
	

 יב דף
א.  ח מדת סדום-א. החזיקו רבים. ב. שיעור שדה ופרדס. ג. בור. ד. נבואה. ה. לב אחד. ו. בכור ויבם ז.

(שנוסעים דרך אלו   מבואות המפולשים לדרך עיר אחרת תיז, ח) לפיכך (ח"מ מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו כל
מעכבים עליהם ואפילו יש להם דרך   (האחרת) ובקשו בני אותם מבואות לסתמם בני אותה העיר סמ"ע) למקום אחר,

כולם   אפילו אם יסכימו וכן מבואות המפולשים לרה"ר ובקשו בני אותם מבואות להעמיד להן דלתות אחרת לעבור משם.
להעמיד להם דלתות בני רה"ר מעכבים עליהם ואפילו אם ירצו להעמיד הדלתות בפנים במבוי הרבה לפי שפעמים  

 קסב, א' י"ב. חו"מ סמ"ע), הרבה (כגון ביום השוק, דוחקים ונכנסים לתוכו
אינה קרויה פרדס   קבין פרדס שאין בה כדי זריעת ג' וכל אינה קרויה שדה קבין כל שדה שאין בה כדי זריעת ט' ב.

לכל אחד   קבין לכל אחד ולא את הפרדס עד שיהא בו בית ג' קבין את השדה עד שיהא בו זריעת ט' חולקין לפיכך אין
את השדה עד שיהא בה כדי חרישת יוםלזה   חולקין אבל בבבל וכיוצא בה אין ואחד. בד"א בארץ ישראל וכיוצא בה
בה ל"ו אילנות לזה ול"ו אילנות לזה כדי עבודת אדם אחד ביום  עד שיהא  וכדי חרישת יום לזה ולא את הפרדס

 עוד). עי"ש קעא, (חו"מ אחד
בור השותפים שממנו משקים שדה אין חולקים עד שיהא בו כדי להשקות שדה כדי פעולת יום לזה וכדי פעולת יום לזה   ג.

 משום שכר פועל.
ניטלה נבואה מן הנביאים, ואע"פ שמן הנביאים ניטלה מן החכמים לא ניטלה, וחכם עדיף מנביא.  ביהמ"ק מיום שחרב ד.

אשי שיהיה ראש ישיבה וכן עשה) ולתינוקות (כבת ר"ח   ב"ר וניתנה נבואה לשוטים (כאותו שוטה שאמר על מר
 ורמב"ח). לרבא שתנשא שאמרה

ם לדעת שלמה, לאחר שאוכל ושותה אין לו אלא לב אחד, הרגיל  קודם שיאכל אדם וישתה יש לו שתי לבבות שאינו מסכי ה.
 ביין אפילו לבו אטום כבתולה יין מפקחו.

שחלק עם אחיו בנכסי האב נוטל חלקו   היבם אבל סמוכים)נוטל ב' חלקים שלו כאחד ( (בנכסי אביו) הבכור שחלק ו.
וכרבאשהלכה כמותו  קעד, ב) (חו"מ עלווחלק אחיו (המת) בגורל אם עלו במקום אחד עלו ואם עלו בב' מקומות 

 כבכור. מצרא נוטל ב' חלקים אחד היבם אמר שגם אביי אבל
על מדת   כופין השותפים שבאו לחלוק בנכסים וביקש אחד ליטול את השדה הסמוכה לשדותיו אמר רבה כגון זה ז.

לו שיאמרו האחים פעמים שזו מתברכת יותר מזו כגון בשדההבעל ששותה ממי  שומעין לו ורב יוסף אמר אין ושומעין סדום
 לו ונוטל בגורל. שומעין שאין גשמים או אם השדות סמוכות לשני יאורים שפעמים שזה יבש וזה לא, והלכתא כרב יוסף

יו (ואין השותף יכול לומר  יוסף כגון זה כופים על מדת סדום ונוטל את השדה הסמוכה לשדות א"ר היו השדות על יאור אחד ח.
כללו של דבר כל דבר שהוא   טול שתי שדות ושלי באמצע כדי שתרבה לך אריסים ותהא שלי משתמרת) והלכתא כרב יוסף.

 א' וג'). קעד (ח"מ כופיןאותו לעשות הפסד כלל חבירו טוב לזה ואין על
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