
 

  
  

  

  

  

  
  

   בבא קמא                                      
  למסקנא א"דף ס                                                 

  
  א "ע א"ס דף     

 

 הלכה דבר אומרים אין ,תורה דברי על למות עצמו המוסר כל .א
  .משמו

ואם הוא . חייב, גבוה פחות מארבע אמות שהוא גדר עברהאש ש. ב
הגדר גבוה אם , ואפילו בשדה קוצים. פטור, גבוה ארבע אמות או יותר

ם שרחבה עברה דרך הרבי .פטור, משפת קוצים ולמעלה ארבע אמות
  .)בזהתנאים  שנחלקוב "ועיין להלן ע( ז אמות פטור"ט

אבל בנכפפת , שהאש מתמר ועולה, בקולחתזה רב שיעור שיטת ל. ג
עברה גדר גבוה מאה אמה אם אפילו , הרוח מטה אותה לצדדיםש

אפילו עברה אבל בקולחת , מואל שיעור זה בנכפפתיטת שולש. חייב
שאש , עברה דרך רשות הרביםכשמ המחלוקת "י(. גדר כל שהוא פטור

  .)חייב מאה מילעד  גםו ,והולכת למרחוק נסרכת בעשביםנמוכה 

א נהר ממש "י .פטור ,אמותשמונה  שרחבה שלולית או נהר עברה. ד
מ יאור "וי .לפי שהוא רחב כדרך הרבים, אם אין בה מים ואפילו

  .מים אם יש בו ורק, שמשקים ממנו

כן ו .הרבים ודרך ,היחיד דרך ,הנחל :לפאה מפסיקין ואלו. ה
אמת המים שוקל וחומר , שם שוללין גשמים שמי מקוםמ "י, השלולית

 שמי מקום אבל ,המים אמתמ "וי .תמפסק לאגפיה שלל מחלקתה
  .אינו מפסיקבטל לשדה ו שם שוללין גשמים
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 רביל ?ויהא חייב הדליקה תעבור כמה עד שלו בתוך המדליק .א
 יעזרלרבי אלו. פטור ,רוח לכל כור בית חצי לו יש אם עזריה בן אלעזר

רבי לו ,לרבי עקיבא חמשים אמה, שות הרביםר כדרך אמות ז"ט
 .וגדולה קופצת למרחוקאש גבוהה כי , שמעון הכל לפי גובה הדליקה

  .והלכה כדבריו

 ארבע גובה גבו על יש כן אם אלא הבית בתוך תנור אדם יעמיד לא. ב
 .טפח ובכירה .טפחים שלשה מעזיבה תחתיו שיהא עד יהובעל, אמות

הרחיקו אם ולרבי שמעון , משלם בכל אופן לתנא קמא הזיק ואם
  .פטור ,כשיעור

והיו , חבירו של בתוךושרפה גדיש  והלכה ,שלו בתוךאש  מדליקה. ג
 גדיש אלאולחכמים אינו משלם , לרבי יהודה חייב, כלים טמונים בו

ואם . לא תבואהכלים כאילו הוא מורואים מקום , שעורים או חטים של
 אפילו שבתוכו מה כל משלם לרבי יהודה, הדליק בתוך של חבירו

 כגון בגדיש להטמין שדרכןכלים אינו משלם אלא , ולחכמים. ארנקי
 מה כל משלם הבירה את מדליקוכן ה .משלם בקר וכלי מוריגין

  .בבתים להניח אדם בני דרך שכן ,שבתוכה

 חייב ,עמו ונשרף לו סמוך ועבד ,לו כפות גדי היהו, המדליק אש. ד
 .ופטור ממיתה על העבד שהיה לו לברוח ,על הגדי ועל הגדישלשלם 

מלשלם  ופטור, חייב מיתה על העבד, לו סמוך וגדי לו כפות עבדהיה 
  .'קם ליה בדרבה מיניה'משום  ,על הגדי ועל הגדיש

  

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

  .ון בשלימותו וכצורתו וללא תמורהניתן להפיץ את הגלי .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע
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