
 

  
  

  

  

  

  
  

   בבא קמא                                      
  למסקנא ט"דף נ                                                 

  
  א "ע ט"נ דף     

 

 הנותר את רואיםלרבי יוסי הגלילי , )חזיז(בהמה שאכלה שחת  .א
 פירש אבייוכן  .ומשלם ,הקציר בימי ערוגה כל שתעלה מה לפי

ישלם לפי שאמרה תורה הוא ש' מיטב שדהו'ש, שיטת רבי ישמעאל
 )בששים(את הקרקע שמין ולחכמים . בשעת הקציר שויהשתהיה מה 

  .עכשיו יפה היא וכמה ,עם השחת יפה היתה כמה

שמין את חכמים ל ,מבושליםענבים שאינם בהמה שאכלה . ב
וכמה היא יפה , כמה היתה יפה קודם שאכלה )בשישים(הקרקע 

או ייחורי גפנים  אם אכלה לולבי, ש בן יהודה"רבי יהושע ורל. עכשיו
ואם  .היא יפהשמין כמה היתה יפה וכמה , )ופרח לא עדייןש( תאנים

, )כפול הלבן(או פגים או בוסר  )מיד לאחר שפרחו(אכלה סמדר 
התשלומין  מןא שמנכה "י .כאילו הם ענבים העומדות ליבצררואים 

א שאינו "וי, הבציר עד שם יעמדו אם בגפנים הענבים שיכחישו מה
  .מנכה

א "י .משלם דמי וולדות לבעל ,המכה את האשה ויצאו ילדיה. ג
. היה צריך להוסיף מזונות לאשתו בימי עיבורהש מה ממנו מנכהש
נו א שאי"וי .לדתהמי בשכר ליתן עתידא שמנכה לו גם מה שהיה "וי

  .מילדתשיכול לומר אשתי אינה צריכה , דמי מילדת מנכה



 

פרסי והקוצץ דקל . שמין אותו בשישים, הקוצץ דקל ארמי :להלכה
  .שמין אותו בפני עצמו, שהוא חשוב

  

  

   ב"ע ט"נ דף     
  

, לרבי שמעון אם אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורים .א
שמין  צריכים לשדההם אם שללמד  ,'ובער בשדה אחר'שנאמר 

כרבי הלכה רב לפסק ו. לא כשהם גמוריםאבל , אותם אגב השדה
 .ןשמעו

 לו חתמה ולא, שדה המיוחדת לכתובת אשתו לאחד כתבבעל ש. ב
 אבדהלרבי מאיר  ,לו וחתמה לשניכתב לאחר מכן ו .האשה

 לראשוןשהרי , ואין יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, כתובתה
מעשה  .רבי יהודה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעליול. לא חתמה

  .כרבי מאיררב  דןו

 בעל של בהמתו ואכלתן ,ברשות שלא חבירו שדה בתוך המגדיש. ג
, ברשות הגדיש ואם .חייב הגדיש בעל ,בהן הוזקה ואם .פטור ,השדה

. עד שיקבל עליו לשמוראינו חייב ולרבי , חייב השדה בעל לחכמים
  .לשמור לא קיבל עליו גם אםחייב , שומר הגרנותאם הוא ו

 וחייב אדם בדיני פטור ,וליבה ,וקטן שוטה חרש ביד גחלת השולח. ד
לריש לקיש חייב כי מעשיו גרמו , להבתואם מסר לו ש .שמים בדיני

   .ונר ,עצים דקים ,נן אינו חייב עד שימסור לו קוציםולרבי יוח, לו

ואחד  האור את הביאש אחד. חייב הפקח ,פקח בידאש  שלח. ה
ואם  .חייב המלבה ,וליבה אחר בא. חייבהאחרון  ,עציםאת הביא ה

  .פטורין כולם ,הרוח ליבתה

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

  .ניתן להפיץ את הגליון בשלימותו וכצורתו וללא תמורה .ולק ממנאו בח בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע

 etrog.net.il@7600234: להצטרפות שלחו דואר לכתובת


