בבא קמא כב
הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים  -משלם זק שלם ,מפ י שהן מועדין.

ה חה שיוצאת מדברי המש ה :טעמא דקפצו ,הא פלו  -פטור ,אלמא קסבר :תחלתו בפשיעה וסופו
באו ס  -פטור.
ברייתא לחזק ה חה זו :ת יא מי הכי :הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים  -משלם זק

שלם ,פלו  -פטורין.

קושי על ה חה זו :ה יחא למ"ד תחלתו בפשיעה וסופו באו ס  -פטור ,אלא למ"ד חייב מאי איכא
למימר?
תירוץ :כגון דמקרבי כלים לגבי כותל ,דכי קפצי בקפיצה לא פלי עלייהו ,ואפילו תחלתו
בפשיעה ליכא.

מקרה שבו פל אבל חייב :אמר רב זביד משמיה דרבא :פעמים שאפילו פלו מי חייב ,משכחת לה
בכותל רעוע.
קושי :מאי יהו? דאבעי ליה לאסוקי דעתא ד פיל ארחי? סוף סוף לא פל ארחי ו פול אי הו,
תחלתו בפשיעה וסופו באו ס הוא!
תירוץ :לא צריכא ,בכותל צר:
עוד הלכה קשורה – סתירה בין שתי ברייתות:

הכלב והגדי שדלגו ממטה למעלה  -פטורין,
מלמעלה למטה  -חייבין;
אדם ותר גול שדלגו ,בין מלמעלה למטה בין
מלמטה למעלה  -חייבין

הכלב והגדי שדלגו ,בין מלמעלה למטה בין
מלמטה למעלה  -פטורין!

תרגמא רב פפא :דאפיך מיפך ,כלבא בזקירא
וגדיא בסריכא
קושי :אי הכי ,אמאי פטורים?
תירוץ :פטור מ זק שלם ,וחייבין בחצי זק.

הכלב ש טל חררה והלך לגדיש ,אכל החררה והדליק הגדיש  -על החררה משלם זק שלם ,ועל הגדיש משלם
חצי זק
ר' יוח ן
אשו משום חציו
מאי טעמא לא ממו א אית ביה ממשא ,הא לית ביה
ממשא.
אמר כשיטה
האחרת
יסיון להוכיח הכלב ש טל חררה כו'; בשלמא למ"ד
כשיטת ר'
אשו משום חציו ,חציו דכלב הוא,
יוח ן
אלא למ"ד אשו משום ממו ו ,האי
אש לאו ממו ו דבעל כלב הוא!
ורבי יוח ן? דא חה א וחי ,על חררה
ועל מקום גחלת משלם "ש ,ועל
הגדיש משלם חצי זק.
יסיון להוכיח גמל טעון פשתן ועבר ברשות הרבים,
כשיטת ר'
כ סה פשת ו לתוך הח ות ודלקו ב רו
יוח ן
של ח וו י והדליק את הבירה  -בעל

גמל חייב ,ה יח ח וו י רו מבחוץ -
ח וו י חייב ,רבי יהודה אומר :ב ר
ח וכה – פטור

בשלמא למ"ד אשו משום חציו ,חציו
דגמל הוא ,אלא למ"ד משום ממו ו,
האי אש לאו ממו א דבעל גמל הוא!

ריש לקיש
אשו משום ממו ו
חציו מכחו קאזלי ,האי לא מכחו קאזיל

אמר לך ריש לקיש :הכא במאי עסקי ן -
דאדייה אדויי,
דעל חררה משלם זק שלם )שן( ,ועל מקום
גחלת משלם חצי זק )צרורות או משו ה(,
ועל גדיש כולה פטור )הגחלת אי ו שלו(.
אמר לך ריש לקיש :הכא במאי עסקי ן -
במסכסכת כל הבירה כולה.
קושי :אי הכי ,אימא סיפא :אם ה יח ח וו י

רו מבחוץ  -ח וו י חייב,

ואי במסכסכת אמאי חייב?
תירוץ :בשעמדה.
קושי על התירוץ :עמדה וסכסכה ,כ"ש
דח וו י פטור ובעל גמל חייב!
תירוץ :אמר רב הו א בר מ וח משמיה
דרב איקא :הכא במאי עסקי ן  -כגון
שעמדה להטיל מימיה:
רישא בעל גמל חייב ,דלא איבעי ליה
לאפושי בטעי ה,
סיפא ח וו י חייב ,דלא איבעי ליה
לא וחי רו מאבראי.

יסיון להוכיח המדליק את הגדיש ,והיה גדי כפות לו
כשיטת ר'
ועבד סמוך לו ו שרף עמו – חייב )על
יוח ן
הגדי ועל הגדיש( עבד כפות לו וגדי
סמוך לו ו שרף עמו – פטור

)מתשלומין על הגדי והגדיש(;
בשלמא למ"ד אשו משום חציו,
משום הכי פטור ,אלא למאן דאמר
אשו משום ממו ו ,אמאי פטור? אילו
קטל תוריה עבדא ,הכי מי דלא
מיחייב?

יסיון להוכיח השולח את הבעירה ביד חרש שוטה
כשיטת ר'
וקטן  -פטור מדי י אדם וחייב בדי י
יוח ן
שמים; בשלמא למ"ד אשו משום

חיזוק לדברי
ר' יוח ן

חציו ,חציו דחרש הוא ,אלא למאן
דאמר אשו משום ממו ו ,אילו מסר
שורו לחרש שוטה וקטן ,הכי מי
דלא מיחייב?
הב ת ר' יוח ן במקרה :ורבי יוח ן
אמר :אפילו שלהבת  -פטור ,קסבר:
צבתא דחרש קא גרים )חציו( ,לא
מיחייב עד דמסר ליה גווזא סילתא
ושרגא.
אמר רבא :קרא ומת יתא מסייע
ליה לרבי יוח ן;
קרא ,דכתיב) :שמות כ"ב(
 ,תצא מעצמה,
 ,ש"מ :אשו משום חציו;
מת יתא ,דת יא :פתח הכתוב

ב זקי ממו ו וסיים ב זקי גופו ,לומר
לך :אשו משום חציו.

אמר לך רבי שמעון בן לקיש :הכא במאי
עסקי ן  -כשהצית בגופו של עבד ,דקם ליה
בדרבה מי יה.
קושי :אי הכי ,מאי למימרא?
תירוץ :לא צריכא ,בגדי דחד ועבד דחד.

הא אתמר עלה ,אמר ריש לקיש משמיה
דחזקיה :לא ש ו אלא כשמסר לו גחלת
וליבה ,אבל מסר לו שלהבת  -חייב ,מאי
טעמא? ברי היזקא.

