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בבא מציעא ד קטו.
הא מותר להכנס לבית חברו למשכנו באנשי דלהל ובאופני דלהל ?
מה הדי ?
אסור
מותר

בלווה
בערב

בהלואה
שכר כת ,חמר ,פונדק ,צייר

מה הדי ?
אסור
מותר

הא מותר למשכ אלמנה) 1אפי' ע"י שליח ב"ד(?

לר' יהודה
לר' שמעו

באלמנה עניה
אסור
אסור

באלמנה עשירה
אסור
2
מותר

כמה נשי מותר למל לישא?3

לר' יהודה
לר' שמעו

נשי כשרות
ישא כמה שירצה
עד י"ח

נשי שמסירות
4
עד י"ח
אפי' אחת לא

כמה לוקה החובל ריחי ו/או רכב?

לרב הונא
לרב יהודה
6

ריחי או רכב
לוקה שתי
לוקה אחת

5

ריחי ורכב
לוקה שלוש
לוקה שתי

 1ראה בתוס' )בד"ה אלמנה( שלאלו שחולקי על שמואל )לעיל ד קיג (:ומתירי לשליח ב"ד למשכ
אד בביתו .משנתינו באה לאסור באלמנה למשכנה בביתה .ולשמואל שג לשליח ב"ד אסור למשכ
בבית ,באה המשנה להוסי עוד לאו דלא תחבול .והנה לפי' א' בתוס' ,אי אפשר לפרש את משנתינו לעני
לאסור לשליח ב"ד לנתח משכו אלמנה בשוק ,דהא לא אסרו ניתוח אלא משו גזירה )שמא יכנס לביתו(
ובשליח ב"ד לא גוזרי ) ,ואי סברא לגזור באלמנה יותר משאר בני אד  א שיש בה עוד לאו( .ולאסור
ניתוח מטע שיצטר להחזיר לעניה ביו ובלילה ומשיאה ש רע ,טע זה לא שיי אליבא דר' יהודה,
דהרי אי לו חילוק בי עניה לעשירה .אול בפי' ב' כתבו התוס' ,שבאה משנתינו לאסור באלמנה ניתוח
לכו"ע מדאורייתא )חו מלר"ש בעשירה( ,ולזה אתא קרא דלא יחבול.
 2לפי' ב' הנ"ל אליבא דשמואל מותר רק ניתוח אבל משכו בי כה אסור .ולפי' א' ,ר' שמעו לית ליה
דשמואל ,ומותר לשליח ב"ד אפי' למשכ אלמנה עשירה בביתה.
 3עיקר סוגיא זו בסנהדרי ד כ"א ע"א ,וסיכו השיטות דלהל ראה בברטנורא סנהדרי פ"ב משנה ד',
וש מבואר עוד את שיטת ת"ק ,שבי כשרות ובי מסירות מותר דוקא י"ח.
 4פי' ,דעד י"ח יוכל לעמוד על עצמו ולא לסור ,אבל יותר  מתו שה רבות יסירו את לבו.
 5ומה שלוקה יותר מאחת ,הוא אפי' בהתראה אחת )תוד"ה וחייב( .ולאו זה אינו ניתק לשו עשה ,ומה
שאמר אביי לקמ )ד קטז (.לאותו שחבל סכי שחיטה  להחזירו ,הוא משו דאביי לשיטתו שהקונה
דבר ע"י מעשה עבירה לא חל הקני )תוס' ש (.
 6משו ריחי /רכב ,ומשו כי נפש הוא חובל .וא חבל ג רכב ,הרי שילקה שלש.
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בבא מציעא ד קטו:
כמה לוקה האוכל קרב פסח נא ו/או מבושל .וכ נזיר האוכל זג ו/או חרצ? ]תוד"ה אמר[.

1

לרבא
לאביי

2

נא או מבושל  /זג או חרצ
לוקה שתי
3
לוקה אחת

נא ומבושל  /זג וחרצ
לוקה שלוש
לוקה שתי

 1וביארה הגמ' שאי הכרח שסברת רבא כרב הונא ואפשר שיסבור כרב יהודה ,דטעמו של רב יהודה דכי
נפש הוא חובל לא משמע שחוזר על ריחי ורכב אלא על שאר כלי אוכל נפש ,משא"כ גבי קרב פסח
דקרא דצלי אש  אי על מה להעמידו דכל דבר או שהוא נא או מבושל או צלי ,ועל כרח שבא להוסי
לאו לנא ומבושל.
 2ג בשיטת אביי ביארה הגמ' שאי הכרח דס"ל דוקא כרב יהודה ,ואפשר שיסבור כרב הונא דטע רב
הונא משו דלאו דנפש הוא חובל יתירא הוא וכולל ג שאר כלי וג ריחי ורכב ,משא"כ קרא דכי א
צלי אש הוא אינו מיותר ,דבא לומר שכל איסור נא ומבושל הוא רק באותו זמ שיש מצוה לאכול צלי
אש .והתוס' )בד"ה אמר( פירשו ,דקרא דכי נפש יתירא כי אפשר ללמוד שאר כלי בבמה מצינו מריחי
ורכב ,משא"כ קרא דצלי אש שצרי אותו לכדתניא וכו'.
 3ראה בפסחי )ריש ד מא (:דיש בזה שני איכא דאמרי הא לוקה אחת או לא לוקה בכלל ,וראה בסו
תוד"ה אמר ובסו תוד"ה אבל ,שחלקו על פירש"י בפסחי  ,ופירשו שמיירי כשהתרו בו משו כי א צלי
אש והוא אכל נא ,ובזה תלוי מה טע אביי ,דא טעמו דעל לאו שבכללות לא לוקי עליו ילקה עכ"פ
משו לאו דנא )דהתראה על לאו היתה כא( ,אבל א טעמו דקרא דצלי אש לא אתא כלל ללאו ,לא
ילקה כלל דאי כא התראה.

