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  האם מחזיר הדמים ללוקח -מכר טרפות בשוגג 

להחזיר  צריך הטעמים שהמוכר דבר איסורא.  ובו יבואר:

. ג. הדמים את האם מחזיר ,מוכר בשוגג דבר איסור דמים. ב.ה

ד. מי שאינו שומר תורה  נפשו של אדם קצה בהם. באיזה דברים

  האם הוא בגדר נפשו קצה בטרפות. ,ומצוות

  הנידון

מאן דהו זייף חותמות כשרות של מערכת כשרות, והדביקן על אלפי 

עופות. אחת מרשתות המזון הגדולות קנתה מאות עופות אלו, ומכרן 

להרבה אנשים, מהם שומרי מצוות, ומהם שאינם שומרי מצוות. 

ות, ונודע להם הזיוף, תבעו הקונים את המוכר לאחר שאכלו את העופ

  שחזיר להם את כספם. האם חייב המוכר להחזיר את כספם.

  תשובה

 ,הדמיםאת אין צריך להחזיר להם  ,למוכרשילמו אם הלוקחים 

יכולים לעכב את  ,לא שילמועוד אבל אם  .כיון שהיה שוגג

לא בשר שלא לאכול א רק אלו שבאמת מקפידים . אבלהדמים

  ות ונבלות.פואפילו בשעת הדחק אינן נגעלין בטרכשר לעולם, 

  ביאור התשובה

  א"שיטת רשב  -מקור ההלכה 

דהמוכר לחבירו דבר שאסור  ,תניא בברייתא בבכורות (לז, א)

באכילה מהתורה, ולא ידע הלוקח, ונודע ללוקח לאחר שכבר אכלו, 

, או בשר ונמצא טרפה, אם הוא בעל מום כגון בכור שלא ראה חכם

דדברים שנפש האדם קצה בהם, מחזיר  לעזר,אן במעון שבי אומר ר

לו המוכר את הדמים, כגון טרפות נבלות שקצים ורמשים, אבל 

דברים שאין נפש האדם קצה, בהם כגון בכור או טבלים וכדו', אינו 

  מחזיר לו את הדמים, כי נהנה באכילתו, שנפשו לא קצה בהם.

אינו מחזיר  ומקשה הש"ס, מדוע באכל דברים שאין נפשו קצה בהם

להם הדמים, והרי בלאו הכי לא היה למוכר שווי ממון במקח, והיה 

צריך לקברו, ומתרץ הש"ס, דבבכור איירי באבר שיש בו את המום, 

שהיה יכול עכשיו להראות לחכם, ולהתירו, ונמצא שאכילתו הפסידה 

  לו ממון, וכן בטבלים היה יכול לתקנן.

ואי אפשר עכשיו לבדוק את  ולפי זה, באבר אחר של בכור שאכלו,

הבכור כי נאבד שאר אברי הבכור, באמת מחזיר לו את הדמים, כי לא 

  הפסידו.

ויש לדקדק, מדוע בדברים שאין נפשו של אדם קצה בהם מחזיר לו 

את הדמים אם לא הפסידו, והרי נהנה מממון חבירו. אבל הביאור 

אינו חייב בזה, דכיון שהתברר שהיה בכור, הוי מקח טעות, לפיכך 

ממון על קציצת המקח שקצץ עמו, ואין לחייבו אלא מפני שמפסיד 

  א."ממון חבירו, וכיון שלא הפסידו, אין לחייבו. זו שיטת רשב

 ואכלו, שהלוקח אוכל מחבירו ,א"העולה מזה: שיטת רשב

כגון נבלות  ,אם נפשו קצה בהם ,איסור תורה יהוהתברר שה

. כיון שלא נהנה ,את דמיו מחזיר המוכר ללוקחוטרפות וכדו', 

ין מחזיר ללוקח את א , כגון בכור, וטבלין,ואם אין נפשו קצה

  ודוקא אם הפסיד למוכר. .שהרי נהנה ,דמיו

  שיטת חכמים –מקור ההלכה 

א,  וסובר, שגם מוכר בכור, או "אבל תנא קמא (שם) חולק על רשב

ואפילו מחזיר לו המוכר את דמיו,  ,טבלין, אינו משלם, ואפילו שילם

שהפסידו, כגון שאכל את האבר המום של הבכור, או בטבלין שהיה 

  יכול לתקנן.

ת (שם) כשיטת תנא קמא, דתנן במתני' ווהנה סתם משנה בבכור

מה שאכלו אכלו ויחזיר להם  -השוחט את הבכור ונודע שלא הראהו "

מה  -וכן השוחט את הפרה ומכרה, ונודע שהיא טרפה  כו', הדמים

הם יחזירו לו את הבשר, והוא יחזיר  -שאכלו אכלו, ומה שלא אכלו 

" ע"כ. הנה מבואר כשיטת תנא קמא, דגם בבכור להם את הדמים

מחזיר את הדמים. ואין לומר דאיירי דוקא באופן שלא הפסידו, דסתם 

א דברייתא, אלא דצריך טעם תנן, ופשיטא דתנא דמתני' הוא תנא קמ

  מדוע פטור לשלם.

ולהלכה פסקו רבותינו הראשונים כסתם משנה וכתנא קמא, דכל 

מוכר דבר איסור מחזיר דמיו, הלה המה: הרי"ף (בבא בתרא מו, ב 

בדפי הרי"ף), והרא"ש (פסקים, בבא בתרא ו, ד), הרמב"ם (מכירה 

  יף א).טז, יד), והטור (חושן משפט רלד) והמחבר (שם, סע

העולה מזה: לתנא קמא דהלכה כוותיה, המוכר כל דבר איסור, 

ואפילו נהנה האוכל, כגון דברים שאין נפשו של אדם קצה בהם, 

  ואפילו הפסידו, מחזיר לו המוכר את כספו.
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  מחלוקת הראשונים בביאור שיטת חכמים

אלא שצריך באמת טעם, מדוע באכל דבר איסור שאין נפשו של אדם 

חזיר לו המוכר דמיו, והרי הפסיד לו ממונו, ונהנה קצה בהם מ

באכילתו. בשלמא בדברים שנפשו של אדם קצה בהם, ולא נהנה, 

פטור לשלם כי לא נהנה, אבל בדברים שנפשו של אדם אינה קצה 

  בהם, ונהנה, והפסידו ממון מדוע שלא ישלם.

ויחזיר להם וכבר עמד בזה רש"י במתני' דקאי בשיטת חכמים, וז"ל "

כו'" עכ"ל, הנה מבואר ברש"י, לתנא דמתני'  משום קנס .הדמים

הטעם שמחזיר דמים הוא מטעם קנס, שקנסו את המוכר דבר איסור, 

ובזה מבואר מדוע אפילו אכל דברים שנפשו לא קצה ונהנה, מחזיר 

לו דמיו. והיא שיטת רבינו גרשום מאור הגולה, שכתב בבכורות (שם) 

" עכ"ל. וכן כתב דקנסוהו רבנןם. חזיר להם את הדמיויוז"ל "

קצב שמכר טרפה " מדפי הרי"ף) ב ,מו ,בבא בתראהנימוקי יוסף (

  " עכ"ל.דקנסינן ליהלישראל במזיד 

וכתב במחנה אפרים (נזקי ממון סימן ט), דמדברי הרמב"ם משמע 

המאכיל הפועלים וז"ל " )תרומות י, ישחולק על שיטת רש"י, שכתב (

ם משלמין קרן וחומש מפני שהן כשוגגין, ה ,ואת האורחים תרומה

שדמי החולין יתירין מדמי תרומה  ,והוא משלם להם דמי סעודתן

והוא  ."שדבר האסור נפשו של אדם חותה ממנו ,שאכלו

המאכיל את פועליו ואת , ב), דתנן "ותרומות מפורש בירושלמי (

 חכמים אומרים הן משלמין את הקרן ואת כו',אורחיו תרומה 

" ע"כ, ופריך הירושלמי "ולא והוא משלם להן דמי סעודתן ,החומש

" ע"כ, פירוש, דאמר טבלים נפשו של אדם חתה מהן כמאן ,אכלוכבר 

דמקשה, כיון שכבר אכלו, מדוע חייב להם סעודן, ומתרץ, דמתני' 

קאי כמאן דאמר שטבלים נפשו של אדם חתה בהן, ופירשו מפרשי 

קמא דרשב"א בבכורות, דחולק הירושלמי, דמאן דאמר זה, הוא תנא 

על רשב"א, וסובר שלא רק בנבילות וטריפות וכדו' נפשו של אדם 

  קצה בהם, אלא בכל דבר איסור אפילו בטבל וכדו'.

אם כן נתבאר דרך אחרת בביאור מחלוקת חכמים ורשב"א, דגם 

חכמים סוברים כרשב"א שלא שמחזיר מעותיו בגלל קנס שקנסו 

נה מהאכילה, אלא שנחלקו חכמים חכמים, אלא מפני שלא נה

ורשב"א האם נפשו של אדם קצה דוקא בנבילות וטרפות, או מכל 

  דבר איסור.

העולה מזה: לרש"י וסיעתו, קנסו חכמים את המוכר דבר איסור 

להחזיר הדמים, לפיכך אפילו דבר שאינו נפשו קצה מחזיר 

לכן בכל  ,נפשו של אדם קצה בכל דבר איסור ,הדמים. ולרמב"ם

  מחזיר דמיו.דבר 

  אם קנסו בשוגג

ולשיטת רש"י, דקנסו את המוכר דבר איסור, יש לעיין, האם קנסו גם 

במוכר דבר איסור בשוגג. והנה המחבר ביורה דעה (קיט, יג) גם כן 

מביא להלכה שיטת חכמים, דבמוכר כל דבר איסור מחזיר הדמים, 

זיר לו מה שאכל אכל והוא יח" וכתב על דבריו הש"ך (שם, כה) וז"ל

 ,כל פסולי המוקדשיןוף פרק רש"י בבכורות ס ,הדמים. משום קנס

 ,דוקא כשידוע שהיה יודע שהם דברים האסורים ,משמע י זהולפ

ואף  .דאפשר שוגג היה ,לא ,הא לאו הכי ,ומכרן במזיד קנסינן ליה

 ,על גב דנתבאר בסעיף י"ז דטבח אין לו התנצלות לומר שוגג הייתי

מוקי יי נוכן נראה מדבר ,אבל לא להוציא ממון ,אהיינו לענין איסור

מכר  ,שכתב (בבא בתרא מו, ב מדפי היר"ף), המוכר פירות רקפ יוסף

אן" עכ"ל, הנה הש"ך כד ע .קנסינן ליה במזידיפה לישראל טר

פשיטא ליה שבמזיד אין לקנוס, ומוכיח זאת גם מלשון הנימוקי יוסף 

וכן פסק בפשיטות הטורי המובא לעיל, דפסק דדוקא במזיד קנסו. 

זהב (שם, יד), דבשוגג אין לקנוס את המוכר, וכן פסק הפרי חדש 

(שם, ס"ק כב), ומביא ראיה נפלאה מלשון המשנה, דהנה בבכור 

מפורש במשנה שידע שהוא בכור, אלא שלא הראהו לחכם, ודומיא 

דבכור קתני טרפה, משמע דדוקא בטריפה שהיה המוכר יכול לדעת, 

בל בטרפה שהמוכר שוגג בה, לא אמר. וכן פסק בלחם קנסוהו, א

הפנים (יורה דעה קיט, טו), וכן פסק בבית לחם יהודה (יורה דעה 

  קיט, טו).

מבואר  ,ועוד ,הש"ך והט"ז ,העולה מזה: מדברי הנימוקי יוסף

אלא אם מכר במזיד ולא  ,שאין לקנוס את המוכר ,בפשיטות

  במוכר בשוגג.

  ר טריפה בשוגגמחלוקת הסמ"ע והש"ך במכ

אבל יש לחקור, האם מה שפירש רש"י דהוא מטעם קנס, הוא מפני 

שבא לתת טעם לחכמים, מדוע בבכור שאין נפשו של אדם קצה בהם 

מחזיר הדמים, ועל זה בלבד כתב מטעם קנס, אבל במוכר נבלות 

וטרפות שנפשו של אדם קצה בהם, גם חכמים מודים לרשב"א 

ר הדמים, או דלמא, חכמים חולקים שמטעם שנפשו קצה בהם מחזי

לגמרי על רשב"א, וסוברים, שאפילו בדברים שנפשו קצה, אין מחזיר 

הדמים מפני שנפשו קצה, כיון שמכל מקום נהנה, או מפני שסוברים, 

שאין כל כך נפשו של אדם קצה, ולכן מטעם קנס הוא אפילו בנבלות 

  וטרפות.

מכר טריפה בשוגג. דאם ויש נפקא מינא גדולה בחקירה זו, באופן ש

לשיטת רש"י מודים חכמים לטעמו של רשב"א, במוכר טרפות יחזיר 

הדמים אפילו בשוגג, דאף על פי שאין לקנוס בשוגג, אבל נפשו קצה 
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בהם ולא נהנה. ואם חולקים חכמים לגמרי על רשב"א, ואין מחזיר 

  הדמים אלא מטעם קנס, אם כן המוכר טריפות בשוגג פטור.

ה פליגי הסמ"ע והש"ך. דהנה הסמ"ע נתן טעם מדוע מוכר ונראה דבז

ס"ק איסור דרבנן אינו מחזיר דמיו (חושן משפט רלד, ד), וז"ל (שם, 

דבר שאיסורו מדברי סופרים. דדוקא במכשול דאיסור דאורייתא " )ד

קנסוהו, ועוד, דאין אכילת האוכל מחשב לו הנאה, ואדרבה מצער 

ין שאה גג, מא באכילתן אף שהיה שוהוא לו שעבר על איסור דאוריית

" עכ"ל, הנה מביא הסמ"ע שני טעמים באכל איסור דרבנן וק"ל ןכ

מדוע במוכר טריפה מחזיר דמיו: א. קנס. ב. דאין אכילתו מחשב לו 

הנאה. ולכאורה צריך עיון, מדוע הביא שני טעמים, והא הלכה 

טת כחכמים דרק מטעם קנס אסרו, ודוחק גדול לומר דהתכון לשי

הרמב"ם הנ"ל, שהרי לא הביאה בשום מקום, אלא מוכח דסובר שגם 

חכמים מודים לטעמו של הרשב"א בטריפה, אלא שמוסיפים טעם 

  לקנוס בדבר שאין נפשו קצה בהם.

ולפי זה, מוכר טריפה בשוגג מחזיר דמיו, לא מטעם קנס אלא מטעם 

 שנפשו קצה בהם, והביא שני הטעמים, ללמד, דבדבר שנפשו קצה

  מחזיר דמיו, אפילו היה שוגג, דלא מטעם קנס הוא.

אבל הש"ך המובא לעיל פסק הלכה למעשה דמוכר טריפה בשוגג לא 

מחזיר דמיו. ואין לומר דכונתו דוקא בדבר שאין נפשו קצה, דלא 

מחלק בזה, ועוד דמביא את דברי הנימוקי יוסף דאיירי במוכר טריפה, 

ר טריפה בשוגג דאין מחזיר וכן שאר האחרונים שפסקו למעשה במוכ

  דמיו, סוברים כשיטת הש"ך.

העולה מזה: לסמ"ע, המוכר טריפה בשוגג מחזיר את הדמים, 

כיון שנפשו קצה בהם. ולש"ך, אינו מחזיר דמים, כיון דאינו 

  סובר טעם שנפשו קצה, אלא טעם קנס בלבד, ובשוגג לא קנסו.

  שיטת המחנה אפרים, כף החיים, ערוך השולחן 

המחנה אפרים (נזקי ממון, ט) האריך לחלוק על הש"ך, ולהוכיח אבל 

דגם חכמים סוברים את הטעם של נפשו של אדם קצה בהם, לכן פסק 

במוכר בשוגג טריפה, כיון שנפשו של אדם קצה בהם לא מחשב 

הנאה ומחזיר את דמיו. ומוסיף עוד טעם דמחזיר דמיו, על פי 

כמים גם כן סוברים טעם המבואר לעיל בשיטת הרמב"ם, דמבאר, דח

רשב"א מטעם שנפשו קצה, אלא שסוברים, שבכל דבר איסור נפשו 

  קצה, ולפי זה אפילו במוכר בשוגג טבלין יחזיר דמיו.

והאריך בכל זה בכף החיים (יורה דעה קיט, ע"ח), ומסיק שם, 

דהמוכר טריפה בשוגג וקיבל דמים, יכול המוכר לומר קים לי כשיטת 

ערוך השולחן בחושן משפט (רלד, א) פסק, דבשוגג הש"ך וסיעתו. וב

נב) האריך  -אין מחזיר דמיו, אבל בערוך השולחן ביורה דעה (קיט, נ

  לבאר את שיטת הרמב"ם והראשונים הנ"ל, ומסיק דיחזיר דמיו.

העולה מזה: המחנה אפרים סובר שחכמים גם סוברים טעם 

ם. כף רשב"א שנפשו קצה ומחייב במוכר בשוגג להחזיר הדמי

החיים פוסק דיכול המוכר לומר קים לי. יש סתירה בפסקי ערוך 

  השולחן.

  שיטת מהרי"ט בגדר קצה נפשו

ובמהרי"ט אלגזי הלכות בכורות (פרק מח, ב) מביא תמיהת המחנה 

אפרים על הנימוקי יוסף, דכתב במוכר טריפה דיחזיר דמיו רק במזיד, 

בהם, כמבואר  ותמה המחנה אפרים הא טריפה נפשו של אדם קצה

בדברי רשב"א בבכורות (שם), ולאו משום קנס מחזיר דמיו אלא מפני 

שלא נהנה, כמבואר לעל בשיטת הסמ"ע, אם כן מדוע כתב הנימוקי 

  יוסף דמוכר בשוגג אין מחזיר דמיו.

ומתרץ המהרי"ט תמיהת המחנה אפרים בדרך מאוד מעניינת, וראינו 

דיש ליישב  ראה,נעתי דניות ולעלהביא לשון קדשו. וז"ל (שם) "

שהביא הרב בצלאל  ,פי מה שראיתיל ע מוקי יוסףסברת הני

, תב ידדברי התוספות חיצוניות כ (שיטה מקובצת השלם) בשמעתין

שכתבו על דברי רשב"א דקא חשיב נבלות וטריפות מדברים שנפשו 

אמאי הוו דברים שהנפש קצה בהם,  ,וז"ל, תימה ,של אדם קצה בהם

וכן  ,תהא יותר נפש האדם קצה בהם ,תנבלה בשחיטהוכי אם נ

דמיירי שמת  ומר,לש והלא הן טובות וראויות לאכול, וי ,הטריפות

 וונאגאי וטריפה נמי הוי דומיא דשקצים ורמשים, וכה ,במיתת עצמו

ואיזה הוא  ,דקאמר התם )יא, א(יש לפרש בפרק בתרא דהוריות 

ות שקצים ורמשים, ומיהו אוכל נבלות וטריפ ,משומד דסתמו מין הוי

דהתם חשיב יין נסך בהדייהו דהוי סתמו מין, אלמא סבירא ליה  ,קשה

והכא חשיב ליה בדברים שאין נפשו של  ,דנפשו של אדם קצה בהם

דהתם מיירי בנתנסך לפני  ,דיש לחלק ומר,לש אדם קצה בהם, וי

דטריפות דמיירי רשב"א  ,שמאוס יותר עכ"ל. הרי מבואר בודה זרהע

מיירי בטריפה דהוי דומיא דשקצים  ,דנפשו של אדם קצה בהם

שטרפה אותה חית היער  ,ורמשים, וכגון טריפה האמורה בתורה

שהשבר עשה אותה ראויה לכלב דוקא,  ,ושברה אותה ונטתה למות

אי דבכה ),ה"ו( סורותאות מהלכות מאכ 'דרק הר"מ בפ כתבשו כמ

ו של אדם קצה בה כשקצים ורמשים, אבל בשאר ודאי שנפש גוונא,

הוו בכלל  ך,כל שאינם מאוסים כ ,טרפות שהם הלכה למשה מסיני

  ."דברים שאין דעתו של אדם קצה בהם

 ,ועיין בתוספות בפרק אין מעמידין (דף כ"ו ע"ב) ד"ה וחד אמר וכו'"

התוס' חיצוניות הכא,  כתבושו שכתבו בהדיא בההיא דהוריות כמ
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וטריפה שנשברה  ,הוא שמתה מחמת חולי ,ה דהתםדפירוש נבל

ל ע ן,כם , ואםשיין מפרקתה שמתה והולכת דאינה ראויה לאכילה יעו

ם דלא מיירי כי אם באופן זה, דא ,בהא דרשב"א וא הדיןדה כורחך

או שאר טרפות  ,שחיטה דייל נבילה דע לוהכא דאפי נאשאי מ וכא ל

כן בסתם טריפה דקתני  חשיבי כהנהו דנפשו של אדם קצה בהם, ואם

כמו שכלל אותה  ,דלא כלל לה התנא בהדי שקצים ורמשים ,במתני'

רשב"א, מסתמא מיירי בטריפה שאין דעתו של אדם קצה בה, וכיון 

הוא משום  ,ועל כן הא דיחזיר הדמים ,דליכא טעמא לומר דלא נהנה

  " עכ"ל המהרי"טקנס דמכר להם טריפה במזיד

ין נפשו קצה בהם, ובשוגג אין מחזיר הנה מבואר דסתם טריפות א

דמיו אפילו לשיטת הסמ"ע, ולכל הפוסקים דבנפשו קצה מחזיר 

דמיו, אפילו במוכר בשוגג, היינו רק בנבלה מחמת חולי, ובטרפה 

  שאכלתה חיה שעומדת למות ושחטה, ולא בסתם מוכר טריפות.

העולה מזה: למהרי"ט, אין נפשו של אדם קצה בנבלה שמתה 

ולכן  ,יטה, ולא בטריפות של התורה ששחטה כראוימחמת שח

ונפשו של אדם  ,לכל הדעות אין מחזיר הדמים ,המוכרן בשוגג

או בטרפה שאכלתה חיה  ,קצה רק בנבלה שמתה מיתת עצמה

  אפילו מכר בשוגג. -שעומדת למות. ובזה בלבד מחזיר דמים 

  ישוב תמיהת התוס' חיצוניות

לומר דרש"י ותוס' בבכורות  ומכל מקום לעניות דעתי קשה מאוד

סוברים כן, וכן שאר הראשונים שלא חילקו בין נבלה לטרפה, וסתמו 

בזה, והוא דוחק גדול להעמיד את כל דבריהם רק באופן זה, ובדאי 

מדסתמו בזה, פשיטא דסבירא להו דדברי רשב"א איירי בכל טריפה 

  וכל נבלה.

בה נבלות וטרפות לכן נראה לעניות דעתי, דסובר רשב"א, שכיון שהר

הן חולות ועומדות למות, לכן נפשו של אדם קצה מכל שם נבלה ושם 

טרפה, ואין צורך שידע האדם איך נתנבלה ואיך נטרפה, אלא בזה 

שיש עליה שם נבלה ושם טרפה, והרבה מהן חולות ונוטות למות 

וכדו', כבר נפש האדם קצה בשם נבלה ושם טריפה, והוא דבר 

  .שהחוש יעיד על כך

שכיון שיש הרבה  ,העולה מזה: החולקים על המהרי"ט סוברים

, וכן טרפות, לכן נפשו של או נטו למות שמתו מיתת עצמן,נבלות 

  אדם קצה בכל שם נבלה ושם טרפה.

  גדר נפשו של אדם קצה במי שאינו שומר תורה

ויש לברר, מה הדין במי שאינו שומר תורה ומצוות, שקנה בשר 

טריפה, האם אמרינן ביה דנפשו קצה  בהכשר, והתברר שהיה

  מאכילת נבלות וטריפות. 

והנה, מי שאוכל בשר ללא הכשר כלל, כשאין בידו בשר אחר, ואפילו 

רק באקראי כגון שנוסע לחו"ל, או בשעת הדחק שאין לו בשר אחר 

לאכול, בודאי אין נפשו קצה בהם, ואין יכול לטעון שיחזיר לו דמיו, 

שמקפיד לאכול רק בשר כשר, ובשום פנים  אלא מטעם קנס. אבל מי

ואופן לא יאכל בשר שאינו כשר, הוא בכלל נפשו קצה בהם, ואף על 

פי שאינו שומר תורה ומצוות, מכל מקום לענין הכשר הוא מקפיד, 

ובזה נפשו קצה, שהרי חזינן שאפילו בשעת הדחק גדול שאין לו בשר 

א הכשר אם כן נפשו אחר לאכול, מעמיד על עצמו ואינו אוכל בשר לל

  קצה בזה ואינו נחשב הנאה. 

ואין צריך לומר, שמי ששומר תורה ומצוות, אבל מסתפק בהכשר 

פשוט שיש בו הרבה מן המכשולות, בודאי הוא בכלל נפשו קצה 

  בהם, אלא שטועה, וסובר שהכשר הפשוט גם כן טוב.

העולה מזה: מי שאינו שומר תורה ומצוות, אבל מקפיד מאוד 

רק בשר כשר, ואפילו בשעת הדחק גדול, שאין לו בשר  לאכול

אינו אוכל  ,שאין לו בשר כשר ,אחר, ואפילו בשמחת מרעות

עמהם, הוא בכלל נפשו קצה בבשר טריפה, אבל אם בשעת דחק 

  . בהם אינו בכלל נפשו קצה ,גדול אינו מקפיד

  פסק דין בנידון דידן

דהנה כבר נתבאר  לאחר שנתבאר לנו כל הנ"ל, נבוא לנידון דידן.

דבמוכר טרפות ונבלות בשוגג, באנו למחלוקת גדולה, אם אמרינן 

שכיון שנפשו של אדם קצה בהם מחזיר דמיו. דשיטת הש"ך וסיעתו 

דאין מחזיר דמיו, ושיטת הסמ"ע וסיעתו דמחזיר דמיו. ויש עוד 

להוסיף, דלפי המהרי"ט הכל מודים בסתם טריפות, שאין נפשו של 

וכן יש להוסיף את שיטת הרמב"ם, שלעולם נפשו  אדם קצה בהם.

של אדם קצה בכל דבר איסור. ולמעשה בודאי הוא ספיקא דדינא, 

  ואם הלוקח כבר שילם, אין המוכר מחזיר לו דמיו. 

אבל אם לא שילם, יתכן שיכול הלוקח לומר קים לי כהרמב"ם 

וכשיטת הסוברים דבטריפה נפשו של אדם קצה ואינו משלם, ואפילו 

אינו שומר תורה ומצוות אבל הוא מקפיד מאוד לעולם לא לאכול 

בשר לא כשר. אבל אלו שאוכלים לפעמים בשר שאינו כשר, ואפילו 

רק בשעת דחק גדול, ובקראי, אינם בכלל זה, וחייבים לשלם, ואינם 

  יכולים לטעון קים לי, דנפשם אינה קצה בנבלות וטריפות. 
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  העוליםדינים 

המוכר כל דבר איסור, ואפילו נהנה האוכל, כגון דברים   .א

שאין נפשו של אדם קצה בהם, ואפילו הפסידו, מחזיר 

 .לו המוכר את כספו

, לפיכך אפילו חכמים קנס הוא לרש"י וסיעתו, והטעם,  .ב

נפשו  ,דבר שאינו נפשו קצה מחזיר הדמים. ולרמב"ם

  מחזיר דמיו.דבר לכן בכל  ,של אדם קצה בכל דבר איסור

מבואר  ,ועוד ,הש"ך והט"ז ,מדברי הנימוקי יוסף  .ג

אלא אם מכר במזיד  ,שאין לקנוס את המוכר ,בפשיטות

 ולא במוכר בשוגג.

לסמ"ע, המוכר טריפה בשוגג מחזיר את הדמים, כיון   .ד

שנפשו קצה בהם. ולש"ך, אינו מחזיר דמים, כיון דאינו 

סובר טעם שנפשו קצה, אלא טעם קנס בלבד, ובשוגג 

 לא קנסו.

המחנה אפרים סובר שחכמים גם סוברים טעם רשב"א   .ה

ם. כף שנפשו קצה ומחייב במוכר בשוגג להחזיר הדמי

החיים פוסק דיכול המוכר לומר קים לי. יש סתירה 

  בפסקי ערוך השולחן.

למהרי"ט, אין נפשו של אדם קצה בנבלה שמתה מחמת   .ו

ולכן  ,יטה, ולא בטריפות של התורה ששחטה כראוישח

ונפשו  ,לכל הדעות אין מחזיר הדמים ,המוכרן בשוגג

או בטרפה  ,של אדם קצה רק בנבלה שמתה מיתת עצמה

שאכלתה חיה שעומדת למות. ובזה בלבד מחזיר דמים 

  אפילו מכר בשוגג. -

שכיון שיש הרבה  ,החולקים על המהרי"ט סוברים  .ז

, וכן טרפות, לכן או נטו למות שמתו מיתת עצמן,נבלות 

 נפשו של אדם קצה בכל שם נבלה ושם טרפה.

את אין צריך להחזיר להם  ,למוכרשילמו אם הלוקחים   .ח

 ,לא שילמועוד אבל אם  .כיון שהיה שוגג ,הדמים

רק אלו שבאמת  . אבליכולים לעכב את הדמים

ואפילו לא בשר כשר לעולם, שלא לאכול א מקפידים

  ות ונבלות.פבשעת הדחק אינן נגעלין בטר

  

  

 חכמה וגליונות איש חסד היהגליונות משך 
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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