
 עץ משפט
 נר מצוה
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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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 מסורת הש״ם

 א) ב״מ קיח: נ״נ כ:,
 ב) פי׳ ר״ש לממני׳. רש״ל,
 ג) לעיל כנ: מנ:, 1) [עי׳
 נמוש׳ נ״נ כט: ל״ה
 ומולה], ס) [לעיל ה: ס.],
 י) נשמומ ננ], י) הוא פי׳
 רשנ׳׳ס לעיל נפ׳ שני כנ:,
 ח) [צ״ל אתר ל״ה נמלליק],

 נו) [רש״ל],

 תורה אור השלם
ה א ץ מ א אעז ו צ י ת  1. כ
ו ל גדיעז א כ א נ ם ו י צ  ק
ם ל ה ש ד ש ו ה ה א מ ק  ה
ת ר א ע ב מ ם ה ל ש  י
ב ה ת כ ו מ : ש ה ר ע ב  ה

 הגהות הב׳׳ח
 (א) רש״י ל״ה מורני! וכו׳
 ימילומ. נ״נ וכע״ז לף כל
 ע״נ אימא דנקרשיס עצמם

 ה! פגימומ ע״ש:

 לעזי רש״י
 קוניי״ש [קונקי״ש].

 שקתות, אמים.

 םא: הכונם פרה ששי בבא סמא
 באגני. כמו באמות (שמומ מ־) קוניי״ש כלע״ז: מתני׳ באמצע
 בית כור. אם יש לו חצי בית כור לכל רוח פטור. ובקולחת שלילגה
 וכלאוקימנא נע״א] אבל נכפפת בוערת והולכת כל שעה אפילו על מאה
 מיל חייב: הפל לפי הדליקה. קס״ל ה״ק הכל ישלם כל כמה
 שהדליק בין רחוק בין קרוב: גמ׳
 לא יעמיד. בני העיר מעכבין
 עליו שלא תבער האש בתקרה:
 מעויגה. טיח של סיד על תקרה.
 ודומה לו בספר עזרא (נחמיה ג<
 רעזבו (את) ירושלים עד החומה:
 ובכירה. שפמומה מתנור ואין
 מבעירין במוכה אש גדול: לפי
 גובה. כשהאש גבוהה וגדולה קופצת
 למרחוק: מתני׳ אלא גדיש של
 חמין או גדיש של שמורין. אס חטין
 חטין אם שעורין שעורין: היה גדי
 לפוח לו כו־ חייב. על הגדי דבעלי
 חיים נמי אמרבו מאו הקמהי) ומשוס
 דקם ליה בדרבה מיניה ליכא
 למפטריה דאינו חייב מיתה על
 העבד דהואיל ואינו כפות היה לו
 לברוח ופטור עליו ממיתה ומתשלומים.
 אבל היה עבד כפוח לו פטור אפילו
 על הגדי ועל הגדיש דחייב מיתה
 על העבד דכחיב נקם ינקם (שמות
 כא) וקס ליה בדרבה מיניה ואפי׳ לא
 התרו בו שאינו נהרג הא קי״ל
 (כתובות ל׳ לל0 דחייבי מיתות שוגגין
 פטורין. ובגדי לא שני לן בין כפות
 לשאינו כפות ואיידי מקט בעבד נקט
 בגדי. a ואיכא דאמרי בגדי נמי לוקא
 נקט סמוך פטור דהיה לו לברוח
 והכי קאמר היה עבד כפומ לו או
 גדי סמוך לו פטור ואע״ג דפשיט
 בשילהי פ׳ שני(0.) שורו כממונו ראם
 הניח גחלת עליו ונשרף חייב התם
 הוא דהניח על גבי שור דלא היה לו
 לשור ליטול אבל הכא היה לו לברוח:
 גמ׳ גהיד של חבירו. אין לו רשוח
 והר כמאבד בידים: במדליק אה
 הבירה. בתוך של חבירו הוא ואפ״ה
 יהיב טעם משום דדרך בני אדם
 להניח כלים בבתים אבל גדיש לא:
 בדירה. בגדיש ולשמעינן אע״פ שאין
 דרך להטמין בו חייב הואיל והדליק
 לחוך של חבירו וכ״ש בירה: בחרתי
 פליגי [פליגי] במדליק בתוך שלו כוי.
 ופטרי רבנן אפילו כלים שדרכן
 להטמין בגדיש דהא גזירת הכתוב
 הוא דטמון באש פטור ור׳ יהודה
 מחייב אטמון ובכלים ל״ש אותן שאין
 דרכן להטמין ול״ש אותן שדרבן
 להטמין: מבירה. מגדל גדול:
 מוריגין. קרשים «) [נקובים] ובהן
 (# יתירות ודשין בהן את התבואה:

 ד״ה

 ״אינו משלם אלא גדיש

 באגני דארעא מקרו: מתני, המדליק בתוך
 שלו עד כמה תעבור הדליקה רבי אלעזר בן
 עזריה אומר רואין אותו כאילו הוא באמצע
 בית כור ר״א אומר ט״ז אמות כדרך רה״ר רבי
 עקיבא אומר המשים אמה ר״ש אומר 1שלם
 ישלם המבעיר את הבערה אהכל לפי
 הדליקה: נמ׳ ולית ליה לר״ש שיעורא
 בדליקה והתנן א<בלא יעמיד אדם תנור בתוך
 הבית אלא אם כן יש על גבו גובה ד׳ אמות
 היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעזיבה
 שלשה טפחים ובכירה טפח גואם הזיק משלם
 מה שהזיק ר׳ שמעון אומר לא נאמרו שיעורין
 הללו אלא שאם הזיק פטור מלשלם אמר רב
 נחמן אמר רבה בר אבוה הכל לפי גובה
 הדליקה אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר
 שמואל הלכה ״כר׳ שמעון וכן אמר רב נחמן
 אמר שמואל הלכה כר״ש: מתני׳ יהמדליק
 את הגדיש והיו בו כלים ודלקו ר״י אומר
 משלם מה שבתוכו וחכ״א אינו משלם אלא
 גדיש של חטין או של שעורין ג<ההיה גדי
 כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו חייב
 עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו
 פטור ״ י ומודים חכמים לר״י במדליק את
 הבירה שהוא משלם כל מה שבתוכה שכן
 דרך בני אדם להניח בבתים: נמ׳ אמר רב
 כהנא מחלוקת במדליק בתוך שלו והלכה
 ואכלה בתוך של חבירו דר״י ה< מחייב אנזקי
 טמון באש ורבנן פטרי אבל במדליק בתוך
 של חבירו דברי הכל משלם כל מה שבתוכו
 א״ל רבא אי הכי אדתני סיפא מודים חכמים
 לר״י במדליק את הבירה שמשלם כל מה
 שבתוכה שכן דרך בני אדם להניח בבתים
 לפלוג וליתני בדירה בד״א במדליק בתוך שלו
 והלכה ואכלה בתוך של חבירו אבל מדליק
 בתוך של חבירו דברי הכל משלם כל מה
 שהיה בתוכו אלא אמר רבא בתרתי פליגי
 פליגי במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה
 בתוך של חבירו דר״י מחייב אטמון באש
 ורבנן םברי לא מחייב ופליגי נמי במדליק
 בשל חבית דר״י סבר משלם כל מה שבתוכו
 ואפילו ארנקי ורבנן םברי יכלים שדרכן
 להטמין בגדיש כגון מוריגין וכלי בקר הוא
 דמשלם כלים שאין דרכן להטמין בגדיש
 לא משלם תנו רבנן המדליק את הגדיש
 והיו בו כלים ודלמו ר״י אומר משלם

 כל מה שהיה בתוכו וחכמים אומרים
 של חטין או גדיש של שעורין ורואין מקום כלים כאילו הוא מלא תבואה

 במה

 ולית ליה לר״ש שיעורא. קס״ד הבל לפי היזק הדליקה ישלם
 אפילו אין ראוי לעבור: לא יעמיד אדם תנור בתוך
 ביתו בו׳. שיכול לעכב עליו בעל העלייה אם הבית של אהד והעלייה
 של אחר היה מעמידו בעלייה בעל הבית מעכב ובקונטרס

 פירש לענין בני העיר שמעכבין עליו
 וכמו שפירש ניחא דהר דומיא דאינך
 מתניתין דהתס בפרק לא יחפור

: ( : כ ף ל ב ״ כ ) 

 לפלרג וליתני נדידה. וא״ת השתא
 נמי קא מפליג בדידה
 במדליק בתוך שלו ר״ל דע״ב סיפא
 בתוך ביתו של חבירו מדליק דאי
 במדליק בתוך שלו אע״פ שדרך בני
 אדם להניח בבתים היה פטור דהא
 קתני רישא וחכ״א אינו משלם אלא
 גדיש של חטין או גדיש של שעורין
 משמע דאפילו מוריגים וכלי בקר
 שדרך להניח בגדיש לא משלם אלא
 גדיש לבדו והשתא בכל ענין שנעמיד
 דברי רב כהנא פריך רבא עליה
 שפיר דאם ר״ל רב כהנא מחלוקת
 בתוך שלו ופליגי במוריגין וכלי בקר
 דר״י מחייב וחכמים פוטרין אבל
 במדליק בשל חבירו אפילו רבנן
 מחייבי אמוריגין וכלי בקר אם כן
 שפיר פדך דליפלוג בדידה בגדיש
 עצמה דהא בירה נמי לא מימוקמא
 אלא במדליק בשל חבירו ואס ר״ל
 רב כהנא מחלוקת במדליק בתוך שלו
 דפליגי אפילו בארנקי דר׳ יהודה
 מחייג אע״פ דאין דרך ארנקי להניח
 נגדש ורבנן פטרי אפי׳ במוריגין
 כדפרישית מ״מ כשמסיים אבל במדליק
 בתוך של חבירו ד״ה משלם כל מה
 שבמוכו אפילו אארנקי נמי קאי
 דמשמע ד״ה משלם כל מה שבתוכו
 לרבנן כמו לר״י הלכך פריך שפיר
 לפלוג וליתני בדלה ללשמעינן אפי׳
 ארנקי בגדש לאין לרבו להניח להר
 רבותא טפי ועול שקשה לשון המשנה
 לקתני שלרך בני אלם להניח בבתים
 לאפי׳ אין לרך נמי מחייבי רבנן

 במלליק בתוך של חבירו:
 אלא אמר רנא נתרתי £ליני
 מ)[פליני] נמדליק נתוך שלו
 כוי. לר״י מחייב אפי׳ ארנקי בגליש
 שאין לרך להניח מלנקט מודם
 תכמיס במרליק את הבירה ללכך נקט
 בירה שרוצה למצוא שיחייבו רבנן אפי׳
 בארנקי כמו ר״י ואי רבי יהולה לא
 מחייב במלליק בתוך שלו אלא לוקא
 במודגין הוה ליה לפלוגי בלילה
 ולימא למודם חכמים במלליק גדש
 של חבירו לחייב במודגין אלא ולאי
 מחייב ר״י במלליק בתוך שלו אפי׳
 בארנקי נגדש ורבנן לא מחייבי אפי׳
 במוריגין לקמני אינו משלם אלא גדש
 של חטים כו׳ ופליגי נמי במלליק
 במוך של חבירו לר׳ יהולה מחייב

 עין משפט
 נר מצוה

 םא א מיי׳ פי״ל מהל׳
 נזקי ממו! הלכה נ
 סמג עשי! שט טוש״ע מ״מ

 סימן תית סעיף ג:
 סב ב ג מיי׳ פ״ט מהל׳
 שכנים הלכה יא סמג
 עשי! סכ טוש״ע מ״מ סימן

 קנה סעיף א:
 םג ד מיי׳ פי״ל מהל׳ נזקי
 ממון הלכה ח סמג
 עשי! סט טוש״ע מ״מ סי׳

 תימ סעיף יג:
 סד ה מיי׳ שס הל׳ י:

 םה ו ז ח מיי׳ שם הל׳
 ינ וסל׳ ח ט סמג שם

 טוש״ע שס:

 מוסף רש״י
 אלא אם כן יש על
 גבו גובה ארבע אמות.
 מלל גונה ארנע אמוס
 מפי המנור עד המקרה,
 כד שלא יאיווי האור
 נמקרה (ניב כ:<. עד
 שיהא תחתיו מעזיבה.
 אשטרי״ן נלע״ז טיח
 קרקע, שלשה טפחים.
 שלא תנער התקרה
 תחתונה של עליה, ועל גניו
 ד׳ אמות >שם). ובכירה.
 אף היא נלי מרס ששוסמיס
 קדירה על חללה ואי! עושי!
 כמוכה היסק גדול נמו
 שעושין כמנור >ש0< שאין
 היסק שנה נלול, טפח.
 מעזינה יהא מתמיה (ב־נז
 קיח:ו. ואם הזיק. שללק
 הנימ והלליק אמ סניניו
 >שם) אחר שהיו שם כל
 השיעורין הללו, משלם
 מה שהזיק. ואע״פ
 כן מעכנין עליו השמים
 להרחיק ככל השיעורים
 הללו, שמא ילליק נמיהס
 ואין לו מה לשלם >ב״ב
 כ:<. היה גדי כפות
 לו. לגדיש, ועבד סמוך
 לו. לגליש, ונשרף עמו
 חייב. אגלי ואגליש, לפי
 שאין לו לין מיסה נשניל
 הענל שהיה לו לנרוח
 (לעיל כב: וכעי־ז לעיל
 וזג:). עבר כפות לו
 וגדי סמוך לו כו׳
 פטור. אגלי ואגליש, דקס
 ליה נדרנה מניה, שההורג
 הענד נהרג דכתינ נקס
 ינקם, והאי דנקט גלי
 משוס דמוקמינן נגלי
 לחל וענד דחד, לנגדיש
 וענל לינא לאוקמי הט,
 לאורחא למלתא לשלוד
 אינש ענליה לשמור גלישו,
 ואיילי מקט גני ענל
 נפות וסמוך, נקט גני גלי
 נסות וסמוך, ואע״ג לנגלי
 אין לומר היה לו לנרוח,
 שהרי אין נו לעת, ואס
 אינו כפות וסמוך נמי חיינ
 כדאמרינן (לעיל כו.) שורו

 כממונו (לעיל כב0.

 אפי׳ בארנקי בגליש ורבנן לא מחייבי
ד יהולה לא פטר בטמון כלל  אלא במודגין של חבירו שלרכו להניח בגליש או ארנקי בביח שלרך להניח כל לבר בבתים וטעמייהו יש לפרש ל
 ורבנן במלליק בתוך שלו פטד כלמשמע קרא בי מצא אש ט)(ומשמע) לאיירי למלליק במוך שלו אבל במלליק בתוך של חבירו מחייב בלבר שלרכו
 להטמין ללא אשכחן לפטר ביה קרא טמון ובלבל שאין לרכו פטד מסברא ללא אבעי ליה לאסוקי אלעתיה שיניח אלם ארנקי בגדש:

 במה
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