
 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],
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 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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