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אכלה סמדר ד׳ יהושע אומר תאיץ אותן כאילו הן ענבים
סמדר .ענבים דקין בהממלחן לאחר שפרחו מיד) :א( וכמה היא
עומדות ליבצר .ואפילו אם נתקלקל המשרירת משלם
יפה .הקרקע לימכר כשהיא סמדר ולהקל באו :בד׳׳א ») .מישומין
כענבים העומלומ ליבצר ולוקא בסמלר לענבים פעמים שאלו
אגכ קרקע :כזמן שאפלה לולגי גפנים(* .האשכולומ נראה בחניטמ
מסקלקליס ואלו ניצולים לפיכן אין נילונין במשריר אבל מבואה
הגפנים וניכר ועדיין לא פרח להיות הענבים גמודם והוא לולב
רגילה להמקלקל כולה יחל וכמזיז
וכן יחור בתאנים :אבל אפלה פגים.
מולה ר׳ יהושע או כרבי יוסי הגלילי
גחאנה או בוסר בענבים שהן כפול
אכלה םמדר רבי יהושע אומר רואין אותן
או כרבנן ובתבואה גלולה כמו סמלר
הלבן והוו כסירומ גמוטם מאין
כאילו הן ענבים עומדות ליבצר וחכ״א
בענבים יסבור כמשריר שבו אי נמי
אותן כו׳ :לנזקין מן המידיס .אותה
האין כמה היתה יפה וכמה היא יפה רבי
במבואה לא קנסו כל כך כמו בענבים
שומא ששמו ב״ד מאה או מאתים
שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון
ולא יהא נירון כמשריר שבו לרבי
יגבה קרקע במאה או במאמים מן
בד״א בזמן שאכלה לולבי נפנים ויהודי
יהושע ונלאה לאע״ג דאמר ר׳ יהושע
העידית שבנכסיו :ולא תימא .דהאי
רואין אותן כאילו עומרומ ליכצר מ״מ
מיטב של ניזק דקאמר ר׳ ישמעאל
תאנים אבל אכלה פגים או בוסר רואין
שמין אותן אגב קרקע להא ר״ש נמי
וקשיא לן בפ״קי( אכלה כחושה משלם
אותן כאילו ענבים עומדות ליבצר קתני
קאמר הכי בסגים או בוסר וע״ב
שמינה וחרצה רב אילי כגון שאכלה
מיהת וחכ״א רואין אותן כמה היתה יפה
אגכ קרקע שמין אומן טון לצריט
כו׳ להמוציא ממבירו עליו הראיה
וכמה היא יפה ולא קתני בששים אלא מאי
לשלה )ג( ובפירומ גמודם דוקא
וכחושה הוא למשלם אלא מאי מיטב
אית לך למימר בששים ה״נ בששים אמר
קאמר רבי שמעון למשלם פירות
לניזק רקאמר ר׳ ישמעאל לאו
אביי ר׳ יוםי הנלילי ור׳ ישמעאל אמרו דבר
בספיקא מיימ וה״ק אומה ערוגה
גמודס במשנתנו:
ישמעאל
רבי
דאמרן
הא
הגלילי
יוסי
ר׳
אחד
שאכלה ישלם כסי מה שהימה רארה
ומאי ניהו כי היאך דםליק .הבא
להטיב ולהשכיח לקמיה :כי היאך
דתגיאא>  1מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם
משמע לסבר אביי לפליגי
דסליק .בימומ הקציר :סמדר .לאחר
מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק
ד מ ו ן במשריר שבו והקשה ר״ת
שפרחו הענבים מיד ולולבין קודם
דבדש הנחקין )גיטין לף מח :ושם(
דברי ר׳ ישמעאל ר״ע אומר לא בא הכתוב
שסרחו :כרוך ותני .הוסיף סמדר
ס״ל לאביי דפליגי אי שיימינן בדניזק
אלא לגבות לניזקין מן העידית וק״ו להקדש
עמהם כמשנה :פחש גופנא .לנכות
או בדמזיק ר״ל אע״ג דמשמע דפליגי
ולא תימא כרב אידי בר אבין דאמר רב
מן המשלומין מה שיכחישו הענבים
אי בדמזיק אי בדניזק דהא תניא
אידי בר אבין כגון שאכלה ערוגה בין
בגפנים אס יעמדו שם עד הבציר
פ״ק )דף ו (:בהטא מיטב שדהו של
הערוגות ולא ידעינן אי כחושה הואי אי
שחמיד יונקים לחלוח הגפן :אביי
ניזק ומיטב כרמו של ניזק דבד ד
אמר מסיימי ומסיימי ומאן תנא
שמינה הואי דאמר קום שלים שמינה
ישמעאל ר״ע אומר כו׳ מ״מ משמע
דחייש לפחש גופנא ר״ש .דשמענא
במיטב דאיכא השתא דהכי לא אמרינן מאי
ליה לאביי דבמשריר נמי פליגי
שסופה
אחרימי:
בדוכחא
ליה
מדקאמר ר״ע לא בא הכמוב דמשמע
טעמא המוציא מחבירו עליו הראיה אלא
להצטמר .אלמא מנטן מן התשלומין
שרוצה לומר לא בא הכתוב להחמיר
במיטב דלקמיה ומאי ניהו כי היאך דסליק
כפי מה שעתידה להכחיש :נפי חיה.
על המזיק במו שאמרת אלא דוקא
אמר מר ר״ש בן יהודה אומר משום ר״ש
כדמי ולדות קמייט דמנכה לו מה
לגבות לנזקין מן העידית לבד ואי
במה דברים אמורים שאכלה לולבי גפנים
שהבעל עמיד לימן כשכר המיילדת
בעידימ למוטה פליגי א״כ לא היה
ויחורי תאנים הא םמדר רואין אותן כאילו
ונזק האשה שהיא נזוקה ומצטערת
ר׳ ישמעאל מחמיר על המזיק טפי
עכשיו יומר משיש לה חיה הרי הוא
ענבים עומדות ליבצר אימא סיפא אכלה
מר״ע אלא אדרבה היה ר״ע מחמיר
משלם לאשה נזק וצער ונמצא הכל בכלל פגים או בוסר הוא דרואין אותן כאילו ענבים
טפי דאין חייב לקנומ מעידיח דניזק
ומדמי ולדות שהוא נומן לבעל מנטן
אס אין לו כדפרישיח בפ״ק )לף ו :ושם
עומדות ליבצר הא סמדר רואין אותן כמה
שכר חיה :נכי מזונוח .שהוא צדך
ל״ה כגון( :ר ׳ שמעון כר יהודה היינו
היא יפה וכמה היחה יפה אמר רבינא כרוך
להוסיף על מזונות אשתו בימי קישרה
רבי יהושע .תימה אמאי לא קאמר
ותני בד״א בזמן שאכלה לולבי גפנים ויחורי
והשתא אין קישר .אלמא מנטנן מה
כלוך ומני בל״א בזמן שאכלה לולבי
תאנים אבל אכלה סמדר פגין או בוסר רואין
פרסאה.
שהוא עתיד להוציא :דקלא
גפנים וסמלר ר״ל משום לאין שייך
אותן כאילו ענבים עומדות ליבצר אי הכי
חשוב הוא מאד ונישום בפני עצמו:
לכלול סמלר בהט לולבים ללא הוה
מסאני
ר״ש בן יהודה היינו רבי יהושע איכא בינייהו
ליה להזטר לולבים אלא הט ה״ל

* כחש גופנא ולא מסיימי אביי אמר מסיימי
ומםיימי מאן תנא דחייש לכחש גופנא ר״ש בן יהודה היא דתניא״ ר״ש
בן יהודה אומר משום ר״ש בן מנסיא אונס אינו משלם את הצער מפני
שםופה להצטער תחת בעלה אמרו לו אינו דומה נבעלת ברצון לנבעלת
באונס אמר אביי הני תנאי ור״ש בן יהודה אמרו דבר אחד רבי שמעון
בן יהודה הא דאמרן הני תנאי מאי היא דתניא רבי יוסי אומר נכי חיה
בן עזאי אומר נכי מזונות מ״ד נכי חיה כ״ש נכי מזונות ומ״ד נכי מזונות
אבל נכי חיה לא דאמר ליה אתתא דידי פקיחא היא ולא מבעיא חיה רב
פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבוד עובדא כוותיה דר״נ בששים
לישנא אחרינא רב פפא ורב הונא בדיה דרב יהושע שמו דקלא אגב קטינא
דארעא והלכתא כוותיה דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע בדקלא
דארמאה והלכתא כוותיה דריש גלותא בדקלא פרםאה אליעזר זעירא
א

ב

למימר בל״א בזמן שאכלה סמלר אבל
בהט פגים ובוסר שייך לבוללו שפיר
דטעמא משוס דחשיב בפגין:
איכא בינייהו כחש גומנא ולא
מסיימי .וא״מ לימא חנא
בחרא לטפויי ולהחמיר במשלומין
קאמי כדאמר כדש המוכר פירומ
)כ״כ לף צג (:ר״ל דשאני הכא דדלמא
לא כא לטסרי ט אם על חכמים
דאמילחייהו דרבנן קאי:
מאץ תנא דחייש לכחש גופנא ר״ש
היא .אביי בא לומר דמסיימי
שפיר ולא לאפוקי רבנן דסליגי עליה
דר״ש באונס קאתי דאינהו נמי מיישי

וטעמייהו משוס דאינו דומה נבעלת באונס לנבעלת ברצון כדקאמד :אונס אינו משלם את הצער .בפרק אלו נערות )כתובות דף
למ .ושם(״( גבי הא דתנן האונס נותן אמ הצער בעי בגמרא צער דמאי אע״פ דדבר פשוט הוא שיש צער גדול לבתולה שנבעלה
מתחילה כשמשיר בתוליה ורוב קטנומ חולומ מזה היינו משוס דצער דהשרת בתולים פשיטא ליה דלא משלם לסי שסופה להצטער
תחת בעלה דמנא דמתניתין דהמם חייש לכחש גופנא מדקתני שהאונס נותן את הצער ומפתה פטור ומדפטרינן מפמה אלמא מייש
לכחש גוסנא מה שסופה להצטער תחת בעלה הלכך בעי צער דמאי:
הוה

עין משפט
נר מצוה
מה א ב מיי׳ סייר
מהלכות נזקי ממון
הלכה יל סמג עשק סז
טוש״ע מ״מ סימן שצד
סעיף ו:
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מיטב ש ד ה ו ש ל נמק.
השתא משמע שאס שילס
כעידו ואכלה ערוגה של
נית סאה נשלה תכירו
שמין ערוגה יפה שננל
שדה הניזק ונותן לו דמיה
ואפילו היתה זו נתושה
)גיטיו מח 0שאס אכלה
ערוגה כשדה ו שמין ערונה
משונחת של נתק כמה
יפה עכשיו עס פירותיה
וכמה תהא יסה כלא סירות
ונותן לו )לעיל ו .>:לא
בא הכתוב .להחמיר עליו
לשלס יוחר ממה שהזיק,
אלא לגבות לנזקין,
שיעור דמי נזקו כמות
שהוא ,מ ן העידית .שאס
אין לו מעות ורוצה לפרוע
לו קרקע נשומא צריך ליתן
לו מקרקע מעולה שצו
!ניטיו מח 1:מן העידית
של מיק ,דשמין ערוגה
של נתק לפי מה שהיא
ואס מדק נא ליתן לו
קרקע כדמי נזקו ,נותן
שוה
לו מיטנ שדותיו
אומן דמיס )לעיל ו.>:
כגון שאכלה ערוגה
כ ץ הערוגות .והיו נהן
נחושות ושמנות מעודנות
זו אצל זו !ניטיו cnn
רש שם ערוגות שמנוח
וטעונות פירוח הרנה,
מעט,
ונחושות וטעונות
ולא ידעינן הן ערונה
הגאנלת מהי ניהו )לעיל
ו .!:המוציא מחבירו
עליו הראיה .הא ניזק
הוא מוציא מחניה ועליו
הראיה 1שם> עליו להניא
עדם לנרר אח הספק
ודאורייחא היא )לעיל מו>:
מי נעל דנריס יגש אליהס,
יגיש ראיה אליהס יגיטין
חח.(:

עין משפט
נר מצוה
מ ו א מיי׳ סי״ו מהל׳
אישומ הלכה יא סמנ
עשי! מת טוש״ע אה״ע
סימן צ סעיף ח וסימן ק
סעיף ג:
מ י ב ג מיי׳ ס״נ מהל׳
נזקי ממון הלכה טו
ועיין נהשגומ ונמ״מ סמג
עשי! סז טוש״ע ח״מ סימן
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נט:
הוה

דמי כופרא .אינו כלום לימכר עכשיו :והא הוו סמרי .לאחר

דקאמר אדהכי אתא ההוא גברא דסיים מסאני אוכמי ולא רמי חוטי

זמן :בששים .עם הקרקע דהכל בכלל שהקונה קרקע בפירותיה

כדי שלא יכירו בו שהוא יהודי ותימה דבפ״ק רביצה <דף טו (.תנן
אין משלחין מנעל לבן ביו״ט מפני
שצריך ביצת הגיר להשחירו משמע
שלא היו נועלים אלא שחור ואומר

שצג סעי׳ ד:
מח ד מיי׳ שס פי״ל
הלכה ה סמג עשין
סט טוש״ע מ״מ סימן מיח
סעיף ז:
מ ט ה מיי׳ שם הלכה ו
טוש״ע שם סעיף ח:
נ ו ז ח מיי׳ שס הלכה ז
ועי׳ כהשגומ ונמ״מ
טוש״ע שם סעיף ט:
נ א ט מיי׳ שס הלכה ה
טוש״ע שם סעי׳ ו:

והרצועוח הכל היה שחור ]א[ והיינו

דהכא ודמסכת תענית היינו המנעל

דאמרינן בפרק בן סורר )סנהדרין
דף עד :ושס> 0בשעת השמד אפי׳

לשנויי

ערקתא

אסור

דמסאני

שהרצועות היו משונומ משל נכרים
ואבילות דאליעזר היה כזה שהיה לבוש
שחורים ומתכסה שחורים והיה רוצה

מוסף רש״י

מסאני אוכמי .מנהג אבלים :כופרא .בחמרים בבוסר בענבים:

סיים טסאני אוכמי .משמע שלא היו רגילין במנעלים
שחורין וכן משמע בסדר תעניות אלו )תענית כב .ושם(

ר״מ דהמנעל ודאי היה שחור אבל
הרצועות היו לבנות ומסאני אוכמי

שטר
כתב לראשון.
אמס,
מכר על שדה
ולא חתמה לו .לא
הודית כאומו מכר ,וכמנ
שני
שטר אתר ללוקח
על שדה אחרת וחתמה
כתובתה.
לו ,אבדה
אס אין שס כני חודן,
שהד הראשון אומר הנחחי
ליך מקום לנכות הימנו
יכולה
)כתובות צה.(.
נחת
שתאמר
היא
רוח עשיתי לבעלי.
)שמו.
מן השני תגנה
עד שיקבל עליו בעל
לעול
הבית לשמור.
ותינ ונטר לן קאמר ליה
1ב־ם 3א .(:פ ט ו ר מדיני
אדם .לשלם ,וחייב בדיני
שמים .פורענות לשלם
לרשעים שנחכר! להפסיד
אח ישראל <ניסי 1נג .>.לא
שנו .דהשולח הבעירה כיד
חרש שוטה וקטן דפטור
מליט אלס )לעיל ט.(:
אלא כשמסר לו גחלת
וליבה .החרש ,ללא למי
לשור ,לשור מזומן להזיק
חרש
אבל הא לגחלת
עביל ליה להיזק )לעיל
כב .0מ ע ש י ו קא גרמו
לו .מזומן היזיקו והר
כשורו <שם .לגירםת הגם•
שם :נרי היויקא( מגורר
התיקו לכל שהיא מזומנת
להדק )לעיל ט :לני• הו־־ל(.
ור׳ יוחנן אמר אפילו
מסר לו שלהבת פטור.
ור׳ יוחנן לטעמיה דאמר
אשו משוס חציו והכא
חציו דחרש הן)לעיל כב.>:
צבתא דחרש גרמה
לו .אחחתו של החרש
שהוא
גרמה ההנער,
לגדיש.
נטלה והוליכה
צנחא ,אחחחו ונחו ,מלשון
צנחא שקוד! טניילא״ש,
ל״א גרסינן צוותא ,יחולו
של חרש שנחייחד עס
השלהנח ונטלה ,ולשון
צווחא שילא״ש ,כלאמדנן
)כ״נ כא (.ליהר צוותא
לחכרו )לעיל ט > .גווזא.
עציס ינשיס !לעיל כב.0

פרס ששי

שאפי׳ הרצועומ יהיו שחורים שלא
יהא עליו כלל צד לבנונית מפני
חיבתה של ירושלים:
כתב לראשון ולא חתמה לו כו׳.
בסוף מי שהיה נשוי )כמוכומ
דף צה .ושס>י( מסרש רב אשי דאפילו
ר״מ לא קאמר אלא בשני לקוחות
דאס איחא דנחת רוח עבדה מקמא

אבעי לה למעבד אבל בלוקח אחד
אפילו ר״מ מודה וא״ח דבפ׳ הניזקין

)גיטין נח .ושס(י« גבי לקח מן האיש
וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל

אמר רב לא שנו אלא דא״ל לך
חזק וקני אבל בשטר קנה ואלקח
מן האיש וחזר ולקח מהאשה קאי
כדמוכח בסוגיא ואור״י שיש לחלק

בין כחבה בשטר עצמו של בעל
לכתבה שטר בפני עצמו ועוד אומר

ר״י דאפילו בשטר של בעל איירי

התם אלא שכתבה שהיא עצמה מכרה
ללקוחות אבל חממה לו דהכא היינו
שמחלה

שעבוד

כתוכחה

שיש

לה

על שדה זו וכן משמע לשון חממה
כלומר שנתרצית במקח ולא מחמה
בו וה״ר אלעזר משנ״ץ פי׳ דטעמא

דרב התם דבשטר קונה משום דס״ל

בבא סמא

מסורת הש״ם

נותן עיניו קצת בשבח של אחר זמן :דן רב .מעשה עבד :פםק
הלפתא.

כלומר

לימד

לתלמידים

שהלכה כר״ש הלכה פסוקה לדורות:

הוה םיים מסאני אוכמי וקאי בשוקא
דנהרדעא אשכחוהו דבי ריש גלותא וא״ל
אבדה כהוכחה .ולא מצימ לומר נחמ
מאי שנא הני מםאני אמר להו דקא מאבילנא
רוח עשימי לבעלי דא״כ הוה לה
למעבד לראשון אלא ודאי גמרה תורה אור השלם
אירושלים אמרו ליה את חשיבת לאיתאבולי
 . 1כי יבער איש עודה או
אירושלים סבור יוהרא הוה אתיוה וחבשוה
שומר
נטר בי דרי.
ומקניא:
כרם ושלח את ב ע ד ו
הגרנומ שמנהגן היה לעשוח כל
אמר להו גברא רבה אנא אמרו ליה מנא
ובער בעורה אחר מיטב
כרמו
ומיטב
שדהו
בני הבקעה בגורן אחד זה גדישו
ידעינן אמר להו או אתון בעו מינאי מילתא
שמות כב ד
ישלם:
וזה גדישו וממנין שומר ובההיא
או אנא איבעי מיניים מילתא אמרו ליה
אפי׳ רבי מודה :מתני׳ המביא
בעי את אמר להו האי מאן דקץ כופרא מאי
אמ המצים חייב .דאי לאו אחרון
הגהות הגר״א
משלם אמרו ליה משלם דמי כופרא והא
קמא לא עביד מידי :גמ׳ צבהא.
]א[ תום' ד״ה הוה כר
להו
הוו תמרי א״ל משלם דמי תמרי אמר
קוצים:
גווזא.
טנליי״ש:
צבמ
והיינו לאמדנן כו׳ .נ״נ
והרא״ש
הרי״ף
אכל
אימא
והא לאו תמרי שקל מיניה אמרו ליה
סלמא
ונסנהלרי! שס> כמנו של
מאן
ליה
לן את אמר להו בששים אמרו
ישראל היו שחורומ ושלהס
אלומומ:
אמר כוותיך אמר להו הא שמואל חי ובית דינו קיים שדרו קמיה דשמואל
אמר להו שפיר קאמר לכו בששים ושבקוהו :ר״ש אומר אכלה פירות
על
גמורים כו׳ :מ״ט הא דאמר רחמנא ובער בשדה אחר מלמד ששמין
לעזי רש״י
גב השדה ה״מ מידי דצריך לשדה הני כיון דלא צריכי לשדה בעינייהו
טנליי־׳ש ]טינלי׳־א[.
בעי שלומי אמר רב הונא בר חייא א״ר ירמיה בר אבא דן רב כר״מ
ופסק הלכתא כר״ש דן רב כר״מ דתניא> כתב לראשון ולא חתמה לו
לשני וחתמה לו אבדה כתובתה דברי ר״מ רבי יהודה אומר יכולה היא
שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי אתם מה לכם עלי ופסק הלכתא כר״ש
כי הא דתנן ר״ש אומר אכלה פירות גמורין משלמת פירות גמורין אם
םאה םאה אם םאתים םאתים :מתני ,המגדיש בתוך שדה חבירו שלא
ברשות ואכלתן בהמתו של בעל השדה פטור ואם הוזקה בהן בעל הגדיש
חייב ואם הגדיש ברשות בעל השדה חייב :גמ׳ לימא תבן דלא כרבי
דאי כרבי ״האמר עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור אמר רב פפא
הכא בנטר בי דרי עסקינן דכיון דא״ל עייל וגדוש עייל ואנטר לך הוא:
מתני' יהשולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור בדיני אדם וחייב
בדיני שמים שלח ביד פקח הפקח חייב יאחד הביא את האור ואחד הביא את
העצים המביא את העצים חייב יאחד הביא את העצים ואחד הביא את האור
המביא את האור חייב בא אחר וליבה המלבה חייב ליבתה הרוח כולן פטורין:
נמ' אמר ר״ל משמיה דחזקיה לא שנו אלא שמםר לו גחלת וליבה אבל
מסר לו שלהבת חייב מ״ט מעשיו קא גרמו לו ורבי יוחנן אמר אפילו מסר לו
שלהבת פטור מ״ט צבתא דחרש גרמה לו ולא מחייב עד שימסור לו גווזא
סלתא
לא חסמה לו .שדה המיוחדת לכתובה:
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אחריות טעות סופר הוא והר כאילו
קבל עליה אחדות אבל אם פירש
בלא אחריות לא קנה אפי׳ בשטר ושמואל דאמר עד שתכחוב לו אחדות משום דקסבר אחריות לאו טעות סופר הוא דפליגי
לבבא מציעא )דף יד (.לשמואל קאמר בהדיא דשעבוד צריך לימלך ורב ;מי אמר התם נמצא שאינו שלו רב אמר יש לו מעות
ומשמע לפשיטא ליה לאפי׳ לא פילש לו את השנח קאמר רב דש לו שבח והיינו משום לאית ליה לאחדות טעות
ופסק הלכה כר״ש דאמר אכלה פירות גמודץ כוי .פי׳ ר״ח למהכא פשיטא לן בפרק נערה בכתובות )דף נא .ושם(מ(

בהכי בפ״ק
ויש לו שבח
סופר הוא:
לכל העומל

לגזוז כגזוז למי לענין נעל חוב ללא ט ד ף להו אע״ג לפלוגתא לענין שבועה בפרק שבועת הליינין )שבועות דף מג .ושס(0
נענכים העומדים ליכצר אי ככצורות דמיין אי לא :המגדיש כתוך שדה חבירו וכוי .אצטדך למיחנייא או למסממא ללא

לבתה

א( ]לעיל נמ ,[:נ( כמונות
צה״ נ( לעיל מז  :נ״מ פא:
ביצה מ ,.י( לפיל כנ :נו.
קדושין מנ ,:ה( לעיל ט:
]ע״ש[ כנ] :ע״ש[ ,י( ]ד״ה
אפילו[ ,ז( ]ד״ה כמכה[,
ח( ]ל״ה אכל[ ,מ( ]ד״ה
סוף[ ,י( ]ל״ה כבצורות[,
כ( רש״ל,

כרני או לאשמועינן דאסילו רני מודה כהא כדמסרש נגמרא:
הרוח כולן פטורין .פר״י דכרות מצרה אייד כדמשמע נגמ׳ דסמס לינוי דרוח מייד כרוח מצרה מדפדך עלה דנדימא

וליהוי כזורה ורומ מסייעתו ואי כרוח שאין מצויה הא לא הוה ליה לאסוקי אדעתיה וא״ת כיון דמחלנה כרוח מצרה יחחיינ
האחרון של הנחת עצים י( ]ואור[ דככל דוכתי אשכחן שמחחיינ לענין אש כשיכול להזיק כרוח מצויה כגון אכנו וסכינו ומשאו שהניהן
נראש גגו ונפלו כרוח מצרה והזיקו וכופף קמת חנירו נסני הדליקה דמטיא ליה נרוח מצרה ואין לחלק משוס דכהנהו אין מחוסר
אלא הולכמ האש בעלמא ע״י רוח מצרה אבל כאן מחוסר ליבוי ואין שס אש עליו ולא קדנא ניה המנעיר אח הנערה דהא נפ״ק
)לף ט (:אמר גחלמ כמה דשביק ליה מעמיא עמיא ואזלא אע״פ שממנדנדמ בטלטולי מעמיא עמיא ואזלא הא אס דרכה להחלבוח
ע״י נדנודו של חרש המטלטלה היה המוסר לו חייב הכא נמי יהיה האחרון חייב אע״פ שמחוסר ליבוי ר״ל דלבתו הרוח דממני׳ קאי
אבא אחר וליבה להשתא הר ליבה וליבתה הרוח כברייתא דגמ׳ וכן משמע לישנא דכולן ובאין בליברו כדי ללבות ולא ברוח בפני עצמו
כלי ללבוח כמו שאפרש בגמ׳ ובחנם לחק לפרש לליבתו הרוח היינו ליבה וליבחו הרוח אלא נראה לפרש רליבחו הרוח היינו שליבתה
הרוח נפני עצמה נרוח שאין מצרה ולינה ולינתו הרוח נגמ׳ נין מצרה נין אין מצרה וכגון שקולם לינוי כנר בא הרוח שליבתו
לבסוף איזה רוח שיהיה למאחר שנא כנר כך לי שאינו מצויה כמצרה וכן משמע מתוך תירוצו של רנא שתירץ כגון שלינה נרוח
מצויה וליבתו הרוח ברוח שאינה מצויה מכלל רמעיקרא ס״ל שמעיקרא בא הרוח שלבסוף לינה וכן משמע נירושלמי רמחניתין איירי
ברוח שאינה מצרה לגרסינן התם ליבתו הרוח כולן סטודן חמן אמדנן ברוח של אנוסים אבל ברוח שהעולם מתנהג בו חייב ר׳
יוחנן ור״ל מרריהו אמרי אפי׳ ברוח שהעולם מתנהג בו שפעמים הוא בא ופעמים אין בא:
ליבה

