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] (6כי הוה נסיק כ׳׳ה וחד אמר שבעה .ימים1 :ה חזקיה מ ל ן יהודה .לישנא לש״ס הוא שלשים וששה אלף .לו כגימטדא הכי הר :והלא לפני
אחאב עשו כן .שעשו לו הספל גלול כלאמדנן
גירסמ השאלסוס פ ר לן ולא לאשמועינן דזהו חזקיה דהאי קרא בחזקיה כתיב אלא אגב
לך[ ,נ( מגילה  .0קדושין
מ :ס פ ד ס׳ עקג ,ג( ע״ז אורחיה דמפרש מאי כבוד עשו לו במותו נקיט ואמר ה ט  :חלוצי כמגילה )לף ג .ושם( כמססל הלרימון כן טכדמון כלמחרגמינן
ה :ע״ש ,ד( ]לקמן פנ.ע״ז פסן« .כמו וחלצה נעלו ) ל ב ר י ם כ ה ( שקרעו בגדיהם עד שנראו כמספל אחאב בן עמרי לקטיל יחיה הלרימון בן נוברימון ובמלחמה
היה שהיו שם עם רב וכולן ססלו
ו ה א י מ א מפקיק .ספר
ה  , [ :ה ( ] ל ק מ ן י ט  0 , [ .נ פ ׳ כתפיהם:
לך לך סימן ז[ (t ,נעי׳
עליו ואע״ג לכתיב )מלכים א ככ>
מוספות קדושין מ  :ד״ה הורה קמי גברא רכה :אנוחי .על וחד אמר שבעה ואמרי לה שלשים ת״ר
ואמדנן
ה ד ג ה במחנה
רעבור
לימול[,
מטתו לא מנחינן :כי הוה עייל וכבוד עשו לו במותו זה חזקיה מלך יהודה
) ס נ ה ל ר י ן לף למ (:גאבול רשעים
לגיס הכסא .כלומר זימנא חדא ט
הוה עייל לבית הכסא אמר לן ה ט שיצאו לפניו שלשים וששה אלף חלוצי כתף
ד נ ה באבול אחאב בן ע מ ד ד נ ה
תורה אור השלם קייס אמדנן לימד לא אמדנן ולימד דברי ר׳ יהודה א״ל ר׳ נחמיה והלא לפני
היינו לצליקים שבלור אבל עבליו
 . 1אשריכם זרעי ע ל בל אמרו לחזקיה והאימא לא משום אחאב עשו כן אלא שהניתו ס״ת על מטתו
ואוהביו היו מספילין אותו:
מים מ ש ל ח י ך ג ל ה ש ו ר
והוחמור :ישעיהו לב כ כבודו דחזקיה דלימד ע ד ף מקיים :ואמרו קיים זה מה שכתוב בזה והאידנא
שהניחו ס״ת על מטתו.
אלא
 .2זךעו ל כ ם ל ^ ך ק ה
מעשה
אלמא
מעשה.
לידי
מביא
ואע״ג לבפ׳ בתרא למ״ק
נמי עבדינן הכי אפוקי מפקינן אנוהי לא
ק^רו לפי ח ס ד נירו ל כ ם ע ד ף  :למיגמר .לעצמו מעשה עדיף
מנחינן ואיבעית אימא אנוחי נמי מנחינן )כה (.גבי רב הונא משמע לאסור
ניר ו ע ת לךו־וש א ת ץ
לעשות כן משום לאסור לישב ע״ג
ע ד ןבוא ןיךה
הושע צי דיבק אבל לאגמוד לאחדני ע ד ף ממעשה קיים לא אמרינן אמר רבה בר בר חנה הוה
לכם:
הלכך לימד לא אמדנן :זורמי.
ממה שס״מ מונתת עליה ובהקומץ
 .3הוי כ ל ע מ א ילכו היינו צדקה וחסד כדמפרש לקמיה :אזילנא בהדיה דר׳ יוחנן למשאל שמעתא
רבה ) מ נ ח ו ת לף לב (:איכא פלוגהא
א(
למים ואשר א ץ ל ו
כסף לגחלס שגי שבמים .ד ה ט משמע כי הות עייל לבית הכםא והוה בעינא
לאמוראי ליכא למיפרך מלר׳ נממיה
ל כ ו שברו ואכלו ולכו
ידיה
דמשי
עד
לן
פשיט
לא
מלתא
מיניה
?1לוא
שברו ?לוא בסף
והחמור
השור
בנתלת
ישולחו
רגליכם
להכא לשאני חזקיה להוה גלול
?יהיר יין וחלב:
ישעיהו נה א יוסף רששכר :ב ט ח צעדה עלי שור .ומנח תפילין ומברך והדר אמר לן אפילו
בתורה ובמעשים מוביס כיותר:
ג
מתרגמא
.
ם
ר
ג
חמור
טלה:
היינו
והאמר מר גדול למוד תורה
קיים אמרינן לימד לא אמרינן >והאמר מר
 .4בן פ ר ת יוסף בן סרת
!גלי ע ץ בנות צ׳גךה
שמביא לידי מעשה.
׳גלי עמיר בניכסין :יוסף איקד שור א גדול למוד תורה שהלמוד מביא לידי
בראשית מ ט כב
שור:
בכור שורו הדר ל ו ) ל ב ר י ם לג(:
פי׳ בקונטרס אלמא מעשה עליף
מעשה ל״ק הא למיגמר הא לאגמורי ״א״ר
 .5יששכר ךונלר גרם
וקשה לר״מ לאלרבה מהכא לייק
רבץ כץ המשפתימ
יותנן משום ר״ש בן יוהאי מאי דכתיב
הדרן עלך ארבעה אבות
בראשית מ ט יד
ספ״ק לקלושין )לף מ  :ושם( למול
 .6בכור שורו הדו־ לו
 1אשריכם זורעי על כל מים משלתי רגל
גלול ממעשה גבי זקנים שהיו מסובין
כלומר
מועדס.
הרגל
וקךני ך א ם כןךניו ב ה ם כיצד
ובגמילות
בתורה
העוסק
כל
ותהמור
השור
בעליית בית נתזה בלול ונשאלה
עמים ינגח לחךו א?סי
כמה הרגל מועדמ :לשבר
א ך ץ והם רבבות אסרים ב ד ר ן הלוכה .כלומר בכך היא חסדים זוכה לנתלת שני שבטים שנאמר
שאילה זו בפניהם למול גלול או
והם אלפי מנשה:
מעשה גלול ונמנו כולם ואמרו למול
דבדם לג יז מועדת שמשברה דרך הלוכה :אשריכם זורעי ואין זריעה אלא צדקה
2
גלול שמביא לילי מעשה ואומר ר״ת
 .7ומבני יששכר יוךעי הבהמה מועדס כוי .ק פ ד ך בגמ׳ נע״ב[ שנאמר זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד
בינה ל ע ת י ם ל ד ע ת מ
לה״פ והאמר מר שלמול מביא ליד
ךאשיהםה היינו רגל היינו בהמה הא תנא ליה ״ואין מים אלא תורה שנאמר  3הוי כל
לעשה י׳?1ךאל
מעשה וכיון שאנו אומדס קייס הרי
מ א ת י ם ו כ ל א ח י ה ם ע ל לשבר דרך הלוכה :היחה מבממח .צמא לכו למים וזוכה לנחלת שני שבטים
אנו אומרים שלמל לאי לא שלמל
פיהם:
דברי הימים א יב לג שינר הוא זה ותולדה דקרן )א( הלכך זוכה לכילה כיוסף דכתיב  4בן פורת יוסף
היאך קייס שהלמול מביא לילי
חצי נזק ותו לא :או שהיו צרורות
מגסדן כוי .אע״ג דלאו שינר הוא בנות צעדה עלי שור וזוכת לנתלת יששכר
מעשה ולא מסיק אלעתיה השמא
אלא אורחיה הוא אפ״ה ת״ג ותו לא דכתיב  5יששכר חמור גרם אית דאמרי
לחלק בין למל ללימל ומשני הא
לאגמוד ]ללימול[ ולאי לא אמדנן
הגהות הב״ח דהלכתא ג מ י ד להו וברשות הניזק אויביו נופלין לפניו כיוסף דכתיב *בהם
) (6רש״י ל״ה היסה וכו׳
להא ולאי עליף שמביא אח הרבים
קאמר דברה״ר פטור כדאוקימנא עמים ינגח יחדו אפסי ארץ וזוכה לבינה
לקרן ה י א הלכן:
לילי מעשה כשמלמלס ובשאלמומ לרב
בדש פ״ק ) ל ף ג (:דצרורות תולדה כיששכר דכתיב  7ומבני יששכר יודעי בינה
אחאי גאון 0ל״ג קיים אמדנן לימל
דרגל לפוטרו בר״ה :ונפל מל כלי.
לעתים לדעת מה יעשת ישראל:
לא אמדגן אלא גרס ומנח חפילין
מוסף רש״י
אמר :ראשון .נזקי רגל הן ומשלמת
והלר אמר לן וחו לא ופריך גמרא
ש ה ל י מ ו ד מ ב י א לידי כולה ואתרון ע״י צרורות נשבר
מ ע ש ה  .נמצאו שלהס
והיאך הוה מנח מפילין מחלה קולס
הלכך חצי נזק :דליל קשור ברגלו.
גילו )קדושיו מ.(:
כ
שהיה אומר להם השמעמחא והלא
הרגל מועדת לשבר בדרך הלוכה
כל דבר הנקשר כרגל התרנגול
הדוץ עלך ארבעה
למול גלול ממעשה ומשני הא למגמר
אבות
ק ד דליל .ואית דגרסי דלי:
נ הבהמה מועדת להלך כדרכה
הא לאגמורי לליגמר נפשיה למול
.
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חצי
משלם
מרקד:
מהדס.
ולשבר יהיתת מבעטת או שהיו צרורות
גלול שמביא לילי מעשה אבל לאגמוד
דדליל היינו צרורות כדמפרש כגמ׳ מנתזין מתתת רגליה ושברה את הכלים
לאחרים לא עליף ולפיכך היה מניח
הכלי
ניט [:דאדייה אדרי .הידוס נמי כגון משלם הצי נזק ה ? >דרםה על
תפילין תחילה :0
שהתיז והצרורות שברו את הכלים:

עין משפט
נר מצוה
ק ע ח א מיי׳ פ״א מהל׳
מ״מ הלכה ג סמג
עשי! ינ טוש״ע י״ל סימן
רמו סעיף יח:
א ב ג מיי׳ פ״א סהל׳
נזקי ממון הלכה ה
סמג עשין סז טוש״ע מ״מ
סימן שסט סעיף א וסעיף
ו וסימן שצ סעיף א:
ב ד מיי׳ שס פ ״ נ הלכה ג
סמג שס טוש״ע ח״מ
סימן שצ סעיף ג:
ג ה מי״ שס הלכה ל
טוש״ע שס סעיף ה:
ד ו מיי׳ שס הלכה י
טוש׳׳ע שס סעיף י:
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הדרן עלך ארבעה אבות
כיצד

ושברתו ונפל על כלי ושברו על הראשון
גמ׳
נזק שלם ועל האתרון משלם
משלם נזה
חצי נזק יהתרנגולין מועדין להלך כדרכן ולשבר היה דליל קשור
ברגליו או שהיה מהדס ומשבר את הכלים משלם חצי נזק:
גמ׳

הדק עלך ארבעה אבות

כיצד הרגל מועדת .אמתניתין
לפ״ק )לף כוו (:קאי ותימה
אי אדפתמ לימני טצד השן בדשא
ואי אלסליק הא תנינא ושור המזיק ברשוח הניזק והאדם בסוף ואומר ר״י ודאי אדפחח ביה קאי ושן ורגל כחד משיבי משום דשרן
כהלכותיהן ומחל קרא נפקי ומשום לתנא רגל בתר שן נקט הכא רגל בדשא לסליק מיניה:
הבהמה מועדת .אימ לגרס והבהמה בוי״ו וה״פ טצל העלאה לרגל לשכר לרך הלוכה פי׳ לרך הלוכה היא העלאתה וכן בסיפא
גבי שן אבל קשה לר״י מה חילש כאן שלא שנאה בפרק קמא ונראה לר״י לל״ג כר״ו וה״פ טצל הרגל מועלה לשבר
לרך הלוכה שאמר בפרק קמא )לף מי (:הכהמה מועלה כו׳ ומ״מ לייק בגמרא שפיר היינו רגל היינו בהמה להרגל מועלה והבהמה
מועלת הכל אחל :היתה מבעטת .אגב לשוה לצרורומ נקט לה הכא :דרסה על הכלי .אור״י לאיצטדך לאשמועינן
לסל״א למשונה הוא טון ללרסה כ״כ כחוזק שניתז השכר על כלי אמר ושברו ומסממא להזיק נהכוונה:
סל״א

רבינו חננאל
וכבוד עשו לו במותו
)אמר רב( זה חזקיה
מלך יהודה שהושיבו
ישיבה על קברו .א( ואינו
דבר גדול להושיב ישיבה
בקבר אדם גדול ותפילין
בראשיהן ור׳ נחמיה אמר
שהושיבו ספר תורה על
מטתו ואמרו קיים זה
מה שכתוב בזה .והאידנא
מפקינן ומנחינן קיים לא
אמרינן .פי׳ חלוצי כתף
כך שמענו שמוציא יד
אתר מבית הצואר שלא
ממקום הקרע כדי שיהא
הקרע ברור ונמצא הכתף
חלוץ מן החלוק .ר׳
יוחנן קיים אמרינן לימד
לא אמרינן .נ( והא
אמר מר גדול תלמוד
תורה שהתלמוד מביא
לידי מעשה .ופרקי׳ לא
קשיא למיגמר הוא תלמוד
גדול שהתלמוד מביאו
לידי מעשה לאגמורי
הוא לאחריני מעשה
גדול .ש״מ דלמיגמר הוא
ולאיעסוקי קמיה רביה
טפי עדיף וקדים על
לאגמורי הוא לאחריני.
אמר ר׳ יוחנן כל העוסק
בתורה ובגמילות חסדים
זוכה לנחלת שני שבטים.
והן יוסף ויששכר:
ה ד ק עלך ארבעה א ב ו ת
כיצד הרגל מועדח לשבר
בדרך הלוכה הבהמה
מועדת להלך כדרכה כו׳
מקשי רבינא היינו רגל
היינו בהמה .ופריק ליה
רבא תנא הרגל שהיא
אב וקתני הבהמה תולדות.
אלא מעתה סיפא דקתני
א( אולי צ״ל וזהו כבוד גדול
להישינ ישיגה וכוי.
נ( נראה נמר לרנינו היה לו
גי׳ השאלתונ! שהונא נתוס׳
ל״ה והאמר ולריק.

