
כגדף  – זבבא קמא דף ימסכת           .ט" התשסטבת' יח, ד"בס

ע יז  א"דף
אלא"ד'תוס)א ובמעשים,ד"בסוה,ה בתורה גדול דהוה חזקיה דשאני

ביותר המטה,כתבובמאירי.טובים מעל שהוא כל גבוה היה תורה  .שהספר
מר"ד'תוס)ב והאמר לר,ה וכו"וקשה פרץ'בתוסוכתב.'ת דיש,רבינו

גדול,ליישב דמעשה הכא דפשטינן נ,דהא דקטן בגדולמשום והא.תלה
גדול,:)מ(בקידושיןדפשטינן הצורך,דתלמוד לפי למד שלא באדם ,מיירי

קודם יעסוק דבר באיזה לישאל במעשה,ובא או בתלמוד ליה,או דאמרינן
קודם בתורה תלמוד,עסוק בלא אפשר לא שפיר.דמעשה פריך ,והכא

מעשה לעשות ויכול הרבה שלמד באדם דמיירי  .משום
וכו,ד"בתוה)ג עדיף ודאי דהא אמרינן לא ודאי השיטההקשה.'דלימוד

מהר בשם כ"מקובצת כן,ץ"י תפילין,אם דמנח עד להן פשיט לא אמאי
יקדים,ותירץ.ברישא מהם דאיזה להקפיד אין ההקדמה  .דעל

וכו,ד"בתוה,ד"בא)ד גאון אחאי דרב לאחרים'ובשאילתות לאגמורי אבל
תפי מניח הוה ולפיכך עדיף תחילהלא שאלההקשה.לין לך(העמק פרשת

ז סימן לעצמו,)'לך גם לומד לאחרים שלומד בשעה בתעניתוכדאמרינן,הא
וכו,.)ז( מרבותי למדתי מכולם'הרבה יותר הקשה.ומתלמידי מאי,ועוד

מר מייתי קודם'ראיה תפילין מניח שהיה לעצמו,יוחנן לומד היה אם ,והרי
תפילי מניח היה כרחך אחרים,ןעל ידי על לעשות אפשר שאי מצוה ,שהוא
גדול תלמוד שייך לא קטןוכדאיתא,ובהא גרס,ותירץ.).ט(במועד לא דלכך

לאגמורי",בשאילתות הא למיגמר גרס,"הא דאחרים"אלא הא דידיה ,"הא
עצמם בפני שלומדים דאחרים תורה תלמוד ידי.והיינו דעל בגוונא והנידון

יתבט דידיה מלימודםמעשה אחרים מעשה,לו או עדיף דאחרים תלמוד אי
עדיף  .דידיה

הרגל כיצד פרק

נזק',מתני)ה חצי האחרון ועל שלם נזק משלם הראשון המלאהקשה.על
רבא,הרועים דבעי הא מן,.)יח(לקמןדתפשוט משלם צרורות נזק דחצי
הכי.העליה לאו בהא,דא נמי לחלק ליה נזק,הוה משלם מןדראשון שלם
מגופו,העלייה נזק חצי מגופו,ותירץ.ואחרון דמשלם לומר דהטעם ,דכיון

מעלייה דמשלם נזק חצי אשכחן דלא כן,משום נזק,אם חצי דאמר ,כיון
מגופו דהוי ידעינן .ממילא

ד"רש)ו נזק"י חצי משלם צרורות,ה היינו כתב.דדליל יוסףוכן .ז(הנמוקי
הרי בהדי,)ף"מדפי דלאו מזיקכיון קא בתריה דליל ומימשיך ולא.דאזיל

בקרון מושכת לעגלה לקמן"הראבאמנם.דמי דקאזיל,כתב:)יט(ד דבהדי
נזק,מזיק חצי משונה,ומשלם דהוי כתב.משום לקמןוכן חננאל ,:)יט(רבינו

משונה דהוי משום .דהטעם
הרגל"ד'תוס)ז כיצד וכו,ד"בתוה,ה קאי ביה אדפתח ,תירץובמאירי.'ודאי

קמא דבפרק הרגל,משום נזקי כולל שהוא תחילה השור לדעת,הוזכר הן
שמואל לדעת והן שן,רב בנזק כן שאין בשור,מה נכללו לדעת,שלא אלא

השן,רב זה מבעה הרגל,דלשמואל בנזקי כאן פתח מקובצתו.לכך בשיטה
פרץ רבינו תלמיד קמא,תירץבשם בפרק דסיים אמאי מוע,דקאי דדנחש

רגל,לעולם להזיקו,דהיינו הנאה אין .דהא
מבעטת"ד'תוס)ח היתה הכא,ה לה נקט לצרורות דשווה א"והרשב.אגב

מרגל,כתב היוצאת דרגל,דתקלה מילי בין לה כתב.תנא דלמאן,עוד
וכו.)יט(לקמןדמפרש מבעטת ביעוט'היתה מחמת צרורות שפיר,או ,אתי

ליה נקט צרורות ד,דמשום ביעוטולומר מחמת הבאות חצי,צרורות משלם
כרבנן.נזק דמפרש לאשמועינן,ולמאן מחמת,אתי הבאות צרורות דאפילו

נזק חצי שינוי,ביעוט כתב.ואין יהושעוכן לה,כתבש"והרש.הפני דתני
דעתך,הכא דסלקא דרגל,משום תולדה כן,דהוי דאינו לאשמועינן .ואתי

נמי תנא טעמא כלים:)יט(לקמןומהאי או כסות אכלה שן אף,לגבי
היא דקרן .דתולדה

הכלי"ד'תוס)ט על דרסה וכו,ה הוא דמשונה דעתך המרומיכתב.'דסלקא
דוחק,שדה להזיק,דזה שמכוונת אפשר ומשונה,דאם שכיחא לא כן ואם
שלם,הוא נזק הניזק בחצר חייבת באמת ביאר.אמאי דעתך,לכך ,דסלקא

שאי גוונא כהאי כךדרגל כל ורגיל מצוי לגמרי,נו רגל,פטור אינו שהרי
שן לן,ואינו משמע רגל,קא בכלל הוי מקום .דמכל

ע יז  ב"דף
סד"ד'תוס)י וכו"אע,א"ה שן'ג מקובצת.גבי רבינוכתבובשיטה בשם

קאי,ישעיה דשן אחיובא רגל,דלאו גבי דעופות חיובא ליה תנא והוא,דהא
שן גבי לאו,הדין דמחייב,דוקאדבעירה פשיטא הוא דממונו אלא.דכיון

ועופות בחיה הרבים ברשות פטורא אשמועינן לא דאכתי ברגל,דכיון לא
בשן דחיה,ולא שן הכא הניזק,תנא ברשות אמורים דברים במה אבל,וקתני

דוקא לאו בעירה פטורא לענין דאף פטורה הרבים שמעינן,ברשות ומשן
מרןוהקשה.ברגל הלוי"ריבחידושי עמוד(ז ממון נזקי הלכות )132ריש
הלויבשם מבהמה,הבית חיה חמורה תהא תיתי ידעינן,מהיכי לא הרי

דבהמה מחיובא אלא דחיה נזיקין,וביאר.לחיובא חיוב דין תלוי,דעיקר
עליו ושמירתו להזיק דרכו הכתוב.באם מגזירת ילפינן והיינו,והפטורים

בשם ורגל"הנכללים בכלל".שן הוי לא דחיה דשן דעתך דסלקא ומשום
דשן בעירה"דגבי,מזיק את בהמה"ושלח בכלל.כתיב הוו ורגל"לא  ".שן

וכו',גמ)יא דמי כגופו אי רבנן שמואלהקשה.'אלא יט(הברכת ,)סימן
דמי כגופו כחו אי רבנן בדעת לרבא מספקא אמרינן,אמאי התורה בכל והא

דמי כגופו רצ,דחו לגבי העץ"דכתיב,יחהכגון מן הברזל מצינו,"ונשל וכן
המזיק אדם וחייב,לגבי תולדה הוי שביאר,ותירץ.דכוחו מה פי ח"הגרעל

ה"פ(ם"הרמבבדברי ממון מנזקי שם"ב משנה במגיד ועיין ,דפסק,)ה
הרבים ברשות ופטורה דרגל תולדה הוי שינוי ידי שעל דלכאורה.דצרורות

בגוצרורות מזיק דשור,פודאינו מזיק בגדר ואינו מחודש מזיק דמזיק,הוי
שור.בגופו בכלל נמי דהוי למילף בעינן דאשמועינן,הלכך מאי והוא

למשה.הלכתא ההלכה משום מחודש מזיק הוא כוחו ידי על דכשמזיק וכיון
לרבא,מסיני ליה ההלכה,מספקא דין שהזיק,בביאור דשור למימר אתי אי

כש הוי כוחו ידי ממשעל שלם,ור נזק הוי,ומיחייב דלא למימר דאתי או
ממש כלל,כשור ליחייב  .ולא

ד"רש)יב בקרון"י מושכת עגלה כלים,ה גבי על עליה שהזב קרון הלכה אם
הראהקשה.טמאים בשם מקובצת בקרון,ש"השיטה מושכת עגלה ענין דמה

הקרון על שיושב הכלים,לזב על עגלה מושך זב היה אם הכלים,הא
הראבופירש.טהורים טמא,ד"בשם הקרון,היינו,דבזב על היושב שכל

הזב מסיטו,שמושכו הזב כאילו דהווי בקרון,טמא שמושכת עגלה ובנזקין
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שלם נזק משלמת הכלים על בבהמה,ודרסה קשורה והקרון דומיא,הואיל
במשאוי הביא.דחמור וביאר,י"רשכפירשפרץרבינותלמידדאמנם

דוקאד.החידושד שעליה בשליף לעיל דאמרינן בגופה,אף המעשה ,דהוה
רחוק כאן הרבהממהקרוןאבל מקום,נה באור[.חייבמכל ולכאורה

כמותו,דבריהם הווי לגוף ממש שמחובר כיון עגלה,דשליף שמא אבל
רחוקה הגוף,שהיא בתנועת ממש ניזק שכתבו,לא וכמו שני בכח אלא

וחמור"ד'התוס  ].ה
וכו',גמ)יג שברתו ולא הכלי על תבר'דרסה בתר או אזלינן מעיקרא בתר

דודהקשה.מנא לבור,:)נג(לקמןהא,הנחלת שדחפו ואדם שור רבא אמר
עבד'וכו של ושלשים כופר וכו,לענין חייב בבור,ולכאורה.'שור דמת כיון

לבור שדחפו השור ונשבר,מחמת אחר למקום דנתגלגל דומיא ואי,הוי
אזלינןנימא מנא תבר צרורות,דבתר לא,הוי דבצרורות לן קיימא והא

כופר הכא.משלם רבא בעי מאי כן דמשלם,ואם התם ליה דפשיטא כיון
מינה,כופר אזלינן,שמע מעיקרא דבתר ליה איירינן,ותירץ.דסבירא דהתם

קרן להזיק,לענין דכוונתו דקרן תולדה הוי דחיפה לדינא,דהא ליתא ובקרן
 .צרורותב
אזלינן',גמ)יד מעיקרא דבתר מדרבה ליה האזלהקשה.ותיפשוט האבן
ה"פ( ממון מנזקי תבירא,)י"ב דמנא דדינא להשבר,כיון בעומד דוקא היינו

ראיה.בודאי מייתי מאי כן אחר,אם למקום ונתגלגל כלי על בדרסה הא
ודאי,ונשבר ההיזק אדם,אין ידי על גלגולו שיפסק שאפשר דבעי.כיון והא

אחר למקום בנתגלגל תבירא,רבא דמנא בסברא תלוי דעל,אינו כיון אלא
גלגול מאתו נשבר לסוף פנים סוף,בעי,כל בתר או מעיקרא בתר אזלינן .אי

נשבר,ותירץ לבסוף פנים כל דעל הוי,דכיון תבירא דמנא מלתא .איגלאי
שייך[ דלעיל דהחילוק כו,והיינו לענין מינה הנפקא המעשהאי כאן.נת אבל

בפועל ארע מה היה מינה,הספק נפקא אין  ].ולכך
ד"רש)טו פטור"י אזלינן,ה מעיקרא בתר במלחמות"וברמב.אלמא :יא(ן

הרי מנא,כתב)ף"מדפי תבר בתר דאזלינן מרבה דעתך,דפשטינן סלקא דאי
אזלינן מעיקרא למימר,דבתר ליה חייבהוה לימא,הראשון ,דפטורולא

בסוףדהא בתר אזלינן אי פטור,אפילו ועכשיו,השני להישבר שסופו כיון
דמים לו שמואל.אין יא(ובברכת רש,ביאר)סימן אמרינן,י"דדעת דלא

דמים אין בחפץ,דלחפץ קודמת פעולה שנעשתה היכא מה,אלא אבל
השני את לפטור כן לומר מהני לא בסוף בתר אמרינן.דאזלינן לא כרחך ועל

א דמיםסברת לו אזלינן,ין מעיקרא דבתר דין בצירוף  .אלא
הגג"ד'תוס)טז מראש כלי זרק לזורק,ה חץ זורק בין לחלק פשוטה וסברא

עצמו החושן.כלי סק(ובקצות שצ מדברי,כתב)א"סימן להוכיח דיש
ב(ש"הרא מעיקרא,דפליג)'סימן בתר אזלינן חץ בזורק דבגונא.ואף דכתב

הרבים ברשות חייבדהתיזה היחיד ברשות הכלי,והזיקה על דרסה דגבי אף
כרבה אסיקנא ונשבר אחר למקום אזלינן,ונתגלגל מעיקרא לא.דבתר הכא
הנזק בו שנעשה המקום אחר אלא ברגל,אזלינן קרא בשדה"דגלי ובער

הניזק,"אחר בחצר היה לזורק.והביעור כלי זורק בין חילוק דיש סבר ואי
ליה,חץ קשיא צרורות,מרבהמאי אלא אינו הרבים ברשות התיזה ,הא

חץ כזורק ליה הוכיח.והוי יוסףוכן הרי.י(מהנמוקי דאם,דכתב,)ף"מדפי
הגדיש את להדליק שהספיק קודם נכסים,מת מאחריות ניזק משתלם ודאי

מינה,דידיה מעיקרא,ושמע דאדליק כמאן הבאה.דהוי באות ועיין.ועיין
כב(לקמן גא.)דף  .ות

הקודמת.שם,ד"בא)יז באות שקאפו.עיין שמעון רבי יח(בחידושי ,סימן
כב להלן עיין יט סימן והאחיעזר יז סימן שמואל הברכת נקטו ג.וכן .)אות

הוכחת החושןדחה על,ש"מהראהקצות דרסה גבי בסוגיין הנידון דעיקר
מעיקרא,הכלי בתר אזלינן ֵי,היינו.אי ידיו שעל כח נולד לאחרדאם עשה

הקודם מהמעשה טבעי בהכרח מעשה כבר,דיינינן.מיכן כאילו הווי אי
לא או מינה,נעשה כחו,ונפקא או צרורות הוי רבה.אי דאמר הא אבל

תבר תבירא דמנא משום פטור דהיינו,דהשני הפעולה במקבל דין בכליהוא
תבירא,גופיה מנא הוי בכלי שבירה מעשה דנעשה כתבוודווקא.דכיון אהא
תבר"והרא'התוס תבירא מנא חשיב לא הכלי על חץ דבזורק דכיון,ש
פעולהדבכלי אותה ידי על כח שום נעשה לא דידעינן.עדיין שעתיד,ואף

כך אחר נעשה,לבא כבר כאילו חשבינן לא מקום לא,מכל דעדיין כיון
בכלי דבר שום שבירה.נשתנה מעשה עשה כאילו דחשיב הדין לגבי ,אבל

עצמו הכלי לזורק הכלי על חץ זורק בין לחלק הרא,ליכא הקשה ש"ולכך
הרבים ברשות נעשה,דבהתיזה כן אם המעשה נעשה שכבר דחשיב כיון

הרבים ברשות  .ההיזק

ע יח  א"דף
משלם',גמ)א שלם נזק צרורות דאמר היא סומכוס ץ"המהרהקשה.אלא

גמ,חיות הלכתא צרורות נזק דחצי סברי רבנן כן,יריהא פליג,ואם היאך
מסיני למשה אהלכה היתה,ותירץ.סומכוס מסיני למשה ,דההלכה

הניזקין מכלל חשיבי נמי נזק,דצרורות חצי או שלם נזק משלם אם אבל
לסומכוס חכמים בין פלוגתא איכא .בהא

מיניה',גמ)ב מיניה דקאזיל אביי בר ביבי רב הרי.ז(ף"הרי.אמר )ף"מדפי
כמסקנת מיניה,הגמראפסק מיניה דאזיל המאורותמה.דמיירי :יא(הבעל

הרי אזלינן,)ף"מדפי מנא תבר דבתר משמע פשטינן,:)יז(לעילוהא,דהכא
אזלינן מעיקרא דבתר א(ש"הראותירץ.מרבה ף"דהרי,ד"הראבבשם)'סימן

מיניה דקאזיל ביבי רב דאמר דהא בלישה,סבר מאוס בלא אפילו ,מיירי
מ נזקדהוי חצי לשלם ליה והוה מיניה,שונה בדאזיל מוקמינן ,ולכך

נזק חצי ומשלם הוא משונה החבל דלגבי דאף לגבי,לאשמועינן אבל
כאורחיה הוי הדלי שלם,שבירת נזק מיניה,ומשלם אזיל לא דבתר,ואי אף

אזלינן משונה,מעיקרא דהוי כיון שלם נזק משלם הוה ן"והרמב.לא
הרימדפ:יא(במלחמות מרבה,כתב)ף"י למיפשט דאתינן היינו,דהא

מעיקרא בתר ולא מנא תבר בתר  .דאזלינן
משום,א"הרשבכתב.שם',גמ)ג היינו גוונא בכהאי לאוקמא דבעי ,דהא

מעיקרא בתר דאזלינן בדלי,דאף נוגע שאינו שמאוס,כל בחבל מחטט אלא
הדלי,בלישה ונשבר החבל נפסק כך לשלם,ומתוך אפשר עלאי שלם נזק
בגופו,הדלי פועל שאינו כצרורות,דכל אלא נזק,אינו משלם דקתני וכיון
כרחך,שלם דלי,על של בגופו נוגע מיניה,דגופו דאזיל האבןוכתב.וגוונא
הי"פ(האזל ממון מנזקי לבאר,)ד"ב שכתבו,דיש מה פי :)יז(לעיל'התוסעל

כלי"ד זרק לזו,ה כלי זורק בין לחלק חץדיש בתר,רק אמרינן לא חץ דבזורק
טפיא"והרשב.מעיקרא החבל,חידש פסיקת ידי דעל ליפול,דאף לדלי ,גרם

הדלי בגוף מעשה נעשה שלא מעיקרא,כיון בתר אזלינן  .לא
וכו',גמ)ד משלם מגופו צרורות נזק חצי רבא מקובצתהקשה.'בעי ,השיטה

משלם דמגופו למימר בעינן כרחך על וחו,הא דחייב.מרמקל קרן מה
מגופו משלם הרבים הרבים,ברשות ברשות דפטור צרורות נזק דין,חצי אינו

משלם מגופו,ותירץ.דמגופו משלם אי רבא דבעי אמרינן,דהא אי היינו
נזק חצי שישלם לגמרי להקל באה העליה,ומגופו,דההלכתא מן דילמא או

להקל,משלם באה דההלכתא לעני,ונהי דוקא תשלומיןהיינו מן,ן אבל
רגל כדין משלם יהושע.העליה ב(והפני בגמרא"ד'בעמוד עוד ,ביאר)ה

מגופו דמשלם תמה קרן בדין הוא דרבא בעיא משום,דעיקר הטעם אם
נזק חצי שמשלמת במה מכולהו אורחיה,דקילא דלאו משום טעמא,או דאי

נזק חצי מגופו,משום משלם נמי ד,צרורות משום טעמא אורחיהואי ,לאו
אורחיה דהוי העלייה,בצרורות מן  .משלם

מגופיה',גמ)ה דמשלם כאורחיה אשכחן מקובצתהקשה.דלא ,השיטה
ממונא נזקא פלגא דאמר קיימי,דלמאן שימור בחזקת לאו שוורים ,דסתם

כן מגופו,אם ומשלם הוא אורחיה דאמר,ותירץ.קרן מאן להך הוי,דאף לא
קצת אלא לגמרי  .אורחיהאורחיה

וכו',גמ)ו מועד ונעשה בתם יהודה לרבי ליה דשמעת החזוןביאר.'אימור
סקי(איש יא סימן קמא דר,)ז"בבא דטעמא במקומה'דאף תמות דצד יהודה

פחותה,עומדת בשמירה במועד להקל סברא דאין שהיה,משום ממה יותר
השתא עד לומר:].מהכדלקמן[חייב מקום היה כן ד,אם ברגל סגידאף
פחותה מעולה,בשמירה שמירה שמר שלא זמן כל נזקא פלגא שלא,לשלם

מתם יותר במועד מגופו.להקל לשלם מקילינן פלגא לשלם דמחמרינן ,וכיון
שביארו[ לא"ד)שם('התוסכמו הכי].ה אמרינן דלא לן קים מקום ,מכל

מועד ונעשה בתם בחיובו,אלא מפלגינן לא מתחילתו במועד  .אבל
מתחילתו"ד'תוס)ז במועד דלמא,ד"בתוה,ה דרבא הא פשיט דהיכי וקשה

וכו העלייה מן כאורחייהו מקובצת.'צרורות רשובשיטה סברת י"ביאר
מןידאמשום,הגליון משלם אורחייהו דכי והיאורחיכיכמו,עלייההאיתא
חצידהילכתאואתא,בעלמא וגרעא כי,צרורות שישלם הוא דין ולהכי
העלייהוהיאורחי טעמא.מן ואייעדמהאי דשני מועד,היכא הוה דאלו כיון

שלם נזק הדין מן לשלם לו היה במקומה,בעלמא תמות דצד מגופו חצי
העלייה,עומדת מן הילכתא.וחצי דאתאי שנוי ידי על צרורות דהוו השתא

החצי צרורות,וגרעא נזק חצי של חצי אלא מגופו שישלם ראוי דהיינו,אין
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העלייה,רביע מן עלה.ורביע לגמרידומדתני מגופו נזק חצי פשיט,משלם
כ צרורות נזק דחצי מגופווהיאורחיירבא  .משלם

ע יח  ב"דף
ד"רש)ח רבא"י לך אמר הכלב,ד"בתוה,ה שזרק כגון בצרורות ובדשני

בידו שיף"המהרהקשה.הגחלת א(לעילהא,ם בד"רשפירש)'בעמוד ה"י
כגון ב,אלא והניחושנטלו בסמוך,ותירץ.פיו רבו שפירש כמו סבר דלעיל

ד"ברש דדחיק"י גחלת,ה אמקום לר,דאיירי ליה סבירא אליעזר'דבצרורות
נזק בפיו,חצי שנטלו לפרש הוצרך צרורות,ולכך הוי זריקה ידי על אבל.דאי
בהדיא,הכא לר,דקאמר להו'בין סבירא כסומכוס לרבנן ובין מפרש,אלעזר
ב הגחלתלה שזרק כגון שינוי ידי על .צרורות

דיו',גמ)ט ליה אית וחומר קל מיפריך דלא שמחהקשה,היכא ב"פ(האור
ה ממון העליה,)ו"מנזקי מן לשלם וחומר קל נילף ברשות,דאכתי מצרורות

פטור.הניזק הרבים שברשות צרורות העליה,דמה מן משלם הניזק ,ברשות
חצי משלם הרבים שברשות מן,נזקקרן ישלם הניזק שברשות דין אינו

דיו.העליה למימר וחומר,וליכא קל דמיפריך דמסקינן,ותירץ.משום דכיון
כסומכוס עלמא שלם,דכולי נזק משלם כן,דצרורות ככל,אם הוי צרורות

ורגל שלם,שן נזק לשלם וחומר קל ילפינן למגופו,ושפיר זה.ודיו ולפי
לכול מוקמינן אמאי כרבנןמיושב ולא כסומכוס עלמא סבר,י היאך דלרבנן

מגופו'ר שלם נזק מן,אליעזר לשלם מצרורות וחומר קל למילף מצינו הא
 .העליה

מפריך"ד'תוס)י דלא היכא וכו,ה לומר הר.'ויש בשם מקובצת ש"ובשיטה
למימר,תירץ ליכא להחמיר,דאיפכא תחילה דן שאתה דיו דכל משום

דיו אינו להקל נזק,וסופו חצי לתשלומי מספיק דגופו אמרת,דפעמים ואי
מהעליה לשלם וחומר קל כן,דאהני לו,אם יפרע ולא סובין ליה יהיב זימנין

 .מגופו
וכו',גמ)יא לעיסה גללים שהטילה בהמה שמע חצי'ור'תא אומר אלעזר
אישהקשה.נזק א(החזון סימן קמא ד"סק'בבא ובשו"ד דלענין,)ע"ה דנהי

רג צרורות,להיזק אש,חשיב תולדת משום ליחייב מקום דהוא,מכל כיון
הגללים הדליל,בעל בעל שחייב אש,ותירץ.וכמו שיהיה,דשאני דצריך כיון

בו מעורב אחר בעולם,כח שאינו זמן שמירתו,וכל על חייב אש,אינו ,משום
אפקרינהו כבר לעולם בא .וכי

הוא',גמ)יב משונה מקובצהקשה.והא הראהשיטה בשם לא,ש"ת אמאי
דר בפלוגתא ורבנן'מוקמינן שלם'דלר,טרפון נזק משלם דאי,ותירץ.טרפון

כר ליה סבירא יהודה דרב מגופו,טרפון'איתא שלם נזק למימר ליה ,הוה
בסתם משלם,ומדקאמר העלייה מן מינה יהודה,ועוד.שמע רב כרחך דעל

כר ליה סבירא אמרינן,טרפון'לא דאכליה,:)יט(ןלקמדהא חמרא ההוא
וכו חייביה לסלא ופלסיה נזק'לנהמא חצי ישעיה.ואסלא רבי ,תירץובשם

יחידאי כתרי לה מוקי הוה כן וכסומכוס'כר,דאם סברי,טרפון רבנן דהא
נזק חצי שינוי ידי על .בצרורות

ד"רש)יג עלמא"י לה דדחיק וכו,ד"בתוה,ה דאמרינן כגון'והא היינו
וחמוריםשנתגלג סוסים כדרך עליהן מיגאש"והר.לה דאמרינן,כתבי דהא

דשן תולדה הוי להנאה פירות לחים,דטינפה בגללים רגלים,מיירי מי וכמו
להו ומטנפי לפירות עד,דנחתי בהמה של מגופה מחוברים דהגללים

צרורות,הפירות הוי לעיסה גללים שהטילה בהמה דאמרינן מיירי,והא
יבשי  .םבגללים

היא,ד"בא)יד דשן תולדה להנאתה מקובצת"הרא'והתוס.דאי בשיטה ש
צרורות,כתב:)בלעיל( דין יש בשן מוכח.דגם ה"ד:)יז(לעיל'בתוסוכן

 .נובר

ע יט  א"דף
ביזרני',גמ)א ביה דאית משונה שמחהקשה.והא ממון"פ(האור מנזקי ב
שכתב,)ט"ה מה ג(ש"הראלפי אי,)'סימן דאכל וכודכלבא הוא'מרי משונה

נזק חצי מיתה,ומשלם שפיחתתו פחת על האכילה,דווקא על משלם,אבל
שלם דהמית,נזק בשר,דכיון למיכל נמי.אורחיה ראשו,הכא דהושטת אף

שינוי הוי לחייב,לכלי אורחיה שהתקיעה בתקיעתו,כיון ,ותירץ.דשבר
יפרש"דהרא הכלי,ש בתוך כשהראש התקיעה השמעת משונהדעצם .הוי

האזל ה"פ(והאבן ממון מנזקי הבשר,כתב)ט"ב את שאוכל בשעה דהתם
כלל שינוי התקיעה.אינו בשעת הכא שינוי,אבל יש ההיזק שעת ,שהוא

זכוכית בכלי נמצא שראשו על.במה ההיזק שמירת לחיוב בהתייחס כן ואם
הוא משונה הבעלים נזקש"והרא,ידי חצי שחייב יודה ד,נמי מעשהאף מצד

שינוי כאן אין .ההיזק
קמיפלגי"ד'תוס)ב ובהא דא"וי,ד"בתוה,ה קמ"ל מאי ת"בשוהקשה.ל"כ

שעד(ש"הריב דלא,)סימן נזק חצי דצרורות לאשמועינן אתי דלמא
לקמן,כסומכוס מיפלגי,וכדאמרינן קא ורבנן דסומכוס .דבפלוגתא
כרבנן,תירץא"והמהרש סבר נמי יחזקאל בר רמי בדאייעדדאי אם,ואיירי

מידי,כן לן משמע קא לא רב  .בי
וכו',גמ)ג אין או נזק לרביע לצרורות שינוי יש אשי רב המגידביאר.'בעי

ה"פ(משנה ממון מנזקי מסיני,)ה"ב למשה הלכה לה גמירי דכל,דהכי
לשלם ראויין שהיו ממה חצי אלא משלמין אינם דהוי,צרורות כדרכן הלכך

ד דרגל שלםתולדה נזק נזק,משלם חצי משלמין הניזק,הן ברשות .ודוקא
כדרכן שלא לצרורות,אבל שינוי יש דקרן,אם תולדה חצי,הן משלם וקרן

נזק,נזק רביע אלא משלמין אין הרבים,והן ברשות אין.ואפילו אמרינן ואי
לגמרי,שינוי פטורין הרבים כדרכן,ברשות בשלא מחמת,ואפילו כגון
נזקו,ביעוט חצי הניזק משנה.ברשות הוי,ביאר)שם(והלחם דביעוט דאף
מכל,שינוי ליה בלבד,מבעיא רביע לחייבו שינוי האי מועיל דלמא,אם או

אהני מפלגא,לא בציר דמשלם בתם אשכחן  .דלא
ד"רש)ד דלמא"י או וכו"וא,ה לצרורות שינוי יש יהושעהקשה.'ת ,הפני

לענין דמיירי לפרש דחק נזקאמאי איפשיטא,רביע דלא בעיא ולא,דהוי
מגופו ומשלם דקרן תולדה הוי אי להו דאיבעיא לפרש ליה אי,ניחא

העלייה מן ומשלם בעלמא אמרינן,כצרורות פפא:) ג(לעילדהא דלרב
ליה כן,פשיטא דהילכתא,ואם אליבא איבעיא האי לאוקמי טפי .ניחא

עיון בצריך .ונשאר
במקום"ד'תוס)ה וכואי,ה הרבים ברשות דאיירי לפרש ש"בראאמנם.'ן
ב( הרבים,משמע)'סימן ברשות לפטור לענין לענין,דמיבעיא וגם

 .התשלומין
מהו',גמ)ו היחיד ברשות והזיקה הרבים ברשות סימן(ש"הראכתב.התיזה
דחייב,)'ב דמסקינן.דמסקינן ונתגלגל,.)יז(לעילואף הכלי על דרסה לגבי

ו אחר אזלינן,נשברלמקום מעיקרא מעיקרא,דבתר בתר אזלינן לא ,הכא
הנזק בו שנעשה המקום אחר ברגל,אלא קרא דגלי בשדה",כיון ובער

הניזק,"אחר בחצר היה החושן.והביעור סק"שסימן(והקצות ,הוכיח)א"צ
שכתבו"דהרא מה על פליג כלי"בד:)יז(לעיל'התוסש זרק זורק,ה בין לחלק

לזורק (חץכלי כב. ולקמן טז אות שם לעיל ג:ועיין  ).אות
וכו',גמ)ז פטורה הראשון ברשות'על והזיקה הרבים ברשות התיזה לא

הרועיםכתב.היחיד שדרסהדמשמע,המלא בגוונא אף הראשון על דפטרה
היחיד ברשות ומקצתו הרבים ברשות מקצתו המונח ארוך עץ ודרסה,על

הרבים ברשות ה,עליו את היחידושברה ברשות העומד ף"הריוכשיטת.כלי
הרא ס"בפ(ש"שהביא תאמר"ד.)ו(לעיל'כתוסודלא).א"א דחייבו,ה

מגמ גוונא ברשות.דידן'בכהאי היה הראשון שהכלי היכא דוקא ופטרו
למתני.הרבים בעי טעמא ומאי דפטור פשיטא כדבריהם (דאי מה. ועיין

עוד חייב).שהוכיח השני הכלי על צרורותאבל הוי,משום דצרורות ואף
דרגל הרבים,תולדה ברשות שם,לפטור נעשה דההיזק בגוונא דוקא .היינו

דהכא בגוונא הניזק,אבל ברשות היה ההיזק בין.חייב,דעיקר החילוק וטעם
לצרורות דרגל,רגל הנזק דעיקר בגופה,משום כשמזיקה אלא בדבר,אינו או
בגופה או,האגוד עגלה ארוךכגון עץ שלם,אף נזק משלם טעמא .דמהאי

כלל חיוב כאן אין הרבים ברשות דגופה גופה,וכיון אחר נמשך .דההיזק
גופה אחר נמשך אינו דההיזק צרורות היה,אבל ממש גופה היה דאילו

שלם נזק כחה,משלם הווי היחיד,אלא ברשות פעל שהכח  .חייב,כיון

ע יט  ב"דף
כוונת',גמ)ח קרן דלמא להזיקאו הריבהקשה.ו בשם מקובצת ,א"השיטה

נפשך רגל,ממה היינו אורחיה להזיק,אי כוונתה דאין בכך לאו.מה ואי
קרן,אורחיה ליחייב,היינו להזיק כוונתה אין ,:)יח(לעילוכדאמרינן,ואפילו

זכוכית לכלי ראשו שהושיט נזק,דתרנגול חצי חייב הוא ומשונה אף,הואיל
כוונתו בשם.להזיקדאין ישעיה"הותירץ חשיבהכשכשד,ר באמתא

יצרו ידי על דרגל,אורחיה לאורחיה דמיא קרןכהוהאי,ונסתפק.ולא
משום,מועדת שלם נזק יצרודחייבי ידי על מועדת.דאורחיה קרן דילמא או

להזיק לקרן,כוונתה דמיא לא יצרו ידי על הוא דאורחיה אף הואיל,האי
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להז כוונתה  .יקואין
הדליל',גמ)ט בעל אילימא חייב יהושעכ.מאן הפני מצי,תב דהוי

הדליל,לאקשויי ידי על הכלי כשנשבר לה מחייב בבור,אמאי מצינו לא הא
כלים בו לשנויי,וכתב.שחייב מצי דמיירי,דהוי אסיפא אלא קאי לא דכלים

כר,בהידוס לאוקמי מצי דהוי בבו'או כלים נזקי על דמחייב אמנם.ריהודה
על ה"פ(ם"הרמבהקשה ממון מנזקי מאליו,דפסק)י"ב החוט נקשר ,דאם

ונשבר החוט באותו כלי החוט,ונסתבך בעל אצנעיה,חייב לא משום,אי
המתגלגל הכלים.בור על שחייב בבור מצינו לא  .והא

הוא',גמ)י פושע אצנעיה דלא כ"המהרהקשה.אי מקובצת"י בשיטה ,ץ
התרנגולים בעל הואהא פושע תרנגולו,נמי שמר שלא דאף,ותירץ.במה

פשעו דתרווייהו גב הדליל,על בעל לחייב טפי תרנגול,מסתברא דבעל כיון
משום בור"נפטר שור ולא בור דאמר'וכדר,"איש ליכא,.)נג(לקמןנתן דכי

מהאי משתלם מהאי כתב.לאישתלומי התם,עוד דפליגי לרבנן ,דאפילו
מודו יותרדב,הכא פושע הוי הדליל רגל,על סביב ליכרך הדליל שדרך כיון
וסכינו,התרנגולים אבנו כמו שלם,והוי נזק דחייב מצויה ברוח אף,שנפלו

מסייעתו נמי דרוח גב לא,על מהאי לאישתלומי ליכא דכי אמרינן ולא
מהאי כן.משתלם לפרש דדוחק הוא,וכתב תשלומין בר לאו דרוח משום

 .כלל
חייב"די"רש)יא אדם קשרו בהגבהה,ה רבינו'בתוסכתב.דקנייה תלמיד
כר,תם דפליג'דאתי בעלים,:)כט(לקמןאלעזר ליה דאית בור ולא,דבעינן

הפקר בבור  .מחייב
אתמר"ד'תוס)יב וכי לפי,ד"בתוה,ה אשו"מ'וקשה משום לחייב ותירץ.מ

דוד לאשו,הנחלת דמי המ,דלא הוא בעצמו שהאש אשו בלידשאני זיק
אחר דבר הניזק,סיוע הדבר אל האש לקרב אלא אינו הרוח וכן,ופעולת

ומשאו סכינו המזיק,אבנו הוא עצמו כובד,האבן לו שיש הסכין,מפני וכן
בצרורות.בחידודו כן שאין כלל,מה להזיק בכוחן אין עצמן בלא,דהצרורות

ההתזה ההת,כח כח בלא הכלי אל הצרור נתקרב היה היה,זהואילו לא
כלל כלל,מזיקו אשו חיוב משום ביה לית הוי,ולכך הדליל אם ואפילו

התרנגול בעל של לא,ממונו ותו נזק חצי רק חייב אינו מקום  .מכל
נזק',מתני)יג חצי משלם כלים או כסות ג(ש"הראהקשה.אכלה ,)'סימן

לאכול דרכה שאין מה בהמה אכלה קתני לא אימר,אמאי שאכל כלב יכגון
תרנגולי,רברבי דאכלה טפי,ושונרא רבותא דאכילה,דהוי גב על דאף

היא להזיקה,גמורה הנאה מקום,ויש נזק,מכל חצי אלא משלם ,ותירץ.אין
דאמרינן המיתה,:)טו(לעילדהא שפחתתה בפחת בבבל,מיירי מגבינן ,דלא

הניזק בחצר כשאכל משלם הנבילה דמי הרבים,אבל ברשות אכל ואם
שנהניתמ מה שינוי,שלם הוי לא נבילות,דאכילה כל לאכול אפילו,דדרכם

גדולות בהמות דקאמר,של כלבא"והאי להמית,"דאכלהאי דרכו שאין לפי
אכילה לצורך שינוי.אלא היה ההיזק דתחילת דהוי,ואף האכילה על מחייב

 .אורחיה
שנהנית'מתני)יד מה משלמת נהנית הרשב"בשוכתב.ואם סימן"ח(א"ת ד
ממיטב,)יג לשלם חייב שאינו חוב כבעל החושן.דדינו שצא(ובקצות סימן
מזיבורית,כתב)ב"סק דלת,דמשלם נעילת ביה שייך דלא .כיון
ד"רש)טו ובפתורא"י בכך,ה דרכו שאין אכלו השולחן הקשה.שעל

לה,א"הרשב הראויין אוכלין אכלה אם שינתה מה השולחן,וכי גבי ,מעל
השול שינויוכי עושה ואכיל,חן אדנא וסריך דסליק מברחא שנא ומאי
לסרוכי,ליפתא נמי אורחיה ליפתא למיכל דאורחיה כיון לכך.דאמרינן
דגורס,כתב כמו לפרש חננאלדיש צנומה,בפתותא,רבינו פת דהיא

לאכול,בקערה דרכה אין  .וזה

ע כ  א"דף
בקופצת',גמ)א נמי הכי בקופצת רבא הרי:ח(ף"הרי.כדאמר ,)ף"מדפי

אילפא של דינו את קפצה,וכתב,הביא דהיינו,דדוקא לא עמדה אבל
המאורוכתב.אורחה מסתבר,הבעל חייבת,דלא חברתה גבי שעל כל אלא

שעמדה ובין שקפצה דאילפא,בין חברתה.והיינו גב בלא הרבים ,וברשות
בקופצת נזק חצי דר,חייבת פליגי.אושעיא'והיינו חדאא,ולא אמר מר לא

חדא אמר ד(ש"והרא.ומר הבעל,כתב)'סימן כדברי משמע דלכאורה
קפיצה,המאור בלא איירי כחצר,דאילפא חבירתה גבי דעל טעמא מדפריש

דמי לאילפא,הניזק סיעתא לאתויי בעי מופשלת,והגמרא קופתו ,מהיתה
לה בקופצת,ודחי הרבים,דאיירי ברשות חייבת לבארדיש,וכתב.ולכך

הרי ואוכלת,ף"דברי גבוה למקום שקופצת דבהמה הוא,משום שינוי ,לאו
לעיל ליפתא",וכדאמרינן למיכל דאורחיה לסרוכי,כיון נמי אלא".אורחיה
ור דאילפא אחד'הך טעם הוו אלא,אושעיא לאכול יכולה דאין היכא דכל

פירותיו,בקפיצה להניח רשות לו הניזק,יש חצר .א"הרשבביארוכן.ומיקרי
כא דף לקמן ה(ועיין  ).אות

ד"רש)ב מאי"י וכו,ה אזלינן אכילה דשקלה'בתר בתר 'בתוסהקשה.או
תם רבינו דאמרינן,תלמיד מהא פשטו לא ברשות,.)יט(לעילאמאי דהתיזה

חייב היחיד ברשות והזיקה אכילה,הרבים בתר אזלינן דהתם,ותירץ.אלמא
כי היו לא שנאכלו היחידהפירות ברשות בגוונא,אם בעי הכא אבל

הרבים לרשות היחיד מרשות נתגלגלו  .שהפירות
מהו"ד'תוס)ג מתגלגל כמונחים,ד"בתוה,ה חשיבי אי לי מיבעיא וקא

לאו או הרבים גבוריםהקשה.ברשות הרי:ז(השלטי שנא,)ף"מדפי מאי
דאיתא הגג:)יז(לעילמהא מראש כלי דפ,זרק ושברו אחר טורוקדם

מעיקרא בתר דאזלינן משום נמי.המשבר מתגלגל,והכא היה דאם כיון
הרבים לרשות היחיד הרבים,מרשות ברשות כמונח לנוח,חשוב ,דסופו
שם אכלתו כאילו דוד.וליחשיב דמיובנחלת דלא דהתם,כתב משום

נשבר כאילו הוא הרי להשבר דעתיד וכיון הכלי מצב לענין אבל.איירינן
מ שנמצאלענין במקום אלא דנמצא אמרינן לא האוכל או החפץ ולא,קום

להיות שעתיד להוכיח.היכן שהאריך שם התוס.ועיין שדברי 'וכתב
 .דחוקים

פטור',גמ)ד בו ושינה אחר ובא המשנה אישביאר.כל קמא(החזון בבא
ח כאנוס,)'סימן חשיב דהמזיק משום הטעם ששמרו,דאין כמו דאינו,והוי
ל הארץצריך על הרבים ברשות וכלים כסות ויניח הניזק שישנה משום.חוש

בפשיעה בשינוי,דתחילתו מונחים שאינם וכלים כסות תזיק ,אלא.שלא
הנזק את עליו מושך דהניזק בגוונא נזקין חיוב צורת הלכות,שאין שאר וכמו

בו,נזקין וכיוצא הרבים ברשות שור תחילתו.כגון אמרינן לא הכי ומשום
וכו העולם.'בפשיעה ממנהג שיצא השינוי בגבול האמוראים דאיפליגו אלא

הנזק את עליו סבר,להמשיך לקיש ברשות,דריש הארץ על וכלים דכסות
הנזק,הרבים את עליו להמשיך שינוי בגדר'ור,חשיב הוי דאכתי סבר יוחנן

העולם נזקין,מנהג מחיוב יצא הרבים,ולא ברשות הרבוצה בהמה ,אבל
הוא משונה פטורה,ודאי עליה שדרסה .וזו

אפריםהקשה.שם',גמ)ה רבינו בשם מקובצת איצטריךבשיטה אמאי
אחר" בשדה הרבים,"וביער ברשות ובא,לפטור המשנה דכל ליה תיפוק

פטור ושינה הרבים,אחר ברשות פירותיו שהניח במה שינה ,ותירץ.דהא
מהא למעוטי מצי הוי שי,דלא דלא שינהכיון ביה למימר הוא,יך שהרי

מתחילתו  .מועד
ד"רש)ו אע"י שלמההקשה.שעוריןלהאכילה,פ"ה של ד(הים טו ה"סימן

כלל,)ולענין ועמיר שעורין בברייתא הזכיר לא הקשה.דהא כן,ועוד ,דאם
שרגיל ממה יותר לשלם עליו לאכול,החמרת רגילה שהבהמה ומאחר

שעור,עמיר כמו שביעתה כדי שנהנית,יםזהו ממה יותר משלמת .ואמאי
כתב בזול,לכך שעורים דמי רבא שפסק שעורין,דמה אכלה שאם היינו

מאכלה ָש,שהוא כפי משלמת הזולוָיְואין לפי אלא אכלה,ם דאם ובודאי
משעורין יותר שחשוב בזול,מאכל כשעורין ושמין למזיק אם,דמקילין וכן

משעורין פחות שיימינן,אכלה בזולנמי המאכל אותו הורגלה,לפי אם ולכך
עמיר ימיה כל בזול,לאכול עמיר אלא משלמת שעורין,לא אכלה .ואפילו

מקום שעורין,ומכל לה נותן לפעמים באקראי דמי,אם נמי השתא משלמת
בזול כוונת,שעורים .י"רשוזו

חייב',גמ)ז חסר וזה נהנה יהושעהקשה.זה לגמרא,הפני פשיטא אמאי
דחייבטפ חסר וזה נהנה בזה שחסרו,י ידי על לחייבו חשיב לא כיון,והא

הוא שכתבו.דגרמא אין"בד'התוסוכמו זה דחייב,וכתב.ה לומר דאין
דנהנה חסר,משום אינו וזה נהנה בזה ליה,דהא מיבעיא דדוחק,וכתב.קא

החיסרון,לומר על לחייבו מסייע שנהנה גרמא,דמה שהוא כל.ואף דהא
גרמא משום דמיפטר לא,היכא או דנהנה היכא בין לחלק מצינו ,ותירץ.לא

בביתו שדר חבירו ממון בגוף שנהנה לחייבו,דכיון סגי לחוד והא.בזה
לגמ חסר',דמספקא לא וזה נהנה זה למימר,גבי איכא גוונא דבהאי משום

סדום מדת על כלל,דכופין מפסיד שאינו שמעון.כיון רבי שקאפובחידושי
ג( אות יח פטור,כתב)'סימן חסר לא וזה נהנה על,דזה תביעה שאין משום

מתחסר,הנאה הממון בעל אם ביאר.אלא שמואלוכן יד(הברכת ).סימן
הבאה באות  .ועיין
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נהנה"ד'תוס)ח אין זה לאגרא,ה דקיימא בחצר ו(ש"הרא.אפילו ,)'סימן
דעת לאגר,שפסקף"הרימביא דקיימא שכרדבחצר לו להעלות צריך ואף,א

למיגר עביד דלא גב ממונא,על חסריה דאמרינן,והוכיח.דהא לקמןמהא
ב( אמי,)'עמוד רבי בי זה,אמר,דשלחוה עשה מה הזיקו,וכי ומה חסרו ,מה

דחייב פשיטא והזיקו חיסרו דאם כתב.משמע החיסרון,עוד על חייב ,דאין
בעלמא גרמא אלא הוי לא זה,חייבאלא.דהא של חסרונו שאכל .משום

פטור בו דר ולא חבירו של ביתו הנועל כלום,אבל לידו בא דלא כיון
חבירו  .מחסרון

ע כ  ב"דף
איתהנית"ד'תוס)ט הא מחמת,ד"בתוה,ה ונהנה הואיל דמי דלא לומר ויש

מתחילה שהיה צריכא"בד.)ל(בכתובות'ובתוס.החסרון לא דכיון,תירצוה
כל בכל,שהואדשוין לקמן,חייב לי,וכדאמרינן גרמת את ליה דאמר משום

יתירא דאשייתא,הקיפא דשחרוריתא בגוונא שמואלוכתב.או הברכת
יד( רבותא'דתוס,)סימן האי להו סבירא לא למה,דידן דמי דלא משום

דאשייתא דשחרוריתא ההיזק ידי על ההנאה,דנתחייב כל עיקר,על דהתם
ה דמים בר הוא.ואהחפץ דמים בר לאו החפץ דעיקר הכא מחסר,אבל לא

חסר,מידי לא וזה נהנה זה  .והוי
וכו'גמ)י לי תשמש וכו'לכי מרגיש לא יושרבהקדמת.'כמה כתבהשערי

ר גיסו מטלז'בשם זלמן ורב.שלמה חמא בר רמי של זו הנהגתם לבאר
לקנותו,והוא.חסדא ויגיעה עיון הצריך דדבר המ.משום מאמיןאם תלמד

מלמדו שיבינם,במעלת עד דבריו להבין ולהתיגע להשתדל שיביאו ,דבר
לקנותו ללמדו.יזכה שרצה הענין עומק את שידע חמא בר רמי כן לא,על
ללמדו כתלמיד,רצה ממנו ללמוד ישתוקק חסדא שרב אצלו שיתאמת עד

 .מרב
שנהנית',גמ)יא מה משלמת נהנית ואם היא ההשיטביאר.מתניתין

חסר,מקובצת אינו וזה נהנה זה דהוי,דהוי מיחייב לא ואלעיסה דאלקיחה
הרבים ברשות ומעיו,שן גרונו אהנאת אלא אינו החיוב שעתא,וכל וההיא

מחסר מידי,לא שוו סבר.דלא חסר,ורבא וזה נהנה זה דהא,דמתניתין
פורתא שוויא בגרונו שהיתה מפומיה,בשעה ליה זריק הוי דמחסרוכיון,אי
ההיזק בכל חייב פורתא שחרוריתא,ליה דמשום בסמוך וכדאמרינן

השכר כל משלם דודוהקשה.דאשיתא רחמנא,הנחלת דפטריה שן ,אטו
היא לחודא שן,לעיסה מקרי נמי גרונו הנאת הרבים,והא ברשות .ופטור

כתב רבא,לכך קושית הרבים,דעיקר ברשות דשן רחמנא,דאף מכל,פטריה
מיקרימקום ודאי  .חסרון

להו',גמ)יב מפקר אפקורי הרבים ברשות פירות רבינו'תוסהקשה.סתם
חסר,פרץ מקום מכל פירותיו,והא אוכל סבר,ותירץ.שזה חמא בר ,דרמי

שנהנית מה לשלם דמתחייב כן,דכיון בבית,אם בליעתה בשעת היינו
בנטי,הבליעה שהזיקה ההיזק מן נהנית לא עדיין לכן ברשותדקודם לתה

ופטור לחוץ,הרבים מחזירתן הייתה ראויין,ואם היו מאוסין,לא דהם ,כיון
חסר דאינו שפיר חשיב כן איתהנית"בד'התוסוכדכתבו.ואם הא ועיין.ה

ט אות  .לעיל
טעמא"ד'תוס)יג אדעתיה,ד"בתוה,ה דגלי ניקף עמד שאני לומר ויש

ליה מקובצתהקשה.דניחא כא(השיטה דאוקמי,.)לקמן דמעלה)שם(אהא
לאגרא דקיימא משום לשמעון קיימא,שכר בלא אף לאוקמי אפשר הא

לשמעון,לאגרא שכר דמעלה בדעתו,והא גילה מראובן דכששכרה לפי
שכר ליתן חפץ הכא,שהיה דרב.כדאמרינן משמיה דאמר צריך,והא דאינו

שכר לו חפץ,להעלות שהיה גילה ולא מדעתו שלא שדר .לשכרהמיירי
שמעון,ותירץ כלפי דעת גילוי חשיב לא ליתן,דלקמן נתכוין דלא כיון

לשמעון ולא לראובן אלא שמח.שכירות ה"פ(והאור ואבידה מגזילה )ט"ג
אצלי,כתב שתדור רוצה איני ולומר להוציאו הבית בעל דיכול כיון דהתם

ולפנותו דעתיה,בחנם גילוי מועיל ניחא.אינו דלא סהדי למיתבדאנן ליה
אגרא.אגרא למיתב נתחייב לא דהכי  .ואדעתא

איני"ד'תוס)יד וכו,ד"בתוה,ה חשיב דהיכי הגדר'וקשה אותו שכל הואיל
וכו נעשה בתרא(ן"הרמב.'לא חסר,תירץ:)דבבבא מקיף חשיב כיון,דלא

ניזוק יהיה שלא עצמו לצורך ההיקף הניקף,שעשה לצורך כתב.ולא ,עוד
במק לגדורדמיירי נהגו שלא חסר,ום מיקרי היזק,ולא להו חשיב דלא ,כיון

ורגל שן היזק משום הגדר ידי על שנהנה משום אלא חיובו הלה,ואין ואין
בהנאתו  .חסר

ר"ת',גמ)טו וכו'ש הדר זה אף אומר יהושעהקשה.'יהודה כתב,הפני הא
מציעא"רש בבבא ר"בד.)קיז(י אמר דר,יהודה'ה משוםיהודה'דטעמא

כריבית מר.דמיחזי למיפשט בעי מאי כן חסר'אם לא וזה נהנה דזה יהודה
החושןותירץ.חייב סק(הקצות קסד כריבית,)ב"סימן דמיחזי דאמרינן דהא
בתוכו,ואסור מדעתו אותו מניח דהלווה היכא דוקא כן.היינו שאין מה

ועליה הבית,בבית דבעל כרחו בעל הכי ד.דעביד היכא פטורולכך ,מדינא
ומותר כרחו בעל דעביד לשלם.אמרינן חייב דמדינא היכא אין,אבל בהא

כרחו בעל ובין מדעתו בין מיניה מר.נפקא שפיר מוכיח דזה,יהודה'ולכך
חייב חסר לא וזה כרחו,נהנה בעל הוי  .דהכא

הזיקו',גמ)טז ומה חיסרו ומה לו עשה מה חייםביאר.וכי דאתי,התורת
לעילדלי,למימר דמייתינן מתנייתא הנך מכל למיפשט וזה,כא נהנה דזה

חייב חסר ר.לא דמחייב והעלייה למיפשט,יהודה'דמהבית כיון,ליכא
היזק דחשיב דאשייתא שחרוריתא משום חיסרו,דמחייב דלא גב על .ואף

וניקף הזיקו,ובמקיף דלא גב על חייב,אף מקום בממונו,מכל שחיסרו ,לפי
ה יתיראשבשבילו הקיפא ולעשות ממון להוציא נמי.וצרך דהכא ומתניתין

הזיקו,שאני ולא חיסרו דלא גב על הרבים,דאף ברשות פירות דסתם
להו מפקר ליה,אפקורי ניחא דלא מילתא לו עשה הכי דאינו,אפילו כיון
לגמרי להו שכתבו,מפקיר אפקורי"בד'התוסוכמו בבעיא.ה כן שאין מה

עש,דהכא הזיקודלא ולא חיסרו ולא כלום לו .ה
שהניחה"ד'תוס)יז והוא הוא,ה לברייתו החוזר דודהקשה.דשינוי ,הנחלת

לקנות לענין מינה דהנפקא בגזלן גבי דוקא החוזר,הא שינוי מהני לא
מעילה.לברייתו לענין הקדש,אבל מרשות הוצאה הוי קטן בשינוי ,אף

מעילה שייך עיון.ושפיר בצריך .ונשאר

ע כא  א"דף
מדעת"ד'תוס)א כהדיוט מעילה,ד"בתוה,ה בלא אדם יהנה ביאר.שלא

מקובצת במחאה,השיטה שלא דמי,דהקדש במחאה מיחה,כהדיוט שכבר
ההקדש מן יהנו שלא שהתנה,כתבא"והרשב.הכתוב כהדיוט ליה דהוה

שכר לו שיעלה מעילה,עמו בלא אדם יהנה שלא תורה אמרה .שכן
ב',גמ)ב וכוהדר שער'חצר יוכת ושאיה שנאמר סימן(ש"הראכתב.משום
קאמר,)'ו מיבעיא דפטור,דלא מיבעיא לא,דלא וזה נהנה זה דהוי משום

עמו,חסר עושה נמי טובה אפילו מליסתר,אלא ביתו ם"והמהר.שמונע
בו,ביאר שדר במה הבית לבעל חיסרון קצת שיש בבית דהיינו,דאיירי

דאשייתא הבית,שחרוריתא לבעל מהדירה שיגיע הנאה קצת מצריך ולכך
חיסרון מעט אותו  .כנגד

ד"רש)ג בו"י דקמשתמש הבית,ה פירש,ם"המהרהקשה.בעל לא אמאי
מדעתו,איפכא שלא הדר בו משתמש ותיבנא,דקא מיתב,בציבי דמשום

ליכא שכר,יתיב לו להעלות איכא,וצריך שער יוכת שאיה ,ותירץ.ומשום
דל יוכתמשום דשאיה טעמא ליה אית נמי יוסף עליה,רב דמוסיף ,אלא

יתיב מיתב דביתא .טעמא
ביה',גמ)ד דיירי הוי קרמנאי מעיקרא החושןהקשה.ההוא סימן(הקצות

סק דאשייתא,)ה"שסג שחרוריתא משום בו יש מעט דחסרון ליה ,דתיפוק
חדש בית דבנה הי,ותירץ.דמשמע לו החזירו לא דעדיין דמידמיירי תומים

 .הבנין
ובמחזרת"ד'תוס)ה קרן"רש,ד"בתוה,ה משום חייבת דמחזרת פירש י

וכו לר'דמשונה הניזק"ונראה כחצר חשיב רחבה דצידי השיטהביאר.י
בשם בד,הגליונותמקובצת קרןדי"רשד'לפירוש משום חייבת הא,מחזרת

משונה נמי הוי לשמואל הרחבה בצידי וקיימא לרחבה דצידיכי,דשבקה ון
עליו ועמדה ועלתה בולט מקום הוא דוד.הרחבה י"דרש,ביארוהנחלת

לשיטתו בקופצת"ד.)כ(לעילשפירש,אזיל דאילפאה הוי,להא דבקופצת
קרן הוא,מטעם אורחיה מחזרת כשיטת'והתוס.ולשמואל ף"הריסברי

כ( לעיל א.הובא דידצ,והוא.בדעתושפירשמהוכפי,דאילפאבהא)אות
להדיאבאוכלתאףגמורהניזקדברשות,גמורהניזקכרשותהוילאהרחבה

,גמורהניזקרשותהוידודאיהחנותמתוךבאוכלת,ולכך.חייבהילוכהדרך
בקרןדקיימאוכגון,הילוכהדרךלהדיאבאוכלתאפילו,שלםנזקחייבת
אלא,ורגמהניזקכרשותהוייןלאהחנותופתחהרחבהצידיאבל.זווית
ידיאלאהילוכהדרךלהדיאלאכוליכולהדאינההיכאדכל ,קצתשינויעל
לשוויהקצתהשינוימועיל,לשמואללרחבהושבקתה,לרבבמחזרתכגון

לקמן'בתוסאמנם[.כקרןלהחשבגמורשינויהוידלאאף,הניזקרשות
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ב( דאילפא"בד)'עמוד אחד,כתבוה מענין מ'דלר,דלאו ייריאושעיא
שן דהווי חברתה גבי על ולאילפא קרן דהוי (בקופצת .)].ו.נ.

זוית"ד'תוס)ו בקרן דקיימא עקום,ה מבוי בשםביאר.כגון מקובצת השיטה
לפרש'דתוס,הגליון רצו בד"כרשלא דקיימא"י רש,ה דלדעת ,י"משום

אחד מצד כנגדה,כשהולכת החנות בפתח אינה,פוגעת אחר מצד וכשבאה
ב כנגדהפוגעת החנות הרבים,פתח רשות חשיב הכי ,סברי'והתוס.ואפילו

החנות בפתח פוגעת היתה שלא אחר מצד באה היתה חשיב,דאם הוי
הניזק שהזיקה,רשות מה לשלם לה פירשו.והיה עקום,ולכך במבוי ,דמיירי

צדדין משני החנות בפתח פוגעת גוונא  .דבכהאי
מרשותו',גמ)ז מקום במקצה פליגי וכוכי הרבים ,א"הרשבהקשה.'לרשות

וחומרא בקולא מחלוקתן להפוך הוצרך דבמחזרת,אמאי קמא דללישנא
לקולא,פליגי ושמואל לחומרא לחומרא,רב ושמואל לקולא רב .והשתא
שיטת,וכתב בד"רשדלפי לימא"י דפטרה דרב שמניח,שפירש דכל משום

הרבים ברשות בהם,נזקיו זכה הקודם שפ,כל לשיטתו,יראתי אזיל דרב
 :).ל(לקמןכדאמרינן

סבר"ד'תוס)ח דרב ב(ה לעמוד נמי,)'בנמשך פירות אדעתיה לאו בור .ואי
בבור,ל"המהרשביאר השור נכשל שאם הבור,דמאחר בעל דלאו,חייב כיון

דשור בפירות,אדעתיה השור נכשל היה אם הדין הפירות,הוא בעל חייב
הבור בעל דלאו,כמו הפירות,אדעתיהמשום רואה שעכשיו בכך דמה

זכה,ואוכלן הקודם דכל מטעם ליקחן מותר 'דתוס,ביארא"והמהרש.הלא
דכתב הא על בד"רשהקשו חזי"י קא הא פטור,ה בהן הוחלקה .דאפילו

אחר בהן יוזק שלא לענין ודאי לחלק,דהא אדעתיה,אין לאו בור ,דאי
אדעתיה לאו נמי מ,פירות תקלה הרביםדכל ברשות בור שלא,קרי לענין

אחר בהן ליה,יוזק קחזי הא אמרינן  .ולא

ע כא ב"דף
וכו',גמ)ט לפירותיך להו דמקרבת כמינך כל לאו דאמר הכא הקשה.'שאני

מיימוניות הי"פ(בהגהות ממון מנזקי עצמו,)ז"ב ליזהר לאדם יש יותר הא
אחרים יזיק יוזק,שלא לה,ותירץ.משלא צריך לאחריםדאין כשיזיק יזהר

להיזהר,ברשותו צריכין אין נמי הרבים רשות בני שהפירות,ולכך כיון
לרשותן סמוך .מונחים

ד"רש)י להו"י חזי קא הא לתת,ה רשות לו דאין הרבים ברשות מילי הני
תקלה מקובצתהקשה.שם להניחם,השיטה רשות לו יש אם אפילו הא
לשלם ביבו,חייב אפותקין דהוה ברשות,תיהןמידי שהוציאן פי על ,דאף

לשלם חייבין הזיקו  .אם
בעי',גמ)יא מאי ברשותי פירך לימא המזיק מקובצתהקשה.ברשות השיטה

הגליון לר,בשם דחייב הרבים רשות לה דמשכחה מיעט,יוסי'נימא דלא
הרבים ברשות הפירות היו אם אלא הרבים,קרא ברשות בהמתו ואכלתן

ה.עצמו לקחה אם הניזקאבל מרשות חייבת,פירות הרבים ברשות .ואכלתן
כן,ותירץ הפסוק,דאם יאמר בשדה"לא יאמר,"אחרובער ובער"אלא
לא"בשדה חייב,ותו הניזק בחצר דוקא אומר הייתי ברשות,דאז אבל

פטור חייב,הרבים הרבים ברשות ואכלתן הניזק ברשות הפירות לקחה ,ואם
בשדה ש,אחרומדקאמר ואכלתןמשמע הניזק מרשות הפירות לקחה אפילו

פטור הרבים דקרא,ברשות  .מיתורא
כשמואל"ד'תוס)יב אי כרב אי דלר,ה גב על נפקותא'אף אין ובשיטה.יוסי

תוס בשם הביא פרץ'מקובצת מינה,רבינו המזיק,דנפקא בחצר עמדה אם
הרבים לרשות ראשה חייבת,והחזירה כרב כשמואל.דאי שר,ואי גליהכיון

המזיק מחייבה,בחצר החיזור  .אין
עלייהו',גמ)יג נפלי לא בקפיצה קפצי אפילו,א"הרשבהקשה.דכי כן אם

קפיצה דרך שלם,שברו נזק משלם הוא,אמאי משונה דלענין,הא ואף
אונס הוי לא משונה,קפיצה הוי הפחות לכל קרוב,ותירץ.הא קפיצה דלגבי

פו,לכותל בתחילתו ליה חשבינן גמורלא האונס,שע על אף שיתחייב
חייב,שבסופו באונס וסופו בפשיעה תחילתו דאמר למאן אפילו לא,דהא

גמורה פשיעה במקום אלא שקפצו.אמר כל לכותל,אבל סמוך כיון,אפילו
כן קופצים ופעמים קפצו משונה,שמדעתן ליה חשבינן שלם,לא ונזק

מ"פ(ט"יו'בתוסאמנם.משלם פטור,פצודבק,כתב)ג"ב נמי גוונא האי  .בכי
יוסף.שם',גמ)יד הרי:ט(הנמוקי ליחייביה)ף"מדפי נמי נפלו דכי הקשה

נזק באונס,חצי וסופו בפשיעה תחילתו הוי נזק חצי דכי,ותירץ.דלגבי
בפשיעה תחילתו גמורה,אמרינן בפשיעה הוי.דוקא דלא שינוי אבל

היא,אורחיה גמורה פשיעה דבר.לאו הכי,יווהוכיח תימא לא רגל,דאי
פחותה בשמירה רחמנא לה,דפטריה משכחת הוי,היכי לא קרן דלגבי כיון

וליחייב,שמירה באונס וסופו בפשיעה כתחילתו מהכא.ליהוי שמעינן ,אלא
הכי אמרינן  .דלא

ותרנגול"ד'תוס)טו אדם מלמטה,ד"בסוה,ה המסקנא לפי דגם ונראה
הוא דאנוס פטורין ד"וברש.למעלה פטורין"י למעלה מלמטה דחייב,כתבה

הן דמשונין נזק כתב.חצי הרי:ט(ף"הריוכן למעלה,)ף"מדפי ממטה
נזק בחצי וחייבין שלם מנזק מיפך,פטורים גבוריםוכתב.ובדאפיך ,בשלטי

שנויים"דהרי שני דבעינן ליה סבירא ב.א,ף למעלה בזקירא.מלמטה כלבא
בסריכא  .וגדיא

ע כב  א"דף
מיפך"ד'תוס)א דאפיך למ"וא,ה וכו"ת תחילתו שלם'ד נזק .לחייב

יח(ובמרדכי מאב,ביאר)סימן באונס וסופו בפשיעה תחילתו מחייב דלא
לרגל,לאב מקרן פרץ'ובתוס.כמו התוס,ביאר,רבינו דכתבו 'דהא

וכו",בתירוצם קרן לענין גמור פושע דמחייב,"'דאפילו דמאן היינו,משום
קרןכאילו דהיינו לבסוף שעשה מעשה באותו מתחילה לא,פושע וודאי

כרגל בקרן דיתחייב למימר גמור,שייך פושע הוי אפילו מיחייב,דהא לא
נזק חצי ח.אלא אות כג דף לקמן  .ועיין

ורגל,ד"בא)ב שן לענין בפשיעה תחילתו הניזק בחצר קרן כל הקשה.וכן
מקובצת קנ,השיטה נזקא פלגא דאמר ממונא,סאלמאן הוי לא משום,אמאי

ורגל שן לענין בפשיעה הניזק,ותירץ.דתחילתו ברשות דוקא אבל,דהיינו
הוא קנסא כרחך על הרבים  .ברשות

חציו'ר',גמ)ג משום אשו אמר יוסףהקשה.יוחנן הרי.י(הנמוקי ,)ף"מדפי
חציו משום אשו חשיכה,אי עם שבת ערב נרות להדליק שרי ,היאך

השבתכשדולקין תוך בשבת,אל בעצמו הוא הבעירה כאילו הווי וכל.הרי
מהכא חבירו,שכן של גדישו להבעיר נתכוין לא הכא עיקר,דאילו והתם

השבת,כוונתו לתוך הוי,ותירץ.שידלקו חציו משום דחיובו דאמרינן דהא
החץ ידו,כזורק מתחת החץ שיצא שבשעה הכל,היינו נעשה שעה ,באותה
חשבינ ולהבאולא דמכאן מעשה ליה למיפטריה,ן לן הוה ליה חשבינן דאי
הוא להחזירה,דאנוס בידו ליה,דאין דחשבינן מעיקרא,אלא דאדליק כמאן

פשיעה החושןוב.משעת שצ(קצות מדבריו)א"סקסימן נמיהוכיח חץ דגבי
אתעביהו מעשהיכאילו ליה"ד:)יז(לעיל'כתוסודלא,ד זרק שם(,ה עיין
טזבאו ו,ת אות יט שמואלאמנם).ובדף יז(הברכת אבן(והאחיעזר)סימן

יט סימן המבואר)העזר פי על יז(לעילחילקו אות יז רביבשם)דף חידושי
שקאפ חציוהאד,שמעון משום מעיקראחשיבדאשו הכל שנעשה כמו

אזלינן מעיקרא בסוףד,היינו,ובתר בפועל מעיקרא,לכשנעשה עליו ,חייב
הזריקהדח על בתחילה מזיק בידים,שיב המעשה ב,וכנעשה אחראבל בא

לבסוף בפועל נעשה שלא מעיקרא,ושברו בתר אזלינן כשבורלא .למיחשב
כתב זה עזריוכעין הט"פי(האבי ממון מנזקי יעקבועיין).ו"ד סימן(קהילות

יוסף)כא הנמוקי קושיית על עוד שתירץ הבאה.מה באות .ועיין
הקודמתםש',גמ)ד באות הריוב.עיין דברי.)כאשבת(מ"חידושי לפי ביאר

יוסף מצוה)תרעהמןסיח"או(הטורדבריהנמוקי עושה דהדלקה דמשום
אח'כו שמוסיף מהני ולא כשיעור שמן ליתן כךצריך מהו,ר כתבשכן

ערוך חיים(בשולחן סמןסיאורח מצוה)ב"תרעג עושה הדלקה ,הלכה
כב כולפיכך לה זקוק אין חשובדדכיון,דהיינו.'תה מצוה עושה הדלקה

הדלקה בשעת המצוה כל חציו,שגמר הוי השיעור כל להדליק שעומד .דמה
טעמאומה אחאי ומוסיף משיעור פחות כשנתן מהני כךלא היה.ר לא דהא

בשעה חציועומד להיות זמן,שהדליק ניסאכל הפרסומי  .שיעור
בחי.שם',גמ)ה הלויביאר חיים רבינו ה"פי(דושי משכנים דאשו,)א"א דהא

באש הוא הכתוב גזירת לאו חציו חציו,משום משום כן.לחייבו היה,דאם
בממון דוקא להיות בנפשות,צריך קרא,ולא חיציו.דליכא הוי דאשו אלא

מכוחו,ממש ממש,והולכת כוחו דהוי כיון בנפשות נמי חייב והקשה.ולהכי
ה אישבגליונות הוא,חזון האדם חץ דאש לומר אפשר מה,איך הא

האדם מעשה ולא הרוח הוא ברוח,שמוליכה לשלוט האדם ביד .דאין
האש,וביאר מכין שהוא משום האדם אל מתייחסת הרוח ומוסרה,דהולכת

הרוח .ליד
מקובצתכתב.שם',גמ)ו משום,.)נולקמן(השיטה אשו דאמר למאן דאף

דבאב,חציו גגומסתברא בראש שהניחן ומשאו סכינו מצויה,נו ברוח ונפלו
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חציו,והזיקו חשבינן ממונו,לא כתב.אלא אישוכן ב(החזון סימן קמא 'בבא
שהדליק,)ב"סק אחר הרוח דבא נימא אי חציו,דאפילו דמקרי לומר יש ,נמי

התדירות הרוחות מן שהוא הגג.כל מן שנפלו ומשאו סכינו אבנו מקום מכל
חציוברוח משום אינו והרוח,מצויה מיד ומתפשט הולך לעולם דאש

מיד משהיה,מוליכתו יותר למרחק ומוליכתו הרוח מתחזקת אם ואף
אחד,מוליכו כח תנועה.הכל שום בלי המונחת אבנו צורת,אבל אין ועדיין

חזק היותר רוח שבא עד בה נמצאת שני,מזיק כח חציו,והוי משום  .ואינו
מ"ד'תוס)ז ממשאה ביה אית חציו,ד"בתוה,מונא כעין ממונו מקום מכל

ממשא ביה אית ולהזיק לילך מקובצתהקשה.שדרכו שכן,השיטה דכל
להתחייב לו יש אש גבי ממשא,הכא ביה דלית גב על על,אף אף בור דמה

חייב ממשא ביה ולית ולהזיק לילך דרכו דאין ולהזיק,גב לילך שדרכו ,אש
דלית גב על ממשאאף דחייב,ביה שכן מבור,ותירץ.כל למילף בעי דאי

שכן לבדו,מכל מקום אותו על אלא חייב שיהיה ללמוד דבור,אין דומיא
במקומו אלא חייב  .שאינו

ברוח,ד"בתוה)ח צרורות כגון ממשא ביה לית נמי ממונא תאמר ואם
להו,ם"המהרהקשה.שבכנפיהם קשיא יוחנן,מאי דלרבי נמי,נימא התם

ממונא מטעם חיובא הוי צרורות,לא דהיינו התרנגול של חציו דהוי ,אלא
שלם נזק בצרורות ליה סבירא להו,ותירץ.וסומכוס הרוח,דקשיא דהתם

ממש בה ואין הממון גוף אינו שהוא,שבכנפיהם מהתרנגול שבא אלא
כן.ממונו מממונו,ואם הבא ממש בו שאין דבר על שכן,חייב,אם כל

עצמושיתחיי בממונו ממש,ב בו שאין אשו,אף תוס.דהיינו תירצו ',ועלה
וכו בו שפשע הממון גוף מקום לא',דמכל ממש בו אין הממון דבגוף והכא

דחייב  .מסתבר
פיו,ד"בתוה,ד"בא)ט ברוח כלי שבר כגון ממש בו שאין חץ יש הקשה.אבל

מקובצת שבכנפיה,השיטה ברוח ששברו תרנגולים דחשבינן דאית,םדכמו
ממשא ממשא,בהו ביה אית התרנגולים וגוף אותם,הואיל לשמור לו שהיה
ישברו ממשא,שלא ביה אית פיו דרוח נימא נמי אית,הכי האדם שגוף כיון
ממשא גופו,ביה את לשמור ליה דמי,ותירץ.אית אין,דלא דתרנגולין

יזיקו דבר באיזה יודעים בכנפיהם,הבעלים או י,בגפן לשמורלפיכך לו ש
ענין בשום יזיק שלא ממונו ממשא.את ביה אית חשיב הכי אבל.ומשום

פיו ברוח להזיק לו שיש דיודע ממשא,האדם ביה דלית  .חשיב

ע כב  ב"דף
וכו',גמ)י מחייב דלא נמי הכי עבדא תורא קטל בדרבה'אילו ליה דקים

ריהקשה.מיניה מרן הלוי"בחידושי הי"פ(ז מרוצח דקיםדמאי,)ג"ג קאמר
מיניה בדרבה קיימינן,ליה בהכי נמי השתא עד משום,והרי הוא דהפטור

מיניה בדרבה ליה הקשה.קים הגמרא,ועוד לשון תורא,על קטל דאילו
היא,עבדא דפשיטא מילתא בדרבה,והא ליה דקים דין ליכא דבממונו
משור,מיניה ראיה להביא הוצרך דאמרינן,ותירץ.ומה אדבשלמ,דהא

חציו משום אשו דאמר פטור,למאן הכי אדם,משום מכה דהוי משום היינו
מתשלומין ממונו,דפטור משום אשו דאמר למאן להתחייב,אבל צריך

דמים,בדמים דמשלם עבדא תורא קטל דאילו בשור משנינן.כמו ,ואהא
עסקינן במאי עבד,דהכא של בגופו בדרבה,כשהצית ליה קים משום ופטורו

חציו,מיניה משום אשו דאמר למאן ליה,אבל דקים לטעמא כלל צריכא לא
מיניה הנהרג,בדרבה מדמי פטור אדם מכה כל הכי  .דבלאו

ד"רש)יא לו"י כפות עבד מיניה,ה בדרבה ליה דקם ואגדיש הקשה.אגדי
לר,א"הרשב פטור'הא אמאי קשה נמי אגדיש,יוחנן דמתחייב קודם,כיון

עבד של בנפשו הקשה.שיתחייב בגופו,ועוד דהצית דמסקינן למאי דאפילו
עבד הגדיש,של על פטור קרע,אמאי כך ואחר בנפשו שמתחייב מי אטו

חבירו של מתחייב,שיראין לא שריפת,מי צורך הוי לא העבד שריפת והא
חציו'דלר,ותירץ.הגדיש משום אשו דאמר בגדיש,יוחנן אפילו שהצית כל

לו כפות אפש,ועבד לברוחשאי רודף,ר בגדיש האש הצתת משעת ליה ,הוי
הגדיש על שהוא,ונעשה אדם כל של ובין נרדף של בין כלים ששבר כרודף

בנפשו,פטור נתחייב רדיפתו דמשעת כתב.משום בעינן,עוד לקיש דלריש
העבד,למימר שמת קודם הגדיש כרודף,דנשרף ליה חשבינן שעתא ,דכל

ש לאחר הגדיש נשרף אם העבדאבל שמואלוהקשה.חייב,מת הברכת
יט( נפשך,)סימן האש,ממה לכבות דאפשר מיירי הוה,אי לא להצילו ובכך

מאבריו,רודף באחד להצילו ביכול האש.כמו לכבות יכול אינו לא,ואי שוב
רודף משום מיתה לחייבו רודף,שייך אינו יכול,ותירץ.דעתה אינו דודאי

האש ש,לכבות מקום מיניהומכל בדרבה ליה קים דין שפיר דכיון,ייך
מיתה המעשה תחילת על ממון,שנתחייב חיוב מעשה אהך ליכא  .שוב

כפות"ד'תוס)יב גדי והיה והבעלים,ד"בתוה,ה כפות ושור בעבד איירי
יכול,תירץוהמאירי.עומדים השור היה שלא בענין גבו על שהניחה דמיירי

ליטלה או היה.להפילה הכא לברוחאבל מן,לו לברוח מטבעם שהרי
הנאות,המזיק עצמו,ולבקש את שהזיק הוא חייב,והוא המדליק ,ואין

שיברח לבו על להעלות לו לו,שהיה ראוי שהיה טבעו,כמו  .מצד
הכל,ד"בתוה)יג בא אחד מעשה ידי ועל המלך.הואיל מגניבה"פ(השער ג
איתא,הקשה)ד"ה טעמא וקרעדהזורק,.)לא(בכתובותמאי בשבת חץ

פטור בהליכתו הנחה,שיראין צורך ליה.דעקירה מכחתיפוק שבא כיון
אח איאיפטר.הזריקהשהוא,דמעשה הנחהף צורך עקירה ואפשר,אין
הגדיש,לאהדורי את במדליק סק"ח(האחיעזרותירץ.כמו יט סימן .ו"א

ג אות לעיל והמ,)הובא מיתה החיוב בפועל נעשה שיהיה כאחדדבעינן .מון
הכי בהליכתו,ומשום שיראין וקרע חץ ובין,בזורק למיתה בין חיוב דדין נהי

מעיקרא,לממון זריקתו מעשה ידי על מקום,נתחייב מיתה,מכל דחיוב כיון
ד העברת לידי שבא קודם היה בפועל'לא ידי,אמות על גם שנעשה

מיניה,ההנחה בדרבה ליה דקים לדינא  .ליתא
קט"ד'תוס)יד עבדאה תוריה מחייב,ד"בתוה,ל דלא נמי הכי פריך דהכי

וכו העבד הריגת עם שהזיק תלמידיהקשה.'בממון בשם מקובצת השיטה
בהדיה,י"הר אחר ממון על חייב שור דדוקא העבד,נימא על דחייב משום

המיתו יותר,ותירץ.אם יתחייב לא זה מיתת,דבשביל על שמשלם דמה כיון
הווי קנסא  .העבד

הן"ד'תוס)טו דחרש חציו משום,ד"בתוה,ה נמי ליה דאית מסיק דהא
יהושעכתב.ממונו קשיא,הפני רש,דלא דקדק ואמר"שהרי בלשונו אלא"י

הם דחרש פטורדדאף,דהיינו".חציו היא שלהבת דבעל כיון,ממונו
בידים ההיזק עושה הם,שהחרש גוונא.דחציו פטורובכהאי בשור ,אפילו

מחי השורדלא בעל ההיזק,יב עושה עצמו שהשור כיון אין,אלא והחרש
השמירה מניעת אלא לר.עושה בשלהבת לקישוכן חציוברדסיש דלאו

הוא אזלי,דחרש קא מכחו ממונוחייבאלא,דלאו השלהבתדמשום בעל
כראוי שמרו השמירה,שלא מניעת אלא כלום עושה אינו אבל.שהחרש

ב היזק עושה שהחרש עהיכא ידיידים חבירול של אפשר,ממונו לחייבאי
כללאת הממון .בעל

ע כג  א"דף
ד"רש)א לה"י משכחת היכי וכו.ה פצע תחת פצע לן קיימא אונס'דהא

פרץ'התוסכתב.כרצון מדבריו,רבינו אונס,דמשמע משום הוי טמון .דפטור
אונס,והקשה מטעם לאו דטמון פשיטא הכתוב,הא מגזירת ךלכ.אלא
שכתבו,פירש טמון"בד'התוסכמו אמאי,ה חציו משום אשו דאמר דלמאן

טמון רחמנא התורה,פטר בהן שחילקה אדם בדיני אשכחן לא והשיטה.הא
הרא בשם רש,כתבש"מקובצת אין,י"דכוונת חציו משום אשו דאמר דלמאן

טמון שחייב,לפטור בטמון והזיק חץ הזורק פצע"מדכתיב,כמו תחת  ."פצע
חצר',גמ)ב לאותו דליקה שנפלה האזלכתב.כגון ממון"פי(האבן מנזקי ג
דליקה,)ט"הי דנפלה הדליק,דמשמע שהוא אם,והקשה.ולא יתחייב אמאי

באונס לומר,וכתב.נפלה צריך כרחך השורפים,דחייב,דעל שהעצים כיון
שלו הפקירם,הם לכבותם,ולא שיוכל סבר  .שמתחילה

שהיה',גמ)ג וכווכגון גדרה ולא לגודרה משההקשה.'לו סימן(האמרי
ממונו,)כט משום באשו החיוב עיקר אש,הא ועושה המדליק על רק הוי

מצויה ברוח ולהזיק לילך חייב,שיכול שלו שאינו באש שכתבו,ואף וכמו
ממונא"בד.)כב(לעיל'התוס משום אשו כן.ה לו,ואם בכלו חייב טעמא מאי
בשעה,חציו להזיקהא יכול היה לא המפסיק,שהדליק הגדר ואף,מפני

שיגדור ידי על להציל ויכול נפל מיכן להציל,שלאחר דיתחייב תיתי מהיכי
בהדלקתו הוא אנוס האש,הא בעל נעשה הולך,ותירץ.ואינו דהאש דכיון

כן,לניזק דחייב,אם ברשות כהזיק לבאר.הוי דהאש,והוסיף משום דחיב
להזיק הניזק,מוכן הדבר על שמירה כעין הוא ובטלה,והגדר הגדר וכשנפל
.חייב,השמירה

גחלת',גמ)ד בעל התוסהקשה.וליחייב בשם מקובצת הא,שאנץ'השיטה
ליה,:)כב(לעילאיתא דמסר עד לקיש לריש מחייב לא הבערה את דהשולח

הראבותירץ.גווזא,יוחנן'ולר,שלהבת גחלת,ד"בשם מוסר דפטרו לידדהא
וקטן שוטה וקטן,חרש שוטה דחרש צוותא דאיכא היכא דוקא אבל,היינו
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אחרינא צוותא דליכא הזיקא,הכא עביד בלבד דידיה  .חייב,וגחלת
ד"רש)ה הגחלת"י בעל נמי וליחייב משום.ה ליה אית מר ובין מר בין דהא

מקובצתהקשה.ממונו חציו,השיטה משום אשו הוי אי אפילו שייך,הא נמי
הכי חציו,לאקשויי כמו לודאי וקרוב מצויה כרוח הוי הכלב כיון,דהולכת

הגחלים עם חררה ליטול .דדרכו
לר,ד"בתוה)ו וכו'הלכך האחר'יוחנן חצי גחלת בעל ובשיטה.לשלם

נזק,כתבמקובצת רביע אלא לשלם לו שותף,דאין לו דיש ובעל,כיון
רבעים שלשה משלם ליה'לר,הגחלת דאית לשאתלומינתן דליכא היכא

מהאי משתלם רביע,מהאי משלם הכלב בעל פלגא,ולרבנן הגחלת ,ובעל
מפסיד רביעא  .ואידך

וליחייב"ד'תוס)ז וכו,ה לגמרי הכלב בעל שיפטור ולא הגחלת בעל .'פירוש
תוסכתב בשם מקובצת בעל,שאנץ'השיטה דלחייב לומר שייך דהכא

הכל הד,הגחלת בתחילת ופשע לההיא.ברהואיל דמי ,.)כב(דלעילולא
שפשע גמל על דליחייב נרו,דפריך חנווני שיניח בדעתו היה שלא פי על אף

מקום.מבחוץ הבירה,דמכל מן בהמתו להרחיק לו היה האש כשראה ,מיד
גמלו עם להלך שעה כל הוא שרגיל לשמרה,כיון לו הכא.ויש אין,אבל

לשמרו כלבו עם להלך רגיל הכלב בידובעל אש כשיהיה יזיק  .שלא
דלתות"ד'תוס)ח סתם בפשיעה,ה תחילתו דהוי משום דלמא וכתב.תימה

שכתב,א"המהרש מה בד"רשדלפי דלתות"י סתם דמשונה,ה תימא דלא
מידי,הוא קשיא שכתבו.לא דאפיך"בד.)כב(לעיל'התוסוכמו דלא,ה

ורגל דשן אורחיה לגבי בפשיעה דתחילתו משום שלם,אמרינן נזק לחייב
אורחיה דלאו אונס,מפרשים'והתוס.בקרן ולא הן חתורות דלתות דסתם
דליפטר הוא א.גמור באות שם  .ועיין

ע כג  ב"דף
וכו'גמ)ט ליה לימא דמי המזיק כחצר הראב"הרשבפירש.'דאי בשם ,ד"א

הניזק מרשות החררה נטלה דלא הכא הגחלת,דמיירי בעל מרשות ,אלא
קאמר דמיש,ואהא הניזק כחצר פרה דפי מינה הכלב,מע לא,דכשנטלה

נטלה ניזק אחר,מרשות מרשות בעל,אלא של גדישו עד בפיו והוליכה
דמי.החררה המזיק כחצר פרה פי אמרת מרשותך,ואי לא כלבאי ליה לימא
הוי,שקיל רשותי מרשותי,ופומיה נטלה אכילה כרשות.ובשעת הוי אי אבל
חייב,הניזק אכלה,ודאי וברשותו נטלה ניזק מרשות ,א"הרשבוהקשה.דהא

המזיק כרשות אי קשיא מאי כן לה,אם משכחת היכי רחמנא דחייב הא,שן
הניזק ברשות ואכלה הניזק מרשות כשנטלה לה הכי,ותירץ.משכחת דאין

לטעותיה,נמי ליה אהדר מרי  .ורב
תומו',גמ)י עד הגלל יבער כאשר בעינא אסיקו,א"הרשבהקשה.והא הא

דרגל,.)ג(לעיל דומיא מכליא,דשן דלא שן אף קרנא מכליא דלא רגל מה
קאמר,ותירץ.קרנא הכל,דהכי את לבער שיכולה שן בעינן עיקר,והא ואי

לה משכחת לא דשן בכותל,חיובא כשנתחככה פירות,אלא טנפה הא,או
לעולם קרנא מכליא  .לא

צלמי',גמ)יא דשף אמר אישהעיר.רבינא סק(החזון ו סימן קמא ג"בבא
וכן"ד מקודם,)ה שווה היה כמה הכותל את שמין גוונא בכהאי ,דלכאורה

צלמא בלא עכשיו שווה כן,וכמה קרנא,ואם מכליא לא ודאי,הרי אלא
הצלמא הפסד למכירה,דמשלם ולא לתיקון דעומד  .כיון

אמרינן',גמ)יב לא קטלא שמואלהקשה.לענין ט(הברכת מאי,)וסימן

דגמ דעתא המיוחדת',סלקא רשות מדין מקטלא השור למיפטר דשייך
בשמירה,למזיק פטור דין הוא למזיק המיוחדת דרשות הדין לכאורה ,הא

שמירה חיוב עליו אין המזיק בנזקין.דברשות דוקא שייך חיובא,וזה דהוי
הוא,דבעלים דשור חיובא השור סקילת חיוב אדע,ותירץ.אבל תאדסליק

דשור',דגמ קטלא לענין אף פטור להאי ְּפ,דשייך דהוי חיובכיון בעצם טור
תשלומין,המזיק החיוב ְּפ,לענין הוי קטלאוכן בהחיוב בגמ.טור ',ותירצו

אמרינן לא קטלא דקטלא,דלענין חומר ידי בעית,דעל מאי אמרינן לא
ביאר.ברשותי לקמן"הרשוכן אינה,.)מה(ש דסקילתו בעליומשום ,לעונש

בסקילה נמי הקדש של שור והמית.דאפילו מעולה שמירה שמר אם ,וכן
המזיק,נסקל רשות מדין לפוטרו שייך  .ולא

מועד"ד'תוס)יג איזהו בשור,ד"בסוה,ה פלוגתייהו דתהוי משום לאו
דרשינן דמקראי פים"המהרביאר.המועד ה"ד.)סה(ביבמות'התוסעל

ז,ושור בתרי דסבר חזקהדרבי הוי המועד.ימני בשור אף כן לומר פליג ,לא
קראי דדרשינן הכא זימני,דשאני תלתא דבעינן התם.ומודה דקאמר והא

סתם המועד גמליאל,דבשור בן שמעון כרבן מתקיימין,תנא דהתם היינו
זימני בתלת אלא חזקה הוי דלא  .דבריו

כו"ד'תוס)יד התינוקות שיהו ליה',ה אית דאדם גב על מכלאף מזלא
וכו לקדמותו'מקום חזר מדבריהם,ש"הרשכתב.ודאי בעינן,דמבואר דלא

התינוקות בו שממשמשין בשעה שוורים לפניו במשמוש,שיעברו וסגי
תםהתינוקות לעשותו נוגחן מדברי,ואינו בפירוש(ם"הרמבוכדמבואר
מהגמ).המשניות נגח"ד)שם(י"ומרש,:)כד(לקמן'אבל הא ,רמבוא,ה

ינגחם ולא התינוקות בו שממשמשין בשעה שוורים לפני שיעברו ,דבעינן
לתינוקות ינגח שלא בזה סגי כתב.ולא פרץ'בתוסוכן  .רבינו

ימים,ד"בא)טו שלשה חזרה תועיל שלא למעט מאיר רבי בא כתב.ולא
דעת,ש"הרש יוסףדכן הרי:י(הנמוקי מנזקי"פ(ם"ברמבאבל).ף"מדפי ו

ה בו,מבואר)ח–ז"ממון ממשמשין התינוקות שיהו דווקא מאיר לרבי דבעי
נוגח בג,ואינו סגי סתמא'ולא כתב.ימים משנהוכן ה(המגיד דרבי,)ח"שם

ג בחזרה סגי דלא וסבר בזה אף יהודה אדרבי פליג  .ימים'מאיר
כו"ד'תוס)טז ישמרנו ולא וכו"ורש,ד"בתוה',ה בו חזר עצמו ופירש'י

דורשין בינייהודמשמעות פרץ'בתוס.איכא קושייתםרבינו דכיון,ביאר
אביי לגבי כרבא לן מיע,דקיימא קג"בר קיימא,ם"ל דהתם דסוגיא מסתבר

דרבא בו.אליבא חזר כך בתשובה"רשומתוך לא,ופירש,י לרבא דאף
רביעית נגיחה עד פירושו,מיחייב ישמרנו"והכי ג"ולא האידנא"ו',בנגיחה

רביעיתהיינו"חייב נגיחה שלם,כשיגח נזק הגמ[,יתחייב כוונת "חייב"'ואין
שלם,בתשלומין נזק הבאה בנגיחה להתחייב מועד דין עליה דחייל ].אלא
פליגי דקרא,ולא מגופיה רביעית נגיחה מפיק דאביי מפיק,אלא לא ורבא

דקרא מגופיה דורשין,ליה משמעות אלא בינייהו נפקותא  .וליכא
וכוואי,ד"בא)יז כתיב בבעליו דוהועד נראה דודהקשה.'נו מה,הנחלת הא

מקודם ידיעתן דבעינן משום אינו הבעלים בפני שיעידו משום,דבעינן אלא
דין בעל בפני אלא עדות מקבלין קבלת,דאין ליכא הבעלים בפני דשלא

כלל רביעית,עדות נגיחה אחר אפילו הבעלים בפני העידו אם נמי,אבל
לעשות בגמהני מועד הרביעית,פעמים'ו על שלם נזק שלא,ולחייבו אף

מקודם הבעלים התוס.ידעו כתבו בבעליו"דכתיב'ואמאי כך"והועד ואחר
ישמרנו" במאי,"ולא לקראי ונדרוש ניקום אנן לחכמידאטו מצינו דלא

כן שדרשו  .התלמוד
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