
 מסורת הש״ם

 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,

 תורה אור השלם
 1 . כי יבער איש עודה או
ו  כרם ושלח את בעד
 ובער בעורה אחר מיטב
 שדהו ומיטב כרמו
 ישלם: שמות כב ד

 הגהות הגר״א
 [א] תום' ד״ה הוה כר
 והיינו לאמדנן כו׳. נ״נ
 אכל הרי״ף והרא״ש
 ונסנהלרי! שס< כמנו של
 ישראל היו שחורומ ושלהס

 אלומומ:

 לעזי רש״י
 טנליי־׳ש [טינלי׳־א].

 נט: הכונס פרס ששי בבא סמא
 מסאני אוכמי. מנהג אבלים: כופרא. בחמרים בבוסר בענבים:
 דמי כופרא. אינו כלום לימכר עכשיו: והא הוו סמרי. לאחר
 זמן: בששים. עם הקרקע דהכל בכלל שהקונה קרקע בפירותיה
 נותן עיניו קצת בשבח של אחר זמן: דן רב. מעשה עבד: פםק
 הלפתא. כלומר לימד לתלמידים
 שהלכה כר״ש הלכה פסוקה לדורות:
 לא חסמה לו. שדה המיוחדת לכתובה:
 אבדה כהוכחה. ולא מצימ לומר נחמ
 רוח עשימי לבעלי דא״כ הוה לה
 למעבד לראשון אלא ודאי גמרה
 ומקניא: נטר בי דרי. שומר
 הגרנומ שמנהגן היה לעשוח כל
 בני הבקעה בגורן אחד זה גדישו
 וזה גדישו וממנין שומר ובההיא
 אפי׳ רבי מודה: מתני׳ המביא
 אמ המצים חייב. דאי לאו אחרון
 קמא לא עביד מידי: גמ׳ צבהא.
 צבמ טנליי״ש: גווזא. קוצים:

 סלמא

 הוה םיים מסאני אוכמי וקאי בשוקא
 דנהרדעא אשכחוהו דבי ריש גלותא וא״ל
 מאי שנא הני מםאני אמר להו דקא מאבילנא
 אירושלים אמרו ליה את חשיבת לאיתאבולי
 אירושלים סבור יוהרא הוה אתיוה וחבשוה
 אמר להו גברא רבה אנא אמרו ליה מנא
 ידעינן אמר להו או אתון בעו מינאי מילתא
 או אנא איבעי מיניים מילתא אמרו ליה
 בעי את אמר להו האי מאן דקץ כופרא מאי
 משלם אמרו ליה משלם דמי כופרא והא
 הוו תמרי א״ל משלם דמי תמרי אמר להו
 והא לאו תמרי שקל מיניה אמרו ליה אימא
 לן את אמר להו בששים אמרו ליה מאן

 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
מלמד ששמין על  גמורים כו׳: מ״ט הא דאמר רחמנא 1ובער בשדה אחר א)
 גב השדה ה״מ מידי דצריך לשדה הני כיון דלא צריכי לשדה בעינייהו
 בעי שלומי אמר רב הונא בר חייא א״ר ירמיה בר אבא דן רב כר״מ
 ופסק הלכתא כר״ש דן רב כר״מ דתניאנ< אכתב 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, בהמגדיש 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 גבנטר בי דרי עסקינן דכיון דא״ל עייל וגדוש עייל ואנטר לך הוא:
יהשולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור בדיני אדם וחייב (  מתני' י
 בדיני שמים השלח 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 חבא אחר וליבה המלבה חייב ליבתה הרוח כולן פטורין:
אמר ר״ל משמיה דחזקיה טלא שנו אלא שמםר לו גחלת וליבה אבל  נמ' ה)
 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

 הוה סיים טסאני אוכמי. משמע שלא היו רגילין במנעלים
 שחורין וכן משמע בסדר תעניות אלו (תענית כב. ושם)
 דקאמר אדהכי אתא ההוא גברא דסיים מסאני אוכמי ולא רמי חוטי
 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
 ר״מ דהמנעל ודאי היה שחור אבל
 הרצועות היו לבנות ומסאני אוכמי
 דהכא ודמסכת תענית היינו המנעל
 והרצועוח הכל היה שחור [א] והיינו
 דאמרינן בפרק בן סורר (סנהדרין
 דף עד: ושס<0 בשעת השמד אפי׳
 לשנויי ערקתא דמסאני אסור
 שהרצועות היו משונומ משל נכרים
 ואבילות דאליעזר היה כזה שהיה לבוש
 שחורים ומתכסה שחורים והיה רוצה
 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
 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 בהכי בפ״ק
 לבבא מציעא (דף יד.) לשמואל קאמר בהדיא דשעבוד צריך לימלך ורב ;מי אמר התם נמצא שאינו שלו רב אמר יש לו מעות ויש לו שבח
 ומשמע לפשיטא ליה לאפי׳ לא פילש לו את השנח קאמר רב דש לו שבח והיינו משום לאית ליה לאחדות טעות סופר הוא:
 ופסק הלכה כר״ש דאמר אכלה פירות גמודץ כוי. פי׳ ר״ח למהכא פשיטא לן בפרק נערה בכתובות (דף נא. ושם)מ) לכל העומל
 לגזוז כגזוז למי לענין נעל חוב ללא טדף 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

 כרני או לאשמועינן דאסילו רני מודה כהא כדמסרש נגמרא:
 לבתה 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

 עין משפט
 נר מצוה

ו א מיי׳ סי״ו מהל׳  מ
 אישומ הלכה יא סמנ
 עשי! מת טוש״ע אה״ע
 סימן צ סעיף ח וסימן ק

 סעיף ג:
 מי ב ג מיי׳ ס״נ מהל׳
 נזקי ממון הלכה טו
 ועיין נהשגומ ונמ״מ סמג
 עשי! סז טוש״ע ח״מ סימן

 שצג סעי׳ ד:
 מח ד מיי׳ שס פי״ל
 הלכה ה סמג עשין
 סט טוש״ע מ״מ סימן מיח

 סעיף ז:
 מט 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:
 נא ט מיי׳ שס הלכה ה

 טוש״ע שם סעי׳ ו:

 מוסף רש״י
 כתב לראשון. שטר
 מכר על שדה אמס,
 ולא חתמה לו. לא
 הודית כאומו מכר, וכמנ
 שטר אתר ללוקח שני
 על שדה אחרת וחתמה
 לו, אבדה כתובתה.
 אס אין שס כני חודן,
 שהד הראשון אומר הנחחי
 ליך מקום לנכות הימנו
 (כתובות צה.). יכולה
 היא שתאמר נחת
 רוח עשיתי לבעלי.
 מן השני תגנה (שמו.
 עד שיקבל עליו בעל
 הבית לשמור. לעול
 ותינ ונטר לן קאמר ליה
ר מדיני  1ב־ם 3א:). פטו
 אדם. לשלם, וחייב בדיני
 שמים. פורענות לשלם
 לרשעים שנחכר! להפסיד
 אח ישראל >ניסי1 נג.<. 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
 אבל הא לגחלת חרש
 עביל ליה להיזק (לעיל
ו קא גרמו  כב0. מעשי
 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
 גרמה ההנער, שהוא
 נטלה והוליכה לגדיש.
 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 כב0.
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