ,ּגָ

יק אֹוֵמר ּזִ א ָק ֺל :ְוַהּמַ י ֶאּלָ יקא ּכִ    ,ָטן ִהּזִ
ם ְוֶאָחד מּוָעד    ;ֶאָחד תָּ

ק אֹוֵמר ּזָ יקמ :ַהּנִ    ,ּוָעד ִהּזִ

יק אֹוֵמר ּזִ יקֺל :ְוַהּמַ ם ִהּזִ א תָּ י ֶאּלָ     – א ּכִ
   .ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה

  
ַנִים ִקין ׁשְ יּזָ דֹול ְוֶאָחד ָקָטן ,ָהיּו ַהּנִ    ,ֶאָחד ּגָ

ַנִים יִקין ׁשְ ּזִ דֹול וְ  ,ְוַהּמַ    ;ֶאָחד ָקָטןֶאָחד ּגָ
ק אֹוֵמר יּזָ דֹול ִה  :ַהּנִ ָטןּגָ דֹול ְוָקָטן ֶאת ַהּקָ יק ֶאת ַהּגָ    ,ּזִ

יק אֹוֵמר ּזִ ָטןֺל :ְוַהּמַ דֹול ְוָגדֹול ֶאת ַהּקָ א ָקָטן ֶאת ַהּגָ י ֶאּלָ    ,א ּכִ
ם ְוֶאָחד מּוָעד    ;ֶאָחד תָּ

ק אֹוֵמר יּזָ דֹול :ַהּנִ יק ֶאת ַהּגָ ָטן ,מּוָעד ִהּזִ    ,ְוָתם ֶאת ַהּקָ

יק אֹוֵמרְוַה  ּזִ י ֶאּלָ ֺל :ּמַ ָטןא ּכִ דֹול ּומּוָעד ֶאת ַהּקָ ם ֶאת ַהּגָ    ,א תָּ
 ָליו ָהְרָאָיה.ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָע 

  
ָמָרא   ּגְ

אֲאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ
  את אֹוֶמֶרת]: ֺ[ז

   ,כּוסֲחלּוִקים ָעָליו ֲחֵביָריו ַעל סּוְמ 
   :ַמרָא ּדְ 
ָסֵפקוּ ָממֹון ַהּמ " ל ּבְ    ".חֹוְלִקין – טָּ
  

ייּה ֲאַמר לֵ  ר ֶמֶמל ַרּבִ א ּבַ אלְ  ַאּבָ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ִרי ּוָבִריַמר סוּ ָא     ?ְמכּוס ֲאִפיּלּו ּבָ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
   ,ִאין

ִרי ּוָבִריַמר סוּ ָא     .ְמכּוס ֲאִפיּלּו ּבָ
  

ָבִרי ּוָבִרי הּוא ַמְתִניִתין ּבְ אי ּדְ    ?ּוִמּמַ
  

ֵני ָקּתָ    :ּדְ
יקׁשֹוְרָך ִה  :ֶזה אֹוֵמר"    ,ּזִ

  . ..."ִכי אֺל :ְוֶזה אֹוֵמר
  

  רש"י
  '.מתני
  .הנרדף - והוזק
 בסלע היה מתחכך - לקה בסלע
  .ולקה

 - אחד אחר רודפין שנים היו
  .אדם בני שלשה של ושלשתן
 דתרוייהו -  פטורים שניהם

  .ליה מדחו
  .בגמרא מפרש - חייבין שניהם

 חצי שוה בגופו ויש - הזיק גדול
  .נזק
 תקח הקטן ודמי - הזיק קטן

  .תפסיד נזק חצי ומותר
 ג"ואע -  להגדו את הזיק וקטן

 לא מרובה גדול של נזקו שחצי
 נזק וחצי שלי קטן אלא תקח

  .הגדול מן קח שלך קטן של
  

  '.גמ
 דף( לקמן דאמר - סומכוס על
 שנגח בשור' בגמ בברייתא) מו

 בספק המוטל ממון הפרה את
 שמעינן' וממתני חולקין

 דקתני חביריו עליו דחלוקים
  '.כו מחבירו המוציא

 - וברי ברי אפילו סומכוס אמר
 ברי טענת טוענים דשניהם

 לי ברי טוען דנתבע היכא ואפילו
 כיון הכי ואפילו חייב שאיני
 קאמר אי מספקא דינא דלבי

 דקאמרת חולקין קושטא
  .כסומכוס דלא מתניתין
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אַמְתִקיף ַלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ
ִרי ּוָבִרי.  ִרי ּוָבִרי, ֵסיָפא ַנִמי ּבָ א ּבָ ֵריׁשָ   ִמּדְ

  ֵאיָמא ֵסיָפא: 
  
דֹול ְוֶאָחד ָקָטן"    ;ָהָיה ֶאָחד ּגָ

ק אֹוֵמר יק :ִניּזָ דֹול ִהּזִ    ,ּגָ

יק אֹוֵמר א ֺל :ּוַמּזִ    ,יקָקָטן ִהזִּ א ִכי ֶאּלָ
ם ְוֶאָחד מּוָעד    ;ֶאָחד תָּ

ק אֹוֵמר יק :ִניּזָ    ,מּוָעד ִהּזִ

יק אֹוֵמר ּזִ יקֺל :ְוַהּמַ ם ִהּזִ א תָּ     – א ִכי ֶאּלָ
    –" ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה

יק?!  –ָהא ָלא ַמְייֵתי ְרָאָיה  ְדָאַמר ַמּזִ ִקיל ּכִ   ׁשָ
יּוְבָתא ּדְ  ֱהֵוי ּתְ ר ָנַת ַרּבָ ַרּבָ ַרּבָ ַרּבָ ֵניָמא ּתֶ ר ָנַת ה ּבַ ר ָנַת ה ּבַ ר ָנַת ה ּבַ    ,ןןןןה ּבַ

 ְדָאַמר: 

עֹוִרים ׂשְ ים ְוהֹוָדה לֹו ּבִ טּור – ְטָענֹו ִחּטִ    !ּפָ
  

א ּמָ ָבִרי ְוׁשֶ א ּבְ    .ֶאּלָ
  

ָקָאַמר  ִרי'ּדְ ָקָאַמר  ,ַמאן 'ּבָ א'ּדְ ּמָ    ?ַמאן 'ׁשֶ
  

ק  ָקָאַמר ִניּזָ ִרי'ִאי ֵניָמא ּדְ יק  ',ּבָ א'ְוָקָאַמר ַמּזִ ּמָ     –' ׁשֶ
י ֵליָמא  ּתִ ר ָנַתןַאּכַ ה ּבַ ַרּבָ יּוְבָתא ּדְ ֱהֵוי ּתְ    !ּתֶ

  
ק  ָקָאַמר ִניּזָ א ּדְ א'ֶאּלָ ּמָ יק  ',ׁשֶ ִרי'ְוָקָאַמר ַמּזִ    ',ּבָ

ִרי יק ּבָ א ּוַמּזִ ּמָ ק ׁשֶ ֵסיָפא ִניּזָ    ,ּוִמּדְ
ִרי יק ּבָ א ּוַמּזִ ּמָ ק ׁשֶ א ַנִמי ִניּזָ     – ֵריׁשָ

ָהאַוֲאַמר סוּ     ,ְמכּוס ֲאִפיּלּו ּבְ
ִאיְצ  ָלאּדְ מּוִעיַנן ּדְ    !ְטִריְך ְלַאׁשְ

  
   !ָלא

ִרי ֵסיָפא יק ּבָ א ּוַמּזִ ּמָ ק ׁשֶ    ,ִניּזָ
א א ֵריׁשָ ּמָ יק ׁשֶ ִרי ּוַמּזִ ק ּבָ    .ִניּזָ

  
יָפא א ַלּסֵ ְמָיא ֵריׁשָ   ?!ְוָהא ָלא ּדָ

  
   :ָאְמֵרי

א ּמָ ִרי ְוׁשֶ א ּוָבִרי ,ּבָ ּמָ ָתא ִהיא – ׁשֶ    ,ַחד ִמיּלְ
ִרי ּוָבִרי ּמָ  ,ּבָ י ִניְנהו – א ּוָבִריׁשֶ ֵרי ִמיּלֵ   .ּתְ

  
  

  רש"י
 ליה דפשיטא משמע - כי לא

  .לקה דבסלע
 מן וגובה - מזיק כדאמר שקיל
 לי ברי ניזק דקאמר ג"ואע התם
  .הזיקני לא שזה

 דהא שעורין מדמי אף - פטור
 יהבי שעורין לאו תובע ליה אמר

  .גביה מחיל ואחולי לך
 ה"ואפ -  לי ברי ניזק דקאמר

 דהוה שכן כל התם מן שקיל
  .נתן בר דרבה תיובתא

 הלכך -  שמא ניזק דקאמר אלא
 מייתי לא וכי תבע מתרווייהו

  .התם מן שקיל ראיה
 שמא אומר - ניזק נמי רישא
 ברי אומר ומזיק הזיק שורך
 קאמר ה"אפ וכי לקה בסלע

 דאיצטריך דחולקין סומכוס
 דלא ולאשמועינן לאפלוגי לרבנן

  .פלגי
 וניזק שמא מזיק דקאמר רישא

 סומכוס אמר והתם - ברי
 וחולקין נתבע של כחו שהורע

 דלעולם לאשמועינן רבנן ואתו
  .העליונה על נתבע יד

 - לסיפא רישא דמיא לא והא
 בחדא לאו סוף וףדס וכיון

 מצי שפיר להו מוקמת מילתא
 לאוקמי אבא בר חייא ַרִּבי

 ולמפשט וברי בברי לרישא
 אמר וברי בברי' אפי דסומכוס

 .פפא דרב אתקפתיה ומאי
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        לו, אלו, אלו, אלו, א    ––––לה, ב לה, ב לה, ב לה, ב  .31
   :ּגּוָפא

ר ָנָתןֲאַמר " ה ּבַ    :ַרּבָ
עֹוִרין  ׂשְ ין ְוהֹוָדה לֹו ּבִ טּור -ְטָענֹו ִחּטִ    ".ּפָ

  
ַמע ָלן    ?!ַמאי ָקא ַמׁשְ

ִניָנא    :ּתָ
טּור" עֹוִרין ּפָ ׂשְ ין ְוהֹוָדה לֹו ּבִ   !"ְטָענֹו ִחטִּ
  

   :ִמיָנאה ֲא ֲהוָ  ,ִאי ֵמָהָתם
עֹוִרין ְדֵמי ׂשְ יב ּבִ ין ְוַחּיָ ֵמי ִחּטִ טּור ִמּדְ    .ּפָ

ָפטּור ְלַגְמֵרי ַמע ָלן ּדְ    .ָקא ַמׁשְ
  

ַנן    :ּתְ
ַנִים" ִקין ׁשְ יּזָ דֹול ְוֶאָחד ָקָטן ְוכּו' ,ָהיּו ַהּנִ     – "ֶאָחד ּגָ

יק – ָהא ָלא ַמְייֵתי ְרָאָיה ְדָקָאַמר ַמּזִ ִקיל ּכִ    ?!ׁשָ
א עֹוִרים ִניְנהוּ  ?יַאּמַ ים ּוׂשְ    !ִחּטִ

  
  ֹול, ְוֵאין לֹו. ּט יָראּוי לִ 

  
ְנָיא:    ְוָהּתַ

דֹול" ָטן ִמן ַהּגָ ם ַעל ַהּקָ ּלֵ תַּ ָטן ,ֲהֵרי ֶזה ִמׁשְ דֹול ִמן ַהּקָ   !"ְוַלּגָ
  

ָתַפס.    ּדְ
  

נַ     :ןּתְ
ם ְוֶאָחד מּוָעד"    ;ָהָיה ֶאָחד תָּ

ק אֹוֵמר יּזָ יק ֶאת  :ַהּנִ ָטןמּוָעד ִהּזִ דֹול ְוָתם ֶאת ַהּקָ    ,ַהּגָ

יק אֹוֵמר ּזִ ָטןֺל :ְוַהּמַ דֹול ּומּוָעד ֶאת ַהּקָ ם ֶאת ַהּגָ א תָּ     – א ִכי ֶאּלָ
    –" ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה

ְדָקָא  –ָהא ָלא ַמְייֵתי ְרָאָיה  ִקיל ּכִ יקׁשָ    ?!ַמר ַמּזִ
אי עֹוִרין ִניְנהוּ  ?ְוַאּמַ ין ּוׂשְ   !ִחּטִ

  
  ֹול ְוֵאין לֹו. ָראּוי ִליּט       לו,א

  
ְנָיא:    ְוָהּתַ

דֹול ִמן ָהָתם" ָטן ִמן ַהּמּוָעד ְוַלּגָ ם ַלּקָ ּלֵ תַּ   !"ֲהֵרי ֶזה ִמׁשְ
  

ָתַפס.    ּדְ
  
  
  

  רש"י
  '.כו שנים ניזקין היו תנן - ג"ה

 ראיה מייתי אי - ליטול ראוי
 תדוק ולא מייתי לא אי לו ואין

] א דעמו לו דף[ כדקדייקת מינה
 ולא הכי לה מוקים ולהכי

 למציעתא כדאוקים לה מוקים
 ברי ומזיק שמא בניזק לעיל
 אמאי וסיפא הך היינו כן דאם

 דאוקמא ורבה אצטריך
 ומזיק שמא דניזק למציעתא

 וברי בברי אוקמה ולא ברי
 לו ואין ליטול ראוי ולישני
 אמר לא דסומכוס ל"דס משום

 רישא הלכך וברי בברי חולקין
 לקה בסלע אלא כי לא דקתני

 וברי בברי' למיתני אצטריך לא
' כו מחבירו דמוציא לאשמועינן

 בשמא למציעתא אוקמה להכי
 בברי רישא נמי דתיקו וברי

  .ושמא
 ותפס ניזק שקדם - דתפס
  .השור
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  רש"י
  .שניהם מדקתני - מינה שמע
 - גובה מזה רצה גובה מזה רצה
 חבירו קם האחד אבד ואם

  .מנוהי ומשתלם במקומו
 משלם סוף דסוף - במועדין

 אחראין נכסיו כל לפיכך מעליה
  .לפרעון

 סוף מינה ליה נפקא מאי - ג"ה
 בעי מעליא תורא דמי סוף

  .לשלומי
 והאי - בתמין לעולם אלא

 כדקאמרת לאו שניהם דקתני
 הא אלא יגבה שירצה דמאיזה

 בפנינו ששניהם זמן דכל ל"קמ
 אינו האחד אבד אבל גובה
  .גובה

 שותפין דאמר היא עקיבאִּבי ְוַר 
 אבד הלכך שור של בגוף - נינהו
 הוו כי הלכך נזקו אבד השור

 ליתנהו ואי דמחייב הוא שניהם
 ליה אמר אחד אלא לתרוייהו

 לרבי אבל' כו ראיה אייתי
 חוב בעל דאמר כיון ישמעאל

 אבד ביה דאסיק הוא וזוזי הוא
  .זכותו את איבד לא האחד
  .המניח עלך הדרן

 

        לו, אלו, אלו, אלו, א .32
ִבים" ֵניֶהם ַחּיָ ל ִאיׁש ֶאָחד ׁשְ ֵניֶהם ׁשֶ   ."ָהיּו ׁשְ

    
ילְ  ְרִזיָקאָרָבא ִמּפַ ֲאַמר ֵליּה     :ַרב ַאׁשִ

ַמ  ּה ׁשְ    :ע ִמיּנַ
יקוּ  ִהּזִ ים ׁשֶ ּמִ ָוִרים ּתַ    ;ׁשְ

ה  – ָרָצה   , ֹוֶבהגּ ִמּזֶ
ה – ָרָצה    .ֹוֶבהגּ  ִמּזֶ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן     –? ָהָכא ּבְ

מּוָעִדין    .ּבְ
  

מּוָעִדין    :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ּבְ
דֹול ְוֶאָחד ָקָטן"    ;ָהָיה ֶאָחד ּגָ

ק אֹוֵמר ּזָ יק :ַהּנִ דֹול ִהּזִ    ,ּגָ
יק אֹוֵמרְוַה  ּזִ יקָל  :ּמַ א ָקָטן ִהּזִ    – א ִכי ֶאּלָ

   "ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה
מּוָעִדין    ,ִאי ּבְ

יּה     ?ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיּנֵ
ּלּוֵמי ֵעי ְלׁשַ ָיא ּבָ ֵמי ּתֹוָרא ְמַעּלְ    !סֹוף סֹוף ּדְ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ין ַתּמִ    ,ֵסיָפא ּבְ
מּוָעִדין א ּבְ    .ְוֵריׁשָ

  
ילְ  ַרב ַאָחא ָסָבאֲאַמר ֵליּה     :ַרב ַאׁשִ

מּוָעִדין ִבים" – ִאי ּבְ    ?!"ַחּיָ
ֵעי ֵליּה  ְבָרא ִמיּבָ יב ּגַ    !ַחּיָ

  
   ,ְותוּ 

ֵניֶהם    ?ַמאי ׁשְ
  

א    ,ֶאּלָ
ין ַתּמִ    ,ְלעֹוָלם ּבְ

י ֲעִקיָבא ִהיא ָאַמר ,ְוַרּבִ ִפין ִניְנהוּ " :ּדְ    ".ׁשּותְּ
ִאיְתְנהּו  ָלא ָמֵצי ַמְדֵחי ֵליּה ְוַטְעָמא ּדְ    ,ְלַתְרַוְייהּו ּדְ

    – יְתְנהּו ְלַתְרַוְייהוּ ֲאָבל לֵ 
ם ָלךְ  :ַמר ֵליּה ָמֵצי ָא  ּלֵ ָקְך ַוֲאׁשַ ַהאי ּתֹוָרא ַאּזְ  .ִזיל ַאְייֵתי ְרָאָיה ּדְ
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