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        "החובל""החובל""החובל""החובל""החובל""החובל""החובל""החובל"        ––––––––        ''''''''חחחחחחחחק ק ק ק ק ק ק ק פרפרפרפרפרפרפרפר        בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאמסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת 

        פד, אפד, אפד, אפד, א    ––––    פג, בפג, בפג, בפג, ב .1

ָנה    ִמׁשְ

ֲחֵבירֹו    פג,ב ָבִרים,  -ַהחֹוֵבל ּבַ ה ּדְ ָ ּום ֲחִמׁשּ יב ָעָליו ִמׁשּ   ַחּיָ
ֶנֶזק,    ּבְ

ַצַער,    ּבְ
  ִריּפּוי, ּבְ 

ֶבת ׁשֶ    ,ּבְ
ת.    ּוּבֹוׁשֶ

  
ֶנֶזק" יַצד?  "ּבְ   ּכֵ

יּבֵ  א ֶאת ֵעינֹו, ָקַטע ֶאת ָידֹו, ׁשִ    ר ֶאת ַרְגלֹו,ִסיּמֵ
ּוק,  רֹוִאין אֹותוֹ  ׁשּ ר ּבַ ִאיּלּו הּוא ֶעֶבד ִנְמּכָ   ּכְ

ה הּוא ָיֶפה.  ה ָהָיה ָיֶפה ְוַכּמָ ּמָ ִמין ּכַ   ְוׁשָ
  
  ? "ַצַער"

ּפּוד ׁשַ ָואֹו ּבְ ַמְסֵמר,  ,ּכְ   אֹו ּבְ
ה ַחּבּוָרה,  ֵאינֹו עֹוׂשֶ   ַוֲאִפיּלּו ַעל ִציּפֹוְרנֹו ָמקֹום ׁשֶ

יּ  ה ָאָדם ּכַ ּמָ ֶזה רֹוֶצה ִליּטֹול אֹוְמִדין ּכַ ךְ ֹוֵצא ּבָ   . ִלְהיֹות ִמְצָטֵער ּכָ
  
  ? "ִריּפּוי"

הּו  אֹותֹו.  -ִהּכָ יב ְלַרּפְ   ַחּיָ
  ָעָלה ּבֹו ְצָמִחים, 

ה  ּכָ יב,  - ִאם ֵמֲחַמת ַהּמַ   ַחּיָ
ה  ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ טּור.  -ׁשֶ   ּפָ

ָרה  ָרה, ָחְייָתה ְוִנְסתְּ יב ְל  - ָחְייָתה ְוִנְסתְּ אֹותֹו. ַחּיָ   ַרּפְ
ּה  ל צֹוְרּכָ אֹותֹו.  -ָחְייָתה ּכָ יב ְלַרּפְ   ֵאינֹו ַחּיָ

  
ֶבת"   ? "ׁשֶ

ּוִאין ִאיּלּו הּוא ׁשֹוֵמר ִקיׁשּ    ,רֹוִאין אֹותֹו, ּכְ
ָבר ָנַתן ל ּכְ ֵמי ָידֹו ּוְדֵמי ַרְגלוֹ ׁשֶ   . ֹו ּדְ

  
ת"   ?"ּבֹוׁשֶ

יׁש  ּיֵ ְתּבַ יׁש ְוַהּמִ    .ַהּכל ְלִפי ַהְמַבּיֵ
   

מָ     ָראּגְ

אי?    ַאּמַ
ַחת ַעִין"    !ָאַמר ַרֲחָמָנא (שמות כא, כד) "ַעִין תַּ

ׁש!    ֵאיָמא: ַעִין ַמּמָ
  

ְך,  ְעּתָ   לֹא ָסְלָקא ּדַ
ַתְנָיא    :ּדְ

א ֶאת ֵעינֹו " א ֶאת ֵעינוֹ  - ָיכֹול ִסיּמֵ   !?ְמַסּמֵ
ַע ֶאת ָידוֹ  - ָקַטע ֶאת ָידֹו     !?ְמַקטֵּ

ר ֶאת ַרְגלֹו  יּבֵ ר  -ׁשִ ּבֵ    !ֶאת ַרְגלֹו?ְמׁשַ
ְלמּוד לֹוַמר: ה ָאָדם" תַּ ֵהָמה"וּ  "ַמּכֵ ה ּבְ   , "ַמּכֵ

ֵהָמה"ַמה  ה ּבְ ּכֵ לּוִמין – "ּמַ    ,ְלַתׁשְ
ה ָאָדם"ַאף  לּוִמין.  -  "ַמּכֵ   ְלַתׁשְ

  

ָך    ,לֹוַמרְוִאם ַנְפׁשְ
ע ָלמּות"לֹא ִתְקחּו כֶפר ְלֶנֶפׁש רֹ "וְ ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר:  ר הּוא ָרׁשָ   , (במדבר לה, לא) ֵצַח ֲאׁשֶ

  רש"י
  מתני' 

. שהרי החובל וכמה הוא יפה
הזיקו והפסידו ממון זה שאם . 
היה נצרך היה מוכר עצמו בעבד 

   עברי:
   . כאב המכה:במסמר

. לפי מה שהוא מעונג בזה כיוצא
   רב צערו וכאיבו:

   . מלנ''ט:צמחין
. כל ימי החולי רואים שבת

אותו כאילו הוא שומר קישואין 
ונותן שכירתו של כל יום שהרי 
אין ראוי למלאכה כבידה אפילו 
בלא חולי שהרי נקטעה ידו 

   ורגלו והוא כבר נתן לו דמיהן:
. אדם קל הכל לפי המבייש

   ובה:שבייש בושתו מר
. אדם חשוב והמתבייש

שנתבייש בושתו מרובה וכולהו 
חמשה דברים מקרא נפקי נזק 
דכתיב עין תחת עין צער פצע 
תחת פצע דהכי דרשינן בגמ' 
ריפוי ושבת רק שבתו יתן ורפא 
ירפא בושת דכתיב וקצותה את 

   כפה ממון:
  

  גמ' 
. לקמן מכה אדם ומכה בהמה

   מפרש לקראי הי מכה קאמר:
. ואם יש לך לומר ואם נפשך

להשיב ולהקשות כלום על טעם 
   זה צא ולמד ממדרש אחר:

. ולקמן בעי הרי הוא אומר כו'
   מאי הוי ליה לאקשויי:
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ה לֹוֵקַח ּכֹוֶפר,  -  "ֶנֶפׁש רֹוֵצַח "ְל    ִאי ַאתָּ
ה לֹוֵקַח ּכֹוֶפר ְל  י ֵאָבִרים'ֲאָבל ַאתָּ ֵאין חֹוְזִרין 'ָראׁשֵ   . "ׁשֶ

  
ה"ֵהי    ? "ַמּכֶ

ה ָאָדם יּוָמת" :ִאיֵליָמא ה ּוַמּכֵ ֶמּנָ ּלְ ה ְבֵהָמה ְיׁשַ ְקָטָלא  -  (ויקרא כד, כא) "ַמּכֵ ִתיבַההּוא ּבִ    !ּכְ
  

א ַחת ָנֶפׁש"ֵמָהָכא:  ,ֶאּלָ ה ֶנֶפׁש תַּ ֶמּנָ ּלְ ֵהָמה ְיׁשַ ה ֶנֶפׁש ּבְ   , (ויקרא כד, יח) "ַמּכֵ
ה ּלֹו" :ּוְסִמיְך ֵליּה  ן ֵיָעׂשֶ ה ּכֵ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ֲעִמיתֹו ּכַ ן מּום ּבַ י ִיתֵּ   .(ויקרא כד, יט) "ְוִאיׁש ּכִ

   
ה"ַהאי ָלאו     !אהוּ  "ַמּכֶ

  
ָאה' ָאהַה ' 'ַהּכָ    ,ָקָאְמִריַנן 'ּכָ

ְבֵהָמה  ָאה ָהֲאמּוָרה ּבִ לּוִמין,  -ַמה ַהּכָ   ְלַתׁשְ
ָאָדם  ָאה ָהֲאמּוָרה ּבְ לּוִמין.  - ַאף ַהּכָ   ְלַתׁשְ

  
ִתיב:  ל ֶנֶפׁש ָאָדם מֹות יּוָמת"ְוָהא ּכְ ה ּכָ י ַיּכֶ   ! (ויקרא כד, יז) "ְוִאיׁש ּכִ

  
ָממֹון.    ּבְ

  
אי  ָממֹון"ּדִ ִמּמַ   ? "ּבְ

ׁש! ֵא  ִמיָתה ַמּמָ   יָמא ּבְ
  

ךְ  ְעּתָ    ,לֹא ָסְלָקא ּדַ
ָהא ִאיְתַקׁש לְ  :ֲחָדא ה"ּדְ ֶמּנָ ּלְ ֵהָמה ְיׁשַ ה ּבְ   . (ויקרא כד, יח) "ַמּכֵ

ְתֵריּה  ִתיב ּבַ ֶתן ּבֹו" :ְועֹוד, ּכְ ן ִיּנָ ָאָדם ּכֵ ן מּום ּבָ ר ִיתֵּ ֲאׁשֶ   , (ויקרא כד, כ) 252"ּכַ
ּה  ַמע ִמיּנָ   ָממֹון. : ּוׁשְ

  
ָך לֹוַמר"אי ּוַמ    ?"ִאם ַנְפׁשְ

   
א: ּנָ ָיא ַלּתַ   ּתּו ָקא ַקׁשְ
ָיְלַפּתְ ִמ  ֵהָמה"ַמאי ָחֵזית ּדְ ה ּבְ ּכֵ ה ָאָדם", ֵליַלף ִמ "ּמַ ּכֵ   ! "ּמַ

  
   :ָאְמִרי

ִקין,  יּזָ ִקין ִמּנִ ִנין ִניּזָ   ּדָ
יָתהְוֵאי ִקין ִמּמִ ִנין ִניּזָ   !ן ּדָ

  
ה ַרּבָ    :ַאּדְ

ִנין ָאָדם ֵמָאָדם,    ּדָ
ֵהָמה! וְ  ִנין ָאָדם ִמּבְ   ֵאין ּדָ

ָקָתֵני ָך לֹוַמר" :ַהְיינּו ּדְ   , "ִאם ַנְפׁשְ
י מֹות יּוָמת"ֶפר ְלֶנֶפׁש רֹ "לֹא ִתְקחּו כֹ  :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ע ָלמּות ּכִ ר הּוא ָרׁשָ   , (במדבר לה, לא) ֵצַח ֲאׁשֶ

ה לֹוֵקַח ּכֹוֶפר,  - "ְלֶנֶפׁש רֹוֵצַח "   ִאי ַאתָּ
ה ֵאיָנן חֹוְזִרין -לֹוֵקַח ּכֹוֶפר  ֲאָבל ַאתָּ י ֵאָבִרים ׁשֶ   . "ְלָראׁשֵ

  
י ֵאָבִרים'ְלַמעּוֵטי  - ֵצַח"ֶפר ְלֶנֶפׁש רֹ "לֹא ִתְקחּו כֹ ְוַהאי  ָאָתא? 'ָראׁשֵ    !הּוא ּדְ

י,  ְרּתֵ יּה ּתַ ֲעֵביד ּבֵ ָאַמר ַרֲחָמָנא ָלא ּתַ ֵעי ֵליּה: ּדְ   ַהאי ִמּבָ
יּה ָממוֹ  קֹול ִמיּנֵ ׁשְ   ן ְוִתְקְטֵליּה! לֹא ּתִ

  
ָעתֹו""ַהאי ִמ  ֵדי ִרׁשְ   ָנְפָקא,  (דברים כה, ב) ּכְ

יבֹו,  ה ְמַחּיְ ָעה ַאַחת ַאּתָ   ִרׁשְ
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ֶתן ּבֹו"שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן """"  ן ִיּנָ ָאָדם ּכֵ ן מּום ּבָ ר ִיּתֵ ֲאׁשֶ ֶתן ּבֹו"ּכַ ן ִיּנָ ָאָדם ּכֵ ן מּום ּבָ ר ִיּתֵ ֲאׁשֶ ֶתן ּבֹו"ּכַ ן ִיּנָ ָאָדם ּכֵ ן מּום ּבָ ר ִיּתֵ ֲאׁשֶ ֶתן ּבֹו"ּכַ ן ִיּנָ ָאָדם ּכֵ ן מּום ּבָ ר ִיּתֵ ֲאׁשֶ  ּכַ

  רש"י
   . לאחר שנקטעו:שאין חוזרין

. ותשלומין אין בקטלא כתיב
   שם:

. אע''ג הכאה הכאה גמרינן
דקראי לא דמו גמרינן ג''ש 

ישמעאל ושב  ַרִּביכדתנא דבי 
הכהן ובא הכהן עירובין (דף 
נא.) ומכה אדם דקתני הכא 
הכאה הוא דקאמר ומכי יתן 

   מום גמר דמום ע''י הכאה בא:
והכתיב איש כי יכה כל נפש 

. ולקטלא לא אתא קרא אדם
אלא לראשי אברים כדכתיב 
בתריה עין תחת עין וכתיב יומת 
כלומר ינטל אברו וימות אותו 

   אבר:
הוה  . מאימאי אם נפשך לומר

   ליה לאקשויי:
. שנהרג ממש נילף ממכה אדם

והכא נמי (כתיב) כי יתן מום 
מום ממש: אמרי דנין ניזקין 
כו': כלומר משום האי פירכא 
לא הוה מדחיק תנא למילף 
מלא תקחו הא מצי לשנויי הכי 

   דנין ניזקין מניזקין כו':
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ִעּיֹות י ִרׁשְ ּתֵ יבֹו ׁשְ ה ְמַחּיְ    .ְוִאי ַאּתָ
  

ֵעי ֵליּה,  י ִמּבָ ּתִ   ְוַאּכַ
קֹול ָממֹון ְוִתְפְטֵריּה!  ׁשְ ָקָאַמר ַרֲחָמָנא: לֹא ּתִ   ּדְ

  
ן, ע ָלמּות",  :ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ִאם ּכֵ ר הּוא ָרׁשָ ה ִלי? "ְלֶנֶפׁש רֵצַח""לֹא ִתְקחּו ּכֹוֶפר ַלֲאׁשֶ    ָלּמָ

ּה  ַמע ִמיּנָ ה לֹוֵקַח ּכֹוֶפר,  -  "ְלֶנֶפׁש רֹוֵצַח " :ׁשְ   ִאי ַאּתָ
ה לֹוֵקַח ּכֹוֶפר  ֵאיָנן חֹוְזִרין.  - ֲאָבל ַאּתָ י ֵאָבִרים ׁשֶ   ְלָראׁשֵ

  
ְכִתיב ְוִכי ֵמַאַחר    ,"לֹא ִתְקחּו כֶפר": ּדִ

ה" ה" "ַמּכֵ ה ִלי "ַמּכֵ    ?ָלּמָ
  

  , ֵמַהאי ִאי: ָאְמֵרי
ֵעי ִאי: ָאִמיָנא ֲהָוה ֵעי ְוִאי, ֵניִתיב ֵעינוֹ  ּבָ ֵמי ּבָ   ,ֵניִתיב ֵעינוֹ  ּדְ
ַמע ָקא   : ָלן ַמׁשְ

ֵהָמה   , ִמּבְ
ה" ַמה ּכֵ ֵהָמה ּמַ לּוִמין -  "ּבְ   , ְלַתׁשְ
ה" ַאף לּוִמין - "םָאָד  ַמּכֵ   . ְלַתׁשְ

   
  

ְנָיא   : ּתַ
י" אי ַרּבִ ן ּדֹוְסתַּ   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ּבֶ
ַחת ַעִין"   . ָממֹון - )ב, כד ויקרא( "ַעִין תַּ

ה א ֵאינוֹ  אוֹ , ָממֹון אֹוֵמר ַאתָּ ׁש  ַעִין ֶאּלָ   ? ַמּמָ
ָהְיָתה ֲהֵרי: ָאַמְרתָּ  ל ֵעינוֹ  ׁשֶ דֹוָלה ֶזה ׁשֶ ל ְוֵעינוֹ  ּגְ הְקַט  ֶזה ׁשֶ   , ּנָ
יּה  קֹוֵרא ֲאִני ֵהיַאךְ  ַחת ַעִין" :ּבֵ   ? "ַעִין תַּ

יָמא ְוִכי ל: תֵּ י ּכָ ִקיל ַהאי ּכִ יּה  ׁשָ   , ָממֹוָנא ִמיּנֵ
ט" :ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ּפַ ט -  )כב, כד ויקרא( "ָלֶכם ִיְהֶיה ֶאָחד ִמׁשְ ּפָ ֶוה ִמׁשְ ָ ֶכם ַהׁשּ   . "ְלכּוּלְ

  
  : ָאְמֵרי

ָיא ַמאי   ? קּוׁשְ
ְלָמ  ִקיל ְנהֹוָרא: אּדִ יּה  ׁשָ   , ִמיּנֵ

קֹול ַרְחָמָנא ָאַמר ְנהֹוָרא יּה  ִניׁשְ   . ִמיּנֵ
ִאי יָמא לֹא ּדְ   , ָהִכי ּתֵ

ָהַרג ָקָטן   פד,א דֹול ֶאת ׁשֶ ָהַרג ְוָגדֹול, ַהּגָ ָטן ֶאת ׁשֶ   ? ֵליּה  ַקְטִליָנן ֵהיִכי - ַהּקָ
ט": ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ּפַ ט -  )כב, כד יקראו( "ָלֶכם ִיְהֶיה ֶאָחד ִמׁשְ ּפָ ֶוה ִמׁשְ ָ ֶכם ַהׁשּ   ! ְלכּוּלְ

א ָמה: ֶאּלָ ִקיל ְנׁשָ יּה  ׁשָ ָמה -  ִמיּנֵ קֹול ַרְחָמָנא ָאַמר ְנׁשָ יּה  ִנׁשְ   , ִמיּנֵ
י ָהֵכי ִקיל ְנהֹוָרא: ַנּמִ יּה  ׁשָ קֹול ַרְחָמָנא ָאַמר ְנהֹוָרא -  ִמיּנֵ יּה  ִנׁשְ   . ִמיּנֵ

  
ְנָיא   : ִאיָדךְ  ּתַ

י" ְמ  ַרּבִ ן עֹוןׁשִ   : אֹוֵמר יֹוַחי ּבֶ
ַחת ַעִין"   . ָממֹון -  )כד, כא שמות(" ַעִין תַּ

ה א ֵאינוֹ  אוֹ , ָממֹון אֹוֵמר ַאתָּ ׁש  ַעִין ֶאּלָ   ? ַמּמָ
ָהָיה ֲהֵרי א סּוָמא ׁשֶ ַע , ְוִסיּמֵ ע ִקיטֵּ ר, ְוִקיטַּ ר ִחיּגֵ   , ְוִחיּגֵ

ים ֲאִני ֵהיַאךְ  ֶזה ְמַקּיֵ ַחת ַעִין" :ּבָ   ? "ַעִין תַּ
ט" :ָאְמָרה ְוַהּתֹוָרה ּפַ ט - )כב, כד ויקרא( "ָלֶכם ִיְהֶיה ֶאָחד ִמׁשְ ּפָ ֶוה ִמׁשְ ָ ֶכם ַהׁשּ   ! "ְלכּוּלְ

  
  : ָאְמֵרי
ָיא ּוַמאי ְלָמא? קּוׁשְ ר ֵהיָכא ּדִ ֶאְפׁשָ ר ּדְ   , ֶאְפׁשָ
לֹא ֵהיָכא ר ּדְ ר לֹא -  ֶאְפׁשָ   . ֵליּה  ּוַפְטִריָנן, ֶאְפׁשָ

ִאי יָמא לֹא ּדְ ָהַרג ְטֵרָפה, יָהכִ  ּתֵ ֵלם ֶאת ׁשֶ ָ   ? ֵליּה  ַעְבִדיָנן ַמאי, ַהׁשּ
א ר ֵהיָכא ֶאּלָ ֶאְפׁשָ ר -  ּדְ   , ֶאְפׁשָ

  רש"י
ואכתי מבעי ליה לא תשקול 

. מקטלא ממונא ותפטריה
פיה אצטריך ולא למעוטי ולגו

   אחריני:
. דלא אצטריך אתי לנפש רוצח

למעוטי ראשי אברים שאינן 
  נפש: 

. אדם ננס שהרג את קטן שהרג
   הגדול:

קיטע וקיטע היאך אני קורא 
. וכי תימא הכא נשקול כו'

ממונא התורה אמרה משפט 
   שוה:

. בולא כלום והוי ופטרינן ליה
משפט שוה או ליטול אבר ממש 

   פטור לגמרי:או ל
. הא גברא מאי עבדינן ליה

קטילא הוא והוה ליה עדות 
שאי אתה יכול להזימה דהא אי 
משתכחי עדים זוממים פטורים 
דגברי קטילא בעו למקטל 
והלכך איהו נמי פטור והכי 
אמרינן באלו הן הנשרפין 

   (סנהדרין דף עח.):

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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לֹא ֵהיָכא ר ּדְ ר לֹא -  ֶאְפׁשָ   . ֵליּה  ּוַפְטִריָנן, ֶאְפׁשָ
  

ֵבי י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ ָנא ִיׁשְ   : ּתָ
ן" :ְקָרא ָאַמר" ֶתן ּכֵ   , )כ, כד ויקרא( "ּבוֹ  ִיּנָ

א' ִתיָנהנְ ' ְוֵאין   . "ָממֹון ֶאּלָ
  

א ה ֶאּלָ ר" ֵמַעּתָ ֲאׁשֶ ן ּכַ ָאָדם מּום ִיתֵּ   , )כ, כד ויקרא( "ּבָ
י ָהִכי ָממֹון ַנּמִ   ?! הּוא ּדְ

  
  : ָאְמֵרי

ֵבי י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ י ְיֵתיָרא ְקָרא ִיׁשְ ְרׁשֵ   , ּדָ
ִדי ִתיב ִמּכְ י ְוִאיׁש ": ּכְ ן ּכִ ֲעִמיתוֹ  מּום ִיתֵּ ר ּבַ ֲאׁשֶ ן הָעׂשָ  ּכַ ה ּכֵ   , )יט, כד ויקרא( "ּלוֹ  ֵיָעׂשֶ

ן" ֶתן ּכֵ ה -  "ּבוֹ  ִיּנָ   ? ִלי ָלּמָ
ַמע ּה  ׁשְ   . ָממֹון: ִמיּנָ

  
ר" ֲאׁשֶ ן ּכַ ָאָדם מּום ִיתֵּ ה - )כ, כד ויקרא( "ּבָ   ? ִלי ָלּמָ
  

יֵדי ָבֵעי ַאּיְ ב ּדְ ן" ִמיְכּתַ ֶתן ּכֵ   , "ּבוֹ  ִיּנָ
ַתב י ּכָ ר": ַנּמִ ֲאׁשֶ ן ּכַ ָאָדם מּום ִיתֵּ   . "ּבָ

  
  

ֵבי י ּדְ יא ַרּבִ ָנא ִחּיָ   : ּתָ
ָיד ָיד" :ְקָרא "ָאַמר ָבר -  )כא, יט דברים( "ּבְ ן ּדָ יתָּ ד ַהּנִ   , ְלָיד ִמּיָ
  ? ִניהוּ  ּוַמאי
  ."ָממֹון

  
א ה ֶאּלָ ָרֶגל ֶרֶגל", ֵמַעּתָ י - )כא, יט דברים( "ּבְ   ?! הּוא ָהִכי ַנּמִ

  
  : ָאְמֵרי

ֵבי י ּדְ יא ַרּבִ י ָקא ְיֵתיָרא אְקָר  ִחּיָ ְרׁשֵ   , ּדָ
ִדי ִתיב ִמּכְ יֶתם": ּכְ ר לוֹ  ַוֲעׂשִ ֲאׁשֶ   , )דברים יט, יט( "ְלָאִחיו ַלֲעׂשֹות ָזַמם ּכַ

ךְ  ַסְלָקא ִאי ְעּתָ ׁש : ּדַ ָיד ָיד" -  ַמּמָ ה "ּבְ   ? ִלי ָלּמָ
ַמע ּה  ׁשְ   . ָממֹון: ִמיּנָ

  
ָרֶגל ֶרֶגל" ה "ּבְ   ? ִלי ָלּמָ
  

יֵדי ְכִתיב ַאּיְ ָיד דיָ " ּדִ ַתב, "ּבְ י ּכָ ָרֶגל ֶרֶגל" ַנּמִ   . "ּבְ
  

י ּיֵ   : ָאַמר ַאּבַ
ָתֵני ַאְתָיא ֵבי ִמּדְ ה ּדְ   , ִחְזִקּיָ
ָתָנא ֵבי ּדְ ה ּדְ   : ִחְזִקּיָ

ַחת ַעִין""    ,)כד, כא שמות( "ַעִין תַּ

ַחת ֶנֶפׁש " ַחת ְוַעִין ֶנֶפׁש  ְולֹא - )כג, כא שמות( "ָנֶפׁש  תַּ   ."ַעִין תַּ
  

ךְ  ָקאַסלְ  ְוִאי ְעּתָ ׁש : ּדַ   , ַמּמָ
ַחת ִזיְמִנין ּכַ ַמׁשְ ַחת ְוֶנֶפׁש  ַעִין ָלּה  ּדְ   , ַעִין ּתַ

ַבֲהֵדי יר ּדְ ַעּוֵ ָמֵתיּה  ֵליּה  ַנְפָקא ֵליּה  ּדְ   . ִנׁשְ
  

ָיא ּוַמאי   ? קּוׁשְ
ְלָמא   , ֵליּה  ַאְמִדיָנן ֵמיַמד ּדִ

ל ָמֵצי ִאי   , ַעְבִדיָנן - ְמַקּבֵ
ל ָמֵצי לֹא ְוִאי   . ַעְבִדיָנן לֹא -  ְמַקּבֵ

  רש"י
. גבי עד זומם כתיב יד ביד

יש ואשמועינן דאם העיד בא
פלוני שקיטע יד חבירו משלם 

   ממון הניתן מיד ליד:

  



  """""החובל"החובל"החובל"החובל    ––––מסכת בבא קמא פרק ח' מסכת בבא קמא פרק ח' מסכת בבא קמא פרק ח' מסכת בבא קמא פרק ח' 
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ָמֵצי ַאְמִדיָנן ְוִאי ל ּדְ יּה  ְוַעְבִדיָנן, ְמַקּבֵ   , ֵלימּות - ָמֵיית ִאי, רּוֵחיּה  ּוְנַפק, ּבֵ
ַנן לֹא ִמי י ּתְ ּבֵ   : ַמְלקּות ּגַ

ַחת ּוֵמת ֲאָמדּוהוּ " טּור - ָידוֹ  תַּ   ?!"ּפָ
  

ֵמיּה  ְזִביד ַרב ְ   : ָאַמר ָרָבאּדְ  ִמׁשּ
צַ ": ְקָרא ָאַמר ַחת עּפֶ ַצע תַּ   , )כד, כא שמות( "ּפָ
ן ְמקֹום ַצַער ִליּתֵ   . ֶנֶזק ּבִ

ךְ  ַסְלָקא ְוִאי ְעּתָ ׁש : ּדַ   , ַמּמָ
י ְלַהאי ֵהיִכי ּכִ י ְלַהאי, ַצֲעָרא ֵליּה  ֲהֵוי ּדִ   . ַצֲעָרא ֵליּה  ִאית ַנּמִ
  

ָיא ּוַמאי   ? קּוׁשְ
ְלָמא א ּדִ ק ִאיִניׁש  ִאיּכָ ְמַפּנַ   , ְטֵפי אַצֲעָר  ֵליּה  ִאית -  ּדִ
א לֹא ִאיִניׁש  ְוִאיּכָ ק ּדְ   , ַצֲעָרא ֵליּה  ֵלית -  ְמַפּנַ
ּה  ַנְפָקא ְלַמאי   ? ִמיּנָ

ֵביֵני ךְ יָא ֵה  ֵליּה  ְלִמְתֵבי יֵני ּדְ   . ּבֵ
  

א ּפָ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ    :ָאַמר ָרָבאּדְ ִמׁשּ
א""ְוַרּפָֹאַמר ְקָרא:  ן – (שמות כא, יט) א ְיַרּפֵ ָמקֹום ִליּתֵ    .ֶנֶזק ְרפּוָאה ּבְ

ךְ  ְעּתָ ׁש, : ְוִאי ָסְלָקא ּדַ   ַמּמָ
ֵעי ָאְסָייא ֵעי ָאְסָייא, ַהאי ַנִמי ּבָ ַהאי ּבָ י ֵהיִכי ּדְ    .ּכִ

  
ָיא?    ַמאי קּוׁשְ

יא,  ֵריּה ַהּיָ ׂשְ ָסֵליק ּבִ א ּדְ ְלָמא ִאיּכָ   ּדִ
א  יאּדְ ְוִאיּכָ ֵריּה ַהּיָ ׂשְ    .לֹא ָסֵליק ּבִ

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
יֵניְלֵמיַת  ֵביֵני ּבֵ    .ב ֵליּה ֵהיָאְך ּדְ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

ַחת"ָאְתָיא  ַחת" "תַּ ֹור.  "תַּ   ִמׁשּ
ִתיב ָהָכא ַחת ַעִין" :ּכְ   , (שמות כא, כד) "ַעִין תַּ

ֹור" :ּוְכִתיב ָהָתם ַחת ַהׁשּ ם ׁשֹור תַּ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ   , (שמות כא, לו) "ׁשַ
ן  ַהּלָ   ָממֹון,  -ַמה ּלְ

אן    ָממֹון.  - ַאף ּכָ
  

ָיְלַפּתְ  ַחת"ַמאי ָחֵזית ּדְ ַחת" "תַּ ֹור?  "תַּ   ִמׁשּ
ַחת"ֵניַלף  ַחת" "תַּ   ֵמָאָדם,  "תַּ

ְכִתיב:  ַחת ָנֶפׁש"ּדִ   , (שמות כא, כג) "ְוָנַתתָּ ֶנֶפׁש תַּ
ן  ַהּלָ ׁש,  -ַמה ּלְ   ַמּמָ

אן  ׁש!  - ַאף ּכָ   ַמּמָ
  

  ָאְמִרי: 
ָזִקין,  ִנין ְנָזִקין ִמּנְ   ּדָ

יָתה.  ְוֵאין ִנין ְנָזִקין ִמּמִ   ּדָ
  

ה,  ַרּבָ   ַאּדְ
ִנין ָאָדם ֵמָאָדם,    ּדָ

ֵהָמה!  ִנין ָאָדם ִמּבְ   ְוֵאין ּדָ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ
ּה"ִמ  ר ִעּנָ ַחת ֲאׁשֶ    ,ָיֵליף ֵליּה  (דברים כב, כט) "תַּ

   ,ָאָדם ֵמָאָדם
ִזיִקין.     ּוְנִזיִקין ִמּנְ

  רש"י
. ואע''פ שיש שם במקום נזק

תשלומי הנזק משלם אף הצער 
ומקרא יתירא קדריש דהא 
כתיב כויה תחת כויה למה לי 
פצע תחת פצע וכויה וחבורה 

   מדריש לקמן:
ואיכא איניש דלא מפנק כו' 

. מפצע תחת פצע נפקא מינה
   דביני ביני: למיתב ליה היאך

. מהר כמו אשור הייא הייא
   במסכת שבת (דף קיט.):
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ְנָיא    :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ֶזרֱאִליֶע  ַרּבִ

ַחת ַעִין" ׁש  – "ַעִין תַּ   . "ַמּמָ
  
ׁש " ךְ  "ַמּמָ ְעּתָ    ?!ָסְלָקא ּדַ

י ֵאי ַרּבִ ּנָ ָכל ָהֵני ּתַ    ?!ֱאִליֶעֶזר ֵלית ֵליּה ּכְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ֶעֶבד.  ִמין אֹותֹו ּכְ ֵאין ׁשָ   לֹוַמר, ׁשֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַמאן?  א ּכְ   ֶאּלָ
ֶבן חֹוִרין ֵמי?ּבֶ  - ?ּכְ    !ן חֹוִרין ִמי ִאית ֵליּה ּדְ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ

יק.   ּזִ ּמַ א ּבַ ק, ֶאּלָ יּזָ ּנִ ִמין אֹותֹו ּבַ ֵאין ׁשָ   לֹוַמר, ׁשֶ
   

  
  

  רש"י
. עינו של מזיק אלא במזיק

שיימינן כמה הוא שוה לימכר 
עכשיו וכמה הוא יפה בלא עין 
והיינו ממש דקאמר עינו של 
מזיק נישומה תחת עינו של 

   ניזק:
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        פד, אפד, אפד, אפד, א
ָינֹוָקא, ְקַטע ְיָדא ּדְ    ַההּוא ֲחָמָרא ּדִ

יּה  מּוֵאלּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ ר ׁשְ א ּבַ ּפָ   , ַרב ּפַ
ָבִריםִזילּו ׁשוֹ  :ָאַמר ְלהוּ  ָעה ּדְ    .מּו ֵליּה ַאְרּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ה"ְוָהא ֲאַנן  ָ ַנן!  "ֲחִמׁשּ   ּתְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֶזק ָקָאִמיָנא.    ְלַבר ִמּנֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

  ְוָהא ֲחמֹור הּוא, 
א ֶנֶזק!  ם ֶאּלָ ּלֵ   ַוֲחמֹור ֵאינֹו ְמׁשַ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

  ֵקיּה. ִזילּו ׁשֹומּו ֵליּה ִנזְ 
  

ְייֵמיּה!  ֵעי ְלִמׁשַ א ּבָ ַעְבּדָ   ְוָהא ּכְ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
א.  ַעְבּדָ ְיימּוהּו ּכְ   ִזילּו ׁשַ

  
ָינֹוָקא:    ָאַמר ְלהּו ֲאבּוּה ּדְ

ָתא.  יּה ִמיּלְ ִזיָלא ּבֵ ֵעיָנא, ּדְ   ָלא ּבָ
  

  ָאְמרּו ֵליּה: 
יַבּתְ ֵליּה ְלָינֹוָקא!    ְוָהא ָקא ְמַחּיְ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

יִדילְ  יְסָנא ֵליּה ִמּדִ ֵדיל ְמַפּיֵ    .ִכי ּגָ
   

  

  רש"י
. וחמור אין משלם אלא נזק

איש  כדאמרינן בפ' ב' (דף כו.)
   בעמיתו ולא שור בעמיתו:

. והא קמחייבת ליה לינוקא
אתה חב ומריע לו שמוחל אתה 
על חבלותיו דהא תשלומין של 
תינוק הן ולא שלך כדתניא 
לקמן (דף פז:) קטנים יעשה 

   :להם סגולה
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        בבבב----פד, אפד, אפד, אפד, א
ָינֹוָקא,  ֲאַלס ְיֵדיּה ּדְ   ַההּוא ּתֹוָרא ּדַ

יּה    , ָרָבאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
א.  ַעְבּדָ ְיימּוהּו ּכְ   ָאַמר ְלהּו: ִזילּו ׁשַ

  
  ָאְמרּו ֵליּה: 

ֲאַמר:    ְוָהא ָמר הּוא ּדַ
ֶעֶבד ֵאין גּ  ֹום ּכְ יׁשּ ל ַהּנִ ָבֶבל! ּכָ   ֹוִבין אֹותֹו ּבְ

  
  ָאַמר ְלהּו: 
ִאי ּתָ לֹא ְצִריָכא    ַפס. ּדְ

  
  , ְלַטֲעֵמיּה ָרָבא 

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ׁשֹור,     ִנְזֵקי ׁשֹור ּבְ

ָאָדם,    ְוִנְזֵקי ׁשֹור ּבְ
ָבֶבל,    ּגֹוִבין אֹותֹו ּבְ

ָאָדם    ,ִנְזֵקי ָאָדם ּבְ
ׁשֹור   , ְוִנְזֵקי ָאָדם ּבְ

ָבֶבל. ֵאין ּגֹוִבין אוֹ    תֹו ּבְ
  

ָנא  ָאָדם"ַמאי ׁשְ ׁשֹור"וְ  ,"ִנְזֵקי ָאָדם ּבְ   לֹא? ּדְ  "ִנְזֵקי ָאָדם ּבְ
  

א "ֱאלִֹהים" ֵעיַנן, ְוֵליּכָ    .ּבָ
  
ׁשֹור" ָאָדם"וְ  "ִנְזֵקי ׁשֹור ּבְ   ,ַנִמי "ׁשֹור ּבְ

ֵעיַנן   פד,ב א!  ,"ֱאלִֹהים" ּבָ   ְוֵליּכָ
  

א ָנא  ,ֶאּלָ   ? "ָאָדםׁשֹור ּבְ "וְ  "ׁשֹורׁשֹור ּבְ "ַמאי ׁשְ
ִליחּוַתְייהּו ָקא ָעְבִדיַנן ׁשְ    ,ּדִ

ֲהָוה     .הֹוָדאֹות ְוַהְלָואֹותַא ִמיֵדי ּדַ
  
ָאָדם" ׁשֹור"וְ  "ָאָדם ּבְ ִליחּוַתְייהּו ָקא ָעְבִדיַנן "ָאָדם ּבְ    ,ַנִמי ׁשְ

ֲהָוה    הֹוָדאֹות ְוַהְלָואֹות! ַא ִמיֵדי ּדַ
  

   :ָאְמִרי
י ָקא ָעְבִדיַנן ׁשְ  יּה, ּכִ ַגּוֵ ִקים ָלן ּבְ ִמיֵדי ּדְ   ִליחּוַתְייהּו ּבְ

ִמיֵדי  יּה ּדְ ּבְ ַגּוֵ ִליחּוַתְייהוּ  - לֹא ִקים ָלן ּבְ    .לֹא ָעְבִדיַנן ׁשְ
  

   :ָאְמִרי
ׁשֹור" ָאָדם"וְ  "ׁשֹור ּבְ יּה ַנִמי  "ׁשֹור ּבְ ַגּוֵ   !לֹא ִקים ָלן ּבְ
  

א    :ֶאּלָ
ִני ּתֹוָרא  ּבְ ׁשּוָקאּפֹוק ֲחֵזי ֵהיָכא ִמְזּדַ    .ּבְ

  
ָאָדם" ׁשֹור"וְ  "ָאָדם ּבְ    ,ַנִמי "ָאָדם ּבְ

ׁשּוָקאּפֹוק ֲחֵזי ֵהיָכא ִמזְ  י ּבְ ִני ַעְבּדֵ ּבְ   !ּדַ
  

  ְועֹוד, 
ֶפל לּום ּכֶ ׁשְ ה ,ּתַ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּום ַאְרּבָ ִליחּוַתְייהּו!  ,ְוַתׁשְ ִקיֵצי, ַנֲעֵבד ׁשְ   ּדְ

  
  

  רש"י
   . לעס וכסס:דאלס

. הואיל ודבר כל הנישום כעבד
שאין קצוב הוא אין גובין אותו 

   מא מפרש לקמן:בבבל וטע
. הכי אמר להו שומו דאי תפס

ליה והיום או למחר אם יתפס 
   משלו יעכבנו:

. נזקי שור שבאו נזקי שור בשור
   לו על ידי השור:

. נזקין שבאו נזקי שור באדם
   לשור על ידי אדם:

. אדם שהוזק נזקי אדם בשור
על ידי שור דבעי למשיימיה 

  כעבדא:
. דהא כולהו אלהים בעינן

אלה המשפטים כתיבי  בפרשת
אדם באדם וכי יריבון אדם 
בשור וכי יגח ובההיא פרשה 
כתיב עד האלהים יבא דבר 
שניהם וקסבר אכולהו קאי 
והיינו מומחין וסמוכין ובבבל 
אין סמיכה כדאמר בסנהדרין פ' 
קמא (דף יד.) שור בשור ושור 
באדם נמי התם כתיבי שור 
בשור וכי יגוף שור וגו' שור 

ה שומרים התם באדם ארבע
   כתיבי ושליחות יד התם כתיב:
. מידי דהוה אהודאות והלואות

דאמר בפרק קמא דסנהדרין (ד' 
ג.) דלא בעינן מומחין שלא 
תנעול דלת בפני לווין הודאות 
הבא לידון בעדי הודאה שאמרו 
בפנינו הודה לו והלואות שבא 
לידון בעדי הלואה שאומרים 

   בפנינו הלוה לו:
כגון הכא דבעינן . דלא קים לן

   למשיימיה:
תשלומי כפל נעבד 

. אלמה קיימא לן שליחותייהו
   דאין דנין דיני קנסות בבבל:
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   :ָאְמִרי
ִליח י ָקא ָעְבִדיַנן ׁשְ ָממֹוָנא –ּוַתְייהּו ּכִ    ,ּבְ

ְקָנָסא  ִליחּוַתְייהוּ  -ּבִ    .ָלא ָעְבִדיַנן ׁשְ
  
ָאָדם" ִליחּוַתְייהּו!  "ָאָדם ּבְ ָממֹוָנא הּוא, ַנֲעֵבד ׁשְ   ּדְ
  

ִליחּוַתְייהּו  י ָקא ָעְבִדיַנן ׁשְ ִכיָחא,  - ּכִ ׁשְ ָתא ּדִ ִמיּלְ   ּבְ
ָאָדם" ִכיָחא  "ָאָדם ּבְ ָלא ׁשְ ִליחּוַתְייהוּ לֹא ָעְבִדינַ  -ּדְ    .ן ׁשְ
  

ת ּוְפָגם ִכיַח  ,ֲהֵרי ּבֹוׁשֶ ׁשְ ִליחּוַתְייהּו!  -ּדִ   ַנֲעֵביד ׁשְ
  

   :ָאְמִרי
  ָהִכי ַנִמי, 

ָהא  אּדְ ּפָ ע ְמָאה זּוֵזי  ַרב ּפַ י ַאְרּבַ ת. בלְ ַאְגּבֵ   ֹוׁשֶ
  

א! ִלְד ְוָהא ֵליֵתיּה  ּפָ   ַרב ּפַ
ַלח ֵליּה ּדְ  אׁשָ   , ַרב ַנְחָמןלְ  ַרב ִחְסּדָ

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

א:    ֶאּלָ
ִליחּוַתְייהּו  י ָעְבִדיַנן ׁשְ ִכיָחא -ּכִ ׁשְ ָתא ּדִ ִמיּלְ יס ,ּבְ יּה ֶחְסרֹון ּכִ    ,ְוִאית ּבֵ
ִכיָחא ׁשְ ָתא ּדִ יס,  ,ֲאָבל ִמיּלְ יּה ֶחְסרֹון ּכִ   ְוֵלית ּבֵ

ָת  ִכיָחאִאי ַנִמי ִמיּלְ ָלא ׁשְ יּה  ,א ּדְ יסְוִאית ּבֵ ִליחּוַתְייהוּ  -  ֶחְסרֹון ּכִ    .ָלא ָעְבִדיַנן ׁשְ
ךְ     :ִהְלּכָ

ָאָדם" יָון "ָאָדם ּבְ יס, ּכֵ יּה ֶחְסרֹון ּכִ ִאית ּבֵ ב ּדְ ִכיָחא ּדְ , ַאף ַעל ּגַ ִליחּוַתְייהוּ  - לֹא ׁשְ    .ָלא ָעְבִדיַנן ׁשְ
ת  ִכיָח  - ּבֹוׁשֶ ׁשְ ב ּדִ יס,  ,אַאף ַעל ּגַ יּה ֶחְסרֹון ּכִ ֵלית ּבֵ יָון ּדְ ִליחּוַתְייהוּ  - ּכֵ    .ָלא ָעְבִדיַנן ׁשְ

  
  
ָבֶבל? "ׁשֹורׁשֹור ּבְ "וְ     !ּגֹוִבין ּבְ

  : ָרָבאְוָהָאַמר 
יק  ִהּזִ ָבֶבל.  - ׁשֹור ׁשֶ   ֵאין ּגֹוִבין אֹותֹו ּבְ

  
יק ַמאן?  ַאּזֵ   ּדְ

יק ָאָדם, ַמאי ִאיְרָיא ׁשוֹ  ַאּזֵ יק ָאָדם ַנִמי ִאיֵליָמא ּדְ ַאּזֵ יק ָאָדם? ֲאִפיּלּו ָאָדם ּדְ ַאּזֵ ָבֶבלר ּדְ   ! ֵאין ּגֹוִבין אֹותֹו ּבְ
ָבֶבל!  יק ׁשֹור, ְוָקָתֵני: ֵאין ּגֹוִבין אֹותֹו ּבְ ַאּזֵ יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ   ֶאּלָ

  
  ָאְמִרי: 

  ם, ָת ּבְ  - ָהָתם 
מּוָעד.  -ָהָכא    ּבְ

  
  : ָרָבאְוָהָאַמר 

ָבֶב    ל! ֵאין מּוָעד ּבְ
  

  ָאְמִרי: 
יַעד ָהָתם ְוַאְייתּוּה ְלָהָכא.  ִאּיַ   ּדְ

  
ִכיָחא ִהיא,  ָלא ׁשְ ָתא ּדְ   ְוָהא ִמיּלְ

ִליחּוַתְייהּו!  ָלא ָעְבִדיַנן ׁשְ ִכיָחא ָהא ָאְמַרּתְ ּדְ ָלא ׁשְ ָתא ּדְ   ּוִמיּלְ
  

ָהָתם ְוִייֲעדּוּה ָהָכא.  ַנן ּדְ ֲאתּו ַרּבָ   ּדַ
  

ָלא  ָתא ּדְ ִכיָחא ִהיא, סֹוף סֹוף ִמיּלְ   ׁשְ

  רש"י
. דקא אדם באדם דממונא הוא

   מפחתיה מדמיה:
. שייך באונס ומפתה והוא ופגם

במקום נזק דאומדים כמה אדם 
רוצה ליתן בין שפחה בתולה 
לבעולה להשיאה לעבדו שיש לו 

וח ממנו אלמא ממונא קורת ר
הוא דאפחתה מכספא בושת 
לאו קנס הוא שהרי אין קצוב 

   אלא לפי המבייש והמתבייש:
. כדתנן צרם באזנו ד' מאה זוזי

תלש בשערו כו' במתני' (לקמן 
   דף צ.):

. בהמניח דשלח ליה רב חסדא
   את הכד (לעיל דף כז:):

. הודאה חסרון כיס ושכיח
   והלואה:

. ק אדםמאי איריא שור דאזי
   דלא שכיח לגמרי:

. דשכיח אפילו אדם דאזיק אדם
   טפי קאמר רבא דאין דנין:

. אין גובין דקיימא לן פלגא בתם
   נזקא קנסא בפ''ק (ד' טו:):

. דכיון דמנגיחות אין מועד בבבל
דתמות לא מייתינן ליה לבי 

   דינא היכי מייעד ליה:
. לבא שור והא לא שכיחא הוא

 מועד מארץ ישראל לבבל
ואמרינן לעיל במילתא דלא 

   שכיח לא עבדינן שליחותייהו:
. דשור בשור אלא כי קאמר רבא

   גובין בבבל:
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ִליחּוַתְייהּו!  ִכיָחא ָלא ָקא ָעְבִדיַנן ׁשְ ָלא ׁשְ ָתא ּדְ   ְוַאּתְ ָאַמְרּתָ ִמיּלְ
  

א,    ֶאּלָ
י ָקָאַמר ָרָבא  ן ְוֶרֶגל,  -ּכִ ׁשֵ   ּבְ

ָתן ִניְנהּו.  ּדְ  ִחיּלָ   מּוָעִדין ִמּתְ
  
  
   

  רש"י
. כגון שנתחכך בשן ורגל קאמר

בחבירו להנאתו והזיקו (והפילו 
על שור אחר) דהיינו תולדה דשן 
או שהזיק את שור חבירו בגופו 
דרך הילוכו שדחפו ולא כוון 

   דהוי תולדה דרגל:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א    ––––    פד, בפד, בפד, בפד, ב
וָ  -ַצַער " ּפּודּכְ ׁשַ ַמְסֵמ  ,ואֹו ּבְ   , ראֹו ּבְ
ה ַחּבּוָרה, [ ֵאינֹו עֹוׂשֶ   ַוֲאִפיּלּו ַעל ִציּפֹוְרנֹו ָמקֹום ׁשֶ

ךְ  ֶזה רֹוֶצה ִליּטֹול ִלְהיֹות ִמְצָטֵער ּכָ ּיֹוֵצא ּבָ ה ָאָדם ּכַ ּמָ   .]"אֹוְמִדין ּכַ
  
ְמקֹום ֶנֶזק "ַצַער" ּלא ּבִ ם ׁשֶ ּלֵ ּתַ א?  -  .ִמׁשְ ּנָ   ַמאן ּתַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
אי ִהיא.  ן ַעּזַ   ּבֶ

   :ַתְנָיאּדְ 
י"    אֹוֵמר: ַרּבִ
ה" ִוּיָ ה,  ֶנֶאְמָרה -  (שמות כא, כה) 253"ּכְ ִחיּלָ   תְּ

אי ן ַעּזַ    אֹוֵמר: ּבֶ
ה -  (שמות כא, כה) "ַחּבּוָרה" ִחיּלָ    ."ֶנֶאְמָרה תְּ
  

ְלִגי ַמאי ָקא ִמיּפַ    ?ּבְ
י ָסַבר:  ה"ַרּבִ ִוּיָ ַמע,  -  "ּכְ ּה ַחּבּוָרה ַמׁשְ ֵלית ּבָ   ּדְ

ַתב ַרֲח  ה"ּדִ ְלַגּלּוֵיי ֲעָלּה  -  "ַחּבּוָרה"ָמָנא ּכְ ִוּיָ ּה ַחּבּוָרה "ּכְ ִאית ּבָ   ִאין,  -  ּדְ
   .לֹא – לֹא ִאי
  

אי ָסַבר:  ה"ּוֶבן ַעּזַ ִוּיָ ַמע,  -  "ּכְ ּה ַחּבּוָרה ַמׁשְ ִאית ּבָ   ּדְ
ַתב ַרֲחָמָנא  ה"ּדִ ְלַגּלּוֵיי ֲעָלּה  -  "ַחּבּוָרה"ּכְ ִוּיָ ֵלית  "ּכְ ּה ַחבּ ּדְ   . ּוָרהּבָ

  
אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָרא,  ּבְ ָכא ִמְסּתַ ה, ִאיּפְ ַרּבָ   ַאּדְ
י" ה" אֹוֵמר ַרּבִ ִוּיָ ה "ּכְ ִחיּלָ   , "ֶנֶאְמָרה תְּ

ה"ָסַבר:  ִוּיָ ַמע,  "ּכְ ּה ַחּבּוָרה ַמׁשְ ִאית ּבָ   ּדְ
ַתב ַרֲחָמָנא  ה"ּדִ ְלַגּלּוֵיי ֲעָלּה  -  "ַחּבּוָרה"ּכְ ִוּיָ ֵלית - "ּכְ ּה ַחּבּוָרה ּדְ   . ּבָ

  
אי" ן ַעּזַ ה "ַחּבּוָרה" :אֹוֵמר ּבֶ ִחיּלָ   , "ֶנֶאְמָרה תְּ

ה"ָסַבר  ִוּיָ ַמע,  "ּכְ ּה ַחּבּוָרה ַמׁשְ ֵלית ּבָ   ּדְ
ַתב ַרֲחָמָנא  ה ּדִ ְלַגּלּוֵיי ֲעָלּה  -  "ַחּבּוָרה"ּכְ ִוּיָ ּה ַחּבּוָרה  -ּכְ ִאית ּבָ   לֹא,  - ִאין, ִאי לֹא  - ּדְ

ְסָקנָ    .א ַקְייִמיְוַאּמַ
  

  ִאי ַנִמי, 
י ָעְלָמא  כּוּלֵ ה"ּדְ ִוּיָ ּה ַחּבּוָרה - "ּכְ ִאית ּבָ ין ּדְ ַמע,  ,ּבֵ ּה ַחּבּוָרה ַמׁשְ ֵלית ּבָ ין ּדְ   ּבֵ

ְלִגי. כְ ּבִ ^ְוָהָכא    פה,א ה ָקִמיּפַ   ָלל ּוְפָרט ַהְמרּוָחִקים ֶזה ִמּזֶ
ְכָלל ּוְפָרט,  ִנין אֹותֹו ּבִ י ָסַבר: ֵאין ּדָ   ַרּבִ

ְכָלל ּוְפָרט.  ִנין אֹותֹו ּבִ אי ָסַבר: ּדָ   ּוֶבן ַעּזַ
  

יָמא    :ְוִכי ּתֵ
ה ִלי?  "ַחּבּוָרה" י ָלּמָ   ְלַרּבִ

  
  .  ְלָדִמים ְיֵתִרים
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 (שמות כא, כה) "כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה" 

  רש"י
. כי מתניתי' על צער שלא במקום נזק

   צפורנו דלא אפחתיה:
. רבי אומר כויה נאמרה תחילה בן ה''ג

   עזאי אומר חבורה נאמרה תחילה:
. והיינו כויה דלית בה חבורה משמע

דקאמר כויה לחודה נאמרה תחילה 
כלומר כויה שנאמר בפסוק תחילה היינו 

לו שומעין שיהא חייב על כויה גרידא אפי
בלא חבורה דליכא אלא צער לכך 
הוצרכה חבורה ללמד שאין חייב כלום 
עד שיהא חבורה עמה דכיון דמשלם רפוי 
משום חבורה משלם נמי צער אבל שלא 
במקום חבורה כגון על צפורן פטור דצער 
בלא נזק לא משלם דאי לאו משום הכי 
לא אצטריך חבורה דהשתא כויה בלא 

חבורה  חבורה שמעינן דחייב כל שכן
   שיש בה נזק:

בן עזאי סבר כויה דאית בה חבורה 
. והיינו דקאמר חבורה נאמרה משמע

תחילה כלומר מכויה האמורה ראשונה 
היינו שומעין שאין חייב אלא במקום 
שיש בה חבורה דסתם כויה יש בה 
חבורה לפיכך הוצרכה תורה לכתוב 
חבורה בהדיא דהשתא על כרחך כויה 

וחייב בצער  דרישא בלא חבורה היא
   בלא נזק כמתניתין:

. ומתניתין רבי היא ולא איפכא מסתברא
בן עזאי דלא עקרינן ליה מרבי דהוא 
סדרה ועוד דהכי מסתברא טפי דהא 
נאמרה דקאמרי רבי ובן עזאי אמסקנא 
דמילתא קיימי דמתוקמא בה דרשא 
דקרא ולאו אמשמעות קמא קאי דסוף 
המקרא עתיד להוציאו והכי קאמר רבי 

וף המקרא מוכיח לנו דכויה בלא ס
חבורה חייב הכתוב בתחילתו וצער 
משתלם שלא במקום נזק מאי טעמא 
כויה דאית בה חבורה משמע כתב 
רחמנא כו' ובן עזאי אומר סוף המקרא 
מוכיח לנו דחבורה נאמרה תחילה 
כלומר מסוף המקרא אנו למדין שכויה 
שחייב הכתוב בתחלתו אינה אלא אם כן 

רה מאי טעמא כויה (נאמרה יש עמה חבו
   תחילה) דלית בה חבורה משמע כו':

. האי נאמרה דקאמרי ואמסקנא קיימי
אסוף הדרשה ועיקרה שהיא עומדת 

  קיימי: 
. הכא נמי כויה נאמרה רבי סבר אין דנין

תחילה כלל דכויה משמע בין שיש עמה 
חבורה בין שאין עמה חבורה ואי הוי 

ה פרט חבורה סמיך ליה הוי דרשי חבור
ואין בכלל אלא מה שבפרט יש עמה 
חבורה אין אין עמה חבורה לא השתא 
דכתיב פצע בינתים לא דיינינן ולקמן 
פריך חבורה לרבי למה לי והיינו דקאמר 
כויה נאמרה תחילה כלומר מתחילת 
הפסוק אנו למדין שהוא חייב בכויה 
גרידא ולא נאמר סופו מוכיח שמתחילתו 

ה ואין דנין לא חייב אלא כשיש חבור
   ומתני' רבי היא:

. הואיל ומרישא שמעינן למה לי
   לתרוייהו:

. דאי לא כתיב אלא כויה לדמים יתרים
תחת כויה הוה אמרינן בין אית ביה 
חבורה בין לית ביה חבורה דמי כויה 
משלם אבל תרתי לא משלם קמ''ל 

  דמשלם תרוייהו
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        פה, אפה, אפה, אפה, א
ֶזה רֹוֶצה ִליּטֹול" ּיֹוֵצא ּבָ ה ָאָדם ּכַ ּמָ   , אֹוְמִדין ּכַ
ךְ [    ]."ִלְהיֹות ִמְצָטֵער ּכָ
  

ְמקֹום ֶנֶזק ְייִמיַנן?  -  ַצַער ּבִ   ֵהיִכי ׁשָ
  

מּוֵאלּדִ ֲאבּוּה ָאַמר    : ׁשְ
ה ָאָדם רֹוֶצה ִליּטֹול ִלְקטֹוַע לֹו ָידֹו.  ּמָ   אֹוְמִדין ּכַ

  
  ִלְקטֹוַע לֹו ָידֹו? 

א!  ָבִרים ִאיּכָ ה ּדְ ָ הּו ֲחִמׁשּ   לֹא ַצַער ְלחּוֵדיּה הּוא, ָהא ּכּוּלְ
  

ׁשּוְפָטֵני ָעְסִקיַנן    ?!ְועֹוד, ּבְ
  

א    :ֶאּלָ
טּוָעה.    ִלְקטֹוַע ָידֹו ַהּקְ

  
א,  טּוָעה ַנִמי לֹא ַצַער ְלחּוֵדיּה ִאיּכָ   ָידֹו ַהּקְ

א,  ת ִאיּכָ   ָהא ַצַער ּובֹוׁשֶ
ֵייּה ִלְכָלִבים! כְ ּדִ  ּדְ רֹו ְלִמׁשְ ׂשָ ַקל ִמּבְ ָתא ְלִמׁשְ   ִסיָפא ֵליּה ִמיּלְ
  

א:    ֶאּלָ
ה ָאָדם רֹוֶצה ִליּטֹול ִלְקטֹוַע  ּמָ ין ַסם ְלַסִייף אֹוְמִדין ּכַ ְלכּות, ּבֵ ב ַלּמַ    .לֹו ָידֹו ַהּמּוְכּתָ

  
  ָאְמִרי: 

יּה!  ֵקיל ּוְמַצֵער ַנְפׁשֵ   ָהָכא ַנִמי ָלא ׁשָ
  

א:    ֶאּלָ
ְלכּות ב ַלּמַ ן ִלְקטֹוַע לֹו ָידֹו ַהּמּוְכּתָ ה ָאָדם רֹוֶצה ִליּתֵ ּמָ ין ַסִייף לְ  ,אֹוְמִדין ּכַ   .ַסםּבֵ

  
ֵעי ֵליּה! ַהאי "ִליּטֹול", "ִליּתֵ    ן" ִמּבָ

  
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ה ַתן ,ִליּטֹול ֶזה ִמּזֶ ּנָ ֶ   ֶזה.   ַמה ׁשּ
   

  

  רש"י
. היכא דקטע צער במקום נזק

   ן לו דמיה:את ידו ונת
. את הצער הלא היכי שיימינן

יש לו לקוצצה בשביל הדמים 
   שנוטל:

. ומחוברת בגידין ידו הקטועה
צמותין ואינה ראויה לו 

   למלאכה:
. ידו המוכתבת בין סם לסייף

למלך לקוצצה בסם שאין שם 
צער כלל כמה רוצה ליטול 

   לקוצצה בסייף:
. כל ממון שבעולם הא לא שקיל

קוצצה וכאן כבר לצער נפשיה ל
   נעשה מעשה:

. לשליח כמה אדם רוצה ליתן
המלך מידו המוכתבת למלכות 
לקוטעה בסייף ויקטענה השליח 

   בסם:
. מן המזיק מה שנתן זה ליטול
   למלך:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א
אֹותוֹ ? ִרּפּוי" יב ְלַרּפְ הּו ַחּיָ   .ִהּכָ
  ָעָלה ּבֹו ְצָמִחים, [

ה  ּכָ יב,  - ִאם ֵמֲחַמת ַהּמַ   ַחּיָ
ה  ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ טּור –ׁשֶ    .]"ּפָ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה " ּכָ ָרה ַהּמַ ה ְוִנְסתְּ ּכָ אֹותוֹ  -ָעלּו ּבֹו ְצָמִחים ֵמֲחַמת ַהּמַ יב ְלַרּפְ ְבּתֹו,  ,ַחּיָ ֵמי ׁשִ ן לֹו ּדְ יב ִליתֵּ   ְוַחּיָ
ה  ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ אֹותוֹ  -ׁשֶ יב ְלַרּפְ יב ִלי ,ֵאינֹו ַחּיָ ְבּתוֹ ְוֵאינֹו ַחּיָ ֵמי ׁשִ ן לֹו ּדְ    .תֵּ

יַר    אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ּבִ
ה  ּכָ אֹותוֹ  -ַאף ֵמֲחַמת ַהּמַ יב ְלַרּפְ ְבּתֹו.  ,ַחּיָ ֵמי ׁשִ ן לֹו ּדְ יב ִליתֵּ   ְוֵאינֹו ַחּיָ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ְבּתֹו ּוְרפּוָאתוֹ     .ׁשִ

ֶבת  ׁשֶ יב ּבְ ַחּיָ ל ׁשֶ ִריּפּוי,  - ּכָ יב ּבְ   ַחּיָ
ֶבת  ׁשֶ יב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ ִריּפּויֵאינֹו  -ְוׁשֶ יב ּבְ   . "ַחּיָ

  
ְלִגי ַמאי ָקא ִמיּפַ    ?ּבְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ָיְתִבי ְוָקָאְמִרי ֵבי ַרב ּדְ ַנן ּבְ יְנהּו ְלַרּבָ ְחּתִ ּכַ    :ַאׁשְ
ְלִגי. ָהָכא ּבְ  ָנה ְלֶאֶגד ָקִמיּפַ ה ִניּתְ   ַמּכָ

ַנן ָסְבִרי:  ָנה ְלֶאֶגדַרּבָ ה ִניּתְ   . ַמּכָ
יוְ  ָנה ְלֶאֶגד, ְיהּוָדה ָסַבר: ַמכָּ  ַרּבִ   ה לֹא ִניּתְ

יב יּה ְקָרא ִמיַחּיַ ְתָנא ּבֵ    .ִריּפּוי ּדִ
ֶבת  יּה ְקָרא ּדְ ׁשֶ ָנא ּבֵ יב.  -לֹא ּתְ   לֹא ִמיַחּיַ

  
  ְוָאִמיָנא ְלהּו ֲאָנא: 

יב!  ָנה ְלֶאֶגד, ִריּפּוי ַנִמי לֹא ִמיַחּיַ ה לֹא ִניּתְ   ִאי ַמּכָ
  

א:    ֶאּלָ
ה ִני י ָעְלָמא ַמּכָ כּוּלֵ ָנה ְלֶאֶגדּדְ ָנה ְלֶאֶגד ְיֵתיָרה.  ,ּתְ   ְולֹא ִניּתְ

י יָון  ַרּבִ ָנה ְלֶאֶגד ְיֵתיָרהּדְ ְיהּוָדה ָסַבר: ּכֵ    :לֹא ִניּתְ
יּה ְקָרא  ְתָנא ּבֵ יב - ִריּפּוי ּדִ    ,ִמיַחּיַ

ֶבת  יּה ְקָרא ּדְ ׁשֶ ָנא ּבֵ יב -לֹא ּתְ    .לֹא ִמיַחּיַ
ְתָנא ּבֵ  יָון ּדִ ַנן ָסְבִרי: ּכֵ ִריּפּוי, ְוַרּבָ   יּה ְקָרא ּבְ

יב,  ֶבת ַנִמי ִמיַחּיַ ֶ   ַאׁשּ
ִאיְתַקׁש ְלִריּפּוי.    ּדְ

  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

יב,  ֶבת לֹא ִמיַחּיַ   ָסַבר: ׁשֶ
ַמֲעֵטיּה ַרֲחָמָנא    . (שמות כא, יט) 254""ַרקּדְ

  
ַנן?    ְוַרּבָ

  
ֲאָתא.  "ַרק" ה הּוא ּדַ ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ   ְלׁשֶ

  
ַנן ְתָרֵאי ּוְלַרּבָ ָאְמֵר  ,ּבַ    :יּדְ

ֶבת " ׁשֶ יב ּבְ ַחּיָ ל ׁשֶ ִריּפּוי,  - ּכָ יב ּבְ   ַחּיָ
ֶבת  ׁשֶ יב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ ִריּפּוי - ְוָכל ׁשֶ יב ּבְ   , "ֵאינֹו ַחּיָ

                                                           
254
  שבתו יתןַרק ַרק ַרק ַרק  

  רש"י
. דמחמת הצמחים דמי שבתו

   נפל למשכב:
ה''ג וחכמים אומרים שבתו 

. הקישן ורפואתו כל שישנו כו'
בשבת  הכתוב וזה שאין חייב

אינו חייב בריפוי ורבנן קמאי 
   מחייבי ליה לתרוייהו:

. נתנה רשות לנחבל נתנה לאגד
לאוגדה ולעטפה מפני צער הצנה 
ועולין הצמחים מחמת הבל 

   וחום האגד:
. רשות לאגד וזה לא נתנה

להנאתו אגד הלכך צמחים 
שעלו בה אין על המזיק 

   להתחייב עליהן:
   . דשנה עליו הכתוב:דתנא ביה

   . ת''ק:ורבנן
. רק לשלא מחמת המכה אתא

שעבר על דברי רופא כדמפרש 
   לקמן:
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יּה ְקָרא  ְתָנא ּבֵ ה ִלי?  - ִריּפּוי ּדִ   ָלּמָ
  

ֵבי  ֵעי ֵליּה ְלִכְדָתָנא ּדְ יִמיּבָ ָמֵעאל.  ַרּבִ   ִיׁשְ
ַתְניָ     :אּדְ

ֵבי " יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   אֹוֵמר:  ִיׁשְ
א"" יתַּ  - (שמות כא, יט) "ְוַרּפא ְיַרּפֵ ּנִ אן ׁשֶ אֹותִמּכָ   . "ן ְרׁשּות ְלרֹוֵפא ְלַרּפְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה, " ּכָ ָרה ַהּמַ ה ְוִנְסתְּ ּכָ ִאם ָעלּו ּבֹו ְצָמִחים ֵמֲחַמת ַהּמַ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

אֹותוֹ  יב ְלַרּפְ ַחּיָ ְבּתֹו? ְוַח  ,ׁשֶ ן לֹו ׁשִ יב ִליתֵּ   ּיָ
ְלמּוד לֹוַמר: א" תַּ ן ְוַרּפא ְיַרּפֵ ְבּתֹו ִיתֵּ   . (שמות כא, יט) "ַרק ׁשִ

ה?  ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ   ָיכֹול ֲאִפיּלּו ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:    , "ַרק"תַּ

י ר ְיהּוָדה ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ּבַ
טּור,  ה ּפָ ּכָ   ַאף ֵמֲחַמת ַהּמַ

ֱאַמר: ּנֶ    "."ַרק" ׁשֶ
  

ָאְמִרי  א ּדְ   ִאיּכָ
טּור" ה ּפָ ּכָ ְתָרֵאי ,ְלַגְמֵרי – "ַאף ֵמֲחַמת ַהּמַ ַנן ּבַ ַרּבָ    .ּכְ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
טּור" ה ּפָ ּכָ ֶבת – "ַאף ֵמֲחַמת ַהּמַ ִריּפּוי,  ,ִמׁשֶ יב ּבְ   ְוַחּיָ
  

ַמאן?    ּכְ
  

ֲאבּוּה.     ּכַ
   

  

  רש"י
. נתנה רשות לרופאים לרפאות

ולא אמרינן רחמנא מחי ואיהו 
   מסי:

תלמוד לומר שבתו יתן ורפא 
. שינה הכתוב בריפוי ירפא

לחייבו אף על הצמחים והקיש 
   שבת לריפוי:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א
  ָאַמר ָמר: 

ה? ָיכֹול ֲאִפילּ " ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ   ּו ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:    "."ַרק" תַּ

  
ה" ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ ֵעי ְקָרא -  "ׁשֶ    ?ּבָ
  

  י: ָאְמֵר 
ה"ַמאי  ּכָ ּלא ֵמֲחַמת ַהּמַ   ? "ׁשֶ

ְדַתְנָיא    :ּכִ
ְבֵרי רֹוֵפא" ָעַבר ַעל ּדִ ל ִמיֵני ְמִתיָקה,  ,ֲהֵרי ׁשֶ ַבׁש אֹו ּכָ   ְוָאַכל ּדְ

ּדְ  ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ ּכָ ין ַלּמַ   ַבׁש ְוָכל ִמיֵני ְמִתיָקה ָקׁשִ
ְרּגּוְתִני,  תֹו ּגַ   ְוֶהֱעָלה ַמּכָ

אֹותֹו?  יב ְלַרּפְ   ָיכֹול ְיֵהא ַחּיָ
ְלמּוד לֹוַמר:    "."ַרק" תַּ

  
ְרּגּוְתִני"ַמאי    ? "ּגַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִריְכָתא.    ָנאָתא ּכְ
  

  ַמאי ָאסּוֵתיּה? 
  

אָאָהָלא ְוִקיָרא ְוַקלְ     .ּבָ
  
  
  

  רש"י
   . בשר מת:נאתא כריכתא

   . אהלמ''י בלע''ז:אאהל
   . שעוה:וקירא
. רשינ''א שבחביות של וקלבא

  יין:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א
   .ָייְך ֲאָנאְוִאי ָאַמר ֵליּה: ָאְס 

א.  :ָאַמר ֵליּה  ַאְרָיא ַאְרּבָ ֵמית ֲעַלי ּכְ   ּדָ
  

ןְוִאי ָאַמר ֵליּה: ַמְייִתי ַמּגָ ן ּבְ ַמּגָ   .ָנא ָאְסָיא ּדְ
ן  ַמּגָ ן ּבְ ַמּגָ ן –ָאַמר ֵליּה: ָאְסָיא ּדְ ֶוה.  ַמּגָ   ׁשָ

  
   .ְסָיא ְרִחיָקאְוִאי ָאַמר: ַמְייִתיָנא ְלָך ָא 

  ָאְסָיא ְרִחיָקא ֵעיָנא ֲעִויָרא. :ָאַמר ֵליּה 
  

אי ,ְוִאי ָאַמר ֵליּה ֵהיָאְך: ַהב ִלי ְלִדיִדי   .ַוֲאָנא ָמֵסיָנא ַנְפׁשַ
אי ְטֵפי.  :ָאַמר ֵליּה  ְקַלּתְ ִמיּנַ ְך ְוׁשָ ַנְפׁשָ ַעּתְ ּבְ ׁשְ   ּפָ

  
ץ :ְוִאי ָאַמר ֵליּה    .קֹוץ ִלי ִמּקַ

ְך,  ָאַמר ֵליּה: ַנְפׁשָ ַעּתְ ּבְ ָפׁשְ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ
יק": ִליְוָקרּו  ּזִ    ."ׁשֹור ַהּמַ

   
  
  

  רש"י
. מזיק אסייך אנא ואי אמר ליה

אני מרפא אותך ואיני נותן דמי 
   אסייך:

   . ומוזיל גבי:אסיא רחיקא
. שעתיד לילך לדרכו עינא עוירא

ואין חושש אם עיור עינו של 
   זה:

. שירפא בחנם אסיא דמגן
   וקרובו הוא:

. דלא ניחא לי בהכי דאי כ''ש
פשעת בנפשך גנאי גדול הוא לי 

  דקרו לי שור המזיק: 
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        בבבב----פה, אפה, אפה, אפה, א
ָנא:    ּתָ

ָמקֹום ֶנֶזק" ִמין ּבְ ּלְ תַּ ן, ִמׁשְ   . "ְוכּוּלָ
  

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ֵמיּה  ַרב ְזִבידָאַמר  ְ   :ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ַצע"ָאַמר ְקָרא:  ַחת ּפָ ַצע תַּ ן ַצַע  -  )(שמות כא, כה "ּפֶ ְמקֹום ֶנֶזקִליּתֵ    .ר ּבִ

  
ֵעי ֵליּה     :ַהאי ִמּבָ

ֵמִזיד   פה,ב ָרצֹון ,ְלַרּבֹות ׁשֹוֵגג ּכְ   ! ְואֹוֶנס ּכְ
  

ן,    ִאם ּכֵ
ָפַצע"ִנְכּתֹוב ְקָרא  ַצע ּבְ ַצע"ַמאי  - "ּפֶ ַחת ּפָ ַצע תַּ   ? "ּפֶ

י.  ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

א ּפָ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ    :ַמרָא  ָרָבאּדְ ִמׁשּ
א""ְוַרּפָֹאַמר ְקָרא:  ָמקֹום ֶנֶזק.  -  (שמות כא, יט) א ְיַרּפֵ ן ְרפּוָאה ּבְ   ִליּתֵ

  
ֵבי  ֵעי ֵליּה ְלִכְדָתָנא ּדְ יַהאי ִמּבָ ָמֵעאל,  ַרּבִ   ִיׁשְ

ֵבי  ָתָנא ּדְ יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
א"" ָנה ְרׁשּות ְלרֹוֵפא ְלַרּפְ  - "ְוַרּפא ְיַרּפֵ יתְּ ּנִ אן ׁשֶ   ! "אֹותִמּכָ
  

ן, ִנְכּתֹוב ְקָרא  א"ִאם ּכֵ   !"ְורֹוֵפא ְיַרּפֵ
ּה  ַמע ִמיּנָ ְמקֹום ֶנֶזק.  :ׁשְ ן ְרפּוָאה ּבִ   ִליּתֵ

  
יּה ְקָרא  ֵעי ֵליּה ִלְכַדֲאָמַרן, ְלִמיְתֵני ּבֵ י ִמּבָ ּתִ ִריּפּויְוַאּכַ    !ּבְ

  
ן, ֵליָמא ְקָרא אֹו "ַרּפֹ  אא ַרּפֹ ִאם ּכֵ א ְיַרּפֵ א""ְוַרּפֹ ַמאי  - "א" אֹו "ְיַרּפֵ    ?א ְיַרּפֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ ְמקֹום ֶנֶזק.   :ׁשְ ן ְרפּוָאה ּבִ   ִליּתֵ
  
  

ְמקֹום ֶנֶזק,  ּלא ּבִ ַחּתְ ְלהּו ׁשֶ ּכַ ַמׁשְ ָלל ּדְ   ִמּכְ
ַחּתְ ְלהוּ  ּכַ ְמקֹום ֶנֶזק ֵהיִכי ַמׁשְ ּלא ּבִ    ?ׁשֶ

  
ְדָקָתֵני –ַצַער  ַמ " :ּכִ ּפּוד אֹו ּבְ ׁשַ ָוואֹו ּבְ ה ַחּבּוָרהַצַער ּכְ ֵאינֹו עֹוׂשֶ    ."ְסֵמר, ַוֲאִפיּלּו ַעל ִצּפֹוְרנֹו ָמקֹום ׁשֶ

ֵריּה  - ִריּפּוי  א ֲחִריָפא ְוַאְחְווֵריּה ְלִביׂשְ ֵאיב ֵליּה ִמיֵדי, ְוָסֵליק ְוַאְייֵתי ֵליּה ַסּמָ ֲהָוה ּכָ   ,ּדַ
ִביׂשְ  ְווָנא ּדְ א ְלַאְנקּוֵטיּה ּגַ ָצִריְך ְלאֹוְתֵבי ֵליּה ַסּמָ   ֵריּה. ּדְ

ֶבת  ֵליּה.  -ׁשֶ ִאיְנְדרֹוָנא ּוַבּטְ ַהְדֵקיּה ּבְ   ּדְ
ת  יּה  - ּבֹוׁשֶ ַאּפֵ ָרק ֵליּה ּבְ    .ּדְ

  
  

  רש"י
. בפ' שני (דף לרבות שוגג כמזיד

   כו:):
. דהוה כאיב ליה מידי וסליק

שהיה לו מכה בבשרו והיתה 
   מתרפא:

. הפכו ואחווריה לבשריה
   למראה צרעת:

   . סגרו במסגר:דהדקיה

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ֶבת" ּוִאין - ׁשֶ ִאיּלּו הּוא ׁשֹוֵמר ִקיׁשּ   . "רֹוִאין אֹותֹו ּכְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶבת" ּוִאין. - ׁשֶ ִאיּלּו הּוא ׁשֹוֵמר ִקיׁשּ    רֹוִאין אֹותֹו ּכְ

יןְוִאם ּתאַמר: ָלְקָתה  ת ַהּדִ    ?ִמּדַ
  

ְבָרא,  ח ַהאי ּגַ ִכי ִמיְתּפַ   ּדְ
ֵקילּדְ ָלאו ַאְגָרא  ּוִאין הּוא ׁשָ   !ׁשֹוֵמר ִקיׁשּ

ֵקיל ַאְגָרא ְווָלא ְוׁשָ ֵלי ּדַ א ּדָ    !ֶאּלָ
  

ֵקיל ַאְגָרא!  ,ִאי ַנִמי ִליַח ְוׁשָ ׁשָ   ָאֵזיל ּבְ
  

ין לֹא ָלְקָתה,  ת ַהּדִ   ִמּדַ
ּכְ  ֵמי ָידֹו ּוְדֵמי ַרְגלוֹ ׁשֶ    ."ָבר ָנַתן לֹו ּדְ

  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵמי ָידוֹ  - ָקַטע ֶאת ָידֹו     .נֹוֵתן לֹו ּדְ

ֶבת  ִא  - ְוׁשֶ ּוִאיןרֹוִאין אֹותֹו ּכְ   .יּלּו הּוא ׁשֹוֵמר ִקיׁשּ
ר ֶאת ַרְגלֹו  יּבֵ ֵמי ַרְגלוֹ  - ׁשִ    .נֹוֵתן לֹו ּדְ

ֶבת  ִאילּ  - ְוׁשֶ ַתחרֹוִאין אֹותֹו ּכְ   .ּו הּוא ׁשֹוֵמר ֶאת ַהּפֶ
א ֶאת ֵעינֹו  ֵמי ֵעינֹו,  -ִסיּמֵ   נֹוֵתן לֹו ּדְ

ֶבת  ִאיּלּו  - ְוׁשֶ ֵריַחִים הּוא ַמְטִחינוֹ רֹוִאין אֹותֹו ּכְ    .ּבְ
ֵמי כּוּלוֹ  -ֵחיְרׁשֹו    .  נֹוֵתן לֹו ּדְ

   
  

ֵעי     :ָרָבאּבָ
ר ֶאת ַרְגל ,ָקַטע ֶאת ָידֹו ְולֹא ֲאָמדּוהוּ  יּבֵ א ֶאת ֵעינֹו ְולֹא ֲאָמדּוהּו,  ,ֹו ְולֹא ֲאָמדּוהוּ ׁשִ   ִסיּמֵ

  ַמהּו?  -  ּוְלַבּסֹוף ֵחיְרׁשוֹ 
  

יָון  ֲהֵדי ֲהָדֵדי, ּדְ ִמי ָאְמִריַנן: ּכֵ יּה ּבַ ֵמי ּכּוּלֵ י ֵליּה, ְוָיֵהיב ֵליּה ּדְ ָנא ַסּגִ ַחד אּוְמּדָ   לֹא ֲאָמדּוהּו, ּבְ
ְלָמא ֲחָדא ֲחָדא ָאְמִדיַנן    ְוָיֲהִביַנן ֵליּה? אֹו ּדִ

  
יּה  ת  :ָנְפָקא ִמיּנֵ ָבֵעי ְלֵמיַתב ֵליּה ַצַער ּובֹוׁשֶ   ל ֲחָדא ַוֲחָדא. כָ ּדְ ּדְ

ֶבת ּדְ ְנִהי  יּה יוָ כֵ ּדְ ל ֲחָדא ַוֲחָדא ָלא ָיֲהִביַנן ֵליּה, כָ ּדְ ֵנֶזק ְוִריּפּוי ְוׁשֶ ֵמי ּכּוּלֵ ָקא ָיֵהיב ֵליּה ּדְ    ,ן ּדְ
ַקְטֵליּה ּדָ  ַמאן ּדְ יּה  ,ֵמיּכְ ֵמי ּכּוּלֵ    .ְוָהא ָיֵהיב ֵליּה ּדְ

ת ִמיַהת  תכָ ּדְ ַצַער ּובֹוׁשֶ ָהא ֲהָוה ֵליּה ַצַער ּובֹוׁשֶ    .ל ֲחָדא ַוֲחָדא ָיֵהיב, ּדְ
  

יְמֵצי לֹוַמר    :ְוִאם ּתִ
יָון  ֲהֵדי ֲהָדֵדי  ,לֹא ֲאָמדּוהוּ ּדְ ּכֵ יּה ּבַ ֵמי ּכּוּלֵ   ? ֲאָמדּוהּו ַמהוּ  - ָקא ָיֵהיב ֵליּה ּדְ

יָון  ֵעי ְלֵמיַתב ֵליּה, ּדַ ִמי ָאְמִריַנן: ּכֵ   ֲאָמדּוהּו ֲחָדא ֲחָדא ּבָ
יָון  ְלָמא ּכֵ ים ּדְ אֹו ּדִ ּלֵ יּה?  - לֹא ׁשַ ֵמי ּכּוּלֵ   ָיֵהיב ֵליּה ּדְ

  
יקוּ     .ּתֵ

   

  רש"י
כלומר לא . לקתה מדת הדין

שלם לו כל צרכו דהא כי מתפח 
האי גברא מחולי זה שנקטע 
(רגלו) לא אגרא דשומר 
קישואין שקיל אלא דויל דוולא 
ושקיל אגרא יתירא ונמצא שכל 

  ימי חליו אבד את זאת:
   . כי נקטעה (ידו):א''נ 

. אזיל בשליחותא ושקיל אגרא
יתירא ואיגלאי מילתא דלאו בר 

   שימור קישואין:
דין לא לקתה שכבר נתן מדת ה
. ולכשיתרפא אינו ראוי לו כו'

   לדלות ולילך בשליחות:
. עדיין הוא ראוי קיטע ידו

לשומר קישואין הלכך שבת כל 
ימי חליו נותן לו שכר שימור 

   קישואין:
. ושוב אינו ראוי שיבר את רגלו

לשמור קישואין שצריך להלך 
   סביב הגנה:

   . אין ראוי לכלום:חירשו
. בית ידו ולא אמדוהו קיטע את

דין ולא אמרו למזיק תן לו כך 
וכך ריפוי כך וכך שבת צער 
ובושת ואחרי כן שיבר את רגלו 

   קודם שיתרפא:
. ואע''ג דבנזק חדא חדא אמדינן

לא נפקא לן מינה מידי דהא 
סוף סוף כל שעה הולכין 
ופוחתין את דמיו הלכך בין 
אומד כולה בין אומד כל אחד 

   אחת היא: בפני עצמו מדה
נפקא מינה למיתב ליה צער 

. אבל ריפוי לא ובשת דכל אחד
שהרי לא נתרפא בינתים ושבת 
לא שהרי נותן לו דמי כל מה 
שהיה שוה מתחילה והרי הוא 

   עבדו:
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        פו, אפו, אפו, אפו, א    ––––    פה, בפה, בפה, בפה, ב
ֵעי  הּבָ   : ַרּבָ

ָדִמים, ַמהּו?  תֹו ּבְ ֶבת ַהּפֹוַחּתְ   ׁשֶ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
  
הּו ַעל ָידֹו ְוָצְמָתה ָידוֹ כְּ  ִהּכָ   ְוסֹוָפּה ַלֲחזֹור, ַמאי?  ,גֹון ׁשֶ

יָון    לֹא ָיֵהיב ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי,  - סֹוָפּה ַלֲחזֹור ּדְ ּכֵ
א ִמיַהת ַאְפֲחֵתיּה?  ּתָ ְלָמא ָהׁשְ   אֹו ּדִ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ֶהן ַחּבּוָרה" ה ּבָ ה ָאִביו ְוִאּמֹו ְולֹא ָעׂשָ ּכֶ    ,ַהּמַ
ּפּוִריםְוַהח יֹום ַהּכִ ֲחֵבירֹו ּבְ   ,ֹוֵבל ּבַ

ן   פו,א כּוּלָ יב ּבְ   . "ַחּיָ
  

ה ַחּבּוָרה"ַהאי  ֵמי"לֹא ָעׂשָ    ?, ֵהיִכי ּדָ
הּו ַעל ָידֹו ְוסֹופֹו ַלֲחזֹור, ְוָקָתֵני:  ִהּכָ גֹון ׁשֶ ן"ָלאו ּכְ כּוּלָ יב ּבְ   . "ַחּיָ

  
  ָאְמִרי: 

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ֵחיְר  גֹון ׁשֶ ה ּבֹו ַחּבּוָרהּכְ   .ׁשֹו, ְולֹא ָעׂשָ

  
הְוָהָאַמר    :ַרּבָ

  ֶנֱהָרג,  -ַהחֹוֵרׁש ֶאת ָאִביו 
לֹא ַחּבּוָרה ה ּבְ ר ַלֲחִריׁשָ ִאי ֶאְפׁשָ   ,ְלִפי ׁשֶ

אּוְדֵניּה!  ָדָמא ָנְפָלה ֵליּה ּבְ ָתא ּדְ   ִטיּפָ
  

א    ,ֶאּלָ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

חֹו.  יּלְ ּגִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  
י" חוֹ ּגִ ְעָיין.  "ּלְ   ִמֲהַדר ָהַדר, ְוַהְיינּו ּבָ
  

  ָאְמִרי: 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

א  כֹו ָנׁשָ ּסָ גֹון ׁשֶ   לֹא ָהַדר. ּדְ ּכְ
  

יּה  - ַצַער  ֵריׁשֵ ִאית ֵליּה ַקְרטֹוְפֵני ּבְ   ְוָצְווֵחי ֵמַהְנהּו ַקְרטֹוְפֵני.  ,ּדְ
ָבֲעָיא ֲאסּוֵיי.  - ִריּפּוי    ּדְ
ֶבת  ֲה  -ׁשֶ אּדַ ְוֵני ַאֵריׁשָ ָבֲעָיא ַמֲחֵוי ּגַ י כּוֵבי, ּדְ   ְולֹא ַמֲחֵוי ֵמָהְנהּו ַקְרטֹוְפֵני.  ,ָוה ַמְרִקיד ּבֵ

ת  ה.  - ּבֹוׁשֶ דֹול ִמּזֶ ת ּגָ   ֵאין ְלָך ּבֹוׁשֶ
  

ה,  ָבֲעָיא ֵליּה ְלַרּבָ ָתא ּדְ   ּוִמיּלְ
יָסא,  ֵיי ְלַהְך ּגִ יָטא ֵליּה ְלַאּבַ ׁשִ   ּפְ

  יָסא. ּוְלָרָבא ְלַהְך גִּ 
  

ַמר ִאּתְ    :ּדְ
הּו ַעל ָידֹו ְוָצְמָתה ְוסֹוָפּה ַלֲחזֹור,    ִהּכָ

ֵיי ה.  ַאּבַ ֶבת ְקַטּנָ דֹוָלה, ְוׁשֶ ֶבת ּגְ   ָאַמר: נֹוֵתן לֹו ׁשֶ
ָכל יֹום ָויֹום ָרָבאוְ  ּבְ ְבּתֹו ׁשֶ ֵמי ׁשִ א ּדְ   .ָאַמר: ֵאינֹו נֹוֵתן לֹו ֶאּלָ
  

  רש"י
. הכהו שבת הפוחתתו מדמים

מכה שהוא צריך לשבות 
ממלאכתו וסופו להיות שלם 
כבתחילה ואין כאן אלא שבת 

עכשיו בדמים שאם אבל פוחתו 
היה בא לימכר עכשיו היו דמיו 

   פוחתין:
. מי מחייב אפחת דמיו מהו

   דהשתא או לא:
'ט בלע''ז ַרִּבי. דשטריצמתה

לשון צומת הגידין מקום 
   שהגידין צומתין (חולין דף עו.):
. כיון דסופה לחזור לא יהיב ליה

   דמי ידו:
. דאין עליו ולא עשה בהן חבורה
עשה בהם חיוב מיתה עד שי

חבורה באלו הן הנחנקין 
  (סנהדרין דף פד:): 

   . חמשה דברים:חייב בכולן
. שיהא היזק בלא היכי דמי

   חבורה:
. דבאין לאו כגון שהכהו כו'

סופו לחזור ליכא למימר דכל 
   בלא חבורה סופו לחזור הוא:

. דאפחתיה מכספיה בלא שגלחו
   חבורה:

ה''ג גלחו מהדר הדר היינו 
מה לי שיער מה  . כלומרבעיין

לי יד הא בסופו לחזור מחייבת 
   ליה:
. סם המשיר את השער נשא

ואינו חוזר ואיכא נזק דהא 
   אפחתיה מכספיה דמום הוא:

. בקעים בקעים קרטופני
   חטטין:

. מכאיבים לו מצווחי ליה
   מחמת חוזק הסם:

. לצערא דהנך דבעי לאסויי
   קרטופני:

. לשון שבת דהוי מרקד בי כובי
  בחנויות:מרקד 

. מראה ניענוע דבעי אחוויי גווני
בראשו להראות מיני שחוק 
כדרך הליצנים דהשתא עד 
שיתרפא הנך קרטופני לא מצי 
מחוי ואע''פ שלא בטלו משאר 
מלאכה נותן לו שבת זו הואיל 

   ומלאכתו בכך:
   . דמי ידו:שבת גדולה

. כל ימים שיפול ושבת קטנה
למשכב רואין אותו כאילו הוא 

   קישואין:שומר 
. עד שיחזור שבכל יום ויום

לקדמותו נותן לו בכל יום כמו 
שנשכרים פועלים בשוק ולא 
כשומר קישואין דהא לרבא לא 

  יהיב ליה דמי ידו:
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        פו, אפו, אפו, אפו, א
ַמר    :ִאיּתְ

ל ֲחֵבירֹו, ַהּקֹוֵטַע ַיד ֶע    ֶבד ִעְבִרי ׁשֶ
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

דֹוָלה ֶבת ּגְ   ָלֶעֶבד,  - נֹוֵתן לֹו ׁשֶ
ה  ֶבת ְקַטּנָ   ָלַרב.  -ְוׁשֶ

  ָאַמר:  ָרָבא
ֵתן ָלֶעֶבד,    ַהּכל ִיּנָ

ירֹותוְ  ֶהן ַקְרַקע ְוָהַרב אֹוֵכל ּפֵ ַקח ּבָ    .ִיּלָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

יֵחת ֵאֶצל ַעְצ  יֵחת מֹו, ְוֵאֶצל ַרּבוֹ ּפִ    .לֹא ּפִ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

יּה  ַפְסֵקיּה ְלֵריׁש אּוּנֵ    ,ּדְ
   ,אֹו ְלֵריׁש ְנִחיֵריּה 

   .ַהּכל ְלַעְצמוֹ 
יֵחת ֵאֶצל ַרּבֹו  א  -ּפִ לּוְגּתָ ֵיי ְוָרָבא.  ּדְ ּפְ   ַאּבַ

  
    

  

  רש"י
ה''ג הקוטע יד עבד עברי של 

. קוטע ממש דאין סופו חבירו
   לחזור:

. שלא בטלו ואצל רבו לא פיחת
   ממלאכה:

ל רבו . אף אצפיחת אצל רבו
   כגון קיטע את ידו:
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        פו, אפו, אפו, אפו, א
יׁש " ּיֵ ְתּבַ יׁש ְוַהּמִ ת ַהּכל ְלִפי ַהְמַבּיֵ   . "ּבֹוׁשֶ
  

י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ
  

ילֹא     ,ֵמִאיר ַרּבִ
יְולֹא    ְיהּוָדה,  ַרּבִ

א  יֶאּלָ ְמעֹון ִהיא.  ַרּבִ   ׁשִ
  

ַתְנָיא    :255ּדְ
ְכֵסיֶה " ָיְרדּו ִמּנִ ֵני חֹוִרין ׁשֶ ִאיּלּו ֵהם ּבְ ן רֹוִאין אֹוָתן ּכְ   . םְוכּוּלָ

ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב.  ֵהן ּבְ   ׁשֶ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  הְיהּוָד  ַרּבִ
ָטן ְלִפי ָקְטנֹו.  דֹול ְלִפי גֹוְדלֹו, ְוַהּקָ   ַהּגָ

י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ְכֵסיֶהם,  ְרדּו ִמּנִ ּיָ ֵני חֹוִרין ׁשֶ ִאיּלּו ֵהם ּבְ יִרים רֹוִאין אֹוָתן ּכְ   ֲעׁשִ

ֶהן ּבָ חּוִתין ׁשֶ ּפְ ים ּכַ   . "ֲעִנּיִ
  

י?    ַמּנִ
יִאי  יׁש "ָתֵני ַמְתִניִתין ָק  - ֵמִאיר  ַרּבִ ּיֵ ְתּבַ יׁש ְוַהּמִ   , "ַהּכל ְלִפי ַהְמַבּיֵ

יוְ  ֲהֵדי ֲהָדֵדי ִניְנהּו.  ַרּבִ הּו ּבַ   ֵמִאיר: ּכּוּלְ
יְוִאי  יׁש ֶאת ַהּסּוָמא"ַמְתִניִתין ָקָתֵני:  -  ְיהּוָדה ַרּבִ יב,  ... ַהְמַבּיֵ   ַחּיָ

יְוִאיּלּו  ת" ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַרּבִ   . "סּוָמא ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ
א יָלאו  ,ֶאּלָ ְמעֹון ִהיא?  ַרּבִ   ׁשִ

  
יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ

י ָאַמר  יּכִ ת" :ְיהּוָדה ַרּבִ   , "סּוָמא ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ
יּה, ֲאָבל ְלֵמיְתָבא ֵליּה ָיֲהִביַנן ֵליּה.  ַקל ִמיּנֵ   ְלִמׁשְ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא ן ַח " :ְוָהא ִמּדְ ׁשֵ יׁש ֶאת ַהּיָ טּורַהְמַבּיֵ יׁש ּפָ ּיֵ ּבִ ן ׁשֶ יב, ְוָיׁשֵ   , "ּיָ

טוּ ' :ְולֹא ָקָתֵני יׁש ּפָ ּיֵ ּבִ   , 'רסּוָמא ׁשֶ
ָלל  ָנא ָהִכיּדְ ִמּכְ ָנא ָהִכי!  ,לֹא ׁשְ   ְולֹא ׁשְ

  
א  וְרּתָ א ְמַחּוַ יַמְתִניִתין  - ֶאּלָ ְמעֹון ִהיא.   ַרּבִ   ׁשִ
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  .מסורת הש"ס ע"פ גירסת המרש"ל 

  רש"י
   . עניים ועשירים:וכולן

. ואפילו את רואין אותן
   העשירים:

. ואין שמין את כאילו ירדו כו'
העני לפי עניותו להקל ולא את 
העשיר לפי עשרו שהרי אין 
לדמי בשתו סוף אלא כולן שוין 

   בכך:
. פחותים כפחותים שבהן

שבעניים להקל דכיון דעני הוא 
   קלה:בושתו 

. לקמן סומא אין לו בושת
   בשמעתין:

. דאיהו אלא רבי שמעון היא
   נמי לאו כי הדדי משוי להו:
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        בבבב- - - - פו, אפו, אפו, אפו, א
ָנא ְלָהא    ?ַמאן ּתְ

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
דֹול " יׁש ֶאת ַהּגָ ָטן ּוִבּיֵ יׁש ֶאת ַהּקָ ון ְלַבּיֵ ּוֵ ל ָקָטן.  - ִנְתּכַ ּתֹו ׁשֶ ֵמי בֹוׁשְ דֹול ּדְ   נֹוֵתן ַלּגָ

ן חֹוִרין  יׁש ֶאת ּבֶ יׁש ֶאת ָהֶעֶבד ּוִבּיֵ ל ֶעֶבד - ְלַבּיֵ ּתֹו ׁשֶ ֵמי בֹוׁשְ   . "נֹוֵתן ְלֶבן חֹוִרין ּדְ
י    ?ַמּנִ

  
ילֹא     ,ֵמִאיר ַרּבִ

יַר ְולֹא     ,ְיהּוָדה ּבִ
יְולֹא  ְמעֹון!  ַרּבִ   ׁשִ

  
ְך  ְעּתָ ְנָכִסים,  -  "ָקָטן"ָקא ָסְלָקא ּדַ דֹול"ָקָטן ּבִ ְנָכִסים,  - "ּגָ דֹול ּבִ   ּגָ

יִאי  ֲהֵדי ֲהָדֵדי ִניְנהוּ "ָהָאַמר  - ֵמִאיר  ַרּבִ הּו ּבַ   ! "ּכּוּלְ
  

יְוִאי  ת"ָהָאַמר:  -  ְיהּוָדה ַרּבִ   ! "ֵאין ַלֲעָבִדים ּבֹוׁשֶ
  

יְוִאי  ְמעֹון ַרּבִ יׁש ֶאת ֶזה "ָהָאַמר:  - ׁשִ יׁש ֶאת ֶזה ּוִבּיֵ ון ְלַבּיֵ ּוֵ טּור -ִנְתּכַ   , "ּפָ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ְקָטָלא,    ּכִ
ון ֵליּה, ּדְ ַמה ְקָטָלא ַעד  ּוֵ   ִמְתּכַ

ְכִתיב:  ון לֹו,  -  (דברים יט, יא) "ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו"ּדִ ּוֵ ְתּכַ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ת ַנִמי בּ  ין ֵליּה,  - ֹוׁשֶ ּוֵ ִמיּכַ   ַעד ּדְ

ְכִתיב יו" :ּדִ ְמֻבׁשָ ְלָחה ָיָדּה ְוֶהֱחִזיָקה ּבִ ון לֹו!  - (דברים כה, יא) "ְוׁשָ ּוֵ ְתּכַ ּיִ   ַעד ׁשֶ
  

יְלעֹוָלם    ְיהּוָדה,  ַרּבִ
יְוִכי ָקָאַמר  ת" :ְיהּוָדה ַרּבִ   ְלֵמיְתָבא ְלהּו,  -  "ֵאין ַלֲעָבִדים ּבֹוׁשֶ

הּו. ֲאָבל  ְייִמיַנן ּבְ ם, ׁשָ   ְלֵמיׁשַ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ
יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ   ֵמִאיר,  ַרּבִ

דֹול"ִמי ָסְבַרּתְ  ְנָכִסים,  - "ּגָ דֹול ּבִ ְנָכִסים?  - "ָקָטן"ּגָ   ָקָטן ּבִ
   !לֹא

דֹול" ׁש,  - "ּגָ דֹול ַמּמָ   ּגָ
ׁש.  -  "ָקָטן"וְ    ָקָטן ַמּמָ
  

ת ה ר ּבֹוׁשֶ   ּוא? ְוָקָטן ּבַ
  

  ִאין, 
ַדֲאַמר  אּכְ ּפָ    :ַרב ּפַ

ִמיְכְלמּו ֵליּה ּוִמיְכַלם    .ּדְ
ִמיְכְלמּו ֵליּה ּוִמיְכַלם^ָהָכא ַנִמי    פו,ב    .ּדְ

   
  

  רש"י
. במתניתין אין לעבדים בושת

   היא (דף פז.):
. נתכוון לבייש את זה כו' פטור

שמעון גבי  ַרִּבימדשמעינן ליה ל
קטלא באלו הן הנשרפין 
(סנהדרין דף עט:) נתכוון להרוג 

והרג את זה פטור הכא את זה 
נמי לא שנא דטעמא דהתם 
משום וארב לו הכא נמי כתיב 

   במבושיו:
. בכמה יתרצה עבד שיימינן בהו

זה ויעשו לו בושת זה ואותו 
   שומא יתן לבן חורין זה:

  . לקמן (ע''ב): כדאמר רב פפא
. דמיכלמו ליה ומיכלם

כשמזכירין לו בושת ומכלימין 
  אותו בה מצטער:

  



  """""החובל"החובל"החובל"החובל    ––––מסכת בבא קמא פרק ח' מסכת בבא קמא פרק ח' מסכת בבא קמא פרק ח' מסכת בבא קמא פרק ח' 

 
431

        פו, בפו, בפו, בפו, ב

ָנה             ִמׁשְ

ן  ׁשֵ יׁש ֶאת ַהּיָ יׁש ֶאת ַהּסּוָמא, ְוַהְמַבּיֵ יׁש ֶאת ֶהָערֹום, ַהְמַבּיֵ יב,  - ַהְמַבּיֵ   ַחּיָ
ּבִ  ן ׁשֶ יׁש ְוָיׁשֵ טּור.  -ּיֵ   ּפָ

יׁש  ּיֵ יק ּוּבִ ג ְוִהּזִ    :ָנַפל ִמן ַהּגַ
ֶזק,  יב ַעל ַהּנֶ   ַחּיָ

ין.   ּוֵ ֵהא ִמְתּכַ ּיְ ת, ַעד ׁשֶ   ּוָפטּור ַעל ַהּבֹוׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יׁשֹו ָערֹום " ּיְ יב,  - ּבִ   ַחּיָ

יׁשֹו  ּיְ יׁשֹו ָערֹום ְלּבִ ּיְ   . ָלבּוׁש ְוֵאינֹו ּדֹוֶמה ּבִ
ְרָחץ  ֵבית ַהּמֶ יׁשֹו ּבְ ּיְ יב,  - ּבִ   ַחּיָ

ֵבית ַה  יׁשֹו ּבְ ּיְ ּוקְוֵאינֹו ּדֹוֶמה ּבִ ׁשּ יׁשֹו ּבַ ְרָחץ ְלִבּיְ    ."ּמֶ
  
  

  ָאַמר ָמר: 
יב" יׁשֹו ָערֹום ַחּיָ ּיְ   . "ּבִ
  
ת הּוא? "ָערֹום" ר ּבֹוׁשֶ    !ּבַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
  ? "ָערֹום"ַמאי 

ְר  ֲאָתא ִזיָקא ּכַ יּה. ּדַ ֵליְנהּו ְטֵפי ּוַבְייׁשֵ   ִכיְנהּו ְלָמאֵניּה, ַוֲאָתא הּוא ּדָ
  
  
ְרָחץ " ֵבית ַהּמֶ יׁשֹו ּבְ ּיְ יב -ּבִ   . "ַחּיָ

ת הּוא? ר ּבֹוׁשֶ ְרָחץ ּבַ ית ַהּמֶ    !ּבֵ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָהר.   ב ַהּנָ יׁשֹו ַעל ּגַ ּיְ ּבִ   ׁשֶ

   

  רש"י
. בתמיה. ם בר בושת הואערו

כיון דאין מקפיד לילך ערום 
   בפני בני אדם מי הוי בר בושת:

. בני אדם עומדים בית המרחץ
   ערומים ואין להם בושת:
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        פו, בפו, בפו, בפו, ב
ֵעי  יּבָ ר ֶמֶמל ַרּבִ א ּבַ   : ַאּבָ

ן, ּוֵמת ּבִ  יׁשֹו ָיׁשֵ   ַמהּו?  -ּיְ
  

ֲעָיא ֵליּה?    ַמאי ָקִמּבָ
  

   :ַרב ְזִבידָאַמר 
ֲעָיא ֵליּה  יּסּוָפא הּוא :ָהִכי ָקִמּבָ ּום ּכִ יּסּוָפא ,ִמׁשּ    ,ְוָהא ִמית ֵליּה ְוֵלית ֵליּה ּכִ

ְלָמא ּום ִזילּוָתא הּוא, ְוָהא אֹוְזֵליּה? : אֹו ּדִ   ִמׁשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
  אֹוֵמר:  ֵמִאיר יַרּבִ "

ת,  ֵיׁש ָלֶהן -ֵחֵרׁש ְוָקָטן    ּבֹוׁשֶ
ת -ׁשֹוֶטה    . "ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ

  

ָלָמא  ׁשְ ּום ִזילּוָתא"ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ָקָתֵני ָקָטן,  -" ִמׁשּ   ַהְיינּו ּדְ
יּסּוָפא  ּום ּכִ א ִאי ָאְמַרּתְ ִמׁשּ ת הּוא? -ֶאּלָ ר ּבֹוׁשֶ    !ָקָטן ּבַ

  

א ַמאי  ּום ִזילּוָתא" –ֶאּלָ   ֲאִפיּלּו ׁשֹוֶטה ַנִמי!  - !?"ִמׁשּ
  

דֹוָלה ִמּזוֹ ָאְמִרי: ׁשֹוֶטה ֵאין ְלָך ּבֹוׁשֶ     .ת ּגְ
ּה  ל ָמקֹום ִניְפׁשֹוט ִמיּנָ ּום ִזילּוָתא הּוא, ּדְ ִמּכָ   ִמׁשּ

יּסּוָפא  ּום ּכִ ִאי ִמׁשּ יּסּוָפא הּוא? -ּדְ ר ּכִ    !ָקָטן ּבַ
ְד  אּכִ ּפָ ִמיְכְלמּו ֵליּה ּוִמיְכַלם. ּדְ  :ָאַמר ַרב ּפַ   ִמיְכְלמּו ֵליּה ּוִמיְכַלם, ָהָכא ַנִמי ּדְ

  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ֲעָיא ֵליּה  יֵדיּה הּוא, : ָהִכי ָקִמּבָ יּסּוָפא ּדִ ּום ּכִ   ִמׁשּ

ָחה?  ּפָ ת ִמׁשְ ּום ּבֹוׁשֶ ְלָמא ִמׁשּ   ְוָהא ָמֵיית ֵליּה, אֹו ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ת,  -ֵחֵרׁש ְוָקָטן "   ֵיׁש לֹו ּבֹוׁשֶ

ת -ׁשֹוֶטה    . "ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ
ָלָמא ׁשְ ָקָתֵני  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ָחה, ַהְיינּו ּדְ ּפָ ת ִמׁשְ ּום ּבֹוׁשֶ   . "ָקָטן"ִמׁשּ

א ִאי ָאְמַרּתְ  יֵדיּה  :ֶאּלָ יּסּוָפא ּדִ ּום ּכִ ת הּוא? ,ִמׁשּ ר ּבֹוׁשֶ    !ָקָטן ּבַ
  

ת  ּום ּבֹוׁשֶ א ַמאי? ִמׁשּ ָחה? ְב ּדְ ֶאּלָ ּפָ   ֵני ִמׁשְ
   !ֲאִפיּלּו ׁשֹוֶטה ַנִמי

  

דֹוָלה ִמּזֹו.  ת ּגְ   ׁשֹוֶטה ֵאין ְלָך ּבֹוׁשֶ
  

ּה  ל ָמקֹום ִניְפׁשֹוט ִמיּנָ ָחה, ּדְ ִמּכָ ּפָ ת ִמׁשְ ּום ּבֹוׁשֶ   ִמׁשּ
יּסּוָפא  ּום ּכִ ִאי ִמׁשּ יּסּוָפא הּוא? -ּדְ ר ּכִ    !ָקָטן ּבַ

  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
   .ִמיְכְלמּו ֵליּה ּוִמיְכַלםִאין, ּדְ 

  

   :ְוָהַתְנָיא
י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת,  -ֵחֵרׁש    ֵיׁש לֹו ּבֹוׁשֶ
ת,  -ׁשֹוֶטה    ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ

ָעִמים ֵאין לוֹ  -ָקָטן  ָעִמים ֵיׁש לֹו, ּפְ    ."ּפְ
  

ִמיְכְלמּו ֵליּה ּוִמיְכַלם - ָהא     ,ּדְ
ִמיְכְלמּו ֵליּה ְוָלא ִמיְכַלם - ָהא    .ּדְ

  רש"י
   . בייש אדם ישן:ביישו ישן

. מתוך שנתו ולא הכיר ומת
   בבשתו שעשה לו זה מהו:

   . חפיית פנים:כיסופא
. שמזלזל בו בפני רבים זילותא

   אף על פי שאינו שם על לבו:ו
  . בניחותא:והתניא
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        פז, אפז, אפז, אפז, א    ––––    ו, בו, בו, בו, בפפפפ
יׁש ֶאת ַהּסּוָמא, " ן [ַהְמַבּיֵ ׁשֵ יׁש ֶאת ַהּיָ יב,  - ְוַהְמַבּיֵ   ַחּיָ

יׁש  ּיֵ ּבִ ן ׁשֶ טּור –ְוָיׁשֵ   . ]"ּפָ
   

ילֹא כְּ ּדְ ַמְתִניִתין    ְיהּוָדה.  ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ת,  -סּוָמא    ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ

יְוָכְך ָהָיה  יֵבי ָגֻלּיֹות הְיהּוָד  ַרּבִ יֵבי ַמְלֻקּיֹות ,ּפֹוֵטר ִמַחּיָ ין ,ּוֵמַחּיָ ית ּדִ יֵבי ִמיתֹות ּבֵ   . "ּוֵמַחּיָ
  

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ַמר    ֵמֵעִדים זֹוְמִמין,  (דברים יט, כא) 257"ֵעיֶנָך" (דברים כה, יב) 256"ֵעיֶנָך"ּגָ
  סּוִמין לֹא,  - ַמה ָהָתם 
   .ין לֹאסּוִמ  -ַאף ָהָכא 

  
יֵבי ָגֻלּיֹות,    ֵמַחּיָ

ַתְנָיא    :ּדְ
לֹא ְראֹות"" ָרט ְלסּוָמא, - (במדבר לה, כג) "ּבְ    ּפְ

ְבֵרי  יּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
י    אֹוֵמר: ֵמִאיר ַרּבִ

  . "ְלַרּבֹות ֶאת ַהּסּוָמא
  

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ְיהּוָדה?  ַרּבִ
  

  ָאַמר ְלָך: 
ר ָיבֹ  ַער ַלְחטֹ א ֶאת ֵרֵעהּו בַ "ַוֲאׁשֶ   ֲאִפיּלּו סּוָמא, , וַ (דברים יט, ה) ב ֵעִצים"ּיַ

ַתב ַרֲחָמָנא  לֹא ְראֹות"ּכְ   ְלַמעּוֵטי.  (במדבר לה, כג) "ּבְ
  
יוְ    ֵמִאיר?  ַרּבִ
  

ַתב ַרֲחָמָנא לֹא ְראֹות" :ּכְ   ְלַמעּוֵטי,  (במדבר לה, כג) "ּבְ
ְבִלי ַדַעת" :ּוְכַתב ַרֲחָמָנא 258"ּבִ

   ,עּוֵטיְלַמ  (דברים יט, ד) 
א ְלַרּבֹות ֵאין ִמיעּוטָהֵוי ִמיעּוט ַאֵחר ִמיעּוט, וְ    .ַאַחר ִמיעּוט ֶאּלָ

  
יוְ    ְיהּוָדה?  ַרּבִ
  

ְבִלי ַדַעת"ַההּוא  ֲאָתא -  "ּבִ ין הּוא ּדַ ּוֵ ָרט ְלִמְתּכַ    .ּפְ
  

ין ית ּדִ יֵבי ִמיתֹות ּבֵ    ,ַחּיָ
יֵבי ָגֻלּיֹות. ֵמ  , יא)(במדבר לה 260"רֵצַח" במדבר לה, טז)( 259ֵצַח""רֹ ָאְתָיא    ַחּיָ

  
יֵבי ַמְלֻקּיֹות    ,ַחּיָ

ע"ָאְתָיא  ע"(דברים כה, ב)  261"ָרׁשָ ין.  (במדבר לה, לא) 262"ָרׁשָ ית ּדִ יֵבי ִמיתֹות ּבֵ   ֵמַחּיָ
  

                                                           
256
  ."לא תחוס עינך" 
257
  ."ולא תחוס עינך" 
258
ְבִלי ַדַעת"אשר יכה את רעהו """"  ְבִלי ַדַעת"ּבִ ְבִלי ַדַעת"ּבִ ְבִלי ַדַעת"ּבִ  ....ּבִ
259
  ."וימות רוצח הוא מות יומת הרוצח" 
260
  ."ונס שמה רוצח" 
261
  ."והיה אם בן הכות הרשע" 
262
 ."אשר הוא רשע למות" 

  רש"י
. דאמר סומא דלא כרבי יהודה

אין לו בושת אם בייש חבירו 
פטור ומתניתין קתני ישן שבייש 
פטור ובסומא לא תנא הכי 

   הלכך סומא חייב:
. כתיב (דברים בעדים זוממין

יט) לא תחוס עינך עליו בבושת 
נמי כתיב (שם כה) וקצותה את 

לא תחוס עינך עדים אי  כפה
אפשר בסומין דבעינן ראיה 
דאם לא ראה שקטע ידו של 

   חבירו היאך יעיד:
. משמע שהוא רואה בלא ראות

במקום אחר וכאן היה בלא 
   ראות:

. אתיא רוצח רוצח מחייבי גליות
במיתה כתיב (במדבר לה) לא 
תקחו כופר לנפש רוצח ובגלות 

   כתיב (שם) לנוס שמה רוצח:
כתיב (דברים כה) אם  .במלקות

בן הכות הרשע ובמיתה כתיב 
(במדבר לה) אשר הוא רשע 

  למות: 
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ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ת,    סּוָמא ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ
יְוֵכן ָהָיה    פז,א ּתֹוָרהּפ  ְיהּוָדה ַרּבִ ּבַ יִנים ׁשֶ ל ּדִ   . "ֹוְטרֹו ִמּכָ

  
יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ְיהּוָדה?  ַרּבִ

  
ה ּוֵבין ּגֹ ָאַמר ְקָרא:  ּכֶ ין ַהּמַ ְפטּו ָהֵעָדה ּבֵ ה""ְוׁשָ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ם ַעל ַהּמִ   , (במדבר לה, כד) ֵאל ַהּדָ
נֹו ּבְ  ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ה"ּכָ ם"ּוְב  "ַמּכֶ נוֹ  - "ּגֹוֵאל ַהּדָ ִטים"ּבְ  ֶיׁשְ ּפָ   , "ִמׁשְ
ֵאינֹו ּבְ  ל ׁשֶ ה"ּכָ ם"ּוְב  "ַמּכֶ ִטים"ֵאינֹו ּבְ  - "גֹוֵאל ַהּדָ ּפָ   . "ִמׁשְ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ת,    סּוָמא ֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ

יְוֵכן ָהָיה  ּתֹוָרה ְיהּוָדה ַרּבִ ל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ   . "ּפֹוְטרֹו ִמּכָ
  

ֵריּה ָאַמר  א ּבְ יׁשָ   : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ
יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ְיהּוָדה?  ַרּבִ

ִטים" :ָאַמר ְקָרא ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ְצֹות ַהֻחּקִ ה ַהּמִ    ,דברים ו, א)( "ְוֵאּלֶ
ִטים  ּפָ ִמׁשְ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ים,  - ּכָ ִמְצֹות ְוֻחּקִ נֹו ּבְ   ֶיׁשְ
ִטים ּפָ ִמׁשְ ֵאינֹו ּבְ ים.  ֵאינוֹ  -ְוָכל ׁשֶ ִמְצֹות ְוֻחּקִ   ּבְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ָאַמר יֲהָלָכה כְּ  :ֵמֵריׁש ֲהָוה ָאִמיָנא: ַמאן ּדְ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ
ְצֹות, ּדְ  טּור ִמן ַהּמִ   ָאַמר: סּוָמא ּפָ

ַנן    ָקא ָעְבִדיָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ
ְקִדיָנא ְוָקא ָעְבִדיָנא ִמְצֹות.  ָלא ִמּפַ   ַמאי ַטֲעָמא? ּדְ

ָמִעית ְלָהא  ׁשְ א ּדִ ּתָ יּדְ ְוָהׁשְ   ֲחִניָנא,  ַרּבִ
יָאַמר ּדְ    : ֲחִניָנא ַרּבִ

ה,  ה ְועֹוׂשֶ ֵאינֹו ְמצּוּוֶ י ׁשֶ ה ִמּמִ ה ְועֹוׂשֶ דֹול ַהְמצּוּוֶ   ּגָ
ָאַמר ִלי יֵאין ֲהָלָכה כְּ  :ַמאן ּדְ ַנן,  ַרּבִ   ְיהּוָדה, ָעְבִדיָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ

כִ  ְקִדיָנא ִאית ִלי ַאְגָרא ְטֵפי.  ַמאי ַטֲעָמא? ּדְ   י ִמּפַ
   

  

  רש"י
. וסומא הא כל שאינו במכה כו'

   אפיקתיה מדין מיתת בין דין:
. דהא כל שישנו במשפט כו'

   אפיקתיה מכלל ושפטו:
  . סגי נהור הוה:רב יוסף
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        פח, אפח, אפח, אפח, א    ––––    פז, אפז, אפז, אפז, א

ָנה             ִמׁשְ

ׁשֹור,  ָאָדם ִמּבְ   ֶזה חֹוֶמר ּבְ
ָהָאָדם  ֵמי ְוָלדֹות,  - ׁשֶ ם ּדְ ּלֵ ת, ּוְמׁשַ ֶבת ּובֹוׁשֶ ם ֶנֶזק, ַצַער, ִריּפּוי, ׁשֶ ּלֵ   ְמׁשַ

ֵמ  -ְוׁשֹור  א ֶנֶזק, ּוָפטּור ִמּדְ ם ֶאּלָ ּלֵ   י ְוָלדֹות. ֵאינֹו ְמׁשַ
  

ה ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמוֹ  ּכֶ ֶהן ַחּבּוָרה,  ,ַהּמַ ה ּבָ   ְולֹא ָעׂשָ
ּפּוִרים,  יֹום ַהּכִ ֲחֵבירֹו ּבְ   ְוחֹוֵבל ּבַ

ן כּוּלָ יב ּבְ   . ַחּיָ
ֶעֶבד ִעְבִרי  ְזַמן ׁשֶ  - ַהחֹוֵבל ּבְ ֶבת ּבִ ֶ ן, חּוץ ִמן ַהׁשּ ּכּוּלָ יב ּבְ ּלוֹ ַחּיָ   . הּוא ׁשֶ

ֶע  ל ֲאֵחִרים ַהחֹוֵבל ּבְ ַנֲעִני ׁשֶ ן.  -ֶבד ּכְ כּוּלָ יב ּבְ   ַחּיָ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ת.    ֵאין ַלֲעָבִדים ּבֹוׁשֶ
  

ִגיָעָתן ָרָעה,  -ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן    ּפְ
ֶהן  יב -ַהחֹוֵבל ּבָ    ,ַחּיָ

ֲאֵחִרים  ָחְבלּו ּבַ טּוִרין –ְוֵהם ׁשֶ    .ּפְ
ה  ָ ִגיָעָתן -ָהֶעֶבד ְוָהִאׁשּ   ָרָעה,  ּפְ

ֶהם  יב,  -ַהחֹוֵבל ּבָ   ַחּיָ
ֲאֵחִרים ְוֵהם ׁשֶ  טּוִרין - ָחְבלּו ּבַ   , ּפְ

ִמין ְלַאַחר ְזַמן,  ּלְ   ֲאָבל ְמׁשַ
ה ָ ה ָהִאׁשּ ְרׁשָ ְחֵרר ָהֶעֶבד  ,ִנְתּגָ תַּ ם.  - ִנׁשְ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   ַחּיָ

  
ֶהן ַחּבּוָרה,  ה ּבָ ה ָאִביו ְוִאּמֹו ְוָעׂשָ ּכֶ   ַהּמַ

תְוַהחֹוֵבל ּבַ  ּבָ ׁשַ    ,ֲחֵבירֹו ּבְ
ַנְפׁשֹו.  הּוא ִנּדֹון ּבְ ֵני ׁשֶ ן, ִמּפְ טּור ִמּכּוּלָ   ּפָ

  
ַנֲע  ֶעֶבד ּכְ ּלֹו ְוַהחֹוֵבל ּבְ ן - ִני ׁשֶ טּור ִמּכּוּלָ   .  ּפָ

   
ָמָרא             ּגְ

יּה  ָעא ִמיּנֵ יּבְ   : ַרבֵמ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ל ֲאֵחִריםַהחֹוֵב  ה ׁשֶ ַבת ְקַטּנָ ָלה ְלִמי? - ל ּבְ    ַחּבָ

  
ַבח ְנעּוִרים ָלָאב,  ַאְקֵני ֵליּה ַרֲחָמָנא ׁשֶ יָון ּדְ ֲאבּוּה ָהֵויִמי ָאְמִריַנן: ּכֵ ָלה ַנִמי ּדַ    ,ַחּבָ

ּה,  ְסּפָ ָהא ַאְפֲחָתּה ִמּכַ   ַמאי ַטֲעָמא? ּדְ
ֵעי ְלִמְמַסר ָלּה ְלמוּ  ִאי ּבָ ַאְקֵני ֵליּה ַרֲחָמָנא, ּדְ ַבח ְנעּוִרים הּוא ּדְ יְלָמא ׁשֶ ִחין ָמֵצי ָמַסר, אֹו ּדִ ה ׁשְ   ּכֵ

ּה  ל ּבָ ֵעי ִמְתַחּבֵ ִאי ּבָ יָון ּדְ ָלה, ּכֵ   ָלא ַקְנָייּה ֵליּה ַרֲחָמָנא?   ,ָלא ָמֵצי ָחֵביל ,ֲאָבל ַחּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה:    פז,ב
ָתה  ְלַבדּתֹוָרה ָלָאב ֶא ַה לֹא ִזּכְ ַבח ְנעּוִרים ּבִ א ׁשֶ    .ּלָ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

ֶעֶבד ִע " ן,  -ְבִרי ַהחֹוֵבל ּבְ כּוּלָ יב ּבְ   ַחּיָ
 ֶ ּלוֹ חּוץ ִמן ַהׁשּ הּוא ׁשֶ ְזַמן ׁשֶ   ! "ֶבת ּבִ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ֶבת  ׁשֶ ֲאבּוּה ָהֵוי. ּדְ מֹוֶדה ַרב ּבְ ְגרּות ּדַ ַעת ּבַ ה ָיֶדיָה ַעד ׁשְ   ַמֲעׂשֵ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
דֹול " ְבנֹו ּגָ ד -ַהחֹוֵבל ּבִ ן לֹו ִמּיָ   , ִיתֵּ

ְבנֹו ָקָטן  ה - ּבִ ה לֹו ְסגּוּלָ    .ַיֲעׂשֶ
ה  ִבּתֹו ְקַטּנָ טּור,  -ַהחֹוֵבל ּבְ   ּפָ

  רש"י
  מתני' 

. ושור אינו משלם אלא נזק
דף כו.) איש כדאמר בפ''ב (

   בעמיתו ולא שור בעמיתו:
. כדאמר ופטור מדמי ולדות

בשור שנגח את הפרה (לעיל דף 
   מב.) אנשים ולא שוורים:

. אין חייב עד מכה אביו ואמו
שיעשה בהן חבורה באלו הן 

   הנחנקין (סנהדרין דף פה:):
עבד ואשה שחבלו באחרים 

   . שאין להם מה לשלם:פטורים
ר נתגרשה האשה ונשתחר

   . וקנו נכסים:העבד
. שהרי מתחלה הן חייבין לשלם

חייבין אלא שאין להם מה 
לשלם שנכסי מלוג של אשה 
משועבדים לבעל לפירות 

   ולירושה:
  

  גמ' 
בבת קטנה של אחרים חבלה 

   . גדולה ודאי דידה הויא:למי
. דכתיב] [שבח נעורים לאב

בנעוריה בית אביה כל שבח 
נעורים לאביה אפי' כסף 

   ין שלו:קדוש
דאי בעי מסר לה אביה למוכה 

. דכתיב (דברים כב) את שחין
בתי נתתי לאיש הזה אלמא 
בידו לתתה למי שירצה הלכך 

   כסף קדושין נמי לאביה:
.דאין אדם לא מצי חביל בה

רשאי לחבול בבתו דהא 
ישראלית היא ועבר על לא 

   יוסיף פן יוסיף (דברים כה):
. מן השבת בזמן שהעבד שלו

עבד דאחר דנותן שבתו ולא ב
לרבו קתני מיהת דעבד עברי 
שלו פטור הואיל ומעשה ידיו 
שלו וה''נ כיון דבתו מעשה ידיה 
שלו לשקול שבת דידה וקשה 
לרב דאמר לא זיכתה תורה לאב 
אלא שבח נעורים בלבד דודאי 

   אפי' חבלות זיכתה לו:
. דיהבינן ליה מודה רב בשבת

   לאב:
ידי . לא זכי ליה רחמנא מבבנו

   אבל בבתו קטנה זכי ליה:
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א ּה  :ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ָחְבלּו ּבָ ן ְלָאִביָה  -ֲאֵחִרים ׁשֶ יִבין ִליתֵּ   ! "ַחּיָ
  

ֶבת.   ׁשֶ   ָהִכי ַנִמי ּבְ
   

  
ד"וּ  ן לֹו ִמּיָ דֹול ִיתֵּ    !?"ִבְבנֹו ּגָ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ָבָניו ּוִבְב " ל ֲאֵחִרים,ַהחֹוֵבל ּבְ    נֹוָתיו ׁשֶ

דֹוִלים  ד,  -ּגְ ן ָלֶהם ִמּיָ   ִיתֵּ
ים  ה.  - ְקַטּנִ ה ָלֶהם ְסגּוּלָ   ַיֲעׂשֶ

ּלֹו  ָבָניו ּוִבְבנֹוָתיו ׁשֶ טּור –ּבְ   ! "ּפָ
  

  ָאְמִרי: 
ָיא    !ָלא ַקׁשְ

אן  ְלָחנֹו,  -ּכָ ְסמּוִכים ַעל ׁשֻ ׁשֶ   ּכְ
אן  ְלָחנֹו.  -ּכָ ֵאין ְסמּוִכין ַעל ׁשֻ ׁשֶ   ּכְ

  
ְייָתא?  א ְלַקּמַ ַמאי אֹוִקיְמּתָ   ּבְ

ׁשֶ " ְלָחנוֹ ּבְ    ."ֵאין ְסמּוִכין ַעל ׁשֻ
   :ִאי ָהִכי, ֵאיָמא ֵסיָפא

ן ְלָאִביָה " יִבין ִליתֵּ ּה ַחּיָ ָחְבלּו ּבָ א ֲאֵחִרים ׁשֶ טּור, ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ה ּפָ ַטּנָ ִבּתֹו ַהּקְ   . "ַהחֹוֵבל ּבְ
ֵעי ְלֵמיַתב ָלּה, ּדְ    ָבֲעָיא ְמזֹוֵני! ְלִדיָדּה ּבָ

  
ָאַמר: ָיכֹול ָהַרב לֹוַמר ָלֶעֶבד י ְוֵאיִני ָזְנָך",  :ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ה ִעּמִ   "ֲעׂשֵ

ַנֲעִני,  ֶעֶבד ּכְ י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ
א ִזיל ְסַחר ֶוֱאכֹול,  י יֹוָמא ּוְלאֹוְרּתָ א ּכּוּלֵ ָאַמר ֵליּה: ֲעִביד ֲעִביְדּתָ   ּדְ

ְכִתיב:  ֲאָבל ֶעֶבד ִעְבִרי, ְך"ּדִ י טֹוב לֹו ִעּמָ ה  - (דברים טו, טז) "ּכִ ּתֶ ִמׁשְ ָך ּבְ ַמֲאָכל, ִעּמְ ָך ּבְ   !לֹא –ִעּמְ
ּתֹו!  ן ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ

  
ֵריּה ָאַמר ְד כִּ  אּדְ  ָרָבא ּבְ   : ַרב עּוּלָ

א ְלַהֲעָדָפהלֹא ִנְצְרָכה    . ֶאּלָ
א ְלַהֲעָדָפה.    ָהָכא ַנִמי לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

  
ַמ  א ְלַבְתַרְייָתאּבְ ְלָחנוֹ " :אי אֹוִקיְמּתָ ְסמּוִכין ַעל ׁשֻ   , "ּבִ

ה" ה ָלֶהם ְסגּוּלָ ים ַיֲעׂשֶ ד, ְקַטּנִ ן ָלֶהם ִמּיָ דֹוִלים ִיתֵּ אי? "ּגְ   , ַאּמַ
ֵעי ְלֵמיְתֵבי!    ַלֲאִביֶהם ּבָ

  
  ָאְמִרי: 

י ָקא ָקֵפיד  ָקא ָחֵסר -ּכִ ִמיֵדי ּדְ    ,ּבְ
ֲאָתא ֵמָעְלָמ  ִמיֵדי ּדַ    .לֹא ָקֵפיד -א ּבְ

  
ֵמָעְלָמא ָקָאֵתי ְלהּו     !ְוָקא ָקֵפיד - ְוָהא ְמִציָאה ּדְ

  
  ָאְמִרי: 

וּה  ַגּוָ גּוַפְייהּו ּבְ ָקָאֵתי ְלהּו ֵמָעְלָמא, ְוֵלית ְלהּו ַצֲעָרא ּדְ   ָקֵפיד  -ַרְווָחא ּדְ
גּוַפְייהוּ  ִאית ְלהּו ַצֲעָרא ּדְ ָלה ּדְ    .לֹא ָקֵפיד - ְלהּו ּוֵמָעְלָמא ָקָאֵתי  ,ֲאָבל ַחּבָ

  
גּוָפא ּוֵמָעְלָמא ָקָאֵתי ָלּה, ְוָקא ָקֵפיד!  :ְוָהא ָהָתם ִאית ָלּה ַצֲעָרא ּדְ   ּדְ

ָקָתֵני ן ְלָאִביָה " :ּדְ יִבין ִליתֵּ ּה ַחּיָ ָחְבלּו ּבָ א ֲאֵחִרים ׁשֶ   ! "ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
  
  
  

  רש"י
. אפי' למ''ד יכול הרב כו'

פלוגתא במסכת גיטין בפרק 
   שני:
. סבב ואכול חזור על סחר

הפתחים. ל''א סחר סבב לפתחי 
   העיר:

   . המותר על מזונותיה:להעדפה
. בפ' נערה דרבא בריה דרב עולא

   שנתפתתה (דף מג.):
. דמאי לאבוה בעי למיתבא ליה

חבל בהו איהו דמפטר  שנא כי
משבת משום דסמוכין על 
שולחנו כי חבלי בהו אחריני נמי 

   ליתבו ליה:
. ממונא כגון במידי דחסר ביה

היכא דחבל בהו איהו דנימא 
   ליה אנן זיל שלים:

. דתנן בשנים והרי מציאה
אוחזין (ב''מ דף יב:) מציאת בנו 
ובתו הקטנים הרי אלו שלו 

על ואוקימנא התם גדול וסמוך 
  שולחנו זהו קטן: 
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  ָאְמִרי: 
ָנא הּוא,  ַגְבָרא ַקְפּדָ   ָהָתם ּדְ

ָהא ֵאין ְלָחנוֹ  ּדְ    ,ְסמּוִכין ַעל ׁשֻ
ָאֵתי ְלהּו ֵמָעְלָמא  ִמיֵדי ּדְ   ָקֵפיד.  - ֲאִפיּלּו ּבְ

ָנא הּוא,  ְבָרא ַקְפּדָ ָלאו ּגַ   ָהָכא, ּדְ
ְלָחנֹו,  ָהא ְסמּוִכין ַעל ׁשֻ   ּדְ

י ָקא ָקֵפיד ָקא ָחֵסר ֵליּה,  - ּכִ ִמיֵדי ּדְ   ּבְ
ָאֵתי ְלהּו ֵמָעְלָמא  ִמיֵדי ּדְ    .לֹא ָקֵפיד -ּבְ

  
ה"ַמאי    ? "ְסגּוּלָ

  
א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

   .ֵסֶפר ּתֹוָרה
  

ר ַרב הּוָנא ה ּבַ   ָאַמר:  ַרּבָ
ְמֵרי.  יּה ּתַ ָאֵכיל ִמיּנֵ יְקָלא ּדְ   ּדִ

  
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ְוֵכן ָאַמר 
ָתה ּתֹוָרה ָלָאב ְלַבדֶא  ,לֹא ִזּכְ ַבח ְנעּוִרים ּבִ א ׁשֶ    .ּלָ

  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ִציָעה. ֲא    ִפיּלּו ּפְ
  
ִציָעה" ךְ  "ּפְ ְעּתָ    ?!ָסְלָקא ּדַ

יֲאִפיּלּו    פח,א א  ַרּבִ ֲעָיא ֵליּה ֶאּלָ ָלה, ֶאְלָעָזר לֹא ָקִמיּבָ ּה, ^ַחּבָ ְסּפָ ַאְפֲחָתּה ִמּכַ   ּדְ
ִציָעה  ֲעָיא ֵליּה! ּדְ ֲאָבל ּפְ ּה לֹא ָקִמיּבָ ְסּפָ   לֹא ַאְפֲחָתּה ִמּכַ

  
יָאַמר    : ר ֲחִניָנאיֹוֵסי ּבַ  ַרּבִ

ָפֶניָה, וְ  ָצָעּה ּבְ ּפְ ּה.  ׁשֶ ְסּפָ   ַאְפֲחָתּה ִמּכַ
   

  

  רש"י
. והרי בידו דאפחתיה מכספיה

   למוכרה:
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        פח, אפח, אפח, אפח, א
יב" ל ֲאֵחִרים ַחּיָ ַנֲעִני ׁשֶ ֶעֶבד ּכְ ן. [ ַהחֹוֵבל ּבְ כּוּלָ   ּבְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת   ."]ֵאין ַלֲעָבִדים ּבֹוׁשֶ

  
יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ְיהּוָדה?  ַרּבִ

  
י ִינָּ  :ָאַמר ְקָרא ו ִאיׁש ְוָאִחיו""ּכִ ים ַיְחּדָ ׁש לֹו ַאֲחָוה,  -  (דברים כה, יא) צּו ֲאָנׁשִ ּיֵ ִמי ׁשֶ   ּבְ

ֵאין לֹו ַאֲחָוה    .ָיָצא ֶעֶבד ׁשֶ
  

ַנן   ?ְוַרּבָ
  

ִמְצֹות   .ָאִחיו הּוא ּבְ
  

ה, לְ  א ֵמַעּתָ יֶאּלָ   ?!לֹא ַיֲהרֹוגוּ  זֹוְמֵמי ֶעֶבד ,ְיהּוָדה ַרּבִ
ְכִתיב:  יֶתם לֹו ּדִ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו""ַוֲעׂשִ ֲאׁשֶ    .(דברים יט, יט) ּכַ

  
תָאַמר  ָרָבאָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ָך" :ָאַמר ְקָרא ְרּבֶ ל ָמקֹום(דברים יט, יט) "ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמּקִ   ., ִמּכָ
  

ַנן ה, ְלַרּבָ א ֵמַעּתָ ר ְלַמְלכּות ,ֶאּלָ ׁשֵ   263!?ֶעֶבד ְיֵהא ּכָ
  

  ָאְמִרי: 
  ּוְלַטֲעִמיְך, 

י ְלָך ּתִ  ר ְלִדְבֵרי ַהּכליְקׁשֵ   !ּגֵ
  

א,    ֶאּלָ
ֶרב ַאֶחיךָ ָאַמר ְקָרא:  ַאֶחיךָ  - (דברים יז, טו) ""ִמּקֶ ּבְ    .ִמּמּוְבָחר ׁשֶ

  
ַנן ה, ְלַרּבָ א ֵמַעּתָ ר ְלֵעדּות ,ֶאּלָ ׁשֵ    !ְיֵהא ֶעֶבד ּכָ

ְכִתיב ֶקר ָעָנה ְבָאִחיו" :ּדִ ֶקר ָהֵעד ׁשֶ ה ֵעד ׁשֶ   .יח)(דברים יט,  "ְוִהּנֵ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
 ,   ֵעדּות ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ

ה:  ָ ַקל ָוחֹוֶמר ֵמִאׁשּ   ָאְתָיא ֵעדּות ּבְ
ָהל ּקָ ִהיא ְראּוָיה ָלבא ּבַ ה ׁשֶ ָ סּוָלה ְלֵעדּות,  ,ּוָמה ִאׁשּ   ּפְ

ָהל ּקָ ֵאינֹו ָראּוי ָלבא ּבַ סּול ְלֵעדּותֵא  ,ֶעֶבד ׁשֶ ּפָ ין ׁשֶ    !ינֹו ּדִ
  

ה ׁשֶ  ָ ִאׁשּ ן ֵאיָנּה ְראּוָיה ְלִמיָלה, ַמה ּלְ   ּכֵ
הּוא ָראּוי ְלִמיָלה!  ֶעֶבד ׁשֶ   ּתאַמר ּבְ

  
  ָקָטן יֹוִכיַח, 

סּול ְלֵעדּות.  ִמיָלה ְוּפָ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ   ׁשֶ
  

ִמְצֹות,  ֵאינֹו ּבְ ָקָטן ׁשֶ   ַמה ּלְ
הּוא ּבְ  ֶעֶבד ׁשֶ    !ִמְצֹותּתאַמר ּבְ

  
ה ּתֹוִכיַח,  ָ   ִאׁשּ

ִמְצֹות ָנּה ּבְ ׁשְ ּיֶ   ּוְפסּוָלה ְלֵעדּות.  ׁשֶ
  

                                                           
263
  (דברים יז, טו)ך מלך" "מקרב אחיך תשים עלי 

  רש"י
. עם יצא עבד שאין לו אחוה

   ישראל שאין בא בקהל:
. כל מצוה שאשה חייבת במצות

בה עבד חייב בה דגמר לה לה 
   מאשה:

. עדים שחייבוהו זוממי עבד
מיתת בית דין ונמצאו זוממין 
לא יהרוגו אלמה קים לן דעבד 

ישראל לענין מיתת ב''ד דתנן כ
במסכת מכות (דף ח:) וישראל 

   לוקה [וגולה] על ידי עבד:
. שלידתו והורתו תיקשי לך גר

בקדושה אפילו לרבי יהודה יש 
לו אחוה ופסול למלכות ואפילו 
לשוטר בעלמא אא''כ אמו 
מישראל בפרק החולץ ביבמות 

   (דף מה:):
. דאי לא עדות לא מצית אמרת

לא מאחיך תיתי נפקא לן פסו
   מק''ו:

. דכתיב גבי עדים פסולה לעדות
זוממין ועמדו שני האנשים 
ותניא בשבועות (דף ל.) בעדים 
זוממין הכתוב מדבר דמשמע 
אנשים ולא נשים קטן נמי 
מהכא נפקא לן דכתיב אנשים 
ולא קטנים ועוד דעדות שאי 
אתה יכול להזימה היא דלאו 

   בר עונשין הוא:



  """""החובל"החובל"החובל"החובל    ––––מסכת בבא קמא פרק ח' מסכת בבא קמא פרק ח' מסכת בבא קמא פרק ח' מסכת בבא קמא פרק ח' 
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ין    .ְוָחַזר ַהּדִ
ְרִאי ֶזה    ,לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ

ְרִאי ֶזה,    ְולֹא ְרִאי ֶזה ּכִ
ֶהן  ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ְצֹות ּוְפסּוִלין ְלָהִעיד,  - ַהּצַ ָכל ַהּמִ ן ֵאיָנן ּבְ ּכֵ   ׁשֶ

ְצֹות ּוָפסּול לְ  ָכל ַהּמִ ֵאינֹו ּבְ   ָהִעיד. ַאף ֲאִני ָאִביא ֶאת ָהֶעֶבד ׁשֶ
  

ן ֵאינֹו ִאיׁש,  ּכֵ ֶהם ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ   ַמה ּלְ
הּוא ּתֹ ֶעֶבד ׁשֶ   !ִאיׁש אַמר ּבְ
  

א:    ֶאּלָ
יֵתי  ְזָלןּתֵ   .ִמּגַ

  
ְרמּו לֹו,  יו ּגָ ן ַמֲעׂשָ ּכֵ ַגְזָלן ׁשֶ   ַמה ּלְ

יו גָּ ּתֹ ֵאין ַמֲעׂשָ ֶעֶבד ׁשֶ    !ְרמּו לוֹ אַמר ּבְ
  

א    :ֶאּלָ
ְזָלן יֵתי ִמּגַ   ּוֵמַחד ֵמָהַנְך.  ּתֵ

  
ֵריּה     :ָאַמר ָרִביָנאּדְ ָמר ּבְ

ִנים": ָאַמר ְקָרא ֵאין ָלֶהם ַחִייס  -(דברים כד, טז) "לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבָ י ָאבֹות ׁשֶ ִניםלֹא יּוְמתּו ַעל ּפִ   . ּבָ
ְדָאְמִרינַ  ְך ּכִ ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ִנים": ןּדְ ִנים, ּבְ  -  "לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבָ   ֵעדּות ּבָ

ֵניֶהםלֹ 'ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ִנים", ַמאי 'א יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבְ   ? "ּבָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ִנים. ּדְ ׁשְ ֵאין ָלֶהם ַחִייס ּבָ י ָאבֹות ׁשֶ   לֹא יּוְמתּו ַעל ּפִ

  
ה,  א ֵמַעּתָ   , (דברים כד, טז) "ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות"ֶאּלָ

ֵאין ָלֶהם ַחִייס ָאבֹות?ָהִכי ַנִמי:  ִנים ׁשֶ י ּבָ    !לֹא יּוְמתּו ַעל ּפִ
ר ָהִכי ַנִמי  א ּגֵ    ?!סּול ְלֵעדּותָפ ּדְ ֶאּלָ

  
   :ָאְמִרי

א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
ר, ְנִהי  ה ֵיׁש לֹו ַחִייס,  ,ֵאין לֹו ַחִייס ְלַמְעָלהּדְ ּגֵ   ְלַמּטָ

ה. ֵאין לֹו ַחִייס, לֹא ְלַמְעלָ ּדְ ְלַאּפּוֵקי ֶעֶבד    ה ְולֹא ְלַמּטָ
  

ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ סּול ְלֵעדּות,  :ּדְ ר ּפָ   ּגֵ
ֵניֶהםלֹ 'ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ִנים,  'א יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבְ ֵעדּות ּבָ   ְלִכְדָאְמִריַנן: לֹא יּוְמתּו ּבְ
ְמַעּתְ ִמינָּ "ָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹותוּ "ְוִנְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ׁשָ ֵרי: , ּדְ   ּה ּתְ

ֵעדּות ָאבֹות,  -ֲחָדא  ִנים ּבְ   לֹא יּוְמתּו ּבָ
ֵאין ָלֶהם ַחִייסלֹא יּוְמתּו ַעל ּפִ  -ְוִאיָדְך     .ָאבֹות י ָבִנים ׁשֶ

ר:  ַקל ָוחֹוֶמר ִמּגֵ   ְוֶעֶבד ָנְפָקא ֵליּה ּבְ
ר  ה ֵיׁש לֹו ַחִייּדְ ְלַמְעָלה הּוא ּדִ ּוַמה ּגֵ סּול ְלֵעדּות,  -ס ֵאין לֹו ַחִייס, ֲאָבל ְלַמּטָ   ּפָ

ה  ֵאין לֹו ָחִייס לֹא ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמּטָ סּול ְלֵעדּות?  - ֶעֶבד ׁשֶ ֵהא ּפָ ּיְ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
ָכַתב ַרֲחָמָנא  א ִמּדְ ִנים"ֶאּלָ   , "לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבָ

ִנים, ּדְ  ֵאין לֹו ַחִייס ּבָ י ָאבֹות ׁשֶ ַמע: לֹא יּוְמתּו ַעל ּפִ   ַמׁשְ
ה  ֵאין לֹו ַחִייס לֹא ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמּטָ ּה: ֶעֶבד ׁשֶ ַמע ִמיּנָ סּול ְלֵעדּות, ּדְ הּוא  -ׁשְ   ּפָ

יָון  ר ּכֵ ה ּדְ ֲאָבל ּגֵ ר ְלֵעדּות.  - ֵיׁש לֹו ַחִייס ְלַמּטָ ׁשֵ   ּכָ
  

יָמא: ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא    , 'ים לֹא יּוְמתּו ַעל ֲאבֹוֵתיֶהםּוָבנִ 'ְוִכי ּתֵ
ה ִלי ְכַתב ַרֲחָמָנא  ָלּמָ ַמעּדְ , "ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות"ּדִ ֵאין ָלֶהם ַחִייס ָאבֹות? ַמׁשְ י ָבִנים ׁשֶ   : לֹא יּוְמתּו ַעל ּפִ

  
ַתב ּדְ ַאְייֵדי  ִנים"ּכָ ַתב ַנִמי"לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבָ   .  "ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות" :, ּכָ

   
  

  רש"י
. אלא במקצת מצותאינן בכל ה

דהא אשה מחוייבת בלאוין 
   ועונשין וקטן ישנו במילה:

. ולא קרינא בהו שני שאין איש
   אנשים:

. דראוי לבא בקהל ופסול מגזלן
לעדות דכתיב (שמות כג) אל 
תשת ידך וגו' כלומר אל תשת 

   רשע דחמס עד:
. והצד השוה מגזלן וחד מהנך

שבהן שאינם זהירים בכל 
רשעו וזה מפני המצות זה מפני 

שלא נצטוה. חייס בנים יחס 
בנים. לא יומתו אבות על בנים. 
לא יומת שום אדם על פי מי 
שאין בנו מיוחס ונקרא על שם 

   אביו והיינו עבד:
. כוליה קרא לכדאמר דאי ס''ד

בסנהדרין (דף כז:) אתא לפסול 
   קרובים:

. מדשני לכתוב על בניהם
למכתב בנים סתמא ש''מ 

   תרתי:
ין לו חייס דכתיב וזרמת גר א

. ואע''ג דכתיב סוסים זרמתם
בלאדן בן בלאדן ה''מ בגיותן 
אבל נתגיירו הבנים לא נתיחסו 
אחר אביהם בפרק הבא על 

   יבמתו (יבמות דף סב.):
. בנו נקרא על יש לו חייס למטה

   שמו:
. דדרשינן דאי ס''ד גר נמי פסול

על אבות על בנים שאין להם 
לאשתנויי חייס אבות למה לי 

בתרוייהו לכתוב ברישיה על 
בניהם לפסול קרובים ובסיפיה 
לישתני ולכתוב סתמא על אבות 
ושמעינן תרתי מדלא כתיב על 

   אבותיהם:
. אלא מדכתב רחמנא על בנים

למפסל לעבד שמע מינה גר כשר 
   דתו ליכא קל וחומר:
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        פט, אפט, אפט, אפט, א    ––––    פח, אפח, אפח, אפח, א
ִגיָעָתן -  ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֶרׁש ֵח "    ".ָרָעה ּפְ
  

יּה  מּוֵאל ַרבּדְ ִאיּמֵ ר ׁשְ א ּבַ יֲהַות ְנִסיָבא ֵליּה לְ  ֵמַהְגרֹוְנָיא ַאּבָ א ַרּבִ   , ַאּבָ
יְנהּו ְלִנְכֵסי לְ  ַתְבּתִ אּכְ ר ַאּבָ מּוֵאל ּבַ ָרּה.  ַרב ׁשְ   ּבְ

ִכיָבא    פח,ב ׁשְ ַתר ּדִ מּוֵאל ַרבֲאַזל ^ּבָ ר ׁשְ א ּבַ יּה  ַאּבָ יּדְ ַקּמֵ ר ִיְרְמָיה ַרּבִ א ּבַ   , ַאּבָ
ִנְכֵסי.    אֹוְקֵמיּה ּבְ

  
י ֲאַזל  א ַרּבִ יּה  ַאּבָ ָתא ַקּמֵ ֲעָיאּדְ ֲאָמָרּה ְלִמיּלְ   , ַרב הֹוׁשַ
ֲעָיאֲאַזל  יּה  ַרב הֹוׁשַ   . ְיהּוָדה ַרבּדְ ֲאָמָרּה ַקּמֵ

  ָאַמר ֵליּה: 
מּוֵאלָהִכי ָאַמר    : ׁשְ
ה ׁשֶ  ָ קֹוחֹות. ָהִאׁשּ ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ י ַבְעָלּה ּוֵמָתה ַהּבַ ַחּיֵ ִנְכֵסי ְמלֹוג ּבְ ְכָרה ּבְ   ּמָ

  
יּה  י ּדְ ֲאָמרּוָה ַקּמֵ א ַרּבִ ר ַאּבָ   , ִיְרְמָיה ּבַ

  ָאַמר ְלהּו: ֲאָנא ַמְתִניָתא ָיַדֲעָנא, 
ְתַנן    :ּדִ

   ,ַהּכֹוֵתב ְנָכָסיו ִלְבנֹו ְלַאַחר מֹותוֹ "
ן ֵאי ְרׁשּות ָהָאב,  ,נֹו ָיכֹול ִלְמּכֹורַהּבֵ ֵהן ּבִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ן.  ,ְוָהָאב ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמּכֹור תּוִבין ַלּבֵ ֵהן ּכְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
מּות.  -ָמַכר ָהָאב  ּיָ   ְמכּוִרים ַעד ׁשֶ
ן  מּות ָהָאב ,ֵאין לֹו ַלּלֹוֵקַח  - ָמַכר ַהּבֵ ּיָ   . "ַעד ׁשֶ

י ָמֵיית ָאב ִמיָהא ִאית לֵ    יּה ַלּלֹוֵקַח, ּכִ
ב  י ָאב, ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ ַחּיֵ ן ּבְ ן. ּדְ ֵמת ַהּבֵ   לֹא ֲאתּו ִליֵדי ַהּבֵ

  
י כְּ  ן ָלִקיׁש,  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
  ָאַמר: ּדְ 

י ָהָאב  ַחּיֵ ן ּבְ ָנא ֵמת ַהּבֵ   ן, ֵב ּדְ לֹא ֲאתּו ִליֵדיּה ּדְ לֹא ׁשְ
ֲאתּו  ן, ּדַ י ַהּבֵ ַחּיֵ ָנא ֵמת ָהָאב ּבְ   ן, ֵב ּדְ ִליֵדיּה לֹא ׁשְ

  ָקָנה לֹוֵקַח. 
  

ַמר ִאּתְ    :ּדְ
י ָהָאב,  ַחּיֵ ן ּבְ י ָהָאב, ּוֵמת ַהּבֵ ַחּיֵ ן ּבְ   ָמַכר ַהּבֵ

י    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
   .ָקָנה לֹוֵקַח לֹא 

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
  ָקָנה לֹוֵקַח. 

  
י "    "לֹא ָקָנה לֹוֵקַח  :ָאַמר יֹוָחָנןַרּבִ

  : ָאַמר ָלךְ 
י  מּות ָהָאב" :ָקָתֵני ַמְתִניִתיןּכִ ּיָ ן לֹא ָקָנה לֹוֵקַח ַעד ׁשֶ   , "ָמַכר ַהּבֵ

ן. ּדְ ְוִכי ָמֵיית ָהָאב ִאית ֵליּה ַלּלֹוֵקַח,  ֲאתּו ִליֵדי ַהּבֵ י ָהָאב, ּדַ ַחּיֵ ן ּבְ   לֹא ֵמת ַהּבֵ
י ָהָאב,  ַחּיֵ ן ּבְ י ָמֵיית ּדְ לֹא ֲאתּו ִליֵדיּה ּדְ ֲאָבל ֵמת ַהּבֵ ן, ּכִ   ָאב ַנִמי ֵלית ֵליּה ַלּלֹוֵקַח. ּבֵ

ין: ַאְלָמא ָקא ָסַבר יֵדיּה ַזּבֵ ין ָלאו ּדִ י ַזּבֵ ֵמי, ְוּכִ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות ּכְ    .ִקְנַין ּפֵ
  
י " ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    ".ָקָנה לֹוֵקַח  :אֹוֵמר ׁשִ

י ָקָתֵני ַמְתִניִתין ן ֵאין ַלּלֹוֵקַח ַעד ׁשֶ " :ּכִ מּות ָהָאבָמַכר ַהּבֵ   , "ּיָ
י ָמֵיית ָאב ִמיַהת ִאית ֵליּה ַלּלֹוֵקַח,    ּכִ

י ָהָאב ַחּיֵ ן ּבְ ָנא לֹא ֵמת ַהּבֵ ֲאתּו ִליֵדיּה  ,ָלא ׁשְ    ,ןֵב ּדְ ּדַ
י ָהָאב  ַחּיֵ ן ּבְ ָנא ֵמת ַהּבֵ ֵבן ּדְ ְולֹא ׁשְ   ָקָנה לֹוֵקַח,  - לֹא ֲאתּו ִליֵדיּה ּדְ

  
  

  רש"י
. לאחר כתבתינהו לנכסי מלוג

   אבא: ַרִּבישנישאת ל
. אזל רב שמואל כיבאבתר דש

  כו':
. שהבעל יורש את הבעל מוציא

   אשתו והוא היה לוקח ראשון:
. מהיום ולאחר לאחר מותו

מותו שהגוף קנוי לבן מהיום 
אלא שהאב אוכל הפירות עד 

   יום מותו:
. לוקח אוכל מכורין עד שימות

פירות עד שימות האב וכשימות 
האב הולך הבן ומוציא מיד 

   הלקוחות:
הבן בחיי האב דאתו דלא מת 

. דמה מכר לו ראשון ליד הבן
   לשני כל זכות שתבא לידו:

. שהיו קנוין לאב קנין פירות
   לפירות:
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  ַאְלָמא ָקָסַבר: 
י ֵמיִקְנַין ּפֵ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ    ,רֹות ָלאו ּכְ

ין יֵדיּה ָקא ַזּבֵ ין ּדִ    .ְוִכי ָקא ַזּבֵ
  

א,  ּתָ   ַוֲאַנן ָהׁשְ
ין  י ּבֵ א ּוֵבין ַרב ְיהּוָדה, כְּ  ַרּבִ ר ַאּבָ יִיְרְמָיה ּבַ ן ָלִקיׁש ְסִביָרא ְלהוּ  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    .ׁשִ

  
י ְוָקָאַמר  א:  ַרּבִ ר ַאּבָ   ִיְרְמָיה ּבַ

ֵמי, ִאי ָס  ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות ּכְ ְך ִקְנַין ּפֵ ְעּתָ   ְלָקא ּדַ
י ָמֵיית ָא  ין ַהאי ,בּכִ י ָקא ַזּבֵ אי ִאית ֵליּה ַלּלֹוֵקַח? ּכִ י ָהָאב, ַאּמַ ַחּיֵ ן ּבְ ין ,ּוָמֵיית ַהּבֵ יֵדיּה ָקא ַזּבֵ    !?ָלאו ּדִ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ    :ֶאּלָ
ירֹות  ִק  -ִקְנַין ּפֵ ֵמיָלאו ּכְ    .ְנַין ַהּגּוף ּדָ

  
יּה     .ַרב ְיהּוָדהּדְ ֲאַהְדרּוּה ְלַקּמֵ

  ָאַמר ְלהּו: 
מּוֵאלָהִכי ָאַמר  ָנֵתנוּ ׁשְ    .: זֹו ֵאיָנּה ּדֹוָמה ְלִמׁשְ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ָכא:  ֵני ִאיּפְ ָלָמא ִאי ּתָ ׁשְ   , 'ַהּכֹוֵתב ְנָכָסיו ְלָאִביו'ּבִ
א ְלִמְפׁשַ  ּה ִאיּכָ ירֹות ּדְ : ט ִמיּנָ ֵמי -ִקְנַין ּפֵ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ    .ָלאו ּכְ

ָקָתֵני  א ּדְ ּתָ א ָהׁשְ ּום  - ..." ַהּכֹוֵתב ְנָכָסיו ִלְבנוֹ "ֶאּלָ   .ָראּוי ְליֹוְרׁשֹו הּואּדְ ִמׁשּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָרא א לֹא ָיֵרית ּבְ א, ַאּבָ ָרא ָיֵרית ַאּבָ    !?ַאּטּו ּבְ

א ֵריּה ָקא ָאֵתי.  ,ֶאּלָ   ְלַאְברּוִחיְנהּו ְלִנְכֵסי ִמּבְ
   .ָהָכא ַנִמי ְלַאְברּוִחיְנהּו ְלִנְכֵסי ֵמֲאחּוּה ָאֵתי

  
א ָנֵתנוּ "ַמאי  ,ֶאּלָ    "?ֵאיָנּה ּדֹוָמה ְלִמׁשְ

  
ּום  אִמׁשּ ַנת אּוׁשָ ּקָ    .ּתַ

  
י ָאַמר ּדְ  ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ

א ִהְתִקינּו, ָה  אּוׁשָ קֹוחֹות. ּבְ ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ ְעָלּה ּוֵמָתה, ַהּבַ י ּבַ ַחּיֵ ִנְכֵסי ְמלֹוג ּבְ ְכָרה ּבְ ּמָ ה ׁשֶ ָ   ִאׁשּ
  

ר ָאִביןָאַמר    , ַרב ִאיִדי ּבַ
ֵניָנא   :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ּתֹו ְוָנַתן יֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ּגֵ לֹוִני ׁשֶ ִאיׁש ּפְ ָתּה  "ְמִעיִדים ָאנּו ּבְ תּוּבָ     , ּכְ
ּתֹו,    פט,א ׁשְ ּמַ יו ּוְמׁשַ ְחתָּ   ַוֲהֵרי ִהיא תַּ

  ְוִנְמְצאּו זֹוְמִמין, 
ָתּה,  :ֵאין אֹוְמִרים תּוּבָ ל ּכְ מּו ּכָ ּלְ   ְיׁשַ

א  ָתּה ֶאּלָ תּוּבָ    .טֹוַבת ֲהָנַאת ּכְ
ָתּה?  תּוּבָ   ֵאיֶזהּו טֹוַבת ֲהָנַאת ּכְ

ל ז ה ׁשֶ תּוּבָ ּכְ ן, ּבַ ה ָאָדם רֹוֶצה ִליתֵּ ּמָ   ֹו, אֹוְמִדין ּכַ
ִאם ִנְתַאְרְמָלה ה ,ׁשֶ ְרׁשָ ְעָלּה וְ  ,אֹו ִנְתּגָ ה ּבַ ּנָ   . "ִאם ֵמָתה ִייָרׁשֶ

א,  ַנת אּוׁשָ ְך ֵליָתא ְלַתּקָ ְעּתָ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ְעָלּה?  ה ּבַ ּנָ אי ִייָרׁשֶ   ַאּמַ

ָתּה ְלַגְמֵרי!  תּוּבָ ין ּכְ ַזּבֵ   ּתְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִנְכֵסי ְמלֹוג ְרֶזליֹ ,ִאם ָאְמרּו ּבְ ִנְכֵסי צאן ּבַ    !?אְמרּו ּבְ

  

  רש"י
. דפסקינן כריש לקיש סבירא לן

הלכתא כריש לקיש בתלת חדא 
הא והחולץ למעוברת ומתנה 
באמצע בפרק החולץ (יבמות דף 

   לו.):
אלא לאו שמע מינה [כו'] לאו 

. הני נכסי מלוג הגוף דמיכקנין 
הקנויין בחייה לבעל לפירות לאו 
כקנין הגוף דמי ומתנתה מתנה 

   ואע''ג דמתה בחייו:
. לאחר מותו הכותב נכסיו לאביו

ומכר האב בחיי הבן ומת האב 
בחיי הבן ואמר לן ריש לקיש 
דקנה לוקח שמעינן מינה משום 
דקנין פירות שהן קנויין לבן לאו 

בל השתא כקנין הגוף דמי א
דלמא היינו טעמא דקנה לוקח 
אע''ג דלא אתי לידי דבן משום 
דראוי ליורשו הוא ואע''ג 
דבעלמא כקנין הגוף דמי הכא 
גופא ודאי אקני אב לבן בחייו 
למוכרן כשירצה דאי משום לאחר 
מיתה בלאו הכי הוה ירית ליה 
אבל רב שמואל בר אבא לא היה 
ראוי לירש את אמו אלא רבי 

   היה ראוי ליורשה:אבא בעלה 
. ואי הוה תני אבא לא ירית ברא

נמי איפכא הוה אמרת נמי טעמא 
   משום דראוי ליורשו הוא:

. על כרחך ברא דכתב נכסי אלא
לאבוה בני אית ליה והאי דכתב 
נכסי לאבוה לאברוחינהו מבני 
קאתי דכי מיית לא ירתו ליה בני 
אלא אבוה וכי הוה תני איפכא 

לוקח הוה אמרת התם דקני 
שלקחו מן האב הוה טעמא משום 
דקנין פירות שיש לו לבן לאו 
כקנין הגוף הוא וכי זבין אב 

   דידיה קזבין:
. הכותב נכסיו לבנו ודאי הכא נמי

בני אחריני אית ליה ולאברוחינהו 
מאחיו משאר בניו של אב הוא 
דכתב ליה ומדאמרינן קנה לוקח 
שמע מינה קנין פירות לאו כקנין 

   הגוף דמי:
. דאע''ג דבעלמא באושא התקינו

לאו כקנין הגוף דמי בעל בנכסי 
אשתו אלמוה רבנן לשעבודיה 

  משום איבה והוי כלוקח ראשון: 
. דאי ודאי והרי היא תחתיו

נתגרשה ע''י עדים אחרים כי 
משתכחי הנך עדים זוממין הוו 
משלמין לה כל כתובתה דהא בעו 
לאפסודי כולה מינה דקאמרי נתן 

תא שמא אינה עתידה לה אבל הש
ליטול כתובתה לעולם שמא 
תמות ויירשנה בעלה ונמצא שלא 
היו מפסידין אותה כלום לפיכך 
אין אומרים ישלמו לה כתובתה 
אלא אומדים כמה אדם רוצה 
ליתן לה מיד בכתובתה על הספק 
שאם נתארמלה או נתגרשה 
יטלנה הוא ואם תמות יירשנה 
בעלה והוא יפסיד מה שנתן 

לו יתנו לה העדים ודמים הל
דטובת הנאה זו מפסידין אותה 
מיד שאם תבא למוכרה בטובת 
הנאה זו לא תוכל טובת הנאה 

   כלומר דבר מועט:
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ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָתא ,טֹוַבת ֲהָנָאה ּה ִמיּלְ    :הֹוִאיל ַוֲאָתא ְלָיָדן, ֵניָמא ּבָ

ה ָהְוָיא.  ָ   טֹוַבת ֲהָנָאה ָלִאׁשּ
ַעל ָהְוָיא, ֵליְמרּו ָלּה ֵעִדים: ַמאי ַאְפַסִדיָנְך?  ְך ַלּבַ ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ   ּדְ

ַנּתְ ָלּה ִאי ֲהַות ְמזַ  ְך! לְ ּבְ ֵקיל ִמיּנָ ַעל ֲהָוה ׁשָ   טֹוַבת ֲהָנָאה, ּבַ
  

ְלָמןָאַמר    : ַרב ׁשַ
יָתא א ֶרַווח ּבֵ ִאיּכָ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

  ִהְלְכָתא: 
ה,  - טֹוַבת ֲהָנָאה  ָ   ָלִאׁשּ

ירֹות.  ַעל אֹוֵכל ּפֵ   ְוֵאין ַהּבַ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

יָרא  ינּו ֵליּה  -ּפֵ ּקִ ַנן ּתַ    .ַרּבָ
ֵפיָרא  יָרא ּדְ ַנן -ּפֵ ינּו ֵליּה ַרּבָ ּקִ    .לֹא ּתַ

   
  
  
  
  

  רש"י
. שתוכל אם אמרו בנכסי מלוג

למוכרן ואין הבעל מוציא מיד 
הלקוחות שהרי אם פיחתו 
פיחתו לה ואם הותירו הותירו 

   לה:
. יאמרו בנכסי צאן ברזל

ה דהיינו נדוניא בכתובת
שהכניסה לו בשומא מבית 
אביה וכותבין אותה בכתובתה 
ומקבל עליו חתן אחריות ואם 
פיחתו פיחתו לו ואם הותירו 
הותירו לו כדאמרינן [ביבמות 
באלמנה לכהן גדול (דף סו.)] 
נכסי צאן ברזל נכסים העומדים 
באחריות המקבל לשלם כעין 
ברזל זה שהוא קשה להיות 

דאי לא מצי פוחת והתם ו
   מזבנה:

. אשה המוכרת טובת הנאה
כתובתה לאחרים בטובת הנאה 
והדמים שלה הן ואין לבעל בהן 

   כלום:
. אפילו אם הבעל רווח ביתא

נוטלן נוח לאשה למוכרה בחייה 
כדי שתהא פרנסתה מצויה 

   בביתה בריוח:
. לא ואין הבעל אוכל פירות

אמרינן יקח בהן קרקע והוא 
   אוכל פירות:
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        בבבב- - - - פט, אפט, אפט, אפט, א
י ֲאָתא  אּכִ ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ י ַרב,  ַרב ְיהֹוׁשֻ   ִמּבֵ

ֵניָנא  א: ַת לְ ָאְמִרי: ּתָ ַנת אּוׁשָ   ּקָ
ִגיָעָתן ָרָעה, " ה ּפְ ָ   ָהֶעֶבד ְוָהִאׁשּ

ֶהן  יב,  -ַהחֹוֵבל ּבָ   ַחּיָ
ֲאֵחִרים  ָחְבלּו ּבַ טּוִרין - ְוֵהם ׁשֶ   . "ּפְ

ךְ וְ  ְעּתָ ן ֵליּה! ַת לְ ֵליָתא : ִאי ָסְלָקא ּדַ ין ִנְכֵסי ְמלֹוג ְוִתּתֵ ַזּבֵ א, ּתְ ַנת אּוׁשָ   ּקָ
  

אּוְלַטֲעֵמ  ַנת אּוׁשָ ִאיֵתיּה ְלַתּקָ ין  ,יְך, ְנִהי ַנִמי ּדְ ַזּבֵ ָנה ְלַגְמֵרי, ּתְ טֹוַבת ֲהָנָאה, לְ ְולֹא ָמֵצי ְמַזּבְ   ִנְכֵסי ְמלֹוג ּבְ
ן ֵליּה!    ְוִתּתֵ

ֵלית ָלּה.   ֵלית ָלּה, ָהִכי ַנִמי ּדְ א ּדְ   ֶאּלָ
   

  
ן ֵליּה? טֹוַבת ֲהָנָאה, ְוִתּתֵ ָתּה ּבְ תּוּבָ ין ּכְ   ּוְתַזּבֵ

  
י?   ָהא ַמּנִ

י    ֵמִאיר ִהיא,  ַרּבִ
ּתוֹ  ֶהא ֶאת ִאׁשְ ׁשְ ּיַ ָאַמר: ָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ ה.  ּדְ תּוּבָ לֹא ּכְ ָעה ַאַחת ּבְ   ֲאִפיּלּו ׁשָ

  
  ְוַטֲעָמא ַמאי? 

ֵעיָניו ְלהֹוִציָאּה  ה ּבְ ֵהא ַקּלָ ּלא ּתְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
ִאי ְמָגֵרׁש ָלּה  בּו ָלּה  ,ָהָכא לֹא ְמָגֵרׁש ָלּה, ּדְ ָזְבִני ּגָ יּה! כְ לִ  ָאתּו ָהָנְך ּדְ ָתּה ִמיּנֵ   תּוּבָ

  
א, טֹוַבת ֲהָנָאה ִמילֵּ     ,י ִניְנהוּ ֶאּלָ
ִדי.  ְעּבְ ּתַ י ָלא ִמׁשְ   ּוִמיּלֵ

  
ה לֹא?  ּמָ   ַאּלָ

יָנֵרי ִניְנהּו!  ִני ְבּדִ ּבְ ִמְזּדַ י ּדְ   ִמיּלֵ
  

א ּום  ,ֶאּלָ מּוֵאל, ּדִ ִמׁשּ   ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ַטר חֹוב ַלֲחֵבירֹו, ְוָחַזר ּוְמָחלֹו    . ָמחּול -ַהּמֹוֵכר ׁשְ
  ְוֲאִפיּלּו יֹוֵרׁש מֹוֵחל. 

  
  ָאְמִרי: 

ְמֲחָלּה  ַעל ּתִ י ּבַ ן ֵליּה, ְוִאי ָמֲחָלה ֵליּה ְלַגּבֵ ין ְוִתּתֵ   !ַזּבּוֵני ַזּבֵ
  

  ָאְמִרי: 
ַעל י ּבַ ל ְלַגּבֵ אי ָמֲחָלה ֵליּה,  -  ּכָ   ַוּדַ

ָיַדִים לֹא ַאְפַסִדיְנהּו.    ְוַאְפַסִדיֵניּה ְלַההּוא ְזִביָנא ּבְ
  

יָמא    :ְוִכי ּתֵ
יָנא ִניֲהֵליּה  טֹוַבת ֲהָנָאה,  ַזּבֵ יּה ּבְ ָחְבָלה ּבֵ     ְלַההּוא ּדְ

ַעל    פט,ב י ּבַ ִאי ָמֲחָלה ְלַגּבֵ   לֹא ָקא ַמְפִסיד,  -ּדְ
א ַנִמי ָלא ִמיֵדי ָקא ָיֲהָבה ֵליּה!  ּתָ ָהׁשְ   ּדְ

  
ַעל  י ּבַ ל ְלַגּבֵ אי ָמֲחָלה,  - סֹוף סֹוף ּכָ   ַוּדַ

ְכִדי ָלא ַמְטְרִח  יָנא ּבִ י ּדִ   יַנן. ְוַאְטרּוֵחי ּבֵ
  
  

ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ֶאּלָ
ַבְעָלּה " ָחְבָלה ּבְ ָתּה  -ְוֵכן ִהיא ׁשֶ תּוּבָ   , "לֹא ִהְפִסיָדה ּכְ

ִניָנּה ִניֲהֵליּה  ַזּבְ אי? ּתְ ָלה, כְ לִ ַאּמַ ָהא ַחּבָ טֹוַבת ֲהָנָאה ּבְ ָתּה ְלַבְעָלּה ּבְ   תּוּבָ

  ש"יר
   . לניזק:ומילי לא משתעבדי

. וחזר המוכר ומחל לו מחול
הלכך אי אמרינן לה תזבן 
מפסדינן ליה ללוקח דהיא 
הדרה ומחלה לכתובתה לבעל 
  הואיל ועל כרחה היא מוכרתה: 

. דהשתא נמי לא מידי קא ה''ג
   יהבה ליה:

  רש"י

אי דנפישא כתובתה מכתובה 
. שכתב לבתולה יותר דאורייתא
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ֵסיָדא!  א ּפְ ַעל ֵליּכָ י ּבַ ִאי ָמֲחָלה ְלַגּבֵ   ּדְ
  

אי  ָהא י ַוּדַ   ֵמִאיר ִהיא,  ַרּבִ
ה"ָאַמר: ּדְ  תּוּבָ לֹא ּכְ ָעה ַאַחת ּבְ ּתֹו ֲאִפיּלּו ׁשָ ֶהא ֶאת ִאׁשְ ׁשְ ּיַ   . "ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
  

   ?ְוַטֲעָמא ַמאי
ֵעיָניו ְלהֹוִציָאּה,  ה ּבְ ֵהא ַקּלָ ּלא ּתְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

ּה ָהָכא ְמָגֵרׁש ָלּה ְוגָ  ֲחָבֵליּה ִמיּנָ    ,ֵבי ֵליּה ּבַ
ּה!  ֲחָבֵליּה ִמיּנָ א ַנִמי ְמָגֵרׁש ָלּה ְוָגֵבי ֵליּה ּבַ ּתָ   ִאי ָהִכי, ָהׁשְ

  
ָתּה,  תּוּבָ ָנֵפיׁש ּכְ גֹון ּדְ   ּכְ

א לֹא ַמְפִסיד טּוָבא. ּדְ  ּום ַההּוא ּפּוְרּתָ   ִמׁשּ
  

אֹוַרְייָתא ה ּדְ תּוּבָ ָתּה ִמּכְ תּוּבָ א ּכְ ְנִפיׁשָ    ,ְוִאי ּדִ
ה ּדְ  תּוּבָ   אֹוַרְייָתא, נֹוְקָמא ַאּכְ

ֲחָבֵליּה!  ָנּה ִניֲהֵליּה ּבַ ַזּבְ   ְוִאיָדְך ּתְ
  

גֹון  אֹוַרְייָתא, ּדְ ּכְ ה ּדְ תּוּבָ ָתּה ִמּכְ תּוּבָ א ּכְ   לֹא ְנִפיׁשָ
ָעה זּוֵזי,  ָהֵוי ֲחָבֵליּה ַאְרּבָ   ּדְ

ה. ּדְ  ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ָעה זּוֵזי לֹא ַמְפִסיד ֶעׂשְ ּום ַאְרּבָ   ִמׁשּ
  
  

א, ָהא ּדְ     :ַתְנָיאֶאּלָ
יו, " ְחתָּ ְמּכֹור ְוִהיא תַּ ּלא תִּ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

יו ְחתָּ ְפִסיד ְוִהיא תַּ ְך לֹא תַּ   , "ּכָ
ַמְפְסָדא ח ָלּה ּדְ ּכַ    ,ְוָהא ִזיְמִנין ַמׁשְ

ֵמי    ?ְוֵהיִכי ּדָ
אֹוַרְייָתא!  ה ּדְ תּוּבָ ָתּה ִמּכְ תּוּבָ א ּכְ ְנִפיׁשָ גֹון ּדִ   ּכְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ְכִריןֵסיָפא ֲאָתא ִנין ּדִ ת ּבְ    ,ן ִלְכתּוּבַ
  ְוָהִכי ָקָתֵני: 

ְכִרין ִנין ּדִ ת ּבְ תּוּבַ ָתּה ַלֲאֵחִרים לֹא ִהְפִסיָדה ּכְ תּוּבָ ַהּמֹוֶכֶרת ּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ   , ּכְ
   ?ַמאי ַטֲעָמא      
  ֲאָנסּוָה, ּדְ זּוֵזי הּוא       

ָתּה ְלַבְעָלּה לֹא ִהְפִסיָדה ּכְ  תּוּבָ ְך מֹוֶכֶרת ּכְ ְכִריןּכָ ִנין ּדִ ת ּבְ   , "תּוּבַ
   ?ַמאי ַטֲעָמא      
  ֲאָנסּוָה.  ּדְ זּוֵזי הּוא       
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        צ, אצ, אצ, אצ, א    ––––    פט, בפט, בפט, בפט, ב
ַנת אּוׁשָ  ּקָ ֵאי ִהיאֵליָמא ּתַ ּנָ    .א ּתַ

  
ָתֵני ֲחָדא    :ּדְ

ה" ָ ן ְוַעִין ָלִאׁשּ ׁשֵ    ,ַעְבֵדי ְמלֹוג יֹוְצִאין ּבְ
   ."ֲאָבל לֹא ָלִאיׁש 

  
   :ָדךְ ְוַתְנָיא ִאי

ה" ָ   . "לֹא ָלִאיׁש ְולֹא ָלִאׁשּ
  

   :ַסְברּוָה 
ירֹות  י ָעְלָמא ִקְנַין ּפֵ כּוּלֵ ֵמי - ּדְ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ    .ָלאו ּכְ

ְלִגי:  ָהא ָקא ִמיּפַ   ַמאי ָלאו ּבְ
ָאַמר  ַמאן ּדְ ה"ּדְ ָ א,  - "ָלִאׁשּ ַנת אּוׁשָ ּקָ   ֵלית ֵליּה ּתַ
ָאַמר  הלֹא ָלִאיׁש ְולֹא ָל "ּוַמאן ּדְ ָ א -  "ִאׁשּ ַנת אּוׁשָ ּקָ    .ִאית ֵליּה ּתַ

  
  לֹא, 

א,  ַנת אּוׁשָ ּקָ י ָעְלָמא ִאית ְלהּו ּתַ כּוּלֵ   ּדְ
אן  א ּכָ ָנה -ֶאּלָ ּקָ    ,קֹוֶדם ּתַ

אן  ָנה -ּכָ ּקָ    .ְלַאַחר ּתַ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
א,  ַנת אּוׁשָ ּקָ ָנה, וִאית ְלהּו ּתַ ּקָ   ִאיִדי ְוִאיִדי ְלַאַחר ּתַ

   ,אֶאלָּ 
ָאַמר ה ְולֹא ָלִאיׁש " :ְלַמאן ּדְ ָ   ָרָבא, ּדְ ַמאי ַטֲעָמא? כְּ  "ָלִאׁשּ

    :ָרָבאָאַמר ּדְ 
ְחרּור    צ,א ׁש, ָחֵמץ ְוׁשִ יְעּבּוד.  ןַמְפִקיִעי -ֶהְקּדֵ   ִמיֵדי ׁשִ

  
ֵאי ִהיאּדְ ֵליָמא  ּנָ    ?ָרָבא ּתַ

  
  לֹא, 

י ָעְלָמא ִאית ְלהּו  כּוּלֵ   ָרָבא, ּדְ ּדְ
יְעּבּוָדא ְוָהָכא ַאלְ  ַנן ְלׁשִ ַעלּדְ מּוּה ַרּבָ    .ּבַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

א,  ַנת אּוׁשָ ּקָ ֵאי ּתַ ּנָ י ָעְלָמא ֵלית ְלהּו ְלָהֵני ּתַ כּוּלֵ   ּדְ
ִקְניַ  ירֹות ּכְ ִקְנַין ּפֵ ְלִגיְוָהָכא ּבְ ֵמי ָקִמיּפַ    .ן ַהּגּוף ּדָ
ֵאי,  ּנָ ָהֵני ּתַ א ּדְ   ּוִבְפלּוְגּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ים יֹום. ַה " לׁשִ ּנּו ׁשְ ׁשֶ ּמְ ׁשַ ּיְ   ּמֹוֵכר ַעְבּדֹו ְלַאֵחר, ּוָפַסק ִעּמֹו ַעל ְמָנת ׁשֶ

י   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ִדין נֹו ּבְ יו - (שמות כא,כא) "יֹום אֹו יֹוַמִים" ִראׁשֹון ֶיׁשְ ְחתָּ הּוא תַּ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ

ירֹותָקָסַבר:  ֵמי.  ִקְנַין ּפֵ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ   ּכְ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ִדין נֹו ּבְ ִני, ֶיׁשְ ְסּפֹו. - (שמות כא,כא) "יֹום אֹו יֹוַמִים" :ׁשֵ הּוא ּכַ ֵני ׁשֶ    ִמּפְ
ֵמי ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות ָלאו ּכְ    .ָקָסַבר: ִקְנַין ּפֵ

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
ִדין ָנן ּבְ ֵניֶהם ֶיׁשְ    – א)(שמות כא,כ "יֹום אֹו יֹוַמִים" :ׁשְ

ְסּפוֹ  ֶזה הּוא ּכַ ֵני ׁשֶ יו, ְוֶזה, ִמּפְ ְחתָּ הּוא תַּ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ
ֵמי  ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ֵמי ִאי ָלאו ּכְ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות, ִאי ּכְ ָקא ֵליּה ִקְנַין ּפֵ ּפְ   ִמּסַ

  ֵפק ְנָפׁשֹות ְלָהֵקל. ָס וְ 
  

י    אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

  רש"י

. הפילה היא את בשן ועין לאשה
   שינו וסימאה את עינו:

. סימא בעלה את אבל לא לאיש
עין העבד או הפיל את שינו לא 
יצא לחירות לפי שאין גופו קנוי 

   לו:
תרוייהו הני תנאי . בעלמא סברוה

סבירא להו קנין פירות לאו כקנין 
הגוף דמי והכא היינו טעמא דמאן 
דאמר לא לאיש ולא לאשה דאית 
ליה תקנת אושא הלכך משום 
איש לא נפקי דלא קני להם 
לגופייהו ממש משום אשה נמי לא 
נפקי דאלים שעבודיה למהוי 

   כקנין הגוף:
. הוי שעבודיה קיל קודם תקנה

פירות דקים לן דלאו  כשאר קנין
  כקנין הגוף דמי: 

. עשה שורו אפותיקי לבעל הקדש
חובו וחזר לוה זה והקדישו 
קדושת הגוף למזבח הפקיע 
שיעבודיה דמלוה ומותר למזבח 
ואין בו משום גזל ששבח הקדש 
מפקיעו הואיל ולא היה קנוי לו 
ממש אלא עומד לגבות הימנו 
ודוקא קדושת הגוף אבל קדושת 

אלימי לאפקועי שיעבוד דמים לא 
מלוה דתנן מוסיף מלוה עוד דינר 
ופודה את הנכסים האלו על מנת 
לשלם לאשה את כתובתה כו' 
במסכת ערכין (דף כג:) ותכריכי 
המת כקדושת הגוף דמי ומפקעי 

   ונאסרין בהנאה:
. נכרי שהלוה את ישראל על חמץ

חמצו ולא הרהינו אצלו דמחוסר 
יתו גוביינא שהיה עומד החמץ בב

של ישראל ואין לנכרי עליו אלא 
שיעבוד כשבא עת ביעורו מפקיע 
איסור החמץ את שיעבוד הנכרי 
וחייב ישראל לבערו והא דתנן 
בפסחים (דף ל:) נכרי שהלוה 
לישראל על חמצו מותר בהנאה 
לאחר הפסח מוקי לה רבא התם 
בשהרהינו אצלו שנתנו במשכון 
ביד נכרי דלא מחוסר גוביינא 

   וד אלא קנייה ממש:ולאו שיעב
. עשה עבדו אפותיקי שחרור

ושחררו הלוה משוחרר וגובה זה 
   חובו ממקום אחר:

. לית להו תקנתא דאושא
ושיעבודיה דבעל כשאר קנין 
פירות דעלמא הוא ובקנין פירות 

   דעלמא פליגי:
   . עבד כנעני לאחר:המוכר עבדו

. המוכר עם הלוקח ע''מ ופסק
   שישמשנו עוד שלשים יום:

. ראשון ישנו בדין יום או יומים
אם הכהו בתוך שלשים יום הללו 
ולא מת תחת ידו אלא עמד יום או 
יומים חי אינו נהרג דכתיב (שמות 
כא) אך אם יום או יומים וגו' אבל 
שני אם הכהו בתוך שלשים יום 
הללו שהיה בבית ראשון אינו בדין 
יום או יומים ונהרג עליו אפי' מת 

לש שנים דקנין מחולי זה לסוף ש
פירות שהוא קנין לראשון כקנין 

  הגוף דמי ולאו דשני הוא:

  

  

  רש"י

. אפי' מכרו שניהם איש ואשה
   כאחד:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

446

ִד  ֵניֶהם ֵאיָנן ּבְ    – (שמות כא,כא) "יֹום אֹו יֹוַמִים" :יןׁשְ
יו, ְוֶזה ֶזה ְחתָּ ֵאינֹו תַּ ְסּפוֹ  ְלִפי ׁשֶ ֵאינֹו ּכַ   . "ְלִפי ׁשֶ

  
  : ָרָבאָאַמר 

י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ֱאִליֶעֶזר?  ַרּבִ
י ַכְסּפֹו הּוא"ָאַמר ְקָרא:  יּוָחד לֹו.  -  (שמות כא, כא) "ּכִ ְסּפֹו ַהּמְ   ּכַ

  
  

ַמאן ָאְזָלא ָה    : ַאֵמיָמרָאַמר ּדְ א ּכְ
ִנְכֵסי ְמלֹוג  ְכרּו ּבְ ּמָ ה ׁשֶ ָ   לֹא ָעׂשּו ְולֹא ְכלּום?  - ִאיׁש ְוִאׁשּ

ַמאן   ?ּכְ
  
י כְּ     .ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ ָנא ְלָהא ּדְ    :ַמאן ּתְ
ן חֹוִרין, " ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   ִמי ׁשֶ

ִפין ֵני ׁשּותָּ ל ׁשְ    ,ְוֵכן ֶעֶבד ׁשֶ
ֵאיָנן חֹוְזִרין יֹוְצִאין יןֵא  י ֵאָבִרים ׁשֶ ָראׁשֵ   ? "ּבְ
  

ַכיָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָמְרּדְ    :ַרב ַאׁשִ
ֵמיּה  ְ   : ָרָבאּדְ ָהִכי ָאְמִרי ִמׁשּ

י     .ֱאִליֶעֶזר ִהיא ַרּבִ
יִמי לֹא ָאַמר  ְסּפֹו"ֱאִליֶעֶזר:  ַרּבִ    ?!ַהְמיּוָחד לוֹ  "ּכַ

  ַהְמיּוָחד לֹו.   - כז)-כוכא,שמות ( 264"ַעְבּדֹו"ָהָכא ַנִמי 
   

  
  

                                                           
264
  ."וכי יכה איש את עין עבדו... לחפשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו... לחפשי ישלחנו תחת שינו" 
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        בבבב- - - - צ, אצ, אצ, אצ, א
ָנה         ִמׁשְ

  נֹוֵתן לֹו ֶסַלע.  - ַהּתֹוֵקַע ַלֲחֵבירֹו 
י ּום  ְיהּוָדה ַרּבִ י אֹוֵמר ִמׁשּ ִליִליַרּבִ   : יֹוֵסי ַהּגְ

  ָמֶנה. 
  נֹוֵתן לֹו ָמאַתִים זּוז.  - ְסָטרֹו 

ע ֵמאֹות זּוז.  -  ְלַאַחר ָידוֹ    נֹוֵתן לֹו ַאְרּבַ
ַרע רָֹצַרם  ּנּו, ּפָ יתֹו ִמּמֶ יַע ּבֹו רּוּקֹו, ֶהֱעִביר ַטּלִ ָערֹו, ָרַקק ְוִהּגִ ׂשְ ַלׁש ּבִ ָאְזנֹו, תָּ ּוק ּבְ ׁשּ ה ּבַ ָ    –אׁש ָהִאׁשּ

ע ֵמאֹות זּוז.     נֹוֵתן לֹו ַאְרּבַ
ָלל: ַהּכל ְלִפי ְכבֹודֹו.    צ,ב   ֶזה ַהּכְ

  

י ָאַמר    : ֲעִקיָבאַרּבִ
ּבְ  ים ׁשֶ ָרֵאלֲאִפיּלּו ֲעִנּיִ ְכֵסיֶהם ,ִיׂשְ ְרדּו ִמּנִ ּיָ ֵני חֹוִרין ׁשֶ ִאיּלּו ֵהם ּבְ    ,רֹוִאין אֹוָתם ּכְ

ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב.  ֵהם ּבְ   ׁשֶ
  

ּוק,  ׁשּ ה ּבַ ָ ַרע ראׁש ָהִאׁשּ ּפָ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ּוַמֲעׂשֶ
את ִלְפֵני  יּבָ ע ֵמאֲעִקיָבא ַרּבִ ן ָלּה ַאְרּבַ יבֹו ִליתֵּ   ֹות זּוז. , ְוִחּיְ

ן ִלי ְזַמן י, תֵּ   ְוָנַתן לֹו ְזַמן.  ,ָאַמר לֹו: ַרּבִ
ֶמן,  ר ׁשֶ ִאיסַּ ָפֶניָה, ּובֹו ּכְ ד ּבְ ר ֶאת ַהּכַ ּבֵ ַתח ֲחֵצָרּה, ְוׁשִ ָמָרּה עֹוֶמֶדת ַעל ּפֶ   ׁשְ

ּה.  ַחת ָיָדּה ַעל ראׁשָ ַחת ּוַמּנַ ּה ְוָהְיָתה ְמַטּפַ ָתה ֶאת ראׁשָ יּלְ   ּגִ
יֵעִדים, ּוָבא ִלְפֵני  ֶהֱעִמיד ָעֶליָה  ע ֵמאֹות זּוז?ֲעִקיָבא ַרּבִ    !, ָאַמר לֹו: ָלזֹו ֲאִני נֹוֵתן ַאְרּבַ

לּום.    ָאַמר לֹו: לֹא ָאַמְרתָּ ּכְ
ַעְצמוֹ  אי  ,ַהחֹוֵבל ּבְ ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ טּור,  -ַאף ַעל ּפִ   ּפָ

ָחְבלּו ּבֹו  יִבים,  -ֲאֵחִרים ׁשֶ   ַחּיָ
אי ְוַהּקֹוֵצץ ְנִטיעֹוָת  ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ טּור,  - יו ַאף ַעל ּפִ   ּפָ

יִבין -ֲאֵחִרים    . ַחּיָ
   

ָמָרא   ּגְ
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ַנן, אֹו  "ָמֶנה" ַנן?  "ָמֶנה"צֹוִרי ּתְ   ְמִדיָנה ּתְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְתַקע ֵליּה ְלַחְבֵריּה,  ְבָרא ּדִ ַההּוא ּגַ   ּדְ

יּה  י ּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ יָאהְיהּוָדה נְ ַרּבִ   , ׂשִ
י ָהא ֲאָנא, ָהא "ָאַמר ֵליּה:  ִליִלי, ַהב ֵליּה ָמֶנה צֹוִריַרּבִ   . "יֹוֵסי ַהּגְ

  
ּה:  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

ַנן    .ָמֶנה צֹוִרי ּתְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
י ָהא ֲאָנא, ָהא "ַמאי  ִליִלי ַרּבִ   ? "יֹוֵסי ַהּגְ

ֲחֵזיָתךְ  י , ְוָהא ִאיֵליָמא ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה: ָהא ֲאָנא ּדַ ִליִלי ַרּבִ    .ָמֶנה צֹוִריָאַמר ָמֶנה צֹוִרי, ִזיל ַהב ֵליּה ּדְ יֹוֵסי ַהּגְ
יןֵע : ּדְ ְלֵמיְמָרא ּיָ ה ּדַ   ?!ד ַנֲעׂשֶ

   :ְוָהַתְנָיא
ֶפׁש " ָהַרג ֶאת ַהּנֶ ָראּו ֶאָחד ׁשֶ    ,ַסְנֶהְדִרין ׁשֶ

יִנין  ּיָ   ִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ֵעִדים, ּוִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ּדַ
ְבֵרי  יּדִ   . ַטְרפֹון ַרּבִ

י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ
ין ּיָ ה ּדַ ם ֵעִדים ֵהם, ְוֵאין ֵעד ַנֲעׂשֶ   . "ּכּוּלָ

אן לֹא ָקָאַמר  י ַעד ּכָ א  ַרּבִ יִנין, ּדְ ַטְרפֹון ֶאּלָ ּיָ   ִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ֵעִדים ּוִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ּדַ
ין  ּיָ ה ּדַ   ! לֹא ָקָאַמר -ֲאָבל ֵעד ַנֲעׂשֶ

  
  

  רש"י

  מתני' 
. הכהו על אזנו התוקע לחבירו

   לשון מורי. ל''א תוקע ממש:
   . משום בושת:נותן לו סלע

ר . על הלחי כמו הסוטסטרו
לועו של ישראל בסנהדרין (דף 

   נח:):
. משך ובבכורות (דף לד.) צרם

  שמעתי לשון פוגם: 
. זה הכלל הכל לפי כבודו

בגמרא מפרש קולא היא או 
   חומרא:

. המתין לה עד שראתה שמרה
   עומדת על פתח חצירה:

. שמן קנוי ובו כאיסר שמן
   באיסר:

. כדמפרש אע''פ שאינו רשאי
 טעמא בגמרא וכן קוצץ

בנטיעות אין רשאי דעובר בבל 
   תשחית (דברים כ):

. נטיעה בת שנה שתי חייבין
כסף כדאמר בהכונס (לעיל 

   נח:):
  

  גמ' 
   . כ''ה סלעים ק' זוז:מנה צורי

. שמינית שבמנה מנה מדינה
צורי סלע של מדינה חצי זוז 
כדאמר בשור שנגח (לעיל לז.) 

   חנן בישא תקע ליה כו':



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

448

ְנָיא ַהִהיא י ּתַ    :ּכִ
ְיָלה,  ּלַ ָראּו ּבַ גֹון ׁשֶ יָנא ִניְנהוּ ּדְ ּכְ ד ּדִ    .לֹא ְלֶמְעּבַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ְסִביָרא ִלי כְּ  י ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה: ָהא ֲאָנא ּדִ ִליִלי ַרּבִ   ָאַמר ָמֶנה צֹוִרי, ּדְ יֹוֵסי ַהּגְ
ָך, ִזי ַמְסֲהִדי ּבְ   ל ַהב ֵליּה ָמֶנה צֹוִרי.  ְוָהא ָסֲהֵדי ּדְ

  
    

  

  רש"י

למחרת כשבאין . ושראו בלילה
לדון אין דנין אלא ע''פ שמועה 
לפיכך צריך למקצתן להעיד 
ואם אין שם אלא ג' צריך 
להושיב אחרים ולהעיד בפניהם 
אבל ראו ביום עושין ע''פ 
הראייה לרבי טרפון מיד ורבי 

   יהודה הנשיא כרבי טרפון ס''ל:
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            צ, בצ, בצ, בצ, ב
ֶפׁש "[ ָהַרג ֶאת ַהּנֶ ָראּו ֶאָחד ׁשֶ    ,ַסְנֶהְדִרין ׁשֶ

יִנין  ּיָ   ִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ֵעִדים, ּוִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ּדַ
ְבֵרי  י ַטְרפֹוןּדִ   . ַרּבִ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ין ּיָ ה ּדַ ם ֵעִדים ֵהם, ְוֵאין ֵעד ַנֲעׂשֶ    ]."ּכּוּלָ

  
י ְוָסַבר  "ֲעִקיָבא  ַרּבִ יןּדְ ּיָ ה ּדַ    !?"ֵאין ֵעד ַנֲעׂשֶ

   :ְוָהַתְנָיא
ֶאֶבן אֹו ְבֶאְגרף"" ה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ    – (שמות כא, יח) "ְוִהּכָ

יְמִני ְמעֹון ַהתִּ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ָמסּור ָלֵעָדה ְוָלֵעִדים,    ָמה ֶאְגרֹוף ְמיּוָחד ׁשֶ

ָמסּור ָלֵע  ל ׁשֶ   ָדה ְוָלֵעִדים, ַאף ּכָ
ַחת ַיד ָהֵעִדים.  ְצָתה ִמתַּ ּיָ ָרט ְלׁשֶ   ּפְ

יָאַמר לֹו    : ֲעִקיָבא ַרּבִ
ר ַנְפׁשֹו?  הּו, ִאם ַעל ׁשֹוקֹו אֹו ִציּפַ הּו ְוַעל ָמה ִהּכָ ה ִהּכָ ּמָ ּיֹוְדִעין ּכַ הּו, ׁשֶ ין ִהּכָ ְפֵני ֵבית ּדִ   ְוִכי ּבִ

ַחף ֶאת ֲחֵבירֹו ֵמר ּדָ יָרה ּוֵמת, ְועֹוד, ֲהֵרי ׁשֶ ג אֹו ֵמראׁש ַהּבִ   אׁש ַהּגַ
יָרה ין הֹוְלִכין ֵאֶצל ּבִ ית ּדִ ין?  ,ּבֵ ית ּדִ יָרה הֹוֶלֶכת ֵאֶצל ּבֵ   אֹו ּבִ

   !ִאם ָנְפָלה, חֹוֵזר ּובֹוֶנה? ְועֹוד,
הּוא ָמסּור ָלֵעִדים,  א, ָמה ֶאְגרֹוף ְמיּוָחד ׁשֶ   ֶאּלָ

הּוא ָמסּור ָלֵעִדים,  ל ׁשֶ   ַאף ּכָ

ָרט  טּורּפְ ה, ּפָ ל ַמּכֶ ַחת ָידֹו ׁשֶ ְצָתה ֶאֶבן ִמתַּ ּיָ   . "ִלְכׁשֶ
י ָאַמר לֹו " :ָקָתֵני ִמיַהת הּו?ֲעִקיָבא ַרּבִ ה ִהּכָ ּמָ ּיֹוְדִעין ּכַ הּו, ׁשֶ ין ִהּכָ ְפֵני ֵבית ּדִ    ": ְוִכי ּבִ

ְפֵניֶהםָהא  הּו ּבִ ין -  ִהּכָ ּיָ ה ּדַ   ! ֵעד ַנֲעׂשֶ
  

יּדְ ִלְדָבָריו  ְמעוֹ  ַרּבִ יְמִני ָקָאַמרׁשִ    .ן ַהּתִ
  .ְוֵליּה ָלא ְסִביָרא ֵליּה 

  
  

  רש"י

. שיכול שמסור לעדה ולעדים
להביאו לב''ד לאומדו אם ראוי 
אגרוף זה לעשות חבלה זו ואם 
אין ראוי לא ישלם שמחמת 

   חלשותו של זה ורכותו נחבל:
. לשיצתה אבן מתחת ידי עדים

שנאבדה מהן וב''ד לא ראוה 
אע''פ שראוה עדים פטור דבעינן 

   אומדנא בב''ד:
. ונהי נמי דאבן בא 'עַרִּביא''ל 

   בב''ד:
וכי בפני ב''ד הכהו שיודעין 

שבון . כלומר חכמה הכהו
   המכות שהכהו שיכול לאמוד:

   . על איזה מאבריו:או על מה
. תנוך שכנגד הלב ציפר נפשו

  ונוח הוא לחבל משם:
. בתמיה ב''ד הולכין אצל בירה

וכי הטריח הכתוב ב''ד לצאת 
   מלשכה ולראות אותה:
. קודם או אם נפלה הבירה

שראוה בית דין כלום מצריך 
הכתוב לחזור ולבנות להראות 

לב''ד אלא אעדים סמכינן גבהה 
וכיון דראו עדים סמכינן 
אעדותייהו שאומרים לנו כך 
וכך היה ולא בעינן מסור לעדה 

   אלא לעדים:
פרט לשיצתה אבן מתחת ידי 

. כלומר שנאבד מיד ולא מכה
   ראוה עדים:

. והוציא הלה את ראשו וקבלה
   ל''ג:
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        צא, אצא, אצא, אצא, א    ––––צ, ב צ, ב צ, ב צ, ב 
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

יק " ֵהִמית ְוִהּזִ ם ׁשֶ יֵני ָממֹונֹות.  -ׁשֹור תָּ ִנין אֹותֹו ּדִ יֵני ְנָפׁשֹות, ְוֵאין ּדָ ִנין אֹותֹו ּדִ   ּדָ
יק  ֵהִמית ְוִהּזִ יֵני ָממֹונ - מּוָעד ׁשֶ ִנין אֹותֹו ּדִ יֵני ְנָפׁשֹות. ּדָ   ֹות, ְוחֹוְזִרין ְוָדִנין אֹותֹו ּדִ

יֵני ְנָפׁשֹות  יֵני ָממֹונֹות -ָקְדמּו ְוָדנּוהּו ּדִ   . "ֵאין חֹוְזִרין ְוָדִנין אֹותֹו ּדִ
  

יֵני ְנָפׁשֹות ַמאי ָהֵוי? ִליֲהַדר ְוִליַדְייֵניּה ַנִמי ָממֹונֹות!    ְוִכי ָקְדמּו ְוָדנּוהּו ּדִ
  

   :ָרָבאָאַמר 
יְנהּו לְ  ְחּתִ ּכַ ַנןַאׁשְ ֵבי  ַרּבָ ָיְתִבי ְוָקָאְמִרי:  ַרבּדְ   ּדְ

י?    ָהא ַמּנִ
י  יְמִני ִהיא,  ַרּבִ ְמעֹון ַהּתִ   ָאַמר: ּדְ ׁשִ

סּור ָלֵעָדה ְוָלֵעִדים" ּמָ   , "ָמה ֶאְגרֹוף ְמיּוָחד ׁשֶ
יָנא,    צא,א ֵבי ּדִ ָנא ּדְ ֵעיַנן אּוְמּדָ   ַאְלָמא ּבָ

גְ  יָון ּדִ יָנאְוָהא ּכֵ ֵבי ּדִ ָנא ּדְ ִהיַנן ֵליּה ְלאּוְמּדָ יָנא ִלְקָטָלא, ָלא ַמׁשְ יַנן ְלִדיֵניּה.  ,ַמר ּדִ   ְוָלא ְמַעּנֵ
  

  ְוָאִמיָנא ְלהּו ֲאָנא: 
יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ֲעִקיָבא ַרּבִ

ַמאי ָעְסִקיַנן ַרח.  :ָהָכא ּבְ ּבָ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

ַרח יֵני נְ  ,ִאי ּבָ נּוהּו ּדִ י לֹא ּדָ ָעִלים? ּכִ לֹא ּבְ יֵני ָממֹונֹות ּבְ ְייִניָנא ֵליּה ּדִ   ָפׁשֹות, ֵהיִכי ּדָ
  

יל ָסֲהֵדי ַקּבֵ   ּוָבַרח.  ,ּדְ
  

ם ,סֹוף סֹוף ּלֵ ּתַ    ?ֵמֵהיָכא ִמׁשְ
  

  ֵמִריְדָיא. 
  

ם ֵמִריְדָיא,  ,ִאי ָהִכי ּלֵ ּתַ א ְוִנׁשְ ֵריׁשָ יֵני ָממֹונֹות ּבְ ם ְנַדְייֵניּה ּדִ   ּתָ
יֵני ְנָפׁשֹות! ְוָהַדר ְנַדְיי   ֵניּה ּדִ

  
ֵריּה ָאַמר  ֲהָנאּדְ  ַרב ָמִרי ּבְ    :ַרב ּכָ

ָמָרּה הּוא - זאת אֹוֶמֶרת: ִריְדָייא  יה ּדְ    .ֲעִלּיָ
  
  

  רש"י

   . ואחר כך הזיק:שהמית אדם
. נין אותו דיני ממונותואין ד

דתם אין משלם אלא מגופו 
   והרי הוא נסקל:

. וחוזרין ודנין אותו דיני נפשות
  ומשלם מן העלייה: 

. אף אלמא בעינן אומדנא דב''ד
לנזקין דהא האי קרא בנזקין 
קאי דכתיב והכה איש את רעהו 
באבן או באגרוף ולא ימות וה''נ 
צריך לאומדו אם ראוי לנגיחות 

   זו:
. בעליו ואין חבין לו ון שברחכג

   לאדם שלא בפניו:
. על נגיחות וברח דקביל סהדי

הלכך אין לנו ממה לשלם וכגון 
   דלית ליה נכסי:

. כי לא דנוהו דיני סוף סוף
נפשות מהיכא משתלם הואיל 

   וברח:
. משהין את ומשני מרידיא

השור לחרישה לשכירות ומשלם 
לניזק ואחרי כן ידינוהו דיני 

אבל קדמו ודנוהו ליסקל נפשות 
לא מענינן בדיניה לשהויי 

   לרידיא:
. ואין בגופו עלייה דמרה הוא

של שור אלא כשאר נכסי בעליו 
   ותם אין משלם מן העלייה:
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        צא, אצא, אצא, אצא, א
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

  ֵיׁש אֹוֶמד ִלְנָזִקין, אֹו ֵאין אֹוֶמד ִלְנָזִקין? 
  

ָאְמִדיַנן: ּבְ  ָמה, ִמי ָאְמִריַנן: ִלְקָטָלא הּוא ּדְ ָהִכי לֹא ָנְפָקא ְנׁשָ ָמה, ּבְ   ָהִכי ָנְפָקא ְנׁשָ
הּו,  ל ּדְ   ֲאָבל ִלְנָזִקין ּכָ

ְלָמא ָנא.  :אֹו ּדִ   לֹא ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָרה ְטָפִחים, " ֵדי ְלָהִמית ֲעׂשָ ׁש ּבֹו ּכְ ּיֵ   ַמה ּבֹור ׁשֶ

ָרה ְטָפִחים.  ֵדי ְלָהִמית ֲעׂשָ ׁש ּבֹו ּכְ ּיֵ ל ׁשֶ   ַאף ּכָ
ָרה ְטָפִחים ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹורָהיּו ּפְ     :חּוִתין ֵמֲעׂשָ
טּור,  -ּוֵמת    ּפָ

ק ּבֹו  יב –הּוּזַ   . "ַחּיָ
יב,  ה ְלַמְעָלה ָקא ָחׁשֵ ּטָ   ַמאי ָלאו ִמּמַ

   :ְוָהִכי ָקָאַמר
ָרה  ַפח ְוַעד ֲעׂשָ א -ִמּטֶ א ,ִמיָתה ֵליּכָ    .ְנָזִקין ִאיּכָ

הּו, ִלְנָזִקין כָּ : ְלָמאַא    ל ּדְ
ּה  ַמע ִמיּנָ   ֵאין אֹוְמִדין ִלְנָזִקין. : ׁשְ

  
  לֹא, 

יב,  ה ָקא ָחׁשֵ ְעָלה ְלַמּטָ   ִמּמַ
   :ְוָהִכי ָקָאַמר

ָרה  א,  - ֲעׂשָ   ִמיָתה ִאיּכָ
א  ָרה ּפּוְרּתָ חֹות ֵמֲעׂשָ א,  -ּפָ   ְנָזִקין ִאיָתא, ִמיָתה ֵליּכָ

   ֵיׁש אֹוֶמד ִלְנָזִקין, :ּוְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלךָ 
ֵעיַנן יּה ּבָ ָקה ּבֵ ּזְ ִמיּתַ י ֵהיִכי ּדְ    .ְוָכל ִמיֵדי ּוִמיֵדי ּכִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

אֹו, ַעל ָאְזנֹו ְוֵחיְרׁשֹו " הּו ַעל ֵעינֹו ְוִסיּמְ ֶהן ְלֵחירּות - ִהּכָ   .ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ
ֶנֶגד ָאְזנֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע  ֶנֶגד ֵעינוֹ ּכְ  ֶהן ְלֵחירּותֵאין ֶעֶב  -  ְוֵאינֹו רֹוֶאה, ּכְ    ."ד יֹוֵצא ּבָ

  ַמאי ַטֲעָמא? 
ָנא? ָבֵעיַנן אּוְמּדָ ּום ּדְ   ָלאו ִמׁשּ

ּה  ַמע ִמיּנָ ָנא ִלְנָזִקין.  :ּוׁשְ   ֵיׁש אּוְמּדָ
  

  לֹא, 
ָאְמִריַנן:  ּום ּדְ   ִמׁשּ

יּה.  ַאְבֵעית ַנְפׁשֵ   הּוא ּדְ
  

ְדַתְנָיא    :ּכִ
ְבִעית ֶאת ֲחֵבירֹו " יֵני  - ַהּמַ טּור ִמּדִ ַמִים, ּפָ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ   ָאָדם ְוַחּיָ

יַצד?    ּכֵ
ָאְזנֹו ְוֵחיְרׁשוֹ  ַקע ּבְ טּור,  -  תָּ   ּפָ

ָאְזנֹו ְוֵחיְרׁשֹו  יב -ֲאָחזֹו ְוָתַקע ּבְ   . "ַחּיָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ד. " ָבִרים אֹוְמִדין אֹותֹו ְונֹוְתִנין לֹו ִמּיָ ה ּדְ ָ   ֲחִמׁשּ

ֶבת  ְתַרּפֵ  -ִריּפּוי ְוׁשֶ ּיִ   א. ַעד ׁשֶ
ֶנה  ,ֲאָמדּוהוּ  ֲאָמדּוהּו,  - ְוהֹוֵלךְ ְוָהָיה ִמְתַנּוְ מֹו ׁשֶ א ּכְ   ֵאין נֹוְתִנין לֹו ֶאּלָ

ֲאָמדּוהוּ  - ֲאָמדּוהּו ְוִהְבִריא  ֶ ל ַמה ׁשּ   . "נֹוְתִנין לֹו ּכָ
ּה: ֵיׁש אֹוֶמד ִלְנָזִקין!  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  

  רש"י

. דכתיב לקטלא הוא דאמדינן
באבן יד אשר ימות בה הכהו 

   (במדבר לה):
. אין אומדין דאפי' אבל לנזקין

ק זה אין חפץ זה ראוי להיז
   חייב דזמנין דאתזק בכל דהו:

   . סתם בור י' טפחים:[מה בור]
. הא דקתני אם היו מאי לאו

   פחותים אם הוזק בו חייב:
. אלמא מלמטה למעלה קחשיב

   בטפח הוי היזק:
. הכהו בכותל כנגד כנגד עינו

   עינו של זה:
. ובהכי לא בעי דבעינן אומדנא

לאסתמויי אלא מזליה הוא 
   דאתרע ליה:

   . מעשה דידיה הוא:חזוא
ת''ש חמשה דברים אומדין 

. לא גרסינן נזק ונותנין לו כו'
  וצער ובושת:

. וריפוי ושבת עד שיתרפא
כלומר צריכין ב''ד לאמוד כמה 
ראוי להיות נופל למשכב בחולי 
זה ומחייבין את זה ליתן לו מיד 
כל ריפוי ושבתו ומזונות 

   הצריכין לו עד שיתרפא:
ועט והם . לזמן מוהבריא

   אמדוהו לזמן מרובה:
. נותן לו כל מה שאמדוהו

   דמשמיא רחימו עליה:
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ה, ה ִליְקַצר ִמיָהא ַמּכָ ּמָ ְבָרא ּכַ ה לֹא ִמְקַצר  ְלֵמיַמד ּגַ ּמָ ֵעי ָלן - ּכַ    ,לֹא ָקא ִמּבָ
אי ָאְמִדיַנן. ּדְ    ַוּדַ

ֲעָיא ָלן י ָקא ִמּבָ   ְלֵמיַמד ַחְפָצא ִאי ָעֵביד ַהאי ִנְזָקא, אֹו לֹא, ַמאי?  :ּכִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יְמִני" ְמעֹון ַהתִּ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ָמסּור ָלֵעָדה ְוָלֵעִדים,    ָמה ֶאְגרֹוף ְמיּוָחד ׁשֶ
ל ְמיּוָחד  ַאף   , "ָמסּור ָלֵעָדה ְוָלֵעִדיםׁשֶ ּכָ

ּה  ַמע ִמיּנָ   ֵיׁש אֹוֶמד ִלְנָזִקין.  :ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  

  רש"י

. נופל למשכב כמו מקצר
   'ה דף טז.):ַרִּביאקצירי (
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        צא, אצא, אצא, אצא, א
    :ָאַמר ָמר

ֲאָמדּוהוּ  -ֲאָמדּוהּו ְוִהְבִריא " ֶ ל ַמה ׁשּ   . "נֹוְתִנין לֹו ּכָ
  

יַע ֵליּה ְלָרָבא,    ְמַסּיֵ
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

יֹוָמאֲאָמ ּדְ ַהאי ַמאן  א ּדְ ח ְלַפְלּגָ י יֹוָמא, ְוִאיְתּפַ    ,דּוהּו ְלכּוּלֵ
א    ,ְוָקא ָעֵביד ֲעִביְדּתָ

י יֹוָמא כּוּלֵ    ,ָיֲהִביַנן ֵליּה ּדְ
ַרֲחִמי ֲעֵליּה  א הּוא ּדְ ַמּיָ    .ִמן ׁשְ

  
  
  

  רש"י

   . נתרפא:אתפח
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        צא, אצא, אצא, אצא, א
יַע ּבֹו " ּנוּ [ֶהֱעִביר וְ , ָהרֹוקָרַקק ְוִהּגִ יתֹו ִמּמֶ ע ֵמאֹות זּוזנֹוֵתן לֹו ַא  – ... ַטּלִ   ] "ְרּבַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
א ּבוֹ  נּו ֶאּלָ ִבְגּדֹו לֹא.  ,לֹא ׁשָ   ֲאָבל ּבְ

  
ְדָבִרים?  יׁש ּבִ ּיֵ י ּבִ   ְוֶניֱהֵוי ּכִ

  
ֵמיּה  ְ ַמַעְרָבא ִמׁשּ יּדְ ָאְמִרי ּבְ ר ָאִבין ַרּבִ   , יֹוֵסי ּבַ

ְדָבִרים  יׁשֹו ּבִ ּיְ לּום - זאת אֹוֶמֶרת: ּבִ טּור ִמּכְ     .ּפָ
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        צא, אצא, אצא, אצא, א
ָלל["   . "ַהּכל ְלִפי ְכבֹודוֹ  :]ֶזה ַהּכְ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
א ָקָאַמר, אֹו ְלחּוְמָרא ָקָאַמר?  א ְלקּוּלָ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ

  
א ָקָאַמר א ָעִני  :ְלקּוּלָ ִאיּכָ י ַהאי, ּדְ ּדְ ַקל ּכּוּלֵ ֵעי ְלִמׁשְ   לֹא ּבָ

ְלָמא ְלחּוְמָרא ָקָאַמר א :אֹו ּדִ ִאיּכָ ָבֵעי ְלֵמיַתב ֵליּה ְטֵפי?  ּדְ יר ּדְ   ָעׁשִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָקָאַמר    ֲעִקיָבא:  יַרּבִ ִמּדְ

ְכֵסיֶהם, " ְרדּו ִמּנִ ּיָ ֵני חֹוִרין ׁשֶ ִאיּלּו ֵהן ּבְ ָרֵאל רֹוִאין אֹוָתן ּכְ ִיׂשְ ּבְ ים ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ֲעִנּיִ
ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ֵהם ּבְ   , "ׁשֶ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָקָאַמר :ׁשְ א ְלקּוּלָ א ַקּמָ ּנָ    .ּתַ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

   

  רש"י

'ע אפי' לעניים ַרִּבימדקאמר 
. וחזינא דלא חייב לתת כו'

לפורע ראש האשה אלא ארבע 
נא מאות זוז כת''ק שמע מינה ת

קמא לקולא קאמר דלעני לא 
יהבינא כולי האי וקאמר ליה 

עקיבא לעני נמי יהבינא הכי  ַרִּבי
ומעשה באחד שפרע ראש 
האשה עניה כו' דאי ס''ד האי 
שיעורא דארבע מאות דת''ק 
אפחות שבעניים קאמר והכל 
לפי כבודו לחומרא קאמר 
למיתב טפי לעשירים וקאתי 

'ע למימר אפילו עני ַרִּבי
ראל יטול יותר מארבע שביש

מאות זוז אמאי לא מחייב ליה 
   לפורע ראש האשה למיתב טפי:
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        צא, אצא, אצא, אצא, א
ה " ָ ַרע ראׁש ָהִאׁשּ ּפָ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ּוק, [ּוַמֲעׂשֶ ׁשּ   ּבַ

את ִלְפֵני  י ֲעִקיָבאּבָ ע ֵמאֹות זּוז. ַרּבִ ן ָלּה ַאְרּבַ יבֹו ִליתֵּ   , ְוִחּיְ
ן ִלי ְזַמן י, תֵּ   . ]"ְוָנַתן לֹו ְזַמן ,ָאַמר לֹו: ַרּבִ

   !ּוִמי ָיֲהִביַנן ְזַמן?
יְוָהָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ

לֹות!    ֵאין נֹוְתִנין ְזַמן ְלַחּבָ
  

ֵריּה ָממֹוָנא,  ַחּסְ ָלה, ּדְ י ָלא ָיֲהִביַנן ֵליּה ְזַמן ְלַחּבָ   ּכִ
ת,  ֵריּה ָממֹוָנא ָיֲהִביַנן.  ּדְ ֲאָבל ְלבֹוׁשֶ   לֹא ַחּסְ
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        בבבב- - - - צא, אצא, אצא, אצא, א
ָמָרּה עֹוֶמֶדת ַע " ַתח ֲחֵצָרּה, ׁשְ ֶמן, [ל ּפֶ ר ׁשֶ ִאיסַּ ָפֶניָה, ּובֹו ּכְ ד ּבְ ר ֶאת ַהּכַ ּבֵ   ְוׁשִ

ּה.  ַחת ָיָדּה ַעל ראׁשָ ַחת ּוַמּנַ ּה ְוָהְיָתה ְמַטּפַ ָתה ֶאת ראׁשָ יּלְ   ּגִ
י ֲעִקיָבאֶהֱעִמיד ָעֶליָה ֵעִדים, ּוָבא ִלְפֵני  ע ֵמאֹותַרּבִ    !זּוז? , ָאַמר לֹו: ָלזֹו ֲאִני נֹוֵתן ַאְרּבַ

לּום.    ָאַמר לֹו: לֹא ָאַמְרתָּ ּכְ
ַעְצמוֹ  אי  ,ַהחֹוֵבל ּבְ ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ טּור,  -ַאף ַעל ּפִ   ּפָ

ָחְבלּו ּבֹו  יִבים,  -ֲאֵחִרים ׁשֶ   ַחּיָ
אי  ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ טּור,  - ְוַהּקֹוֵצץ ְנִטיעֹוָתיו ַאף ַעל ּפִ   ּפָ

יִבין –ֲאֵחִרים    ]."ַחּיָ
  

   :ְוָהַתְנָיא
י ָאַמר לֹו "   : ֲעִקיָבאַרּבִ

ָיְדָך,  יִרים ְוֶהֱעֵליָת ֶחֶרס ּבְ ַמִים ַאּדִ   ָצַלְלתָּ ּבְ
ַעְצמוֹ ָא  אי ַלֲחבל ּבְ ַ   ! "ָדם ַרׁשּ
  

  , ָרָבאָאַמר 
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

אן  ָלה,  -ּכָ ַחּבָ   ּבְ
אן  ת.  -ּכָ בֹוׁשֶ   ּבְ

  
ת הּוא בֹוׁשֶ      !ְוָהא ַמְתִניִתין ּבְ

טּורַה "ְוָקָתֵני:    צא,ב אי ּפָ ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ ַעְצמֹו ַאף ַעל ּפִ   ! "חֹוֵבל ּבְ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה 
ת,  ֲעָיא ּבֹוׁשֶ יׁש ֶאת ַעְצמֹו, ּדְ לֹא ִמּבָ אי ְלַבּיֵ ַ   ָאָדם ַרׁשּ

ָלה,  א ֲאִפיּלּו ַחּבָ ַעְצמוֹ ּדְ ֶאּלָ אי ַלֲחבל ּבְ ַ    ,ֵאין ָאָדם ַרׁשּ
ָחְבלּו ּבֹו  י -ֲאֵחִרים ׁשֶ   ִבין.  ַחּיָ

   
  

ַעְצמֹו?  אי ַלֲחבל ּבְ ַ   ְוֵאין ָאָדם ַרׁשּ
   :ְוָהַתְנָיא

ַעְצמֹו ְולֹא ֵהַרע" ע ְלָהַרע ּבְ ּבַ טּור?  ,ָיכֹול ִנׁשְ   ְיֵהא ּפָ
ְלמּוד לֹוַמר:    . ְרׁשּותַמה ֲהָטָבה ְרׁשּות, ַאף ֲהָרָעה  -  (ויקרא ה, ד) "ְלָהַרע אֹו ְלֵהִטיב"תַּ

ע ְלָהַרע ּבַ ַעְצמֹו ְולֹא ֵהַרע ָאִביא ִנׁשְ   ! "ּבְ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ַתֲעִנית"ּבְ  ב ּבְ   . "ֵאׁשֵ
  

י ֲהָרַעת ֲאֵחִרים  ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ ַתֲעִנית, הֹ לְ  - ּדִ יָבם ּבְ   ׁשִ
ַתֲעִניָתא?    !ֲאֵחִרים ִמי מֹוִתיב ְלהּו ּבְ

  
רֹוָנא.  ,ִאין ִאְנּדְ ק ְלהּו ּבְ ְמַהּדַ   ּדִ

  
  ְוָהַתְנָיא: 

  ַעת ֲאֵחִרים? ֵאיֶזהּו ֲהָר "
לֹוִני ְוֶאְפַצע ֶאת מֹוחֹו" ה ּפְ   ! .""ַאּכֶ

  
ֵאי ִהיא,  ּנָ א ּתַ   ֶאּלָ

ַעְצמֹו,  אי ַלֲחבל ּבְ ַ ָאַמר: ֵאין ָאָדם ַרׁשּ א ְלַמאן ּדְ ִאיּכָ   ּדְ
א  ַעְצמֹו. ְוִאיּכָ אי ַלֲחבל ּבְ ַ ָאַמר: ָאָדם ַרׁשּ   ַמאן ּדְ

  
א  ּנָ ַמְעּתָ ֵליּה ּדְ ַמאן ּתַ אי ַלֲחבֹ "ָאַמר: ּדְ ׁשָ ַ ַעְצמוֹ ֵאין ָאָדם ַרׁשּ   ? "ל ּבְ

  רש"י

. כלו' יגעת צללת במים אדירים
לפטור עצמך ולא העלית בידך 
כלום שברי חרסים אין ראוים 

   לכלום:
  . אין רשאי: חבלה

. דהואיל ואדם לא מבעיא בושת
רשאי לחבול בעצמו כי בייש 

צמו וביישו ביה אחרים לא בע
   מפטרי בהכי:

. חבלה אלא אפי' החובל בעצמו
ממש דאין רשאי בה ואיכא 
למימר הואיל ומקולקל הוא 
דאין מקפיד לא נחייבו אחריני 

   עלוי' אפ''ה חייבין:
. בשבועות (דף מה הטבה רשות

כז.) מפרש ליה לקרא דלא 
   מתוקם אלא בדבר הרשות:

. דכוותיה גבי הרעת אחרים
דקתני התם יכול נשבע להרע 
לאחרים ולא עשה יהא חייב 
ת''ל להרע או להטיב מה הטבה 

   רשות בשבועות (שם) כו':
. סוגרן בחדר ואין דמהדק להו

   להם מה לאכול:
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ַתְנָיא א הּוא, ּדְ ּנָ    :ִאיֵליָמא ַהאי ּתַ
ְמֶכם ְלַנְפׁשֵתיֶכם ֶאְדרׁש""   , (בראשית ט, ה) "ְוַאְך ֶאת ּדִ

י   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ד ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְמֶכם ִמּיַ   ? "ֶאְדרׁש ֶאת ּדִ

  
אֵני!    ְוִדְלָמא ְקָטָלא ׁשָ

  
א ַתְנָיא ֶאּלָ א הּוא, ּדְ ּנָ    :ַהאי ּתַ

ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי. " ת, ְולֹא ִמּדַ   ְמָקְרִעין ַעל ַהּמֵ
י ָאַמר    : ֶאְלָעָזרַרּבִ

אי ת יֹוֵתר ִמּדַ ַהְמָקֵרַע ַעל ַהּמֵ י, ׁשֶ ַמְעתִּ    ,ׁשָ
ּום ִחית" :לֹוֶקה ִמׁשּ ל ַתׁשְ    ."(דברים ב, יט) "ּבַ
ן ּגּופוֹ  ּכֵ    !ְוָכל ׁשֶ

  
אֵני, ְוִדְלָמא ּבְ    ָגִדים ׁשָ

ָלא ָהַדר  ְפֵסיָדא ּדְ    .הּואּדִ
  

י ָהא  י ּדְ ּכִ דּוָתא יֹוָחָנןַרּבִ    .ָקֵרי ְלָמאֵני ְמַכּבְ
אוְ  יֵני ִהיְזֵמי ְוִהֵגא, ַמְדִלי ְלהּו ְלָמאֵניּה,  ַרב ִחְסּדָ י ּבֵ ד ֲהָוה ַמְסּגֵ   ּכַ

   ָאַמר: ֶזה ַמֲעֶלה ֲארּוָכה, ְוֶזה ֵאינֹו ַמֲעֶלה ֲארּוָכה!
  

ַתְנָיא א הּוא, ּדְ ּנָ א ַהאי ּתַ    :ֶאּלָ
יָאַמר " ָּפר ַרּבִ ִר  ֶאְלָעָזר ַהּקַ י: ּבְ   ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר ֶפׁש" ?ַמה תַּ ר ָחָטא ַעל ַהּנָ ר ָעָליו ֵמֲאׁשֶ   ? (במדבר ו, יא) "ְוִכּפֶ
ֵאיֶזה ֶנֶפׁש ָחָטא ֶזה?    ְוִכי ּבְ

ִין יֵער ַעְצמֹו ִמן ַהּיַ ּצִ א ׁשֶ    .ֶאּלָ
ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר:  ַוֲהלֹא   ּדְ

ִין  א ִמן ַהּיַ ּלא ִציֵער ַעְצמֹו ֶאּלָ ה ׁשֶ   ִנְקָרא חֹוֵטא,  -ּוַמה ּזֶ
ָברַה  ל ּדָ ה - ְמַצֵער ַעְצמֹו ִמּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ   . "ַעל ַאַחת ּכַ

   
  

  רש"י

. מיד לנפשותיכם אדרוש
   עצמכם אדרוש:

   . בנזיר כתיב:וכפר עליו
. משמע שחטא בנפש על הנפש

   אדם:
צמו . המסגף עמכל דבר

   בתענית:
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        צא, בצא, בצא, בצא, ב
אי [ַהּקֹוֵצץ ְנִטיעֹוָתיו " ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ טּור,  - ַאף ַעל ּפִ   ּפָ

  . ]"יִביןַחיָּ  –ֲאֵחִרים 
  

ֵני  ר ָחָנהּתָ ר ּבַ ה ּבַ יּה  ַרּבָ   : ַרבּדְ ַקּמֵ
   !ְנִטיעֹוַתי ָקַצְצתָּ  ׁשֹוִרי ָהַרְגתָּ "

ה ָאַמְרתָּ ִלי ְלהֹוְרגוֹ  ה ָאַמְרתָּ ִלי ְלקֹוְצצֹו  ,ַאתָּ טּור –ַאתָּ   . "ּפָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י ְלִבְרָייָתא!  ְבַקּתְ ַחּיֵ ן, ָלא ׁשָ   ִאם ּכֵ

ִמינֵ  ל ּכְ   יּה?! ּכָ
  

   ?ָאַמר ֵליּה: ִאיְסְמֵייּה 
  

  ָאַמר ֵליּה: לֹא, 
ם ַמְתִניָתךְ  ַתְרּגֵ ׁשֹור ָהעֹוֵמד ַלֲהִריָגה, ּוְבִאיָלן ָהעֹוֵמד ִלְקִציָצה. : ּתְ   ּבְ

  
  ִאי ָהִכי, 

  ַמאי ָקא ָטֵעין ֵליּה? 
  

ֵעיָנא ְלֶמיֲעַבד ָהא ִמְצָוה ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ּבָ    .ּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ַפךְ "" ה"" "ְוׁשָ ַפךְ  -  ויקרא יז, יג)( 265ְוִכּסָ ָ ׁשּ ה,  ִמי ׁשֶ   ְיַכסֶּ

ה,  ַחט, ְוָקַדם ֲחֵבירֹו ְוִכסָּ ָ ׁשּ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ּוַמֲעׂשֶ
יבֹו  ְמִליֵאלְוִחּיְ ן ּגַ ָרה ְזהּוִבים ַרּבָ ן לֹו ֲעׂשָ    ."ִליתֵּ

   
  

                                                           
265
  ."ושפך את דמו וכסהו בעפר" 

  רש"י

   . שור שהמית:עומד להריגה
. אשירה או כל עץ עומד לקציצה

הנוטה לרה''ר ומתיירא שמא 
  יפול על אדם וימות:

. אנא בעינא למיעבד הא מצוה
וכי טעין ליה היאך אתה אמרת 
לי להרגו מסתמא קושטא 
קאמר דכיון דלהכי קאי לא 
קפיד כולי האי ואינשי הוא 

   בע. הקב:דאינשי. רו
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        צב, אצב, אצב, אצב, א    ––––    צא, בצא, בצא, בצא, ב
  : ַרבָאַמר 

א  ָטַען ַקּבָ יְקָלא ּדְ    266.ר ְלִמְקְצֵציּה ָאסוּ  - ּדִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
צֹו? " ַזִית ְולֹא ְיַקּצְ ה ְיֵהא ּבְ ּמָ   ּכַ

   !"רֹוַבע
  

יִבי ֲחׁשִ אֵני ֵזיִתים, ּדַ    .ׁשָ
  

י ָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ
ִרי יְבַחת ּבְ ִכיב ׁשִ ֵאיְנָתא ,לֹא ׁשְ ַקץ ּתְ א ּדְ ּה.  ֶאּלָ לֹא ְזַמּנָ   ּבְ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ָדִמיםִאם ָהָיה ְמעּולֶּ וְ  ר– ה ּבְ    .מּוּתָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ַדע"" ר תֵּ    ִאיַלן ַמֲאָכל,ֶזה  – (ויקרא יז, כ) 267"ַרק ֵעץ ֲאׁשֶ

י לֹא ֵעץ ַמֲאָכל הּוא"    .ֶזה ִאיַלן ְסָרק - (ויקרא יז, כ) "ּכִ
ָבר ל ּדָ ּסֹופֹו ְלַרּבֹות ּכָ    ,ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר י לֹא ֵע  ַמה תַּ ים ְסָרק ץ ַמֲאָכל""ּכִ   .  ַמֲאָכלְל ? ְלַהְקּדִ
ָדִמיםָיכֹול ֲאִפיּלּו    צב,א ה ּבְ   ? ְמעּוּלֶ

ְלמּוד לֹוַמר:   . "ק""ַר  תַּ
  
  

מּוֵאל ְמֵרי.  ׁשְ   ַאְייֵתי ֵליּה ֲאִריֵסיּה ּתַ
ַחְמָרא. ָאַמר ֵליּה: ַמאי ַהאי?  הּו ַטֲעָמא ּדְ   ָאֵכיל, ָטֵעים ּבְ

יֵני ּגוּ    ְפֵני ַקְייִמי. ָאַמר ֵליּה: ּבֵ
י ַהאי?  ַחְמָרא ּכּוּלֵ י ּבְ   ָאַמר: ַמְכֲחׁשִ

  ְלָמָחר ַאְייֵתי ִלי ִמּקּוַרְייהּו. 
  

א י ּגּוְפֵני.  ַרב ִחְסּדָ אֵלי ּבֵ   ֲחָזא ּתָ
ְקֵלי ,ָאַמר ֵליּה ַלֲאִריֵסיּה: ָעְקִריְנהוּ  ְקֵלי ָלא ָקֵני ּגּוְפֵני ,ּגּוְפֵני ָקֵני ּדִ    .ּדִ

   
  
  
  

                                                           
266
 .דברים כ, יט)( תצור אל עיר... לא תשחית את עצה""כי  
267
  ."רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וכרת" 

  רש"י

. דמיו ואם היה מעולה בדמים
יקרים לבנין יותר משבח 

   פירותיו:
. קרא יתירא רק עץ אשר תדע

הוא דהוה לי' למכתב רק אשר 
   לא הוא מאכל:

. וה''ק רק עץ אשר זה עץ מאכל
תדע אם אינך יודע קרוב למצור 
אלא הוא קחנו ואפילו הוא של 

  מאכל: 
. יכול אפי' מעולה בדמים

לקורה יותר מפירות יהא סרק 
   קודם לו:

   . מיעט הקדמה:ת''ל רק
. מקור שלהן ועיקרן מקורייהו

ל''א הבא לי קור שהוא רך 
לאכול וגדל סביב שרשיו כלומר 
כלה עיקרם מפני שמפסיד 

   ונאכל את הקור:
. מדמי היין גופני קני דיקלי

יכולין אנו לקנות קרקעות 
ואילו דקלי לא קני גופני אין 

  שבחן עולה אלא לדבר מועט:
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        צב, אצב, אצב, אצב, א
ָנהמִ          ׁשְ

הּוא י ׁשֶ   נֹוֵתן לֹו,  ַאף ַעל ּפִ
ּנּו,  ׁש ִמּמֶ ַבּקֵ ּיְ   ֵאין ִנְמַחל לֹו ַעד ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ת"ׁשֶ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ   . (בראשית כ, ז)וגו'  268"ְוַעתָּ
הּוא ַאְכָזִרי?  ִאם לֹא ָמַחל לֹו ׁשֶ ִין ׁשֶ   ּוִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאלִֹהים וַ ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ א ֱאלִֹהים ֶאת ֲאִביֶמֶלְך""ַוּיִ ְרּפָ   . יז)(בראשית כ, וגו'  ּיִ
ר ֶאת ַרְגִלי"   :ָהאֹוֵמר ּבֵ א ֶאת ֵעיִני", "ְקַטע ֶאת ָיִדי", "ׁשַ יב –"ַסּמֵ   .ַחּיָ

יב.  -ַעל ְמָנת ִלְפטֹור" "   ַחּיָ
י"  ּדִ ר ֶאת ּכַ ּבֵ סּוִתי", "ׁשַ יב,  - "ְקַרע ֶאת ּכְ   ַחּיָ

  טּור. ּפָ  - "ַעל ְמָנת ִלְפטֹור"
לֹוִני ַעל ְמָנת ִלְפטֹור"  ן, ְלִאיׁש ּפְ ה ּכֵ יב,  -"ֲעׂשֵ   ַחּיָ

ָממֹונוֹ  ין ּבְ גּופֹו ּבֵ ין ּבְ   .  ּבֵ
   

ָמָרא   ּגְ
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּתֹו, " ֵמי בֹוׁשְ ָאְמרּו ּדְ ל ֵאּלּו ׁשֶ   ּכָ
עֹוָלם, ֵאין  - ֲאָבל ַצֲערֹו  ּבָ ל ֵאיֵלי ְנָביֹות ׁשֶ ּנּו, ֲאִפיּלּו ֵהִביא ּכָ ׁש ִמּמֶ ַבּקֵ ּיְ   ִנְמַחל לֹו ַעד ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ַעְדָך" ׁשֶ ל ּבַ ּלֵ י ָנִביא הּוא ְוִיְתּפַ ת ָהִאיׁש ּכִ ב ֵאׁשֶ   . "ז)(בראשית כ,  "ָהׁשֵ
  
ֵעי ַאֲהדּוֵרי?ּדְ  ת ַאֵחר לֹא ּבָ ֵעי ַאֲהדּוֵרי, ֵאׁשֶ ת ָנִביא ּבָ    !ֵאׁשֶ
  

י ָאַמר  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ י  ָאַמר ׁשְ    :יֹוָנָתןַרּבִ
ת ָהִאיׁש" ב ֵאׁשֶ ל ָמקֹום.  -  "ָהׁשֵ   ִמּכָ

  
 : ֲהרגּוְדָקא ָאְמַרּתְ יק תַּ ם ַצּדִ    ?"ֲהגֹוי ּגַ

   !ה) -ד(בראשית כ,  ֲהלֹא הּוא ָאַמר ִלי ֲאחִֹתי ִהיא ְוִהיא ַגם ִהוא ָאְמָרה ָאִחי הּוא"
ד"ָנִביא הּוא" א ָלִע  :, ּוְכָבר ִליּמֵ ּבָ ה ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו, ַאְכְסַנאי ׁשֶ ִתּיָ   יר, ַעל ִעְסֵקי ֲאִכיָלה ּוׁשְ

ּתֹו ׁשֹוֲאִלין אֹותוֹ  ָך ִהיא? ֲאחֹוְתָך ִהיא?  :אֹו ַעל ִעְסֵקי ִאׁשְ ּתְ   ִאׁשְ
ֱהָרג ּנֶ אן ְלֶבן נַח ׁשֶ ָהָיה לֹו ִלְלמֹוד ְולֹא ָלַמד. , ִמּכָ   ׁשֶ

  
י ָעצֹ  269"ר ָעַצר ה'"ּכִ

  . יח) (בראשית כ, 
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

לּו  י ֲעִצירֹות ַהּלָ ּתֵ ה?  -ׁשְ   ָלּמָ
ִאיׁש  ְכַבת ֶזַרע, : ַאַחת ּבְ   ׁשִ

ה ָ ִאׁשּ ִים ּבְ ּתַ ְכַבת ֶזַרע ְוֵליָדה.  :ׁשְ   ׁשִ
  

ָנא:  ַמְתִניָתא ּתָ   ּבְ
ִאיׁש " ִים ּבְ תַּ ים,  :ׁשְ ְכַבת ֶזַרע ּוְקַטּנִ   ׁשִ

ה ָ ִאׁשּ ה ּבְ לׁשָ ְכַבת ֶזַרע: ׁשְ ים וְ וּ  ,ׁשִ   . "ֵליָדהְקַטּנִ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
ִאיׁש  לׁש ּבְ ְכַבת ֶזַרע :ׁשָ ים ,ׁשִ ַעת ,ּוְקַטּנִ    .ּוִפי ַטּבַ

ה ָ ִאׁשּ ָעה ּבְ ְכַבת ֶזַרע :ַאְרּבָ ַעת. ,ׁשִ ים ּוִפי ַטּבַ   ְוֵליָדה, ּוְקַטּנִ
   

ל ֶרֶחם" ַעד ּכָ    "ּבְ
ֵבי  י ָאְמִרי ּדְ איַרּבִ   : ַיּנַ

ל ּבֵ  ְרְנגֹוֶלת ׁשֶ יָצָתּה ֲאִפיּלּו ּתַ יָלה ּבֵ    .ית ֲאִביֶמֶלְך לֹא ִהּטִ
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ת "ְוַעּתָ "ְוַעּתָ "ְוַעּתָ "ְוַעּתָ   ב ֵאׁשֶ ת ה ָהׁשֵ ב ֵאׁשֶ ת ה ָהׁשֵ ב ֵאׁשֶ ת ה ָהׁשֵ ב ֵאׁשֶ  ....""""האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדךה ָהׁשֵ
269
י ָעצר ָעַצר ה'   י ָעצר ָעַצר ה' "ּכִ י ָעצר ָעַצר ה' "ּכִ י ָעצר ָעַצר ה' "ּכִ   .""""בעד כל רחם לבית אבימלך"ּכִ

  רש"י

  מתני' 
. סתמא אע''פ שהוא נותן לו כו'

  עקיבא קאמר לה: ַרִּביהיא ולא 
   . בגמ' מפרש לה:על מנת לפטור

  
  גמ' 

. סלע מנה כל אלו שאמרו
ומאתים וד' מאות דמי בושת 

   הן:
. שדואג על בושתו אינו אבל צער
   נמחל לו:

. דרך ארץ ולא שהיה לו ללמוד
מד מדקאמר ליה רחמנא נביא ל

הוא דמשמע אין ממש בדבריך 
   וראוי אתה ליהרג:

. שבמעי אשה לא שכבת זרע
   יכולה לפלוט:

   . נקב הגדולים לפנות:פי טבעת



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        צג, אצג, אצג, אצג, א    ––––צב, א צב, א צב, א צב, א 
ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ

ַנן:  ֲאמּור ַרּבָ ָתא ּדַ   ְמָנא ָהא ִמיּלְ
ה" ִחיּלָ ָבר, הּוא ַנֲעָנה ּתְ ׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵבירֹו ְוהּוא ָצִריְך ְלאֹותֹו ּדָ ל ַהְמַבּקֵ   ? "ּכָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַעד ֵרֵעהּו"ְכִתיב: ּדִ  לֹו ּבְ ּלְ ִהְתּפַ בּות ִאּיֹוב ּבְ ב ֶאת ׁשְ   . (איוב מב, י) "וה' ׁשָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ַאּתְ ָאְמַרּתְ ֵמָהָתם, ַוֲאָנא ָאִמיָנא ֵמָהָכא: 

ּתֹו ְוַאְמהוֹ  א ֱאלִֹהים ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ְוֶאת ִאׁשְ ְרּפָ ל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאלִֹהים ַוּיִ ּלֵ ְתּפַ   , (בראשית כ, יז) ָתיו""ַוּיִ
ר ָאָמר": ּוְכִתיב ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת ׂשָ   , כא, א)(בראשית וגו'  "ַוה' ּפָ

ר " ֲאׁשֶ   . ַאְבָרָהם ֶאל ֲאִביֶמֶלךְ  -  "ָאַמרּכַ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ָר "ְמָנא ָהא ִמיּלְ ֲהֵדי הּוָצא ָלֵקי ּכְ   ? "ָבאּבַ

  
  : ָאַמר ֵליּה 
ְכִתיב:  י ְנֻאם ה'"ּדִ ם ּבִ ְעתֶּ ׁשַ ֶכם ּפְ ּלְ ה ָתִריבּו ֵאָלי ּכֻ   . (ירמיה ב, כט) "ָלּמָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ַאּתְ ָאְמַרּתְ ֵמָהָתם, ַוֲאָנא ָאִמיָנא ֵמָהָכא: 
מר ִמְצֹוַתי ְותֹורָתי" ם ִלׁשְ   . (שמות טז, כח) "ַעד ָאָנה ֵמַאְנתֶּ

  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבא ָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
ִתיב:  יםּכְ ה ֲאָנׁשִ ָ 270""ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמׁשּ

  , (בראשית מז, ב) 
ה"ַמאן ִניְנהּו  ָ   ? "ֲחִמׁשּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
י ָהִכי ָאַמר    : יֹוָחָנןַרּבִ

מֹות.  ׁשֵ לּו ּבְ הּוְכּפְ   אֹוָתן ׁשֶ
  

ל!    ְיהּוָדה ַנִמי ִאיְכּפּוֵלי ִמיְכּפַ
  

  ר ֵליּה: ָאַמ 
ל ִאיְכּפַ ֵתיּה הּוא ּדְ    .ְלִמיּלְ

י ָאַמר ּדְ  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ָאַמר  ׁשְ    :יֹוָנָתןַרּבִ
ְכִתיב:  ר""ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָימַֹמאי ּדִ   ? ,ז)(דברים לג "ְוזאת ִליהּוָדה" ו) ,לג (דברים ת ִויִהי ְמָתיו ִמְסּפָ

ָנה ׁשֶ  ִעים ׁשָ ל אֹוָתן ַאְרּבָ ָארֹון, ּכָ ִלין ּבָ ל ְיהּוָדה ְמגּוְלּגָ ר ָהיּו ַעְצמֹוָתיו ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ   ָהיּו ִיׂשְ
ׁש ַרֲחִמים.  ה ּוִבּקֵ א מׁשֶ ּבָ   ַעד ׁשֶ

ּיֹוֶדה? ְיהּוָדה,  ַרם ִלְראּוֵבן ׁשֶ ל עֹוָלם, ִמי ּגָ   ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ד ַמע ה' קֹול ְיהּוָדה" :ִמּיָ ָפא.  -  לג, ז)(דברים,  "ׁשְ   ַעל ֵאיְבֵריּה ְלׁשָ

ְרִקיָעא א ּדִ ִקי ִלְמִתיְבּתָ    ,(דברים, לג, ז) "ְוֶאל ַעּמֹו ְתִביֶאּנּו" ,לֹא ָהוּו ָקא ַמּסְ
ַנן ֲהֵדי ַרּבָ ָקל ּוִמיְטַרח ּבַ ַנן, ּוְלִמׁשְ   . (דברים, לג, ז) "ָיָדיו ָרב לֹו" ,לֹא ֲהָוה ָיַדע ַמאי ָקָאְמִרי ַרּבָ

ִהְלְכָתא, לא ֲהָוה  א ּדְ יּבָ ָתא ַאּלִ ַמְעּתְ ְהֶיה"ָסֵליק ֵליּה ׁשְ ָריו תִּ   . (דברים, לג, ז) "ְוֵעֶזר ִמּצָ
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ים   ה ֲאָנׁשִ ָ ים "ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמׁשּ ה ֲאָנׁשִ ָ ים "ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמׁשּ ה ֲאָנׁשִ ָ ים "ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמׁשּ ה ֲאָנׁשִ ָ  """"ויציגם לפני פרעה"ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמׁשּ

  רש"י

. מדלא כתיב ויפקוד את פקד
שרה וכתיב פקד משמע פקד 

   כבר תחילה לאבימלך:
. קוץ בהדי הוצא לקי כרבא

ו הגדל אצל הכרוב כשבא לעקר
פעמים שנעקר הכרוב עמו 
ונמצא לוקה בשבילו כלומר 

   שכיני רשע לוקין עמו:
. אף הנביא כולכם פשעתם

   במשמע:
. ומשה ואהרן עד אנה מאנתם

   בכלל:
. אותם שהוכפלו שמותם

בברכת משה דן זבולון גד ואשר 
ונפתלי הודיעך הכתוב שחלשים 
שבכולן היו וצריכין חיזוק 
לפיכך כפל את שמם לחזקם 

אותן הביא יוסף לפני פרעה ו
כדי שלא יברור אותם להיות 

   ראשי גייסות ולהטריחם:
. יצאו עצמותיהם כל השבטים

ממצרים ונקברו בארץ ישראל 
שנאמר והעליתם את עצמותי 
מזה אתכם (שמות יג) משמע 
שאף עצמותם העלו ולא נכתב 
יוסף אלא להודיעך שבחו של 
משה שכל ישראל נתעסקו 

   במצוה: בביזה והוא עסק
. לא היה שלדו מגולגלין בארון

קיימת ומחוברת מפני נידוי 
דקאמר ליה ליעקב אם לא 
אביאנו אליך וחטאתי לך כל 
הימים (בראשית מג) ואע''פ 
שנתקיים התנאי נפקא לן 
במסכת מכות (דף יא:) קללת 

  חכם אפי' על תנאי היא באה:
. מדרש אגדה מי גרם לראובן כו'

ודה הוא בתנחומא מכיון שה
יהודה ואמר צדקה ממני עמד 
ראובן ואמר אני בלבלתי יצועי 

   אבי:
. נכנס כל עצם ונתחבר לשפא

למקומו ששף משם לשפא 
אשלוייה שדונא בלע''ז כמו שף 

   מדוכתיה (חולין דף מב:):
. לא הוה אליבא דהלכתא

מסתייעא מילתא למימר 
   מילתא דתהוי הלכתא כוותיה:

. כלומר לא לא הוה סלקא ליה
יה עולה בידו למימר ה

   שמעתתא אליבא דהלכתא:
  



  ""החובל –מסכת בבא קמא פרק ח' 
           

463

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ַתר ַעְנָיא ָאְזָלא ֲעִנּיּוָתא" :ְמָנא ָהא ִמיּלְ   ? "ּבָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְתַנן    :ּדִ
י" ּכּוִרים ֲעׁשִ ֶסף -ִרים ְמִביִאין ּבִ ל ּכֶ ל ָזָהב ְוׁשֶ ְקָלתֹות ׁשֶ   , ּבִ

ים  י -ַוֲעִנּיִ ַסּלֵ ל ֲעָרָבה ְקלּוָפה ּבְ    .ְנָצִרים ׁשֶ
ּכּוִרים נֹוְתִנים ַלּכֲהִנים ים ְוַהּבִ ּלִ   . "ַהסַּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

    ַאּתְ ָאְמַרּתְ ֵמָהָתם, ַוֲאָנא ָאִמיָנא ֵמָהָכא: 
  . (ויקרא יג, מה) א ָטֵמא ִיְקָרא""ְוָטֵמ    צב,ב

  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
ַנן:  ֲאמּור ַרּבָ ָתא ּדַ ֵני "ְמָנא ָהא ִמיּלְ ה, ּוַבחֹוֶרף ִמּפְ ֵני ַהַחּמָ ִיץ ִמּפְ ּקַ ם ֶוֱאכֹול ּבַ ּכֵ הַהׁשְ יּנָ    ?"ַהּצִ

י:  ין ָרהֹוֵטי ְרהּוט ְולֹא ָמט"ְוָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ יּתִ ַרךְ ׁשִ ְפָרא ּכָ ִמּצַ   ."ּו ְלַגְבָרא ּדְ
  

ְכִתיב:    ּדִ
ֶמׁש" ָרב ָוׁשָ ם ׁשָ   . (ישעיהו מט, י) "לֹא ִיְרָעבּו ְולֹא ִיְצָמאּו ְולֹא ַיּכֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ַאּתְ ָאְמַרּתְ ֵמָהָתם, ַוֲאָנא ָאִמיָנא ֵמָהָכא: 
ם ֵאת ה' ֱאלֵֹהיֶכם" ה, זֹו ְקִריַּ  - (שמות כג, כה) "ַוֲעַבְדתֶּ ַמע ּוְתִפּלָ   ת ׁשְ

ל ַמִים,  - (שמות כג, כה) "ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך" ַלח ְוִקיתֹון ׁשֶ ּמֶ ת ּבַ   זֹו ּפַ
אן ְוֵאיָלךְ  ָך" :ִמּכָ ְרּבֶ    .(שמות כג, כה) "ַוֲהִסירִתי ַמֲחָלה ִמּקִ

  
   :ְוַתְנָיא

  זֹו ָמָרה,  -  (שמות כג, כה) "ַמֲחָלה""
ה ִנְקָר  ָמּה ְוָלּמָ   ? "ַמֲחָלה"א ׁשְ

ּה,  לָֹשה ֳחָלִאין ֵיׁש ּבָ מֹוִנים ּוׁשְ ְ ׁשּ   ׁשֶ
א ָהִכי ָהווּ  ִגיַמְטִרּיָ    ."ַמֲחָלה" ּבְ

ָלן ל ַמִים ְמַבטְּ ֲחִרית ְוִקיתֹון ׁשֶ ַלח ׁשַ ּמֶ ת ּבַ ן, ּפַ   . "ְוכּוּלָ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
ֲאמּור ַר  ָתא ּדַ ַנן: ְמָנא ָהא ִמיּלְ יְך מּוׁש 'ֲחָמָרא'ַחְבָרְך ַקְרָייְך "ּבָ ָפא ְלַגּבֵ   ? ", אּוּכָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
ְכִתיב:  ַרי :"ַוּיאַמרּדִ ְפַחת ׂשָ ה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי ,ָהָגר ׁשִ    ?ֵאי ִמּזֶ

י ָאנִכי ּבֹוַרַחת" ִבְרתִּ ַרי ּגְ ֵני ׂשָ   , (בראשית טז, ח) ַוּתאֶמר ִמּפְ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ים ָאַמָרּה " :ְמָנא ָהא ִמיּלְ יְך ַקּדֵ ִאית ּבֵ ָנָאה ּדְ ָתא ּגְ   ? "ִמיּלְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב   . כד, לד) (בראשית "ַוּיאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאנִכי" :ּדִ
  
  
  
  

  רש"י

. הסלין והבכורין נותנין לכהן
והעשירים לא היו נותנין 

   קלתותיהן לכהן:
  . שבטים: נצרים

. לא די לו נגעו אלא וטמא טמא
שמבייש את עצמו על כרחו 

   הטיל עליו הכתוב חובה:
. ששים איש שיתין רהוטי רהוט

   שחרית: רצו ולא הגיעו לאוכל
. כלומר טול אוכפא לגביך מוש

אוכף של חמור והסירהו אליך 
ושים אותו על גביך כלומר 
הודה לדבריו ואל תענהו. מוש 
לשון לא ימיש (שמות יג) כלומר 
הסירהו אליך כמו סורו נא 

   (בראשית יט):
. אמר לה והיא שפחת שרי

   ענתה שרי גברתי:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

464

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י: ְמָנא ָהא ִמילְּ  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ יֵפי"ָתא ּדְ ר ַאְווָזא ְוֵעיֵניּה ְמַטּיְ ֵפיל ְוָאֵזיל ּבַ   ? "ׁשָ

  
  :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב   . (שמואל א כה, לא) "ְוֵהִטיב ה' ַלאדִני ְוָזַכְרתָּ ֶאת ֲאָמֶתָך" :ּדִ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ  ָתא ּדְ ַמע ְוָלא ָאַכל" :יְמָנא ָהא ִמיּלְ ַקל ַחְבֵריּה ׁשָ ְכֵלי ַמְטֵייּה ְלָכָכא ּדְ ין ּתִ יּתִ    "?ׁשִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב ךָ  :ּדִ ךָ  ,ְוִלְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ,ּוְלָצדק ַהּכֵהן ,"ְוִלי ֲאִני ַעְבּדֶ לֹמה ַעְבּדְ    - ְוִלׁשְ
  . כו)-כה(מלכים א א,  271לֹא ָקָרא"

  
  ָאַמר ֵליּה: 

   :ָאְמַרּתְ ֵמָהָתם, ַוֲאָנא ָאִמיָנא ֵמָהָכא ַאּתְ 
ָרה ִאּמוֹ "ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֹ  ה ,ֶהָלה ׂשָ ָ ִהי לֹו ְלִאׁשּ ח ֶאת ִרְבָקה ַותְּ ּקַ    ,ַוּיִ

ֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו" ּנָ ֱאָהֶבָה ַוּיִ   , (בראשית כד, סז) ַוּיֶ
ְתֵריּה  ּקַ  :ּוְכִתיב ּבַ ָמּה ְקטּוָרה""ַוּיֶסף ַאְבָרָהם ַוּיִ ה ּוׁשְ ָ   . כה, א) (בראשית ח ִאׁשּ

  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ְקֵייּה " :ְמָנא ָהא ִמיּלְ   ? "ַחְמָרא ְלָמֵריּה ִטיבּוָתא ְלׁשָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב ְמעּון : ּדִ ָרֵאל""ְוָסַמְכתָּ ֶאת ָיְדָך ָעָליו... ְלַמַען ִיׁשְ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ   . )(במדבר כז, יח ְוִיְראּון ּכָ
ן נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמהּוְכִתיב:  ַע ּבִ    ,"ִויהֹוׁשֻ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ְמעּו ֵאָליו ּכָ ׁשְ ה ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוּיִ י ָסַמְך מׁשֶ   , (דברים לד, ט)וגו'  "ּכִ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ָלֵלי ִמְבַלע"ְמָנא ָהא ִמיּלְ ַכְפֵניּה ּגְ א ּבְ ְלּבָ    ?"ּכַ

  
ְכִתיב בּוס נֹ :ּדִ ֵבָעה תָּ ל ַמר ָמתֹוק""ֶנֶפׁש ׂשְ   . (משלי כז, ז) ֶפת ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ּכָ

  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
ָאְמִרי ֱאינָ  ָתא ּדְ י: ְמָנא ָהא ִמיּלְ ְרֵכי"ׁשֵ ׂשָ א ּדְ י ִקיּנָ ּבֵ א ּגַ יׁשָ יְקָלא ּבִ יל ְוָאֵזיל ּדִ   ?"ְמַטּיֵ

   
  ָאַמר ֵליּה: 

ָבַר  ַמְתִניִתין, ְוָתֵניָנא ּבְ תּוִבים, ּוְתַנן ּבְ ּכְ ׁש ּבַ ִביִאים, ּוְמׁשּוּלָ ּנְ נּוי ּבַ ּתֹוָרה, ׁשָ תּוב ּבַ ָבר ֶזה ּכָ   ְייָתא. ּדָ
ּתֹוָרה תּוב ּבַ ְכִתיב ,ּכָ ָמֵעאל" :ּדִ ו ֶאל ִיׁשְ ֶלְך ֵעׂשָ   . (בראשית כח, ט) "ַוּיֵ

ִביִאים ּנְ נּוי ּבַ ְכִתיב ,ׁשָ ְהיּו ִעּמֹו" :ּדִ ים ֵרִקים ַוּיִ ח ֲאָנׁשִ טּו ֶאל ִיְפתָּ ְתַלּקְ   . (שופטים יא, ג) "ַוּיִ
תּוִבים ּכְ ׁש ּבַ ְכִתיב ,ּוְמׁשּוּלָ ּכֹון ּוְבֵני ָאָדם לַ  :ּדִ ל עֹוף ְלִמינֹו ִיׁשְ   . (בן סירא יג, יז)ּדֹוֶמה לֹו" "ּכָ

ַמְתִניִתין ַנן ּבְ הֹור ָטהֹור" :ּתְ ר ַלטָּ ל ַהְמחּוּבָ ֵמא ָטֵמא, ּכָ ר ַלטָּ ל ַהְמחּוּבָ   . "ּכָ
ָבַרְייָתא י " :ְוָתֵניָנא ּבְ הּוא ִמינוֹ  ֱאִליֶעֶזרַרּבִ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ם ָהַלְך ַזְרִזיר ֵאֶצל עֹוֵרב ֶאּלָ   . "אֹוֵמר: לֹא ְלִחּנָ
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ָך ּוְלָצדק ַהּכֵהן ְוִלבְ ויזבח שור ומריא וצאן לרוב ויקרא לכל בני המלך... """"  ָך ּוְלָצדק ַהּכֵהן ְוִלבְ ְוִלי ֲאִני ַעְבּדֶ ָך ּוְלָצדק ַהּכֵהן ְוִלבְ ְוִלי ֲאִני ַעְבּדֶ ָך ּוְלָצדק ַהּכֵהן ְוִלבְ ְוִלי ֲאִני ַעְבּדֶ ָך לֹא ָקָרא"ְוִלי ֲאִני ַעְבּדֶ לֹמה ַעְבּדְ ָך לֹא ָקָרא"ָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוִלׁשְ לֹמה ַעְבּדְ ָך לֹא ָקָרא"ָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוִלׁשְ לֹמה ַעְבּדְ ָך לֹא ָקָרא"ָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוִלׁשְ לֹמה ַעְבּדְ  ....ָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוִלׁשְ

  רש"י

. עיניו מצפות ועיניה מטייפי
ה למרחוק למזונותיו למעל

וחבירו בכתובות (דף ס.) נטוף 
   עיניך:

. כלומר מחמת שפיל ואזיל
ענותנותו של אדם לא יהא בוש 
מלשאול דבר הצריך לו בין 
לתורה בין לפרנסתו ולתבוע 

   חובו:
. באביגיל כתיב כאשר ייטב וגו'

שהיתה מתנבאה שימות נבל 
בעלה ובתוך דבריה מרמזת 

   לדוד שיזכיר את יפיה:
   . אבלות ומכאובות:תכלי

. אלמא קובל היה ולי אני עבדך
   עליו שלא זימנו למשתה:

. לאו מקרא נפקי אלא שיתין
מילתא בעלמא הוא דקאמרי 

   אינשי ולאו דוקא הוא:
   . נתקנא ביצחק:ויוסף אברהם

חמרא למריה וטיבותא 
. היין של מלך הוא לשקייה

והשותין אותו מחזיקין טובה 
   למלך:לשר המשקה ולא 

. תלה החכמה ויסמוך את ידיו
והגדולה במשה כאילו הוא 
נותנה ליהושע והיא אינה אלא 

   מפי הקב''ה:
. אבנים לשון מורי. ל''א גללי

גללים ממש וראשון ישר 
   דגללים ממש אורחיה הוא:

. אילנות בטלים קינא דשרכי
ואין עושים פרי כמו גברא 
דשרכא בטל כלומר דרך דקל רע 

  ילן סרק:ליגדל בצד א
. המחובר לטמא טמא כו'

במסכת כלים היא בפרק טבעת 
אדם דקתני אונקלי של דרגש 
ושל שולחן טמאה ושל מנורת 
עץ טהורה זה הכלל המחובר 
לטמא טמא לטהור טהור 
אונקלי מסמר של מתכת עשוי 
כמזלג לתלות שם בהמה בשעת 
הפשטה ותחוב בכותל 
כדאמרינן בתמיד נשחט 

ת של (פסחים סד.) אונקליו
ברזל היו תחובין בעמודים כו' 
ואם תחבו במנורת עץ דפשוטי 
כלי עץ בטל מסמר לגבה ואינה 
מקבלת טומאה ואפי' נגעה בו 
טומאה אבל בדרגש ובשולחן 
שמקבלין טומאה הן אף הוא 

   מקבל טומאה:
. רבי לא לחנם הלך זרזיר

אליעזר סבר זרזיר עוף טמא 
הוא ורבנן פליגי עליה בשחיטת 



  ""החובל –מסכת בבא קמא פרק ח' 
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ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ יּה? "ְמָנא ָהא ִמיּלְ ֵדי ּבֵ ה ׁשְ   ָקֵרית ַחְבָרְך ְוָלא ָעָנְך, ְרֵמי ּגּוָדא ַרּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְמָאֵתְך לֹא ִתְטֲהִרי עֹוד יְך ְולֹא ָטַהְרתְּ ִמּטֻ   . (יחזקאל כד, יג) 272""ַיַען ִטַהְרתִּ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
יּה ָקָלא י ּבֵ ּדֵ ׁשְ יּה ָלא ּתִ ֵתית ִמיּנֵ ׁשָ יָרא ּדְ י: ּבֵ ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ    ?ְמָנא ָהא ִמיּלְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב י ָאִחיָך הּוא וְ "לֹא ְתַתֵעב ֲאדֹ  :ּדִ י ֵגר ָהִייָת ְבַאְר לֹ ִמי ּכִ   .(דברים כג, ח) צֹו"א ְתַתֵעב ִמְצִרי ּכִ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ֵלית ּדּוָרא "ְמָנא ָהא ִמיּלְ ֵליָנא, ְוִאי לֹא  - ִאי ּדָ ֵליָנא - ּדָ   ? "לֹא ּדָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב י ְוִאם "ַוּיאֶמר ֵאֶליָה  :ּדִ י ְוָהָלְכתִּ ְלִכי ִעּמִ ָרק ִאם תֵּ י לֹא ֵאֵלְך" ּבָ   . (שופטים ד, ח) לֹא ֵתְלִכי ִעּמִ
  
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ד ָהֵויַנן זּוָטֵרי "ְמָנא ָהא ִמיּלְ ָנא  - ּכַ יׁשְ ָקׁשֵ א ּדְ ּתָ ֵקי - ְלַגְבֵרי, ָהׁשְ   ? "ְלַדְרּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִתיב:  ָרא ּכְ ֶרךְ "ַוה' הֵמִעיּקָ ַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהּדֶ    ,ֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ
ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם"   , (שמות יג, כא) ְוַלְיָלה ּבְ

ִתיב:    צג,א ֶרְך"^ּוְלַבּסֹוף ּכְ ּדָ ָמְרָך ּבַ ה ָאנִכי ׁשֵלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלׁשְ    .(שמות כג, כ) "ִהּנֵ
  
  

ר ָמִריַרּבָ לְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה    : ה ּבַ
י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָתא ּדְ ַת  :ְמָנא ָהא ִמיּלְ ךְ ּבָ   ?ר ָמֵרי ִניְכֵסי ִציֵבי ְמׁשַ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב   .  (בראשית יג, ה) אן ּוָבָקר ְואָהִלים"ֵלְך ֶאת ַאְבָרם ָהָיה צֹ "ְוַגם ְללֹוט ַההֹ  :ּדִ
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ְמָאֵתְך לֹא ִתְטֲהִרי עֹוד   יְך ְולֹא ָטַהְרּתְ ִמּטֻ ְמָאֵתְך לֹא ִתְטֲהִרי עֹוד "ַיַען ִטַהְרּתִ יְך ְולֹא ָטַהְרּתְ ִמּטֻ ְמָאֵתְך לֹא ִתְטֲהִרי עֹוד "ַיַען ִטַהְרּתִ יְך ְולֹא ָטַהְרּתְ ִמּטֻ ְמָאֵתְך לֹא ִתְטֲהִרי עֹוד "ַיַען ִטַהְרּתִ יְך ְולֹא ָטַהְרּתְ ִמּטֻ  .""""עד הניחי את חמתי בך"ַיַען ִטַהְרּתִ

  רש"י

. ששתית מינה דשתית מיניה
לא תשדי ביה  כבר בצמא:

. מוט''א בלע''ז כלומר דבר קלא
הנצרך לך פעם אחת שוב לא 

. דלית דורא דלינאאי  תבזהו:
אם תדלה ותגביה המשוי עמי 
דלינא דורא משוי משל הוא 
שאין אדם רוצה ליכנס בסכנת 
היזק ממון ותחת עול דבר אלא 

כי  אם כן משתתף חבירו עמו:
. כשהיינו הוינן זוטרי לגברי

 קטנים היינו חשובים כגברי:
. עכשיו השתא דקשישנא

שהזקננו הננו שפלים 
  כתינוקות: 
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        צג, אצג, אצג, אצג, א
  : ַרב ָחָנןָאַמר 

ין ַעל ֲח  ה,  - ֵבירֹו ַהּמֹוֵסר ּדִ ִחיּלָ   הּוא ֶנֱעָנׁש ּתְ
ֱאַמר:  ּנֶ ַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶליָך"ׁשֶ   , טז, ה) בראשית( "ַוּתאֶמר ׂשָ

ָרה ְוִלְבּכָתּה"ּוְכִתיב:  בא ַאְבָרָהם ִלְסּפד ְלׂשָ   .כג, ב) בראשית( "ַוּיָ
  

י    :ְוָהֵני ִמיּלֵ
ַאְר  יָנא ּבְ ִאית ֵליּה ּדִ   .ָעאּדְ

  
יָאַמר    : ְצָחקיִ  ַרּבִ

ְצָעקאֹוי לֹו    .ַלּצֹוֵעק יֹוֵתר ִמן ַהּנִ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ַמע" ַמׁשְ ְצָעק, ּבְ ֶאָחד ַהּצֹוֵעק ְוֶאָחד ַהּנִ

273
 ,  

ְצָעק ַמֲהִרין ַלּצֹוֵעק יֹוֵתר ִמן ַהּנִ ּמְ א ׁשֶ   . "ֶאּלָ
  
  

י ְוָאַמר    : ִיְצָחקַרּבִ
ה ּבְ  ִהי ִקְלַלת ֶהְדיֹוט ַקּלָ   ֵעיֶניָך. ְלעֹוָלם ַאל ּתְ

ַזְרָעּה,  ים ּבְ ָרה ְוִנְתַקּיֵ ל ֶאת ׂשָ ֲהֵרי ֲאִביֶמֶלְך ִקּלֵ   ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ סּות ֵעיַנִים"ׁשֶ ה הּוא ָלְך ּכְ   . (בראשית כ, טז) "ִהּנֵ

ה,  ַער ַהּזֶ ְך, ְוָגַרְמּתְ ֵאַלי ַהּצַ הּוא ִאיׁשֵ ית ׁשֶ יּלִ י ְולֹא ּגִ ּנִ ית ִמּמֶ   ָאַמר ָלּה: הֹוִאיל ְוִכּסִ
סּוֵיי ֵעיַנִים.  ֵני ּכְ הּו ָלְך ּבְ ּיְ   ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ְכִתיב:  ַזְרָעּה, ּדִ ים ּבְ ְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְראֹ ְוִנְתַקּיֵ י ָזֵקן ִיְצָחק ְותִּ   . כז, א) בראשית( ת""ַוְיִהי ּכִ
  
  

י ָאַמר  הוּ ַרּבִ   : ַאּבָ
ִפין ְולֹא ִמן ָהרֹוְדִפין ְרּדָ   , ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ִמן ַהּנִ

עֹופֹות יֹוֵתר ִמּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה, וְ  ף ּבְ ֵאין ְלָך ִנְרּדָ ַח.  ׁשֶ י ִמְזּבֵ תּוב ְלַגּבֵ יָרן ַהּכָ   ִהְכׁשִ
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  כג)- (שמות כב, כב"אם ענה תענה אותו כי אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו. וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב"  

  רש"י

אחד הצועק ואחד הנצעק 
. וחרה אפי והרגתי במשמע

אתכם (שמות כב) שנים 
   במשמע:

אלא שממהרין מן הצועק 
   . כדאשכחן בשרה:תחילה

. על מנת שתהא על מנת לפטור
   פטור:



  ""החובל –מסכת בבא קמא פרק ח' 
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        צג, אצג, אצג, אצג, א
   :ָהאֹוֵמר"

א ֶאת ֵעיִני",  ר ֶאת ַרְגִלי" ["ַסּמֵ ּבֵ יב –"ְקַטע ֶאת ָיִדי", "ׁשַ   .ַחּיָ
יב.  -ַעל ְמָנת ִלְפטֹור" "   ַחּיָ

י" "ְקַרע ֶא  ּדִ ר ֶאת ּכַ ּבֵ סּוִתי", "ׁשַ יב,  - ת ּכְ   ַחּיָ

טּור –ַעל ְמָנת ִלְפטֹור     ]."ּפָ
  

ר ָחָמאָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַרב ַאִסי ּבַ
ָנא ֵסיָפא א ּוַמאי ׁשְ ָנא ֵריׁשָ    ?ַמאי ׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א  י ֵאָבִרים.  - ֵריׁשָ ֵאין ָאָדם מֹוֵחל ַעל ָראׁשֵ   ְלִפי ׁשֶ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
  ְוִכי ָאָדם מֹוֵחל ַעל ַצֲערֹו? 

ַתְנָיא    :ּדְ
ִני, ָצֵעִני, ַעל ְמָנת ִלְפטֹור "ַהּכֵ טּור - ּפְ   ! "ּפָ

  
יק ּתִ    .ִאיׁשְ

ָהא? : ָאַמר ִמיַע ָלְך ּבְ   ִמיֵדי ׁשְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
תָהִכי ָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ָחה.  ּפָ ַגם ִמׁשְ ּום ּפְ   ִמׁשּ
  
  

ַמר   :ִאיּתְ
י  ֲעיָ ַרּבִ   ָאַמר:  אאֹוׁשַ

ָחה.  ּפָ ַגם ִמׁשְ ּום ּפְ   ִמׁשּ
  ָאַמר:  ָרָבא

ּלֹו.  י ֵאָבִרים ׁשֶ ֵאין ָאָדם מֹוֵחל ַעל ָראׁשֵ ּום ׁשֶ   ִמׁשּ
י    ָאַמר:  יֹוָחָנןַרּבִ

"ָלאו",  הּוא ּכְ   ֵיׁש "ֵהן" ׁשֶ
"ֵהן"וְ  הּוא ּכְ   . ֵיׁש "ָלאו" ׁשֶ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ִני" ָצֵעִני", "", ""ַהּכֵ   ַעל ְמָנת ִלְפטֹור"? ּפְ

"ָלאו" -?! "ֵהן" :ְוָאַמר לוֹ  הּוא ּכְ   .ֲהֵרי ֵיׁש "ֵהן" ׁשֶ
סּוִתי", "ַעל ְמָנת ִלְפטֹור"? ְוָאַמר לֹו: ָלאו?!  "ֵהן" -"ְקַרע ֶאת ּכְ הּוא ּכְ    ."ֲהֵרי "ָלאו" ׁשֶ

   
  

  רש"י

רבא אמר לפי שאין אדם מוחל 
. וברייתא לא על ראשי אבריו

   תקשי דעל צערו מוחל אדם:
   . כאב מכה:צערו
. אדם מוחל על יוחנן אמר ורבי

הכל ומתניתין לאו דא''ל נחבל 
לחובל קטע את ידי על מנת 
שתהא פטור אלא קטע את ידי 
סתמא וא''ל חובל על מנת 
לפטור כלומר אמור לי אתה על 
מנת שאהיה פטור וא''ל היאך 
הן וקמ''ל מתני' דיש הן שהוא 

   כלאו וכגון דמתמה אתמוהי:
 . וא''ל זה ע''מהכני פצעני

לפטור ואמר נחבל הן יש הן 
שהוא כלאו אי אתמה חייב ואי 
בניחותא אהדריה פטור 
וברייתא דלעיל דקתני הכני 
ופצעני ע''מ לפטור פטור בדאמר 
נחבל כולה מילתא הכני ופצעני 
ע''מ לפטור דהא ודאי דוקא 

   אמר ליה:
. אי אתמה יש לאו שהוא כהן

פטור והאי דנקט חיובא לגבי 
ה לגבי ממונא מכה ופוצע ופטור

אורחיה דמילתא נקט דמחיל 
  איניש אממוניה טפי מגופיה:
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        צג, אצג, אצג, אצג, א
י"," ּדִ ר ֶאת ּכַ ּבֵ סּוִתי"  "ׁשַ יב –"ְקַרע ֶאת ּכְ   . "ַחּיָ
  

   :ִמיְנִהיּוְר 
מר""" ד, - (שמות כב, ו) 274ִלׁשְ    ְולֹא ְלַאּבֵ

מֹור"    ְולֹא ִלְקרֹוַע, -  "ִלׁשְ
מֹור" ים -  "ִלׁשְ ק ַלֲעִנּיִ   ! "ְולֹא ְלַחּלֵ

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
ָאֵתי ִליֵדיּה.  - ָהא    ּדְ
  לֹא ָאֵתי ִליֵדיּה. ּדְ  - ָהא 

  
הָאַמר ֵליּה    : ַרּבָ
מֹור" ָאֵתי ִליֵדיּה  -  "ִלׁשְ ַמעּדְ   ! ַמׁשְ

  
א ָאַמר  הֶאּלָ   : ַרּבָ

ֲאָתא ִליֵדיּה     ,ָהא ְוָהא ּדַ
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

ֲאָתא ִליֵדיּה  - ָהא  ִמיָרהּדַ תֹוַרת ׁשְ   . ּבְ
תֹוַרת ְקִריָעה.  - ָהא  ֲאָתא ִליֵדיּה ּבְ   ּדַ

  
ִדיָתא, ּדִ ַההּוא ַאְרְנָקא  ָאֵתי ְלּפּוְמּבְ   ְצָדָקה ּדְ

ְבָרא,  ַרב יֹוֵסףָדּה ַאְפַק  י ַההּוא ּגַ ּבֵ   ּגַ
ַנבּוָה,  ֵבי ּגְ ּנָ ּה, ָאתּו ּגַ ע ּבָ ׁשַ   ּפָ

יֵביּה    . ַרב יֹוֵסףַחּיְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
   :ְוָהַתְנָיא

מֹור"" ים - "ִלׁשְ ק ַלֲעִנּיִ   ! "ְולֹא ְלַחּלֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִדיָתא ֵמיַקץ ִקיץ ְלהּו  י ּפּוְמּבְ   ֲעִנּיֵ

מֹור""וְ    הּוא.   ִלׁשְ
  
  

        הדרן עלך החובלהדרן עלך החובלהדרן עלך החובלהדרן עלך החובל
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מר"יתן איש אל רעהו כסף או כלים  כי""""  מר"ִלׁשְ מר"ִלׁשְ מר"ִלׁשְ   ....ִלׁשְ
 .(שמות כב, ט)"כי יתן איש אל רעהו חמור או כלים לשמור"       

  רש"י

. כי יתן וגו' לשמור ולא לאבד
לשמור דהפקידו אצלו לשמור 
חייב בפשיעה ולא כשהפקידו 
אצלו ע''מ לאבד או ע''מ לחלק 
לעניים דלא קרינא ביה לשמור 
דכיון דאמר ליה חלקהו תו לא 

ן קתבע דמפקיד נינהו ומא
ועניים לא מצו תבעי דלכל חד 
וחד מצי אמר לאו לדידך 

   יהיבנא אלא לאחריני:
. וקרע בידי' חייב דאתא לידיה

אי לא א''ל על מנת לפטור 
ואפילו אתא לידיה מעיקרא 

   ע''מ לאבד:
. לשמור דאתא לידיה משמע

דכתיב וכי יתן ואפי' הכי 
   קממעט ליה:

. מעיקרא הא דאתא לידיה
ה והדר אמר ליה בתורת שמיר

קרע חייב אי לא אמר ליה ע''מ 
   לפטור:

   . גבאי הוה:רב יוסף
. ממון כך וכך לשבת קיץ להו

לכל אחד הוה ליה ממון שיש לו 
  תובעין וקרינא ביה לשמור: 

  
  
  


