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בבא בתרא
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המקיף את חבירו
נוסח הדפוס
תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פג עמוד א
רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא.
שקל לגלימייהו ,אתו אמרו לרב .אמר ליה :הב להו
גלימייהו - .אמר ליה :דינא הכי?  -אמר ליה :אין+ ,משלי
ב' +למען תלך בדרך טובים .יהיב להו גלימייהו .אמרו
ליה :עניי אנן ,וטרחינן כולה יומא ,וכפינן ,ולית לן מידי.
אמר ליה :זיל הב אגרייהו - .אמר ליה :דינא הכי?  -אמר
ליה :אין+ ,משלי ב' +וארחות צדיקים תשמר.

מרדכי בבא מציעא
פרק אלו מציאות

נוסח כתבי יד וחלק מהראשונים
תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פג עמוד א
רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא.
שקל לגלימייהו ,אתו אמרו לרב .אמר ליה :הב להו
גלימייהו - .אמר ליה :דינא הכי?  -אמר ליה+ :משלי ב'+
למען תלך בדרך טובים .יהיב להו גלימייהו .אמרו ליה:
עניי אנן ,וטרחינן כולה יומא ,וכפינן ,ולית לן מידי .אמר
ליה :זיל הב אגרייהו - .אמר ליה :דינא הכי?  -אמר ליה:
+משלי ב' +וארחות צדיקים תשמר.

הרב מרדכי בן הלל הכהן (ה'י' – 0521 ,כ"ב באב ה'נ"ח 8 ,באוגוסט  )0528היה מחשובי
הפוסקים באשכנז בדור שאחרי בעלי התוספות ,תלמיד רבי מאיר בן ברוך מרוטנברג .החל מ-
 0520רבה של נירנברג (נורמברג) וראש הישיבה בה.
נהרג על קידוש השם עם אשתו וחמשת ילדיו ,ב-כ"ב באב ה'נ"ח בפרעות רינדפלייש.

[דף כד ע"ב] מצא כאן
וכו' אמר לו תרתי
אמרת הרי אלו שלו
והדר אמרת חייב להחזיר א"ל לפנים משורת הדין וכו' ואשכחנא נמי * בפ' הגוזל בתרא חייב בבא לצאת ידי שמים וכיון
דחזינן דהוו כייפי להו הכי כדאיתא ס"פ האומנין גם אנן כייפין למיעבד לפנים משורת הדין אם היכולת בידו לעשות **
דתני רב יוסף והודעת להם את הדרך וגו' ואמר ר' יוחנן לא נחרבה ירושלים אלא בשביל שהעמידו דבריהם על דין תורה
ולא עשו לפנים משורת הדין וכן פסק הראב"ן ואבי"ה דכייפין להו לעשות לפנים משורת הדין:
מגיד משנה הלכות שכנים פרק יד
מבואר בהלכות וכ"כ ז"ל ועניין דין בן המצר הוא שתורתנו התמימה נתנה בתקון מדות האדם ובהנהגתו בעולם כללים
באמירת קדושים תהיו והכוונה כמו שאמרו ז"ל קדש עצמך במותר לך שלא יהא שטוף אחר התאוות וכן אמרה ועשית
הישר והטוב והכוונה שיתנהג בהנהגה טובה וישרה עם בני אדם ולא היה מן הראוי בכל זה לצוות פרטים לפי שמצות
התורה הם בכל עת ובכל זמן ובכל ענין ובהכרח חייב לעשות כן ומדות האדם והנהגתו מתחלפת לפי הזמן והאישים
והחכמים ז"ל כתבו קצת פרטים מועילים נופלים תחת כללים אלו ומהם שעשו אותם בדין גמור ומהם לכתחילה ודרך
חסידות והכל מדבריהם ז"ל ולזה אמרו חביבין דברי דודים יותר מיינה של תורה שנאמר כי טובים דודיך מיין:
משנה מסכת שבועות פרק ז משנה ח
[*] ואלו נשבעים שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופין והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ובן הבית אמר לו
מה את טועניני רצוני שתשבע לי חייב חלקו השותפין והאריסין אין יכול להשביעו נתגלגלה לו שבועה ממקום אחר
מגלגלין עליו את הכל והשביעית משמטת את השבועה:
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