
 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.

Reuven
Highlight



 עין משפט
 נר מצוה

 נכ א מיי׳ פי׳׳ל מהל׳ נזקי
 ממון הלכה ז ועיי!
 נהשגות וכמ׳׳מ סמג עשין
 סז טוש״ע מ״מ סימן תירו
 סעיף נו ועיין שס כהג״ה

 וככ״י:
 ב [רב אלפס כמקומו ועוד

 בכ״כ פ״כ דף קסו]:
 גג ג ד מיי׳ שס הל׳ ח

 טוש״ע שם סעיף ב:

 לעזי רש״י
 פליי׳׳א [פיל״א]. יעה.

 מוסף רש״י
 םלתא. פציס קטניס
 דקיס, דהאי ודאי פושע
 הוא (לעיל כב0. דמלאכת
 מחשבת אסרה תורה.
 שנסמכה פרשת שכת
 למלאכת המשכן כרקהל
 והתס מלאכח מחשכת
 כתיכ !ביצה יג:< שהעושה
 אומה מתכרן למלאכה
 גמורה אלא ששננ נשבמ או
 סכור שמלאכה זו מומרמ
 (זבחים גוז. וכעי״ז חגיגה
 י0 שששכ לעשומ זאמ
 !סנתדויוסב:) שחשנ ונמכרן
 למלאכה זו עצמה (כריתות

 יט0.

 הכונם פרה ששי בבא שמא ם.
 ליבה ולבתה הרוח אס יש בליבויו כדי ללבות חייב ואם לאו
 פטור. בשאין ברוח בפני עצמו כלי ללבות מיירי לאי
 בשיש בו כלי ללבות אפילו כשיש בליבוי המלכה כלי ללבות למה
 יממייב לכלאו איהו נמי היה הולך ומזיק אלא ולאי כשאין בלוח
 כלי ללכות מיירי ולכך כשיש בליברו
 כלי ללבוח חייכ המלכה כי הוא עשה
 הכל להוה ליה כמו זה יכול וזה אינו
 יכול לחשיב אינו יכול מסייע שאין בו
 ממש בפרק המצניע (ש3מ ל׳ צג. ושם)י)
 ואס אין בליכרו כלי ללבות אע״פ
 שגם ברוח אין כלי ללבות פטור
 ללא מיחייב משוס אשו אלא אם בן
 עשה כל כך בפני עצמו בלא סיוע
 הרוח או לבר אחר שיוכל להזיק
 ברוח מצרה אחר גמר המעשה שלו
 להט משמע המבעיר את הבערה
 שבפני עצמו עשה את הבערה שיכול
 להזיק בלוח מצויה ולכך כאן פטול
 לבלאו ליבוי לא היתה יכולה להזיק
 והליבר להיינו גמר עשייתה לא עשה
 המלבה בפני עצמו ופטך אמאי פטור
 ליהוי כשעושה הליבר ע״י סיוע הרוח
 כאילו עשאה בפני עצמו כמו לענין
 שבת לחשיב זורה ורוח מסייעחו
 כעושה בפני עצמו ומשני אביי הבא
 במאי עסקינן כגון שליבה מצל אחל
 שבענין זה אין לרך הרוח לסייעו
 ולכך כי מתרמי שנסחייע בליבוי
 הרוח פטור ללא הוה ליה לאסוקי
 אלעמיה שיצטרף ליבר הרוח עס
 ליבויו ללא שטח שיצטרפו ולא הו״ל
 להזהר בכך יומר מברוח שאין מצויה
 כך פר״י ועול יש לפרש בגון שליבה
 מצל אחל שאין בליבויו ללבוח כל
 המלורה ולא ברוח אלא צל אמל
 למלורה ליבה הוא וצל אחל ליבה
 הרוח ואם לא היתה המלורה מחלבה
 ט אם מצל אחל היה הולך וכבה
 מחמת שהוא מועט ומחמת שהאשות
 מחחכרות יחל מתגללת האש ומזקת
 ולא רמי השחא לזורה ורוח מסייעתו
 למה שליבה לא סייע הרוח כלום:
 רבא אמר כגון שליבה ברוח מצויה
 וליבתה הרוח ברוח שאין
 מצויה. וה״פ אס יש בליבויו כלי
 ללבות עם רוח מצויה חייב לחשיב
 כאילו עושה הכל בפני עצמו ואם
 לאו שאין בליבויו בהט רומ מצויה
 כלי ללבוח אלא ע״י לוח שאין מצויה
 שסייעחו נעשה המלבה פטור לברוח
 שאינה מצויה לא הוה ליה לאסוקי
 אלעתיה: רבי זידא אמד כגון
 דצמרה צמודי. לא נפח באור כעין
 נשיבת הרוח אלא חום הבל פיו
 הוציא על האור ללבותו והט מאמר

 םלסא. עצים לקים: ניכה. בשאלם מדבר מנענע שפתיו ורוח
 יוצא: ליהוי כזורה. לחייב משום מלאכה בשבת אע״פ שהרוח
 מסייעתו כשהוא מגביה התבואה ברחת שקורין פליי״א: מצד אחר.
 דלא אהני איהו: כגון שליבה ברוח מצויה. כשמתחיל ללכות לא

 הימה הרוח נושבמ בחזקה ולא היה
 מבעיר בכך ובאמה רוה שאינה מצרה
 ולבתו דמילתא דלא סליק אדעתא
 הוא. אבל זורה לענין שבת סגי לה
 ברוח מצרה ולהט איכוין: צמרה
 צמורי. לשון אישתא צמירחא
 (שגפ דף UP ממימות. בלומר שלא
 נסח ממש אלא בנשימה כדרך המחמם
 בנשיממו אח ידיו דאין זה ליבוי כלל:
 מלאכס מחשבת. נמקיימה מחשבתו
 דניחא ליה ברוח מסייעתו: מתני׳
 או מפר. לחכה נירו ונחקלקל:
 גמ׳ דשפיח אש גבייהו. אין בני
 אדם מזדהטן בהן דלכך עומדין
 הלכך איכא למימר זה פשע: אבל
 גדיש פוי. דאיכא למימר אנוס היה:
 [ולר׳׳י]. סלוגחא דרכי יהודה כהאי
 פירקא (ל׳ סא:<: כל בעלי קומה.
 אף בעלי חיים ואילנות: נירו.
 חדשה שלא נזרע. סכסוך שייך
 באבנים לחיבה בשאר דבדס: הוה
 אמינא מה שבשדה. מבואה קאמר
 קרא ולא קרקע ממש להט כתב
 קמה בהדא דהשתא אתרבי שדה
 לגופה של קרקע: הכי גרסינן
 כולי האי נמי לאין המין. כלומר
 להבל חשובים הצדקיס שקודמים
 לפורענות: טיבותא הוא. שלא יראו
 ברעה העתידה לבא דכתיכ כר:

 בכי

 םלתא שרגא דההוא ודאי מעשה דידיה גרמו:
 שלח ביד פקח הפקח חייב וכו׳: אמר ר״נ
 בר יצחק מאן דתני ליבה לא משתבש ומאן
 דתני ניבה לא משתבש מאן דתני ליבה לא
 משתבש דכתיב 1בלבת אש ומאן דתני
 ניבה לא משתבש דכתיב 2בורא ניב שפתים:
 לבתה הרוח כולן פטורין: ת״ר אליבה ולבתה
 הרוח אם יש בלבויו כדי ללבותה חייב ואם
 לאו פטור אמאי ליהוי א<כזורה ורוח מםייעתו
 אמר אביי הכא במאי עסקינן כגון שליבה
 מצד אחד ולבתו הרוח מצד אחר רבא אמר
 כגון שליבה ברוח מצויה ולבתו הרוח ברוח
 שאינה מצויה ר׳ זירא אמר כגון דצמרה
כי אמרינן זורה  צמורי רב אשי אמר ב
 ורוח מסייעתו ה״מ לענין שבת 3ידמלאכת
 מחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא
 בעלמא הוא וגרמא בנזקין פטור: מתני׳
 גהשולח את הבערה ואכלה עצים או אבנים

 או עפר חייב שנאמר 3כי תצא אש ומצאה
 קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם
 ישלם המבעיר את הבערה: גמ' אמר רבא
 למה לי דכתב רחמנא קוצים גדיש קמה
 ושדה צריכי דאי כתב רחמנא קוצים ה״א
 קוצים הוא דחייב רחמנא משום דשכיח אש
 גבייהו ושכיח דפשע אבל גדיש דלא שכיח
 אש גבייהו ולא שכיח דפשע אימא לא ואי
 כתב רחמנא גדיש הוה אמינא גדיש חייב רחמנא משום דהפםד מרובה הוא
 אבל קוצים דהפםד מועט אימא לא קמה למה לי מה קמה בגלוי אף כל
 בגלוי ולר׳ יהודה ג)דמחייב אנזקי טמון באש קמה למה לי לרבות כל בעלי
 קומה ורבנן לרבות כל בעלי קומה מנא להו נפקא להו מאו הקמה ורבי
 יהודה 8 או מיבעי ליה לחלק ורבנן לחלק מנא להו נפקא להו מאו השדה
 ורבי יהודה ״איידי דכתב רחמנא או הקמה כתב או השדה שדה למה לי
 לאתויי י לחכה נירו וסכסכה אבניו ולכתוב רחמנא שדה ולא בעי הנך
 צריכא דאי כתב רחמנא שדה הוה אמינא מה שבשדה אין מידי אחרינא לא
 קמ״ל אר״ש בר נחמני א״ר יונתן אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים
 בעולם ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה שנאמר כי תצא אש ומצאה
 קוצים אימתי אש יוצאה בזמן שקוצים מצוין לה ואינה מתחלת אלא מן
 הצדיקים תחלה שנאמר ונאכל גדיש ואכל גדיש לא נאמר אלא ונאכל
 גדיש שנאכל גדיש כבר: תאני רב יוםף מאי דכתיב 4ואתם לא תצאו
 איש מפתח ביתו עד בקר כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים
 לרשעים ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחלה שנאמר 5והכרתי ממך
 צדיק ורשע בכי רב יוםף כולי האי נמי לאין דומין א״ל אביי טיבותא
 הוא לגבייהו דכתיב 6כי מפני הרעה נאסף הצדיק אמר רב יהודה אמר רב

 לעולם
 אס יש בליברו בפני עצמו כלי ללבות חייב ואם לאו פטור אע״פ שבסיוע הרוח מלבה ללא הוה ליה לאסוקי אלעתיה שתצטרף
 נשיבח הרוח לצימוד שלו ויסמייע על ילה ללבומ ללא שטח שמצטרף נשיבה הרוח עם הצימור לסייעו ט הם מקלקלים זה את

 זה אע״פ ששניהם מצל אחר ט הצימור חס והרוח קר:
 רב אשי אמד כי אמדינן זורה ורוח מסייעתו חני מילי לענין שבת דמלאכת מחשכת אסרה תורה. ובשגורם לזרות הרוח
 המסייעהו הר מלאכת מחשבח ולהט חייב בגרמת זרייה זו אבל עושה מעשה של זרייה בפני עצמו לא אקד י)(זורה) לכך
 הכא לא מקד מבעיר אלא גורם והמורה לא חייבה אלא מבעיר ולא הגורם י)(אלא) הבערה ע״י רוח המסייעתו ולהט חשיבא הא גרמא
 לענין האש כבל שאר גרמוח לקי״ל גרמא בנזקין פטור ומר בר רב אשי לפדך גבי רקמא בלא יחפור (ב״ב לף כו. ושם) ח) מאי שנא
 מזורה ורוח מסייעחו מצי סנר כרנ אשי להכא להחס לענין חיונ הרחקה חשיב גיד דליה וצריך להרחיק ואפי׳ ט) ר׳ יוסי כמו הרחקמ
 סולם מהשונך חשינ גיד דליה לענין הרחקה אע״ג ללא חשינ ליה התם אלא גרמא לפטור מתשלומין מ״מ אסור וצריך להרחיק וגץ
 היוצא מתחת הפטיש לחשינ מזיק משום לניחא ליה לתיזל ומכה נכח כל כך שאחר גמר כחו יזיק כרוח מצויה וכך משני נלא יחסור
 ולא רצה להעמיל שמכה כל כך נכח על שמזיק נכח אלם לנלו כלא רוח לאס כן לא הוה תני לה גני נזקין לאש אלא גני נזקין לאלס:
 והכא נרמא בנזקין. ממוך כך נראה לאם שנים הביאו עצים ואור וליבו שניהם ואין נכל אחל כלי ללנות פטור ומימה הוא:
 לרבות כל בעלי קומה. בקונטרס פירש כל ב״ח אבל בירושלמי משמע למרבי אילנות וכל לבר המחובר והכי איתא המס אי מה

 הגליש מיוחל שהוא תלוש מן הקרקע אף כל שהוא תלוש מן הקרקע ת״ל או הקמה:
 לעולם

 מסורת הש״ם

 א)[כ׳׳נכו.],ב)[לעילנו:
 כיצה יג: חגיגה י: סנהדרין
 סנ: זכמיס מז. כריחומ
 יט:], ג) [לעיל ה: לקמן
 סא:], י) [לעיל נא. ושם
 נסמן], ם) [ד״ה אמר],
 ו) ר׳׳מ מ״ז, ו) רש״ל מ׳׳ז,
 P) נד״ה זיקא], מ) צ״ל לר׳

 יוסי יעג״ז,

 תורה אור השלם
 1. _ףךא מלאך יל אליו
 ?לבת אש מתוך הסנה
א והנה הסנה ?ער ר  ך
 באש והסנה איננו אכל:
 שמות ג ב
 2. בירא ניב שפתים
 שלום שלום לרחוק
 ולקרוב אמר י ץ
 ורפאתיו: ישעיהו נז יט
 3. בי תצא אש ומצאה
 קצים ונאכל גדיש או
 הקמה או השךה שלם
 ישלם המ?ער אח
 הבערה: שמות כב ה
 4. ולקחתם אגרת אזוב
 וטבלתם בדם אשר בסף
 והגעתם אל המשקוף
 ואל שתי המזהה מן
ם ?*?י 3?יף ואתם  חד
 לא תצאו איש מפתח

 ביתו עד ?קר:
 שמות יב כב
 5. ואמרת לאדמת
 ישךאל כה אמר יץ הנני
 אליך והוצאתי חר?י
 מתערה והכרתי ממך

 צדיק וךשע:
 יחזקאל כא ח
אץ איש  6. הצדיק אבד ו
 שם על לב ואנשי חסד
אץ מבץ כי  נאספים ?
 מפני הרעה נאסף
 הצדיק: ישעיהו נז א

 גליון הש״ם
 גט׳ או מיכעי ליה לחלק.
 עיין חולין רף פו ע״כ תוס׳

 ד״ה לחלק וצ״ע:

Reuven
Highlight

Reuven
Highlight
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