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הא ביום חייב דקלא אית ליה. כתב תוס׳ ד״ה נפרצה בלילה, בתוה״ד, ) א

דרישא דנעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה, לא איירי דוקא המהרש״א, 

והיינו משום דמיירי דיצאה בפתיחת הדלת, וליכא קלא למילתיה  בלילה,

ופטור אף ביום כיון דנעל כראוי. אבל בנפרצה, דאיירי בנפילת הכותל דאית 

 ליה קלא, צריך לאוקמי בלילה.

(נב.) גבי בור לעיל דקאמר  הפני יהושע, לשמואלהקשה  שם.בא״ד ) ב

התוס׳ בד״ה בכדי, שנתגלה דהראשון פטור עד שיודיעוהו וכדפירש התם 

דאינו סומך אשמיעה לחוד, אמאי הכא מחייבינן ליה מסתמא מטעמא 

דוודאי שמע. ותירץ, דנפרצה דהכא אית ליה קלא טפי מנתגלה הבור 

 דהתם, משום שראו גם כן את הבהמה יוצאת מן הדיר לאחר שנפרצה.

אי נמי בלילה אפילו נודע לו שנפרצה ויצתה הבהמה אין לו בא״ד, ) ג

(סימן שצו) כתב, דהטעם דאין צריך לחזר אחריה בלילה, והטור לטרוח. 

(סימן קכב), דכיון דחיוב בחידושי הגרנ״ט משום שהוא אנוס. וביאר 

(צג:) דשומר חנם פטור היכא  בבבא מציעאשמירתו כדנטרי אינשי, ומצינו 

  נשי, הוא הדין הכא.דנטר כדנטרי אי

קצת תימה דר״י דריש לעיל ולא ישמרנו לזה תוס׳ ד״ה רבי יהודה היא, ) ד

דלא קשיא, דהא תלמיד הר׳ פרץ, בשם השיטה מקובצת ולא לאחר. כתב 

לא אתא האי מיעוטא ד״ולא ישמרנו״ אלא למעט קרן תמה, דלא נילף לה 

והפני מועדת.  מקרן מועדת. אבל וודאי שן ורגל דמועדין, הוו בכלל קרן

כתב, דמכל מקום קשיא, דכיון דחידוש הוא שחידשה תורה, דתם יהושע 

 .דמסברא איפכא מסתבראחייב לשלם בשמרו שמירה פחותה, ומועד פטור, 

ואין לומר בו אלא חידושו במאי דגלי לן קרא דפטור משמירה מעולה, 

אלא נילף  דהיינו קרן מועדת. אבל שן ורגל, אף דמועדין הן לא נילף מקרן,

אך לפי שיש  בקל וחומר מקרן תמה, דבעי שמירה מעולה כפי הסברא.

 ״.קצת תימה״תוספות בלשון הלכך כתבו  ,סברא להךמקום לדחות 

דאף המהר״ם שיף, אי נמי השוה הכתוב הכורה לפותח. כתב בא״ד, ) ה

דפותח שמצאו בכיסוי רעוע מאד, נמי לא החמירו עליו לכסותו בכסוי טוב 

מקום בהא לא דברה תורה ״כי יפתח ולא יכסנו״, דהא לא מיקרי  יותר. מכל

פתיחה כלל. ואף אם הניח הפותח כך פתוח, נמי פטור דלאו מידי עביד. 

אבל אם כסהו הראשון כראוי שיכול לעמוד ברוח מצויה, אפילו אם תמצי 

לומר דלא סגי בהכי, סברא הוא, שהפותח חייב כשהניחו פתוח, ועלה נמי 

 יכסנו״, הא כסהו כעין הראשון פטור. קאי א״ולא

במהדורא  המהרש״אכתב דכאן קרא לא כתיבא בה.  לאו משוםגמ׳, ) ו

״ דהוי כפילות לשון. עוד כתב, לאו משוםדיש למחוק תיבות ״בתרא, 

 אן.צאן״ יש לגרוס דכדבמקום תיבת ״ד

המהרש״א במהדורא בתרא, ביאר  גמ׳, וקמ״ל דשן ורגל דמועדין נינהו.) ז

בה, דאכתי ניתני שור, וכגון שהזיק בשן ורגל, ואמאי נקט צאן. דהוקשה לר

ועלה קא משני, דאגב קא משמע לן דשן ורגל מועדין מתחילתן, ולהכי נקט 

צאן לומר דאיירי במקום שמעולם לא נזכר תם אצלו, ואין שייך בו חילוק 

 בין תמות למועדות בשום צד. 

כתב ייב בדיני שמיים. גמ׳, ד׳ דברים העושה אותן פטור בידי אדם וח) ח

דהא דחייב בידי שמיים, הוא בד״ה וחייב בדיני שמיים, (נג.) רש״י בגיטין 

 החזון אישפורענות לשלם לרשעים שנתכוין להפסיד את ישראל. וביאר 

(סימן ה׳ אות ד׳), דאין כוונתו דאסור לעשות כן, והעושה כן עבירה היא 

הכא (פ״ו בירושלמי וכדמוכח  בידו, אלא דאינו יוצא ידי שמיים עד שישלם,

, דחייב בידי שמיים היינו דחייב להשיב, ולענין המאיריה״א). וכן כתב 

איסור, אף מה שפטור מדיני שמיים יתכן שיש בו איסור, ומנאן, משום שכל 

 שחייב בדיני שמיים הרי הוא פסול לעדות כגזלן, עד שישיב.

(חו״מ הש״ך קסבר גרמא בנזקין פטור. דקדק רש״י ד״ה פטור מדיני אדם, ) ט

, דאף בגרמא איכא פלוגתא, קסברד), דמוכח מדכתב ״סימן שפו ה״א סק

בד״ה (כו:) ובתוס׳ לעיל (ק.) אף בגרמא חייב. לקמן ומאן דדאין דינא דגרמי 

 כתבו, דבגרמא לכולי עלמא פטור.קדם 

 

 
כו.),  בבבא בתרא(יוסף הפורת כתב גמ׳ אלא דמטיא ברוח שאינו מצויה ) א

דמשמע מהכא, דהוא הדין לכל דיני אש, דהיכא דברוח מצויה חייב בדיני 

אדם, ברוח שאינה מצויה חייב בדיני שמים. אבל כתב, דשמא חייב בדיני 

 שמים,  דווקא בכופף קמתו של חבירו, דעביד מעשה בממון חבירו.

יאו וכו׳. כתב וי״ל דוודאי אי כפתו והבתוס׳ ד״ה אילימא, בתוה״ד, ) ב

(פ״ג מרוצח ה״י), דכפתו הרמב״ם (מצוה נו, י), דמדכתב המנחת חינוך 

בחמה, פטור בדיני אדם בסוף חמה לבוא. משמע, דאפילו הזיזו  והניחו
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ממקומו. וכדי ליישבו מקושיית התוס׳ בעינן למימר, דסבר, דאשו משום 

לאשוויי  חיציו מהני לחייבו בנזקין, אבל פטור ממיתה, דלא מהני ליה

שתירץ את קושיית התוס׳, הרא״ה, בשם השיטה מקובצת כרוצח. וכן כתב 

דשאני מיתה מנזיקין, דבנזיקין מחייב על גרמתו, כיון דהוי גירי דיליה, 

ומיתה ליכא לחיובי אגרמתו למישווי רוצח אלא בגוונא שהזיק בגופו או 

 בכחו.

דתוס׳ מהר״ם, הוההיא דאתקיל עליה בדקא דמיא. כתב בא״ד, בתוה״ד, ) ג

קצרו, דמבואר התם, דלא פטרו אלא כשמת בכח שני, אבל בכח ראשון הוי 

כאילו המיתו בידים. ולכך מדמהו לזורק חץ ותריס בידו, אפילו קדם ונטלו 

הוא פטור, דבשעת זריקת החץ לא היה ראוי להמיתו מחמת התריס, ואין 

 לחייבו אכח שני דהיינו נטילת התריס, דהוא גרמא בעלמא.

החזון איש וי״ל דשאני התם שאין הארס עדיין בעולם. ביאר בסוה״ד, ) ד

(סימן יד אות ט), דהאי טעמא מהני, דלא אמרינן דליצטרף כח הנחש עם 

כח האדם. כמו הולכת האש על ידי הרוח. וכתב, דפטור זה מהני לקטלא, 

 אבל בנזקין חייב, דלא בעי כח אדם.

(דיני שבת סי׳ כז) הא עדיין יקשה למאן דאמר האמרי בינה  הקשהשם, ) ה

דשיסה  ד״ה תפשוט,(שם)  תוס׳(כג:) דארס נחש בין שניו עומד, וכתבו  לעיל

 היינו הכניס ידו לפי הנחש, ולכולי עלמא פטור, אפילו להאי מאן דאמר. 

הברכת והוא לא שלח את הבערה. הקשה רש״י ד״ה טמון איתמר, ) ו

א פירש רש״י רבותא גדולה מזו, דאפילו אם (סימן ב׳ א׳), אמאי לשמואל 

המבעיר בעצמו עשהו טמון נמי פטור בדיני אדם, דבוודאי דבכהאי גוונא 

פטור, דמכל מקום הוי טמון באש. ותירץ, דאף שהתורה פטרה טמון באש 

היינו דווקא בידי אדם, אבל חייב בדיני שמיים, ועל כן לא מצי לפרש דהוא 

שמיים על עצם ההבערה אפילו שהיה טמון  המבעיר, דהרי חייב בדיני

 קודם, ואנן קאתינן למימר דאיכא חיוב בידי שמיים על מה שעשאה טמון.

וכ״ת פטור מדיני אדם משום שלא ידעינן ד, ״תוס׳ ד״ה ממונא, בתוה) ז

(בתוס׳ ד״ה אלא המהרש״א במהדורא בתרא שהם עדי שקר. הקשה 

אדם. ותירץ, דאתי לחבריה), הא פשיטא דבלא ידעינן פטור בדיני 

כתב, דכוונת התוס׳, דהוא הפני יהושע לאשמועינן דחייב בידי שמיים. אבל 

 מודה ששכרם בכדי שיעידו לו כך, אלא שטוען שדבריהם אמת.

הפני כגון שאין לחבריה וכו׳. כתב ד, ״תוס׳ ד״ה אלא לחבריה, בתוה) ח

הם דהוא הדין דאין לעדים מה לשלם. דאי לאו הכי, מוטל עלייהושע, 

 החיוב לשלם, ואפילו בהודאת עצמם נאמנים על עצמם וחייבים לשלם.

 

 
הפני בהוציאה לגוזלה איירי מתני׳. הקשה ד, ״תוס׳ ד״ה פשיטא, בתוה) ט

צח.), דמהכא משמע דרצונו לומר, דבגזלוה על מנת לאבדה  לקמן(יהושע 

(שם) בגוזל מטבע מחבירו ומטילו לים חייב משום גזילה, לקמן פטור. ואילו 

ואפילו גזל כדי לאבדו. ותירץ, דהא דפטור כשנוטלה על מנת לאבדה, היינו 

במה שהזיקה הבהמה לאחרים, אבל בגוף הבהמה נתחייב, דומיא דזרק 

 א) נסתפק בדבר זה.״(חו״מ שצ״ו סקדהש״ך מטבע לים. וכתב, 

(אות מז), הקובץ ביאורים יו שמירה. הקשה דלא קיבל עלבא״ד, בתוה״ד, ) י

אמאי לא יתחייב בשמירה בעל כרחו, דומיא דשומר אבידה, וממילא 

יתחייב אף בכחשא דהדרא. ותירץ, דאף שומר אבידה פטור בכחשא 

דהדרא, משום דחיוב שמירתו משום דכתיב ״השב תשיבם״, ובכחשא 

(ח״ב הפרי יצחק ודהדרא דמצי לקיים מצוות השבה, פטור מלשלם יותר. 

סימן סב) כתב, דשומר אבידה צריך משיכה או הגבהה כדי להתחייב מדין 

שומר, דאם רואה אבידה ולא הגביה אותה עובר ב״לא תוכל להתעלם״, 

אבל אינו חייב בשמירתה. ולפי זה, גזלן שבא לידו בתורת גזילה, לא היתה 

הקצות כיח המשיכה אדעתא דהשבה, וממילא לא נעשה שומר כלל. וכן הו

 (סימן שנ״ד ב׳), מתוס׳ דידן, דגזלן לא קיבל עליו שמירה.החושן 

כתבו, דבבהמה שהוכחשה ד״ה ושור (מב:) בתוס׳ בגיטין  שם.בא״ד, ) יא

אצל השומרים בכחש דהדר, איקרי שבת ולא נזק, וכיון דליכא שבת 

, כיון שפחתו דמי דשור בהכי, אינו ר׳ חיים כהןבבהמה פטורין. ולדעת 

(סימן שז, ג), הקצות החושן בכלל שבת אלא מכלל נזק הוא, וחייבין. וכתב 

דתוס׳ דידן סברי כר׳ חיים כהן, ומשום הכי מחייב הכא בבהמה בכחש 

 דהדר.

ואין לומר דמתחייבי לפי שאינן יכולין לקיים בה מצוות בא״ד, בתוה״ד, ) יב

א), אמאי יפסידו ״(סימן ו סקהחזון איש השבה דמשתלם מגופו. הקשה 

הבעלים, הא שמרוהו כראוי ואנוסים הם בהא דגזלוה. ותירץ, דאין לבעלים 

הפסד בדבר, שהרי אי מחייבינן ליה, מחוייב הגזלן לשלם להם, (דיחזור 

הקנס לגזלן וראוי לקונסו לשמור בשביל הבעלים, אף דמעיקר הדין ליתא 

 סיד לבעלים לא יוכל לקיים חיוב השבה).עליה חיוב שמירה, דאילו יפ

אבל אין לפרש דחייב מטעם אש וכו׳. ביאר תוס׳ ד״ה המעמיד, בתוה״ד, ) יג

א), דשאני מאש דחיציו, כיון דלבהמה יש בחירה ״(סימן ב׳ סקהחזון איש 

עצמית אם לאכול או לא, ומקרי כח כחו, וליכא למילף הא אלא מאש 

ובחידושי רבי שמעון שקאפ אות מח). ( הקובץ ביאוריםדממונו. וכן ביאר 

בד״ה (בעמוד א) התוס׳ לעיל (סימן כב) ביאר, דלא דמי להא דכתבו 

, דלקחו וכפתו לפני ארי חייב כאש, למאן דאמר אשו משום חיציו. אילימא

דדווקא היכא שעשה מעשה בדבר הניזק לקרבו אל הבהמה חייב על מעשה 

בר הניזק אף דהוי רוח הבהמה משום אש, אבל כשמביא הבהמה אל הד

מצויה, חידשה תורה דהוי כבעל הבהמה שחייב כשן ורגל, דאין על הבהמה 

 דין אש ופטורה ברשות הרבים.

גמ׳, אמר ליה אביי לר׳ יוסף הכישה אמרת לן ולסטים נמי דהכישוה. ) יד

(פ״ד מנזקי ממון ה״ג), המעמיד בהמת חבירו על גבי קמתו הרמב״ם כתב 

ב לשלם מה שהזיק, וכן אם הכישה וכו׳. והשיג עליו של חבירו, המעמיד חיי

דהראב״ד מפרש, הלחם משנה, דכל שכן בקם לה באפה. וביאר הראב״ד, 

דהא דאמר אביי לר׳ יוסף, הכישה במקל אמרת לן, לא פליג אמאי 

דאמר לו אביי  בד״ה הכישה, רש״ידאוקמוה בדקם לה באפה, וכדפירש 

ולא קם לה באפה, דהוי גרמא  דאין הפירוש כך, אלא הכישה בדווקא

בעלמא. אלא, דאביי קמתמה לר׳ יוסף, את אמרת לן חידוש יותר גדול, 

דלא מבעיא קם לה באפה, אלא אפילו הכישה, דאינה משיכה מעלייתא, 

וגם לא גרם לו ההיזק בהחלט,  חייב, וכל שכן קם לה באפה. ועיין באות 

 הבאה. 

מת סברא פשוטה היא, הוסיף לבאר, דבאובחידושי הגרע״א  שם.) טו

דלעניין גרמי יותר חייב בקם לה באפה, דאי אפשר לה לילך למקום אחר. 

אלא דמכל מקום לענין קנין משיכה ודאי לא מהני. ואם כן, מתחילה 

תירצה הגמ׳ דמתניתין מיירי בקם לה באפה, והיינו, כדי שתאכל מקמת 

ו אפילו בלסטים חבירו, וקא משמע לן דהוי מזיק, דמטעם גזלן ליכא לחייב

דמכוונין לגזילה, דהא לא הוי קנין. ודחאה אביי, הכישה אמרת לן, דהיינו, 

 ,פשיטא דחייב מדין מזיק, אלא הכישה אמרת לן דגם קם לה באפה היה

 תיןמתניא אףבהכישוה, דאי בקם לה באפה קשה  ל כרחךולסטים נמי ע

 ,רי בקמהליכא לתרץ דמיי ם כןוא ,מיירי בהכישהועל כרחך פשיטא, 

דקא  לא על כרחךגבי לסטים דמכוונין לגזול דחייב מדין גזלן, א הדתיפוק לי

דקם  א משמעדק ד״ה פשיטא, תוס׳ דכתבואו כ ,דמשיכה הוי קניןמשמע לן 

 ברשות גזלן גם לענין נזקין.

ואשמעינן מתני׳ דהקישה במקל זו היא רש״י ד״ה ולסטים נמי דהכישוה, ) טז

 בקדושיןמאי קא משמע לן, הא ברייתא היא הפני יהושע, משיכה. הקשה 

, כיון דהתם במתניתין(כב:) לגבי משיכה. ותירץ, דאכתי אתי לאשמועינן 

ברייתא היא. אלא דהקשה, דהעיקר חסר מן הספר דהא לא קתני בהדיא, 



 

 
 

 

 ג

, משמע שפיר דלא נטלוהולא  הוציאוההכישה במקל. ותירץ, דמדנקט 

חמתו דלהוי משיכה. והא דלא נקט בעינן משיכה ביד, וסגי בהא דאזלה מ

הכא ״קורא לה והיא באה״ כדקתני התם, משום דהכא אגב גררא דקם לה 

באפה דחיוב מזיק, נקט נמי דהכישה במקל, חשיב מזיק. מה שאין כן בקורא 

 לה והיא באה, אף דמהני למשיכה, אבל לא חשיב מזיק, דהוי גרמא.

י וכו׳ לפי שקל להבין. לגוזלה מיירתוס׳ ד״ה ולסטים נמי שהכישוה, ) יז

דלא מיירי הכא כעין הכישה דגבי מעמיד, דרב מתנה המהרש״א, ביאר 

אמר רב, שהכישה על קמת חבירו, וחייב מדין מזיק. דאם כן אמאי נקט 

לסטים, הא אחר נמי חייב. אלא מוכרח דמיירי במתניתין בהכישה על מנת 

מתניתין לאו דווקא לגוזלה, ומאליה הלכה לקמת חבירו. ולפי זה, רבותא ד

במעמיד, אלא הוא הדין בגוונא דליסטים משכוה, דחייבים מדין גזלנים. 

. בתוס׳ רבינו פרץונקט מעמיד, לאפוקי דקמה באפה שפטור. וכן מבואר 

איכא למימר, דאף דינא דרב מתנה אמר רב,  דלרש״יכתב,  והמהר״ם שי״ף

על מנת לגזול וחייב דמעמיד בהמת חבירו על ידי הכשה חייב, מיירי במכיש 

מדין גזלן. והא דהקשה המקשן פשיטא שגזלנים חייבים באחריות, לא חשש 

והפני יהושע  והמהרש״ל המהר״ם שיףהתרצן לתרץ, לפי שקל להבין. 

דמנלן דגזלן חייב  לעיל בד״ה פשיטא,ביארו, דכוונתם, כמו שהקשו 

הר״א בשם  פירשהשיטה מקובצת באחריות אפילו לגבי חיוב אונסין. אמנם 

דכוונת התוס׳ משום דקא משמע לן דהכשה משיכה, היא מגרמישא, 

 כדפירש רש״י.

ואזלי בעלים ומשתעו דינא בהדי שני  רש״י ד״ה אלא תחתיו דשומר,) יח

אמאי לא כתב, ואזיל ניזק ומשתעו בהדי שני, הפני יהושע, וכו׳. הקשה 

בעלים״. והבעלים פטורים, וכדמשמע פשטא דלישנא ד״כולן נכנסו תחת ה

ותירץ, דחזינן מהכא דסבירא ליה לרש״י, דלעולם יכול הניזק לתבוע 

מהבעלים, ואינם יכולין להשתמט ולדחותו אצל השומר. ואם כן הא דנקט 

״נכנסו תחת הבעלים״ בהכרח איירי שלא בתביעת הניזק, אלא בתביעת 

 הבעלים אחר ששילם לניזק, וקאתי לתבוע מהשומרים.

מאי ענין האי סוגיא הפני יהושע, הקשה ידה וכו׳. גמ׳, איתמר שומר אב) יט

לכאן, אלא בפרק אלו מציאות הוה ליה לאתויי. ותירץ, על פי המבואר 

(נז.), דבבעלי חיים, כיון דנקטי להו ניגרא ברייתא, בעינן נטירותא  לקמן

יתירא ואפילו לדעת רבה, ואתי שפיר, דאתי לאשמועינן דבבעלי חיים בעינן 

 פי.שמירה מעולה ט

 הקשה גמ׳, ר׳ יוסף אמר כשומר שכר דמי בההיא הנאה דלא בעי וכו׳.) כ

מד.), דאי הכי כל שומר חנם ליחשיב כשומר שכר, (בשבועות  הריטב״א

מאחר דמצווה לנער בגד, ומיפטר מליתן פרוטה לעני בההיא שעתא. ותירץ, 

 דהניעור לא חשיב מצווה, אלא דחייב בו מדין שמירה שקיבל עליו בפירוש.

אמאי חשיב שומר שכר מחמת כן, הא הדרכי דוד, הקשה גמ׳, שם. ) כא

יכול לומר, דגם בלא האבידה לא היה נותן צדקה, ואף דהיה מפסיד שכר 

המצווה לעולם הבא, אין סברא דמשום הא חשיב שומר שכר בעולם הזה. 

(ח:),  בבבא בתראותירץ, דכיון דקיימא לן דממשכנין על הצדקה כמבואר 

אם כן אלמלא מצוות אבידה היו כופין אותו על הצדקה, ואף דבשאר 

מצוות עשה נמי כופין עד שתצא נפשו, ומאי טעמא נקיט צדקה, התם 

 אפשר לקיים בממון של אחר על ידי שאלה.

נראה לבאר, דשומר חנם לא [גמ׳, כיון דרחמנא שעבדיה בעל כרחיה. ) כב

, בלא שום סיבה המכריחתו, במרצונו הטואיקרי אלא כשעושה השמירה 

ומשום הכי לא חייבתו התורה בחיובי שומר שכר.  אולם הכא, שמוכרח 

לשמור ממצוות התורה, אינו עושה כן מחמת רצונו הטוב, הלכך נפלה 

 הסיבה לפטרו מחיובי שומר שכר]. 

הר״ן  ודווקא בשעה שמתעסק בה. דעתד, ״תוס׳ ד״ה בההיא, בתוה) כג

דהעוסק במצווה פטור מן המצווה אף דיכול לקיים  יא. מדפי הרי״ף),(סוכה 

 .הראב״ד בשם הרשב״א(או״ח לח, ח). וכן כתב הרמ״א  שתיהן. וכן פסק

אמאי לא הפני יהושע, כגון שוטחה לצרכה וכו׳. הקשה בתוה״ד, ) כד

מפרשי בפשיטות דפטור מן המצווה בשעה שמוצאה שמתעסק בה לקחתה 

עינן, שאף בזה ששוטחה דאינו תחת ידו. ותירץ, דהיא גופא אתי לאשמו

(חו״מ  ובגליון הגרע״אאלא מתעסק בשמירתה, מיקרי נמי מתעסק במצווה. 

סימן שנג בש״ך אות ח) כתב, דתוס׳ כתבו כן בדווקא, משום דסבירא להו, 

דאותה פרוטה שנפטר בשעת המציאה, לא מהני לאשווי כשומר שכר, 

 ר מפרוטה.ודוקא השטיחה וניעור, שדורש זמן רב ושווה יות

לכך נראה דרבה לא יעמיד כלל  (בנמשך לעמוד הבא)בסוה״ד, ) כה

דהוי כאילו המהר״ם, פלוגתייהו וכו׳, ופלוגתייהו בדשמואל וכו׳. ביאר 

התנה עמו שאם יאבד המשכון, דאינו אלא קתא דמגלא אבד כל מה 

שהלוה עליו, אף על גב דאינו אלא שומר חנם. ולפי זה צריך לומר, 

ני המלוה על המשכון שומר שכר הוא, אתיא דווקא כר׳ דמתניתין דקת

עקיבא, ומיירי בכהאי גוונא שנתן לו למשכון קתא דמגלא והלוה עליה 

 אלפא זוזי. ואכתי הקשה אלישנא דמתניתין דקתני ״שומר שכר״.

 

 
(סימן ד), דכל שכן כל היום. והא הרא״ש כתב גמ׳, החזירה בצהרים. ) א

א, דאף דמצוי לפעמים שחוזר לביתו בצהרים, לא דנקט ״צהרים״ לרבות

(סימן י׳) כתב, דהשתא שהשתנו הזמנים, והים של שלמה חשיב השבה. 

ודרכם של אנשים לחזור לביתם בצהריים, הוי השבה, ואף שאין לנו לחלק 

מעצמנו ולומר דהשתנו הזמנים, שאני הכא דכל הטעם הוא מחמת דלא 

 שכיחא, והשתא שכיחא.

השיטה היא סיפא דברייתא דלעיל. ביאר ד, ״עולם, בתוהתוס׳ ד״ה ל) ב

דהוקשה לתוס׳, דילמא חייבים בפשיעה כשומר חנם, ועלה מקובצת, 

תירצו, דסיפא דברייתא דלעיל היא דקאי אגניבה ואבידה. והקשה השיטה 

קדייק, דמשמע לעולם  דלעולםמקובצת, דקושיא מעיקרא ליתא, דלישנא 

 .לעולם״חייב ואפילו בגנבה ואבידה. ותירץ, דהתוס׳ לא גרסי ״

בשם רבותיו, דדבר זה שאנו המאירי כתב גמ׳, מודינא לך בבעלי חיים. ) ג

פוטרין בשחרית הוא אף בבעלי חיים. והא דמודינא לך וכו׳, היינו לגבי דאף 

בשומר חנם ליתחייב בנגנבה מביתו משום דהוי כפשיעה. אבל דעת 

(פי״א מגזילה ואבידה הט״ו), שאף בהחזירה שחרית למקום הרמב״ם 

(כאן אות ות הגר״א בהגהשיראנה חייב עד שיכניסנה לרשות בעלים. וביאר 

 .ההואא), דגרס בגמרא 

אם כן ליבעי השבה מעליא ליד הבעלים הפני יהושע, הקשה גמ׳, שם. ) ד

ממש. ותירץ, דשאני השבת אבידה דריבתה בו תורה השבות הרבה, וכרבי 

 אלעזר בסמוך.

אי הכי, בבעלים גופיה נמי נימא הכי לענין הפני יהושע, הקשה גמ׳, שם. ) ה

הבהמה מביתו פעם או פעמיים וחזרה, דיצטרך לשומרה  נזקין, דאם נאבדה

בשמירה מעולה, והא דהקילה התורה בשמירתן היינו כל כמה דלא נקט לה 

ניגרא ברייתא, דהא אפילו שומר חנם חייב, דהיינו דהווי פשיעה. ותירץ, 

דמוכרח, דהא דהקילה התורה בשן ורגל לשומרו שמירה פחותה, אף בעניין 

, מצינו מועדות בשן ורגל. ועוד תירץ, דלחד מאן דאמר אף זה, דאי לאו הכי

בקרן סגי בשמירה פחותה, ואם כן חזינן, דאפילו עבדה ג׳ פעמים הקילה בו 

 התורה, וכל שכן בשן ורגל.

לוקמה כגון שטענו טענת גניבה באונס. ד, ״תוס׳ ד״ה כגון שטוענו, בתוה) ו

בעי לאשמועינן  נימא דאדרבה, התרצן, (סימן יא) הים של שלמההקשה 

רבותא, דאפילו בלסטים מזוין משכחת לה, משום דסבירא לן דגנב הוא. 

, דמשמעות לשון התרצן, שאומר ״הכא המהרש״א במהדורא בתראותירץ 

במאי עסקינן כגון שטענו טענת לסטים מזוין״, משמע, דאיירי בהאי גוונא 



 

 
 

 

 ד

וונא שהיא ולא בגוונא אחריתי. ועלה אקשי, אמאי מיירי דווקא בכהאי ג

דחוקה, נוקי בגוונא אחריתי, ואי לאשמועינן רבותא קאתי, הוה ליה למימר, 

 דבברייתא איירי ״גם״ בטוענו טענת לסטים מזוין.

 

 
נראה דקאי אהה דבעי למילף וכו׳. ד, ״תוס׳ ד״ה לא אם אמרת, בתוה) ז

דאף דהתם אמוראי נינהו. מכל מקום פריך מינה התוס׳ רבנו פרץ, כתב 

 שפיר, משום דהתם האמוראים הם ר׳ יוחנן ור׳ אלעזר שהיו מן הראשונים.

התוס׳ בבבא ותימה להאי תנא מנלן דפרשה ראשונה וכו׳. בתוה״ד, ) ח

תירץ בשם ר׳ שמואל, דמסברא ידעינן, משום ד״ה קרנא (מא:)  מציעא

שבפרשה ראשונה כתיבי ״כסף״ או ״כלים״, דליכא טורח בשמירתן, ורגילים 

בחנם, אבל בפרשה שניה כתיבא ״בהמה״, דאיכא טורח לשומרם 

 בשמירתה, ורגילים לשומרה בשכר.

ושמא אין שייך כפל בטוען טענת גנב. כתב תוס׳ ד״ה נמצא, בתוה״ד, ) ט

(מצוה נד אות מה), דנראה, דנסתפקו דווקא לגבי הכפל, אבל  המנחת חינוך

רצא  (סימןהנתיבות המשפט בשבועה פשיטא להו שחייבין. וכן כתב 

(סימן רצא סקי״ז) כתב, דמספקא להו אף לגבי והקצות החושן סקל״ד). 

ד״ה (סג.) התוס׳ לקמן שבועה, דכל דליכא כפל ליכא נמי שבועה, וכדכתבו 

דכפל ושבועה הכל ענין אחד, וכל דאימעיט מדין כפל אימעיט למה לי, 

 מדין שבועה.

עם דהטהר״א מגרמישא, בשם השיטה מקובצת ביאר . שםבא״ד, ) י

דבטענת בעליו עמו ליכא כפל, דדווקא היכא דטענת גניבה היא הגורמת 

ובאור לפטור, מה שאין כן הכא, דמה שהבעלים עמו הוא הגורם לפטור. 

(פ״ד מגניבה ה״י) ביאר, דנסתפקו אם בבעליו עמו אינו שומר כלל, שמח 

ולא חידשה התורה כפל, אלא בשומר שטוען טענת גנב. או דהפטור של 

 עמו אינו אלא מהתשלומין, ואם כן ליחייב כפל. בעליו

בטוען טענת גנב הבעלים וכו׳, אי המ״ל וליטעמיך. כתב בא״ד, בסוה״ד, ) יא

בבבא דלגבי הך דאין עליו תשובה אפילו למאי דמסיק עלה המהרש״א, 

(צה.) דלסטים מזוין גזלן הוא, ליכא לאקשויי, דאכתי יש עליו מציעא 

ם כפל בטוען טענת גנב בבעלים. משום, תשובה, דמה לשומר שכר דמשל

דלפום סברא דהשתא, אף בשואל בטוען טענת גנב בבעלים משלם כפל, 

 כיון דפטור מקרן וכדאיתא התם.

בבבא (הרש״ש הקשה גמ׳, קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה. ) יב

מא:), למה הוצרך להזכיר הכא שבועה, הא אפילו אם היה חייב מציעא 

אכתי הוה חמיר טפי, דבכפל בעינן שיטעון בשקר ואחר  כפל בלא שבועה,

כך יבואו עדים ששיקר, אבל לגבי קרן, חייב אפילו אם טוען אמת ויש עדים 

 כדבריו.

גמ׳, ר׳ זירא אמר הכא במאי עסקינן בטוען טענת לסטים מזוין ונמצא ) יג

(פ״ח משאלה ופקדון ה״א), הא כיון האור שמח הקשה לסטים שאינו מזוין. 

שייך לשוכר, והכא הוי כמו שהודה שפלוני הגנב אין צריך לשלם לו  דהכפל

כפל, כיון דהיה מזוין והוה גזלן. אם כן, אף שבאו עדים שהעידו דלאו מזוין 

הוא וצריך לשלם כפל, לא יהני, כיון דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי 

 ועדיפא מעדים, ולפי הודאתו אין צריך לשלם הכפל. ותירץ, דגוף הפרה

שייך לבעלים, ואף שהשוכר מודה דמזוין הוה, ונפטר מכפל, לא מהני 

הודאתו לאפסודי לבעלים, ולהכי מתחייב על פי העדים לשלם תשלומי 

כפל לבעלים דהגוף שלו, (דכיון דהשוכר לא בעי למיקני הכפל, קני להו 

הבעלים), ולאחר מכן, זכי בהו השוכר מהבעלים ככל שבחא דאתי מעלמא, 

 כפל בכלל שבח הן. דתשלומי

השיטה הקשה  גמ׳, לימא רב לטעמיה דאמר היה לה שלא תאכל..) יד

אי הכי בכל שן נימא דליפטר, דהוה לה שלא תאכל, הרא״ה, בשם מקובצת 

ושן דכתב רחמנא היכי משכחת לה. ותירץ, דשן דעלמא דמחייב היינו על 

ב עסקי שימור, שלא שמרה כראוי, אבל הכא על עסקי שימור לא מיחיי

 דנפילתה היתה באונס, ואאכילה נמי לא מחייב דהיה לה שלא תאכל.

בעינן למימר דפטר אי בחידושי הגרע״א, מאי טעמא הקשה  גמ׳, שם.) טו

אכלה מטעמיה דרב, הא כיון שהיא שם באונס, ומהאי טעמא פטור בנזקין, 

הכי נמי לא ישלם מה שנהנית. ועוד, כיון דנחבטה נמי הוי אונס, אמאי 

 מדתנן לעילשנהנית, ובמאי גרע מהא דאכלה. ועוד הקשה, משלם מה 

(יט:) אכלה מצידי הרחבה משלם מה שנהנית, ואמאי, הא הוי אונס דלא 

בעי לאסוקי אדעתיה שמניח זה הפירות בצידי הרחבה, וליפטר דהוה לה 

שלא תאכל. ותירץ, דמאי דקתני במתניתין דמשלמת מה שנהנית, לאו 

לרועה דקתני לעיל מיניה. ועלה קאמר רב, דלא אבעלים קאי, אלא אמסרה 

שנו אלא בנחבטה, דכיון דברי היזקא משלם מה שנהנה דלא הוזקה בקרקע. 

אבל אכלה, כיון דיכול לפייסה ממקום אחר, הוי מבריח ארי בעלמא ופטור. 

ולא דמי למאי דקתני לעיל דאכלה מצידי הרחבה משלמת מה שנהנית, 

בח גופא, ופשיטא דמשלמים מה שנהנית. דהתם אבעלים קאי ונהנים בש

ומאי דאמרינן ״לימא רב לטעמיה״, היינו למימר דאין לחייבו משום גזלן 

דהא הוי ליה לסלקה, דהא יכול לומר הוי לה שלא תאכל. ודחינן, דהני 

מילי לפוטרו היכא דהוזקה, אבל לענין שלא תזיק, שפיר הוי ליה לאסוקי 

בעיא קאמר, לא מיבעיא אכלה דיש שמא תאכל. ומסקינן, דרב לא מי

לחייבו משום דהוי גזלן, אלא אפילו בנחבטה דאיכא לפוטרו משום מבריח 

ארי, דהא השומר הוי רק בעל חוב לבעלים, והוי ככל פורע חוב, מכל מקום 

 חייב.

 

 
המהרש״א וכן משיב אבידה. הקשה  תוס׳ ד״ה א״נ מבריח ארי, בתוה״ד,) א

קשיא ממשיב אבידה, הא מצווה היא בתורה להשיב , מאי במהדורא בתרא

אבידה, ואין לך שלא מדעתו גדול מזה, דהתם חבירו מבריחו, וכאן התורה 

מבריחתו. ותירץ, דלפעמים יש מי שאינו מחויב להשיב אבידה, כגון זקן 

 ואינו לפי כבודו, ומכל מקום אמרינן בסתם דנותנין לו שכרו כפועל בטל.

דבכל הני אע״ג דמן הדין היה פטור מ״מ תקנת ואין לומר בתוה״ד, ) ב

דלפי זה, הוא הדין גבי מבריח ארי  המהר״ם שיף,חכמים היא וכו׳. כתב 

יעשו תקנה שיהיה חייב. והא דחשבינן לפורע חובו כמבריח ארי ויפטר, 

היינו כמו דמבריח ארי פטור מן הדין אף בפורע חובו ייפטר, ואף דבמבריח 

כא בפורע חובו לא שייך תקנה כיון דשלא מדעתו ארי עשו תקנה שישלם, ה

 הוא.

ופורע חובו אין מצילו מהפסד וכו׳ אלא מצער בעלמא. בא״ד, בתוה״ד, ) ג

(סימן ו אות פ), הא מכל מקום הרויח, שאינו הפלפולא חריפתא הקשה 

צריך לפרוע במעותיו את החוב. ותירץ, דאינו אלא שגרם להרוויחו, ולא 

ריוח שיצטרך הלה לשלם לו על כך, כי לא בקש  מצינו שמי שגרם לחבירו

 ממנו שיגרום לו ריוח, ופרע מעצמו.

דרצונו לומר המהר״ם, ורבנו גרשון פסק בתשובה וכו׳. ביאר בתוה״ד, ) ד

דגם רבנו גרשון סבירא ליה דבמקום שההפסד מבורר, אין לו דין מבריח 

, דסבירא ן בוד״ה אי (נח:)רש״י בגיטין , ודלא כדעת ר״י לעילארי, וכדכתב 

 ליה דבכהאי גוונא נמי מקרי מבריח ארי.

המהרש״ל, אם ירצה יאמר עם המציל שישלם חמורו. כתב בתוה״ד, ) ה

תירץ בענין אחר, דכיון שהיה חבירו בפניו והיה יכול להתנות ולא דהר״ן 

 התנה, איהו דאפסיד אנפשיה.

אפילו  גמ׳, אמר רב כהנא לא שנו אלא באותה ערוגה וכו׳ ור׳ יוחנן אמר) ו

(סימן ז), דמיירי בדאפשר לרועה למיטרח  הרא״שכתב מערוגה לערוגה וכו׳. 

בתרה ולאפוקה, דאי לאו הכי כי היכי דהוי אנוס בערוגה שנפלה בה, הוי 



 

 
 

 

 ה

אנוס בכל הערוגות. וביאר, דטעמיה דר׳ כהנא דפוטר, כיון דהנפילה היתה 

ביער, מקמי דתיעול באונס ולא הוי כעין ״ושלח״ וכעין ״וביער״, דהא ושלח ו

לשדה חבירו כתיב. אבל ביציאה מערוגה זו לערוגה אחרת ומצי לאפוקה, 

קרינן ביה שפיר ״וביער ושילח״. ור׳ יוחנן סבר דכולה גינה דנפלה ביה 

באונס, כחדא ערוגה דמיא, ולא קרינן ביה ״ובער בשדה אחר״. וכתב 

ן הוא משום דלא (סימן קטז), דחזינן מדבריו, דהחיוב בשהגרנ״ט  בחדושי

שמר ולא מעצם זה ששורו הזיק, ולהכי חייב היכא דקרינן ביה ״ושלח 

 וביער״ היינו שפשע בשמירה.

 

 
התורת כתב גמ׳, מנה״מ אמר רב מתנה דאמר קרא ובער בשדה אחר. ) ז

(בד״ה אם), דהא דשמין על גב שדה אחר, מדרבנן הוא, בכדי להקל  חיים

מהרמב״ם על המזיק, וקרא אסמכתא בעלמא הוא. וכתב, דכן משמע 

על זה מה שאמר הכתוב ״ובער  ורמז(אמתניתין), שכתב, בפירוש המשניות 

(נט:) משמע דהוא  דלקמןבשדה אחר״, דאינו אלא רמז. וכתב התורת חיים, 

 מדאורייתא.

(סימן ו אות ג), החזון איש הקשה  מ׳, מלמד ששמין על גב שדה אחר.ג) ח

דמשמע בגמרא, דלולי קרא הוה אמינא דשמין הנזק בפני עצמו. וצריך 

ביאור, מאי שנא משומת כלי ובהמה שניזוקה, דשמין את כל הבהמה כמה 

היתה יפה וכמה היא יפה, והוא הדין הכא נימא שישומו כמה השדה כולה 

ותירץ, דשאני התם שהשיווי הוא מחמת שלימותו, ובשלימות נפחתה. 

צורתו הוי כלי והוי בהמה, וכל חלק אינו כלי ואינו בהמה, וההיזק נעשה 

בהפרד החלק ממנו, הלכך על כרחך השומא היא בכלי. מה שאין כן באכלה 

קמה בשדה, דהוי כאכלה תבואה מן השק שאין כל השק ניזוק שאין שק 

לא כל גרעין וגרעין הוא שווה ערך בעצמו. ולהכי קונה שם לעצמו א

 אצטריך קרא ששמין על גב השדה.

(בבא קמא סימן י״ד אות י), דכשאין לניזק אלא החזון איש כתב  גמ׳, שם.) ט

ערוגה אחת בשדהו, בוודאי שמין אותה בפני עצמה, דהא כי היכי דפריך 

לאקשויי הכי בגמרא לולד, ואי דינא הוא ליכחיש מזיק, הוא הדין דאיכא 

במזיק שדה. אלא דצריך לתרץ דשדה גדולה הזקתיך, ושדה שיימינן לך 

דחשבינן כל השדה כגוף אחד, דכך דרך העולם דמוכרין שדה כולה ולא 

ערוגות, מה שאין כן כשיש לו רק ערוגה אחת לא מצי למימר ליה שדה 

יון , דבשדה כד״ה אי (מז.)בתוס׳ לעיל גדולה הזקתיך. וכתב, דכן משמע 

 דהיא כולה של ניזק חשיב כגוף אחד.

כתב  גמ׳, היכי שיימינן א״ר יוסי בר חנינא סאה בששים סאין וכו׳.) י

דלא ידוע מאין יצא להם זה השיעור, ושמא הראב״ד, בשם השיטה מקובצת 

כתב, דשיעורו בששים כמו ובפירוש המשניות להרמב״ם קבלה היתה בידם. 

האבן האזל אר במסכת חולין. וביאר שרוב שיעורי חכמים בששים וכמו שנב

(צז:),  במסכת חולין (פ״ד מנזקי ממון הי״ג), דדמי לביטול בששים דמצינו

 דאף הכא עד ששים לא מתבטל הפסד שיעורו הנאכל.

ועוד דלמ״ד בגמרא קלח וכו׳ אמאי תוס׳ ד״ה שמין בית סאה, בתוה״ד, ) יא

בס׳ תרקבין  דלמאן דאמר תרקבהמהרש״א, נקט במתניתין בית סאה. ביאר 

ניחא, דנקט בית סאה אשומא שניה, דבתחילה שמין מה ששווה תרקב בס׳ 

תרקבין, ולפי חשבון זה שמין כמה דמים מגיעין לבית סאה, וחוזרין ושמין 

 כמה נפחתה בית סאה בשביל ערוגה זו.

ואע״ג דקתני במתניתין בית סאה באותה שדה לר׳ ינאי לא בתוה״ד, ) יב

דהא דמקשו התוס׳ מלישנא דמתניתין, מהר״ם, הלשיעוריה נקטיה. ביאר 

לר׳ ינאי טפי מלחזקיה דאמר קלח בס׳ קלחין. משום, דלחזקיה יש ליישב 

שפיר לישנא דמתניתין ״בית סאה באותה שדה״, דרצונו לומר סאה בס׳ 

סאין, והוא הדין באכלה חצי סאה, שמין בס׳ חצאי סאין, והיינו כדחזקיה, 

אבל לר׳ ינאי דאמר תרקב בס׳ תרקבין  דלעולם משערין במה שאכלה.

ותרקב הוא חצי סאה, ואם כן אפילו אכלה סאה אין משערין אלא חצי 

סאה, דהיינו תרקב בפני עצמו, דהיינו חצי סאה בס׳ כמותה, והוא תרקב 

בשלושים סאין. וחוזרין ומשערין חצי סאה השנית גם כן בענין זה, ולעולם 

כן לא הוה ליה למנקט במתניתין  לא מצינו דמשערין בסאה שלמה, אם

 שמין בית סאה.

, דקצץ את רש״י ד״ה יאמרו פירש מחבריה. קשבא דקץ גברא גמ׳, ההוא) יג

(פ״ד  משנה הלחםוכתב  שצד). סימן משפט (חושן הטורהאילן. וכן כתב 

 ם״הרמבאבל דעת  קשבא. הי״ד), דהכי משמע מדנקט דקץ ממון מנזקי

 (שם), דקצץ את הפירות.

ח),  (בפרקין סימן ש״הרא כתבותילתא.  ותלתא תלתין ליה הב גמ׳, זיל) יד

פרסאה דנישום בפני עצמו. וטעה,  סבר, דכל אילן הוי כדיקלא גלותא דריש

גמורים. והיינו כהיש  כפירות והוי גידולו נגמר משום דדיקלא פרסאה

, דלא איירי בדיקלא פרסאה, אלא דדאין ליה בתוס׳ ד״ה דדאיןמפרשים 

נט.) כתב, דסבר כרבא דמחלק  (לקמן מקובצת ה בשיטה״והרא .כהאי דיקלא

 הי״ד), ביאר בדעת ממון (פ״ד מנזקי והאבן האזל .ממונו לנזקי גופו בין נזקי

(שם), דריש גלותא סבר דדיקלא פרסאה חשיב ואין שמין אותו  הרמב״ם

 . התוס׳ ד״ה קשבאשהביאו וכהערוך בששים. 

 לעיל( הרש״שהקשה  .בששים דרב נחמן אמר ליה לקמיה גמ׳, אתא) טו

דקרא ד״בשדה אחר״ דילפינן מיניה דשמין בשדה אחר, איירי בנזקי  מז.),

ילפינן מינה לאדם המזיק דחמיר, דהא חייב בד׳ דברים.  וכיצד, בהמה

ותירץ, דילפינן לאבות נזיקין מהדדי בגזירה שוה ד״תחת נתינה״. והוסיף, 

נתקבלה הגזירה שוה אלא לענין  , דלאד״ה שור(ו:)  התוס׳ לעילדאף דכתבו 

תשלומי מיטב, היינו לענין איכות התשלומין ולאפוקי פרטיהם בעיקר 

 (ועיין באות הבאה). חיובייהו.

אמאי  חיים, התורת הקשה. גופו בנזקי יאמרו ממונו בנזקי אמרו גמ׳, אם) טז

 ליה ר, והוהאח שדה גב על מקרא דשמין ילפינן נקט ״אם אמרו״, והא

 גב על דשמין ותירץ, דהא מנלן. גופו נזקי ממונו בנזקי נאמר״ ״אם למימר

 בעלמא. וקרא אסמכתא המזיק, על דתקון להקל הוי מדרבנן, אחר שדה

דהאי ילפותא הויא  המשניות, בפירוש ם״הרמב משמע מדכתב והוסיף, דכן

 רמז.

 רבינו פרץ בשיטה תלמיד הקשה. כסף שתי שנתיים בת גמ׳, נטיעה) יז

 לשתי יעלה לא אי דאף ותירץ, דאשמועינן,. משערינן בששים , האמקובצת

 . מיכן פחות ישלם לא בששים, ליה אי משערינן כסף

 לפרש אי אפשר׳ וכו בערוך שפירש מה , ולפיתוס׳ ד״ה דדאין, בסוה״ד) יח

 דינא ״דדאין ריש גלותא גבי קאמר , מאיכהערוך, דאי א״המהרשכן. ביאר 

 פרסאה. דקלא דהוא בקשבא הוה עובדא דפרסאה למה לי״, והא האי

 

 
 כענבים משלם המשויירת נתקלקל אם ואפילו סמדר, תוס׳ ד״ה אכלה) א

דמדלא קאמר ר׳ יהושע נידון בתוספות רבינו פרץ,  ליבצר. ביאר  העומדות

והיינו משום  במשוייר בו, מוכח, דתשלומי ענבים העומדות ליבצר אינם כן,

 הניזק אין המשוייר, לקה אפילו יהושע׳ אבל לר לוקה, פעמים דמשוייר

 מפסיד.

כרבנן. כתב  או הגלילי יוסי כר׳ או יהושע׳ ר מודה ובחזיזבא״ד, ) ב

׳ ר בה דאיירו לתבואה ושביק ר׳ יהושע סמדר, , דדייקי, דמדנקטא״הרשב

 להו. מודה וחכמים, מוכח דבתבואה הגלילי יוסי

 עומדות כענבים, דר׳ יהושע סבר דמשלם המהר״םשם. ביאר בא״ד, ) ג

דאף  ב.דחשיב כפרי גמור,  א.ליבצר, משום דבסמדר איכא תרתי לטיבותא, 



 

 
 

 

 ו

אי איכא בהו קלקול, חלקם ניצולים. אבל בחזיז דאיכא תרתי לגריעותא, 

דתבואה קטנה היא, וכולה מתקלקלת, מצי סבר כר׳ יוסי או כרבנן. אבל 

דכיון דכולה בתבואה גדולה דחשובה כסמדר, נידון כמשוייר בו, אלא, 

מתקלקלת, לא משלם כענבים בצורות. ולאי נמי דכתבו התוס׳, לא קנסו 

בתבואה כלל, כיון דאינה חשובה כענבים אלא שמין כמה היתה יפה. [ועיין 

 באות הבאה].

יוסי, דאף  כר׳ בחזיז יהושע דכיון דסבר ר׳ ,א״המהרש , שם. הקשהבא״ד) ד

להלן,  פריך ומאי גפנים. לביהוא הדין בלו במשוייר, משערינן פירי דליכא

 בלולבי יהודה, בן יהושע״, הא לר׳ שמעון ר׳ היינו יהודה בן ״ר׳ שמעון

, הפני יהושעכמשוייר. ותמה  נידון יהושע ולר׳ יפה, היתה כמה רואין גפנים

שחלקו מתקלקל, הכי נמי  לפי כמשוייר אינו נידון דהא כי היכי דסמדר

 דהא דנידון סבר, א״והוסיף, דהמהרש יפה. היתה כמה ורואין גפנים, לולבי

 דילמא למימר מצי המשוייר, נתקלקל דאפילו הניזק, הוי לתועלת כמשוייר,

שכיח.  לא דקלקול לא מצי לטעון כן, המזיק אבל מתקלקלי, הוו לא הנך

 רואין משנאמר יותר הניזק לטובת כמשוייר, דהוי גפנים נידון ולכך, בלולבי

 שלא המזיק, נראה, דאזלינן בתר תועלת והוסיף, דמסברא יפה. היתה כמה

  מספק. ממון להוציא

 (בפרקין סימןהים של שלמה  קרקע. אגב אותן מכל מקום שמין בא״ד,) ה

 לעיל י״רש כדפירש, קרקע מכירת שמין אגב יט), נסתפק בדעת התוס׳, אי

 ששים שוין היו דשמין כמה כלומר קרקע, אגב דשמין או ד״ה סאה.(נח:) 

 ליבצר.  עומדות היו אם קרקע אותה של חלקים

המהדורא כתב  קרקע. אגב , דנישומיןד״ה במה דברים אמורים י״רש) ו

, דלרש״י, סבר ר׳ שמעון בן יהודה, דפגין נידונים כענבים העומדות בתרא

 קרקע אגב , דפגין נישומיםכהתוס׳ ד״ה אכלהליבצר בלא אגב קרקע. ודלא 

 להלן אות י׳].לשדה. [ועיין  דצריכי כיון

(ו:)  דלעיל, דאף חיים התורתכתב  אבין וכו׳. בר אידי כרב תימא גמ׳, לא) ז

בדמזיק, מייתי הכא  או דחינן לדרב אידי, ומוקמינן דפליגי אי שיימינן בדניזק

דפליגי נמי  דסבר אביי התוס׳ ד״ה ומאי,למילתיה משום הא דכתבו 

 תימא דלא קאמר הכתוב. ולכך בא דלא עקיבא ר׳ מדקאמר במשוייר,

הכתוב, דר׳  בא לא דנקט הא ניחא הוה דלדידיה אידי, בדרב דפליגי

  ישמעאל מחמיר טפי.

פליגי. כתב  נמי דבמשוייר לאביי ליה משמעתוס׳ ד״ה ומאי, בתוה״ד, ) ח

הי״ג), דהמחלוקות תליין בהדדי, דלר׳ עקיבא  ממון (פ״ד מנזקי שמח האור

שיימינן  דוקא אי דשייך, במשוייראינו נידון , דמזיק בעידית דשיימינן

כיון דאפסיד , הקציר בשעת כמו שיהיו לשיימינהו אמרה דהתורה בדניזק,

 כפי תחייב שהתורה כלל מושכל אינו אי שיימינן בדמזיק, אבל ליה מינייהו.

, כן שוה היה דהניזק דהחזיז ראיה הוי דאטו, דסלקו שדותיו דמזיק מה

הוי , דשיימינן בדניזק ישמעאל׳ ולר השתא. דהוי ההיזק מה רק ומשלם

 דניזק.  שהיה עתיד להיות שוה המשוייר שדהו״ כמו ״מיטב

 מעידית לקנות חייב דאין טפי מחמיר ר׳ עקיבא היה אדרבה אלא בא״ד,) ט

טפי, משום דלר׳  מחמיר , דר׳ עקיבאהמהר״םלו. ביאר  אין אם דניזק

ובינונית וזיבורית, והזיבורית ישמעאל דבניזק שיימינן, אי אית למזיק עידית 

כעידית דניזק, משלם מינה. אבל לר׳ עקיבא דבמזיק שיימינן, משלם מעידית 

לו״, היינו דלא  אין אם דניזק מעידית לקנות חייב והא דכתבו, ״דאין דידיה.

תימא דר׳ ישמעאל מחמיר טפי, בדשוויא עידית דמזיק כזיבורית דניזק, 

דית דניזק ולשלם, דלר׳ עקיבא אין צריך דחייב לקנות קרקע דשוויא כעי

ד״ה (ו:) התוס׳ לעיל לקנות אלא יהיב מעידית דידיה. דזה אינו, וכדכתבו 

, דלכולי עלמא אין צריך לקנות כעידית דניזק, ופליגי כשהזיבורית כגון

 דמזיק כעידית דניזק. 

ד״ה  י״דלרש, המהדורא בתראהקשה גופנא.  כחש בינייהו גמ׳, איכא) י

ין לעיל אות ו׳], סבר ר׳ שמעון בן יהודה, דפגין אינם נישומין אגב [עי במה

קרקע, ואמאי לא קאמר דהא איכא בינייהו. [וצריך ביאור, דשמא סבר רש״י 

הוכיחו כן בדעת  דהתוס׳ ד״ה אכלהדאף לר׳ יהושע אין נישומין אגב קרקע, 

הודה, ר׳ יהושע מדר׳ שמעון בן יהודה, וכיון דלרש״י סבר ר׳ שמעון בן י

בים של שלמה דאין נישומין אגב קרקע, מנלן דר׳ יהושע פליג בהא. ויעוין 

(בפרקין סימן יט) שביאר, דלרש״י אליבא דר׳ יהושע אין נישומין אגב קרקע 

 (ר.ג.)]. 

בשעורי רבי דוד . הקשה גופנא וכו׳ לכחש דחייש תנא גמ׳, מאן) יא

תחת בעלה, ולא (אות קלז), מה הדמיון, הא התם סופה להצטער  פוברסקי

הוי היזק כלל, אבל הכא הוי מזיק גמור. ותירץ, דהתם נמי איכא השתא 

היזק, דהא ציערה, ושפיר שייך חיוב מזיק, אלא דנפטר משום דסופה 

להצטער. ולכך מדמה ליה לכחש גופנא דנפטר השתא מחיוב מזיק משום 

 מה דהוי אחר כך. 

 שייך ובוסר פגים בהדי אבל יהודה, בתוה״ד, ר׳ שמעון בן ה״תוס׳ ד) יב

דר׳ שמעון בן  אמרינן , דבשלמא אייהושע הפני וכו׳. ביאר שפיר לכוללו

 משום טעם ליתן הוצרך לכך אדרבנן, ופליג כפגים יהודה סבר דסמדר

 כיון טעם, שום בעי ליתן לא כלולבים, אי סבר דסמדר אבל כפגים. דחשיב

  גבי סמדר. דסברי נמי הכי דחכמים, אמילתא דקאי

 קאתי באונס דר׳ שמעון עליה דפליגי רבנן לאפוקי לא תוס׳ ד״ה מאן,) יג

, הרמ״ה ח). וכתב, דדעת (בפירקין סימן ש״הרא חיישי. וכן דעת נמי דאינהו

 דומה דאינה גופנא, וכדקאמרי כחש מנכינן דרבנן פליגי, וסברי דלא

 משלם דאונס להו אית וברייתות מתניתין דכמה ועוד,. לאנוסה מפוייסת

  .כר׳ שמעון ודלא הצער, את

 פשיטא בתולים דהשרת דצער משום , היינותוס׳ ד״ה אונס, בתוה״ד[) יד

, דלכולי עלמא חיישינן לכחש לעיל בד״ה מאן וכו׳. אזלי לשיטתם  ליה

(עיין באות הקודמת) דרבנן לא חיישי לה, תתפרש  לרמ״הגופנא. אבל 

 בא אינו בעילה , דצערד״ה צער(לט.)  התוס׳ בכתובותהקושיא כדכתבו 

 דגרמא מיפטר, כך אחר לו שבא כך, ובמה אחר אלא תשמיש בשעת

 הוא. (ר.ג.)]. בעלמא

 מזונות דצריכה, פירשמזונות. רש״י ד״ה מאי  נכי אומר עזאי גמ׳, בן) טו

 פירש, דאיירי בימי הרשב״א, דרבינו חננאלקשויה. וכתב  בימי יתרים

 פירש, ד״דהראבטובים. והוסיף,  מטעמים היא וצריכה דחולה לידתה,

שש. והקשה  בני שיהיו עד האב לזונם דולדות, דחייב דאיירי במזונות

 כל לו ינכו ואי הולדות, דמי משומת יותר המזונות הרשב״א, דאי הכי יעלו

  לו. ישלם מה כך

, בהגהות בן אריה. הקשה חיה מבעיא ולא היא פקיחא דידי גמ׳, אתתא) טז

ותירץ,  לאולודה. אחריתי חיה צריכה לא מי חיה אטו(יא:) אמרינן  דבסוטה

דלא בעיא חיה בשכר, אלא דתאמר לחברותיה מה יעשו לה ולולדה. אבל 

התם דייק מלישנא דקרא (שמות א, יט) ד״בטרם תבוא אליהם המילדת״, 

 דלא בעיא מילדת כלל. 

 דארעא. קטינא אגב דקלא שמו יהושע דרב בריה הונא ורב פפא גמ׳, רב) יז

 שלו התמרים שאין רומי דקל היה הי״ד), אם ממון (פ״ד מנזקי ם״הרמבכתב 

, דפסק משנה הלחםוכתב  .הקרקע גב על בששים אותו משערין יפות,

הוו  דארעא, ושיערו כמה שויא אי קטינא אגב דקלא כלישנא בתרא, דשמו

דקל אחד, ומשלם שיעור  וכמה שויא כשיש בה פחות דקלים, בה ששים

 ליה ידעת ממילא ששים, שיעור הזכירו בינייהו. ואף דלאמועט דאית  דבר

 השיעור להזכיר לגמ׳ היה לאו הכי דאי קודם, שהזכיר׳ ס שיעור דהוא

 קמא, פחות. אבל ללישנא או בששים אי הוי דארעא, קטינא אגב שמשערין

 שנפחת אחד לדקל שמגיע ומה זו, בקרקע דקלים׳ ס שוים היו כמה משערין

 לו. נותן׳ מהס



 

 
 

 

 ז

 הוא מאד דחשוב ,פרסאה ד״ה דקלא י״רש פירשפרסאה.  גמ׳, בדקלא) יח

 ארמאה פירש, דדקלא ורבינו יהונתן בשיטה מקובצתעצמו.  בפני ונישום

 דקלא אבל המזיק, את להכחיש שלא שדה, אגב נישום ולפיכך הרבה חשוב

 אותו שמין ולכך הניזק, מפסיד שדה, אגב נישום ואי חשוב, אינו פרסאה

 ח) כתב, דדיקלא (בפירקין סימן ש״והראנשכר.  חוטא יהא שלא עצמו, בפני

 במקום ולשותלו ואינו ראוי לעוקרו גידולו, נגמר שלא דקל הוי ארמאה

 הוי פרסאה ודיקלא׳. בס ונישום גמורים, שאינם כפירות הוי הלכך אחר,

 והוי יתקיים, אחר, במקום וישתלוהו יעקרוהו ואם גידולו, שנגמר דקל

 .עצמו בפני אותו ושמין גמורים כפירות

 

 
 לבוש שהיה ד״ה הוה,׳ התוס כתבו אוכמי. מסאני סיים גמ׳, הוה) יט

 קפדי דמדלא ,התורת חייםשחורות. וכתב  שחורים ושם במנעליו רצועות

 אבלותו. עיקר הוה דבהא משמע, אוכמי, אמסאני אלא גלותא ריש דבי

 תפילין, תליא הא של רצועות וקשירת המנעלים רצועות וביאר, שקשירת

 (בראשית יד, כג) ״אם אברהם שאמר (פט.) דבשכר בחולין כדאיתא בהא,

 היה אפשר דתפילין תפילין. של לרצועה בניו זכו נעל״, שרוך ועד מחוט

 ליהנות בגזל עיניו נתן לא שאברהם לפי אלא רצועות, בלא בחוט לקושרן

 שדבוקות התפילין וכדמות תפילין. לרצועות בניו זכו נעל, מרצועות אפילו

 וכשנחרב יתברך, בו קשורות ישראל של נשמותיהן כך הקשר, ידי על בגוף

 היה יתברך, ולפיכך שלו תפילין רצועות קשר ו״ח בטל כאילו הוי הבית

  התפילין. רצועות על שמורין מנעליו ברצועות מתאבל

 אבילות שמראים דהטעםטז),  דרוש א׳ (חלק דבש היערותכתב  גמ׳, שם.) כ

, שכיחה לשרות בצדיקים הקודש רוח היתה המקדש דבזמן משום בנעלים.

 ה) ג, (שמות כדכתיב, הנעלים להסיר צריך מצויה שרוח הקודש מקום ובכל

 ואין צריך, רוח הקודש נסתלקה ולאחר החורבן רגליך״. מעל נעליך ״של

 שחורים. שיהיו בנעלים אבילות סימן להראות יש ולכך, המנעלים להסיר

 בזמן המקדש אף, שאינו ראוי לכך מי אבל, הקדש לרוח שראוי רק במי וזהו

 ואמרו תפסוהו ולכך, בנעלים ואין לו להתאבל, זוכה לרוח הקודש היה לא

 ירושלים.  על להתאבל את חשוב דלא

, דאף המהר״ץ חיותכתב  וחבשוה. אתיוה הוה, יוהרא גמ׳, סבור) כא

(י:), דרק בדבר של שבח חיישינן ליוהרא ולא בדבר של  בתעניתדקיימא לן 

צער, וכל הרוצה לעשות עצמו תלמיד חכם בכך עושה, היינו דוקא תענית 

 ושאר סיגופים, אבל במסאני אוכמא ליכא צער כל כך. 

אגדות), דאף  (חידושי א״המהרשכתב  אנא. רבה גברא להו גמ׳, אמר) כב

 תורה. של בכתרה עצמו שהציל על הצטער טרפון (סב.), דר׳ בנדריםדאיתא 

 הוא, תלמיד חכם אם שישאלו עד דחבשוהו אלא הוה, הצלה לאו הכא

 דעשיר ר׳ טרפון דשאני התם, אמרינן הא ועוד, להם. הודיע לידע דבעו ומה

 בדמים.  לפיוסי ליה והוה היה גדול

תלמיד  בשםמקובצת  השיטההקשה  מיניה. שקל תמרי לאו גמ׳, והא) כג

אמאי משלם  עמוד א׳), לעילדהכי נמי תיקשי לר׳ יהושע (, רבינו פרץ

מיניה. ותירץ, דנהי דמשלם  שקל ענבים לאו עומדות ליבצר והא כענבים

 אותן אגב כענבים העומדין ליבצר, לא משלם כענבים ממש, אלא שמין

 תמרי והכא פריך להני דבי ריש גלותא דסברי דמשלם דמי ובששים. קרקע

, דשמין אגב קרקע. ) ד״ה אכלהעמוד א׳התוס׳ (לעיל תלושים. [היינו כדעת 

, דפגים נידונים כענבים העומדות ליבצר בלא ד״ה במה (שם) י״לרש אמנם

 אגב קרקע, אכתי קשיא].

 , דשיימינן בששים עםד״ה בששים י״רש פירשבששים.  להו גמ׳, אמר) כד

 של בשבח קצת ניועי נותן בפירותיה קרקע שהקונה בכלל דהכל הקרקע

(פ״ו ה״י), דמהכא מוכח, דדינא דשמין אגב  החזון יחזקאלוכתב  .זמן אחר

שדה אחר, אינו דין באופן השומא, אלא הוי דין בעצם הנזק, דגלי קרא 

דהדבר הניזק הוא כל השדה ולא הערוגה לחוד, ולפיכך שמין כמה נפחתה 

 השדה, על ידי גרעון פירות אלו. ועיין לקמן אות לב.

 לבוש שהיה כזה היה דאליעזר , ואבילותבתוה״ד תוס׳ ד״ה הוה,) כה

, דכיון דכתבו דכל המהדורא בתראשחורים. ביאר  ומתכסה שחורים

המנעלים היו שחורים, לכך הוצרכו לומר דאבילותו דאליעזר זעירא ניכרה 

 ברצועות מנעליו. 

 בפירותיה קרקע שהקונה בכלל דהכל הקרקע עם ,ד״ה בששים י״רש) כו

, כהר״ן, דהיינו החכמת שלמהזמן. כתב  אחר של בשבח קצת עיניו נותן

דפירש, דשמין כמה שוה הקרקע כשיהיו בה ששים דקלים עם פירות, וכמה 

 יחסר ערכה מחמת הדקל שקצץ, ומשלם חסרון זה. [ועיין לעיל אות יז] 

 השיטהפירש שלומי.  בעי בעינייהו לשדה צריכי דלא כיון גמ׳, הני) כז

 נגמר ולא לשדה דצריך דר׳ שמעון סבר, דמידירבינו יהונתן,  בשםמקובצת 

 פירות אבל מזיק. לכחוש דלא הוא כלל, דינא יגמרו ויתכן שלא פריו,

 אבל עצמו. בפני ולכך נישום מזיק, דלכחוש הוא דינא לשדה, צריכין שאינם

  .המזיק את כדי שלא להכחיש הכי, מפלגי לא רבנן

 שייכי , מאימקובצת השיטההקשה . כר״ש הלכה ופסק כר״מ רב גמ׳, דן) כח

 יהודה ור׳ מאיר (מו.), דר׳ בעירובין לן ותירץ, דהא קיימא. אהדדי מילי הנך

 ובהני הלכתא פסק כר׳ יוסי, כר׳ הלכה יוסי ור׳ שמעון ור׳ יהודה, כר׳ הלכה

 . כהאי כללא דלא שמעון וכר׳ מאיר

 פירש כתובתה. אבדה לו וחתמה לשני לו חתמה ולא לראשון גמ׳, כתב) כט

 (פי״ז מאישות ם״והרמבדמיירי בשתי שדות. ד״ה ולא,  (צה.)רש״י בכתובות 

מקובצת  והשיטה אחרת. בשדה בין שדה באותה הי״א) כתב, דאיירי בין

 ראשון אמאי בעי לוקח שדות, דאי איירי בשתי רבינו יהונתן, הקשה בשם

. הימנולגבות  מקום לך הנחתי לה, למימר מצי והא האשה, בחתימת

ממשעבדי אי  דטריף לן דקיימא חרי, בני יפסיד דילמא ותירץ, דחייש

 חרי.  בני אשתדוף

 בעל, של עצמו בשטר כתבה בין לחלק , שישתוס׳ ד״ה כתב, בתוה״ד) ל

 ד״ה כתבה,(צה.)  התוס׳ בכתובותעצמו. והיינו, כדכתבו  בפני שטר לכתבה

 שטרו בלא שלה שטר להוציא ויכול הואיל עצמה, בפני שטר לו דכשכתבה

 בעל, של בשטר כשחתמה אבל רוח. דעבדה נחת אמרינן לא בעל, של

 יכולה עמו, בעל של שטר יראו שלא שלה שטר להוציא יכול ואינו הואיל

 לבעלי.  עשיתי רוח נחת לומר

 קונה. דבשטר התם דרב דטעמא פירש ץ״משנ אלעזר ר״, והבא״ד) לא

טעות סופר,  אחריות , דלרב,אבלד״ה (נח.)  התוס׳ בגיטיןוהיינו, כדכתבו 

 קיבלה דלא דמי, והכא איירי דפירשה אחריות לו ככתבה שטר ובסתם

 .אחריות

 טריף דלא חוב בעל לענין דמי כגזוז לגזוז העומד , דכלתוס׳ ד״ה ופסק) לב

 גבי דלא חוב פירשו, דשאני בעל ד״ה בענבים(טו.)  התוס׳ בסנהדריןלהו. 

קצג  סימן משפט (חושן ך״והשדעתיה.  סמכא דלא לגזוז, כיון העומד מדבר

מסוגיין, דהכא משלמת פירות גמורים ואין  רבינו חננאלסק״א) דחה ראית 

 אגב שומא או משום דלענין נינהו. תלושים שמין בששים, משום דהשתא

 ]. מהחזון יחזקאל(אות כד) מה שהבאנו  לעילשאני. [ועיין  ארעא

 או כרבי דלא למסתמא או למיתנייא , אצטריךתוס׳ ד״ה המגדיש) לג

, דכבר א״הרשבבהא. קשיא להו כדכתב  מודה רבי דאפילו לאשמועינן

 הבית.  בעל לחצר פירותיו להא דהכניס) (מז. לעיל שנינו

(בפרקין סימן  ש״הרא. כתב עסקינן דרי בי בנטר הכא פפא רב גמ׳, אמר) לד

 ליה דאמר היכא דרי, בי בנטר דלרבי היכי דכי לרבנן, אף מינה י׳), דנפקא

 אחת, מעלה העלהו דרי בי נמי בנטר לרבנן קאמר. לך ואנטר עייל עייל,



 

 
 

 

 ח

 בעל של בהמתו אכלתם ואם דעלמא, כסתמא דידיה ברשות שלא ויהא

(אות ו), דהיינו כשלא נתן לו רשות,  הפלפולא חריפתאחייב. וביאר  השדה

וכן לא מיחה בו, דהוי כסתמא דעלמא, דאמר כנוס פירך ולא אמר דישמור 

  אותם.

 אף על פי חייב האחרון יהיה נמי הכא תוס׳ ד״ה לבתה, בתוה״ד,) לה

, דהכא איירי תלמיד רבינו פרץ בשםמקובצת  השיטהתירץ  ליבוי. שמחוסר

 וליבתה, באה כך ואחר מצויה, רוח נשבה לא הגחלת בגוונא שכשהביא

 באה, שאינה דפעמים (בפרקין ה״ד) בירושלמי וכדאמרינן מחייב. ולכך לא

 ודמי בעולם, הוה החרש דהתם לחרש, למוסר דמי ולא. מבעיר מקרי ולא

 חייב, האור את הא דהמביא זה והוסיף, דלפי. הרוח באה דכבר להיכא

 שהביא דהאור מיירי וליבה, אחר בא דקתני והא מלובה. היה דהאור מיירי

  .מלובה היה לא הראשון

, דכיון דכבר קתני המהדורא בתראדכולן. ביאר  לישנא משמע וכן בא״ד,) לו

, והא בהו כולןדאי בא אחר וליבה הראשונים פטורים, אמאי חזר לומר 

איירינן, וסגי למימר פטורין. על כרחך דבא להוסיף דהמלבה עם הרוח נמי 

 פטור. 

חייב  בו מתנהג שהעולם ברוח אבל אנוסים של ברוח אמרינן מןתבא״ד, ) לז

 שהעולם בדעת התוס׳], דרוח הפני יהושע, [וכן ביאר א״הרשבוכו׳. כתב 

 ולאפוקי ,לעתים בו מתנהג שהעולם רוח אלא מצויה, אינה רוח בו מתנהג

 שאין סערה רוח שהיא אונסין, של רק ברוח דפטורין ממאן דאמר תמן,

 אדעתייהו, לאסוקי להו הוה דלא רחוקות, לעתים אלא בו מתנהג העולם

 תבא. שמא דיש לחוש חייב, מצויה מרוח יותר קצת חזק שהוא ברוח אבל

 הוא אם מעשיהם, לאחר הרוח שנשבה דכל סברי, וריש לקיש יוחנן׳ ור

 אדעתייהו, לאסוקי להו הוה דלא פטורין, תדיר, המצויה מרוח יותר

 דהוי כאבנו דחייבין, מודי כולהו מצויה, ברוח אבל בא. אינו שפעמים

ביאר מקובצת  השיטהמצויה. אבל  ברוח ונפלו גגו בראש שהניחן וסכינו

 ור׳ מצויה, רוח היינו בו מתנהג שהעולם , דרוחתלמיד רבינו פרץבשם 

בא. [ועיין  אינו דפעמים פטור, מצויה ברוח דאפילו אמרי, לקיש וריש יוחנן

 אות לה].  לעיל

 צבתא טעמא מאי פטור, שלהבת לו מסר אפילו אמר גמ׳, ר׳ יוחנן) לח

דר׳ יוחנן לטעמיה יוחנן, ׳ ) ד״ה ור(כב:לעיל  י״ב רשכתלו.  גרמה דחרש

 ד״ה חציו (כב:)ל התוס׳ לעיל הן. אב דחרש חציו והכא חציו, משום דאשו

ן כתבו, דהא מסקינן דר׳ יוחנן נמי סבר דאשו משום ממונו. וביארו, דר׳ יוחנ

, ד״ה ולרבי (ט:) התוס׳ לעיל הזיקא, וכדכתבו ברי משום דלא פטר בשלהבת

סקט״ו), דלרש״י  תיח סימן משפט (חושן א״הגר ב בביאורוכת. שומרו דהקטן

כתב, דאף  ד״רי אמנם התוספות צריך לומר דר׳ יוחנן חזר בו מהך דסוגיין.

 אבל מנפשיה, ומזיק דאזיל היכא ממונו, הני מילי משום נמי אשו יוחנן׳ דלר

 והוי חציו קאזלינן, דחרש מעשה בתר בידים, מעשה עביד קא דחרש היכא

 . דחרש

ד״ה כב:) לעיל ( י״רש כתבגווזא וכו׳.  לו שימסור עד מחייב גמ׳, ולא) לט

(שם),  ד״רי התוספותוכתב  .פושע הוי , דבמסר לו גווזא וסילתאוסילתא

 נשרף ואחריהן והבעירם אחר למקום הוליכם שהחרש מפירושו, דמשמע

מתוקן. והקשה, דכיון  הכל בידו ומסר שפשע חייב מפני הגדיש, דהפקח

 לנו אין פשע, דחרש, ואף דראשון חשיב מעשה חציו, משום דלר׳ יוחנן אשו

דחרש. ולכך פירש, דאיירי דהפקח  מעשה אחר אלא פשיעתו אחר ללכת

 אלא הן, וחיציו לגדיש ללכת הדליקה ראויה והיתה בארץ, אותם שם

 תלך.  שלא לשומרה לחרש שמסרה

 

 

בשם מקובצת  השיטה הקשה .מסייעתו ורוח כזורה גמ׳ אמאי ליהוי) א

 נמי ומיירי פטור, הרוח קתני, דאי ליבתה דבמתניתין תלמיד רבינו פרץ

(נט: אות לה) דמיירי ברוח מצויה,  לעילמצויה. [דהיינו לשיטתיה  ברוח

, דמתניתין איירא ברוח שאינה מצויה לא ד״ה לבתה(שם) לתוס׳ אבל 

 ברוח נמי פטור וליבתה, הרוח ובאה ליבוי כשמחוסר קשיא]. ותירץ, דודאי

 הכא, אבל כלל. ליבהו דלא כיון הבעירה, דהבעיר מיקרי דלא מצויה,

 ידי על הליבוי כשעושה דליחייב שפיר פריך יחד, מלבים והרוח שהאדם

 ורוח לענין זורה גבי שבת כמו עצמו, בפני הליבויעשה  כאילו הרוח, סיוע

  .בעצמו המלאכה דהוי כעושה מסייעתו,

מצויה.  שאינה ברוח הרוח ולבתו מצויה ברוח שליבה כגון אמר גמ׳, רבא) ב

 ליה לקצר ולמימר דהוהתלמיד רבינו פרץ, בשם  מקובצת שיטההעיר 

 קאמר, והכי נקטיה, וביאר, דלרבותא. מצויה ותו לא שאינה ברוח דאיירי

 שפיר מצויה, שאינה רוח סיוע ברוח מצויה בלא ללבות כדי בליבויו יש דאי

 מצויה ברוח ליבה אם שכן וכל. וחייב עצמו בפני הליבוי דעושה מיקרי

 . הרוח אותה דעת על מלאכתו שהתחיל לפי מצויה, רוח ולבתו

ה״ב), דאף  (פ״ג משכירות על הרמב״ם הלוי ח״הגר בחדושיכתב  גמ׳, שם.) ג

מצויה. שאני הכא דאיירי  שאינה ברוח אפילו וחייב לעולם מועד דאדם

במה שעשה דבר המזיק, ובהא אינו מועד, ומשום הכי פטור ברוח שאינה 

  מצויה.

ד״ה  י״רש פירש תורה. אסרה מחשבת דמלאכת שבת גמ׳, הני מילי לענין) ד

 ש״והראמסייעתו.  ברוח ליה כיון דניחא מחשבתו דנתקיימה ,מלאכת

 עשייתה עיקר זו דמלאכה כיון תורה, חייבה (בפרקין סימן יא) כתב, דבהכי

. עיין להלן אות התוס׳ ד״ה רב אשיבדעת  המהר״םרוח. [וכן ביאר  על ידי

שפח),  סימן חיים (אורח נזר ובשו״ת אבני ס) סימן (ח״ג האחיעזר וכתבו .ט]

 אבל, בהכי עשייתו שעיקר אין גרמא אסור בשבת אלא בזורה, ש,״דלהרא

מלאכות פטור. ולרש״י הוא הדין דגרמא אסור אף בשאר מלאכות,  בשאר

 מחשבתו.  כיון דנתקיימה

 ם״הרמבכתב פטור.  בנזקין וגרמא הוא בעלמא גרמא הכא גמ׳, אבל) ה

גרם. והשיג  הוא שהרי חייב, הרוח וליבתו ה״ז), ליבה ממון (פי״ד מנזקי

 .פטור לאו ואם חייב, ללבותה כדי בלבויו יש דהיה לו לפרש דאם ד,״הראב

 דהא זירא,׳ ור ורבא כאביי , דאין לפרש דהרמב״ם פסקמשנה המגידוכתב 

אשי, והניח בצריך  ה״ב) פסק כרב שכנים מהלכות א״גופיה (בפיהרמב״ם 

 ה״א), דאבנו (פי״א משכנים על הרמב״ם הלוי ח״הגר בחדושיעיון. ותירץ 

 על חייב מזיק״, אבל בחציו ״עשיית חייב על גגו בראש שהניחן ומשאו סכינו

 אינו שייך לחייב, גרם שהוא דחייב משום ם״וכיון דכתב הרמב ״עשיית נזק״.

אינו , מזיק״ אבל על ״עשיית, נזק״ ״עשיית על הוא דחיובו היכא אלא

 חציו, דהויא, הרוח ולבתה על ידי גרמא. ולכך, בליבה עשאו אם מתחייב

אבל  גרמא, אף לרב אשי. משום מתחייב שפיר, הנזק וחייב משום עשיית

 דחיובו ומשאו סכינו דאבנו דומיא דהוי, בהלכות שכנים דאיירי ברקתא

 גרמא.  מתחייב מדין לא, מזיק משום עשיית

 בליבוי כשיש אפילו ללבות כדי בו בשיש , בשאין וכו׳ דאיתוס׳ ד״ה ליבה) ו

 יש דחייב אף אם ,כתבא ״הרשביתחייב. אמנם  למה ללבות כדי המלבה

 ומכוון ללבות, כדי בלבויו היה הרוח סיוע ללבות, כיון שאף בלא כדי ברוח

בכל, ולכאורה הא  דחייב משמע, סתם, חייב להדליק. והקשה, דמדקתני

 ועצים אש שהביאו ללבות, הוי כשנים כדי הרוח בלבוי גם שיש כיון

 נתן׳ כר ץ, דאתיא(י.). ותיר לעילבחבילה  חייבים, וכדינא דמרבה דשניהם

 בא שכבר אי נמי, כיון מהאי. משתלם מהאי לאשתלומי דליכא היכא דכל

הכל, דהוי  את עליו מטילין ללבות, כדי בליבויו ויש לבויו בשעת הרוח

בתוס׳ ולהזיק. [אמנם עיין  מצויה ברוח לילך כדי בו ויש האש את כמביא

שכתבו, דבמרבה בחבילה שניהם חייבים, וצריך עיון    ד״ה מאי(י:)  לעיל
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ללבות, פטור. אמנם לפי מה שביארו  ברוח כדי אמאי הכא סברי דכשיש

שם, דכל אחד עשה מזיק בפני עצמו, וכמו לענין בור עשרה שהשלימו 

לעשרים, לא דמי. דהכא שניהם גרמו שהאש תזיק, ולא עשה השני מזיק 

 מי שהוסיף עץ על מדורה. (ר.ג.)].  חדש. וכמו שהעירו שם לענין

דלא מיחייב משום אשו אלא אם כן עשה כל כך בפני עצמו. כתב בא״ד, ) ז

, כתבו, ד״ה לבתה(נט:) דתוס׳ לעיל (פי״ד מנזקי ממון ה״ז), דאף  האבן האזל

דחייב בדרכו להתלבות אף במחוסר ליבוי. מכל מקום יש לחלק, דהתם 

עשה דבר המסויים בעצמו, דהרוח עושה אותו למזיק, ולכך חייב. אבל הכא 

 לא עשה כלום בעצמו. 

. ׳וכו גורם אלא מבעיר מיקרי לא הכא , לכךאשי, בתוה״ד רב ה״תוס׳ ד) ח

 בראש שהניחן וסכינו אבנו ןכגו אש דיני מכל שנא , מאייהושע הפניהקשה 

המסייעו.  על ידי הרוח גורם דהוי אמרינן ולא דחייב, מצויה ברוח ונפלו גגו

 כיון הבערה, את מבעיר מיקרי בהנחה תיכף ומשאו וסכינו וביאר, דבאבנו

ולכך,  בעלמא, הולכה מעשה אלא מחוסר ואינו להזיק, מוכנין וממונו דחציו

 שהיתה, אש המלבה אבל חייב. התקלה, את והוליכה מצויה רוח כשבאה

 החץ שמוליך אלא חציו וממונו, זה דאין הבעירה, את המבעיר לא מיקרי

 עד החץ זורק ללבות, אינו כדי בליבויו שאין וכיון הניזק, למקום כחו ומטה

 בהולכת מסייע והווי שלו, התקלה מוליכה אינה נמי והרוח הניזק, מקום

  בעלמא. וגרמא התקלה,

 הכא לכך זורה אקרי לא עצמו בפני זרייה של מעשה עושה אבלבא״ד, ) ט

, דלענין שבת גרמת הזריה המהר״םגורם. ביאר  אלא מבעיר מקרי לא

לעיל אות ד],  הרא״שמקריא מלאכת מחשבת, דהכי דרך המלאכה, [וכדעת 

אבל לענין נזיקין לא מיקרי מבעיר, אלא המבעיר בעצמו את האש ללא 

בתוס׳ כתב, דכונת התוס׳ לאפוקי ממה דכתבו ( בתראהמהדורא סיוע. אבל 

) בקושית הגמ׳, דגבי זורה חשיב כאילו עשאה בפני עצמו. אלא ד״ה לבתה

 דחייב על גרימת זריה, אף שלא עשה מעשה.

 וליבו ואור עצים הביאו שנים דאם נראה כך , מתוךתוס׳ ד״ה והכא) י

 , דלאיהושע הפניותימה הוא. כתב  פטור ללבות כדי אחד בכל ואין שניהם

 המבעיר, לקרותו שייך לא האור או העצים הנחת דבשעת מידי, קשיא

 ללבותו, כדי ברוח דאין מאליו, להזיק סופו דאין כיון תקלה, דליכא שום

 כיון המבעיר, לקרותו אין נמי אחר כך שליבה ובמה גיריה. מפסקי ופסוקי

 וכסתות, כרים תחתיו והיו הגג מראש כלי לזורק ודמי ללבות. כדי בו שאין

 הכרים סילוק ועל גיריה, מפסיק דשדא דבעידנא כיון דפטור, וסילקן, וקדם

 בעלמא.  הוי גורם

 (סימןהים של שלמה כתב  לא. אימא מועט דהפסד קוצים גמ׳, אבל) יא

 למועט, מכל מקום הכא רב בין חילוק אין בידים כה), דאף דלגבי מזיק

מעצמה, סלקא דעתך , אש״ תצא ״כי כמשמעות, שלו בתוך דהדליק

 .כל כך לאיזדהורי בעי לא מועט דבהפסד

. חיים , דהיינו בעליד״ה כל י״רש פירש. קומה בעלי כל גמ׳, לרבות) יב

 מהן עושין ירקות, דאין דמרבה אפילו פירש,דהראב״ד , הרשב״אוכתב 

 גדולה קומה בעל דבר שאינו לך שאין דבר, כל לרבות שפירש מי ויש. גדיש

  .קטנה או

ד״ה (ו.)  לעיל י״רש פירש אבניו. וסכסכה נירו ליחכה גמ׳, לאתויי) יג

 עיקר דאין הני כגון לאש, ראוי שאינו , דאשמועינן, דחייב אף בדברלאתויי

 רגילות שאין פי על אף כתבו, דחייב ד״ה ליחכה(י.) והתוס׳ לעיל  .בכך אש

  כלל. ואבנים ניר אש שתזיק

 , ד״קמה״יהושע הפני הקשה הנך. בעי ולא שדה רחמנא גמ׳, ולכתוב) יד

 ״שדה״ רחמנא טמון. ותירץ, דפריך דנכתוב למעוטי לרבנן איצטריך ודאי

 מילי, כל אתרבו בסתמא, דאף קרא, צריך לא לגופא אבל טמון. למעט

 למעט ושפיר במשמע. הכל נירו וליחכה קוצים ואפילו לחלק, תיתי דמהיכא

מקרא  טמונה טומאה דממעטינן (עב.) בחולין כדאשכחינן משדה, טמון

 אלא כתב לא דאי השדה״. ומשני, פני על יגע אשר (במדבר יט, טז) ״וכל

 ולאפוקי שבשדה, מה דדוקא אתי למעוטי ד״שדה״ הוה אמינא ״שדה״,

 ממש, קרקע דהיינו שדה על לגלויי ״קמה״, נמי איצטריך לכך גופא, קרקע

 למעט ״קמה״ לייתר ״גדיש״, נמי כתב לכך טמון, למעט ידעינן הוי לא ואכתי

 אתי פרטי הני דכל סלקא דעתך ואכתי קרקע, של לגופה ו״שדה״ טמון,

 ״קוצים״. נמי כתב לכך מועט. הפסד דהוי קוצים, למעט

 ממש. קרקע ולא קרא קאמר תבואה ,שבשדה מה אמינא ד״ה הוה י״רש) טו

 ואבנו.  היינו נירו שבשדה״ פירש, ד״מה א״והרשב

 (חדושיהמהר״ל ביאר תחילה.  הצדיקים מן אלא מתחלת גמ׳, ואינה) טז

 שהם כיון לעונש קודמים ביותר, ה׳ אל נה.), שהקרובים שבת אגדות,

 מרגיש והשלם, והפסד חסרון הוא העונש כי ועוד, השכינה. אל קרובים

 על למשול למשחית כח אין בודאי אף כי. ביותר הפכו שהוא בחסרון,

 גזירה נגזרה אם אבל, המשחית כנגד לעמוד יכול שהוא דוקא היינו הצדיק,

  הצדיק. מן ההתחלה אז עליו למשול הצדיק יוכל שלא

פירש לרשעים.  צדיקים בין מבחין אינו למשחית רשות שניתן גמ׳, כיון) יז

 לחבל למשחית רשות שניתנה כב), שמאחר יב בפירוש התורה (שמותרש״י 

 תהלים( שנאמר, הוא למחבלים רשות ולילה, לרשע צדיק בין מבחין אינו

 (בפירוש התורה, שם), וכי ן״הרמבוהקשה . יער״ חיתו כל תרמוש ״בו) כ קד

 לומר לרש״י והיה, לילה בקר בכל עד ביתו מפתח לצאת לאדם אסור

וכתב, . ממנו הזהירם ולכן, לחבל למשחית רשות בו נתנה הזה שהלילה

היכה מכת בכורות. וכתב  בעצמו ה״שהקב דרש״י לא פירש כן מפני

מוכח כרש״י. וביאר, דתרי ) יא בא( דבמכילתאאגדות),  (חידושי א״המהרש

המחבל שניתנה לו רשות לחבל בזמן  א.מחבלים היו בליל מכת בכורות, 

 עד דהיתה בכורות המחבל שבכל לילה, דילפינן ליה ממכת ב.המכה, 

עמוד ב׳ אות יט)  להלןועיין ( חצות, ואף על פי כן נאסרו לצאת עד בוקר.

  מהפני יהושע.

 

 
 תצאו לא ואתם שנאמר טוב בכי ויצא טוב בכי אדם יכנס גמ׳, לעולם) יח

 שיש כמו ליציאה. אלא , דאף דלא מייתי קראמקובצת השיטהכתב  וכו׳.

 בכניסה. לכך לחוש יש כן המזיקין, מפני בלילה ביציאה לחוש

 הפני הקשהבוקר.  עד ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם גמ׳, שנאמר) יט

 מבחין, אבל ואינו בכורות במכת למשחית רשות שניתן התם דשאנייהושע, 

וכתב, דהאי  מהמהרש״א]אות יז  לעילסכנתא. [ועיין  ליכא לילות בשאר

 ולא ובעצמו, בכבודו ה״הקב שהיתה על ידי בכורות, משחית לא קאי אמכת

 משום היינו למשחית״, רשות שניתן ד״כיון אלא מבחין. דאינו לומר שייך

כיון  טוב״ בכי ילפינן ד״יכנס ולכך שפיר למשחיתים. רשות הוא לילה דסתם

משאר  בכורות מכת של דאינו מבחין. והוסיף, דמכל מקום נשתנה לילה

 אחד שאם טפי, להזהירם דהוצרך, כב) יב (שמות ם״הראהלילות, וכדכתב 

 ששלטה היא גופא בכורות שמכת אומרים המצריים היו ניזוק, היה מהם

 אשר תדעון ז), ״למען יא אמר (שמות שהרי משה השם, חילול והוי בהם,

 ישראל״.  ובין מצרים בין ה׳ יפלה

 כו), דיש (בפרקין סימןהים של שלמה כתב  רגליך. כנס בעיר גמ׳, דבר) כ

 וכן. לברוח ואסור, רגליך פזר אומרים אין דגבי ֶדבר, לדקדק מהכא רוצים

דרכים,  באמצע יהלך ואל, רגליך״ ״כנס אמרינן דהא סכנה, משום אסור

התיר, משום דכיון  ,׳)נ (סימן ל״מהרי דבתשובת כתב, אמנם. יברח ואיך

 רגליך״, היינו ד״כנס והא. לרע טוב בין מבחין אינו למשחית רשות דאיתיהב

 יש, בהדיא להלך רשות למשחית ואיתייהב, ונתחזק, הדבר שהתחיל אחר



 

 
 

 

 י

 דשרי דאשמועינן משום רגליך, פזר קאמר דלא כתב,חיים  והתורת. לכנוס

 ברעב אבל לביתו, חוץ ילך ולא רגליו שיכנס ובלבד העיר, מן לברוח שלא

 רגליו. אלא יפזר ליכא תקנה

 א״המהרש כתבלא.  ביממא אבל בליליא הני מילי תימא גמ׳, וכי) כא

אלא  היה לא מצרים (הובא באות יט), דבמכת ם״דלהראאגדות),  (חידושי

בעיר, והא  דבר לי מה לילה לי מה אחד והוא המשחית דלילה, קשה, מחבל

בתרוייהו ניתנה רשות למחבל להזיק, ומה שנא יממא מלילה. ופירש, 

 לילה של המחבל מן אחת סכנות, שתי היו בלילה, בכורות שהיתה דבמכת

 למשחית רשות שניתן לילה, אותו של המחבל ומן לילות, בשאר גם כנהוג

 בעיר בדבר ביממא אבל לבית, מחוץ יצא שלא הכתוב הזהיר ולכך לחבל.

  לא. אימא אחד, מחבל אלא דליכא

 מחנה אל ונפלה לא, תא שמע לכו נפשות סכנת דליכא היכא גמ׳, אבל) כב

 גרע רעבון דסכנת דפשיטא לזה, צריך ראיה מאי יהושע, הפני הקשהארם. 

 מחללי חרב חללי היו ״טובים (איכה ד ט)האויב, וכדכתיב  חרב מסכנת טפי

 דהוי אדם בידי שהוא משום גרע, חרב דספק רעב״. ותירץ, דסלקא דעתך,

כל כך.  מצוי ההיזק ואין ,׳ה בידי הוא רעבון סכנת בחירה, אבל ספק בעל

 דמינוול, מחרב קשה דרעב משום רגליו, קא משמע לן דאפילו הכי יפזר

 המצורעים עצמם (ח:). והקשה, דאי הכי, אמאי מסרו בבבא בתרא כדאיתא

 ביה, איתנהו דכולהו מרעב אפילו טפי גרע שבי והא ארם, מחנה אל ליפול

 ותירץ, דלכך כיוון .׳ה ביד ובפרט דהוי רעב, בספק להיות להם היה וטפי

 מצורעים. והיינו, דכיון אנשים בארבעה , דכתב, דאייריאמרנו ד״ה אם י״רש

 בגוונא שראוי היינו שבי דסתם משבי, מתיראים היו לא מצורעים שהיו

 סכנת אלא וליכא לעבדות, חזי לא אבל מצורע ולשפחות, לעבדים למכור

  מרעב. טפי בחרב בחרו היו ולכך חרב,

 מחבי רשותא ליה דלית דכיון דרכים בצדי יהלך אל בעיר גמ׳, שלום) כג

 אבל בלילה, כו), דאיירי (בפרקין סימןהים של שלמה כתב ומסגי.  חבויי

 משום היינו ביממא, אפילו איירי ואף דרישא. מזיקים שכיחי לא ביממא

, דבר אבל בלא כדאיתא לעיל,, ללילה יממא בין חילוק אין דבר דלענין

  ביממא. סכנה ליכא

 מפקיד המות שמלאך הכנסת לבית יחיד אדם יכנס אל בעיר גמ׳, דבר) כד

, ימים לאריכות מסוגלת הכנסת בית דהשכמת יהוידע, הבן ביאר כליו. שם

 מלאך יוכל לא, כנישתא לבי ומחשכי והני דמקדמי, (ח.)בברכות כדאיתא 

בעידנא דריתחא דדבר,  אבל כך. על ומצטער, ימים בשאר להם להרע המות

את  מפקיד ולכך, ומחשכי דמקדמי לאלו אף להרע יוכל, לחבל רשות דניתן

, כנישתא לבי ומחשכי מקדמי מי שיראו, הכנסת בבית, דהיינו שלוחיו, כליו

, יזיקוהו פן יחידי יכנס אל ולכך לחבל. רשות לו דהא ניתן ,להם כדי להרע

 מכח נשמר ויהיה, אלקים בבית לו להזיק יוכלו לא יחידי אינו אם אבל

  רתחא. בעידן גם הכנסת, בית קדושת

 דכלבים ,חיים התורתכתב  לעיר. בא המות מלאך בוכים גמ׳, כלבים) כה

 המות מלאך כשיש לבכות בטבע בראן ה״דהקב אלא נינהו, דעת בני לאו

 כשבא רגליהן לפזר הכל שידעו כדי בעיר, אליהו כשיש ולשחוק בעיר,

ז)  יא (שמות דבר וההעמקהמות.  מלאך כשבא רגליהן ולכנס לעיר, אליהו

 בספררוחני. וכן איתא  בדבר להכיר הכלב כתב, דמהכא משמע, שטבע

 חבלה מלאכי ורואין הגזירות, יודעין תתשמה), שהבהמות (סימן חסידים

 את מלאך המות בוכים. רואין ולכך כשהכלבים .אש של

 למכמש שנאמר גרסינן לא כליו, שם מפקיד המות תוס׳ ד״ה שמלאך) כו

בחדושי  קרא. האי כתיב סנחריב של מסעות עשרה דגבי כליו יפקיד

 (אורח חיים אות ורדים גינת תשובת שבסוף המלך גןציין לדברי  הגרע״א

 היכי וכי דארעא, מלכותא כעין דרקיעא כה), דביאר האי גירסא, דמלכותא

 כלי ומניחין מפקידים אחת, ארץ להחריב כשבאין דארעא דמלכותא

 המות מלאך עושה כן מלחמתם, לעיר הקרובות בערים והמשחית המלחמה

 .לעיר שמחוץ כנסיות בבתי משחיתו כלי מפקיד בדבר, עיר לנגוף כשבא

 את המבעיר ישלם שלם מעצמה, תצא קוצים ומצאה אש תצא גמ׳, כי) כז

 יתברך ממנו (חדושי אגדות), כי א״המהרשביאר הקב״ה וכו׳.  אמר הבערה

 בא סילוק דממילא לו, גורם החטא אלא הגמור, הטוב הוא כי רע יצא לא

 הטוב לענין אבל מעצמה. אש״ תצא ״כי יתברך, והיינו וטובתו ההשגחה

 המבעיר.  הוא כאילו דישלם המבעיר, הוא אני ה״הקב אמר תשלומין לגבי

כתב  ליה. מיבעיא קא וכו׳, מאי מים ישקני מי ויאמר דוד גמ׳, ויתאוה) כח

 מים אלא, לו היו מים דהרבה ממש, למים תאב דהוה משמע דלא א,״הרשב

 פירש, מקובצת בשיטה ד״והראב היינו סנהדרין. בשער ומאשר, תורה זו

 היה שאם קאמר, ממש אמים דלאו משמע, לחם״ בית ״מבור דמדקאמר

 זה אגדות) פירש, שדבר (חדושי והמהר״ללו.  טובים היו מים כל למים צמא

 לסכנה, נפשם מוסרים היו למים מתאוה שהיה שבשביל דוד, לאנשי גנאי

 עצמו המוסר שהרי מסכנה, אותם מציל יתברך השם שיהיה ראוי אין וגם

 לתורה. מתאוה שהיה פירשו ולכך נס, לו עושה הקב״ה אין לסכנה,

 רמז שום מצינו דלאיהושע,  הפני . כתבליה קמבעיא באש גמ׳, טמון) כט

 נמי נחמן יש לפרש, דרב ד״ה טמון י״רש דברי זה. וביאר, דלולי על בקרא

 מקראי לה ודריש עדשים, או דשעורים בגדיש מטמרי פלשתים דהוו סבר

 לגבי שעורים של גדיש דמי דודאי תימה, דבר לו שנראה אלא הונא. כרב

 מגיבורי שלשה לשלוח לו היה לא כמותו ומלך היא, זוטרתי מלתא דוד

 ליה, קמיבעיא באש דטמון הוסיף, ולכך בלבד. הגדיש דמי עבור ישראל

 ורב, עצום סך שיתבענו מתיירא היה שם, היה לא הגדיש שבעל וכיון

 בכלים חבירו, בשל (סא:) דפליגי רבנן ור׳ יהודה במדליק לקמן וכדאמרינן

 בגדיש. להטמין דרכן שאין

 פקוח מפני עצמו כשהציל לשלם חייב אי ליה , איבעיאתוס׳ ד״ה מהו) ל

 שלא לשלם, מנת על להציל , דפשיטא להו שיכולא״הרשבנפש. כתב 

מן (בפרקין סי ש״הרא]. וכן ביאר כרש״י ד״ה ויצילההבעלים, [דלא  מדעת

 מתשלומין, דליפטר אדעתא למיקלינהו אלא מהו ליה יב), דלא איבעיא

קסז) העיר, דלהאי פירושא  (סימן ציון בנין ת״ובשו .דחייב לשלם ליה ואמרו

 ״מי למימר ליה דחוק. דהוי חבירו״ בממון עצמו להציל ״מהו לשון הגמ׳

לב)  סימן ב״(ח ים והאפיקי לשלם״. אי חייב חבירו בממון עצמו שהציל

 חבירו את להציל מחויב הממון ביאר, דסברת התוס׳ והרא״ש, דבעל

 דחייב, רעך״ דם על תעמוד ד״לא (עג.) מקרא בסנהדרין כדמרבינן, בממונו

 ואגורי. [ועיין באות הבאה]. למיטרח

 בממון עצמו את להציל ואסור הואיל ישרפוה שלא ד״ה ויצילה, י״רש) לא

 להציל שרי אי דוד דמשמע, דנסתפק, )יט דרוש( דרכים הפרשת חבירו. כתב

 להציל אסור נפש פיקוח דבמקום יתכן דאיך חבירו. ותמה, בממון עצמו

 בברייתא (יט.) כתב, דנמצא בכתובות ן״הרמבאמנם  חבירו. בממון עצמו

 בגזל יהרג ואל יעבור. מאיר חיצונית, דלר׳

 איתא,) .(עג דבסנהדריןלב),  סימן ב״(ח ים הקשה האפיקי שם.בא״ד, ) לב

 עצמו את להציל ואמאי אסור, בממונו חבירו את להציל מחויב אדם דכל

ממונו,  ועל עליו החיוב חל ותירץ, דכיון דהבעלים איננו, לא חבירו. בממון

(עיין באות לב), דסברי, דהבעלים מתחייב בהצלתו אף שלא  כהתוס׳[ודלא 

 (קיז:).  בשיטה מקובצת לקמן ד״הראבבפניו]. וכתב, דכן דעת 

 משלם ישלם, אף על פי שגזילה גזילה רשע ישיב חבול ליה גמ׳, שלחו) לג

העדשים  היו שלא (בפרקין סימן יב), דמיירי ש״הרא כתבהוא.  רשע

שרי  לפנינו, שעורים בעלי אי אין אפילו דבמזומנין, דפלשתים מזומנין.

הים והקשה . טפי עדיפי דעדשים אחר, ידי על עדשים של גדישין להן לזכות

 מדעתו, שלא חבירו בממון לסחור כז), הא לא שרי (בפרקין סימןשל שלמה 

 יהא לא ודילמא, לבהמתו לו צריכים או שעורים, יותר עליו חביב דדילמא



 

 
 

 

 יא

ולקמן  שלו, את למכור ליה ניחא לא דילמא או שעורים, לקנות לו מצוי

 אלא לאדם זכין אמרינן ולא. דמי אי יהיב אפילו הוי דחמסן (סב.) מסקינן

 (חושן הש״ךותירץ . חסרון צד שום בה כשיש ולא, זכייה ליה דאית במידי

שנט ב),  סימן משפט (חושן הטורסק״ד), על פי מה שכתב  שנט סימן משפט

 הקצותלימכר. אבל  העומד בדבר כגון לו, היא דזכות דהרא״ש איירי בידוע

, מזומנים היו שלא דמיירי ש״הרא שנט סק״א) כתב, דמדכתב (סימן החושן

 שאינו דכל משמע,, למכירה אלא עומד שאינו ידוע היה ולא כתב דלא

בדמיו. ויישב  כפלים שנותן כל להימכר והוי עומד מקפיד, אינו ביתו מחפצי

היינו משום דאינו רוצה  מדמיו, ביותר הוי, אפילו דעת הרא״ש, דאף דחמסן

היא  דזכות ניחא ליה, אמרינןכיון דמסתמא  בפניו, שלא אבל, ולא הוו זכות

 לו.

 שזכה ממי לקחוה שלא עדשים ושל ,לאחלופי להו שביק תוס׳ ד״ה דלא) לד

 מהו מבעיא מאי דאי הכי בה, שזכה מי ממש , דלאוא״המהרשבה. כתב 

 אלא אחר. בו דזכה כיון גזילה דהויא והא ודאי דאסור, גדישים, ליטול

 לאחלופי להו צריכי הוו דוד אי הוו שייכי לאנשי דפלשתים, דהגדישים

היו  לא לאחלופי, להו שביק אבל כיון דלא לבהמתם, דישראל בשעורים

 אחר. בהו וזכה להו, אנשיו צריכי

 

 
. משמו הלכה אומרים אין דברי תורה על למות עצמו המוסר גמ׳, כל) א

 גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר (חדושי אגדות), דכל א״המהרשפירש 

 נס לעשות ראוי אין נפשות, סכנת במקום לילך הנס על שסמכו ואלו לעולם,

 שאני הזיקא דשכיח היכא ניזוקין, אינן מצוה דשלוחי ואף ידיהן, על וגאולה

  (ח:). בפסחיםכדאיתא 

 הצילה לר׳ יהודה ויצילה דכתיב והא תוס׳ ד״ה הכי גרסינן, בתוה״ד,) ב

 החזון אישבטמון ולרבנן וכו׳. הקשה  יתחייב שלא כדי לשרוף הניח שלא

דפטרי בטמון, היה לו למחות שלא  (בבא קמא סימן ה אות ד), דאף לרבנן

, דמיירי ששרפו לצורך המלחמה, ד״ה טמון(ס:)  לרש״י לעיללשרוף. אבל 

 אתי שפיר, דלא הניחם כדי שלא יצטרכו לשלם. 

 את ל, דהוו מצי לפרש, דלר׳ יהודה הציא״המהרששם. כתב  בא״ד,) ג

לר׳  לפרושי להו דניחא אלא שטמן, כדביארו לרבנן. מה יפסיד שלא הניזק

  דקאי אגדיש. משמעו ד״ויצילה״ יהודה

 תחתיהן. לפרעם רוצים והיו שם מזומנים שהיו לפי עדשים , הזכירבא״ד) ד

(הובא  ש״הראסק״ד), דלא פליגי אדכתב  שנט סימן משפט (חושן ך״השכתב 

(חושן משפט סימן  הטורלעיל ס: אות לג), דבמזומנין שרי ליטול. דהא כתב 

 העומד בדבר כגון לו, הוא שזכות כשידוע שנט, ולעיל אות לה), דדוקא

לא. והכא נמי אסור ליטלן, כיון  ביתו בחפצי לימכר, שרי ליטול ממונו, אבל

 דאין עומדים להימכר. 

בתוס׳ רבינו פרץ  ביאר ששרפו אנשיו.ומכאן קשה וכו׳ תוס׳ ד״ה מאי, ) ה

  דמחמת הקושיא פירשו התוס׳, דאנשים אחרים הם ששרפו, ולא אנשי דוד. 

דאף  ,א״המהרשכתב  , שלא רצה להפטר מחמת שהוא מלך.בסוה״ד) ו

להו דלכולי  משמע מכל מקום שפיר אליבא דרבנן דפטרי בטמון. דפריך

 והברכת שמואלחייב.  טמון למאן דאמר בשלמא קאמר מדלא עלמא פריך,

(בבא קמא סימן ב) כתב, דפטור טמון הוי פטור מתשלומין, אבל ודאי דאיכא 

איסור מזיק, וחייב בדיני שמים. [ולפי זה שפיר הקשו התוס׳ אף לרבנן, דדוד 

 בעי לצאת ידי שמים].

התוס׳ ד״ה פירשו קוצים.  בשדה אפילו דפטור שאמרו אמות׳ גמ׳, ד) ז

, דהקוצים הוו בשדה שהאש והרשב״א(בפרקין סימן יג)  והרא״ש עברה,

היא  קוצים שהשדהד, ״הראבפירש בשם  מקובצת והשיטה עברה אליה.

 ״אפילו״, דדוקא רבא בדברי גרסינן השדה שהדליק בה את האש. ולא

 עצים, משאר טפי ניצוצות מוציא קוצים של דאש איירי, מפני קוצים בשדה

 עשרה. [ועיין באות הבאה].  והגב בגדר סגי עצים בשאר אבל

 האור לשם שקופצת שדה היתה אפילו ,קוצים בשדה ד״ה ואפילו י״רש) ח

המהדורא פטור. כתב  ולדלג בה לבער האש שנוח קוצים, מלאה לגדר מעל

שם״, משמע, דהקוצים הוו מ(על תוס׳ ד״ה עברה), דאי גרסינן ״ בתרא

ואיירי שיש קוצים שם״, לבשדה שבה הודלקה האש. אבל טפי יש לגרוס ״

ולדלג, היינו  בה לבער האש בשדה שהאש עברה אליה. ומה דכתב, שנוח

 שנוח האש לדלג לקוצים ולהבעיר אותם. 

(בפרקין סימן יג),  ש״הרא. כתב אמות׳ ד ולמעלה קוצים גמ׳, ומשפת) ט

 גבוהה אם הגדר ואפילו הדליקה, בהם נאחז בקל דטעמא, משום דקוצים

  .הקוצים ותדליק השלהבת תעבור בקל מאד,

(בפרקין  הרא״ש, דלדעת חיים התורתכתב  .ממש וכו׳ נהר אמר גמ׳, רב ) י

דאית ליה רוחב,  ממש בנהר דמתניתין, דלרב איירי בפירושא סימן יג), פליגי

 סבר, דסתם אמה. דרב אלא ברחבה שאין דדלאי איירי באריתא ולשמואל

 לומר דצריך אף בהכי, לאוקמי ליה ולכך ניחא ממש, דקתני היינו נהר נהר

דדלאי (שרחבה  ברוחב דאריתא אפילו מיא ביה אית דאי מיא, ביה דלית

 ליה ניחא לא ולשמואל סגי. )ד״ה דדלאינ:  רש״י לעילאמה, כמו שפירש 

מיא, הלכך  ביה אית נהר מיא, כיון דסתם ביה ובדלית ממש בנהר לפרש

מנזקי ממון  ד״(בפי ם״דהרמבדדלאי. אמנם כתב,  פירש דאיירי באריתא

 שמונה ורחבן מים בהן שיש שלולית או נהר עברה אם ה״ב) דכתב, ״וכן

 דלרב שמונה, רחב פליגי לדינא, ואף בנהר ושמואל פטור״, סבר, דרב אמות

 מיא.  ביה בדאית אלא מפסיק לא ולשמואל מפסיק, מיא ביה דלית אף

 להניח דהיינו לעניןד״ה מפסיקין,  י״רש . פירשלפאה ואלו מפסיקין גמ׳,) יא

דליכא נפקותא בהך, כיון דבלאו  , דאףהמאיריואחד. וכתב  אחד מכל פאה

 שיניח מכל מקום צריך בכך. מתנכה השיעור ואין הכי שיעור פאה בששים,

 פאה.  אינה לחברתה מאחת הניח לה, ואם הראויה פאה שדה בכל

 השיטהכתב מפסקי.  לא שם שוללין גשמים שמי מקום גמ׳, אבל) יב

 האי אמרינן הכי, משום פאה גבי דדוקא , דמסתבראהרא״הבשם  מקובצת

  .להו אית דינא חד דליקה, גבי הכא אבל טעמא,

 בורות מים מתמלאה האמה כשגדלה לאגפיה, שלל תוס׳ ד״ה שמחלקת) יג

מקובצת  השיטההשדות. ביאר  בהם שמשקין שסביבותיה ומערות שיחין

 דמתחלקת טפי לישנא שפיר ניחא, דלהאי פירושא, תלמיד רבינו פרץ בשם

משמע, דהשלל הם  דלרש״י ד״ה שמחלקת[דהיינו  .שבאמה המים מן שלל

 הפירות].

 

 
 בשלו (בפרקין סימן יג), דדוקא ש״הראכתב שלו.  בתוך המדליק ,׳מתני) יד

 .שיעור נתנו לא ברשות, דהדליק שלא כיון חבירו בשל אבל שיעור, נתנו

 הגדר וכגון דנפלה גמור, דחייב אף באונס דמשמע, הגרע״א, בחדושיוכתב 

 מלשון והוסיף, דהכי משמע שם. הדליקה ועברה מחמת שלא אחר כך

(חושן משפט סימן תיח). והקשה,  והטורד) ״ה מנזקי ממון ד״(פי ם״הרמב

 להטמין, דרכן שאין דברים בו והיו חבירו בשל בהדליק פטור דלפי זה, אמאי

 שאין האדם בטבע דתלי דעתיה. ותירץ, דמידי לאסוקי הוה ליה דלא מטעם

 בו ארנקי. אבל אין שבודאי חושב, היה שהדליק בשעה בגדיש, ארנקי מניח

 האש תוליך שהרוח או הגדר, ותפיל סערה רוח שתבוא דאפשר בגדר

 אדעתיה. לאסוקי הוה ליה למרחק,

יו״ט  התוס׳ כתב רשות הרבים. כדרך אמות ז״ט מתני׳, ר׳ אלעזר אומר) טו

 הרבים דדרך לרישא מוקמינן ז, דהא״ט דלא איירי באמצע ד), (משנה



 

 
 

 

 יב

 עקיבא לר׳ נמי נשמע ומדר׳ אלעזר. שמיה דכר מאן אמצע והתם כוותיה,

 דבתריה. 

 לפי הכל הבערה את המבעיר ישלם שלם מתני׳, ר׳ שמעון אומר) טז

 שמעון (כה: מדפי הרי״ף), דר׳הרי״ף (סימן יג), דדעת  ש״הרא כתב הדליקה.

ומשום הכי השמיט החילוקים דהוזכרו  .רוחב לענין בין גובה לענין איירי בין

 בסוגיא לעיל, לגבי גובה הגדר ורוחבה, דקיימא לן כר׳ שמעון דפליג.

(כה: מדפי  ף״הרי הקשהבדליקה.  לר׳ שמעון שיעורא ליה גמ׳, ולית) יז

 משלם הזיק אם שיעורא, ואפילו הכי רבנן יהבי תנור הרי״ף), מאי שנא דגבי

 שעה, כיון דמדליק לצורך פטור. ותירץ, דהכא הכא ואילו שהזיק, מה

 דמאי הוא, אנוס משיעורא, יותר הדליקה אי עברה ואף כשיעורא, ומרחיק

 איכא אי לעיוני ליה איבעי דמדליקו תדיר, תנור, אבל גבי למעבד. ליה הוה

 קנה (סימן החושן והקצות הוי. פושע הכי, עביד דלא וכיון לחבירו, היזק

 דבפחות, משיעורא יפחות שלא אלא אינו דתנור סק״א) תירץ, דשיעורא

 גם אבל לשלם. מנת על להזיק רשאי ואינו ודאי, היזק הוי משיעורא

 האש, ילך שלא הנמנע מן אינו אכתי אמות,׳ ד שהוא השיעור בהרחקת

 היינו, כראוי הרחיק הכא דאמרו אבל שהזיק. מה לשלם צריך ומשום הכי

לכך , חבירו לגדיש האש שילך מהנמנע שהוא באופן, הדליקה שיעור לפי

 ופטור מלשלם. שמים בידי ומכה גמור הוי אונס

 ישלם הדליקה היזק לפי הכל קא סלקא דעתך תוס׳ ד״ה ולית ליה,) יח

 כן. פירש ד״ה הכל י״רש , דאףיהושע הפנילעבור. כתב  ראוי אין אפילו

 והיינו משום, לעבור. ראוי בדאין אפילו דאיירי הוסיפו,׳ דהתוס אלא

 דפשע הכא שאני לר׳ שמעון, דילמא מקשה מאי לדקדק יש דלכאורה

 אם אפילו ליה מחייבינן ולכך קרוב, מקום לענין הדליקה, בגוף מעיקרא

 מעיקרא דהרחיק התם אבל באונס. וסופו בפשיעה דתחילתו בריחוק, הזיק

 דדייק ,׳התוס כתבו ומשום הכי לחייבו. שייך לא חכמים שנתנו כשיעור

 בענין שלו בתוך שהדליק כגון לעבור, ראוי אין אפילו ליה מדמחייבינן שפיר

ר׳  ליה מחייב ואפילו הכי פשע, ולא לגבולו, חוץ כלל לעבור ראוי שאין

 שמעון. 

(כה: מדפי הרי״ף), דהיינו  ף״הריפירש הדליקה.  גובה לפי גמ׳, הכל) יט

 כראוי אלא עברה לא ואם פטור, לגובהה הראוי מן יתר תעבור שאם

 חייב.  והזיקה לגובהה

 שעורין. של או חטין של גדיש אלא משלם אינו מתני׳, וחכמים אומרים) כ

, דפטור טמון ד״ה היכי (שם) י״רש(כג.) ביאר בדעת לעיל  השיטה מקובצת

 הוי מטעמא דחשיב כאונס ושוגג. 

(כה:  הנימוקי יוסףכתב שעורין.  של או חטין של גדיש מתני׳, אלא) כא

מדפי הרי״ף), דהחטין והשעורין הפנימים לא הוו טמון, כיון דיודע דיש שם 

 החזון אישאבל הרא״ה.  בשם השיטה מקובצתחטין או שעורין. וכן פירש 

(סימן ו סק״ז) כתב, דפטור טמון במדליק בתוך שלו, הוי אפילו אי ידע 

דלא הווי טמון. כיון  והטעם שמחוייב כאן, משום המדליק מה שטמון שם.

שלגבי דמי החיטים או השעורים שבכלים, הווי כאילו יש שם חיטים או 

 שעורים דלגביהם אינו טמון, כיון שהן מגולין מבחוץ. (ועיין לקמן אות כד) 

ר״ת  ביארחייב.  עמו ונשרף לו סמוך ועבד לו כפות גדי מתני׳, היה) כב

בבא. לאשמועינן, דאף  בהאי התנא , דהפסיק) ד״ה היה:(כבבתוס׳ לעיל 

 דכל בגלוי״, לא תימא כל אף בגלוי קמה ד״מה מדרשה באש, טמון דפטרינן

 להיות דרכו אין דגדי ופטור, הוא קמה כעין לאו בהכי אורחיה דלאו דבר

 ואפילו הכי חייב.  כפות,

דרישא איירי  דבבבי דמסקינן דלמאי יהושע, הפני כתבמתני׳, שם. ) כג

בגדיש. צריך  להיות שדרכו במה אפילו רבנן ופטרי שלו, בתוך במדליק

 הוא. טמון דלאו המדליק, ליה בדחזי היינו אגדי, דמחייבינן דהא לומר,

 חזי דלא דאיירי משמע י),״ה ממון מנזקי ד״(פי ם״הרמב והוסיף, דמלשון

  ליה.

החזון כתב שבתוכה.  מה כל משלם שהוא הבירה את מתני׳, במדליק) כד

(בבא קמא סימן ב אות ה), דאין הבית עושה את מה שבתוכו לטמון,  איש

כיון דעשוי להיכנס בו. ולרב כהנא, הא דחייב בבירה, היינו דחייב אטמון 

 שבה, משום דטמון על ידי כיסוי נוסף, אבל לא כל מה שבבירה חשיב טמון.

(סימן ב סק״ה), אי כלים שבעששית  החזון איש נסתפק מתני׳, שם.) כה

חשיבי טמון. וכן בבית, אי חשיבי טמון משום דהחלונות סתומים בזכוכית, 

או דמכל מקום כיון דרואין דרך החלונות מה שבתוך הבית, לא חשיבי 

(לעיל אות כ), כיון דידוע מה שיש  לרא״ה ולנימוקי יוסףטמון. [ולכאורה 

 בבית, לא הוי טמון. (ר.ג.)].

 אשו, חייב משום דלא מקובצת, רבינו יהונתן בשיטהביאר  ני׳, שם.מת) כו

 של ד״ה בתוך י״מרש וכן משמע בידים. המזיק אדם ליה דחשבינן אלא

בחדושי רבי אריה לייב בידים. והקשה  כמאבד והוי רשות לו דאין חבירו,

(סימן עג), דממה נפשך, אי אשו משום חציו, ליכא פטור טמון, ואי  מאלין

ממונו, הא לא שייך לחייב משום אדם המזיק. וכתב, דלדבריו להלן משום 

(אות כח) אתי שפיר, דקאי אעשיית האש למזיק, דהוי על ידי מעשה בידים. 

דסבר רב כהנא דהיכא דעשה מזיק בידים, לא שייך לומר דלא הוה ליה 

לאסוקי אדעתיה, והדבר תלוי בדיני אדם מועד לעולם. ולרבא, עשיית אש 

כא בהא דאדם מועד, ובעינן פשיעה ממש, וכן בעינן דיפשע בדבר לא שיי

 הניזק, ולכך פטור, דלא הוה ליה לאסוקי אדעתיה. 

(סימן  פליגי. בחדושי ר׳ אריה לייב מאלין בתרתי רבא אמר גמ׳, אלא) כז

עג), ביאר לפי דבריו להלן (אות כט), דפלוגתייהו תלו בהדדי, דר׳ יהודה לא 

(סב.) מודה  להלןה לאסוקי אדעתיה, דהא פליג אסברא דלא הוה לי

במשאיל מקום דפטור. אלא דסבר, דבאש ליכא דין פשיעה בדבר הניזק, 

ולכך לא מהני מה דלא הוה ליה לאסוקי אדעתיה. ומשום הכי פליג נמי 

אדרשה דרבנן בדין טמון, דכיון דליכא באש דין פשיעה בדבר הניזק, ליכא 

יעה בדבר למידרש פטור דטמון. אבל רבנן ילפי מפטור דטמון, דבעינן פש

הניזק, ולכך אי לא הוה ליה לאסוקי אדעתיה, פטור כיון דלא פשע. אבל 

לרב כהנא, דלכולי עלמא פטור בשל חבירו בדבר שאין דרכו להטמין, לא 

פליגי בהאי סברא, ולכולי עלמא יש דין פשיעה בדבר הניזק, ופליגי בגזירת 

 הכתוב דפטור טמון. 

 הפניוכו׳. כתב  ובכלים טמוןא מחייב יהודה׳ ור ד״ה בתרתי, י״רש) כח

, דלדעתו, אין ר׳ יהודה מחייב אארנקי אלא במדליק בשל חבירו, יהושע

אדעתיה,  לאסוקי ליה הוי . ולר׳ יהודה חייב אף דלאכתוס׳ ד״ה אלאודלא 

 מזיק לאו שלו בתוך במדליק אבל דאזקתיה, גביה לך הוי משום דמאי

  פושע. אלא איקרי,

 בדבר מחייב חבירו של בתוך במדליק אבלתוס׳ ד״ה אלא, בתוה״ד, ) כט

בחדושי רבי אריה טמון. הקשה  קרא ביה דפטר אשכחן דלא להטמין שדרכו

(סימן עג), הא על כרחך ילפינן מדליק בתוך של חבירו ממדליק  לייב מאלין

בתוך שלו, דהא ליכא פרשה אחרת דאש בשל חבירו. וביאר, דפטור דטמון 

שאני מפטור דבור, דבבור הוי מזיק אף לגבי כלים, אלא דהתורה פטרתו. 

אבל בפטור דטמון, אינו נעשה מזיק כלל לגבי הטמון. ולזה יש לומר דמדליק 

שלו ובשל חבירו הוו תרי אופנים בעשיית האש למזיק. דבתוך שלו  בתוך

נעשה בעל ההיזק על ידי פשיעה, שלא שמר גחלתו, אבל עיקר ההדלקה 

היתה ברשות. אמנם בשל חבירו הוי מזיק בידים, הלכך לא איירי פטור טמון 

אלא במדליק בתוך שלו, דלא הוי מזיק, אבל במדליק בשל חבירו דהוי מזיק 

ם, לא אשכחן דפטריה קרא, דליכא למילפיה מבתוך שלו, דתרי גווני בידי

 דאש נינהו. 

(כו: מדפי הרי״ף), מאי שנא אש  במלחמות ן״הרמבשם. הקשה בא״ד, ) ל

 מטעמא דרך להניחם, שאין דברים על דפטור מצינו דלא ממון, נזקי משאר



 

 
 

 

 יג

 בחדושי רבי אריה לייב מאליןאדעתיה. ותירץ  לאסוקי ליה איבעי דלא

(סימן עג), דלרבנן בעינן באש דיפשע בדבר הניזק, וילפי הכי מפטור דטמון, 

דנפטר כיון דבעינן פשיעה בדבר הניזק. ולכך אי לא הוה ליה לאסוקי 

 אדעתיה פטור, דחסר בפשיעה. 

עיין לעיל אות כ׳ מה  .תבואה מלא הוא כאילו כלים מקום גמ׳, ורואין) לא

 (סימן ו סק״ז).  החזון איששביאר 

נסתפק, אי דוקא בגדיש דמסתמא מלא תבואה,  גמ׳, שם. האילת השחר) לב

חייב. אבל בארגז שדפנותיו מקרשים, ובדרך כלל אינו מלא קרשים, פטור 

(לעיל אות כ),  הרא״ה והנימוקי יוסף על מה שבתוכו. וכתב, דלשיטת

דהעומרים הפנימיים לא חשיבי טמון, כיון דידוע לכל דישנם שם, הא כיון 

החזון  אין לתלות דכולו מלא קרשים, פטור. אבל לפי מה שכתב דבארגז

(סימן ב סק״ה), דאי בית עושה את מה שבתוכו לטמון, רואין מקום  איש

  הכלים כאילו הוא ממין הכתלים, אף בארגז יתחייב כאילו הוי מלא קרשים.

 

 
כו׳. ו גדיש להגדיש לחבירו מקום במשאיל לחכמים יהודה׳ ר גמ׳, ומודה) א

ט), דאיירי במדליק בתוך שלו, אבל בהדליק ״(סימן תיח סק הפרישהכתב 

, דבסיפא התוס׳ ד״ה שאינובשל חבירו חייב מדין מזיק בידים. וכמו דכתבו 

(סימן תיח  בסמ״עאיירי במדליק בתוך שלו, הכי נמי איירי ברישא. וכן כתב 

במקום  אם הדליק ט) כתב, דאף נו (מצוה חינוך המנחתיז). אבל ״סק

ואיירי בדכלו , ברשות שהטמין את הכלים שלא כיון, פטור שהשאיל לחבירו

 בידים.  מזיק הוי חיציו ולכך לא

 שעורין דמי אלא משלם וכו׳, אינו שעורין והגדיש חטין גמ׳, להגדיש) ב

 ממה יותר ח), דאף דפשיטא דלא ישלם״סקי (סימן תיח ע״הסמכתב בלבד. 

 מקום בעד לא ישלם, בגדיש טמונים כלים היו אשמועינן, דאם שהזיק.

 . חטים להגדיש רשות לו דנתן כיון, חטים של כגדיש הכלים,

 ראיתי לא ליה, , דאמררש״י ד״ה חטין . פירשבשעורים וחיפן גמ׳, חטין) ג

ד) ביאר, ״סק רצא (סימן החושן והקצותבהן.  נזהרתי לא לפיכך שעורין אלא

, דפטור, משום דלא קיבל אלא )ף״הרי כו: מדפי( במלחמות ן״הרמבכדכתב 

 שלא והוו חטין עלי, קבילת לא דחטין שמירת שעורין, ומצי אמר נטירותא

 ברשות. 

, תלמיד רבינו פרץבשם מקובצת  השיטהפירש . גמ׳, שעורין וחיפן בחטין) ד

 כמכניס החיפוי דהוי החטים, כיון חטים, אף דראה של דאינו משלם חיפוי

, דאשמועינן דאף רבינו יהונתןאר שם בשם וכן בי .ברשות שלא פירותיו

 אפילו רובא, שעורים הגדיש שהרי לגמרי, הבית בעל דעת על עבר שלא

 עליו קיבל שלא כיון דעתו, על שעבר חטים מאותם כלל ליה משלם לא הכי

 החטים.  חיפוי בכדי כתב, דמשלם המאיריאבל . שעורים שמירת אלא

. להו דחזי כיון חטים ישלם לא למה משלם, בתוה״ד, שאינו ה״ד׳ תוס) ה

 דלא בשעורין וחיפן דחטין דומיא ליה בדחזי דאיירי , דודאיא״המהרשכתב 

 שעורין. ומשום הכי אלא ראיתי לא שעורין, כיון דאמר ליה אלא משלם

 אלא דאינו שלו בתוך אבל חטין, משלם בידים כמאבד דהוי חבירו של בתוך

ליה  דאמר שעורים, אלא משלם אינו דהגדיש, בתר ליה אף דחזי פשיעה,

 מעיקרא. עלי קבילי דשערי נטירותא

 בשם )ף״הרי כה: מדפי( הנמוקי יוסףכתב לאשה.  זהב דינר גמ׳, הנותן) ו

דהוא הדין לאיש. ונקט אשה, דהוי לשון הרגיל גבי קדושין דנותן הרא״ה, 

כתב, דנקט אשה, משום דאין דרכה להכיר  ובפסקי הרי״דדינר לאשה. 

 במטבעות.

רש״י פירש  כסף. של משלמת בו גמ׳, הזיקתו משלמת של זהב וכו׳ פשעה) ז

, דהחילוק הוא בין מזיק בידים, לפשיעה שאינו מזיק בידים. אבל ד״ה מאי

 למזיק, פשיעה ד) כתב, דלא מחלקינן בין״סק רצא (סימן החושן הקצות

 ארנקי במדליק מחייב יהודה׳ דהא ר דהוי בידים. דמזיק חומרא משום

 וכדפשטו מחטין, דפטור מודה זהב דינר וגבי, בידים מזיק דאינו בגדיש, אף

לא  דכל השומרין טעמא, משום אלא יהודה.׳ דקאי אליבא דר שעורין, וחיפן

 מקבלין דברצונם דעתן, התורה לסוף נתחייבו בעל כרחם, אלא ירדה

מתחייב.  אינו שמירה, דין עליו קיבל שלא עליהם את דיני חיוביהן. וכל

 כסף משמירת יותר קיבל דלא כסף, ובשל שעורין ולכך, בחטין וחיפן

 דעלמא. כאיניש הוי שמירה, עליו קיבל דלא דכיון פטור,, שעורין ושמירת

יזיק,  שלא אשו לשמור כרחו בעל חייבתו דהתורה בגדיש, בארנקי אבל

 יהודה. ׳ ר מחייב

בסוף  (השמטה שמח האור כתב. עלי קבילי לא דדהבא גמ׳, נטירותא) ח

 אחר אבל שמירה, מדין הויא חיוב מהא, דפשיעה הלכות נחלות), דחזינן

 סימן ג (חלק האחיעזר וכן כתב הזיק. שלא כיון פשע, אם פטור שומר שאינו

 לז אות ד).

דדוקא בטמון ד, ״הראבדדעת א, ״הרשבכתב  באשו. נגזל תקנת גמ׳, עשו) ט

 גזלן דלאו ומיפטר, משתבע ברי, טענת היאך טעין אי בגלוי דינא הכי, אבל

 לדברי בגלוי אמאי לא אשמועינן למילתא הכי, תימא לא דאי הוא. גמור

 בטמון האמינוהו , דאםהרשב״איהודה. אבל דעת ׳ לר וכל שכן בטמון הכל,

 שלא מפני בתוכו, טמון שהיה לומר בעצמו טוב, משום דבוטח דלא הוי ברי

דנאמן, דאם  ידעת, ואתה בו היה וכך כך ואומר כל שכן במעיז חברו. בו ידע

 בטמון שאמרוה ומה כמוהו. שיודע מי בפני פניו מעיז היה אינו אמת לא

 יהודה,׳ דר רבותא משום, היינו הכל. ולדברי בגלוי ולא יהודה,׳ דר ואליבא

 בו עשו ברי בטוענו אפילו ולפיכך ונוטל, נשבע בגדיש ארנקי טענו דאפילו

 נגזל.  תקנת

 משאר יותר נגזל תקנת לענין באש דהחמירויהושע,  הפני כתבגמ׳, שם. ) י

חבירו,  בשל הוא, דהא איירי במדליק בידים דמזיק משום ממון. נזקי

 (חושן משפט סימן הטור . והוסיף, דמלשוןד״ה לר׳ יהודה ׳בתוסוכדמשמע 

 נגזל.  תקנת שייכא נמי שלו בתוך במדליק דאפילו משמע,) תיח

, הוכיחו ד״ה חמור (נד.) לא. תוס׳ לעיל או במסור נגזל תקנת גמ׳, עשו) יא

 מדאורייתא, מדרבנן. דאי אלא מחייב לא דגרמי דינא דדאין מכאן, דמאן

 (עא:) התוס׳ לקמןבנגזל. [וכן דעת  כמו במסור נגזל תקנת עשו אמאי לא

 ג״וסמ .א״ריצב בשם סבר ה״ד (לד.) ותוס׳ כתובות. א״ריב בשם וסבר ה״ד

 (כלל ש״הרא ת״ושו .אביגדור ר״ה בשם קפ)׳ סי י״פ ק״(ב והמרדכי ע. עשין

 ושיטה מקובצת לקמן ג).״ה ח״פ ומזיק (חובל והגהות מיימוניות במסור). קא

(בקונטרס ן ״הרמבאבל  (לעיל מח:)]. גבורים ובשלטי .יהונתן ר״ה בשם (קיז:)

ועיין עוד מהדורת מכון מערבא עמוד קפה סוד״ה אבל אפילו.  דגרמי דינא

דחה, דאפשר דלא תקנו, משום דמוסר  במלחמות ה׳ (סוף כו: מדפי הרי״ף)

 והמגיד משנה (חובל קיז. א לקמן״הרשב [וכן דעת בעלמא. הוי דיבורא

ו). וכן ״ח נא (שער התרומות ובעל, גאון) האי רב בשם א״ה ח״פ ומזיק

כו].  סימן ט״פ ש״ועיין ביש מיעט. ה״ד לז: שבועות׳ בתוס א׳ משמע בתירוץ

, דעשו בתוס׳ ד״ה עשודלרבינו תם  ו) כתב,״סק שפח (סימן החושן והקצות

שמא, והאיבעיא בברי, אתי שפיר. דהא באשו בדטעין  מוסר תקנה בדטעין

 ואפילו ממש נגזל תקנת אי עבדו במסור לן ברי לא עבדו תקנה, ומיבעיא

המזיקין, ולא  משאר חמיר או דלא, דחמיר עונשו דמוסר ומחמת ברי, טוען

 סק״א). שפו סימן משפט (חושן ך״בשועיין עוד  .ברי תקון הכי בטוען

דשמא לא אבעיא ליה לאסוקי אדעתיה וכו׳. תוס׳ ד״ה מי, בתוה״ד, ) יב

סא:), דמכל מקום הוי מזיק בידים  לעיל( בחדושי רבינו מאיר שמחההקשה 

ולים, דמצי ואמאי מיפטר. ולכך כתב, דאיירינן בגוונא דשדייה לנהר מים צל

טעין הא מנחי קמך. ונאבד כיון דלא הווי בידו להציל על אתר, או דנעכרו 

 גלי הים, הוי דינא דגרמי, ופטור כיון דאינו מתכוון.



 

 
 

 

 יד

 בגווה, מנחא מרגניתא דהוה עדים איכא דאי א,״הרשבשם. כתב בא״ד, ) יג

 דהכא בידים, גדיש אדליק דלא חברו של בתוך למדליק דמי דלא משלם.

 גביה לך אית מאי ליה דאמר דאפסדיה, מאי בכל חייב בידים דאפסדיה

 דאפסדתיה.

 הכא, משום לה דמייתי יהושע, הפניכתב  גזלן לחמסן. בין גמ׳, מה) יד

 דבמתניתין אף ליה במסור, מספקא וכן באש. נגזל תקנת דעשו לעיל דקאמר

 דכל גזלן, בכלל וסלקא דעתיה דהכל לחוד, נגזל אלא קחשיב לא דשבועות

 לחמסן, גזלן בין מה מקשה ולהכי מקרי. גזלן דחבריה ממונא דמפסיד מאן

 גזלן. בכל מילי מיקרי דמי בלא אבל דמי, דיהיב היינו דחמסן ומשני,

הקשה זביני.  זביניה וזבין וכו׳, תלוה ליה קרית חמסן דמי יהיב גמ׳, אי) טו

ה״א), דמשמע דחמסן אין מקחו קיים, ודלא  (פ״י ממכירה משנה הלחם

(שם), הרמב״ם ה״ט) בדעת  ואבדה (פ״א מגזלה משנה המגידכדכתב 

 (מצוה חינוך המנחתדהמקח קיים אף דעובר אלאו ד״לא תחמוד״. ותירץ 

ולכך  זבינא. דאף דלא אמר רוצה אני, זביניה דעתך, ב), דסלקא אות לח

 עובר ואי זבינא, הא זביניה, דמי היבבלאו אי י פריך, אמאי הוי חמסן ועובר

מהני, ועל כרחך דלא הוי  לא עביד אי הא, המכירה קיימת אמאי בלאו,

 ועבר חמסן דהוי ולכך אף, אני רוצה דאמר מיירי הונא ומשני, דרב חמסן.

 כיון דרצה במקח. , מהני לא עביד אמרינן אי דלא קיימת, המכירה, הלאו על

ה״א) לא הזכיר דבעינן  (פ״י ממכירה ם״הרמבאני.  רוצה דאמר גמ׳, הא) טז

 שיאמר בעינן , דלאק״א מהמוהריהבי משנה . והלחםשיאמר רוצה אני

. אני רוצה הווי כאומר הדמים, וקבל ששתק כל אלא אני, רוצה להדיא

 סוף ועד הלוקח מתחילה צווח , דהיינו דמשנינן דבחמסןהלחם משנה רוביא

הדמים, והוא מאי  וקבל שתק וזבין בתליוה בעל כרחו, אבל הדמים וקיבל

 אני.  רוצה דאוקי באמר

 

 
ד״ה (ס.)  התוס׳ לעיל כתבו חייב. והזיק הפטיש מתחת שיצא גץ ,׳מתני) יז

דאדם, מוכח, דלא איירי  נזקין גבי ולא דאש נזקין גבי לה , דמדתנירב אשי

 ליה דניחא משום לבדו, אלא דהוי מזיק אדם בכח שמזיק עד בכח דמכה

בבבא מצויה, וכדשנו  ברוח מזיק כחו גמר בגוונא שאחר ומכה דתיזיל,

ס.), דהגץ מזיק  לעיל(הרא״ה פירש בשם  מקובצת והשיטה (כו.). בתרא

מחמתו.  שילכו בענין ומכה הניצוצות, שילכו ליה מכחו ממש, דניחא

כיון  (כו: מדפי הרי״ף) כתב, דחייב אף דאפקורי מפקר להו, והנימוקי יוסף

ד״ה (כב.)  התוס׳ לעילדמזיק בהן, וכמאן דאמר דאשו משום חציו. אבל 

 כתבו, דאף אי אשו משום ממונו חייב. אשו

 (פי״ד מנזקי ם״הרמב. כתב חייב החנוני מבחוץ נרו חנוני מתני׳, הניח) יח

בחידושי וכתב . ולשמור לישב לו חייב, דהיה חנוכה בנר הי״ג), דאפילו ממון

 פתחו. על לישב צריך המדליק כא:), דתימא לומר דכל שבת( סופר החתם

(ל.) דפטור לעיל  איתא בגמ׳פטור.  חנוכה בנר אומר מתני׳, ר׳ יהודה) יט

 , דר׳ יהודה מיירי דוקא בנרא״הרשבמשום דעביד ברשות מצוה. כתב 

 ניסא. אבל העושה פרסומי משום ביתו פתח על להניחה דמצוה חנוכה

 חייב.  בה והוזקו מבחוץ, ביתו בפתח מצוה סוכת

 פטור הגמל בעל דגם כא:), דמשמע (שבת אמת השפת כתבמתני׳, שם. ) כ

 להגדיל שלא לשמור הניחו צריך דברשות דכיון אמרינן ולא החנות, על

החנוני  דצריך ועוד, דכיון דרבנן מחייבי משום. הנרות מקום עד החבילה

אף לר׳ יהודה  ,)ג״מנזקי ממון הי ד״פי( ם״הרמב ומשמר כדכתב יושב להיות

 והוסיף, דסיפא .ולשמר לישב לחנוני משום דאפשר הגמל, דפטר, פטור בעל

 שכיח דלא הבירה, כיון בהדליק איירי לא מבחוץ נרו דהניח דמתניתין

 (לעיל יהושע והפני .הגמל חייב בכך, ולכך מודה ר׳ יהודה דבעל להדליקה

 על חוב מוכח, דאין חייב, גמל ובעל דהחנווני פטור קאמר כב.) כתב, דמדלא

  פשיעתו. משום הגמל בעל

 דולק אי פטור נמי בנשאר כא:), (שבת אמת השפת נסתפקמתני׳, שם. ) כא

וטעמא . גווני בכל משמע פטור, בנר חנוכה הלשון דפשט. השיעור אחר

 את הנר מיד ולהחזיר לשמור שיצטרך כיון ממצוה, לאמנועי משום דאתי

 .השיעור בכלות

כא:),  שבת( א״הרשבהקשה עשרה.  בתוך להניחה מצוה חנוכה גמ׳, נר) כב

ותירץ,  ורוכבו. מגמל למטה להניחה דצריך לימא מנלן, עשרה בתוך אכתי

 סוכה, הכשר שהוא לעשרה ליה מוקמינן אמה, מעשרים ליה דאפקת דכיון

 המצות. בשאר הקבועים מהשיעורין שיעור חכמים לו ונתנו

(כא:) בשבת  רבנן. אטרחוה לא האי כולי עסיק קא דבמצוה גמ׳, כיון) כג

 ממצוה. לאימנועי אתי טובא ליה מיטרחא איתא, דאי

פסולה.  לשון נקט כסוכה למימר דבעי משום תוס׳ ד״ה פסולה, בתוה״ד,) כד

התורה.  מן שהיא כסוכה למימר הוסיפו, דבעי ד״ה נר(כב.)  התוס׳ בשבת

 דשייך פסולה לשון , שם) כתב, דנקטשבת( סופר ובחידושי החתם

 חנוכה דאורייתא, מכל מקום לאו נרות דהדלקת דנהי בדאורייתא, להורות

בעל  כדעת נינהו, דאורייתא ניסים, על הקבועים ימים טובים וכל גופיה

 (אות קלט).הלכות גדולות 

 



 

 החושן הקצותכתב כפל.  תשלומי משלם הגנב אחר הגונב מתני׳, אין) כה

 תו אינו ברשות הבעלים, דכבר דכיון גזלן, אינו ג), דהגנב השני״סק לד (סימן

ופטור אף מקרן [ועיין להלן אות כט]. וכן  ,תגנוב״ ״לא משום השני עבר לא

 (פ״א מגניבה שמח והאורה). ״סק לד סימן (ביאורים המשפט הנתיבותכתב 

גנב. וכן  כל חייב כמו מיהא קרן, כפל מתשלומי דנתמעט הי״ז) כתב, דנהי

(בבא קמא טז ז), והוסיף, דחייב בקרן מדין גזילה, דלא  החזון אישכתב 

 בעינן בה ״מבית האיש״.

. ביאר ד׳ וה׳ תשלומי משלם הגנב אחר המוכר ולא הטובח מתני׳, ולא) כו

 ים והאפיקיהגנב.  מבית האיש״ ולא מבית (לקמן סז:), דבעינן ״וגונב המאירי

 תשלומי משלם הגנב אחר הגונב מה) דקדק, אמאי לא תנא, אין סימן ב״(ח

(נו.) גבי הקדשות. ועוד  בבבא מציעא ד׳ וה׳, כדאיתא תשלומי ולא, כפל

, המשנה מפרשי פירשו מאי טעמא לא  הקשה,התורת חיים ובשם  הקשה,

 שפירשו כמו ,׳וד׳ ג הוי כפל, דליכא דכיון משום, ד׳ וה׳ משלם דלא דהטעם

ותירץ,  .׳וד׳ דג פירושא להאי התם עד נטרו ומאי טעמא (שם). בבא מציעא

ה), דבשינה הגנב ״סק לד סימן (ביאורים המשפט הנתיבותלפי מה שכתב 

כגון תברה ושתיה, עבר אלאו דגניבה כיון שבשנוי עשה גזילה חדשה. ואם 

דפטור , גזלן. ואתיא מתניתין לאשמועינן והוי ,שטבח שינה כן הגנב השני

כמו לענין כפל. אבל גבי הגנב,  מבית ולא האיש״, מבית ו״גונב משום דבעינן

 האיש״.  ״מבית ביה קרינן דהא׳, וד׳ הקדשות טעמא משום ג

הגנב. כתב  מבית ולא האיש מבית וגונב , דכתיבהגונב ד״ה אין י״רש) כז

(סט:), דמהאי קרא  לקמןה), דהיינו כדאיתא  נד, (מצוה חינוך המנחת

ממעטינן דפטור מלשלם לגנב, אבל מה שפטור מלשלם לבעלים, היינו 

ג) כתב, ״סק לד (סימן החושן הקצותאבל  להקדיש. ברשותם משום דאינו

 דמהאי קרא ממעטין נמי דאינו משלם לבעלים, כיון דאינו ברשותם. 

 מחבירו שגנב שותף שמשייר , ועודתוס׳ ד״ה מרובה קתני, בתוה״ד) כח

 שייר, לומר אין דבמרובה קמא , דללישנאהמהרש״אשגנבו. הקשה  ושותפין

 במתניתין לה דקתני כיון מחבירו שגנב הני. ותירץ, דשותף כל שייר הא



 

 
 

 

 טו

 טעמא דחד לה, שמעינן מכללא נמי שגנבו ושותפין הוא. שיורא לאו בפרקין

 בעינן.  כולו ד״וטבחו״ להו, אית

(סימן לג  הברכת שמואלהקשה מטלטלין.  שאינן קרקעות גמ׳, יצאו) כט

(קיז:), דאין גזילה בקרקעות. ותירץ לקמן אות ב), תיפוק ליה מדילפינן 

׳ בתוסוכדאייתו , מהדדי וגזילה גניבה ילפינן (אות ב), דלא שעורים הקובץ

דהא  נימא אי . והוסיף, דלפי זה, אפילוד״ה אין, מהירושלמי(יא.)  לעיל

, קרן קאי נמי לענין האיש״ מבית ד״וגונב מקרא הגנב אחר גונב דנתמעט

ודלא , קרא דליכא בגזילה ולא, קרא דכתב בגניבה אלא זה אין מכל מקום

 מגניבה.  אות כה), דילפינן גזילה לעיל(הובא  הקצות החושןכדכתב 

 מעות סך דשטרות הוי בנתינת דכפלהמאירי, כתב שטרות.  גמ׳, יצאו) ל

תקיז) ביאר, -(בבא בתרא תקטז שעורים והקובץ השטר. שמחזיק כמה

 בפני שיווי דהויא שבו הראיה ב. החוב. גוף א., איתא תרתי דבשטרות

שוה,  כמה זמן ביה ודלית, שוה כמה זמן ביה דאית שטרא כדאמרינן, עצמו

  שבשטר. ועיין לקמן אות לד. הראיה כשווי לשלם וחייב הגנב

 ה״א), הגונב מגניבה (פ״ב ם״הרמבכתב כתיב.  רעהו הקדש גמ׳, יצא) לא

להקדש.  ולא שנאמר ״לרעהו״ בלבד הקרן אלא משלם אינו הקדש נכסי

כתבו, דהקדש נתמעט אף מתשלומי קרן, ד״ה שור (ו:)  התוס׳ לעילאבל 

 ואינו חייב אלא מדרבנן.

מקובצת  השיטהגבול. ביאר  , במשיגתוס׳ ד״ה יצאו קרקעות, בתוה״ד) לב

 בטוען בגנב ממש ולא אלא שייך דהאי שינויא לא מגרמישא, א״הר בשם

לשמור  שמינהו פירש, דאשכחן בגוונאתלמיד רבינו פרץ ובשם . גנב טענת

  המשיג. שהוא ונמצא גבול, השיגו דאחרים וטעין .הקרקע

 (אות ד), דכיון שעורים הקובץלקרקע. הקשה  , אי נמי במחוברבא״ד) לג

 הוה מחובר השמירה קבלת דבשעת ותירץ, דכיון קרקע. הוי לא תו דתלשן

 אחר כך יתחייב לא, גנב טענת טוען דין שעתא בההיא עליו חל ולא, לקרקע

 שנעשה בשעה חלה, ושבועה בכפירה דההתחייבות, תלוש כשנעשה אפילו

 שומר. 

מכפל וכו׳.  למעט קרא לי למה תאמר ואם ,שטרות תוס׳ ד״ה יצאו) לד

מדוע הקשו התוס׳ למאן  הגר״ח,(סימן לג א) בשם  הברכת שמואלהקשה 

דלא דאין דינא דגרמי, הא אף אי גרמי דאורייתא, אינו חייב אלא מטעם 

בין דינא ד״גורם לממון״  ד״ה וסבר,(עא:)  התוס׳ לקמןמזיק. וכמו שחילק 

דהווי כמו שיש לו גוף השור, והווי גנב. לחיוב מחמת ״דינא דגרמי״, דאין 

, דשטר כשהוא בעין הווי גופו הגר״ח גופו ממון ולא שייך ביה גניבה. ותירץ

 הברכת שמואלממון, דאיכא בו שוויות למכור בשוק ולהקדישו. וביאר 

דקשיא לתוס׳, משום דסברי, דדין תשלומין שחייב הגנב מדין ״השבה״, 

תלוי בחיובו מדין מזיק. ומשום הכי, למאן דאמר דהזיק השטר פטור משום 

תחייב בכפל. ותירצו, דכשהשטר גרמי, ליכא חיוב ״השבה״ ומאי טעמא י

 בעין, חייב ב״והשיב״ ואין תלוי בחיוב משום מזיק, וכדלעיל. 

 

 
 טענת בטוען מכפל הקדש למעוטי רעהו איצטריך ומאי תוס׳ ד״ה רעהו,) א

 מקשו, אמאי ממעט דברייתא (מב:), דאתנא בשבועות א״המהרשפירש  גנב.

ממעט כפל  הא דהקשו אמאימשבועה. וכן  נתמעט מ״רעהו״, והא הקדש

 הוו פירש, דמעיקרא יהושע הפניהקשו הכי. אבל  דברייתא מ״רעהו״, אתנא

 וחדא גנב טענת דטוען לכפל חדא ״רעהו״ דכתיבי בקרא, דתרי ,׳התוס סברי

 ותירצו, כיון דתליין בהדדי. קראי תרי לי למה מקשו, ואהא לשבועה,

 תליא דלא לגנב, ואידך וכפל מחד קרא, לשבועה ילפינן באמת דלמסקנא

 בשבועה. [ועיין באות הבאה]. דידיה כפל

 מבית מוגונב הקדש למעט בפרקין לן נפקא דלקמן , ואם תאמרבא״ד) ב

הקודמים כפי  , דלולי דבריהםיהושע הפניהקדש. ביאר  מבית ולא האיש

 האיש״ מבית ד״וגונב דרשא דהא האי קשיא, שפירשם באות הקודמת, לא

 ד״המצא מקרא דגנב מילי כל דיליף חזקיה דבי וכתנא לגנב, איצטריך

 לאו אי מכפל, הקדש למעט קרא, בהאי דרשא כלל ליה ולית תמצא״,

 אבל גנב. טענת לטוען יליף דהכא ומ״רעהו״ האיש״, מבית מ״וגונב

 על דקרא, דרישא מ״רעהו״ דילפינן איצטריך, לא גנב דלטענת לדבריהם

 האיש״ מבית ושפיר הקשו דמ״וגונב בגנב,דקרא איירי  דסיפא דרעהו כרחך

 נפקא.

תירצו, דאיצטריך תרי קראי  ד״ה על(מב:)  התוס׳ בשבועותשם.  בא״ד,) ג

ה״א) דייק בדברי  (פ״ב מגניבה משנה והלחםגנב.  טענת וחד לטוען חד לגנב

 שאינו (שם), דאי כתיב ״רעהו״ לחוד, הוה אמינא דאיירי בקדשים הרמב״ם

 כר׳ שמעון, ואתי ״וגונב רעהו מקרי באחריותן כשחייב אבל באחריותן, חייב

 והאמריפטור.  באחריותן שחייב בקדשים לאשמועינן דאפילו האיש״, מבית

 היכא ממעטינן אלא לא , דמ״רעהו״ח״הגרמ) תירץ בשם  (סימן משה

 הוי דהחפצא אף להדיוט, דהתשלומין היכא אבל להקדש, הוו דהתשלומין

קאי. ומשום הכי  דהא קרא אתשלומין מ״רעהו״,ליכא למיעוטא  הקדש

ועל  שלהם. קרבן דגנב להבעלים, לשלם שיתחייב אפשר היה קרבן, בגונב

 הקדש דכיון שהוא החפצא, על דקאי האיש״ מבית כן אתי קרא ד״וגונב

  להדיוט. דהתשלומין אף מכפל, פטור

נמי דלדידיה  ,חיים התורתהקשה . פרטא חד רחמנא נכתוב כן גמ׳, אם) ד

 ומינה לחודא, שלמה אלא לכתוב לא עופות, אפילו מרבינן תיקשי, דאי

 סמיך אמסקנא ותירץ, דהתרצן התוס׳ ד״ה דהא.מילי, כדכתבו  כל מרבינן

 כן אם דקאמר והא כדמסיק. איצטריך פרטי הני וכל הוא, ריבויא ד״כל״

 הוא, ריבויא ״כל״ דלדידי דהמקשן קאמר, לדבריו פרטא, חד רחמנא נכתוב

 . אלאהתוס׳ ד״ה אלאוכדכתבו  וכלל, ופרט בברייתא כלל דריש דוקא ולאו

 מדאמר משמע וכן. פרטא חד רחמנא נכתוב דוקא, ופרט דכלל לדידך

 דמשמע הוא, רבויא ״כל״ אלא אמר ולא הוא, ריבויא ״כל״ בסמוך

 .סבר כן נמי דמעיקרא

 לתמצא המצא בין חמור וכו׳ שדי לקמן כדאמר ד״ה דהא, בסוה״ד, י״רש) ה

תלמיד בשם  השיטה מקובצתמדריש. כתב  נפשיה באפי וחד חד כל אלמא

 אבל תמצא״, ד״המצא הכללות בין הפרטות אין דהתם דמי, דלארבינו פרץ 

 כמו כאחת, דרשינן להו הכללות, שתי בין יחד נכתבו הפרטות שכל הכא

 הכסף״. ״ונתת גבי

הפרט  מה ואימא כשהקשה בתחילה והשתא תוס׳ ד״ה דהא, בתוה״ד,) ו

 הך דמחמת היא, דהיאתלמיד רבינו פרץ, בשם  השיטה מקובצתוכו׳. כתב 

 לן דאית דפריך. הוא לחודיה, ״שלמה״ אלא לכתוב לא ליה דקשה קושיא

 דכל ואזיל, כדמסיק במגע, מטמא שנבלתו דבר מפורש הפרט מה למדרש,

  נפשיה. באפי ליה דרשינן וחד חד

 ביצה( רבינו חננאלדגים. מהכא הקשה  למעוטי ,קרקע ד״ה גידולי י״רש) ז

דאי הכי  ,וקרקע עשבים שרשי , דדגים אוכליםד״ה ואין(שם)  רש״יכג:) על 

 מיקרו (שם), דלא סופר בחידושי החתםאמאי לא מיקרו גידולי קרקע. ותירץ 

 הפרט.  כעין הוה לא וזה דים, קרקע גדולי אלא דיבשה, קרקע גדולי

 כיון א,״הרשבהקשה  עבדים. למעוטי וחד קרקעות למעוטי גמ׳, חד) ח

 עבדים יצאו אמאי קאמר לעבדים, ומיעוטא לקרקעות מיעוטא דאיכא

 כקרקעות פרטי מהנך מחד בהדיא אמעיט הא לקרקעות, שהוקשו

 מתוך ושטרות לא נתמעטו להדיא, אלא ועבדים ותירץ, דקרקעות וכשטרות.

 דבר מפורש שהפרט ומתוך קרקעות, אמעוט המטלטל, דבר מפורש, שהפרט

 כיון דדמו עבדים אבל לפרט. כלל דמו דלא שטרות ממון, אמעוט שגופו

 לקרקעות.  שהוקשו לולי ממעטין היינו לא ממון, וגופן מטלטלין שהן לגמרי,

 קאמר , דמדלאחיים התורת. כתב מסויים שאינו דבר למעוטי גמ׳, שלמה) ט



 

 
 

 

 טז

 דממשמעותא משמע, באינך, כדאמר מסויים שאינו דבר למעוטי וחד

 מדפירש משמע והוסיף, דכן הוא. מסויים דדבר לה, ממעטינן ד״שלמה״

 סימנים.  לה יש , דשלמהד״ה שלמה י״רש

 באבידה גנב טענת וכו׳, הטוען אבא בר חייא׳ לכדר אבדה כל גמ׳, על) י

 דקרא פשטא , מאי אשמועינן, האיהושע הפני הקשה כפל. תשלומי משלם

 שנים ״ישלם וסיים אבידה״, כל (שמות כב, ח) ״על דכתיב משמע, הכי

 באבידה גנב דבטענת אמינא הוה הכי, דאשמועינן לאו לרעהו״. ותירץ, דאי

 גלגול, לפשטיה דקרא על ידי מוקמינן והוה וכפל, שבועה לחייבו אין לחוד

 באבידה גנב שומרין. וקא משמע לן, דבטענת שבועת נתחייב שכבר היכא

 יאמר״, אשר אבידה כל ״על מדכתיב לה ויליף וכפל, שבועה חייב נמי לחוד,

 באבידה.  ותביעות טענות כל דחייב על דמשמע

. כתב ׳וכו פרטי הני כל רחמנא דכתב , למה ליתוס׳ ד״ה למה, בתוה״ד) יא

 דבר למעוטי איצטריך דהא ״שלמה״ פרטי, הני כל דוקא דלאו א,״המהרש

 מסוים.  שאינו

 דדרשינן היכי כי אחד הכל ושבועה דכפל שפירשתי מה ולפי בא״ד,) יב

(אות  שעורים הקובץכתב  כפל. לענין נמי הכי שנים כלים מה שבועה לענין

 שאינו דבר לענין וכן שומר. בדיני דתלוי גנב, טענת לטוען רק ה), דכונתם

, ומשקל במדה שאינו דבר דהיינו, התוס׳ ד״ה דבר לפי מה שפירשו, מסוים

 בטוען ודוקא, משקל או מדה בו יש שגונב דבר דכל, עצמו בגנב שייך לא

 מדה בלא לשמור קיבל אם למעט שייך השמירה, בקבלת דתלוי גנב טענת

  משקל. או

 הכריחם , מיא״המהרש גלגול. הקשה על ידי דנשבע היכא ואפילו ,ד״בא) יג

 נפקא, קרא מחד ושבועה דכפל כיון הא גלגול, על ידי בנשבע דמיירי לומר

 לעיל שכתבו ותירץ, דמה התוס׳ לעיל ד״ה רעהו. כדכתבו הכי, בלאו ניחא

 גבי בתימה הדבר שהניח י״ר אבל .׳התוס סברת היא ניחא, נפקי קרא דמחד

 דקרא מכל מקום כיון נפקי, קרא דהא אף דמחד בהכי, ליה ניחא לא הקדש,

 כפל. בו שייך לא שבועה דליכא וכיון כפל, למעט איצטריך כתיב, בכפל

  על ידי גלגול. בנשבע והכא דאיירי בקרקע, לעיל לתרץ הוצרך ולכך

. אגוז וחצי רימון חצי לאפוקי מסוים, בתוה״ד, שאינו דבר ה״תוס׳ ד) יד

 , דכתבו, דכפלד״ה ואמאי(צג:)  לתוס׳ בשבת ציין בגליון הש״ס הגרע״א

 דבר דהכא ממעטינן משום (אות ו), שעורים הקובץ שהוא. ותירץ בכל נוהג

 אלא, שלם הרימון אם אבל, אגוז וחצי רימון חצי רק בגנב מסוים שאינו

 מיפטר. לא חציו, על רק גנב נעשה דלא

 

 
(סימן  ואשם. בחדושי הגרנ״ט וחומש קרן משלם עצמו פי על גמ׳, הודה) טו

(פ״ז משבועות ה״ג), דמה דמתחייב בקרבן  הרמב״םקכא), ביאר בדעת 

שבועה, אינו משום הכפירה לחוד, אלא דהיכא דעל ידי כפירתו הוציא 

ממון מבעליו, ונעשה עליו גזלן עם קניני גזילה, דבכי האי גוונא אם היה 

 מודה היה מוציא ממון מתחת ידו (היינו הקניני גזילה), חייב בקרבן שבועה. 

, ד״רי התוספותכתב  ואשם. וחומש קרן משלם מעצמו הודה גמ׳, ואם) טז

 חומש משלם עדים שבאו קודם מעצמו דדוקא דוקא, דסיפא דמעצמו

 משלם אינו כפל, שמשלם כיון עדים, שבאו לאחר הודה אם אבל ואשם,

 מעצמו אבל חומש. מוסיף אינו בראש משתלם שאינו דממון ואשם, חומש

תנא ליה  דתנא ליה סיפא ואיידי כפל, שם אין שהרי דוקא, לאו דרישא

 רישא.

ביאר כפל.  תשלומי דמשלם הוא בשבועה גנב טענת טוען גמ׳, ואפילו) יז

 הפקדון, בתשלומי חייב נשבע, דלא זמן ה״י), דכל (פ״ד מגניבה שמח האור

 כשנשבע ודווקא, שלם או השבע או לו אומר דהרי הפסידו, לא ואכתי

 בלא מיפטר אבל אי כפל. לשלם כגנב רחמנא ושוייה גניבתו, נגמרה ונפטר,

 ונגמרה לבעלים, הפסיד שהרי בכפל, להתחייב שבועה לא בעי תו שבועה,

 גניבתו בכפירתו. 

 ישלם. נגנבה שטוען דשומר חינם לפרעון לדין, אלא אינו או ה״ד י״רש) יח

 הקרן. וישלם גניבה, בטענת יפטר , דהיינו דשומר חינם לאא״המהרשכתב 

גנב.  טענת בטוען היאך משלם כפילא שלומי, בעי דקרנא והקשה, כיון

 אינו אתי שפיר, דפירש, דאו ד״ה אתה(מא:)  לרש״י בבבא מציעאאמנם 

 נשבע, דנגנבה, אף שלא בבית דין שטען דהיינו, שמשעה לדין, קריבה אלא

על  לדין, הא אלא אינו או ליה קשיא כפל. אלא דלפי זה תיקשי, מאי ישלם

 אלא כפל חייב אינו גנב טענת וטוען עה,לשבו נמי הויא קריבה כרחך

 טענת מטוען בקל וחומר ותיתי בגנב, כפל לכתוב לא בשבועה, דאם לא כן

 הכתוב ולכך כתב, דנראה כדפירש רש״י בסוגיין, ורצונו לומר, דגזירת גנב.

 ישלם הגנב שהוא נמצא אם ואפילו הכי הקרן, ישלם נגנבה דבטוען היא,

 כפל. 

 האי מאי ולפרעון, איירי בדין , דאייהושע הפנישם. הקשה בא״ד, ) יט

 רעהו״, הא כל שכן במלאכת ידו שלח לא (שמות כב, ז) ״אם קרא דמסיים

 שלח אי אבל לבד, הקרן משלם יד, שלח לא ותירץ, דאי יד. דחייב אי שלח

 משמע דלא דהא למאי כן, לפרש כפל. והוסיף, דבלאו הכי צריך משלם יד

 אפשר אי שבועה, בלא אלא לשבועה״ ד״ונקרב דקרא פשטא תנא להאי

 עצמו דאי הכי בגנב גנב. טענת בטוען פשע״, דבר כל ד״על דקרא כפל לפרש

 כלל איירי דלא מפרשינן הוי כרחך על אלא מקל וחומר. תיתי לי, למה

 שלח או פשע ואי קרן, משלם נגנב דאי ממש, שומר בדין אלא גנב, בטענת

 כפל. משלם יד

 אמאי מקובצת, הרא״ה בשיטההקשה  .למטה יד שליחות גמ׳, נאמרה) כ

 דהוי ״גנב״, למכתב מדאיצטריך ליה תיפוק שוה, גזירה הך איצטריכא

 בקל וחומר מטוען תיתי ״גנב״, למכתב ליה למה לא, דאי דוקא. בשבועה

 לכל בעינן שבועה, בלא דמחייב גנב טענת בטוען דאפילו ותירץ,. גנב טענת

 אל הבית בעל (שמות כב, ז) ״ונקרב כדכתיב דין, בבית שיכפור הפחות

 לרבות אפילו גנב, למכתב ואיצטריך לדין, הפחות לכל ומוקמינן האלהים״,

 .דין בית כפירת בלא בידו נמצא

 דלא הרא״ש,בשם  מקובצת השיטהביאר  .אבד טענת גמ׳, למעוטי) כא

 משמע לא ד״גנב״ לרבות, אלא מיעוט אחר מיעוט שייך לומר הכא דאין

 . אבדה למעוטי

פירש,  חיים התורת המיוחד. משמע ד״הגנב״ ,הגנב תוס׳ ד״ה מגנב) כב

 לטפויי גנב״, וכדילפינן בכמה דוכתי. דה׳ יתיראהד״ דילפינן מה׳ יתירא

 זימני. גנב תרי כתיב כאילו והוי קאתי,

 

 
, דהאי דיבור שייך הרש״שכתב  הני. כל דברים, שאר ד״ה לרבות י״רש) א

, קאמר דהני כן וברש״י ד״ה אילובסוף העמוד הקודם.  אף כל לרש״י ד״ה

 הן.  שאלה תשובת אילו כן, לשון

, דהתרצן אילו וד״ה אף כל רש״י ד״ה פירשלהביא וכו׳.  לך יש גמ׳, מה) ב

פירש בשם  מקובצת השיטהקאמר אילו כן, וכן מה יש לך להביא. אבל 

 מה והמקשן אומר אומר, הייתי כן , דהתרצן קאמר אילותלמיד רבינו פרץ

 להביא. לך יש

, דאין להקשות, המהדורא בתראכתב קאמר.  נאמר אילו תימא גמ׳, וכי) ג

דאף אי לא קאמר חזקיה אילו לא נאמר, הוי קשיא, אמאי לא כתבה התורה 

להיפך, והוי כלל מוסיף על הפרט. משום דהתורה רצתה להראות בכלל 

שידע המקשה דהתנא סמך  ופרט וכלל, דנדרוש כעין הפרט. ואף קודם



 

 
 

 

 יז

 אחזקיה, לא קשיא ליה אמאי לא כתיב כסדר. 

, דאף יהושע הפניכתב  דבר. כל לרבות גניבה מקיים אני גמ׳, מה  ) ד

 ,׳וכו לרבות ״גניבה״ מקיים אני מה הא למימר שייך לא וכלל ופרט דבכלל

 אני מה הא למימר, שייך וטפי למעט. אלא אתי לרבות לאו קמא דכללא

 משום הכי, למימר מצי לא בתרא. כללא דהוא לרבות, ״חיים״ מקיים

 מטלטלים, שאר ולא חיים, בעלי אלא לרבות משמע לא ״חיים״ דמשמעות

 שצריך ידעינן ״גניבה״, דכתיב ממאי אלא התוס׳ ד״ה יאמר. וכקושית

 למדרש מצינן לא מילי, דאי לאו הכי, כל משמע ד״חיים״ ולפרש לדחוק

 גניבה ״יאמר דברייתא לישנא שפיר אתי כמדתו. ולכך וכלל ופרט כלל מדת

 שהוא ד״חיים״ ״,׳וכו מפורש הפרט מה אומר הייתי כך אילו וחיים, שור

 מזבח, לגבי הקרב בדבר הפרט, כעין אלא לרבויי אתי לא בתרא, כללא

 אמרת ומאי אמור, דהריבוי כן, לומר אפשר אי הרי ״שה״, אומר וכשהוא

 מה הא דאם לא כן תקשי, חיים, בעלי אלא לרבויי אתי לא ״חיים״ דאכתי

 חיים בעלי כל שפיר ילפינן הוי לחוד ו״חיים״ ד״משור״ גניבה, מקיים אני

 אתי ד״חיים״ משמע, ״גניבה״, מדכתיב כרחך על אלא מילי. שאר ולמעוטי

 ודכוותיה.  עבדים למעט גניבה ושפיר איצטריך דבר, כל לרבות

 וכלל ופרט בכלל לרבויי בעי והשתא בתוה״ד,גניבה,  יאמר ה״תוס׳ ד) ה

 דאף דאי נימא דמכללא יהושע, הפני בתרא. כתב כללא דמשמע ממאי טפי

 והכל לומר סלקא דעתך היכי תיקשי, אכתי מילי. מרבינן כל ד״חיים״ בתרא

 בעלי דהיינו לגמרי, הפרט כעין אלא מרבינן דלא למימר דאיכא כיון בכלל,

 למאי אבל קמייתא, בבבא אלא שייכא הוי לא קושיא חיים. מכל מקום האי

 מידי, קשיא לא בכלל, והכל וחיים שה וחמור שור גניבה יאמר דמסיק,

 מידי אפילו דמרבינן סלקא דעתך שפיר הוי פרטי, הני כל דכתיבי דכיון

ל, ״מלוני ש״חיים. ולכך לא הקשו מהא אלא כדהקשה הרא בעלי דלאו

 אלא משמע לא ד״חיים״ דמשמעות דכיון בתרייתא, בבבא דשייכא אפילו

 בכלל דשייך מידי אלא ענין, אינו באם אפילו לרבות שייך לא חיים, בעלי

 בתרא.

שגנב. כתב  כעין לקרן אחייה כמו חשיבות לשון חיים נפרש או בא״ד,) ו

 שוה דבר כל אמר והוי כאילו ממון, היינו דבר שוה , ד״חיים״א״הרשב

 לקרן אחייה ״חיים רב, דאמר דהא דומיא חיות, קרי ממון דחשיבות פרוטה.

 שגנב״.  כעין

. כתב ׳וכו חיים אומר כשהוא בעלי חיים להביא לך יש מה ופריך ,ד״בא) ז

סלקא  הפרטים, דמכח ,י״ר כשיטת צריך לומר פירכא , דבהךא״המהרש

בתרא.  בכללא דמשמע ממאי טפי וכלל, ופרט מכלל דבר כל לרבות דעתך

 מקיים אני קושיית הרא״ש מלוניל, דהיאך קאמר מה[דאם לא כן הדרא 

דבר, והא לא יהא אלא ככלל ופרט דלא מרבינן מיניה כל  כל לרבות גניבה

 לעצמו, אין משיב שהוא הוא וקושטא הוא תנא דחד דכיון ואפשר דבר].

פירש, דכוונתם לומר, דאם לא בא לרבות מכעין  והמהר״םלכך.  לחוש

כתוב שום פרט אלא ״גניבה״ ו״חיים״, וליהוי הפרט אלא בעלי חיים, לא ל

״גניבה״ כלל ו״חיים״ פרט, ונילף מינה בעלי חיים, ועל כרחך ד״חיים״ הוי 

 כלל ומרבינן מיניה כל דבר. 

 כיון טומאה בצד הדבר זה לתלות לנו שאין התנא זה דסובר בא״ד,) ח

דאידך א), דתנא  (כלל דאורייתא האתווןמדאי. ביאר  יותר חלוקה שטומאה

 עוף נבלת ברייתא פליג אהא, ומדמה טומאות להדדי, דסבירא ליה דטומאת

 בבית דוקא למגעו, מקום התורה שייחדה אלא מגע, מטעם הויא טמא

 וחמור שור טומאת עם טומאה זו שם משתתף שפיר ומשום הכי הבליעה.

 דבי אבל תנא מקום. בכל דמגעם אלא במגע, נמי מטמא דנבלתם ושה,

אכילה, ולכך חלוקה  מטעם היא טמא עוף נבלת סבר, דטומאת חזקיה

על ידי  מטמא טמא עוף ונבלת ומשא, במגע מטמאים דאינהו מינייהו,

 אכילה.

 

 
 יהושע, הפניכתב . לפרשה חש דלא משום היינו ,הכי אי ה״תוס׳ ד) ט

דהא  כן, לומר יתכן לא ד״ה יאמר,(עמוד א׳)  בתוס׳ לעיל י״רדלפירוש 

 לרבות מחיים לדרוש שפיר דשייך סברא, אהאי בנויה הברייתא כל אדרבה

 לומר שייך ואיך ענין, אינו באם או חשיבות, דהוא לשון משום או דבר, כל

 היינו לפרשה, חש התוס׳ דלא שכתבו ומה ביה״. כתיב חיים גופיה ״כללא

 בעלי אלא ד״חיים״ מכללא מרבינן (שם), דלא לעיל שכתבו לשינויא בתרא

 לאינו חיים בעלי בין לחלק סלקא דעתך כלל לא דמעיקרא אלא דוקא. חיים

 הדר חיים״, בעלי מפורש הפרט מה ״אי תירץ, שכבר כיון אבל חיים. בעלי

 דכלל כרחך ועל אמור, חיים הרי ״חיים״ אומר כשהוא לנפשיה, מקשה

 משמע דממילא להשיב, חש לא ואהא דבר, כל לרבות אתא וכלל ופרט

 . ביה כתיב ״חיים״ גופא דכללא

 בעלי חיים לאתויי אי מאי לאתויי לתמצא המצא בין שור גמ׳, שדי) י

 למעוטי אתא אמאי לא משני, דשור מקובצת, השיטההקשה  נפקא. מחיים

 לשתוק כן ותירץ, דאם. דשור דומיא המזבח לגבי הקרב אלא מחייב, דלא

 משום היינו חיים, דכתיב אף הכי דרשינן דלעיל מ״חיים״. והוסיף, דאף

 גניבה הוי שתיק דאי מיניה, שתיק מצי ולא בתרא, כללא חיים הוי דלעיל

 אבל לא, אחרינא מידי אין שור שבפרט, מה אלא בכלל ואין פרט, ושור כלל

 . ״חיים״, שפיר מצי לישתוק מיניה בלא כללי תרי דאיכא הכא

 בריבויי דרשינן , איא״הרשבהקשה . וריבה הוא ומיעט ריבה גמ׳, אלא) יא

 למאי אלא הכי לאקשויי ליכא כן, והא ואילו יאמר קאמר מאי ומיעוטי,

 קושיות דרך חזקיה אתא ללמד דבי ותירץ, דתנא. ופרטי בכללי דדרשינן

 והתורת וריבה. ומיעט בריבה אלא ופרטי בכללי לפרשם אפשר שאי אלו,

 תמצא״ ד״המצאאמאי בעינן לקרא,  וטרי שקיל חזקיה דבי כתב, דתנא חיים

 בכלל, והכל וחיים״ וגניבה ״שור וריבה, יאמר ומיעט בריבה למידרשיה

  לעיל. רבא וכלל, וכדמפרש ופרט בכלל דנידרשיה

 השיטההקשה קרקע וכו׳.  למעוטי חד לי למה פרטי הני כל הכי גמ׳, אי) יב

 שאינו דבר למעוטי ליה השתא מנאתלמיד רבינו פרץ, בשם  מקובצת

 ואף לגנב. מיניה נילף גנב, טענת בטוען לה לעיל דגלי דבתרותירץ, . מסויים

 חד יליף ולא בתרווייהו, למעוטי איצטריך ושטרות ועבדים דבקרקעות

 ועוד,. הוא מילתא גילוי מסויים, שאינו דבר למעוטי מקום מכל מחבריה,

 איכא ושטרות, קרקעות דעבדים מיעוטא לענין שוים שהם קרא דגלי דכיון

 ופרט, בכלל ליה דריש הוה כי ומיהו מסויים. שאינו דבר לענין למילף

 . הכי ליה סבירא הוה לא מסויים, שאינו לדבר קרא ומצריך

 דלא דהא יהושע, הפניכתב . ביה דריש מאי תמצא המצא אם גמ׳, האי) יג

משום,  בסמוך. כדקאמר וקרפיפו וחצירו גגו ליה לאתויי דדריש קאמר

 לי. למה אידך ואכתי נפקא, לחוד מ״המצא״ דסלקא דעתך דההיא

 פרטי דאינך , דאףבחדושי הגרע״אכתב  גמ׳, אבל כל הני פרטי למה לי.) יד

 מסתמא בטוען טענת גנב. מכל מקום דמיירי דקרא, בסיפא אלא לא כתיבי

״ונקרב״ דאיירי בשבועה  הגנב״. והקשה, דילמא ד״ימצא ארישא אף קאי

 דבר, בכל נשבע חייב ולפי זה אי ארישא, קאי לא והפָרטי ארישא, קאי

 חייב איירי בדלא נשבע, ולא הגנב. והפָרטי ימצא דאם רישא ובהא איירי

 ממון, והניח בצריך עיון.  וגופן אלא במטלטלין

 אלא נשנית לא ונשנית שנאמרה פרשה כל ישמעאל רבי דבי גמ׳, דתנא) טו

 בפרשה כשהרבותא מילי , דהנימקובצת השיטההקשה בה.  שנתחדש לדבר

 תמצא״, המצא ״אם דהיינו הראשונה, בפרשה הרבותא הכא אבל אחרונה,

 לא איירי באחרונה ותירץ, דנשנית. ימצא״ ד״אם לפרשה קודם שנאמרה

 . באחרונה לי מה בראשונה לי מה ,נוספת פעם אלא דוקא,



 

 
 

 

 יח

 חד , דפריך למאן דאמרא״הרשבכתב  בשבועה. עצמו גנב גמ׳, אימא ) טז

 בעל ״ונקרב כתיב פרשתא דבההיא משוםגנב,  טענת בטוען וחד עצמו בגנב

 מההיא דתרוייהו וכיון לשבועה, דדרשינן ״ונקרב״ האלהים״, אל הבית

 בשבועה. אבל למאן דאמר דאיירי בגנב דוקא דתרוייהו אימא נפקי, פרשתא

 אימא קאמר ישלם״, ומאי ״שנים אלא פרשה באותה כתיב עצמו, הא לא

 למפרך דאיכא אתיא, לא גנב טענת תיתי, דמטוען בשבועה, והא מהיכא

 פירש בשםמקובצת  השיטה לידיה. אבל אתי דבהיתרא גנב טענת לטוען מה

להשוות גנב וטוען טענת  , דפריך לכולי עלמא, כיון דישרבינו פרץ תלמיד

 .זה בדבר גנב

 לומר דצריך חיים, התורתכתב  ׳.וכו אביי אמר היה, כך לא גמ׳, מאי) יז

 טענת טוען דין כמו גנב דין היה כך לא וכי קאמר, בתמיה היה״ כך ד״לא

 בגנב.  ישלם שנים רחמנא לכתוב לא כן ואם הוא, וחומר קל והלא גנב,

הקשה  בקל וחומר וכו׳. וליתי בגנב ישלם שנים רחמנא לכתוב גמ׳, לא) יח

 וחד בגנב [לשיטתו באות טז], כיון דאיירי אליבא דמאן דאמר חד הרשב״א

 ישלם מ״שנים להאי מאן דאמר, לא הא קאמר. מאי גנב, טענת בטוען

 וביאר, דהכי קאמר, אמרת כתיב. דבהדיא אצטריך, לקל וחומר ולא נפקא״,

 גנב לחייב אלא בא לא ישלם״ קרא ד״שנים דלכולי עלמא היה, כך לא

מקל וחומר.  עצמו גנב ותיתי ישלם״, ״שנים יאמר דלא שבועה. בלא עצמו

 ״שנים אצטריך דלא גנב, טענת בטוען וחד בגנב וכל שכן למאן דאמר חד

 משום פרשה אותה שנשנית לדידיה קאמרינן וכי כתיב, בהדיא דגנב ישלם״

 ״תמצא בעדים ״המצא״ תמצא״ ״המצא בשביל היינו בה, שנתחדש דבר

  שבועה. בלא ישלם ושנים בדיינין״,

 הפניכתב . עצמו גנב לן נפקא דלעיל ומקראי , הואילואימא ה״ד י״רש) יט

 פשע״. דבר כל ״על עד יתן״ ״כי דפרשת קראי היינו דלעיל, דקראי ,יהושע

 י״קרי להו רש קודם, מכל מקום נכתב המצא״ ד״אם ואף על גב דקרא

 פרקין. בריש לעיל להו , כיון דאייתינןדלעיל מקראי

 

 
הוכיחו מסוגיין,  ד״ה או(עט.) התוס׳ לקמן  ידו וכו׳. אלא לי גמ׳, אין) א

(לא.)  התוס׳ בכתובותלקנות. אמנם  שראוי במקום אלא דגנב לא מיחייב

 אף ברשות הרבים, משיכה על ידי מתחייב כתבו, דבגניבה ד״ה וברשות

בעי  אות שח), דבמקח בתרא (בבא הקובץ שעוריםקניא. וביאר  לא דבמקח

 איכא הרביםלרשות  ובמשיכה, לרשותו ולהכניס מוכר מרשות להוציא

 הוצאה בשביל מתחייב הגנב הכנסה. אבל וליכא בעלים מרשות הוצאה

 גנב (שם), אין א״ריצבוהוסיף, דלדעת  לרשותו. הכניס שלא אף גרידא,

 אינו גרידא הוצאה דבשביל והיינו, לקנין הראויה במשיכה אלא מתחייב

 לרשותו, וכתוס׳ דמכילתין.  הכנסה אף בעינן אלא, גנב נעשה

, אי הכי הרש״שבמקל. הקשה  שהכישה , כלומרד״ה אין, בתוה״דתוס׳ ) ב

ותירץ  קני מדין משיכה, דמהניא אף בסימטא, ואמאי נקט גגו וחצירו.

לרשותו,  משום דהוי הכנסה קונה נא), דמשיכה (אות ביאורים הקובץ

ובקובץ קונה.  נמי אינה משיכה קונה, אינה דחצר וכקנין חצר, ובמקום

 דמשיכה דהילכתא, אליבא כן אות שח) תירץ, דפירשו בתרא (בבא שעורים

 גניבה. [ועיין באות הבאה]. לענין והוא הדין במקח, מדאורייתא קונה אינה

 פירש, דאיירי שנכנסהד״ה גגו (י:)  רש״י בבבא מציעאשם. בא״ד, ) ג

 סק״ב), דכיון דנכנסה שמח (סימן החושן הקצותוביאר . בפניה ונעל לרשותו

 משום, גרידא במחשבה מיחייב לא לקנותה, אף דנתכוין לרשותו, מעצמה

בפניה. וכתב  וכגון דינעל מעשה, שיעשה עד גזלן נעשה אינו דבמחשבה

(סופ״ב מגניבה), דתוס׳ נמי סברי דבעינן מעשה גזילה, אלא  האבן האזל

דלא סגי דינעול בפניה, דבעינן דיעשה מעשה בגוף הגזילה. והוסיף, דרש״י 

(סימן לב,  והאמרי משה[באות הקודמת].  הרש״שלא פירש כן משום קושית 

ב) כתב, דהא דבעינן מעשה היינו בשביל חיוב כפל דגנב, אבל קרן דגזלן 

 חייב אף בלא מעשה. 

לחובתו. כתב  אף קונה דחצר לאשמועינן חצר לרבויי , ואיצטריךבא״ד) ד

הוי מדעתו, והוי , דהלשון תמוה, דמה בכך שהוא לחובתו, כיון דהרש״ש

 לדבר עבירה, וכדאסקי.  אף קונה דחצר להו למימר דאשמועינן

 כשעת וחמשה ארבעה ותשלומי כפל גמ׳, קרן כעין שגנב תשלומי) ה

התוס׳ בסוגיין (נזקי ממון סימן א), דדעת  המחנה אפרים ביארבדין.  העמדה

, דילפינן להא דקרן כעין שגנב ד״ה היכא(לב.)  בפסחים ורש״י, ד״ה גופא

מקרא ד״אשר גזל״, דלולי קרא הוה אמינא דכל שמחזיר לו השתא כלי אחר 

 כעין (בפרקין סימן ב) כתב, דקרן ש״הראכמותו, הוה סגי, אף דהוזל. אבל 

ארבע כדשוויא  משלם ממילא איתברה דאילו היא, דפשיטא מילתא שגנב

הא  בפשיעה, איתבר ואפילו קעביד, מידי לאו שבירתה דבשעת מעיקרא,

 שעתא וההיא ליה, קמחייבת גזילה ואשעת שמירתה, עליו מקבל לא גזלן

 כפל אבל גניבה, בשעת נתחייב דקרן הוא ועוד, דסברא. ארבע שוה היתה

והקשה  .מיפטר מודה דאי בדין, העמדה שעת עד מחייב לא וחמשה ארבעה

 כשעת העמדה בדין., דלטעמא דאי מודה מיפטר, בעי לשלם הפני יהושע

היינו  דכפל בדין העמדה (בפרקין סימן ב), דבשעת ש״הראכתב  גמ׳, שם.) ו

 היה כמה שמין וחמשה, ארבעה לענין אבל הדין, בגמר כשוויו כמשמעותו,

הפלפולא וביאר  .קמחייב שעתא דההיא ומכירה, טביחה בשעת שוה

(אות ה׳), דמסברא בעינן למיזל בתר שעת החיוב, אלא דכפל  חריפתא

נתמעט מ״אחייה לקרן כעין שגנב״, דאתא למעוטי כפל דהוי כשעת העמדה 

ובחדושי בדין, אבל לענין ד׳ וה׳ דליכא מיעוט, אזלינן בתר שעת החיוב. 

ביאר, דבכפל מחוייב על מעשה הגניבה, וכיון דהגניבה רבינו מאיר שמחה 

את מרשותו עד שישיב לבעלים, נמשך מעשה הגניבה עד שעת אינה יוצ

העמדה בדין, ולכך ציותה התורה לשֵער כשעת העמדה בדין. אבל בטביחה 

 הא לאחר דטבח, תו לא נמשך סיבת החיוב, ולכך משלם כשעת הטביחה.

(פ״א  הרמב״ם(חושן משפט סימן שנד ח), כתב, דדעת  ובביאור הגר״א

 נמי משלם כשעת העמדה בדין.  מגניבה הי״ד), דבד׳ וה׳

 אחייה בגניבה, חיים רחמנא קאמר אמאי, וחיים גניבה קרא גמ׳, אמר) ז

דדרשינן ליה רבינו יהונתן,  בשםמקובצת  השיטה ביאר. שגנב כעין לקרן

 לא בקרא. ואיירי קרא בקרן. אבל כפל מיותרים וחיים״ ״גנבה מדכתיב

 חיים פירש, דדריש מדסמךרבינו ישעיה ובשם  גנבו. לא שהרי גניבה מיקרי

 לגניבה. 

כתב  וזולא. ביוקרא איירי אמרינן דרב דמילתא במסקנא ,גופא ה״תוס׳ ד) ח

 נמי מיירי לכך, משום דלסלקא דעתך, דרב , דהוצרכובחדושי הגרע״א

 דבעידנא לה ממתניתין דלקמן, דכיון שמעינן בפטומה, לא תיקשי, כיון דלא

הפטימה,  על מחדש כגנב הוי גניבה, בתורת לעצמו החזיקה דנתפטמה,

 בו. מחזיק והוא הבעלים של דהוא כיון גזילה. שעת עתה והווי לגבה

 דאף דלמסקנא הקדימו, ולכך וזולא. ביוקרא אלא שמעינן לא וממתניתין

ביוקרא,  רק מיירי ולא ממך״ גנבא תורא אמרינן ״אטו ממילא בפטימא

 תיקשי, מאי שנא ממתניתין דלקמן.

 ותשלומי כפל תשלומי אלא לאשמועינן אתא לא רב , דעיקרבא״ד) ט

(סימן יז אות א),  במשנת רבי אהרןבדין.  העמדה כשעת וחמשה ארבעה

, דכתב דמדכתיב ״חיים״, ילפינן ד״ה אחייה(סד:)  מרש״י לעילדקדק 

דעיקר מה דאשמועינן רב, היינו דינא  .שלם שיהא גניבה של לקרן דהחייהו

דקרן כעין שגנב, דגזירת הכתוב היא דמשלם כהאי שעתא. אבל תשלומי ד׳ 

וה׳ דלא איירי בהו קרא, משלם כי השתא. והיינו משום, דתשלומי הקנס 

הוו מדין השבה, דחייבתו התורה להשיב את הגניבה פעמים נוספות, ולכך 

רי המעות הם חליפי הגניבה, דמה לי אין לחייבו אלא השווי דהשתא, שה



 

 
 

 

 יט

 דאין ד״ה אלמא,(עמוד ב)  לקמןלשיטתם התוס׳ הן מה לי דמיהן. אבל 

לקרן, דתשלומי הקנס הם מדין תשלומי ׳ וה׳ וד תשלומי כפל בין לחלק

הגניבה, דחייבתו התורה לשלם את שוויה פעמים נוספות, ולפיכך, לולי 

יה צריך לשלם כדשוויא גזירת הכתוב דמשלם כשעת העמדה בדין, ה

 מעיקרא, דבהאי שעתא נתחייב בתשלומי הגניבה.

 דוקא ליה ומשמע שגנב כעין לקרן אחייה וחיים גניבה קרא אמר בא״ד,) י

 מן חסר , דלדבריהם, העיקרחיים התורת. הקשה ׳וה׳ ד תשלומי ולא לקרן

 שגנב, כעין לקרן אחייה וחיים, גניבה קרא ״אמר למימר, ליה דהוה הספר.

 לרב, ליה פירש, דפשיטא לא. ולכך׳ וה׳ וד כפל תשלומי אבל לקרן דוקא

כדכתב  הוא בדין, דסברא העמדה כשעת׳ וה׳ ד ותשלומי כפל דתשלומי

 כעין דקרן רב היינו להא והעיקר מה דאשמועינן (לעיל אות ה). ש״הרא

הגזילה כדהקשו  כשעת משלמין הגזלנין דכל היא שגנב. ואף דמתניתין

׳ ד או כפל דמשלם כיון גנב, אבל גזלן, דדוקא אמינא מכל מקום הוההתוס׳, 

 דכתיב להדדי, התשלומים (דהוקשו ,׳וה׳ וד דכפל דומיא נמי קרן ,׳וה

׳ וה׳ ד ותשלומי כפל דתשלומי היכי וכי ישלם״), בקר חמשה ישלם ״שנים

  קרן. נמי הכי בדין, העמדה כשעת

׳ ממתני ראיה מייתי לא אמאיאגודות וכו׳,  שלש גזל רבא דאמר[בא״ד, ) יא

הגזילה. קושייתם מתבארת לפי מה שביאר  כשעת משלמין הגזלנים דכל

 ד״ה אמר,(קה.)  התוס׳ לקמן(פ״ג מחמץ ומצה ה״ח) בדעת  האור שמח

דלרבא ליכא חיוב השבה אלא חיוב דמים בלבד, אם יאבד או יגנב. ואהא 

הקשו, דלחיוב דמים שפיר מצי לאתויי מהא דכל הגזלנים. (אבל לפי מה 

, דלרבא איכא חיוב השבה ד״ה חייב(שם)  רש״ישביאר האור שמח בדעת 

כשהחפץ בעין, לא קשיא מידי. כיון דלא שמעינן לה מהא דכל הגזלנים, 

 החמץ למיהדר השבה חיוב עליו דמוטל הפסח, עליו חמץ שעבראלא מ

לנגזל). ולפי זה יתבאר נמי תירוצם, דסלקא דעתך, דכיון  בהנאה הנאסר

דפקע חיוב ההשבה, לא יהא חייב דמים, קא משמע לן מתני׳ דגזל חמץ, 

דאף דליכא חיוב השבה על החמץ כשהוא בעין, מכל מקום משלם דמים 

 . כעין שגנב. (ר.ג.)]

מאי טעמא לא המצפה איתן,  הקשהשקלת.  ואת פטימנא גמ׳, אנא) יב

נימא דהגנב כיורד לנכסי חבירו והשביחה שלא ברשות, דידו על התחתונה, 

צד.) ביאר בדעת  לקמן( יהושע והפניונוטל רק את ההוצאה ולא את השבח. 

(לד. מדפי הרי״ף), דהשבח הוי לגזלן משום תקנת  הרמב״ן במלחמות

שקלת״, היינו, דדוקא היכא  ואת פטימנא א דאמרינן ״אנאהשבים. וה

 בשבחא אבל בה. דטרח דכיון השבים, תקנת שייך בידים הגזלן דפיטמה

(סימן יז סק״ד) כתב, דאף אי  והחזון אישהשבים.  ליכא לתקנת דממילא

שייך הפיטום לבעלים, אינו בדין דנחייב את הגנב בקנס כנגד מה שפיטם 

 את הבהמה בידיו. [ועיין באות הבאה]. 

 משמע עכשיו כשל דמים כדמעיקרא , טלאיםדתניא, בתוה״ד ה״תוס׳ ד) יג

 י״ר , דלדעתא״המהרשוכו׳. פירש  ׳ד ולבסוף זוזא שויא מעיקרא אפילו

 בנשתנו אף גוונא, בכל עכשיו כשל , דמיםד״ה טלאים(סו.)  לקמןבתוס׳ 

 דטלאים דומיא ,׳ד ולבסוף זוזא שויא דמעיקרא דהיינו למעליותא,

 ומדמשלם איל. ונעשה טלה כגון למעליותא בנשתנו נמי דהיינו כדמעיקרא,

ממילא,  דאיתבר דהא היכא הקרן, כח דמגרע מוכח השתא, כי זוזי׳ ד כפל

 זוזא, כדמעיקרא.משלם קרן 

 אתחלה דאכחשה שעתא מההיא הלכך פלגא, קטלה לי ד״ה מה י״רש) יד

התוס׳ כדכתבו  (כז. מדפי הרי״ף), דהיינוהנימוקי יוסף  טביחה. ביאר לה

 בה היה לא זה בענין כולה הורגה היה , בפירוש בתרא, דאף דאםד״ה מה

 , מכל מקום ההכחשה כתחילת שחיטה.׳וה׳ ד דין

 בשינוי דקנאה דהשתא הדמים בתר הולכין דאין בתוה״ד,תוס׳ ד״ה מה, ) טו

 בחדושי הגרע״א,שלו. הקשה  שהיתה מעיקרא בתר אלא נגנב של ואינה

שינוי,  הוי לא דהכחישה פלגא, לא שייך בקטלה בשינוי דהאי טעמא דקנאה

ומוכר. אמנם הביא  הוא טובח דשלו אמרינן ד׳ וה׳ ולא וכדמוכח מדחייב

דהא  מטעם, מוכח לה, אלא קונה שינוי מטעם דלאו כתב, מקובצת דהשיטה

 עצמה הגניבה אם דוקא היינו בדין, העמדה דאזלינן בתר השווי דשעת

וכתב לכך  כולה. בקטלה כמו הגניבה גוף שינוי מחמת לא אבל הוזלה,

 ועיקר הראיה דוקא, לאו בשינוי״ נתכוונו גם התוס׳, ומה דכתבו ״דקניא

דלמאן דאמר דשינוי לא קני  בדין, העמדה כשעת מקטלה כולה דמשלם

 דהא בדין, העמדה בשעת נבילה כשווי ד׳ וה׳ דמשלם אמאי לא נימא

 שאם היא. ועל כרחך, דכל בהאי שעתא מחמת דשחוטה הוזלה הבהמה

דנפחת  אלא יותר, שוה עתה גם היתה שגזלה, כעין בעין היתה הגניבה

 דאנו בהוכחשה, נמיכמעיקרא. והכא  משלם בהא השחיטה, שוויה משום

שגנב, ולא לפי שוויה  מעת נשתנתה בגוונא דלא עתה, שוויה כפי דנין

 .לאחר דהוכחשה

(סימן לד סק״ג),  הקצות החושןכתב שתייה משלם ד׳.  או גמ׳, תברה) טז

 דחייב משום מזיק. דליכא לחייבו משום גנב או גזלן, וכדמוכח מדאיתבר

 ואף דבחצירו׳, ד דשויא בתר לחביתא זוזא, אף דאגבהה דמשלם ממילא

 ואינה גזלה דכבר דכיון, ארבעה משלם אינו גזליה, ושעתא שעתא וכל היא,

 (ביאורים המשפט הנתיבות אמנם גזילה. משום מחייב לא תו הנגזל, ברשות

, גזלן אי נימא כדבריו דעל ידי ההגבהה לא נעשה ה) כתב, דאף״סק לד סימן

 מרשות הוציא שינוי ידי שעל כיון, גזלן הוי ודאי, שינוי עשה אם מכל מקום

חדשה, ולכך בתברה דהוי שינוי, חייב משום גזילה. וכתב,  גזילה והוי בעליו,

דתבריה ושתייה  שעתא דההיא תברא, ה״ד י״רשדהכי מוכח מהא דכתב 

לב, יב) ביאר  (סימן משה והאמריהוא דקא גזיל לה. [ועיין לקמן אות כז]. 

(פ״א מגניבה הי״ד), דאף דמעשה שבירה לגבי כל אדם  הרמב״םבדעת 

דאף שמעשה . מזיק ולא גנב הוי בגנבה שעושה היזק כל חשיב מזיק. בגזלן,

 מחזירה ואינו מכל מקום אם מחזיקה הראשון, הגנבה לא היה אלא ברגע

 מאי טעמא (שם) הקצות החושן שהקשה (וכמו. רגע בכל גנב הווי לבעלים

ואף . גנב משום זו רגע על ולא יתחייב היוקרא, על פטור ממילא באיתבר

 אבל מתחייב). לא גנבה מעשה עושה שאינו דכל דהא לא קשיא, משום 

 קנין לו יש שמזיק ברגע גנבה, קנין לו יש שכבר עצמו הגנב בידים, בהיזק

 קנין לו יש דכבר כיון הגנב, שעושה היזק דכל מזיק. ולא גנב ונעשה גזלה,

 ומחזיקה וברשותו, בידו שהגנבה משום היינו שמזיק דמה גנב, מקרי גנבה

 . כחפצו בה לעשות כשלו

 .שתייה או תברה כי הוי ומכירה טביחה וגביד״ה תברא, בסוה״ד,  י״רש) יז

 המכירה אינה דהא לתברא, מכירה , במה דמיאבחדושי הגרע״א הקשה

 קונה, (סז:) דיאוש לקמן דסבר דשמעתין, מרא דהוא לרב ובפרט מתקיימת.

משום  ׳וה׳ בד מעשיו, וחייב אהני ולא יאוש, לפני דוקא דמכירה וחיוביה

 דאף קמיירי הסוגיא יש לפרש דסתמא וכתב, דבפשטות דשנה בחטא.

  . תברא כמו הוי דמכרה משמע י״רש דלשון אלא, טבחה

כתב גמ׳, כי קאמר רב כגון דמעיקרא שויא ד׳ ולבסוף שויא זוזא. ) יח

דאף דתברה ושתייה בגוונא דידן שהוזל, משלם ד׳  ),(בפרקין סימן בהרא״ש 

 כדמעיקרא, שלא יהא חוטא נשכר. 

 


, דאיירי א״הרשבכתב פעמים.  ארבע ונשבע וחזר שנשבע גמ׳, כגון) יט

 ארבע וכן ונשבע, אחר, בבית דין וכפר וחזר בבית דין זה, והודה דכפר

אף  פעמים,׳ ב לשקר ולישבע לכפור שהוחזק כיון דבבית דין אחד, פעמים.

 שלאחר ראו והלא שבועה, לו מוסרין היאך בעדים, כפרן הוחזק דלא

 כפרן והוחזק ושלישית, שניה לקלקולו חזר תשובה, שעשה ונראה שהודה
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 ליתן.  אותו ומחייבים ממון, לאותו

 וחומשא ארבע כפילא אי בכך מה קצת קשה תוס׳ ד״ה כפילא, בתוה״ד,) כ

, דאף דלפי זה ליכא מגרמישא א״הרביאר בשם  מקובצת והשיטהזוזא. 

לר׳ יעקב, דלעולם אין משלם חומש דעולה לו בכפילו.  נפקותא בין רבנן

 .חומש בהדיא דנותנו בתורת לפרש צריך מכל מקום פליגי בהא, דלר׳ יעקב

כתב, דפליגי כשחומשו יותר מכפילו, כגון דמעיקרא שוה ד׳,  והמהר״ם

ל משלם כדהשתא והוי חצי זוז, והחומש ולבסוף שוה חצי זוז, דהכפ

 דמשלם כמעיקרא הוי זוזא.

, על בחדושי הגרע״אביאר . דתברא כדאמר ,אלמא, בתוה״ד ה״תוס׳ ד) כא

 .׳ד ושוה בעין, איירי בגוונא דהגניבה׳ , דתוסמקובצת בשיטה פי מה שפירש

 והכא בעלים, משום דהוקר ברשות טעמא דהתם מתברא. ולפי זה ראייתם

והוסיף, . כדהשתא, דברשות בעלים הוקר להחזיר צריך בעיןנמי דהוי 

 בעין, הוא אם ונתייקר. זוז שוה כשהיה הפקדון על דבנשבע ,׳מתוס דמוכח

 כהקצות החושן[ולפי זה לכאורה תוס׳ דלא  .כדהשתא חומש לשלם צריך

(לעיל אות טז עיין שם) דאי חיוב דתברה משום מזיק, אמאי ישלם חומש 

 .ג.)].כשעת היוקר. (ר

בכהאי  (אות יב), דדוקא שעורים הקובץכתב איל.  ונעשה גמ׳, טלה) כב

 איל ונעשה פילגס שגנב או, פילגס ונעשה טלה גנב אם אבל שינוי. הוי גוונא

 בינתיים הא, לאיל מטלה שינוי הוי דאי הכי איך ולא תיקשי שינוי, הוי לא

 בשעת שהיה מכפי עכשיו, דנשתנה במה דיש לומר דתלוי, פילגס נעשה

 הגזילה. 

׳ וכו טבח דאם מלתא להא בשינוי וקנאו בידו, שינוי נעשה ה״ד רש״י) כג

דטעמיה,  מקובצת, השיטהביאר  .השתא כי משלם דאשבח היכא קרן אבל

רבינו בשם  מקובצת השיטהתברה. והקשה  או כשתיה הוי משום דטבחה

 למרה הדרא איתא משום דכיון דאם תברה, או דשתיה הא טעמאידידיה, 

 לא איתא, נמי אי הכא אבל לה, גזל קא לה שתיה דקא שעתא האי בעינא,

 וליכא וקנאו, שינוי דנעשה משום בדמי, לסלוקיה מצי אלא למרה, הדרה

 כתב, דלא ולכך. גניבה שעת דהיא לה דגזיל שעתא מההיא אם כי לחיוביה

תירץ, דרש״י סבר, יהושע  הפניאמנם  .שגנב כשעה אלא הקרן משלם

מידי, ולכך לא קני,  בה שינה לא מאליו, דהגזלן הבא הוי שינוי דכהאי גוונא

 ברש״י להלןהשינוי. [ועיין נמי  עשה עצמו שהגזלן מעשה לשינוי דמי ולא

 ].קונה ד״ה שינוי(סו.) 

, דהיינו המהר״םביאר  .בדין העמדה כשעת או שגנב כעין וכפלבא״ד, ) כד

 , אי כדרב דמשלם כשעתאי כברייתא דקתני דמשלם כפל כעין שגנב

 (סו.) פריך מינה לרב. ולקמן בדין, העמדה

מרן רבינו  בחדושיהקשה  אילעא וכו׳.׳ לר חנינא רבי גמ׳, איתיביה) כה

 משלם והזקינה בהמה (צו:) דגזל לקמן הט״ו), דתנן (פ״ב מגזילה חיים הלוי

ידו, אמאי לא  על לקנות שינוי הוי הגזילה, ולר׳ חנינא דסבר דלא כשעת

, לקנות האי כי מהני שינוי מצי למימר הרי שלך לפניך. וביאר, דאף דלא

 יכול אינו שגזל, כעין הויא ולא נשתנית מיהת הבהמהמכל מקום כיון ד

  לפניך. שלך הרי לומר

, יהושע הפני כתב .משלם אמאי בשינוי קנייה סלקא דעתך גמ׳, ואי) כו

 ,׳וה׳ מד פוטר אילעא׳ בפשיטות, דר לאקשויי מצי דהוי דהוא יתור לשון,

 שינוי דנעשה בהדיא אילעא׳ ר דנקט לאו ותירץ, דאי. בהדיא מחייב והכא

דבכהאי  יאוש, לאחר היינו׳ וה׳ מד דפטור דהא אפשר, היה וקנאו, בידו

 שינוי בלא יאוש, אפילו דלאחר ועוד, דהו. כל שינוי אפילו גוונא מועיל

 לדעת הבהמה, בגוף שותף כמו דהוי׳ וה׳ מד לפוטרו ויש דגזלן, גופא השבח

 השבח. אבל בברייתא בגוף בזוזי להגזלן לסלק מצי לא דהנגזל הסוברים

 יאוש קודם קני לא נמי ושבח דהו, כל בשינוי קנייה דלא יאוש, קודם איירי

 מדנקט אבל .׳וה׳ בד מחייב ו), ולכך שפיר״ה (פ״ב מגזילה ם״הרמב לדעת

 שפיר. מקשה קונה, לחוד דשינוי משמע בידו, שינוי נעשה אילעא רבי

לב,  (סימן משה האמריהקשה ממך.  גנבי דיכרא ממך גנבי גמ׳, תורא) כז

מכל  תורא, גנב דלא [לעיל אות טז], דנהי לנתיבות המשפטטו), מהכא 

 חדשה, אמאי לא ואיכא גניבה ושתיא, כתברא הוי דהטביחה מקום כיון

 .עתה ששוה כפי ד׳ וה׳ יתחייב

 , דכוונתו,יהושע הפניביאר  .דעתא מהאי ניצלן רחמנא לו גמ׳, אמר) כח

 שגזל, כעין שפיר דמיקרי כרחך על קנה, לא האי כי דשינוי דאמרת דכיון

 דהא ממך, גנבי דיכרא למימר תו שייך הוא, ולכך לא ממש דהאי גופא כיון

 שגנב.  אותו גוף על׳ וה׳ ד לשלם ויש ממש, הגוף ממנו גנב ודאי

(לד. הרמב״ן במלחמות  ביאר דידך. מדעתא ניצלן רחמנא גמ׳, אדרבה) כט

דר׳ חנינא קאמר, דאף דלא הוי שינוי גמור, מכל מקום חשיב  מדפי הרי״ף),

  שינוי במקצת, דנשתנה ממה דהוי בשעת הגזילה, ולכך לא יתחייב בד׳ וה׳. 

 הא אילעא,׳ לר מינה מקשה , מאיא״הרשבהקשה . קשיא גמ׳, מכל מקום) ל

 אי הכי קנה לא מאי ״אלא חנינא׳ לר ליה וכדאמר היא, משבשתא לדידיה

לן האי  אילעא קשיא׳ כר דקיימא לן השתא״. ותירץ, דאנן כי לשלם

 לה. משבשינן ברייתא, דלא

 השיטה הקשה .עומד במקומו שינוי דאמר היא שמאי בית מני גמ׳, הא) לא

 קושיא, מאי אלעאי, לרבי תיקשי דאכתירבינו פרץ,  תלמיד בשםמקובצת 

 סברא, להך סבר לא אלעאי רבי הא השתא. כי לישלם ליה קני דלא דכיון

 ליצלן רחמנא ליה דאמר לעיל, כדאיתא מינך. גנבי דיכרי מינך גנבי דתורא

 המקשה, דברי לפי סברא, להאי סבר לא לעיל ותירץ, דדוקא. דעתא מהאי

 סבר ולכך שינוי. האי חשיב לא קונה, שינוי דאמר למאן ואפילו אומר שהיה

 השתא, כי לישלם כן אם כלל, שינוי ליה חשיבת דלא דכיון אלעאי, רבי

 גמור, שינוי חשיב דשפיר השתא אבל מינך. גנבי תורא למימר שייך דלא

 שום ליה קני דלא עומד, במקומו שינוי דאמרי שמאי כבית דאתיא אלא

 .מינך גנבי תורא לומר שייך בעולם, שינוי

, יהושע הפניביאר . שינוי אצל אתנן ענין דמאי תוס׳ ד״ה הא, בתוה״ד,) לב

 הוי.  קונה, דבלאו הכי דידה אינו או קונה שינוי לומר שייך לא אתנן דלענין

. גזל אשר דכתיב׳ וכו לרבה ליה נפקא דבסמוך תימה ולא, תוס׳ ד״ה הם) לג

 ליה תיפוק לי, למה גזל״ ״אשר להקשות, , דכוונתםיהושע הפניביאר 

 ליכא איפכא אבל להדיוט. כל שכן שינוי, מהני דלגבוה דכיון מ״הם״,

 דמימאס. לגבוה דהא סלקא דעתך אמינא, דשאני לי. למה ד״הם״ להקשות,

 דפשטא מיניה, שמעית דתרווייהו ולדותיהן, למעט איצטריך ד״הם״ ועוד,

 בסמוך. כדאיתא משמע הכי דקרא

 נמי דאיירי לרבה נראה שצבעו עד לו ליתן הספיק דלא וההיא בא״ד,) לד

 סימן ג (חלק אברהם הדברכתב  צפון. על ידי להעבירו שיכול החוזר בשינוי

 שינוי הוי לא משום דכיון שיחזור, קני, לא החוזר לא), דמהכא מוכח, דשינוי

 חשיב כשינוי דהשתא דהוי בהשתנותו לבריו. דאין לומר שיחזור לפני גם

 הכי לא דבלאו אלא היכא דשינוי אינו קונה משום קונה, ואינו גמור.

 בשינוי אבל בעינן. גזל״ ד״כאשר, עצמו בחפץ השבה תתקיים עוד מצות

 לחזור אפשר דקני לאו דאי, המצות העשה את יפקיע שבקנינו החוזר,

קני. דלפי זה  לא, קאי והשב וסתור ובעמוד שגזל, כעין ולהחזירו ולסתור

 להעבירו ביכול דאיירי משום, שצבעו עד לו ליתן הספיק מאי מייתי מלא

לא קני, מכל מקום  החוזר הא אף אי שינוי, החוזר שינוי והוי צפון, על ידי

 השתא הוי שינוי.

 


ר״י בתוס׳ ד״ה טלאים,  פירשגמ׳, לימא תהוי תיובתא דרב. עיין מה ש) א
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(סה:) אברייתא דתני כעין שגנב. ומאי לעיל היא גופא אקשי ר׳ אילעא 

דמשני ליה התם ר׳ חנינא דאטו תורא גנבא מינך, היינו מאי דמשני בסוגיין 

טלאים כדמעיקרא, ותירץ, דמאי דמקשי ר׳ אילעא ״לשלם כדהשתא״, לאו 

מטעמא דרב, אלא משום דטבחה הוי כתברא ושתיה, ואמרינן התם (סה.) 

דל בין קרן לכפל וד׳ וה׳. ועלה משני, דמשלם קרן כדהשתא, וסבר דאין הב

ד״ה כעין (שם) כרש״י אטו תורא גנבי מינך, והיינו דהשבח לגזלן [ודלא 

], ואין לחייבו לשלם כשבח דהשתא.אבל בסוגיין מקשינן, דר׳ חנינא שגנב

ור׳ אילעא תרווייהו סברי דאף כפל וד׳ וה׳ משלם כעין שגנב, ותיובתא דרב 

 כדהשתא. דאמר דכפל וד׳ וה׳ משלם

דהא כרבה סבירא ליה. הקשה  רש״י ד״ה לימא תיהוי תיובתא, בסוה״ד,) ב

דרבה איירי בקרן דווקא, וכדכתב  אי הכי תקשי נמי לרבה. ואףהמהר״ם, 

הא כל שכן הוא דאף בכפל ובד׳ וה׳  בד״ה כעין שגנב,(סה:) רש״י לעיל 

ישלם כדהשתא, וכדאקשו אדרב. ותירץ, דדוקא לרב דדרש מקרא דקרן 

כעין שגנב, וכפל וד׳ וה׳ כשעת העמדה בדין, איכא למימר דהיכא דאף קרן 

משלם כשעת העמדה בדין, כל שכן דכפל וד׳ וה׳ משלמים כשעת העמדה 

דינו כשעת הגניבה, מלבד בדין. אבל לרבה דלא דריש לה, אלא לעולם 

היכא דתברא ושתיה, שפיר איכא למימר דדוקא לענין קרן קאמר שמשלם 

 כשעת העמדה בדין, אבל כפל וד׳ וה׳ משלם כעין שגנב.

כלומר בא לשלם טלאים כדמעיקרא סגי. והיינו, רש״י ד״ה טלאים, ) ג

דדוקא כשמשלם טלאים משלם כדמעיקרא, אבל כשמשלם דמים, מחויב 

ת העמדה בדין, ואינו יכול לפטור עצמו בדמי טלאים. והקשה לשלם כשע

הא כיון דיכול לפטור עצמו בטלאים, אמאי לא יפטר בתשלום התוס׳ רי״ד, 

 דמיהם, הא יכול לקנות בדמיהם טלאים.

נראה לר״י דהכי פירושו דלענין טלה ונעשה איל או תוס׳ ד״ה טלאים, ) ד

כמו קרן. משמע, כחושה ונתפטמה או אפכא לשלם כפל כדמעיקרא 

(אות הקובץ שיעורים דבכחושה ונתפטמה נמי משלם קרן כדמעיקרא. העיר 

לעיל כב), הא כיון דבשעת הטביחה שמינה היא, מאי שנא מהא דאמר רבה 

(סה.), תברא ושתיה משלם כיוקרא דהשתא משום דהשתא מיגזל גזלה 

ף מיניה. אלא מוכח, דמאי דחייב רבה אתברא ושתיה, הוא רק בצירו

הגזילה דמעיקרא, וכיון דמעיקרא גזל כחושה, אי אפשר לחייבו על שמינה, 

(ב״ק סימן ז׳ סק״ג) כתב, דמאי והחזון איש וסיים דצריך עיון בטעם הדבר. 

דכתבו ״כמו קרן״, לא קאי אכחושה ונתפטמה, דבכהאי גוונא פשיטא 

ו דמשלם הקרן כשעת הטביחה. ובאופן נוסף ביאר, דכוונתם היכא דמתה א

 נאבדה מאיליה, דמשלם הקרן כעין שגנב.

הקובץ שיעורים מכל מקום כמו כן שעת גניבה גרמה לו. הקשה בא״ד, ) ה

(אות כג), התינח בכחושה ונתפטמה, דאיכא למימר דכיון דלא גנב שמינה 

ליכא לחייבו ד׳ וה׳ אשמינה. אבל בגנב שמינה והוכחשה, אמאי ישלם ד׳ 

ח שמינה. ותירץ, דחיוב ד׳ וה׳ אינו וה׳ אשמינה כדמעיקרא, הרי לא טב

חיוב על המכירה או הטביחה, אלא הוי חיוב על מעשה הגניבה, ורק איכא 

 תנאי שיטבח או שימכור, ומשום הכי משלם כשעת הגניבה.

גמ׳, שינוי קונה כתיבא ותנינא, כתיבא והשיב את הגזילה אשר גזל וכו׳. ) ו

בואר רק דכל שאינו כעין (אות יד), הא בהאי קרא מהקובץ שיעורים הקשה 

שגזל, אינו מקיים בחפץ מצות השבה, וכן דאינו יכול לומר לנגזל הרי שלך 

לפניך, אבל מנלן דקניא בשינוי. ותירץ, דהא בהא תליא, וכל שאינו חייב 

להשיב הגזילה, ממילא קנוי הוא לגזלן משעת הגזילה. והכי חזינן נמי 

תרת כיון דחייב מיתה וקם ליה (עב.), דאמרינן התם, דהבא במחמסנהדרין 

בדרבה מיניה, קנה גניבתו. ומוכח, דכל שאי אפשר לחייבו בהשבת החפץ, 

(פ״ז מנזקי ממון הי״ב ד״ה האבן האזל קנוי הוא לגזלן משעת הגזילה. אמנם 

והנראה) כתב, דליכא למימר דקנאו בשעת הגניבה, דמהיכי תיתי שיקנה 

כיון דאהני גזילתו לענין דחשיב דבר שאינו שלו ללא דעת המקנה. אלא ד

(סח:) דגזל ולא נתייאשו לקמן ברשותו ולא ברשות הבעלים, [כדאמרינן 

הבעלים, זה אינו יוכל להקדישו משום דאינה ברשותו, וזה אינו יכול 

להקדישו משום דאינה שלו, ומבואר דגבי הגזלן שפיר חשיב ברשותו, ורק 

כא דאיכא שינוי, כיון דגלי לן משום דאינה שלו אינו יכול להקדישו]. הי

 קרא דאינו הדבר שגזל, אמרינן דהגזלן קנאו הואיל וברשותו השתנה. 

אבל קודם שצבעו מי שחטפו זכה בו. רש״י ד״ה עד שצבעו, בסוה״ד, ) ז

דאף למאן דאמר טובת הנאה ד״ה והא הכא, (ו.) התוס׳ בבבא מציעא כתבו 

לים הטובת הנאה שנטל ממון, מהני תפיסת הכהן, אלא דמחויב לשלם לבע

הכא. אמנם רש״י (בגליון הש״ס), דנראה דכן דעת הגרע״א מהם. וכתב שם 

כתבו, דכל שיש לבעלים טובת הנאה, לא ד״ה יש בו (קלא.) התוס׳ בחולין 

 מהני תפיסה.

מנין פשיטא ליה דיאוש הרשב״א, הקשה גמ׳, יאוש אמרי רבנן דניקני. ) ח

קני, דמיבעיא ליה אי מדאורייתא אי מדרבנן, הא קיימא לן דיאוש לא קני. 

(עמוד ב) על המריש הגזול שבנאו בבירה שנוטל דמיו, לקמן ואי משום דתנן 

הא מבואר התם דהיינו משום תקנת השבים. וביאר, דסמך אהא דאמר רב 

 יאוש קנאו גנב ראשון. (סז:) לא שנו אלא לפני יאוש אבל לאחרלקמן 

רש״י בד״ה ביאר גמ׳, מוצא אבידה לאו כיון דמייאש מריה מינה וכו׳. ) ט

(כב:), מנין לאבדה ששטפה נהר בבבא מציעא דילפינן לה מדתניא מוצא, 

הואיל ונתייאשו הבעלים שהיא מותרת, תלמוד לומר ״אשר תאבד ממנו״, 

״ש בשיטה מקובצת, והראשאבודה ממנו ומצויה לשאר בני אדם, יצתה זו. 

הקשו, דהא התם אין הטעם משום יאוש, דהרי אפילו ובתוס׳ רבינו פרץ 

 עומד וצווח מותרת, אלא דגזירת הכתוב הוא דנעשה כצווח על ביתו שנפל.

(שסא הקצות החושן הקשה גמ׳, אבל האי כיון דבאיסורא אתא לידיה. ) י

ין לגנב, אמאי לא סק״א), מה לי אי באיסורא אתא לידיה, כיון דיאוש הוי קנ

ד״ה ומאי, (עב.) התוס׳ בעבודה זרה יהני ליה. וביאר, דלפי מה שכתבו 

דהיכא דבאיסורא אתא לידיה, לא דמי למציאה ומתנה, אלא בעינן קנין 

כבמכירה ניחא, דאיכא למימר דסוגיין כר׳ יוחנן דדבר תורה מעות קונות 

[ולריש לקיש דדבר  ולא משיכה, וכיון בגניבה ליכא מעות אין הגנב קונה.

 (סח:)].לקמן תורה משיכה קונה, אף בגניבה מהני יאוש כדאמרינן 

אף על פי שאין יאוש מועיל באבידה בתר דאתי תוס׳ ד״ה הכא נמי, ) יא

הרמב״ן (שסא סק״ב), דלפי מה שביאר הקצות החושן לידיה. כתב 

יד: מדפי הרי״ף), דהא דלא מהני יאוש באבידה במלחמות (בבא מציעא 

דאתי לידיה, היינו משום דכיון דנטלה על מנת להשיבה, הוי שומר  בתר

דבעלים וידו כידם ולא מהני יאוש ברשות. לא קשיא מידי, דדוקא באבידה 

כתב, הגרע״א  ובחידושיאיכא למימר דלא קני, אבל בגזילה שפיר קני. 

(כא:) דגם בבבא מציעא איכא לאקשויי, דהא משמע נמי  דלהרמב״ן

בה סימן לא מהני יאוש בתר דאתא לידיה, והתם כיון דאין בו באבידה דאין 

סימן ואינו עומד להחזירו לבעליו, לא חשיב שומר עליו ואין ידו כיד בעלים, 

ואפילו הכי חזינן דלא מהני יאוש משום דבאיסורא אתא לידיה, ומהיכי 

 תיתי שבגניבה יהני.

לח. גיטין ( הפני יהושעמכאן משמע דיאוש אינו כהפקר. הקשה בא״ד, ) יב

על רש״י ד״ה בחזקה), מהיכי תיתי דיאוש הוי כהפקר, הא כי היכי דאינו 

(סז:), הוא הדין לקמן יכול להקדיש ולמכור דבר שאינו ברשותו, כדאיתא 

 דאינו יוכל להפקיר, ועל כרחך דיאוש אינו מטעם הפקר.

מכל מקום היה קונה לענין זה שלא יתחייב לשלם כי אם דמים. בא״ד, ) יג

(שנג סק״ב), דבשלמא בגנב וגזלן איכא לחייבו דמים הקצות החושן ה הקש

אשעת הגבהה, אבל שומר אבידה מעולם לא נתחייב בדמים, ומהיכי תיתי 

שהיאוש לא יפטרנו מדמים. ותירץ, דהיכא דבאיסורא אתי לידיה, לא הוי 

היאוש קנין גמור, ומהני רק לקנות גוף החפץ, אבל הדמים אכתי שייכים 

 האבדה.לבעל 



 

 
 

 

 כב

דאם כן אפילו בתר דאתא לידיה באיסורא יוכל תוס׳ ד״ה כיון, בתוה״ד, ) יד

(רסב סק״ג), דאי נימא דיאוש הוי הנתיבות המשפט לקנות מן ההפקר. ביאר 

כהפקר, דאף בלא שזכה בו אחר נפקא מרשות הבעלים, וכדעת רבנן דפליגי 

כיון דנפקא  (מג.). מה לי בהא דבאיסורא אתא לידיה, האבנדרים אר׳ יוסי 

 מרשות הבעלים מחמת היאוש, שוב אינם יכולין לתובעו גוף החפץ.

 


(תו הקצות החושן הקשה גמ׳, האי זה מתייאש וזה אינו רוצה לקנות. ) טו

סק״א), מה לי בהא דזה אינו רוצה לקנות, הא מאחר דנפק מרשות הבעלים 

מחמת היאוש, תו אינו יכול לומר לו הרי שלך לפניך. וכתב, דמוכח מהכא, 

 דיאוש אינו מפקיע מרשות בעלים כל שלא זכה בו אחר. 

דלאו פירכא הרשב״א, כתב גמ׳, איתיביה אביי לרבה קרבנו ולא הגזול. ) טז

דינו דרבה דיאוש קונה, אלא אהא דמספקא ליה אי מדאורייתא היא אעיקר 

אי מדרבנן, דהא כיון דאימעיט מקרא לקרבן הגזול, על כרחך דמדאורייתא 

יאוש קונה. אמנם העיר, כיון דמספקא ליה לרבה. לא הוי ליה למינקט 

 לישנא ד״איתיביה״, אלא לישנא ד״תא שמע״.

(קיד.), דמאי לקמן לרבה  הא אית ליההפני יהושע, הקשה גמ׳, שם. ) יז

דאמרי רבנן דמחשבה של גזלן אינה מטמאתן, אינו משום דסתם גזלן ליכא 

יאוש, אלא אפילו בידוע דהתייאש לא מהני יאוש. ואם כן, שפיר איכא 

למימר דמאי דדרשינן ״קרבנו ולא הגזול״, היינו אליבא דרבנן דלא מהני 

ליה דבגנב לא מהני יאוש, יאוש בגזלן. ולר׳ שמעון דפליג התם, וסבירא 

איכא לאוקמי למיעוטא ד״קרבנו״, לענין גנוב. ותירץ, דאביי הקשה כן 

לסברא דנפשיה דאמר ליה לרבה (שם), לא תפלוג עליה דעולא דאמר 

דבידוע לכולי עלמא מהני יאוש. עוד תירץ, דהא אמרינן התם דלרבי מהני 

רבנו ולא הגזול״ שמעינן היאוש בין בגנב ובין בגזלן, ולדידיה על כרחך ״מק

 דלא מהני יאוש, ומרבי נשמע לרבנן ולר׳ שמעון.

באותן קרבנות שאין הנגזל חייב תוס׳ ד״ה שמע מינה, בסוה״ד, ) יח

עו. ד״ה בקדשי מזבח), דכוונתם למאן  הפני יהושע (לקמןבאחריותן. כתב 

(עו.) לקמן (קיד:) כר׳ שמעון, ור׳ שמעון הא אית ליה לקמן דמוקי לה 

 ים שחייב באחריותם ברשותיה דמריה קיימי.דקדש

גזירת הכתוב להוציא את המשכב הגזול. רש״י ד״ה משכבו, בתוה״ד, ) יט

הא כתיב ״כל המשכב אשר ישכב״, והיכי קאמר דאתי הרשב״א, הקשה 

(פכ״ד מכלים ה״ז), דברי  המשנה למלךלמעט גזול. אמנם לפי מה שביאר 

 ,או מרכב שאינן שלומשכב  במדרסאין אדם מטמא שכתב, הרמב״ם 

. וכתב, גזל משכב ודרס עליו בלא נגיעה טהור ,שנאמר והנוגע במשכבו

 אמאי לא נקט קרא להאי מיעוטא בעיקר לדקדק דקראי מוכחי כדבריו, דיש

 יטמא. הזב עליו ישכב אשר ״משכבו״ כל למימר ליה והוה המשכב, דין

 לה דמשכחת משום מיעוטא, כתיב לא המשכב, טומאת דגבי ולדבריו ניחא,

 בו. נגע אם כגון עליו בשכיבתו המשכב שיטמא משכבו, יהיה שלא שאף

[דסברתו דלא נתמעט מ״משכבו״ אלא לענין טומאת מדרס שנתחדש גבי 

 שיהיה אם תימצי לומר דאף משום נקטיה, במשכב הנוגע אדם גבי זב] אבל

 שהוא לפי טהור, בו הנוגע אדם מכל מקום הזב, בו שנגע כגון טמא, המשכב

וכתב שדברי  .מראשון ולא מאב אם כי טומאה מקבל אדם ואין ראשון

  הרמב״ם נראים כרש״י דידן. וממילא ליתא לקושית הרשב״א.

המשנה ועוד קשה לרשב״ם וכו׳. תירץ תוס׳ ד״ה דגזל משכב, בתוה״ד, ) כ

(פכ״ד מכלים ה״ז), דדוקא גבי משכב גזול איכא מיעוטא. אבל התם למלך 

נסו לתוך הבית, כיון שלא התכוונו לגזול המשכבות, לא חשיב בגנבים שנכ

 משכב הגזול, ושפיר איכא טומאת משכב אף דלאו דזב הוא.

ועוד קשה דהתם מייתי עלה פלוגתא דר׳ שמעון ורבנן. תירץ בא״ד, ) כא

תליא בפלוגתא דר׳ שמעון ורבנן, דהא אי לרש״י דודאי דאף הפני יהושע, 

 יאוש מהני, הוי משכבו ולא ממעטינן ליה. 

ור״י מפרש דגזל משכב דחבריה שגזל עורות של בעל הבית וכו׳. בא״ד, ) כב

(פכ״ד מכלים ה״ז), האם הוא גזירת הכתוב דווקא המשנה למלך הסתפק 

לענין משכב, דלא מהני מחשבת גזלן. או דילפינן מינה נמי לעלמא, דכל 

 לא מהני.היכא דבעינן מחשבה, מחשבת גזלן 

הא אמרינן בפסחים המוכר תוס׳ ד״ה דגזל קרבן דחבריה, בתוה״ד, ) כג

עולתו ושלמיו לא עשה כלום. כוונתם, דאי מכירה לא מהני, כל שכן דגזילה 

הא איכא למימר דסוגיין הפני יהושע, לא מהני, ולמה לי קרא. והקשה 

לקדש אזלא כר׳ יוסי הגלילי, דאית ליה דקדשים קלים ממון בעלים הם אף 

(תו סק״א), דאף לר׳ יוסי הגלילי דהוי הקצות החושן  בהן את האשה. וכתב

ממונו, היינו דווקא לענין הבשר, אבל לענין שישחט ויזרק לשם הקונה לא, 

דכי היכי דלא מהני לשנותו מזבח לזבח, הוא הדין דלא מהני לשנותו 

ר׳ יוסי מבואר להדיא דסוגיין כבתוס׳ רבינו פרץ מבעלים לבעלים. אמנם 

(פט:), בתוס׳ הרשב״א לפסחים אמנם הפני יהושע. הגלילי, וכדהקשה 

 דלא מהני מכירה לענין הכפרה.כהקצות החושן מבואר 

הפני הקשה גמ׳, איתיביה אביי לרב יוסף עורות של בעל הבית וכו׳. ) כד

דתקשי לנפשיה מתניתין אברייתא. דהא איהו גופיה הוכיח יהושע, 

זול, דיאוש לא קני, ואילו במתניתין דעורות של מהברייתא דקרבנו ולא הג

בעל הבית, מבואר דיאוש קני. ותירץ, דשפיר איכא למימר דיאוש קונה 

מדרבנן, ומשום הכי החמירו לענין טומאה, וקרא דקרבנו ולא הגזול איירי 

אדאורייתא, דיאוש לא קני. אבל ארבה שפיר קשיא ליה, דהא מיבעיא ליה 

 הרשב״א.(אות יד) בשם לעיל אורייתא מהני. ועיין אי מדרבנן מהני אי מד

דלאו התוס׳ בד״ה כגון, ביארו גמ׳, הכא במאי עסקינן כגון שקיצען. ) כה

דמעשה בתוס׳ רבינו פרץ, שינוי מעשה הוא, ובלא יאוש לא מהני. והוסיף 

זוטא הוא, ולא הוי שינוי מעשה גמור. ומאי דתני ״מחשבה מטמאתן״, לאו 

אלא עם הקיצוע. אי נמי, כיון דקיצוע מעשה זוטא מחשבה גרידא קאמר, 

(מא. מדפי הרי״ף) כתב, הרמב״ן במלחמות היא, קרי ליה מחשבה. אמנם 

דכיון דבאיסורא אתא לידיה לא מהני יאוש, אלא שינוי מעשה גרידא קני. 

ורק לענין טומאה, אי לאו היאוש, אין מחשבת הגזלן מחשבה, דשמא 

בר שאינו מקבל טומאה, והוי כמחשבת עבדן דָ יחזירנה לבעלים והם חשבו ל

 שאינה מועלת לענין טומאה.

מאי בתוס׳ רבינו פרץ, הקשה גמ׳, הא מילתא קשי בה רבה לרב יוסף. ) כו

בתורת כהנים קשיא ליה לרבה, הא איהו סבר דיאוש קני. ותירץ, דאיתא 

). דר׳ שמעון ורבנן בקראי פליגי, ועל פרשת זבים פרשה ב -ספרא מצורע (

רחך דמדאורייתא קני, וקשיא אהא דאיבעיא ליה, אי קני מדאורייתא כ

דרבה הקשה כן לרב יוסף, ולא , כתבוהרא״ש בשיטה מקובצת מדרבנן. 

 אשכח רב יוסף פירוקא עד דיתיב ברישא.

(מא. מדפי הרמב״ן במלחמות הקשה גמ׳, שינוי מעשה מאי טעמא וכו׳. ) כז

נוי מעשה עסקינן הכא. ותירץ, הרי״ף), מה לי בטעם דשינוי מעשה, וכי בשי

דסבר ר׳ יוסף, דכל מאי דמהני שינוי מעשה הוא משום שינוי השם דידיה. 

והילכך, בעוצבא שקיצעה, אף דליכא שינוי מעשה, מכל מקום כיון דנשתנה 

שמה, קני ואפילו בלא יאוש. ולמאי דמוקי רב יוסף בשלא קיצען, דווקא 

מתוס׳ שמו לשם אחר מהני. [אמנם, ביאוש מהני, דבלאו היאוש אין קריאת 

 מבואר, דאדרבה שינוי מעשה עדיף טפי].ד״ה שינוי השם 

 


וכן בהקדש בעי עמו יאוש. הקשה תוס׳ ד״ה הא לאו הכי, בתוה״ד, ) א

הבחור אליעזר אריה בהרב ר׳ נפתלי בשם  (אות נב)בקובץ ביאורים 

לא יוכל להקדיש  לרב יוסף שינוי השם גרידא קני, למהדכיון , מאלקסט

 ,ר יאושחדהא כשמקדיש א .ונימא הקדשו וקנייתו באין כאחד ,קודם יאוש



 

 
 

 

 כג

 . לסברת באין כאחד, כיון דיאוש כדי לא קני בעינןנמי 

(סימן שנג גמ׳, אמר רב יוסף מריש שמו עליו דתניא. בנתיבות המשפט ) ב

ה סק״א) הוכיח מהכא, דשינוי השם בלשון בני אדם לא מהני, ורק אי נשתנ

(סימן שנג סק״א), דתלה השינוי כהש״ך שמו בלשון הקרא, הוי שינוי. ודלא 

 בלשון בני אדם.

גמ׳, רבי זירא אמר שינוי החוזר לברייתו בשינוי השם לא הוי שינוי. ) ג

דבעוצבא לא הוי שינוי דהדר, ומשום הכי רש״י בד״ה ר׳ זירא אמר,  וביאר

דאף  כתבו,ליקנויה ד״ה ו(ל:) התוס׳ בסוכה מהני שינוי השם. אמנם 

בעוצבא הוי שינוי החוזר לברייתו, ומהני משום דאית ביה נמי יאוש. וביאר 

(סימן שסא סק״א), דקודם יאוש חיישינן שמא יחזירנו הנתיבות המשפט 

 לנגזל ויקלקל מעשיו. אבל לאחר יאוש לא חיישינן. ועיין באות הבאה. 

לא מיקרי משכא. כתב אבל אברזין תו רש״י ד״ה ר׳ זירא אמר, בסוה״ד, ) ד

דנראה דסבר, דמריש איירי לאחר יאוש, ואפילו הכי קאמר ר׳ הפני יהושע, 

זירא דשינוי השם החוזר לברייתו לא מהני, ומשום הכי הוצרך לבאר 

דמריש התוס׳ בד״ה הא, דאברזין לא הוי שינוי החוזר. אבל למאי דכתבו 

יאוש, מהני אפילו איירי בלא יאוש, איכא למימר דבאברזין כיון דאיכא 

 בשינוי החוזר.

גמ׳, ואי אמרת שינוי השם מילתא היא אפילו קבעו ולבסוף חקקו וכו׳. ) ה

דלדידיה נמי תקשי, הא איכא שינוי מעשה, בתוס׳ רבינו פרץ, הקשה 

ואמאי קבעו ולבסוף חקקו אינו פסול. ותירץ, דהאי שינוי מעשה אינו טעם 

מעשה חקיקה בקרקע. אבל שינוי לפסול, דכיון דקבעו בקרקע חשיב כעושה 

ם כלי עליו, והחטיטה שעושה בו חשיב השם, כיון דעתה קרי ליה צינור, ֵש 

 כאילו עושה בתלוש.

נה:), מה יהני גיטין (הרשב״א הקשה גמ׳, אמרי התם איכא שינוי השם. ) ו

הא דאיכא שינוי השם, הא אינו שלו ואינו יכול להקדישו. וכן הקשה אמאי 

קני ביאוש ושינוי רשות. ותירץ, דאמרינן הקדישו וקנינו דאמרינן דהקדש 

 באין כאחד, ושפיר קדשי.

(פ״ד מתרומה במעדני ארץ הקשה גמ׳, דמעיקרא טיבלא והשתא תרומה. ) ז

הי״א אות ג׳), דבשלמא תרומה ומעשר שני דאית בהו קדושה, שפיר הוי 

קדושה שינוי השם. אבל מעשר ראשון ומעשר עני, כיון דלא חל עלייהו שם 

כלל, מאי שינוי השם איכא. ומה דחל עליו שם מעשר לענין שצריך ליתנו 

ללוי ולעני, הרי הוי שינוי החוזר, דהא לאחר שיתנן ישתקע שם מעשר 

 ממנו.

דדוקא לענין הפני יהושע, ואסור להנות. כתב רש״י ד״ה הקדישן הקדש, ) ח

בעבירה. איסור הנאה הוי כהקדש, אבל להקריבו אסור, משום מצוה הבאה 

ביאר, דיאוש מהני רק מדרבנן, ומשום הכי מהני  ובחידושי רבי מאיר שמחה

הקדישו רק לענין איסור, אבל לא לענין קרבן מעילה. והיינו נמי טעמא 

דאסורה לזרים, דכיון דיאוש מהני רק מדרבנן, רש״י בד״ה ותרומתן, דכתב 

את הטבל.  תרומתו הוי תרומה לחומרא לאוסרה לזרים, אבל אינה פוטרת

[ולדבריו, למאי דמסקינן דהוי יאוש ושינוי השם, לכאורה קדשי אף 

 מדאורייתא. (ח.ו.)].

ואף על גב דשינוי החוזר לברייתו הוא. העיר תוס׳ ד״ה מעיקרא טיבלא, ) ט

דמריש איירי בד״ה הא,  לעילדדבריהם אזלי רק למאי דכתבו המהרש״א, 

קודם יאוש, מנלן דשינוי לאחר יאוש. דאילו למאי דכתבו דמריש איירי 

 החוזר לברייתו לא מהני היכא דאיכא יאוש.

הא צמר וצבעו, חשיב שינוי הרשב״א, כיון דלא שכיחא. הקשה בא״ד, ) י

החוזר אף דלא שכיח שיחזירוהו. ומשום הכי ביאר, דכל שאפשר להחזירו 

בלא סיוע אחרים, חשיב שינוי החוזר. אבל שאלה שצריך שלשה, אפילו 

 ל מקום חשיב שינוי שאינו חוזר.דשכיחי, מכ

והרשב״א בקדשים שאין חייב באחריותן וכו׳. תוס׳ ד״ה מעיקרא חולין, ) יא

כתב, דנקטו בכולהו שינוי השם, אגב תרומה דליכא בה שינוי רשות, דהא 

 עד דלא אתי לרשות כהן לא זכה בה.

ש בשיטה ״הראכתב גמ׳, האי אשר גזל מיבעי ליה למעוטי גזל אביו. ) יב

(סו.) מהאי קרא דשינוי קני. לעיל דהוא הדין דקשיא לרבה דיליף  מקובצת,

אלא כיון דבבית המדרש נאמרה אההיא דרב חסדא, אף רב אשי דסידר 

 תלמודא, נקטה אמילתיה. 

השיטה מקובצת  וקשה לר״ת וכו׳. כתבתוס׳ ד״ה אמר עולא, בתוה״ד, ) יג

דווקא להני  דמאי דאמר עולא, דבידוע דברי הכל קני, היינוד, ״הראב בשם

תנאי, דהכי משמע ליה מדתני התם בפלוגתייהו ״לפי שלא נתייאשו 

הבעלים״. אבל איהו גופיה סבר דלא קני ביאוש, מלבד בחטאת הגזולה 

 (נה:).בגיטין  כדאיתא

דבלאו עולא נמי תקשי, דהא בחידושי הגרע״א, שם. הקשה בא״ד, ) יד

בעורות דגזלן, ועל כרחך דיאוש קני. ואי נימא  איפליגו רבנן ור׳ שמעון

דבלאו דעולא הוי אמינא דקני ביאוש ושינוי השם, מנלן דמאי דקאמר עולא 

דבידוע דברי הכל קנה, הוא משום יאוש גרידא, דלמא היינו משום דאיכא 

נמי שינוי השם. ותירץ, דמלישנא דעולא ״דבידוע דברי הכל יאוש קני״, 

רידא אתי עלה. אמנם תמה, אמאי לא הקשו התוס׳ משמע, דמשום יאוש ג

 אעולא, מהברייתא דלעיל, דתני הגנב והגזלן הקדשן הקדש. 

דאפילו אי נימא דאף דיאוש הפני יהושע, וקשה לר״י וכו׳. תירץ בא״ד, ) טו

קני מכל מקום בקרבן לא מהני משום דהוי מצוה הבאה בעבירה, אכתי 

ול, דאי יאוש קני הוי שפיר תקשי לרבה דמיעט ליה מ״קרבנו״ ולא הגז

״קרבנו״ ומהיכי תיתי למעטו. אבל עולא, דממעט ליה מקרא ד״והבאתם 

 גזול וגו׳״, שפיר איכא למימר דמשום מצוה הבאה בעבירה היא.

דהתם ר׳  כתב, והרשב״אוהא דאמר עולא בריש הגוזל קמא וכו׳. בא״ד, ) טז

קני, ומשום אליעזר בן יעקב אמרה, דסבירא ליה כבית שמאי דיאוש לא 

 הכי קאמר דלא קני, אף דלית ביה משום מצוה הבאה בעבירה.

השיטה דאי יאוש קני כי לא הקדיש נמי פטור מד׳ וה׳. כתב בא״ד, ) יז

דאף אי נימא דיאוש קני, מכל מקום גזירת התוס׳ שאנץ, בשם מקובצת 

 הכתוב היא, דבטבחו ומכרו משלם ד׳ וה׳ בין קודם יאוש ובין אחר יאוש.

בנמשך לעמוד ב׳) דשינוי רשות קודם יאוש לא קני. אמנם דעת (בא״ד, ) יח

(פ״ה מגניבה ה״ג), דאף שנוי רשות ואחר כך יאוש קני, ומחויב רק הרמב״ם 

טעמא ד סברי,תוס׳ (סימן שסב סק״א), דהקצות החושן בדמי החפץ. וביאר 

שינוי דהיינו ד .משום דבהיתרא אתי לידיה דלוקח ,דיאוש ושינוי רשות

והלוקח דקני אותו אינו אלא ביאוש כיון דבהיתרא  ,ו קנין הוארשות לא

. אבל הרמב״ם סבר, דהיכא דהיאוש ושינוי הרשות מצטרפי אתי לידיה

אהדדי, אמרינן דקנינו ומכירתו באין כאחד, ונקנה לגנב, וחל קנינו דמקנה 

 לאחרים. ומשום הכי ליכא נפקותא אי היאוש קדם, או השינוי רשות קדם.

 


תירץ, דלאו דלית והרשב״א אף על גב דאמר לעיל וכו׳. תוס׳ ד״ה אף, ) יט

ליה תקנתא כלל קאמר, אלא דלית ליה תקנתא ביאוש, דמה פיסח לית ליה 

תקנתא בין קודם יאוש ובין לאחר יאוש, אף גזול לית ליה תקנתא אפילו 

 לאחר יאוש.

ה בעלמא ואף על גב דאהדריה בתר יאוש מתנתוס׳ ד״ה רבא, בסוה״ד, ) כ

(אות כז), דגם אי נימא דאהני הקובץ שיעורים הוא דיהיב ליה וכו׳. הקשה 

היאוש לענין דלא מקיים ביה מצות השבה, מכל מקום, מהיכי תיתי דמתנה 

בעלמא קיהיב ליה, הרי מחויב הוא בדמי הגזילה. ועוד תימה, דהא שנינו 

דהוי בתר  דהגוזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הרי שלך לפניך, אף

 יאוש, ומבואר דשפיר מקיים ביה מצוות השבה.

יד: בבא מציעא (והרמב״ן במלחמות אף על גב דיאוש לא קני. בא״ד, ) כא



 

 
 

 

 כד

כתב, דהא דלא מהני יאוש באבידה, היינו משום דשומר הוא  מדפי הרי״ף)

לבעלים, וידו כיד הבעלים ולא מהני יאוש ברשות. ומשום הכי, כל שנטלה 

לגוזלה ואינו שומר לבעלים, שפיר קני ביאוש, וכדמהדר ליה מתנה בעלמא 

כו:) תמה עליו, דכיון דנטלה בבא מציעא (בחידושי הר״ן יהיב ליה. אמנם 

גוזלה, באיסורא אתא לידיה, והוי כשאר גזילה דלא קני ביאוש. על מנת ל

דכיון דבתורת אבידה אתי הרמב״ן, (קסג סק״א), דסבר הקצות החושן וביאר 

לידיה, אף דמחויב בהשבה, מכל מקום בהתירא אתא לידיה, ולא דמי 

 לגניבה וגזילה דמעיקרא בתורת איסור אתא לידיה.

הא כיון דשור הפני יהושע, הקשה . גמ׳, ואמאי ניליף שור שור משבת) כב

ושה גופייהו חלוקים בדינם, היאך שייך למילף משבת, דהוא הדין לכל 

הבעלי חיים, הא נתת דבריך לשיעורין איזה מין ישלם ד׳ ואיזה ישלם ה׳. 

ולא מסתבר לומר דכיון דילפינן לכולהו משור, כולהו משלמי ה׳ כשור, 

רק ד׳. ותירץ, דהוי אמינא דזיל  ודווקא בשה איכא גזירת הכתוב דישלם

(עט:) דשור לפי שביטלו ממלאכתו משלם לקמן בתר טעמא, דהא אמרינן 

ה׳, והוא הדין יש לומר בכל שמבטלו ממלאכתו משלם ה׳, וכל שאינו 

 מבטלו ממלאכתו משלם ד׳.

בתוס׳ רבינו הקשה גמ׳, הוי אמינא בעי לשלומי תשעה לכל אחד ואחד. ) כג

כתב רחמנא למה לי, נילף ״שור שור״ משבת דכולם אי הכי, ״שה״ דפרץ, 

תירץ, והמהר״ם בכלל. ותירץ, דהוי אמינא, דשה למעוטי עופות טמאים. 

דאי לאו ״שה״, הוי אמינא דכי היכא דבגנב שור ומכרו, משלם ה׳ שוורים 

כמותו, וארבעה צאן פחותים ממנו, הוא הדין בשאר בעלי החיים, מחויב 

חותין מהם. קמשמע לן ״שה״, דאף לשה שיעורו בחמשה כמותן ובארבעה פ

 בחמשה בקר וארבעה צאן.

השיטה מקובצת, הקשה גמ׳, אמר רב לא שנו אלא לפני יאוש וכו׳. ) כד

אמאי לא קאמר רב למילתיה אגנב ראשון, דלא שנו דבטבחו ומכרו משלם 

ד׳ וה׳, אלא קודם יאוש, אבל לאחר יאוש פטור דשלו הוא טובח ומוכר. 

בותא קאמר, דלאחר יאוש קנאו גנב ראשון אף לענין דמשלמים ותירץ, דלר

 לו הכפל וד׳ וה׳, כאילו הוא הבעלים.

אבל למאן דמוקי תרוויהו וכו׳. כוונתם, תוס׳ ד״ה אין הגנב, בתוה״ד, ) כה

דאי איירי קרא בטוען טענת התוס׳ שאנץ, בשם השיטה מקובצת כדכתב 

דרש דדוקא בגונב מהם ולא גנב, הרי לא איירי בבעלים גופייהו, דאיכא למי

כתב, דשפיר איכא לאוקמי לקרא הרשב״א בנגנב מבית הגנב. אמנם בשם 

בשומר, וכיון דמשאיל מקום לבעלים, שפיר חשיב דנגנב מבית הבעלים, 

 ודרשינן למעוטי מבית הגנב. 

 


הא אהאי מתניתין גופא השיטה מקובצת, הקשה גמ׳, כדאמר רבא וכו׳. ) א

א, כדאיתא להלן בסוגיין, ומאי האי לישנא ״כדאמר רבא״, קאמר לה רב

דמשמע דאמילתא אחריתא קאמר. ותירץ, דלהלן קאמר לה רבא לדחויי 

סייעתא דרב ששת דחיובא דמוכר הוא רק לאחר יאוש. והכא אמרי דהכי 

 נמי יש לתרץ דלא תקשי לרב, דסבר דיאוש גרידא קני.

אי דקאמר ר׳ עקיבא ״מפני דמהמאירי, ביאר גמ׳, מפני ששנה בחטא. ) ב

שנשתרש בחטא״, לאו דווקא נשתרש שהועילו מעשיו, אלא דשנה באיולתו 

 כאדם המושרש בחטא ואינו יכול לעזבו.

בתוס׳ הקשה גמ׳, ואי סלקא דעתיך קניא קניה אמאי משלם ד׳ והו׳ וכו׳. ) ג

דלוקמיה קודם יאוש, ומכל מקום הוי מכירה שאינה חוזרת, כגון רבינו פרץ, 

שנתייאשו בעלים ביד לוקח, דקני לה ביאוש ושינוי רשות. ותירץ, דכיון 

דקנאה קודם יאוש, באיסורא אתא לידיה ולא יהני לו היאוש. [אמנם תמוה, 

דהא אליבא דרב איירינן הכא, ורב סבירא ליה דיאוש גרידא קני וליכא 

תירץ, דכיון מורו א בהא דבאיסורא אתא לידיה. (ח.ו.)]. ובשם ריעות

דבשעת המכירה הוי מכירה חוזרת, דהא אכתי לא נתיאש, אין לחייבו בד׳ 

 וה׳.

דאתי רש״י בד״ה פרט לשהקנה, ביאר גמ׳, פרט לשהקנה לשלושים יום. ) ד

למעוטי היכא דלא מכר גנב ללוקח, אלא לעשות מלאכתו שלושים יום, 

(פ״ב מגניבה הי״א) כתב, דגנב ומכר הרמב״ם ות בעלמא. אמנם דהוי שכיר

והקנה ללוקח לאחר שלושים יום, ובתוך כך הוכר הגנב, אינו משלם אלא 

דנראה, דגרס בסוגיין, ״פרט לשהקנה לאחר ל׳ המגיד משנה, כפל. וכתב 

יום״. או דכן פירש אף בגירסתנו. וביאר, דכיון דהוכר הגנב בתוך ל׳ יום, 

 ה המכירה קודם שתחול. הרי בטל

(בד״ה המהר״ם  ואי קשיא וכו׳. הקשהרש״י ד״ה ואי סלקא דעתיך, ) ה

מיתיבי), דקארי לה מאי קארי לה, הא פשיטא דאיכא לאוקמי בכהאי גוונא. 

ותירץ, דגם אי נימא דאיירי בכהאי גוונא דהתייאש רק ביד לוקח, אכתי 

ובא דכפל גבי לוקח תקשי לרב, דאי יאוש קני, למה ליה לתנא למינקט חי

דאיכא ביה יאוש ושינוי רשות, הוי ליה למינקט חיובא דגנב שני לגנב 

ולא ראשון, כשהתייאש גבי ראשון. והיינו כדמסיים רב זביד בשנויא דלקמן, 

וכו׳, דהוא מה שהיה קשה למקשה,  תימא משום דבעינן יאוש ושינוי רשות

    דלא שני ליה לעצמו כן.  

האמרי משה לגנב ראשון וכו׳. כתב נו משלם אלא קרן, רש״י ד״ה ושני אי) ו

דמשלם הקרן לגנב ראשון, משמע, רש״י (סימן לד סק״א), דמהא דכתב 

(סימן לד הקצות החושן דלבעלים אינו משלם כלל. ולכאורה היינו כדכתב 

סק״ג), דגונב מן הגנב לא חשיב גנב כלל, ואף פטור מן הקרן, ודוקא אם 

(קיא:) דחייב לשלם מדין מזיק, ומדינא דגרמי, מן לקאכלו סבר רב חסדא 

דהפסידו שאינו יכול להשיבו לבעלים. אמנם, איכא למימר דדוקא אליבא 

(קטו.) אליבא דאביי, דגנב ובא אחר ואכלו, גובה לקמן דרב, דסבירא ליה 

רק מן הגנב. אבל אנן דסבירא לן דרצה מזה גובה רצה מזה גובה, שפיר 

 חיוב כפל אימעיט גונב מן הגנב, אבל בקרן חייב.איכא למימר דדוקא מ

(אות יז) כתב, הקובץ שיעורים שם. עיין באות הקודמת. אמנם בא״ד, ) ז

דליכא למימר דהגנב השני חייב לראשון מדינא דגרמי, דהא האי דאינו 

משלם כפל לגנב ראשון ילפינן לה מקרא, ומבואר דבלאו קרא הוי אמינא 

רן דליכא מיעוטא, משמע דמשלם מדין גנב. דמשלם כפל, ואם כן לגבי הק

על כן ביאר, דשפיר חשיב הגנב הראשון בעלים, דהא קנוי לו להזמן שיפקע 

 חובת ה״והשיב״.  

בתוס׳ רבינו פרץ, ביאר גמ׳, ולא תימא משום דבעינן יאוש ושינוי רשות. ) ח

דעל כרחך אינו משום יאוש ושינוי רשות, דאי נימא דבעינן לתרווייהו, הכא 

א יהני, דהא כיון דהגיע לידו קודם יאוש, באיסורא אתא לידיה, ולא קני ל

(פ״ה מגניבה ה״ג) כתב, דמהני אף שינוי רשות ואחר הרמב״ם ביאוש. אמנם 

דדייק הכי מדאמרינן בסוגיין ״ולא תימא הכסף משנה, כך יאוש. וכתב 

ות משום דבעינן יאוש ושינוי רשות״, ומשמע, דאי נימא דיאוש ושינוי רש

קונה, אתי שפיר הא דמתחייב גנב שני ללוקח, ואף דמוקמינן לה דהתיאש 

 רק ביד לוקח ולא ביד בעלים. 

הרש״ש, כתב גמ׳, רב נחמן אמר חייב ומכרו אמר רחמנא והא זבין וכו׳. ) ט

(ד:) ד״כל מילתא דאמר רחמנא לא בתמורה דלכאורה היינו כסברת רבא 

וא משום דעבר אמימרא דרחמנא. תיעביד אי עביד לא מהני״, ומאי דלקי ה

ומהאי טעמא הכא נמי, אף דלא אהני מכירתו, מכל מקום משלם ד׳ וה׳. 

והוסיף, דגם רב ששת דאמר דבעינן אהני מעשיו, מטביחה יליף לה, 

ומשמע, דבלאו הכי שפיר איכא לחיובי אמאי דעבר אמימרא דרחמנא, אף 

ביי (שם), ״דאי עביד דלא אהני מעשיו. אמנם כתב, דאף אי נימא כסברת א

לקמן מהני״ ומשום הכי לקי, שאני גניבה, דאיכא למילף מגניבת נפש דחזינן 

 (עמוד ב׳) דחייב אף דלא אהני מעשיו. 

אבל שינוי שעושה הגזלן בידיים וכו׳. תוס׳ ד״ה מה טביחה, בתוה״ד, ) י
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(ח״ב סימן סג), דסבר ר׳ אלעזר, דמאי דילפינן מקרא הפרי יצחק ביאר 

קונה, היינו דהוי קנין ככל הקנינים, וכמו בשאר הקנינים צריך דשינוי 

שיעשה בעצמו מעשה הקנין, ולא מהני מה דנעשה מאיליו, הוא הדין 

 בקניני גזילה בעינן שיעשה השינוי בידיים, ומה דנעשה מאליו לא מהני.

 


אמאי לא הקשו כן אף ארב הפני יהושע, הקשה גמ׳, ודלמא לא איאש. ) יא

דאמר נמי דחיובו אינו אלא לאחר יאוש. ותירץ, דבשלמא לרב ששת  ששת

איכא למימר דסבר לסברא פשוטה דמסתמא איאש, וסתמא דקרא איירי 

לאחר יאוש דאהני מעשיו. אבל ר׳ אלעזר דאתי למילף מהא גופא דסתם 

 גניבה יאוש בעלים, שפיר מקשינן מנלן דקרא בהכי איירי.

(מצוה המנחת חינוך כתב יאוש בעלים.  גמ׳, גניבה בנפש תוכיח דאין) יב

לו), דלאו דווקא משום דאין יאוש בעלים, דאף אי איכא יאוש בעלים, במאי 

קנאו לישראל שיוכל למוכרו, ועל כרחך דאף דלא אהני מעשיו חייבה 

 רחמנא.

דמהא דאמר ר׳ יוחנן בתוס׳ רבינו פרץ, הקשה גמ׳, ר׳ יוחנן אמר חייב. ) יג

(ל:) אמר בסוכה אה דסבר דיאוש לא קני. ואילו דחייב אף לאחר יאוש, נר

דאף דסבר דיאוש קני, מכל ר״ת, להדיא דגנב קונה ביאוש. ותירץ בשם 

מקום גזירת הכתוב דחייב אף על המכירה דלאחר יאוש. והקשה עליו, אי 

הכי, מאי מקשינן לרב דאי יאוש קני, אמאי משלם ד׳ וה׳, נימא דסבר כר׳ 

א. ומשום הכי ביאר, דמאי דאמרינן בסוכה דיאוש יוחנן, דבהכי חייב רחמנ

קונה, היינו יאוש ושינוי השם, אבל ביאוש גרידא אינו קונה. וכן ביארו 

 ד״ה אמר.(סז.) התוס׳ לעיל 

גמ׳, לאחר יאוש מאי, ר׳ יוחנן אמר חייב וכו׳ וריש לקיש אמר פטור. ) יד

הו. דהא (ח״ב סימן סד), דר׳ יוחנן וריש לקיש לשיטתייהפרי יצחק ביאר 

(סו.) דהיינו טעמא דלא קני ביאוש, משום דבאיסורא אתא  לעילאמרינן 

דמהכא משמע דיאוש אינו כהפקר, בד״ה כיון, (שם) התוס׳ לידיה. וכתבו 

הפני יהושע וכתב  דאי הוי כהפקר מה לי בהא דבאיסורא אתא לידיה.

הנגזל יכול לח.), דהיינו דווקא אליבא דר׳ יוחנן דאמר בסוגיין, דאין גיטין (

להקדישו משום דאינו ברשותו, והוא הדין דאינו יכול להפקירו. אבל ריש 

לקיש דסבר דשפיר הוי ברשות הנגזל להקדישו, הוא הדין דעומד ברשותו 

אף להפקירו, ולדידיה שפיר איכא למימר דיאוש הוי כהפקר, ואף הגנב יכול 

 לזכות בו.

הקדש טבח וכו׳. הקשה דהא כי טבח דרש״י ד״ה ואינו משלם ד׳ וה׳, ) טו

הא בלאו הכי אינו חייב כפל להקדש, דהא לאו מרשות הקדש הפני יהושע, 

אעלמא קאי, דליכא כפל בהקדש משום דלאו רעהו דרש״י גנב לה. ותירץ, 

הוא, אבל הכא בלאו הכי ליכא כפל, משום דלא מרשות ההקדש גנב. 

ן דליכא כפל אף דכיורש״י בסוה״ד, והוסיף, דבהכי יתיישב נמי מאי דכתב 

ליכא ד׳ וה׳, דתשלומי ד׳ וה׳ אמר רחמנא ולא ג׳ וד׳, דלכאורה כיון דשילם 

אהקדש דרש״י הכפל לבעלים, שפיר קרינן לתשלומיו ד׳ וה׳. אבל אי נימא 

דעלמא קאי, אתי שפיר, דכיון דליכא כפל דממעטינן מ״רעהו״, אף ד׳ וה׳ 

 ליכא.

לדעת בתוס׳ רבינו פרץ, הקשה גמ׳, ואי סלקא דעתיך יאוש קונה וכו׳. ) טז

אות יב) דר׳ יוחנן גופיה סבר דיאוש קני ובהכי חייב רחמנא, מאי לעיל (ר״ת 

קשיא ליה אריש לקיש, הא אף אי נימא דיאוש קונה, איכא למימר דמשלם 

ד׳ וה׳. ותירץ, דמאי דאמר ר׳ יוחנן ״ואי יאוש קונה״ היינו כדקאמר ריש 

 וה׳.לקיש, דקונה לענין לפוטרו מד׳ 

בתוס׳ הקשה גמ׳, והא אמר ר׳ יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים וכו׳. ) יז

וכי גברא אגברא קרמית. ותירץ, דר׳ יוחנן מקרא דרש לה. ועוד, רבינו פרץ, 

 .דהא סתם מתניתין כוותיה כדאיתא להלן

ואם תאמר והא צנועין וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה הוא דאמר כצנועין, ) יח

(סימן לז סק״ד), דמוכח מדבריהם דעל ידי היאוש מיד נפיק הקהילות יעקב 

מרשות הבעלים. דאי נימא דעד דלא זכו בו לא נפיק מרשותיה, וכדכתב 

(סימן תו סק״א), הא שפיר איכא למימר דיאוש קונה, ואפילו הקצות החושן 

הכי יכול הבעלים לחללו, דכיון דלית ביה זכיה דהא ממון גבוה הוא, אכתי 

 מרשות הבעלים.לא נפיק 

הפני יהושע, ויש לומר דאפקינהו רבנן מרשות עם הארץ. הקשה בא״ד, ) יט

אי הכי, מאי מייתינן ראיה מצנועין דלא בעינן ברשותו, הא שפיר איכא 

למימר דאף אי בעינן ברשותו, מכל מקום אפקינהו רבנן מרשות הלוקטין, 

ין שלא כדין והעמידוהו ברשות בעלים כדי שיחללום. ותירץ, דכיון דנוטל

לא עבדי להם תקנה, וצנועין לפנים משורת הדין הוא דעבדי, ושפיר מוכח 

 דלא בעינן ברשותו, דאי בעינן ברשותו מאי מהני תקנת הצנועין.

תירץ, דזכיה מטעם ובתוס׳ רבינו פרץ כיון דזכות היא לו. בא״ד, ) כ

לא  שליחות, וכל דאיהו גופיה לא מצי למיעבד, כיון דאינו שלו אף שלוחו

 ד״ה מתקיף.(נו.) התוס׳ בקידושין מצי עביד, ולא מהני ביה זכין. וכן כתבו 

דאי עמד בדין, הא הוי בתוס׳ רבינו פרץ, הקשה גמ׳, כשעמד בדין. ) כא

כפקדון ביד הגנב, ואף בלא צנועין אתי שפיר, דחשיב ביד הבעלים, ושפיר 

וען דשלא יכול הקדישו. ותירץ, דאף דעמד בדין, מכל מקום כיון דהגנב ט

כדין חייבוהו, ליכא למימר דחשיב דהוי ביד הבעלים, ובלא צנועין אינו יכול 

הרמב״ן במלחמות (יח. מדפי הרי״ף). אמנם בעל המאור להקדישו. וכן כתב 

(שם) כתב, דכיון דבתורת גזל הוא ביד הגזלן, אף דנתרצה להחזיר לבעלים, 

 הקדישו.מכל מקום חשיב שאינו ברשות הבעלים ואינו יכול ל

(סימן שנ סק״ד), דהאי הקצות החושן כתב גמ׳ והא חזרה קרן לבעלים. ) כב

דינא אינו משום דמודה בקנס פטור, אלא דין חדש דילפינן מ״המצא 

 דכל שאין הגניבה בידו ליכא כפל. רש״י בד״ה והרי חזרה, תמצא״, וכדפירש 

, ד״הראב בשםהשיטה מקובצת ביאר גמ׳, צא תן לו טבח או מכר פטור. ) כג

דכיון דאמרו לו צא תן לו, נפיק מתורת גניבה והוי כפקדון בידיה, ולהכי 

פטור מד׳ וה׳. אבל כשאמרו לו חייב אתה ליתן לו, לא סמך דעתו, דסבר 

 אכתי מעייני בדינאי, ואכתי מחזיק החפץ בתורת גניבה ושפיר איכא ד׳ וה׳.

ווקא היכא (סימן יח סק״י), דלאו דהחזון איש כתב גמ׳, הוי ליה גזלן. ) כד

דטובח ומוכר בפרהסיא דרך אלמות, אלא אפילו טבח ומכר בסתר דרך 

גניבה, חשיב גזלן. ואף אי נימא דשואל דטבח דרך גניבה נעשה גנב, 

(פ״ג מגניבה ה״ד), שאני שואל דהחפץ ביד הבעלים, ברמב״ם וכדמשמע 

 אבל הכא דאין החפץ ביד הבעלים הוי כגונב מן הגנב ואינו משלם ד׳ וה׳.

 


החזון ביאר גמ׳, חייב אתה ליתן לו טבח ומכר משלם תשלומי ד׳ וה׳. ) א

(סימן יח סק״י), דאין הכוונה דלשון ״חייב אתה״ מורה רק על נטית איש 

דעת הדיינים, דהרי אינו במשמעות הלשון. ועוד, דלמה להם לומר דעתם 

חכמים, דכשיגמרו קודם שיפסקו. אלא דתרווייהו הוו לשון גמר דין, וקבעו 

הדין בלשון ״צא תן לו״, הוי פסק בלא אפשרות חזרה, ואף אם טעו בשיקול 

הדעת, אין חוזרים. אבל כשיגמרו הדין בלשון ״חייב אתה ליתן לו״, בידם 

לחזור מן הפסק, וכל שלא חזרו הרי נגמר דינו מיד כשאמרו ״חייב אתה 

ב אתה ליתן לו״, כיון ליתן לו״. ומשום הכי, כל שנגמר דינו בלשון ״חיי

שהשאירו בידם הזכות לחזור מן הפסק, אכתי אינו מחויב לפרוע, ואם טבח 

 או מכר, משלם ד׳ וה׳.

והא דאמר בפרק קמא דסנהדרין וכו׳. תוס׳ ד״ה חייב אתה, בתוה״ד, ) ב

תירץ עוד, דאיכא חילוק בין היכא דאמרו ״חייב אתה בתוס׳ רבינו פרץ 

 פלוני אתה חייב״. ליתן לו״, להיכא דאמרו ״איש

דאף דהתם במתניתין לא הפני יהושע, ביאר גמ׳, סימנא כי אדמה וכו׳. ) ג
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תני להאי טעמא, מכל מקום אגב דאיירי בה, מפרש לה תלמודא. ועוד, 

דבדווקא פירשו הכא האי טעמא, דאי לאו האי טעמא, איכא למימר דאף 

נא, אבל הצנועין שמניחין המעות ומחללים, משום תקנה הוא ולאו מדי

השתא דמפרשינן דאיכא סימן בקוזזות אדמה, למה להם להניח המעות 

 ולחלל אי לאו דמדינא עבדי הכי.

(דמאי סימן ח סק״ט), החזון איש כתב גמ׳, הלעיטהו לרשע וימות. ) ד

לאו דווקא, דוכי משום דאינו יכול למונעו מכל האיסור  הלעיטהודלישנא ד

ה, דכיון דנוטל באיסור, לא חשיב יתן לו איסור בידיים. אלא עיקר הכונ

 שהבעלים מכשילו, ואינו חייב לשקוד על תקנתו.

תירץ, דאיסור ובתוס׳ רבינו פרץ קצת קשה וכו׳. תוס׳ ד״ה כרם רבעי, ) ה

החמור נקט באחרונה. ועוד תירץ, דעדיף למיסמך להו לבית הקברות, משום 

כתב, דאי נימא דמתניתין איירי והפני יהושע דתרווייהו אסירי בהנאה. 

דווקא בשביעית כדאמר רבן שמעון בן גמליאל, שפיר איכא למימר דהתנא 

בריש שתא דשביעית קאי, דצריך לציין האיסורים שלא יכשלו בהם, וליכא 

קפידא למינקט כסדר השנים דערלה קודמת לרבעי, דאדרבה רבעי הוי ליה 

 למינקט תחילה, משום דנוהג בו שביעית.

ביאר מ׳, והצנועין מניחים את המעות ואומרים כל הנלקט וכו׳. ג) ו

דצנועין לית להו ברירא, ומשום הכי הוצרכו לומר כל הנלקט, הרשב״א, 

דבזמן החילול מבורר על מה חל החילול. דאי נימא יש ברירא, הרי שפיר 

איכא למימר כל המתלקט, דאף שאכתי לא נלקט, לכשילקט יחול עליו 

 החילול.

אי שביעית נוהגת בכרם רבעי כדמשמע דאמילתיה ד״ה והצנועין, תוס׳ ) ז

וביאר, דרבן שמעון בן גמליאל לא אתי המהרש״א. דתנא קמא קאי. כן גרס 

לאפלוגי אתנא קמא, אלא לפרש דבריו, ושמעינן מינה, דשביעית נוהגת 

 בכרם רבעי.

(סימן לז סק״ו), דאין לומר דמספקא הקהילות יעקב שם. כתב בא״ד, ) ח

בירושלמי שמא אין שביעית נוהגת בכרם רבעי, דהא מבואר להדיא  וס׳לת

(פ״ז ממעשר ה״ז), דשביעית נוהגת בהקדש, והוא הדין דנוהגת ברבעי דלא 

. אלא מספקא להו לענין תורת הפקר, הרש״שעדיפא מהקדש, וכן העיר 

משום דאיכא למימר, דכיון דממון גבוה הוא ולית להו בעלים, לא שייכא 

 רת הפקר.ביה תו

(פ״ט הרמב״ם וצריך לומר דצנועין אשאר שני שבוע קיימי. אמנם בא״ד, ) ט

הפני יהושע, ממעשר שני ה״ז) כתב להדיא, דצנועין אשביעית קיימי. וביאר 

דבשביעית כיון דבהיתר הן לוקטים, שפיר איכא למימר דעבדי רבנן , דסבר

 (עמוד ב). לקמןתקנתא ואוקמוה ברשותו כדי לחללן, וכסברת אביי 

(סימן לז סק״ו), הקהילות יעקב כיון שהיו זוכים מן ההפקר. הקשה בא״ד, ) י

הא כיון דכרם רבעי ממון גבוה הוא ולאו ממון בעלים הוא להקנותו, היאך 

שייך ביה זכיה. ותירץ, דדוקא לענין להקנותו אינו בעלים, אבל לענין לזכות 

בחידושי רבינו הא דנקט  בו בזכות אכילה, שפיר מהני ביה זכיה. ותמה על

 (פ״ד מזכיה ומתנה ה״ו) דלא שייך כלל זכיה בכרם רבעי.חיים הלוי 

אלא מניח מעות בעוד שלא נלקט וכו׳. תוס׳ ד״ה כל הנלקט, בתוה״ד, ) יא

(פ״ה מ״א). והוסיף, דמהני אף למאן דלית ליה הר״ש במעשר שני וכן כתב 

ינו שייך כלל ברירה, משום דבכהאי גוונא שאינו חל עד שיתלקט, א

השיטה מקובצת לברירה, דהא בשעת החלות שפיר ברירה הוא. וכן כתב 

 הר״ר ישעיה. בשם

ואם תאמר כי קאמר כל המתלקט הא לא היה מועיל למה שגדל בא״ד, ) יב

), ולמאן וזאת ליהודה(בחידושים הנדפסים בספר הגרע״א אחר כך. הקשה 

היה אומר כן, ואיך דמשחרית התוס׳ דאמר כל הנלקט מי ניחא, הא ביארו 

 יהני למה שגדל אחר אמירה, הא הוי דבר שלא בא לעולם.

דדוקא גבי המהרש״א, אבל שחרית גזרינן שמא וכו׳. ביאר בא״ד, ) יג

תרומות ומעשרות, דגם אם יאכלו קודם אמירה ליכא קפידא, משום דאכתי 

לא נכנס לגורן ולא הוקבע למעשרות, עדיף טפי שיחלל לעתותי ערב, משום 

יחלל בשחרית, יש לחוש שמא לא יפרש דיחול רק לאחר הלקיטה.  דאם

אבל לענין רבעי דאם יאכלו קודם אמירה איכא ודאי איסור, עדיף טפי 

שיחלל שחרית אף דיש לחוש שמא ישכח ולא יפרש דיחול רק לאחר 

ביאר, דדוקא בבעל הבית איכא למיחש שמא לא יפרש והמהר״ם לקיטה. 

ומשום הכי תיקנו שיאמר כן בעיתותי ערב. אבל דיחול רק לאחר הלקיטה, 

בההיא דצנועין דבקיאים בדינים, ליכא למיחש לכך, ועדיף שיחללו 

 בשחרית.

השיטה  ואף על גב דדבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטיל.בא״ד, ) יד

דדוקא באיסור שניכר ובתר הכי התערב, הר״ר ישעיה,  תירץ בשםמקובצת 

ים לא בטל. אבל הכא שלא הוכר מעולם, אף אמרינן דדבר שיש לו מתיר

השער המלך שלא חילקו בהכי, כתב התוס׳ דיש לו מתירים בטל. ובדעת 

(פ״ה מיום טוב ה״כ), דסבירא להו דדוקא באיסור דרבנן הקילו בכהאי 

גוונא. אבל באיסור דאורייתא, שיש לו מתירים, מחמירין אף אם לא הוכר 

 האיסור מעולם.

אלא משום דבמחובר אין דמיו המתלקט, בסוה״ד,  תוס׳ ד״ה אימא כל) טו

דהאי דינא מדרבנן בעלמא הוא, דאילו הפני יהושע, ביאר  ידועים.

מדאורייתא אין קפידא בהא דאין דמיו ידועים, ומשום הכי בצנועין אהני 

 אף דהוא במחובר, דכיון דלא אפשר בענין אחר, אוקמוה אדאורייתא.

הקצות כתב ׳ דוסא אמרו דבר אחד. גמ׳, והאמר ר׳ יוחנן צנועין ור) טז

(סימן שנד סק״ד), דמוכח מהכא, דגם היכא דהגזלן לא התכוון החושן 

לגזול, חשוב אינו ברשות הבעלים. דהא העניים נוטלים בטעות, כמבואר 

 (עמוד ב׳), ואפילו הכי אמרינן דאמרו כצנועין דלא בעי ברשותו. לקמן 

בתוס׳  אן דאמר יאוש כדי קני.ואם כן למתוס׳ ד״ה כל שלקטו, בתוה״ד, ) יז

תירץ, דמאי דאמרינן יאוש קני, היינו בגוונא דזה מתייאש וזה רבינו פרץ 

רוצה לקנות, אבל הכא הרי אין העניים רוצים לקנותם בתורת גזילה, אלא 

דנוטלים משום דסבורים דשלהם הוא, ומשום הכי שפיר מהני היאוש אף 

 למאי דכבר לקטו.

 


 בשם השיטה מקובצתהקשה גמ׳, ר׳ יהודה ור׳ יוסי ור׳ שמעון אוסרים. ) יח

מהיכי תיתי דר׳ יהודה משום ברירה קאמר, עד דמקשינן דר׳ ש, ״הרא

יהודה אדר׳ יהודה, הא בהדיא איתא בהאי מתניתא דטעמא משום 

״דחיישינן שמא יבקע הנוד״, ותירץ, דקים ליה לתלמודא דהאי טעמא לאו 

 אלא דאמרו זאת לר׳ מאיר, כדי לידע מה ישיב להם. עיקר טעמא הוא,

הא גם אי הפני יהושע, הקשה גמ׳, אמרי סוף סוף אמאי קא אפכת וכו׳. ) יט

לא קשיא דר׳ יהודה אדר׳ יהודה, אכתי מבעי להופכה, דלא תקשי דר׳ 

יוחנן אדר׳ יוחנן, דהא איהו אמר דגזל ולא נתייאשו הבעלים אין הבעלים 

קאמר דיכול לחלל על כל הנלקט. ותירץ, דסמכי יכול להקדישו, והכא 

אדמסקי דר׳ יוחנן סתמא אחרינא אשכח, ורק משום דקשיא דר׳ יהודה דר׳ 

 יהודה מיבעי לן להופכה.

הא השיטה מקובצת, הקשה גמ׳, השתא נמי קשיא דר׳ יוחנן אדר׳ יוחנן. ) כ

נן, אף אי לא קשיא דר׳ יהודה אדר׳ יהודה, יש להקשות דר׳ יוחנן אדר׳ יוח

ואמאי רק בתר דמקשי אדר׳ יהודה אמרינן דאף אדר׳ יוחנן קשיא. ותירץ, 

דאי לאו דאקשו דר׳ יהודה אדר׳ יהודה, איכא למימר דהאומר כל שילקטו, 

כוונתו הן רב והן מועט הכל יהיה הפקר, ואינו ענין לברירה, אבל השתא 

דר׳ דאמרינן דמשום ברירה הוא וקשיא אדר׳ יהודה, שפיר קשיא נמי א

 יוחנן.

ואף על גב דבסתמא דצנועין לית ליה תוס׳ ד״ה אלא לעולם, בתוה״ד, ) כא



 

 
 

 

 כז

ברירה. והיינו מדאמרו כל הנלקט, ולא אמרו כל המתלקט דהוי חילול עדיף 

דלמא אף דמהני לומר כל המתלקט, מכל מקום הפני יהושע, טפי. הקשה 

אדרבה עדיף להו טפי למימר כל הנלקט, כדי שלא ילקטו העניים טובא, ו

יפרשו משום חומר רבעי. ותירץ, דאי משום הא, הרי שפיר יכול לומר 

(עמוד התוס׳ לעיל שחרית קודם שיטלו, דכשיתלקט יהיה הפקר, וכדכתבו 

 בד״ה כל.א) 

ובתוס׳ ושמא ר׳ יוחנן היכא דמתנה בפירוש לא קאמר וכו׳. בא״ד, ) כב

יי הכי בסוגיין, הוסיפו, דהכי נמי מצי לשנוד״ה דברי ר׳ מאיר (כה:) בגיטין 

דשאני ״כל המתלקט״ לפי שמתנה בפירוש, אלא דעדיף ליה טפי למנקט 

 ״כל הנלקט״ כדקתני במתניתין.

הקהילות יעקב כתב גמ׳, אלא לאו שמע מינה זה לפי שאינו שלו וכו׳. ) כג

(זרעים סימן כ), דחזינן הכא, דהא דאמר ר׳ יוחנן שאינו יכול להקדישו, אינו 

אלא משום דבעלותו נפגמה, ומשום הכי אף אינו משלם דין מסוים בקנינים, 

 כפל לבעלים.

לשיטת הפני יהושע,  הקשהגמ׳, ומה בגנב עבדו עבדו רבנן תקנתא. ) כד

אות ט), דצנועין אשביעית קיימי, היאך אמרו כאן לעיל  (הובאההרמב״ם 

דצנועין כל שכן דאית להו לר׳ דוסא, הרי בשביעית הם לוקטים בהיתר. 

יישב בדוחק, דאף בשביעית איכא מילתא דאיסורא, דהא וכתב, דיש ל

 אוכלים בלא פדיון.

אלא מחמת תקנה הוא וכו׳. תוס׳ ד״ה הוי אמינא צנועין וכו׳, בתוה״ד, ) כה

(אות נו), הא טעמא דאינו יכול לחלל, היינו משום הקובץ ביאורים הקשה 

 רבידאינו ברשותו, ומה יהני הא דרבנן אוקמוה ברשותיה. ותירץ בשם 

(יח. מדפי הרי״ף), דרק כהרמב״ן במלחמות דתוס׳ סברי שמעון שקאפ, 

משום הקניני גזילה דיש לגזלן בגזילה, חשיב שאינה ברשות הבעלים. ושפיר 

 יש לומר דרבנן הפקיעו הקניני גזילה, ואכתי ברשות בעלים קאי.

הרשב״א הקשה גמ׳, הוה אמינא מאן תנא צנועין ר׳ מאיר היא וכו׳. ) כו

הא איכא לאוכוחי גם בלא ר׳ מאיר דאמר מעשר ממון גבוה. הראב״ד, בשם 

מהקדש, דלכולי עלמא הוי ממון גבוה, ואפילו הכי לענין פדיה אוקמוה 

ברשותו דמוסיף חומש, ואף יכול לחללו גם כשאין ההקדש ברשותו בשעת 

(כא.). ותירץ, דשאני הקדש דרחמנא אוקמיה במעילה הפדיה, כדחזינן 

אפילו על ידי מעילה נפיק מרשות ההקדש, וליכא להוכיח ברשותיה, ד

 לשאר מילי.

ואין להקשות כלל למה לי קדש. ביאר תוס׳ ד״ה קדש, בתוה״ד, ) כז

סברי, דמאי דאמרינן בשמעתין דילפינן ״קדש קדש״ המהר״ם, דתוס׳ 

ממעשר, אינו לענין הא דאוקמיה ברשותו לענין פדיון, דילפינן רק לענין 

הוסיף חומש. וממילא נשמע, דכי היכי דלר׳ מאיר במעשר דצריך לפדותו ול

אוקמיה ברשותיה לענין פדיון, הוא הדין ברבעי. ומשום הכי הקשו, דאף 

בלא קדש תיפוק ליה מהילולים דאיכא חילול, וממילא נשמע דהוא הדין 

כתב, דאליבא דאמת הקשו, והפני יהושע לר׳ מאיר דאמר ממון גבוה הוא. 

ילפינן קדש קדש ממעשר, אי לאו דאמר ר׳ יוחנן  דהרי אף רבא דאמר

 קאמר.

 


דכיון דאינו יכול להקנותו רש״י בד״ה משום, ביאר גמ׳, משום דר׳ יוחנן. ) א

הקצות החושן לשליח, אם אבד יכול לחזור ולתבוע מן הנאמן. והקשה 

(סימן קכג סק״א), אמאי שבק להטעם המבואר בסוגיין, דבלאו קנין יכול 

הנאמן לומר לשליח לאו בעל דברים דידי את. וביאר, דאף דאינו ברשותו 

ואינו יכול להקנותו, מכל מקום יכול להקנותו להזמן שיהיה ברשותו, ואף 

דעתה אינה ברשותו ודמי לדבר שלא בא לעולם, כל דלא חזר בו מהני 

(כז: מדפי הרי״ף, הובא לקמן אות ו), הרמב״ן במלחמות ינו, וכדכתב קנ

 ושפיר חשיב בעל דברים דידיה. 

(כז: מדפי הרי״ף) ביאר,  והרמב״ן במלחמותעיין באות הקודמת. גמ׳, שם. ) ב

דכיון דאינו ברשותו ואינו יכול להקנותו ולהקדישו, אף אינו יכול להרשות 

אינו יכול לכוף לבעל דין לדון עמו, משום עליו. ואף דהוי שלוחו, מכל מקום 

 דאומר לו לאו בעל דברים דידי את.

הלכך אם אבד יכול לחזור ולתבוע מיד הנאמן. רש״י ד״ה משום, בסוה״ד, ) ג

(חו״מ קכג), הא כיון דנתן על פיו, אף בלא שהקנה הבית יוסף הקשה 

הב״ח רץ (סימן קכב). ותיבטור לשליח אינו יכול לתבוע מן החייב, וכמבואר 

(סימן קכג), דאף דיכול לעשות שליח בלא קנין, והנאמן נפטר על ידי נתינתו 

לשליח, מכל מקום היכא דעשה קנין, הנאמן נותן אדעתא דקנין, וכיון 

דהקנין לא מהני, הוי כשלוחו של הנאמן ולא כשליח הבעלים, ואינו נפטר 

 אם אבד.

מיד רש״י מדכתב (סימן קכג סק״א), דהקצות החושן שם. כתב בא״ד, ) ד

התוס׳ בד״ה ״, מבואר, דלא איירי דווקא במטלטלי דגזלי כדפירשו הנאמן״

ואף דבפקדון לכולי עלמא חשיב ברשות המפקיד ויכול להקדישו, מכל לא. 

מקום כיון דסתם כותבי הרשאות איירי בגוונא שהנאמן מעכב לעצמו 

ות המפקיד, הפקדון באיזה טענה וצריך לדון עמו. שפיר חשיב שאינו ברש

הקצות אף שאין כוונת הנאמן לגוזלו. [ועיין בסימן שנד סק״ד דהוכיח 

רש״י כתב, דלאו בדווקא נקט הפני יהושע (סט.)]. אמנם מלעיל כן החושן 

 האי לישנא, אלא אגב שאר דיני אורכתא נקט לה.

דהוא הרשב״א, דווקא אמטלטלי דגזילה. כתב תוס׳ ד״ה לא כתבינן, ) ה

הדין מטלטלי דהלוואה, דכיון דלהוצאה ניתנה ואינה ברשותו ואינו יכול 

 להקדישה, אף אינו יכול להקנותה. 

ביארו גמ׳, איכא דאמרי נהרדעי לא כתבינן אורכתא אמטלטלי דכפריה. ) ו

דהאי לישנא נמי סברה להא דר׳ יוחנן דאינו יכול התוס׳ בד״ה אמטלטלי, 

ליח, עשו תקנה לענין שליחות כאילו היה להקדישו, אלא דכיון דשוויה ש

(כז: מדפי הרי״ף) כתב, דאף דלהקדישו הרמב״ן במלחמות קנין גמור. אמנם 

אינו יכול, מכל מקום לענין להרשותו שפיר הוי בעלים, ודלא כסברת לישנא 

קמא, דאף להרשותו אינו בעלים. וכדי שלא יאמר לו לאו בעל דברים דידי 

לשליח זיל דון וזכי ואפיק לנפשך. ואף דאינו ברשותו את, בעינן נמי שיכתוב 

להקנותו לשליח שלא יוכל לחזור בו, מכל מקום כל דלא חזר בו קנאו, ואינו 

כתב, דלישנא בתרא והרשב״א יכול לומר לו לאו בעל דברים דידי את. 

סברה, דאף להקנותו אגב קרקע או בחליפין הוי ברשותו, ודווקא לענין 

(סימן קכג סק״א) תמה ובקצות החושן נן דאינה ברשותו. הקדש אמר ר׳ יוח

(סט.), אמר ר׳ יוחנן צנועין ור׳ דוסא אמרו דבר לעיל על דבריו, דהא אמרינן 

 אחד, ומבואר דלאו דווקא לענין הקדש אמר ר׳ יוחנן.

הרא״ש הקשה גמ׳, ואמרי נהרדעי אורכתא דלא כתיב ביה זיל דון וכו׳. ) ז

א), הא כיון דידעינן דשוויה שליח, ואין אחריות בהגוזל עצים סימן כלקמן (

הדרך מוטלת עליו, מהיכי תיתי שיוכל לומר לו לאו בעל דברים דידי את, 

הרי שלוחו של אדם כמותו. ותירץ, דחיישינן שמא יבטל המשלח את 

השליחות בפני עדים. אבל כשאמר ליה זיל דון וזכה לנפשך, הוי כנותנו לו 

ו, ואף דמסקינן דשליח שוויה, היינו דווקא לענין במתנה ואינו יכול לבטל

והמרדכי שלא יוכל לעכב לעצמו, אבל לענין חזרה שפיר חשיב כמתנה. 

דנפקא מינה להיכא דמת המשלח ונפלו זוזי הראב״ן, (סימן ע) תירץ בשם 

קמי יתמי, דאי לאו שהקנה לו, אינו יכול להוציא מהבעל חוב, דהא אינו 

 שלוחא דיתמי.

(כז: בעל המאור כתב אשי אמר כיון דכתביה ליה כל דמתעני.  גמ׳, רב) ח

מדפי הרי״ף), דרב אשי פליג אנהרדעי, וסבר דשליח שוויה, ולא בעינן זיל 

דון וזכה לנפשך, משום דשלוחו של אדם כמותו ולא מצי למימר ליה לאו 

בעל דברים דידי את, ומהני אפילו במטלטלי דכפריה, ואפילו לר׳ יוחנן 



 

 
 

 

 כח

״ כיון דכתביהדמלישנא ד״הרשב״א, ינו יכול להקדישו. והקשה דאמר דא

משמע, דרב אשי איהו דחידש דשליח שוויה ומשום הכי כתבינן, והא 

נהרדעי נמי ידעי דשליח שוויה, ואפילו הכי קשיא להו דיאמר הבעל חוב 

לאו בעל דברים דידי את. עוד הקשה, מאי האי דאמרי בגמרא ״איכא 

הא רב אשי אתי למימר דלא הוי אלא שליח. ומשום דאמרי שותפא שויא״, 

הכי ביאר, דלא פליג רב אשי אלא אמאי דאמרינן דאי תפס לא מפקינן 

מיניה, משום דאף דהקנה לו, היינו רק לענין היתר שימוש עד שיגיע 

 למקומו ויחזירנו.

(סימן י), הרא״ש כתב מתני׳, גנב משל אביו ומכר ואחר כך מת אביו. ) ט

וכן בבא דגנב וטבח ואחר כך הקדיש, ליכא חידושא, דהא דבהאי בבא, 

עד:) לקמן נתחיב קודם מיתת אביו וההקדש. אלא אגב פטורא דסיפא (

בטבחו אחר שמת אביו ואחר שהקידש, תני חיובא ברישא, היכא שטבחו 

 קודם מיתת אביו וההקדש.

דלאחר בחידושי הגרע״א, העיר מתני׳, גנב וטבח ואחר כך הקדיש. ) י

ואינו ראוי לקרבן, לא הוי אלא קדושת בדק הבית. וכיון דמתניתין  שטבחו

(עד:), דגנב והקדיש ואחר כך טבח, לקמן איירא בהא, אמאי תני סיפא 

דפטור מד׳ וה׳, הא בקדושת בדק הבית, אף אם הקדיש קודם דטבח חייב, 

ד״ה (עו.) התוס׳ לקמן משום דעצם ההקדש הוי כמכירה להדיוט, וכדכתבו 

לא איירא בגוונא דרישא, אלא  אלא דצריך לומר דמתניתין דלקמן והשתא.

כתב, דכולי מתניתין איירי והרש״ש בגוונא שהקדישו להדיא למזבח. 

בהקדישו לדמי קרבן, והוי כבעל מום מעיקרא, דאינו קדוש בקדושת בדק 

 הבית.

 


רש״י בד״ה שנים ביאר גמ׳, בשנים אומרים קידש ושניים אומרים בעל. ) יא

דאם כן לא דמי הרשב״א, דאיירי שבעלה איש אחר. והקשה אומרים בעל, 

למתניתין, דהא מתניתין איירא בגוונא דתרווייהו מעידים באדם אחד. ועוד, 

דבשניים אומרים קידש, פשיטא דמקבלים עדותן לענין דאחר הבא עליה 

ייב מיתה. ולא חייב מיתה, אלא דלא יודעים מי בא עליה, וליכא מאן לח

דמי לעדי גניבה דלא מהני כלל לענין חיובא דד׳ וה׳, דהא רק בטבח או מכר 

איכא להאי חיובא. ומשום הכי ביאר, דאיירי באדם אחד, דשניים אומרים 

דקידשה, ושנים אחרים אומרים דאף בא עליה, דאף דעדי הקידושין אינם 

די הקידושין, דהא צריכים לעדי הביאה, מכל מקום עדי הביאה צריכים לע

ביאה בלאו קידושין לאו כלום היא, ודמי ממש לעדי גניבה שאינם צריכים 

 לעדי טביחה, ומאידך עדי טביחה בלאו עדי גניבה לאו כלום הם.

הקובץ ביאורים ביאר גמ׳, כיון דעדי גניבה לא צריכי לעדי טביחה וכו׳. ) יב

א שהשניה (אות נז), דהיכא דהתקבלה העדות הראשונה, אין קפידא בה

מעידה רק על חצי הדבר, דכיון דעל פיהם נגמר הדין, שפיר הויא עדות 

שלימה. ומשום הכי, הכא דכבר נתקבלה עדות הגניבה, שפיר אפשר לקבל 

 עדות הטביחה ולגמור הדין על פיה, ולא חשיב חצי דבר.

דבלאו הכוס הישועות, ביאר גמ׳, ורבנן האי דבר ולא חצי דבר וכו׳. ) יג

דבמתניתין אף ר׳ עקיבא מודה, איכא למימר, דהא גופא מיעטו דברי אביי 

רבנן מדבר ולא חצי דבר, משום דכיון דעדי ביאה צריכים לעדי קידושין, הוי 

חצי דבר, ולא דמי לעדות חזקה דמכל מקום כולהו אחד מילתא קמסהדי, 

אבל השתא דאמר אביי דבהא אף ר׳ עקיבא רש״י בד״ה אכתי. וכדכתב 

ן דרבנן מודו בהא, ושפיר קשיא ליה האי דבר ולא חצי דבר מודה, כל שכ

 מאי דרשו בה.

השער משפט הקשה גמ׳, אלא למעוטי שניים אומרים אחד בגבה וכו׳. ) יד

(סימן ל סק״י), הא בדיקת השערות מילתא דעבידא לאגלויי היא, ואם כן 

אף עד אחד נאמן בה, והיכי שייך למימר דהוי חצי עדות. ותירץ, דאיירי 

 עידים על זמן העבר, דלא עבידא לאגלויי.במ

הרי״ף, ביארו בשם גמ׳, למעוטי שניים אומרים וכו׳. בתוס׳ ד״ה למעוטי ) טו

דלא דמי לעדות חזקה, משום דאהני סהדותייהו לענין אכילת פירות, דהרי 

הבעל אם לא ימצא עדים לחזקתו, יצטרך לשלם על הפירות שאכל. והקשה 

אף לרבנן היכא דלא אהני עדותייהו למידי הוי  (כז: מדפי הרי״ף), איהמאור 

(עמוד א׳) לימא מתניתין דלא כר׳ עקיבא, הא לעיל חצי דבר, מאי אקשו 

אף כרבנן לא אתיא משום דעדות הטביחה לא מהני למידי. ומשום הכי 

, דשאני היכא דמעידים על זמן אחד, דכיון דהיה יכול התוס׳ביאר כדהסיקו 

 , חשיב חצי דבר.לראות אף מה שחבירו ראה

ולא דמי לשנה ראשונה דהתם ראו כל מה שהיו תוס׳ ד״ה למעוטי, ) טז

(כז: מדפי הרי״ף), אי משום האי הרמב״ן במלחמות יכולים לראות. הקשה 

ריעותא, יש לפוסלם משום עדי שקר, דכיון דהיה בזמן אחד, היאך אפשר 

על כרחך שמה שראה זה לא ראה זה, ואינו שייך כלל למיעוט דחצי דבר. ו

דלא קפדינן בהכי, אלא דכיון דתרווייהו מעידים שנהג כבעלים, מצטרפי, 

ולא דמי לתרווייהו מעידים על שערה אחת, דמעידים דקטנה היא, וכדפירש 

 רש״י בד״ה הכא נמי.

נו:), מאי סברי, סוף סוף חצי בבבא בתרא (הרשב״א שם. הקשה בא״ד, ) יז

אות תה), דסברי דפסול חצי  הקובץ שיעורים (בבא בתראדבר הוא. וביאר 

דבר אינו פסול בהגדה, אלא הוי פסול בראיה. ולא מקרי חצי דבר, אלא 

היכא דראו חצי המעשה, אבל היכא דראו את כל המעשה, אף דלענין הדין 

 הוי רק חצי דבר, ליכא קפידא בהכי.

הקובץ שיעורים הקשה גמ׳, אמרי וכיון דכי תבע ליה קמן בדינא וכו׳. ) יח

(סח.), ומה לי כדלעיל , הא חיוב ד׳ וה׳ הוא גם בלא אהני מעשיו (אות לד)

בהא דלא הוי מכירה. ותירץ, דדוקא היכא דלא אהני מעשיו מחמת דאינה 

ברשותו, אמרינן דחייבי רחמנא. אבל היכא דלא אהני מעשיו מחמת חסרון 

 בעצם המעשה, ודאי דלא חשיב מכירה לחייבו בד׳ וה׳.

סימן ב׳, ובקונטרס קידושין (רבי שמעון שקאפ  בחידושיהקשה גמ׳, שם. ) יט

קנין כסף אות ב), מה לי בהא דאם מעכב התאנים לעצמו אינו מחויב 

בתשלומים דקם ליה בדרבה מיניה, סוף סוף הלוקח נתנן עבור המכירה, 

ואמאי לא יקנה בהם. ותירץ, דענין הקנין כסף הוא על ידי דחל שיעבוד על 

יבל, ומשום הכי כל שאי אפשר לחייבו המקבל ליתן תמורה לכסף שק

 בתמורה, לא מהני.

דהא קיימא לן כרב נחמן דפירות לא עבדי תוס׳ ד״ה באומר לו, בתוה״ד, ) כ

הוסיף, דאף בדמים אינו קונה, דהא מעות אין ובתוס׳ רבינו פרץ חליפין. 

דכי היכי הרמ״ה, עא.) כתב בשם לקמן (השיטה מקובצת קונות. אמנם 

נן דלמאן דאמר מעשה שבת אסורים רק מדרבנן, הוי דבטבח בשבת אמרי

טביחה מעליא וחייב, הוא הדין בקנין כסף דאף דמדרבנן לא מהני, כיון 

(אות לד), דהא הקובץ שיעורים דמדאורייתא מהני הוי מכירה וחייב. וביאר 

 לא בעינן אהני מעשיו, אלא כיון דאית עלה שם מכירה, חייב בד׳ וה׳.

והשיטה מקובצת ואם תאמר לרבי עקיבא נמי וכו׳. תוס׳ ד״ה כמאן, ) כא

דכיון דחיוב המיתה קדם לחיוב התשלומים, תו אי תוס׳ הרא״ש,  תירץ בשם

(כב:) גבי הצית בגופו של עבד, לעיל אפשר לחייבו בתשלומים, כדאמרינן 

 דפטור אף על הגדי והגדיש שנשרפו אחר שנתחייב מיתה על העבד.

והשיטה מקובצת  תאמר וכיון שהקנין וכו׳.ואם תוס׳ ד״ה לענין שבת, ) כב

דשאני זרק חץ, דכוונתו לזרוק ארבע, ומשום הכי תוספ׳ הרא״ש,  תירץ בשם

איכא חיוב שבת, אבל הכא הרי לא נתכוון אלא להקנות לו הגניבה, וכיון 

דלענין הקנין סגי שיגיע לאויר החצר, תו אינו חושש שינוח, ודמי לנתכוון 

 ע דפטור.לזרוק שתים וזרק ארב

כ: ביצה (השלטי הגיבורים הקשה גמ׳, רבא אמר לעולם כרמי בר חמא. ) כג

(ד.), דכל מילתא דאמר רחמנא בתמורה מדפי הרי״ף), הא רבא גופיה אמר 



 

 
 

 

 כט

לא תיעביד אי עביד לא מהני, והיאך הוי מכירה, הא אמר רחמנא לא 

 תעביד. וכן קשיא אמסקנה דאיירי באומר לא תקני גניבותיך עד שתנוח,

דמשמע, דאי לאו דאיסור שבת והמכירה באין כאחד, היה חייב אף 

(קמא סימן קכט) תירץ, דדוקא ובשו״ת הגרע״א שהמכירה נעשית באיסור. 

היכא דאי נימא דלא אהני נתקן הלאו, אמרינן דלא מהני, אבל הכא דגם אי 

נימא דלא תיהני מכירתו, לא יתקן החילול שבת שעשה, שפיר אמרינן 

תירץ עוד, דמאי דאמרינן לא  (הנדפס מחדש)חידושי הגרע״א ובדמהני. 

מהני, היינו דווקא בלאו פרטי, כ״לא יחליפנו״ וכ״לא תפדה״. אבל בלאו 

כללי כגון לאו ד״לא תעשה כל מלאכה״, כיון דליכא למימר בכל מילי דלא 

אהני, דהרי אם בנה בית בשבת, על כורחו הבית בנוי ולא שייך למימר לא 

כרחך דכוונת התורה לאיסור גרידא, ולא לגלויי דאי עביד לא  מהני, על

 מהני.

 


דהאי סוגיא הפני יהושע, העיר גמ׳, והא קיימא לן דאינו לוקה ומשלם. ) א

(לב.), דכל היכא דאיכא מלקות וממון, בכתובות הויא דלא כעולא דאמר 

נו משלם. משלם ואינו לוקה, אלא כר׳ יוחנן דאמר התם (לב:), דלוקה ואי

אמנם העיר, דהא אף לר׳ יוחנן אמרינן התם דהני מילי בהתרו בו למלקות, 

אבל אם לא התרו בו למלקות, משלם ואינו לוקה. ושפיר איכא לאוקי 

 למתניתין בלא התרו בו למלקות, ומשום הכי משלם.

ודוחק לומר דרבנן פליגי אר׳ מאיר וסברי עדים תוס׳ ד״ה והא, בתוה״ד, ) ב

דאין כוונתם דבהא פליגי אר׳ מאיר, דאיהו המהרש״א, . כתב זוממים קנסא

סבר דעדים זוממים ממונא, ורבנן סברי דהווי קנסא, דהא להדיא אמרינן 

(ב:) דר׳ מאיר כר׳ עקיבא דעדים זוממים קנסא. אלא כוונתם, דרבנן במכות 

סברי דה״כדי רשעתו״ הנאמר בעדים זוממים קאי אף אקנס, ובהא פליגי 

 דאמר דבקנס לוקה ומשלם, וכדי רשעתו איירי בשאר ממון.אר׳ מאיר 

דאי הפני יהושע, והשתא ילפינן בכל דוכתין מהתם. הקשה בא״ד, ) ג

מעדים זוממים ילפינן, אמאי אמרינן דלוקה ואינו משלם, אדרבה אית לן 

למימר משלם ואינו לוקה, דומיא דעדים זוממים. ותירץ, דמאי דאמרינן 

ים זוממים לתשלומים״, היינו דדוקא היכא ״בפירוש ריבתה תורה עד

דמקיימם בהא ״כאשר זמם״, אבל היכא דאינו עדות ממון, אדרבה לוקים 

 אמה שנתחייבו בשעה שהעידו שקר, ואינם משלמים ממון, 

כתובות (הבית אהרון הקשה גמ׳, אי ר׳ מאיר אפילו טבח בשבת נמי. ) ד

דיסבור נמי דמת לג:), מהיכי תיתי דאם סבר ר׳ מאיר דלוקה ומשלם, 

ומשלם. הא מקרא מלא דיבר הכתוב ״אם לא יהיה אסון ענוש יענש״, 

ומשמע דבאיכא אסון לא יענש. ותירץ, דסלקא דעתין דר׳ מאיר בקנס מיירי, 

ומהאי טעמא ליכא קם ליה בדרבה מיניה, ומשום הכי אקשי מגנב וטבח 

 בשבת, דהווי קנס ואפילו הכי פטר ר׳ מאיר.

(סימן ו׳), דבהאי אוקימתא הרא״ש כתב ידי אחר. גמ׳, בטובח על ) ה

מיתרצה נמי מתניתין דגנב וטבח ביום הכיפורים, ולא בעינן לאוקי 

אי בטובח על ידי התורת חיים, למתניתין כר׳ מאיר דלוקה ומשלם. והקשה 

(עד:) דפטור. וליכא לקמן אחר, אמאי גבי גנב וטבח בשבת איתא בסיפא 

ראויה פטר, דהא ביום הכיפורים נמי שחיטה למימר דמשום שחיטה שאינה 

שאינה ראויה היא, דהרי אין בין שבת ליום הכיפורים, אלא ששבת זדונו 

במיתה וזדון יום הכיפורים בכרת. ועוד, הא תנא קמא דמתניתין חייב בשור 

 הנסקל, אף דהוי שחיטה שאינה ראויה.

דאין מכירה אלא רש״י בד״ה וכי, פירש גמ׳, מה מכירה על ידי אחר. ) ו

מג.), סוף סוף קידושין (השיטה לא נודע למי בשניים, מוכר ולוקח. והקשה 

איהו גופיה מזבין, ומנלן דאף אם מכר על ידי שליח דחייב בד׳ וה׳. ומשום 

הכי ביאר, דסבר האי תנא דחיובא דמכירה הוי דווקא קודם יאוש, ופשיטא 

הבעלים שליח לאו כלום דמהני אף על ידי אחר, דמאחר דנגנבה כבר מן 

עביד, ואמאי לא יחשב שלוחו. ודווקא גבי טביחה מבעי לן, משום דבהא 

דטבחה הוי מזיק דמפסיד ממונו בידיים, ואין שליח לדבר עבירה. [אמנם יש 

(עט.) ״מה מכירה דלא אפשר דלאו על ידי אחר״, לקמן להעיר מלשון הגמ׳ 

 .)].ומשמע דמוכיח מהא דלא שייך אלא בתרי. (ח.ו

דלמא לא דרשי בתוס׳ רבינו פרץ, הקשה גמ׳, מאי טעמא דרבנן דפטרי. ) ז

 רבנן להני דרשות. ותירץ, דסברא היא דכולי עלמא דרשי להו.

יז. מדפי הרי״ף), שבת (הרי״ף כתב גמ׳, פליגי בה רב אחא ורבינא וכו׳. ) ח

דמאן דאמר דמעשה שבת דרבנן, פליג אר׳ יוחנן הסנדלר. והכי קיימא לן 

ה שבת דרבנן, משום דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא, הלכה דמעש

(בסוגיין סימן ו׳) כתב, דרבינא ורב אחא הרא״ש כדברי המיקל. אמנם 

אליבא דר׳ יוחנן הסנדלר פליגי, דאי לא תימא הכי, מאי מקשה להלן 

בסוגיין למאן דאמר דרבנן, מאי טעמא דרבנן דאסרו, הא שפיר יש לומר 

יז. מדפי הרי״ף) כתב, שבת (והרמב״ן במלחמות ר סברי. דכר׳ יוחנן הסנדל

דרב אחא ורבינא נחלקו אי קיימא לן כר׳ יוחנן הסנדלר, והא דלא אמרי 

ארבנן דאסרי דסברי כר׳ יוחנן הסנדלר, היינו משום דליתא לר׳ יוחנן 

 הסנדלר, ולא מסתברא דסברי רבנן כוותיה. 

 


השיטה מקובצת הקשה פטרי רבנן.  גמ׳, אלא למאן דאמר דרבנן אמאי) ט

לד.), מה לי בהא דמדאורייתא שרי, סוף סוף מדרבנן אסורה כתובות (

באכילה לעולם, ולא אהני שחיטתו. ותירץ, דלא גזרי רבנן לאסור מעשה 

 שבת אלא להחמיר, ולא להקל לפוטרו מד׳ וה׳.

לד.), מאי שנא מהמקדש באיסורי בכתובות (המהרש״ל הקשה גמ׳, שם. ) י

נאה דרבנן, דהעמידו דבריהם אפילו במקום אשת איש דאורייתא, ואמרו ה

דאינה מקודשת. ותירץ, דהני מילי באיסורי הנאה דיש להם עיקר 

מדאורייתא, כגון חמץ בשעה שישית. אבל כשאין להם עיקר מדאורייתא, 

לא העמידו דבריהם במקום איסור דאורייתא. אמנם כתב, דאכתי תקשי 

(אה״ע סימן כח), דבכל איסורי הנאה דרבנן הטור יא שהבהרמב״ם לדעת 

(פ״ה מאישות ה״א), דכתב פירוש בכסף משנה אינה מקודשת. [אמנם עיין 

 ].הרמב״םאחר בדעת 

(לד.) התוס׳ בכתובות הקשו גמ׳, אשארא אעבודה זרה ואשור הנסקל. ) יא

אמאי נקט השוחט בשבת, הא כיון דשחיטה ראויה היא ד״ה כי קא פטרי, 

 דמחייב. ותירצו, דלא זו אף זו קתני.פשיטא 

החזון ואפילו למאן דאמר וכו׳. תמה תוס׳ ד״ה כיון דשחט בה פורתא, ) יב

(ס:) דאינו חייב בסנהדרין (חו״מ ליקוטים סימן יט), הא אמרינן איש 

בתקרובת עבודה זרה אלא בדעשה בה כעין עבודה, ואי נימא דאינה 

לא עביד בה עבודה.  לשחיטה אלא לבסוף, הא בשחיטה פורתא אכתי

ותירץ, דדוקא לענין חיוב אמרינן דבעינן כעין עבודה. אבל לענין שיאסר 

 בהנאה משום תקרובת, סגי במעשה כל דהו לשם תקרובת.

ואם תאמר ומאי טעמא דר׳ מאיר וכו׳. תוס׳ ד״ה איסורי הנאה, בתוה״ד, ) יג

דהאי קושיא שייכא בריש סוגיין (בעמוד א), דאיתא הפני יהושע, העיר 

דחכמים דפטרי, משום דסברי דשחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה, 

אמאי פליג ר׳ מאיר, הא היכא דכתיב טביחה מודה דבעינן שחיטה ראויה. 

הקשה כן כבר בריש סוגיין], ואמאי נטרו לה עד בתוס׳ רבינו פרץ [ואכן 

קשיא להו, משום דאיכא למימר דטעמיה דר׳  הכי. וביאר, דמעיקרא לא

מאיר דמחייב, היינו משום דסבר דעיקר חיובא בטובח הוא על תחילת 

שחיטה, דהא לאחר דשחט בה פורתא קנאה בשינוי, וכיון שכן ליכא נפקא 

דלא התוס׳, מינה אי הויא שחיטה ראויה אי לאו. אבל השתא דהוכיחו 

למימר דאההוא פורתא חייבה  חשיב האי שינוי לקנותו בהכי, וליכא



 

 
 

 

 ל

 רחמנא, שפיר קשיא להו. 

(ח״ג סימן כה הדבר אברהם  הקשהגמ׳, שור הנסקל איסורי הנאה נינהו. ) יד

), דשור הנסקל ד״ה מכור (מה.)בתוס׳ לעיל  (הובאהר״ת  סק״א), לשיטת

אינו נאסר מחיים, מאי מקשינן הכא דאיסורי הנאה נינהו, הא כל דלא 

לא בעינן גמר לר״ת  אה. ותירץ, דמתסברא, דאףסקלוהו שפיר שרי בהנ

סקילה כדי לאוסרו, אלא אף תחילת הסקילה אוסרתו. והוא הדין איכא 

למימר בדשחט ליה דהוי קיום דינו, מכי שחט ליה פורתא נאסר, ואף דלא 

הזכירו הכא להאי מילתא, דכיון דשחט לה פורתא אסרה, סמכו אקושיא 

 דמעיקרא.

הקובץ שיעורים הקשה ר ונגמר דינו בבית שומר. גמ׳, והועד בבית שומ) טו

אות שח), כיון דאחר שנגמר דינו אסור בהנאה, ומכרו אינו (בבא בתרא 

(מה.), היאך מתחייב גנב עליה, הא לית ליה בה קניני לעיל מכור כדאמרינן 

ד״ה או, (עט.) התוס׳ לקמן גזילה, דהא בעינן קנין הראוי למקח, וכדכתבו 

ותירץ, דאף בלא שקנאה הגנב מתחייב ד״ה וברשות. (לא:) ובכתובות 

בגניבתו, ומאי דבעינן מעשה קנין, היינו דווקא כדי להוציאו מרשות 

 הקנין. לחלותהקנין ולא בעינן  במעשההבעלים, וכיון שכן, סגי 

התורת הקשה גמ׳, סבר לה כר׳ יעקב דאמר אף משנגמר דינו וכו׳. ) טז

ום דהוי היזק שאינו ניכר, ולא חשיב הא טעמא דר׳ יעקב דמוחזר, משחיים, 

היזק. והכא דשחט בה פורתא והוי היזק ניכר, כבר אינו ראוי להחזירו 

 לבעלים, וחזר דינו ככל איסורי הנאה דלאו דמריה קא טבח.

הדבר ויש מפרשים וכו׳. ביאר תוס׳ ד״ה וסבר לה כר׳ שמעון, בתוה״ד, ) יז

יבה שיחשב בעלים על כל (ח״ג סימן כה סק״ב), דגורם לממון הוי סאברהם 

השור, ומשום הכי הגונב ממנו מתחייב בד׳ וה׳. אבל מדינא גרמי הוי מזיק 

 בעלמא, ולא משכחת ביה ד׳ וה׳.

דאף המהרש״א, קצת קשה דמה דיוק הוא זה. ביאר תוס׳ ד״ה מכלל, ) יח

דפליג נמי ארישא דטבח ומכר ביום הכיפורים. מכל מקום לא אפשר למיתני 

כיון דלאו כולהו מחד טעמא, דהא טבח ביום הכיפורים  פוטר בשלשה אלו,

פטור משום דלוקה ואינו משלם, ובשוחט ונמצאת טריפה, ובחולין שנשחטו 

 בעזרה, הוי משום שחיטה שאינה ראויה.

הא אחר דהודה לאחד מהן, התוס׳ רי״ד, הקשה גמ׳, והודה לאחד מהן. ) יט

אי מיבעיא ליה. ותירץ, תו אינו יכול לכפור לחבירו, והוי ככל מודה בכל ומ

דאיירי שהודה לאחד מהן דאמת היה שטבחו, אבל רק חציו היה אצלו 

(סימן א׳), התרומת הכרי  בגניבה, וחציו השני היה שלו, ושלו טבח. וכן דייק

״. דנראה, דהודה רק על חלקושכתב ״  רש״י ד״ה והודה לאחד מהן, מלשון 

 ען שהיה שלו. בהאי חלק שטבחו בגניבה, אבל בחלקו השני טו

דלאו למימרא דאי הוי הרשב״א, כתב גמ׳, אי הכי אדתני סיפא וכו׳. ) כ

פשיט ליה דאפילו חמשה חצאי בקר הוי ניחא, דהא לבתר דהדר ביה ואמר 

ואפילו חמשה חצאי בקר, נמי הקשה לו מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא. 

בקר אלא, דלרבא קשיא דיוקא דרישא אדיוקא דסיפא, דאי נימא חמשה 

ולא חמשה חצאי בקר, תקשי רישא אמאי חייב, ואי נימא דאפילו חמשה 

חצאי בקר, תקשי סיפא אמאי פטור. ומשום הכי בעי מרב נחמן דלמא 

 אשכח פירוקא למתניתין.

 


דלא רש״י בד״ה דלא אכלי, פירש גמ׳, דלא אכלי בישרא דתורא. ) א

דנקט האי לישנא משום דדברי התורת חיים, דקדקתי טעמו של דבר. וביאר 

והשיטה (כא:), ובעוד מקומות. בעירובין תורה משולים לבשר, כדאיתא 

 , דכוונתו דלא שימש יפה בעינן ״הבקר״.ד״הראב פירש בשםמקובצת 

ואפילו ארבעה וחמשה הוה מחייב. ביאר תוס׳ ד״ה סיפא, בתוה״ד, ) ב

יב בד׳ וה׳ (אות מ), דאין כוונתם להוכיח מהא דמתחיהקובץ שיעורים 

דמוריש קנס, דהא טבחו לאחר מיתת אביו, ואינו שייך כלל לירושה. אלא 

כוונתם דאם משלם ד׳ וה׳, על כרחך דמעיקרא שילם הכפל, דהא תשלומי 

 ד׳ וה׳ אמר רחמנא ולא תשלומי ג׳ וד׳, וחזינן דאדם מוריש כפל לבניו.

כו׳. דהתם היינו טעמא משום דאותו דבר שהקנס יוצא ממנו ובא״ד, ) ג

אמאי הוצרכו להאי טעמא, הרי איכא למימר בחידושי הגרע״א, הקשה 

בפשיטות, דאף רבנן מודו לדרשה דר׳ שמעון ד״ונתן לאבי הנערה״ קאמר, 

דלא זיכתה תורה לאב אלא משעת נתינה. אלא דלרבנן העמדה בדין חשיב 

 ונתן, ולר׳ שמעון בעינן שיתן בפועל.

הפני יהושע, שעמד בדין. ביאר דמיירי הכא כולה מתניתין כבא״ד, ) ד

, דהא בסיפא איירי בטבח ומכר לאחר מיתת הכפלדהיינו עמד בדין על 

אביו. ובכפל מתחייב משום דעמד בדין, ובד׳ וה׳ מתחייב כיון דדידהו טבח. 

דקצת נראה דוחק פירוש זה, ״אמנם העיר, דלא יתיישב מה סיימו התוס׳ 

כאילו זכה ומוריש לבניו,  משום דאם מהני העמדה בדין לענין שיחשב

אמאי לא יהני אף לענין ד׳ וה׳״. דהרי יש לחלק טובא, דכיון דלא עמד בדין 

על הטביחה, מהיכי תיתי שיחשב כאילו זכה בד׳ וה׳, הא אכתי יכול 

 להודות ולהפטר.

הקובץ שיעורים דהבת לא היתה ראויה לזכות בו מעולם. ביאר בא״ד, ) ה

שהיא נערה אביה זוכה בה, ולית לה לעצמה ח״ב סימן יא אות ג), דבזמן (

כלל אפילו על הזמן שתיבגר, וכיון שכן, אף זכות תביעה לית לה ואין לה 

 כלום להוריש ליורשיה.

כיון דמסיפא דמתניתין התורת חיים, הקשה גמ׳, אמר ליה רב חביבי וכו׳. ) ו

דהשוחט חולין בעזרה בעי לאוכוחי, אמאי פתח בההיא דהשוחט טריפה. 

ץ, דבלאו האי רישא, איכא למימר דסברה מתניתין, דחולין שנשחטו ותיר

בעזרה לאו דאורייתא. וכיון דאיסורו רק מדרבנן, אף אי נימא דישנה 

 לשחיטה מתחילה ועד סוף, מכל מקום שפיר הוי דמריה כדאיתא להלן

(עמוד ב׳). אבל השתא דקתני לה בתר השוחט ונמצאת טריפה, דפטור בה 

ה שאינה ראויה, הוא הדין דחולין בעזרה הוי משום משום דהוי שחיט

שחיטה שאינה ראויה, ועל כרחך דהוא משום דחולין שנשחטו בעזרה 

 דאורייתא, ושפיר מוכח דאינה לשחיטה אלא לבסוף.

בחידושי אלמא משמע התם וכו׳. הקשה תוס׳ ד״ה  כי קמחייב, בסוה״ד, ) ז

ן דאירע קלקול במאי דמיא לההיא דפרה, דהתם כיורבי מאיר שמחה, 

הפוסל את הפרה, הוברר למפרע דלא הוי שחיטת פרה, ולהכי אינה 

מטמאה בגדים. אבל הכא לענין טובח ומוכר דאינו פסול בשחיטה, אלא דאי 

אפשר לחייבו ד׳ וה׳ משום דלאו דמריה קא טבח, הא מכל מקום יש לחייבו 

 על תחילת השחיטה, דאכתי דמריה הוי.

ונפקא מינה לענין המחשב בקדשים בתוה״ד,  רש״י ד״ה אינה לשחיטה,) ח

אמאי לא נקט עיקר הנפקותא המבוארת הפני יהושע, חוץ למקומם. הקשה 

(כט:) לענין שחט מקצת סימנים בחוץ וגמרן בפנים. ותירץ, דאתא בחולין 

 לאשמועינן דלאו דווקא לענין שחוטי חוץ נחלקו, אלא אף בכל מילי.

 


דכי היכא דהוי שחיטה לענין חולין בעזרה. רש״י ד״ה אהוא פורתא, ) ט

(בעמוד א׳) בלישנא קמא דאקשי כי קמחייב לעיל אמאי הפני יהושע, העיר 

לפרש הסלקא דעתין. וביאר, דבשלמא  אהוא פורתא, לא נצרך רש״י

ללישנא קמא איכא למימר דסברא פשוטה היא שיתחייב אהאי פורתא, דאי 

ד״ה (עא:) התוס׳ לעיל ק ליה דקני לה בשינוי, וכדהקשו לאו הכי תיפו

(שם), מכל מקום איכא למימר התוס׳ ואף דהוי שינוי גרוע וכדכתבו איסורי, 

דכיון דסתם גניבה הוי יאוש, קני לה מדרבנן בהאי שינוי גרוע ויאוש. אבל 

ללישנא בתרא דמאי דאסור מדרבנן לא חשבינן ליה לאו דמריה, הוא הדין 

י דמהני רק מדרבנן אינו מהני להחשיבו כלאו דמריה, ושפיר קשיא דשינו
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 ליה מהיכי תיתי דיתחייב אהאי פורתא.

ואי מדרבנן הוה חשיב שפיר דמריה. כתב תוס׳ ד״ה דאי, בתוה״ד, ) י

דיש לחלק, דדוקא בסוגיין לענין חולין בעזרה, אמרינן דאי איסורו הרש״ש, 

יה חוטא נשכר. אבל בההיא רק מדרבנן, חשיב דמריה כי היכי דלא יה

דשוחט לעבודה זרה, כיון דאוקמינן התם בשוחט על ידי אחר, לית ביה 

 משום חוטא נשכר, ואף מדרבנן לא חשיב דמריה.

כיון דאסרו חכמים בכל הנאות דאפילו קידש בו את האשה אינה בא״ד, ) יא

(ש״א פ״י), מדוע יואיל הא דבחולין בשערי יושר מקודשת וכו׳. הקשה 

אם עבר וקידש בהן מקודשת, הא כיון דלכתחילה אסור, לית ליה  בעזרה

הנאה ולאו דמריה הוא. ואף אי נימא דסגי בהאי הנאה דבדיעבד מהני, 

מכל מקום כיון דמסתמא האשה לא תתרצה להתקדש בהן, מהיכי תיתי 

שיחשב ממון משום חלות הקדושין. ומשום הכי ביאר, דאין כוונתם דמשום 

שיב ממון, אלא כוונתם להוכיח דמהא דבדיעבד קידושיו חלות הקידושין ח

קידושין, מוכרח, דרבנן לא אסרו את עצם ההנאה מהחפץ כבשאר איסורי 

הנאה דאורייתא, אלא הוי רק כאריא דרביע אגברא. אבל תקרובת עבודה 

זרה, דאף בדיעבד אין קידושיו קידושין, על כרחך דרבנן אסרוה בעצם, והוי 

ה דאורייתא דחשיבי לאו דמריה. [וכדבריו מבואר נמי כשאר איסורי הנא

 ].הר׳ ישעיה(עא:), בשם בשיטה מקובצת לעיל 

וכגון שהוזמו אחרונים תחילה וכו׳. כתב רש״י ד״ה והאחרונים משלמים, ) יב

שהוזמו האחרונים רש״י (כח. מדפי הרי״ף), דמאי דפירש הנמוקי יוסף 

לאו תחילת הזמה, דאילו  (עג:) דהכחשהלקמן תחילה, היינו לאביי דאמר 

לרבא דאמר הכחשה תחילת הזמה, אף אם קודם הוזמו עדי הגניבה, 

וממילא הוכחשו אף עדי הטביחה, שפיר יש לחייבם בכאשר זמם אם יוזמו 

כתב, דאף לרבא דאמר הכחשה תחילת הזמה, והפני יהושע לאחר מיכן. 

חשה, הכא לא יהני, משום דמאי דבטלה עדות הטביחה אינה משום הכ

 דהא אפשר דקושטא מסהדי דטבח, אלא דדידיה טבח.

ואהכי לא מחייבו אלא אעמנו רש״י ד״ה בטלה כל העדות, בתוה״ד, ) יג

(במתניתין), תיפוק ליה דלא הוי הכחשה דדלמא התוס׳ יו״ט הקשה . הייתם

ותירץ, דאיכא נפקא מינה בגוונא רש״י בד״ה והאחרונים. מכרו לו, וכדפירש 

זזה ידם מיד הבעלים, ומעולם לא מכרה לטובח, דבהכי דהעידו עדים דלא 

 מיפטר רק משום דלא הוי הזמה.

(סימן לח), דהא דהאחרונים הטור  כתבגמ׳, עד זומם חידוש הוא. ) יד

נאמנים, היינו משום דמעידים על גופן של העדים, והוי כאילו העידו עליהם 

ם לומר שהרגו את הנפש או שחללו שבת, והם הרי אינם נאמנים על עצמ

(פי״ח מעדות ה״ב), דאף דאמרינן הלחם משנה לא עשינו כך וכך. וכתב 

בגמ׳ דעד זומם חידוש הוא, הני מילי לרבא דאמר מכאן ולהבא הוא נפסל. 

אבל לאביי דקיימא לן כוותיה דלמפרע הוא נפסל, אין עד זומם חידוש. 

(שם) נראה, דאף לאביי חידוש הוא. וכתב הרמב״ם אמנם כתב, דמדברי 

(אות מג), דאף דחידוש הוא, מכל מקום סבר אביי דלא הקובץ שיעורים 

 אמרינן אין לך בו אלא חידושו, ובהא גופא פליג אדרבא.

דכיון דהוחזקו משקרים על אותה קרקע. תוס׳ ד״ה רבא אמר, בסוה״ד, ) טו

ענין עדות גניבה (אות מד), דכוונתם לחלק, דלהקובץ שיעורים ביאר 

וטביחה, טעמא משום עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, ומשום הכי לרבא 

אין לפוסלו על הגניבה. אבל בעדות חזקה דמכאן ולהבא הוא נפסל, 

ואבהתא, טעם פסולו אינו משום החידוש דעד זומם, אלא משום דחשדינן 

 ליה במשקר, ומשום הכי מן הראוי שלא לקבלם כלל.

דלא המנינהו רחמנא לך בו אלא משעת חידושו, בתוה״ד, תוס׳ ד״ה אין ) טז

(אות מה), הא מה דאינו נאמן אלא הקובץ שיעורים לחצאין. הקשה 

למפרע, נמי הוי לחצאין. ועוד הקשה, הא בחד גופא לא עבדינן פלגינן 

 דיבורא, וכיון דעל כרחך יש להאמינו לחציו, יש להאמינו אף על כולו.

אדרבה מה שהמזימין כשרים הוי חידוש. מבואר מדבריהם, בא״ד, ) יז

דבלאו חידושא דעד זומם, הוי אמינא דהוו כב׳ כתות המכחישות זו את זו, 

(סימן מא אות ו), הא עדים בתראי העמודי אור ואיפסלו תרווייהו. והקשה 

אינם מעידים כלל על המעשה, אלא רק על גוף העדים, ואמאי יחשב כתרי 

, דכיון דמעידים עמנו הייתם, ואותו שהעידו עליו לא היה ותרי. ותירץ

עמהם, ממילא נמשך מעדותם הכחשה לגוף המעשה, ושפיר דמי לתרי 

 ותרי. 

בשו״ת  ועוד נראה דקצת דמי האי מיגו למיגו במקום עדים. ביארבא״ד, ) יח

האם כוחו של המיגו בתוס׳,  (קמא סימן קלו), דנחלקו ב׳ התירוציםהגרע״א 

דמהני מדאורייתא, וכי היכי דבתרי ותרי אמרינן סלק עדותן  הוי כחזקה

ומוקמינן אחזקה, הוא הדין דמוקמינן אמיגו. או דלמא דמיגו הוי רק בירור 

והוכחה ולא עדיפי מעדים, ולא יועיל כלל במקום תרי ותרי, דהרי תרי 

(אות מט) ביאר, דנחלקו ב׳ התירוצים בביאור הדין ובקובץ שיעורים  כמאה.

י כמאה, דיש לפרשו, דלא מצינו חילוק בנאמנות בין תרי למאה, ואם דתר

כן, היכא דאית ליה נמי מיגו שפיר מהני. או דתרי הוי הבירור המבורר 

 ביותר ולא שייך טפי ממנו, וכיון דכן, אף מיגו לא יהני.
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