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 D ה מיי׳ שס הלכה ג:

 הכונס פרק ששי בבא קמא סא.
 ה״ג אלא למאן דאמר טמון נאש תרתי קראי למה לי. אבל הא
 לא כעי ללמה לי כלל קראי לחל קרא אצטדך לכל הפחות
 משוס בעיא לטמון והא לכתיב רצילה לר״י הצילה שלא הניח
 לשרוף כלי שלא יתחייב בטמון ולרבנן שהציל את המזיק שלא נתהייב
 לשלם אכל תרי קראי למה לי ללמ״ל
 לאחלוסי אע״ס שאם לא היו עלשים
 היו צריכים לישאל אם מותר ליטול
 שעודם על מנה לשלם למים מ״מ
 הזמר עדשים לסי שהיו מזומנים שם
 והיו רוצים לסרעם תמהיהן ולמ״ל
 להציל עצמו כממון תכירו מיכעיא
 ליה בשעודן ללא משיבי כל כן
 ובעלשים לחשיגי טובא אלא למ״ל
 טמון מרריהו למה לי ובקונטרס גרס
 קראי למה לי: מאי ולא אנה דוד
 לשתותם. הוה מצי למימר אחר מהנן
 למיבעיא ליה עם טמון אלא משמע
 ליה לאכל מילמא לאיבעיא ליה קאי
 ומכאן קשה לסי סירוש הקונטרס
 למעשה כא לפניו ששרסו אנשיו גדש
 והיו כה כלים טמונים רלפירושו הוה
 ליה למימר שלא אבה לול לשתות
 היינו שלא רצה להפטר מחמת

 שהוא מלן:
 עברה גדר שהוא גנוה ארבע
 אמות. בגמרא מפרש
 ארבע אמות משפת קוצים ולמעלה
 ונראה לל״י לאייד שאין הגלר גבוה
 מן השלהבס שאם היה גבוה יומר
 מאי קמפליג בין קולחת לנכפסת מה
 לי זה ומה לי זה כיון שהגרר גבוה
 מן השלהכת מה יכולה להזיק אלא
 ולאי בשאין גבוה מן השלהבת אייד
 ומיהו כשאין עצי הלליקה גבוהין מן
 הגלר אייד שאם היו גבוהין מן
 הגלר מה מועיל שהגלר גבוה מן
 הקוצים הד הוא באילו היתה המלולה
 על הגלר אלא כשעצי הלליקה שרם
 לגלר אייד או נמוכים מן הגלר ועול
 נראה לגבוה ל׳ אמות לקתני אעצי
 הלליקה קאי שהגלר גבוה מעצי
 הלליקה ארבע אמות ורב ססא בא
 להוסיף גגמ׳ שמשסת קוצים ולמעלה
 נמי בעינן ארבע אמות אבל פשיטא
 למתניתין אעצי הלליקה קאי ולשון
 עבר לא שייך אס לא היה הגלר
 גבוה מעצי הלליקה אע״ם שהשלהבת

 עולה למעלה מן הגלל:
 והתניא ענרה גדר בו׳. אומר
 ר״י לאי גרסי׳ בבדימא
 על ובממנימין לא גרסינן על לא טמא

: מכדי גמרא שלחו ליה. לא  ה״ג קראי למה לי ולא גרסינן מד
 נצרך אלא ללמוד הלכה כמו ששלחו לו ומאי ולא אכה: דטגד
 לשם שמים. טון דאיכא איסורא גבי איניש לעלמא: מתני׳ דרו
 הרבים. י״ו אמות מעגלות דדגלי מדבר ילסינן במסכמ שבמ (ל׳

 אלא למ״ד טמון באש קמיבעיא ליה מאי
 איבעי ליה קראי אמר לך טמון וחרא מהנך
 קמיבעיא ליה בשלמא למ״ד הני תרתי היינו
 דכתיב 1ולא אבה דוד לשתותם אמר כיון
 דאיכא איםורא לא ניחא לי אלא למ״ד טמון
 באש קא מבעיא ליה מכדי גמרא הוא
 דשלחו ליה מאי לא אבה דוד לשתותם
 דלא אמרינהו משמייהו אמר כך מקובלני
 מבית דינו של שמואל הרמתי כל המוסר
 עצמו למות על דברי תורה אין אומרים
 דבר הלכה משמו 1ויסך אותם לה׳ בשלמא
 למ״ד הני תרתי משום דעבד לשם שמים
 אלא למ״ד טמון באש מאי ויסך אותם
 לה׳ דאמריגהו משמא דגמרא: מתני' ״עברה
 גדר שהוא גבוה ד׳ אמות או דרך הרבים
 או נהר פטור: נמ׳ והתגיא עברה גדר
 שהוא גבוה ארבע אמות חייב אמר רב פפא
תנא דידן קא חשיב מלמעלה למטה שש  א)

 אמות פטור חמש אמות פטור עד ארבע
 אמות פטור תנא ברא מלמטה למעלה קא
 חשיב שתי אמות חייב שלש אמות חייב
 עד ארבע אמות חייב אמר רבא ד׳ אמות
 שאמרו דפטור אפילו בשדה קוצים אמר רב
 פפא ומשפת קוצים ולמעלה ד׳ אמות אמר
לא שנו אלא נ<בקולחת אבל בנכפפת  רב נ
 אפילו עד מאה אמה חייב ושמואל אמר
 מתני׳ בנכפפת אבל בקולחת אפי׳ כל שהוא
 פטור תניא כוותיה דרב בד״א בקולחת אבל
 בנכפפת ועצים מצויין לה אפילו עד מאה
 מיל חייב געברה נהר או שלולית שהם
 רחבים ח׳ אמות פטור: דרך הרבים: מאן
 תנא אמר רבא ר״א היא ג<דתנן רבי אליעזר

 צח.): גמ׳ סנא דידן קא חשיב
 מלממלה למטה שש אמות או חמש
 אמוס או ד׳ אמוס פטור. לס״ל עד
 ועד נבלל: ומנא ברא קחשיב מלמטה
 למטלה שחי אמות או שלש אמות
 חייג. וד׳ אמות פטור דס״ל עד ולא
 עד ככלל. וכולן שרן גד׳ אמות דפטור
 לתנא דדן עד ועד ככלל לתנא ברא
 עד ולא עד בכלל: ואפילו כשדה
 קוצים. אפילו היתה שדה שקופצת
 י<נלשם] האור מעל לגדר מלאה קוצים
 שנוח האש לבער בה ולדלג פטור:
 לא שנו. דפטור: אלא כקולחס.
 אש שקולח מממר ועולה למעלה:
 אבל נכפפס. שהרוח מטה אומה
 וכוסה לצדדן ומססיק השלהבת
 ודולגת לשון מוד. לישנא אחדנא
 נכפפת אש נמוכה הולכת ונסרכת
 געשבים ובקסמים שעל גט קרקע
 הלכך אפילו עגרה דרך רה״ר רתג
 מאד חייג: גמה דכרים אמורים.
 דאס עגרה דרך רה״ר פטור:
 שלולים. לקמיה מסרש: ר״א.
 גמתנימיןי) [ע״כ]: אריסא דדלאי. יאור
 קטן שדולין ממנו ומשקין שדות:
 מאן דאמר נהר ממש אע״ג דליס
 ביה מיא. דהואיל ורחב הד כדרך
 הרבים: מפסיקין לפאה. להניח
 סאה מכל אחד ואחד: הנחל.
 שלה מכאן ושלה מכאן ונחל עמוק
 באמצע חייב להניח סאה מכל אחל
ן היחיד. ארבע אמות: י  ואחל: ד
 שוללין. מתקכצין במו מן השלל של
 ביצים (ביצה לף ז.). לבר אחר לשון
 שלל ומלקוח (כמדבר לא) לבר
 המקובץ: שמחלקה שלל לאגפיה.
 שמשקין אותן ממנה והן עושין פימת:

 באגני
 אומר שש עשרה אמות כדרך רה״ר ״(פטור):
 או נהר: רב אמר נהר ממש ושמואל אמר אריתא דדלאי מ״ד נהר ממש
 אע״ג דליכא מיא ומ״ד אריתא דדלאי אי אית ביה מיא אין אבל לית ביה
ודרך היחיד יואלו מפסיקין לפאה הנחל והשלולית ה (  מיא לא תנץ התם ה
 ודרך הרבים מאי שלולית אמר רב יהודה אמר שמואל מקום שמי
 גשמים שוללין שם רב ביבי א״ר יוחנן אמת המים שמחלקת שלל
 לאגפיה מאן דאמר מקום שמי גשמים שוללין שם כ״ש אמת המים ומאן
 דאמר אמת המים אבל מקום שמי גשמים שוללין שם לא מפסקי דהנהו

 ללא שייך למפרך כלל לפשיטא באגני
 לבדימא מלמטה למעלה קא חשיב לבענין אחר לא מיפרש אלא על ולא על בכלל לבכל מקום ל׳ אמומ כלמעלה מל׳ אמות וכמתנימין
 לא קתני על לבארכע אמות פטור ואפילו קמני כמתניתין על כמו בבדיתא אין שייך להקשות לפשיטא למתנימין לא מיפרשא אלא
 מלמעלה למטה ובדיתא לא מיפרשא אלא מלמטה למעלה אבל אי במתניתין קתני על ובבדיתא לא קמני על אז שייך למפרך שפיר
 אי נמי בשניהם אין על שיין למסרן שפיר למתניתין קתני בל׳ אמות פטול ובדיתא קתני חייב וא״ת אי בשניהם אין על אמאי
 אצטדך לשנרי מתניתין מלמעלה למטה ובדיתא מלמטה למעלה לימא מתניתין ל׳ אמות לוקא בלא על ובדיתא מיפרשא בעל ר״ל לטון

 ללא קתני על לא כאן ולא כאן סברא הוא לט היט להך מיפרשא בעל הך נמי מיפרשא בעליי):
 לא שנו אלא נקולחת. אגלר קאי וגרס אבל בנכפפת אפי׳ על מאה אמה ולא גרס מאה מיל למיל לא שייך בגובה זלסי הספדם
 לגרסי מאה מיל צ״ל לקאי אלרך רה״ר ואין נראה להא בסמוך מיימי משנה ללרך הרבים ואמדנן עלה מאן תנא משמע לעל השתא
 לא אייד בה אע״ג לבדיתא לתניא כוותיה גרס מיל לברוחב איירי ולא בגובה כלקמני ועצים מצרין לה מ״מ שפיר קאמר תניא כוותיה
 לבדימא מוקמה למתניתין כקולחת: דדך הדנים מאן תנא דני אליעזר היא. אמתניתין קאי והר סתם ואמ״ב מחלוקת:
 מאן דאמר נהר ממש אע״ג דלית ניה מיא. ואע״ג לברשוס הרבים בעי ט״ז אמות הכא סגי בח׳ אמות ממוך שהנהר עמוק
 וגם יש גו קדרות מיס שעובדם גו תמיל: אלו מססיקין לסאה כו׳. כמסכת פאה (פ״כ מ״א) גרס בסלר המשנה לרך
 היחיל ואח״כ לרך הרבים ומסרש בירושלמי למשום סיפא איצטדך למיתני לקתני הכל מפסיקין לזרעים ואינו מססיק לאילן רקמ״ל
 לאפילו לרך הרבים אינו מפסיק לאילנות ועול [קא] חשיב שם שביל הימיל ושביל הרבים הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים והשתא
 שביל היחיל איצטדך לאשמועינן לאע״פ שהוא קטן מלרך מפסיק מאחר שהוא קבוע ולרך היחיל אצטדך לס״ל טון שאין קבוע לא מפסיק
 אע״פ שהוא רחב ושביל הרבים אצטדך לס״ל אמינא לבשביל היחיל הוא לבעינן קבוע בימות החמה ובימות הגשמים אבל שביל

 הרבים אע״ס שאין קבוע בימוה הגשמים מססיק קא משמע לן:
 שמחלקת שלל לאגמיה. כשגללה האמה מממלאה מים בורות שיתין ומערות שסביבומיה שמשקין בהם השלומ:

 ולית

 מסורת הש״ס
. ע״ש], נ מ נ ״ נ  א) [
ס בקודמים ״ נ מ ר  ג) גי׳ ה
א למטא ועיין רש״ל, ״  נ) ס
 ו) מהרנ״ש מ״ז, ה) סאה
ת חו ה. מנ נ נ ״ נ נמ״א] נ ״  פ
׳ קדושים, נ פ ״  עא: מ
: א ״ ס  ו) נ״א עליו, ז) נ
ת ו פ ס ו יחא, P) [ועי׳ ת  נממנ

, ה נסלע] ״ : ל ל  חולין נ

 תורה אור השלם
 1. ףבקעו ז^זלשת
 הגברים ?מחנה
 פלשתים ף^ואבו מים
 ניגאר בית לחם אשר
 בשער ףז?)או דכאו אל
 ךח־ ולא אבה לאחותם

 ףסף אתם לין•.
 שמואל ב בג טז

 מוסף רש״י
. ה א ס ץ ל ק י ם ס ו מ ל א  ו
ת (נוגחות  לתת שמי פאו
. נגון גחל ל ח נ  עא0. ה
ו ל נ נ ע  איתן אשר לא י
ע קשה ק ר  ולא תרע, ק
 מלא צרורוס ואבנים שאין
ר לזריעה (רטב־ס ב־נ א  ר
. קבוצת ת י ל ו ל ש ה  1ה.). ו
ס יש א  מי גשמים >Dm) ו
 שס זריעה מכאן ומכאן
ה לכל אחל ואחד, א  נותן פ
א ק ס פ  לההיא שלולית מ
ך ר ד  להו (מנחות עא0. ו
ה (טס). מ . ט״ז א ם י כ ר  ה
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