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קיטדף  – גצ דף בבא קמאמסכת .  התשע"ו ח אבכ ס"ד,ב
 

 
דהיינו שצועק רבינו יהונתן, ביאר  גמ׳, כל המוסר דין על חבירו וכו׳.) א

להקב״ה שיקח נקמתו ממנו על שגוזלו, הוא נענש תחילה. דמוטב היה לו 

דין של מטה ויגבו ממנו ממון, משימסרנו ביד קונו שלא שיביאנו לפני בית 

ישאיר לו שורש וענף, לפי שמתחבר זה עם שאר עונותיו, וראוי שיענש, 

וכשם שאינו מתמלא רחמים על חבירו, אלא נעשה עליו אכזרי, הקב״ה 

 מזכיר לו עונותיו ומענישו.

דהא  (חידושי אגדות),המהרש״א ביאר גמ׳, וכתיב ויבא אברהם לספוד. ) ב

דמייתי דוקא מהאי קרא, משום שהיתה שרה ראויה להגיע לשני אברהם, 

לולי מסרה עליו דין, דהא לא הוה ליה למיכתב רק ״ואברהם בכה וספד על 

שרה״, והא דכתב ״ויבא אברהם״ למימר כדלקמן, דממהרין לצועק יותר מן 

הנצעק, דודאי אף אברהם שהוא הנצעק נמי נענש במה שמתה שרה, דאין 

אשה מתה אלא לבעלה, אבל היא נענשה תחילה שהיא כבר מתה, ואברהם 

 לא נצטער ולא ידע במיתתה עד שבא.

(חידושי אגדות), המהרש״א כתב  גמ׳, שהרי אבימלך קלל את שרה.) ג

דהלשון אינו מדוקדק, שאמר ״יהיו לך בני כסויי עינים״, דמשמע שהיתה 

הנחלת ישראל, ביאר הקללה מתחילה על בנה, והכא משמע דקלל לשרה. ו

דמה שאמר, היינו שהבנים שלך יהיו מכוסים מעינים שלך, שקילל את שרה 

שלא תראה זרעה, שהיו מכוסים מעיניה שתהיה סומא. וכן היא משמעות 

הקרא, דכתיב ״הנה לך כסות עינים״, דמשמע שתהא שרה בעצמה סומא 

 .(אות א)בהגהות הב״ח ולא נתקיים בה, אלא בזרעה. וכן הגיה 

(חידושי אגדות), המהרש״א ביאר  גמ׳, לעולם לא יהא אדם מן הנרדפין.) ד

דלא קאמר לעולם יהא נרדף, דמיירי אף באדם שאינו רודף, אלא דקאמר 

שיהא עם הנרדף ומצדד להצילו מן הרודפים. עוד ביאר, דאף שיוכל האדם 

 להציל עצמו ולעמוד כנגד הרודף עד שיהיה הרודף נרדף ממנו, לא יעשה כן

 ויהא מן הנרדפים.

דאף שאמר הרשב״א, ביאר גמ׳, לפי שאין אדם מוחל על ראשי איברים. ) ה

 לו על מנת לפטור, אינו אלא מתוך צערו או כעסו, ולא בגמירות דעת.

הכוס ומשלם הכל אפילו צער. ביאר תוס׳ ד״ה משום פגם משפחה, ) ו

ריו דהטעם, דכיון דלא מצי למחול על קטיעת האבר, אם כן דבהישועות, 

אין מעלה ומוריד, מה שאין כן בהכני פצעני. עוד כתב, דדבריהם מוכרחים 

דמשלם אפילו צער, דאי לא תימא הכי, הוה ליה לאשמועינן בברייתא 

 א את עיני, אי אמר על מנת לפטור מצער, פטור.מֵ רבותא, דאפילו בסַ 

 בשםהרשב״א לשנויי מתניתין קאתי. אמנם  תוס׳ ד״ה ורבי יוחנן אמר,) ז

דרבי יוחנן לא אתי לפירושי למתניתין, דמודה הוא לרבה , כתבאב״ד הר

בהא דאין אדם מוחל על ראשי איברים לעולם. אלא דין אחר בעלמא 

קאמר, דצערו וכל שכן ממונו מוחל, אלא שיש הן שהוא כלאו, ובין בצער 

 גופו ובין בממונו חייב. 

דצריך לפרש דרב רבינו יהונתן, כתב  גמ׳, עניי דפומבדיתא מיקץ קייץ.) ח

יוסף הפקידו לאותו האיש שפשע בהם לחלקם לעניים. שאם לא הפקידו 

אצלו לחלק, אלא לשמרו, הלא רב יוסף הוי יד עניי דכולי עלמא, ויכול 

לתבעם מאותו האיש, ולא יוכל להשמט ממנו בדין. ורב יוסף נסתלק מאותו 

 האיש לגמרי, ואי לא הוי קייץ הוי מיפטר לגמרי.

 


 

 
והעודף ששוה עכשיו הולד והגיזה יותר שלו הוא. רש״י ד״ה ודמי רחל, ) ט

(פ״ט מ״א), דכוונת רש״י, דדוקא הולד והגיזה קונה בשינוי, התוס׳ יו״ט ביאר 

ומשלם מה שהיה דמיהם, והעודף ששוה עכשיו יותר הוי שלו, אבל פרה 

הנמוקי י בגוף הפרה. וכן כתב עצמה חוזרת בעינה, דלידה וגזיזה לאו שינו

(סימן ג׳) כתב, דמשלם דמי פרה הרא״ש  (לג: מדפי הרי״ף). אמנםיוסף 

ממש, דהוי שינוי אף לפרה עצמה וקנאה בשינוי, דמעיקרא גופא מליא 

 והשתא גופא סריקא.

דהוה ליה לשנויי התורת חיים, הקשה  גמ׳, צמר ועשאן בגדים בצמר טווי.) י

, דהא מליבון הקשה. ותירץ, דאם היה חסר טוויה, צמר מלובן ועשאו בגדים

ובביאור הלכה אכתי הוה קשיא אמאי נקט בגדים, והא משעת טוויה קנאו. 

(סימן יא סעיף ו) כתב, דהמקשן נקט ליבון לרבותא, דאפילו על ידי הליבון 

 שהוא תחילת הכל היה לו לקנות.

הרא״ש כתב גמ׳, רב אשי אמר תנא דידן נמי שינוי דאורייתא קתני. ) יא

(סימן ג׳), דסבר רב אשי, דשינוי החוזר לברייתו אינו קונה אף מדרבנן, וכן 

והחזון ו) ״(על השולחן ערוך סימן שנו סקבביאור הגר״א פסק להלכה. אמנם 

סימן יז אות א׳) כתבו, דגם לרב אשי, שינוי החוזר קונה איש (בבא קמא 

 מדרבנן, ותנא דידן לא איירי בשינוי דרבנן.

 הראב״דבשם והרשב״א אין הצמר חוזר עוד לברייתו. י ד״ה נמטי, רש״) יב

כתב, דנמטי עשייתו אינו מעשה, שאינו אלא חיבור הצמר, והדר לברייתו, 
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 אלא ליבנו הוי שינוי דידיה.

אבל שיפוי שאין משתנה שמו בכך לא מהני. כתב תוס׳ ד״ה עצים, ) יג

ל עצים ושיפן״, דלפי דברי התוס׳, הא דקתני בברייתא ״גזהתורת חיים, 

איירי בעשאן בוכני, כי היכי דלא תקשי ברייתא אמתניתין. והקשה, אם כן, 

לא הוה דומיא דצמר וליבנו וכו׳, דהתם קנאה בליבון בלבד, אף דלא נשתנה 

שמו בכך. ואין סברא לחלק בין שיפוי דעצים לליבון דצמר, וכי היכי דצמר 

אמאי לא קנאם בשיפוי. לכך קנאו בליבון, אף דלא נשתנה שמו, עצים נמי 

כתב, דשיפוי מועיל אף שלא נשתנה כלי בכך, ומתניתין דנקט ועשאן כלים, 

ולא קתני הגוזל עצים ושיפן, איירי בצמר ועשאן בגדים. וכן משמע 

 (פ״ב מגזילה הי״ב), דכתב סתמא דשיפוי מועיל דהוי שינוי.מהרמב״ם 

דלאו היינו שינוי השם סימן שס סק״ה), הקצות החושן (שם. ביאר בא״ד, ) יד

ממש, דאם כן שינוי מעשה לא משכחת כלל, כיון דאם לא נשתנה שמו לא 

(סימן ובנתיבות המשפט קנה, ובנשתנה שמו תיפוק ליה דהוי שינוי השם. 

שנג סק״א) כתב, דהא דאמרינן דשינוי השם קונה בלא שינוי מעשה, דוקא 

 מדאורייתא, דהוי שינוי השם דקרא.

(צו:), דבכחשא דלא לקמן מהא דאיתא החזון איש, שם. הקשה בא״ד, ) טו

הדרא ובהמה והזקינה, חשיב שינוי, אף דלא נשתנה השם, וכן טלה ונעשה 

הקובץ שיעורים (סה:). וביאר לעיל איל אף דלא נשתנה השם, וכדאיתא 

קכ), דהא דלא מהני בלא נשתנה שמו, משום דמוכיח דלא הוי שינוי (אות 

יה שינוי גמור היה משתנה שמו, אבל במקום דידעינן דהוי גמור, דאילו ה

 שינוי גמור, אין צריך לשינוי השם.

הפני יהושע, הקשה  גמ׳, אמר אביי לא קשיא הא ר׳ שמעון הא רבנן.) טז

אם כן, ברייתא דליבון קונה לא מיתוקמא אלא כר׳ שמעון, ואמאי משני 

י שפיר בשינוי אביי לעיל, דמתניתין בשינוי דרבנן, ולא משני דאייר

דאורייתא, ואפילו הכי הא דלא קנה בליבון, משום דאתיא כרבנן דפליגי 

עליה דר׳ שמעון, דסבירא להו דליבון לא קני, והוא הדין לעצים ושיפן, דדמו 

להדדי. וכן הקשה לרבא ולר׳ חייא בר אבין, דליבון לא קני אלא בסרקיה 

לשינויי דלעיל, דמכל מקום  סרוקי או כבריה כברויי. ותירץ, דשפיר איצטריך

קשה, אמאי איצטריך למימר ועשאן בגדים, תיפוק ליה דמשעת טוויה קנה, 

דכל בגדים צריכין טוויה, ובטוויה כולי עלמא מודו דהוי שינוי, ולהכי בעי 

 לאוקי מתניתין בצמר טווי או בנמטי שאין צריך טוויה.

וכו׳. הקשה דעדיפא ליה לאפלוגי תוס׳ ד״ה בקלא אילן, בתוה״ד, ) יז

דהוה ליה לאפלוגי בליבון גופיה, בין דכבריה כברויי לחווריה המהרש״א, 

חווריה. אמנם לרבא ניחא, דכבריה כברויי מיקרי צביעה. עוד כתב, דאף לר׳ 

 חייא בר אבין יש לומר, דלרבותא נקט צביעה, דכבריה כברויי עדיף טפי.

תימה הא בטוואו וארגו מודה ולא פליג  תוס׳ ד״ה רבי שמעון בן יהודה,) יח

 ״אמרו דבר אחד״מהא דאמר אביי כתב, ד הרשב״א. אבל בצבעו וכו׳אלא 

בלחוד פליג אלא אפילו  לאו בצבע בן יהודה מעוןשבי דר ,איכא למידק

דאית להו דכל  מאישית טת בילא קאי בש ,או וארגו נמי פליג, דאי לאואטו

דאמר  עקבין ב ליעזראבי עומד, וכן דר שינוי ואפילו שינוי דטחינה במקומו

דאפילו  הדקאמר לרבותא נקטי ״צבעו מצטרף״, אלא ״נה ואפאהחאפילו ט״

 .הראב״דוכן דעת  ,טוואו או ארגו כןשל צבע מצטרף וכ

 


״גם לב״ה דהא דמסיק הכא הפני יהושע, כתב גמ׳, גם לב״ה קשיא. ) א

קשיא״, היינו דווקא אליבא דאביי דלא מחלק בין גבוה להדיוט, אבל לרבא 

להלן, איכא למימר ד״גם״ אתי למעוטי שינוי החוזר, דאפילו למאן דאמר 

דשינוי החוזר קונה בהדיוט, מודה דלגבוה לא חשיב שינוי ויליף מ״גם״. וכל 

 י למילף ליה מ״גם״.שכן למאן דאמר דאף להדיוט לא מהני שינוי החוזר, מצ

דמכל מקום המאירי, כתב גמ׳, כיצד מברך אין זה מברך אלא מנאץ. ) ב

אינו רשאי ליהנות בלא ברכה, ומברך הן ברכת המוציא הן ברכת המזון 

ושאר ברכות הנהנין והכא מיירי לענין ברכת הפרשת חלה, שהיא ברכת 

א מברכות (פ״הראב״ד המצוה, ואין ברכה לעשיית מצוה בעבירה. וכן כתב 

כתב, דכל האוכל דבר האסור אינו מברך עליו  (שם) הרמב״םהי״ט), אמנם 

(פרק ז סימן ב), הוכיח מסוגיין והרא״ש בברכות לא בתחלה ולא בסוף. 

מדאמרו ״אין זה מברך אלא מנאץ״, משמע, שחייב לברך, הראב״ד, כדברי 

דלא  אלא שברכתו היא ניאוץ, דאם היה אסור לברך, היה לברייתא לומר

 יברך.

שבח דפטמה ב מיירי לאד ,הרשב״אביאר  .מפני תקנת השבים גמ׳, אמרי) ג

 לנגזל דאמר ליה , משוםבלא תקנת השביםאף מדינא הגזלן נוטלו ד ,גזלן

נגזל דכל ל שייךשבח דיוקרא, דב מיירי וכן לא ״.שקלת מנא ואתיאנא מפט״

גל ונעשה כגון ע ,שבח שהשביחה ממילאב מיירי אלא .דאיתיה בעינה הדר

 שפטמה י נמי בשבחא ,שרועה באפר ונתפטמה או ,טלה ונעשה איל ,שור

שבח היתר על ההוצאה, מתקנת השבים  נמי נוטלמתקנת השבים ו הוא,

 .שינוי במקומו עומד אמרדאן למ

אביי לטעמיה וכו׳ ומפרש טעמא דיפריש מן תוס׳ ד״ה לא הפריש, ) ד

דאף דכתבו בתר הכי, הבית מאיר, העומרים משום תעזוב יתירא וכו׳. כתב 

דלאביי נמי אמרינן תרתי שמעת מינה. היינו דווקא תרי דינים בשני ענינים, 

כגון מילתא דאמר רחמנא לא תעביד וכו׳ וגם המפקיר כרמו. אבל בענין 

אחד, כגון לענין פאה דמתרבי מ״תעזוב״ לחייבו אחר קצירה, שוב לא נרבה 

 לחייבו אף אחר שקנאו בשינוי.

מרש״י ד״ה תעזוב יתירא, ויש לומר דתרתי שמע מינה. אמנם [בא״ד, ) ה

שהביא ב׳ מקומות דכתיב ״תעזוב״, ״בקדושים תהיו״ וב״שור או כשב״ 

הביא מקור נוסף, מקרא ד״לא תפאר בד״ה חייב בפרט, (אמור), ולהלן 

אחריך״, וכתב דפאה נמי משמע מהכא וכו׳. משמע דסובר דבעינן לפסוק 

ד הדין הנוסף דמפקיר כרמו חייב בפרט. ולא שייך למילף להו אחר כדי ללמו

 מקרא קמא. (ש.צ.א.)].

אף על פי שהעני מצרף לקט שכחה ופאה רש״י ד״ה מרחו, בתוה״ד, ) ו

(זרעים סימן כ״ה אות ג׳), המקדש דוד הרבה וכו׳ פטור מן המעשר. הקשה 

 (מ:), מבואר דעני שעשה גורן מלקט שכחה ופאה מתחייבבברכות הא 

 רי אבל לא מרחו.במעשרות מדרבנן. ותירץ, דכוונת רש״י רק שעשה ּכְ 

ואפילו למאן דאית ליה ברירה וכו׳ היה תוס׳ ד״ה מרחו מעשר ונותן לו, ) ז

(הוספות לזרעים המקדש דוד הכל שלו ונתחייב וכו׳ ושוב לא יפטר. ביאר 

רק (מעשרות פ בירושלמיסימן ס״ב אות ג׳), דכוונו להקשות לפי מה דאיתא 

ד הלכה א), דאין מתחייב במעשר אלא כשנתמרח על ידי הבעלים, וכיון 

 דנתברר שהיה ממון עניים לא מהני מירוח בעל הבית לחייבו.

ביאר  גמ׳, אמר ליה וכו׳ לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה.) ח

דרצה לומר דרבי ישמעאל ושאר תנאים סברי דלא פליגי המהדורא בתרא, 

  בהא דלא כגוריון.

 


הא דלא הפני יהושע, ביאר גמ׳, והא אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. ) ט

מקשה דפסק כבית שמאי דשינוי במקומו עומד, וקיימא לן דבית שמאי 

במקום בית הלל אינה משנה, ועדיף מהא דהלכה כסתם משנה. משום דמצי 

(עמוד א׳) דלא נחלקו בית שמאי  לעיללמדחי, דרבי יוחנן סבר כאביי דאמר 

 ובית הלל בדבר זה.

התוס׳ לעיל  גמ׳, והאמר ר׳ יוחנן וכו׳ לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו וכו׳.) י

, מוקי להא מתניתין בצבע העובר על ידי צפון, ולהכי מייתי ד״ה הם(סה:) 

(סימן יז החזון איש (סו:) ראיה דשינוי דהדר נמי קני. וכתב  לעילמיניה 

, דר׳ יוחנן הכא דאית ליה שינוי דהדר לא קני מדאורייתא, מוקי סק״א)

(צג:) מוקי  ולעיללמתניתין בקלא אילן, ולפי זה, כל צבע לא חשיב שינוי. 

רבא מתניתין דחולין בקלא אילן כדי לאוקמה אפילו כרבי שמעון, אבל 

לרבנן דאמרי צבעו אינן מצטרף, אפילו שאר צבע חשיב שינוי אף דהדר, 

שינוי מרובה. וקיימא לן כרבנן, ור׳ יוחנן לא בעי לאוקמי בקלא אילן.  שהוא

(פ״י מבכורים ה״ו) דכתב, צבעו פטור ולא הזכיר קלא ברמב״ם וכן דייק 

(צה.), טעמא דרבי מאיר בנותן צמר לצבע  לקמןאילן. וכן מהא דאמרינן 



 

 

 ג
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זול וכו׳ משום דשינוי קונה, ואף ר״י לא פליג אלא משום דלא נתכווין לג

, ואדום ושחור אינו קלא אילן שהוא מראה ד״ה בשבח (שם)התוס׳ כדכתבו 

 תכלת.

דכבר קודם רבי המהר״ץ חיות, ביאר גמ׳, בימי רבי נשנית משנה זו. ) יא

סדרו משניות כדמוכח בכמה מקומות, ומשום ואמר דמשנה זו אינה 

 ממשניות קדומות, אלא נשנתה בימי רבי.

ור״י מפרש וכו׳ דלא תקן זו, בתוה״ד,  תוס׳ ד״ה בימי רבי נשנית משנה) יב

רבי אלא באותן שרוב עסקם ומחייתם בכך, וכו׳, אבל אין לפרש וכו׳. 

(חו״מ שסו בטור והשולחן ערוך (סימן ב׳), מייתי לב׳ הפירושים, וכן הרא״ש 

א׳), פסקו כב׳ התירוצים, דלא תיקנו אלא בגזלן מפורסם, ושבא לעשות 

, הנימוקי יוסף(שם סק״ב) בשם גר״א בביאור התשובה מעצמו. וכתב 

דכל אדם יחזיר מעצמו כדי שלא  ,׳התוסדהוצרכו לתרווייהו, ליישב קושית 

יקבלו ממנו. דהיינו, דלא תקנו אלא בגזלן מפורסם ושבא לעשות תשובה. 

 (פ״א מגזילה ואבידה הי״ג) לא העמיד בגזלן מפורסם.הרמב״ם אבל 

גמ׳, משום דקבעי למתני סיפא וכו׳ וכל דבר המסוים חייבים להחזיר. ) יג

דבדבר המסוים אפילו אביהם חייב להחזיר כדי שלא תהא הרשב״א, ביאר 

 גזילה נראית תחת ידו, ומקבלים אותה ממנו מפני כבודו.

דכתיב וכו׳ דקנינהו בשינוי רשות. הקשה רש״י ד״ה אין חייבין להחזיר, ) יד

דאין כן מסקנת הגדולי תרומה, ממלוה ה״ד) בשם (פ״ג המשנה למלך 

קיא:), אלא דילפינן מקרא דלדידיה אזהר לקמן הגמרא בריש הגוזל ומאכיל (

דרש״י אתי ליישב קושיית בחידושי הגרע״א, רחמנא ולא לבריה. ותירץ 

דדילמא לצאת ידי שמים קאמר, לזה פירש דהכא תוס׳ ד״ה הא אביהם, 

(קיב.), לקמן הטעם דפטורים משום דרשות יורש כרשות לוקח, ומבואר 

דמכל מקום בדמים חייבים לצאת ידי שמים, אלא דשייכא תקנה נמי גבי 

בנים, ועל כרחך הא דאמר ״אין חייבין להחזיר״ היינו מדינא, ולעולם לצאת 

 ים.ידי שמים אף הבנים מחוייב

הפני ביאר  גמ׳, איקרי כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך.) טו

דמיירי הכא שעיקר המעות שהניח אביהם הוו של ריבית, דאי לוה יהושע, 

בריבית באקראי, לא מסתבר שלא יהיו בניו חייבים בכבודו בשביל כן, ושמא 

וס׳ בת ר״ינמי סבר דאין כאן ריבית קצוצה. וכן יש לפרש לפי מה שביאר 

דלא תיקן רבי אלא בבני אדם שרוב עסקם בזה, וכן כתב ד״ה בימי רבי, 

ביבמות (אות קד) הוכיח, מדפריך הקובץ שיעורים (סימן ב׳). אמנם הרא״ש 

(כב.), גבי ממזר דחייב בקללת אביו, ״והא אינו עושה מעשה עמך״, והא 

י אפשר דלא בא על הערוה אלא פעם אחת באקראי. אלא מוכח, דאף בכהא

(קלו), ביראים גוונא מיקרי ״אינו עושה מעשה עמך״. והביא, דכן הוכיח 

(כו.), כיון שלקה הריהו כאחיך, ומוכח דקודם לכן אפילו במכות מדתניא 

בחטא אחד אינו כאחיך, וביאר הטעם, דכיון שבידו לעשות תשובה ואינו 

 עושה, תו לא הוי כאקראי.

ם היה אביו רשע אינו חייב (יו״ד סימן ר״מ), דאהטור כתב גמ׳, שם. ) טז

לכבדו. והוכיח מסוגיין, דמשמע דכל זמן שלא עשה תשובה אין בניו 

והרמב״ם (ה. מדפי הרי״ף) הרי״ף ביבמות מחוייבים בכבודו. ונחלק בזה על 

(בפ״ו ממרים הי״א) שפסקו, דאף באביו רשע חייב בכבודו ומוראו, והוכיחו 

שליח להכות את אביו אף דעבר (פה:), דאין הבן נעשה  בסנהדריןמדאמרו 

(שם) כתב, דאין הוכחה מסוגיין והבית יוסף אביו עבירה ונתחייב מלקות. 

נגד פסק הרמב״ם, דשאני הכא דמדינא אינם חייבים להחזיר, דלדידיה אזהר 

רחמנא באיסור ריבית ולא לבריה, אלא דבשעשה תשובה ולא הספיק 

ה לבניו, ומשום כבודו הוא להחזיר, הריהו כאילו כבר החזירה ולא הוריש

דחייבים להחזיר. ובשלא עשה תשובה ירשוה בניו והוי כממונם, ואין עליהם 

חיוב להחזירה, דקיימא לן כמאן דאמר כיבוד אב משל אב. אבל בשאר כבוד 

תירץ, דהכא שאני, דאפילו אם חייב בכבוד אביו רשע, והפני יהושע חייבים. 

ירה ולא חש לכבוד עצמו, לא מסתבר מכל מקום בדבר עצמו שעבר אביו עב

שיתחייבו בניו בכבודו. ועוד תירץ, דכיון דאם היה אביו חי לא היו מקבלין 

ממנו, וממונו גמור הוי להורישו לבניו, לכך מקשה למה נחייב את בניו 

להחזיר, דאינו אלא משום חיוב כבוד שחייבים בכבודו יותר ממה שהוא 

ושה מעשה עמך מאי טעמא נחוש לה. עצמו חש לכבודו, וכיון דאינו ע

(שם) כתב, דאחר מיתת אביו מודה הרמב״ם דאין חיוב כיבוד והלחם משנה 

 באביו רשע, והכא מיירי לאחר מיתתו.

המשנה דלא שייכא תקנה גבי בנים. ד״ה אי עשה תשובה, בתוה״ד,  תוס׳) יז

(פ״ד ממלוה ה״ד) ביאר בכוונתם, דאפילו במקום שהניח אביהם למלך 

שיש להם אחריות, דמדינא גובים מהם מחיוביה דאב, מכל מקום  נכסים

בחידושי גובים מהבנים. דלא תקן רבי אלא לגזלן עצמו ולא לבניו. אבל 

כתב, דלא כתבו התוס׳ כן אלא משום דמיירי הכא בדבר המסוים, הגרע״א 

דמסקינן דמקבלים מהם, ובהא לא תיקנו כלל דאין מקבלין אפילו גבי 

הפני דבר שאינו מסויים גם גבי בנים שייכא תקנה. אמנם אביהם. אבל ב

״דלא שייכא תקנה גבי בנים״, לא קאי  ׳ביאר, דמה שכתבו התוסיהושע 

, דלתירוץ בתרא דמיירי בדבר המסויים אפילו גבי ׳אלא לתירוץ קמא דתוס

 אביהם לא שייך תקנה.

י גמ׳, אמרי מחזירין ואין מקבלים מהם אלא למאי מחזירין לצאת יד) יח

(חו״מ סימן שס״ו), דאם מחזיר לצאת ידי שמים מותר הטור כתב שמים. 

(סימן הים של שלמה (שם ס״א), והקשה השלחן ערוך לקבל ממנו. וכן פסק 

ג׳), הא בברייתא קתני ״מחזירין״, ואהא אמרינן דאין מקבלין מהם, ולמה 

מחזירין לצאת ידי שמים, ומשמע, דאף דמחזירין לצאת ידי שמים אין 

קבלים מהם. ותירץ, דכוונת הטור, דבפעם ראשונה שהחזיר אין מקבלים מ

הימנו, אבל אם אמר שאף על פי כן רוצה להשיב, מקבלים. דכיון דמשתדל 

שיקבל ממנו, לא תקינו רבנן שלא יקבל, ואדרבא המונע מלקבל אין רוח 

 חכמים נוחה הימנו.

דמו. ביאר דהנהו תנאי דהתם קתוס׳ ד״ה לצאת ידי שמים, בסוה״ד, ) יט

דכיון דהשקלא וטריא הכא אתי אתקנתא דרבי, לא מצי הפני יהושע, 

לאוקמא כתנאי דהתם, ולמימר דפליגי בתקנתא דרבי, כיון דאינהו לא היו 

  בדורו אלא קודם.

 

 
תימה רועים מאי גזילה קיימת איכא וי״ל תוס׳ ד״ה כאן בגזילה קיימת. ) א

תירץ עוד, דמיירי אפילו בבהמה שלו ובשגזל עמיר הרשב״א  ובחידושיוכו׳. 

תירץ, דהא דקאמר בגזילה קיימת לאו דוקא, הראב״ד ליתן לבהמתו. ובשם 

אלא היא או חילופיה קאמר, והיינו רועים, שאין הגזילה עצמה קיימת בידן, 

 אלא חליפיה, [דהיינו הבהמות שנזונו מחמת הגזל].

וכל שבח שמשעת גזילה עד , תוס׳ ד״ה משלם דמי פרה העומדת לילד) ב

(סימן ג׳), דלא דמי לתברא או שתייה דמשלם הרא״ש שתלד לגזלן. ביאר 

כאותה שעה, דכיון שאיבדה בידיים באותה שעה נעשה עליה גזלן, אבל 

הכא דנשתנית מאיליה קנאה בשינוי, וחוזרים התשלומין כשעת הגזילה. 

שברה ואיבדה אזלינן  והוא הדין היכא דגזזה, אף דשינה בידיים דכל שלא

כתב, דיש לגרוס בתוס׳ דהשבח ״לנגזל״ ובהגהות הגר״א בתר שעת גזילה. 

וביאר הר״מ מסרקסטה.  בשםבשיטה מקובצת ודלא כהרא״ש. וכן מבואר 

(סימן כ״ט), דסברי, דאינה נקנית אלא משעת השינוי בשו״ת עונג יום טוב 

הקשה, היאך שייך (סימן לב אות ג׳ בהגה״ה) ובאמרי משה ולא למפרע. 

שיקנה למפרע, הא כל זמן דיש עליו חיוב השבה אי אפשר לו לקנות. לכך 

ביאר, דלהרא״ש נמי אינו קונה אלא משעת השינוי, אלא דסובר דיש לו קנין 

אף בהשבח והיוקרא וקניא בשינוי אף לדידהו, ומה שכתב הרא״ש דאין 

דיים ואיבדה מן משלם רק כשעת הגזילה, דכיון דסובר דכל שלא שברה בי

העולם לא מיקרי גזלן על שעת השינוי, לכך אין עליו חיוב השבה אלא על 

שעת הגזילה, ולכך אי אפשר לחייבו בהשבה בעד מה ששבחה בעיבור וגיזה 

בשעת השינוי. והתוס׳ פליגי, דמיקרי גזלן אף על מה ששבחה ממילא, ואף 

ה שעה, ושייך דלא איבדה בידיים בשעת השינוי, חשיב גזלן עד לאות

(חו״מ שנד סק״ב), כתב ביאור נוסף  ובביאור הגר״אלחייבו עליה. 

 במחלוקתם.
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גמ׳, הגוזל רחל וגזזה וילדה משלם אותה ואת גיזותיה וכו׳ רבי יהודה ) ג

(סימן ג׳), דלרבי יהודה לידה וגיזה הרא״ש כתב אומר גזילה חוזרת בעיניה. 

(לד. מדפי בעל המאור ת הוי שינוי בגוף הבהמה וקנאה בשינוי, וכן דע

(שם) פליג, דפרה מעוברת וילדה לא חשיב והרמב״ן במלחמות הרי״ף). 

מהתוספתא שינוי בגוף הבהמה כלל, אלא בולד או בגיזות בלבד, והוכיח 

(פ״ז ה״ה), דתניא דהגונב פרה מעוברת וילדה ואחר כך טבחה משלם ד׳ וה׳, 

״א מגניבה הי״א) דחה (פוהאור שמח ואם טבח את עוברה פטור מד׳ וה׳. 

ראייתו, והוכיח, דהתוספתא קאי בשיטת רבי מאיר דשינוי במקומו עומד, 

ומה שפטור מד׳ וה׳ על העובר, היינו משום שלא גזלו בפני עצמו אלא 

 בהיותו במיעי אמו.

דלא מיירי אלא בגוזל רחל ונטענה או נתעברה הרשב״א, כתב גמ׳, שם. ) ד

ליכא למאן דאמר שיהא לגזלן חלק אצלו, אבל בגזלה טעונה ומעוברת 

(סימן ג׳) הרא״ש בגיזות וולדות, ולכולי עלמא משלם כשעת הגזילה. אבל 

 (חו״מ שנב).  הטורכתב דאף בהאי גוונא חשיב שינוי וקנאם, וכן פסק 

(פ״ב מגזלה ואבדה ה״ז), דדווקא אם נתייאשו הרמב״ם כתב  גמ׳, שם.) ה

, אבל ילדה וגזזה קודם יאוש, הבעלים ואחר כך ילדה וגזזה קנאה בשינוי

נשארה ברשות בעלים, והשבח שעל ידי הוצאה קונה אף בלא יאוש.  

חשיב שינוי וקונה בלא יאוש. וביאר  פליג, דאף שבח (שם)והראב״ד 

דלרמב״ם, לידה וגיזה לא הוו שינוי מעשה גמור שיועילו לקנות המאירי, 

 בלא יאוש.

הפני להיכא דלא השביחה אלא כיחשה. כתב רש״י ד״ה ונפקא מינה, ) ו

דמיירי הכא בכחשא דלא הדר, דאי בשחוזר, אפילו למאן דאמר יהושע, 

שינוי לאו במקומו עומד, הכא יכול לומר הרי שלך לפניך. דאיפסקא הלכתא 

 (צד.), דמיירי בשינוי החוזר.לעיל כרבי שמעון בן אלעזר, וכדאסיק רבא 

כתב וכו׳ דמי צמרו ושבחו בעי למיתב ליה. גמ׳, תא שמע לצבוע לו אדום ) ז

דהאי לישנא לאו דווקא, דאי שינוי במקומו עומד אינו משלם הרשב״א, 

דמים אלא מחזיר הצמר בעצמו, ואם השבח יתר על היציאה אין נותן לו 

אלא היציאה, אלא לישנא בעלמא נקט, וכוונתו דאפילו השבח הוי דבעל 

 הבית.

מוכיח ממתניתין דלצבוע לו אדום, דלרבי  איךהרשב״א, הקשה גמ׳, שם. ) ח

מאיר שינוי קונה. דלמא בעלמא שינוי אינו קונה. והכא שאני, משום דסבר 

אומן קונה בשבח כלי, דכל ששינה מדעת בעל הבית לא השביחו לדעת בעל 

הבית, אלא עבור עצמו. ותירץ, דלא בעי לאוקמא בהכי משום דרבא מסיק 

מן קונה בשבח כלי. ועיין בדבריו מה שהוסיף (צט:), דלכולי עלמא או לקמן

 לתרץ.

הפני כגון לוקח וכו׳ ולא ידע שהיא גזולה. הקשה רש״י ד״ה בשוגג, ) ט

אמאי לא פירש רש״י אף בדידע שהיא גזולה ובלוקח עם הארץ, יהושע, 

(עמוד ב׳). ותירץ, דהתם דאיירי בגזילת קרקע, שייך שפיר  לקמןוכדאמרינן 

דלא ידע דקרקע אינה נגזלת. אבל הכא, בעיקר לפרש בלוקח עם הארץ 

רה ורחל קאי, אי ידע דגזלה האיבעיא דאיירי במטלטלין וקודם יאוש, דאּפָ 

 המוכר, תו לא שייך שוגג אפילו בעם הארץ. 

 


הרשב״א, הקשה גמ׳, מאי לאו בעם הארץ דלא ידע דקרקע אינה נגזלת. ) י

מאי קמייתי ראייה מגזילת קרקע למטלטלין, דשאני קרקע דאינה נגזלת, 

ומדינא נפקא, בין היא ובין פירותיה ושבחה, בין מיד גזלן ובין מיד לוקח 

מגזלן. ותירץ, דמשמע להו דאין נוטל אפילו יציאה מהנגזל, ואי לא הוי 

דאי פירש, והראב״ד משום קנס היה נוטל הוצאה מבעל הקרקע כדין יורד. 

 לאו משום קנסא הוי שקיל כאריס.

ור״ת מפרש וכו׳ אבל שבח תוס׳ ד״ה בשבח שעל גבי גזילה, בתוה״ד, ) יא

בתוס׳ רבינו פרץ, שעל גבי גזילה דשינוי דהדר הוא ולא קני הוי דנגזל. ביאר 

דלא הוי שינוי אלא משום שנטענה או  דהא דחשיב שינוי החוזר, משום

כתב, והרשב״א י כמעיקרא וחוזר. נתעברה, והא כשתגזז או כשתלד הו

דסבירא ליה לרבי יהודה דשינוי כהאי גוונא, כל שהוא עדיין על גבי הגזילה, 

 אינו כשינוי שאינו חוזר אלא כשינוי החוזר, והיינו דגזילה חוזרת בעיניה.

לא בעי לר׳ יהודה כיון דמתקנת תוס׳ ד״ה לרבי שמעון כי מסלק וכו׳, ) יב

דכתבו הכי הפני יהושע, דמגופיה שקיל. ביאר השבים מוקמי׳ וכו׳ פשיטא 

לרבותא, דאפילו אי נימא דטעמא דרבי יהודה משום תקנת השבים, כיון 

לעיל בתוס׳ ד״ה דכל השבח לגזלן שקיל מגופיה. וכל שכן למה שפירש ר״ת 

דלרב פפא אליבא דרבי יהודה קונה השבח משום שינוי, אם כן בשבח, 

פשיטא דשקיל מגופיה. אמנם כתב, דרוב המפרשים הקדמונים כתבו להיפך, 

דלרבי יהודה, כיון דלא שקיל אלא מתקנת השבים, פשיטא דבדמים מסלק 

(פ״ב גזילה ה״ו), דאם עדיין לא ילדה ולא גזזה, שמין הרמב״ם ליה. וכן כתב 

 וטל מן הנגזל ומחזיר הבהמה עצמה.לו, ונ

בשם הרשב״א פירש גמ׳, שלשה שמין השבח ומעלה אותן בדמים. ) יג

, דאפשיטא דליכא מאן דמעלין אותן בדמים אלא אלו שלשה, ואם כן הר״ח

 וכן פירש. גזלן דהכא אין מעלין בדמים אלא נוטל השבח מגוף הבהמה

בדמים, כדמשמע  . ותמה עליו, דהא איכא נמי אריס דמעלין לוהראב״ד

(קט:). לכך ביאר, דהכי קאמר ״שלשה שמין ומעלין אותן בבבא מציעא 

בדמים״, ואם בלוקח או יתומים מעלין בדמים [ואין צריך לתת מהגוף 

 התוס׳ ד״ה שלשה. עצמו], כל שכן בגזלן. וכדעת 

אף על גב דתני ג׳ תנא ושייר גזלן תוס׳ ד״ה שלשה שמין להן השבח, ) יד

בתוס׳ אמאי חשיב גזלן שיור, כיון שכתבו בסמוך יהושע,  הפניוכו׳. תמה 

דאיבעיין לא איירי אלא לרבי שמעון, אבל לרבי יהודה ד״ה לרבי שמעון, 

פשיטא דמגופיה שקיל, ואנן קיימא לן כרבי יהודה לגבי רבי שמעון. ועוד, 

 דסתם מתניתין דריש פירקין כוותיה. ומסיק בצריך עיון.

הפני יהושע, ואינו מחזיר ללוקח כלום. ביאר , רש״י ד״ה גובה את השבח) טו

דכוונתו, דאפילו ההוצאה אינו מחזיר, דבלאו הכי לא הוי מקשה הכא מידי, 

וכל הסוגיא דהתם ד״ה גובה את השבח,  (יד:)רש״י בבבא מציעא  וכן פירש

 משמע כן.

כאן פירש הקונטרס וכו׳ וקשה דאם כן לפירושו וכו׳. תוס׳ ד״ה שבח, ) טז

קט״ו סקי״ח) הביא, דרש״י עצמו ביאר בג׳ מקומות, דאין בעל  (חו״מהש״ך 

 ד״ה (יד:)בבבא מציעא חוב גובה אלא מתבואה שעדיין צריכה מעט לקרקע. 

(קו:) ברש״י שם ופירש דבריו שבח המגיע.  ד״ה(טו:) לאכילת פירות. ושם 

דמיירי דוקא בשצריכים לקרקע דבר מועט, דאילו באין ד״ה המגיע לכתפים, 

כים לקרקע הוו להו פירות ולא שבח, שבעל חוב גובה השבח ולא פירות צרי

גמורים. ותמה, איך נעלם מהם דברי רש״י אלו. וכתב, דאפשר דמה שכתבו 

התוס׳ בסוף דבריהם, ״וי״ל דשבח המגיע לכתפים קרוי פגין או בוסר דצריכי 

דמכל לארעא וכו׳״, באו לפרש דברי רש״י עצמו ״שגדלה כל צרכה״, דהיינו, 

 מקום צריכה לקרקע מעט.

ור״ת מפרש דשבח המגיע לכתפים היינו כגון דבר הבא בטורח. בא״ד, ) יז

וביאר, דהיינו שבח הבא מחמת סבל כתיפיו, וכתיפיו הרשב״א. וכן כתב 

היינו עמלו. ושבח שאין מגיע לכתפים, היינו, שבח שהשביחו נכסים 

 קלד.). (בבא בתראמעצמם. וכתב, דכן מוכח בפרק יש נוחלין 

(בבא מציעא ח: מדפי הרי״ף) הרי״ף ור״ת מפרש. אבל  שם. בא״ד,) יח

(פכ״א ממלוה ה״ב) פירשו, דכל שמחובר לקרקע אף דאינו צריך והרמב״ם 

לקרקע כלל ועומד ליבצר, גובה ממנו הבעל חוב. ופירשו, דשבח המגיע 

המגיד משנה לכתפים היינו שכבר נבצר ועומד להינשא על הכתף. וכתב 

(שם), דאפילו הרי״ף והרמב״ם (שם), דנמצא דיש ג׳ שיטות בדבר, שיטת 

אינן צריכין לקרקע כלל גובה מהם, כיון שהם מחוברים ודינם כדין השבח. 

טו.), שאם אינם צריכין לקרקע אין גובה  בבא מציעא(רש״י והרמב״ן דעת 

ור והבעל המא(כאן) רבינו תם מהם, ואם צריכים אפילו מעט גובה. ושיטת 

(בבא מציעא ז. מדפי הרי״ף), דאפילו מן הצריכין לקרקע אינו גובה אם טרח 

הלוקח בשבחן, דפירשו דשבח שאין מגיע לכתפים היינו שבא מאיליו בלא 

 טורח.

 



 

 

 ה

 

 ה

 
הא דקאמר שמואל וכו׳ ונראה דגם מיתמי גבי תוס׳ ד״ה הא דמסיק כו׳, ) א

כוונתם, דלפי זה מילתא דהפני יהושע, בעל חוב השבח בחנם וכו׳. ביאר 

דשמואל דבעל חוב גובה את השבח קאי בין אלקוחות ובין איתומים, וכל 

סוגיא דשמעתין איירי אתרוייהו. וכתבו כן רק להאי שינויא דמיתוקמא 

מילתא דשמואל בדמסיק ביה שיעור ארעא ושבחא. דאי איירי בדלא מסיק 

נו על כרחך משום שיעור ארעא ושבחא, ואפילו הכי גובה כל השבח, היי

דאומר לו ״ארעאי אשבח״, ולפי זה יפה כח הבעל חוב כשגובה מלקוחות 

ממה שהיה יכול לגבות מהלווה עצמו, דמן הלווה לעולם לא מצי למיגבי 

יותר מדמי חובו. ואם כן לא שייך למימר דיגבה נמי מן היתומים השבח 

הוא אין  בחנם, ומטעם דברא כרעא דאבוה, דאדרבא כיון דכרעא דאבוה

לבעל חוב ליטול כלום בשבח יותר משיעור החוב, ורק למאי דמוקמינן 

 בדמסיק שיעור ארעא ושבחא, שווה דין יתומים ללקוחות.

והא דאמרינן בהמקבל יתומים אומרים אנו השבחנו וכו׳ התם בא״ד, ) ב

איירי בשעשאו אפותיקי וכו׳ וגרע כוחו של בעל חוב טפי וכו׳ ואלו לא 

איך יתכן שיוגרע הפני יהושע, היה גובה בכל וכו׳. תמה עשאו אפותיקי 

כוחו של בעל חוב בשעשאו אפותיקי מבשלא עשאו, כיון דמיירי ביתומים 

שאין להם על מי לחזור, למה יוגרע כוחם בשלא עשאו אפותיקי, שיפסידו 

דמי היציאה שהוציא. דהיכן מצינו שיפרעו היתומים חוב אביהם. והביא, 

סז. מדפי הרי״ף) פירש באופן אחר, דודאי מיירי בבא מציעא (דהנמוקי יוסף 

התם בדמסיק ביה שיעור ארעא ושבחא, דאי לא מסיק אלא דמי ארעא, מאי 

טעני יתומים אנו השבחנו, אדרבה בזה הורע כוחם שיטול בעל חוב כל 

השבח ולא יתן להם אלא היציאה כדין יורד, ומאידך אילו אביהם אשבח, 

מן השבח כלום כיון דלא מסיק ביה אלא שיעור ארעא.  לא יטול בעל חוב

ומיהו, לעולם לא יגבה שיעור שיתר על ההוצאה, אפילו בדמסיק שיעור 

 ארעא, ודלא כהתוס׳.

רבנו  בשםהשיטה מקובצת ביאר גמ׳, אמר רבא גזל והשביח ומכר וכו׳. ) ג

דש דמיירי אפילו בשבח דממילא, כגון גיזה וולד שנטענה אצלו. וחייהונתן, 

לעיל רבא, דאפילו הכי הוי השבח דגזלן משום תקנת השבים, וכדאסקו 

(צד.). ואשמועינן רבא, דלא נימא דרק היכא דהגזילה ביד הגזלן עבדינן 

תקנתא, אבל אחר שיצאה מרשותו ומכרה לאחר בלא אחריות לא, קמשמע 

. הפני יהושעלן דאפילו הכי עבוד תקנתא, ולא מהדר דמי השבח. וכן ביאר 

דהבעיה אינה אלא קודם יאוש, דאי לאחר יאוש פשיטא הרשב״א, כתב ו

 דקנה הלוקח, דהוה ליה יאוש ושינוי רשות.

ושקיל לוקח מחצה שליש ורביע וכו׳ אי נמי רש״י ד״ה מה שהשביח מכר, ) ד

לא פירש  אמאיהפני יהושע, כוליה שבחא מפני תקנת השבים. הקשה 

(צה:), לעיל י יהודה דאמר כפשוטו דאיירי בכוליה שבחא, ואליבא דרב

דשבח שעל גבי גזילה דגזלן הוי וכדאוקי רב פפא. ותירץ, דרש״י לשיטתו 

דלרבי יהודה קני גזלן בשינוי מדאורייתא ולא ד״ה דרבי יהודה, (צה:) לעיל 

מפני תקנת השבים. ואם כן, מילתא דפשיטא היא דכל שכן אם מכר השבח 

הספק הוי רק אליבא דרבי  לאחר שקנה לוקח. לכך הוצרך לפרש, דכל

שמעון, דלשיטתו לא קני אלא מתקנת השבים, או דמיירי בשינוי דהדר 

(צד.) מפני תקנת השבים, וקמשמע לן דקנה לוקח אף דלא לעיל וכדאוקי 

דמיירי , פירשברש״י ד״ה כל זכות שייך גביו תקנת השבים. וכן להלן 

דקני ליה  למחצה לשליש ולרביע כדרבי שמעון, דאי כרבי יהודה

 מדאורייתא פשיטא דקנה לוקח, ואין צריך לטעמא דמה מכר ראשון לשני.

(על הצמח דוד הקשה גמ׳, מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו. ) ה

שו״ת הגרע״א סימן ר״ג), כיון דמיירי קודם יאוש, (דאי לאחר יאוש הרי קנאו 

האחר ביאוש ושינוי רשות). אם כן מניין לגזלן זכות וכח למכרו לאחר כל 

זמן שלא נתייאשו הבעלים. ותירץ, דמכל מקום יש לו לגזלן קנין בגוף 

והתורת . הגזילה לשבח, שהרי השבח שלו ויכול למכור קנין זה לאחרים

ביאר, דכיון דקנה הגזלן גופיה לשבח מפני תקנת השבים, הוי השבח חיים 

לגביו כשאר נכסיו, ויכול להורישו ולמכרו כמו שעושה בשלו, ועיין באות 

 הבאה.

דנראה, התורת חיים, כתב  גמ׳, בעי רבא השביח עובד כוכבים מהו וכו׳.) ו

דפשיטא דכיון דבגוונא דהשביחה הישראל הראשון לא קמיבעיא ליה, 

דלדידיה עבוד תקנה, הוי השבח כשאר נכסיו ויכול להורישו ולמוכרו בין 

לישראל בין לעובד כוכבים, וישראל הקונה מן העכו״ם זכה בו. וכן לא 

קמיבעיא ליה בהשביחה ישראל האחרון, דתליא בספק דהשביח עכו״ם כיון 

זל ישראל שבא מכח עכו״ם, ודקדק לשון הש״ס, דמסיק דמיירי כגון דג

וזבניה לעובד כוכבים והשביח עכו״ם, והדר זבנה לישראל, דרק בכהאי 

(סימן ו) פירש, דמבעיא ליה דהים של שלמה גוונא מיבעי ליה. אמנם הביא, 

גם בהשביח ישראל ראשון או אחרון אי עבדו תקנתא בהכי, ומאי דנקט 

מיירי בלשון ״השביח עובד כוכבים מהו״ הוא משום דקאי אדלעיל מינה ד

בהשביחה לוקח, אבל מכל מקום איכא לספוקי אף על תחילת דברי רבא, 

דמיירי בהשביחה גזלן ומכרה ללוקח עכו״ם. וסיים, דפשטא דשמעתא לא 

 (סימן יז סוף סקי״ד), מה שביאר בזה.בחזון איש משמע הכי. ועיין 

רבנו יהונתן,  בשםהשיטה מקובצת ביאר גמ׳, תקנתא לגוי ניקום ונעביד. ) ז

המקשן הבין, דרבא מיירי שהגוי גזלה, ומיבעיא ליה אי עבדינן ליה תקנת ד

השבים. ומשום הכי מתמה דפשיטא דלא עבדינן. ותירץ, דמיבעיא ליה 

בלקחה הגוי מישראל וכו׳, דמספקא ליה כיון דכל מה דעבדינן תקנתא 

ללוקח משום דמה מכר ראשון לשני וכו׳, אי אף בדאיכא עכו״ם באמצע 

 ן.אמרינן כ

(בבא קמא יז סקי״ב), דנראה דאף אם גם החזון איש כתב גמ׳, שם. ) ח

בדיניהם השבח לגזלן, ואי אפשר לזכות לנגזל לזכות לא בדיניהם ולא 

בדיננו, מכל מקום לא זכה העכו״ם בשבח. דכיון דבדין ישראל אין השבח 

לנגזל, אלא משום תקנה לא נהגא התקנה בעכו״ם, ואמרינן ליה כך דיננו 

דהשבח לנגזל. ולפי זה, אם נשתנית הגזילה אחר שנעשה שבח, דאז 

בישראל זוכה בשבח מעיקר הדין, גם עכו״ם זוכה אם בדיניהם נמי כך הוא, 

 ולא מיירי הכא אלא בשבח הקנוי לגזלן מתקנת השבים.

 בשםהשיטה מקובצת הקשה  גמ׳, השתא מיהא גובי דדיקלא מיקרי.) ט

א יחשב שינוי, דצמר צבוע מיקרי. ותירץ, אם כן צמר וצבע נמי להראב״ד, 

דצמר אישתני חזותיה, אבל הכא לא אישתני כלל, דזקוף היה והשתא 

(ל:) לענין הושענא דגזיזה לאו שינוי הוא. ובשם בסוכה שוכב, והכי איתא 

כתב, דשמעינן מינה דשינוי מעשה לא קני עד דאיכא שינוי השם הרמ״ה 

אכה, אף דליכא שינוי השם, קני, דומיא בהדיה. מיהו היכא דאכשרינהו למל

 דעצים ושיפן אבנים וסיתתן.

גאון.  בשםהשיטה מקובצת ביאר  גמ׳, עבדינהו קצוצייתא קני.) י

 והערוךדקצוצייתא היינו חתיכות קטנות דלא חזו אפילו לכשורי זוטרי. 

פירש, דהיינו שעושין ממנו צינור. [וכן משמע לעיל (סז.),  והוי שינוי מעשה, 

דעתה עדיין לא מיקרי צינור, כיון שמיועד לעשות ממנו צינור, חשיב  ואף

 דהרי נשתנה שמו בכך. (ש.צ.א.)].

תיפוק התורת חיים, הקשה גמ׳, דמעיקרא לוליבא מיקרי והשתא הוצי. ) יא

ליה משום דנפסל בהכי, ולהלן מבואר דאפילו בפסול דנחלקה התיומת קני 

כגון שנפרצו עליו, לכך אין קונהו  לה. ותירץ, דמיירי הכא בגזל לולב הפסול

 אלא בשינוי השם.

ד״ה מאי (בעמוד ב׳) רש״י פירש גמ׳, בעי רב פפא נחלקה התיומת מהו. ) יב

דכיון דלענין פסול מיפסלא, לענין מיקנא נמי שינוי הוא, וקני. וכתב לאו, 

(אות קיב), דהיה מקום לפרש, דהקנין הוי מה שנפסל, דהוי הקובץ שיעורים 

(לב:), דאסור למעט ענבי הדס במתניתין בסוכה לי, וכדאיתא כנשבר הכ

(הובא בקובץ שיעורים), דאסור לתקן מדאורייתא, הריב״א ביום טוב. ושיטת 

משום מכה בפטיש. וכמו בגוונא דהוכשר למצוה,  הכי נמי במה שנפסל 

למצוה חשיב שבירת כלי. אמנם הקשה, דמאי שנא מצורם אוזן בקרבן 

(צח.). לכך פירש לקמן מכל מקום לא הוי שינוי, כמבואר דנפסל להקרבה, ו

להיפך, דהפסול הוא מפני שנשתנה מברייתו, ואילו לא היה שינוי ברייתו 

בכך לא היה נפסל. [ולכאורה קושייתו צריכה ביאור, דגבי צורם אוזן בכור, 



 

 

 ו

 

 ו

כל פטורו משום דסתם שוורים לאו למזבח קיימי, (כמבואר שם בסוגיא 

אבל בגוונא שגורם היזק ממש, נימא ד״ה פטור) מתניתין צו:) (על וברש״י 

 .דהפסול הווי שינוי, כיון דשינהו מייעודו. (ש.צ.א.)]

הרי״ף בסוכה מצא ר״י בתשובת הגאונים וכו׳.  תוס׳ ד״ה נחלקה התיומת.) יג

פירשו, דהיינו גבא דהוצא דמתיים להו לשני והראב״ד (טו. מדפי הרי״ף), 

דמשמע דכוונתם, הרשב״א, לשניים. וכתב  צידי העלה כשהוא כפול

שנחלקה התיומת כך ברוב עלי הלולב, דאילו לא נחלקה אלא תיומת של 

אחת, הרי אפילו ניטל עלה אחד מן השדרה אינו נראה שיפסל הלולב בכך, 

״, דמשמע כולן או רובן, עליוונפרדו  עליו(כט:), ״נפרצו  בסוכהדהא אמרו 

 הבה״ג.וכתב דכן נראה מלשון 

ועוד אור״י דיש מפרשים וכו׳ ויש בסוף השדרה ב׳ עלין יוצאין בא״ד, ) יד

נ), דלפירוש -(על הרא״ש סימן ד׳ אות מהפלפולא חריפתא ממנה וכו׳. ביאר 

הגאונים קרי הוצא לכל עלה כפול. ולפירושם, צריך שיהיו ב׳ עליו הכפולים 

מצוי שיהיו דבוקים זה בזה. ולכך הקשו תוס׳, דבטורח ימצא לולב כשר דאין 

ב׳ עלים כפולים מחוברים. אבל לפירוש ר״י, מיירי דנחלק העלה העליון 

ד״ה (לב.) רש״י בסוכה האמצעי בעצמו לב׳ חלקים עד השדרה. וכן פירש 

(שם), אלישנא הרא״ש תמה  הרי״ף והראב״ד,ועל פירוש נחלקה התיומת. 

 דמשמע, שהוא עלה אחד, ולפירושם בעי למגרס ״,התיומתד״נחלקה 

 ״ בלשון רבים.התיומות״נחלקו 

 

 
דלא רי״ד,  ׳התוסביאר  גמ׳, גזל עפרא מחבריה ועבדיה לבינתא לא קני.) טו

כתב, דנוטל והרשב״א קני, היינו, דנוטל הלבנים ונותן לו שכר פעולתו. 

שבחו כשאר יורד, והא דקאמר ״לבני ועבדינהו עפרא קני״ פירושו, דאינו 

פניך דשינוי הוי, וחייב ליתן לו דמי הלבנים, וכן יכול לומר לו הרי שלך ל

 פירוש נסכא וזוזי.

אתוס׳ בסוכה (פ״א מגירושין ה״א), הקשה מהכא גמ׳, שם. בשער המלך ) טז

, דכתבו דשינוי השם דאיכא שינוי מעשה בהדיה ד״ה ולקניוה בשינוי(ל:) 

קני, אפילו בשינוי החוזר לברייתו. דהכא מבואר דלא מהני, דהרי נשתנה 

מו שינוי מעשה החוזר, שמו דמעיקרא עפרא והשתא לבינתא, וגם הוי ִע 

ואמר רב פפא דלא קני. ותירץ, דתוס׳ לא מיירי אלא בדאיכא נמי יאוש, 

 אבל הכא דאיירי קודם יאוש לא קני, אף דנשתנה שמו בכך.

לא זו היא לבינה הראשונה וכו׳ שהוצרך תיקון רש״י ד״ה פנים חדשות, ) יז

וגיבול בפני עצמה ומשונה מהראשונים וכו׳ דאי אפשר לצמצם גדולה או 

דיש לומר דאפילו בשאינה משונה  בחידושי רבי משה קזיס,קטנה. כתב 

מהראשונה, מכל מקום מקרי פנים חדשות. וראיה, מזוזי ועבדינהו נסכא, 

אשון בלא שינוי כלל, ואף על פי כן חשיב דמשמע דנעשה החדש כתיקון הר

דאפשר דאף דבזוזי אפשר לצמצם , כתבובכובע ישועה פנים חדשות. 

לעשותם כמקודם, מכל מקום חשיב פנים חדשות, דבמטבע דעתיה אצורתא 

וזו צורה חדשה, מה שאין כן לבינה שאין משנה צורתה רק בגדלות וקטנות. 

אף בזוזי ועבדינהו נסכא, הטעם (חו״מ שס סקי״ב) כתב, דהסמ״ע אמנם 

 משום דאי אפשר לצמצם לעשותה כבראשונה.

דווקא עבדיה זוזי אבל עשה מן הנסכא תוס׳ ד״ה ועבדיה זוזי לא קני, ) יח

פליג, דאין לך חשיבות יותר גדול מן המטבע הרשב״א כלי וכו׳. אבל 

שנעשה דמים על הכל, ולבינה נמי למה לא יחשב ככלי אדמה, ואפילו הכי 

רינן דלא קני. והראיה שהביאו מנסרים ועשאן כלים, נראה נמי דלא קנה, אמ

(צג:) דשינוי דהדר קני, וכן לא קיימא לן לעיל דלא קיימא לן כאביי דאמר 

צד:) בעצים משופין ועשאן כלים, אלא  לעיל( למתניתיןכרבי יוחנן שביאר 

בשינוי כרב אשי, דאמר, דתנא דידן נמי שינוי דאורייתא קתני, דדווקא 

]. ועוד, דאם כן הוה ד״ה רב אשי(צג:)  רש״י לעילדאורייתא קני. [וכדפירש 

ליה לאפלוגי בנסכא בין עבדינהו זוזי לעבדינהו כלים, כדמפליג לעיל 

בדיקלא ובלוליבא. אלא, דלא אשכח בנסכא דקני, משום דכל מה דעביד 

 מיניה, הדר ועביד מיניה נסכא.

דמבהמה והזקינה רי״ד,  ׳התוסביאר  גמ׳, לאתויי הא דרבי אילעא.) יט

[דמתניתין להלן] ליכא למילפא, דזקנה הויא שינוי גמור, דלא ילדה ולא 

עבדה מלאכה. אבל טלה ונעשה איל הוה אמינא דאינו שינוי, דדמי לקטן 

ונעשה גדול, ולאיל בן י״ג חדשים ונעשה בן שתיים ושלש דלא הוי שינוי. 

 ך, חשיב שינוי מעשה.וקמשמע לן, דכיון דנשתנה שמו בכ

לכך דאם טבח ומכר שלו הוא טובח רש״י ד״ה נעשה שינוי בידו וקנאו, ) כ

דמשמע מלשונו, דלהא מילתא לחוד אמרינן דקנאו. הפני יהושע, וכו׳. כתב 

. וביאר הפני יהושע (שם) בד״ה נעשה שינוי(סה:)  רש״י לעיל וכן כתב

והגזלן לא שינה בה מידי,  דסובר, דכיון דהאי גוונא שינוי הבא מאיליו הוא,

לא מסתברא שיהא חוטא נשכר, ומחוייב להשיב הגזילה עצמה, ולא קני 

ליה אלא לענין דאם טבח ומכר אינו מתחייב בד׳ וה׳. ולא דמי לשאר שינוי 

מעשה, שהגזלן גופיה עשה השינוי וטרח בו. מיהו הקשה, דהכא איירינן 

ועלה קאמר ״לאתויי הא  אמתניתין דכל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה,

שיישב הלשון לתוס׳ יו״ט, דרבי אילעא״, והא בגזילה לא שייך ד׳ וה׳. וציין 

קצת. והאריך להוכיח שם (לעיל סה:), דפשטא דהש״ס משמע דהוי שינוי 

 גמור לכל דבר. וסיים, דכך היא דעת כל הפוסקים מלבד רש״י.

תמה בחא. גמ׳, אתא לקמיה דרב נחמן אמר להו זילו שומו ליה ש) כא

(בבא מציעא ח״א סימן לט ענף י), למה ישלם השבח, דאין לו בדברות משה 

(צז.), בנחית וכדלקמן לשלם אלא שכרה כפי שעולה לשכור שורים בשוק. 

לספינה דחבריה וקיימא לאגרא. ותירץ, דיש לפרש, דמיירי במקום שאין 

ר משכירין כלל תורי למלאכה, ולכך אין שייך לשום כלל לפי שיעו

צג.) שהשכר לאמצע. כתובות השכירות, ודומה לדין שניים שהטילו לכיס (

(אות קיג) תירץ, דהתם, כיון דהספינה קיימא לאגרא ונחית ובקובץ שיעורים 

אדעתא דאגרא, הוי כאילו שכרה מדעת הבעלים, וכמו בדבר העומד לימכר 

) צח.בבבא בתרא דאפשר לכל אדם לקנותו שלא מעדת הבעלים, (כמבואר 

וכיון דהספינה נקנית למשתמש אין לבעלים חלק בריוח שבא על ידי 

ההשתמשות. אבל בגזל תורא בלא קניני גזילה, הרי הוא משתמש בשל 

אחרים,  וכיון דהשבח בא עלי ידי השור והקרקע, שניהם שותפים בהשבח. 

 (דמאי פרק ו הלכה ב).מהירושלמי והוכיח כן 

(חו״מ  הב״ח כתב לא אשבח. גמ׳, אמר ליה רבא תורי אשבח ארעא) כב

שס״ג סק״ב), דדווקא הכא, משום דארעא נמי אשבח משלם פלגא, אבל אם 

ובכובע ישועה רכב עליה או נשא בה משא או דש בה משלם כל השבח. 

תמה, למה אין מנכים גם טירחת הגזלן בחרישה ובזריעה. עוד תמה, דאין 

עא איכא נמי שבח זה שיעור פלגא ופלגא מדוייק, שהרי בכלל פלגא דאר

(ח״ב בשו״ת זית רענן הזרעים, שהוא רבה על שבח החרישה וזריעה. אמנם 

יו״ד סימן טז סק״א) כתב, דמכל מקום משערים בפלגא ופלגא, דכן מוכח 

(ק:) בשטף נהר זיתיו, דחולקים בשווה אף שאין בבא מציעא במתניתין 

 ההפסד שווה.

בנתיבות במשפט, הקשה מתני׳, עבדים והזקינו משלם כשעת הגזילה. ) כג

(יב:) דהחובל בעבדו של חבירו נותן בגיטין (סימן שסג סק״ב), הא מבואר 

שבתו לרבו, ואמאי בגוזל עבדו של חבירו לא יתן השבת לרבו, הא דמי 

(פה:) דאיכא חיוב שבת. ותירץ, דהא לעיל להדקיה באנדרונא, דנתבאר 

ל מלאכתו, דמהאי דהחובל בעבד חבירו משלם שבת לרב, אינו משום ביטו

טעמא ודאי פטור כמבטל מלאכת שורו וחמורו. אלא, דעיקר חיוב החבלה 

הוי לעבד עצמו, כיון שחייב במצוות, ורק מדין מה שקנה עבד קנה רבו זוכה 

האדון בשבתו, והכא איירי שלא אהדקיה באנדרונא, אלא הניחו לנפשו, 

 (כתובות סימן לו) ובחידושי הגר״ש שקאפדאין לו חיוב כלפי העבד עצמו. 

(סימן כד, אות ו׳) הקשו עליו ויישבו באופן אחר, דגוזל עבד ובדברי יחזקאל 

לא חשיב חובל ומזיק כלל, כיון שלא נתכוין להזיק לעבד אלא תפסו 

להנאתו, ורק אם אהדקיה באנדרונא שלא להנאתו ולגוזלו, אלא כדי 

 להפסיד לבעלים, חשיב חובל.

(חו״מ שס״ג סק״ג), דלאו דווקא הש״ך כתב ו׳. מתני׳, עבדים והזקינו וכ) כד

הזקינו, אלא הוא הדין אם נשרפו ואינן בעולם כלל, פטור למאן דאמר עבדא 
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כמקרקעי דמי, דכיון דכמקרקעי דמו ואינם נגזלים הריהם כמו שנשרפו 

(בהשגות פ״ט מגזילה ה״א) נחלק בזה שהראב״ד ברשות הבעלים. והביא, 

העבד תחת ידו, חייב הגזלן. והוכיח, מהא  על הרמב״ם, וכתב, דאם מת

(לז:), דיש יאוש בעבדים מקרא ד״וישב ממנו שבי״, וסובר בגיטין דמבואר 

הראב״ד, דכשם שיש יאוש בעבדים הוא הדין דנגזלין, ובמקום שאין הגזלן 

יכול לומר הרי שלך לפניך, חייב. והש״ך (שם) דחה ראייתו, וציין לדברי 

שכתב, דדין יאוש בעבדים אינו אלא בכיבוש (שם),  הרשב״א בגיטין

מלחמה, דהרי אפילו בקרקע מהני חזקת מלחמה, וכדהוכיחו (שם) מהא 

 דעמון ומואב טהרו בסיחון, אבל לשאר דברים עבד דינו כקרקע.

השיטה ביאר מתני׳, רבי מאיר אומר בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך. ) כה

מאיר דעבדא כמקרקעי דמי,  דכיון דסובר רבירבנו יהונתן,  בשםמקובצת 

חשיב כאילו הזקין העבד ברשות בעלים, ושייך לומר בו מזליה דנגזל גרים. 

אבל רבנן סוברים, שעבד כיון שהוא מיטלטל, דומה יותר למטלטלים, ולכך 

 אומרים שמזלו של הגזלן גרם להפסד, וחייב כשעת הגזילה.

דוקין שבעין. במום שאין ניכר כרש״י ד״ה שנפסלה מעל גבי המזבח, ) כו

(אות ו) כתב, דיש לגרוס ״אף על פי שניכר כדוקים שבעין ובהגהות הב״ח 

רש״י בד״ה (אות קיד), שהוקשה לו מדברי הקובץ שיעורים פטור״. וביאר 

, שכתב הטעם שפטורים, משום שכל בהמה לאו למזבח קיימא, פטורין

ח קיימא, וקשה, דאם כן אפילו במום הניכר צריך להיפטר כיון שלאו למזב

כתב, ד״ה בדוקין שבעין (עט.) שברש״י מנחות על כן הגיה. אמנם הביא 

שבתוס׳ גיטין דהוי מום עובר ואינו ניכר, ודלא כמו שהגיה הב״ח. והביא, 

כתבו, דמהאי טעמא דסתם שוורים לאו למזבח קיימי, ד״ה בדיני אדם (נג.) 

ניכר]. היזק אינו [כלומר דאף שניכר בגוף הבהמה  מיקרי היזק שאינו ניכר,

בשינויא בתרא. ד״ה הא קמ״ל, (צח.) בתוס׳ לקמן וכתב, שכן מבואר 

(שס״ג א בהגה״ה אות ב), תירץ תמיהת הב״ח, דלמאן דלא ובתרומת הכרי 

דאין דינא דגרמי אין שייך לחייב כל מזיק משום שפחתו דמיו לימכר בשוק, 

רמי. אלא, דמכל דחסרון שוויות חפץ אינה חסרון בגופו, ואין זה אלא ג

מקום משערים החסרון שהגיע לבעל החפץ עצמו לפי הפחת בשוק. ולכך, 

אף שפחתו דמיו לימכר בשוק על ידי שצרם אזנו, מכל מקום כיון דסתם 

שוורים לאו למזבח קיימי אי אפשר לשער לפי פחת זה את חסרון הבעלים 

ר, שמפסיד אף בגופו, ושוב הוי היזק שאין ניכר. ואתי רש״י למעט מום הניכ

בבהמת חולין למכרה בשוק לאכילה או חרישה, דפיחת נמי בגוף הבהמה 

 ולא רק בשוויות, ואין יכול לומר הרי שלך לפניך.

בשם  הרשב״אכתב גמ׳, אמר ליה לא אמינא לך לא תחליף גברי וכו׳. ) כז

דהא אתי להודיענו, כמה היו זהירין להגיד השמועה מפי רבינו חננאל, 

בותיו, וכי כל דבריהם אינן אלא בקבלה ברורה, ממי שראוי שקיבל אותה מר

 לקבל שמועה מפיו.

דמיירי דקיימא הרשב״א, כתב גמ׳, זה אומר איני יודע וכו׳ יחלוקו. ) כח

באגם או בסימטא, דאי איתא ברשותא דחד מינייהו בחזקתיה מוקמינן לה, 

 (ק.), דלרבנן ברשותא דמרה קמא. בבבא מציעאוכדאיתא 

אבל אין לפרש וכו׳ דהא רבי מאיר תוס׳ ד״ה המחליף פרה, בתוה״ד, ) כט

שכוונתם לדחות פירוש הרשב״א, קתני לה ורבי מאיר לא מקיש וכו׳. ביאר 

, דאין לפרש דלהכי נקט גבי פרה ״מחליף״ כיון שאין רש״י ד״ה המחליף

נקנה בכסף אלא במשיכה, מה שאין כן שפחה שהוקשה לקרקע. כיון, דלרבי 

אף שפחה לא הוקשה לקרקע, שהרי סובר שנשבעין על העבדים, אף  מאיר

דעל הקרקעות אין נשבעין. מיהו כתב הרשב״א, דיש לדחות, דמודה רבי 

(כב:) ״עבד כנעני בקידושין מאיר דלענין קניין הוקשו לקרקע, וכדתנן סתמא 

נקנה בכסף בשטר ובחזקה״, ולא לכל דבר השווה אותם רבי מאיר 

 למטלטלין.

בחידושי וכיון דלא מקיש לענין שבועה הוא הדין לענין קנין. תמה בא״ד, ) ל

אמאי הוצרכו התוס׳ לדחוק, דהא דנקט בשפחה מוכר ובפרה הגרע״א, 

מחליף, דאורחא דמלתא נקט. ולא ביארו, דבעבד לא שייכא התקנה דמעות 

לא יקנו במטלטלין, משום נשרפו חיטיך, דהעבד יברח מהאש, ועוד 

להצילו ממיתה. ותירץ, דיש להוכיח מהכא, דבכל מקום תקנו דמחוייבים 

דמעות אינן קונות, אפילו במקום דאין שייך עיקר טעם התקנה, וכן כתב 

 (חו״מ סימן צח סק״ט).הש״ך 

אומר ר״י שהוא מפרש תוס׳ ד״ה והלה שותק זכה בה, בסוה״ד, ) לא

דלהאי הרשב״א, דשתיקה כהודאה דמיא ולא כאומר איני יודע. ביאר 

שינויא יש לפרש, ד״שותק״ אין הכוונה שטוען שמא, אלא שותק לגמרי. 

דרב , תירץ עודרי״ד  ׳ובתוסוכיון דאין טוען אפילו שמא, חשיב כהודאה. 

נחמן לא אמר דלאו ברי עדיף, אלא אליבא דרבנן דמוקמי ממונא בחזקת 

מרא קמא. אבל אליבא דסומכוס דסבר דכל ממון המוטל בספק חולקין, הוא 

ובקובץ  ין דהטוען ברי אפילו נגד חזקת מרא קמא עדיף, והדין עמו.הד

(צז:) הקשו מהאי דינא למאן דאמר דבבא מציעא  תמה, (אות קכב)שיעורים 

״לאו ברי עדיף״, אף דמתניתין דהתם אזלא אליבא דסומכוס, דהרי בשניהם 

 אומרים איני יודע, איתא דיחלוקו.

 

 
כתב א כמקרקעי דמי וכו׳ ברשותא דמריה קאי. גמ׳, ואי סלקא דעתך עבד) א

דיש להוכיח מכאן שאם תלש אדם פירות מקרקע שגזל, חייב רי״ד,  ׳התוס

להחזירם לבעלים, ולא קנאם ביאוש בעלים אף כשהם תלושים. שהרי 

מלאכת העבד אינה עומדת על גופו והוא כפירות תלושין, ואמרו דכיון 

 דעבדא כמקרקעי לא קני למעשה ידיו.

גמ׳, אנא כרבי דניאל סבירא לי וכו׳ אלמא ניחא ליה דלא ליסתרי ) ב

דמה שהוצרך לטעם דניחא ליה וכו׳, משום הפני יהושע, כתב עבדיה. 

דמפשטא דמילתא דרב דניאל הוי משמע, דנהי דפטור מתשלומין משום דזה 

נהנה וזה אינו חסר, מכל מקום לכתחלה אסור לעשות כן, דלא גרע משואל 

לכך מסיק, דעל כרחך טעמא דרב דניאל, משום דניחא ליה  שלא מדעת.

 דלא ליסתרי עבדיה, וממילא ליכא צד איסור אפילו לכתחילה. 

דלא אמרינן דניחא ליה הראב״ד, כתב גמ׳, ניחא ליה דלא ניסתרי עבדיה. ) ג

וכו׳ אלא בתוקף עבד חבירו בתורת שאלה, אבל בתוקפו על מנת לגוזלו לא 

ות לו שכר. וכן בדר בחצר חבירו על מנת לגזלה צריך ניחא ליה, וצריך להעל

פליג, דאפילו נטלה על מנת לגוזלה אין  הרשב״א להעלות לו שכר. אבל

צריך להעלות לו שכר, דמכל מקום טען לו מה חסרתיך. והוכיח, מדאיתא 

(כא:), דהשוכר בית מראובן ונמצא שגזלו ראובן משמעון, אי קיימא לעיל 

עון, ואי לא קיימא לאגרא אין מעלה שכר, אף לאגרא מעלה שכר לשמ

 שראובן גזלו משמעון ושמעון קפיד אגזילתו.

אמרו במקצת המקומות  ה טעםמדצריך בירור  גמ׳, שם. כתב הרשב״א,) ד

 ,דלכל דיני שומרין הן כקרקע ביאר,ו .שהן כקרקע ובמקצת שהן כמטלטלין

(נו:), ומרבינן בבא מציעא בוכדאמר  ,קראי בכללי ופרטי משום דדרשינן

 , לכךמקצת נמי מהתם נפקאבשבועת מודה כיון ד, ולעבדים מכעין הפרט

מה שהוא מדאורייתא עשאום  אף לכל ,והלכך .אף לשבועה כמקרקעי דמי

והתנחלתם ״שהכתוב הקישן לשדה אחוזה דכתיב  ,וכן לענין קניה .כקרקע

וכן  ,פרוזבולאבל למילי דרבנן כגון  .):(כב קדושיןב יתאוכדא ״אותם וגו׳

אן ואפילו למ ,שעבודא לאו דאורייתא אמרדאן לגבות מן היתומים למ

הואיל וניידי  ,דאורייתא תיקנו שלא לגבות מהן מן היתומים שעבודא אמרד

התוס׳ (פרק ט סימן ו׳). וכן כתבו הרא״ש . וכן כתב כדרך שתקנו במטלטלין

פן אחר, דלענין (שס״ג סק״ב) ביאר באו הש״ךאמנם ד״ה אנא. (יב.) לעיל 

גביית בעל חוב וכן לענין פרוזבול תלי בסמיכות דעת, וכיון דעבדים יכולים 

 לברוח לא סמכה דעתיה.

ומיהו אפילו דבר שהיה משאילו וכו׳ אם נכנס תוס׳ ד״ה הלוהו, בתוה״ד, ) ה

(בסימן ח), דכיון דשלא ברשות הרא״ש שלא מדעת חבירו חייב. ביאר 

 עושה, נראה שסומך על הלואתו שחייב לו ומחזי כריבית. 

כיון דאיכא  הרשב״א, הקשהגמ׳, ושמואל אמר אינו נוטל אלא פחתה. ) ו

דכל  (כ:), לעיל וכדאיתא .אמאי אינו משלם כל השכר ,שהוא פחת כל

(הובא  הרמ״ה. [אמנם תא מעלה שכר שלםידאשי דאיכא שחרוריתא
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מוקי יוסף לעיל ט. מדפי הריף) פליג, דאין מגלגלין עליו את הכל ואין בנ

(חו״מ שסג ז סקכ״א). וכן כתב  ביאור הגר״אמשלם אלא מה שחיסר, ועיין 

(פ״ג מגזילה ה״ט), הרמב״ם (תניינא חו״מ סימן כד), בדעת  הנודע ביהודה

 רימיי הכאוכתב, דאין לתרץ, ד .שלא הזכיר הדין דשחרוריתא דאשייתא]

אין לו ״, דהא אמר שמואל ולכך עדיף ליטול פחתה בשפחתה יתר על שכרה

השער המלך וביאר  שיש לחלק בין קרקע למטלטלין.ותירץ, , ״פחתה אלא

(פ״ג מגזילה ה״ט), דבקרקע שאינה נגזלת, נמצא דכל השמושים נעשו בשל 

הנגזל ומגלגלין עליו את הכל, אבל במטלטלין דנגזלים נמצא שנשתמש 

(סימן כ סק״א)  והחזון אישו, ואינו מחוייב לשלם לבעלים שכר שימושו. בשל

ביאר, דקרקע, כיון  שאי אפשר להבריחה ממקומה, מסתמא ניחא להו 

לבעלים שירד וישלם להם שכר על שימושו. אבל במטלטלין דאפשר 

להבריחם, לא ניחא לבעלים שיטלם אפילו בשכר, דחוששים שמא לא 

 וישלם  הפחת. ועיין מה שביאר עוד.  ישיבם, ודעתם שיחזיר

מסתמא כי נחית לה אדעתא דאגרא נחית וכו׳. רש״י ד״ה עביד לאגרא, ) ז

(שסג ה), דנראה לדייק מלשון רש״י, שבא ליישב קושית  בתרומת הכרי כתב

הרשב״א [המובא באות הקודמת], באופן אחר. דמשמע מדבריו, דבלא 

ותא. דהיינו, שרוצה הבעלים עבידא לאגרא מסתמא נחית לה אדעתא דגזלנ

להשתמש בה בעצמו, ותקפו זה ונטלה ממנו בעל כרחו, דודאי הוי גזלן. 

 ואמרינן דכל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה ואינו נוטל שכרה כלל.

(חו״מ שסג),  הטורכתב  גמ׳, הא דעבידא לאגרא הא דלא עבידא לאגרא.) ח

דבלא עבידא לאגרא אפילו נחית לה אדעתא דאגרא אינו משלם אלא 

פחתה, דכיון שאין בדעת הבעלים להשכירה, המשתמש בה הוי גזלן, וכל 

, (גזילה סימן טז)המחנה אפרים הגזלנים משלמים כשעת הגזילה. והביא 

ב לד: מדפי הריף) פליג, והוכיח, ממה שכת בנמוקי יוסף(הובא דהרמ״ה 

דבלא עבידא למיגר ונחית אדעתא דאגרא, פטור, מטעם דחשיב זה נהנה 

וזה אינו חסר, מבואר, דלא מיפטר אלא מטעם דלא חיסר, אבל במקום 

שחיסרו מיחייב בשכרה ואין דינו כגזלן. וביאר, דהטור דייק דבריו, ממה 

שתירץ הש״ס ״הא והא בדקיימא לאגרא וכו׳״, ולא תירץ ״הא והא בדלא 

לאגרא״ ובנחית אדעתא דאגרא וחיסרה מעט, מגלגלין עליו את הכל.  קיימא

ומשמע, דבלא קיימא לאגרא אפילו נחית אדעתא דאגרא מיקרי גזלן, ואינו 

(אות ו), אינו דיוק,  לעיל משלם שכרה. אמנם כתב, דלשיטת הרמ״ה הובא

. דבחיסרו מעט לא אמרינן דמגלגלין עליו הכל, ולכך לא הוי מצי לשנויי הכי

(סימן י), שתמה על דברי הטור מגוף הסוגיא, וביאר  בים של שלמהועיין 

 באופן אחר.

פחת מיירי באי  הראב״ד, הקשה גמ׳, הא דנחית לה אדעתא דגזלנותא.) ט

 יםאלא נוטל ,אין שמין לגנב ולגזלן(יא.), דלעיל הא אמרינן  ,נויידאית ביה ש

פחתא דלית ביה שינוי ואי ב ,דשינוי קונה ,ספינה מעליא מיםהשברים ומשל

 חשיבכיון דלא דליהוי ככחשא דהדר  ,משלם פחתא אמאי ,דלא קני ליה

חוזר כיון דותירץ, דשאני דין כחשא דהדר, דשינוי אומר לו הרי שלך לפניך. 

דהאי  . עוד תירץ,משלם ,לא הדרהפחת ד אבל ספינה ,משלם ינוא לקדמותו

 אלא ,זלה ממשולג כויןמיירי דנת לא ״דנחית לה בתורת גזלנותא״דאמר 

דאף על גב  ,כשואל שלא מדעת ידהו ,להשתמש בה חנם ולהחזירה לו

מיהו, לענין דין  ,מלאכה ולכל אונסין דמשוינן ליה כגזלן לענין מתה מחמת

ואפילו בפחתא דאית ביה שינוי שמין לו השבה אין דינו כגזלן אלא כשואל, 

דקאמר  הלשון משמע. וכן כולי האי דלא קנסינן ליה (שם),כדלעיל שברים 

, אלא בשנשבר או מת ,דלא אמרו אין שמיןעוד תירץ, . ״ ולא הגוזלהתוקף״

ואין  ,שמין למלאכתו אף בגזלן ראויאבל ב ,דאין ראוי למלאכה ראשונה

קכה) מה שביאר בדברי  -(קכג בקובץ שיעוריםועיין משלם אלא פחת בלבד. 

 הראב״ד.

פסלתו מלכות ורב יהודה אמר פסלתו  גמ׳, אמר רב הונא נסדק וכו׳ נפסל) י

ובקובץ שיעורים , בחידושי רבי מאיר שמחהביארו מלכות נמי היינו נסדק. 

(אות קכח), דנחלקו רב הונא ורב יהודה בגדר הדין דהיזק שאינו ניכר. דלרב 

הונא כיון דאי אפשר למשש הפסול, אף דניכר לכל, שמטבע זו פסולה, לא 

דה פליג, דכיון דניכר לכל, חשיב היזק ניכר. חשיב היזק ניכר. ורבי יהו

בשינויא קמא, דאפילו ד״ה הא קמ״ל (צח.) תוס׳ לקמן וביאר, דזו כוונת 

בצורם אוזן דמינכר הצרימה, מכל מקום מטעם דסתם שוורים לאו למזבח 

ד״ה  (ק:)התוס׳ לקמן קיימי לא מיקרי היזק ניכר, וכסברת רב הונא. אולם 

דאף במונח השרץ על גבי טהרות לא מיקרי היזק  שכתבו,חייב באחריותו 

ניכר, דמי יודע אם הוכשרו. מוכח דסברו, דאם ידוע וניכר בגוף הדבר 

ההיזק, אף דההיזק עצמו הוא היזק דיני ורוחני, חשיב היזק ניכר, וכסברת 

 רבי יהודה.

 

 
(סימן קיא), דהא המרדכי כתב גמ׳, נותן לו מטבע היוצא באותה שעה. ) יא

דלרב אינו יכול לתת מעות שלוה, היינו דווקא בשהוציא מעות המלוה, אבל 

(סימן יז סקכ״ו) ובחזון איש כל שלא נשתמש בהם יכול להחזירם בעצמם. 

לוה, אף על גב דלא שכתבו, דבִמ התוס׳ ד״ה המלוה, תמה על דבריו, מדברי 

 ה ניתנה. אמנם מדבריהוציא המעות, כמי שהוציא דמי, שהרי מלוה להוצא

משמע כדברי המרדכי, שכתב ד״ה להוצאה ניתנה, (מז.) רש״י בקידושין 

ולא כתב דקנאה מייד. ועיין בחזון איש שביאר דברי , רשאי להוציאהדהלוה 

 המרדכי באופן אחר.

הלוהו מעות סתם  המלוה את חבירו, בתוה״ד, (בעמוד א׳)תוס׳ ד״ה ) יב

(סימן יז סקכ״ג), דניתן להתנות על החזון איש מעות שהלוהו יפרע לו. ביאר 

מלווה בב׳ אופנים, או שיחשב שמלוה לו מטבע ויפרע מטבע, דבהא אם 

נפסל תו לא חשיב ״מטבע״, או דאפשר שיחשב כמי שהלוהו סאה בסאה, 

דשרי כשיש לו מאותו המין בבית, ובהא אף אם נפסל יכול לפרוע מאותו 

לו לרב, דלא מהני מה שיכול להוציאו המין, שאין זה אלא כהוזל. ואפי

במקום אחר, דמכל מקום טוען הלווה למלוה, גם אילו היה ברשותך היה 

(קכא), דכיון דאף בלא הקובץ שיעורים נפסל. ומה דחשיב ליה כהוזלו, ביאר 

הצורה יש שווי לנסכא, דמי להוזלו. וכתב דלפי זה, שטרות שלנו שאם 

רומה ונטמאת וחמץ שעבר עליו הפסח, נפסלו אין להם שווי כלל, דמי לת

 ואין יכול לפרעם אפילו הלוהו סתם.

(פ״ד ממלוה הי״ב), לא חילק בין הלוה סתם לפירש. הרמב״ם שם.  בא״ד,) יג

פליגי ארש״י ותוס׳, ולדבריהם,  , דהרי״ף והרמב״ם(שם)המגיד משנה וכתב 

ו שחכמי הדורות חלקהמאירי, אין לחלק בין סתם מלוה להתנה. וכן כתב 

, ׳(דיני ריבית סימן כו), תמה על שיטת התוסוהמחנה אפרים בזה על התוס׳. 

דאם אין ההלואה מחייבת אלא מטבע שלוה ואפילו שנפסל פורע ממנו, אם 

כן מה מועיל התנאה בפירוש לחייבו יותר כמטבע היוצא באותה שעה, והרי 

 מה:), דהזהב קונה את הכסף, כלומר שמשיכת(בבא מציעא קיימא לן 

מטלטלין מחייבת כסף, אבל הכסף אינו קונה את הזהב. וכתב, דהוא ראיה 

לשיטת הרמב״ם, דאפילו בסתמא מתחייב לפרוע כשיעור מטבע היוצא 

(המובא באות הקודמת) אתי שפיר דברי  החזון אישבאותה שעה. [ולדברי 

, דכשהתנה עמו על מנת שישיב מטבע, נעשה כהלוה סאה בסאה ׳התוס

דאין  ׳ונתחייב בשוויות. אבל כשלא התנה, סברו התוסשעשאה דמים, 

 מתחייב בשוויות אלא במטבע, ולרמב״ם אף בשלא התנה מתחייב במטבע].

הפני ונראה דרב ושמואל סברי כרב הונא דלעיל וכו׳. כתב בא״ד, ) יד

דין זה לפלוגתא דרב הונא ורב חסדא,  ׳ממה שדימו התוס דמבואריהושע, 

רעו אפילו במטבע שנפסל לכל העולם, ואינו דבהלוהו מעות סתם יכול לפ

על יוצא כלל. וביאר, דדייקו כן, מהא דנקט רב בלשון ״המלוה את חבירו 

״, ומשמע, דאפילו לרב דאין יכול לתת מטבע היוצא במלכות אחרת המטבע

ואין מקפידים, לא מיירי אלא בשהתנה להלוות על המטבע דוקא. וכן 

(סימן יז בחזון איש  ועיין עודשב״א. בחידושי תלמיד הרא״ש והרמבואר 

  סקכ״ג), שהוכיח כן מגוף הסוגיא.

אף על פי דרב הונא מדמה מטבע שנפל לתרומה ונטמאת וכו׳ בא״ד, ) טו

(סימן יז החזון איש והא פשיטא דאין לווה יכול לשלם תרומה טמאה. ביאר 

סקכ״ב), דאם בשעה שלוה היו שני סוגי מטבעות, אחד חדש היוצא עכשיו, 



 

 

 ט

 

 ט

ואחד שנפסל ויוצא במישן, ולוה מטבע אחד החדש, אינו משלם אלא מטבע 

שלוה. וכל הנדון הוא בשנפסל אחר הלואה, והיינו טעמא נמי דבלוה תרומה 

טהורה אין יכול לומר הרי שלך לפניך, דמה שנגע שרץ בתרומה זו אינו 

מאורע בתרומה הכללית, ורק דאינו מין שלוה אלא מין אחר קיים. ומה 

ין כן במטבע ונפסל, דאותו מטבע עצמו אילו היה ביד המלוה גם היה שא

 נפסל בהכרח, נמצא דבגוף המטבע שלוה אירע הפסול.

 אמר רב נחמן מסתברא מלתא דשמואל דאית ליה אורחא למישן.גמ׳, ) טז

דמה שדימה דין פרעון לדין מעשר שני, אף דהכא הראב״ד והרשב״א,  ביארו

ילו במעשר שני תליא בדין מטבע דכתיב תלוי בתנאי שהתנו בינהם, וא

בקרא  (דברים יד כה) ״וצרת הכסף״. דמכל מקום, סבר רבא בטעמו של רב 

שאין לו דרך לאותו מקום  או ,דכל שאינו ראוי לו באותו מקום שהוא נחמן,

(סימן יז סקכ״ה)  והחזון איש אין טבעו חשוב ליקרות מטבע. ,שהוא יוצא בו

, דכיון שהתנה המלוה שיפרע לו מטבע, סתמא ביאר עוד, דסבר רב נחמן

דמילתא כל שנוח לו להשתמש בה, כגון שאין מלכויות מקפידות ויכול 

ליתנו כאן לבני מדינה אחרת, או אפילו במקפידות ואית ליה אורחא למיזל 

 למדינה אחרת, חשיב פרעון מטבע כמו שהתנה.

ראב״ד, ה הקשהגמ׳, איתיביה רבא לרב נחמן אין מחללין וכו׳. ) יז

הא ד ,לרב ליקשי מינהד כל שכן אדמקשי מינה לרב נחמן אליבא דשמואלד

 . ותירץ,היוצא מטבע לתת חייב אפילו אית ליה אורחא למישן דעת רבל

משום  ,דטעמיה דרבתירץ, עוד  .דרב תנא הוא ופליג ,לא קשיא ,לרבד

סתמא דמלתא למטבע היוצא לו , דכל מאן דאתני במטבע סתם יהלבירא דס

 תנאו הוא דנותן לו מטבע היוצא באותה שעה.  ומשום ,אותו מקום קאמרב

קצת משמע דלא פריך אלא לרב נחמן וכו׳ ונראה  תוס׳ ד״ה אי הכי וכו׳,) יח

 הרשב״אלר״י דודאי אי לאו מילתיה דרב נחמן הוה אתי שפיר וכו׳. אבל 

מצי לומר דשמואל אפילו לית ליה אורחא למישן ילכשת כן,של כד פליג,

תירץ ובמאי ד .סברת המקשה ברייתא אברייתא נמי קשיא קאמר, לפי

 איפרקו להו כולהו ,לברייתא בתרייתא בשמלכיות מקפידות ובחשו יםוקומ

 .׳מה שכתבו על דברי התוס במהרש״א ובפני יהושע . ועייןקושיי

(סימן עד סקי״ב), לפי התומים הקשה  גמ׳, דלא בחשי ואי משכחי קפדי.) יט

שבכל עניני מטבע אמרינן ״דינא דמלכותא דינא״, קשה,  שיטות הראשונים

מה מהני הא דלא בחשי, הרי יכול המלוה לטעון דמכל מקום אסור להוציאו 

מחמת דינא דמלכותא, ולא יחשב פרעון. ותירץ, דלא אמרינן דינא 

דמלכותא אלא בדבר הנוגע לענין ממון, אבל פסלתו מלכות אין זה אלא 

(חו״מ סימן נח) דחה ובשו״ת חתם סופר גע למלכות. איסורא בעלמא ואינו נו

(בפ״ד ממלוה הי״ב ובפ״ד ממעשר  הרמב״םדבריו, ותירץ, דמהא דלא הזכיר 

שני ה״י), החילוק בין שמלכויות מקפידות לשאין מקפידות, מוכח שלמד 

הרמב״ם, דבאמת מצי הש״ס לדחויי האי חילוק מצד דינא דמלכותא, אלא 

מסיק, דבזמן שיד ישראל תקיפה, שרי לחלל אפילו על דבלאו הכי דחי ליה. ו

מעות שאינם במקומן, ולענין מלוה תלי בדאית ליה אורחא להתם, ולא דמי 

 לדין מטבע דמעשר שני.

בזמן שיד ישראל דהראב״ד,  ביארגמ׳, כאן בזמן שיד ישראל תקיפה וכו׳. ) כ

טורח  היהו ,אפילו אותם שבחוץ לארץוהיו כל ישראל עולין לרגל  תקיפה

יכולין לחלל אלא על  ואינן ,ם שהיו מרוביןיהשם מעשרותללהוליך להם 

לפיכך תקנו שיהו כל המטבעות יוצאות  ,המעות שיוצאות במקומן

ולא היו עולין כי  ,העולם תקיפה מעטים היו שיד אומותכאבל  .בירושלים

בשיטה  אם אותם שבארץ ישראל ולא היו צריכין לאותה תקנה. אבל

לא היו בזמן שיד ישראל תקיפה ביאר טעם התקנה, ד הרמ״הבשם מקובצת 

טורח להעלות את הפירות מחוץ לארץ לארץ  איןו הדרכים משובשות,

 תקיפה והדרכים םאבל בזמן שיד , ולא תקנו.ולחללן על מעות ארץ ישראל

לחללן ויש טורח וסכנה להעלות את הפירות מחוץ לארץ לארץ  ,משובשות

  .על מעות ארץ ישראל

גמ׳, מטבע של אברהם אבינו זקן וזקינה מצד אחד בחור ובתולה מצד ) כא

 דהכונה ליצחק ורבקה. וכתב רש״י בד״ה בחור ובתולה, פירשאחר. 

(בחידושי אגדות), דיותר נראה לפרש דכל המטבע על שם הנס,  המהרש״א

יג), ״ואדוני זקן, ואני -שאחר שנעשו זקנים כמו שכתוב (בראשית יח יב

זרו לימי הנעורים. דהיינו, שנעשו הם כבחור ובתולה כמו שכתוב ח, זקנתי״

 . התורת חיים ״אחרי בלותי היתה לי עדנה״. וכן ביאר

ונראה לא שהיה בו צורת  תוס׳ ד״ה מטבע של אברהם אבינו, בתוה״ד,) כב

בשו״ת זקן וזקינה וכו׳ דאסור לעשות צורת אדם אלא כך היה כתוב וכו׳. 

קע), הוכיח מדבריהם, דאפילו בצורה שוקעת  (חלק א׳ סימן שאילת יעב״ץ

אסור לעשותה, מדלא תירצו דהכא מיירי בשוקעת. אמנם כתב, דבציור על 

 ידי צבע שאינו ניכר במישוש היד, דעת רוב הפוסקים להתיר.

 הרשב״אאליבא דרב דאמר וכו׳. ביאר רש״י ד״ה והוסיפו עליהם מהו, ) כג

פו אין נותן לו מטבע היוצא אלא דבריו, דלשמואל, בין הוסיפו בין לא הוסי

למטבע שהלווהו. וכתב דלא נהירא, דהרי קיימא לן כשמואל בדיני, ואיך 

בעי דלא כהלכתא. לכך ביאר, דלעולם אליבא דשמואל קבעי לה ובדלית 

ליה אורחא למישן, או בשמלכויות מקפידות ובחשי, ואי אפשר להוציאו 

ביאר עוד, דהכא מיירי כשאין שע והפני יהו(סימן יב). הרא״ש כלל. וכן כתב 

 מטבעות הראשונות מצויין כלל, לכך בעי לה בסתמא.

(ערך תרט) הערוך ביאר גמ׳, ואפילו כי נפיא וכו׳ ואפילו כי תרטיא. ) כד

דנפיא היינו נפה, ונתכוין לשאול אפילו אם הגדילו הסלע כשיעור נפה, 

ה. מדפי (לובנמוקי יוסף ותרטיא ביאר הערוך שהוא משקל רובע הקב. 

כמידת רובע. עוד הביא בערוך, שיש שפירשו,  הריף) ביאר, דהוא סלע הרחב

״תרטיא״ מלשון ״שלש״ שאפילו הוסיפו על המטבע פי שלש וכי לא יחשב 

 ריבית.

(לה. דהרי״ף (פרק ט׳ סימן יב), הרא״ש  כתב גמ׳, והא קזיילין פירי.) כה

המטבע, דאם  מדפי הרי״ף) פסק, דהוא הדין למלוה את חבירו ופחתו מן

פיחת יותר מהשיעור המבואר בסוגיין, או נתייקרו הפירות, לא חשיב פרעון, 

פליג, דדווקא בהוסיפו דהראב״ד אלא בשיפרע כשווי המטבע הישן. והביא, 

על המטבע הוא דאמר הכי, משום דמיחזי כריבית, אבל בפיחתו לא, 

וכתב שכתב, דהוי איסור ריבית. רש״י בד״ה והא וכדמשמע מפירוש 

 הרא״ש, דמסתבר כדעת הרי״ף דאית לן למיחש לפסידא דמלוה.

 

 
(לה. מדפי הרי״ף כתב גמ׳, אלא כי הא דרב פפא וכו׳ עד עשרה בתמניא. ) א

הרי״ף), דלמסקנא, אם הוזלו הפירות מחמת טיבעא, אפילו הוסיפו פחות 

, משיעור זה, צריך לנכות ממה שפורע כשיעור שהוזלו הפירות. ולהיפך

היכא דאפילו לא זיילין פירי, אם רווח מחמת חיסור המטבע כשיעור חומש 

דהוא חשבון השיעור דעשרה בתמניא, צריך לנכות משיעור הפרעון. ושיעור 

 (קסה, א). בטור ושלחן ערוךזה ביאר הרי״ף, דהוא חומש מלבר. וכן נפסק 

עור זה, (סימן יב), הטעם דלא חיישינן לריבית בשיהרא״ש ביאר גמ׳, שם. ) ב

משום דאם יבוא להתיך המטבע ולעשות ממנה נסכא, יפחות רווח החומש 

(יו״ד קסה סק״ד) הוסיף ובש״ך למה שיחסר מחמת ההיתוך ושכר הצורף. 

לבאר, דאף במטבע הישן שכיחי זוזים דנשחקו כשיעור זה, לכך לא חשיב 

ריבית. עוד ביאר, דמסתמא דעת הלווה, דאם ישתנה המטבע לא ינכה לו 

 כלום עד שיעור זה, ואדעתא דהכי הלוהו.

גמ׳, אמר רבה הזורק מטבע של חבירו לים הגדול פטור. הקשה הרמב״ן ) ג

אחר דקיימא לן כמאן דדאין  (קפה ב בהוצאת מ״מ),בקונטרס דינא דגרמי 

קשה, מה מועיל טעם הפטור משום דאמר ליה הא מנח קמך,  ,דינא דגרמי

מי גרע ממטמא במזיד דחייב, כדאיתא  ,וחייב. ועוד ,והרי גורם להפסידו

 ,, דנראין הדבריםד״ה פטור רש״י(נב:) וזה נמי מזיד הוא. והביא דברי בגיטין 

שכתב  ,הראב״דדמוכרחין לפרש הסוגיא בדאפשר להוציאו, ודלא כפירוש 

דאם אין  , וכמאן דנקיט ליה בידיה דמי.דפטורו מטעם דרואהו ומנח קמיה

הוי היזק ניכר דהרי הפסידו ממנו לגמרי. וראיה, מדהקשו על  ,יכול להוציאו

דברי רבה מהא דאין מחללין על מעות שאינם ברשותו וכגון שנפל כיסו 

לים, ובשלמא אי מיירי ביכול להוציאו על ידי בר אמוראה, אתי שפיר 



 

 

 י

 

 י

משום דעדיין אין המעות אבודין ממנו, אבל אי מיירי  ,הפירכא דאין מחללין

ול להוציאו וכל פטורא משום דרואהו וחשיב גרמא, לא דמי כלל בדאין יכ

למעשר שני, דהא פשיטא דאין יכול לחלל על מעות שאבודות ממנו לגמרי 

תירץ לקושיא ממטמא טהרות ובחידושי הראב״ד, אפילו בזמן שרואם. 

דבר תורה המטמא  ,נג.) גיטיןחבירו, דרבה סבר כרבי יוחנן דאמר שם (

דמחייב במטמא הוי קנסא,  ניכר לא שמיה היזק. ומאי נופטור, דהיזק שאי

דדווקא  ,כדי שלא יהא כל אחד הולך ומטמא טהרותיו של חבירו, וסבר רבה

קנסו, אבל הזורק מטבע אינו היזק שכיח  ,במטמא טהרות דהיזק שכיח הוא

 ולא קנסו בו.

דרבה סבר כרב הונא, דפסלתו מלכות בד״ה השף,  ׳התוספירשו גמ׳, שם. ) ד

הים של א הוי כנסדק, דאי הוי כנסדק, כל שכן דשף הוי כנסדק. ותמה ל

(סימן יז), הא לא פטר רב הונא אלא בפסלתו מלכות, ומשום דלא שלמה 

נשתנה מקדמותו, מה שאין כן ביין והחמיץ דנשתנה טעמו וריחו. ואם כן, 

הכא גבי שף אין לך שינוי גדול מזה, שהיתה לו צורה ועתה אין לו. ועוד, 

דהוי היזק הניכר וקרוי שינוי השם, וקנאו הגזלן. לכך ביאר, דנראה דאין 

להביא מכאן ראיה דרבה סבר כרב הונא, אלא הכא טעמיה דרבה משום 

גרמא בנזיקין, ואיירי דווקא בדלא שקליה בידיים ולא קנאו, אלא שהזיקו 

ייבו, במכת קורנס, דכיון שלא קנאו ליכא עליה דין גזלן, ומדין מזיק אין לח

כיון שלא חיסרו ונשאר כבראשונה, ומאי דבעי הניזק לשלם שכר לחדש 

צורתו כבראשונה, הווי גרמא, ומאי דלא חילק הש״ס הכא דמיירי בדלא 

הש״ך וכן כתב המרדכי. שקליה בידיים משום דסמך אדלעיל. וכן כתב בשם 

 (שפ״ו סקי״א) כתב, דכן מבואר מדבריובקצות החשן (חו״מ שפ״ו סק״ז). 

(שס״ג סק״ג), דהעיר דבדברי הרשב״א  בתרומת הכריבסוגיין. [ועיין הרשב״א 

המובא בשיטה מקובצת, איתא עוד, ד״ואף על גב דמשעת דאגביה מגזלי 

כל שעיקר גזליה, לענין חיוב השבתו אם זרקו לים או איבדו, מכל מקום 

ברכת שמואל , והכא לא חיסר כלום״. ועיין כוונתו אינו לגזול אלא לחסר

כתב, דאפילו בנטלו פטור. רי״ד  ׳התוס(בבא קמא סימן ה׳ סק״ב)]. אבל 

 כתב כדברי היש״ש. והראב״ן

(סימן יג.) דהלכה כרבה בזורק ושף גמ׳, שם. שיטת הראב״ד והרא״ש ) ה

מטבע ובצורם אוזן, כיון דהפטור בהם משום דהוי גרמא בנזיקין. ורק לענין 

כיון דטעם הפטור בהם משום דסבר כמאן שורף שטרותיו אין הלכה כרבה, 

הרשב״א דפטר בגרמי, וכיון דקיימא לן דבגרמי חייב אין הלכה כמותו. אבל 

כתב, דבכולהו טעמא דרבה משום גרמי ולא קיימא לן כוותיה, הרי״ף  בשם

(חו״מ שפו ס״א), השלחן ערוך (פ״ז מחובל ומזיק הי״א), והרמב״ם וכן דעת 

(סק״ב), בש״ך ) כהטור והרא״ש. ועיין שם (שםוהרמ״א פסק כהרמב״ם, 

 שהאריך בביאור השיטות.

הפני הקשה גמ׳, אבל שקליה בידיה מיגזל גזליה השבה בעי למיעבד. ) ו

כיון דמיירי דנוטלה בידו על מנת לאבדה למה יחשב לגזלן, הא דמי יהושע, 

(פרק ו׳ הלכה א׳), הירושלמי בשם בתוס׳ ד״ה פשיטא, למבואר לעיל (נו:) 

לש״ך וקא בנטלוה על מנת לגוזלה, אבל על מנת לאבדה פטור. וציין דדו

(חו״מ שצ״ו סק״א) הקשה כן, וכתב, דבהוציאוה כדי לאבדה אין פטורים 

אלא בנזקיה, אבל על הפסד גוף הבהמה חייבים. עוד כתב הפני יהושע, דלא 

לכל דבר אמרינן דחמיר היכא דנטלה בידו, דהרי הגוזל תרומה ונטמאת 

(צו:), ומאידך המטמא תרומה של לעיל לו הרי שלך לפניך כמבואר אומר 

(כב:) דבמזיד חייב, דכיון דלא מינכר, בגיטין חבירו בלא לגזלה, קיימא לן 

 והגזלן משיב בידיים מיקרי השבה. ועיין באות הבאה.

(כו:), דהזורק לעיל (חו״מ שפו סק״כ), דמה דמבואר הש״ך כתב גמ׳, שם. ) ז

ו תחתיו כרים וכסתות וקדם אחר וסלקן פטור הזורק, הוי כלי מראש הגג והי

דווקא בשלא נטלו בידו, אבל הגביהו בידו וזרקו נעשה עליו גזלן וחייב, 

(בבא קמא סימן ב סקי״ב) והחזון איש וכמבואר הכא דאם נטל בידו חייב. 

נחלק עליו, דהתם אפילו נטלו בידו פטור, וביאר, דבסוגיין דמשעת נטילה 

בע של חבירו על מנת לאבדה מיקרי גזלן מייד, ומה שאין כן התם החזיק מט

קו, היו תחתיו כרים וכסתות, אין זו הגבהה כיון דבשעה שנטל הכלי בידו וזרָ 

של גזילה, כיון שלא היה ראוי להפסד באותה שעה, והוי כנוטל כלי של 

 .חבירו על מנת להניחו ולשברו אחר כך במקל, דאינו נעשה גזלן בהגבהה זו

ביאר  .אדויי אבל אתא לידי השבה בעי מיעבד הוהני מילי דאדייגמ׳, ) ח

 ה,ובין לא אתא לידי הדוקא הכא מפלגינן בין אתא לידיד רי״ד, ׳התוס

אלא אומר לו הא מנחא קמך וגורם לו טורח או  ,מידי המהדר לי משום דלא

קורא  כיון דביטול הצורה ,אבל השף מטבע של חבירו .הוצאה לבר אמורא

והשבה הויא  ,פטור ,מידו ושף אותה בקורנס עשלקח המטבף א ,גרמא

וחסרון הצורה , כשמחזיר לו הכסף בלא צורה ואומר לו הרי שלך לפניך

מר דא ,וכן נמי השורף שטרו של חבירו דפטר .שחיסרו הוי גרמא בעלמא

 הדאתא לידי ףא ,בעלמא ומשלם לו ניירא ,ניירא בעלמא קלאי מינך יהל

והפסד  ,פטור ומיפטר בהשבת הנייר ה,והדר שרפי יהיה מינמתחלה וגזל

כיון  ,נמי הצורם אוזן פרתו של חבירו וכן .המנה שהיה כתוב בו הוי גרמא

הרי  וואומר ל ,שגזלה וצרם אזנה פטור יפל עף א ,דפסול המזבח קורא גרמא

 . ועיין לעיל אות ד׳ ועיין באות הבאה.מעליא היא דהשבה ,שלך לפניך

(סימן יז), דלאו דווקא מטבע, אלא הוא הדין כל המהרש״ל כתב גמ׳, שם. ) ט

 כלי כסף שפיחת צורתו והפסידו הוי כמטבע, דכל שלא חיסרו פטור. אבל

(חו״מ שפ״ו סק״ז) כתב, דדוקא במטבע דאינו אלא חיסור הצורה לא הש״ך 

הוא, חשיב היזק ושינוי, אבל בכלי, כיון דמעיקרא כלי הוי, והשתא לאו כלי 

 חשיב היזק ושינוי, לכך לא איירי רבה אלא לענין מטבע, וסיים בצריך עיון.

הרשב״א,  תמה מתיב רבא אין מחללין על מעות שאינן ברשותו וכו׳.גמ׳, ) י

חבירו לא פטרינן ליה  דזורק מטבע של ,מאי מדמה הא לההיא דאין מחללין

שקליה דכוחלול  ,בעי אהא אגבהיה השבה מעלי ,אלא משום דלא אגבהיה

 ותירץ, [שהרי צריך להפקיע הקדושה שבמעשר דהוי כממונו]. בידיה דמי

ולא מצי למימר ליה לך  הבידו בעי לאהדורי למרי כי שקליה ,גזל דלענין

 ,בחילול ןכין שאה מ .דאיתה במדי בעיןב ףוא ,למדי שהנחתיו שם וטול

 מצויות],, [במקום שאין סכנת דרכים ואיכא שיירות מעות במדי שאם יש לו

ובלבד שיהיו המעות יוצאות כאן  ,יכול לחללן על אותן מעות ,והוא כאן

צלולים מיהא שאפשר  במים ,וכאן, ובאדיי אדויי דלא בעי השבה מעליא

אלמא ממון הראוי לו  ,משום דיכול לומר לו הא מנח קמך ,פטור ,ליטלם

וממון ראוי אם איתא דלגבי נזקין יכול לומר הא מנח קמך , הוא, וכיון שכן

 אין ממון ,לו הוא, לגבי חילול נמי ממון ראוי הוי וחילול גמור הוא, ופריק

 .גמור הוא אלא שהתורה אמרה וצרת הכסף בידך מן מצוי בידך

(אות הקובץ שיעורים ביאר גמ׳, או שנופל כיסו לים הגדול אין מחללין. ) יא

ול ליטלם אין קלג), דאין לתרץ דמיירי במים עכורין, דפשיטא דכיון דאין יכ

יכול לחלל עליהם, ומאי דתירץ דשאני מעשר דבעינן מצוי בידך, היינו, דאף 

דלשאר דברים במים צלולין ומצי למישקלינהו לא חשיבי כאבודין וקיימי 

ברשותיה, וכגון להקדישו ולתרום עליו ממקום אחר, מכל מקום לענין 

ן, יכול הנגזל (סט.) דלהצנועילעיל מעשר, שאני. והוסיף, דאף דנתבאר 

להפריש מהם רבעי כשם שיכול להקדישם, מכל מקום קרא ד״מצוי בידך״ 

 לא נאמר אלא לענין מעשר, ולא לשאר דברים.

 (צז:), לעיל יתאהא א הרשב״א,הקשה  גמ׳, השף מטבע של חבירו פטור.) יב

הרי בטל צורתו  וכששף אותו ומחייה בקורנסא ,זוזי ועבדינהו נסכא קניד

וזי הוא דבעי לשלומי ליה והתם לא אשכחן מאן דפליג וז ,ונעשה נסכא

בדנחית ליה בגזלנותא ולענין  דהתם . ותירץ,דודאי שינוי שאינו חוזר הוא

 .מאי אפסדתיך יהלמר והכא לענין נזקין דא ,קנייה בשנוי

וממש הוא ולא גרמא טעמא דרבה בכולהו חסורי חסריה,  רש״י ד״ה) יג

(עמוד קפ״ז ב״ן בקונטרס דינא דגרמי הרממשום גרמא בנזיקין הוא ופטור. 

במהדורת מ״מ ד״ה הזורק) ביאר, דרש״י סבר, דאין לחלק בין גרמא לגרמי. 

ד״ה פטור מדיני  (נה:)ולעיל , ד״ה פטור(כו:) רש״י לעיל וכן ביאר בדעת 

. וכתב, דלשיטתו, כיון דקיימא לן כרבי מאיר דמחייב בדינא דגרמי, אדם

הוא הדין דחייב בכל גרמא בנזיקין. אבל הרמב״ן פליג, דדינא דגרמי הוא 

כדלעיל הגורם בעצמו שהוא עצמו מזיק, וכגון מוכר שטר חוב וחזל ומחלו, 

הגורם  (לג:), אבל גרמא בנזיקין הואלעיל (פט.), ושורף שטרותיו של חבירו 
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והים (סימן יג) הרא״ש לעשות היזק, שאינו אלא מזמין ההיזק. אבל  לאחר

(סימן יט) כתבו, דממה שכתב רש״י כאן הטעם משום גרמא, של שלמה 

משמע דאתי למימר דבאלו בלבד פטור לכולי עלמא, ולא דמו לשאר גרמי, 

 ופליג על הרמב״ן.

(סימן יט), ה גמ׳, השורף שטרו של חבירו פטור. כתב הים של שלמ) יד

דמיירי דוקא בדלא שקליה בידיים דלא נעשה גזלן, או שהיה אצלו כבר 

בפקדון. אבל שקליה בידיים ואגבהיה הוי גזלן, וחייב בהשבה לכולי עלמא. 

(חו״מ שפ״ו סקי״ג) פליג, דכיון דרבה אמר דבריו בסתמא, משמע והש״ך 

רקעות ושטרות (קיז:) ממעט קדלקמן דאפילו שקליה בידיים פטור. ועוד, 

דאינם נגזלין ונתמעטו מחיובי גזילה, אלא דמכל מקום למאן דדאין דינא 

 דגרמי חייב השורפן דקנסוהו רבנן משום דין גרמי.

 

 
דהיינו שכותבים לו הבה״ג,  בשםהמאירי כתב גמ׳, ליכתבו ליה שטרא. ) טו

א (סג:), דכל שברור להם של בגיטיןשטר אחר כשטר הראשון, וכמבואר 

נפרע, כותבים ונותנים אפילו מאה פעמים. והביא, דיש שאוסרים לכתוב 

שטר אחר כשטר הראשון, מטעם המבואר בגיטין דעדים שעשו שליחותן 

וכתב המאירי, דאין לחוש לכך, דלא  הרשב״א,שוב אין חוזרין וכו׳, וכן דעת 

א. אמרו כן אלא לענין גט דבעינן שיכתב מציווי הבעל, אבל בשאר שטרות ל

פירשו, דהכוונה שייכתבו שטר על קיום השטר  הרשב״א והראב״ד אמנם

הראשון שנתקבל בבית דין ששטר זה אינו מזוייף וקיימוהו. עוד הביא 

הרשב״א, דיש מפרשים, דאף שלא היה השטר מקויים בבית דין, כל שהכירו 

כתב יד העדים הראשונים, מעידים עליהם וכותבים שטר חדש על פיהם, 

עולם בית דין מקיימים השטר על פי עדים המכירים לחתימות, ואף דהרי ל

 שאין בית דין מכירים אותם כלל. ועיין באות הבאה.

לא שייך הכא מפיהם ולא מי כתבם וכו׳ תוס׳ ד״ה נכתוב ליה שטרא, ) טז

הסמ״ע והוי כאילו אמרו הני עדים ראינום שנחקרה עדותן בבית דין. כתב 

ידים ששמעו שני עדים שנחקרה ונתקבלה (חו״מ ל׳ סקל״ה), דאפילו מע

הקצות עדותן בבית דין, אין יכולים להעיד על כך והוי עד מפי עד. וביאר 

, דכיון שנפסק הדין ׳(סימן ל׳ סק״י), דלדבריו יש לבאר בכוונת התוס החשן,

על פיהם ושטר שנחתם הוי כגבוי לגבי כמה דברים, הוי כמעידים ראינו 

תחייב בו. אבל על חקירת עדים בעל פה אין שטר מכר או מתנה שכבר נ

כח.)  כתובות(בהרא״ה יכולים להעיד, והוי עד מפי עד. אמנם כתב, דמדברי 

מבואר, דאפילו מעידים על עדות שנחקרה בבית דין בלא פסק דין עדותם 

(קמא סימן קל״ה), שו״ת הגרע״א  כשרה, ולא חשיב כעד מפי עד. וכן דעת

(סימן בקובץ הערות קסה:). ועיין  בבא בתרא(ונה רבינו יוכן מפורש בדברי 

 כז אות ז׳).

אפילו בשאינו מאמינו ד ,הראב״ד הקשהגמ׳, אמר רבא תהא במאמינו. ) יז

עשו תקנת נגזל באשו ואפילו באש דממילא  הריד ,יהא נאמן בשבועה

דכיון דלאו ממון  ,ותירץ .בזה ששרפו בידים כןשל כ ,):(סב לעילכדאיתא 

בעיא ולא  לענין מוסרשהרי  ,תקנה הוא אלא גרמא בעלמא לא עשו בו

 .גרמאהווי משום ד (לעיל שם) אפשטא

השיטה  כתב .וכו׳ אמר רב דימי בר חיננא הא דרבה מחלוקתגמ׳,  ) יח

 ,דרב דימי סבר(בתשובותיו שאינן בדפוס) פירש,  רשב״אדה מקובצת,

בגופו של כיון שאינו עושה דבר  ,דגרמישורף שטרות ליכא משום דינא בד

כמחיצת הכרם לא אפילו ו  ,כמסכך גפנו על תבואתו של חברו ממון

דהגפנים מתערבים על התבואה  ,גפנו את התבואה דודאי יאסור ,שנפרצה

דילמא  נו מזיק גוף בודאי הממון,שאי ,מה שאין כן בשורף את השטר .ממש

גורם דינא דאבל  .ועוד דלא עשה בגופו של ממון כלום ,בלא שטר פרע ליה

והיינו דאמר אמימר עלה מאן דדאין דינא דגרמי אינו תלוי בהאי. לממון 

אלא  ,ולומר דלאו בדבר הגורם לממון שייכא ,מגבי ביה ככשורא לצלמי

עיין ו[ורבה דפטר משום דסבירא ליה דלא דיינינן דינא דגרמי.  .בדינא דגרמי

הרא״ש  אמנם .]עיקר וזה נראה לשרצה לתרץ עוד אך כתב דבדבריו מה 

(סימן יג) כתב, דדין דבר הגורם לממון ודין גרמי חלוקים הם, ובדבר הגורם 

לממון קיימא לן כרבנן דפטרי, ובדין גרמי קיימא לן כרבי מאיר דמחייב. 

והחילוק ביניהם, דהיכא דהוא עצמו עושה היזק לחבירו וברי היזיקא הוי 

וכגון שורף שטר או מוחל חוב הוא עצמו מזיק לממון חבירו. עוד  גרמי,

חילק, דהיכא דבשעת המעשה נעשה ההיזק נקרא גרמי, ואפילו מראה דינר 

לשולחני, כיון דסומך עליו חשיב כהיזיקו מייד, ומוסר ממון חבירו כיון דברי 

היזיקא משעה שמסרו כמי שקלאו, אבל כל מקום שהוא גרמא, לא עשאו 

הרמב״ן יים וגם לא בא ההיזק מייד בשעת המעשה. וכעין זה ביאר ביד

 (עמוד קפ״ו מהדורת מ״מ ד״ה וזה הטעם לכל אלו).בקונטרס דינא דגרמי 

(אות קלד),  הקובץ שיעוריםביאר גמ׳, שהכל מצווין עליו לבערו. ) יט

(ז:) ד״שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של הגאונים בפסחים דלשיטת 

חמץ של נכרי בלבד, אבל בחמץ של ישראל אחר, מצווה אחרים״ קאי על 

בבל יראה, ביאור הלשון הכא כפשוטו, דמצווה עליו לבערו ולכך פטור 

(שם), דליכא בל יראה בחמץ שאינו  הראשוניםמתשלומין עליו. אבל לשיטת 

שלו, אף אם הוא של ישראל. צריך לפרש הכא, ד״מצויין עליו לבערו״ היינו, 

די שלא יעבור בבל יראה, ונפקא מינה לענין חמץ של קטן לצורך הבעלים כ

 דאין מצווין להפרישו מאיסורא.

גמ׳, אמר אמימר מאן דדאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי שטרא מעליא. ) כ

מאי טעמא אמר גרמא בניזקין  ,כיון דדיינינן דינא דגרמיהראב״ד,  הקשה

וא כגון אשו ונעורת קין שהוא פטור בנזקי ממונו הידגרמא בנזותירץ,  פטור.

בדיבורו כגון  בין שהוא מזיק ,ופו בין שהוא נזק בידיםגאבל נזקי . פשתן שלו

ואפילו במחשבתו כגון מחיצת  ,לחני ונמצא רעווכגון מראה דינר לש ,מסור

מזיק  ,שהתרו בו שתי פעמים הכרם שנפרצה ונתיאש הימנה ולא גדרה אחר

 . הוא במחשבתו ובכוונתו וחייב

הרמב״ן (חו״מ שפ״ו סק״א), דהעולה מדברי הש״ך כתב גמ׳, שם. ) כא

, דדין גרמי הוי דאורייתא כמזיק ממש. והש״ך פליג, בקונטרס דינא דגרמי

ד״ה חמור, ותוס׳ לעיל (נד:) לעיל  ׳מתוסדאין חיובו אלא מדרבנן, וכן הביא 

 והאריך בראיות. עוד כתב הרמב״ן (שם עמוד קפג ד״ה יצאו שטרות,(סב:) 

בהוצאת מ״מ ד״ה ומשום הך קושיא), דיש שפירשו, דחיוב גרמי אינו אלא 

 קנס. ודחה דבריהם, והוכיח מכמה מקומות, דחייב מדינא.

ששרף שטר חבירו בילדותו. כתב רש״י ד״ה ואכפייה רפרם לרב אשי, ) כב

(על הרא״ש פרק החובל סימן ט), דיש ללמוד מדברי רש״י בהגהות אשר״י 

(לט:) לעיל טנותו חייב לשלם כשיגדיל. וכן משמע אלו, דאדם שהזיק בק

דנפרעין מעליית אפוטרופוס וחוזרין ונפרעין מנכסי יתומים לכי גדלי. אבל 

(חו״מ תרד ס״ח) פסק, דאפילו לכשיגדיל פטור מלשלם. וכתב בשלחן ערוך 

(שם סקט״ו), דפסק השולחן ערוך דלא כדברי רש״י בסוגיין.  בביאור הגר״א

(פ״ד ממלוה הי״ד ד״ה והיכא שהקטנים) הביא,  לךהמשנה למאמנם 

(סימן צ׳), דחה ראיית ההגהות אשר״י מדברי רש״י, דבשו״ת מהר״ם פדאוה 

דאין כוונתו ששרף השטר בקטנותו קודם שנעשה בר חיובא. אלא דאתי 

ליישב, היאך שרף גדול הדור כרב אשי שטר חבירו, וביאר, שהיה המעשה 

ו״ח שמג סק״ב) תירץ באופן אחר, שבאמת (א והט״ז קודם שהיה חשוב.

שרפו בקטנותו ממש, אלא דאכפייה לעשות לפנים משורת הדין, וכדאיתא  

דאף דקטן שהכה לאביו או עבר עבירות בקטנותו פטור, מכל  ,(שם) ברמ״א

מקום טוב לו שיקבל על עצמו דבר לתשובה וכפרה. ואכפייה היינו בדברים 

 ובתוכחות שיקבל דבריו.

דאין  הרשב״א, ביאר י אהדרתיה ניהלי הוי מערקנא ליה לאגמא.אגמ׳, ) כג

יוכל אף בחמץ נמי  ןכם דא ,ממשבידים ליה יק מערדהוה  לפרש דטוען

 .ינא ליהנאכילנא ליה או מזב ההו ,קודם הפסחהשבתו לי  איד ,כילטעון ה

יש לפרש דטוען בעל השור, אם היית משיבו לי הייתי מניחו לברוח,  אלא

, ולא שוורים ללכת מעצמן לאגם שכן דרכן שלומאיליו היה בורח לאגם, 

הייתי צריך לעשות מעשה מיוחד כדי להצילו, וממילא אתה שלא הנחתו 

(מה.) רש״י לעיל לברוח, כאילו התפסתו בידיים ממש ביד הבית דין. אמנם 

 ׳ובתוספירש, דהוי היזיקא דבידיים משום שהביאו לבי דינא. יפלגו, ד״ה ל
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פליגי על רש״י, דבתפסוהו בית דין מאיליהן נמי חייב, דמה השתא,  ד״ה

שנופל ליד בית דין, חשוב היזק ניכר, וכיון דעל ידי פשיעה נפל ליד בית דין 

דבר  חייב, ואין יכול לומר הרי שלך לפניך כבחמץ, דהתם אין ניכר שום

בחמץ. עוד כתבו, דלמאן דאמר אין גומרין דינו של שור שלא בפניו, חשיב 

היזק ניכר, כיון שניכר במה שרואים השור בבית דין, אבל למאן דאמר 

 גומרין חשיב שאינו ניכר. 

החק כתב גמ׳, חמץ ועבר עליו הפסח וכו׳ אומר לו הרי שלך לפניך. ) כד

פסח אין יכול לומר הרי שלך (סימן תמג סק״ח), דאם תובעו בתוך היעקב 

לפניך, דכיון דהכל מצווין לבערו הוי כשרוף ועומד, ואינו מקיים השבה. 

והוכיח, מדאמרו בסוגיין לעיל, דאם בא אחר ושרפו בתוך המועד פטור, 

דהכל מצווים לבערו. ואי היה מקיים ביה דין השבה בתוך המועד היה לו 

(שסג, א) פליג, דאי הוי  החושןבקצות להתחייב משום דבר הגורם לממון. ו

כשרוף בתוך המועד, חשיב היזק ניכר, ושוב לא מקיים ביה השבה, אף 

לאחר הפסח. לכך כתב, דלעולם מקיימא ביה השבה אפילו בתוך המועד, 

ומה דאמרו בסוגיין לעיל דהשורפו פטור משום דהכל מצווין לבערו, היינו 

בזה לגזלן שיצטרך לתת דמים, דכיון דמצווה רמיא עליה לבערו אף דמפסיד 

פ״ג מחמץ ומצה ובאור שמח ((דיני פסח סימן יב), באמרי בינה פטור. אמנם 

ה״ח) כתבו, דלעולם אם תובעו בתוך הפסח אין יכול להשיבו, דכיון דהכל 

מצויין לבערו, הוי כרשות אחרים עליו. ומכל מקום אחר הפסח יכול 

. והוסיף האור שמח, דלדעת רב להשיבו, משום דהוי שינוי החוזר לקדמותו

(צז:), דפסלתו מלכות לא הוי כנסדק, הוא הדין הכא אף בחמץ לעיל הונא 

(צז. אות י), לעיל בתוך המועד יכול לומר הרי שלך לפניך, וכמו שנתבאר 

דלרב הונא כל שלא ניכר השינוי בגוף הדבר, חשיב היזק שאינו ניכר ואינו 

 ך.שינוי, ויכול לומר הרי שלך לפני

(חו״מ שסג הסמ״ע כתב גמ׳, כאן שהרקיבו כולן כאן שהרקיבו מקצתן. ) כה

סק״א), דלאו דוקא הרקיבו כולן, שהרי רק בהרקיבו מקצתן אומר לו הרי 

ב. אבל שלך לפניך, אלא שהרקיבו רובן, ואפילו מחצה על מחצה נידון כרוֹ 

(על הרא״ש סימן יג הגהות אשר״י (שם סק״ו) פליג על פי דברי הש״ך 

, דדווקא בהרקיבו מחמת הכנימה, אבל הירושלמיסופו), שכתב בשם ב

 (סימן יז סקט״ו)והחזון איש בהרקיבו מחמת התולעת הרי הן כבריאין. 

ביאר, דעל ידי תולעת, לעולם מיקרי מקצתן, כיון דאינו מתפשט, ומאידך על 

ידי כנימה אפילו במקצת חשיב ככולן, כיון דמתפשט, ושדי תיכלא בכולא, 

ומוכח דלא תליא ברוב ומיעוט, אלא בסוג הריקבון. דאיתא בירושלמי, וכ

, נראה דהבבלי פליג על הירושלמי, ולדבריו יש לחלק כפשוטו בין אמנם

רובן או מחצה למקצתן. וכן מוכח מהא דכל המפרשים לא הזכירו החילוק 

של הירושלמי, וחילקו בסתמא בין כולן למקצתן. וכדעת הסמ״ע הוכיח 

(לה. מדפי הרי״ף), שביאר הטעם דבמקצתן אין אומר  הנמוקי יוסףמדברי 

הרי שלך לפניך, משום דבמקצתן אורחייהו בהכי, ולא חשיב שינוי, והרי 

מחצה ודאי אין דרכם להרקיב והוי שינוי. אמנם כתב, דמכל מקום אף 

לדעת ההגהות אשר״י שהביא לדברי הירושלמי, גם במפני הכנימה בעינן 

פירות ירקיבו כל פרי במקצתו. עוד כתב, דיש לחלק, דבפירות שרוב כמות ה

קטנים דטורח לברר המקולקלין, אין יכול לומר הרי שלך לפניך, אבל בפירות 

גדולים הנאכלים אחד אחד, לא תליא ברוב כמות הפירות, אלא בכל פרי 

 אם ברובו או במקצתו.

בנים או ושיבר את הא בל עליו לסתור את הכותליהבנאי שקמתני׳, ו) כו

, דנראה, דיש לגרוס במתניתין ״או הרש״ש כתב שהזיקן חייב לשלם.

השיטה שהזיק״, דהיינו שהזיק אחרים על ידי שבירת הכותל. וכן כתב 

הואיל  ,בעל הבית נסתלק משמירה זודכיון ד רבנו יהונתן, בשםמקובצת 

ר שכי הואאם , ונתחייב בשמירת נזקיו. ודייק לפי זה, דבדרך קבולת שעוסק

בר את ישוהא ד ושניהם משלמין. ,בעל הבית משמירתה לא נסתלק ,יום

 .שכך קבל עליו מן הסתם שלא לשברן , היינו משוםהאבנים חייב לשלמן

היינו  ,נפל מחמת המכהדמה שחייב ב כתב, מסרקסטה הר״מ אבל בשם

 כירשאף ב אפשר לאוקמי שפשע, ולא משום שכך קיבל עליו. ולפי זה משום

 כיון דפשע משלם. דיום 

 בשםהשיטה מקובצת ביאר  היה סותר מצד זה ונפל מצד אחר.מתני׳, ) כז

סבור  שהיה ,אלא מחמת אונס נפלו לא מחמת פשיעהדכיון ד רבינו יהונתן,

היינו  חייב, מחמת המכהד והא פטור דאנוס הוא.הצד השני לא יפול, ש

כיון גרמא ב חשיולא  ,מזיק גמורהוי  ,מחמת המכה נתנדנד הכותלדכיון ש

 בנזיקין, דפטור. אלא גרמא ולא חשיב .דכל דבר הבא מכחו כגופו דמי

אבל הכא  ,כדי ללבות יובה ולבתו הרוח ואין בלבויל(ס.) בדלעיל בגוונא 

 מזיק גמור הוי. ,יש כדי להפיל הכותל דבכחו

לא  דהאי דינא רי״ד, ׳הרשב״א והתוס. ביארו מן קונה בשבח כליגמ׳, או) כח

 כליאבל אם ה .עצים אינו משלם לו דמי ,לענין שאם נשבר בידואלא נאמר 

ל אלא בע ,הא לך דמי עציך והכלי יהא שלי לבעליםאינו יכול לומר  ,בעין

קני להו נתכוין לגוזלו וגזלן דדדוקא גבי  .נותן לו שכרו ולוקח כליו רחוכ

 ,לבעלים שבחה העל דעת שיהישמתקן הכלי אומן  אבלנאמר כן.  ,בשינוי

, ולצבוע לו אדום וצבעו שחור ,ט מצבעו כעורילא פש משום הכיו. קנאו לא

ובענין זה  ,הצמר בעיןדהתם  משום, .דאין אומן קונה בשבח כליק:),  לקמן(

 .לא אמר רב אסי שיקנה אותו

(חלק  מוהר״ש הלוי חקר(שו סק״ד), ש בקצות החשן הביא .גמ׳, שם) כט

לא ואלא בשבחו  קונה אם אינו ,בהא דאומן קונה בשבח כלי ,ד) מן״מ סיוח

כיון  ,בגוף הכלי להיות כשלו נמי השבח זוכהדמחמת בגוף הכלי, או 

הוכיח ו ,דקונה בגוף הכלי ,והעלההשביחה. שנתהפך חומר הכלי לצורה ש

שם סימן (והרא״ש  ,ד״ה אי משום :)עה( רהזבודה עבוס׳ התדכתבו  מהא

לו למאן דאמר אומן קונה דהנותן כלי לאומן עובד כוכבים לתקן אפי ,לה)

דלא הוי  ם העובד כוכבים עליו,דאין ֵׁש  , מטעםבשבח כלי אין צריך טבילה

לטעם זה דאין שמו עליו, מוכח, דיש  ׳. ומדהוצרכו תוסככלים של מדין

 שיתחייבמהיכי תיתי  ,בשבחורק היה לו זכות י אד, לאומן זכות בגוף הכלי

רש״י מלשון  הוכיחוכן  בשבח כלי. אומן קונה אמרדאן למ לואפי ,טבילה

כשמשביחו ועשה מן הזהב כלי קונה , שכתב ד״ד״ה והכא ):מח(קידושין 

 כולו קנה הכלימשמע, ד ״שבח כליבקונה ״דהלשון  ,ועוד וכו׳״, לזכות בכלי

 .הכלי שבחהיה לו לומר קונה  ,השבח רק אלו היה קונהד ,השבחמחמת 

דאומן אינו קונה  ,מבואר להדיא ,שט) מן(סי שןהדרומת תדבאמנם הביא, 

(בבא קמא כב סק״ח) ביאר, דאף  והחזון איש. אלא בשבח ולא בגוף הכלי

דאין קונה גוף הכלי כגזלן, דמגוף הסוגיא מוכח שאינו  מוהר״ש הלוי,דעת 

כך. אלא כוונתו, דיש לאומן זכות בגופו של הכלי מחמת השבח, ולא שקנה 

ביאר,  רבינו יהונתןבשם  מקובצתבשיטה  רק השבח בפני עצמו. אמנם

דלמאן דאמר ״אומן קונה בשבח כלי״ קנאו לכלי בשינוי מעשה, ומשמע 

  שקנה גוף הכלי.

 

 
נא נותן צמר שאי מ ,הראב״דהקשה  צבע אגר ידיה הוא דאית ליה.גמ׳, ) א

, דאמר לעיל דאומן לעשות מהן שידה תיבה ומגדל לאומן עצים נתןמ לצבע

אין לו אלא שכר לא אמרינן דואמאי  כלי, אף דאין העצים שלו,קונה בשבח 

ואומן לא  ,אחסממנין הוא דעבדי לשבד ,גבי צמרשאני ד, תירץ. וידיומעשה 

צריכי לסממנין אלא לאומנותו של  אבל עצים כיון דלא ,קנה בהו ולא מידי

 .סמניו היאאומנותו  ,אומן

(שם סק״ד)  לה. בש״ךגמ׳, הכא במאי עסקינן כגון שהקדיחו בשעת נפי) ב

(פ״י משכירות ה׳) תמהו, אמאי לא חילק יו״ט והלחם משנה  ׳דהתוסהביא, 

בשולחן ערוך בין השביחו בשעת נפילה להשביחו לאחר נפילה, דהרי פסק 

(בגליון השלחן ערוך והגרע״א (שם סעיף ב), דאין אומן קונה בשבח כלי. 

(מכירה סימן ו׳) שכתב, דכל דברי הגמרא המחנה אפרים שם) ציין לדברי 

(קב:) דחזותא לאו מילתא, ואין שבח לקמן בסוגיין הוא למאי דסלקא דעתין 

סמנים על גבי צמר, אבל למאי דמספקא לן התם דחזותא מילתא, ומי 

הודיעו לבעל סמנים שיקנה צבעו לבעל צמר, הוי כהוסיף לה נופך משלו, 

 ו.ולא קנאו בעל צמר עד שיבוא ליד



 

 

 יג

 

 יג

כתב גמ׳, נתנה לו בחצי היום כיון ששקעה חמה עובר משום בל תלין. ) ג

דלאו דווקא משום בל תלין, אלא משום ״ולא תבוא עליו השמש״, הרש״ש, 

(קי:) דשכיר יום זמנו כל היום, וילפינן מקרא (דברים בבבא מציעא כמבואר 

רא יט) כד) דכתיב, ״ביומו תתן שכרו״, והתם (קיא.), מייתי נמי לקרא (ויק

 ד״ולא תבוא עליו השמש״ דהיינו שקיעת החמה.

אור״י דסברא הוא שאין מקודשת במה תוס׳ ד״ה אלא במאי מיקדשה, ) ד

דכוונתו, דלא תקשה, דילמא הפני יהושע, שמוחל לה שכרו וכו׳. ביאר 

טעמא דרבי מאיר דמקודשת בהנאת מחילת המלוה דקיימא לן דמקודשת, 

תה להתקדש עד שיגיעו השירים לידה. ועלה כתבו, דהכא שאני שאין דע

מבואר לא כן, שכתבו ד״ה במלוה, (יט.) בתוס׳ קידושין והקשה, דלכאורה 

שם, דההיא דקדשה במלוה שיש עליה משכון דמקודשת, היינו, אפילו 

שאינו מחזיר לה המשכון אלא שאמר לה התקדשי לי בהנאת מחילת מלוה, 

שיחזיר לה המשכון. ותירץ, וקמשמע לן דלא אמרינן לא סמכה דעתה עד 

שירים ונזמים״, משמע, שאין דעתה  עשה לידהכא שאני, דכיון שאמרה לו ״

 להתקדש עד שיגיעו לידה.

ועוד דאם כן אמאי אין מקודשת לרבי תוס׳ ד״ה רבי מאיר סבר, בסוה״ד, ) ה

דללישנא דלעיל דקאמר דמקודשת המהרש״א, מאיר ללישנא דלעיל. ביאר 

איר אין לשכירות אלא לבסוף, אבל אי הוה סבר ישנה רק מטעם דסבר רבי מ

לשכירות מתחילה ועד סוף והוי מלוה, אינה מקודשת בנתינת השירים, ואי 

הוה מהני משום הנאת מחילת מלוה אפילו ישנה לשכירות מתחילה ועד 

 סוף נמי מקודשת.

רש״י כי מהדר לה. וכן פירש רש״י ד״ה אינה לשכירות אלא לבסוף, ) ו

(שם), דאם נפרש הריטב״א וביאר, ד״ה אינה לשכירות. (מח:) בקידושין 

דבסוף היינו כשהשלים מלאכתו קודם שנתנה ליד הבעלים, אם כן מיד 

בסיום מלאכתו נעשה מלוה, וכי מהדר ליה הוה מקדש במלוה, וכן דעת 

(שם) ביאר, דלבסוף היינו מיד הרשב״א בקידושין אבל  .(שם)רי״ד  ׳התוס

ומה דלא חשיב מקדש במלוה, משום דמייד בגמר כשהשלים מלאכתו, 

 ברשב״אמלאכתו מתקדשת על מנת שיגיעו הנזמים לידה. ועיין שם 

 (כח סקל״ט) מה שביאר בדבריו.ובאבני מילואים שהאריך, 

ועוד אור״י וכו׳ כיון שאין יכול תוס׳ ד״ה אלא במאי מיקדשה, בתוה״ד, ) ז

(הלכות קנין המחנה אפרים לתובעה בדין שכרו עד שיגיע הממון לידה. 

מעות סימן ג׳) ביאר דבריהם, דבכל מלוה, כל שלא הגיע זמן הפרעון, אין 

(קכו בקצות החשן המלוה יכול לקנות על ידה מהלווה במחילתה. אבל 

אלא בשכירות, דלא נתחייבה בתשלום  ׳סקי״ג) ביאר, דלא איירו התוס

שהוא חוב מתחילתו,  השכירות עד שיגיעו הנזמים לידה, אבל בשאר מלווה

אפילו לא הגיע זמן הפרעון, יכול המלוה לקדש ולקנות על ידי מחילתו. 

 בשני ביאורים אלו. ׳(אהע״ז כח סקל״ח) נסתפק בדברי התוסוהבית שמואל 

הקובץ ביאר גמ׳, הכא בישנה לשכירות מתחילה ועד סוף קמיפלגי. ) ח

אינה מקודשת״, (אות קמד), דטעמו דמאן דאמר ״מקדש במלוה שיעורים 

היינו משום דלא הגיע לידה ולא מידי, ומה שנפטרה מלפרוע החוב לא 

חשיב קבלת כסף. ולפי זה הקשה דגם למאן דאמר אינה לשכירות אלא 

לבסוף, אמאי מקודשת הרי לא הגיע ממון לידה, ומה שמחל לה שלא 

תתחייב בשכירות הוי כמחילת מלוה. וביאר, דחזינן בכמה מקומות, דאם 

ושה פעולה בשביל חבירו, מתחייב חבירו אפילו בלא פסיקה, כגון ביורד ע

לשדה חבירו. ועל כרחך צריך לומר, דנחשב הדבר שהגיע הנאה לידו. וכיון 

דקבלת הפעולה חשיבא הנאה לחייב בתשלומין, אפשר להתקדש בזה. אבל 

למאן דאמר ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, אי אפשר שתתקדש בזה 

ר נתחייבה לשלם על הגעת ההנאה לידה מתחילה, והוי מלוה גבה שהרי כב

 קודם שעת קדושין, ומה שמוחל לה הוי מקדש במלוה.

הא  הרשב״א,הקשה  .המקדש במלוה אינה מקודשת גמ׳, ורבנן סברי) ט

בבא ב ווכדאמר ,שהרי אומן תפס ליה אאגריה מלוה שיש עליה משכון היא

עליה משכון  דהמקדש במלוה שיש מבואר, ).(יט ידושיןבקו .):(פ מציעא

דהכא מיירי  ,תירצו בתוס׳הביא, דו .יהודה בייוסי בר בימקודשת מדר

בביתה לא תפיס  דכיון שעושה אותם ,כשהאומן עושה הנזמין בבית האשה

בביתה מסורים השירים  אףד ,חדא ,אינו מחוור כללכתב, דלהו אאגריה. ו

היה  ןכם דא ,ועוד .שכירותו מן הדין משום ונזמין ביד האומן ותפוס בהם

לפלוג לברייתא לחלק בהדיא בין שעושה בבית האשה לעושה בביתו ו

שלא אמרו מקדש במלוה שיש עליה משכון לכך ביאר, וליתני בדידה. 

עצמו, שמשכנו בידו בעל המשכון שקנאו, וכגון  אלא במשכון ,מקודשת

 יהודהבי יוסי בר ביאו מדרפב.),  בבא מציעא(יצחק  ביאו מדרשקנאו 

, אבל אומן אין יט:) כשאמר לאמה העבריה התקדשי לי בשכרךקידושין (

ואינו קונהו, ועיין  הכלי משכון בידו אלא דאיהו תפיס ליה מנפשיה אאגריה

 שהוכיח דבריו מבבא מציעא (שם). 

 

 
אבל בחנם פטור אף על גב דאדם  ,אימא מפני שהוא נושא שכרתוס׳ ד״ה ) י

ד״ה ושמואל  (שם) לעיל ׳התוסוכו׳. לעולם באונס כי האי לא מחייב מועד 

ביארו, דבאונס גמור אין מחייבים אפילו באדם המזיק. וביארו, דהמקשן 

שהבין דהכא מיירי בעושה בחנם ואפילו הכי חייב. סבר, דטבח שקלקל הוי 

 אונס כעין אבידה, דאמרינן ״אדם מועד לעולם אפילו באונס״. והתרצן סבר,

דהוי אונס כעין גניבה, ובחנם אינו מחוייב דחשיב כאונס גמור, ובשכר חייב 

הרמב״ן בבא . אבל הרשב״אדכיון שקיבל שכר יש לו להזהר טפי, וכן ביאר 

(פב:), פליג, ודעתו, דאדם המזיק חייב אפילו באונס גמור. וכתב, מציעא 

 ,בדה הואבה ואידכיון דמיחייב בשכר אלמא כעין גנ יא,קש דאדרבה מהכא

דמה  אלא .פטרוהו בחנםבכל זאת ו ,קטן הוא ולאו אונס גדול ולאו אונס

ובמחנה . אומן הטועה במלאכתו משום מזיקהשאין  שפטור היינו משום

 בתוס׳ רבינו פרץ(נזקי ממון סימן ה׳), ביאר כוונתו, על פי מה שכתב  אפרים

דכל שעושה ברשות הבעלים אף דבעלמא ראוי לחייבו משום  ,הריב״א בשם

 עיין באות הבאה.ו מזיק, אין ראוי לחייבו אם לא היכא דפשע.

דמזיק חייב באונסין דאדם מועד לעולם וכו׳. רש״י ד״ה דקעביד בשכר, ) יא

(נזקי ממון סימן ה׳), דאם חיובו משום אדם המזיק, במחנה אפרים הקשה 

 הרמב״ןחנם. ומתוך כך פירש, דרש״י אזיל בשיטת ראוי לחייבו אף בעושה ב

(המובא באות הקודמת), דאדם מועד לעולם, וחייב אפילו באונס גמור. 

והכא לולי הטעם דעביד ברשות, היה ראוי לחייבו אף בעושה בחנם, אמנם 

גם אחר שחלקנו מסברא דעביד ברשות, מכל מקום בעביד בשכר חוזר דינו 

בקובץ חייב אפילו באונס גמור. ועיין עוד לדין אדם המזיק בעלמא, ד

 (אות קיט). שיעורים

גמ׳, אלא הא רבי מאיר דתנן נשברה כדו וכו׳. ביאר הקובץ שיעורים ) יב

(אות קמו), דמה שלמדו דין טבח אומן שקלקל מדין נתקל פושע, אף דהתם 

מיירי בכל אדם. משום, דלענין הילוך בדרכים כל אדם הוי כאומן, ואין שייך 

בו משום שפשע בהליכתו, ואפילו הכי סבר רבי מאיר דנתקל פושע, לחיי

משום דאיבעי ליה להיזהר, הכי נמי בטבח אף דהוא אומן איבעי ליה 

 למירמי אנפשיה.

(יו״ד סימן  גמ׳, זיל אייתי ראייה דממחית לתרנגולים ואפטרך. כתב הש״ך) יג

הוא דכל טבח שקלקל עליו להביא ראייה ד ,דיש ללמוד מהכא, א סק״ד)

בשו״ת ולא אמרינן בזה רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן, וביאר  ,מומחה

תניינא סימן קג סקי״ד), דאף דאיכא רוב מצויין אצל שחיטה ( הגרע״א

מיהו כנגד זה איכא רוב מומחין דאין מנבלים, וזה שניבלה איתרע  ,מומחין

ובפרי  ואמרינן דילמא הוא מהמיעוט השוחטים ואינם מומחין. ,ליה רובא

נימא דהמוציא מחבירו עליו  ,(שם) תמה, כיון דהשוחט הוי מוחזק מגדים

אינן מומחין. ותירץ הראייה, ויצטרך התובע להביא ראייה דהוא מהמיעוט ד

(שם), דכיון דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין, נמצא דאיכא רוב הגרע״א 

חין, ובצירוף דהניבול על ידי אינו מומחה, וגם איכא רוב בעולם דאינם מומ

מהני לאפוקי ממון אף ממוחזק גמור. וכעין  ,חזקה דמעיקרא שלא למד

(לד.), דאף לרבי מאיר דחייש למיעוטא מכל מקום בעבודה זרה דאיתא 

למיעוטא דמיעוטא לא חייש, והכי נמי לא תלינן דהוא ממיעוט דמיעוט 



 

 

 יד

 

 יד

אלא מדין  דמומחין וניבלו בשחיטתן. עוד תירץ, דאומן אין חיובו מדין מזיק

פב.), ובשומר כל שלא הביא ראייה או  הרמב״ן (בבא מציעאוכדברי  ,שומר

נשבע דנאנסה חייב לשלם, מיהו הכא לא תהני ליה שבועה, דכל דיכול 

ובקובץ  (פג.).בבבא מציעא כדאיתא  ,להביא ראייה לא מהימן בשבועה

בו מדין דחיו ׳תוסהביא לב׳ התירוצים, וכתב דלשיטת ה(אות קיט)  שיעורים

 מזיק יש לתרץ כתירוץ קמא, ולשיטת הרמב״ן יש לתרץ כתירוץ בתרא.

 הקשהגמ׳, ההוא מגרומתא וכו׳ טרפיה ופטריה לטבח מלשלומי דמי. ) יד

(פ״י משכירות ה״ה), דלפי המבואר בסוגיין, דרב פטר הטבח  האור שמח

מלשלם כיון דלא טרפיה אלא מספק. תמוה, כיון דסוף סוף אסור באכילה, 

 ׳לרבינו תם בתוסא דהוי מזיק גמור ואין לך פשיעה גדולה מזו. מיהו נמצ

אתי שפיר קצת, כיון דהכא לכולי עלמא הוא כשר, אלא ד״ה מנעך, 

(שם) קשה.  ׳לפירוש ר״י בתוסדהחמיר רב לאוסרו לכך לא חשיב מזיק, אבל 

(עמוד קפה, א בהוצאת  הרמב״ן בקונטרס דינא דגרמיותירץ, על פי דברי 

שהקשה על המבואר בסוגיין, דטבח אומן שקלקל חייב בכל גווני,  מ״מ),

ובשלמא בהגרמה ועיקור הוי היזק ניכר, אבל בשהייה ודריסה, הא לא נודע 

היזקו. ותירץ, דכיון דלא שחטה כראוי השחיטה עצמה היא ההיזק, דאין זו 

שחיטה, אלא כמתיז ראשה בסייף, והרי ניכר בין חיה לשחוטה. ולפי זה 

ר, דכל דברי הרמב״ן לא מיירי אלא בודאי נבילה, כיון דמוכח ומינכר ביא

מגוף השחיטה דהויא נבילה, אבל בספק נבילה, כיון דאין מוכח בגוף 

הבהמה, ויכול לומר קים לי כמאן דמכשיר בזו, והוי מעשה שחיטה, מה 

 דבפועל אסור לאוכלו, חשיב היזק שאינו ניכר.

(פ״ו משכירות ה״ה),  הרמב״םכתב ואיסור. כי תניא אומן פטור כגון דנכו ) טו

דאף במראה דינר לשולחני יש לחלק בין רואהו בשכר לרואהו בחנם, וכן 

כתב, דנראה מסוגיין,  הרשב״א(חו״מ שו סעיף ו). אבל השולחן ערוך פסק 

דאומן כדנכו ואיסור דבקיאי טפי, פטירי אפילו בשכר, ודייק מדלא מפליג 

יוט ולא מפליג באומן גופיה בין בשכר לבחנם, בברייתא אלא בין אומן להד

(חו״מ שם סקי״א) כתב, דמה שלא הזכיר והש״ך מוכח דליכא לפלוגי בהכי. 

בשלחן ערוך דעת הרשב״א וסתם כהרמב״ם, משום דלמד דהאי תירוצה 

 כלול בתירוץ הגמרא.

דאיכא למימר דמידע  הרשב״א,ביאר  רבי חייא נמי לאו למיגמר קבעי.) טז

בי חייא הוה בקי כדנכו ואיסור, ולא צריך למילף. אי נמי איכא הוי ידעי דר

למימר, דמסתמא אי לאו דמומחה שפיר לא הוה מחית נפשיה לספיקא, וכן 

 הראב״ד.  תירץ

 

 
 (ל:) הפני יהושע דבבא מציעאהקשה זה ת״ת.  ,רש״י ד״ה בית חייהם) א

וחוקות ותורות כתיבי ברישא  ,היינו ללמדם אומנות להתפרנסד ,רש״יירש פ

לפרש כפשוטו  י אפשרנראה דדא ודא אחת היא, דודאי אתירץ, דדקרא. ו

דהא כתיבא ברישא דקרא, ואאומנות גרידא נראה  ,קאי תלמוד תורה דא

שנראה דוחק לפרש בית  ,שלא היה צריך משה להודיעם וללמדם, ועוד

ובא  ,קאי תורה למודדאת ל כרחךחייהם אאומנות שהוא חיי שעה, אלא ע

לא יתבטלו מן האומנות, וכענין שאמרו  למוד תורהמשה להודיעם שעם ת

בית חייהם  ם כןבטילה, וא רך ארץ[אבות פ״ב מ״ב] כל תורה שאין עמה ד

  למוד תורה.היינו לפי שהאומנות היא עיקר חייהם לת

דאפילו לא בד״ה אחוי,  ׳התוסכתבו גמ׳, אמר ליה חזי דעלך קסמיכנא. ) ב

צט:), דמשמע דאף  לעיל״חזי דעלך קסמיכנא״ הוה מיחייב וכרבי חייא (אמר 

דלא אמרה ליה הכי, הוי מיחייב מן הדין אי לאו משום דלא הוה צריך 

(לה: מדפי הרי״ף) כתב, דדווקא בשאמרו לו מיחייב, והא  הרי״ףלמילף. אבל 

דבדרבי חייא משמע דמיחייב אף דלא אמרו, היינו משום דכל שהדברים 

אין שהוא סומך על ראייתו ולא יראנו שוב לאחר, הוי כאומר לו ״חזי מר

(שם), דמה שכתב הרי״ף  הרמב״ן במלחמותדעלך קסמיכנא״. וביאר 

 שהדברים מראין, היינו כגון בעומד ורואה שעושה המקח בהאי דינר בפניו.

, רבינו יואל(על הרא״ש סימן טז) הביא, דדעת בהגהות אשר״י  גמ׳, שם.) ג

גמור כדנכו ואיסור, אפילו אמר ליה עלך סמיכנא פטור, דהוי אונס דבאומן 

, דאפילו באומן גמור כל שאומר לו חזי דעלך המהר״חגמור. אבל דעת 

קסמיכנא, מתחייב. וביאר המהר״ח, דמסתמא רבי אלעזר נמי הוי מומחה 

גמור, ולא צריך למיגמר כרבי חייא, ואפילו הכי משום דאמר ליה חזי דעלך 

כנא, נתחייב, ורבי חייא כיון דלא אמרה לו הכי לא נתחייב. ודעת קא סמי

 כרבנו יואל.הרשב״א 

והא סבירא ליה לרבי מאיר וכו׳ תוס׳ ד״ה טיהר את הטמא, בתוה״ד, ) ד

דסברת רבי מאיר היא רבינו פרץ,  ׳בתוסאפילו שוגג לא יעלו. ביאר 

דהכא שאני שחילקו,  ׳שהמבטל איסור במזיד אינו בטל. ועל פי תירוץ התוס

דהוי מחמת הוראת חכם, מיושב נמי מה שקשה, דאי מיירי בשעירב מעט 

טמאים עם פירות מרובים, למה הוצרכו לטעם דהוראת חכם, תיפוק ליה 

דהוי מיעוט, ובטל ברוב. אלא, דכיון שסובר רבי מאיר שאם ביטל איסור 

ינו במזיד אינו בטל, הוצרך לטעמא דמה שעשה עשוי, דכיון שהורה חכם ד

 שונה.

אי נמי בהך מילתא דוקא דדאין דינא דגרמי אתיא כרבי מאיר. בא״ד, ) ה

מהיכא שמעינן מהך מתניתין דרבי מאיר מחייב בדינא הפני יהושע, תמה 

דגרמי. הרי על כרחך האי סתם משנה לא אתיא כרבי מאיר, דלרבי מאיר 

ב. לא אמרינן מה שעשה עשוי, כיון דקנס שלא יבטל מיעוט דאיסורא ברו

בתירוץ זה ליישב סוגיין, אלא ליישב הסוגיא  ׳ותירץ, דלא באו התוס

(כח:), דאמרו שם דנימא דמתניתין דמחייבת הדיין לשלם אתיא דבכורות 

כרבי מאיר דדאין דין גרמי. דאחר דשמעינן הכא ממקום אחר דסבר רבי 

מאיר לדינא דגרמי, איכא למימר דמתניתין התם אזלא כשיטתו, אף דאינה 

עתו. ודחי לה התם, דשאני היכא דנשא ונתן ביד. אבל בסוגיא דהכא, לא כד

הוה סלקא דעתיה כלל לומר דאתי כרבי מאיר. ומעיקרא סבר המקשן, דמאי 

דאוקמו למתניתין בשנשא ונתן ביד, ולא אוקמוה כרבי מאיר, הוי משום 

 דלרבי מאיר לא בטיל כלל המיעוט ברוב.

כם זה לא היה לו למהר להאכילה אבל גבי פרה כשאסרה לו חבא״ד, ) ו

אמרי הצבי לכלבים וכו׳ והיה לו לישאל עדיין לחכם אחר. תמה בספר 

(סימן סד אות א׳), אחר דחכם זה אסרו לו איך יכול לישאל עדיין לחכם 

(ז.), דהנשאל לחכם וטימא לא ישאל לחכם בעבודה זרה אחר, וכדאמרו 

(כ:). בנדה רו זה, כדאיתא ויטהר. ועוד, דאין רשאי האחר להתיר אחר שאס

שכתבו, דאם אומר ד״ה הנשאל, (שם) תוס׳ עבודה זרה ותירץ, על פי דברי 

לחכם האחר ״כבר שאלתי לחכם פלוני ואסר לי״ מותר לשאול לאחר, ואם 

יכול האחר להחזירו וכגון שטעה בדבר משנה או בשיקול הדעת ונשא ונתן 

רבינו ד רמב סעיף לא) בשם (יו״הרמ״א ביד רשאי להחזיר הדין, וכן פסק 

דאם יש לחכם האחר קבלה שטעה הראשון במה שאסר, רשאי ירוחם, 

 להתיר אף שלא מדעת הראשון. ועיין שם פרטי הדינים.

(בקונטרס דינא דגרמי הרמב״ן הקשה  גמ׳, מחיצת הכרם שנפרצה וכו׳.) ז

קפב, א בהוצאת מ״מ), איך שמעינן מהכא דרבי מאיר מחייב בדינא דגרמי, 

דהא הכא ראוי להתחייב מדינא, דהרי הגפנים שלו מתערבין עם תבואת 

חבירו ואוסרין אותה, ומאחר שעליו לגדור מפני האיסור ולא אמרינן בה על 

יה וליחייב לכולי עלמא. הניזק להרחיק את עצמו, הוי כשורו דלא טפח באפ

ותירץ, דכיון דלא מיתסר התבואה מחמת ערבוב לחודיה, אלא מפני 

שנתייאש מלגדור, אינו אלא גרמי, שיאושו הוא הגורם לו להתחייב. וכן 

(פרק ה׳ מ״ו), דהרואה ירק בכרם ואמר לכשאגיע  דכלאיםהוכיח ממתניתין 

תר. ומוכח, דאין לו אלקטנו, אף על פי שהוסיף מאתיים עד שליקטו מו

בתוס׳ ד״ה התוספת אוסרת מחמת עצמה אלא מחמת ייאושו. וכמבואר 

 (אות קכט), ביאור דברי הרמב״ן.בקובץ שיעורים ועיין נתייאש. 

דרבי יוסי ורבי שמעון לא פליגי אלא תוס׳ ד״ה מחיצת הכרם, בתוה״ד, ) ח

רוך (בגליון השלחן עהגרע״א משום דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. ביאר 

 כלאיים(ד״ה איך, והר״ש (פג:) ביבמות  ׳התוסאו״ח רנ״ג דפוס ישן), דנחלקו 

פ״ז מ״ה) בביאור דעת רבי יוסי ורבי שמעון, דהקשו תוס׳, מאי שנא מנותן 

נבילה או חלב בתבשיל חבירו, דנאסר, ולא אמרינן ביה אין אדם אוסר וכו׳. 
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ותירצו, דלא אמרו כן אלא בדבר התלוי במחשבה כמשתחוה לבהמת 

חבירו, וכן כלאיים. אבל הר״ש (שם) הקשה על תירוצם, מהא דהעושה 

נג.), אף דתלוי במחשבה, (לעיל מלאכה בפרת חטאת פטור מדיני אדם 

שהרי הכניסה לרבקה כדי שתינק לא חשיב מלאכה. לכך ביאר, דכל הני יש 

עבודה זרה,  תקרובתעצמו, דגבי עבודה זרה, לא שמיה  לכל אחד טעם בפני

כיון דאינו שלו, וגבי כלאיים הוי גזירת הכתוב דכתיב ״לא תזרע״, מה זורע 

דניחא ליה שהיא שלו, או מדכתיב ״כרמך״ שהיא שלך. אבל גבי פרת 

חטאת דתלוי במלאכה, כיון דניחא ליה לעושה המלאכה, שפיר אוסר דבר 

בכל דבר  ׳במחשבה. וביאר הגרע״א, דלשיטת התוס שאינו שלו אף שהוא

התלוי במחשבה שייך אין אדם אוסר, אבל להר״ש כל שעיקר האיסור הוי 

על ידי מעשה, אף דאיכא תנאי דבעי ניחותא, תלי בדעת העושה, ונאסר 

 .בשיטה מקובצת בשם תוס׳ שאנץאפילו באינה שלו. ועיין עוד 

 

 
ואם לא התרו בו לגדור אין חייב בתוה״ד, תוס׳ ד״ה אומר לו גדור, ) ט

הרמב״ן באחריותו שאין סבור להיות חייב לגדור כל שעה שנפרצה. אבל 

(קפה, א בהוצאת מ״מ), פליג, ולשיטתו שם (עמוד  בקונטרס דינא דגרמי

קפג, ב) דחיוב גרמי אינו משום קנס, וראוי להתחייב אפילו בשוגג משום 

דור אינו משום התראה כדי לחייבו, אלא מזיק. ביאר, דמה שאומרים לו ג

משום דאינו נאסר אלא בניחותא דיליה, וכל שלא התרו בו, אמרינן 

דמסתמא לא ניחא ליה דליתערב כרמו עם תבואת חבירו. ולא דמי לרואה 

ירק בכרם, שאם אמר לכשאחזור מביתי אלקטנו נאסר בתוספת מאתיים, 

י ירק שלו, ומסתמא ניחא אף דליכא הוכחה דניחא ליה. דשאני התם דהו

 ליה בקיומו.

ור״ת מפרש דלהכי נקט תרי זימני לאשמעינן וכו׳ דאין מצטרפין בא״ד, ) י

(ב.) הביא, דיש חולקין, והרמב״ן בבא בתרא לאסור דקמא קמא בטיל. 

ואומרים שגם בהוסיף בין שתי הפירצות מאתיים, נאסר, ולא אמרינן קמא 

ין לו גדור שתי פעמים, לומר שאם קמא בטיל. ולפיכך שנו בברייתא אומר

לבסוף נתייאש ולא גדר, מצטרף מה שהוסיף בתחילה קודם שגדר לשיעור 

 מאתיים ולא אמרינן קמא קמא בטיל.

דלפירוש רבינו  המהרש״א,במי פירות איירי דהחמירו טפי. תמה בא״ד, ) יא

תם, דכל שהוא איסור דאורייתא אף דמפסק פסוקי נאסר, יקשה, דאכתי 

מי הוי איסור דאורייתא, ואמאי אמרינן בהו קמא קמא בטיל כלאיים נ

באפסק אפסוקי. ותירץ, בדוחק, דהך דנטל סאה ונתן סאה איירי בלא הפסק, 

ולכך החמירו בדאורייתא, אבל בהפסק לא החמירו אפילו בדאורייתא. אבל 

דגבי מי פירות החמירו טפי, אין  ׳כתב, דמה שכתבו התוסהפני יהושע 

פסולו מדאורייתא. אלא משום דדווקא בדבר שאין ניכר ונרגש הטעם מפני ש

התערובת שייך לומר קמא קמא בטיל, וכגון יין נסך ביין כשר, וכן בכלאיים 

ושביעית, וכן בההיא דנטל סאה לסלקא דעתין, דאיירי בנתן מים שאובין 

למקוה, דאין ניכר כלל. אבל להאי אוקימתא דמיירי בנתן מי פירות למקוה, 

שייך לומר קמא קמא בטיל, דכיון דהרוב מי פירות הרי ניכרין הם לא 

דבבשר בחלב ד״ה כי, (עג:) בעבודה זרה  ׳התוסבטעמא וחזותא. וכדכתבו 

 אין שייך כלל לומר קמא קמא בטיל, כיון דלבסוף נותן טעם.

וא״ת אי במי פירות איירי וכו׳, איך יהיו כשירין במחצה על בא״ד, ) יב

כיון דמיירי בנטל סאה הפני יהושע, בדוחק וכו׳. תמה  מחצה דאורייתא וי״ל

ונתן סאה תחתיה, נמצא דהסאה שנוטל לאחר מכן הוי מן התערובת של מי 

פירות, ולא יתכן לומר בשום ענין דאותן כ׳ סאין שנטל בכל פעם היה הכל 

 מן המים בלבד, והניח בצריך עיון גדול.

מאיר אומר וכו׳ רבי יהודה  מתני׳, לצבוע לו אדום וצבעו שחור וכו׳ רבי) יג

הביאו ב׳ פירושים ד״ה בשבח, (צה:) לעיל  ׳אומר אם השבח יתר וכו׳. בתוס

במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. דלפירוש ר״י, לרבי מאיר שינוי קונה, ולרבי 

יהודה שינוי דצבע לא קני משום דאינו שינוי גמור. ולפירוש רבינו תם, מודה 

רבי יהודה דשינוי דצבע קונה, והכא גבי אומן שאני, שאינו מתכוין לקנותו. 

האור שמח כדעת  ׳יש להוכיח דברי התוס(אות קא), דהקובץ שיעורים וכתב 

(על הרמב״ם פ״ה מגזילה), שכתבו והמחנה אפרים (פ״ב מגזילה הט״ו), 

בדעת הרמב״ם, דללא כוונת קנין, אין הגזלן קונה בשינוי. אבל לעיל כתב 

דצריך כוונת קנין,  ׳(אות כו), דאין ראיה מדברי התוס הקובץ שיעורים

(סימן לד הנתיבות קונה בשינוי, וכדעת  דאפשר דבגזלן ממש אף בלא כוונה

(סימן רסב). והכא שאני, דאינו גזלן כלל בזה ששינה ותרומת הכרי סק״ה) 

 מדעת בעל הבית לדעת רבי יהודה, ולכך בלא כוונה אינו קונה על ידי שינוי.

מפרש בירושלמי מהו השבח יתר על היציאה תוס׳ ד״ה אם השבח וכו׳, ) יד

ז), דלשיטת הירושלמי, כל שבח שהיה ראוי לבוא (סימן יהרא״ש וכו׳. ביאר 

אם לא שינה, חשוב כקרן. וביאר, דהא דלא אמרינן הכי גבי יורד לתוך שדה 

חבירו ונטעו שלא ברשות דהתם נוטל כל השבח. דגבי אומן שאני, דכיון 

דנתנו לו על מנת לצבוע, כל מה שהיה עתיד להשביח חשיב כאילו כבר 

ביאר באופן  בדעת הבבליה חייב לשלם הכל. והשביח, ואומן דפשע ושינ

אחר, דאם נתן לו צמר שווה י׳ דינרים והצבע הוציא בסממנים ובשאר 

הוצאות י׳ דינרים, אם הצמר כמו שהוא צבוע עכשיו שווה יותר מעשרים 

דהיינו שבח יותר על ההוצאה, נותן לו לצבע הוצאתו דהיינו י׳ דינרים, ואם 

נרים נותן לצבע רק ח׳ דינרים, דהיינו יציאה אינו שווה עתה רק י״ח די

 יתירה על השבח.

(על הרא״ש בהגהות אשרי והר״ר אלחנן פירש בענין אחר וכו׳. בסוה״ד, ) טו

, שאם נדר לאומן י׳ מנים בשביל הר״ר אלחנןסימן יז), הביא פירוש 

אומנותו, והאומן צריך להוציא עבור השכירים ה׳ מנים, הרי אותן ה׳ מנים 

ונוטלם האומן אפילו בששינה. ואם השבח יתר על היציאה היינו,  כמו קרן,

שהיה הריוח יותר על ה׳ מנים, לא יקח האומן אלא ה׳ מנים שצריך לתת 

לשכירו מפני ששינה. ולהיפך אם היציאה יתירה, שמחמת ששינה הוצרך 

ליתן לשכירו יותר מה׳ מנים, לא יטול מן השבח אלא כשיעור שהיה צריך 

 .ו לא היה משנהלהוציא איל

 


(לו. בדפי הנמוקי יוסף הקשה גמ׳, כסא נאה ועשה מהן כסא כעור וכו׳. ) א

(ק:) גבי צבעו כעור, דאינו חייב אלא עיל מלמאי שנא הרא״ש,  בשם הרי״ף)

בצבע כלבוס דהיינו כפרא דודי, דפשע בה בידים, אבל כעור סתם לא. 

עצמו, שיש צמר שאינו קולט ותירץ, דהתם אין הצבע גורם לו אלא הוא 

יפה הצבע. אבל הכא דהוא גרם לו בידים חייב, דאיבעי ליה למירמא 

 אנפשיה.

בשם השיטה מקובצת כתב  גמ׳, אילימא דגזל סמנין ודקינהו ותרנהו וכו׳.) ב

יש שבח סממנים על גבי הצמר דחזותא מילתא  ,מיבעיא לן, דרבינו יהונתן

או לאו עלה צמרו מפני סממניו. וחייב לשלם כל אותו עילוי שנת ,היא

תיפוק ליה דלא משלם אלא דמי  מילתא ומשלם רק דמי הסממנים. ואקשו,

. ובשם דהא קננהו בשינוי כשהדק אותם לעפר ושחקם ,הסממנים לבדם

דחזותא  ,מי אמרינן יש שבח סממנים על גבי הצמרפירש, דמיבעיא, הגאון 

אין שבח סממנים על גבי  או דילמא סממנים, וחייב לשלם לו דמי מילתא,

 ופטור. ,וחזותא בעלמא הוא דאיכא ,הצמר

דמיירי אף בשהיה המאירי, כתב  גמ׳, כגון דגזל צמר וסמנין דחד וכו׳.) ג

דעת בעל הבית לצבוע אותו צמר בעצמו, ומשום, דהואיל והוזל שמא ימלך. 

 והביא, דיש חולקים, דבכהאי גוונא ודאי פטור.

בשם  השיטה מקובצתכתב  ה ניהליה בדמי.גמ׳, תיפוק ליה דאייקר לי) ד

, דמכאן מוכח, דאף דקיימא לן דהגזלן קונה בשינוי מעשה, ומשלם הרמ״ה

דמים כשעת הגזלה, אפילו הכי אי בעי הגזלן לאהדוריה ניהליה כדקיימא 

השתא, היכא דשויא השתא כדמי שעת הגזילה, הדין עמו, ולא מצי הנגזל 

דמים. דהא הכא כיון דגזל מיניה  למימר ליה דלא שקילנא מינך אלא

סממנים וצבע בהן אין לך שינוי גדול מזה, ואפילו הכי כי אייקר צמר בדמי, 

מחמת סממנים כשיעור דמי סממנים, פשיטא לן דמצי אמר ליה הא עמרך 

 והא סממנך.
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(לו. בדפי הרי״ף), דמיירי הבעל המאור כתב גמ׳, כגון שצבע בהו קופא.  ) ה

, אלא הקופא השליך לתוכן. וכמו גבי זורק מטבע של בשלא הגביה הסממנין

חבירו לים הגדול, דאמר ליה הא מנח קמך, דהווי דוקא באדייה אדויי, אבל 

אי אתא לידיה השבה מעליא בעי. והיינו למאן דלא דאין דינא דגרמי, אבל 

 אמנם השיטה מקובצת כיון דקיימא לן דדיינינן דינא דגרמי, בכל גווני חייב.

כתב, דאפילו מאן דדאין דינא דגרמי, הני מילי, היכא דלא  ה״מהר בשם

מהדר ליה דידיה, אבל הכא אי יש שבח סממנים על גבי הצמר, השבה 

 מעלייתא קעביד ופטור.

דהכא לא חשיבא הנאה שאין אלא נוי בעלמא תוס׳ ד״ה או, בסוה״ד, ) ו

 (אות קו), הא קושית התוס׳ היתה שנהנההקובץ שיעורים יותר. הקשה 

שצמרו מעולה בדמים יותר, ואם כן מה בכך דחזותא לאו מילתא. ותירץ, 

דכמו שמצינו גבי מזיק, דפיחת את שווי החפץ אינו חייב אם לא נעשה 

שינוי בגוף החפץ, כגון בהיזק שאינו ניכר. הכי נמי להיפך לענין נהנה, דאם 

ר בגוף הוסיף על שיוויו של הדבר, אינו מתחייב, כיון דלא נתווסף שום דב

 החפץ, כגון אי חזותא לאו מילתא.

(סימן ע׳), כיון בשו״ת הר״ן  כתבגמ׳, תא שמע בגד שצבעו בקליפי ערלה. ) ז

דלא איפשיטא בעיין, לענין סתם יינן דאינו אלא מדרבנן נקטינן לקולא, דאין 

שבח סממנים על גבי דבר הצבוע, דחזותא לאו מילתא היא ולא מיתסר. 

ווקא לענין גוזל ונגזל דממונא הוא, אבל באיסורי וליכא למימר, דהיינו ד

הנאה, הנאה אסר רחמנא דהא מתהני. דבסוגיין הוכיחו מערלה לממון, 

ודחה רבה וכו׳, שמע מינה, דאי אמרינן חזותא לאו מילתא היא, לענין גוזל 

 ונגזל. לענין ערלה נמי אמרינן הכי, אי לאו דגלי קרא. ועיין באות הבאה.

בתוספות רבינו פרץ, הקשה גמ׳, הנאה הנראה לעינים אסרה תורה. ) ח

דנילף מיניה לסוגיין דיש שבח סממנין על גבי הצמר. ותירץ, דממונא 

(ג:). ומעיקרא סלקא דעתך דליכא בקידושין מאיסורא לא ילפינן כדאיתא 

קרא, אלא מסברא הוא דאמרינן דחזותא מילתא היא ולכך ידלק, וכיון 

אם כן לענין ממונא נמי. אמנם דחה האי פירושא, מדקאמר דמסברא הוא 

הנאה הנראית לעינים אסרה תורה, ולא קאמר שאני התם דכתיב וערלתם 

וגו׳, כדאיתא בסמוך גבי שביעית. ומשום הכי פירש, דשאני התם דהחמיר 

הכתוב לאסור כל הנאה הנראה לעינים בעלמא, ואף הדלקת הנר אסר. וכן 

 ועיין באות הקודמת.ראה. מרש״י ד״ה הנדייק 

בתוספות אסור לעשות סחורה בפירותיה. הקשה רש״י ד״ה שביעית, ) ט

(פ״ז מ״ג) מבואר להדיא, דמותר לצבוע בהם דבשביעית  מהארבינו פרץ, 

לצורך עצמו. ומשום הכי פירש, דמיירי לאחר הביעור ולכך ידלק, אבל קודם 

(אות קמט), יעורים הקובץ שאמנם הקשה המאירי. הביעור שרי. וכן כתב 

(פ״ז מ״ג) גבי קליפי רימון, משמע, דאין להם ביעור, ודוקא ספיחי דבשביעית 

השמיט ברייתא זו, דהרמב״ם סטים וקוצה יש להם ביעור. אמנם הביא, 

(פ״ח מ״ט), דאמר בשביעית ואפשר משום דסבירא ליה דאתיא כרבי אליעזר 

והירושלמי כוותיה. עור שסכו בשמן של שביעית ידלק, ולא קיימא לן 

(פ״ז מ״ג) שהביא בתוס׳ יו״ט שביעית (פ״ז ה״א) נסתפק בכך. ועיין בשביעית 

 שנחלקו בהא.

 

 
ועוד הראב״ד. ונראה כספרים וכו׳. וכן תירץ תוס׳ ד״ה רבא, בתוה״ד, ) י

תירץ, דלעיל בעי למילף ממונא מאיסורא, וממונא מאיסורא לא ילפינן, אבל 

 הכא בעי למילף איסורא מאיסורא, ואיסורא מאיסורא ילפינן. 

דלא בעינן המאירי, כתב גמ׳, רביעית דם שנבלעה בבית וכו׳ טהור. ) יא

שנבלעה כולה, אלא אף משנבלעה מקצתה, כל שפחת מרביעית טהור. 

יש חולקים דכל שלא נבלעה כולה מטמאה עדיין כלים אמנם הביא, ד

שבתוך הבית, דכל שיש ממנה על גבי הארץ [כאילו] כולה קיימת, משום 

 דמקצתה שתחת הארץ מצטרפת ובוקעת ועולה.

תירץ שיטת הפני יהושע וקשה לפי׳ וכו׳. תוס׳ ד״ה רואין, בתוה״ד, ) יב

ק ספיקא, ספק דלמסקנא דמוקמינן לה בדם תבוסה, אם כן הוה ספרש״י, 

יצא רביעית דם בחייו ספק במותו, ואם תמצי לומר בחייו, ספק אם יש 

עכשיו כל הרביעית שנבלע בכסות, ולעולם אין לטמא אלא אם רואין בודאי 

דיצא על ידי הכביסה רביעית דם, דכל מה שיכולים לברר לא מיקרי ספק 

רביעית, אף  כלל. אבל אם אין יוצא על ידי כביסה עד שימצא המדה יתירה

דאי אפשר שלא נבלע מן המים, מכל מקום מידי ספיקא לא יצא, וכיון דאי 

אפשר לברר יותר, טהור. עוד כתב, דאפשר דאפילו בספיקא דאורייתא שייך 

לטהר בכהאי גוונא, דאף דקיימא לן דספק טומאה ברשות היחיד טמא, מכל 

דאפשר דאין כאן  מקום רבי אליעזר מטהר בספק ביאה, והוא הדין הכא כיון

 שיעור טומאה.

הך סוגיא וכו׳, אליבא דר״ל וה״נ דוקא לר״ל צריך האי תוס׳ ד״ה מקולי, ) יג

הקשה, מה הקשה רבא מרביעית דם, בתוספות רבינו פרץ שינויא. אמנם 

הא לריש לקיש ודאי מיירי בדם תבוסה דרבנן, בלאו קושיא דהכא, וכדמוכח 

דעתך דמקשה, דאי חזותא מילתא (סב:). ותירץ, דמכל מקום סלקא בנדה 

 היא, היה ראוי להחמיר אף בדם תבוסה דרבנן.

ספק כולה בחייו רש״י בד״ה דם תבוסה, ופירש  גמ׳, בדם תבוסה דרבנן.) יד

רש״י (עא.)]. אמנם בנדה ספק כולה במותו. [וכדעת רבי אליעזר ב״ר יהודה 

רובו לאחר פירש, ספק יצא רובו מחיים ספק יצא ד״ה דם תבוסה (סב:) בנדה 

פירש, דנתערב דם שיצא בחייו והמאירי מיתה [וכדעת חכמים בנדה (עא.)]. 

פירש בשם והשיטה מקובצת סמוך למיתה עם דם שיצא ממנו לאחר מיתה. 

 ברביעית דם היוצא מבין שני מתים.הגאון, 

מה ש, ״הרא בשםהשיטה מקובצת הקשה גמ׳, ורמינהו עלי קנים וכו׳. ) טו

וכי לא היה יודע שמינים שצובעים בהם יש בהם הקשה רבא מעלי קנים, 

קדושת שביעית, הרי הטעם מפורש להדיא באותה משנה עצמה, דלפי שהם 

ממין הצבעים חייבים בקדושת שביעית. ותירץ, דסלקא דעתך דמקשן, דהא 

דראויות לצביעה לא מהני לחיוב שביעית, אלא הכי קאמר, אפילו מינים 

ויים לאכילה יותר מעלי קנים וגפנים יש העומדים לצביעה סתם, ואין רא

בהם קדושת שביעית, כיון דראויים לאכילה קצת, ואפילו ליקטן לצביעה, 

אלמא עצים דחזו לאכילה על ידי הדחק כעין הני יש בהם קדושת שביעית, 

ורמינהו עלי קנים וכו׳. ומשני, דטעמא דחיוב שביעית דידהו לאו משום 

 ים לצביעה.דחשיבן אוכל, אלא משום דעומד

, דיש לפרש ד״ה שגיבבן(מ.)  התוס׳ בסוכהכתבו  גמ׳, שגיבבן בחבא.) טז

 דדוקא נקט, ויש לפרש דאורחא דמילתא נקט.

אבל מותרים הם להסיקן  רש״י ד״ה יש להם ולדמיהן שביעית, בתוה״ד,) יז

, הא אסור להסיק בפירות שביעית דהנאתו בחידושי הגרע״אוכו׳. הקשה 

דרבי יוסי. והא השתא אוקמו כרבנן, מדרמי עלה לאחר הביעור, לרבנן 

מעצים ומשני אמר קרא לאכלה וכו׳, הרי, דעצים אין בהם קדושת שביעית, 

והיינו כרבנן דרבי יוסי. ואם כן, הכא בצובעים דחל עליהם קדושת שביעית, 

ועוד דרש״י עצמו כתב להסיקן קודם הביעור, אלמא דחלה עליהם קדושת 

קודם הביעור אסור להסיק בהם, ונשאר בצריך עיון ית, ואם כן גם שביע

(פ״ז מ״א).  ובתורת זרעים שביעיתי, ד),  שביעית( בחזון אישגדול. ועיין 

(זרעים לט, ד ד״ה  והמקדש דוד(על הים התלמוד אות כג)  והמפרשי הים

(פ״ה משמיטה  הרמב״ם בדעתהכסף משנה כתב רש״י) תירצו על פי דברי 

ינים הראוים לאכילה נתמעטו מקרא ד״לאכלה״ דאסור ויובל ה״י), דדוקא מ

אבל מיני למיעבד בהו כביסה ושאר הנאות שאין הנאתן וביעורן שוה, 

שהנאתם  ףא ״לכם״שפיר מתרבו מ ״,לאכלה״כביסות דלא שייך בהם 

מהני דתיחול  ,דצביעה חשיב הנאתו וביעורו שוה האו. וביעורם אינו שוה

ביפה עינים . ועיין עוד תרין בשאר הנאותמו וממילאעליה קדושת שביעית 

 (ד״ה ורמינהו).

אבל מיני צבעים בשעת שלאחר ביעורן וכו׳  ,רש״י ד״ה יצאו עצים) יח

רתיחת היורה כלה השורש וקולט הצבע נמצאו הנאתן וביעורן שוה הלכך 

הא אמרינן דלענין  ,תוס׳ ד״ה שהנאתןחיילא עלייהו שביעית. והקשו 

ותירץ  .ולא הוי ביעורו בשעת קליטת הצבע ,שביעית חזותא מילתא היא

בהוויתה  ״תהיה״דמרבינן מ לט, ד ד״ה כתב רש״י), דהא זרעים( המקדש דוד
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דלא אמרינן  ,לענין איסור שביעית דוקא היינודחזותא מילתא היא,  ,תהא

אבל  .חזותא מילתא לענין שביעית ואסור ליהנות אלא ,שכבר כלה האיסור

רש״י דאסור לצבוע בפירות  ברדהא ס ,הכא לאו לענין איסור שביעית מיירי

 ,לענין שתחול קדושת שביעית בעינן דבר שעומד להנאה אלא .שביעית

 א שייךל ובהאקדושת שביעית,  לענין והיינו דוקאהנאתו וביעורו שוה, ו

ש כלה השורשבשעת קליטת הצבע הנאתו ו .ותלוי במציאות ,בוי הכתוביר

  הנאתו וביעורו שוה.ו

, דהוא הדין כל עצים התוס׳ רי״דכתב  גמ׳, והא איכא עצים דמשחן וכו׳.) יט

שמבשלין בהם, דהנאתן וביעורן שווה, והא דנקט עצים דמשחן היינו משום 

דסתמייהו להאיר. מה שאין כן שאר העצים דאף שמבשלין בהם, רובן 

ושו, אפילו עצים להסקה קיימי. ורבא תירץ, דסתם עצים להסקה, פיר

דמשחן במקום שגדלין, מהן מסיקין את התנור, ורובן להסקה קיימי כשאר 

 העצים בכל מקום.

 

 
וי״ל דבטלי בשאר עצים דשאר שנים. פירש תוס׳ ד״ה ה״ג, בתוה״ד, ) א

דאף דשביעית אוסרת בכל  סימן י׳ סק״ד), דכוונתם שביעית(החזון איש 

שהוא, מכל מקום מתוך שאיסורה על ידי קרקע, בטילתה נמי על ידי קרקע, 

(נח:). אמנם הקשה, כיון דאפילו במחובר יש דין ביעור, בנדרים וכדאיתא 

אם כן היו צריכים לבער את כל העצים. ועוד הקשה, דלמה יהא בכלל דין 

(פ״ז מ״ב) דכל ביעית בשביעור בעצים, הא לא כלו מן השדה, ותנן 

המתקיים בארץ אין לו ביעור. ומשום הכי פירש, דדין שביעית בעצים אינו 

אלא בעלי קנים ועלי גפנים ולולבים שמתחדשים בכל שנה, ומתייבשים 

אין  באילן עצמוונופלים, או שנעשו חריות, דחשובין כפירות שביעית. אבל 

תר חנטה, הכא נמי אזלינן התוספת קדוש בשביעית, דכמו דאזלינן בפירות ב

בעצים בתר השרשה, והוי כפירות שנגמרו בששית ונתווסף עליהם 

בשביעית, דאין התוספת קדוש בקדושת שביעית, ולא משכחת לה עצים של 

 שביעית אלא בעלים, או שנשרש בשביעית.

בחידושי דהוי כסחורה. הקשו י ד״ה לתוך המשרה, בסוה״ד, רש״) ב

 הריכאן, למה ענין סחורה (מ. ד״ה אין),  כהא, והכפות תמרים סו״הגרע

שלו אינו יכול  בתוך לווכאן אפי ,סחורה אינו אלא במי שמוכר לאחרים

לאכילה ״כמו י הוו ,כיון דאין הנאתו וביעורו שוה ,לתוך המשרהלתת יין 

דכיון דסוף סוף  בר,אפשר דרש״י סתירץ הכפות תמרים, ד. ו״ולא להפסד

 ,משום דדמי לסחורה אאיסורד מאוטע .הנאה לא חשיב הפסד מטי ליה

אחר ג׳ רק לו ,דבשעה שמטיל היין למשרה הוא מפסידו ומבערו והיינו משום

דמפסיד עתה כדי להרויח  ,כסחורההוי  ,ימים מרויח שנשרה הפשתן ביין

 ר כך.אח

ן דמסוגייהתוס׳ רי״ד, ורבי יוסי סבר וכו׳. הקשה רש״י ד״ה יצאו, בתוה״ד, ) ג

לא משמע כן, דהא רבי יוסי מתיר כל פירות שביעית למשרה ולכביסה ולכל 

קטן לאכילה, מפני שהתורה התירה בין לאכלה צורך השווה לכל, ואף שלָ 

 ובין לכם. ונשאר בצריך עיון.

ור׳ יוסי סבר כו׳ דהיכא דלקטן למשרה הוי דבר שהנאתו אחר  בא״ד,) ד

לוגתייהו דרבי יוסי ורבנן היכא דפ , מהיכי תיתיהפני יהושעהקשה ביעורו. 

כדמשמע פשטא דמילתא.  ,דלמא בלקטן לאכילה פליגי ,דלקטן למשרה

היכא דלקטן לאכילה מודה רבי יוסי דאסור ליתנם למשרה הא לרש״י,  ,ועוד

דלמא מיבעיא ליה  ״,ורבי יוסי נמי הכתיב לאכלהאקשו ״ומאי  ,ולכביסה

רש״י דטעמא דרבי יוסי היינו דפירש למאי , להיכא דלקטן לאכילה. ועוד

הלכך לא נהגו בהו שביעית  ,משום דמשרה וכבוסה הנאתו אחר ביעורו

דאם ליקטן  ותירץ,. ״לכם לכל צרכיכם״דדרשינן  ׳גמה האמאי אמר, כלל

לשם אכילה, תיפוק ליה שכשם שאסור להשתמש במאכל אדם לצורך 

, הכי נמי ) דהוי הפסדפ״ה הי״ג(שביעית  בתוספתאמאכל בהמה כדתנן 

אסור לתת מאכל אדם לשם כביסה, דכל שמוריד מערך התשמיש הוי בכלל 

הפסד, ואם כן אמאי הוצרכו רבנן קרא ד״לאכלה״ לאסור כביסה ואיך ר׳ 

יוסי מתיר, [ועיין באות הבאה]. ועל כרחך דהכא מיירי שלקטן לשם כביסה, 

משום דאם  ולכך אין הפסד. ולפי זה ר׳ יוסי לא יליף מקרא למעט כביסה,

לקטן לשם אכילה, דבכהאי גוונא נאסר כביסה לא בעינן קרא, אלא נאסר 

לכביסה מסברא, כי היכי שמאכל אדם נאסר מסברא למאכל בהמה, דהוי 

 איבוד.

הא ד, ״הראב בשםהשיטה מקובצת הקשה גמ׳, לאכלה ולא לזילוף. ) ה

ותירץ, שותין מלוג בסלע, ומזלפין מלוג בשתים, אלמא זילוף חשוב משתיה. 

דהני מילי לאדם חשוב ומעונג, אבל לרוב בני אדם הווי הפסד ליין, ודרשינן 

 ״לאכלה ולא להפסד״, אבל למשרה וכביסה לאו הפסד הוא, דחיי נפש הוא.

 הפני יהושע(מ.) דיישב לפי דברי הראב״ד, קושיית בערוך לנר סוכה [ועיין 

 שהובאה באות הקודמת].

הקשה  לי מחלוקת ואחר כך סתם היא. גמ׳, אלא הלכה כר׳ יהודה למה) ו

מאי קשיא, וכי עדיף מחלוקת ואחר כך סתם, מסתם משנה דאין הרשב״א, 

בה מחלוקת כלל, ופסקינן כתנאי דברייתא דפליגי אסתם משנה. ולא אקשו 

והא סתם משנה היא, אלא לרבי יוחנן דסבר דהלכה כסתם משנה, ובהא 

לכה כסתם משנה. ותירץ, דעדיף נמי פליגי אמוראי בדעת רבי יוחנן, אם ה

מחלוקת ואחר כך סתם, מסתם משנה בלא מחלוקת, משום, דכששנה רבי 

מחלוקת ואחר כך סתם, נראה דדקדק הרבה בדבר, ואחר ששנה המחלוקת 

ראה דברי האחר וסתם כמותו. עוד תירץ, דאפשר דהברייתא נשנית אחרי 

(מב:) אמר רבי אבהו דביבמות המשנה, והוי סתם ואחר כך מחלוקת. ואף 

דסתם במשנה, ומחלוקת בברייתא הלכה כסתם. יש לומר, דאמוראי דסוגיין 

 פליגי ארבי אבהו בזה.

היד מלאכי בשם המהר״ץ חיות כתב  גמ׳, כולה נזיקין חדא מסכתא היא.) ז

דוקא שלשה בבות כחדא מסכתא דלרב שרירא גאון ור״י הלוי, (סימן שלח), 

הן, אלא דנחלקו לג׳ שערים, ד״בבא״ פירושו שער, אבל שאר המסכתות 

דכל המסכתות הריטב״א, בסדר נזיקין מסכתות נפרדות הן. אמנם דעת 

 בסדר נזיקין חשיבי כחדא מסכתא.

(אות הקובץ שיעורים הקשה  גמ׳, משום דקתני לה גבי הלכתא פסיקתא.) ח

פורש במתניתין הלכה כפלוני, לא מהני, משום דאין קנג), הא אפילו כשמ

(ז:), ומאי עדיפא הא דתני לה גבי בנדה למדין הלכה ממשנה, כדאיתה 

 הילכתא פסיקתא, יותר ממה ששנה בפירוש הלכה כדבריו. 

 

 
(לו. בדפי הרי״ף) הנמוקי יוסף למחצית השכר. אמנם רש״י ד״ה ליקח, ) ט

(בפרקין ה״ה) נראה, דאפילו בשלוחו גרידא  דמהירושלמי, הרא״הכתב בשם 

שאין לו שותפות בשכר, אמרינן לרבי יהודה דהלכתא כוותיה דהותירו 

לאמצע. דאילו עשה שליחותו, הכל לבעל המעות כיון דידיו כידו, אבל 

עכשיו ששינה, הרי הוא גרם אותו ריוח, וכן המעות גרמו, לפיכך חולקין. 

ב), דאף להרא״ה, אין לומר שיחשב כגזלן  (שם אותבשלטי הגיבורים וכתב 

במה ששינה ממה שאמר, כדי שיאמר שיוכל השליח לתת מעותיו, ולסלקו 

מן המקח, בשיש שם ריוח. דאינו גזלן בהאי שינויא, וכדמוכח נמי מהא 

דאמרו בגמ׳ דכשיש לו שותפות עמו ״אם שינה הריוח לאמצע״, אלמא אף 

 ששינה לאו גזלן הוא. 

דלא הוי גזלן בתוספות רבינו פרץ, כתב תירו הותירו לאמצע. גמ׳, ואם הו) י

במה שמשנה מדעת בעל הבית, דאם כן מאי קאמר הותירו לאמצע, הא כיון 

דגזל הותירו לו מיבעי ליה, דשבח גזילה לגזלן. אלא ודאי, לא חשיב גזלן 

אלא שליחות, כיון דאינו מתכוין לגזול אלא לטובת הבעלים שישתכרו 

 בדבר.

אמאי לא אוקי נמי הא והא ד״ה מי הודיעו לבעל חטין, בתוה״ד,  תוס׳) יא

 בשםהשיטה מקובצת כרבי יהודה כאן לאכילה כאן לסחורה וכו׳. אמנם 

כתב, דסתם נותן צמר לצבע לצורך עצמו, ולא לצורך סחורה.  ש״הרא

ומשום הכי לא מצי לשנויי ״הא והא כרבי יהודה כאן לסחורה״ כדמשני 

דמתניתין לאו לסחורה משמע, ואפילו הכי קאמר רבי  לרבי מאיר, משום,



 

 

 יח

 

 יח

 יהודה דלא קני.

והשיטה וי״ל דברייתא מצינן לאוקמי וכו׳. תוס׳ ד״ה שאני, בתוה״ד, ) יב

פירש, דסלקא דעתיהו דרב שמואל דלאו משום  ש״הרא בשםמקובצת 

דעביד שליחותיה, אלא סבירא ליה דבכל שעה דעת המוכר להקנות המקח 

לכל מי שהמעות שלו. ורבי אבהו השיב דשאני חטים וחטים וכו׳. ומייתי 

ראיה דאין הטעם משום דדעתו להקנות לכל מי שהמעות שלו, מדתנן אחד 

שיקנה הצבע לאשה, אי אמרת בשלמא  המקדיש וכו׳ הכא מי הודיע לצבע

דקנתה מטעם דהוי שלו [לכאורה צ״ל שלה] ניחא, דאף דלא עבידתיה 

שליח, זכין לאדם שלא בפניו, אלא אי אמרת דדעתו להקנות לכל מי 

שהמעות שלו, הרי המעות של הבעל, ואם כן הבעל קנה את הצבע ואמאי 

 אינו קדוש.

אינן שכירות כיון שהאשה חייבת דתוס׳ ד״ה מי הודיעו לצבע, בתוה״ד, ) יג

דאטו הבעל אינו יכול ליתן השכירות בהגהות טל תורה, שכירות. הקשה 

בעד אשתו, ומה לו לצובע אם השכירות של הבעל או של אשתו. ונשאר 

 בצריך עיון.

אם כן בהגהות גליוני הש״ס, הקשה גמ׳, סבר מצוה קא עבידנא וכו׳. ) יד

 .אמאי הוי הקדש, הא הוי הקדש בטעות

 בשו״ת שואל ומשיבהקשה  גמ׳, וכי דעתו של אדם על עצמו למשכנו.) טו

ד), וכי צריך דעתו לזה, הלא המחייב עצמו -(מהדורה ו׳ סימן נה. דף סט

בערכין ממילא ממשכנין אותו. ותירץ, דעיקר קושיית הגמרא, דנימא 

דאדעתא דהכי לא העריך עצמו שיצטרך למשכנו, ועל כרחך משום דכל 

תליא בדעת הגזבר של הקדש, והוא הדין הכא, אף דאין  שהעריך עצמו

דעתו על כסות אשתו ובניו מכל מקום הואיל דכבר אמר והעריך, תליא 

בדעת הגזבר. ומשנינן, דנעשה כמי שהקנה לאשתו כסותה, ואם כן לא היה 

 בכלל הערך כיון דלא היה שלו כלל מעיקרא.

הרשב״א, כתב  קרא.גמ׳, נעשה כמי שהקנה להן כסות אשתו ובניו מעי) טז

דמלשון הגמרא ״נעשה כמי וכו׳״, משמע דהוי תקנתא דרבנן. אמנם הוכיח 

(נד.) דהוי מדינא. ופירש, משום דאנן סהדי דדעתיה לאקנויי להו מכתובות 

כלים שלקח להן, אף שלא הקנה להם בפירוש. והקשה, היאך קנו ומי זיכה 

ו בהקנאה וזכייה להם. ותירץ, דכל שדעתו קרובה להם הרבה גמר דעת

 בעבודה זרהתה איכא וודכו .ואפילו להפקיע מידי הקדש דאורייתאלקנות, 

מקנה ליה דינר בכיסו. עוד  הכיון דאורחיה לאוקופי ,) גבי חנוני המקיפוג:(ס

דאין אדם נותן  בירא לןאלא משום דס ,דהכא לאו משום הקנאה תירץ,

 תני׳במ (מו.) בנדרים דעתו על מה שכבר לקח לצורך אשתו ובניו, ודכותה

 .לו מרחץ ובית הבד מושכרין ביד אחרים ההיד

 בשםוהשיטה מקובצת , הרשב״אכתבו  גמ׳, מכלל דמקנא קניא ליה וכו׳.) יז

, ללוקח, דריש גלותא לא קנה השדה, ואקשו בגמ׳ דמכלל דמקנא קניא גאון

ואם כן ״לימא פליגא דבני מערבא״ שאמרו ״מי הודיעו וכו׳״, והכא נמי מי 

הודיעו לבעל השדה שיקנה שדהו לאותו לוקח, ולא לריש גלותא שבשמו 

(סימן קפג סק״ב) והש״ך (סימן קפד סק״א) הט״ז לקחו, ואמאי קנה. אבל 

ן ביאורים סימ( נתיבות המשפטה, וביאר לריש גלותאפירשו, דמקנא קניה 

שקונה עבור ריש למוכר הקונה דלא הודיע ), דסלקא דעתך קפג סק״ב

, דלבני מערבא כיון שלא הודיע למוכר שקונה ופריך .לעדיםגלותא, אלא 

לפי דברי כל המפרשים קאי כתב, ד. אכן עבור ריש גלותא, היאך קנוי לו

(סימן הקצות החושן . והקושיא על הלוקח, והלוקח ודאי דיכול לזכות לעצמו

דריש גלותא מעולם לא קנאו , קפד סק״א) דחה נמי להאי פירושא, דהקשה

ולא עשאו שליח כלל לקנותו. ועוד הקשה, דאם כן מאי פריך ״לימא פליגא 

 דבני מערבא״, הא אודעיה למוכר בשם ריש גלותא.

 

 
בתוספות רבינו הקשה גמ׳, ותנן כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה. ) א

רך לאתויי מתניתין דכל הגזלנין וכו׳, תיפוק ליה כיון אמאי הוצפרץ, 

דאייקר ברשותיה דרב כהנא, אם כן אית ליה למשקל תמניא כדמי כיתנא, 

דכך הוא שווה, בלאו טעמא דגזילה. ותירץ, דאיצטריך לאשמועינן, דאפילו 

 חזר והוזל קודם שתבען בדין, משלמי ליה תמניא כשעת הגזילה.

אסור ליתן לו מוכר דמים וכו׳. כתב בתוה״ד,  רש״י ד״ה ואין עושין,) ב

(לו: בדפי הרי״ף), דמשמע מרש״י דדוקא בדמים אסור לרב, הנמוקי יוסף 

אבל בפירות שרי, דאם פסק עמו לתת לו יין, וכשבא ליטול ממנו אין לו יין 

(סג.) להא בבבא מציעא לתת, נותן לו שמן בדמי יינו. והקשה, מהא דאיתא 

מברייתא דהיה נושה בחבירו וכו׳, דמותר להחליף מעות דרב, ואקשו עליה 

בחטין ואת החטין ביין. אלמא, מדפרכינן על רב מהא דתניא בפירות מותר, 

, דרב הרא״ששמע מינה דרב אסר בפירות כמו בדמים. לכך נקט כדכתב 

 אסר בין בדמים בין בפירות.  

ין לו כפרה עד דארש״י ד״ה יוליכנו, ופירש מתני׳, יוליכנו אחריו למדי. ) ג

(פ״ז מגזילה והרמב״ם שיחזיר לנגזל עצמו דכתיב ״לאשר הוא לו יתננו״. 

ה״ט), נתן טעם לדבר מפני שכבר נתייאשו מאחר שנשבע, ואינן באין עוד 

(פ״ז מ״ה) מדבריו, דכשלא נשבע, אפילו להודיע התוס׳ יו״ט לתובעו. ודייק 

שיודיענו כך וכך גזלתיך בא (סימן שסג) כתב, דצריך הטור אין צריך. אמנם 

 וקח ממני.

ואין נראה וכו׳ דאמאי נקט שליח ב״ד וכו׳. תירץ תוס׳ ד״ה אבל, בתוה״ד, ) ד

, דאתא לאשמועינן, דאם נתנו לשליח בית דין ש״הרא בשםהשיטה מקובצת 

יכול להביא קרבנו, ואם נאנס השליח מיד קודם שהביאו ליד בית דין הגזלן 

י ברישא יוליכנו אחריו למדי, הא מצי למסרו פטור. אבל הקשה, אמאי תנ

לבית דין. ותירץ, דברישא מיירי מדין תורה קודם שנתקנה התקנה. אמנם 

(בעמוד ב׳) תירץ, דכי עבוד רבנן תקנתא הרמ״ה בשם השיטה מקובצת 

היכא דקא הדרא גזלה בעינה, אבל ברישא מיירי בדלא הדרא, ומשום הכי 

 עבדו רבנן תקנתא.

 בשםהשיטה מקובצת ועוד אמאי קאמר בגמ׳ וכו׳. תירץ ד, בא״ד, בתוה״) ה

, דלמתניתין מניח ביד בית דין דוקא כשנשבע, אבל היכא דלא נשבע ש״הרא

די לו שימסרנו ביד נפקד, או ישמרנו בידו ויודיע לנגזל שרוצה להשיב 

הגזלה. אבל רבי טרפון מיירי בין נשבע, ובין לא נשבע, וכי היכי דבלא נשבע 

דקושית , חוייב ליתן ביד בית דין, הוא הדין בנשבע נמי. עוד תירץאינו מ

הגמ׳, דמרישא פריך דמתניתין דלא כרבי טרפון, דקתני יוליכנו אחריו למדי, 

אלמא מחוייב הגזלן להוציא הוצאות להשיב הגזילה ליד הנגזל, ואילו רבי 

ממונו  טרפון קאמר מניח גזילה ביניהם ומסתלק, אלמא אינו מחוייב להוציא

וקא סלקא דעתך השתא דרבי טרפון מדינא  כדי שתשוב הגזילה לידי הנגזל,

 ועיין שם שהסיק כשינויא דתוס׳. קאמר ולא מתקנתא.

 ,דמתניתין חדא ועוד קאמריישב שיטת רש״י,  פני יהושעוהשם.  בא״ד,) ו

לא  מכל מקום ,כיד הנגזל ית דיןדלא תימא נהי דעבדו רבנן תקנתא שיד ב

כך אין יכול  ,דכמו שאין יכול ליתן לשליח הנגזל ,ור מן העיקריהא טפל חמ

מטעם התקנה  ית דין,דאלים כח הב וקא משמע לן, ית דין.ליתן לשליח ב

כדי  ית דיןהגזלן יכול ליתן לשליח ב ,מצוי בעיר ית דיןשאם אין הב

בפירוש המשניות (פ״ט הרמב״ם מלשון דייק . וכן ית דיןשיוליכוהו ליד הב

שכתב דמלשון  התוס׳ יו״טעל  ותמה(פ״ז מגזילה ה״י).  ביד החזקהמ״ה), ו

ובבית יוסף  (עב, ד׳). בהעמק שאלהועיין עוד  ׳.התוס רושהרמב״ם נראה כפי

 (שם סק״ד).ובדרישה  (סימן שסז),

הפני יהושע ביאר ע״כ נראה דמתני׳ איירי לענין אחריות הדרך כו׳.  ,בא״ד) ז

אבל ההוצאה  ,דלענין אחריות לחוד מהני נתינתו ליד השליח ,כוונתםד

התקינו  לאחר מיכןאבל  ,וכל זה מדינא ,צריך ליתן עד שיגיע ליד הנגזל

 .שבעירו ומיפטר ית דיןשיתן לב

כתב, המאירי נראה דאתא לאשמועינן וכו׳. אמנם תוס׳ ד״ה ואם, ) ח

הגזלן או סמוך לו, דאשמועינן, דאם יש לו יורשים, ואחד מיורשיו בעירו של 

ושאר היורשים מתגוררים במרחקים, מחזיר את הגזילה לאותו שבעירו, 

 ונפטר מכולם. והביא, דיש חולקין.
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האי גירסא משמע נמי מהא מתני׳, עד שיתמעט הקרן משוה פרוטה. ) ט

דעד שיתמעט הקרן של החומש, ואם הקרן י ד״ה עד שיתמעט, ״רש דפירש

טה וכפר בו משלם עליו חומש, אף שאין בחומשו שוה של החומש שוה פרו

גרס עד שיתמעט החומש משוה פרוטה. וכן גרס המאירי פרוטה. אמנם 

 .בשיטה מקובצת

הרי״ף ואפילו רב נחמן וכו׳. אמנם תוס׳ ד״ה דברי רבי טרפון, בתוה״ד, ) י

(כ: מדפי הרי״ף) כתב, דאף דקיימא לן דמספיקא לא מפקינן בבבא מציעא 

לא אמרינן אוקי ממונא בחזקת מריה. הכא חייב, דקנסוהו רבנן ממונא, א

 משום דעבד איסורא.

מאי סלקא דעתך דרבי הפני יהושע, הקשה  גמ׳, לעולם רבי עקיבא וכו׳.) יא

עקיבא איירי דוקא בנשבע, ומגזירת הכתוב ד״לאשר הוא לו יתננו״, הא 

דנותן  קתני ברישא דאותה משנה, קידש א׳ מה׳ נשים, וקאמר רבי עקיבא

כתובה לכל אחת מהם, והתם לא שייך הא מילתא. ותירץ, דודאי בכתובה 

ידע שפיר דטעמא דרבי עקיבא משום קנסא, אבל בגזלן סלקא דעתך דלא 

יקנסוהו, דאדרבא בכמה דוכתי הקילו מפני תקנת השבים, להכי קאמר 

 דגזירת הכתוב הוא.

וכן כתב  כר״ע מעיקרא מהדרינן לאוקמי וכו׳.רש״י ד״ה לעולם, ) יב

דאין הכוונה כרבי עקיבא ולא כרבי טרפון, הרשב״א, עוד כתב הרשב״א. 

דהא רבי טרפון נמי מודה, דהיכא דנשבע, מדינא צריך לילך אחריו, דעד 

שילך אחריו ויתן לו, אינו יכול להביא אשמו ולהתכפר בו. אלא משום 

קתני נותן תקנת רבי אלעזר דרבי צדוק קאמר, דיניח בבית דין. ובמתניתין ד

לשליח בית דין, היינו מתקנת רבי אלעזר ברבי צדוק. אלא רבי עקיבא 

דקאמר, היינו אף כרבי עקיבא, וכל שכן כרבי טרפון דאמר בפירוש יניח 

 דהיינו בבית דין.

הפני לדבריו דר׳ טרפון קאמר וכו׳. הקשה תוס׳ ד״ה ורבי טרפון, בסוה״ד, ) יג

עבוד רבנן תקנתא״, אינו מדברי  דהא דאיתא בגמ׳ ״ורבי עקיבא כייהושע, 

רבי עקיבא עצמו, אלא הגמרא אמרה כן. ומדוע נדחקו לומר כן, ולא אמרו 

בפשיטות דלרבי עקיבא לית ליה תקנתא כלל. ותירץ, דהיה קשה לגמ׳ כיון 

דמתניתין כרבי עקיבא, ואפילו היכא דהדר ממונא למריה בעי להוליכו 

ה דבעי להשיב לכל א׳ וא׳, כיון דלא אחריו עד למדי, כל שכן בגזל א׳ מחמש

הדר ממונא למריה. ומדהוצרך רבי עקיבא לחלוק על רבי טרפון אף בגזל א׳ 

מחמשה, על כרחך דלדבריו דרבי טרפון קאמר, דיודה לו לפחות בדלא הדר 

ממונא למריה. עוד תירץ, דדייקו מייתור לשון רבי עקיבא ״אין זה הדרך 

ו דרבי טרפון קאמר. דאף לדידך דאית לך מוציאתו מידי עבירה״, דלדברי

תקנתא, היינו היכא שיכול לצאת מידי עבירה דגזל, כגון במתניתין דהדר 

ממונא למריה, אבל בגזל א׳ מחמשה, אין הדרך של תקנת חכמים יכול 

להוציאו מידי עבירה, כיון דלא הדר ממונא למריה, ואם כן לא מסתבר 

לגמרי, כיון דמדאורייתא היכא  דחכמים עשו תקנה להפסיד דמי הנגזל

 דנשבע השבה מעליא בעי.

תקנו רבנן דניתביה לשליח בית דין. הקשה רש״י ד״ה עבוד, בתוה״ד, ) יד

דלרבי , פירש ד״ה אמר רב ספרא(לז:) י בבא מציעא ״הפני יהושע, דרש

טרפון דקאמר מניח גזילה ביניהם, היינו שאינו צריך להוציאו כלל מתחת 

מדינא קאמר, דמה לי אם מונח ביד הבית דין או בידו, ידו. ותירץ, דהתם 

אבל הכא דמיירי בבא לצאת ידי שמים ולהביא קרבן אשם, צריך ליתנו ליד 

הבית דין דמקיים והשיב את הגזלה, ויכול להביא קרבנו, מה שאין כן אם 

 הוא תחת ידו.

(סימן כ׳ החזון איש כתב גמ׳, ורבי עקיבא כי עבוד רבנן תקנתא וכו׳. ) טו

סק״ו), כיון דמן הדין אי אפשר לו להביא את אשמו כל זמן שלא נתן את 

הקרן לנגזל, איך מהניא תקנת חכמים, אלא על כרחך דמדין הפקר בית דין 

(קט.) דלרבי עקיבא אין הנגזל לקמן הפקר פקע חיובו. והקשה, למאן דאמר 

 יכול למחול לגזלן אחרי שבועה, לא יהא הפקר בית דין עדיף ממחילה.

ותירץ, דהפקר בית דין עדיף דהרי הוא משלם, ובית דין מזכין את המעות 

לנגזל, ונעשין שלו מכח תקנת חכמים, והושב הקרן לבעלים. אי נמי, סוגיין 

 (שם) דלרבי עקיבא הנגזל יכול למחול לגזלן.לקמן כרבא דאמר 

 

 
 ,מהרש״אהר׳ טרפון ור״ע וכו׳. כתב רש״י ד״ה אלא אמר רבא, בתוה״ד, ) א

דאי חייב  ,לר׳ טרפוןקיימא אף הך פירכא דאף אדרבי טרפון קאי, דהא 

 .צאת ידי שמיםחייבו לל בעיבלא שבועה נמי לצאת ידי שמים כשנשבע, 

דהתם אין יודע למי  ,לאו פירכא היא מכח הך סברא דפירשואהא אמרינן, ד

דיודע מי הנגזל והודה  תין,במתני מה שאין כן ,ולא נפיק ידי שמים כלל ,גזל

 .הוה גביה פקדוןבפניו, 

כתב, בתוספות רבינו פרץ מתני׳ דברי הכל הוא וכו׳. אמנם בא״ד, ) ב

דמתניתין כרבי עקיבא, והא דלא מוקי נמי כרבי טרפון, משום דבכל דוכתא 

 מהדרינן לאוקמי כרבי עקיבא. 

, איך מצי לאוקמי כרבי עקיבאהראב״ד, בשם הרשב״א שם. הקשה בא״ד, ) ג

דכיון דהיכא דלא ידע למי גזל אף על גב דלא נשבע קניס, כי ידע למי גזל, 

דכיון דידע ממי הרשב״א, היכא דלא נשבע, ליתיב מיהא לבית דין. ותירץ 

גזל, ומודה ולא נשבע, מה הנאה יש לנגזל כשיתן ליד בית דין, הא אמרינן 

 דהוה ליה כפקדון בידו, דהוה כמו שאמר לו יהא לי בידך.

(סימן כד), הרא״ש כתב ׳, כיון דבעי כפרה לא סגי עד דמטא לידיה. גמ) ד

דהאידנא אף על גב דאין חומש ואשם, נוהג האי דינא לענין הקרן, דכי 

 נשבע צריך לילך אחריו אפילו למדי לקיים מצות השבה.

ב), דמדינא אף כשלא נשבע, צריך ״(סימן שסז סקהסמ״ע כתב  גמ׳, שם.) ה

יתן להם הגזילה, אלא דמפני תקנת השבים תקנו, לרדוף אחר הבעלים עד ש

ב) כתב, ״(שם סקהש״ך דבלא נשבע יהא בידו עד שיבואו הבעלים. אמנם 

דמשמע מסוגיין, דדוקא בנשבע כיון דבעי כפרה צריך להוליכו אחריו, אבל 

 בלא נשבע לא.

השיטה ומיהו לקמן לא משמע הכי וכו׳. תוס׳ ד״ה שליח, בתוה״ד, ) ו

דאין הכי נמי, אלא ניחא ליה לאתויי תלמיד רבינו פרץ, ם תירץ בשמקובצת 

תקנתא דרבי אבא דמהני בכל ענין אפילו במת המשלח. תדע, דהא מצי 

 למימר כגון דשלח ליה תנהו לזה ויפטר בכך.

תירץ, דאין הכי נמי, כל הרשב״א תימה אמאי חייב וכו׳. תוס׳ ד״ה הכי, ) ז

ן והשני פטור, אבל אם אירע שלא אירע בו דבר שמתחייב בו השומר הראשו

בו דבר שהשומר הראשון חייב בו והשני פטור לא נפטר הראשון מחיובו, 

וכגון דהראשון שומר שכר והשני שומר חינם ונגנבה או שאבדה. והלכך, 

לדעת רב חסדא כל שעשאו שליח בעדים אוקמיה ברשותיה, ואפילו היה 

שאבדה הראשון פטור, הראשון שומר שכר ומסרו לזה ופשע בה ונגנבה או 

 ולדעת רבה עדיין הראשון בחיובו, ונשאר בצריך עיון.

גמ׳, לפלוג וליתני בדידיה שליח שעשאו בעדים הכי נמי דהוי שליח. ) ח

, מאי קא פריך הא מתניתין מהדרא הרא״שבשם השיטה מקובצת הקשה 

למצוא תקנה לגזלן להביא כפרתו בלא השבה ליד הנגזל, והיכי מצי למיתני, 

ל נותן הוא לשליח שעשאו בעדים. עוד הקשה, דאפילו למאן דאמר אב

שליח שעשאו בעדים לא הוי שליח, הוה מצי למיתני אבל נותן הוא לשליח 

שעשאו בעדים וצוה לגזלן שימסרנו לשליח, דבכהאי גוונא הוי שליח אפילו 

לרבה. ומשום הכי פירש דהמקשה הוי סלקא דעתיה דהכי פירושא 

תן לא לבנו ולא לשלוחו, דבהכי לא מפטר מאחריות הדרך דמתניתין, לא י

שיוכל להביא כפרתו, אבל נותן הוא לשליח שיעשה הנגזל בפני בית דין. 

הלכך  פריך, אדתני ״אבל נותן הוא לשליח בית דין״, ניתני ״אבל נותן הוא 

לשליח שעשאו בעדים״, ואמאי הוצרך למנותו שליח בפני בית דין. ומשני, 

בית דין מיירי בין שעשאו נגזל, ובין שעשאו גזלן, דאפילו עשאו  דהאי שליח

מאי קא  גזלן ושלח הלה ונטל את שלו מידו פטור. אבל הקשה הרא״ש,

(כ, ט), מאי בחזון איש משמע לן, פשיטא דפטור כיון שבא לידי שלוחו. ועיין 

 שהובא באות הקודמת. הרשב״א דביאר השקלא וטריא בגמ׳ על פי דברי 
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דפירוש ״דיוקני״ רבינו יהונתן, בשם השיטה מקובצת כתב גמ׳, בדיוקני. ) ט

צורה ידועה לו כגון סימן, וכתב לו בינו לבינו תן לפלוני כך וכך, ודיו שנים 

כתב, דכל הצורות נקראות הרא״ה בלשון יון כלומר סוד בינינו. ובשם 

שם שהיא שניה ״דיוקני״ בשביל צורת האדם, שהיא נקראת ״דיוקני״ על 

לקונה, שאין בכל הצורות חשוב כמותה, כדכתיב ״כי בצלם אלוקים עשה 

 את האדם״, ודיו, כמו דו פרצופין היה לאדם הראשון.

מסר לו וכו׳ סימנין וכתב לו חותמו באגרת וכו׳.  רש״י ד״ה בדיוקני,) י

, דהכא לא והנמוקי יוסף(לז. מדפי הרי״ף)  הרמב״ן במלחמותוביארו דבריו 

בה שמינה אותו שליח, אלא מסר בעל הפקדון לשליח סימנין, וכתב לו  כתב

חותמו באגרת, ומסרה לו. ואמר לו, הראה לפלוני ויתן לך מעות שיש לי 

בידו. והוסיף הנמוקי יוסף, דאם כתב, עדיף משליח שעשאו בעדים, דאפילו 

שמואל היה מודה דמשלחין, דהא פסיקנא לעיל כרב חסדא בשליח שעשאו 

 (קכא, ה). הפרישהים, וכל שכן בהא. וכן כתב בעד

וא״ת ואמאי לא מהני דיוקני פי׳ אם אמר לסופר וכו׳ תוס׳ ד״ה אין, ) יא

 ,טתםיאלא לפי ש ,כן הקשולא  ׳דתוס ,ג)״י(קכא, סקהש״ך וכו׳. כתב  דידיה

אם אמר לו אבל אם . הסופרתב יד דדיוקני היינו שחותם דיוקני שלו תחת כ

בגדולי הדור לא  לואפשר דאפי ,ומסר לו הדיוקני ,תלהביא לו מעו על פה

פשיטא דלא מהני  ,ואם המלוה כופר שלא עשאו שליח להביא ,מהני

 .בגדולי הדור לובדיוקני לחוד אפי

האמר ליה רבא ליקנינהו ניהלך הרשב״א, הקשה גמ׳, הוי מסיק זוזי וכו׳. ) יב

אגב ארעא, וכן בדרב פפא אקנינהו ניהליה אגב אסיפא דביתיה. ואי מעות 

הלואה הן, היאך יכול להקנותם באגב, דאי מלוה על פה היא אין לה תקנה 

אלא במעמד שלשתן, ואי מלוה בשטר אין לה תקנה אלא בכתיבה ומסירה, 

ר באגב שהוא כמסירת השטר, או בכתיבה ואגב ארעא דהיינו שיקנה השט

פירש, דהראב״ד אבל גוף המלוה אי אפשר לקנותה באגב. אמנם כתב, 

). אבל הקשה בתוס׳ ד״ה אגבדניקנינהו ניהלך בהרשאה (וכן משמע 

דאי אפשר לעשות הרשאה באגב. ומשום הכי כתב דלא גרסינן הרשב״א, 

 אלא הוה ליה זוזי. ועיין באות הבאה. ,מסיק

ד״ה רב פפא (עז:) התוס׳ בבבא בתרא באות הקודמת.  עיין גמ׳, שם.) יג

תירצו, דניקנינהו ניהלך בהרשאה, ופירשו, דתקנת חכמים היא לענין 

הרשאה שיוכל לעשות שליח אפילו בהרשאת מלוה, אף דאינו יכול 

״דמסיק״ הרא״ה, (לז: בדפי הרי״ף) תירץ בשם והנמוקי יוסף להקנותה. 

אלא לעסוק בהן למחצית שכר, וכדאיתא דהכא אין פירושו הלואה גמורה, 

(קד:) לעסקא ולא למישתי ביה שכרא, וכיון דלא נתנו בבבא מציעא 

 להוצאה, דינם כפקדון שיכול להקנותה.

(לז. בדפי הנמוקי יוסף דזקן הוא וכו׳. וכן כתב רש״י ד״ה שכיב רבי אבא, ) יד

.) גבי (כחבגיטין הרי״ף). והקשה, הא מדינא לא חיישינן למיתה, וכדאיתא 

הניחו זקן או חולה נותן לה בחזקת שהוא קיים. ותירץ, דהכא כיון דבא 

 לימלך, היה רוצה לעשות לו תקנה גדולה שלא יהיה בה חשש כלל.

, כיון הראב״דבשם  הרשב״אהקשה  גמ׳, ניקנינהו לך אגב ארעא.) טו

דחיישינן למיתה בדשוייה שליח ואפילו כתב לו התקבלתי, אם כן הרשאה 

לום היא, דהא מדכתב ״כל מאן דמתענית מדינא עלי הדר״, שליח נמי לאו כ

(ע.) דהלכתא שליח שוייה. ותירץ, דכיון דכתב לעיל הוא דשוויה, וכדמסיק 

ליה ״זיל דון ואפיק לנפשך״, וכתב ליה נמי ״כל דמתענית מדינא עלי הדר״, 

משמע לישנא דאקנייתא, ומשמע לישנא דשליחות. והלכך לגבי בעל 

דהוא טעין שליח שויתיך ולכך התכוונתי, מצי מפיק, אבל לגבי הפיקדון 

יורש דלא מצי טעין שליח שוייך ולכך התכוין, דהרי אינו יודע, לא מצי 

 מפיק.

, דסלקא ש״הרא בשםהשיטה מקובצת תימה וכו׳. תירץ תוס׳ ד״ה חוץ, ) טז

דעתך אמינא, דהני מילי דלא גזל מתחילה שוה פרוטה, אבל אי גזל, אפילו 

נשאר בידו אלא פחות משוה פרוטה, צריך לילך אחריו, קמשמע לן דלא. לא 

(פ״ז מגזילה הי״א), דכתב הרמב״ם (פ״ט מ״ו) תירץ, על פי דברי והתוס׳ יו״ט 

על מחל חוץ מפחות משוה פרוטה בקרן, דאינו צריך להוליך אחריו ״אלא 

, הא והשתא, משום הדיוק דאין צריך להוליכה יבא הנגזל ויטול את השאר״.

לכשיבא מחוייב לתת לו, איצטריך למיתני. והטעם דמחוייב לתת לו, משום 

 דמכל מקום גזל הוא בידו.

, רש״י ד״ה אלמא חומש ממונאופירש גמ׳, אלמא חומש ממונא הוא וכו׳. ) יז

, דסבר, האילת השחרמדאיצטריך למיתני אין צריך לילך אחריו. וביאר 

דבקרנא לא שייך שיעכב הכפרה אלא אם כן יש עדיין ממון גזל אצלו, אבל 

אם חומש אינו אלא מצוה או אפילו כפרה, אם לא קיים כפרה א׳, אין 

סברא דלכך לא יוכל להביא הקרבן להתכפר בו, וממילא אין סברא שיהיה 

דו שחייב חייב לילך למדי, ועל כרחך דהוי ממונא וכיון שיש לו ממון תחת י

והרא״ש  ד״הראב בשםהשיטה מקובצת לנגזל אינו יכול להתכפר. אבל 

אלמא חומש ממונא.  , וכפרה אי אפשר למחול,לולמחהנגזל מדיכול פירש, ד

וכיון , כפרה הוא ואינו יכול למחול, דמשום ולא דמי לחומש דתרומה

 ,ודממונא הוא משלמי ליה יורשין. ותניא נמי הכי שהיורשין משלמין אות

חומש כתב, דמוכח דוהתורת חיים  יורשים לא צריכי כפרה. ,ואי כפרה הוא

 מי שחייב קנס אין קונסין בנו אחריו. מא לןדקיימשום ממונא ולא קנסא. 

ובדרכי  (סימן כ, יז),ובחזון איש (אות קלג),  בקובץ שיעורים פסחיםועיין עוד 

 .דוד

בזמן שלא נשבע לא הוא גמ׳, ורמינהו עדיין אני אומר אימתי אינו וכו׳ ) יח

, דאי איירי כשלא ד״הראב בשםהשיטה מקובצת  הקשה ולא אביו וכו׳.

נשבע לא הוא ולא אביו, אמאי אצטריך קרא לפוטרו מחומש, הא על גזל 

עצמו נמי לא מצינו חיוב חומש, אלא כשנשבע והודה. ותירץ, דלעולם לא 

כתב, והרשב״א בעינן קרא להיכא דשניהם לא נשבעו ואגב אחרינא נקט. 

דלא נשבע לא הוא ולא אביו, נקט אגב נשבע הוא ולא אביו או אביו ולא 

הפני יהושע הוא. עוד כתב, דנכון להשמיט ״לא נשבע לא הוא ולא אביו״. ו

דבעודנו בחיים כל זמן שלא נשבע, עדיין לא הקרבן אהרן, תירץ בשם 

שייך למקנסיה  נגמרה הכפירה, דהא יכול לחזור ולהשיב הגזלה, ועל כן לא

בחומש. אבל כיון שמת ועמד בכפירתו, על כרחך עבר בלאו דלא תגזול, 

תירץ, דכוונת והפני יהושע להכי שייך לקונסו בחומש, אף דלא נשבע. 

דאי לא הוי כתיב אלא חד מיעוט, הווה אמינא דבא למעט התורת כהנים, 

קרן, דוקא כשלא נשבע לשום אחד מהם, והייתי אומר דבא למעט נמי מ

 דלחומש לא איצטריך. 

. בד״ה וכימפני כבוד אביהן. וכן כתב רש״י ד״ה לא צריכא, בסוה״ד, ) יט

(קיא:) קאמר האי טעמא רק למאן דמפרש דבר המהרש״א, דלקמן והקשה 

שיש בו אחריות, היינו פרה וחורש וכו׳ וכל דבר המסוים. אבל למאן דמפרש 

ליכא להאי טעמא מפני  אחריות ממש, שהניח להם אחריות נכסים קרקעות,

י ״רש כבוד אביהן, אלא נתחייב משום דאשתעבדו נכסי אביהן, וכמו פירש

 ונשאר בצריך עיון.ד״ה חייבין לשלם, (שם) 

 

 
השיטה הקשה גמ׳, לפי שאין משלמין חומש על כפירת שעבוד קרקעות. ) א

, אם כן קרא ד״אשר גזל״ למה לי, דבהודה אביו ולא ש״הרא בשםמקובצת 

הודה בנו משלם חומש, ואם לא הודה אביו והודה בנו, פטור בלא קרא 

ד״כאשר גזל״, משום דאין משלמין חומש בלא שבועה, ושבועתו לאו שבועה 

היא, דקיימא לן אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות. ותירץ, דקרא 

(סז.) לרבי יוחנן לעיל הוא, והא דהקשו  ד״אשר גזל״ אסמכתא בעלמא

דדריש מהאי קרא דשינוי קונה, הא מיבעי ליה למעוטי שאינו מוסיף חומש 

על גזל אביו, משמע דלא הוי אסמכתא. אליבא דרבא דפליג על רב הונא 

 תוספות רבינו פרץ.בריה דרב יהושע פריך. ועיין באות הבאה בשם 

אמאי קאתי אשבועתא לאו שבועה דחומש רש״י ד״ה לפי שאין משלמין, ) ב

, דמה שאין הרא״ש(קט:) כתב בשם לקמן  בשיטה מקובצתהיא וכו׳. אמנם 

משלם חומש על כפירת שעבוד קרקעות, לאו משום דאין בית דין מחייבין 

אותו שבועה, דאפילו נשבע מעצמו משלם חומש. אלא האי דמפטר מחומש 

תמעטו קרקעות מדין חומש (קיז:) אידלקמן בכפירת שעבוד קרקעות, משום 



 

 

 כא

 

 כא

 ואשם.

הגאון, בשם השיטה מקובצת כתב גמ׳, רבא אמר הכא במאי עסקינן וכו׳. ) ג

דרבא פליג, משום דרב הונא בריה דרב יהושע תירץ בדוחק, דמיירי דאין 

 גזילה קיימת, ואיכא אחריות נכסים, ועמד בדין.

, ש״הרא בשםהשיטה מקובצת הקשה גמ׳, כגון שהיתה דיסקייא וכו׳. ) ד

למה לי קרא ד״אשר גזל״ למפטר מחומש, פשיטא דפטור כיון דהחומש בא 

על השבועה, ושבועתו אינו שבועה דקיימא לן ״האדם בשבועה פרט 

לאנוס״. ותירץ, דהא דממעט מהאי מיעוטא היינו לענין קרבן, אבל חומש 

הוה אמינא לשלם אי לאו אשר גזל. וסבר כחכמים דפליגי על רבי שמעון בר 

(סה:), דסברי דיש אשם בלא חומש, וכמו כן יש חומש אף על פי לעיל י יוחא

תירץ על ב׳ ותוספות רבינו פרץ דאין אשם אי לאו קרא ד״אשר גזל״. 

(עיין באות הקודמת), דסלקא דעתך אמינא, כיון דנשבע הרא״ש קושיות 

אביו והודה בנו, וברא כרעא דאבוה, אימא לחייב אשבועה דאביו כמו 

 דיה, קמשמע לן קרא דאשר גזל, דפטור.אשבועה די

אם כן מאי שנא בנו, אפילו הראב״ד, בשם הרשב״א הקשה גמ׳, שם. ) ה

הראב״ד, אביו נמי, דכל דלא ידע שוגג הוא, דליביה אנסיה. ותירץ בשם 

דאיכא למימר, כגון שהיה הבן יודע דהגזילה קיימת בדסקיא, אבל לא היה 

שליש, דלגבי האב כזדון הפקדון יודע אם היתה פקדון או מתנה לאותו ה

הוא, דאיבעיא ליה למרמה אנפשיה או למתבעיה לנפקד, אבל גבי יורש 

 ליכא למימר הכי, ושגגת הפקדון הוא, ופטור.

, דהיה צריך ש״הרא בשםהשיטה מקובצת ביאר גמ׳, חיישינן שמא תייקר. ) ו

להשיב, ונמצא דבשעת הקרבת הקרבן לא קיים מצות השבה, ואם כן אפילו 

קיים אחר כך, מכל מקום הקרבן נקרב בפסול. והקשה מדאיתא להלן, גבי 

גזל ג׳ אגודות בשלש פרוטות וכו׳ דחייב להחזיר האחת, אף על גב דאינה 

לא חיישינן שווה פרוטה, ומשום דמעיקרא הוי שווה פרוטה, הא לאו הכי 

שתייקר. ותירץ, משום דהתם נתכוין לגוזלה ולקנותה אחר שהוזלה, וגם כל 

אגודה הוי גזל בפני עצמו, על כן לא חל חיוב השבה. אבל הכא דהיה הכל 

גזילה אחת, והחזיר לו עד פחות משוה פרוטה, דהתחייב בהשבה אלא 

א, ושמא על דניתן לימחל, וכיון דמחלה לו, ברשות גזלן נתייקרה ושלו הי

 ובקהילות יעקב(מצוה קל, ה),  במנחת חינוךדעת שתתייקר אינו מוחל. ועיין 

 סנהדרין סימן כה.

(סימן הרא״ש כתב גמ׳, אף על פי שגזילה אין כאן מצות השבה אין כאן. ) ז

דאין בית דין כופין אותו להחזיר, כיון דאין בו שווה  הרמ״ה,כה) בשם 

תו אלא בציווי בית דין, כופין אותו פרוטה. אבל אם לא החזיר אחת מדע

הוזקקו בית דין לשווה  (נה:),בבבא מציעא להחזיר את השניה, כדאיתא 

פרוטה גומרין אף בפחות משווה הפרוטה. אלא השתא דהחזיר מדעתו, 

גזילה אין כאן דאין בית דין נזקקים לפחות משווה פרוטה, מצות השבה אין 

ת השבה, ואין בית דין נזקקין לכופו. כאן, ומעצמו חייב להחזיר לקיים מצו

עוד פירש, דאף על פי דגזילה אין כאן, ואין בית דין נזקקין לכופו בתורת 

ממון, מצות השבה אין כאן, ומכין אותו עד שתצא נפשו לקיים מצות 

 השבה.

(קג:), דדוקא בגזל שני אגודות בפרוטה, הרש״ש לעיל כתב  גמ׳, שם.) ח

מצות השבה אין כאן, כיון דהחזיר פחות והחזיר לו אחת מהן, אמרינן 

משווה פרוטה. אבל אם גזל בשווה פרוטה וחצי, והחזיר פרוטה, מצות 

 השבה יש כאן וגזילה אין כאן.

(לז.  בעל המאור כתב גמ׳, אע״פ ששער אין כאן מצות גילוח אין כאן.) ט

גלוח, דהרי לא  מצותבדפי הרי״ף), דגרסינן ״גילוח אין כאן״, ולא גרסינן 

יים מצות גלוח עדיין, ומכאן ולהבא אם יש עליו מצות גלוח, תליא ק

בפלוגתא דבית שמאי ובית הלל בנזיר ממורט. עוד פירש, דימתין שבעת 

ימים כדי לכוף ראשו לעיקרו בתגלחת הטומאה, או שלושים יום כדי גידול 

(מב.), ״אף על פי דשער אין כאן בנזיר שער. ולפי זה אתי שפיר הא דגרסי 

כלומר, שעדיין מצות גילוח עליו, ושתי הגרסאות  ,״יש כאןגילוח  ותמצ

 עולות לטעם אחד.

, ולא קמיבעיא אגףאמאי נקט התורת חיים, הקשה גמ׳, אגף חציה מהו. ) י

ליה באם סתמו שמרים חציה, מהו. ומשום הכי פירש, דאסתמוה שמרים 

קמיבעיא ליה, דאם לא סתמוה כולה אלא חציה ואגף חציה מהו. מי 

אמרינן, כיון דאין הסתימה שלימה מדבר אחד לאו סתימה מעלייתא היא, 

דתרתי מילי לא מתחברי יפה להדדי, אי לאו [וסגי בסתימה דלאו 

יתא]. ופשטו מדתנן, היה בה שתים עד שימרח בין זמורה לחברתה, מעלי

טעמא דמירח הא לא מירח לא, אלמא כל סתימה שאינה שלימה, לא הוי 

(פכ״ב מטומאת מת ה״ח), דכתב, חבית המוקפת מהרמב״ם סתימה. וכן דייק 

צמיד פתיל שנקבה וסתמוה שמרים תציל, אגף חצי הנקב וסתם חצי הרי זה 

 ספק.

 

 
 בשםהשיטה מקובצת כתב רש״י ד״ה לפטור, על כולן פטור העד. ) יא

, דלפי זה, הוא הדין שמואל דאמר לחיוב אכולהו קאי. ולרבי חנינא ש״הרא

דאמר לפטור, מסתבר דהאי הכיר בה ולא במוצאה, במוצאה ולא בה, לאו 

דוקא בעד אחד, אלא הוא הדין בשני עדים, הוי גורם לממון. ועיין באות 

אם שמואל דאמר לחיוב אכולהו קאי, כמו רבי הר״מ, הבאה. והקשה בשם 

דאמר לפטור, היכי קאמר בפלוגתא דהני תנאי, הא אפילו רבי אלעזר חנינא 

ברבי שמעון לא אמר אלא בחד גורם, בגורם דגורם מי אמר, וכדאיתא 

(לב.) דבגורם דגורם לכולי עלמא פטור. והכא נמי הוי גורם דגורם, בשבועות 

דבה ולא במוצאה מי יימר דמשכחת למוצאה, ואי נמי משכחת ליה, טעין 

הימנו. וכן במוצאה ולא בה, מי יימר דאבידתך מצא, דלמא אבידה  נאנסה

אחריתי היא. ואי נמי דידך אשכח, דלמא הוה טעין נאנסו. ומשום הכי 

פירש, דהאי דקאמר למאי הלכתא אסיפא קאי, בה ובמוצאה, רבי חנינא 

אמר לפטור כי הנך דרישא, ושמואל אמר לחיוב, אף על גב דהנך דרישא 

לחיוב. והכי קאמר, שלשה שבועות הן, יש מהן לחיוב ויש מהן לפטור, סיפא 

 לפטור.

ומיהו  בתוה״ד, ,בה ולא במוצאהורש״י ד״ה וכו. העד  ,פטורד״ה רש״י ) יב

, דלדברי רש״י המהדורא בתרא והרש״שוכו׳. הקשו ממון ממש לא מפסדו 

כתב, דאיירי בעד  רש״י בד״ה הכיראלו נמצא דאיירי נמי בשני עדים, ואילו 

חד, והוא גורם לממון משום דמצי להישבע ולהכחיש העד. וכתב א

הביא,  בהגהות מראה כהןהמהדורא בתרא, דיש שמחקו דברי רש״י אלו. ו

דדברי רש״י כאן הם לשון אחר שהוגה בפירושו, אבל לרש״י איירי בעד 

כתב, דאיירי בעד אחד, וכוונת רש״י שהמוצא טען  והמהרש״לאחד. 

דו, ויכחיש את דברי העד שהעיד שהוא הגביה את שנאנסה קודם שבאה לי

, דמה לו לרש״י לפרש איזה טענה יטעון, המהדורא בתראהמציאה. אך כתב 

יכתוב בקיצור שיכול להכחיש העד. גם הלשון שכתב רש״י ״נאנסה ממנו״, 

משמע, מן המוצאה אותה. ועוד, דאם כן יקשה למה באמת מפרש רש״י 

פרש דאיירי בשני עדים, ויטען נאנסה אחר דאיירי בעד אחד, הלא נוכל ל

שמצאה. עוד הקשה, אמאי לא פירש דאיירי בשני עדים, הרי הוא גורם 

לממון, במאי דמצי למיטען נאנסה. ולכך נקט, דיש למחוק מאי דכתב בד״ה 

הכיר ״ובעד אחד קמיירי״, אלא איירי אף בב׳ עדים, ונקרא גורם לממון 

דאם היו רואים שני עדים שמצאה אותה, משום טענת נאנסו. וסבר רש״י, 

ודאי שוב לא היה נאמן לומר נאנסה, כיון שאין לו מיגו להכחיש ולומר 

להד״ם אינו נאמן גם על נאנסה, אבל בעד אחד שפיר שייך לומר נאנסה 

 ויהא נאמן במיגו דלהד״ם.

בתוספות יכול לומר נאנסה. כתב רש״י ד״ה בה ולא במוצאה, בתוה״ד, ) יג

דבה ובמוצאה אפילו בב׳ עדים לאו ממון גמור הוא, רש״י, בשם רבינו פרץ 

דיכול להישבע שנאנסה או החזרתיו לך. והקשה, דאם כן כל שבועה דפקדון 

נמי לאו ממון הוא מהאי טעמא, דלמא ישבע דנאנסה. ומשום הכי פירש 

דבה ובמוצאה מיירי בעד אחד, דאינו בא כי אם לידי שבועה, אבל הנך 

 בב׳ עדים. ועיין באות הקודמת.מיירי אפילו 

אם בשעת כפירה לא בחידושי הגרע״א, הסתפק גמ׳, הכופר בפקדון. ) יד



 

 

 כב

 

 כב

היה ברשותו, ובענין דלא שייך אישתמוטי, כגון דהשומר והפקדון היו באגם 

וכפר, האם חייב באונסים. דיש לומר דכפירה לא עדיף מגזלן ממש, דבלא 

, רק לענין פסול צריך שיהיה מעשה קנין לא קם ברשותו להתחייב באונסים

בעניין דלא שייך אישתמוטי. אמנם כתב, דמלשון הסוגיא משמע, דגם לענין 

חיוב אונסים וקיימא באגם, בעינן באופן דלא שייך אישתמוטי, ונשאר 

 בצריך עיון.

 (על השולחן ערוך רצד, א), בגליון הגרע״אכתב  גמ׳, וחייב באונסין.) טו

שומרים, ונפקא מינה, אם אחרי שכפר  דמכל מקום לא פקע ממנו חיוב

נתייקר ופשע בו שנאבד, דמדין גזלן לא משלם רק כשעת הגזלה, דהיינו 

שעת הכפירה שהיה בזול, ומטעם שומר חייב בשעת הפשיעה, מלבד בנאנס 

 דאתינן לחייבו רק מדין גזלן משלם כשעת הכפירה. 

 תוספות רבינו פרץתימה בממון מה שייך וכו׳. אבל תוס׳ ד״ה מאי לאו, ) טז

 מאי לאו עונש ,ה״גכרש״י ד״ה גרס א ״, אלממון לא גרס כתוס׳, ״עונש

, ותירץ, דשאני חיוב ממון דהכא דתלי ביה החיוב דקרבן אשם, דהרי כפירה

שבועת ביטוי כשאין בה כפירת ממון, אין בה אשם, אלא מביא קרבן עולה 

לכך בעינן אזהרה ויורד, והכא משום דאיכא כפירת ממון מייתי אשם, ה

(בשיטה מקובצת)  והרא״ש להאי חיוב ממון משום חיוב הקרבן דתלי ביה.

דאי לאו דאשכח שהזהיר מדוכתא אחריתי על  ,רבינו תם תירץ בשם

משום ההכחשה ו ,הוה וכחש ונשבע על שקר חדא עונשא ,ההכחשה

אבל השתא דאשכחן  .לא אאבל משום הכחשה לחוד ,והשבועה מייתי קרבן

אלמא וכחש דהכא מילתא באנפי  ״,לא תכחשו״ ,בדוכתא אחריתי דכתיב

עונשא והשיב את הגזלה וגו׳  ,מהו .ועלה לחודה נמי מעניש ,נפשה היא

. ועיין ומשעת הכחשה קמה ליה ברשותיה והוה ליה עלה גזלן וחייב באונסה

 .ד, והתורת חיים״הראב בשםהשיטה מקובצת  במה שיישבו

היאך יודעים בשבועת העדות, המאירי, קשה הגמ׳, אחד שבועת העדות. ) יז

וכי דנין אותו בחשוד על ידי הודאת פיו. ותירץ בשם רבותיו, דמיירי כשבאו 

סובר, דאף על ידי מה המאירי עדים שהיו עמהם באותו מעשה. אמנם 

שהוא מודה אחר כך נעשה חשוד, הואיל ואינו סבור לעשות עצמו חשוד 

 .בכך, והרי הוא נעשה חשוד מאליו

 

 
דלמא הכי קאמר הרש״ש, הקשה גמ׳, דכי כתיב קרא בפקדון כתיב. ) א

קרא, דאף אם באו עדים אחר כך דנגנבה או אבדה או דמתה בפשיעה, 

דהיה חייב לשלם, פטור. הואיל וכבר נשבע, אבל היכא דישנה בעין חייב 

 להחזיר.

התורת ואין נראה דהא רבא וכו׳. תירץ תוס׳ ד״ה איתיביה, בתוה״ד, ) ב

רבא הקשה לרב המנונא, אבל איהו גופיה חיים, דלרש״י ד״ה הודה מעצמו, 

לא סבירא ליה הכי. דדייק דסבירא ליה לרב המנונא דבהודה נמי קאמר רב 

דפטור, דאי לאו הכי, לא הוה פריך מידי מהא דקתני הואיל ויכול לחזור 

נת גנב ולהודות. ומשום הכי הקשה רבא, מהברייתא דבעל הבית שטען טע

בפקדון וכו׳, דלא מצית מוקמת לה לא בקפץ ולא בחוץ לבית דין, אלא ודאי 

צריך לומר דבהודה לא קאמר רב. ואם כן, ליתא נמי לתיובתיה דרב 

מרש״י ד״ה אלא אמר המנונא, ולמאי דתירץ בדוחק דלצדדין קתני. וכן דייק 

ע דכתב לא תשנייה לתיובתיה דרב המנונא לצדדין קתני, משמרבא, 

דסבירא ליה, דרבא הקשה לרב המנונא. ולפי זה רב אשי דקאמר בסמוך רב 

המנונא הכי קא קשיא ליה, פליג ארבא. וסבירא ליה, דרב המנונא נמי הוה 

ידע דכל הודה לא אמר רב, והכי קא קשיא ליה וכו׳, ולהכי איצטריך לשנויי 

 לצדדין קתני.

אפירושם, רת חיים התוונראה דהא ודאי פשיטא וכו׳. הקשה בתוה״ד, ) ג

דכיון דסלקא דעתך דבהודה פוטר רב, אם כן אמאי לא פריך רב אחא 

מסיפא, דקתני היכן פקדוני אמר לו נגנב וכו׳, הודה מעצמו, משלם קרן 

וחומש ואשם, וסיפא לא מתוקמא בקפץ, ואם כן קשיא לרב דפוטר בהודה. 

 ונשאר בצריך עיון.

רבינו בשם הרשב״א כתב ץ. גמ׳, ולא קשיא כאן בקפץ וכאן בשלא קפ) ד

בגיטין דשמע מינה, דמאן דקפץ ונשבע אינה שבועה. והא דאיתא חננאל, 

(לה:) מודה רב בקופצת, לאו דנחשבת כשבועה, אלא רב דלא מגבי כתובה 

הרשב״א לארמלתא, בקופצת מודה דמשביעה ומגבי לה כתובה. אמנם 

תה שבועה, אלא סובר, דבעלמא קפץ ונשבע הוי שבועה, וגובה כתובה באו

הכא דהוא לפוטרו מתשלומין, כרב. אי נמי לחייבו כפל, בעינן שבועה 

 אלימתא, שהשביעוהו בית דין בפניהם.

דמי קתני ברישא התורת חיים, תימה וכו׳. תירץ תוס׳ ד״ה כאן שקפץ, ) ה

אינו משלם אלא את הקרן, משלם את הקרן קתני. ואיכא למימר דאתי 

ת אבד, דבלא קפץ אינו משלם אפילו את לאשמועינן דאפלו בטוען טענ

הקרן, בקפץ מיהא משלם את הקרן. וסיפא נמי קא משמע לן דבטוען טענת 

גנב משלם כפל בשלא קפץ, אף דבקפץ אינו משלם אלא את הקרן. אמנם 

ד״ה  (סג:)לעיל כתב, דהתוספות לא תירצו כן משום דלטעמייהו אזלי 

אבדו מן העולם, פטור מן הכפל , דרישא נקט שאכלו לרבותא, דאף דוהעדים

בעין, חייב כפל בטוען  בטענת אבד, וסיפא נקט שגנבו לרבותא, דאף דהוא

 ואם כן, אף בטוען טענת גנב וקפץ הוה מצי למימר כן. טענת גנב.

דרב נמי הא הפני יהושע, הקשה גמ׳, אמרי קרא לכל הנשבעין וכו׳. ) ו

ך קרא למעט נשבע ונוטל, מיבעיא ליה להכי. ותירץ, דרב סובר, דלא איצטרי

דבלאו הכי לא שייך נשבע ונוטל, כיון דמיגו דחשיד אממונא חשיד 

אשבועתא, דבנוטל לא שייך אשתמוטי. ומאי דהצריכו בסוגיין קרא דאינו 

(ו.), דאמר דחיישינן בבבא מציעא נשבע ונוטל, משום דקיימא לן כאביי 

ונוטל, דהוה אמינא למלוה ישנה, ואם כן שפיר איצטריך קרא למעט נשבע 

 דחייב שבועה כיון דלא שייך מיגו.

השיטה מקובצת הקשה  גמ׳, כי קאמר כגון שטוען טענת אבד ונשבע וכו׳.) ז

הא האי קרא ״ולקח בעליו ולא ישלם״ בפרשת שומר שכר הראב״ד, בשם 

הוא, ושומר שכר הא לא פטר נפשיה בטענת אבד. ומשום הכי פירש, דמיירי 

ם אני עליו, ואבד. ונשבע על טענתו, ובאו עדים כגון דטען שומר חינ

 והכחישוהו ואמרו דשומר שכר הוא וחייב באבידה, וכיון דנשבע, פטור.

 

 
, דהוה מצי ש״הרא בשםהשיטה מקובצת כתב גמ׳, כגון שאכלו נבלה. ) ח

לשנויי, כגון שמעידין אותו שאכלו קודם שטוען טענת גנב, דאז לא משלם 

ארבעה וחמשה. אלא כדאמרינן במסקנא דתרי מתלתא טעמי נקט. אמנם 

כתב, דלאו מילתא היא, דאם כן כפל אמאי משלם, והא קודם התוס׳ רי״ד 

ע ובאו שנעשה עליו גנב אכלו. אלא על כרחך, דכיון דטען טענת גנב ונשב

 עדים, איגלאי מילתא למפרע דכששחט בגניבה שחט, ומשלם ד׳ וה׳.

דאיכא למאן דמכשר רש״י ד״ה ולישני ליה בגונב בן פקועה, בתוה״ד, ) ט

הא היינו א, ״בחידושי הגרעבלא שחיטה דתנן ר׳ שמעון שזורי וכו׳. הקשה 

אף לתנא קמא דהתם, דבהלך על גבי קרקע בעי שחיטה רק מדבריהם, מפני 

מראית העין. ואם כן שפיר איכא לאוקמי בבן פקועה, ואכלו בהיתר גמור. 

ששחטה, ומכל מקום אינו חייב בד׳ וה׳, דהא מקודם הסימנים טבוחים 

 ועומדים, ולא מקרי וטבחה, ונשאר בצריך עיון.

קודם לכן ואמר נגנב ונשבע ובאו , ולישני ליה כגון שעמד בדיןד״ה רש״י ) י

אמאי  הזרע יצחק, הקשה כו׳.וונשבע עליו) דמשלם  ואכלו (וחזרוכו׳ עדים 

לא חזר ונשבע  לואפי ,דאחר ששחט חזר ונשבע ש,איצטריך רש״י לפר

והעדים ״כיון דבמתניתין דקתני  ,דהוכרח רש״י לפרש כןותירץ,  .משלם כפל

 ,ודוחק לומר דמאי דקתני והעדים וכו׳ ״,משביעך״קתני  ״,מעידים שאכלו

דדי לנו הדוחק מה שמוסיפין על  ך,רישא משביעלא קאי אמאי דקתני ב

 הברייתא.

(סימן יח החזון איש כתב גמ׳, חייב אתה ליתן לו וטבח ומכר חייב. ) יא

י), דחייב אתה ליתן לו, אין הכוונה דהדעת נוטה לחייבו, ואין הדבר ״סק

ודאי דין מוחלט הוא. ועוד, דאם הוא רק נטיית דעתם,  חייבמוחלט. דלשון 

רים את נטיית דעתם לבעלי הדינים. אלא פירושו, דחכמים מדוע הם אומ
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קבעו גמר הדין בשתי לשונות. ״חייב  אתה ליתן לו״, ו״צא תן לו״. והיינו 

משום, דטעות הדיינים בשיקול הדעת, מה שעשו עשו. ותקנו, שיש רשות 

לדיינים לומר ״חייב אתה ליתן לו״, כדי שאם יראו טעות בדין יוכלו לחזור 

שאומרים בלשון ״צא תן לו״ אינם יכולים לחזור בהם. וכשאמרו בהם, דכ

״חייב אתה ליתן לו״, יכולים לאחר זמן לומר ״צא תן לו״, אלא כותבים 

 ושולחים להם. ועיין מה שכתב עוד. 

דאין נשבעין על טענת נתינתו, רש״י ד״ה אין נתינת קטן כלום, בתוה״ד, ) יב

(מובא ברשב״א בשבועות הר״י מיגש  ואין באין לידי כפל על ידו. אמנם

(מב.)) כתב, דהא דאין נשבעין על טענת קטן, היינו דוקא בשבועה הבאה על 

ידי טענה, כגון שבועת מודה במקצת, ושבועת עד אחד. אבל בשבועה 

הבאה אף על ידי טענת שמא, נשבעין לקטן, כגון אם הקטן הפקיד אצל 

(מובא ברשב״א הרמב״ן  שההשומר וטען השומר דנגנבו או שאבדו. והק

שם), מדאיתא בסוגיין, דאף בשבועת שומרין מיעט רחמנא דאין נשבעין 

(שם) כתב, דלולי והרשב״א  אם בכלל חיוב שומרין לקטן. לקטן. ונסתפק,

דברי הרמב״ן היה פשוט לו, דאינו מתחייב כלל בדין שומרין ואפילו 

 .בפשיעה, אלא במזיק בלבד

פירש שתהא נתינה ותביעה שוין כאחד. גמ׳, יבא דבר שניהם עד ) יג

משום ״דיבא״ היינו התביעה שבאה לבית דין, ״ודבר בתוספות רבינו פרץ, 

 שניהם״ היינו הנתינה שזהו דבר המחלוקת.

 דהאכלתיודהשתא לא שייך למימר מיגו תוס׳ ד״ה אבל, בתוה״ד, ) יד

״דהאכלתיו״ היינו החזרתיו לך כשהיית קטן המהרש״א, כשהיה קטן. כתב 

(יח.) מנה בכתובות שכתבו לעיל, ושיגרת לישנא דתלמודא נקטו, דאמרינן 

 פרס. והאכלתיולאביך בידי 

גמ׳, ואמר ר׳ חייא בר אבא וכו׳ אינו חייב עד שיכפור במקצת ויודה ) טו

, ד״אינו חייב״ היינו דאינו חייב ש״הרא בשםהשיטה מקובצת כתב במקצת. 

ינו חייב, דאין כפל אלא שבועה, וכיון דאינו חייב שבועה כפל נמי א

כתב, דאינו חייב היינו בכפל, אבל התוס׳ רי״ד כשהשביעוהו בית דין. אמנם 

 בשבועה חייב אפילו בפרה אחת.

 

 
הרש״ש, אבל קשה דבפרק השואל וכו׳. הקשה תוס׳ ד״ה עירוב, בתוה״ד, ) א

הא שואל נמי כל הנאה שלו, ודומה למלוה דאינו מעיז מפני הטובה שעשה 

לו. ותירץ, דאולי מפני דאינו יודע אם שאולה או שכורה אינו העזה כל כך, 

לכך שפיר יוכל להעיז ולומר איני יודע, וכיון דאינו יכול לישבע משלם, מה 

שאין כן באיני יודע אם הלויתני, דודאי הוי העזה, הואיל דהלה טוען שנתן 

 לו מיד ליד.

וכן בפ״ק דבבא מציעא בשמעתא דהילך גבי סלעין דנרין. בא״ד, בתוה״ד, ) ב

מאי ראיה מהתם דאיירי בהלואה, ולכולי עלמא בעינן המהרש״א, הקשה 

דהתם משום דמסייע ליה שטרא א, ״בחידושי הגרעכפירה והודאה. ותירץ 

יכול להעיז, ושפיר הקשו תוס׳, כיון דיכול להעיז, גם בשתים לחייב, אף 

 .פר הכל, כיון דיכול להעיזדהוי הילך והוי כו

והא דקאמר מ״ש מלוה מפרש ר״ת מאי טעמא דמלוה בא״ד, בתוה״ד, ) ג

אמאי קאמר בגמרא ״מאי שנא מלוה״, הלא המהדורא בתרא, וכו׳. הקשה 

גם גבי פקדון דינא הכי, והוה ליה למימר מאי שנא מלוה ופקדון. ותירץ, 

רא, ואין ליתן טעם דעל פקדון אינו רוצה להקשות, משום שהוא מפורש בק

על גזרת הכתוב. אבל על מלוה דאינו מבואר בקרא, ואף על פי כן אמר רבי 

חייא בר יוסף, דדינא הכי כמו גבי פקדון, הקשו מאי טעמא הלא יש 

 להאמינו במיגו.

הא המהרש״א, ואין להקשות יהא נאמן במגו וכו׳. הקשה בא״ד, בסוה״ד, ) ד

לרמי בר חמא לא מחייב בפקדון על קושייתם דוקא אם נאמר דלרבי יוחנן ו

כפירה והודאה בלא נאנסו, אבל כבר הוכיחו התוס׳ לעיל, דעל כפירה 

לא אמרינן מיגו בכהאי גוונא, כיון ריב״א, והודאה לחוד מחייב. וכן לפירוש 

דטענת נאנסו לא חשיב העזה, מה שאין כן טענת לא היו דברים מעולם, 

רץ, דתוס׳ סבר שר׳ יוחנן ורמי בר חמא תי והפני יהושעונשאר בצריך עיון. 

פליגי בהא ארבי חייא בר יוסף, וסבירא להו דמהני מיגו דהעזה, ולדבריהם 

קא מקשו התוס׳. עוד תירץ, דכאן שתבעו ג׳ בהמות וכפר אחת. אם משקר, 

רואים שמעיז לכפור, ואינו דומה לשאר מודה במקצת שכוונתו לאישתמוטי 

א הבהמה לפנינו ומכל מקום כופר ואינו עד שיהיה לו כסף לשלם, דהכ

משלם, והקשו תוס׳ דגם על בהמה שניה מצי למימר להד״ם כיון דאיירי 

שו״ת ב באדם שמעיז, ועל כרחך דאמת בפיו, ואמאי חייב שבועה. [ועיין עוד

 כהרמב״ןבמאי דיישב פירוש רש״י, ודלא  ),סימן ר( מהר״ח אור זרוע

 מב:)].שבועות (

הלכך היכא דכפר הכל פטור משבועה דאי בתוה״ד,  רש״י ד״ה כדרבה,) ה

בתוספות רבינו פרץ לאו קושטא בהדיה לא הוה מצי למיכפר ביה. כתב 

דקושית הגמרא, מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה רש״י, בשם 

ישבע, היינו מדוע כופר הכל פטור, ותירצו חזקה אין אדם מעיז פניו, ואם כן 

קאמר, דאילו היה חייב לא היה מעיז פניו לכפור ודאי כי כפר בכל קושטא 

הכל. והקשה, דאם כן הוה ליה למימר בהדיא מפני מה אמרה תורה כופר 

הכל פטור. ועוד הקשה, מאי קבעי, הא גזרת הכתוב היא דכופר הכל פטור, 

מקרא  ד״כי הוא זה״. ומשום הכי פירש, דהכי קאמר, מפני מה אמרה תורה 

ע, ליהמניה במיגו דכופר הכל ויפטר. אמנם מודה במקצת הטענה נשב

הקשה, אכתי גזרת הכתוב היא דמודה במקצת הטענה ישבע, מ״כי הוא 

זה״. ותירץ, דאי חייביה רחמנא שבועה אף דאיכא מגו, נילף מהכא בעלמא 

 דלא אמרינן מגו, ומשני דליכא מיגו דאין אדם מעיז. 

) ד״ה והאי, (ג:בא מציעא ש רש״י בבפירגמ׳, ובכולי בעי דלודי ליה וכו׳. ) ו

וכי תימא חשיד אממונא חשיד אשבועתא ולא נרמי עליה שבועתא, לא 

) ד״ה (שםתוס׳  חשיד אממונא לפי שברצונו היה מודה בכולו. והקשו

הא מסקינן התם (ו:) דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתא. ומשום בכוליה, 

א, דמאחר דאין מעיז, הכי פירשו, קושיית הגמ׳, ״ובכולי בעי דלודי ליה״, הי

אם כן אמת הוא שאינו חייב לו יותר, ולמה ישבע, יהא נאמן במגו דאי בעי 

 כופר הכל. ומשני, דאינה העזה אלא אשתמוטי קמשתמיט.

 

 
דודאי בכפירה והודאה בתוספות רבינו פרץ, כתב גמ׳, צריכין כפירה וכו׳. ) ז

(בעמוד א׳) התוס׳ לעיל איכא חיוב שבועה בלא טענת שומרין [וכן כתבו 

והכא הכי קאמר, צריכין כפירה וכו׳, דבשבועת שומרין ליכא ד״ה עירוב], 

חיוב שבועה אלא אם כן איכא כפירה והודאה בהדה, ופירוש הכתוב ״וגונב 

מבית האיש״ דהיינו טענת שומרין, ״ונקרב בעל הבית״ לשבועה, ״אשר 

למה כתב רחמנא חיוב  יאמר כי הוא זה״ היינו כפירה והודאה. והקשה,

שבועה בטענת שומרין, תיפוק ליה דבכפירה והודאה לבד איכא חיוב 

שבועה, ואם כן מיגו דנשבע על הכפירה, נשבע נמי אטענת שומרין על ידי 

גלגול. ותירץ, דאי לא הוה מחייב שבועה על טענת שומרין רק על ידי גלגול, 

, אינו משלם. אבל השתא היכא דאינו יכול להשבע, כגון דאומר איני יודע

דחייבתו תורה בפירוש שבועה על טענת שומרין, משלם אף כשאינו יכול 

 להשבע.

לא גרסינן והודה. ופירשו רש״י ד״ה הטוען טענת אבידה ונשבע, ) ח

דאם כן, מאי קאמר דהואיל ויצא ידי בעלים בשבועה בתוספות רבינו פרץ, 

תו. אמנם כתב, דיש ראשונה, כיון דהודה אמאי יצא הא מיחייב בהודא

דפירושו, דבתוך כדי דיבור אמר, דמה שהיה טוען  ,והודהליישב הגירסא 

 מעיקרא אבד היינו נגנב, ואבד בגניבה.

גמ׳, אמר רב ששת הטוען טענת גנב בפקדון כיון ששלח בו יד פטור. ) ט

(השמטות שבסוף מהדורא קמא (דף קצז,  חתנו בשםא ״בשו״ת הגרעהקשה 

, הא איירינן בגוונא דהשומר נשבע שלא שלח יד ג) ד״ה ומה שהקשה)

ונגנבה, אלא שבאו עדים שהפקדון בביתו וששלח יד קודם לכן. אם כן, נימא 

דלענין שהפקדון בביתו שומעין לעדים, ולענין שאמרו העדים ששלח ידו 

קודם לכן, לפוטרו מכפל, נימא דהוי הודאת בעל דין שלא שלח יד, 
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ותירץ הגרע״א, דלענין קנס לא אמרינן דהוי  (מא:).בשבועות וכדאמרינן 

הודאת בעל דין שלא שלח ידו, כיון דאין מתחייב קנס בהודאתו, דאף דלא 

אמר בדרך הודאה לחייב עצמו, מכל מקום אי אפשר לדון כלל על הודאתו. 

 . בחידושי רבי מאיר שמחהועיין מה שתירץ 

(פ״ד מגניבה רמב״ם הכתב  גמ׳, ונקרב בעל הבית וכו׳ הא שלח ידו פטור.) י

ה״ב), דבשלח בו יד וטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים, פטור מן הכפל, דכיון 

(שם), מדאמר רבי יוחנן הראב״ד והקשה  .נתחייב בו וקנהוששלח בו יד 

לעיל, הטוען טענת אבד ונשבע, וחזר וטען טענת גנב ונשבע, ובאו עדים, 

הרמב״ם ונה, [וכן פסק פטור מכפל, משום דיצא ידי בעלים בשבועה ראש

שם בה״ג]. משמע, דדוקא משום דיצא ידי בעלים בשבועה ראשונה, אבל 

לא משום דנעשה עליו גזלן על ידי הכפירה. אלמא, דאף דנעשה עליו גזלן 

וקנאה וחייב באונסים, כיון דפטר נפשיה בטענת גנב משלם כפל וד׳ וה׳. 

בועה פוטר מכפל, לאו (שם), דהא דשליחות יד קודם שהמגיד משנה ותירץ 

משום דנעשה עליו גזלן. אלא משום דגזירת הכתוב הוא ד״ונקרב בעל הבית 

אל האלהים אם לא שלח ידו״, הא שלח ידו פטור. אבל בטוען טענת אבד 

ונשבע דלא שלח בה יד, וחזר וטען גנב ונשבע, אי לאו משום דיצא ידי 

וה פטרינן ליה משום בעלים בשבועה ראשונה, היה בדין שישלם כפל, ולא ה

 דנעשה עליו גזלן, דכל שלא שלח בה יד אכתי איתיה ברשותא דמריה.

הכא נמי הוה מצי לאותובי וכו׳ שלא שלחתי דומיא דלא תוס׳ ד״ה מאי, ) יא

כתב, דדוקא בשבועה שלא שלחתי בה יד התורת חיים פשעתי וכו׳. אמנם 

ד מילתא מצי למימר דומיא דשבועה שאינה ברשותי, משום דתרוייהו ח

נינהו, דבתרוייהו טוען טענת גנב ונמצא שהוא עצמו גנב, ומסתברא דדמיין 

להדדי. אבל שבועה שלא פשעתי, כי מגליא נמי מילתא דפשע, כיון דלאו 

 הוא עצמו גנבו, מילתא אחריתי הוא.

אבל אין לפרש שאמר אחר שבועה אבד. כתב תוס׳ ד״ה כגון, בתוה״ד, ) יב

דכוונת התוס׳, שאמר מה ספר דברי ריבות,  בשםהמהדורא בתרא 

 שנשבעתי שנגנב, אמת היה, ואחר כך החזיר לי הגנב, ושוב חזרה ונאבדה.

וכתב המהדורא בתרא, שפירש כן, משום דהוקשה לו, דאם כוונת התוס׳ 

כפשוטו, שאמר מה שנשבעתי שנגנב שקר היה, אלא שהיה ברשותי ועכשיו 

ושוב אינו חייב כפל, דהוה ליה מודה נאבדה, אם כן הודה שנשבע לשקר 

בקנס ואחר כך באו עדים דפטור. אמנם כתב, דאי כדבריו, הוה להו לתוס׳ 

לפרש הכי ולא לסתום. ולעצם הקושיא כתב לתרץ, דלא חשיב מודה מחמת 

 .דאינו מחייב את עצמו בהודאה זו, דמיד טוען שנאבדה

 

 
(פ״ד הרמב״ם כתב א מאי וכו׳. גמ׳, בעי רבינא חומש וכפילא בתרי גבר) א

מגניבה ה״ז), דאם תפס בעל הפקדון את הכפל אין מוציאין מידו. דהיינו 

(סימן שנב) והטור דמספקינן שמא נפטר מהכפל מחמת תשלום החומש. 

כתב, דבגמ׳ אין נראה כן, אלא דאותו שבאו עליו עדים פשיטא דמשלם 

דדייק הכי,  ״ש רבינו),(ד״ה ומהבית יוסף הכפל, ובחומש מבעיא. וביאר 

בעי רמי בר חמא ממון המחייבו כפל פוטרו מן החומש ד (קז:)לעיל מדאיתא 

(סה:) ממון שאין  לעילדקיימא לן  ,בעי רמי בר חמאד״ה רש״י ופירש וכו׳ 

דבעיא  ,ומשמע .משתלם בראש דאיכא כפל בהדיה אין מוסיף חומש

דכפל פשיטא ליה דמשלם אותו שבאו עליו  ,דרבינא נמי בהאי גוונא היא

משום דממון  ,משלם חומש אותו שהודה ולא מיבעיא לן אלא אם ,עדים

אבל  ,או דילמא הני מילי בחד גברא ,דאיכא כפל בהדיה אין מוסיף חומש

דאף  ,סובר הרמב״םוכתב, ד .בתרי גברי חד משלם כפל וחד משלם חומש

דרבינא הויא בגוונא אחרינא. אלא  בעיא ,בעיא דרמי בר חמאבהכי איירי ד

היאך איפשר לומר בבעיא  ,איפשיטאבר חמא דכיון דבעיא דרמי  הקשה,ד

הא  ,ולא מספקא לן אלא אי משלם כפל ,דרבינא דפשיטא לן דמשלם חומש

אבל חומש מידי כפל  ,כפל מוציא מידי חומש שמענו בבעיא דרמי בר חמא

סבירא ליה נמי כהרמב״ם. דהרא״ש, הביא ובשיטה מקובצת  .לא שמענו

ומוכיח כן, מדקמבעי ליה לרבא אי איכא תרי כפילא בחד ממונא, שמע 

מינה דהא פשיטא ליה דכפל נדחה מפני החומש, ומסתפק אי ידחה מפני 

 כפל אחר.

כתב  גמ׳, כגון שמסר שורו לשני בני אדם וטענו בו טענת גנב וכו׳.) ב

כירות ה״ד), דמבואר, דכל (פ״א משבחידושי רבינו חיים הלוי על הרמב״ם 

שמסר לשני שומרים, אין אחד מהם נפטר בשבועת חבירו. דאי לאו הכי, הא 

אין כאן טוען טענת גנב כלל בשבועת השני, כיון דכבר יצא ידי הבעלים 

בשבועת חבירו. וביאר, דכיון דכל אחד חייב בשבועה בפני עצמו, על כן לא 

(לו:), גבי בבבא מציעא איתא מהני שבועתו לגבי חבירו. אמנם הקשה מד

שומר שמסר לשומר, דאם השומר השני רגיל הוא בשמירה להאי בעלים, 

מיפטר הראשון בשבועתו של שני, ולא אמרינן דלא מהני שבועתו לגבי 

חבירו. ותירץ, דשאני התם, דנכנס השומר השני תחת הראשון, ונמסרה לו 

ר יכול לפוטרו עיקר חובת השבועה, וכיון דקם במקומו דקמא, שפי

בשבועתו, אבל הכא דמסר לשניהם לשמור ורמי חיובא אתרוויהו, אין 

 (בבא מציעא סימן לו,ד). קהילות יעקבהאחד פוטר לחבירו. ועיין 

אבל כשהודה קודם וכו׳ דמודה בקנס ואח״כ באו תוס׳ ד״ה חד, בתוה״ד, ) ג

 דלכאורה אף למאן דאמר מודה בקנס ואחר כךהרש״ש, עדים פטור. כתב 

באו עדים חייב, הכא פטור מכפל, כיון דכבר נתחייב חומש בהודאתו, וכמו 

דכפל פוטר לחומש דאתי בתריה, הכא נמי חומש הבא קודם, פוטר לכפל 

 כמובא לעיל באות א. הרמב״םוכן דעת  הבא אחריו.

(סימן ע״ז הש״ך כתב  גמ׳, או דלמא עלויה חד ממונא קפיד רחמנא.) ד

דשנים שקבלו פקדון אינן ערבין זה בעד זה. , הרמ״א בתשובהסק״א) בשם 

(במשפט האורים) דדייק הכי, משומר שמסר הנתיבות המשפט וכתב שם 

(חו״מ סימן ה׳, יא), דמגמ׳ דילן החזון איש לשומר, דהראשון פטור. וכתב 

משמע, דיכול לתבוע מאחד מהן הכל, דאי מצי לתבוע ממנו חלקו בלבד, 

מוני. אמנם איכא למימר דמיירי בשטוענו מ תרילא איקרי חדא ממונא אלא 

שנעלו שניהם את הרפת ונגנב, ואף שנשבע אחד, לא נפטר חבירו, דאי 

בשטוענו שנגנב מיד אחד מהם, הוה סגי בשבועה דידיה, לדעת הרמ״א, 

 דומיא דשומר שמסר לשומר.

מה בכך שנשבע, התוס׳ רי״ד, הקשה גמ׳, אביי אמר לבעל הפקדון.  ) ה

ר שילם לו, אסתלקו ליה בעלים, ולהווי שור דשומר, והכפל נימא דכיון דכב

שלו. ותירץ, דעל כרחך לא קנאו, ואם יימצא הגנב חוזר השור לבעליו 

ומחזיר הדמים לשומר, משום דאילו היה יודע בעל השור שימצא שורו, לא 

היה מתרצה לקבל עליו מעות. והא דהשומר קונה את את הכפל, אינו 

שור, אלא דבעל השור מקנהו לו מפני ששילם ולא  משום שקונה גופו של

(לד.), דבגוונא דשילם ולא רצה בבבא מציעא רצה להשבע. תדע, דאיתא 

 להשבע, הגיזות והוולדות לבעל הפקדון.

גמ׳, ת״ש דאמר רבא וחמישתיו התורה רבתה חמישיות הרבה לקרן אחת. ) ו

), (נד.בבבא מציעא הא אצטריך האי קרא לדדרשי הרשב״א, הקשה 

דבנשבע על החומש, דמוסיף חומש על חומש עד שיתמעט הקרן משווה 

פרוטה. ותירץ, דממילא איכא למשמע מינה תרוויהו, דמה התם דנתן לו את 

הקרן, מוסיף עוד חומש על אותו חומש שבא לו מחמת הקרן, כל שכן הכא 

 שיוסיף על הקרן עצמו.

כתב והרשב״א י. אם כפר וכו׳ וה״ה לתרין כפילרש״י ד״ה לקרן אחת, ) ז

דאיכא למימר דהוא הדין לכפילא, ואיכא למימר דדווקא חומש הר״ח, בשם 

ובשיטה . הראב״דדרבייה קרא ולא כפל, ואינו מוכרע. וכן כתב בשם 

כתב כדעת רש״י, והכריח כן, דאי לאו הכי הוה לגמ׳ הרמ״ה בשם מקובצת 

 למימר, פשוט מיהא חדא.

דהתם התורת חיים, ה וכו׳. תירץ ומיהו תימתוס׳ ד״ה טען, בתוה״ד, ) ח

לעניין קרבן איירי, דלאו בכלל תשלומין לחבירו הוא, אלא לד׳, וכדכתיב 

״ואת אשמו יביא לד׳״ (ויקרא ה׳, כה), ושפיר מתחייב על כל שבועה 

ושבועה, דממון המשתלם בראש הוא, כיון דלא משלם לנפקד יותר מן 

, דאחומש ואשם קאי, היינו בד״ה חייב(קו.) רש״י שם הקרן, [ואף דפירש 

למסקנא דהכא]. אבל בתרי חומשי ותרי כפילי קמיבעיא ליה, אי אמרינן, 



 

 

 כה

 

 כה

כיון דחומשא וכפילא קמייתא בכלל תשלומין נינהו, שהרי למפקיד יהבינן 

להו, לא הוי ממון המשתלם בראש, ולא משלם אידך חומשא וכפילא, או 

 ל בחד גוונא ממונא משלם.דלמא לא קפיד קרא אלא בתרי גוונא ממונא, אב

מדוע שנו התוס׳ רי״ד, הקשה גמ׳, תבעוהו בעלים לשומר ונשבע ושילם. ) ט

להאי סוגיא הכא, ולא בבבא מציעא בפרק המפקיד, דעסיק בדיני שומרים. 

(קה:) דשומר שנשבע שבועת שקר, נסתלק מדין לעיל ותירץ, דאגב דאמרן 

להא, דאף דנשבע באמת, שומר ונעשה כגזלן להתחייב באונסיו, נקט נמי 

סבר אביי דנסתלק מדין שומר, לענין שאף על פי שישלם לאחר מיכן, לא 

 יקנה הכפל בתשלומיו, כמו שקונה כל שומר בתשלומיו.

ואח״כ שילם לפנים משורת הדין. הקשה רש״י ד״ה תבעוהו בעלים וכו׳, ) י

אמאי לא פירש בגוונא דהודה שנשבע לשקר ושילם. ותירץ, ההפלאה, 

 הרמב״םם דלעיל בעי רבינא בחומש וכפילא דתרי גברי מהו, ולדעת משו

(הובא לעיל אות א), היכא דהודה הוא קודם, נתחייב הראשון בחומש, ושני 

פטור מכפל. אם כן, אי נימא דמודה שנשבע לשקר, נתחייב בחומש, וממילא 

הגנב פטור מן הכפל. ולא ניחא לאוקמי דיוקא דרישא במודה שנשבע לשקר, 

 בהא לא שייך כפל.ד

אין לפוטרו, משום דחשוד על השבועה מדרבנן תוס׳ ד״ה ותרי, בתוה״ד, ) יא

בבבא מציעא (סימן צב סק״א), מדאיתא הקצות החושן הוא דמפסל. הקשה 

(ה:), דלא אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא, דאי לא תימא הכי, 

ומאי קשיא, הא האי דאמר רחמנא מודה במקצת ישבע נימא מיגו דחשיד. 

אמרינן הכא, דמדאורייתא אפילו חשוד על השבועה לא נפסל לשבועה. 

ותירץ, דהא דכתבו דחשוד על השבועה לא מיפסל, היינו, במי שעבר כבר 

על השבועה קודם לכן, דלא נפסל לשבועה אחרת, דשמא עשה תשובה. 

עה אבל התם, אי נימא מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועה, אם כן שבו

זו למה, דהלא השתא אתה חושדו בממון שגוזל, והכי נמי תחשדנו שיישבע 

(חו״מ סימן והחזון איש לשקר, ובזה אפילו מהתורה שבועתו שבועת חנם. 

ט, ד) כתב, דאין כוונת התוס׳ דמהתורה נאמן לישבע, דהא אף באיסורין 

ן החשוד על הדבר לא נאמן. אלא דכוונתם, דאף דמעיקר הדין לא משבעינ

ליה, מכל מקום כשקפץ ונשבע נפטר על ידי שבועתו, ומאי דמסקינן בבבא 

דחשיד אממונא חשיד אשבועתא, היינו דלא משבעינן ליה , מציעא

לכתחילה. אלא דהקשה, דאי קפץ ונשבע ליכא כפל. ותירץ, דהכא מיירי 

דחייבוהו בית דין בטעות, ולא אמרינן דיחזור הדין, כיון דבדיעבד השבועה 

 א.מהני

 

 
משמע דהודה לאחר שאין בעל הדבר דלא הויא תוס׳ ד״ה תבעו שומר, ) יב

(עד:) מעשה ברבן דלעיל י), הביא להא ״(סימן פא סקהקצות החושן הודאה. 

גמליאל שסימא את עין טבי עבדו והיה שמח שמחה גדולה, ואקשו דשמע 

פני בית מינה מודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב, ומסקי, דהודה שלא ב

דין. והקשה אמאי בעינן להא, תיפוק ליה דהיתה הודאתו שלא על ידי 

תביעת העבד, דמשמע, דטבי לא היה שם בשעת הודאה, מהא דאמר, ״אי 

אתה יודע שטבי עבדי יצא לחירות״ שהוא לשון נסתר. וכתב, דלשיטת 

התוס׳, דהטעם דלא מיפטר בהודאת קנס שלא בפני התובע, משום, דאינו 

ב בהאי הודאה, ולא הוי מרשיע את עצמו. יש לומר, דכשם שמצינו מתחיי

דהמודה לחבירו ואומר לו קיבלתי ממך כך וכך, אין צריך לומר אתם עדי. 

וכן בתפס ממון התובע אינו צריך לומר אתם עדי (כמבואר שם בסעיף ד). 

הוא הדין במעשה דטבי, כיון שהעבד תפוס בעצמו, לא בעי אתם עדי ולא 

 בעל דין, וממילא ליכא לדינא דבעינן הודאה בפני התובע.תביעת 

וי״ל דמשום דאקרן לא הוה מצי למפשט הא דפשיט אם שם בתוה״ד, ) יג

נשבע, לא הוה  באמתדהא וודאי, דגם אם המהרש״א, בשקר נשבע. ביאר 

מצי למיפשט אקרן, ולמימר דאם באמת נשבע, נפטר הגנב. משום דאיכא 

חא ליה למריה דתהוי בידיה, ושתהא תביעתו למימר דכיון דבאמת נשבע ני

תביעה, ושפיר נתחייב הגנב בקרן. אבל הא דבשקר נשבע לא הוה מצי 

למיפשט אקרן בהיפך, ולומר, דלא נתחייב בהודאתו ולא הוי תביעתו 

תביעה, מאחר דלא ניחא ליה למריה דלהוי תו שומר עלה שכבר נמצא 

דשומר לשלם הקרן, והרי הוא  שקרן. דאם כן, מהאי טעמא גופה רמיא עליה

בחזון ועיין  בעל דבר על הקרן ותביעתו תביעה, מה שאין כן לגבי הכפל.

 (יח, ז) דפליג אסברתו. איש

מתני׳, הגוזל את אביו וכו׳ הרי זה משלם קרן וחומש לבניו או אחיו. ) יד

הרשב״א, לבני אביו או לאחי אביו. והקשה  דהיינורש״י בד״ה הרי, ופירש 

כתוס׳ בד״ה דהוה ליה למימר לאחיו או לאחי אביו. ומשום הכי פירש 

 , דבניו היינו בנים של הגזלן.לבניו

(פ״ח מגזילה הרמב״ם כתב  מתני׳, משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו.) טו

ה״ב), דאם אין הגזילה קיימת, או נשתנית, עושה חשבון עם אחיו על הקרן 

ציא הגזלה עצמה מתחת ידו. לפיכך והחומש. ואם הגזילה קיימת, חייב להו

נותן את הגזלה ואת החומש לאחיו ועושה עמהן חשבון. ומתניתין איירי 

 דווקא בגזילה קיימת. ועיין באות הבאה.

אמאי משלם את הפני יהושע, הקשה מתני׳, משלם קרן וחומש ואשם. ) טז

החומש לאחיו ואינו יורשו כמותם, ובשלמא קרן דבאיסורא אתא לידו 

אחריו אפילו למדי, ניחא. אבל בחומש דליכא לכולי האי, ואינו  ומוליכו

אלא חיוב לשלם לנגזל, מנא ליה שהפקיעה התורה את זכות הגזלן בירושת 

מיירי שהודה לאחר  רש״י בד״ה ואחר כך מת אביו,החומש. ותירץ, דלדברי 

מיתת הנגזל, ובשעת מיתה זכו אחיו בגזילה, ורואין אותם כאילו הם 

עצמם, וכשהודה להם נתחייב להם את החומש, ולהכי משלם להו הנגזלים 

 (הובא לקמן אות יט). המהרש״אקרן וחומש. וכתב, דבזה נתיישבה קושיית 

הרשב״א, כתב  מתני׳, האומר לבנו קונם שאתה נהנה לי אם מת יירשנו.) יז

(לה.) שאסורה  בנדריםדלא דמי לככרי עליך ונותנה לו במתנה, דאסיקנא 

כן יש יד אחר באמצע, דהיינו שמכרה או נתנה לאחר. דהכא  עליו אלא אם

שאני, דלא מהמדיר באה לו אלא משל שמיים, שירש נכסים אלו עם מיתת 

 האב.

רש״י בד״ה פירש מתני׳, או שאין לו לווה ובעלי חובות באים ונפרעין. ) יח

דאין הלשון משמע כן, דאי אין התורת חיים, דאין לו נכסים. והקשה אין לו, 

היינו  דאין לולו נכסים כלל, ממאי בעלי חובין באין ונפרעין. אלא נראה, 

דאין לגזלן לא אחים ולא בנים, דאז לווה ובעלי חובות באין ונפרעין, 

(עיין לעיל אות טו), דאף דלא מצי למיעבד השבה, מכל הרמב״ם וכדפירש 

ולהכי נותנה לבעל חובו או לצדקה.  מקום צריך להוציא הגזלה מתחת ידו,

(קט.), דבדליכא יורשים יתן אפילו  לקמן אמנם הקשה, מהא דאמר ר׳ יוסי

לארנקי של צדקה. ומאי אפילו, הא איכא רבותא טפי דיכול לפרוע חובו 

 בההיא גזילה, ולפירוש רש״י ניחא דלווה מאחרים, ומשיב לאחיו קאמר.

דייק התוס׳ רי״ד, יתת האב הודה. ואחר מרש״י ד״ה ואחר כך מת אביו, ) יט

מדבריו, דבהודה בחיי אביו אינו חייב להחזיר, דכבר נתחייב לשלם בחיי 

אביו, והרי הוא יורש מכח אביו. וכתב דאינו נראה, אלא אפילו הודה בחייו 

אינו נפטר מעונש עד שיוציא הגזילה מידו מפני חומר השבועה, ולא מצי 

וכתב, המהרש״א, (קט.). וכן הקשה לקמן  מחיל לנפשיה, כדעת רבי עקיבא

דאינו מדברי רש״י, ושמא תלמיד טועה כתבה. ועיין לעיל אות טז, מה 

 שתירץ הפני יהושע.

המהרש״א, אע״ג דיש לו שאר נכסים. ביאר תוס׳ ד״ה לוה, בתוה״ד, ) כ

דשאר נכסים היינו דווקא מטלטלין, אבל קרקעות אין לו אלא אותה הקרקע 

חיו. דאי לאו הכי, לא הוו הבעלי חובות טורפין מהם שנתן לבניו או לא

הקרקע דלסברת התוס׳ השתא, [אמנם בסוה״ד חזרו בהם], הוו כמקבלי 

 מתנה, ואין גובין ממשועבדין בדאיכא בני חורין.

גמ׳, אמר אביי אם שומר חנם הוא רצה עושה עמו דין רצה נשבע אם ) כא

השומר עם הבעלים. רש״י בד״ה עושה עמו דין, פירש שומר שכר וכו׳. 

דיש מפרשים דעושה עמו דין, היינו, השומר עם הגנב,  כתב,הראב״ד אמנם 

ולא יצטרכו הבעלים לטרוח לדון עם הגנב, שקשה להוציא ממנו, ויש על 

כהראב״ד,  כתב דנראהוהרשב״א השומר שכר, לטרוח ולהתעסק עמו. 



 

 

 כו

 

 כו

לם. ועוד דלפירוש רש״י, לא הוה לאביי למימר עושה עמו דין, אלא, יש

הקשה, איך אפשר לומר דישלם שומר חנם מביתו אף שלא פשע. דבשלמא 

לטרוח ולדון עם הגנב, מחייבינן ליה, דאף בתחילה אילו ידע והכיר בה 

בשעת גניבה, הוה ליה לטרוח ולעמוד כנגדו להצילה, דאם לא כן הוה 

 פושע. אבל מהיכי תיתי שישלם. 

הרמ״ה, בשם השיטה מקובצת ב כת גמ׳, רבה זוטא בעי לה הכי וכו׳.) כב

 הראב״דדמילתא דפשיטא ליה לאביי ורבא, מיבעיא ליה לרבה זוטי. ובשם 

כתב, דלא מספקא ליה בגוונא דקמיירי אביי ורבא, דבהא פשיטא ליה 

אבל בהא דהחזירה לבית  באונס כלתה לו שמירתו. דפטור, דמאחר שנגנבה

לשמירתו, עד דמטיא שומר מספקא ליה, דדלמא כיון דאהדריה ליה הדר 

ליה לידי בעלים, דהוה ליה לשומר לאהדורי מיד לבעליו או לומר לו טול 

 את שלך.

 

 
(פ״ט מ״י אות סג), אמאי נקט התפארת ישראל הקשה מתני׳, ויחזיר. ) א

״יחזיר״, והא שלהם הוא מעולם, והוה ליה למימר ״ויתן״. ותירץ, דכיון 

הר״ן דם, שייך ביה לשון חזרה. אמנם דחוזר חלילה לכל הקרוב קרוב קו

 דגרס ״ויתן״.בד״ה והוי, (מז.) בנדרים 

דאם הוא נותן לבנו הרשב״א, הקשה  מתני׳, ויחזיר לבניו או לאחיו וכו׳.) ב

ולאחיו, היאך קתני ברישא ״לא יירשנו״, הא כל שיכול ליתן יורש הוא, וכל 

ה, הוה ליה שכן הכא שפורע חובו. ואי משום שלא נהנה מהנכסים באכיל

למימר לא יהנה מנכסיו. ועוד הקשה, דכשנותן לאחר הרי הוא מועל, 

(לה.) באומר ככרי עליך, דהמקבל שהוא הנידר מועל בנדרים וכדאמרינן 

לכשיוציא. ועוד הקשה, היאך בעלי חובות נפרעין מהם, והלא אין לו בהם 

בחלופיהן,  (מז.) בקונם פירות אלו על פלוני מהובנדרים כלום, וכדאמרינן 

ואתינן למפשטה מדתנן, המקדש בערלה וכלאי הכרם אינה מקודשת. וחזינן 

דהראב״ד מהתם, דמודר הנאה דמי לאיסור ערלה ולאו דיליה נינהו. וכתב, 

פירש, דהאי יחזיר לבנין אמדיר קאי, כלומר שהאב המדיר יכול ליתן לבניו 

(לג.) דפורע לו  דנדרים של הנידר, וכן יכול לפרוע לו חובו, דומיא דמתניתין

, לאחיוחובו וזן את אשתו ובניו אף שחייב במזונותיהן. והא דקתני הכא 

שיטפא דלישנא היא, אגב הגוזל אביו דלעיל. אלא דאכתי תקשי, דהוה ליה 

את בניו. ועוד, דמתניתין היא (שם) ומה הוצרך להשמיענו.  זןלמימר 

(פ״ה מנדרים ה״ח) פירשה אנידר, וכתב, שצריך שיאמר אלו והרמב״ם 

נכסים שאסר עלי אבא. דומיא דתנן לעיל בהגוזל את אביו, דאמרינן עלה 

בגמרא בסמוך דצריך שיאמר זה גזל אבא. וכתב הרשב״א, דבכך יישב כל 

הנך קושיות, דכיון שאומר כן, אין זה כנותן משלו אלא כמגביה להן מציאה. 

 חוב, והרי זה כמלוה שאמר ללוה הגבה מציאה ותנה לי והפטר. וכן בפרעון

משום שהרי וודאי אינו רוצה. תוס׳ ד״ה בע״ח באין ונפרעין, בתוה״ד, ) ג

דלפי זה, אילו רצה מצי לעשות כן, המהדורא בתרא למהרש״א, הקשה 

 ואמאי תנן ״דאם אין לו ללווה וכו׳״, הא אפילו אם יש לו יכול לעשות כן.

הראב״ד, בשם הרשב״א כתב  ׳ יוסף אפילו לארנקי של צדקה.גמ׳, אמר ר) ד

דיש לפרשה בין אגוזל ובין אמודר. ועוד כתב, דלאחר שנותן לצדקה, חוזר 

ומתפרנס מהקופה בתורת צדקה. וכתב הרשב״א, דחזינן מדבריו, דהאומר 

לו האומר נכסים אלו, אפילו ִא בחייו ובמותו, לאו כאומר נכסים אלו, ְׁש 

 (מו.). בנדריםותנן לאחר, אסורין לו, כדאיתא מוכרן או נ

(סימן ס), שצריך הים של שלמה כתב  גמ׳, וצריך שיאמר זה גזל אבי.) ה

להודיעו כן, כדי שיצא ידי תשובה מעליא, שמתוודה שהוציא את הגזילה 

מתחת ידו. ואף לגבי קונם צריך להודיע, אלא דהתם הטעם, כדי שלא יהיה 

ונמצא שנהנה מאסורי הנאה. ומהאי טעמא, נראה כמתנה שנותן לבניו, 

בדליכא יורשים ונותנו לצדקה, אין צריך להודיע, דאין שייך כאן טובת 

הנאה. עוד כתב, דכשאינו רוצה ליתנו לצדקה אלא להשליכו לים, הרשות 

 בידו, רק שנראה דבכגון דא כופין על הצדקה.

קאי דהראב״ד, בשם השיטה מקובצת כתב  גמ׳, ונמחליה לנפשיה.) ו

אתרוויהו, אנכסי אביו דמתניתין דיש לו חלק בהם, וכל שכן אנכסי הגר 

 דהפקר נינהו.

אמאי לא מקשה הכי מעיקרא אגופה הפני יהושע, הקשה גמ׳, שם. ) ז

דמתניתין, בלא דברי ר׳ יוסף דאמר דנותן אפילו לארנקי של צדקה. ותירץ, 

זכות הבן  דמעיקרא סלקא דעתין, דמיד בשעת מיתת אביו הפקיעה התורה

הגזלן מהירושה, ומשום הכי לא מהני מחילה. אבל ממאי דאמרינן דאפילו 

לארנקי של צדקה, משמע להדיא, דלאו משום הפקעת ירושתו הוא, דאי 

לאו הכי, יתננו ליד הבית דין שיחזיקו עד שיבואו יורשי אביו הקרובים 

יך אחריו. אלא על כרחך דזכה בחלקו, אלא שצריך להוציאה. ועלה פר

 שפיר, דנמחליה. ועיין באות הבאה.

המהרש״א, היכא דאין יורש אלא הוא. כתב רש״י ד״ה ונמחליה לנפשיה, ) ח

דלאו דווקא בדליכא יורש אחר, דהוא הדין בדאיכא יורשים אחרים, 

איכא למיפרך דנמחליה לנפשיה ד״ה הרי זה, (קה:)  רש״י לעילוכדפירש 

ריך מיניה. ולאפוקי אתא, דעל מיהת אחלקו, אלא דנקט הכי דומיא דגר דפ

והמהדורא בתרא למהרש״א חלק אחיו ליכא למיפרך ונמחליה לנפשיה. 

כתב, דהוא בדווקא. דאמתניתין דאיכא עוד יורשין ליכא למיפרך דנמחליה 

לנפשיה, דכיון דאיכא תקנה להשיב את הגזילה, בעי לקיים מצוות השבה. 

בדליכא שאר יורשין ולא  אבל לר׳ יוסף דנותן לקופה של צדקה, והיינו

 מקיים מצוות השבה, פריך דנמחליה לנפשיה.

דדווקא בגזל הרשב״א, כתב  גמ׳, רבא אמר וכו׳ דלא מצי מחיל לנפשיה.) ט

לא מצי מחיל לנפשיה, מפני שצריך לצאת ידי שמים, אבל בשאר חובות 

 יכול למחול לעצמו.

 

 
דנוקי המהרש״א, הקשה גמ׳, אמר רבא וכו׳ ומת הגר והודה לאחר מיתה. ) י

רבא למתניתין נמי כרבי יוסי הגלילי ובכגון דהודה לאחר מיתת אביו, 

(בעמוד א׳) כרבי עקיבא. ותירץ, דהכא וודאי איכא  לעילואמאי אוקי לה 

טעמא לר׳ יוסי הגלילי בהודה לאחר מיתה, כדקאמרינן דקנאו השם, אבל 

זל אביו ליכא לפלוגי בהא, ובהודה לאחר מיתה נמי מצי מחליה לנפשיה, בג

(קח:)  רש״י לעילולהכי לא אתיא מתניתין כר׳ יוסי הגלילי. ומה שכתב 

 דאחר מיתת אביו הודה, תלמיד טועה כתבו.בד״ה ואחר כך מת אביו, 

. הקשה גמ׳, אי בשל אחרים הוא זוכה בשל עצמו לא כל שכן) יא

ין נמי איכא למיעבד להאי קל וחומר לגבי גזילת אביו, דבמתניתהמהרש״א, 

בגוונא דהוא היורש היחידי, או לגבי חלקו בירושה, ונימא דאין צריך ליתן 

לאחיו. והתם הא ליכא למיפרך דיו כדפרכינן הכא. ותירץ, דאין הכי נמי, 

התם שלו הוא, שהרי בעלי חובות באין ונפרעין ממנו, ואינו נותן לאחיו, 

י לקיים מצוות השבה. והכא נמי בגוזל כהן בעי למיעבד מצוות אלא כד

השבה, אלא דבעי למיעבד קל וחומר שיהיה שלו ובאים בעלי חובות 

 ונפרעין ממנו, ולא נימא דיוציא מתחת ידו להתחלק לאחיו הכהנים.

מאי קמבעיא הרא״ש, בשם  השיטה מקובצתהקשה  גמ׳, גזל גיורת מהו.) יב

ינן אשה מאיש. ותירץ, דרבינא מבעיא ליה אם ליה, הא בכל דוכתא ממעט

יש שום פסוק לרבות גיורת, כיון דלא מסתבר ליה לחלק בין ממון גר 

 לגיורת.

הרא״ש, בשם השיטה מקובצת כתב  גמ׳, קטן אי אתה צריך לחזור עליו.) יג

דמשמע הכא, שאם גזל גר קטן ונשבע לו והודה, משלם קרן וחומש לכהנים, 

אם יש לו גואלים. וקשה, כיון שאין נשבעין על טענת  ואין צריך לחזר אחריו

(קד:) גבי גזל אביו, כשנשבע הבן  לעילקטן, אמאי משלם חומש, הא אמרינן 

אין משלם חומש, משום שאין משלמין חומש על כפירת שעבוד קרקעות, 

ומשמע, דלפי שאין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות, אין משלם חומש על 

נמי נימא, דכיון דאין נשבעין על טענת קטן, לא ישלמו  אותה שבועה, והכא

חומש. ותירץ, דלאו מהאי טעמא פטרינן ליה התם מחומש, דהא אפילו 

נשבע מעצמו בלא שהוצרך לכך משלם חומש, כדתנן (קו.) השביע עליו 

דלקמן אפילו ה׳ פעמים חייב על כל אחד ואחד, והאי דמפטר, היינו מהא 
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ת מדין חומש ואשם מכלל ופרט, אבל קטן לא (קיז:), דנתמעטו קרקעו

 נתמעט מהתם.

בשם  השיטה מקובצתהקשה  גמ׳, ״לה׳ לכהן״ קנאו ה׳ ונתנו לכהן.) יד

אמאי קאמר ד״קנאו ה׳״, אי למימר דהוי ממון גבוה ולא מצי התוס׳ שאנץ, 

 לקמןמקדש בו את האשה, תיפוק ליה מדקרייה רחמנא ״אשם״ כדאמרינן 

 (קי:).

(פ״ח מגזילה ה״ה),  הרמב״םכתב גמ׳, ונתנו לכהן שבאותו משמר, ) טו

בשם השיטה מקובצת דנותנו לכל הכהנים שבאותו משמר, וכן הוכיח 

(קי.), מדאיתא התם דצריך שיהיה בו שוה פרוטה לכל כהן  הרמ״ה לקמן

, למה יזכו בו כל כהנים שבמשמר, הא המשמר התוס׳ רי״דוכהן. והקשה 

היה חלוק לששה בתי אב וכל בית אב מקריב ביומו, וזוכה באכילת הקדשים 

(ויקרא, צו פ״י סימן ב). ותירץ, דדווקא אכילת בסיפרא ביומו, כדתניא 

קדשים והעורות חילקו לבתי אבות, משום דשכיחי בכל יום, אבל גזל הגר 

 ל המשמר.דאינו שכיח, הרי הוא לכ

הכוס ובקטן שנתגייר וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה קטן אי אתה, בתוה״ד, ) טז

דהתוס׳ הוכרחו לאוקמי בהכי, דאי לאו הכי, הוה מצי לתרוצי הישועות, 

בפשיטות, דהוה ליה מעות, בגוונא שמת אביו כשעדיין היה הוא קטן, וירש 

 את אביו, דגוי יורש את אביו גוי, ולאחר מכן נתגייר.

דהיינו אפילו בלא המהרש״ל, ביאר  ן שעבודתה ועורה שלו.גמ׳, ומני) יז

שהקריב בעצמו. וכדאיתא בגמ׳ להלן כיצד וכו׳. וכתב, דללישנא אחרינא 

עבודה ועורה לאנשי משמר, לא מתיישב לשון ״כיצד״. ברש״י ד״ה אם היה, 

 ושמא לא גריס לה.

סבר ורבא דמוקי לה כרבי עקיבא תוס׳ ד״ה אלא אמר ר׳ ששת, בתוה״ד, ) יח

דהכא הכריחו התוס׳ דרבא מוקי הכוס הישועות, דזקפו וכו׳. הקשה 

מספקא להו אי רבא מוקי בד״ה אמר רבא (קד.)  ולעיללמתניתין כר׳ עקיבא, 

 מתניתין נמי כר׳ עקיבא.

דמיירי בגוונא  תירץ,והרשב״א וא״ת וכו׳. תוס׳ ד״ה קטן, בתוה״ד, ) יט

 דהורתו ולידתו בקדושה, וירש ממון מאביו הגר.

 

 
דלכאורה המהרש״א, באותו משמר. כתב רש״י ד״ה אי דאיכא טהורין, ) א

דלר׳ ששת פריך דסבירא ליה דטומאה בד״ה אי,  התוס׳לפי מה שכתבו 

דחויה בציבור, ואין צריך לפרשה אאותו משמר, דסגי בהא דאיכא טהורין 

מהא  במשמר אחר, למימר דלא דחו את הטומאה. וביאר, דהוקשה לרש״י,

ומשום הכי  דעבודתם ועורם לאנשי משמר, והא טמאין נינהו ולא מצו אכלי.

 פירש, דאיכא טהורים באותו משמר. 

תימה ועורה אמאי הוי לבעלי מומין. תוס׳ ד״ה לבעלי מומין טהורין, ) ב

, דעיקר תמיהתם היא, אמאי עורה לבעלי מומין שבאותו המהרש״אביאר 

משמר דהא עורה ראויה לכולם. משמר בלבד, ולמה לא תהא לכל אנשי 

אבל קצת קשה, דהא ר׳ ששת סתמא קאמר דעבודתה ועורה לאנשי משמר, 

ונימא דלכל חד למאי דחזי ליה, דעורה לכל המשמר, ולבעלי מומין אף 

 הבשר.

ועוד דהתם לא מיירי באוכלו אכילה גסה תוס׳ ד״ה אכילה גסה, בתוה״ד, ) ג

דתירוצם אינו נראה, דאם  הרא״ש,בשם השיטה מקובצת ממש וכו׳. כתב 

כן, מאי דוחקיה דריש לקיש לאוקמי לדרשא אחריתי, לוקמה בשאכלן 

 אכילה גסה ממש.

דאתי הרא״ש, בשם השיטה מקובצת תימה וכו׳. תירץ תוס׳ ד״ה תנינא, ) ד

לאשמועינן דאף דכל בני המשמר התמימין טמאין ואין להם חלק בבשר, 

מר לא יחלקו בו, דכי זכי להו וסלקא דעתך אמינא דגם בעלי מומין שבמש

 רחמנא היינו דווקא בשותפות עם התמימין, קא משמע לן דלא.

הרמב״ם כתב גמ׳, אי דמצי עביד עבודה עבודתה ועורה נמי תהוי דידיה. ) ה

(פ״ד מכלי המקדש ה״ז), דאם רצה ליתן את קרבנו לכל כהן שירצה 

תן לו בלבד. להקריבו, נותן, ועור הקרבן ועבודתו נותן לאותו הכהן שנ

הכסף משנה, דאכילתו ועורו של בעליו. וכתב הראב״ד, והשיג עליו 

דלכאורה הכי משמע מלישנא דגמרא ״דתהוי דידיה״, ומשמע, דהיינו בעל 

יפרש ״דתהוי דידיה״, קאי אכל כהן שירצה דקתני דהרמב״ם הקרבן. וביאר, 

 לעיל, ולא אבעליו.

 ביאר,המהר״ץ חיות  משווי.גמ׳, ואי דלא מצי עביד עבודה שליח היכי ) ו

(יב.), דכל היכי דאיהו לא מצי עביד, שליח בנזיר דהטעם הוא, כדקיימא לן 

לא מצי משווי. והקשה, דאם המצווה היא דווקא על הכהן שיאכל, היכי 

בשו״ת נודע  יעשה המצווה על ידי שליח, הא הוי מצווה שבגופו. ותירץ

משום כל היכי דלא מצי עביד (אהע״ז תנינא סט), דליכא למימר דביהודה 

לא מצי משווי שליח מקשי הכי, דאם כן, כהן שהוא זקן או חולה לא יוכל 

לשלוח קרבנו, ודבר תימה הוא, דאטו מי גרע מישראל שמביא קרבנו לכהן, 

וכהנים שלוחי דרחמנא נינהו, ואין צריך שהישראל יהיה ראוי להקרבה. 

שי משמר, ואמנם לכהן זכתה אלא מקשי, דכיון דזכות הקרבנות הוא לאנ

התורה שיבוא בכל עת ויקריב קרבנותיו, אפילו במשמר שאינו שלו, אבל 

למסור קרבנותיו לכהן אחר שלא מאותו המשמר לא מצינו דזכתה, והיה 

מהראוי שאנשי משמר ההוא יעכבו עליו שלא ייגרע חלקם, אלא שאף על 

מר לאנשי המשמר, מה פי כן היכולת ביד הכהן למסור לו קרבנו, מפני שאו

הפסד יש לכם, הלא אי בעינא מקריבנא אנא, ואין לכם חלק בו, ומה בכך 

שמיניתי שליח במקומי. אבל כשהוא זקן או חולה דאינו יכול לעבוד בעצמו, 

 ממילא זוכים בו בני המשמר ולא מצי משווי שליח להפקיע זכותם.

מדקיימא שמחה, בחדושי רבנו מאיר הקשה  גמ׳, החזירו חצאין לא יצא.) ז

(נט.) דאף שנתאכלו המעות הוו קדושין, ואם כן אף הכא בקדושין לן 

כשיהיב חציה השני, הרי שעבודא דחציה הראשון קיים והשבה מעליא 

היא, ואמאי אינו מכפר כשיביא אחר כך את חציה השני. ותירץ, דהחזירו 

ידה ה״י (פ״ח מגזלה ואבהאבי עזרי חצאין היינו בפחות מפרוטה. וכן כתב 

אות ב), דבגוונא דאיתא בחציה שוה פרוטה לכל כהן, פשיטא שיצא, ומאי 

נפקא מינא שלא החזיר את הכל, הא כל פרוטה הוי גזילה בפני עצמה, אלא 

על כרחך דלית ביה שוה פרוטה לכל כהן, ואשמועינן, דאף שבעצם הגזילה 

, מכל מקום איכא שווה פרוטה לכל כהן וכהן ואחר כך הוא נותן החצי השני

למפרע לא יצא בחצי הראשון ידי שמים, אף שלבסוף כשנתן החצי השני 

 יצא. 

 ולבסוף נתן. כתברש״י ד״ה נתן הקרן לכהנים אין החומש מעכב, ) ח

דמשמע מדבריו, דאם לא נתן החומש לבסוף, מעכב הכפרה. המהרש״א, 

 (קיא.) דקאמר יכול כשם שאיל ואשם מעכבים כך לקמן והקשה, דהא מוכח

חומש מעכב, תלמוד לומר וכו׳, וילמד הדיוט מהקדש דאינו מעכב, והיינו, 

 רש״י אין מעכב כלל דומיא דאיל ואשם מעכבים דקאמר התם. וכן פירש

במתניתין פירש, דאמנם אין החומש מעכב והתוס׳ יו״ט  .) בד״ה אין(שם

הכפרה, אבל מכל מקום חייב הוא לשלמו בתורת גזל, ויש לגרוס ברש״י 

, היינו דאף לאחר הכפרה נשאר החוב. וכתב, דהכי משמע נמי נותןולבסוף 

(פ״ח מגזילה הי״ג) שכתב, וחייב ליתן החומש אחר הכפרה.  הרמב״ם מדברי

ה אבל חוב הוא, ותדע, דבהלכות מעילה והיינו, דאינו מעכב בעצם הכפר

לא הזכיר הרמב״ם לדין החומש, והיינו מהאי טעמא דאינו שייך לקדשים 

 .אלא לגזילה

הרא״ש, בשם השיטה מקובצת תימה וכו׳. תירץ תוס׳ ד״ה או אינו, ) ט

דאיכא לאוקמי כגון שבאו עדים מתחילה ונתחייב כפל על פיהם, ושוב 

(קז:), דממון  לעילואשם. והקשה, מדאיתא  הודה ונתחייב על הודאתו חומש

המחייבו כפל פוטרו מן החומש, דהיינו, דליכא חומש וכפל כלל. ותירץ, 

דהתם הוי למסקנא דהכא דדרשינן מ״ושלם אותו״, דממון המשתלם בראש 

 מוסיף חומש.

 

 
המהרש״א, ויכול להביא אשם מיד וכו. ביאר תוס׳ ד״ה או דלמא, בתה״ד, ) י

דלא חזי ליהויריב, אף דהשתא היא משמרתו דיהויריב, אמרינן  דכיון
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 כח

דלידעיה קאי, לגבי הא דיצטרך ליתן האשם נמי לידעיה, ושפיר מקרי הביא 

גזילו עד שלא הביא אשמו, דמיקרי דכבר השתא קבלו ידעיה את הכסף. 

והכא לא דנו לגבי האשם, דממה נפשך, אם הביאו כבר ליהויריב, היינו 

(קיא.), דחכמים סבירא להו דיחזור לקמן דר׳ יהודה וחכמים פלוגתייהו 

אשם אצל הכסף. ואם עדיין לא הביאו, בוודאי יכול להמתין ולהביאו 

במשמרת ידעיה, דאף ר׳ יהודה לא פליג התם אלא היכא דכבר הביא 

 האשם ליהוריב, דיחזיר כסף אצל אשם.

המאירי,  כתבגמ׳, לא צריכא דיהביה לידעיה במשמרתו דיהויריב. ) יא

דנראה מסוגיית הגמרא, דדווקא במשמרה הבאה הקרובה אליה איכא 

לספוקי שתהא להם השבה ראויה בגזל זה, דבהא יש לומר דמעיקרא לזו 

היתה עומדת ההשבה, אבל משמרה אחרת דרחוקה טפי, פשיטא דלא 

 זכתה.

דהא דלא חשיב הרא״ש, בשם השיטה מקובצת כתב  גמ׳, ומותר העומר.) יב

שיורי מנחות, משום דחלוקה היא משאר מנחות, דהא מנחת ליה בכלל 

ציבור אינה נקמצת, והיא נקמצת. אי נמי, משום שאין מנחה באה גרש, 

 אלא היא.

בשלמא לכל הנך קרי להו מתנות הרשב״א, הקשה  גמ׳, ועורות קדשים.) יג

ירושלים, מפני שנאכלין בכל העיר. אלא עורות קדשים למה, אי משום 

(צח:) דהעורות תלויין באכילת בשר,  בזבחיםדבשרן נאכל בירושלים [ותנן 

שכל שאינו ראוי לעבודה אינו חולק בבשר, וכל שאין לו בבשר אין לו 

(קג.) עורות בזבחים רי שנינו בעורות], דהיינו קדשים קלים. הא ליתא, שה

קדשים קלים לבעלים, ואין לכהנים אלא עורות קדשי קדשים, ואם כן, 

לחשבינהו בהדי מתנות המקדש. ותירץ, דהיינו משום שכל כהן שאינו ראוי 

 לאכילה אינו חולק בעורות, והכהנים האוכלין בשר עומדים בירושלים. 

אשם קרייה רחמנא, או דילמא גמ׳, מהו שיחלקו גזל הגר וכו׳ מי אמרינן ) יד

מאי קמיבעיא ליה, הא רבא התוס׳ רבינו פרץ, הקשה  גזל הגר ממונא הוא.

(עמוד א׳), דאשם קרייה רחמנא לגבי מילי טובא. לעיל גופיה פשיטא ליה 

ותירץ, דהאי דאשם קרייה רחמנא, היינו מקמי דמטי לידיה, אבל לבתר 

ה בחלוקה, דהוי שעת ההגעה דאתי לידיה, ממונו הוא. והשתא מיבעיא לי

לידו, אי מדמינן לה למקמי דמטי לידיה, או לבתר מיכן. וקפשיט, דמכל 

 מקום אשם קרייה רחמנא אף בשעת ההגעה, עד לאחר דמטא לידו ממש.

למאי נפקא מינה וכו׳.  גמ׳, כהנים בגזל הגר יורשין הוו או מקבלי מתנה,) טו

א נפקא מינה בגוונא דגזילה (בבא קמא סימן כ, יח), דנימ החזון אישהקשה 

עצמה קיימת ומת הגזלן אחר שהודה, ולא מסר עדיין את הגזילה לכהנים, 

(עמוד תנן לעיל דאי יורשין הוו, כבר קנו הגזילה, והוי כנתנם מחיים, דהא 

) דאין מוציאין מידם. ותירץ, דאף אי יורשין הוו, אינם זוכין אלא בשעה ׳א

ן מכח תשלום גזילה, אלא מכח כפרה, ולהכי שהגיע לידם, כיון דאינם יורשי

 צריך נתינת הגזלן, ולאחר שבא לידם חשיבי יורשים.

(בבא קמא סימן כ,  החזון אישהקשה  גמ׳, וקא קרי מיהת מתנה ש״מ.) טז

יח), דלכאורה יתכן למיקרי מתנה, אף אי יורשין הוו, דמכל מקום כח 

ין הגזלן נותן להם הירושה ניתנה להם במתנה. ותירץ, דאי יורשין הוו, א

כלום, אלא נותן לגר ובקבר הוא מורית לכהנים, ולא שייך כאן כל המקיימן, 

וכל העובר עליהן, שאין כאן קשר בין הכהן לגזלן. ואף כשלא נותן אינו גוזל 

לכהן מתנות כהונה, אלא גוזל את הגר בקבר, וממילא גוזל את הכהן, אבל 

ליתן להם, אלא גוזל ממונם שזכו  אינו גוזלו לכהן מתנות כהונה שנתחייב

 מן הגר.

 


להתקדש לראשון שהוא שלם וכו׳. דקדק רש״י ד״ה דמינח ניחא לה, ) א

אמאי הוצרך לפרש מחמת שהראשון שלם, הא , (ח״ג סימן ג)הבית הלוי 

בלאו הכי ניחא לה בכל דהו ואפילו מוכה שחין. ותירץ, דמאי דאמרינן אנן 

בכל דהו, לאו למימרא דכולהו נשים בכל דהו ניחא סהדי דמינח ניחא לה 

להו. אלא למימרא דליכא אומדנא דמוכח דאדעתא דתיפול לפני מוכה 

שחין לא התקדשה, דהא יש נשים דבכל דהו ניחא להו, ומשום הכי, אם 

אדעתא דהכי לא התקדשה הוי לה להתנות כן עם כל משפטי התנאים. 

לראשון שהוא שלם, היינו למימרא דניחא לה להתקדש רש״י ומאי דכתב 

 דאף משום מקח טעות ליכא הכא.

כיון דבשרו אינו ראוי דהוי מחוסר הראב״ד, הקשה גמ׳, אמר רבא לעורו. ) ב

(קג:) כל הקדשים שאירע בהן  בזבחיםזמן, עורו נמי לא הוי לכהנים, וכדתנן 

פסול קודם להפשטן, אין עורותיהן לכהנים, לאחר הפשטן עורותיהן 

ם. והאי כמו שאירע בו פסול קודם להפשטן, דהא מחוסר זמן הוא. לכהני

ותירץ, דסבירא ליה כרבי חנינא סגן הכהנים דאמר (שם) מימי לא ראיתי 

 עור יוצא לבית השריפה.

תימה וכו׳ ונעשה בו פסול קודם תוס׳ ד״ה אמר רבא לעורו, בתוה״ד, ) ג

סול אלא אם דאין הפסול קודם שחיטה, ואינו פהמהרש״א, שחיטה. הקשה 

הקריבו קודם הבאת כסף, כדקתני אם קדמו בני יהויריב והקריבו, אבל 

הבאה לחוד אינה פוסלת כדקאמר ר׳ יהודה יחזיר כסף אצל אשם. ומ״אשר 

יכפר״ נמי משמע דאהקרבה קפיד קרא, והא דקאמר לרבנן דשלא כדין עבדו 

ריבוהו בני יהויריב דקבלו אשם מקמי כסף, היינו משום גזירה דשמא יק

התוס׳ כתב, דכהאי תירוצא תירצו והכוס הישועות קודם הבאת כסף. [

דנהי  הפני יהושע,אלא דדחוהו מברייתא]. ותירץ ד״ה ומודה (קג:) בזבחים 

שההבאה אינה פוסלת, מכל מקום, כל שלא ניתן הכסף קודם השחיטה אין 

 האשם ראוי לשחיטה. ואם כן, תחילת השחיטה נעשית בפסול דהא שחיטה

 שאינה ראויה היא, ושפיר חשיב פסול קודם השחיטה.

ויקריבוהו בני יהויריב כשיחזיר שבת משמרתם. הקשה  רש״י ד״ה קמ״ל,) ד

(בבא קמא כ, טו), אמאי לא יחזירו האשם תיכף למשמר החזון איש 

המשמש. ולא מבעי אם יעבור רגל קודם שיגיע משמרתם, שאין ראוי 

(ו.) דאף  בראש השנהדאמרינן להמתין, שהרי הבעלים עובר בעשה כ

בהפריש ולא הקריב עובר בעשה. ואף דהכא שמסרם לכהן שוב אינו עובר, 

אבל אינו ראוי שיגרום הכהן שהבעלים לא יקריבו בזמנו. אלא אפילו בגוונא 

דלא עובר רגל, מה זכות יש לו ליהויריב להשהות כפרתו. אמנם כתב, 

בסמוך, זה זכה בשלי וזה זכה דלשון הגמרא משמע כפירושו, דקאמר לעיל 

בשלו. ובמה זכה יהויריב אם צריך למוסרו לידעיה שאחריו, אלא מוכח 

 דיהיה לו לשבת הבאה שלו.

ביאר גמ׳, מנין שאם הביא מעילתו ולא הביא אשמו וכו׳ שלא יצא. ) ה

אמאי לא נילף הדרכי דוד, דאין האחד מכפר בלי השני. והקשה המהרש״ל, 

יכפר מחצה, ולעיל איתא דבגזל הגר והביא הכסף נמי הדיוט מהקדש דלא 

בלא הקרבן, דמכפר מחצה. ותירץ, דפשיטא לגמ׳, דהיכא דיש שני מיני 

כפרות, ממון להדיוט וקרבן לגבוה, כל אחד מכפר חלקו, אבל הכא גבי 

מעילה שאני, דהממון והקרבן שניהם לגבוה ומשום הכי ליכא למילף גזל 

 הגר ממעילה.

וי״ל דאי לאו וכו׳. הקשה הקדש מהדיוט, בתוה״ד,  תוס׳ ד״ה וילמד) ו

הא על כרחך אהיקשא סמיך, דהא השתא נמי מנלן דהשווה המהרש״א, 

אותן הכתוב, אי לאו דנילף הקדש מהדיוט, דאשם זה קרן, ומיניה דריש 

שאם הביא אשמו תחילה דלא יצא. ותירץ, דוודאי ילפינן  האשם בכבר

וה אותם הכתוב, אלא דלענין דינא, בהיקשא לתיבת אשם, אף בלא שהשו

 לא הוה ילפינן לה מהדדי אם לא שהשווה אותן כבר בשום דינא.

 


 


הפני יהושע, לאו דווקא מאכיל וכו׳. ביאר תוס׳ ד״ה הגוזל ומאכיל, ) ז

דכוונתם, דאף אם נתן להם אביהם בחייו, והגזילה עדיין בעין ביד הבנים 

אחר מיתת אביהם, או אפילו כשתבען הנגזל בחיי אביהם פטורין, דאף על 

גב דמאי דתנינן ״הניח לפניהם״ אוקי לה בגמ׳ בסמוך, כשאכלו דווקא, אבל 

וח דמי, אם הגזילה קיימת חייבין. היינו משום, דרשות יורש לאו כרשות לק
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משום דירושה ממילא אתי ולא הוי שינוי רשות, אבל כשנתן להם אביהם 

 בידים, הוי שפיר שינוי רשות לסברתם השתא.

הפני הקשה גמ׳, תנן הגוזל ומאכיל את בניו וכו׳ ההיא לאחר ייאוש. ) ח

היאך סלקא דעתא דמיירי לפני יאוש, הא אם כן בהניח לפניהם יהושע, 

ריך לומר דסבירא ליה דמיירי נמי בדאכלום לאחר אמאי פטורין. ותירץ, דצ

מכן, וכדמסקינן בסמוך. עוד תירץ, דנהי דבבא דמאכיל את בניו, משמע ליה 

דאיירי לפני ייאוש, היינו משום שהאכילום בחייו, דבוודאי לא הוי מייאשו 

בעלים דסתם גזילה אינם מתייאשים, משום דסבר למחר נקיטנא ליה בדינא 

אף בדלית ליה עדים, סבר דלמא יודה לי כדי להפטר על פי עדים. ו

משבועה. אבל בסיפא דמתניתין, דהניח לפניהם, דאיירי שכבר מת הגזלן, 

מסתמא מייאשי הבעלים, דשמא היורשים אינם יודעים מהגזילה וסברי 

דלקוחה היתה ביד אביהם, ואפילו אי אית ליה סהדי דבתורת גזילה אתי 

 אכלה הגזלן או מכרה או שאכלום הבנים.לידיה, מייאש, דסבר שמא 

אבל נתייאשו אינו גובה אלא מן הראשון. כתב תוס׳ ד״ה גזל, בתוה״ד, ) ט

(סימן א), דנהי דגבי משני מדין שעבודא דר׳ נתן, מטעם ההגהות אשר״י 

גזילה לא גבי. והביא דיש שפירשו, דאף לר׳ נתן איכא נפקא מינה, היכא 

 דמחל הגזלן הראשון לשני.

התורת חיים, הקשה אמר רמי בר חמא וכו׳ רבא אמר וכו׳ כשאכלום,  גמ׳,) י

לשיטת רמי בר חמא, דמתניתין בגזילה קיימת איירי, אמאי תני סיפא חייבין 

לשלם, חייבין להחזיר מיבעי ליה. ותירץ, דאיידי דתנא רישא פטורין מלשלם 

א לשון דאיירי נמי כשאין גזילה קיימת דקתני הגוזל ומאכיל, תני נמי סיפ

 תשלומין.

מדלא קתני פטורא באבוהון. הקשה רש״י ד״ה רשות יורש, בסוה״ד, ) יא

דאף אי נימא דייאוש כדי קני, דבר תמוה הוא לפטור לאבוהון המהרש״א, 

בהכי, דלא משמע כן בכולא תלמודא, אלא דאף אי יאוש קונה, אכתי בעי 

דהגזילה גופה קנה להשיב דמי הגזילה, דבאיסורא אתי לידיה. ותירץ, דכיון 

בייאוש, ובעי ליתן רק דמים, שפיר קאמר מדלא קתני פטורא באבוהון, 

דהיינו, שהוא פטור מלהחזיר הגזילה גופא לאחר ייאוש. אלא דאכתי תקשה 

לרב דאמר ייאוש כדי קני, אמאי לא קתני פטורא באבוהון, והניח בצריך 

 עיון.

מה בכך שאכלום, , הרשב״אהקשה גמ׳, והכא במאי עסקינן בשאכלום. ) יב

נימא דישלמו דמי בשר בזול. דמאי שנא מהניח להם אביהם פרה שאולה, 

(קיב.), כסבורים של אביהם היא, טבחוה ואכלוה לקמן דאמר רבא גופיה 

ישלמו דמי בשר בזול. ותירץ, דשמא יש לומר דשאני שאלה, דכיון דאילו 

כלה אף נתנה השואל או מכרה לאחר היתה חוזרת למשאיל, השתא דא

דסבורים שהיא של אביהם, מחייבין להו, דמכל מקום פרת משאיל אכלו. 

אבל הכא שכבר נתייאשו הבעלים, הרי היא קנויה ואינה קנויה, דאילו 

מכרה לאחר קנאו הלה עם אותו ייאוש שקדמו, הילכך כשהניחה לפניהם 

 וכסבורים דשל אביהם היא פטורין לגמרי, דאהני האי שינוי רשות כל דהו

 כשאינה קיימת דליפטרו.

 גמ׳, אמר מר אין הגזילה קיימת וכו׳ נימא תהוי תיובתא דר׳ חסדא.) יג

מאי סלקא דעתך דמקשה, מי אלימא ממתניתין הפני יהושע, דקדק 

דאותבינן לעיל לר׳ חסדא ואוקמינן לאחר ייאוש, והוא הדין נימא בברייתא. 

דנקט לה בהדי בבא  ותירץ, דסתם גזילה לאו ייאוש בעלים, אמנם במתניתין

דהניח לפניהם, דעל כרחך איירי לאחר יאוש למאי דעתין דלר׳ חסדא הניח 

לפניהם, היינו גזילה קיימת, וכדרמי בר חמא סבירא ליה, הוא הדין דמאכיל 

נמי איירי בהאי גוונא. אבל מברייתא דקתני בסיפא גזילה קיימת חייבין, לא 

 גזילה.משמע ליה לאוקמי אלא לפני ייאוש כסתם 

וי״ל דרב מוקי לה בדבר המסוים. תוס׳ ד״ה ר׳ חסדא מוקי, בתוה״ד, ) יד

אם כן מנא לה לגמ׳ לומר דרמי בר חמא פליג אדר׳ בחידושי הגרע״א, תמה 

חסדא, דלמא סבירא ליה כוותיה, ומוקי לה לברייתא בדבר המסויים. והניח 

 בצריך עיון גדול.

הרשב״א, כתב י יאוש, גמ׳, אמר, לך רמי בר חמא כי תניא ההיא לפנ) טו

דלאו למימרא דהניח לפניהם ואכלו לאחר מיתה, דאף דסבר דרשות יורש 

כרשות לוקח דמי, ליכא מאן דאמר דשינוי רשות בלא יאוש קני. ועוד, 

דבהדיא שמעינן ליה לרמי בר חמא דלית ליה דשינוי רשות לחודיה קנה, 

וש, ואף דאיהו הוא מדאקשינן עלה מגזילה קיימת חייבין, ואוקי בלפני ייא

דאמר דרשות יורש כרשות לוקח, אלמא דפשיטא ליה דאפילו לרמי בר 

חמא, שינוי בלא ייאוש לאו כלום היא, ואף דשינה שינוי דאינו חוזר על ידי 

שאכלוה, מכל מקום כיון דהוי לפני ייאוש, הרי הוא כאילו נטלוה מרשות 

 בזו פליג ר׳ חסדא. הבעלים ואכלוה. אלא דהכא מיירי דהאכילם האב ואף

 

 
ולכך אין חייבין להחזיר דמלוה על פה אינו תוס׳ ד״ה אע״פ, בתוה״ד, ) א

(פי״ט ממלוה ולווה ה״ה), הר הגרע״א והשער המלך גובה מן היורשין. הקשו 

(דעה:) ולית הלכתא כוותיהו, דקיימא  בבבא בתרארב ושמואל סבריה הכי 

יורשין, ואם כן מאי קשיא להו, נימא (קעו.) דגובה מן ה שםלן כרב פפא 

דרמי בר חמא דאמר דרשות יורש כרשות לוקח, סבר דמלוה על פה גובה מן 

היורשין. ותירץ השער המלך, דתוס׳ סבריה, דדווקא היכא דשייך טעמא 

דנעילת דלת תקון רבנן דליגבי, אבל הכא דהניח להן אביהן מעות של רבית, 

 א תקון.כיון דליכא טעמא דנעילת דלת, ל

הקשה גמ׳, שאני הכא דאמר קרא אל תקח וכו׳ לדידיה אזהר רחמנא. ) ב

דאף בגזילה נימא הכי, דכתיב בה ״והשיב את הגזילה אשר גזל״ הרשב״א, 

ולדידיה אזהר רחמנא ולא לבריה. ותירץ, דאסיפא דקרא ד״אל תקח״ סמך, 

ה כי (סב.) אהדרי ליבבבא מציעא דכתיב, ״וחי אחיך עמך״ דמיניה דרשינן 

היכי דניחי בהדך, וכיון שרבית אינה גזילה, דמדעתו נותן אותה, מסתברא, 

דלא אזהר רחמנא אלא להאי דשקליה, אבל בריה דלא שקליה מיניה, הוי 

 ככל אחד מישראל דלא נצטווה לתת לו ולהחיותו.

גמ׳, גדולים שאמרו יודעים אנו חשבונות שחשב אבינו עמך וכו׳ פטורין. ) ג

(סימן א), דבטענת שמא, נמי נטעון ליתומין כל מה דמצי הרא״ש הקשה 

 בבבא בתראאבוהון למיטען, ונימא דאבוהון חזר וקנאה הימנו, וכדאיתא 

(ע:) גבי שטר כיס היוצא על היתומין, דטענינן ליתמי מאי דאביהן מצי 

למיטען. ותירץ, דשאני התם דמיירי בפקדון, ושכיח דעומד לחזרה, אבל 

ו מצוי שיקנה הגזלה מן הנגזל. ונהי דאביהן היה נאמן לומר הכא בגזלן, אינ

לקחתי ממך במיגו דלא גזלתיך, מכל מקום אינו שכיח, ולא טענינן ליתמי, 

הרמב״ן (לח: מדפי הרי״ף). אמנם  הבעל המאוראלא מאי דשכיח. וכן כתב 

(שם) כתב, דאף בטענה רחוקה דעת כל הגאונים דטענינן ליתמי,  במלחמות

, ואיכא נמי הגוזלא מיירי בדאיכא עדים שאביהן גזלה כדקתני אלא דהכ

דהיינו  ,דהניח לפניהםעדים דראוה לאחר מיתה ביד היתומים, כדקתני 

דלפנינו הניח לפניהם. ומשום הכי לא מצינן למיטען להו, דאף אביהם לא 

יכול לטעון שקנאה ממנו, כיון דלית ליה מיגו דלא גזלתיה מאחר דאיכא 

ה. אלא דהם עצמם אילו יטענו בברי דלא פש לך גבי אבוהון, עדים שגזל

נאמנין, במיגו דיכלו לומר דהחזרנוה לך, אבל אנן לא טענינן להו הכי, דאין 

 טוענין אלא בבאין מחמת טענת אביהן ולא בטענת עצמן.

דברי ושמא הוא וברי עדיף. הקשה רש״י ד״ה משום דאין אנו יודעין, ) ד

לן הכי, אלא דאפילו בברי ושמא אמרינן המוציא דלא קיימא הפני יהושע, 

מחברו עליו הראיה. ותירץ, דהיינו באיני יודע אם הלוויתני, והכא מיירי 

באומר איני יודע אם פרעתיך. עוד תירץ, דהכא שהחפץ בעין, וידוע 

שבגזילה בא לאביהם, בחזקת מרא שהוא הנגזל קאי, והיתומים הם 

 לים העשויין להשאיל.המוציאם, וכדקיימא לן לעניין כ

וליכא לאוקמי כגון שהניח להם אביהם  תוס׳ ד״ה קטנים, בתוה״ד,) ה

דאי אפשר לאוקמי  המהרש״א במהדורא בתרא,אחריות נכסים. הקשה 

לברייתא באחריות נכסים, דאם כן אמאי תני ברישא הגוזל ומאכיל את בניו 

ואמאי  פטורין, הא כיון דאיכא אחריות נכסים, חל השעבוד על הנכסים

פטורין. ותירץ, דאין כוונת התוס׳ דהברייתא איירא בהכי, אלא, דהיינו 

טעמא להא דמהקשן לא הקשה על גדולים, והיינו משום דאיכא לתרוצי 
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דאיירי בהניח להם אחריות, ואף דהשתא תיקשי נמי אמאי תני ברישא 

דפטורין, מכל מקום ניחא ליה טפי לאקשויי מהסיפא בלא שיסמוך על 

תירץ, דהא דפטור במאכיל אפילו  והפני יהושע א אחרת מהרישא.קושי

כשהניח אחריות נכסים, היינו משום דכיון דלא היה לו על אביהם אלא 

תביעת ממון, מצו למימר שמא פרע לך, או דאנן טענינן להו הכי, אבל 

 בסיפא שהחפץ בעין, ברשותיה דנגזל קאי ולא מצי למיפטר בטענת שמא.

הרא״ש כתב  ניח להם וכו׳ מתה אין חייבין באונסיה.גמ׳, אמר רבא ה) ו

(סימן א), דדווקא באונס פטורין, אבל בגניבה ואבידה חייבין, דהואיל ונהנין 

בבבא לעשות בה מלאכה, חייבין בשמירתה כדין שומר שכר כדאיתא 

(פא.). עוד כתב, דאם המשאיל אמר ליתומים, פרה זו השאלתי  מציעא

ו קבלו עליכם אונסים כדין שואל, הרי הם חייבין לאביכם, החזירוה לי, א

באונסיה דאדעתא דהכא השאילה לאביהם שיהיו אונסיה עליו, ולמה יניחם 

 להשתמש בה בלא קבלת אונס.

הקשה גמ׳, אמר רבא הניח להם אביהם פרה שאולה משתמשין בה. ) ז

(שכירות, סימן יט), היאך משתמשין בה, והא אין השואל המחנה אפרים 

(אות קמו), דשאני יתומים, משום דכל המרדכי להשאיל. ותירץ בשם רשאי 

(מב:). אמנם בבבא מציעא המפקיד, על דעת אשתו ובניו מפקיד כדאיתא 

כתב, דאכתי תקשי דהתינח בהניח בנים אחריו, אבל במת בלא בנים וירשו 

שאר קרובים, אמאי ישתמשו בה. ואין לומר דדווקא בהניח בנים שרי, 

א חילקו בזה. ומשום הכי תירץ, דמה שאמרו אין השואל רשאי דהפוסקים ל

להשאיל, היינו לכתחילה, אבל אם עבר והשאיל, מה שעשה עשוי דאין 

הטעם דאין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר, קפידא גמורה כדי להוציא מיד 

(ח״א סימן אלף וקמה), דהמטלטלין תשובות הרשב״א השני. עוד כתב בשם 

שרי להשאיל לאחרים, ומייתי ראיה מגמ׳ דילן דמשום שעשויין להשאיל 

 הכי שרי ליורשים להשתמש בפרה, דדרך להשאילה.

(לט. מדפי הנמוקי יוסף הקשה גמ׳, אבל ארישא לא והיינו דר׳ פפא. ) ח

הרי״ף), אמאי בסיפא דטבחוה חייבין לשלם פרעון שלם, הא אינהו לא קבלו 

משעת שאלה לדעת ר׳ פפא,  אחריות. ועוד, דלא רמי חיוב אונסין אשואל

אלא משעה שנאנס, וההיא שעתא לאו נכסי דשואל הוא, וליפטרו כי היכי 

דפטרינן להו במתה. ותירץ, דטביחה שאני, דפשיעה היא, ואף דהך פשיעה 

אתי לבסוף, מכל מקום אבוהון הוא דעבד לה בחייו, דלא אודעינהו 

הרא״ה, הביא בשם דשאולה היא, ולהכי אשתעבוד להו נכסי בחייו, וכן 

דאף לר׳ פפא דלא מחייבינן להו משעת השאלה, אלא משעת האונס, מכל 

 מקום כיון דהפשיעה היא הגורמת לאונס, מההיא שעתא מתחייב עלה.

שטעם זה אין צריך לכאן וכו׳. רש״י ד״ה היתה פרה שאולה לו, בתוה״ד, ) ט

שואל  ליישב להאי גירסא, בכגון שטוען דלאהראב״ד, בשם הרשב״א כתב 

אני עליה, אלא שומר חנם וגנבוה ממני, ונמצא דאיהו שחטה בשבת, 

והשתא נודע שהוא שואל עליה. דאילו טבחה בחול היה חייב בתשלומי ד׳ 

וה׳ הואיל והיה פוטר עצמו בטענת גנב, והשתא דטבחה בשבת, פטור, מפני 

 שלא נתחייב עד שעת טביחה, ובההיא שעתא קם ליה בדרבה מיניה.

יתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת פטור שאיסור שבת ואיסור גניבה גמ׳, ה) י

(סימן ל, כד), הא כיון דגם אי מתה מאיליה האמרי משה הקשה  באין כאחד.

חייב באונסיה, מה שייך לפוטרו כשטבחה משום קם ליה בדרבה מיניה, הרי 

אף דאין לחייבו על מעשה הטביחה משום דנתחייב באותו מעשה משום 

מקום יש לחייבו ככל מתה מאיליה דמתחייב מחמת עצם שבת, מכל 

השאלה. ותירץ, דלמאן דאמר דמשעת אונסין נתחייב, היינו משום דבכל 

יצוייר דבשעת אונסין לא  לּורגע שהוא שואל חל עליו מחדש חיוב שואל, וְ 

יהיה עליו חיוב שואל, ייפטר. ולהכי בגוונא דקים ליה בדרבה מיניה בשעה 

מהני האי דקים ליה, לפוטרו שלא יחול עליו חיוב שואל שנאנס ייפטר ד

 בהאי שעתא, ואם כן, אף כשמתה מאליה ייפטר, דאין חל עליו שום חיוב. 

 הבית יוסףלפי שהיה רוצה ר׳ ירמיה להחזיק בה.  רש״י ד״ה טרק גלי,) יא

(סימן כח, יח) דייק מדבריו, דדווקא בכהאי גוונא שר׳ ירמיה לא מוחזק 

שרוצה להחזיק בו. דאילו השתא מחזיק בו, אין היתומין  השתא בבית, אלא

 יכולין להוציאו מידו ועיין לקמן עמוד ב׳ אות יג בדעת התוס׳. 


 

(בעמוד א׳), דפליג  הרשב״אכתב גמ׳, תינוק שתקף בעבדיו וכו׳. ) יב

אסומכוס דאמר קטנים פטורים, דמה לי קטנים שאכלו גזילת אביהם, לקטן 

שתוקף בעבדיו ויורד לתוך שדה חבירו, ואדרבה גזילת מטלטלין עדיפא, 

דהא אי לא מפקת לה מן היתומים, אכלי לה ותו לא משלמי, דלא יהא אלא 

ורין. ור׳ אבהו אתייא (פז.) דהם שחבלו באחרים פטלעיל כמי שהזיק, ותנן 

לדחוייה לדסומכוס לגמרי, ולסיועי לר׳ ירמיה מההיא דר׳ חמא, ולמימר, 

דמינה שמעינן, דבשום מקום לא אמרינן נמתין עד שיגדיל, כדי שלא תלקה 

מדת הדין בכך, שיהא הקטן אוכל ממון שאינו שלו והלה מפסיד. ודחינן, 

בההיא לא קיימא לן דהתם הוא דלא קיימי בחזקת אבוהון, כלומר, ד

 כסומכוס, אבל היכא דקאי בחזקת אבוהון, קיימא לן כוותיה.

משמע דהיינו אפילו היה ר׳ ירמיה בתוך הבית וכו׳. ביאר  תוס׳ ד״ה אבל,) יג

, דכוונתם, דאפילו שהיה ר׳ ירמיה דר בבית אף לאחר מיתת הפני יהושע

ת בחזקה אביהם בחזקת שהיא שלו, וידוע לכל, שהיתומים הוציאוהו מהבי

שלא ברשות בית דין, אין מקבלין עדים, כיון דכשבאו לדין היתומים 

מוחזקים בה, ואית להו נמי חזקה דאבהתא. ואין לפרש בכוונתם, דאפילו 

היה ר׳ ירמיה דר בבית השתא כשבאו לדין, והיתומים רצו להוציאו בכח 

דאפילו משום דאית להו חזקה דאבהתא, ור׳ ירמיה רצה להביא עדים. 

ומוקמינן לארעא בחזקת היתומים דלא מקבלין את עדיו, יסבור אי גוונא בכה

 הסמ״ע. וכתב, דכדבריו דעת שזה אין עולה על הדעת כלל ,עד שיגדלו

ו) כתב, דמתוס׳ דידן ״(שם סקט הש״ך(סימן קי, יג) בדעת התוס׳. אמנם 

משמע, דאף דר׳ ירמיה מוחזק עתה בבית, מהני חזקת אבהתא דיתמי 

ו, ולא להזדקק לעדותו דר׳ ירמיה. ולבסוף מסיק הש״ך כדברי להוציא

 הסמ״ע. ועיין לעיל עמוד א׳ אות יא בדעת רש״י.

ר׳ יצחק בן אברהם, (סימן ג) בשם הרא״ש כתב גמ׳, שהיה הוא חולה. ) יד

דדווקא היכא דהתובע חולה, ומבקש שיקבלו העדות בחייו, כי הוא יזכיר 

הנתבע חולה, ואומר התובע שיקבלו לעדים לכווין העדות. אבל אם היה 

העדות בחיי הנתבע שלא בפניו, כדי שיחזיקוהו בנכסי הנתבע בחייו, דאם 

ימות הנתבע, יצטרך להמתין עד שיגדלו היורשין מפני שלא יקבלו העדות 

בעודן קטנים, אין שומעין לו, משום דמזלו הרע גרם שחלה הנתבע או מת, 

יתומים. וכן בחלה התובע או עדיו, אין ולא נקבל העדות שלא כדין, לחוב ל

מקבלין עדות, אלא אם שלחו לו, ולא בא משום דפשע, ובלאו הכי אין 

מקבלין, מטעם דמזלא דידיה גרם, מידי דהוה אחלה נתבע, דאין מקבלין 

  שלא בפניו, כיון דאינו פושע.

משמע דבעי שלחו לו ולא בא, תוס׳ ד״ה ושלחו לו ולא בא, בתה״ד, ) טו

) כתב, ד״ה ומיהו(בעמוד א׳ והרשב״א לעיל ו עדיו חולים וכו׳. בהדי שהי

דבכל חדא מינייהו מקבלין, ואין צריך בכל הנך, דשלחו לו ולא בא. והקשה, 

דלפי זה היאך אפשר דנמתין ליתמי עד שיגדלו כדאמר לעיל, הא פעמים 

שהקטן בעריסה, הנמתין לו י״ג שנים, והא בגדולים סגי בטעמא דחולים או 

קשין לילך למדינת הים דאיכא לספוקי שמא ימותו, או יתעכבו, ויפסיד מב

זה את דינו, ואף דאפשר שיחזרו לזמן מועט, מכל מקום אין ממתינים, אלא 

מקבלין שלא בפני בעל דין, וכל שכן בקטן כזה, שבוודאי לא נוכל לקבל 

(לט: ובנמוקי יוסף העדים עד שיגדיל, והוה לן לקבולי שלא בפני בעל דין. 

מדפי הרי״ף) תירץ, דלא דמי לחולה, דהתם מיהא איתיה לבעל דין בעלמא, 

 אבל הכא ליכא בעל דין כלל, דקטן הוא.

(סימן ג), דיש מפרשים דהא דצריך לשלוח לו, הרא״ש שם. כתב בא״ד, ) טז

קאי אבקשו עדיו לילך למדינת הים, דהתם יש שהות לשלוח לו ולהודיעו, 

ולים, דאין אדם שליט ברוח וחיישינן דכל רגע אבל אם היה חולה או עדיו ח

 ימות, אין צריך לשלוח לו ולהודיעו. ועיין לעיל אות י.

כיון דילפינן לה מקרא הרשב״א, הקשה גמ׳, דאמר קרא והועד בבעליו. ) יז

ד״והועד בבעליו״ דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין, היאך מקילין לקבל 
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במבקשין לילך למדינת הים. ותירץ,  בהיה הוא חולה, או עדיו חולין, או

דעיקר קרא לגבי שור כתיב, דהוא כדיני נפשות, ובדיני ממונות הוי מדרבנן, 

 וקרא אסמכתא בעלמא.

ואין נראה לר״י, דא״כ וכו׳. תוס׳ ד״ה מקיימין את השטר, בתוה״ד, ) יח

לענין קבלת ר״י לעיל בד״ה ושלחו, דלפי מאי דפירש המהרש״א, הקשה 

עדות, דבעינן דשלחו לו בהדי שהיו עדיו מבקשין לילך למדינת הים. ליכא 

, וסגי דשלחהלקושייתם, דלעניין קיום שטרות איכא למימר דלא בעי להא 

 בהא דהיו עדיו מבקשין לילך למדינת הים.

רש״י בד״ה שליח פירש גמ׳, האי שלוחא דרבנן מהימנינן ליה כבי תרי. ) יט

בנן שהלך להזמין איש לדין וחזר ואמר לבית דין דאינו שליח דרדרבנן, 

פשיטא, ומאי קא משמע לן, הא בסמוך התורת חיים, רוצה לבוא. הקשה 

קאמר רבינא, דאפילו אפומא דאיתתא יהבינן זימנא, דסמכינן עלה 

ומשמתינן ליה, וכל שכן בשלוחא דבי דינא. ומשום הכי ביאר, דאתי 

הקלני או הקלה הדיין, מהימן, ומשמתינן  לאשמועינן נמי שאם אמר פלוני

 ליה על פיו.

כתב גמ׳, מאי טעמא ממונא הוא דמחסר ליה דבעי למיתב זוזי לספרא. ) כ

איתא (לא:), שאין הנתבע  בסנהדרין(סימן ו), דדקדק הר״מ, הא הרא״ש 

חייב לשלם לתובע ההוצאה שמוציא כדי לתובעו לדין, דקאמר התם שכופין 

ו, כדי שלא יצטרך המלוה להוציא מנה על מנה. ותירץ, את הלווה לדון בעיר

דהני מילי בשאין מסרב לבוא לבית דין, אבל אם תבעו לדין, ולא רצה לבוא 

עמו בדין, והוצרך התובע להוציא הוצאות לכופו שירד עמו לדין, חייב 

 הנתבע לשלם כל אותן ההוצאות ומשום הכי מחייבינן ליה הכא.

 

 
רש״י בד״ה פירש בא לא קבעינן זמנא לא בניסן ולא בתשרי. גמ׳, אמר ר) א

(סימן יז), דלפי זה, הים של שלמה שהם זמן קציר ובציר. וכתב לא יהבינן, 

(פכ״ה  דהרמב״םבזמנינו שאין לנו שדות וכרמים, ליתא להאי דינא. והביא, 

מסנהדרין ה״ט) כתב, דהטעם הוא, משום טרדת המועדות. וכתב, דלדברי 

, יעמדו בדין בניסן אחר החג וכן בתשרי, אבל לפירוש רש״י, הרמב״ם

רש״י בד״ה אבל לבתר ממתינים לאחר הפסח עד לחודש אייר, וכן פירש 

 דהיינו באייר.ניסן, 

התוס׳  כתבומתני׳, אין פורטין לא מתיבת המוכסין, ולא מכיס הגבאין. ) ב

לאחר רשב״א הדאינו אסור מעיקר הדין. וכן כתב  בסוה״ד, ד״ה אין פורטין,

דאין פורטין מכיס הגבאין, שגובין מס המלך, מפני הראב״ד, בשם  שפירש

שהם גזלנין ואינן קונין בייאוש, שהמסים אינן דין. ודייק כן, מדאמרו דינא 

. והקשה עליו, דמלכא, היינו הדינין הקבועין במלכות, ולא דינא דמלכותא

וטות אינן ניכרות איזו דאפילו הן גזלנים, למה אסור לפרוט מהם, הרי הפר

של ראובן ואיזו של שמעון, ואילו בא הגבאי לעשות תשובה ולהחזיר 

לראובן מה שנטל הימנו, אין ראובן אסור במה שיחזיר לו, דהבעלין 

מתייאשין מאותן פרוטות, אף שאין מתייאשין מעצם התשלומין, ודינו 

(מו.) דמותר להשתמש בבבא בתרא ככלים שנתחלפו בבית האומן, דאיתא 

בהם עד שיבוא הלה ויטול את שלו. ותירץ, דאכן לא נאסר מעיקר הדין, 

 אלא דאמרו כן להרחקה בעלמא, ולמיגדר מילתא. 

 לרבנן דאמרי סתם גזילה לא הוי יאוש בעלים וכו׳.תוס׳ ד״ה אין פורטין. ) ג

 (סימן ט) כתב, דאתי ככולי עלמא, דכל מה שהמוכס והגבאי נוטל,והרא״ש 

הוי ייאוש בעלים ואפילו דאין לו קצבה, אלא, דאפילו הכי הוי דבר מגונה 

 שיקבל אדם ממון ממקום המיוחד לגזל.

 הרא״ש. כתב גמ׳, ר״ש אומר משום ר״ע מותר להבריח בו את המכס) ד

(סימן יא), דאין לפרש דאינם נוטלין מכס מגוי, ומתוך שהוא לבוש כלאים, 

מכס. דבהא לא שרי ר׳ עקיבא, כיון דנראה יהיה נראה כנכרי ולא יטלו ממנו 

ככופר שהוא יהודי, כדי להפטר מן המכס, ואין היתר לעשות כן. אלא, 

(מ. מדפי הרי״ף) והנמוקי יוסף דמנהגן היה, שלא ליטול מכס ממה שלובש. 

כתב, דאין איסור בכך שמראה עצמו כגוי, דדווקא בגוונא דגזרו הגויים שמד 

היהודים כחוקות הגויים, דדינא הוא דיהרג ואל להעביר על הדת, שילבשו 

(עד:) דגזרו על ערקתא דמסאנא. אבל היכא בסנהדרין יעבור, כדאיתא 

שגזרו שיהרג כל הנקרא בשם יהודי, והלה, מפני פקוח נפש, משנה לבושו 

 כמלבושם ובורח, מותר.

(סימן כח,  הבית שמואלכתב גמ׳, והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא. ) ה

ב) כתב, דדינא ״(שם, סק והאבני מלואיםינו אלא תקנה מדרבנן. ג), דא

(נד:) כתב דהווי דינא, בבבא בתרא  והרשב״םדמלכותא מן התורה הוי דינא. 

משום שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו. וכן 

(פ״ה מגזילה הי״ח) שכתב, דאם לא הסכימו בני הארץ  הרמב״םהיא דעת 

(כח.) הר״ן בנדרים , הרי הוא כגזלן ולסטים שאין דיניהם דין. אבל להמליכו

כתב, דדווקא במלכי עכו״ם אמרינן דהוי דינא, והטעם דמשום בד״ה במוכס 

שהארץ שלו, יכול לומר להם אם לא תעשו מצוותי אגרש אתכם מן הארץ, 

הכסף (שם הי״א) כתב, דאף במלך ישראל הוי דינא. וכתב  הרמב״םאבל 

דאפשר, דמגמ׳ דילן איכא ראיה לשיטתו, דאי נימא דבמלך ישראל  משנה,

ליכא לדינא דמלכותא, כד מקשה הגמ׳ היאך שרי להבריח מהמכס, האמר 

שמואל דינא דמלכותא דינא, הוה לה לתרוצי, כאן במלך ישראל כאן במלך 

 עכו״ם.

דהאי שינויא, קאי הראב״ד, בשם הרשב״א . כתב גמ׳, במוכס גוי עסקינן) ו

דכלאים, ודנודרין להרגין, ולא קאי אמתניתין דהכא, דוודאי בישראל אהך 

(כח.) דדברים שבלב אינם בנדרים הא מבואר  הרשב״א,מיירי. והקשה 

דברים, ודוקא במקום אונס התירו לו, דגמר יפה בלבו ומבטל. אלמא, דלא 

שרי התם אלא במקום אונס, ולהציל את שלו, ולא לגנוב את המכס 

טול מה שאינו שלו. להכי פירש, דהאי תירוצא לא קאי אלא בעקיפין, ולי

 אכלאים.

 

 
אסור להטעותו במקום שהכנעני יודע תוס׳ ד״ה יכול יגלום עליו, בסוה״ד, ) ז

(סימן כ), הא אפילו הים של שלמה שגוזל ועושה עצמו כלא יודע. הקשה 

מש, אסור, בגוונא דאינו יודע וליכא חילול השם, היכא דהוא גזל הגוי מ

דסתמא קאמר קרא ״וחשב עם קונהו״ (ויקרא כה ז) שידקדק עמו. וכן נראה 

(פ״ז מגניבה ה״ח), דאסור להטעות את הגוי בחשבון, הרמב״ם מהא דכתב 

אלא ידקדק עמו, שנאמר ״וחשב עם קונהו״, ואף דהוא כבוש תחת ידך, וקל 

דשמא יבוא הגוי וחומר הגוי דאינו כבוש וכו׳. ולא הזכיר ענין דחלול השם 

לבודקו. ועוד הוכיח כן מהא דמקשה הגמ׳ מהכא לר׳ עקיבא, ואי משום 

חלול השם, אף ר׳ עקיבא מודה דאסור. והכא, הא איכא חילול השם. ועיין 

 לקמן אות י בדעת רש״י בזה.

(פ״א מגזילה הרמב״ם כתב גמ׳, מניין לגזל הגוי שהוא אסור שנאמר וכו׳. ) ח

ה״ב), דגזילה וגניבה שוין בין ישראל לגוי, וכל הגונב מגוי עובר בלאו כאילו 

(סימן כ), דהלא התורה בכללה ובפרטה הים של שלמה גונב מישראל. ותמה 

ניתנה רק לישראל, וכל הדרשות דאתי בסוגיין, אינם אלא אסמכתא 

אלא לאיסורא, בעלמא, ואף אי נימא דהוו דרשא גמורה, מכל מקום אינו 

רש״י בסנהדרין אבל אין הגוי בכלל הלאו ד״לא תגזול״. והביא דכן פירש 

 דגזל הגוי אינו אלא מדרבנן.בד״ה ישראל (נז.) 

המהרש״א כתב וכו׳ בזמן שהם מסורים בידך.  גמ׳, ואכלת את כל העמים) ט

(בחדושי אגדות), דאף דלפי פשוטו מיירי קרא בז׳ אומות. מכל מקום, 

העמים״, משמע ליה נמי בשאר אומות. עוד כתב, דאי בז׳  מדכתיב ״כל

 אומות קמשתעי, לא סגי להו ב״ואכלת״, ״דלא תחיה כל נשמה״ כתיב בהו.

שעיכב זוז מדמיו והטעהו בחשבון שלקח ג׳ רש״י ד״ה ואיבלע ליה זוזא, ) י

(פי״א מגזילה ה״ד) פסק, דטעות הגוי לא שרי אלא הרמב״ם במקום ד׳. אבל 

הים של ו, אבל להטעותו אסור משום חילול השם. וכתב במוטעה מעצמ

(ערך פלז), דאבלע  הערוך(סימן כ) דלדבריו צריכין לפרש, כפירוש שלמה, 

ליה זוזא בחושבנא, דהיינו שנתן לגוי זוז יותר כדי שישמח הגוי וילך מהרה, 

דבהכי איקרי שהגוי טעה מעצמו, ושרי. עוד כתב, דלדבריו, הא דשרי 
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תו, היינו דווקא בחייב לשלם לו דרך חוב, אבל מה שחייב הפקעת הלווא

לשלם לו בשעת המקח, ומטעהו ומשלם פחות, הרי הוא כגוזל. וכתב, דאף 

בדעת רש״י, דשמואל הטעה את הגוי בחשבון, היינו משום דסבר, דדמי 

להפקעת הלוואתו, מאחר שקנה המזרק במשיכה, נעשה עליו הד׳ זוז כחוב 

י שרי. אבל היכא שמטעהו בחשבון, שאינה הפקעת והלוואות ומשום הכ

הלוואה, כגון שקונה ממנו כלים ומטעהו שמוסיף לו במנין, או שהגוי מוסיף 

בדמים בגוונא דהוא קונה מהישראל, בהא הוי גזל הגוי ממש, ומודה רש״י 

דאסור. והא דאמרינן לקמן בסמוך, דרבינא קאמר לשמעיה, קדם ואייתי 

בלא קנאן הגוי קנין גמור, ומשום הכי שרי ליקח לו הגזעין מעיקרו, מיירי נמי 

 העבים. ועיין באות הבאה.

דהואיל ודברים המאירי, כתב גמ׳, קדם ואייתי מעיקרו דגוי מניינא ידע. ) יא

אלו תלויין במניין לבד, מסתמא אינן מדקדקין בברירה, ומוחלין זה לזה ואין 

 קפידא בכך. ועיין באות הקודמת.

רש״י בד״ה אריסותיה, פירש  אריסא אריסותיה הוא דקא מפיק.גמ׳, אבל ) יב

כתב, דמלכא נמי והרשב״א דכיון דאין לו חלק בקרקע, אינו צריך לפרוע. 

ניחא ליה שלא יהא חלק האריס משועבד לטסקא, דארעא לאריסותא 

קיימא, ולולי האריסין לא היה המלך נוטל פירות, ואפילו אם היתה כל 

 נה לאריס. הארץ למלך, היה נות

 הואיל דהגבאי כבר פרע וכו׳. תמהרש״י ד״ה אבל שתא דחליף חליף, ) יג

(סימן יג אות מ), כיון שהגבאי בא מכח המלך, אמאי הפלפולא חריפתא 

הורע כחו עתה, מכח שהיה לו בשנה שעברה, וכי בשביל שהמתין על אלו 

ף (שם), דבחלי הרא״ש שנשמטו אז מלפרוע יהא נפסד. ולהכי פירש כדברי

דלעולם אם היה דינא  רש״י, שתא מפייס מלכא. וכתב, דיש שפירשו בכוונת

דמלכותא שגובה המלך בשנה זו מס של שנה שעברה, אף הקונה ממנו קנה 

כל זכות שהיה למלך בו, ואף שפרע הגבאי למלך משלו, לא הפסיד דינו. 

 .אלא, דהכא אמרינן דבעברה השנה מפייס מלכא, ומוחל

עכו״ם שיש להם בהמות ומזבלין שדות בשכר. דרי, רש״י ד״ה דדיירי ) יד

כתב, דאסור ליקח מהן בהמה שמא נתחברה וכו׳. והקשה וברש״י ד״ה אסור 

הלא רוב בהמות של גויים הם והולכין אחר הרוב. והביא, הרשב״א, 

פירשה, בלוקח כל הזבל שבדיר, דאסור לקנות ממנו, כיון דיש  דהראב״ד

 בתוכו זבלי בהמות ישראל.

דמיירי בעדות הראב״ד, כתב  ׳, האי בר ישראל דידע סהדותא וכו׳.גמ) טו

שיוכל הישראל לטעון בדיננו ולהיפטר, ובדיניהם מוציאים ממון, ולהכי 

אסור לילך להעיד אצלם, אבל בעדות שאין לישראל טענה להפטר, כגון, 

שהודה לו שחייב בפני עד, והגוי מזמינו להעיד, ואומר הישראל לעד שלא 

שום שרצוני לכפור ונתחלק יחדיו, או שמבקש הימנו לשתוק בעבור יעיד מ

שאנו אוהבין, ובגוונא דאינו יכול לומר דאחר כך פרעתו, משום שהעד לא 

נפרד ממנו מאז, בהא חייב להעיד, משום חלול השם, והפקעת הלוואתו 

 בדבר שיש בו חלול השם אסורה.

ל מקום, אינו חייב (סימן קיז), דמכהמרדכי כתב גמ׳, משמתינן ליה. ) טז

(קיד.) גבי דזבין לגוי אמצרא דישראל, דמשמתינן לקמן לשלם, מדקאמר 

ליה עד דקביל כל אונסא, והכא לא קאמר הכי. ואפילו לר׳ מאיר דדאין 

דינא דגרמי, יכול להיפטר ולומר דאמת העדתי שהוא חייב לו כסף, 

 והמוציא מחברו עליו הראיה.

 

 
(סימן יד), דהני מילי, בגוונא דהישראל הרא״ש כתב גמ׳, אפומא דחד ) א

טוען לגוי שפרע, או שכופר בכל. אבל כשהישראל תובע לגוי, והגוי כופר, 

שרי להעיד לטובת הגוי, דהרי גם בדינינו היה נפטר, וכיון דבדיני ישראל 

 יכול לפטור עצמו, יכול להעיד, מידי דהוה אתרי דיכולין להעיד.

למה ליה הרשב״א, הקשה עד דקביל כל אונסא וכו׳. גמ׳, משמתינן ליה ) ב

לשמותיה, נמתין עד דאתי אונסיה ונוקמיה בדינא, ונתחייביה אההיא 

דאי אירע הרא״ש, (מא. מדפי הרי״ף) כתב בשם והנימוקי יוסף  אונסיה.

שלא קיבל, ונמשך נזק לישראל המצרן, לא מחייב אותו הישראל לשלומי, 

הא לא ברי היזקא, ואכתי לא הזיקו העובד משום דהוה גרמא בנזקין, ד

 כוכבים.

אבל אם העכו״ם רוצה ליתן לו תוס׳ ד״ה עד דמקבל עילויה, בסוה״ד, ) ג

(סימן יד) דנראה, דהיינו דווקא הרא״ש, יותר אין להפסיד בשביל כן. כתב 

ברוצה הגוי לשלם עד כדי דמיהן, אבל אם העכו״ם רוצה להוסיף יותר 

בדמיה, דשמא כל רצונו של העכו״ם להוסיף  משוויה, ימכרנה לישראל

 דמים, הוא כדי להיות שכן לישראל, לגרשו מנחלתו.

(קיג.), הרשב״א לעיל כתב  מתני׳, ונתנו לו כסות אחרת הרי אלו שלו.) ד

דאף דמבואר במתניתין דלעיל, דאין פורטין לכתחילה מתיבת המוכסין אף 

מיגדר מילתא, אבל הכא דאיכא ייאוש ושינוי רשות. היינו מטעם הרחקה ול

 הרי אלו שלו, כיון דהרי הוא כמציל מידם.

וקשיא ליסטים דסיפא אלסטים דרישא רש״י ד״ה אם נתייאשו, בתוה״ד, ) ה

דאינו מפורש בהדיא בגמ׳, אלא המהרש״א, ובגמרא פריך ומשני לה. דקדק 

מדקאמר ר׳ אסי (בסמוך) אסיפא, דקתני אם נתייאשו אין, אבל סתמא לא, 

אלא עכו״ם וכו׳, על כרחך דרישא דקתני מפני שהבעלין מתייאשין לא שנו 

 ואפילו בסתמא, מיירי דווקא בישראל, ומשום הכי מתייאשין אפילו בסתמא.

(סז.) ר״י בתוס׳ לעיל דעת גמ׳, תנא אם נטל מחזיר לבעלים הראשונים. ) ו

(מאי מדפי הרי״ף) והבעל המאור דלא פליגא ברייתא אמתניתין. ד״ה אמר, 

, דמתניתא קאתי לאוסופי אמתניתין, דאם החמור שנתנו לו יש בו כתב

מותר על מה שלקחו הימנו, יחזיר לבעלים הראשונים, כיון דתלינן דבטעות 

הגיע לידיו דרצו ליתן לו את החמור הזול, וכיון שכך, לא חשיבא שינוי 

הקשה אהאי פירושא, אם כן הוה ליה לתנא והרשב״א רשות גמור. 

ני בהדיא, דאם יש שם מותר מחזיר לבעלים הראשונים. עוד דברייתא למת

הקשה, ממה נפשך, אי שינוי רשות כי האי קני, אמאי יחזיר המותר, ואם 

אינו קונה, יחזיר אף מה שכנגד חמורו. וכתב, דהאי קושיא יש לתרץ, דבעל 

החמור אינו מכוין לזכות בכל החמור אלא בשוויו, ומשום הכי, לגבי המותר 

פירש, דברייתא אתיא , דהראב״ד שינוי רשות, אלא ייאוש. וכתב לא היה

לאוסופי, דכי קתני מתניתין דהרי אלו שלו, היינו כל עוד שהבעלים לא 

שילם לו דמים, ומשום דקני ליה בייאוש ושינוי רשות. אבל כשהבעלים 

משלמים לו, מיבעיא ליה לאהדוריה, כיון דבאיסורא אתי לידיה, דיאוש כדי 

. וכן הדין בכל גזילה וגניבה הנמכרת. והקשה לפירושו. דבכולא לא קני

תלמודא משמע דייאוש ושינוי רשות מהני לגמרי לקנות את גוף החפץ, 

 ואינו צריך להחזירו לבעלים אפילו כשמשלמים שוויו.

 

 
דרבי מצי למימר להיפך הפני יהושע, הקשה גמ׳, וקיימא לן כגזלן לר״ש. ) ז

רבנן. ותירץ, דמשום דרבי תלמידו דרבי שמעון הוי, להכי קאמר דגזלן כגנב ל

 לר׳ שמעון, דמחלק בין גנב לגזלן, דלדידי גנב דינו כגזלן לשיטתך.

הא המלא הרועים, הקשה  גמ׳, שאני נחיל של דבורים דקנין דרבנן הוא.) ח

מתניתין סתמא קתני דנאמנת אשה וקטן לומר מכאן יצא נחיל זה, ומשמע, 

זק בהן אחד ולקחן לעצמו, מוציאין מידו, ואפילו אי עשה בהן אפילו בהוח

קנין הגבהה דמהני מדאורייתא, מהני עדותן להפקיע קנין דאורייתא. ותירץ, 

, דתקנתא דרבנןדשאני נחיל של דבורים  השיטה מקובצת,דנראה כגירסת 

 דהיינו דרבנן תקנו כן, מדין הפקר בית דין, הפקר.

מאי מקשה מרב, הא רבא הרשב״א, הקשה  במחתרת.גמ׳, והאמר רב בא ) ט

(עב.), דמסתברא מילתא דרב בדליתנהו לכלים ששברם, הא  בסנהדריןאמר 

בדאיתנהו חייב להחזירם, ואם כן הכא לא קשה מידי, דהרי הכלים 

נמצאים. ותירץ, דמקשינן הכא מרב אדרב, דהתם סבירא ליה לרב דאפילו 

 בכלים קיימים פטור מלהחזירם.

, דאיכא רש״י בד״ה מרדפיןפירש ׳, כגון שהיו בעלים מרדפין אחריהם. גמ) י

מאי איריא דבעלים מרדפין, התורת חיים, רגלים לדבר דשלו הם. והקשה 

תיפוק ליה דקנין דנחיל דבורים דרבנן, ומהני ביה מסיח לפי תומו וכדאיתא 



 

 

 לג

 

 לג

לו  בסמוך לקמן, לענין תרומה. ותירץ, דכיון דאורחא דמילתא דמי שנאבדה

אבידה רודף אחריה, היכא דאין רודף הוי ריעותא, ולא נאמין לדברי הקטן, 

תירץ, דשאני תרומה דאיסורא היא,  והפני יהושעמה שאין כן לגבי תרומה. 

ומקילין בה טפי כשם שעד אחד נאמן באיסורים, אבל הכא דמיירי לענין 

 ממון לא מקילין.

דמיירי התורת חיים, ב בזמן הזה וכו׳. כתרש״י ד״ה בתרומה דרבנן, ) יא

הכובע ישועה, בפירות דתרומתן דרבנן, לאפוקי דגן תירוש ויצהר. וביאר 

דלדעת רש״י אפשר לומר, דדווקא מיירי בזמן הזה, דבהא לית ליה עיקר 

מהתורה, והוא הדין לתרומה. אבל תרומת שאר פירות בזמן דיש תרומה 

ד״ה ותנן, (ד:) ה בתוס׳ בביצדאורייתא, חשיב עיקרו מהתורה, כמבואר 

  ומשום הכי ייתכן ולא יהני ביה מסיח לפי תומו.

וא״ת בלא תקנה יטול מה שנתן דמצי אמר  תוס׳ ד״ה המכיר, בתוה״ד,) יב

מנא להו לפרש טעם דמתניתין מפני הפני יהושע, להציל נתכוונתי. הקשה 

תקנת השוק, דלמא טעמא נמי מהאי טעמא גופא, דמצי אמר להציל 

לפי הכובע ישועה, במתניתין לא נזכר תקנת השוק. ותירץ נתכוונתי, דהא 

(חו״מ סימן שנו ס״ב), דבאמר לוקח לטובה נתכוונתי  הרמ״א מה שכתב

, דלוקח השער המלךנאמן, וצריך להחזיר מעותיו אף בגנב מפורסם. וכתב 

נשבע בנקיטת חפץ שנתכוין לטובה, ומדלא נקט במתניתין אלא שישבע 

אין טעמא שבע שנתכוין לטובה, על כרחך דלוקח כמה נתן, ולא שי

 דמתניתין אלא משום תקנה.

 


דינו של בעל הבית ותביעתו על הגנב היא רש״י ד״ה הדין עם הראשון, ) כג

 בתוס׳ רי״ד ואין הלוקח בעל דינו, ואם בא לגבותו הימנו יתן דמים. תמה

(הודפס בעמוד ב׳), דמבואר מדברי רש״י, דלכולי עלמא לא קנה הלוקח את 

הגזילה, ונחלקו רב ורבי יוחנן אם עשו תקנת השוק שיטול הלוקח דמים או 

לא, דלרב עשו תקנת השוק ולרבי יוחנן לא עשו, והא רב פפא הוא דאוקי 

 הכי לקמן, וקא סלקא דעתך השתא בגמרא דנחלקו בעיקר הדין האם קנה

הלוקח את הגזלה או לא. ואף רב פפא פירש איפכא, דלרב לא עשו תקנת 

ביאר דברי רש״י, דקאי אליבא דאביי, והמהרש״א השוק ולר׳ יוחנן עשו. 

דפירש דמיירי לפני יאוש ופליגי בדרב חסדא, דלהכי הדין עם הראשון, כיון 

נו דלית ליה דרב חסדא, ואינו יכול לגבות מן הלוקח, ואם בא לגבות ממ

בסוף בתוס׳ רי״ד עליו לשלם דמים. ולא משום תקנת השוק. וכן מבואר 

  בפני יהושע.    ועיין דבריו.

הוסיף הראב״ד דכהן לא מיאש מינייהו.  רש״י ד״ה כלפני יאוש דמי,) כד

ביאור, דאינו מתייאש, כיון דלא גזלינהו הבעלים. [והיינו, דלא גזל ממנו 

אין בדעתו לגזול ממנו, אלא דעתו אלא רק לא נתן לו, ולכך סבור הכהן ש

 .שהלוקח יתן לו.]

ובחידושי הראב״ד דאלימא קניה דידהו וכו׳. רש״י ד״ה אינן נגזלות, ) כה

 כתב הטעם דאינן נגזלות, דכקרקע דמו.

הא הרשב״א, הקשה  גמ׳, ולאביי דאמר פליגי במאי פליגי, בדרב חסדא.) כו

מן האחר, דכל מה  בגזילה קיימת ולפני יאוש ליכא למאן דאמר דאינו גובה

(קיא:) היינו רק באכלוה. ותירץ, דלאביי מיירי לעיל שפטר רמי בר חמא 

 הכא בגזילה שאינה קיימת.

דבעיקר תקנת הרשב״א, ביאר  גמ׳, והכא בעשו בו תקנת השוק דמיפלגי.) כז

השוק כולי עלמא לא פליגי דתקנו, ולא פליגי אלא בהוכר הגנב, דבהא סבר 

יון דהגנב לפנינו, ויוציא ממנו הלוקח את רב דלא עשו תקנת השוק כ

הדמים. והוכיח כן מהא דאמרינן ״שאני חנן בישא כיון דליכא לאישתלומי 

מיניה כלא הוכר הגנב דמי״, אלמא, דהיכא דלא הוכר הגנב לכולי עלמא 

 איכא תקנת השוק.

ואי קשיא, מכל מקום רש״י ד״ה ורבי יוחנן סבר עשו תקנה, בתוה״ד, ) כח

הביא, דיש אומרים דבגזלן לא הראב״ד לי משום תקנה וכו׳. דמי שקיל מה 

עשו תקנת השוק מפני שהוא כגנב מפורסם, דגזילה אית לה קלא, ואם כן 

לא קשיא קושית רש״י, דהתם מיירי בגזלן ובהא לכולי עלמא שקיל מן 

 הלוקח בלא דמים.

דאורחיה למיזבן בדמים רש״י ד״ה ורבא אמר עשו תקנה, בסוה״ד, ) כט

הוסיף, דהא אשכחן בקרקעות דעד פלגא אין להם  הר״י מלוניל  יקרים.

 אונאה.

נ״ל דלא קאי אלא אהני דפליגי בהו אמוראי תוס׳ ד״ה והלכתא בכולהו, ) ל

אם כן אמאי איצטריך למימר ״לבר מגנב ופרע התורת חיים, וכו׳. הקשה 

דמכל הפני יהושע, בחובו גנב ופרע בהקיפו״, הא בהא ליכא פלוגתא. ותירץ 

מקום כיון דנאמר בחדא מימרא בהדי הנך דנחלקו בהו אמוראי, שייך שפיר 

 להוציאם מן הכלל.

דאם לא הוכר הגנב, וודאי הר״י מלוניל, ביאר גמ׳, לסוף הוכר הגנב. ) לא

משום תקנת השוק היה צריך בעל הספר לשלם מאה ועשרים לבר מחוזא, 

הלוקח מן הגנב,  אלא כיון דהוכר הגנב סבר אביי דתקנת השוק היא רק לגבי

שלא יפסיד מה ששילם לגנב, אבל לא לגבי הלוקח ממנו, דלא החמירו על 

ורבא סבר, דמכל מקום משום  בעל הבית לשלם כל מה שנשתכרו אחר כך.

תקנת השוק יש לתקן דהלקוחות לא יפסידו כלל, ויהיה כל הטורח מוטל רק 

 על בעל הבית.

 

 
 בשםבשיטה מקובצת הקשה גמ׳, ולימא ליה אנא מהפקירא קא זכינא. ) לב

אמאי הוי הפקר, נימא דכיון שהרואה את החבית שנשברה, חייב ש, ״הרא

להציל הדבש מדין השבת אבדה, ממילא לא הוי הדבש הפקר, כיון שיש לו 

הצלה. ותירץ, דכיון שאין בעל הדבש רוצה לשלם לבעל היין את הפסד יינו, 

(לג.), שלך בבבא מציעא שאין בעל היין מחויב להציל, דקיימא לן נמצא 

 קודם לשל כל אדם, ואם כן הדבש הפקר, שאין לו הצלה.

שפירש דמיירי רש״י ד״ה בעקל,  פירשגמ׳, כשעקל בית הבד כרוך עליה. ) לג

שעומד להשפך אלא דמנטף מעט מעט. ומבואר מדבריו, דאם אינו מנטף 

(פ״ב מגזלה ה״ה) הרמב״ם ן לא נשפך. אמנם מעט מעט הוי הפקר אף דעדיי

כתב, וכן שנים שהיו באים בדרך וכו׳, וקודם שישפך הדבש לארץ שפך זה 

דמדחילק בין בין קודם שפיכה ללאחר המגיד משנה, את יינו וכו׳. ודייק 

שפיכה, משמע דפירש שינויא דגמרא ״שעקל בית הבד כרוך עליה״, דאכתי 

הא בגמ׳ הלחם משנה, ומד לישפך. ותמה לא נשפך לארץ, אף על פי שע

מדמינן לה לתרומה, דאפשר לתרום על חבית שנשברה כשעקל בית הבד 

כרוך עליה, ולענין תרומה פירש הרמב״ם גופיה (פ״ג מתרומות הי״ז) דאי 

אפשר לתרום על חבית שנשברה אם עומדת לישפך, אף על פי שעדיין לא 

 נשפכה.

שובת רבינו גרשום מאור הגולה, מתהביא גמ׳, שם. בשיטה מקובצת ) לד

דמבואר מהכא, דהיכא דאין עקל בית הבד כרוך עליה, נוטל כל יינו. 

(לא:), דהיה בטל מסלע נותן לו שכרו בבבא מציעא והקשה, הא איתא 

כפועל בטל, ולא יותר, אלמא דאין מחויב ליתן לו דמי יינו, כמו דאין מחויב 

כרו. ותירץ, דהתם לא הפסיד ליתן לו שכרו משלם, אף על פי שהפסיד ש

כלום, אלא רק לא הרויח את שכרו, אבל הכא הפסיד את יינו. ועוד, הא 

איתא שם, דאם יש שם בית דין יתנה בפניהם שיטול כל שכרו, והכא 

 שמפסיד יינו איכא תנאי בית דין שיטול מה שהפסיד.

ולקמיה מוקי לה ביין חדש דלא חזי רש״י ד״ה עשר חביות, בתוה״ד, ) לה

פירש, דיין חדש אין מזלפין אותו והראב״ד ולי האי לזלף דלא אלים ריחא. כ

שנו, וכיון דאיכא חששא שיבוא בו לידי יַ כלל, אלא מיירי דמניחו בכלי לְ 

תקלה, רמי ליה בכלי מאוס, וכשמזלף ממנו אחר כך הוי זילוף על ידי הדחק, 

 כיון דנמאס על ידי הכלי, ולהכי הוי הפסד מועט.

יא הרי שהיו לו עשר חביות של טבל וכו׳ ובשמן לא יעשה כן גמ׳, והתנ) לו

פירש, דהקושיא מהרישא, דשרי לומר על החבית שנתגלתה וכו׳. הרשב״א 

, דקשיא אף מהסיפא, דבשמן לא יש מפרשיםהרי היא תרומה. והביא, ד

יעשה כן מפני הפסד כהן, דמשמע דאי לאו טעמא דהפסד כהן, כגון שמחל 



 

 

 לד

 

 לד

ול לעשותה תרומה, ולא חיישינן שהולכת לאיבוד, ואם הכהן על הפסדו, יכ

 כן באנס נמי לא ליחוש להפקר.

דאף על פי הראב״ד, פירש גמ׳, אימתי בזמן שהתחתונה מגולה. ) לז

שמונחת המסננת על התחתונה. מכל מקום אינה קשורה יפה לחבית, ובהכי 

מהודק (פ״ח ה״ג), דבעינן כיסוי בירושלמי בתרומות חשיבא מגולה, כדאיתא 

 להציל מן הגילוי.

ואפי״ה קתני וכו׳ אלמא להפסד מועט לא חששו. רש״י ד״ה למאי חזיא, ) לח

הביא בשם רש״י פירוש אחר, דהקושיא, דכיון דלא חזי בתוספות רבינו פרץ, 

למידי, הויא כעפרא בעלמא ואמאי חל עליה תרומה. וכתב, דאין לפרש 

 זיא לזילוף.דהקושיא היא דיש כאן הפסד, דהא בנתגלתה נמי ח

דהא בברייתא דמייתי נמי אסור תוס׳ ד״ה וכל היכא, בתוה״ד, ) לט

כתב, ברש״י בד״ה שמן לכתחילה וכו׳, דקתני ובשמן לא יעשה. אמנם 

דמשמן ליכא ראיה, דכיון דחזי להדלקה הוי הפסד מרובה. וכן כתב 

 .הרשב״א

 

 
דהיינו שכר הטירחא (רס״ד סקי״ט), הסמ״ע ביאר גמ׳, אין לו אלא שכרו. ) א

ושכר הכלים. ואף דאסור ליטול שכר על השבת אבדה, והכא נמי הוי השבת 

אבדה דמשיב לו את גופו. מכל מקום הכא שרי, דמיירי באיש הנשכר 

לאחרים לעסוק במלאכה זו, ושכר בטילתו ניכר. ועוד, דאפילו אם ידוע שלא 

יתן לו שכר היה לו עסק אחר לעסוק בו לעת עתה, מכל מקום צריך ל

פעולתו, משום דכל שבא אדם ומבקש ממנו להעבירו את הנהר הוא נוטל 

 שכר, ואינו מן הדין דיהא איש זה עדיף משום צורך הצלת גופו.

(פרק יב סימן הרא״ש ביבמות כתב גמ׳, אלמא אמר ליה משטה אני בך. ) ב

טז), דהא דמצי אמר ליה משטה אני בך, היינו דווקא בדבר ששכרו מועט 

א דורש שכר מרובה, אבל מעשה שרגילים לתת עליו דבר גדול, לא מצי והו

 (פ״ב מגזלה ה״ז).ההגהות מיימוניות אמר ליה משטה אני בך. וכן דעת 

דמצי אמר ליה משטה  דיש מפרשים,(קו.), הרמב״ן ביבמות כתב גמ׳, שם. ) ג

אני בך דווקא בדבר שהוא מצווה לעשותו, כגון להעבירו את המעבורת או 

ל את חמורו, דחייב משום השבת אבדה, ואסור לו ליטול שכר יותר להצי

מפועל בטל. אבל דבר שאינו מצווה עליו יכול לתבוע שכר כרצונו, וליכא 

(קו.) השוותה להאי דינא, הגמ׳ ביבמות טענת השטאה. ודחה דבריהם, דהא 

ליבמה שאמרה ליבם שיחלוץ לה ותתן לו מאתיים זוז, שאינה צריכה לתת 

מציא אמרה ליה משטה אני בך, והא אינו מחויב ממש לחלוץ. אלא לו, ד

שמע מינה שאין הטעם משום שהוא מחויב, אלא הטעם שאין כוונתו 

להתחייב שכר יותר מהדמים שרגילים לשלם. [ועיין שם במה שכתב לענין 

 רופא שתובע שכר הרבה]. 

כתב, (סוף סימן רס״ד) גמ׳, דאמר ליה אפסדתני כוורא בזוזא. בטור ) ד

דהיינו כל מה שפסק עימו, ואפילו הפרישה,  שצריך ליתן לו כל שכרו. וביאר

טובא. ואף דבגמ׳ איתא שאין נותן לו אלא זוזא, היינו משום שפסק עימו רק 

על דינר, אבל אם פסק יותר צריך ליתן יותר. והטעם, דמצי אמר ליה דיכול 

הקצות  . וכתבלהיות שהיה צד בפעם הזו הרבה דגים, כשיעור מה שפסק

(סק״ב), דמשמע מהא, שאם נראה לעיניים בבירור שלא היה יכול החושן 

להרויח כל כך, אין צריך ליתן לו, אלא כפי מה שהיה יכול לצוד. וכתב, 

(פ״ב סימן כח) מבואר, דאף אם ברור שלא הרא״ש בבבא מציעא  דמלשון

ף יש לו קצת היה מרויח כל כך, מכל מקום נותן לו כל שכרו, כיון שסוף סו

(כ.) גבי זה נהנה וזה לא חסר דפטור, לעיל  הפסד. וביאר דטעמו, כדאשכחן

 ומכל מקום היכא דאית ליה קצת הפסד כגון שחרוריתא דאשייתא, כתבו

דנותן לו שכרו משלם, דהשתא חסר הוא. ד״ה ויהבי להו,  (כא.)התוס׳ לעיל 

ולכן חייב לשלם לו  הכא נמי כיון שיש לו הפסד קצת הוי זה נהנה וזה חסר,

 .כל מה שפסק, דמה לי משתמש בביתו ומה לי משתמש בגופו

כתב גמ׳, אדעתא דאריה אפקריה אדעתא דכולי עלמא לא אפקריה. ) ה

(רס״ד ס״ג), דשטף נהר חמורו וחמור חבירו, ועלה חמורו מאליו, הרי הרמ״א 

 (שם אות ה׳), דלא דמיהגר״א הוא הפקר וכל הקודם בו זכה בו. וביאר 

לדרב ספרא דמבואר בגמ׳ דלא היה צריך לזכות, משום דרב ספרא לא 

מה התוס׳ ד״ה אדעתא, הפקיר לגמרי, דלפעמים הארי שבע, כמו שכתבו 

שאין כן בשטף הוי כזוטו של ים שמפקיר לגמרי. ולא קמדמו לרב ספרא אלא 

לענין שצריך לשלם לו דמי חמורו, כמו בדרב ספרא שלא נטלו האחרים 

 רו אף שנתנו חמוריהם.חלק בחמו

(סימן רס״ד הרמ״א כתב גמ׳, ירד להציל ולא הציל וכו׳ אין לו אלא שכרו. ) ו

ס״ד), דהיינו דווקא כשהתנה עם הבעלים, אבל אם לא התנה אין לו אפילו 

(סקי״א), דהיינו דהתנה עם הבעלים הסמ״ע שכרו, דהא לא הועיל לו. וכתב 

ההצלה, ואף על פי שלא  בסתמא, שיתנו לו חמורו שנפסד ממנו משום

התנה להדיא שיתנו לו חמור אף אם לא יציל, מכל מקום אהני תנאיה. 

וכתב, דאין לפרש דכוונת הרמ״א, דדווקא אם התנה בפירוש שישלם לו אף 

 אם לא יציל, אלא כוונתו לאפוקי, דאם לא התנה כלל. ועיין באות הבאה.

אורים סק״ג), כיון (משפט ההנתיבות המשפט הקשה עיין באות הקודמת. ) ז

שלא התנה להדיא שיתן לו שכרו אף אם לא יציל, מאי אהני תנאו שיטול 

אף בלא הציל. ועוד, דלא עדיף מיורד להשביח שאין לו אלא הוצאה שיעור 

שבח, ולא מצי ליטול הוצאה התירה על השבח. וביאר, דכשהתנה ליתן לו, 

הציל לו חמורו הרי גילה דעתו שרוצה לשכור פועלים, ונמצא שבזה ש

הרויח לו שלא הוצרך לשלם לפועלים, ולכן יתן לו שכרו אף בלא הציל. 

אבל בלא התנה ליתן לו שכרו, הווי כיורד לשדה חבירו שלא ברשות, דאין 

 לו רק הוצאה שיעור שבח, וכשלא השביח אינו נוטל כלל.

 

 
רש״י פירש  גמ׳, ואם שכרו תייר ההולך לפניהם מחשבין אף לפי נפשות.) ח

והראב״ד שטעות הדרך במדבר, סכנת נפשות היא. בד״ה אף לפי נפשות, 

ביאר, שהרי לשיירה כולה שכרו אותו, ואף מי שלא היה לו ממון שכר 

(סימן רע״ב), דשכירות התייר הוא ״להודיעם הדרך, שלא הטור אותו. ולשון 

דמחשבים (סקכ״ז), דהיינו טעמא הסמ״ע יסתכנו מחיות וליסטים״. וביאר 

חציו לפי ממון וחציו לפי נפשות, דהתייר נצרך להצלת הנפשות, והיינו 

 דנקט הטור ״מחיות״. ומשום הצלת ממון, נקט הטור ״מליסטים״. 

דנותנין לפי הראב״ד,  באופן החלוקה בין נפשות לממונות, כתבגמ׳, שם. ) ט

 המנהג כמה מנהג אדם לתת בשביל גלגלתו, והשאר מתחלק לפי ממון. אבל

(סקכ״ז וסקכ״ח) כתב, דבסתמא נותנין חציו לפי נפשות וחציו לפי הסמ״ע 

 .ממון, ואם יש מנהג קבוע בין החבורות הולכים אחריו

(קע״ו), דמשמע, דכיון המרדכי כתב גמ׳, ורשאין החמרין להתנות וכו׳. ) י

שהתנו ביניהם בדיבור בעלמא, שוב אין אחד מהם יכול לחזור בו. וכן הדין 

(קו:), דבההיא הנאה בבבא בתרא תפין מתנים, כדאיתא בכל מה ששו

(סימן מ״ג), דמוכח הים של שלמה דצייתי אהדדי גמרי ומקני אהדדי. והוסיף 

מסוגיין, דאפילו היכא שהתנו ביניהם על דבר שלא בא לעולם מהני, דהא 

 בסוגיין התנו על דבר שלא בא לעולם, שהם חייבים ליתן לו חמור.

הים של שלמה שמא לא יקח החמור. כתב ין לו, רש״י ד״ה אין שומע) יא

(סימן מג), דמבואר מרש״י, דאף דאומר שיקח חמור, אין שומעין לו, 

(מב: מדפי הרי״ף), פירש, דמיירי שאינו הרי״ף דחוששין שמא לא יקח. אבל 

רוצה ליקח חמור, ואומר להם שיתנו לו הדמים והוא ישמור עמהם 

כיח כפירוש הרי״ף, דלפירוש רש״י כבתחילה. וכתב הים של שלמה, להו

קשה, מאי פרכי בגמ׳ ״פשיטא״, הא טובא קא משמע לן דאף על פי שהוא 

 אומר שיקח חמור, אין שומעין לו, דחוששין שמא לא יקח.

(רע״ב סק״ב), הביא מתשובות גמ׳, מחשבין לפי משאוי. בפתחי תשובה ) יב

ד, דהיכא דכבר (סוף סימן י״ח), דהאי דינא היינו דווקא בדיעבצמח צדק 

לעיל השליך בעל הזהב מאה ליטרין, ישליך בעל הברזל יותר, כדאיתא 

(פא:), דתנאי בית דין שיהיה זה שופך את יינו ומציל את דובשנו של חבירו. 

 [וכן מדוקדק בלשון הגמ׳, דאמרה ״והקילו ממשאה״, לשון דיעבד].

סח ושמעו בעלים ושתקו ולא מסרו עצמן ארש״י ד״ה אמר לעצמי, ) יג
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(הלכות גזלה סימן כח), המחנה אפרים דעתייהו וגלו דאייאוש וכו׳. הקשה 

אמאי מהני יאוש הבעלים הא קיימא לן דיאוש כדי לא קני. ושינוי רשות 

ליכא הכא, כיון שנתן לו הגזלן בעל כרחו ולא מכר לו מדעתו, ולא חשיב 

ותירץ  (קפ״א ס״א).בהגהות הגרע״א לשולחן ערוך שינוי רשות. וכן הקשה 

(שם, במשפט האורים סק״א), דגייס שאני, דהוי כמציל מן בנתיבות המשפט 

הנהר שהיא אבודה מכל אדם וכהפקר גמור הוא. והוסיף עוד, דלפי זה, 

אפילו אם אחד מן השיירה אינו כאן, לא הוי יאוש שלא מדעת היכא שאינם 

יכולים להציל כלל, כיון דהוי אבוד מכל אדם. אבל היכא שיכולים להציל 

 א זכה בחלק של מי שאינו כאן. על ידי הדחק ל

ם בשבשיטה מקובצת  ביארגמ׳, כי הדר ביה טעמא אחרינא הוא. ) יד

דאתו לפרושי, דאפילו לרב דפועל יכול לחזור בו. מכל מקום בזמן ש, ״הרא

 .שהוא פועל, ידו כיד בעל הבית, אלא דמכל מקום יש לו זכות לחזור בו

כתב, דהא דיד פועל כיד  (ב״מ סימן י׳)[גמ׳, שם. בחידושי הגר״ש שקופ ) טו

בעל הבית לאו היינו כדין יד עבד כיד רבו, דאם הפועל מגביה מציאה 

ומתכוין לזכות לעצמו אין זוכה בה האדון. אלא להכי אהני יד פועל כיד 

רבו, שלא יחשב כחב לאחריני בזה שמגביה מציאה עבור אדונו. ומסוגיין 

פועל יכול לחזור בו, היה מוכח לכאורה דלא כדבריו, דמשמע דאי לא היה ה

 .על כרחו מציל לאמצע, ואמאי הא כוונתו להציל לעצמו. (י.צ.ב.)]

הא על כרחך לאו קנסא הוא, דהא הרשב״א, הקשה גמ׳, דינא או קנסא. ) טז

לא דיינינן דיני קנסות בבבל, ומדחייביה רב נחמן בבבל, שמע מינה דממונא 

שאפשר לעשות אף בבבל.  הוא. ותירץ, דאפשר דרב נחמן דן וקנס לפי שעה,

ולפי זה ביאור הספק בגמרא, האם הוי דין קבוע שהמוסר חייב לשלם, דהוי 

כמזיק, או דהוי קנס לפי שעה, ואין לחייב כל מוסר בעלמא. (ועיין לקמן קיז 

 ע״א אות א) 

 

 
הרשב״א, ביאר גמ׳, אי דינא גמרינן מיניה, אי קנסא לא גמרינן מיניה. ) א

לענין דינא דגרמי בעלמא, אלא לענין מוסר בעלמא, האם כל  דאין הספק

מוסר חייב, או דוקא הכא הכי הוה עובדא דקנסיה רב נחמן לפי שעה. ולפי 

(קטז:), ״מתניתין היא״, דבין אי הווי מדין ממון לעיל זה ביאר מה שהשיב לו 

 ובין מדין קנס, לא הוי קנס לפי שעה אלא כך הוא הדין לחייב מוסר. אבל

מבואר, דספק הגמ׳ הוא האם גמרינן מיניה לשאר דינא ברש״י ד״ה גמרינן, 

דגרמי, ולפי זה נסתפקו האם הא דמסור חייב הוא משום דגרמי הוי כמזיק 

והקשה לפי הראב״ד. בידיים, או הוי רק כגרמא וחייב משום קנס. וכן פירש 

מתניתין זה, מה השיב לו רב נחמן דמתניתין היא, הא אכתי איכא למימר ד

חייבה משום קנס, ולא יליפינן מיניה. ותירץ, דאם הוא קנס לא דיינינן ליה 

 בבבל, ועל כרחך דממונא הוא. (ועיין באות הקודמת) 

דר׳ אבין ור׳ ירמיה לא הראב״ד, ביאר גמ׳, ולבסוף סבור כר׳ ירמיה. ) ב

פליגי, אלא דמעיקרא סבור דשייך הכא טעמיה דר׳ אבין, ולבסוף אמרינן 

י, דרק בזורק חץ פטור מתחילת העקירה כיון דלא אפשר לאהדורי, דשאנ

 אבל במגביה אפשר לאהדורי ולא מיקרי תחילת החיוב משעת ההגבהה.

הבית כתב גמ׳, ישראל שאנסוהו וכו׳ והראה ממון חבירו פטור מלשלם. ) ג

דהיינו דווקא אונס הגוף, דהיינו תשובת מיימוני, (סימן שפ״ה) בשם יוסף 

הכאות ויסורין, אבל אונס ממון לא מיקרי אונס, וחייב לשלם אף בלא נשא 

(סימן תתק״ה) כתב, דאף באונס ממון פטור. בשו״ת הרשב״א ונתן ביד. אבל 

(סימן שפה סקכ״ח) ובביאור הגר״א (מצוה רמ״ג). החינוך וכן כתב בספר 

רי אונס, דהטעם דפטור באונס, משום ביאר הסברא דבאונס ממון לא מיק

(יח:) דמיקרי רשע, ואם בכתובות שלא קנסו, אבל אונס מחמת ממון איתא 

 כן יש לומר דקנסוהו.

(מג. מדפי הרי״ף), הביא, שיש גמ׳, ואם נטל ונתן ביד חייב. הרי״ף ) ד

סוברים, דאם אנסוהו להביא ביד, פטור, כיון דהוא אנוס אין חילוק בין 

הראה להם לנתן בידיים. והקשה הרי״ף, הא בגמ׳ אמרינן דנטל ונתן ביד 

חייב, והיינו באנסוהו, דאי לא אנסוהו חייב אפילו בהראה. אלא על כרחך, 

ם, דאונס פטור רק בדינא דגרמי ולא דבנתן ביד חייב אפילו באונס. והטע

רבינו האי (שם) כתב, דהחולקים על הרי״ף הוא ובמלחמות במזיק בידיים. 

, ופירש הא דאמרינן ״ואם נטל ונתן ביד חייב״, דהיינו, אם נטל ונתן ביד גאון

הרמב״ם יותר ממה שאנסוהו, חייב, אבל במה שאנסוהו ליתן פטור. ודעת 

(שם), שאין לך דבר הראב״ד הרי״ף. והשיג עליו (פ״ח מחובל ומזיק ה״ב) כ

שעומד בפני פיקוח נפש, ואמאי חייב לשלם לו, הא בדין עשה שנתן להם. 

(במלחמות, מג. מדפי הרי״ף) כתב, דאף שאין דבר שעומד בפני והרמב״ן 

פיקוח נפש, מכל מקום חייב לשלם, דמי קאמרינן יהרג ואל ימסור, ימסור 

(ס:) דאסרו לשרוף גדישין דמטמרו מלעיל וכיח כן, וישלם ממון לבעלים. וה

 בהו פלישתים על מנת להיפטר, וצריך לשלם ממון לבעלים.

(סימן כז), דכוונת רב הרא״ש ביאר גמ׳, קרי רב עליה בניך עולפו וכו׳. ) ה

לבאר אמאי שרי להורגו להאי גברא, דכיון שנופל מקצת ממונו של ישראל 

וטלין היום מקצתו ולמחר את כולו, ולבסוף ליד גויים אין מרחמין עליו, ונ

מייסרין אותו כדי שיודה אולי יש לו יותר ממון, והוי ליה רודף וניתן להצילו 

 בנפשו.

למה הוצרך המהרש״א, תמה גמ׳, קום סק לארץ ישראל וקביל עלך וכו׳. ) ו

לקבל עליו דבר זה. דאין לפרש משום תשובה על שהרג לאותו אדם, דהא 

לפרש כדי שלא יסתכן בקפידא דר׳ יוחנן, דאם כן היאך  כדין עשה. ואין

אמר רב כהנא ״יהא רעוא דהני ז׳ דרי ליהוי חילוף ז׳ שנין״. ותירץ, דאפשר 

דבמאי דהרג רב כהנא את המסור, הוי כהוראה בפני רבו ונתחייב מיתה, 

וכנגד זה הוצרך לקבל על עצמו לפרוש אפילו מן המותר לו, שלא יקשה 

 נן.בפני רבי יוח

הגר״ח שמואלביץ בשיחות  הוכיח מכאןגמ׳, חלש דעתיה ונח נפשיה. ) ז

(מאמר קה), דאפילו באופן שאין האדם אשם במה שחברו נפגע ממנו, מוסר 

מכל מקום כיון שבגרמתו היתה הפגיעה הרי הוא נענש על ידו. דהא הכא 

 רב כהנא לא היה אשם במה דהוו שפתיו קרועות.

 

 
י איניש אמיד הוא אדעתא דידיה אתו וכו׳, אדעתא דכסא גמ׳, חזינן א) ח

(מג. מדפי הרי״ף), דמי שאנסוהו רבינו אפרים הוכיח מכאן דכספא אתו. 

גויים לתת להם ממון חבירו, ונתן, פטור, אף על פי שנשא ונתן ביד. דהא 

הכא דאתו אדעתא דכסא דכספא, ואנסוהו, פטור, וכל שכן היכא דאמרו 

(שם) כתב, דאין הדין כן, אלא והבעל המאור ממון חבירו. להדיא שיתן להם 

(שם), דהיכא דנשא ונתן ביד חייב אפילו באנסוהו. והא דפטור הרי״ף כדעת 

בהאי עובדא דכסא דכספא, היינו משום שבאו כבר לביתו, והיו יכולים 

לחפש אחריו ולמצאו, ודמיא לההיא דלעיל (עמוד א׳) ״כיון דאוקימנא עליה 

(שם), אם כן, אמאי אי איניש הרמב״ן במלחמות יה״. והקשה מקלא קלי

אמיד הוא ונשא ונתן ביד חייב, הא הוי כשרוף. ולכך ביאר, דפטור בכסא 

דכספא, משום דנפקד הוא שומר לבעלים וידו כידם ועשייתו כעשייתם, 

ובוודאי שאילו היו הבעלים כאן ובאו עליהם הגנבים היו נותנים אותו 

ם כן וודאי הוא לא קיבל על עצמו להיות יותר מהם. (והיא להציל עצמם, וא

 ) ועיין באות הבאה.התוס׳ בד״ה ואי לאוסברת 

הרא״ה, (מד. מדפי הרי״ף) הביא בשם הנימוקי יוסף . עיין באות הקודמת) ט

דיש לתרץ דעת הרי״ף (שם), דלא דמי להאי דכסא דכספא. דוודאי אף 

בל היכא דמטא עליה האונס באונס אסור להזיק לחבירו וחייב לשלם, א

מחמת ממונא דחבריה, מותר לו להציל עצמו בממון הזה, כיון דהוא גרם 

האונס. וגוונא דכסא דכספא, אי לאו האי ממונא לא היו באים לאונסו דהא 

 אינו אמיד.

דעל כרחך מיירי הכא הרשב״א, כתב גמ׳, אין לך פדיון שבויים גדול מזה. ) י

למא, ולא לשבוי מסוים, דאם גבו לצורך שבוי דגבו הכסף לפדיון שבויים דע

(פ״ב מ״ב) ״מותר שבויים לשבויים, בשקלים מסוים הא זכה בכסף, כדתנן 

מותר שבוי לאותו שבוי,״ ולא היה רבא פוטרו משום דאין לך פדיון שבויים 

גדול מזה, אלא היה חייב ככל מציל עצמו בממון חבירו. והקשה לפי זה, 



 

 

 לו

 

 לו

לעיל מציל עצמו בממון חבירו הוא״, הא תניא  מאי קא מקשה אביי ״הא

(צג.), ״לשמור ולא לחלק לעניים״, דאין חיוב שמירה על כסף שהוא לצרכי 

העניים, ואביי גופיה פטר (שם) שומר כיס של צדקה מן הפשיעה. והניח 

תירץ, דהכא המפקיד לא נתן לו ש ״הרא בשםובשיטה מקובצת בצריך עיון. 

לעניים, אלא על מנת שיחזיר לו, והוא יחלק לעניים, הכסף בשביל לחלק 

ולהכי הוה שומר גמור. אלא דמכל מקום, אם נתן לצורך פדיון שבויים וקיים 

 רצונו של המפקיד אין לו עליו טענה, דעשה בכספו מה שהוא רצה לעשות.

גמ׳, ושדייה לנהרא וטבע וכו׳ והא מציל עצמו בממון חבירו הוא, אמר ) יא

דאף דגם לשאר בני המעבורת המאירי, ביאר א רודף הוא. ליה האי מעיקר

היו משאות, מכל מקום אותו שריבה במשא מיחשב רודף. ואם הכניסו 

המשא כולם כאחד, אין אחד מהם רודף אלא מוטל על כולם להפחית מן 

המשאוי, ואם בא אחד והטיל את של חבירו לים, אינו חייב לשלם, אלא 

(פ״ח מחובל ומזיק הט״ו) והרמב״ם ספינה. האחריות מוטלת על כל בני ה

כתב, ״ספינה שחשבה להשבר מכובד המשוי ועמד אחד מהן וכו׳ והשליך 

בים פטור, שהמשא שבה כמו רודף אחריהם להרגם, ומצוה רבה עשה 

(שם), דאין כאן דין רודף כלל, ואינו הראב״ד שהשליך והושיעם״. והשיג 

(מד: מדפי הנימוקי יוסף יאר דומה למעשה דחמרא. ולא ביאר טעמו. וב

הרי״ף), דדווקא בסוגיין דבעל החמור הכניסו אחרון, והוא ריבה במשאוי 

שבר מכובד שבה לִה מיקרי רודף, אבל בגוונא דכתב הרמב״ם שהספינה ִח 

המשוי, ואין כאן אחד מהם שריבה במשאוי, אלא הכניסו כולם יחד, בהא 

(קטז:), לעיל שול לטבעה לא מיקרי רודף, ודמי לספינה שעמד עליה נח

ביאר, דכוונת הרמב״ם דהמשוי הוא והמגיד משנה דמחשבין לפי משאוי. 

רודף, דווקא באופן שאחד או שנים הטעינוה יותר מדאי, כמבואר בגמ׳ לגבי 

 חמרא.

ד״ה קרקע  (ל:)רש״י בסוכה כתב גמ׳, יצאו קרקעות שאין מטלטלין. ) יב

לגזלן, דלעולם בחזקת בעליה , דאפילו אם מתייאש לא נקנית הקרקע אינה

ההכרח לזה, דאי נימא דיאוש מהני ) ד״ה וקרקע שםהתוס׳ (היא. וביארו 

בקרקע, למאי איבעי לן קרא בקרקע אינה נגזלת, הא בלא יאוש אף מטלטלין 

 אינן נגזלין. ועל כרחך דאפילו אם מתייאש לא מהני היאוש.

 

 
גזלן לא משכה וכו׳ דמטלטלין ורש״י ד״ה פרה רבוצה בו ושטפה נהר, ) א

(סימן ערה סק״א), הקצות החושן נקנין אגב קרקע וכו׳. הוכיח מכאן 

דמטלטלין נקנין באגב אפילו בנכסי הפקר. והא דלא פירש רש״י דקונה בקנין 

חצר, משום דחצר אינו קונה אלא משום רשות, וגזלן לא קנה את החצר 

לו כלום. והוסיף שם הקצות אלא להתחייב באונסין, אבל בגוף החצר אין 

החושן, דמכל מקום בנכסי הפקר בעינן צבורין בתוכה, אף דבעלמא היכא 

דאיכא מקנה לא בעינן צבורין לקנין אגב, ולכך אמרו בגמ׳ דהיתה פרה 

 בו.  ״רבוצה״

דהוא ם הרמ״ה, בש בשיטה מקובצת כתבמתני׳, לא יחזיר לו במדבר. ) ב

יחזיר לו בשעת מלחמה, דצריך להחזיר הדין אם לוה ממנו בשעת שלום לא 

 .לו בשעה שנשמר אצלו כההיא שעתא דקביל מיניה

(שער ל׳ חלק א׳), דאם הלוהו במדבר בעל התרומות כתב מתני׳, שם. ) ג

יחזיר לו במדבר. ועוד כתב, דאם הלוהו בעירו, יכול להחזיר לו בעיר אחרת. 

, ויעבירם אף על פי שהמלוה יצטרך להוליך המעות מעיר אחרת לעירו

דהוכיח כן הרמב״ן, במקום סכנת דרכים, לא חשו לכך. והביא כן בשם 

, ולא כתבה, יחזיר לו במדברמדסתמא המשנה המלוה בישוב לא יחזיר לו 

שכתב (בסוף רש״י ד״ה לא יחזיר, במקומן. וכן דקדק בעל התרומות מלשון 

, מהני אף הדיבור), ״דלאו מקום שימור הוא״, ומשמע, דאם הוי מקום שימור

 שאינו מקומו.

דמכל המאירי, כתב גמ׳, אבדה ופקדון לא ניתנו ליתבע אלא במקומן. ) ד

מקום אם האבידה נמצאת עמו במדבר אין ספק שחייב להחזירה לתובע. וכן 

והוסיף, דהנפקא מינה בין מלוה לפקדון הרמ״ק. בשם  בשיטה מקובצתכתב 

חר עימו במדבר, דבפקדון ואבדה, באופן שהפקיד אצלו ממון, ויש לו ממון א

אין צריך להחזיר, דלאו היינו מאי דהפקיד, ובהלואה חייב לשלם אף שאין 

אלו אותם המעות שהלוהו. [וצריך עיון, דאם כן אין זה דין רק במדבר אלא 

אף ביישוב הדין כן, דבמלוה צריך להחזיר לו מעות אחרות ובפקדון אין 

(שער ל׳ סוף חלק א׳) ובעל התרומות צריך לחזיר לו מעות אחרות. (י.צ.ב)]. 

כתב, הנפקא מינה בין מלוה לפקדון, באופן שהמלוה תובע מן הלוה פרע לי 

כאן כי יש בידך ממון המספיק כדי מחייתך וגם לפרעוני, והלוה אומר שאין 

לו מספיק כדי מחייתו אם יפרע לו, יכול המלוה להשביעו שאין בידו סיפק 

דה ופקדון, שאם תובע המלוה במדבר הב לי לפרוע לו, מה שאין כן באב

פקדוני, אפילו יאמר לו, אולי בידך הוא, אין לו להשביעו, דמסתמא לא 

 הביאם במדבר. ועיין באות הבאה.

דעל כרחך שבועה הגידולי תרומה, עיין באות הקודמת. והקשה גמ׳, שם. ) ה

פרש זו שאין בידו די ממון לפרוע היא שבועת היסת, ואם כן היאך יתכן ל

דכוונת הברייתא אהאי שבועה, הא בזמן המשנה אכתי לא נתקנה שבועת 

היסת. עוד הקשה, אמה שכתב בעל התרומות דאם המפקיד אומר לנפקד 

אולי בידך הוא אין משביעין אותו, ומשמע דבמלוה משביעין אותו כהאי 

(רצ״ג סק״א) תירץ והש״ך גוונא, ואמאי, הא אין נשבעין על טענת שמא. 

א הראשונה, דאין כוונת בעל התרומות לפרש הברייתא, ולא נקט הקושי

הכי אלא לדינא. ומה שכתב דבפקדון אין משביעים אותו באומר אולי בידך 

 הוא, הוא טעות סופר, וצריך לגרוס ״אולי אין משביעין אותו״.

הש״ך כתב גמ׳, לעולם דלא קא תבע ליה, ורישא בבא לצאת ידי שמים. ) ו

דאפילו אם אחר כך אמר המלוה דברור לו שלא פרעו (סימן ס״ה סק״ל), 

הלוה, אלא שאינו יודע מההלואה, חייב רק לצאת ידי שמים, ולא אמרינן 

דהשתא הוי כברי ושמא. והוכיח כן, מהא דתירצו בגמ׳ דחייב דרישא היינו 

חייב לצאת ידי שמים, ואם איתא דבכהאי גוונא שתבעו אחר כך חייב בדיני 

קמוה בכך, אלא על כרחך דאף בכהאי גוונא פטור. אדם, אמאי לא או

(משפט האורים סק״ז), דהא דחייב הנתיבות המשפט ובטעם הדבר ביאר 

בעלמא בטוענו ומשיב איני יודע אם פרעתיך, משום דהוי ברי טוב ושמא 

גרוע, דהוה ליה למידע אם פרעו או לא. והטעם דבהוה ליה למידע חייב 

קר, ויודע הוא שחייב ולכך אומר איני יודע. לשלם, משום דרגלים לדבר דמש

והכא שאמר איני יודע אם פרעתיך, והמלוה אינו יודע כלל מהלואה, על 

כרחך אינו משקר ובאמת אינו יודע, דאם היה משקר לא היה מודה 

שהלוהו, דלמה לו לחייב עצמו. אבל בעלמא לא אמרינן דיהיה נאמן באיני 

איני יודע אם לויתי, דשמא ירא לטעון כן,  יודע אם פרעתיך במיגו דהוי טעין

דיודע שיש עדים על ההלואה. מה שאין כן בנידון דידן הוי מיגו דאי בעי 

 שתיק, ומהני.

, ד״לדעת״, היינו שנודע הראב״ד פירשגמ׳, אמר רב לדעת צריך דעת. ) ז

לבעלים שנגנב ממנו על ידי שמנה את הצאן, וצריך דעת ממש כשמחזיר לו, 

ין. ושלא לדעת, היינו שלא נודע לו כלל שגנבו ממנו. והטעם ולא סגי במנ

״זה  דבעינן דעת, ביאר הראב״ד, דצריך שתהא תשובתו שלמה, שיאמר

הרשב״א, גנבתי״, כעין שמצינו שצריך שיוליך אחריו הגזלה למדי. והקשה 

דדוחק לומר ד״לדעת״ דקאמר רב לענין הגזלה, אינו דומיא ד״לדעת״ שאמר 

רה, דלענין הגזלה מפרשים דנודע על ידי שמנה, ולענין החזרה רב לענין החז

מפרשים דבעינן שיודיע לו ממש ולא סגי שימנה. ועוד, אם הטעם כהראב״ד 

דקנסו הגנב, הוי לן לקונסו גם בשלא לדעת. אלא יש לפרש, דלדעת דקאמר 

רב, היינו לדעת ממש, שראהו הבעלים שגנב. והטעם דבעינן דעת, משום 

צא מידי החשד. ולכך בשלא לדעת אין צריך דעת, כיון שלא שצריך שי

נחשב אדם מסוים, אלא סגי במנין, שאז יודע הבעלים שהגניבה חזרה אליו. 

אבל בגנב לדעת לא סגי בזה לצאת מידי חשד, דפעמים יכול הבעלים 

 לטעות ולומר שאחר הוא.

סק״א),  (שנ״ההסמ״ע ביאר גמ׳, ור׳ יוחנן אמר, לדעת מנין פוטר וכו׳. ) ח

דכיון דידעו הבעלים שנגנב נתייאשו מלשומרה עוד, ולכך צריך שימנאוה 

 לכל הפחות, דאם לא מנאה לא ידע הבעלים ולא ישמרוהו. 
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הרי״ף כתב גמ׳, מאי טעמא דרב חסדא הואיל ואנקטה ניגרי ברייתא. ) ט

חיים, כגון (מה. מדפי הרי״ף), דהני מילי בבעלי חיים, אבל מידי דלאו בעלי 

הגונב סלע מן הכיס, מודה רב חסדא לר׳ יוחנן דאין צריך אפילו מנין, דלא 

 שייך בהו טעמא דאנקטה ניגרי ברייתא.

(הובא הראב״ד  להטעם שכתבהרשב״א, הקשה  גמ׳, מודה רב ברקועתא.) י

לעיל באות ז), דבעינן דעת משום שקנסוהו שיעשה השבה מעליא, מאי שנא 

, ואין צריך שיודיענו. אלא על כרחך דהטעם משום ברקועתא דסגי בהשבתו

דבעינן שיוציא עצמו מידי חשד, וברקועתא מיד כשמשיבו יצא מידי חשד 

 כיון שניכר שהחזירו.

הקשה  גמ׳, סברוה דכולי עלמא אית להו דר׳ יצחק דאמר רבי יצחק וכו׳.) יא

מאי אהני לן הא דר׳ יצחק, הא סוף סוף אין כאן גניבה לדעת, הרשב״א, 

(עמוד א׳ אות ז׳). לעיל דהא לדעת היינו שרואה בשעת הגנבה, כדפירש 

ותירץ, דהא דמייתינן לדר׳ יצחק, לאו היינו לפרש דהוה סלע לדעת, אלא 

לפרש דבחזרתו היה מנין דדרכו למנות מה שבכיסו. ולענין הגנבה בעי 

משמע שלא ברש״י ד״ה אית להו לאוקמי דמיירי שראה את הגנבה. אבל 

ן, דכתב, ״והבעלים יודעים בגניבתו שמנו והיא חסרה״. ואזיל פירש כ

כהראב״ד, דשלא לדעת ד״ה שלא לדעת (עמוד א׳) לעיל לשיטתו שפירש 

היינו שאינם יודעים כלל מהגניבה, ולפי זה לדעת היינו שיודעים מהגניבה, 

 ואין צריך שיראו את הגנבה בפועל.

הביא, המהרש״א  ת וכו׳.גמ׳, מאי לאו בסלע לדעת וכו׳ בטלה שלא לדע) יב

שיש שגרסו, ״לא בטלה שלא לדעת וכו׳״, והיינו, דהמקשן סבר לפרש 

דכולה ברייתא איירי בלדעת דומיא דסלע, והתרצן דחי ליה דכולה מיירי 

בשלא לדעת דומיא דטלה. והקשה, אם כן להמקשן אתי ר׳ ישמעאל דפטר 

, והא בטלה אינו בטלה דלא כחד, דליכא מאן דפטר בלדעת אפילו בלא מנין

מונהו אם אינו מודיעו. וכן להתרצן אתי ר׳ עקיבא דלא כחד, דהא טעמא 

דרב חסדא דבשלא לדעת צריך דעת,  משום ניגרי ברייתא, ושייך דוקא גבי 

 טלה ולא גבי סלע. ואם כן יקשה בסלע אמאי פטור.

הבעל סתם כיס רגיל להיות לדעת וכו׳. תוס׳ ד״ה מאי לאו בסלע וכו׳, ) יג

(מה. מדפי הרי״ף) ביאר באופן אחר, דאין לומר בסלע שלא לדעת, ור המא

דבסלע שלא לדעת ליכא מאן דמצריך טפי ממנין, ואם כן הוי רבי עקיבא 

דלא כחד, ולכן הוכרחו לפרש דמיירי בסלע לדעת. [דאף רב חסדא דסבר 

דשלא לדעת צריך דעת היינו רק בבעלי חיים ועיין באות הקודמת] ובטלה 

לומר דהוי שלא לדעת, דבטלה לדעת ליכא מאן דאמר דאין צריך  הוכרחו

אפילו מנין, והא כשמחזיר הטלה אינו מונהו, דאין שייך בו אדם עשוי 

למשמש וכו׳, ואם כן רבי ישמעאל דלא כחד, ועל כרחך דאיירי בשלא 

 לדעת ואתי כר׳ יוחנן.

חריני גמ׳, הא דאית ליה זוזי אחריני בכיסיה, והא דלית ליה זוזי א) יד

(מה: מדפיו) פירש, דאי אית ליה זוזי אחריני בכיסיה הוא בכיסיה. הרי״ף 

ממשמש שם כל שעה, ולכן המחזיר לכיס זה יצא, ואם לית ליה זוזי אחריני 

 אינו ממשמש שם דאינו יודע שיש שם כסף, ולכן החזירו לשם לא יצא. אבל

היינו, דהא דתניא פירש ״ולא ידע כמה״, דרש״י בד״ה אית ליה זוזי אחריני, 

לא יצא, מיירי באית ליה זוזי אחריני, ולא ידע כמה, ולפיכך כשהחזיר 

לאותו כיס לא ידע שהחזיר לו. והא דתניא ״יצא״ מיירי שהחזיר לו לכיס 

בשם יש מפרשים. והוכיח כפירוש הרי״ף, מדאמרו הרשב״א ריק. וכן הביא 

הוי יאוש, לא (כא:), דלמאן דאמר יאוש שלא מדעת לא בבבא מציעא 

תיקשי ממצא מעות מפוזרין הרי אלו שלו, דמיירי שידע שנפלו ממנו 

המעות, משום דאדם עשוי למשמש בכיסו כל שעה. והשתא, אי נימא דאינו 

יודע כמה יש לו בכיסו, אכתי הוי יאוש שלא מדעת, דנפלו ממנו רק חלק 

יסו על ידי מהמעות ואינו יודע שנפלו. אלא על כרחך דאדם יודע כמה יש בכ

 שממשמש בו כל שעה, וכפירוש הרי״ף.

דקאי על הנשים, דלוקחין מן התוס׳ יו״ט, פירש מתני׳, ועגלים בשרון. ) טו

(פ״ו מגנבה הלכה המגיד משנה הנשים עגלים בשרון דשלהן הם. וכן כתב 

המאירי ד׳), דכיון שהעגלים שם בזול תלינן דהאשה מגדלתן ומוכרתן. אבל 

נשים לשלם לרועים עגלים בשכרם, והמשנה איירא פירש, דבשרון דרך הא

 על הרועים, דקונים מן הרועים עגלים בשרון, דתלינן דשלהם הם.

(פ״ו מגנבה ה״ד) פירש, הרמב״ם  מתני׳, וכולן שאמרו להטמין אסור.) טז

דאמרו המוכרים ללקוח ״הטמן״. והיינו, דקאי על החפצים, שמצוהו 

ואינו  ללוקח שהמוכר מטמין עצמו פירש, דהיינו שנראהוהמאירי להטמינם. 

 רוצה שיראוהו מוכר. 

בגדים תפורים דאי נמי גנבו קננהו בשינוי. הקשה רש״י ד״ה תפורים, ) יז

אם כן למה לן למימר שמכרוהו בגדים, הא כבר קננהו בשינוי הרשב״א, 

דתפורים היינו דיש ארבע וחמש הראב״ד, בטוויית החוטין. והביא פירוש 

בזה. דדרך הגנבים למכור כל אחד בפני עצמו כדי שלא גיזין התפורין זה 

ירגישו, וכיון שמוכר ארבעה וחמשה גיזין תפורין זה בזה, מוכיח הדבר שלא 

 גנבם.

הפני הקשה גמ׳, ולוקחין מהם חלב וגבינה במדבר, אבל לא ביישוב. ) יח

אמאי אסור לקנות מהם גבינה, הא קנוה בשינוי מעשה, והא כתב יהושע, 

דמותר לקנות מהם דבר שקנוהו בשינוי. ותירץ, דבאמת פורים, רש״י בד״ה ת

דבר שהוא בחזקת גנוב אסור לקנות מן הגנב אף דקים לן שקנאו בשינוי. 

(שנ״ח ס״א). בשו״ע חו״מ משום דאסור לסייע ידי עוברי עבירה, וכן איתא 

והא דשרי בתפורים, היינו משום דהוי רק ספק שמא קנוהו, אבל גבינה היא 

 גנובה. בחזקת

גריס איפכא, דלוקחין מהן ביישוב אבל לא בחידושי הראב״ד  גמ׳, שם.) יט

במדבר. ופירש, דביישוב שרי לקנות מהן, לפי שדרכן לחלוק עם בעל הבית 

בחלב וגבינה, ותלינן שמוכר מחלקו. אבל במדבר אסור, דחיישינן שנטל 

 יותר מחלקו.

 


ד״ה מר (כב.) תוס׳ בבבא מציעא ה הקשוגמ׳, אימא מדנפשיה קא מזבין. ) א

אמאי לא אכל מר זוטרא מהפירות שהביא לו האריס, משום שחשש  זוטרא,

לגזל בעל הבית, הא מבואר הכא דתלינן מדנפשיה קא מזבין. ותירצו, 

דסבירא ליה, דדווקא כשמביא האריס מן הבית מותר, דבכהאי גוונא תלינן 

ש מר זוטרא שבשעת שהביא מחלקו. אבל התם שהביא מן הפרדס, חש

החלוקה לא יאמר האריס לבעל הבית שכבר נטל חלק מן המגיע לחלקו, 

 ולא ידע בעל הבית ליטול כנגדו.

בשולחן  ביארגמ׳, לוקחין מהם מפתח הגינה אבל לא מאחורי הגינה. ) ב

(חושן משפט שנח ס״ב), דקאי אמוכרין בטורטני, דאף שמוכרין ערוך 

 ה, אבל לא מאחורי הגינה.בטורטני לא הותר אלא בפתח הגינ

דלא  (בחידושי אגדות),המהרש״א כתב גמ׳, וכתיב יכין רשע וצדיק ילבש. ) ג

כתיב הכי בקרא, אלא כתיב ״יכין וצדיק ילבש״. אלא רישא דקרא כתיב ״זה 

חלק אדם רשע״, ועל זה קאי סיפיה דקרא. והא דדרשוהו אמסור, משום 

קאי אמי שנהרג במשפט, דכתיב בההוא קרא ״ואלמנותיו לא תבכינה״, ו

 ובזמן הזה לא שייך זה אלא במסור שהוא בן מיתה אף בלא בית דין.

לנפשיה, מדקדק בחלוקה ואינו מוותר מחלקו רש״י ד״ה תקיל ושקיל, ) ד

לפירוש הראשון המהרש״א, כלום, לשון אחר מחצה היה נוטל וכו׳. הקשה 

ס האחר לא מה הרויח במה שסילקו, הא היה צריך לאריס אחר, ואם הארי

היה מדקדק כל כך, גם לא היה מדקדק בחלקו של רב חסדא. ולהפירוש 

השני נמי קשה, דאם מעיקרא ירד לאריסות על מנת ליטול מחצה, למה 

סילקו, הא כך התנו ושלו הוא נוטל. ואם התנו שיטול שליש ונטל מחצה 

יס למה סילקו לגמרי, הא שליש מגיע לו בדין. ולכך פירש, שהיה שוקל האר

 באבן קטנה לרב חסדא ובאבן גדולה לעצמו.

דלפי זה כוונת הפסוק, התוס׳ רי״ד, ביאר גמ׳, חד אמר נפשו של נגזל. ) ה

״כי ישל אלוה נפשו״, דהשם גובה מן הגזלן הנפש שגזל מן הנגזל, נפש תחת 

 נפש, כיון שהגזלה חשובה לנגזל כנפשו. 



 

 

 לח

 

 לח

א ואין לו מה לגוזלו. אף על פי שדל הורש״י ד״ה אל תגזול דל כי דל הוא, ) ו

פירש, מפני שדל הוא וממונו חביב עליו ביותר, לכן השם והתוס׳ רי״ד 

 מענישו בנפשו.

גמ׳, אמר רבי יוחנן כל הגוזל את חברו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ) ז

דסוגיין מיירי באדם ד״ה זה בגופו, (נח:) התוס׳ בבבא מציעא כתבו ממנו. 

לו במה לקנות, אבל יש בני אדם שאינם  עני, שפעמים שיש רעב כבד ואין

 חסרים כל כך, ועליהם נאמרו דאונאת דברים חמורה מאונאת ממון.

, (בחידושי אגדות)המהרש״א כתב גמ׳, שהיו מספיקין להם מים ומזון. ) ח

דמשמע, דהיו הכהנים מספיקין מים לגבעונים, דומיא דמזון. והקשה, הא 

דכיון שלא היה להם חלק ונחלה הגבעונים עצמם היו שואבי מים. ותירץ, 

 בארץ, לא היה להם מהיכן לשאוב מים, ולכך הוצרכו הכהנים לספק להם.

בעלי בית הבד שתגרין הן בשמן לוקחין מן נשיהם רש״י ד״ה והבדדין, ) ט

(פ״ה מגניבה ה״ו), פירש באופן אחר, והמגיד משנה זיתים ושמן וכו׳. 

הבד לבעלי הזיתים לעשות  דהבדדין הן בעלי בית הבד, ומשכירין את בית

 ממנו שמן, ואין השמן של הבדדין, ועלייהו קאי האי דינא ולא אנשותיהם.

דאסור לכובס המאירי, ביאר מתני׳, יתר מכאן הרי אלו של בעל הבית. ) י

 ליטול אותם כלל.

הראב״ד מבגד צמר דבר מועט על ידי שטיפה. רש״י ד״ה הכובס מוציא, ) יא

 פירש, דמיירי בכובס צמר.

דאין הדבר תלוי התוס׳ יו״ט, שכיר יום. כתב רש״י ד״ה אצל בעל הבית, ) יב

אם הוא שכיר או קבלן, אלא תלוי במקום עשיית המלאכה, דאם עושה 

המלאכה בביתו הרי אלו שלו, דאין דרך בעל הבית לטרוח להביא דברים 

אלו לביתו. ואם עושה בבית בעל הבית הרי אלו של בעל הבית. אלא 

 א נקטו, דשכיר עושה בבית בעל הבית, וקבלן עושה בביתו.דאורחא דמילת

 

 
דמכאן נלמד, הרשב״א, כתב גמ׳, ובמקום שנהגו להיות שלו לוקחין. ) יג

 שבכל אלו הדברים הולכים אחר מנהג המקומות.

הא הוי שינוי החוזר הראב״ד, הקשה  גמ׳, מאי טעמא קננהו בשינוי.) יד

ן זה גזל וודאי אלא ספק, ולכך בשינוי כל לברייתו, ואינו קונה. ותירץ, דאי

 דהו מותר.

והראב״ד כשמביאין לו בגד לצבוע חותך ממנו וכו׳.  רש״י ד״ה אותות,) טו

 פירש, שתולה על פתחו צמר צבוע להודיע שהוא צבע.

פירש, שהיה מחשב את הג׳ והראב״ד ונוטלן. רש״י ד״ה קפיד עלייהו, ) טז

להטיל הציצית למעלה משלש חוטין למנין שלש אצבעות, שהיה נזהר שלא 

אצבעות בצירוף החוטים הללו, ולא היה מחשב אותם למנין קשר גודל, 

 שהיה מטיל הציצית למעלה מקשר גודל מהבגד עצמו, ללא החוטים הללו.

(פ״ו מגניבה ה״ז) פסק, גמ׳, אמר רב אסי מלא מחט וחוץ למחט. הרמב״ם ) יז

בשו״ע חו״מ סימן (הגר״א דשיעור השיור הוא כמלא משיכת מחט. ותמה 

המגיד שנח סק״ד), דלא הוי כדברי הגמ׳ דשיעורו כמלא מחט ועוד. אמנם 

(שם) כתב, דכוונת הרמב״ם לשיעור המבואר בסוגיין, והא דנקט משנה 

 (בפירקין הלכה יא).דירושלמי ״במשיכת מחט״, הוא לישנא 

גמ׳, אלא שמע מינה מלא מחט וחוץ למחט כמלא מחט, שמע מינה. ) יח

(פ״ו מגנבה ה״ז), דאינו מובן שיעור זה, כיון דיש מחטין ן האזל האבתמה 

ארוכים ואיכא מחטים קצרים. ובשלמא ה״כמלא מחט״ הראשון, בוודאי 

שיעורו לפי המחטים שהדרך לתפור בהם באותו מקום, דהא טעם השיעור 

הוא כדי שיוכל להכניס החוט בבגד. אבל הכמלא מחט הנוסף, אינו תלוי 

שמשתמשין בהם, דהא הדבר תלוי בחשיבות החוט ואין  במידת המחטים

נפקא מינה באיזה מחט נוהגים להשתמש. וכתב, דצריך לומר שהיה להם 

 שיעור מחטים מסוים וקבוע וכוונת הגמ׳ לאותו שיעור. 

(סימן סא),  בים של שלמה כתב גמ׳, כשות וחזיז אין בהם משום גזל.) יט

לכשות. אבל חזיז קשיא, היאך  דהטעם, דהתנא היה דר במקום דאין צריכין

יתכן דלא קפדי, הא וודאי צריכין לה, דהא זורעה. וכתב, דאפשר דמיירי 

 בשחת של ספיח, שאינו חשוב כל כך כתבואה הנזרעת בחרישה.

 (סימן סא),הים של שלמה כתב גמ׳, ומתא מחסיא אתרי דקפדי הוא. ) כ

ל זה. והוכיח דלאו דווקא מתא מחסיא, אלא כל מקום, דבסתמא מקפידים ע

(נח:) איתא, דאכלה חזיז רואין אותה כמה היתה יפה וכמה דלעיל כן מהא 

(חו״מ סימן הטור היא יפה, אלמא דבעי שלומי. וכתב, דמהאי טעמא השמיט 

 שנ״ח) להאי דינא.

מקום בהמות הוא וצריכין למרעה טוב. ביאר רש״י ד״ה מתא מחסיא, ) כא

מיותרת. אלא, דנקטא רש״י כדי דתיבת ״טוב״  (בחידושי אגדות), המהרש״א

 לא לסיים בתיבת ״מרעה״, שהוא אותיות ״רעה״, ולכן סיים בתיבת ״טוב״.

 



 

 


