הוכ ע"י כולל עיו הד
ת .ד ,43087 .הר נו ,ירושלי 91430
טל/פקס daf@dafyomi.co.il • 6515004

בבא קמא ד מז.
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הקדר שהכניס קדרותיו לחצר בעל הבית ,מה הדי בדלהל?

הכניס שלא ברשות
הכניס ברשות

שברת בהמתו של בעה"ב
בעה"ב פטור
לרבנ :בעה"ב חייב
1
לרבי :בעה"ב פטור

הוזקה בה בהמתו של בעה"ב
הקדר חייב
2
לרבא :הקדר פטור
לר' זירא  3לרבנ :הקדר חייב
לרבי :הקדר פטור

בבא קמא ד מז:
הכניס פירותיו לחצר בעה"ב שלא ברשות ,מה הדי א הוזקה בה בהמת בעה"ב כדלהל?

לרב
לרב ששת

5

כשהחליקה עליה
חייב בעל הפירות
חייב בעל הפירות

כשאכלה מה הרבה והוזקה
4
פטור בעל הפירות
חייב בעל הפירות

 1עד שיקבל עליו בפירוש לשמור.
 2כ דייקה הגמ' ,דטעמא דשלא ברשות דמשו"ה א הוזקה בה בהמתו של בעה"ב הקדר חייב,
אבל א הכניס ברשות פטור .ומקשה הגמ' ,דזה לכאורה דוקא אליבא דרבי דס"ל שכל שלא קיבל
עליו בפירוש שמירה אינו שומר ,דאילו לרבנ אפי' בסתמא מקבל שמירה )ובהו"א סברה הגמ'
שאי חילוק בי בעל החצר לבעל הקדירות ,וכמו שבעל החצר מקבל שמירה על השור שלא ינזק,
כ בעל הקדרות מקבל שמירה על קדרותיו שלא יזיקו(.
 3ר' זירא תיר על הקושיא הנ"ל  דאה"נ "תברא מי ששנה זו לא שנה זו" ,והדיוק הזה הוא דוקא
אליבא דרבי  שבסתמא לא מקבל שמירה ,אבל אליבא דרבנ אה"נ דמקבל עליו שמירה ,וא
הזיקו הקדרות חייב .ורבא תיר ,שכל המשנה רבנ היא ,והמכניס קדרות ברשות מסתמא בעל
החצר קיבל שמירה שאפי' א ישברו ברוח יתחייב לשל ,ודוקא על בעל החצר שמסתמא נמצא
בחצרו אמרינ שמסתבר שקיבל עליו שמירה ,אבל בעל שמניח את הקדרות והול מסתמא שלא
קיבל עליה שמירה.
 4דאמרינ "היה לה שלא תאכל".
 5רב ששת הקשה על רב מברייתא ,ד"הנות ד המות לפני בהמת חבירו פטור מדיני אד וחייב
בדיני שמי" ,ויש לדייק דוקא על ס המות שאי דר הבהמה לאכול אותו לכ פטור מדיני אד,
אול פירות שדר הפרה לאכול אות  חייב אפי' בדיני אד .ותירצה הגמ' את דעת רב ,שאה"נ
ג פירות פטור מדיני אד ,ומה שאמרה הברייתא ס המות  לרבותא קאמר  שאפי' ס המות
חייב עכ"פ בדיני שמי .עוד תירצה הגמ' ,שהברייתא מדברת בס המות שהוא דבר מאכל ,וזה
בדיוק הטע של רב שפטור מדיני אד משו שהיה לה שלא תאכל אפי' בפירות.

