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        בבבבצג, צג, צג, צג,  .1
ָנה    ִמׁשְ

ִלים,     :ַהּגֹוֵזל ָאן ּכֵ   ֵעִצים ַוֲעׂשָ
ָגִדים  ָאן ּבְ ם ּכִ  -ֶצֶמר ַוֲעׂשָ ּלֵ ֵזָלהְמׁשַ ַעת ַהּגְ    .ׁשְ

  
ַזל ֶרת ְוָיְלָדה  :ּגָ ָרה ְמעּוּבֶ    ,ּפָ

ֵזז.  - ְטעּוָנה ּוְגָזָזּה ָרֵחל  ֵמי ָפָרה ָהעֹוֶמֶדת ֵליֵלד, ּוְדֵמי ָרֵחל ָהעֹוֶמֶדת ִליּגָ ם ּדְ ּלֵ   ְמׁשַ
  

ַזל ָרה ֶאְצלֹו ְוָיְלָדה,   :ּגָ ָרה ְוִנְתַעּבְ   ּפָ
ֵזָלה.  -ָרֵחל ְוִנְטֲעָנה ֶאְצלֹו ּוְגָזָזּה  ַעת ַהּגְ ׁשְ ם ּכִ ּלֵ   ְמׁשַ

  
ָלל:    ֶזה ַהּכְ
ְזָלנִ  ל ַהּגַ ֵזָלהּכָ ַעת ַהּגְ ׁשְ ִמין ּכִ ּלְ   .  ים ְמׁשַ

   

ָמָרא             ּגְ

   :ָאְמִרי
ִלים" ָאן ּכֵ   ִאין,  -  "ֵעִצים ַוֲעׂשָ

ן  יּפָ   לֹא.  - ׁשִ
  

ָגִדים" ָאן ּבְ   ִאין,  -  "ֶצֶמר ַוֲעׂשָ
ָנן    לֹא.  - ִליּבְ

  
  ּוְרִמיְנִהי 

ַזל" ן,     :ּגָ יּפָ   ֵעִצים ְוׁשִ
ָתן,    ֲאָבִנים ְוִסיתְּ

  ָנן, ֶצֶמר ְוִליּבְ 
הּו  ן ְוִנּקָ תָּ ׁשְ ֵזָלה - ּפִ ַעת ַהּגְ ׁשְ ם ּכִ ּלֵ   ! "ְמׁשַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

אֹוַרְייָתא יּנּוי ּדְ ן ׁשִ ּכֵ ָהְדָרא, ְוָכל ׁשֶ ַנן ּדְ ַרּבָ יּנּוי ּדְ יָדן ָקָתֵני ׁשִ א ּדִ ּנָ    .ּתַ
ִלים" ָאן ּכֵ ין, ּוַמאי ִניְנהּו? ְנָס  -  "ֵעִצים ַוֲעׂשָ ֵעִצים ְמׁשּוּפִ    ,ִריםּבְ
ֵליף ְלהוּ ּדְ  ֵעי ְמׁשַ ִאי ּבָ יָתא הּוא, ּדְ ֲהַדר ִלְבִרּיָ יּנּוי ּדַ    .ׁשִ
ָגִדים" ָאן ּבְ ֶצֶמר ָטוּוי,  -  "ֶצֶמר ַוֲעׂשָ   ּבְ
ֵעי ָסַתר ֵליּה, ּדְ  ִאי ּבָ יָתא הּוא, ּדְ ָהַדר ִלְבִרּיָ יּנּוי ּדְ   ׁשִ
אֹוַרְייָתא" יּנּוי ּדְ ן ׁשִ ּכֵ   . "ְוָכל ׁשֶ

א ּבָ  ּנָ ַנן לֹא ָקָתֵניְוּתַ ַרּבָ יּנּוי ּדְ אֹוַרְייָתא ָקָתֵני, ְוׁשִ יּנּוי ּדְ    .ָרא, ׁשִ
  

י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
אֹוַרְייָתא ָקָתֵני,  יּנּוי ּדְ יָדן ַנִמי ׁשִ א ּדִ ּנָ   ּתַ

ִלים" ָאן ּכֵ ן.  -  "ֵעִצים ַוֲעׂשָ יּפָ ַהְיינּו ׁשִ   ּבּוָכאֵני, ּדְ
ָגִדים" ָאן ּבְ יּנּוי ַנְמֵט  -  "ֶצֶמר ַוֲעׂשָ ַהְיינּו ׁשִ    .לֹא ָהַדרּדְ י, ּדְ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. משלם כשעת הגוזל עצים
הגזילה. דמי עצים וצמר ואין 
חייב להחזיר לו כלים דקני 

   בשינוי:
. ודמי רחל הטעונה ליגזז

והעודף ששוה עכשיו הולד 
יותר שלו הוא דקננהו והגיזה 

בשינוי: גמ' שפוי שייך בעצים 
וסתיתה באבנים ושניהן לשון 
 תיקון שמתקנן ומחליקן:

   . מן הנעורת:ונקהו
. ומתניתין משלם כשעת הגזלה

אמאי נקט כלים ובגדים הא 
אינו חוקקם עד שישפם תחלה 
וכן צמר מלבנו תחילה ואחרי כן 
טווהו ומשעת שפוי וליבון קנה 

   לי כולי האי:מיד ולמה 
  

ה''ג אמר אביי תנא דידן תני 
. עצים ועשאן כלים שינוי דרבנן

   בעצים משופים ומאי נינהו כו':
. כלומר וכ''ש שינוי דאורייתא

להכי נקט כלים לאשמועינן 
דהני עצים דקתני בנסרים 
משופים עסקינן ועשאן תיבות 
וקתדראות דהוי שינוי קל 
שחוזר לברייתו דאי בעי משליף 

תק הנסרים זו מזו והרי הן ומנ
נסרים כבתחילה ואפי' הכי קני 
וכ''ש עצים ושיפן דהוי שינוי 
גמור ומדאורייתא קני כדאמר 
במרובה (לעיל דף סו.) שינוי 
קונה כתיבא ותנינא והשיב את 
הגזלה מה תלמוד לומר אשר 
גזל אם כעין שגזל יחזיר ואם 

   לאו דמי בעלמא בעי לשלומי:
להכי לא . צמר ועשאן בגדים

נקט ליבנו דלא מבעי' צמר 
וליבנו דשינוי שאין חוזר הוא 
אלא אפילו גזל צמר טווי וארגו 
דהדר לברייתו דאי בעי סתר לה 
והוי חוטין כמעיקרא אפי' הכי 

   קני:
. דלא הדר נמי שינוי דאורייתא

קתני דקני אבל שינוי דרבנן לא 
קני ודקשיא לך משיפוי וליבון 

ם למה הוא דקנה וכלים ובגדי
   לי הכי נמי קאמר:

. לכתוש דהיינו כלים בוכאני
   שיפן וליכא חקיקה:

. פלטי''ר בלע''ז בגדים נמטי
דאין מלבנים אותו הצמר אבל 

   היכא דלבנן קנייה:
. אין הצמר חוזר עוד נמטי

לברייתו להיות כל נימא ונימא 
  בפני עצמה:
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        צג, בצג, בצג, בצג, ב .2
ַזל"[  ן,     :ּגָ יּפָ   ֵעִצים ְוׁשִ

ָתן,    ֲאָבִנים ְוִסיתְּ
ָנן,    ֶצֶמר ְוִליּבְ

הּו  ן ְוִנּקָ תָּ ׁשְ ֵזָלה - ּפִ ַעת ַהּגְ ׁשְ ם ּכִ ּלֵ   ]."ְמׁשַ
  

יּנּוי   ?!ְוִליּבּון ִמי ָהֵוי ׁשִ
   :ּוְרִמיְנִהי

יק ִליתְּ " ָבעֹו לֹא ִהְסּפִ ּצְ טּור,  -נֹו לֹו ַעד ׁשֶ   ּפָ
נֹו ְולֹא ְצָבעֹו  יב –ִלּבְ   ! "ַחּיָ

   
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י  - ָהא  ְמעֹון, ַרּבִ   ׁשִ
ַנן –ָהא     .ַרּבָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָזזֹו, ְטָוואֹו ַוֲאָרגֹו "   ֵאין ִמְצָטֵרף.  -ּגְ
נוֹ  י  - ִלּבְ ְמעֹוןַרּבִ   ָטֵרף. אֹוֵמר: ֵאין ִמְצ  ׁשִ

  . "אֹוְמִרים: ִמְצָטֵרף ֲחָכִמיםוַ 
  

  ָאַמר:  ָרָבא
י  -ָהא ְוָהא  ְמעֹון, ַרּבִ   ׁשִ

ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ
ֵציּה ַנּפּוֵצי,  - ָהא  ַנּפְ   ּדְ
ַסְרֵקיּה ַסרּוֵקי. - ָהא     ּדְ

  
י  ר ָאִביןַרּבִ יא ּבַ   ָאַמר:  ִחּיָ
וֵריּה ַחּוּוֵרי,  - ָהא  ַחּוְ   ּדְ
ַכְבֵריּה  - ָהא  ְברּוֵייּדְ    .ּכַ

  
  

א ֵיׁש לֹוַמר ֶצַבע לְ  ּתָ י ָהׁשְ ְמעֹון ָלא ָהֵוי ַרּבִ יּנּויׁשִ יּנּוי? - ׁשִ    !ִליּבּון ָהֵוי ׁשִ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ַזז ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ּוְצָבעֹו, "   ּגָ

  ִראׁשֹון ִראׁשֹון ּוְטָוואֹו, 
   .ֵאין ִמְצָטֵרף -ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַוֲאָרגֹו 

י  ְמ ַרּבִ ן ְיהּוָדהׁשִ ּום  עֹון ּבֶ י אֹוֵמר ִמׁשּ ְמעֹוןַרּבִ   : ׁשִ
  ! "ְצָבעֹו ִמְצָטֵרף

  
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
א  - ָהא  יּבָ ַנן ַאּלִ י ּדְ ַרּבָ ְמעֹון, ַרּבִ   ׁשִ
י  - ָהא  א ַרּבִ יּבָ ן ְיהּוָדה ַאּלִ ְמעֹון ּבֶ י ּדְ ׁשִ ְמעֹון. ַרּבִ   ׁשִ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ַנן ֲעֵליּה ְלעֹוָלם לֹא ּפְ  י ּדְ  ִליִגי ַרּבָ ן ְיהּוָדה, ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
אֵני ֶצַבע הֹוִאיל ְוָיכֹול ְלַהֲעִבירֹו ַעל ְיֵדי ָצפֹון.    ְוׁשָ

טּור" :ְוִכי ָקָתֵני ָהָתם ָבעֹו ּפָ ּצְ נֹו לֹו ַעד ׁשֶ יק ִליתְּ   , "לֹא ִהְסּפִ
ִדְבֵרי ַהּכֹ  ָקָלא ִאיָלן  לְואֹוִקיְמָנא ּכְ א ָעַבר.  לֹ ּדְ ּבְ

  רש"י
. לראשית הגז לא הספיק ליתנו
   לכהן עד שבצעו:

. דקנייה בשינוי ודמים נמי רפטו
לא משלם דלאו גזל גמור הוא 

   דלא מטא לידיה:
. דתנן בשחיטת אין מצטרף

חולין חמש רחלות גוזזות כל 
אחת מנה ופרס חייבות 
בראשית הגז וראשית הגז מהו 
הגוזז רחל לאחר שגזזה נותן מן 
הגיזה לכהן לפי מה שירצה 
ובלבד שתהא נתינה חשובה 

ת וצבעה וכן וקתני דאם גזז אח
שניה וכן שלישית אין מצטרפות 
למנה ופרס להתחייב דקננהו 

   בשינוי:
. ביד ירפי''ר בלע''ז ולא נפציה

   הוי שינוי כולי האי:
   . במסרק:סרקיה
   . בגפרית להתלבן יפה:דכבריה

. לבד או גזז ראשון ראשון וצבעו
שגזז ראשון ראשון וטוואו וכל 

   שעה כשהוא גוזז היה משנהו:
. שיו''ן אבל ליבון לא הדר ןצפו

   לברייתו:
   . דומה לתכלת:קלא אילן
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        צד, אצד, אצד, אצד, א    ----    צג, בצג, בצג, בצג, ב .3
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

י  ן ְיהּוָדהַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    ,ׁשִ
אי ּמַ    ,ּוֵבית ׁשַ

י  ן ַיֲעקֹ ְוַרּבִ    ,בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
י  ן ֶאְלָעָזרְוַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    ,ׁשִ
י  ָמֵעאל, ְוַרּבִ   ִיׁשְ

ְמקֹומֹו עֹוֵמד.  יּנּוי ּבִ הּו ְסִביָרא ְלהּו: ׁשִ   ּכּוּלְ
  
י " ן ְיהּוָדהׁשִ ַרּבִ ֲאָמַרן.  - "ְמעֹון ּבֶ   ָהא ּדַ
  
אי" ּמַ ית ׁשַ   ַמאי ִהיא?  -  "ּבֵ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָאן סֹוֶלת,     ָנַתן ָלּה " ֶאְתָנָנּה ַוֲעׂשָ ין ּבְ   ִחטִּ

ֶמן,  ָאן ׁשֶ   ֵזיִתים ַוֲעׂשָ
ָאן ַיִין   , "ֲעָנִבים ַוֲעׂשָ

ֵני ֲחָדא    "ָאסּור" :ּתָ
ר" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ    . "מּותָּ

  , ַרב יֹוֵסףְוָאַמר 
ֵני    צד,א ֵמ ^ ּגּוְריֹוןּתָ   : ַאְסּפֹוַרקּדְ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְסִרין,  ּבֵ
לוּ  יִרין ֵבית ִהּלֵ    ."ַמתִּ
  

איּדְ ַמאי ַטְעֵמיּה  ּמַ ית ׁשַ    ?ּבֵ
  

ֵניֶהם"" :ָאַמר ְקָרא ם ׁשְ יּנּוֵייֶהם.  - (דברים כג, יט) 275ּגַ   ְלַרּבֹות ׁשִ
  

ל?    ּוֵבית ִהּלֵ
  

יּנּוֵייֶהם.  - (דברים כג, יט) "ֵהם" :ְקָרא ָאַמר   ְולֹא ׁשִ
  

אי ּמַ    ,ּוֵבית ׁשַ
ִתיב   ! "ֵהם" :ָהא ּכְ

  
ֵעי ֵליּה ֵהם   ְולֹא ְוָלדֹוֵתיֶהם.  ,ַההּוא ִמיּבָ

  
ל?    ּוֵבית ִהּלֵ

  
ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ י ׁשָ ְרּתֵ יּנּוֵייֶהם,  "ֵהם"    :ּתַ   ְולֹא ׁשִ

  .ְולֹא ְוָלדֹוֵתיֶהם - "ֵהם"
  
ל ַנִמיוּ     ,ֵבית ִהּלֵ

ם" :ָהְכִתיב   ! "ּגַ
  

ם" ָיא. "ּגַ ל ַקׁשְ    ְלֵבית ִהּלֵ
  
י " ן ַיֲעקֹ ַרּבִ    ?ַמאי ִהיא - "בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
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ית ה  ֶלב ּבֵ י תֹוֲעַבת ה 'לֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ֵניֶהם 'ֱאלֶֹהיָך ְלָכל ֶנֶדר ּכִ ם ׁשְ   ֱאלֶֹהיָך ּגַ

  רש"י
. אין זז מרשות במקומו עומד

בעלים הראשונים ואפילו 
   נשתנה:

  . למזבח:אסור
   . שם מקום:מאספורק
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י " ן ַיֲעקֹ ַרּבִ   אֹוֵמר:  בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ּה ַוֲאָפָאּה ְוִהְפִריׁש ִמּמֶ  ין, ְטָחָנּה, ָלׁשָ ל ִחטִּ ַזל ְסָאה ׁשֶ ּגָ ה, ֲהֵרי ׁשֶ ה ַחּלָ   ּנָ

יַצד ְמָבֵרְך?    ּכֵ
א ְמָנֵאץ,    ֵאין ֶזה ְמָבֵרְך ֶאּלָ

ֵרְך ִנֵאץ ה'""בֹ ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר:  276ֵצַע ּבֵ
   ."(תהלים י, ג) 

  
י " ן ֶאְלָעָזרַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    ?ַמאי ִהיא - "ׁשִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָלל ֶזה ָאַמר" י  ּכְ ן ֶאְלָעָזרַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ַב  ל ׁשֶ ְזָלן ּכָ יַח ּגַ ּבִ ִהׁשְ   ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה,  -ח ׁשֶ
ְבחֹו,  - ָרָצה    נֹוֵטל ׁשִ

ָך ְלָפֶניָך" :ָרָצה אֹוֵמר לוֹ  ּלְ   . ""ֲהֵרי ׁשֶ
  

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
   :ָהִכי ָקָאַמר
יָחּה  ּבִ ְבחוֹ נֹוֵטל  -ִהׁשְ   . ׁשִ

ַחׁש  ָך ְלָפ  :אֹוֵמר לוֹ  - ּכָ ּלְ   , ֶניָך""ֲהֵרי ׁשֶ
ְמקֹומֹו עֹוֵמד. ּדְ  יּנּוי ּבִ   ׁשִ
  

   ,ִאי ָהִכי
יַח ַנִמי ּבִ     !ֲאִפיּלּו ִהׁשְ

  
ִבים. :ָאְמִרי ָ ַנת ַהׁשּ ֵני ַתּקָ    ִמּפְ

  
י " ָמֵעאלַרּבִ    ?ַמאי ִהיא -  "ִיׁשְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָאה" ָמה.  :ִמְצַות ּפֵ   ְלַהְפִריׁש ִמן ַהּקָ

ָמה    ִריׁש ִמן ָהעֹוָמִרים, ַמְפ  - לֹא ִהְפִריׁש ִמן ַהּקָ
ּלא ֵמְרחֹו,  -לֹא ִהְפִריׁש ִמן ָהעֹוָמִרים  ִרי ַעד ׁשֶ   ַמְפִריׁש ִמן ַהּכְ

ר ְו נֹוֵתן לֹו.  -ֵמְרחֹו  ֵ   ְמַעׂשּ
ּום  י ִמׁשּ ָמֵעאלַרּבִ   ָאְמרּו:  ִיׁשְ

ה ְונֹוֵתן לוֹ    . "ַאף ַמְפִריׁש ִמן ָהִעיסָּ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ
אי? ּמַ ית ׁשַ ּבֵ מּוִעיַנן ּכְ ֵאי ְלַאׁשְ ּנָ ל ָהֵני ּתַ ל ּכָ    !ִאיְכּפַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָדָבר ֶזה. ל ּבְ אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ   ָהִכי ָקָאְמִרי: לֹא ֶנְחְלקּו ּבֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
אי?    ִמּמַ

אן לֹא ָקָאַמר  ְלָמא ַעד ּכָ י ּדִ ן ְיהּוָדה ָהָתם ֶאלָּ ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ֶצַבע, הֹוִאיל ְוָיכֹול ְלַהֲעִבירֹו ַעל ְיֵדי ָצפֹון. ׁשִ   א ּבְ
ִאיְמִאיס.  ּום ּדְ , ִמׁשּ בֹוהַּ א ַלּגָ אי ָהָתם ֶאּלָ ּמַ ית ׁשַ אן לֹא ָקָאְמִרי ּבֵ   ְוַעד ּכָ

אן לֹא ָקָאַמר  י ְוַעד ּכָ ן ַיֲעקֹ ַרּבִ ֲהוָ ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ּום ּדַ ָרָכה, ִמׁשּ א ְלִעְנַין ּבְ ֲעֵביָרהה ֵליּה ִמְצָוה ַהּבָ ב ָהָתם ֶאּלָ   . ָאה ּבַ
אן לֹא ָקָאַמר  י ְוַעד ּכָ ָהַדר. ַרּבִ ה ּדְ ַהְכָחׁשָ א ּבְ ן ֶאְלָעָזר ָהָתם ֶאּלָ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
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ל ָרׁשָ   י ִהּלֵ ֵרְך ִנֵאץ הּכִ ֲאַות ַנְפׁשֹו ּובֵֹצַע ּבֵ   'ע ַעל ּתַ

  רש"י
. גוזל ומברך בוצע כמו בוצע ברך

  כל בוצע בצע (משלי א):
. איירי בשבחה מאי קאמר

והאי וקתני הרי שלך לפניך 
לישנא לא שייך למימר אלא 
בדבר שכיחש מקדמותו שאמר 

   לו טלנו כמות שהוא כחוש:
. מצות פאה להפריש מן הקמה

דכתיב לא תכלה פאת שדך 
   לקצור (ויקרא יט):

. מחליק את הכרי ברחת מרחו
ומירוח הוי גמר מלאכה למעשר 
הלכך מעשר כל מעשרותיו 
תחלה ואחר כך נותן לו פאה 

עני שאילו היה  כדי שלא יפסיד
נותנו קודם מירוח אע''פ שעני 
מצרף לקט שכחה ופאה הרבה 
ועושה מהן כרי פטור מן 
המעשר שהרי הפקר הוא אבל 
עכשיו שנתמרח ביד בעל הבית 
נתחייב במעשר דהכי אמרינן 
במסכת ברכות (דף מ:) לקט 
שכחה ופאה שעשאן בגורן 

  הוקבעו:
. פאה אם אף מפריש מן העיסה

ואילו לת''ק מן לא נתנה כבר 
העיסה לא דקנייה בשינוי והוי 
ממון שאין לו תובעים דעד 
השתא דישה לאו שינוי הוא 

   דאוכל הוא כמו שהיה:
. טרחו ועמלו איכפל תנאי
   ונתקבצו לכך:

. מפטמו וחוזר בהכחשה דהדר
  לקדמותו:
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אן לֹא ָקָאַמר  י ְוַעד ּכָ ָאה, ַרּבִ א ְלִעְנַין ּפֵ ָמֵעאל ָהָתם ֶאּלָ   ִיׁשְ
ְכִתיב:  ּום ּדִ ֲעזֹ ִמׁשּ    .ְיֵתיָרא )(ויקרא יט, י  277ב""תַּ

  
יּה  יָמא, ִליְגַמר ִמיּנֵ אֵני -ְוִכי ּתֵ ים ׁשָ נֹות ֲעִנּיִ   !ַמּתְ

  
ְדָבֵעי  י ּכִ   יֹוָנָתן, ַרּבִ

ָבֵעי  י ּדְ   : יֹוָנָתןַרּבִ
י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ָמֵעאל? ַרּבִ   ִיׁשְ

יּנּוי ֵאינֹו קֹוֶנה,  ָקָסַבר ׁשִ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָעְלָמא ָקָסַבר י :ּבְ ְכִתיבׁשִ ּום ּדִ ֲעזֹ  :ּנּוי קֹוֶנה, ְוָהָכא ִמׁשּ   .ְיֵתיָרא ב""תַּ
  

ְמֵצי לֹוַמר    :ְוִאם ּתִ
י ּדְ ַטֲעָמא  ָקָסַברַרּבִ ּום ּדְ ָמֵעאל ִמׁשּ יּנּוי ֵאינֹו קֹוֶנה" :ִיׁשְ ֲעזֹ  - " ׁשִ ה ִלי?  ב""תַּ ְכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ   ְיֵתיָרא ּדִ

  
ַנן :ְותוּ  ֲעזֹ  ,ְלַרּבָ ה ִלי? ְיֵתיָר  ב""תַּ ְכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ   א ּדִ

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ִמּבָ

ים ַלּבֹ" ּכִ ְרמֹו, ְוִהׁשְ ְפִקיר ּכַ    ,ֶקר, ּוְבָצרוֹ ַהּמַ
יב  ְכָחה ּוְבֵפָאה,  -ַחּיָ ֶפֶרט ּוְבעֹוְללֹות ּוְבׁשִ   ּבְ

טּור וּ  ר -ּפָ ֲעׂשֵ    ."ִמן ַהּמַ
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ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ה  ר ּתַ ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ְרְמָך לֹא ְתַלּקֵ   ֱאלֵֹהיֶכם 'ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ּכַ

  רש"י
. בקדושים תהיו תעזוב יתירא

כתיב לא תכלה פאת שדך 
כתיב לא לקצור ובשור או כשב 

תכלה פאת שדך בקוצרך תרי 
קראי תעזוב אותו למה לי שמע 
מינה לאתויי שינוי דלא קני 

   הכא:
. הא תעזוב יתירא למה לי

בעלמא נמי לא קני שינוי: ה''ג 
ותו לרבנן תעזוב יתירא למה 

   לי:
. קודם המפקיר והשכים לבקר

שיבאו עניים לבצרה שיזכו 
   בהפקר אם היו קודמין:

   לקט בקמה:. בכרם ופרט
. דאע''ג דהפקר חייב בפרט כו'

פטור מכולם דכתיב ארצך שדך 
וכרמך מהני תעזוב יתירא 
למעוטי כי האי גוונא דלא הוי 
הפקר לפטור ואע''ג שפטור מן 
המעשר ובכל הני כתיב תעזוב 
יתירא בקדושים כתיב כרמך לא 
תעולל ופרט כו' ובמשנה תורה 
(כד) כתיב כי תבצור כרמך לא 

וכן לא תפאר אחריך תעולל 
דהיינו פרט תפאר אישקוביי''ר 
ופאה נמי מהכא משמע דתנא 
דבי ר' ישמעאל (חולין דף קלא.) 
שלא תטול תפארתו ממנו 
שכחה כתיב במשנה תורה (שם) 
לא תשוב לקחתו וגו' ובאילן 
כתיב לא תפאר אחריך ואמר 
מר בפרק י' דחולין (שם) אחריך 
זו שכחה ולא בעי למיהדר 

אילן לגר ליתום אלא ומכתב ב
לא תפאר אחריך ואנא ידענא 
דלעניים הוא כדאשכחן בעמרים 
אבל במעשר לא כתיב תעזוב 

  יתירא:
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        בבבב- - - - צד, אצד, אצד, אצד, א .4
מוּ ָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ֵאלׁשְ

י ֲהָלָכה כְּ  ן ֶאְלָעָזר. ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
  

מּוֵאל ָהִכי?    !ּוִמי ָאַמר ׁשְ
מּוֵאלְוָהָאַמר  א ִלְנָזִקין. ׁשְ ְזָלן ֶאּלָ ב ְולֹא ַלּגַ ּנָ ִמין לֹא ַלּגַ   : ֵאין ׁשָ

ָלָמא ְלָרָבא,  ׁשְ י ָקָאַמר ּדְ ּבִ י ָאַמר: ּכִ ַה ַרּבִ ן ֶאְלָעָזר ָהָתם ּבְ ְמעֹון ּבֶ ָהַדר, ׁשִ ה ּדְ   ְכָחׁשָ
ָיא,    ָלא ַקׁשְ

י ָקָאַמר י ֲהָלָכה כְּ " :ּכִ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ָהַדר, ּדְ ׁשִ ה ּדְ ַהְכָחׁשָ ְמקֹומֹו עֹוֵמד, ּבְ יּנּוי ּבִ   ׁשִ
ַהְכָחׁשָ  א ִלְנָזִקין ּבְ ְזָלן ֶאּלָ ב ְולֹא ַלּגַ ּנָ ִמין לֹא ַלּגַ מּוֵאל ָהָתם: ֵאין ׁשָ   לֹא ָהַדר. ּדְ ה ְוִכי ָקָאַמר ׁשְ

ֵיי,  א ְלַאּבַ י ָקָאַמר ּדְ ֶאּלָ י ָאַמר: ּכִ ָלא ָהַדר ָקָאַמרַרּבִ ה ּדְ ַהְכָחׁשָ ן ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ּבֶ א ְלֵמיַמר -  ׁשִ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

ֵיי ַמְתֵני ָהִכי:    ַאּבַ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    :  ׁשְ

יָאְמרּו ֲהָלָכה כְּ    צד,ב ְמעוֹ  ַרּבִ ן ֶאְלָעָזר, ׁשִ   ן ּבֶ
   .ְוֵליּה לֹא ְסִביָרא ֵליּה 

  
  
  

  רש"י
. בפרק ראשון (דף יא.) אין שמין

גבי בעלים מטפלין בנבילה אמר 
שמואל דלנזקין הוא דשמין את 
הנבילה לניזק ומוסיף עליה 
מזיק עד שמשלים לו נזקו אבל 

נטלו בהמה ומתה או גנב וגזלן ש
כחשה אין שמין את הנבילה 
אלא שלהם תהא והם ישלמו 

   בהמה מעליא אלמא שינוי קני:
. לעיל פלוגתא דאביי ורבא

   בשמעתין:
. כגון מתה בהכחשה דלא הדר

  או נשברה רגלה:
אמרו הלכה כרבי שמעון בן 

. כלומר הכי אמר שמואל אלעזר
יש שאומר הלכה כרבי שמעון בן 

  לא סבירא ליה: אלעזר וליה



  ""ַהּגֹוֵזל ֵעִצים –מסכת בבא קמא פרק ט' 
           

475

        צד, בצד, בצד, בצד, ב .5
י  ָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י  ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ֵעיֶניָה,  ית חֹוֶזֶרת ּבְ ּנֵ ּתַ ׁשְ ֵזיָלה ַהּנִ ַבר ּתֹוָרה ּגְ   ּדְ
ֱאַמר:  ּנֶ ָזל"ׁשֶ ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ   ל ָמקֹום. ִמכָּ  - (ויקרא ה, כג)  278"ְוֵהׁשִ

  

ָנֵתנּו! ְוִאם ּתֹ   אַמר: ִמׁשְ
  

ִבים.  ָ ַנת ַהׁשּ ּקָ ּום ּתַ   ִמׁשּ
  

י  ּוִמי ָאַמר    ?!יֹוָחָנן ָהִכיַרּבִ
י ְוָהָאַמר    : יֹוָחָנןַרּבִ

ְסַתם  ָנהֲהָלָכה ּכִ   , ִמׁשְ
   :ּוְתַנן

ָבעֹו " ּצְ נֹו לֹו, ַעד ׁשֶ יק ִליתְּ טּור –לֹא ִהְסּפִ   ! "ּפָ
  

ַנן ָאַמר ְלהּו ַהה ַרּבָ י וְ ּוא ִמּדְ ֵמיּה:  בַיֲעקֹ ַרּבִ   ׁשְ
יּה  א ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ י ּדְ ְלִדיִדי ִמּפָ   יֹוָחָנן, ַרּבִ

גֹון יתֹו.   :ּכְ יּנּוי ַהחֹוֵזר ִלְבִרּיָ ֲהָוה ֵליּה ׁשִ ִלים, ּדַ ָאן ּכֵ ין ַוֲעׂשָ ַזל ֵעִצים ְמׁשּוּפִ ּגָ   ׁשֶ
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ר ָע   ק ֲאׁשֶ ָזל אֹו ֶאת ָהעֹׁשֶ ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהׁשִ י ֶיֱחָטא ְוָאׁשֵ ר ָמָצאְוָהָיה ּכִ ר ָהְפַקד ִאּתֹו אֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה ֲאׁשֶ דֹון ֲאׁשֶ ּקָ ק אֹו ֶאת ַהּפִ   ׁשָ

  רש"י
. אע''פ שנשתנה הנשתנית

חוזרת בעיניה כמות שהיא 
עכשיו ואפי' השביחה דשינוי לא 

   קני:
. דקתני דלא וא''ת משנתנו

משלם כלים אלא דמי עצים 
   אלמא קני בשינוי:
. לגמרי והכא עד שצבעו פטור

תקנת השבים אינה ואפי' הכי 
   קני בשינוי:

 מתניתין מוקי לה רבי יוחנן
. משום בגוזל עצים משופים כו'

הכי קאמר רבי יוחנן דטעמא 
משום תקנת השבים הוא דשינוי 

  כי האי לאו שינוי הוא:
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        צה, אצה, אצה, אצה, א    ––––    צד, בצד, בצד, בצד, ב .6
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶהְחִזירּו ַהּגַ " ית ׁשֶ ִרּבִ ִלין ֵמֶהן,  -ְזָלִנין ּוַמְלֵוי ּבְ   ֵאין ְמַקּבְ
ל ֵמֶהן     ."ֵאין רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ  - ְוַהְמַקּבֵ

  
י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ

ֵנית  י ִנׁשְ יֵמי ַרּבִ ָנהּבִ   זֹו.  ִמׁשְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ׁש ַלֲעׂשוֹ " ּקֵ ּבִ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ׁשּוָבה, ַמֲעׂשֶ   ת תְּ

ָך!  ּלְ ׁשּוָבה, ֲאִפיּלּו ַאְבֵנט ֵאינֹו ׁשֶ ה תְּ ה עֹוׂשֶ ּתֹו: ֵריָקה, ִאם ַאתָּ   ָאְמָרה לֹו ִאׁשְ
ׁשּוָבה.  ה תְּ   ְוִנְמַנע ְולֹא ָעׂשָ

ֶהְחִזירּו  ּיֹות ׁשֶ ְזָלִנין ּוַמְלֵוי ִרּבִ ָעה ָאְמרּו: ַהּגַ אֹוָתּה ׁשָ ִלין ֵמֶהם,  -ּבְ   ֵאין ְמַקּבְ
ל ֵמֶהם ְוַה    . "ֵאין רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ  -ְמַקּבֵ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ית, " ל ִרּבִ יַח ָלֶהם ֲאִביֶהם ָמעֹות ׁשֶ   ִהּנִ
ית  ֵהן ִרּבִ ֵהן, יֹוְדִעין ׁשֶ י ׁשֶ יִבין ְלַהֲחִזיר -ַאף ַעל ּפִ   . "ֵאין ַחּיָ

   ,לֹאּדְ הּוא  -ִאיְנהּו 
יב ְלַהֲחִזיר - ָהא ֲאִביֶהם     !ַחּיָ

  
ִדין הּוא  יב ְלַהֲחִזיר,  -ֲאִביֶהם ַנִמי ּדַ ּבְ   ֵאינֹו ַחּיָ

ֵעי ְלִמְתֵני ֵסיָפא ָקא ּבָ ּום ּדְ ִדיְדהּו ִמׁשּ ָקָתֵני ּבְ    :ְוָהא ּדְ
ים " ָבר ַהְמסּוּיָ ית ְוָכל ּדָ ָרה ְוַטּלִ יַח ָלֶהם ֲאִביֶהם ּפָ יִבין ְלַהֲחִזיר - ִהּנִ    ,ַחּיָ

ֵני ְכבֹוד ֲאִביֶהם    ,"ִמּפְ
ִדיְדהוּ ּתְ  א ַנִמי ּבְ    .ָנא ֵריׁשָ
  
ֵני ְכבֹוד ֲאִביֶהם"וּ  יִבין ְלַהֲחִזיר? "ִמּפְ    !ַחּיָ

אן:  ָך לֹא ָתאֹ ִאְקִרי ּכָ יא ְבַעּמְ 279ר""ְוָנׂשִ
ךָ  -  (שמות כב, כז)  ה ַעּמְ ה ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֶ    !ּבְ

  
ַדֲאַמר  ְנָחסּכְ    :ַרב ּפִ

ׁשּוָבה,  ה ּתְ ָעׂשָ ׁשֶ   ּבְ
ָע  ׁשֶ ׁשּוָבה. ָהָכא ַנִמי ּבְ ה ּתְ   ׂשָ

  
ׁשּוָבה"ִאי  ה ּתְ ֵעי ֵליּה ְלַאֲהדּוֵרי! -" ָעׂשָ יּה? ִאיּבָ ּבֵ ֵעי ּגַ   ַמאי ּבָ

  
ת.  ּמֵ יק ְלַהֲחִזיר ַעד ׁשֶ ּלא ִהְסּפִ   ׁשֶ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

בּו ַמֲחִזיִרין" ּגָ י ׁשֶ ית ַאף ַעל ּפִ ִרּבִ ְזָלִנים ּוַמְלֵוי ּבְ   . "ַהּגַ
ְזָלִנין" ּגָ ַמאי  "ּגַ א?  בּו""ׁשֶ   ִאיּכָ

זּול  זּול –ִאי ּגְ    !ּגְ
זּול  זּול - ְוִאי לֹא ּגְ    !לֹא ּגְ

  
א ֵאיָמא ְזָלִנין, ּוַמאי ִניהוּ  :ֶאּלָ בּו ַמֲחִזיִרין!  ?ַהּגַ ּגָ י ׁשֶ ּיֹות, ַאף ַעל ּפִ   ַמְלֵוי ִרּבִ

  
ִלין ֵמֶהם.    ָאְמִרי: ַמֲחִזיִרין ְוֵאין ְמַקּבְ

  
ה ַמֲחִזיִרין?  א ָלּמָ   ֶאּלָ
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ָך לֹא ָתאֹר  יא ְבַעּמְ ל ְוָנׂשִ   ֱאלִֹהים לֹא ְתַקּלֵ

  רש"י
. אין רוח חכמים נוחה הימנו

אין רוח חכמה וחסידות 
   בקרבו:

. דכתיב אין חייבין להחזיר
והשיב את הגזלה אשר גזל והני 
לא גזול מידי דקנינהו בשינוי 

רשות יורש  רשות וקסבר
   כרשות לוקח דמי:

. דבר הניכר לרבים זו המסויים
היא שגזל פלוני והניחה 

   ליורשיו:
. וזה לא בעושה מעשה עמך

עשה מעשה עמו ואינן חייבין 
   בכבודו:

. בחומר בקודש (חגיגה רב פנחס
   כו.):

. ואמאי קרי ואי לא גזול לא גזול
   להו גזלנין:

. וכל שכן לא גבו אע''פ שגבו
  עינא שטרא:דמקר
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ַמִים.    ָלֵצאת ְיֵדי ׁשָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִאין, " ּבָ ה,  - ְוַהּמֹוְכִסיןָהרֹוִעים, ְוַהּגַ ׁשּוָבָתן ָקׁשָ   תְּ

יִרין ּכִ   ! "ּוַמֲחִזיִרין ַלּמַ
  

ִלין ֵמֶהם.    ָאְמִרי: ַמֲחִזיִרין ְוֵאין ְמַקּבְ
  

ה ַמֲחִזיִרין?  א ָלּמָ   ְוֶאּלָ
  

ַמִים.    ָלֵצאת ְיֵדי ׁשָ
  

אי ַא  ,ִאי ָהִכי ה"ּמַ ׁשּוָבָתן ָקׁשָ   ! "תְּ
  

  ְועֹוד, 
יִרין " :ֵאיָמא ֵסיָפא ֵאין ַמּכִ ֶהן ָצְרֵכי ִציּבּור -ְוׁשֶ ה ּבָ   , "ַיֲעׂשֶ

אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
יִחין ּוְמָערֹות!    ּבֹורֹות, ׁשִ

  
א,    ֶאּלָ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ָנה,  -ּכָ ּקָ   קֹוֶדם ּתַ
אן  ָנה.  -ּכָ ּקָ   ְלַאַחר ּתַ

  
א ְוָהׁשְ  ָנה,  :ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ ּתָ ּקָ יָמא ִאיִדי ְוִאיִדי ְלַאַחר ּתַ יֶמת, ֲאִפיּלּו ּתֵ ֵזיָלה ַקּיֶ ֵאין ּגְ ׁשֶ   ּבְ

ָיא   :ְולֹא ַקׁשְ
אן    צה,א יֶמת,  -ּכָ ְגֵזיָלה ַקּיֶ   ּבִ

אן  יֶמת.  -ּכָ ֵזיָלה ַקּיֶ ֵאין ּגְ ׁשֶ   ּבְ
  

יֶמת ִהיא! "ַאְבֵנט"ְוָהא  ֵזיָלה ַקּיֶ   , ּגְ
  

ֵמי ַאְבֵנט.  ?"ַאְבֵנט"ַמאי    ּדְ
  

א?ּדִ ְוָכל ֵהיָכא  ְנּתָ ּקַ ַנן ּתַ יֶמת, לֹא ֲעבּוד ַרּבָ ֵזיָלה ַקּיֶ    !ּגְ
יֶמת ִהיא, ּדִ ַוֲהֵרי ְמִריׁש  ֵזיָלה ַקּיֶ   ּגְ

   :ּוְתַנן
" ָ ַנת ַהׁשּ ֵני ַתּקָ ָמיו, ִמּפְ ּטֹול ּדָ ּיִ יָרה ׁשֶ ּבִ ָנאֹו ּבַ ּבְ זּול ׁשֶ   ! (גיטין נה.) "ִביםַעל ַהְמִריׁש ַהּגָ
  

אֵני ָהָתם ֵסיָדא ּדְ  ,ׁשָ א ּפְ ִאיּכָ יָון ּדְ ְדֵליָתא.  ִב ּדְ ּכֵ ַנן ּכִ ְויּוּה ַרּבָ   יָרה, ׁשָ
   

  
  
  

  רש"י
. גזלנים הם לרעות הרועים

   בהמות בשדות אחרים:
. של מלך לגבות כסף גבאים

   גולגלתא וארנונא ושקלי טפי:
. שגזלו הרבים תשובתם קשה

   ואין יודעים למי להחזיר:
. למי שמכיר ומחזירין למכירין

   שלו שגזלוהו:
. להכניס בורות שיחין ומערות

בהן מים לשתות דהוי דבר 
ריך לכל ויהנו מהן הנגזלים הצ

   אלמא אהדורי בעי:
. שבימי רבי נשנית קודם תקנה

  משנה זו דמחייב למהדר:
   . חייב להחזירה:גזילה קיימת

. והא אבנט דגזילה קיימת הוא
ועליו נשנית תקנה שבימי רבי 

   שלא להחזירו:
. מסכת גיטין מריש ועל המריש

   קורה:
משום פסידא דבירה שויוה 

. ומיהו דמי בעי ארבנן כדלית
לאהדורי הואיל וגזילה קיימת 

  בבירה:
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        בבבב- - - - צה, אצה, אצה, אצה, א .7
ַזל" ֶרת ְוָיְלָדה,    :ּגָ ָרה ְמעּוּבֶ    ּפָ

ֵמי ָפָרה ָהעֹוֶמֶדת ֵליֵלד, ּוְדֵמי ָרֵחל  - ָרֵחל ְטעּוָנה ּוְגָזָזּה  ם ּדְ ּלֵ ֵזזְמׁשַ   . "ָהעֹוֶמֶדת ִליּגָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
  ָרֵחל ּוְגָזָזּה,   :ַהּגֹוֵזל"

ָרה ְוָיְלָדה  יּזֹוֶתיָה ְוֶאת ְוָלדֹוֶתיָה,  -  ּפָ ם אֹוָתּה ְוֶאת ּגִ ּלֵ   ְמׁשַ
ְבֵרי י  ּדִ    .ֵמִאירַרּבִ
י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ֵעיֶניָה. ֵזיָלה חֹוֶזֶרת ּבְ    ּגְ
י  ְמעֹוןַרּבִ   ֵמר: אוֹ  ׁשִ

ֶכֶסף ִאיּלּו ִהיא ׁשּוָמא ֶאְצלֹו ּבְ    ."רֹוִאין אֹוָתּה, ּכְ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
י ּדְ ַמאי ַטְעֵמיּה     ?ֵמִאירַרּבִ

  
ָקָסַבר ּום ּדְ ְמקֹומֹו עֹוֵמד,  :ִמׁשּ יּנּוי ּבִ   ׁשִ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ָקא ָקֵניס?  יּנּוי קֹוֶנה, ְוָהָכא ְקָנָסא הּוא ּדְ ָעְלָמא ׁשִ   ּבְ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
א ִמְכַחׁש.  ָכֲחׁשָ   ְלֵהיָכא ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַזל" ֵהָמה ְוִהְזִקיָנה,     :ּגָ   ּבְ
ֵזיָלה - ֲעָבִדים ְוִהְזִקינוּ  ַעת ַהּגְ ׁשְ ם ּכִ ּלֵ    .ְמׁשַ

י    אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ
ֲעָבִדים אֹוֵמר לוֹ  ָך ְלָפֶניָך" :ּבַ ּלְ    .(בבא קמא צו:) "ֲהֵרי ׁשֶ

ֵהָמה וְ  ֵזיָלה.  - ִאיּלּו ּבְ ַעת ַהּגְ ׁשְ ם ּכִ ּלֵ   ְמׁשַ
ךְ  ְעּתָ י ָסַבר  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ְמקֹומֹו עֹוֵמד :ֵמִאירַרּבִ יּנּוי ּבִ ֵהָמה ַנִמי!  -  ׁשִ   ֲאִפיּלּו ּבְ

א ָלאו ּה  ,ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ י ָקָסַבר  :ׁשְ יּנּוי קֹוֶנה, ְוָהָכא ְקָנָסא הּוא ּדְ  :ֵמִאירַרּבִ   ָקא ָקֵניס. ׁשִ
  

י  :ָאְמִרי ַנן ָקָאַמר ְלהּו, ַרּבִ ַרּבָ   ֵמִאיר ְלִדְבֵריֶהם, ּדְ
ֵהָמה ַנִמי.  - ְלִדיִדי  יּנּוי ֵאין קֹוֶנה, ַוֲאִפיּלּו ּבְ   ׁשִ

ָאְמִריתוּ  א ְלִדיְדכּו ּדְ יּנּוי קֹוֶנה" :ֶאּלָ ֵמי, ְוַק "ׁשִ ִכְמַקְרְקֵעי ּדָ א, ּדְ ַעְבּדָ   ְרַקע ֵאיָנּה ִנְגֶזֶלת! , אֹודּו ִלי ִמיַהת ּבְ
ֵמי.  ְמַטְלְטֵלי ּדָ א ּכִ ַנן: לֹא, ַעְבּדָ   ְוָאְמִרי ֵליּה ַרּבָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

חֹור,   :ִלְצּבֹוַע לוֹ "   ָאדֹום ּוְצָבעֹו ׁשָ
חֹור ּוְצָבעֹו ָאדֹום,    ׁשָ

י    אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ
ֵמי ַצְמרוֹ    . (בבא קמא ק:) "נֹוֵתן לֹו ּדְ

ֵמי ַצְמרוֹ "   , ִאין- "ּדְ
ְבחוֹ  ֵמי ַצְמרֹו ְוׁשִ   לֹא,  -ּדְ
ךְ  ְעּתָ י ָסַבר  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ֵעי ְלֵמיַתב ֵליּה! ַרּבִ ְבחֹו, ּבָ ֵמי ַצְמרֹו ְוׁשִ יּנּוי ֵאין קֹוֶנה, ּדְ   ֵמִאיר ׁשִ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ י ָקָסַבר  :ֶאּלָ יּנּוי קֹוֶנה, ְוָהָכא ְקָנָסא הּוא ּדְ  :ֵמִאירַרּבִ   ָקא ָקֵניס. ׁשִ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
ֵעי ָלן,    ָהא לֹא ִאיּבָ

  רש"י
. כל משלם אותה ואת גיזותיה

מה שנטל ממנה ומה 
   שהשביחה:

. כמות גזילה חוזרת בעיניה
שהיא עכשיו ריקנית יחזירנה 
והדר משלם דמי גיזות ועובר 
כמו שהיה בשעת הגזילה ולא 
שבח הגיזה שהשביחה אצלו 

ס רבי ולא שבח הולד דלא קני
יהודה אבל דמים שבשעת 
הגזילה משלם דליכא למאן 
דאמר כל הגזלנים בציר משעת 

   הגזילה ישלמו:
רואים אותה כאילו היא שומא 

. משעת הגזילה אצלו בכסף
ומשלם דמים כשעת הגזילה 
ולקמן מפרש במאי פליגי ר' 

   יהודה ור''ש:
. שלא יהא חוטא קנסא קניס

   נשכר בגזילה ליטול את השבח:
. להיכא דלא פקא מינהונ

השביחה אלא כחשה אי אמרת 
טעמא משום דשינוי במקומו 
עומד כחשה נמי הדר כדאיתא 
השתא ואי טעמא משום קנס' 
הוא ושינוי קני משלם 
כדמעיקר' (היכא דליכא קנסא 
ה''נ איכא שינוי ומשלם 

  כמעיקרא):
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יְך  ַאּפֵ   ְוָתֵני:  ַרבִמּדְ
ָרה ְוִהְזִקיָנה, ֲעָבִדים ְוִהְזִקינּו " ַזל ּפָ ֵזיָלה,  - ּגָ ַעת ַהּגְ ׁשְ ם ּכִ ּלֵ   ְמׁשַ

ְבֵרי י  ּדִ   , ֵמִאירַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֲעָבִדים א ָך ְלָפֶניָך" :ֹוֵמר לוֹ ּבַ ּלְ   , ""ֲהֵרי ׁשֶ
אי לְ  י ַוּדַ יּנּוי קֹוֶנה, ַרּבִ   ֵמִאיר ׁשִ

ָקא ָקֵניס ֵליּה.    ְוָהָכא ְקָנָסא הּוא ּדְ
ֵעי ָלן י ָקא ִאיּבָ ֵעי ָלן ,ּכִ    :ָהִכי ִאיּבָ

ֵמִזיד, ֲאָבל  י ָקא ָקֵניס ּבְ ׁשֹוֵגגּכִ   לֹא ָקֵניס,  ּבְ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ׁשֹוֵגג ַנִמי ָקֵניס? ֲאִפיּלּו    ּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ה ּגֹוִבין ִמן ַהְמחֹוָרִרין" ָ   ְוֵאּלּו ֵהן:  ,ֲחִמׁשּ

ירֹות,    ּפֵ
ירֹות,  ַבח ּפֵ   ְוׁשֶ

ּתֹו,  ּתֹו ּוַבת ִאׁשְ ן ִאׁשְ ל ָעָליו ָלזּון ּבֶ   ְוַהְמַקּבֵ
ֵאין ּבֹו ַאֲחָריּות,    ְוֵגט חֹוב ׁשֶ

ּה ְכ וְ  ֵאין ּבָ ה ׁשֶ ָ ת ִאׁשּ   . "ַאֲחָריּות תּוּבַ
ָאַמר ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ י ַאֲחָריּות ָלאו ָטעּות סֹוֵפר הּוא?  :ַמאן ׁשָ ירֹות"ֵמִאיר, ְוָקָתֵני: ַרּבִ ַבח ּפֵ ירֹות ְוׁשֶ   . "ּפֵ

ירֹות" ַבח ּפֵ ֵמי - "ׁשֶ    ?ֵהיִכי ּדָ
יָחּה, ַוֲהֵרי ּבִ ֶדה ֵמֲחֵבירֹו ּוְמָכָרּה ְלַאֵחר, ְוִהׁשְ ַזל ׂשָ ּגָ גֹון ׁשֶ הּוא, ּגֹוֶבה,   ּכְ ׁשֶ ַחת ָידֹו, ּכְ   ִהיא יֹוְצָאה ִמּתַ

ֶרן   צה,ב ִדים,  - ּגֹוֶבה ֶאת ַהּקֶ ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ   ִמּנְ
ַבח ֶ ֵני חֹוִרין.  -  ְוֶאת ַהׁשּ ָכִסים ּבְ   ִמּנְ

ְבֵחיּה.  ֵקיל ַאְרֵעיּה ְוׁשִ ַעל ַאְרָעא ְוׁשָ ָאָתא ּבַ   ּדְ
ַעם ָהָאֶרץ,     ,ִנְגֶזֶלת אֹו ֵאיָנּה ִנְגֶזֶלתַקְרַקע ּדְ ע לֹא ָיַד ּדְ ַמאי ָלאו ּבְ

ְבָחּה,  ֵקיל ְלַאְרָעא ְוׁשִ ַעל ַקְרַקע ְוׁשָ   ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ָקָאֵתי ּבַ
ּה  ַמע ִמיּנָ ׁשֹוֵגג ַנִמי ָקֵניס.  :ּוׁשְ   ּבְ

  
ְלִמיד ָחָכם ְוָיַדע.  לֹוֵקַח ּתַ   ָאְמִרי: לֹא, ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

חֹור, ָאדוֹ   :ִלְצּבֹוַע לוֹ "   ם ּוְצָבעֹו ׁשָ
חֹור ּוְצָבעֹו ָאדֹום    ׁשָ

י    אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ
ֵמי ַצְמרוֹ    . "נֹוֵתן לֹו ּדְ

ֵמי ַצְמרוֹ "   ִאין,  - "ּדְ
ְבחוֹ  ֵמי ַצְמרֹו ְוׁשִ   לֹא.  -  ּדְ
ךְ  ְעּתָ ׁשֹוֵגג ַנִמי ָקֵניס,  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ְבחוֹ "ּבְ ֵמי ַצְמרֹו ְוׁשִ ֵעי ְלֵמיְתָבא "ּדְ   ֵליּה!  ּבָ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ ֵמִזיד     :ֶאּלָ   ָקֵניס,  - ּבְ
ׁשֹוֵגג לֹא ָקֵניס    .ּבְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

   
  
  
  

  רש"י
. דאשתני לגריעותא והזקינה

   והיינו כחשה:
הרי שלך בעבדים אומר לו 

. דעבדא כמקרקעי דמי לפניך
וקרקע הדרא בעינה ואינה 
נגזלת לקנות לגזלן בשינוי 

   ולהיות ברשותו:
. כדמעיקרא ואע''פ דמי צמרו

דמהשתא שוי טפי לצריכים 
   צמר אדום:

. במתני' והכא קנסא קא קניס
ובצבע דלאו גזלן הוא ולאו 
חוטא הוא לא קניס דהא שוגג 

   הוא:
בפרקין (דף . לקמן מדאפיך רב

   צו:):
. כגון לוקח שלקח מגזלן בשוגג

   והשביחה ולא ידע שהיא גזולה:
. מנכסים בני מן המחוררין

   חורין ולא מנכסים משועבדים:
. תנן פירות ושבח פירות

במסכת גיטין (דף מח:) אין 
מוציאין לאכילת פירות ולשבח 
קרקעות מנכסים משועבדים 
מפני תקון העולם הפסד 

ת פירות ושבח לקוחות אכיל
קרקעו' מפרש להו בשנים 

   אוחזין (ב''מ ד' יד:):
   . שטר חוב:גט חוב

. שלא שיעבד שאין בו אחריות
לו לוה בשעת הלואה את נכסיו 
ולא כתב לו כל נכסי אחראין לך 

   לפרוע מלוה זה:
. ואינו גובה לאו טעות סופר הוא

מנכסי' משועבדים ולא אמרינן 
לא אין לך אדם המלוה מעותיו ב

שעבוד נכסי לוה והסופר טעה 
ולא כתב בו אחריות אלא דוקא 

   אזלינן בתר שטר:
. בשנים אוחזין (שם רבי מאיר

דף יב:) מצא שטרי חוב אין בהן 
אחריות נכסים יחזיר לפי שאין 

   ב''ד נפרעין מהן:
. הלוקח חוזר על כשהוא גובה

הגזלן שהנגזל בא ונוטל שדהו 
כמות שהוא והלוקח חוזר על 

  לן שמכרה לו באחריות: הגז
. גובה מנכסים משועבדים

שהוא קדם והויא כמלוה בשטר 
שהרי כתב לו בשטר המכירה 
שאם יטרפוה ממנו יחזור ויגבה 

   מנכסיו:
   . דלהדר שבח לנגזל:קניס
. שוגג חשיב ליה דאיכא צבעו

אינשי טובא דלא ידעי דאסור 
  לשנות בדבור של בעל הבית:
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        צו, אצו, אצו, אצו, א    ––––    צה, בצה, בצה, בצה, ב .8
י" ֵעיֶניָה. ְיהּוָדה ַרּבִ ֵזיָלה חֹוֶזֶרת ּבְ    אֹוֵמר: ּגְ

י  ְמעֹוןַרּבִ ִאיּלּו ִהיא ש ׁשִ ֶכֶסף ּׁוָמא ֶאְצלֹו     אֹוֵמר: רֹוִאין אֹוָתּה ּכְ   . "ּבְ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

  : ַרב ְזִבידָאַמר 
ְלִגי י ְגֵזיָלה ָקִמיּפַ ּבֵ ַעל ּגַ ַבח ׁשֶ ׁשֶ    ,ּבְ

י    ִנְגָזל ָהֵוי.  :ְיהּוָדה ָסַברַרּבִ
י  ְמעֹון ָסַברְוַרּבִ ְזָלן ָהֵוי :ׁשִ    .ּגַ

  
א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפַ

י ָעְלָמא כּוּלֵ י ְגֵזיָלה :ּדְ ּבֵ ַעל ּגַ ַבח ׁשֶ ְזָלן ָהֵוי, ּדְ  -  ׁשֶ   ּגַ
ְלִגי.  ִליׁש ְוִלְרִביַע ָקִמיּפַ   ְוָהָכא ְלֶמֱחָצה, ִלׁשְ

י  יּה ַרּבִ י ְגֵזיָלה ּכּוּלֵ ּבֵ ַעל ּגַ ַבח ׁשֶ ְזָלן ָהֵוי, ּדְ ְיהּוָדה ָסַבר: ׁשֶ   ּגַ
י  ְמעֹון ָסַברְוַרּבִ ְזָלן :ׁשִ ֵקיל ּגַ ׁשָ ִליׁש ְוִלְרִביַע הּוא ּדְ   .ְלֶמֱחָצה, ִלׁשְ

  
  ַנן: ּתְ 
ָרה ֶאְצלֹו ְוָיְלָדה, " ָרה ְוִנְתַעּבְ ַזל ּפָ   ּגָ

ֵזיָלה -ָרֵחל ְוִנְטֲעָנה ֶאְצלֹו ּוְגָזָזּה  ַעת ַהּגְ ׁשְ ם ּכִ ּלֵ   . "ְמׁשַ
   ,ִאין – "ָיְלָדה"

ֵעיָנא.  - לֹא ָיְלָדה    ָהְדָרא ּבְ
ָלָמא ְלַרב ְזִביד  ׁשְ י ְגֵזיָלה  :ָאַמרּדְ ּבִ ּבֵ ַעל ּגַ ַבח ׁשֶ    ,ָזל ָהֵויִנגְ ּדְ ׁשֶ

י לְ  י? ַרּבִ י ְיהּוָדה, ָהא ַמּנִ    .ְיהּוָדה ִהיאַרּבִ
א  ּפָ א ְלַרב ּפַ י :ָאַמרּדְ ֶאּלָ ְזָלן ָהֵוי, ָהא ַמּנִ י לֹא  ?ּגַ י ְיהּוָדה ְולֹא ַרּבִ ְמעֹון! ַרּבִ   ׁשִ

  
א:  ךְ ָאַמר לָ  ּפָ   ַרב ּפַ

ֵזילָ  ַעת ַהּגְ ׁשְ ין ֲאִפיּלּו לֹא ָיְלָדה ַנִמי ּכִ םּדִ ה הּוא הּוא ַהּדִ ּלֵ   . ְמׁשַ
ָקָתֵני א  "ָיְלָדה" :ְוָהא ּדְ ְנִסיב ֵריׁשָ   . "ָיְלָדה", ְנִסיב ֵסיָפא ַנִמי "ָיְלָדה"ַאְייֵדי ּדִ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ אּדְ ּתַ ּפָ    :ַרב ּפַ

י " ְמעֹוןַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ֶכֶסף ְלֶמֱחָצה, ִל  ִאיּלּו ִהיא ׁשּוָמא ֶאְצלֹו ּבְ ִליׁש ְוִלְרִביַע רֹוִאין אֹוָתּה ּכְ   . "ׁשְ

  
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
י  י ָהֵויַנן ּבֵ ֲהָנאּכִ ֲעָיא ָלן: ַרב ּכָ   , ִאיּבַ

י לְ  ְמעֹון ַרּבִ ִליׁש ְוִלְרִביַע " :ָאַמרּדְ ׁשִ ְזָלן,  "ְלֶמֱחָצה, ִלׁשְ ֵקיל ּגַ ׁשָ   הּוא ּדְ
ִקיַנן ֵליּה  י ְמַסּלְ ִקיַנן ֵליּה,  - ּכִ ְדֵמי ְמַסּלְ   ּבִ

ילְ     :ָמאאֹו ּדִ
קּול?  ָרא ׁשָ ׂשְ   ִמּבִ

ְטָנא ֵמָהא  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ ּוָפׁשַ   : ׁשְ
ָדִמים, ְוֵאּלּו ֵהן:  ַבח ּוַמֲעִלין אֹוָתן ּבְ ֶ ִמין ָלֶהן ַהׁשּ ה ׁשָ לׁשָ   ׁשְ

ׁשּוט כֹור ְלּפָ   ,ּבְ
   ,ַח ַעל חֹוב ַלּלֹוֵק ַב וּ 

תֹוִמים    .ּוַבַעל חֹוב ַלּיְ
  

ילְ  ָנאָרִביָאַמר ֵליּה     :ַרב ַאׁשִ
ַבח? ַעל חֹוב ַלּלֹוֵקַח ָיֵהיב ֵליּה ׁשֶ מּוֵאל: ּבַ    !ִמי ָאַמר ׁשְ

מּוֵאלְוָהָאַמר  ַבח! ׁשְ ֶ ַעל חֹוב ּגֹוֶבה ֶאת ַהׁשּ   : ּבַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 

  רש"י
. כגון להבשבח שעל גבי גזי

שהשביחה אצלו ועדיין לא נטלה 
הימנו כגון ריקנית ונתעברה או 

   טעונה גיזה:
. והכי דרבי יהודה סבר דנגזל הוי

קאמר רבי יהודה גזלה חוזרת 
בעיניה לבעליה בין לשבח בין 
לגריעותא כמו שהיא בשעת תביעה 
בב''ד היא חוזרת והיכא דגרעה כגון 
גזזה וילדה משלם פחתה ודאי דהדר 
קתבע ליה נגזל דמי גזיזה ועובר 
שגזל ממנו ופליגא אדר' מאיר דאמר 
כוליה שבחא יהיב ליה ואע''ג דקנה 
גיזה וולד בשינוי חזינא ליה כמאן 
דכוליה שבחא אכתי עלה כמי שלא 
נגזזה ומשלם כולה משום קנסא 
וקאמר ליה רבי יהודה כדאיתא 
השתא הדרא ואי הדר תבע נמי 

ליה דמי מיניה גיזה וולד יהיב 
דמעיקר' דקנה גיזה וולד בשינוי 
והיכא דעדיין כל השבח עליה חוזרת 
כמות שהיא ואתא ר''ש למימר 
אפילו שבחא עליה נוטלו גזלן דשינוי 
קונה ולא ישלם אלא דמים ראשונים 

   כאילו היא שומא אצלו בכסף:
. ובעיניה דכ''ע שבח גזילה דגזלן הוי

   דקאמר ר' יהודה כדמעיקרא קאמר:
. כדרך מנהג חצה לשליש כו'למ

המדינה למקבלי בהמות להשביחן 
   לזמן גדול כזה:

. וכ''ש דכר''מ לא ר' יהודה ולא ר''ש
לא מתוקמא דקתני רישא גזל פרה 
מעוברת וילדה רחל טעונה וגזזה 
משלם דמי פרה העומדת לילד כו' 
ולר''מ משלם גיזות וולדות 

   כדהשתא:
 . לאשמועינןאיידי דנסב רישא ילדה

דלא משלם גיזות וולדות כדהשתא 
אלא דמי פרה העומדת לילד נקט נמי 

   סיפא ילדה:
. שהשביחו את הנכסים בכור לפשוט

קודם חלוקה ובשעת חלוקה נוטל 
הבכור פי שנים בקרקעות צריך 
להחזיר לפשוט רביע השבח של חלק 
בכורה במעות שאין לו ליטול פי 
שנים במה שהשביח זה ואם השביח 

כשנטל זה פי שנים בקרקע  בי''ב זוז
נוטל מן השבח ח' זוזים צריך 
להחזיר לו ב' זוזים ומעלה לו בדמים 
ואין נותן לו מן הקרקע אלא אם 
רצה מסלקו בדמים ונותן לו שני 
זוזים ואין יכול לומר לו הפשוט תן 

   לי קרקע כזה שוה ב' זוזים:
. ב''ח הטורף ובעל חוב ללוקח

 לקוחות בשביל חוב שיש לו על
המוכר אין לו כח במה שהשביח 
ליקח ומסלקו ב''ח בדמים ונותן לו 
דמי שבחו ואין נותן לו קרקע בשיעור 

   שבחו:
. ב''ח שיורד לנכסי וב''ח ליתומים

יתומים בשביל חוב אביהן אין לו 
במה שהשביחו נכסים לאחר מיתת 
אביהן כלום ומעלה להן לשבחן 

   בדמים ונותן מעות אם ירצה:
. ואינו מחזיר ללוקח חגובה את השב

   כלום:
. כגון תבואה שגדלה המגיע לכתפים

  כל צרכה נותנה ללוקח או דמיה: 
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ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  יַע ִלְכֵתַפִים,  -ּכָ ּגִ ַבח ַהּמַ ׁשֶ   ּבְ

יַע לִ  - ְוָכאן  ֵאין ַמּגִ ַבח ׁשֶ ׁשֶ   ְכֵתַפִים. ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָכל יֹום,  ים ּבְ   ְוָהא ַמֲעׂשִ

יַע ִלְכֵתַפִים!  ּגִ ַבח ַהּמַ מּוֵאל ֲאִפיּלּו ׁשֶ י ׁשְ   ְוָקא ַמְגּבֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָיא   :ָלא ַקׁשְ

ָבָחא,  - ָהא    צו,א יעּור ַאְרָעא ּוׁשְ ׁשִ יּה ּכְ יק ּבֵ ַמּסֵ   ּדְ
א כְּ  - ָהא  יּה ֶאּלָ יק ּבֵ ָלא ַמּסֵ יעּור ַאְרָעא. ּדְ   ׁשִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ק ֵליּה  ָאַמר: ִאי ִאית ֵליּה זּוֵזי ַלּלֹוֵקַח, ָלא ָמֵצי ְמַסּלֵ יר.  - ַעל חֹובַב לְּ ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ּפִ   ׁשַ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ק ֵליּה  :ֶאּלָ   ַעל חֹוב, ַב לְ ִאי ִאית ֵליּה זּוֵזי ַלּלֹוֵקַח ָמֵצי ְמַסּלֵ

ְבַחאי!  ֵליָמא ֵליּה: ִאי יעּור ׁשִ ַאְרָעא ׁשִ ִריָוא ּדְ א ַהב ִלי ּגְ ּתָ יּה ַאְרָעא, ָהׁשְ ִקיָנא ָלְך ִמּכּוּלֵ   ָהוּו ִלי זּוֵזי ֲהָוה ְמַסּלְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ְוָיּה ִניֲהֵליּה ַאּפֹוֵתיִקי,  ׁשָ גֹון ּדְ   ּכְ
ָרעֹון ֶא ּדְ  ה.  ָאַמר ֵליּה: לֹא ְיֵהא ְלָך ּפֵ א ִמּזֶ   ּלָ
   

  
  

  רש"י
. ואי לא יהא לך פרעון אלא מזה

נמי הוו ליה זוזי ללוקח לא מצי 
   מסלק ליה:
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        צו, אצו, אצו, אצו, א .9
  : ָרָבאָאַמר 

יַח ּוָמַכר,  ּבִ ַזל ְוִהׁשְ   ּגָ
יַח ְוהֹוִריׁש  ּבִ ַזל ְוִהׁשְ יַח ָמַכר,    -ְוּגָ ּבִ ִהׁשְ ֶ   ַמה ׁשּ

יַח הֹוִריׁש  ּבִ ִהׁשְ ֶ   .ַמה ׁשּ
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
יַח לֹוֵקַח, ַמהּו?  ּבִ   ִהׁשְ

  
ָטּה:  ׁשָ ָבֲעָיא ֲהַדר ּפְ ַתר ּדְ   ּבָ

ִני? ַמה ּמָ  ֵ   ַכר ִראׁשֹון ַלׁשּ
בֹ  ּתָ ל ְזכּות ׁשֶ    .א ְלָידוֹ ּכָ

  
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
יַח ּגֹוי, ַמהּו?  ּבִ   ִהׁשְ

  
יָאַמר ֵליּה  ְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ

א ְלגֹוי ֵניקּו ְוַנֲעבֹוד ְנּתָ ּקַ   ?!ּתַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָרֵאל.  ,לֹא ְצִריָכא ֵניּה ְלִיׂשְ ַזּבְ גֹון ּדְ   ּכְ

  
גֹוי א ֵמֲחַמת ּגֹוי, ֲהֵרי הּוא ּכְ    !סֹוף סֹוף ַהּבָ

  
גֹון  ,לֹא ְצִריָכא ָנּה ּדְ ּכְ יָחּה ּגֹוי, ַוֲהַדר ּגֹוי ְוַזּבְ ּבִ ָנּה ִניֲהֵליּה ְוִהׁשְ ָרֵאל ְוַזּבְ ַזל ִיׂשְ ָרֵאלּגָ    .ְלִיׂשְ

  
  ַמאי? 

ָרֵאל ְוָהַדר ִיׂשְ  :ִמי ָאְמִריַנן ָרא ִיׂשְ ֵמִעיּקָ יָון ּדְ א,  -ָרֵאל ּכֵ ְנּתָ ּקַ ַנן ּתַ   ָעְבִדי ַרּבָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

א?  ְנּתָ ּקַ ַנן ּתַ ֶאְמַצע לֹא ֲעַבדּו ֵליּה ַרּבָ א ּגֹוי ּבָ ִאיּכָ יָון ּדְ   ּכֵ
  

יקוּ    .ּתֵ
  
  
  
  
  

  רש"י
. ושקיל לוקח מה שהשביח מכר

מחצה או שליש או רביע וכן 
יורש אי נמי כוליה שבחא 

ן מפני תקנת השבים כמתניתי
כדאמרן לעיל בשמעתא 

   קמייתא:
. וכי היכי כל זכות שתבא לידו

דגזלן אי אשבח הוה שקיל 
מחצה או שליש או רביע הכי 
נמי כי אשבח לוקח שקיל מחצה 
או שליש או רביע ואליבא 

   דר''ש:
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        בבבב- - - - צו, אצו, אצו, אצו, א .10
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ַזלּדְ ַהאי ַמאן     :ּגָ
ְד  ׁשַ ב ּדְ יְקָלא ֵמַחְבֵריּה ּוְקַטֵליּה, ַאף ַעל ּגַ יֵדיּה ּדִ   לֹא ָקֵני.  - ָיא ֵמַאְרָעא ְלַאְרָעא ּדִ

   ?ַמאי ַטֲעָמא
ָרא  יְקָלא ִמיְקֵרי - ֵמִעיּקָ    ,ּדִ
א  ּתָ יְקָלא ִמיְקֵרי -ְוָהׁשְ    .ַנִמי ּדִ

  

יְקָלא ְוָעֵביד ּגֹוֵבי    לֹא ָקֵני,  -ּדִ
ִדיְקָלא ִמיְקֵרי.  א ִמיַהת ּגֹוֵבי ּדְ ּתָ   ָהׁשְ

  ָקֵני.  -ׁשּוֵרי ּגֹוֵבי ְוַעְבִדיְנהּו כָּ 
ׁשּוֵרי זּוָטֵרי  ׁשּוֵרי ַרְבְרֵבי ְוַעְבִדיְנהּו ּכָ   לֹא ָקֵני.  - ּכָ

  ָקֵני.  - ַעְבִדיְנהּו ְקצּוְצָייָתא 
  
  
  

  : ָרָבאָאַמר 
  ָקֵני,  - ַזל לּוִליָבא ְוַעְבִדיְנהּו הּוֵצי גָ ּדְ ַהאי ַמאן 

ָרא  ֵמִעיּקָ    ,לּוִליָבא ִמיְקֵרי - ּדְ
א  ּתָ   ּוֵצי. ה -ְוָהׁשְ

  

  ָקֵני,  -הּוֵצי ְוַעְבִדיְנהּו חּוְפָיא 
ָרא     ,הּוֵצי –ֵמִעיּקָ
א  ּתָ   חּוְפָיא.  -ְוָהׁשְ

  

ְרׁשּוָרא     ,לֹא ָקֵני - חּוְפָיא ְוַעְבֵדיּה ׁשַ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ָהַדר ָסַתר ֵליּה ְוָהֵוי חּוְפָיא.    ּדְ
  
  
  

ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ
ּיֹוֶמת     ?ַמהוּ  -  ֶנְחְלָקה ַהּתִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י  ָאַמרּדְ  י  ָאַמר ָמתּוןַרּבִ ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ּיֹוֶמת  ָלה ַהּתִ סּול.   - ִניּטְ   ּפָ

ין ְלֶנְחְלָקה   צו,ב    .ַמאי ָלאו הּוא ַהּדִ
  

  לֹא, 
אֵני,  ָלה ׁשָ   ִניּטְ

ָהא ָחֵסר ָלּה.    ּדְ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י  ָאַמר ָמתּוןי ַרּבִ  ָאַמרּדְ  ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ּיֹוֶמת  ָלה ּוָפסּול,  -ֶנְחְלָקה ַהּתִ ּטְ ּנִ ִמי ׁשֶ ה ּכְ   ַנֲעׂשָ
ּה.   ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
  

  רש"י
   . קצצו:וקטליה
. לשלומי דמי אלא יהיב לא קני

י ליה דיקלא גופיה דליכא שנו
   השם למקנייה:

   . בלע''ז טרינקיי''ש:גובי
. קרשים. הוצי. קצוצייתא

   שנתקן עלה עלה מן השדרה:
. אשקוב''א שבו מכבדים חופיא

את הבית וחולק כל הוצא 
   לשנים דתו לא הדרא:

   . חבל:שרשרא
. כף תומר האמצעי התיומת

  העליון תיומת היא:
. וכיון מאי לאו ה''ה לנחלקה

א לענין דלענין פסול מפסל
  מקנה נמי שינוי הוא וקני:
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        צו, בצו, בצו, בצו, ב .11
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ַזל ַעְפָרא ֵמַחְבֵריּה ְוַעְבֵדיּה ְלֵביְנָתא ּדְ ַהאי ַמאן    לֹא ָקֵני,  -ּגָ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ָה  י ֵליּה ַעְפָרא. ּדְ ּוֵ   ַדר ְמׁשַ
  ָקֵני,  - ְלֵביְנָתא ְוַעְבֵדיּה ַעְפָרא 

  
 ?   ַמאי ָאְמַרּתְ

ְלָמא ָהַדר ְוָעֵביד ֵליּה ְלֵביְנָתא?    !ּדִ
אּו ְלָכאן.    ַהאי ְלֵביְנָתא ַאֲחִריִתי הּוא, ּוָפִנים ֲחָדׁשֹות ּבָ

  
אְוָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ַזל ַנְסָכא ֵמַח ּדְ ַהאי ַמאן    לֹא ָקֵני,  - ְבֵריּה ְוָעֵביד זּוֵזי ּגָ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  ָהַדר ָעֵביד ְלהּו ַנְסָכא. 
   .ָקֵני –זּוֵזי ְוַעְבִדיְנהּו ַנְסָכא 

  
 ?   ַמאי ָאְמַרּתְ

   !ָהַדר ָעֵביד ְלהּו זּוֵזי?
אּו ְלָכאן.  ִנים ֲחָדׁשֹות ּבָ   ּפָ

  
י  ִחיֵמי ְוַעְבִדיְנהּו ֲחַדּתֵ   לֹא ָקֵני,  -ׁשְ

ִחיֵמי ֲחַד  י ְוַעְבִדיְנהּו ׁשְ    .ָקֵני –ּתֵ
  

י? ? ֲהַדר ָעֵביד ְלהּו ֲחַדּתֵ    !ַמאי ָאְמַרּתְ
יֲחַמְייהוּ    .ֵמיַדע ְיִדיַע ׁשִ

  
  

  רש"י
. לא זו פנים חדשות באו לכאן

היא לבינה הראשונה אלא זו 
לבינה אחרת שהוצרך תיקון 
וגיבול בפני עצמה ומשונה היא 
מהראשונים דאי אפשר לצמצם 

   או גדולה או קטנה:
   . פלטא של כסף:נסכא

. אם ירצה הדר עביד להו נסכא
הוא ושינוי החוזר לברייתו 

והכא ליכא למימר פנים חדשות 
דאין אדם מקפיד על רבועה 
ותקונה אלא שתהא חתיכה 

   בעלמא:
   . שחורין כעין ישנים:שחימי

   . שליבנה:ועבדיה חדתי
  . שסופן לחזור ליושנן:לא קני
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        צו, בצו, בצו, בצו, ב .12
ֵזָלה" ַעת ַהּגְ ׁשְ ִמין ּכִ ּלְ ְזָלִנין ְמׁשַ ל ַהּגַ ָלל: ּכָ   . "ֶזה ַהּכְ
  

ָלל"    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - "ֶזה ַהּכְ
  

י  ָאַמרּדְ ְלַאּתּוֵיי ָהא    : ֶאְלָעאַרּבִ
ה ַאִיל,  ַנב ָטֶלה ְוַנֲעׂשָ   ּגָ

ה ׁשֹור  ָידֹו, ּוְקָנאֹו,  -ֵעֶגל ְוַנֲעׂשָ יּנּוי ּבְ ה ׁשִ   ַנֲעׂשָ
ּלוֹ  –ָטַבח ּוָמַכר  ּלֹו הּוא מֹוֵכר.  ׁשֶ   הּוא טֹוֵבַח, ׁשֶ

  
ְבָרא  תֹוֵרי ֵמַחְבֵריּה, ּדְ ַההּוא ּגַ ְדָנא ּדְ ַזל ּפַ   ּגָ

ַרב  ָרָבא, ֲאַזל ּכְ הּו ּכְ   ּבְ
הּו ַזְרָעא,    ְזַרע ּבְ

  ְלסֹוף ַאַהְדִריְנהּו ְלָמֵריּה. 
יּה    , ַרב ַנְחָמןּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ

ח.  ּבַ ַאׁשְ ָבָחא ּדְ   ָאַמר ְלהּו: ִזילּו ׁשֹומּו ׁשְ
ח?ָרָבאָאַמר ֵליּה  ּבַ ח, ַאְרָעא לֹא ַאׁשְ ּבַ    !: ּתֹוֵרי ַאׁשְ

ְיימוּ  יּה? ָאַמר: ִמי ָקָאִמיָנא ְנׁשַ א ָקָאִמיָנא.  !ּכּוּלֵ ְלּגָ   ּפַ
ֵעיָנא,  ֵזיָלה הּוא, ְוָקא ָהְדָרה ּבְ   ָאַמר ֵליּה: סֹוף סֹוף ּגְ

ְתַנן    :ּדִ
ֵזָלה" ַעת ַהּגְ ׁשְ ִמין ּכִ ּלְ ְזָלִנין ְמׁשַ ל ַהּגַ   ! "ּכָ

יָמא ִלי ִמיֵדי,  ךְ ָאַמר ֵליּה: לֹא ָאִמיָנא לָ  ִדיָנא לֹא ּתֵ י ָיֵתיְבָנא ּבְ   ּכִ
ִדיָנא.  הּוָנאָאַמר ּדְ  א ַאֵחי ּבְ בֹור ַמְלּכָ   ַחְבִרין ֲעַלאי: ֲאָנא ְוׁשָ

ִאיְקְנֵסיּה.   יָקא הּוא, ּוָבֵעיָנא ּדְ ְזָלָנא ַעּתִ   ַהאי ֱאיָנׁש ּגַ
   

  
  
  

  רש"י
. לכך נעשה שינוי בידו וקנאו

דאם טבח ומכר שלו הוא טובח 
ושלו הוא מוכר ואין משלם 

   אלא כפל:
. תרגום של צמד בקר ופדן פדנא

ארם על שם ששני ארמים היו 
   ארם נהריים וארם צובה:

   . חרישה:כרבא
דאמר הונא חברין עלאי דאנא 

. שמואל אחי ושבור מלכא
  בדינא:
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        צו, בצו, בצו, בצו, ב .13
ָנה             ִמׁשְ

ַזל ֵהָמה   :ּגָ   ִהְזִקיָנה, וְ ּבְ
ם  -ִהְזִקינּו וְ ֲעָבִדים  ּלֵ ֵזָלהּכִ ְמׁשַ ַעת ַהּגְ   .ׁשְ

י ַר    אֹוֵמר:  ֵמִאירּבִ
ֲעָבִדים אֹוֵמר לוֹ  ָך ְלָפֶניָך".  :ּבַ ּלְ   "ֲהֵרי ׁשֶ

  
ַזל ק,   :ּגָ ַע ְוִנְסּדַ   ַמְטּבֵ

ירֹות ְוִהְרִקיבּו,    ּפֵ
ֵזָלה.  -ַיִין ְוֶהְחִמיץ  ַעת ַהּגְ ׁשְ ם ּכִ ּלֵ   ְמׁשַ

  

ַע ְוִנְפַסל   ,ַמְטּבֵ
רּוָמה ְוִנְטֵמאת,    תְּ

ַס    ח, ָחֵמץ ְוָעַבר ָעָליו ַהּפֶ
ּה ֲעֵביָרה,  ָדה ּבָ ֵהָמה ְוִנְתַעּבְ   ּבְ

ְפְסָלה ֵמ  ּנִ ַח, אֹו ׁשֶ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ   ַעל ּגַ
ֵקל  ָהְיָתה יֹוְצָאה ִליסָּ ָך ְלָפֶניָך" :אֹוֵמר לוֹ  -  אֹו ׁשֶ ּלְ   ."ֲהֵרי ׁשֶ

  

ָמָרא             ּגְ

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
א ֲאִפיּלּו כָּ  "ִהְזִקיָנה"לֹא  ׁש, ֶאּלָ ה. ִהְזִקיָנה ַמּמָ   ֲחׁשָ

  
ַנן!  "ִהְזִקיָנה"ְוָהא ֲאַנן    ּתְ

  
גֹון ִהְזִקיָנה ה ּכְ ֲחׁשָ ִריא. ּדְ  ּכָ   לֹא ָהַדר ּבָ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  א ּבְ יׁשָ ִ אּדְ ָמר ַקׁשּ ילְ  ַרב ִחְסּדָ   , ַרב ַאׁשִ

ֵמיּה  ְ י ּדְ ָהִכי ָקָאְמִרי ִמׁשּ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ַנב ה ַאִיל, ֲאִפיּלּו ּגָ    ָטֶלה ְוַנֲעׂשָ

ה ׁשֹור  ָידֹו ּוְקָנאֹו,     -ֵעֶגל ְוַנֲעׂשָ יּנּוי ּבְ ה ׁשִ   ַנֲעׂשָ
ּלֹו הּוא מֹוֵכר.  - ָטַבח ּוָמַכר  ּלֹו הּוא טֹוֵבַח, ׁשֶ   ׁשֶ

  
ְבֵריךְ ָאַמר ֵליּה: ָלאו ָאִמיָנא לָ  ֲחִליף ּגַ    !: לֹא ּתַ

ֵמיּה  ְ י ּדְ ַההּוא ִמׁשּ ַמר ֶאְלָעאַרּבִ    .ִאיּתְ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

בעבדים אומר לו הרי שלך 
. דכקרקע דמי וברשותיה לפניך

   דמריה קיימי:
. שינוי הניכר גזל מטבע ונסדק

   הוא:
. נרבעת או ונעבדה בה עבירה

נעבדה פסולה לקרבן כדתניא 
בשור שנגח ארבעה וחמשה 

   (לעיל דף מ:):
. שנפסלה מעל גבי המזבח
   במום שאין ניכר כדוקין שבעין:

. דכל בהמות לאו למזבח פטורין
   קיימי:

  
  גמ' 

. דלא הוי אלא אפילו כחשה
שינוי כולי האי דלא אישתני 

  כולי גופה:
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        צז, אצז, אצז, אצז, א    ––––צו, ב צו, ב צו, ב צו, ב  .14
י" ֲעָבִדים אֹוֵמר לוֹ  ֵמִאיר ַרּבִ ָך ְלָפֶניָך" :אֹוֵמר: ּבַ ּלְ   . ""ֲהֵרי ׁשֶ
  

יִמיָאַמר  ר ַאְבּדִ   : ַרבָאַמר  ַרב ֲחִניָנא ּבַ
י ֲהָלָכה כְּ    ֵמִאיר. ַרּבִ

  
ַנן ְוָעֵביד כְּ  ֵביק ַרּבָ י ְוַרב ׁשָ    !ֵמִאיר?ַרּבִ

  
ּום  ָכאָב ּדְ ָאְמִרי: ִמׁשּ ְנָיא ַרְייָתא ִאיּפְ    .ּתַ

  
ָבַרְייָתא ֵביק ַמְתִניִתין ְוָעֵביד ּכְ    ?!ְוַרב ׁשָ

  
ֵני ָכא ּתָ    .ַרב, ַמְתִניִתין ַנִמי ִאיּפְ

  
ַרְייָתא? ּדְ ּוַמאי ַטְעֵמיּה  י ּבָ ּמֵ יְך ַמְתִניִתין ִמּקַ ַאּפֵ   ַרב ּדְ

י ַמְתִניִתין!  ּמֵ ַרְייָתא ִמּקַ ה, ֵניּפֹוְך ּבָ ַרּבָ   ַאּדְ
  

ָכא ַאְתְנֵיּה. ַרב ַנִמי ַמְתנִ  :ָאְמִרי   יִתין ִאיּפְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
י ֲחָדא,  ּמֵ יְך ֲחָדא ִמּקַ י ָלא ַאּפֵ   ּכִ

יְך.  י ַאּפֵ ְרּתֵ י ּתַ ּמֵ   ֲחָדא ִמּקַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֲחמֹור וְ " ָרה ּבַ ֲחִליף ּפָ   ָיְלָדה, ַהּמַ

ְפָחתֹו ְוָיְלָדה,    ְוֵכן ַהּמֹוֵכר ׁשִ
ְרׁשּוִתי יָ  :ֶזה אֹוֵמר   ְלָדה", "ּבִ

ה    ,ׁשֹוֵתק :ְוַהּלָ
ּה     .ָזָכה ּבָ

  

   ,"ֵאיִני יֹוֵדַע" :ֶזה אֹוֵמר
  ַיֲחלֹוקּו.  -"ֵאיִני יֹוֵדַע"  :ְוֶזה אֹוֵמר

  

ְרׁשּוִתי" :ֶזה אֹוֵמר    ,"ּבִ
ְרׁשּוִתי"  :ְוֶזה אֹוֵמר ְרׁשּותֹו ָיְלָדה - "ּבִ ּבִ ַבע ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ָ    ,ִיׁשּ

ִעי ּבָ ׁשְ ל ַהּנִ ּכָ ִמין, ְלִפי ׁשֶ ּלְ ִעין ְולֹא ְמׁשַ ּבָ ּתֹוָרה ִנׁשְ ּבַ   ן ׁשֶ
ְבֵרי י  ּדִ   . ֵמִאירַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ְרָקעֹות ִעין לֹא ַעל ָהֲעָבִדים ְולֹא ַעל ַהּקַ ּבָ   . "ֵאין ִנׁשְ

  
יַהאי "ֲהָלָכה כְּ     ?!ֵמִאיר" ַרּבִ

ֵעי ֵליּה!  ַנן" ִמיּבָ ַרּבָ   "ֲהָלָכה ּכְ
  

ַאְפִכיתּו ְוָתֵניתּו ֲהָלָכה כְּ לְ  :ָהִכי ָקָאַמר יַמאי ּדְ   ֵמִאיר.   ַרּבִ
  

ֵמי?    צז,א ְמַקְרְקֵעי ּדָ א ּכִ   ּוִמי ָאַמר ַרב ַעְבּדָ
ר ַרב ְקִטיָנאְוָהָאַמר  אל ּבַ ִנּיֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּדָ

ַעְבדּ  ה ּבוֹ ַהּתֹוֵקף ּבְ ל ֲחֵבירֹו ְוָעׂשָ טּור.  - ְמָלאָכה  ֹו ׁשֶ   ּפָ
טּור? ְוִאי ָסְלָקא ּדַ  אי ּפָ ֵמי, ַאּמַ ְמַקְרְקֵעי ּדָ א ּכִ ְך ַעְבּדָ   ְעּתָ

ָמֵריּה ָקֵאי!  ְרׁשּוָתא ּדְ   ּבִ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ַעת ְמָלאָכה.  ׁשְ ּלא ּבִ   ׁשֶ

  

  רש"י
. רבי מאיר אומר תניא איפכא

כשעת הגזלה וחכמים אומרים 
בעבדים אומר לו הרי שלך 
לפניך וקאמר רב הלכה כר' 
מאיר דמתניתין דהיינו רבנן 

   דברייתא:
   . רבותיו:איפכא אתנייה

. מתני' ואב''א כי לא מפכינא
   מקמי ברייתא:

. אבל חדא חדא מקמי חדא
משנה מקמי תרתי ברייתא 

חדא  מפיך והכא תרתי איכא
הא דאמרן לעיל ברייתא איפכא 

   תניא ואידך הא דתניא כו':
. להכי נקט מחליף המחליף כו'

גבי בהמה ולא תנא מוכר 
כדנקט בשפחה דבהמה אינה 
נקנית בכסף עד שימשוך וכי 
משך דבר הנראה לעינים הוא 
אם ילדה אם לאו ואין כאן ספק 
אבל בחליפין מתוקמא כגון 
שלא משך בעל החמור את 

ה אלא בעל הפרה משך את הפר
החמור ונקנית הפרה אל בעל 
החמור במשיכת החמור בכל 
מקום שהיא כדתנן קדושין (ד' 
כח.) כל הנעשה דמים באחר 
כיון שזכה זה נתחייב זה 
בחליפין ולא ידעינן השתא אי 
כבר ילדה פרה בשעת משיכת 
החמור וברשות מוכר ילדה או 
לאחר משיכת החמור וברשות 

   :לוקח [ילדה]
. עבד כנעני וכן המוכר שפחתו

נקנה בכסף ואע''ג שאין לפנינו 
   בשעת מתן מעות:

. ברי ושמא ברי והלה שותק
   עדיף:

. דאיכא הודאה ישבע המוכר
במקצת ואיכא שבועה דאוריית' 
דקטע לידיה דאם קתבע ליה 
האי לוקח שפחה שלימה יש לי 
בידך עם ולדה וזה אומר אין 

בל שפחה שלימה יש לך בידי א
לא ולדה דמודה ליה במקצת 
ומשום הילך לא מפטר דהא 
קטע ידה ולאו הילך הוא והכי 

   מוקי לה בהשואל:
. מי נשבעין ולא משלמין

שתובעים אותו ישבע ויפטר 
דכתיב (שמות כב) ולקח בעליו 
ולא ישלם מי שעליו לשלם הוא 

   נשבע ולא נשבע התובע ויטול:
. וברשות מוכר אין נשבעין

יביא לוקח ראיה תעמוד עד ש
אלמא לרבנן עבדא כמקרקעי 

   דמי:
. בפרק אין נשבעין על הקרקעות

   הזהב (ב''מ דף נו.):
. דמתניתין נמי בעינן אי הכי

למיתנא איפכא הלכה כרבנן 
  מבעי ליה:

   . מלשלם לבעליו שכרו:פטור
. בשעה שלא בשעת מלאכה

[שאינו רגיל] לעשות מלאכה או 
שאין עכשיו לבעליו מלאכה 

שות דזה נהנה וזה אין חסר לע
  הוא ופטור: 
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י ָהא  ַלח ֵליּה ּדְ ּכִ י ׁשָ אַרּבִ ר ָמרלְ  ַאּבָ יּה ֵמ ָמִרי ּבַ ֵעי ִמיּנֵ   : ַרב הּוָנא, ּבְ
ֲחַצר ֲח  ר ּבַ ְעּתוֹ ַהּדָ ּלא ִמּדַ    ,ֵבירֹו ׁשֶ

ָכר    ,ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ
ָכר?    אֹו ֵאין ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ

ָכר.  ְלחּו ֵליּה: ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ   ְוׁשָ
  

א ּתָ    ?!ָהִכי ָהׁשְ
ָבא ָיֵתיב ִניָחא ֵלי ּתְ יָתא ִמּיַ ָאַמר ּבֵ ין ְלַמאן ּדְ ָלָמא ָהָתם, ּבֵ ׁשְ   ּה, ּבִ

ָאַמר ין ְלַמאן ּדְ ַער" :ּבֵ ת ׁשָ ה ֻיּכַ ִאּיָ   , ִניָחא ֵליּה, (ישעיה כד, יג)  280"ּוׁשְ
ִנְכחֹוׁש ַעְבֵדיּה? א ָהָכא ִמי ִניָחא ֵליּה ּדְ    !ֶאּלָ

  
   ,ָאְמִרי: ָהִכי ַנִמי ִניָחא ֵליּה 

ִרי ַעְבֵדיּה ּדְ     .לֹא ִליְסּתְ
  

י  ר ָחָמאּבֵ ֵקיף ַע  ַרב יֹוֵסף ּבַ הּו ְמָלאָכה. ָהוּו ּתָ הּו זּוֵזי ְוָעְבִדי ּבְ יק ּבְ ַמּסֵ י ּדְ ֱאיָנׁשֵ   ְבֵדי ּדֶ
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ה ּבְ    ?ַמאי ַטֲעָמא ָעֵביד ָמר ָהִכי :ַרּבָ
ֵוי. ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ  :ָאַמר ֵליּה  ֵריֵסיּה ָלא ׁשָ א ְנהּום ּכְ   : ַעְבּדָ

גּדְ ָאַמר ֵליּה: ֵאיָמא  ארּו ַעְבֵדיּה ָאַמר ַרב ַנְחָמן, ּכְ י כּוֵבי ,ֹון ּדָ יד ּבֵ ְמַרּקֵ הּו ַעְבֵדי ִמֲעַבד ָעְבִדי! , ּדִ   ּכּוּלְ
אל ְסִביָרא ִלי,  ִנּיֵ ַרב ּדָ   ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ּכְ

ר ַרב ְקִטיָנאָאַמר ּדְ  אל ּבַ ִנּיֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּדָ
ה ּבֹו ְמָלאָכה  ל ֲחֵבירֹו ְוָעׂשָ ַעְבּדֹו ׁשֶ   טּור, ּפָ  - ַהּתֹוֵקף ּבְ

ִרי ַעְבֵדיּה. ּדְ ִניָחא ֵליּה  :ַאְלָמא   לֹא ִליְסּתְ
  

הּו זּוֵזי,  יק ּבְ ָלא ַמּסֵ י ֵהיָכא ּדְ   ָאַמר ֵליּה: ָהֵני ִמיּלֵ
ית.  ִרּבִ הּו זּוֵזי ִמְחֵזי ּכְ יק ּבְ ַמּסֵ יָון ּדְ   ָמר ּכֵ

  
ר ַמְניּוֵמיָאַמר ּדְ    : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ

י ׁשֶ  ְעּתֹו  :ָאְמרוּ ַאף ַעל ּפִ ּלא ִמּדַ ֲחַצר ֲחֵבירֹו ׁשֶ ר ּבַ ָכר,  - ַהּדָ   ֵאין ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ
ֲחַצר ֲחֵבירֹו  ָכר -ִהְלָוהּו ְוָדר ּבַ   ! ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ׂשָ

  
י.     ָאַמר ֵליּה: ָהַדִרי ּבִ

  
 
 

                                                           
280
ָלה ָבִציר  עֹוֵללֹת ִאם ּכָ נֶֹקף ַזִית ּכְ ים ּכְ תֹוְך ָהַעּמִ ֶקֶרב ָהָאֶרץ ּבְ י כֹה ִיְהֶיה ּבְ   ּכִ

  רש"י
כדשלח ליה כו' הדר בחצר 

. ומוקמינא לה בפ''ב (דף חבירו
   כא.) בחצר דלא קיימא לאגרא:

. זה הדר ביתא מיתבא יתיב
בתוכה ההנהו לבית זה שהוא 

   מיושב בדיורין:
. אין חרב לפי שהדר יתיב

בתוכה טם ומשפיץ סדקיה 
   תמיד:

. שד הוא ושאיה יוכת שער
ושמו שאיה מכתת שערים 
וכותלי בית שאין אדם דר 

   בתוכה:
. שלא ילמד דרכי דלא נסתרי

  הבטלה:
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        צז, אצז, אצז, אצז, א .15
ַמר    :ִאיּתְ

ל ֲח  ּה ְמָלאָכהֵבירֹו ְוָעׂשָ ַהּתֹוֵקף ְסִפיָנתֹו ׁשֶ    .ה ּבָ
  : ַרבָאַמר 

ָכָרּה    נֹוֵטל,  - ָרָצה ׂשְ
ָחָתּה    נֹוֵטל.  -ָרָצה ּפְ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ָחָתּה.  א ּפְ   ֵאינֹו נֹוֵטל ֶאּלָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ִליִגי    :ָלא ּפְ
ֲעִביָדא ְלַאְגָרא,  - ָהא    ּדַ
  לֹא ֲעִביָדא ְלַאְגָרא. ּדְ  - ָהא 

  
ֵעית ֵאי    :ָמאְוִאיּבָ

ֲעִביָדא ְלַאְגָרא,    ָהא ְוָהא ּדַ
ַאְגָרא,  - ָהא  א ּדְ ְעּתָ ָנֵחית ֵליּה ַאּדַ   ּדְ

ַגְזָלנּוָתא -ְוָהא  א ּדְ ְעּתָ ָנֵחית ֵליּה ַאּדַ    .ּדְ
  
  
  

  רש"י
. אם נשברה או פחתה

נתקלקלה ודמי פחתה יתירין על 
   שכרה נוטל דמי פחתה:

. מסתמא כי נחית עביד לאגרא
לה אדעתא דאגרא נחית הלכך 
לאו בתורת גזלן דיינינן ליה 

על כרחו אם רבין ונותן שכרה 
   הן על דמי פחתה:

. לא יהיב הא דלא עבידא לאגרא
   ליה אלא פחתה:

. רצה נחת לה אדעתא דאגרא
שכרה נוטל ואם פחתה יתר על 
שכרה נוטל דמי פחתה דהא ע''כ 

   שקלה וגזל הוא:
. נחית לה אדעתא דגזלנותא

אפי' שכרה גדול מפחתה לא 
יהיב אלא פחתה דכל הגזלנין 

  הגזלה:משלמין כשעת 
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        צז, אצז, אצז, אצז, א .16
ַזל" ק  :ּגָ ַע ְוִנְסּדַ ֵזָלה.  - ...  ַמְטּבֵ ַעת ַהּגְ ׁשְ ם ּכִ ּלֵ   ְמׁשַ

ַע ְוִנְפַסל ָך ְלָפֶניָך" :אֹוֵמר לוֹ  -...  ַמְטּבֵ ּלְ       ."ֲהֵרי ׁשֶ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ק" ׁש,  - "ִנְסּדַ ק ַמּמָ   ִנְסּדַ
ָסָלתֹו ַמְלכּות.  - "ִנְפַסל"   ּפְ

  
  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדהוְ 

ק.  ָסָלתֹו ַמְלכּות ַנִמי ַהְיינּו ִנְסּדַ   ּפְ
  

ֵמי  א ֵהיִכי ּדָ   ? "ִנְפַסל"ֶאּלָ
ָסָלתֹו ְמִדיָנה זֹו, ְויֹוְצ  ּפְ ְמִדיָנה ַאֶחֶרת. ׁשֶ   ָאה ּבִ

  
אָאַמר ֵליּה    : ַרב הּוָנאלְ  ַרב ִחְסּדָ

ָאְמַרּתְ  ָסָלתֹו ַמְלכּות - "ִנְפַסל"" :ְלִדיָדְך ּדְ   , "ּפְ
ירֹות ְוִהְרִקיבּו, ַיִין ְוֶהְחִמיץ"ֲהֵרי  ֵמי, ְוָקָתֵני: "ּפֵ ָסָלתֹו ַמְלכּות ּדָ ִכי ּפְ ֵזיָלה", ּדְ ַעת ַהּגְ ׁשְ ם ּכִ ּלֵ   !"ְמׁשַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ה ַטְעמֹו ְוֵריחֹו,  - ָהָתם  ּנָ ּתַ   ִנׁשְ
ה.  -ָהָכא  ּנָ ּתַ   לֹא ִנׁשְ

  
  : ַרב ְיהּוָדהלְ  281הַרּבָ ָאַמר ֵליּה 

ָאְמַרּתְ  ָסָלתֹו ַמְלכּות ַנִמי ַהְיינּו  :ְלִדיָדְך ּדְ ק"ּפְ רּוָמה ְוִנְטֵמאת", ֲהֵרי "ִנְסּדַ ֵמי"תְּ ָסָלתֹו ַמְלכּות ּדָ ִכי ּפְ   , , ּדְ
ָך ְלָפֶניָך" :אֹוֵמר לוֹ "ְוָקָתֵני:  ּלְ   ! ""ֲהֵרי ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יָקה,  - ָהָתם  ר ֶהיּזֵ   לֹא ִמיְנּכָ
יָקה -ָהָכא  ר ֶהיּזֵ    .ִמיְנּכָ

   
  
  
  

                                                           
281
  סים ישנים.ע"פ כמה כתבי יד ודפו 

  רש"י
. המלך צוה שלא פסלתו מלכות

יצא לא במדינה זו ולא במדינה 
   אחרת:

. דכיון דלא נסדק היינו נסדק
לגמרי היזק גמור הוא ומשלם 

   כשעת הגזלה:
. דקתני אלא היכי דמי נפסל

מתניתין הרי שלך לפניך כגון 
שפסלתו מדינה זו בני מדינה 

   פסלוהו מעצמן:
ול . שיכויוצא במדינה אחרת

   לומר לו לך להוציאו שם:
. לא תרומה לא מינכר היזיקה

   נשתנה מראיתה משאר חטים:
. שאין הכא מינכרא הזיקה

צורה זו דומה לצורה של כל 
היוצאים עכשיו וכשגזלה הימנו 
היו כל צורות המדינות שוות 

  לה:
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        בבבב- - - - צז, אצז, אצז, אצז, א .17
ַמר    :ִאיּתְ

ַע,  ְטּבֵ ַע, ְוִנְפְסָלה ַהּמַ ְטּבֵ ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ַעל ַהּמַ   ַהּמַ
  ָאַמר:   ַרב

ָעה. נוֹ    צז,ב אֹוָתּה ׁשָ ַע ַהּיֹוֵצא ּבְ   ֵתן לֹו ַמְטּבֵ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ן.  ֵמיׁשָ   ָיכֹול לֹוַמר לֹו ֵלְך הֹוִציאֹו ּבְ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ֵתיּה  ָרא ִמיּלְ ּבְ מּוֵאלּדִ ִמְסּתַ ן,  ,ׁשְ ִאית ֵליּה אֹוְרָחא ְלֵמיַזל ְלֵמיׁשָ   ּדְ

  לֹא.  - ֲאָבל ֵלית ֵליּה אֹוְרָחא 
  
  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאיִתיֵביּה ֵא 
ֵאיָנם יֹוְצאֹות, " עֹות ׁשֶ ִלין ַעל ַהּמָ   ֵאין ְמַחּלְ

יַצד?    ּכֵ
ל ְמָלִכים ָהִראׁשֹוִנים  ְלִמּיֹות, אֹו ׁשֶ ִלין -ָהיּו לֹו ָמעֹות ּכֹוְזִבּיֹות, ְירּוׁשַ   . "ֵאין ְמַחּלְ

ל ַאֲחרֹוִנים, ּדּוְמָיא    !ִליןִראׁשֹוִנים, ְמַחלְּ ּדְ ָהא ׁשֶ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַמאי ָעְסִקיַנן ידֹות זֹו ַעל זֹו.  :ָהָכא ּבְ ֵאין ַמְלֻכּיֹות ַמְקּפִ ׁשֶ   ּכְ

  
י ָאַמר  א, ּכִ מּוֵאלֶאּלָ ידֹות זֹו ַעל זֹו, ׁשְ ְלֻכּיֹות ַמְקּפִ ּמַ ׁשֶ   , ּכְ

  ֵהיִכי ָמֵצי ַמְמֵטי ְלהּו! 
  

ָחק,  ַמְמֵטי ָלּה ַעל ְיֵדי ַהּדְ   ּדְ
ְחׁשִ  ָלא ּבָ ִחי ָקְפִדי ,יּדְ ּכְ    .ְוִאי ַמׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִלין " ָבֶבל,   ַעל ָמעֹותֵאין ְמַחּלְ אן ְוֵהן ּבְ ל ּכָ   ׁשֶ
אן,  ֶבל ְוֵהן ּכָ ל ּבָ   ְוׁשֶ

ָבֶבל  ֶבל ְוֵהן ּבְ ל ּבָ ִלין –ׁשֶ   . "ְמַחּלְ
ָבֶבל"ָקָתֵני ִמיַהת:  אן ְוֵהן ּבְ ל ּכָ ִלין ַעל ָמעֹות ׁשֶ ב , ַאף ַעל "ֵאין ְמַחּלְ   סֹופֹו ְלֵמיַסק ְלָהָתם!  ּדְ ּגַ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ידֹות זֹו ַעל זֹו.  ְלֻכּיֹות ַמְקּפִ ּמַ ׁשֶ   ּכְ
  

   ,ִאי ָהִכי
ָבֶבל ְלַמאי ֲחזּו!  ֶבל ְוֵהן ּבְ ל ּבָ   ׁשֶ

  
ַלִים.  יק ִלירּוׁשָ ֵהָמה ּוַמּסֵ הּו ּבְ ָזֵבין ּבְ   ֲחזּו ּדְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

יְּ " ךְ ִהְתִקינּו ׁשֶ ֵני ּכָ ַלִים ִמּפְ ירּוׁשָ עֹות יֹוְצאֹות ּבִ   ! "הּו ַהּמָ
  

י  ָאַמר   , ֵזיָראַרּבִ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  יָפה ַעל אּוּמֹות ָהעֹוָלם,  -ּכָ ּקִ ָרֵאל ּתַ ד ִיׂשְ ּיַ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
אן  יָפה ַעל ַעְצָמן.  -ּכָ ּקִ ד אּוּמֹות ָהעֹוָלם ּתַ ּיַ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַלִים? " ל ְירּוׁשָ ַע ׁשֶ   ֵאיֶזהּו ַמְטּבֵ

  רש"י
   . שום פרגמטיא:המלוה את חבירו

  . שקצץ לו מעות:על המטבע
. בשעת פרעון היוצא נותן לו מטבע

דהא קיבל עליו לתת לו מטבע 
והאי לאו מטבע הוא ודוקא הלוהו 
פרגמטיא אבל הלוהו מעות את 

   שהלוהו משלם לו:
. כלל על מעות שאין יוצאות

בירושלים דלאו כסף צורה קרינא 
   ביה:

. מטבע של בן כוזיבא כוזביות
וירושלמיות הוו וה''ג כוזביות 
ירושלמיות או של מלכים 
הראשונים וכוזביות וירושלמיות 
לא נפקי כלל ל''א כוזביות של כזיב 
וה''ג כוזביות או ירושלמיות או של 

   מלכים הראשונים:
. דנפקי במדינה הא של אחרונים

אחרת ודומיא דראשונים הוא בכך 
דאין יוצאות כאן במקומו של בעל 

   הבית שנפסלו בכאן:
. ואף על גב דלית ליה מחללין

במקום שיוצאין אורחא להתם 
שהרי בירושלים צריך לילך 
ולהוציאן וקשיא לרב נחמן אליבא 
דשמואל דאמר אבל לית ליה 

   אורחא למישן לא:
. רב נחמן אליבא אלא כי אמר

דשמואל דכי לית ליה אורחא 
   למישן לא:

. בתמיה אי כשמלכיות מקפידות
הכי כי אית ליה אורחא למישן 
היכי מצי ממטי להו הא כי בדקי 

ו בני מדינה זו ומשכחי ליה לה
   אותן מעות מפסדי ליה:

. שאין מקפידין ומשני דלא בחשי
כל כך שיהו בודקין ומחפשין על 
דבר זה ואי אשכחי קפדי הלכך 
אית ליה אורחא שנצרך לילך שם 
יקבלם ויוציא לשם בסחורה ואי 
לאו הואיל ואין יכול להראותם 
בכאן בפרהסיא לבני מישן הבאים 

  ה לא יקבלם:כאן אם רוצ
אין מחללין על מעות של כאן והן 

. אין מחללין מעשר שני על בבבל
מעות של כאן ירושלים והמעות 
והבעלים בבבל הואיל ואינן 
יוצאות מיד במקום שהן שם 
דבעינן מצוי בידך וליכא ולא על 
של בבל והן בכאן בירושלים 
והפירות לא שני לן כל היכא 
דאיתנהו יכול לחללן והן חוץ 

ירושלים קתני מיהת אין מחללין ל
על המעות של כאן והן בבבל אלמא 
אע''ג דאית ליה אורחא למישן כגון 
הכא דסופו לעלות כאן ולהוציאן 
ואפ''ה לא קרי להו מעות 

   היוצאות:
. יתר מדאי מקפידות זו על זו

דבחשי ובדקי הלכך מסוכנות הן 
של בבל במלכות ירושלים 

   דמקפדת ובחשי טפי:
. הא לא מצי לאמטויינהו ילמאי חז

   להכא:
. ואמאי תני והתניא התקינו כו'

  לעיל ולא על של בבל והן כאן:
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ד ֶאָחד, לֹמה ִמּצַ ִוד ּוׁשְ   ּדָ
ד ַאֵחר.  ַלִים ִעיר ַהּקֹוֶדׁש ִמּצַ   ִוירּוׁשָ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו?  ַע ׁשֶ   ְוֵאיֶזהּו ַמְטּבֵ

ד ַאֵחר ד ֶאָחד, ּוָבחּור ּוְבתּוָלה ִמּצַ   .  "ָזֵקן ּוְזֵקיָנה ִמּצַ
   

  

  רש"י
. כתוב מצד אחד דוד ושלמה

ומצד שני כתוב ירושלים עיר 
   הקדש:

   . יצחק ורבקה:בחור ובתולה
  . אברהם ושרה:זקן וזקינה
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        צח, אצח, אצח, אצח, א    ––––צז, ב צז, ב צז, ב צז, ב  .18
יּה ּבְ  אֵמ  ָרָבאָעא ִמיּנֵ   : ַרב ִחְסּדָ

ַע,  ְטּבֵ ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ַעל ַהּמַ   ַהּמַ
  ?ַמהוּ  – ְוהֹוִסיפּו ָעָליו

  
ָעהָאַמר ֵליּה: נֹוֵתן לֹו ַמְטּבֵ  אֹוָתּה ׁשָ   . ַע ַהּיֹוֵצא ּבְ

  
י ָנְפָיא?    ָאַמר ֵליּה: ַוֲאִפיּלּו ּכִ

  
  ָאַמר ֵליּה: ִאין. 

  
א? ָאַמר ֵליּה: ֲאִפילּ  ְרִטּיָ י ּתַ   ּו ּכִ

  
  ָאַמר ֵליּה: ִאין. 

  
יֵרי!    ְוָהא ָקא ַזְייִלין ּפֵ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

  ָחֵזיַנן, 
יַנן ֵליּה  -ִאי ֵמֲחַמת ִטיְבָעא ִזיל   ְמַנּכִ

ְרָעא ִזיל    צח,א יַנן ֵליּה.  -ְוִאי ֵמֲחַמת ּתַ   ָלא ְמַנּכִ
  

ַבח ְלִעְנַין ַנְסָכא!    ְוָהא ָקא ׁשָ
  

י ָהא  ,אֶאלָּ  אּדְ ּכִ ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ זּוֵזי  ַרב ְיהֹוׁשֻ יָעאּדְ ָעְבִדי עּוְבָדא ּבְ ְתָמְנָיא.   ַאַגְרָדִמיס ַטּיָ ָרה ּבִ   ַעד ֲעׂשָ
   

  
  

  רש"י
. אליבא והוסיפו עליהן מהו

של  דרב דאומר נותן לו מטבע
אותה שעה היכא דהוסיפו עליו 

   מאי אמר רב:
   . בשעת פרעון:באותה שעה
. סלע גדול במדה כי תרטיא

   מחזקת רובע:
. לגבי מטבע והא קזיילין פירות

זו נמצא שמשתכר זה בתוספת 
ואינה דומה לראשונים והוי 

  רבית:
. שבאו גשמים מחמת תרעא

ונמצאו רוב תבואות בעולם 
   והוזלו הפירות:

. אם בא להתיכן ן נסכאלעני
ולעשות מהן גרוטאות יש יותר 

   מן הראשונים והוי רבית:
. באדם שהלוה את עבדו עובדא

חבירו על המטבע והוסיפו עליו 
והלכו אצל אגרדימוס סוחר 
ישמעאל והיה לו מן הראשונה 
ומן השניה ומצאו בח' של מטבע 
שניה י' מן הראשונה ונתן לו 

  שמנה:
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        צח, אצח, אצח, אצח, א .19
הָאַמר    : ַרּבָ

דֹול  ם ַהּגָ ל ֲחֵבירֹו ַלּיָ ַע ׁשֶ טּור.  -ַהּזֹוֵרק ַמְטּבֵ   ּפָ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ַקֵליּה.  ֵעית ׁשְ ְך, ִאי ּבָ ח ַקּמָ   ָאַמר: ָהא ַמּנַ
  

י ּבִ  ָקא ָחֵזי ֵליּה, ְוָהֵני ִמיּלֵ   ְצלּוִלין ּדְ
  לֹא.  -לֹא ָקֲחֵזי ֵליּה ּדְ ֲאָבל ֲעכּוִרין 

  
ַאְדֵייּה ַאּדּוֵיי,  י ּדְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ

יֵדיּה  ַקֵליּה ּבִ ֵעי  -ֲאָבל ׁשְ ָבה ּבָ ַזֵליּה, ֲהׁשָ   ִמיֲעַבד. ִמיְגַזל ּגְ
  

  : ָרָבאְמִתיב 
ְרׁשּותֹו, " ֵאיָנן ּבִ ִלין ַעל ָמעֹות ׁשֶ   ֵאין ְמַחּלְ

יַצד?    ּכֵ
דֹול  ם ַהּגָ יסֹו ַלּיָ ַפל ּכִ ּנָ ֶלְך, אֹו ׁשֶ ַהר ַהּמֶ ַקְסְטָרא אֹו ּבְ ִלין -ָהיּו לֹו ָמעֹות ּבְ   ! "ֵאין ְמַחּלְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ָבֵעי ר, ּדְ אֵני ְלִעְנַין ַמֲעׂשֵ ָיְדָך, ׁשָ   ַנן ָמצּוי ּבְ
ַרֲחָמָנא ָאַמר ָיְדָך" :ּדְ ֶסף ּבְ א.   (דברים יד, כה)  282"ְוַצְרתָּ ַהּכֶ   ְוֵליּכָ

  
  

הְוָאַמר    : ַרּבָ
ל ֲחֵבירֹו  ַע ׁשֶ ף ַמְטּבֵ ָ טּור –ַהׁשּ    .ּפָ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ָהא לֹא ֲעַבד ְולֹא ִמיֵדי.    ּדְ

  
י קּוְרנְ  :ְוָהֵני ִמיּלֵ ַמְחֵייּה ּבְ יּה, ּדְ   ָסא ְוַטְרׁשֵ

ׁשֹוִפיָנא  ְייָפא ּבְ ֵריּה.  - ֲאָבל ׁשָ   ַחּסּוֵרי ַחּסְ
  

  : ָרָבאְמִתיב 
הוּ " ָאּה,    :ִהּכָ   ַעל ֵעינֹו ְוִסּמְ

ֶהן ְלֵחירּות.  -ַעל ָאְזנֹו ְוֵחְרׁשֹו    ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ
  

ֶנֶגד ֵעינֹו    ֵאינֹו רֹוֶאה, וְ ּכְ
ֶנֶגד ָאְזנֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע  ֶהן ְלֵחירּותֵאי -ּכְ   ! "ן ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ

  
ה ְלַטֲעֵמיּה     ,ַרּבָ

הָאַמר ּדְ    : ַרּבָ
  ֶנֱהָרג,  -ֵחְרׁשֹו ְלָאִביו 

יּה.  אּוּנֵ ָדָמא ָנְפַלת ֵליּה ּבְ ָתא ּדְ ִטּפָ לֹא ַחּבּוָרה, ּדְ ה ּבְ ר ַלֲחִריׁשָ ִאי ֶאְפׁשָ   ׁשֶ
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ר ִיְבַחר ה  קֹום ֲאׁשֶ ָיְדָך ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ ֶסף ּבְ ֶסף ְוַצְרּתָ ַהּכֶ ּכָ ה ּבַ   ֱאלֶֹהיָך ּבוֹ  'ְוָנַתּתָ

  רש"י
   ינן בכולהו:. גרסאמר רבה

. הזורק מטבע של חבירו בים
   אע''ג שאין יכול ליטלו:

. כדמפרש ואזיל דלא פטור
שקליה בידיה אלא דאדייה 
שהיתה ביד בעלים והכהו זה 
תחת ידו וניתזה לים הואיל 
וצלולים הן וקא חזו ליה אמר 
ליה הא מנח קמך ואינה אבודה 
ואי משום דבעי למיתב זוזא 
לבר אמוראה למישט 

מישקליה גרמא הוא שגורם ול
להפסידו אותו שכר וגרמא 

   בנזקין פטור:
. בשעת התזה דהוה אבל עכורין

ליה מעשה בידים אבוד הוא 
ואין זה גורם אלא ממש דהא 

   ממש התיזו:
. מקום היה לו מעות בקיסטרא

והוא רחוק מאד ויש בו סכנת 
דרכים ואין שיירות מצויות 

   שם:
 . אלמא אבוד חשיבאין מחללין

   ליה בים הגדול:
. אשפריי''ר בלע''ז שפחת השף

   את הצורה:
   . מרטי''ל בלע''ז:בקורנסא
. עשאן כאבן חלקה וטרשיה

   לשון טרשים:
. לימ''א בלע''ז של בשופינא

   נפחים:
. וממש הוא ולא חסורי חסריה

גרמא טעמא דרבה בכולהו 
   משום גרמא בנזקין הוא ופטור:

 . אלמא אף על גבעל אזנו וחרשו
דלא חסריה כיון דעשה מעשה 
בגופו לאו גרמא קחשיב ליה 
אלא ממש והכא נמי כיון 
דמחייה בקורנסיה ופחתיה ועל 

   ככה חסרו דמים מעשה הוא:
. הלכך גבי עבד רבה לטעמיה

נמי חסרון הוא [וכנגד אזנו 
פטור משום דבהכי לא הוי ליה 

  למיחש והאי ודאי גרמא הוא]:
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הָאַמר וְ    : ַרּבָ

ָרתוֹ  ל ֲחֵבירֹו  ַהּצֹוֵרם אֹוֶזן ּפָ טּור –ׁשֶ       .ּפָ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ְדַקְייָמא ַקְייָמא ָרה ּכִ    ,ּפָ
ַח ַקְייִמי.  י ִמְזּבֵ ָווִרים ָלאו ְלַגּבֵ הּו ׁשְ   לֹא ֲעַבד ְולֹא ִמיֵדי, ְוכּוּלְ

  
  : ָרָבאְמִתיב 

את " ָפַרת ַחטָּ את, ּבְ ֵמי ַחטָּ ה ְמָלאָכה ּבְ יֵני ָאָדם, וְ  - ָהעֹוׂשֶ טּור ִמּדִ ַמִיםּפָ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ   . "ַחּיָ
  
יָקה, ּדְ הּוא  "ְמָלאָכה" ר ֶהיּזֵ   לֹא ִמיְנּכָ

ִדיֵני ָאָדם!  יב ּבְ ִמַחּיַ יָקה, ָהִכי ַנִמי ּדְ ר ֶהיּזֵ ִמיְנּכָ   ֲאָבל צֹוֵרם ּדְ
  

ין  טּור, ּדַ ָאְמִרי: הּוא ַהּדִ   ֲאִפיּלּו צֹוֵרם ּפָ
ַמע ָלן ַמִים. ּדְ  ֲאִפיּלּו ְמָלאָכהּדַ  :ְוָהא ָקא ַמׁשְ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ יָקה ַחּיָ ר ֶהיּזֵ   לא ִמיְנּכָ

  
  

הְוָאַמר    : ַרּבָ
ל ֲחֵבירֹו  ָטרֹו ׁשֶ ֹוֵרף ׁשְ טּור,  - ַהׂשּ   ּפָ

  
ְך.  ָאַמר ֵליּה: ְנָייָרא ְקַלאי ִמיּנָ   ּדְ

  
ר ָחָמא:ַמְתִקיף ָלּה     ָרִמי ּבַ
ֵמי?     ֵהיִכי ּדָ

ָיְדִעי   צח,ב א ָסֲהֵדי ּדְ ִאיּכָ ָטָרא  ִאי ּדְ ׁשְ ָיא!  - ַמאי ֲהָוה ּבִ ָטָרא ְמַעּלְ בּו ֵליּה ׁשְ   ִליְכּתְ
א ָסֲהֵדי ֵליּכָ    ?!ֲאַנן ְמָנא ָיְדִעיַנן -  ְוִאי ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ַמֲאִמינוֹ  ֵהא ּבְ   .ּתְ
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  יִמי ּבַ   : ַרב ּדִ
הּדְ ָהא  י  ַמֲחלֹוֶקת ,ַרּבָ ַנן ִהיא. ַרּבִ ְמעֹון ְוַרּבָ   ׁשִ

י ַר לְ  ְמעֹון ּבִ יב,  :ָאַמרּדְ ׁשִ ֵמי ִמַחּיַ ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ּכְ   ּדָ
ָאְמִרי ַנן ּדְ יב.  :ְלַרּבָ ֵמי לֹא ִמַחּיַ ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ָלאו ּכְ   ּדָ

  
ֵריּה ַמְתִקיף ָלּה  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ַמַעּתְ ּדְ ֵאיַמר  רֹו ָממֹון, י ַרּבִ לְ ֵליּה  ׁשָ ִעיּקָ ָדָבר ׁשֶ ֵמי ּבְ ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ּכְ ְמעֹון ּדָ ְד ׁשִ ה, ּכִ   ַרּבָ
הָאַמר ּדְ  ּמֹוֵעד ַרּבָ ָרפֹו ּבַ ַסח, ּוָבא ַאֵחר ּוׂשְ ַזל ָחֵמץ ִלְפֵני ַהּפֶ טּור,  -: ּגָ   ּפָ

ַהּכֹ  ים ָעָליו ְלַבֲערֹו. ׁשֶ   ל ְמצּוּוִ
ַסח ַמֲחלוֹ  י  ֶקתְלַאַחר ַהּפֶ ַנן, ַרּבִ ְמעֹון ְוַרּבָ   ׁשִ

י לְ  ָאַמרַרּבִ ְמעֹון ּדְ ֵמי  :ׁשִ ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ּכְ יב,  -ּדָ   ַחּיָ
ָאְמִרי ַנן ּדְ ֵמי  :ְלַרּבָ ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ָלאו ּכְ טּור,  -ּדָ   ּפָ

רֹו ָממֹון ִמי ָאְמִריַנן?!  ֵאין ִעיּקָ ָדָבר ׁשֶ   ּבְ
  
  : ַאֵמיָמרַמר ָא 

ַגְרֵמי  יָנא ּדְ ָדֵאין ּדִ ָיא,  - ַמאן ּדְ ָטָרא ְמַעּלְ ֵמי ׁשְ יּה ּדְ י ּבֵ   ַמְגּבֵ
ַגְרֵמי  יָנא ּדְ ֵאין ּדִ ָלא ּדָ ָעְלָמא.  -ּוַמאן ּדְ ֵמי ְנָייָרא ּבְ יּה ּדְ י ּבֵ   ַמְגּבֵ

  
ילְ  ַרְפָרםְוַכְפֵייּה  ֲהָוה עּוְבָדא   , ַרב ַאׁשִ
יּה כִּ  י ּבֵ ׁשּוָרא ְלַצְלָמא.  ְוַאְגּבֵ י ּכְ

  רש"י
לע''ז . אשקרניי''ר בהצורם
   פוגם:

. שקל כנגדן במי חטאת
משקולות ופרה וכל מעשיה 

  נפסלים במלאכה:
. מאי הוי כתיב ביה מנא ידעינן

ומאי בעי למיתבי ולא אצטריך 
   ליה למימר דפטור:

. בעל השטר לשורף במאמינו
בכל מה שאומר שכך היה כתוב 

   ביה ואפ''ה פטור:
. בפרק מרובה (לעיל דף דר''ש

חייב עד:) גבי קדשים ש
   באחריותן כו':

. בזמן ביעורו בו' שעות במועד
ודכוותה בפסחים (דף י:) לא 
בדק בתוך המועד יבדוק לאחר 

   המועד:
. האי ששרפו לשלם לר''ש חייב

לגזלן דמיהם דדבר הגורם 
לממון הוא שאם היה בעין היה 
מחזירו גזלן לבעליו ופטור דתנן 
לעיל (דף צו:) גזל חמץ ועבר 

לו הרי שלך  עליו הפסח אומר
לפניך ועכשיו שאין בעין יחזיר 
דמים לבעליו ובחמץ בפסח הוא 
דאמרינן הכי משום דעיקרו 
כלומר בתחלתו ממון הוי 
ועכשיו אע''פ שאינו שוה לכלום 
גורם לממון הוא אבל בשטרי 
דמעולם לא היה גופו ממון מי 

   שמעת ליה:
. ר''מ מאן דדאין דינא דגרמי

] (דף היא (בהגוזל בתרא) [לקמן
   ק.):

. מן השורף כל השטר מגבי ליה
   שהרי גרמו להפסיד:

. ואכפייה רפרם לרב אשי
   ששרף שטר חבירו בילדותו:

. גוביינא מעליא כל ואגבי מיניה
   מה שכתוב בשטר:
. פרעון גמור כי כשורא לצלמא

מן העידית כקורה זו הנבחרת 
משאר קורות לתקן בה צורה 

  ודיוקנאות:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

496

        צח, בצח, בצח, בצח, ב .21
ַסח " ָך ְלָפֶניָך" :אֹוֵמר לוֹ ... ָחֵמץ ְוָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ּלְ   . ""ֲהֵרי ׁשֶ
  

א ּנָ ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה  :ַמאן ּתַ ָך ְלָפֶניָך"אֹוְמִרין ּבְ ּלְ   ? "ֲהֵרי ׁשֶ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
י     .ב ִהיאַיֲעקַֹרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵה "    :ִמיתׁשֹור ׁשֶ
ינוֹ  ּלא ִנְגַמר ּדִ     - ַעד ׁשֶ

  ָמכּור,  -ְמָכרֹו 
יׁשֹו  ׁש,  - ִהְקּדִ   מּוְקּדָ

ָחטֹו  ר,  -ׁשְ רֹו מּותָּ ׂשָ   ּבְ
  מּוְחָזר.  -ֶהֱחִזירֹו ׁשֹוֵמר ִלְבָעָליו 

ינֹו  ְגַמר ּדִ ּנִ ֶ    –ִמׁשּ
  ֵאינֹו ָמכּור,  -ְמָכרֹו 

יׁשֹו  ׁש,  - ִהְקּדִ   ֵאינֹו מּוְקּדָ
ָחטֹו  רֹו ָאסּור,  -ׁשְ ׂשָ   ּבְ

   ֵאינֹו מּוְחָזר. -ֶהֱחִזירֹו ׁשֹוֵמר ִלְבָעָליו 
י    אֹוֵמר:  בַיֲעקַֹרּבִ

ינוֹ  ְגַמר ּדִ ּנִ ֶ     - ַאף ִמׁשּ
  . "מּוְחָזר –ֶהֱחִזירֹו ׁשֹוֵמר ִלְבָעָליו 

ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ    :ַמאי ָלאו ּבְ
י ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה :ב ָסַברַיֲעקֹ ַרּבִ ָך ְלָפֶניָך",  :אֹוְמִרין ּבְ ּלְ   "ֲהֵרי ׁשֶ

ַנן ָסְבִרי ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה :ְוַרּבָ ָך ְלָפֶניָך" :ֵאין אֹוְמִרין ּבְ ּלְ    ."ֲהֵרי ׁשֶ
  

הָאַמר ֵליּה    : ַרּבָ
  לֹא, 

י ָעְלָמא ָאְמִריַנן כּוּלֵ ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה ּדְ ָך ְלָפֶניָך",  :ּבְ ּלְ   "ֲהֵרי ׁשֶ
ָחֵמ ּדְ  ן ִנְפְלגּו ּבְ ֶפַסח. ִאם ּכֵ   ץ ּבְ
  

א ָאַמר  הֶאּלָ   : ַרּבָ
ְלִגיָהָכא ּבְ  ָפָניו ָקא ִמיּפַ ּלא ּבְ ל ׁשֹור ׁשֶ ינֹו ׁשֶ    ,ּגֹוְמִרין ּדִ

ַנן ָסְבִרי ָפָניו,  :ַרּבָ ּלא ּבְ ל ׁשֹור ׁשֶ ינֹו ׁשֶ   ֵאין ּגֹוְמִרין ּדִ
יֵתיּה ִניֲהֵליּה ֲהָוה ַמֲעִריְקָנא ֵליּה לְ  ָאַמר ֵליּה: ִאי ַאְייּתִ   ַאְגָמא. ּדְ

ֲהֵדיּה.  יָנא ּבַ עּוֵיי ּדִ ּתַ ָלא ָמֵציָנא ְלִאיׁשְ ַיד ַמאן ּדְ יּה ּבְ א ְמַסְרּתֵ ּתָ   ָהׁשְ
י  ָפָניו,ַיֲעקֹ ְוַרּבִ ּלא ּבְ ל ׁשֹור ׁשֶ ינֹו ׁשֶ   ב ָסַבר: ּגֹוְמִרין ּדִ

ּלֹ   יָנא ׁשֶ ְמִרי ֵליּה ּדִ ָאַמר ֵליּה: ַמאי ֲעַבִדי ֵליּה? סֹוף סֹוף ֲהָוה ּגָ ָפָניו. א ּדְ   ּבְ
  

ֵחיּה  ּכַ אַאׁשְ מּוֵאל, לְ ַרב ִחְסּדָ ר ׁשְ ה ּבַ   , ַרּבָ
ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה?  ֵנית ִמיֵדי ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ּתָ

  ָאַמר ֵליּה: ִאין, 
ֵניָנא:    ּתָ

ֵזָלה"" יב ֶאת ַהּגְ   , (ויקרא ה, כג)  283"ְוֵהׁשִ

ְלמּוד לֹוַמר ָזל" :ַמה תַּ ר ּגָ    ?"ֲאׁשֶ
ֵעין ׁשֶ  ַזל, ַיֲחִזיר ּכְ   ּגָ
אן ָאְמרּו: ַע ְוִנְפַסל,   ִמּכָ ַזל ַמְטּבֵ   ּגָ

ירֹות ְוִהְרִקיבּו,    ּפֵ

                                                           
283
דֹון ֲאׁשֶ   ּקָ ק אֹו ֶאת ַהּפִ ר ָעׁשָ ק ֲאׁשֶ ָזל אֹו ֶאת ָהעֹׁשֶ ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהׁשִ י ֶיֱחָטא ְוָאׁשֵ ר ָמָצאר ָהפְ ְוָהָיה ּכִ   ַקד ִאּתֹו אֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה ֲאׁשֶ

  רש"י
את האדם ומכרו . שור שהמית

   עד שלא נגמר דינו:
. ולא יסקל דבעינן מיתה מכור

והעמדה בדין שיהא שוין כאחד 
   בפרק שור שנגח ד' וה':

. החזירו שומר לבעליו מוחזר
   ופטור שומר:

דכ''ע אומרים באיסורי הנאה 
. ומתניתין דחמץ בפסח אפי' כו'

   לרבנן:
. דלרבנן אין אומרים דאם כן

שומר אדמפלגי בשור לגבי 
ליפלגו נמי לגבי גזל חמץ ועבר 
עליו הפסח אבל הכא בשור 
שהמית הוא דאמר אין מוחזר 
משום דאמר ליה האי איסור 
הנאה לאו איסור דאתי עליה 
ממילא הוא כגון חמץ בפסח 
אלא את קטלתיה בידים 
שהבאתו לב''ד דאי הוה גבאי 
אנא מעריקנא ליה לאגמא כו' 
אבל סיפא דמתניתין ודאי רבי 

קב היא ולא רבנן דקתני או יע
שהיתה יוצאה ליסקל אומר לו 

   הרי שלך לפניך:
. רב אשכחיה רב חסדא כו'

חסדא מהדר אמתני' דניהוי בה 
פלוגתא אחמץ בפסח לאוקמא 
למילתיה דטעמא דרבנן משום 
דאין אומרים באיסורי הנאה 

   הרי שלך לפניך:
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  ַיִין ְוֶהְחִמיץ, 
רּוָמה ְוִנְטֵמאת,    תְּ

ַסח,    ָחֵמץ ְוָעַבר ָעָליו ַהּפֶ
ּה ֲעֵביָרה,  ֵהָמה ְוֶנֱעְבָדה ּבָ   ּבְ

ינֹו  ּלא ִנְגַמר ּדִ ּלְ  :אֹוֵמר לוֹ  - ְוׁשֹור ַעד ׁשֶ   . "ָך ְלָפֶניָך""ֲהֵרי ׁשֶ
ָאַמר ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ ינֹו  :ַמאן ׁשָ ּלא ִנְגַמר ּדִ    ,ִאין –ַעד ׁשֶ

ינֹו  ְגַמר ּדִ ּנִ ֶ   לֹא?  -ִמׁשּ
ַנן,    ַרּבָ
ַסח אֹוֵמר לוֹ " :ְוָקָתֵני ָך ְלָפֶניָך" :ָחֵמץ ְוָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ּלְ    .""ֲהֵרי ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַחּתְ ְלהּו ָלא ּתֵ  ּכַ   יָמא ְלהּו ְוָלא ִמיֵדי.  ִאי ַמׁשְ
   

  
  
  

  רש"י
   . לבני הישיבה:אי משכחת להו
. משום לא מידילא תימא להו ו

  דחדו דמשכחי תיובתא למילתי:
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        צח, בצח, בצח, בצח, ב .22
ירֹות ְוִהְרִקיבּו אֹוֵמר לוֹ " ָך ְלָפֶניָך" :ּפֵ ּלְ   . ""ֲהֵרי ׁשֶ
  

   :ְוָהְתַנן
ירֹות ְוִהְרִקיבּו " ֵזיָלה - ּפֵ ַעת ַהּגְ ׁשְ ם ּכִ ּלֵ   ! "ְמׁשַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
אן  ן,  -ּכָ ִהְרִקיבּו ּכּוּלָ   ׁשֶ
אן  ִהְרִקיבּו ִמ  -ּכָ   ְקָצָתן.  ׁשֶ
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        צח, בצח, בצח, בצח, ב .23
ָנה             ִמׁשְ

ן, ְוִקְלְקלּו  ִנין ְלַתּקֵ ם.  - ָנַתן ָלאּוּמָ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   ַחּיָ
ן ְוִקְלֵקל  ל ְלַתּקֵ יָבה ּוִמְגּדָ ה תֵּ יּדָ ם.  - ָנַתן ֶלָחָרׁש ׁשִ ּלֵ יב ְלׁשַ   ַחּיָ

ר ָהֲאָב  יּבֵ ל ָעָליו ִלְסּתֹור ֶאת ַהּכֹוֶתל, ְוׁשִ יּבֵ ּקִ אי ׁשֶ ּנָ יָקן ְוַהּבַ ִהּזִ ם.  -ִנים אֹו ׁשֶ ּלֵ יב ְלׁשַ   ַחּיָ
ד ַאֵחר  ד ֶזה ְוָנַפל ִמּצַ טּור,  - ָהָיה סֹוֵתר ִמּצַ   ּפָ

ה  ּכָ יב - ִאם ֵמֲחַמת ַהּמַ   .  ַחּיָ
   

ָמָרא             ּגְ

  : ַרב ַאִסיָאַמר 
א נּו ֶאּלָ    :לֹא ׁשָ

ל ִלְנעֹ  יָבה ּוִמְגּדָ ה ּתֵ יּדָ ַתן ֶלָחָרׁש ׁשִ ּנָ ֶהן ַמְסֵמר,ׁשֶ ָרן.  ץ ּבָ יּבְ ֶהן ַמְסֵמר ְוׁשִ   ְוָנַעץ ּבָ
ָרן  יּבְ ל ְוׁשִ יָבה ּוִמְגּדָ ה ּתֵ יּדָ ה ֵמֶהן ׁשִ ל, ְוָעׂשָ יָבה ּוִמְגּדָ ה ּתֵ יּדָ טּור.  -ֲאָבל ָנַתן ֶלָחָרׁש ֵעִצים ַלֲעׂשֹות ׁשִ   ּפָ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ִלי ַבח ּכְ ׁשֶ ן קֹוֶנה ּבְ   .אּוּמָ

  
ַנן    :ּתְ

ִנין וְ " ם -ִקְלְקלּו ָנַתן ָלאּוּמָ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   . "ַחּיָ
ָיֵהיב ְלהּו ֵעִצים!    ַמאי ָלאו ּדְ

  
ל.  יָבה ּוִמְגּדָ ה ּתֵ יּדָ   לֹא, ׁשִ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא ל" :ָהא ִמּדְ יָבה ּוִמְגּדָ ה תֵּ יּדָ א ֵעִצים! "ׁשִ ֵריׁשָ ָלל ּדְ   , ִמּכְ

  
י ָקא ְמָפֵרׁש ָלּה.  רּוׁשֵ   ָאְמִרי: ּפֵ

יַצד    ?ּכֵ
ם? ָנַתן ָלאּוּמָ  ּלֵ יִבין ְלׁשַ ן ְוִקְלְקלּו ַחּיָ   ִנין ְלַתּקֵ

ל.  יָבה ּוִמְגּדָ ה ּתֵ יּדָ ַתן ֶלָחָרׁש ׁשִ ּנָ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

ָרא ּבְ    :ְוָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
יַצד"   ָקָתֵני.  "ּכֵ

ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ א ֵעִצים,  :ּדְ   ֵריׁשָ
ם,  ּלֵ יִבין ְלׁשַ ַמִעיַנן ֵעִצים ַחּיָ א ַאׁשְ ּתָ ִלים,  :ְוָלא ָאְמִריַנןָהׁשְ ַבח ּכֵ ׁשֶ ן קֹוֶנה ּבְ   אּוּמָ

ֲעָיא? ל ִמּבָ יָבה ּוִמְגּדָ ה ּתֵ יּדָ   !ׁשִ
  

ּום ָהא  א,  !ָלא ִאיְרָיא - ִאי ִמׁשּ ָנא ֵסיָפא ְלַגּלּוֵיי ֵריׁשָ   ּתְ
ּלא ּתֹ ל, ֲאָבל ֵעִצים לֹא, ׁשֶ יָבה ּוִמְגּדָ ה ּתֵ יּדָ א ׁשִ   אַמר ֵריׁשָ

ָנא ֵסיָפא יּדָ  :ּתְ א ֵעִצים, ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ׁשִ ֵריׁשָ ָלל ּדְ ל, ִמּכְ יָבה ּוִמְגּדָ םה ּתֵ ּלֵ יב ְלׁשַ   . ַחּיָ
  

יע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיַ
ע" ּבָ    ,ַהּנֹוֵתן ֶצֶמר ַלּצַ

יחֹו יֹוָרה    אצט, ֵמי ַצְמרוֹ  -ְוִהְקּדִ   . (בבא קמא ק:)"נֹוֵתן לֹו ּדְ
ֵמי ַצְמרוֹ "    ,ִאין – "ּדְ

ֵמי ַצְמרֹו וְ  ְבחֹו ּדְ   לֹא.  - ׁשִ
יחֹו ְלַאַחר ְנִפיָלהָלאו ׁשֶ  ָבָחא, ִהְקּדִ א ׁשְ ִאיּכָ   , ּדְ

ּה  ַמע ִמיּנָ ִלי :ּוׁשְ ַבח ּכְ ׁשֶ ן קֹוֶנה ּבְ   .אּוּמָ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ָבָחא.  א ׁשְ ֵליּכָ ַעת ְנִפיָלה, ּדְ ׁשְ יחֹו ּבִ ִהְקּדִ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  רש"י
. ארגז של עגלה העשויה שידה

  למרכב נשים:
. נתקלקל הצבע והקדיחו יורה

   מעצמו:
. לאחר שקלט לאחר נפילה

  הצבע ונעשה שבח בצמר:
  

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

500

  
  יחֹו ְלַאַחר ְנִפיָלה ַמאי? ֲאָבל ִהְקּדִ 

ְבחוֹ נֹוֵת  ֵמי ַצְמרֹו ְוׁשִ    .ן לֹו ּדְ
מּוֵאל ֵלית ֵליּה     ?ַרב ַאִסיּדְ ֵליָמא ׁשְ

  
מּוֵאל:  ךְ ָאַמר לָ    ׁשְ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
גֹון  ִנין ּדְ ּכְ ִית, ַב ּדְ ֶצֶמר ְוַסּמָ   ַעל ַהּבַ

ֵקיל.  ׁשָ ע ֲאַגר ְיֵדיּה הּוא ּדְ   ְוַצּבָ
  

ֵמי ַצְמרוֹ  ,ָהִכי ִאי ֵעי ֵליּה!  "נֹוֵתן לֹו ּדְ ִנין" ִמיּבָ   ְוַסּמָ
  

חּוֵיי ָקא ַמְדֵחי ֵליּה , אֶאלָּ  מּוֵאל ּדַ    .ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָמרֹו ְוהֹוִדיעוֹ " ן, ּגְ יתֹו ָלאּוּמָ    ,ַהּנֹוֵתן ַטּלִ

ָרה ָיִמים  אן, ְוַעד ֲעׂשָ וּ  -ֲאִפיּלּו ִמּכָ   ,(ויקרא יט, יג)  284""לֹא ָתִלין :םֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו ִמׁשּ

ֲחִצי ַהּיֹום  ּום  -ְנָתָנּה לֹו ּבַ ה עֹוֵבר ָעָליו ִמׁשּ ְקָעה ָעָליו ַהַחּמָ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ִלין"ּכֵ ל תָּ   . ""ּבַ
ךְ  ְעּתָ ִלי :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ַבח ּכְ ׁשֶ ן קֹוֶנה ּבְ ּום  -  אּוּמָ אי עֹוֵבר ִמׁשּ ִלין"ַאּמַ ל תָּ   ! "ּבַ

  
ֵריּה ַרב ָאַמר  ֲהָנאּדְ ָמִרי ּבְ   : ַרב ּכָ

ָלאּבְ  ַסְרּבְ א ּדְ ְרּדָ ָבָחא.  ּגַ א ׁשְ ֵליּכָ   ּדְ
  

ָבָחא!  ֵכיּה ַהְיינּו ׁשְ ַרּכְ יָון ּדְ   סֹוף סֹוף ְלַמאי ָיֲהָבּה ִנֲהֵליּה? ְלַרּכּוֵכי, ּכֵ
  

י ,לֹא ַאְגֵריּה ְלִביְטׁשֵ    ,ְצִריָכא ּדְ
ָמֲעָתא א ּבְ יְטׁשָ א ּבִ יְטׁשָ    ,ּבִ

ַה  ִכירּות. ּדְ   ְיינּו ׂשְ
  

ָרא  ין ֵמִעיּקָ ְעּתִ ָסֵליק ַאּדַ י, ּדְ ּוְלַמאי ּדְ   לֹא ַאְגֵריּה ְלִביְטׁשֵ
ת.  ׁשֶ יַע ֵליּה ְלַרב ׁשֵ   ְמַסּיֵ

  
יּה  ָבעּו ִמיּנֵ תֵמ ּדְ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ּום  ָלנּות עֹוֵבר ָעָליו ִמׁשּ ִלין"ַקּבְ ל תָּ   אֹו ֵאינֹו עֹוֵבר?  "ּבַ
  

תַרב ׁשֵ ְוָאַמר ְלהּו    : ׁשֶ
  עֹוֵבר. 

  
ִליָגא ּדְ ֵליָמא  ת ּפְ ׁשֶ   ַרב ַאִסי? ַאּדְ ַרב ׁשֵ

  
ר ַאָחאָאַמר  מּוֵאל ּבַ   : ׁשְ

אּבִ  ְרּתָ ִאיּגַ ִליָחא ּדְ    .ׁשְ
  

ֵאי.  ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ
  

ֵדׁש  עֹות ְוֶאּקָ יִרים, ְנָזִמין ְוַטּבָ ה ִלי ׁשֵ   ", ְלךָ "ֲעׂשֵ
ָאן  ֲעׂשָ יָון ׁשֶ ת,  - ּכֵ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ

ְב  י  ֵריּדִ   . ֵמִאירַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

יַע ָממֹון ְלָיָדּה  ּגִ ּיַ ת ַעד ׁשֶ ׁשֶ   . "ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
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ָך ַעד ּבֶֹקר  ִכיר ִאּתְ ת ׂשָ ֻעּלַ   לֹא ַתֲעׁשֹק ֶאת ֵרֲעָך ְולֹא ִתְגזֹל לֹא ָתִלין ּפְ

  רש"י
לימא שמואל לית ליה דרב 

. הואיל ומהדר לאוקמי אסי
בהכי מתניתין ומהשתא לא 

הא קיימא לן עבדינן כרב אסי ד
   כשמואל בדיני:

. הא מתניתין דמשמע אמר לך
דאי הקדיח לאחר נפילה יהיב 
ליה נמי דמי שבחיה כגון שצמר 
וסמנין דבעל הבית דהא ליכא 
למימר אומן קונה בשבח כלי 
דסמנין הוא דמשבחי ליה וצבע 
שכיר בעלמא הוא ודאי אומן 
שהסמנין שלו קונה בשבח כלי 

   ו:ואין משלם אלא דמי צמר
. כלומר דחויי מדחי ליה

ממתניתין לא תסייעיה ולא 
משום דנשמע מינה דשמואל 

   פליג אדרב אסי:
. הא זבוני קא מזבן אמאי עובר

   ליה ניהליה ולא שכירות היא:
. פלוקי''ר בגרדא דסרבלא

   בגדים:
. פלארא''ש בלע''ז לבטושי

ושכרו לדרכה והתנה עמו סכום 
הדריכות כל דריכה במעה 

ום הוא ולא קבלן דשכיר י
   דליקני בשבחא:

ולמאי דסליק אדעתא מעיקרא 
. דלא אגריה למנין בטשי

   וקבלנות הוא וקתני עובר:
. לא מסייע ליה לרב ששת

   גרסינן נימא:
נימא פליגא דרב ששת אדרב 

. דמדקאמר עובר קסבר אסי
אין אומן קונה בשבח כלי ולא 
זביני נינהו וכיון דלא קני 

ו עצים בשבחא היכא דנתן ל
לעשות מהן תיבה ועשאה 

   ושיברה משלם תיבה:
. דקבלנות בשליחא דאיגרתא

היא שלא שכרו ליום אלא 
להוליך לו אגרת למקום פלוני 
בההיא קאמר רב ששת דעובר 

   דליכא שבחא דליקני:
. צמידין משלי עשה לי שירין

  אקדש לך בשכר פעולתך:
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  ? "ָממֹון"ַמאי 

  אֹותֹו ָממֹון,  :ִאיֵליָמא
ַלל  יּדְ ִמּכְ   ? אֹותֹו ָממֹון לֹאֵמִאיר ָסַבר  ַרּבִ

א?  ׁשָ ּדְ ַמאי ִמּקַ א ּבְ   ֶאּלָ
יָטא ַמאי  ׁשִ א ּפְ   ? ָממֹון ַאֵחר. ן""ָממוֹ ֶאּלָ

  
ָנּה ִלׂשְ  י ָעְלָמא ֶיׁשְ כּוּלֵ ה ְוַעד סֹוףְוַסְברּוהָּ ּדְ ִחיּלָ   . ִכירּות ִמּתְ

ת,  ׁשֶ ִמְלֶוה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ׁש ּבְ י ָעְלָמא ַהְמַקּדֵ   ּוְדכּוּלֵ
ְלִגי,  ִלי ָקִמיּפַ ַבח ּכְ ׁשֶ ן קֹוֶנה ּבְ אּוּמָ   ַמאי ָלאו ּבְ

י ִלי, אּוּמָ  :ֵמִאיר ָסַבר ַרּבִ ַבח ּכְ ׁשֶ   ן קֹוֶנה ּבְ
ִלי ַבח ּכְ ׁשֶ ן קֹוֶנה ּבְ ַנן ָסְבִרי: ֵאין אּוּמָ   .ְוַרּבָ

  
  לֹא, 

י ָעְלָמא כּוּלֵ    :ּדְ
א ָהָכא ּבְ  ִלי, ֶאּלָ ַבח ּכְ ׁשֶ ן קֹוֶנה ּבְ ְלִגי, ֵאין אּוּמָ ה ְוַעד סֹוף ָקא ִמיּפַ ִחיּלָ ִכירּות ִמּתְ ָנּה ִלׂשְ   ֶיׁשְ

י  א ְלַבּסֹוף. ֵא  :ֵמִאיר ָסַברַרּבִ ִכירּות ֶאּלָ   ין ִלׂשְ
ַנן ָסְבִרי ה ְוַעד סֹוף.  :ְוַרּבָ ִחיּלָ ִכירּות ִמּתְ   ֵיׁש ִלׂשְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ה ְוַעד סֹוף, ְוָהָכא ּבִ  ִחיּלָ ִכירּות ִמּתְ ָנּה ִלׂשְ י ָעְלָמא ֶיׁשְ כּוּלֵ ְלִגיּדְ ִמְלֶוה ָקִמיּפַ ׁש ּבְ    :ְמַקּדֵ
י ת, ֵמִאיר ָסַב  ַרּבִ ׁשֶ ִמְלֶוה ְמקּוּדֶ ׁש ּבְ   ר: ַהְמַקּדֵ

ַנן ָסְבִרי ת.   :ְוַרּבָ ׁשֶ ִמְלֶוה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ׁש ּבְ   ַהְמַקּדֵ
  

   :ָאַמר ָרָבא   בצט,
ה ְוַעד סֹוף,  ִחיּלָ ִכירּות ִמּתְ ָנּה ִלׂשְ י ָעְלָמא ֶיׁשְ כּוּלֵ   ּדְ

י ָעְלָמא ִמְלֶוה ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ  :ּוְדכּוּלֵ ׁש ּבְ ת, ַהְמַקּדֵ   ׁשֶ
י ָעְלָמא ִלי.  :ּוְדכּוּלֵ ַבח ּכְ ׁשֶ ן קֹוֶנה ּבְ   ֵאין אּוּמָ

ַמאי ָעְסִקיַנן א ָהָכא ּבְ    :ֶאּלָ
ּלֹו,  ֶ הֹוִסיף ָלּה נֹוֶפְך ִמׁשּ גֹון ׁשֶ   ּכְ

י ֵמִאיר ָסַבר ֲעָתּה ִמְלֶוה  :ַרּבִ רּוָטהַא ּוְפרּוָטה, ּדַ   . ּפְ
ַנן ָסְבִרי ֲע  :ְוַרּבָ   ִמְלֶוה. ַא ָתּה ִמְלֶוה ּוְפרּוָטה ּדַ

  
ֵאי, ִב וּ  ּנָ ָהֵני ּתַ א ּדְ   ְפלּוְגּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְך""" יִתי ִעּמָ ָעׂשִ ַכר ׁשֶ ׂשְ ת,  - ּבִ ׁשֶ   ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ְך" " ה ִעּמָ ֶאֱעׂשֶ ַכר ׁשֶ ׂשְ ת.  - ּבִ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ
י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְך"  ה ִעּמָ ֶאֱעׂשֶ ַכר ׁשֶ ׂשְ ת, וְ  - "ּבִ ׁשֶ ןֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ּכֵ ְך".  :ָכל ׁשֶ יִתי ִעּמָ ָעׂשִ ַכר ׁשֶ ׂשְ   "ּבִ
י וְ  יא ַרּבִ ׂשִ    :אֹוֵמרְיהּוָדה ַהּנָ

ֱאֶמת ָאְמרוּ  ְך" ּבֶ ה ִעּמָ ֶאֱעׂשֶ ַכר ׁשֶ ׂשְ ְך" ּוֵבין "ּבִ יִתי ִעּמָ ָעׂשִ ַכר ׁשֶ ׂשְ ין "ּבִ ת,  -: ּבֵ ׁשֶ   ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ּלֹו  ֶ ׁשֶ  –ְוִאם הֹוִסיף ָלּה נֹוֶפְך ִמׁשּ   . "תְמקּוּדֶ
  

א י ָנָתן 285ַמאי ִאיּכָ א ְלַרּבִ א ַקּמָ ּנָ ין ּתַ    ?ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ִכירּות    .ׂשְ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ יא ִאיּכָ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ י ָנָתן ְלַרּבִ ין ַרּבִ    :ּבֵ

ִמְלֶוה ּוְפרּוָטה.  
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אבמהדורת וילנא מילים אלו בסוגרים (  אַמאי ִאיּכָ אַמאי ִאיּכָ אַמאי ִאיּכָ  ). המהרש"ל מוחק ויש המקיימים את הגירסה.). המהרש"ל מוחק ויש המקיימים את הגירסה.). המהרש"ל מוחק ויש המקיימים את הגירסה.). המהרש"ל מוחק ויש המקיימים את הגירסה.ַמאי ִאיּכָ

  רש"י
ישנה לשכירות מתחילה ועד 

שכרו לפרוטה . כיון שעלה סוף
נתחייבה לו מיד פרוטה והויא 
ליה מלוה גבה ואי לאו דאומן 
קונה בשבח כלי משום שכירות 
לא לימא ר''מ דתתקדש 
דהמקדש במלוה אינה מקודשת 
דמלוה להוצאה ניתנה ואינה 
בעין אלא משום דקסבר אומן 
קונה בשבח כלי וכי יהיב לה 
ניהליה מקדשה בשבחא דאית 

שלא נתן  ליה בגוויה אף על פי
לה ממון אחר ורבנן סברי לא 
קני ואינה מקודשת עד שיגיע 

   ממון אחר לידה:
. כי אינה לשכירות אלא לבסוף

מהדר להו ניהלה הלכך לאו 
  מלוה הוא:

. ודכ''ע אין רבא אמר דכ''ע כו'
   אומן קונה בשבח כלי ה''ג:

. כי יהיב לה מלוה ופרוטה
   פרוטה מדידיה:
כי . ומיקדשא להדעתה אפרוטה

נקט פרוטה דקדושי אשה דיו 
   להו בכך:

. התקדש בשכר שעשיתי עמך
   לי:

. הואיל וכבר אינה מקודשת
   החזירו לה והוא מלוה גבה:

. בשכר שאעשה עמך מקודשת
דאינה לשכירות אלא לבסוף וכי 
מהדר להו ניהלה מיקדשא ליה 

   בשכרו:
בשכר שאעשה עמך אינה 

. דקסבר ר' נתן ישנה מקודשת
תחילה ועד סוף וכל לשכירות מ

   פרוטה ופרוטה הוה ליה מלוה:
. דמיום וכל שכן שעשיתי

שהחזירו לה נזקף שכרו עליה 
   במלוה:

. ואם הוסיף כו' מקודשת
דקסבר מלוה ופרוטה דעתה 
אפרוטה ואילו לרבי נתן אע''ג 
דהוסיף לה אינה מקודשת 

  דדעתה אמלוה:
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .24
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ְלֵקל  ּקִ ן ׁשֶ ח אּוּמָ יב ְלׁשַ  -ַטּבָ םַחּיָ    .ּלֵ
יק הּוא,    ַמּזִ

ַע הּוא,    ּפֹוׁשֵ
אֹוֵמר לוֹ  ה ּכְ אן :ַנֲעׂשָ ַחט לֹו ִמּכָ אן" ְוׁשָ חֹוט ִלי ִמּכָ   ."ׁשְ

  
ַע הּוא"?  יק הּוא, ּפֹוׁשֵ ה ֵליּה ְלֵמיַמר "ַמּזִ   ָלּמָ

  
יק הּוא"ִאי ָאַמר  ָכר, ֲא  :ֲהָוה ָאִמיָנא - "ַמּזִ ׂשָ ָקא ָעֵביד ּבְ י ֵהיָכא ּדְ ם לֹא, ָהֵני ִמיּלֵ ִחּנָ ָקא ָעֵביד ּבְ   ָבל ֵהיָכא ּדְ

ַמע ָלן ַע הּוא :ָקא ַמׁשְ   .ּפֹוׁשֵ
  

ר ּגּוְרָיאֵאיִתיֵביּה  מּוֵאללִ  ַרב ָחָמא ּבַ   : ׁשְ
ָלּה, " ח ְוִניּבְ ּבָ ֵהָמה ַלּטַ   ַהּנֹוֵתן ּבְ

ן  טּור,  - אּוּמָ   ּפָ
יב.  - ֶהְדיֹוט    ַחּיָ

ָכר  ין -ְוִאם נֹוֵתן ׂשָ ין ֶהְדיֹוט ּבֵ ן  ּבֵ יב!  -אּוּמָ   ַחּיָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ר מֹוֲחָך!    ֵלַעּכַ

  
ַנן ָקא מֹוִתיב ֵליּה,    ֲאָתא ַההּוא ֵמַרּבָ

ַקל  ׁשְ ַקְלּתְ ַמאי ּדִ א ׁשָ ּתָ    !ֲחֵבְרךָ ָאַמר ֵליּה: ָהׁשְ
ַנן י ֵמִאיר, ְוָקָאְמִריתּו ִלי ַרּבָ   ?!ָקָאִמיָנא ְלכּו ֲאָנא ַרּבִ

יְקּתָ ִמי ּיַ אי לֹא ּדִ יַאּמַ    !ּלַ
אן.  ַחט לֹו ִמּכָ אן ְוׁשָ חֹוט ִלי ִמּכָ אֹוֵמר לֹו ׁשְ ה ּכְ ַע הּוא, ַנֲעׂשָ יק הּוא, ּפֹוׁשֵ ֲאִני אֹוֵמר: ַמּזִ   ׁשֶ

   ?ַמאן ִאית ֵליּה ַהאי ְסָבָרא
י ֵמִאיר,    ַרּבִ

ָאַמר יּה.  :ּדְ ְפׁשֵ ֵעי ֵליּה ְלִמיְרֵמי ַאּנַ   ִמּבָ
  

י ֵמִאיר?    ֵהי ַרּבִ
י ָהא ַר  :ִאיֵליָמא    :ֵמִאיר (קל"ן סימן)ּבִ

ְתַנן    :ּדִ
יק, " ָראּוי, ְוָיָצא ְוִהּזִ ָפָניו ּכָ מֹוֵסיָרה ְוָנַעל ּבְ ָעָליו ּבְ רֹו ּבְ   ְקׁשָ

ם ין תָּ ין מּוָעד  ,ּבֵ יב,  -ּבֵ   ַחּיָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .(בבא קמא מה:) "ַרּבִ

  
ִליִגי!  ְקָרֵאי ּפְ   ָהָתם ּבִ

  
י  א ָהא ַרּבִ    :ֵמִאירֶאּלָ

   :ְתַנןּדִ 
חֹור, "   ִלְצּבֹוַע לֹו ָאדֹום ּוְצָבעֹו ׁשָ

חֹור ּוְצָבעֹו ָאדֹום    ,ׁשָ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵמי ַצְמרוֹ    . (בבא קמא ק:) "נֹוֵתן לֹו ּדְ
  

יּה!  ָיַדִים ְקָלאֹו ִמיּנֵ   ָהָתם ּבְ
  

י  א ָהא ַרּבִ    :ֵמִאירֶאּלָ
ְתַנן    :ּדִ

ָק " ּדֹו ְולֹא ִסיּלְ ָרה ּכַ ּבְ   ּה, ִנׁשְ
ַמּלֹו ְולֹא ֶהֱעִמיָדּה     ,ָנְפָלה ּגְ

  רש"י
. וכ''ש טבח אומן שקלקל חייב

לו לשוחטה  הדיוט דלא היה
   הואיל ואינו בקי:

. דמזיק חייב דקעביד בשכר
באונסין דאדם מועד לעולם בין 
שוגג בין מזיד מדקרי ליה מזיק 
לחייבו באונס ש''מ באותו שכר 
קאמר וקמ''ל דפושע הוא דלא 
חשיב ליה אונס אלא פשיעה 
דהוה ליה למירמיה אנפשיה 
   שמא תפרכס הבהמה ויזהר בה:

   הוא:. דאנוס אומן פטור
   . כמו מים עכורים:לעכר מוחך

   . הא מילתא:קא מותיב ליה
. וגזירת התם בקראי פליגי

הכתוב הוא בפ' שור שנגח 
   ארבעה וחמשה:

. שנתכוון בידים קלאו מיניה
  לשנות:
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י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִנְזָקן,  יב ּבְ   ַחּיָ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
יֵני ָאָדם  טּור ִמּדִ ַמִיםוְ ּפָ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ   , "ַחּיָ

יָמא ָלן ִליִגיּדְ  :ְוַקּיְ ַע הּוא ּפְ    .ִנְתַקל ּפֹוׁשֵ
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .25
ר ָח ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ָנהַרּבָ   : ַרּבִ

ְלֵקל  ּקִ ן ׁשֶ ח אּוּמָ יב,  -ַטּבָ   ַחּיָ
ֵחי ִציּפֹוִרי.  ַטּבָ ן ּכְ   ַוֲאִפיּלּו הּוא אּוּמָ

  
י יֹוָחָנן ָהִכי?    !ּוִמי ָאַמר ַרּבִ

ר ָחָנהְוָהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ
יּה  א ּדְ עּוְבָדא ֲהָוה ַקּמֵ ּתָ ְכִניׁשְ י יֹוָחָנן ּבִ   ֹון, ָמעּדְ ַרּבִ

ַמְמֵחית לְ  ְרְנגֹוִלים ְוֶאְפְטָרְך! ְוָאַמר ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ְרָאָיה ּדְ   ּתַ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ם,  -ּכָ ִחּנָ   ּבְ
אן  ָכר.  -ּכָ ׂשָ   ּבְ

  
י ָהא  י ֵזיָראָאַמר ּדְ ּכִ   : ַרּבִ

ח  יב לֹו ַטּבָ ְתַחּיֵ ּיִ יָנרָהרֹוֶצה ׁשֶ ים לֹו ּדִ   . ַיְקּדִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ים ִלְטחֹון, ְולֹא ְלָתָתן ַהּמ " ין אֹו מּוְרָסן, וַ ֹוִליְך ִחטִּ ָאן סּוּבִ   ֲעׂשָ

ְחּתֹום  ת ִניּפּוִליןֶקַמח ַלּנַ אֹו ּפַ   , ַוֲעׂשָ
ָלּה  ח ְוִניּבְ ּבָ ֵהָמה ַלטַּ יב,  - ּבְ   ַחּיָ

ָכר א ׂשָ נֹוׂשֵ הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   ! "ִמּפְ
  

ָכר.  :ֵאיָמא א ׂשָ הּוא נֹוׂשֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  
  

יּה ַההוּ  ֲאַתאי ְלַקּמֵ ֵמי. ַרבּדְ א ַמְגרֹוְמָתא, ּדַ ּלּוֵמי ּדְ ׁשַ ח ִמּלְ   , ָטְרֵפיּה, ּוְפָטֵריּה ַטּבָ
יּה  ַגעּו ּבֵ ֲהָנאּפְ ְבָרא,  ַרב ַאִסיוְ  ַרב ּכָ ַההּוא ּגַ   ּבְ

י.  ךְ ָאְמרּו ֵליּה: ָעֵביד ּבָ  ְרּתֵ   ַרב ּתַ
  

י"ַמאי  ְרּתֵ    "?ּתַ
  

י ִלְגִרי :ִאיֵליָמא ְרּתֵ   עּוָתא, ּתַ
ַנן ַרּבָ י ְיהּוָדה, ְוָטְרָפּה ּכְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ ֵעי ֵליּה ְלַאְכׁשּוֵרי ּכְ ִאיּבָ    .ּדְ

ְוָנא? י ַהאי ּגַ ֵרי ְלֵמיַמר ּכִ ָחא, ּוִמי ׁשָ ּבָ ֵעי ֵליּה ִחּיּוָבא ַלּטַ ִאיּבָ ַנן, ּדְ ַרּבָ   !ְוִאי ַנִמי ּכְ
   :ְוָהַתְנָיא

ֵצא, לֹא יֹ" ּיֵ ֲחֵביַרי ַרּבּו ָעַלי, אַמר: ִלְכׁשֶ ה ׁשֶ יִבין, ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ה ַוֲחֵביַרי ְמַחּיְ   ֲאִני ְמַזּכֶ
ה ּסֹוד"ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר:  286"הֹוֵלְך ָרִכיל ְמַגּלֶ

  ! (משלי יא, יג) 
  

י ְלַמַעְליּוָתא ְרּתֵ א ּתַ    :ֶאּלָ
   ,לֹא אֹוְכָלְך ְסֵפק ִאיּסּוָראּדְ 

ֵזיָלה ֵפק ּגְ   .ּוְמָנֲעָך ִמּסְ
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ה ּסֹוד ְוֶנֱאַמ   ה ָדָברהֹוֵלְך ָרִכיל ְמַגּלֶ   ן רּוַח ְמַכסֶּ

  רש"י
. אדם הממונה על כך לטחון

ועליו ללותתן במים וכותשן 
במכתשת להסיר הקליפה 
החיצונה כדי שתהא סולת 

   נקיה:
   . גסין ממורסן:סובין

. נשבר ונופל כשאוחזין ניפולי
   אותו:

. אף זה חייב כנושא כנושא שכר
שכר ואף על פי שאין נושא 
אלמא פשיעה היא ולא אונס גבי 

   שומר חנם נמי חייב:
. שחט מתוך אחת מגרומתא

הטבעות והגרים חוץ בין טבעת 
לטבעת ושייר מלא החוט על פני 

ודה רובה ורבי יוסי ברבי יה
מכשר ליה במלא החוט על פני 
רובה ורבנן בעו על פני כולה 

   בהכל שוחטין (חולין דף יח.):
   . בעל הבהמה:בההוא גברא

. בדיין קמיירי לכשיצא כו'
   בסנהדרין:

. דלא אכלך ספק איסורא
דמספקא ליה הלכתא כמאן אי 
כרבנן דאסרי אי כרבי יוסי 

   ברבי יהודה דמכשר:
י כשרה . דאומנעך מספק גזילה
   היא הוי טבח פטור:
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        ק, אק, אק, אק, א    ––––צט, ב צט, ב צט, ב צט, ב  .26
ַמר    :ִאיּתְ

ּוְלָחִני, ְוִנְמָצא ַרע.  יָנר ַלׁשּ ְרֶאה ּדִ   ַהּמַ
ֵני ֲחָדא ן "  :ּתָ טּור –אּוּמָ   , ּפָ

יב - ֶהְדיֹוט    . "ַחּיָ
ין ֶהְדיֹוט " :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ  ן ּבֵ ין אּוּמָ יב –ּבֵ   ! "ַחּיָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ְנָיא  י ּתַ טּור"ּכִ ן ּפָ ְנכּו ְוִאיּסּור,  :גֹוןכְּ  – "אּוּמָ ָלללֹא ְצִריִכי ְלִמיְגַמר ּדְ ּדַ   . ּכְ
  

ַמאי ָטעּו?  א ּבְ   ֶאּלָ
  

א,  א ֲחַדּתָ ִסיְכּתָ   ָטעּו ּבְ
א ְנַפק ִמּתּוֵתי ִסיְכּתָ א ּדִ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ    .ּדְ

  
  

יָנָרא לְ  ַאֲחְזָיא ּדִ ָתא ּדְ יאַהִהיא ִאיּתְ י ִחּיָ   , ַרּבִ
ָיא ה   ּוא. ָאַמר ָלּה: ְמַעּלְ

א הּוא, ְולֹא ָקא ָנֵפיק ִלי.  יׁשָ יּה ְוָאְמָרה ֵליּה: ַאֲחִזיֵתיּה ְוָאְמרּו ִלי ּבִ   ְלָמָחר ֲאַתאי ְלַקּמֵ
יׁש". ַא : ִזיל ַחְלֵפיּה ִניֲהָלּה, ּוְכתֹוב ַרבָאַמר ֵליּה לְ  ין ֵעֶסק ּבִ ְנָקִסי: "ּדֵ   ּפִ

  
ְפִטיִרי?  ְנכּו ְוִאיּסּור ּדִ ָנא ּדַ   ּוַמאי ׁשְ

ּום ִמ    לֹא ְצִריִכי ְלִמיְגַמר? ּדְ ׁשּ
ֵעי!  יא ַנִמי ָלאו ְלִמיְגַמר ָקא ּבָ י ִחּיָ   ַרּבִ

  
ֲעַבד ין הּוא ּדַ ּוַרת ַהּדִ יא ִלְפִנים ִמׁשּ י ִחּיָ    .ַרּבִ

  
ְדָתֵני     :ַרב יֹוֵסףּכִ

יֶהם,^ ֶזה (שמות יח, כ)  287"ְוהֹוַדְעתָּ ָלֶהם""   ק,א ית ַחּיֵ    ּבֵ
ֶרְך" ִמילּות ֲחָסִדים, זוֹ  - "ֶאת ַהּדֶ    ּגְ

יּקּור חֹוִלים, - "ֵיְלכּו"    זֹו ּבִ
ּה"   זֹו ְקבּוָרה,  -  "ּבָ

ה" ֲעׂשֶ ין,  - "ֶאת ַהּמַ   ֶזה ַהּדִ

ר ַיֲעׂשּון" ין -  "ֲאׁשֶ ּוַרת ַהּדִ   . "זֹו ִלְפִנים ִמׁשּ
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בֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות  כֹל מֹוׁשְ ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו ּבְ   ּכָ

  רש"י
. לדעת אם טוב המראה דינר

  הוא ויקבלנו מחבירו:
. שולחנין אומנין דנכי ואיסור

   היו:
. שנפסל טעו בסיכתא חדתי

המטבע והעמידו צורה אחרת 
   ועדיין לא היו בקיאין בה:

   . קויי''ץ בלע''ז:סיכתא
. שומר גנזיו של רבי חייא רב

   דודו הוה:
. סחורה רעה היא שדין עסק בי

שעל עסקי חנם אני מפסיד שלא 
  היה לי לראותה:

   . תלמוד תורה:בית חייהם
. פרכינן ביקור חולים וקבורה

באלו מציאות היינו גמילות 
חסדים ומוקי לה ביקור חולים 
בבן גילו ונוטל אחד מששים 
בחליו וקבורה בזקן ואינו לפי 

  כבודו ואפילו הכי חייב:
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יָנָרא לְ  ֵריׁש ָלִקיׁש  יַאֲחֵוי ֵליּה ּדִ   . ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ָיא הּוא. ָאַמר: ְמַע    ּלְ

ֲעָלְך ָקא ָסְמֵכיָנא.    ָאַמר ֵליּה: ֲחֵזי ּדַ
י ָסְמַכּתְ ֲעַלי ַמאי ְלֵמיְמָרא    ?ָאַמר ֵליּה: ּכִ

ֵעיָנא ְלִאיְחלּוֵפי ָלְך?  א ּבָ יׁשָ ח ּבִ ּכַ ּתַ ִאי ִמׁשְ   ּדְ
ָאַמְרּתְ ְוָהא ַאּתְ הּוא  י ּדְ ַגְרֵמי. ַרּבִ יָנא ּדְ ָדֵאין ּדִ   ֵמִאיר הּוא, ּדְ

י אי ָלאו ַמ  ָווֵתיּה! ַרּבִ   ֵמִאיר ְוָלא ְסִביָרא ָלן ּכְ
  

  ָאַמר ֵליּה: לֹא, 
י  ָווֵתיּה  ,ֵמִאירַרּבִ    .ּוְסִביָרא ָלן ּכְ

  
י ֵהי    ֵמִאיר? ַרּבִ

י ִאיֵליָמא    : )288ֵמִאיר (ד' ל' מ' פ' ִסיָמןַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ין" ן ֶאת ַהּדִ    ,ּדָ
יב,  ה ֶאת ַהַחּיָ   ִזיּכָ

יב ֶאת ַה  אי, ִחּיֵ ּכַ   ּזַ
הֹור,  א ֶאת ַהטָּ   ִטיּמֵ

ֵמא  ה ָעׂשּוי,    - ִטיֵהר ֶאת ַהטָּ ָעׂשָ ֶ   ַמה ׁשּ
יתוֹ  ם ִמּבֵ ּלֵ   . (בכורות כח:) "ִויׁשַ

   
ַמר ֲעָלּה     :ָהא ִאיּתְ

י  ָאַמר"   : ַרבָאַמר  ֶאיְלָעאַרּבִ
ד!  ּיָ ַטל ְוָנַתן ּבַ ּנָ   ְוהּוא ׁשֶ

  
א ָהא  י ֶאּלָ   ֵמִאיר, ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
חֹור, "   ִלְצּבֹוַע לֹו ָאדֹום ּוְצָבעֹו ׁשָ

חֹור ּוְצָבעֹו ָאדֹום    ׁשָ
י    אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ

ֵמי ַצְמרוֹ    . (בבא קמא ק:) "נֹוֵתן לֹו ּדְ
  

ָיַדִים!    ָהָתם ָקא ָעֵביד ּבְ
  

א ָהא  י ֶאּלָ   ֵמִאיר, ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ל ֲחֵב " י ְתבּוָאתֹו ׁשֶ ּבֵ ְפנֹו ַעל ּגַ ְך ּגַ יב -ירֹו ַהְמַסּכֵ ׁש, ְוַחּיָ   . "ֲהֵרי ֶזה ִקיּדֵ
  

ָיַדִים!    ָהָתם ַנִמי ָקא ָעֵביד ּבְ
  

א ָהא  י ֶאּלָ   ֵמִאיר, ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְפְרָצה" ּנִ ֶרם ׁשֶ   ,ְמִחיַצת ַהּכֶ
דֹור :אֹוֵמר לוֹ    ק,ב    .ּגְ

דֹור",  - ִנְפְרָצה    אֹוֵמר לֹו "ּגְ
ָדָרּה  ה ְולֹא ּגְ ּנָ ַאֲחָריּותוֹ  - ִנְתָייֵאׁש ִמּמֶ יב ּבְ ׁש ְוַחּיָ   .  "ֲהֵרי ֶזה ִקיּדֵ
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 ))))רצהפפפפסכך גפנו, מחיצת כרם שנממממצבוע לו, ללללן את הדין, דדדד 

  רש"י
. וזיכה את דשנשא ונתן בי

החייב שהיה לו משכון למלוה 
ממנו ונטל דיין למשכון והחזירו 
ללוה וחייב את הזכאי נטל ביד 
ממון מן הנתבע ושילם לתובע 
וטימא את הטהור נטל שרץ 
בידים וזרקו עליה לטמאו ודאי 
להחזיק דבריו וטיהר את 
הטמא נטל הדיין לפירות 
טמאים וערבן עם שאר פירות 

וה ליה עושה האיש השואלו וה
מעשה בידים ומזיק והכי מפרש 
בסנהדרין בפרק אחד דיני 

   ממונות (דף לג.):
   . אסר את התבואה:קידש

. קיימא לן היה מחיצת הכרם
גדר בנתיים זה סומך זרעים 
לגדר מכאן וזה סומך גפנים 
לגדר מכאן בלא יחפור (ב''ב דף 

  כו.):
. שלא יוסיף התבואה אחד גדור

ה פרוצה ממאתים בעוד המחיצ
   ותאסר:

. ובתוך כך נתייאש ולא גדרה
הוציא הזרע אחד מן המאתים 

  שהיו בה בהיתר:
. ואין בטל אלא הרי זה קידש

באחד ומאתים וכאן יש קצ''ט 
  מן ההיתר וחד באיסור:
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        קא, אקא, אקא, אקא, א    ––––    ק, בק, בק, בק, ב .28
ָנה             ִמׁשְ

יחוֹ  ע ְוִהְקּדִ ּבָ ֵמי ַצְמרֹו.  -יֹוָרה  ַהּנֹוֵתן ֶצֶמר ַלּצַ   נֹוֵתן לֹו ּדְ
אּור ִציָאה  ,ְצָבעֹו ּכָ ַבח ָיֵתר ַעל ַהּיְ ֶ ִציָאה,  - ִאם ַהׁשּ   נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהּיְ

ִציָאה  ַבח ְוִאם ַהּיְ ֶ ַבח.  - ְיֵתיָרה ַעל ַהׁשּ ֶ   נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהׁשּ
חֹור,    ִלְצּבֹוַע לֹו ָאדֹום ּוְצָבעֹו ׁשָ

חֹור ּוְצָבעֹו ָאדֹום     - ׁשָ
י    אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ

ֵמי ַצְמרֹו.    נֹוֵתן לֹו ּדְ
י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ִציָאה  ַבח ָיֵתר ַעל ַהּיְ ֶ   ִציָאה, נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהיְּ  - ִאם ַהׁשּ
ַבח  ֶ ִציָאה ְיֵתיָרה ַעל ַהׁשּ ַבח - ְוִאם ַהּיְ ֶ   .  נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהׁשּ

   

ָמָרא             ּגְ

אּור"ַמאי    ? "ּכָ
  

ר ָחָנהָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ
ַלּבּוס.    ּכְ

  
ַלּבּוס"ַמאי    ? "ּכְ

  
מּוֵאלָאַמר  ר ׁשְ ה ּבַ   : ַרּבָ

ְפָרא דּוֵדי.     קא,א   ּכַ
   

  
  

  רש"י
  מתני' 

. שרפתו יורה והקדיחו יורה
   שהרתיחו יותר מדאי:

. והכא ליכא נותן לו דמי צמרו
רף לגמרי שבחא כלל דהא נש

   וליכא למימר אם השבח יותר:
. כמו כעור בגמ' צבעו כאור

מפרש שצבעו בשירי צבע ומזיק 
בכוונה הוא לפיכך ידו על 

   התחתונה דברי הכל:
. שהשביח הצמר ואם השבח

   יתר על היציאה של צבע:
. לצבע את היציאה ולא נותן לו

שכר שלם ומקבל צמרו ודמי 
צמרו לא אמר דניתיב דלקני 

ו שבחא דצמר דהא בצבע איה
שהתנה עמו צבע וליכא שנויא 

   דנקנייה:
. קני בשינוי לצבוע לו אדום כו'

לר''מ ולא יהיב ליה אלא דמי 
צמרו אבל לא דמי שבחו או זה 

   יתן שכרו משלם ויקח הצמר:
. דקניס ליה ר' יהודה אומר כו'

להאי דשינה להיות ידו על 
התחתונה ולא נתהני משבחא 

ליה לא ישקול ואגרא נמי כו
אלא יציאה ואם יציאה יתירה 
על השבח יתן לו את השבח 
שהשביח את הצמר ואם ירצה 
לתת את שכרו כגון שהשבח 

   יותר על השכר יתן שכרו:

  

  גמ' 
. קינח בו את היורה כפרא דודי

כלומר בשירי צבע שנשתיירו 
ביורה צבעו כופרא לשון קינוח 
כמו בליתא דפרסא למכפריה 

  (חולין דף ח.):בהכל שוחטין 
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        קא, אקא, אקא, אקא, א .29
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   ,ַהּנֹוֵתן ֵעִצים ֶלָחָרׁש "
ה ֵמֶהן ַסְפָסל,   ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן  א ְוָעׂשָ סֵּ   ּכִ

א סֵּ ה ֵמֶהן ּכִ    ַסְפָסל ְוָעׂשָ
י    אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ

ֵמי ֵעָציו.    נֹוֵתן לֹו ּדְ
י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ִציָאה  ַבח ָיֵתר ַעל ַהּיְ ֶ ִציָאה, נֹוֵתן ל - ִאם ַהׁשּ   ֹו ֶאת ַהּיְ
ַבח  ֶ ִציָאה ְיֵתיָרה ַעל ַהׁשּ ַבח.  - ְוִאם ַהּיְ ֶ   נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהׁשּ

  

י  ּומֹוֶדה    :ֵמִאירַרּבִ
   ,ִאם ָנַתן ֵעִצים ְלָחָרׁש 

עּור,   ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן  א ּכָ סֵּ ה ֵמֶהן ּכִ א ָנֶאה ְוָעׂשָ סֵּ   ּכִ
עּור,  ה ַסְפָסל ּכָ   ַסְפָסל ָנֶאה ְוָעׂשָ

ִציָאה ִאם ַה  ַבח ָיֵתר ַעל ַהּיְ ֶ ִציָאה,  - ׁשּ ֵמי ַהּיְ   נֹוֵתן לֹו ּדְ
ַבח  ֶ ִציָאה ְיֵתיָרה ַעל ַהׁשּ ַבח - ְוִאם ַהּיְ ֶ ֵמי ַהׁשּ   .  "נֹוֵתן לֹו ּדְ

   
  

  רש"י
. דקנינהו נותן לו דמי עציו

בשינוי אבל נתן עצים כו' דלא 
   שינה ולא קני ידו על התחתונה:

. כלומר חזותא יש שבח כו'
  מילתא היא או לאו מילתא:



  ""ַהּגֹוֵזל ֵעִצים –מסכת בבא קמא פרק ט' 
           

509

        קא, אקא, אקא, אקא, א .30
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ִנין  ַבח ַסּמָ ֶמרֵיׁש ׁשֶ ֶמר? ַעל ַהּצֶ ִנין ַעל ַהּצֶ ַבח ַסּמָ   , אֹו ֵאין ׁשֶ
  

   ?ֵמיֵהיִכי ּדָ 
ינְ ּדְ  :ִאיֵליָמא ִנין ְוַדּקִ ַזל ַסּמָ ֶהןּגָ יּנּוי!  - הּו ּוְתַרְנהּו ְוָצַבע ּבָ ׁשִ ַקִניְנהּו ּבְ ּום ּדְ יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ   ּתֵ

  
הּו. ּדְ  ,לֹא ְצִריָכא רּוִיין ְוָצַבע ּבְ ִנין ׁשְ ַזל ַסּמָ   ּגָ

   ?ַמאי
י ֶצֶמר,  ּבֵ ִנין ַעל ּגַ ַבח ַסּמָ   ֵיׁש ׁשֶ

ָאַמר יְנהּו,  ּדְ ַקְלּתִ ׁשְ ַנאי ּדִ   ֵליּה: ַהב ִלי ַסּמָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֶמר,  י ַהּצֶ ּבֵ ִנין ַעל ּגַ ַבח ַסּמָ   ֵאין ׁשֶ
ָאַמר ֵליּה: ֵלית לָ  אי ְולֹא ִמיֵדי ךְ ּדְ ּבַ    ?ּגַ

  
י ֶצֶמר, ִמי ָמֵצי ָאַמר ֵליּה ֵלית לָ  ּבֵ ִנין ַעל ּגַ ַבח ַסּמָ אי  ךְ ָאְמִרי: ְוִאי ֵאין ׁשֶ ּבַ    !ְולֹא ִמיֵדי?ּגַ

ַאְפָסַדִתיְנהּו!  ַנאי ּדְ   ֵניָמא ֵליּה: ַהב ִלי ַסּמָ
  

א ּלּוֵמי ֵליּה,  ,ֶאּלָ ֶמר ּוָבֵעי ׁשַ י ַהּצֶ ּבֵ ִנין ַעל ּגַ ַבח ַסּמָ יָסא: ֵאין ׁשֶ   ְלַהְך ּגִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ְך  י ֶצֶמר, ְוָאַמר ֵליּה: ָהא ַמְנֵחי ַקּמָ ּבֵ ִנין ַעל ּגַ ַבח ַסּמָ ַקִליְנהּו. ֵיׁש ׁשֶ   ׁשְ
  

ַקִליְנהּו?    !ׁשְ
ְקֵליּה, ּבִ  ַמאי ׁשָ    !פֹון?ְצ ּבְ

ָבה לֹא ָעֵביד!  ,ֲעבֹוֵרי ִמיֲעַבר -  פֹוןְצ    ֲהׁשָ
  

א    ,ֶאּלָ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

גֹון  ִנין, ּדְ ּכְ ָהַנְך ַסּמָ ַחד, ּוְצַבֵעיּה ְלַההּוא ֶצֶמר ּבְ ִנין ּדְ ַזל ֶצֶמר ְוַסּמָ   ּגָ
ֶמרְוָקא ַמֲה     ,ַדר ֵליּה ִניֲהֵליּה ַהּצֶ

ִנין ְוֶצֶמר,  ֶמר, ְוָקא ַמֲהַדר ֵליּה ַסּמָ י ַהּצֶ ּבֵ ִנין ַעל ּגַ ַבח ַסּמָ   ֵיׁש ׁשֶ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ִנין ָלא ַמֲהַדר ֵליּה?  י ֶצֶמר, ְוֶצֶמר ַמֲהַדר ֵליּה, ַסּמָ ּבֵ ִנין ַעל ּגַ ַבח ַסּמָ   ֵאין ׁשֶ
  

  ָאְמִרי: 
יּפֹוק ֵליּה ּדְ  ָדֵמי! ּתֵ יַקר ֵליּה ִניֲהֵליּה ּבְ   ִאּיַ

  
ַזל ִציְבָעא.    לֹא ְצִריָכא ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

הּו קֹוָפא.  ַבע ּבְ ּצָ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

גֹון ַחד, ּדְ  :ּכְ ִנין ּדְ ַחד ְוַסּמָ   ֶצֶמר ּדְ
ִנין, ְוָקָאֵתי קֹוף ּוְצַבֵעיּה ְלַההּוא ֶצ  ָהַנְך ַסּמָ   ֶמר ּבְ

ְך ִניְנהּו,  ַגּבָ ַנאי ּדְ ָאַמר ֵליּה: ַהב ִלי ַסּמָ י ֶצֶמר, ּדְ ּבֵ ִנין ַעל ּגַ ַבח ַסּמָ   ֵיׁש ׁשֶ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

י ֶצֶמר, ְוָאַמר ֵליּה: ֵלית לָ  ּבֵ ִנין ַעל ּגַ ַבח ַסּמָ לּום?  ךְ ֵאין ׁשֶ אי ּכְ ּבַ   ּגַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָבעוֹ " ּצְ ֶגד ׁשֶ ֵלק ּבֶ י ָעְרָלה ִיּדָ ְקִליּפֵ   . (ערלה ג, א) "ּבִ

  רש"י
   . שראן במים כדרכן:ותרנהו

. צמר שלו מבעיא לן וצבע בהן
יש שבח סמנין על הצמר 

יה דחזותא מילתא היא ואמר ל
הב לי סמנאי דשקלתינהו כו' 

   כדבעיא למימר קמן:
אמרי ואי אין שבח כו' מי מצי 
אמר ליה לית לך גבאי ולא 

. בתמיה נהי נמי דחזותא מידי
לאו מילתא היא לימא ליה הב 

   לי סמנאי דאפסדתינהו:
   . שוו''ן:צפון

. לצמר כשהוא וקא מהדר ליה
   צבוע מאי:

. יש שבח סמנים על גבי צמר
א מילתא היא וקמהדר דחזות

ליה צמר וקמהדר ליה סמנים 
כלומר בהך השבה דצמר 

   קמהדר:
. צמר צבוע הוזל דזול ציבעא

בעולם ואין מגיעין שבח לדמי 
סמנים ואמר ליה נגזל אני 
הייתי מוכר סמנים או הייתי 
צובע בגד ועכשיו הפסדתני דהא 

   לא השביחו בצמר:
. גזל קוף א''נ דצבע בהו קופא

צבע את הקוף ומחזירו וסמנים ו
לו דלא אייקר ליה ואמרי לה 

   קופה של נצרים:
. כגון דצמר דחד וסמנין דחד כו'

ולאו לענין גזלן קבעי לה דאין 
   כאן גזל:

. קליפי אגוזים או בקליפי ערלה
שאר פירות אבל קליפת העץ לא 

  דאין ערלה אלא בפירות:
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ָתא ִהיא!  :ַאְלָמא   ֲחזּוָתא ִמיּלְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְר     .ָאה ָלֵעיַנִים ָאְסָרה ּתֹוָרהֲהָנָאה ַהּנִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

א ִאיּסּור ֲאִכיָלה.  - (ויקרא יט, כג) 289"ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל""   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין  לֹא יֵ   ִמּנַ ּנּו, ׁשֶ   ָהֶנה ִמּמֶ
ע ּבֹו,    ְולֹא ִיְצּבַ

ר?    ְולֹא ַיְדִליק ּבֹו ֶאת ַהּנֵ

ְלמּוד לֹוַמר: ְריוֹ  תַּ ם ָעְרָלתֹו ֶאת ּפִ ם - (ויקרא יט, כג) ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל"...  "ַוֲעַרְלתֶּ   . "ְלַרּבֹות ֶאת ּכּוּלָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָבעֹו ּבִ " ּצְ ֶגד ׁשֶ ִביִעיתּבֶ י ׁשְ ֵלק -  ְקִליּפֵ   ! "ִיּדָ
  

אֵני ָהָתם,    ׁשָ
ְהֶיה :ָאַמר ְקָראּדְ  ֵהא.  כה, ז) ויקרא(  290""תִּ ֲהָוָיָתּה ּתְ   ּבַ
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ִנים  לֹׁש ׁשָ ְריֹו ׁשָ ם ָעְרָלתֹו ֶאת ּפִ ל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלּתֶ ם ּכָ   ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל ְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעּתֶ
290
בּוָאָתּה ֶלֱאכֹל  ְהֶיה ָכל ּתְ ַאְרֶצָך ּתִ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ָך ְוַלַחּיָ   ְוִלְבֶהְמּתְ

  רש"י
. מראה בעלמא הנראה לעינים

ש כגון נר אע''פ שאין בו ממ
   וצבע:

. אסור לעשות סחורה שביעית
בפירותיה וקליפי פירות קאמר 
ולא קליפי עצים דעצים אין 
שביעית חלה עליהן כדלקמן 

  דסתם עצים להסקה ניתנו:
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        קא, בקא, בקא, בקא, ב .31
   ,ָרֵמי ָרָבא   קא,ב

ַנן    :ּתְ
ֵלק" י ָעְרָלה ִיּדָ ְקִליּפֵ ָבעֹו ּבִ ּצְ ֶגד ׁשֶ    .(ערלה ג, א) "ּבֶ

ָתא ִהיא.  :ַאְלָמא   ֲחזּוָתא ִמיּלְ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ַבִיתְרִב " ְבְלָעה ּבְ ּנִ ם ׁשֶ    ,יִעית ּדָ

ִית    . (אהלות ג, ב) "ָטֵמא –ַהּבַ
  

  ְוָאְמִרי ָלּה: 
ִית ָטהֹור"   . "ַהּבַ

  

ִליִגי    :ְולֹא ּפְ
ָרא,  - ָהא  ָהוּו ֵמִעיּקָ ֵכִלים ּדְ   ּבְ
ָאתּו ְלַבּסֹוף - ָהא  ֵכִלים ּדְ   .ּבְ

  

ְכסּות" ֶסת ַהּכְ  ,ִנְבְלָעה ּבִ ּבֶ ם רֹוִאין: ִאם ִמְתּכַ ה ְרִביִעית ּדָ ּנָ    ,ְטֵמָאה –סּות ְויֹוֵצא ִמּמֶ
  ! (אהלות ג, ב) "ְטהֹוָרה –ְוִאם ָלאו 

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ַנן.  ַרּבָ בּוָסה ּדְ ַדם ּתְ אן, ּבְ נּו ּכָ י ְרִביִעּיֹות ׁשָ   ִמּקּוּלֵ
  
  
  
  

  רש"י
. מטמאה באהל רביעית דם

דכתיב על כל נפשות מת לא יבא 
(ויקרא כא) ודם הוא הנפש 
וקים להו לרבנן דברביעית דם 

   חי:
. עה בקרקע הבית טמאנבל

כלים שבבית דבית לא מקבל 
   טומאה דקרקע היא:

. דהוו בבית קודם בכלים
שנבלעה שהיתה בעין והאהיל 
   הבית עליה ועל הכלים ונטמאו:

   . לאחר שנבלעה:לבסוף
אם מתכבסת הכסות ויוצא 

. שבתחילה הימנה [רביעית דם]
נבלעה בו יותר מרביעית והכניס 

   :הכסות לבית הבית טמאה
. שאם ויוצא הימנה רביעית דם

יתנו מים במדה ימצאו רביעית 
   יותר:

. הבית שלא ואם לאו טהור
האהיל על רביעית שכבר חסר 
בהבלעו בכסות אבל הכסות 
טמא שתחלת נגיעה ברביעית 
מצומצם נטמאה וקתני מיהת 
ואם לאו טהור אע''ג דחזותא 
דרביעית איכא שהדם שנשאר 

אה בבגד שאי אפשר לסוחטו נר
לנו בבגד אלמא חזותא לאו 

   מילתא היא:
. של דם קל כגון מקולי רביעיות

דם תבוסה שאינו מטמא באהל 
   אלא מדרבנן:

. הרוג שיצא ממנו דם תבוסה
רביעית דם בחייו יבמתו ספק 
כולה בחייו ספק כולה ובמותו 

  בפ' תינוקת (נדה דף עא.):
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        קב, אקב, אקב, אקב, א    ––––    קא, בקא, בקא, בקא, ב .32
  ָרָבא ָרֵמי, 

ַנן    :ּתְ
ין ַהּצֹוְבִעין,"    ִמּמִ

   ,ָסִטיםְסִפיֵחי 
ִביִעית,    -ְוקֹוָצה  ִביִעית, ְוִלְדֵמיֶהן ׁשְ   ֵיׁש ָלֶהן ׁשְ

יעּור יעּור, ְוִלְדֵמיֶהן ּבִ   . (שביעית ז, א) "ֵיׁש ָלֶהן ּבִ
ִביִעית.  :ַאְלָמא ת ׁשְ ַ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ   ֵעִצים ֵיׁש ּבָ

  
   :ּוְרִמיְנִהי

   ,ֲעֵלי ָקִנים"
ָבן ּבַ  יּבְ ּגִ ֶדה. ַוֲעֵלי ְגָפִנים ׁשֶ ָ ֵני ַהׂשּ   ֲחָבא ַעל ּפְ

ָטן ִביִעית,  -ַלֲאִכיָלה   :ִלּקְ ת ׁשְ ַ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ   ֵיׁש ּבָ
ִביִעית -ְלֵעִצים  ת ׁשְ ַ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ   ! "ֵאין ּבָ

  
י,  ּנֵ   ּוְמׁשַ

  , (ויקרא כה, ו)  291ְלָאְכָלה"" :ָאַמר ְקָרא
ִוין.  ֲהָנָאתֹו ּוִביעּורֹו ׁשָ ִמי ׁשֶ   ּבְ

יעּוָרן. יָ  ֲהָנָאָתן ַאַחר ּבִ   ְצאּו ֵעִצים ׁשֶ
  

ִמ  א ֵעִצים ּדְ ָחן ְוָהא ִאיּכָ ִוין! ּדְ ׁשְ   ֲהָנָאָתן ּוִביעּוָרן ׁשָ
  

  :  ָרָבאָאַמר 
ָקה ֵהן עֹוְמִדיןְסַתם    קב,א   . ֵעִצים ְלַהּסָ

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ֵאי ִהיא,  ּנָ ָקה ּתַ   ְוֵעִצים ְלַהּסָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָרה ְולֹא ִלְכבּוָסה. ֵאין מ" ִביִעית לֹא ְלִמׁשְ ירֹות ׁשְ   ֹוְסִרין ּפֵ
י וְ    אֹוֵמר:  יֹוֵסיַרּבִ

בּוָסה ָרה ּוְלתֹוְך ַהּכְ ׁשְ ִביִעית ְלתֹוְך ַהּמִ ירֹות ׁשְ   . "נֹוְתִנין ּפֵ
  

ַנן ַרּבָ   ?ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
  

ָרה,  - (ויקרא כה, ו) ְלָאְכָלה"" :ָאַמר ְקָרא   ְולֹא ְלִמׁשְ
  ְולֹא ִלְכבּוָסה.  - ְכָלה""ְלָא 

י וְ     :יֹוֵסי אֹוֵמרַרּבִ
   .ְלָכל ָצְרֵכיֶכם - "ָלֶכם" :ָאַמר ְקָרא

  
ַנן ַנִמי   !"ָלֶכם" :ָהְכִתיב ,ְוַרּבָ

  
ִוין,  - "ְלָאְכָלה"ּדְ ּדּוְמָיא  "ָלֶכם" ֲהָנָאתֹו ּוִביעּורֹו ׁשָ ִמי ׁשֶ   ּבְ

ֲהָנָאָתן ַאַח  ָרה ּוְכבּוָסה ׁשֶ יעּוָרן. ָיְצאּו ִמׁשְ   ר ּבִ
  

י     !"ְלָאְכָלה" :ָהְכִתיב ,יֹוֵסי ַנִמיְוַרּבִ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיאךְ ָאַמר לָ     ,: ַההּוא ִמיּבָ
ַתְנָיא    :ּדְ

   .ְולֹא ִלְמלֹוְגָמא - (ויקרא כה, ו) "ְלָאְכָלה""

ה אֹוֵמר:    ְולֹא ִלְמלֹוְגָמא,  -  "ְלָאְכָלה"ַאתָּ
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ךְ   ִרים ִעּמָ ְבָך ַהּגָ ִכיְרָך ּוְלתֹוׁשָ ָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלׂשְ ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלַעְבּדְ ּבַ   ְוָהְיָתה ׁשַ

  רש"י
. סטים קרוג''א בלע''ז ספיקי סטים וקוצה

ום קוצה גווד''א בלע''ז להכי נקט כרכ
   ספיחי דבשביעית ליכא אלא ספיחים:

. שאין עושין מהן יש להן ולדמיהן שביעית
סחורה דרחמנא אמר לאכלה ולא לסחורה 
ואסור לצבוע בהן דהיינו סחורה אבל 
מותרים הן להסיקן קודם זמן הביעור 

   דהיינו דומיא דלאכלה:
חייב  . כשמגיע זמן הביעוריש להן ביעור

לבערן כדכתיב ולבהמתך ולחיה וגו' (ויקרא 
כה) כלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך 

   שבביתך והני ספיחי עץ בעלמא נינהו:
. לעשות מהן מחבוא אוצר לימות בחבא

   החורף:
. ויהנה מהן אין בהן משום קדושת שביעית

   אף לאחר זמן הביעור:
. דבר שבשעת הנאתו שהנאתן וביעורן שוה

   ולם:כלה מן הע
. שלאחר ביעורן שנעשים גחלים יצאו עצים

הוא דהויא עיקר הנאתן אבל מיני צבעים 
בשעת רתיחת היורה כלה השורש וקולט 
הצבע נמצאו הנאתן וביעורן שוה הלכך 

   חיילא עלייהו שביעית:
. שמאירין כנר והא איכא עצים דמשחן

אבוקה לנושאן בידו והנאתן וביעורן שוה 
  ת:תיחול עלייהו שביעי

. ולא להאיר הלכך סתם עצים להסקה ניתנו
עצים נינהו ומעיקרא לא חל עלייהו שביעית 
אבל ספיחי סטים סתמן לצביעה הלכך חל 
עלייהו קדושה ואסירי לאחר הביעור אף 
להיסק ועלי קנים וגפנים יש שאוכלין אותן 
ויש שמסיקין אותן הלכך בתר מחשבת 
לקיטה אזלינן. תנאי היא. איכא למאן 

מר סתם עצים להסקה ניתנו ולא חיילא דא
שביעית אפילו אעצים דמשחן ואיכא למאן 

   דלית ליה ואעצים דמשחן מיהא חיילא:
. אין שורין פשתן ביין של לתוך המשרה

שביעית וכן אין מכבסין בגדים דהוי 
   סחורה:

. הנאה שהיא מי שהנאתו וביעורו שוה
בשעה שהוא כלה מן העולם אתה יכול 

   רות שביעית קודם זמן הביעור:ליהנות מפי
. שמשעה שמטילין יצאו משרה וכבוסה

פשתן או בגד ביין נתקלקל ונבער והנאתו 
אינו אלא עד שלשה ימים וד' עד שיהא 
הפשתן שרוי וכן הבגד והיינו תנאי דרבנן 
סברי סתם פירות לאכילה וחיילא עלייהו 
קדושת שביעית כדאמרן לעיל דכל דבר 

ה חיילא הלכך אפילו שהנאתו וביעורו שו
לקטן למשרה וכביסה לא מהניא מחשבה 
לאפקועי איסורן למיהוי כעלי קנים שלקטן 
לעצים דמשתרו דהתם סתמייהו להכי 
ולהכי אבל פירות סתמן לאכילה ומשעת 
יצירתן חייל קדושתן ותו לא מהני מחשבה 
לאפקועי ואסורין למשרה וכביסה דאין 

דומה נהנין בקדושת שביעית אלא הנאה ה
לאכילה וגבי עצים נמי סתם עצים להסקה 
ניתנו ולא חיילא אפילו אעצים דמשחן ור' 
יוסי סבר לא אמרינן סתם פירות לאכילה 
ניתנו ומהניא בהו מחשבה כעלי קנים 
וגפנים דהיכא דליקטן למשרה הוי דבר 
שהנאתו אחר ביעורו ולא חל עלייהו שביעית 

י כך מצאתי. ויש לשונות אחרים וזו שמעת
   והגון:

  . אלנפשט''ר:למלוגמא
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א    ְולֹא ִלְכבּוָסה?  -  ""ְלָאְכָלהאֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ בּוָסה ָאמּור,  -  "ָלֶכם"ּכְ   ֲהֵרי ּכְ

ים    ? "ְלָאְכָלה"ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ
  ְולֹא ִלְמלֹוְגָמא.  "ְלָאְכָלה"

בּוָסה ּוְלהֹוִציא ֶאת ַהְמלֹוְגָמא?    ּוָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ַהּכְ

ָוה ָ ׁשּ בּוָסה ׁשֶ ה ֲאִני ֶאת ַהּכְ ָכל ָאָדם ְמַרּבֶ ֶוה ּבְ ֵאינֹו ׁשָ ָכל ָאָדם, ּומֹוִציא ֲאִני ֶאת ַהְמלֹוְגָמא ׁשֶ   . "ּבְ
  
  

ַתְנָיא:  ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ   ּכְ
   ְולֹא ִלְמלֹוְגָמא, - "ְלָאְכָלה""

  ְולֹא ְלִזיּלּוף,  -  "ְלָאְכָלה"

יְקטֹויִזין -  "ְלָאְכָלה" ה ַאּפִ ּנָ   , "ְולֹא ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ
ַמאן    ?ּכְ

  
י כְּ    יֹוֵסי, ַרּבִ

ַנן  ַרּבָ ִאי ּכְ ָרה ּוְכבּוָסה - ּדְ א ַנִמי ִמׁשְ   !ִאיּכָ
  
  
  
  
  

  רש"י
. אינה בכל אדםאינה שוה 

   צריכה אלא לחולים:
. שמזלפין יין בבית והאי לזלף

נמי אין שוה בכל אדם שא''צ 
   זילוף אלא אדם מעונג ומעודן:

   . וושי''ט להקיא:אפיקטויזין
. והכא איכא נמי משרה וכביסה

לא נקט אלא דבר שאין שוה 
   בכל אדם:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

514

        קב, אקב, אקב, אקב, א .33
י "    :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ

ַבח  ֶ ִציָאה ִאם ַהׁשּ ִציָאה,  - ָיֵתר ַעל ַהּיְ   נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהּיְ
ַבח  ֶ ִציָאה ְיֵתיָרה ַעל ַהׁשּ ַבח - ְוִאם ַהּיְ ֶ   . "נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהׁשּ

  
  ָמן סבן). (ִסי

  
י  ֲאחֹוֵרי ַרב יֹוֵסףָיֵתיב  אַרּבִ יּה  ַאּבָ   , ַרב הּוָנאּדְ ַקּמֵ

   :ְוָקָאַמר ַרב הּוָנאְוָיֵתיב 
י ֲהָלָכה כְּ  ן ָקְרָחה, ַרּבִ ַע ּבֶ   ְיהֹוׁשֻ

י ַוֲהָלָכה כְּ    ְיהּוָדה. ַרּבִ
יּה,  ַרב יֹוֵסףַאַהְדִריְנהּו    ְלַאּפֵ

ָלָמא  ׁשְ י ָאַמר: ּבִ ְך ָאִמיָנאְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ְעּתָ ן ָקְרָחה ִאְצְטִריְך, ָסְלָקא ּדַ ים,  :ַע ּבֶ ַרּבִ ים ֲהָלָכה ּכְ   ָיִחיד ְוַרּבִ
ַמע ָלן ִחיד.  :ָקא ַמׁשְ ּיָ   ֲהָלָכה ּכַ

  
י  ן ָקְרָחה ַמאי ִהיא? ַרּבִ ַע ּבֶ   ְיהֹוׁשֻ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י " ן ָקְרָחהַרּבִ ַע ּבֶ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ
ָטר ִמְלֶוה  ׁשְ   . ֵאין ִנְפָרִעין ֵמֶהן -ּבִ

ה  ָדםִנְפָרִעין ֵמֶהן, ִמּפְ  - ִמְלֶוה ַעל ּפֶ יל ִמּיָ ַמּצִ הּוא ּכְ   . "ֵני ׁשֶ
  

א  י ֲהָלָכה כְּ "ֶאּלָ ה ִלי?  -  "ְיהּוָדהַרּבִ   ָלּמָ
ְסָתם!  ְך ְסָתם ֲהָלָכה ּכִ ְך ְסָתם ִהיא, ּוַמֲחלֹוֶקת ְוַאַחר ּכָ   ַמֲחלֹוֶקת ְוַאַחר ּכָ

  
אַמֲחלֹוֶקת ּבְ  חֹור ּוְצָבעֹו ָאדֹום" :ָבָבא ַקּמָ חֹור, ׁשָ    ,ִלְצּבֹוַע לֹו ָאדֹום ּוְצָבעֹו ׁשָ

י    ֵמִאיר אֹוֵמר: ַרּבִ
ֵמי ַצְמרוֹ     .נֹוֵתן לֹו ּדְ

י    ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַרּבִ
ִציָאה,  ִציָאה נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהּיְ ַבח ָיֵתר ַעל ַהּיְ ֶ   ִאם ַהׁשּ

ִציָאה ְיֵתיָרה ַעל  ַבח. ְוִאם ַהּיְ ֶ ַבח נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהׁשּ ֶ   ַהׁשּ
ָבָבא ְמִציָעא    :ְסָתם ּבְ

ְתַנן    :ּדִ
ל ַה " ְחּתֹוָנה,  הנֶּ ׁשַ ְמ ּכָ   ָידֹו ַעל ַהתַּ

ְחּתֹוָנה - ְוָכל ַהחֹוֵזר ּבֹו    ! (בבא מציעא עו.) "ָידֹו ַעל ַהתַּ
  

  ְוַרב הּוָנא? 
  

   ,ִאְצְטִריךְ 
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ָנהלַ ֵאין ֵסֶדר  :ָסְלָקא ּדַ ְך ַמֲחלֹוֶקת ִהיא, ְוְסָת ִמׁשְ    .ם ְוַאַחר ּכָ

  
  ?ְוַרב יֹוֵסף

  
ְך ְסָתָמא,  ,ִאי ָהִכי ל ַמֲחלֹוֶקת ְוַאַחר ּכָ   ּכָ

ָנהֵניָמא: ֵאין ֵסֶדר לַ  ְך ַמֲחלֹוֶקת ִהיא. , וּ ִמׁשְ   ְסָתם ְוַאַחר ּכָ
  

   ?ְוַרב הּוָנא
  

י ָלא ָאְמִריַנן ָנהֵאין ֵסֶדר לַ  :ּכִ ֲחָד  ִמׁשְ א, ּבַ ְכּתָ   א ַמּסֶ
ְכּתֹות  ְתֵרי ַמּסֶ   ָאְמִריַנן.  -ֲאָבל ּבִ

  
   ?ְוַרב יֹוֵסף

  רש"י
. מלוה בשטר אין נפרעין מהן

מחה היא לפני אידיהן מפני שש
לו ואזיל ומודה לעכו''ם ביום 
חגם ורבנן סברי אסור לפורען 

   וליפרע מהן כלל:
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א ִהיא ְכּתָ ּה ְנִזיִקין ֲחָדא ַמּסֶ       .ּכּוּלָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ִסיָקָתא:  י ִהְלָכָתא ּפְ ּבֵ ָקָתֵני ָלּה ּגַ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ל ַה  ְחּתֹוָנה, ְוָכל ַהחֹוזֵ  הנֶּ ׁשַ ְמ ּכָ ְחּתֹוָנה.  ָידֹו ַעל ַהּתַ   ר ּבֹו ָידֹו ַעל ַהּתַ

   
  
  
  
  

  רש"י
. הך סתמא ודאי ואיבעית אימא

עיקר הוא דקתני לה התם בב''מ 
(עו.) גבי הלכתא פסיקתא דהא 
לא שייכא התם ולא תני אלא 
משום פיסוק הלכה שפסקה 
התנא עם כל החוזר בו שלא 

  נחלק אדם עליהן:
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            בבבב- - - - קב, אקב, אקב, אקב, א .34
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

לּוחוֹ "   קב,ב ח לֹו ^ ַהּנֹוֵתן ָמעֹות ִלׁשְ עֹוִרין,   ִליּקַ ין ְוָלַקח ֵמֶהם ׂשְ   ִחטִּ
ין,  עֹוִרין ְוָלַקח ֵמֶהם ִחטִּ   ׂשְ

ְנָיא ֲחָדא ֲחתוּ "   :ּתַ ֲחתּו לֹו,  - ִאם ּפָ   ּפָ
  . "הֹוִתירּו לוֹ  -  ְוִאם הֹוִתירוּ 

ֲחתּו " :ְוָתֵני ֲחָדא ֲחתּו לֹו,  -ִאם ּפָ   ּפָ
   !"הֹוִתירּו ָלֶאְמַצע - ְוִאם הֹוִתירּו 

  
י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י  - ָהא    ֵמִאיר, ַרּבִ

י  -ְוָהא    ְיהּוָדה. ַרּבִ
  
י ָהא " ָאַמר "ֵמִאירַרּבִ יּנּוי קֹוֶנה,  :ּדְ   ׁשִ

י ְוָהא  ָאַמר – "הּוָדהיְ ַרּבִ יּנּוי ֵאינֹו קֹוֶנה.  :ּדְ   ׁשִ
  

י ַמְתִקיף ָלּה    ֶאְלָעָזר: ַרּבִ
אי?    ִמּמַ

אן לֹא ָקָאַמר  ְלָמא ַעד ּכָ י ּדִ ָחֵזי ֵליּה ְלגּוֵפיּה. ַרּבִ ִמיֵדי ּדְ א ּבְ   ֵמִאיר ֶאּלָ
  !לֹא ָאַמר - ְסחֹוָרה ֲאָבל לִ 

  
א ָאַמר י  ֶאּלָ    :ֶאְלָעָזרַרּבִ

י  -ָהא ְוָהא    ֵמִאיר, ַרּבִ
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

אן    ַלֲאִכיָלה,  -ּכָ
אן   ִלְסחֹוָרה.  - ּכָ

  
ַמַעְרָבא לְ  י ְמַחכּו ֲעָלּה ּבְ א ַרּבִ יּבָ י ּדְ יֹוָחָנן ַאּלִ   ְיהּוָדה, ַרּבִ

ין ׁשֶ  ין ְלַבַעל ָמעֹותְוִכי ִמי הֹוִדיעֹו ְלַבַעל ִחּטִ ְקֶנה ִחּטִ   ?! ּיַ
  

מּוֵאלַמְתִקיף ָלּה  ר ַסְסַרִטי ַרב ׁשְ   : ּבַ
ין ַנִמי לֹא ,ִאי ָהִכי ין ְוִחּטִ    !ֲאִפיּלּו ִחּטִ

  
י  ָאַמר הוּ ַרּבִ   : ַאּבָ

ין,  ין ְוִחּטִ אֵני ִחּטִ   ׁשָ
ִליחּוֵתיּה ָקא ָעֵביד ׁשְ    ,ּדִ

ֵמי.  ִית ּדָ ַעל ַהּבַ   ְוִכי ּבַ
  

ַדע,    ּתֵ
ְתַנן    :ּדִ

יׁש ְנָכָסיו, " ְקּדִ   ֶאָחד ַהּמַ
ֲעִריךְ  ּתֹו,    :ֶאת ַעְצמוֹ  ְוֶאָחד ַהּמַ ְכסּות ִאׁשְ   ֵאין לֹו ּבִ

ָניו,  ְכסּות ּבָ   ְולֹא ּבִ
ָמן,  ַבע ִלׁשְ ּצָ ֶצַבע ׁשֶ   ְולֹא ּבְ

ָמן ָקָחן ִלׁשְ ּלְ ים ׁשֶ ִלים ֲחָדׁשִ ַסְנּדָ   . (ערכין כד.) "ְולֹא ּבְ
  

אי?    ְוַאּמַ
ְקֶנה ִצְבעֹו ָלִא  ּיַ ע ׁשֶ ּבָ ה? ֵליָמא ָהָכא ַנִמי: ִמי הֹוִדיעֹו ַלּצַ ָ   ׁשּ

ֵמי ּתֹו ּדָ ִליחּוֵתיּה ָקא ָעֵביד, ּוְכַיד ִאׁשְ ׁשְ ָאְמִריַנן ּדִ ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ    ,ֶאּלָ
ִליחּוֵתיּה ָקא ָעֵביד ֵמי.  ,ָהָכא ַנִמי ׁשְ ִית ּדָ ַעל ַהּבַ   ּוְכַיד ּבַ

  

  רש"י
   . למחצית שכר:ליקח בהן חטין

. קמייתא ר''מ [הא ר''מ]
[דאמר] שינוי קונה בתרייתא ר' 
יהודה [דאמר] שינוי אינו קונה 
ומיהו אם פחתו פחתו לו דלאו 

   לעוותיה שדריה:
. צמר ללבוש וספסל לגופיה

   להשתמש:
. בכל מידי דאיכא אבל לסחורה

רווחא ניחא ליה וכי הותירו לאו 
   וא:שינוי ה

. למוכר החטין מי הודיעו
שלצורך בעל המעות הן שיקנה 
לו דקתני הותירו לאמצע 
בשלמא לר' אלעזר אליבא 
דר''מ דאמר בכל דהו ניחא ליה 
לאו משנה הוא ושליחותיה 
דבעל הבית קעביד וקני בעל 
מעות מחצית השכר אלא לר' 
יוחנן דאמר משנה הוא ולא הוי 
שליחות ומיהו שינוי לא קני 

דממאן קבעי למקני הא  קשיא
   לא קננהו בעל מעות מעולם:

. לגזבר לא בכסות אשתו אין לו
למשכנו בשביל הערך וכן לגבי 
מקדיש לא הוו בכלל נכסים 

   להקדישו:
   . דאשתו ובניו:לשמן

  . רבותא נקט:חדשים
  



  ""ַהּגֹוֵזל ֵעִצים –מסכת בבא קמא פרק ט' 
           

517

י  ָאַמר אַרּבִ   : ַאּבָ
   !לֹא

יׁש ְנָכָסיו ְקּדִ ל ַהּמַ סוּ  - ּכָ ְעּתֹו ַעל ּכְ ּתֹו ּוָבָניו. ֵאין ּדַ   ת ִאׁשְ
  

י ַמְתִקיף ָלּה    : ֵזיָראַרּבִ
יו? ִפיּלָ ל ָאָדם ַעל ּתְ ְעּתֹו ׁשֶ    !ְוִכי ּדַ

ַנן    :ּוּתְ
יׁש ְנָכָסיו " ְקּדִ ין - ַהּמַ ִפיּלִ   ! "ַמֲעִלין לֹו תְּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ין  ִפיּלִ ל ָאָדם ַעל ּתְ ְעּתֹו ׁשֶ   ִאין, ּדַ

יׁש ְנָכָסיו ְקּדִ   ָסַבר: ִמְצָוה ָקא ָעֵביְדָנא.  ַהּמַ
ּום ֵאיָבה.  ּתֹו ּוָבָניו ִמׁשּ סּות ִאׁשְ ל ָאָדם ַעל ּכְ ְעּתֹו ׁשֶ   ְוֵאין ּדַ

  
ֲעָיאַמְתִקיף ָלּה    : ַרב אֹוׁשַ

אן,  נּו ּכָ יֵבי ֲעָרִכין ׁשָ   ַוֲהלֹא ַחּיָ
  :ּוְתַנן

יֵבי" ִנין אֹוָתן ַחּיָ ּכְ   . (ערכין כא.) "ֲעָרִכין ְמַמׁשְ
נֹו?!  ְוִכי ּכְ ל ָאָדם ַעל ַעְצמֹו ְלַמׁשְ ְעּתֹו ׁשֶ   ּדַ

  
א ָאַמר י  ֶאּלָ אַרּבִ   : ַאּבָ

ָרא.  ּתֹו ּוָבָניו ֵמִעיּקָ סּות ִאׁשְ ִהְקָנה ָלֶהן ּכְ ִמי ׁשֶ ה ּכְ יׁש ְנָכָסיו ַנֲעׂשֶ ְקּדִ ל ַהּמַ   ּכָ
  
  

  רש"י
. ולוה המעות מעלין לו תפילין

   ויתן בשבילם להקדש:
   . שמין:מעלין

. ודאי דעתו איןאמר ליה אביי 
של אדם על תפילין להקדישן 
דסבר האי נמי מצוה קעבידנא 

   דיהיבנא להקדש:
. והלא חייבי ערכין שנו כאן

   דקתני המעריך את עצמו:
. בעל כרחו אלמא לאו ממשכנין

  משום דעתו הוא:
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        קג.קג.קג.קג.    ––––קב, ב קב, ב קב, ב קב, ב  .35
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ם ֲחֵבירוֹ " ׁשֵ ֶדה ּבְ    ,ַהּלֹוֵקַח ׂשָ
  ין ּכֹוִפין אֹותֹו ִלְמּכֹור. ֵא 

  . "ּכֹוִפין אֹותֹו ִלְמּכֹור - "ַעל ְמָנת"  :ְוִאם ָאַמר לוֹ 
  

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
לּוָתא  :ָהִכי ָקָאַמר ם ֵריׁש ּגָ ׁשֵ ֶדה ֵמֲחֵבירֹו ּבְ לּוָתא ִלְמּכֹור.  - ַהּלֹוֵקַח ׂשָ   ֵאין ּכֹוִפין אֹותֹו ֵריׁש ּגָ

לּוָתא ִלְמּכֹור.  - "ַעל ְמָנת" :רְוִאם ָאַמ    ּכֹוִפין ֶאת ֵריׁש ּגָ
  
  

  ָאַמר ָמר: 
לּוָתא " ם ֵריׁש ּגָ ׁשֵ ֶדה ּבְ לּוָתא  - ַהּלֹוֵקַח ׂשָ    ."ִלְמּכֹורֵאין ּכֹוִפין אֹותֹו ֵריׁש ּגָ

ִמְקָנא ַקְנָיא ֵליּה  ָלל ּדְ    .ִמּכְ
ְבֵני ַמַעְרָבא ִליָגא ּדִ    ,ֵליָמא ּפְ

ָאְמִרי ִית? וְ  :ּדְ ין ְלַבַעל ַהּבַ ְקֶנה ִחּטִ ּיַ ין ׁשֶ   ִכי ִמי הֹוִדיעֹו ְלַבַעל ִחּטִ
  

ּום ָהא  ָיא - ִאי ִמׁשּ    :ָלא ַקׁשְ
ֶדה, ְואֹוְדִעיְנהּו ְלָסֲהֵדי.  אֹוְדֵעיּה ְלַבַעל ׂשָ גֹון ּדְ   ּכְ

  
א לּוָתא  ּכֹוִפין אֹותוֹ  -"ַעל ְמָנת" " :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ֶאּלָ    ,"ִלְמּכֹורֵריׁש ּגָ

אי?    ַאּמַ
ֵעיָנא לּוָתא: לֹא ְיָקָרְייכּו ּבָ ֵעיָנא ,ְוֵליָמא ֵריׁש ּגָ    !ְולֹא ִזילּוַתְייכּו ּבָ

  
א ָאַמר  ֵייֶאּלָ    :ַאּבַ

לּוָתא  :ָהִכי ָקָאַמר   קג,א ם ֲחֵבירֹו, ֵריׁש ּגָ ׁשֵ ֶדה ּבְ   י. ֵאין ּכֹוִפין ֶאת ַהּמֹוֵכר ִלְמּכֹור ִזיְמָנא ַאֲחִריִת ^ - ַהּלֹוֵקַח ׂשָ
   .ֹוִפין ֶאת ַהּמֹוֵכר ִלְמּכֹורכּ  - " "ַעל ְמָנת :ְוִאם ָאַמר לוֹ 

  
  

  ָאַמר ָמר: 
ם ֲחֵבירֹו " ׁשֵ ֶדה ּבְ   . "ִזיְמָנא ַאֲחִריִתי ֵאין ּכֹוִפין ֶאת ַהּמֹוֵכר ִלְמּכֹור - ַהּלֹוֵקַח ׂשָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ֲא  :ָמֵצי ָאַמר ֵליּה  :ַמהּו ּדְ ֵעיָנא, ֵמיַדע ְיַדַעּתְ ּדַ ָקּבָ ָעְלָמא הּוא ּדְ ֵקיְלָנא, ּוָפַנְחָיא ּבְ אי ׁשָ   ָנא ְלַנְפׁשַ
ָטָרא ַאֲחִריָנא ָכַתב ֵליּה ׁשְ א ּדְ ְעּתָ א ַאּדַ ֵדיָנא, ֶאּלָ ְכִדי ָלא ׁשָ    ,ְוזּוֵזי ּבִ

ַמע ָלן ָאַמר ֵליּה  :ָקא ַמׁשְ ְזַבְנּתְ ֵליּה  :ּדְ ֲהֵדי ַההּוא ּדִ ֵמיּה ִעְנָייָנא ָעְבִדי ְלָך ּבַ ׁשְ    ,ּבִ
ָטָרא ַאֲחִריָנא    .ְוִיְכּתֹוב ְלָך ׁשְ

  
  

   ."ּכֹוִפין ֶאת ַהּמֹוֵכר ִלְמּכֹור - "ַעל ְמָנת" " :ְוִאם ָאַמר לוֹ 
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵעיָנא. ּדְ לֹא ְצִריָכא  ָטָרא ַאֲחִריָנא ָקא ּבָ ׁשְ יֵדיּה: ֲחזּו ּדִ יּה ּדִ   ָאַמר ְלהּו ְלָסֲהֵדי ַקּמֵ
ֵתיָמא ,  :ַמהּו ּדְ ֵמיּה ָקָאְמַרּתְ ׁשְ ַקְלּתְ ּבִ ָקא ׁשָ ָטָרא ֵמֵהיַאְך ּדְ   ָמֵצי ָאַמר ֵליּה: ָאִמיָנא ׁשְ

ָאַמר ֵליּה  ַמע ָלן ּדְ ֵעיָנא.   :ָקא ַמׁשְ ָקא ּבָ ְך הּוא ּדְ ִמיּנָ ְך, ּדְ   ְלָהִכי ָטְרִחי ְוָאְמִרי ְלהּו ְלֵעִדים ַקּמָ

  רש"י
הלוקח שדה מחבירו בשם ריש 

. שאמר לו למוכר לצורך גלותא
וון ריש גלותא אני לוקחה ונתכ

להטיל אימה שלא יצאו עליה 
עסיקין וכתב המוכר שטר 

   המכירה בשם ריש גלותא:
. לחזור אין כופין ריש גלותא

ולכתוב שטר מכירה שהוא 
מכרה ללוקח ואם אומר לו 
לוקח למוכר על מנת שיכתוב לי 
ריש גלותא בשמו לשמי שטר 

   אחר כופין ריש גלותא למכור:
. שעשיתם אותי לא יקרייכו

   טיל אימה:ראש לה
. שאתם באים ולא זילותייכו

   לעשות אותי למוכר שדות:
הכי קאמר הלוקח שדה בשם 
חבירו ריש גלותא אין כופין את 

. לחזור ולכתוב שטר המוכר
מכירה אחר ללוקח שהיה לו 
להתנות ולהודיעו כתוב שטרי 
בשם ריש גלותא שאם יצאו 
עסיקין אראה להם שהוא של 

אחר ריש גלותא וכתוב לי שטר 
בשמי שלא יבאו היום או למחר 
   יורשי ראש גולה לתובעה ממני:
. ופנחיא בעלמא הוא דבעינא

כלומר להצלה נתכוונתי פנחיא 
לשון חוזק וחבירו בהאשה 
[שלום] ביבמות (דף קטו:) 
לפנחיא שבקיה גבי מצא כלי 
וכתוב עליו קו''ף קרבן מ''ם 

   מעשר תי''ו תרומה:
   . תנאי:עניינא

קח לסהדי קמי דאמר להו לו
. ובהדי מוכר גופיה מוכר חזו כו'

   לא אתני:
אמינא שטרא אחרינא מהיאך 

. אני הייתי סובר שאתה כו'
אומר לעדים בעינא דנכתוב לי 

  שטרא אחרינא ריש גלותא:
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ֲהָנא נָ  ַרב ּכָ יּתָ   א. ְיַהב זּוָזא ַאּכִ

ָנא.  ִכיּתָ ֵניּה ָמְרָווֵתיּה ּדְ ָנא ַזּבְ יּתָ יַקר ּכִ   ְלסֹוף ִאּיַ
יּה    . ַרבּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ

ִקיל זּוָזאי?    ָאַמר ֵליּה: ָמה ַאֲעֵביד, ִאיִזיל ִאיׁשְ
ִני ָאְמִרי י ָקא ָזּבְ ָנא  :ָאַמר ֵליּה: ִאי ּכִ יּתָ קֹול,  -ֲהָנא הּוא" כָ ּדְ "ַהאי ּכִ   ִזיל ׁשְ

קֹול.  - א ְוִאי לֹ  ׁשְ   לֹא ּתִ
  

ַמאן?    ּכְ
  

ְבֵני ַמַעְרָבא,    ּכִ
ָאְמִרי ין ְלַבַעל ָמעֹות?  :ּדְ ְקֶנה ִחּטִ ּיִ ין ׁשֶ   ִמי הֹוִדיעֹו ְלַבַעל ִחּטִ

  
ֲהָנאַאּטּו ִמי ָיֵהיב  ָמֵני? ַרב ּכָ ֵקיל ּתְ ע ְוׁשָ    !ַאְרּבַ

יַקר,  ִאּיַ יָלא הּוא ּדְ ָנא ִמּמֵ יּתָ   ּכִ
ַזלּוהַּ    , ִמיְגַזל ּגְ

   :ּוְתַנן
ֵזָלה" ַעת ַהּגְ ׁשְ ִמין ּכִ ּלְ ְזָלִנין ְמׁשַ ל ַהּגַ   ! (בבא קמא צג.) "ּכָ
  

ֵכיּה  ֲהָנאָאְמִרי: ָהָתם ֲאָמָנה ֲהַואי ְולֹא ַמׁשְ ָנא.  ַרב ּכָ   ְלִכיּתָ
  

   ?ְוַרב
  

  ְלַטֲעֵמיּה, 
  : ַרבָאַמר ּדְ 

ין ֲאָמָנה ּבְ  ֵפירֹות, ְוֵאין עֹוׂשִ ין ֲאָמָנה ּבְ ָדִמים.  עֹוׂשִ

  רש"י
. על מנת זבניה מרוותא דכיתנא

ליתן דמיהן שהן לוקחין לרב 
   כהנא:

   . משום רבית:לא תשקול
. בתמיה באכמאן כבני מער

כלומר דאמרינן מי הודיען 
ללוקחין שיקנו מעותיהן לרב 

   כהנא לפיכך לא זכה בהן:
. מאי איכפת לן בהקנאתן אטו

וכי רב כהנא עתיד ליטול מעות 
היה ויטול רבית שנתן לו ד' 
ויטול ח' והלא פשתנו היה נוטל 
וכל מקום שהיה שם שלו היה 
ואלו שמכרוהו גזלוהו מיניה 

מיו ביוקר כשעת ומשלמים כל ד
הגזילה ובשעת הגזילה כבר 

   הוקר:
. שנתן להם מעות אמנה הואי

באמנה ולא היה להם פשתן 
כשקבלו דמים והתנו עמו כשער 
הזול ליתן לו כל השנה בשער זה 
דתנן ב''מ (דף עב:) יצא השער 
פוסקין אע''פ שאין לזה יש 

  לזה:
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ָנה             ִמׁשְ

ע לֹו,  ּבַ רּוָטה ְוִנׁשְ ֶוה ּפְ   ַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵבירֹו ׁשָ
  יֹוִליֶכּנּו ַאֲחָריו ְלָמַדי. 

ן לֹא ִלְבנוֹ  לּוחֹו,  ,לֹא ִיתֵּ   ְולֹא ִלׁשְ
ין.  ית ּדִ ִליַח ּבֵ   ֲאָבל נֹוֵתן ִלׁשְ

יו.  -ְוִאם ֵמת    ַיֲחִזיר ְליֹוְרׁשָ
ֶר    ן ְולֹא ָנַתן לֹו ֶאת ַהחֹוֶמׁש, ָנַתן לֹו ֶאת ַהּקֶ

ֶרן ְולֹא ָמַחל לֹו ַעל ַהחֹוֶמׁש,    ָמַחל לֹו ַעל ַהּקֶ
ֶקֶרן  רּוָטה ּבְ ֶוה ּפְ חֹות ׁשָ   ֵאינֹו ָצִריְך ֵליֵלְך ַאֲחָריו.  -ָמַחל לֹו ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה חּוץ ִמּפָ

ֶרן,  ,ָנַתן לֹו ֶאת ַהחֹוֶמׁש    ְולֹא ָנַתן לֹו ֶאת ַהּקֶ
ֶרן,  ָמַחל   לֹו ַעל ַהחֹוֶמׁש ְולֹא ָמַחל לֹו ַעל ַהּקֶ

ֶקֶרן  רּוָטה ּבְ ֶוה ּפְ ָ   ָצִריְך ֵליֵלְך ַאֲחָריו.  - ָמַחל לֹו ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה חּוץ ִמׁשּ
  

ֶרן   קג,ב ע לֹו ַעל ַהחֹוֶמׁש  ,ָנַתן לֹו ֶאת ַהּקֶ ּבַ ם חֹוֶמׁש ַעל חֹוֶמׁש, ^ -  ְוִנׁשְ ּלֵ   ֲהֵרי ֶזה ְמׁשַ
יִּ   רּוָטה. ַעד ׁשֶ ֶוה ּפְ ָ ֶרן ִמׁשּ   ְתַמֵעט ַהּקֶ

דֹון,  ִפּקָ   ְוֵכן ּבְ
ֱאַמר: ּנֶ ק ֶאת ֲעִמיתֹו.  ׁשֶ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ   "אֹו ּבְ

ֶקר" ע ַעל ׁשָ ּבַ ּה ְוִנׁשְ    – כב)-(ויקרא ה כא  292אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכֶחׁש ּבָ
ם ֶקֶרן וְ  ּלֵ םֲהֵרי ֶזה ְמׁשַ   .  חֹוֶמׁש ְוָאׁשָ

   

ָמָרא    ּגְ

ע לוֹ " ּבַ   ִאין,  -  "ִנׁשְ
ע לֹו  ּבַ   לֹא.  - לֹא ִנׁשְ

  
י?    ַמּנִ

ילֹא  יַטְרפֹון ְולֹא  ַרּבִ   ֲעִקיָבא!  ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן, " ָ ַזל ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ   ּגָ

ַזל"  :ְוָכל ֶאָחד אֹוֵמר יַח  - "אֹוִתי ּגָ ק,  ַמּנִ ּלֵ יֵניֶהם ּוִמְסתַּ ֵזיָלה ּבֵ   ּגְ
ְבֵרי י  ּדִ    .ַטְרפֹוןַרּבִ
י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ

ֵזיָלה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ם ּגְ ּלֵ ׁשַ ּיְ ֶרְך מֹוִציָאתֹו ִמיֵדי ֲעֵביָרה, ַעד ׁשֶ   . "לֹא זֹו ּדֶ
  

י    ?ַמּנִ
י ִאי  ע - ַטְרפֹוןַרּבִ ּבַ ּתַ ִאיׁשְ ב ּדְ ק"ָאַמר:  ,ַאף ַעל ּגַ ּלֵ יֵניֶהם ּוִמְסתַּ ֵזיָלה ּבֵ יַח ּגְ   ! "ַמּנִ
י ִאי  ב  -  ֲעִקיָבאַרּבִ ע, ָאַמר: ּדְ ַאף ַעל ּגַ ּבַ ּתַ ֵזיָלה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד"לֹא ִאיׁשְ ם ּגְ ּלֵ ׁשַ ּיְ   !"ַעד ׁשֶ

  
י ְלעֹוָלם    ֲעִקיָבא ִהיא, ַרּבִ

י ְוִכי ָקָאַמר  ֵזיָלה " :ֲעִקיָבאַרּבִ ם ּגְ ּלֵ ׁשַ ּיְ ע "ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחדַעד ׁשֶ ּבַ ּתַ ִאיׁשְ ָקָאַמר, ֵהיָכא ּדְ   .הּוא ּדְ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  
ָמתֹו" :ָאַמר ְקָראּדְ  יֹום ַאׁשְ ֶנּנּו ּבְ ר הּוא לֹו ִיתְּ 293"ַלֲאׁשֶ

  . כד) ויקרא ה,( 
  

י    ַטְרפֹון? ְוַרּבִ
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הֶנֶפׁש כִּ  כאכאכאכא  ק ֶאת ֲעִמיתוֹ  'י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ ֶקר ַעל   כבכבכבכב. ְוִכֵחׁש ּבַ ע ַעל ׁשָ ּבַ ּה ְוִנׁשְ אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכֶחׁש ּבָ

ה ה ָהָאָדם ַלֲחטֹא ָבֵהּנָ ר ַיֲעׂשֶ   ַאַחת ִמּכֹל ֲאׁשֶ
293
יֹום ַא אֹו ִמּכֹל ֲא   ֶנּנּו ּבְ ר הּוא לֹו ִיּתְ ָתיו יֵֹסף ָעָליו ַלֲאׁשֶ רֹאׁשֹו ַוֲחִמׁשִ ם אֹתֹו ּבְ ּלַ ֶקר ְוׁשִ ֶ ַבע ָעָליו ַלׁשּ ָ ר ִיׁשּ ָמתוֹ ׁשֶ   ׁשְ

  רש"י
  מתני' 

   . על שקר והודה:ונשבע לו
. יוליכנו אחריו אפילו למדי

דאין לו כפרה עד שיחזיר לנגזל 
וגו' עצמו דכתיב לאשר הוא לו 

(ויקרא ה) וגבי נשבע לשקר 
   כתיב:

. של נגזל לא יתן לא לבנו
להוליכו לנגזל שאם יאנסוהו 
חייב להחזיר דלא הוי השבה עד 

   דמטי לידיה כדאמרן:
. תקנתא הוא לשליח ב''ד

דעבוד רבנן מפני תקנת השבים 
שלא נחייב לזה להוציא מנה 

  בהוצאת הדרך:
. נגזל יחזיר גזלן ואם מת

   גזל:ליורשיו דנ
. או ולא נתן לו את החומש

שמחל לו נגזל על הקרן לאחר 
שהודה לו ולא מחל לו על 
החומש או שמחל לו על זה ועל 

   זה כו':
. לאחר שנשבע נתן לו את הקרן

והודה ונתחייב קרן וחומש 
נשבע לו שבועה שניה על 

  החומש שנתנו לו והודה:
. הרי זה משלם חומש על חומש

ראשון חומשו של חומש דחומש 
   נעשה קרן:

. שאם חזר ונתן עד שיתמעט כו'
לו חומש ראשון ונשבע על השני 
והודה משלם חומשו וחומשו 
של חומש שני וכן לעולם עד 
שיתמעט הקרן של חומש שלא 

   יכפור לו שוה פרוטה:
   . שכר שכיר:או עשק את עמיתו

   . הלואה:תשומת יד
  

  גמ' 
. לא בעי להוליך אחריו לא נשבע
   לידיה:עד דמטי 

. דהשבה עד שישלם לכל אחד
לידיה בעינן ולא סגי במניח 
לפניו לומר מי שהוא שלו 

   יטלנה:
. ולא בעי לאמטויי מניח גזילה

לידיה וסגי במניח לפניו שהרי 
   הבעלים שם הוא:

. כר''ע לעולם רבי עקיבא
מעיקרא מהדרינן לאוקמי 
משום דכולהו תנאי סתימתאה 

ו אליבא דר''ע סתם כדאמר באל
  הן הנחנקין (סנהדרין דף פו.):
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ע,  ּבַ ּתַ ִאיׁשְ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

א.  ְנּתָ ּקַ ַנן ּתַ   ֲעבּוד ַרּבָ
  

ַת     :ְנָיאּדְ
י " יֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ   אֹוֵמר:  ָצדֹוק ַרּבִ

דֹוָלה ִהְתִקינּו,  ָנה ּגְ ּקָ   תַּ
ין,  ם ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש ְלֵבית ּדִ ּלֵ ֶרן ְמׁשַ ִאם ָהְיָתה הֹוָצָאה ְיֵתיָרה ַעל ַהּקֶ   ׁשֶ

ר לוֹ  ּפֵ מֹו ּוִמְתּכַ   . "ּוֵמִביא ֲאׁשָ
  

י    ֲעִקיָבא? ְוַרּבִ
  

ַנן ּתַ  י ֲעבּוד ַרּבָ ָקא ַמֲהַדר ֵליּה ָממֹוָנא ְלָמֵריּה ּכִ ַזֵליּה, ּדְ ָיַדע ְלַמאן ּגְ א ֵהיָכא ּדְ ְנּתָ    ,ּקַ
ָלא ָהַדר ָממֹוָנא ְלָמֵריּה  ַזֵליּה, ּדְ ָלא ָיַדע ְלַמאן ּגְ ה ּדְ ָ ַזל ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ א - ּגָ ְנּתָ ּקַ ַנן ּתַ   .לֹא ֲעבּוד ַרּבָ

  
ר ְיהּוָדהְמִתיב  ן ֶאְלָעָזרי ַרּבִ  ָאַמר ַרב הּוָנא ּבַ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

י  לֹא ֶנְחְלקוּ " י וְ  ַטְרפֹוןַרּבִ ה ֲעִקיָבאַרּבִ ָ ַקח ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ ּלָ   ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ֵמֶהן ָלַקח,  ,ַעל ׁשֶ
ֵמי  יַח ּדְ ּנִ ּמַ קׁשֶ ּלֵ יֵניֶהם ּוִמְסתַּ ח ּבֵ   . ִמּקָ

  ַעל ָמה ֶנְחְלקּו? 
ה ּבְ  ָ ַזל ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ ּגָ ַזל, ׁשֶ   ֵני ָאָדם ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ֵמֶהן ּגָ

יׁשֶ    אֹוֵמר:  ַטְרפֹון ַרּבִ
ק,  ּלֵ יֵניֶהם ּוִמְסתַּ ֵזיָלה ּבֵ ֵמי ּגְ יַח ּדְ   ַמּנִ

י וְ    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ
ֵזיָלה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ם ּגְ ּלֵ ׁשַ ּיְ ָנה ַעד ׁשֶ ּקָ   . "ֵאין לֹו תַּ

ְך ּדְ  ְעּתָ ַזל! ְוִאי ָסְלָקא ּדַ י ּגָ י ָלַקח ַמה ּלִ ע, ַמה ּלִ ּבַ ּתַ   ִאיׁשְ
  

  : ָרָבאְועֹוד ְמִתיב 
ֵני ָאָדם ְולֹא ָהָיה יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ֵמֶהן ָלַקח, " ֵני ּבְ ְ ַקח ִמׁשּ ּלָ ָחִסיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ

י  ּוָבא ִלְפֵני יֵניֶהם ְוִה ַטְרפֹוןַרּבִ ֲחָך ּבֵ ֵמי ִמּקָ ח ּדְ ק. , ָאַמר לֹו: ַהּנַ ּלֵ   ְסתַּ
א ִלְפֵני י  ּבָ ם ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחדֲעִקיָבאַרּבִ ּלֵ ׁשַ תְּ ָנה ַעד ׁשֶ ּקָ   . ", ָאַמר לֹו: ֵאין ְלָך תַּ

יְקָרא? ׁשִ ע ּבְ ּבַ ּתַ ע, ָחִסיד ִמי ִמיׁשְ ּבַ ּתַ ִמיׁשְ ְך ּדְ ְעּתָ    !ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ע ַוֲהַדר ָהֵוי  ּבַ ּתַ ִמיׁשְ יָמא, ּדְ ָאְמִריַנן וְ     -  ָחִסידְוִכי ּתֵ ל ֵהיָכא ּדְ ָחִסיד ֶאָחד"ָהא ּכָ ה ּבְ   , "ַמֲעׂשֶ

י  אוֹ  ָבא אוֹ ַרּבִ ן ּבָ י  ְיהּוָדה ּבֶ יְיהּוָדה ּבְ ַרּבִ   ֶאיְלַעאי,  ַרּבִ
י  ָבא ְוַרּבִ ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ יְיהּוָדה ּבְ ְוַרּבִ ָרא ָהוּו!  ַרּבִ ֵמִעיּקָ   ֶאיְלַעאי ֲחִסיִדים ּדְ

  
א ְלעֹוָלם   ַטְרפֹון ִהיא, י ַרּבִ  ֶאּלָ

י  מֹוֶדהוּ  עַרּבִ ּבַ ּתַ ִאיׁשְ    .ַטְרפֹון ֵהיָכא ּדְ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  
ָמתֹו" :ָאַמר ְקָראּדְ  יֹום ַאׁשְ ֶנּנּו ּבְ ר הּוא לֹו ִיתְּ   . כד) ויקרא ה,( "ַלֲאׁשֶ
  

י  ב   294ֲעִקיָבאְוַרּבִ ע ָקֵניס. ּדְ ַאף ַעל ּגַ ּבַ ּתַ   לֹא ִמיׁשְ
  
י וְ  ע לֹא ַסְגָיא ַטְרפֹון, ִמכְּ ַרּבִ ּבַ ּתַ ִמיׁשְ    .לֹא הֹוָדהּדְ ִדי ֵהיָכא ּדְ
  

ע"ַמאי ִאיְרָיא  ּבַ בּוָעה ַנִמי! "ְוִנׁשְ לֹא ׁשְ   ? ֲאִפיּלּו ּבְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י  מֹוֶדה"   , ַטְרפֹוןַרּבִ
ַנִים אֹוֵמר ִלׁשְ ם"  :ּבְ ם ָמֶנה ְוֵאיִני יֹוֵדַע מֵאיֶזה ִמּכֶ י מֶאָחד ִמּכֶ ַזְלתִּ   ן ָלֶזה ָמֶנה ְוָלֶזה ָמֶנה,  נֹוֵת  - "ּגָ

י ַעְצמוֹ    קד,א ָבר הֹוָדה ִמּפִ ּכְ   ! "ׁשֶ
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ָאַמרמהדורת וילנא גורס: (    ) ומסורת הש"ס מביא את המהרש"ל שמוחק.ּדְ

  רש"י
. תקנת עבוד רבנן תקנתא

השבים והכא דמספקא ליה 
תסגי להו במניח כדתניא עבוד 
תקנות גבי גוזל ונשבע והודה 
ואין הנגזל כאן דאע''פ דכתיב 
לאשר הוא לו תקון רבנן 
דנתביה לשליח בית דין ויהא 
   תחת ידם עד שיבא נגזל ויטלנו:

. א למריהדקא מהדר ממונ
   לאחר זמן יחזירנו בית דין:

. דכיון לא נחלקו על שלקח
דליכא איסורא סגי ליה בהכי 
דלא כתיב לאשר הוא לו אלא 

   במקום שחטא דבעי כפרה:
. הרי נשבע מה לי לוקח כו'

לשקר ואשבועת שקר כתיב 
לאשר הוא לו בין אגזל בין 
אתשומת יד דבהיתר אתא 

   לידיה:
דר' . דחסיד אחד פליג אתנא

   שמעון בן אלעזר:
. מתני' דקתני רבי טרפון היא

נשבע דאי ר''ע אפילו לא נשבע 
   נמי:

. אמתניתין ור' טרפון מכדי כו'
פריך דאמר נשבע אין לא נשבע 

   לא ואוקימנא כר' טרפון:
. דכפרה לא סגיא דלא הודה

והשבון דקרא אהודה כתיב 
דכתיב בגזל הגר והתודו את 

  חטאתם וגו' (במדבר ה):
. ובא שכבר הודה מפי עצמו

לצאת ידי שמים ואע''ג דבי 
דינא לא מצו מחייבי ליה אלא 
מניח לפניהם מיהו ידי עונש אין 
יוצא עד שישלם לשניהם דהא 

   לאו לבעלים אהדריה כו':
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א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

אֵני ַמְתִניִתין ַזֵליּה ְואֹוֵדי ֵליּה, כֵ ּדְ  ,ׁשָ ָיַדע ְלַמאן ּגְ   יָון ּדְ
יָון  ר ְלַאֲהדּוֵרי ָממֹוָנא ְלָמֵריּה ּדְ ּכֵ ָאַמר ֵלי ,ֶאְפׁשָ ַמאן ּדְ ָיְדָך",  :ּה ֲהָוה ֵליּה ּכְ   "ִיְהיּו ִלי ּבְ

ָקָאַמר ֵליּה  ב ּדְ ע, ַאף ַעל ּגַ ּבַ ְך: ִנׁשְ ָמֵטי ִליֵדיּה.  :ִהְלּכָ י ַעד ּדְ ָרה, לֹא ַסּגִ ּפָ ָבֵעי ּכַ יָון ּדְ ָיְדָך", ּכֵ   "ִיְהיּו ִלי ּבְ
ע  ּבַ ּתַ ֵקיל ֵליּה  - ָהא לֹא ִאיׁשְ ָאֵתי ְוׁשָ דֹון ַעד ּדְ ּקָ יּה ּפִ ּבֵ   .ָהֵוי ּגַ

  

  רש"י
. מתני' דברי הכל אלא אמר רבא

היא ולא דמיא לאין יודע דהתם 
בין נשבע בין לא נשבע הוא 

ון ור''ע לענין דינא דפליגי ר' טרפ
דר' טרפון לא מחייב להחזיר 
ליד הנגזל ור''ע מחייב אע''ג 
דלא נשבע והאי דפרכת לעיל 
ואי ר''ע אע''ג דלא אשתבע לאו 
פירכא היא דהתם דין הוא 
דאע''ג דלא משתבע דיחזיר לכל 
אחד שהרי אין יודע למי גזל 
ולא נפיק ידי שמים כלל אבל 
הכא במתני' דידע למאן גזל 
ומודי ליה משעת הודאה 
דמזומן הוא להשיב הוי גביה 
כפקדון הלכך נשבע תחילה 

  קודם הודאה אע''ג כו':
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        קד, אקד, אקד, אקד, א .38
לּוחוֹ " ן לֹא ִלְבנֹו ְולֹא ִלׁשְ   . "לֹא ִיתֵּ
  

ַמר    :ִאיּתְ
ֵעִדים אֹו ּבְ ֲעׂשָ ִליַח ׁשֶ    ,ׁשָ

א ִליַח.  ַרב ִחְסּדָ   ָאַמר: ָהֵוי ׁשָ
ה ִליַח.  ַרּבָ   ָאַמר: ָלא ָהֵוי ׁשָ

  
א" ִליַח  :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ    ".ָהֵוי ׁשָ

ֵליקוּ  ֵעִדים ּדְ ְרׁשּוֵתיּה  ְלָהִכי ָטְרִחי ְואֹוְקֵמיּה ּבְ    .ּבִ
  
ה" ִליַח  ַרּבָ    ".ָאַמר: ָלא ָהֵוי ׁשָ

  ִאיִניׁש ְמֵהיְמָנא הּוא,  :ָהִכי ָקָאַמר
  ְסמֹוְך,  - ִאי ָסְמַכּתְ 

יֵדיּה  ּדּוֵריּה ּבִ ֵעית ְלׁשַ יֵדיּה.  -ִאי ּבָ ַדר ּבִ   ׁשְ
  

ַנן    :ּתְ
ָרה, " ֹוֵאל ֶאת ַהּפָ   ַהׁשּ

נוֹ  ַיד ּבְ ָחּה ּבְ יּלְ ַיד  ,ְוׁשִ לּוחֹו,  ,ַעְבּדוֹ ּבְ ַיד ׁשְ   ּבְ
ל ׁשֹוֵאל,  לּוחֹו ׁשֶ ַיד ׁשְ ַיד ַעְבּדֹו ּבְ נֹו ּבְ ַיד ּבְ   אֹו ּבְ

טּור –ּוֵמָתה    .(בבא מציעא צח:) "ּפָ
לּוחוֹ "ַהאי  ֵמי "ׁשְ    ?ֵהיִכי ּדָ

ה ּדְ ִאי  ֵעִדיםלֹא ָעׂשָ   ְמָנא ָיְדִעיַנן?  -  ּבְ
א  ֵעִדים, ְוָקָתֵניּדְ ֶאּלָ ה ּבְ טּור"ּדְ  :ָעׂשָ   , "ּפָ

א!  ָיא ְלַרב ִחְסּדָ   ַקׁשְ
  

ְדָאַמר  אּכִ    :ַרב ִחְסּדָ
ִכירֹו ּוְלִקיטֹו.  ׂשְ   ּבִ

ִכירֹו ּוְלִקיטוֹ  :ָהָכא ַנִמי ׂשְ    .ּבִ
  

ַנן:    ּתְ
לּוחוֹ " ן לֹא ִלְבנֹו ְולֹא ִלׁשְ   ."לֹא ִיתֵּ

לּוחוֹ "ַהאי  ֵמי - "ׁשְ    ?ֵהיִכי ּדָ
ֵעִדיםּדְ ִאי  אֹו ּבְ   ָיְדִעיַנן? ְמָנא  - לֹא ֲעׂשָ

א ָלאו  ֵעִדיםּדַ ֶאּלָ אֹו ּבְ    !ֲעׂשָ
  

ָמא  ְרּגְ אּתִ   : ַרב ִחְסּדָ
ִכירֹו ּוְלִקיטֹו.  ׂשְ   ּבִ

  
ֵעִדים, ַמאי?  אֹו ּבְ ֲעׂשָ ִליַח ׁשֶ   ֲאָבל ׁשָ

ִליַח?  ָהֵוי ׁשָ   ָהִכי ַנִמי ּדְ
ָתֵני ֵסיָפא ין, ִלְפלֹוג ְוִלי :ַאּדְ ית ּדִ ִליַח ּבֵ ִדיֵדיּה ֲאָבל נֹוֵתן הּוא ִלׁשְ    ,ְתֵני ּבְ

ִליַח!  ָהֵוי ׁשָ ֵעִדים ָהִכי ַנִמי ּדְ אֹו ּבְ ֲעׂשָ ִליַח ׁשֶ   ׁשָ
  

ִסיָקא ֵליּה     .ָאְמִרי: לֹא ּפְ
ְזָלן  אֹו ּגַ ָנא ֲעׂשָ אֹו ִנְגָזל ְולֹא ׁשְ ָנא ֲעׂשָ ין, לֹא ׁשְ ית ּדִ ִליַח ּבֵ ִליַח  - ׁשְ ִסיָקא ֵליּה.  ,ָהֵוי ׁשָ   ּפְ

אֹו ּבְ  ֲעׂשָ ִליַח ׁשֶ אֹו ִנְגָזל ׁשָ ִכי ֲעׂשָ ִליַח,  -ֵעִדים, ּדְ ָהֵוי ׁשָ   הּוא ּדְ
ְזָלן  אֹו ּגַ ִליַח  - ֲעׂשָ ִסיָקא ֵליּה.  ,לֹא ָהֵוי ׁשָ   ָלא ּפְ

  
א,  ּנָ   ּוְלַאּפּוֵקי ֵמַהאי ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
י " ן ֶאְלָעָזרַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

  רש"י
. ראובן שליח שעשאו בעדים

שיש לו מעות ביד שמעון ומינה 
שליח בעדים לקבלם הימנו 

   ונתנם לו:
. ואם נאנסו בדרך הוי שליח

   פטור בעל הבית שנתנם לו:
שואל . דלא קמה ברשות פטור

להתחייב באונסים עד שיאמר 
   לו מפיו לשלחה לו ביד בנו כו':

. דשלוחו הוא דקרי מנא ידעינן
   ליה מתני' שלוחו:

. שלקטו אצלו לדור עמו לקיטו
בביתו לצוותא בעלמא לשון 

   מורי:
. נשכר עמו ליום ולחדש ושכירו

ולשנה ולשבת. לישנא אחרינא 
   לקיטו לוקט תבואתו:

הא  .ולאפוקי מהאי תנא
מתניתין דאוקימנא שליח ב''ד 
אפילו עשאו גזלן ולא נגזל הוה 
שליח והוי באחריותו דנגזל 

   לאפוקי מהאי תנא:
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אֹו ִנְגָזל ְולֹא  ֲעׂשָ ין ׁשֶ ית ּדִ ִליַח ּבֵ ְזָלן, ׁשְ אֹו ּגַ   ֲעׂשָ
דֹו  ּלֹו ִמּיָ ה ְוָנַטל ֶאת ׁשֶ ַלח ַהּלָ ְזָלן ְוׁשָ אֹו ּגַ טּור –אֹו ֲעׂשָ   . "ּפָ

  
  

י  י וְ  יֹוָחָנןַרּבִ ְרַוְייהוּ  ֶאְלָעָזרַרּבִ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ִליַח,  ֵעִדים ָהֵוי ׁשָ אֹו ּבְ ֲעׂשָ ִליַח ׁשֶ   ׁשָ

ָנֵתנּו! ְוִאם ּתֹ   אַמר: ִמׁשְ
ַמְמִציא לוֹ  ִליַח,  ּבְ   ׁשָ

ר ְלהּו, ִאיְתֲחִזי ֵליּה,  ּדַ ָלְנָיא ְוָלא ָקא ְמׁשַ י ּפְ ּבֵ ָאַמר ֵליּה: ִאית ִלי זּוֵזי ּגַ   ּדְ
ְלָמא ִאיִניׁש הּוא  ּדּוֵרי ֵליּה. ּדְ ּדִ ח ְלׁשַ ּכַ   לֹא ַמׁשְ

  
   ,ִאי ַנִמי

אְד כִּ  ִכירֹו ּוְלִקיטוֹ  ,ַרב ִחְסּדָ ׂשְ    .ּבִ
  
  

  רש"י
. דמשמע מתני' שליח ב''ד

דמשנתן לו נפטר גזלן כשעשאו 
   נגזל קאמר ולא כשעשאו גזלן:

. מיד ושלח הלה ונטל שלו
   השליח:

. מאונס הדרך טעמא דנטל פטור
נאנסו מן השליח הנגזל הא 

  הראשון חייב:
. דקתני לא יתן וא''ת משנתנו

לשלוחו ואי דלא עשאו בעדים 
מנא ידעינן תוקמא בשעשאו 
בעדים אלא בממציא לו שליח 
ביקש מחבירו שימציא לו לגזלן 
את עצמו לומר לו אם תרצה 

  לשלח כלום לפלוני שלח בידי: 
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        בבבב- - - - קד, אקד, אקד, אקד, א .39
מּוֵאלָאַמר  ָדהַרב ְיהוּ ָאַמר    : ׁשְ

ְדיֹוָקִני.    קד,ב ִחין ָמעֹות ּבִ ּלְ   ֵאין ְמׁשַ
  ַוֲאִפיּלּו ֵעִדים ֲחתּוִמים ָעֶליָה. 

  
י וְ    ָאַמר:  יֹוָחָנןַרּבִ

ִחין.  - ִאם ֵעִדים ֲחתּוִמים ָעֶליָה  ּלְ   ְמׁשַ
  

מּוֵאלָאְמִרי: לִ  א ,ׁשְ ְנּתָ ּקַ    ?ַמאי ּתַ
  

י ָהא  יּדְ ּכִ א ַרּבִ יק זּוֵזי ּבְ  ָהֵוי ַאּבָ ר ָחָמאַמּסֵ   , ַרב יֹוֵסף ּבַ
ָאֵתית ַאְייִתיְנהּו ִניֲהִלי. ַרב ָסְפָראָאַמר ֵליּה לְ  ֲהֵדי ּדְ   : ּבַ

י ֲאַזל ְלָהָתם, ָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּכִ ַתב ְלךָ ָרָבא ּבְ י"?  :: ִמי ּכָ ְלּתִ   "ִהְתַקּבַ
  ָאַמר ֵליּה: לֹא. 

א ְוִיְכּתֹוב ֵריׁשָ י".  :ְלךָ  ִאי ָהִכי, ִזיל ּבְ ְלּתִ   "ִהְתַקּבַ
  ַלּסֹוף ָאַמר ֵליּה: 

ַתב ָלְך ַנִמי י"  :ִאי ּכְ ְלּתִ לּום הּוא,  - "ִהְתַקּבַ   ָלאו ּכְ
ֵכיב  ָאֵתית ׁשָ ְלָמא ַאּדְ י ּדִ אַרּבִ י ַיְתֵמי, ַאּבָ   , ְוָנְפלּו זּוֵזי ַקּמֵ

י"  ְלּתִ י ּדְ ְו"ִהְתַקּבַ לּום הּוא. ַרּבִ א ָלאו ּכְ   ַאּבָ
  

  יּה: ָאַמר לֵ 
א?  ְנּתָ ּקַ א ַמאי ּתַ   ְוֶאּלָ

  
תֹוב ָלן ב ַאְרָעא, ְוָתא ַאּתְ ּכְ י :ִזיל ַנְקֵניְנהּו ְלָך ַאּגַ ְלּתִ    ."ִהְתַקּבַ

  
י ָהא  אּדְ ּכִ ּפָ י חֹוַזאי,  ַרב ּפַ ֵריַסר ַאְלֵפי זּוֵזי ּבֵ יק ּתְ   ֲהָוה ַמּסֵ

אַאְקִניְנהּו ִניֲהֵליּה לְ  ר ַאּבָ מּוֵאל ּבַ ֵביֵתיּה. , ַאגַּ ַרב ׁשְ יָפא ּדְ   ב ַאּסֵ
  

ָואְך.   יּה ַעד ּתָ י ֲאָתא, ְנַפק ְלַאּפֵ   ּכִ
   

  רש"י
. מסר לו בעל הפקדון בדיוקני

ן וכתב לו חותמו לשליח סימני
באגרת ומסרה לו ואמר לו לך 
והתראה לפלוני ויתן לך מעות 

   שיש לי בידו:
   . ר' אבא:אי כתב לך
. מעותי בקבלתו של התקבלתי
   רב ספרא:

. בעוד שתהיה בדרך אדאתית
   בשובך אצלנו:

. דזקן הוא וכבר שכיב רבי אבא
בטל שליחותו קודם שתקבלם 
 ואי הוו אנסי להו מינך באורחא

   תבעי לן יתמי:
. ויהיו נקנינהו ניהלך אגב ארעא

שלך בכל מקום שהן דקיימא לן 
קדושין (דף כו.) נכסים שאין 
להם אחריות נקנין עם נכסים 

   שיש להן אחריות:
. מפתן ביתו אסיפא דביתיה

דמחובר לקרקע הוא וכקרקע 
הוא כך שמעתי. ל''א סיפא 
דביתיה סוף בית הקנה לו זוית 

   אחת:
. הלך יה עד תווךנפק לאפ

לקראתו עד תווך שם מקום 
  שהיה שמח שהביא לו מעותיו:
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        קה, אקה, אקה, אקה, א    ––––    קד, בקד, בקד, בקד, ב .40
ֶרן"    ."ֵאינֹו ָצִריְך ֵליֵלְך ַאֲחָריו -...  ְולֹא ָנַתן לֹו ֶאת ַהחֹוֶמׁש  ָנַתן לֹו ֶאת ַהּקֶ
  

  חֹוֶמׁש ָממֹוָנא הּוא,  :ַאְלָמא
ִמי ֵליּה יֹוְר  -ְוִאם ָמֵיית  ּלְ ין. ְמׁשַ   ׁשִ

  
  ּוְתַנן ַנִמי: 

ע ַעל ַהחֹוֶמׁש ֲהֵרי מֹוִסיף חֹוֶמׁש ַעל חֹוֶמׁש " ּבַ ֶרן ְוִנׁשְ   , "ָנַתן ֶאת ַהּקֶ
א ָממֹוָנא הּוא.  :ַאְלָמא   חּוְמׁשָ

  
   :ְוַתְנָיא ַנִמי ָהִכי

ע לֹו, ּוֵמת " ּבַ ין –ַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵבירֹו, ְוִנׁשְ ִמים ֶקֶרן ְוחֹוֶמ   :יֹוְרׁשִ ּלְ   ׁש, ְמׁשַ
םוּ  טּוִרין ִמן ָהָאׁשָ   . "ּפְ

  
ֲאבּוהֹון ָהוּו, א ּדַ ּלּוֵמי חּוְמׁשָ ֵני ׁשַ ין ּבְ    295ְויֹוְרׁשִ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ֶזל ָאִביו" ם חֹוֶמׁש ַעל ּגֶ ּלֵ    ?ֲעַדִיין ֲאִני אֹוֵמר: ֵאיָמַתי ֵאינֹו ְמׁשַ

ע לֹא הּוא ְולֹא ָאִביו ּבַ ּלא ִנׁשְ ְזַמן ׁשֶ   ָאִביו ְולֹא הּוא,  יו,הּוא ְולֹא ָאִב  ,ּבִ
ִין    ?הּוא ְוָאִביו ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ק"" תַּ ר ָעׁשָ ַזל ֲאׁשֶ ר ּגָ   ,(ויקרא ה, כג)  296ֲאׁשֶ
קְוהּוא  ַזל ְולֹא ָעׁשַ   ! "לֹא ּגָ

  
   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  הֹוָדה -ּכָ   , ׁשֶ
אן  ּלא הֹוָדה.  -ּכָ   ׁשֶ

  
ם! ֶקֶרן ַנִמ  -ִאי לֹא הֹוָדה  ּלֵ   י לֹא ְמׁשַ

יָמא ָהִכי ַנִמי ָקא ַמֲהַדר ַאחֹוֶמׁש, ּדְ  :ְוִכי ּתֵ ם, ְוָהא ִמּדְ ּלֵ   לֹא ְמׁשַ
ם! ּדְ  :ְלֵמיְמָרא ּלֵ   ֶקֶרן ְמׁשַ

  
ְנָיא    :ְועֹוד ּתַ

ֶזל ָאִביו" ם ֶקֶרן ַעל ּגֶ ּלֵ    ?ַוֲעַדִיין ֲאִני אֹוֵמר: ֵאיָמַתי הּוא ְמׁשַ
ע הּוא וְ  ּבַ ׁשְ ּנִ ְזַמן ׁשֶ   ָאִביו. ּבִ

ִין?  -ָאִביו ְולֹא הּוא, הּוא ְולֹא ָאִביו, לֹא הּוא ְולֹא ָאִביו    ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ק ֲאֵב תַּ ֵזיָלה ְועֹוׁשֶ ְלמּודּגְ דֹון ֵיׁש תַּ   . "יָדה ּוִפּקָ

  
ַמֲעָתא.  ַרב הּוָנאִויֵתיב    ְוָקָאַמר ְלָהא ׁשְ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ה ּבְ   : ַרּבָ

ְלמּוד" מּו" ָקָאַמר ָמר?  "ֵיׁש תַּ ּלְ ּתַ   ָקָאַמר ָמר, אֹו "ִיׁשְ
  

ְלמּוד"ָאַמר ֵליּה:    ָקָאִמיָנא,  "ֵיׁש תַּ
ְקָרֵאי ָאַמִרי!    ּוֵמִריּבּוָיא ּדִ

  
א ַמאי "לֹא הֹוָדה"    ?ֶאּלָ

  
נֹו.    לֹא הֹוָדה ָאִביו, ְוהֹוָדה ּבְ
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דֹון ֲאׁשֶ   ּקָ ק אֹו ֶאת ַהּפִ ר ָעׁשָ ק ֲאׁשֶ ָזל אֹו ֶאת ָהעֹׁשֶ ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהׁשִ י ֶיֱחָטא ְוָאׁשֵ ר ָמָצאְוָהָיה ּכִ   ר ָהְפַקד ִאּתֹו אֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה ֲאׁשֶ

  רש"י
. אלמא חומשא ממונא הוא

מדאיצטריך ליה למתני א''צ 
לילך אחריו אלמא ממונא הוא 

   גביה:
. גזלן משלמי יורשין ואי מיית

ועוד מדקתני הרי זה מוסיף 
חומש על חומש ש''מ ממונא 

   כפריה:
הא מתו . דופטורין מן האשם

בעליו דאם הפרישו בחייו היה 
טעון [רעיה] וכי לא הפרישו 
פטורין דאשם כפרה הוא ולאו 

   ממונא ואין כפרה למתים:
. רישא בתורת עדיין אני אומר

כהנים אשר גזל על גזילו הוא 
מוסיף חומש ולא על גזילת 

   אביו:
. אביו בחייו אחר כאן שהודה

שנשבע ונתחייב לו חומשא 
וברייתא בת''כ  משלמי יורשין

בשלא הודה וקס''ד השתא בלא 
   הודה לא אב ולא בן:

   . ויתיב רב הונא:ה''ג
. ותנא יש תלמוד קאמר מר

מקרא מייתי לה מדכתיב כל 
הני ריבויא הוא שהבן חייב 
לשלם או ישתלמו קאמר מר 
ומסברא הוא משלם ולא 

   מקראי:
. קרן לא הודה אביו והודה בנו

ה משלם אבל חומש לא דמעטי
  קרא מחומש על גזל אביו:

. ונחייב חומש אשבועתא דידיה
דקתני נשבע הוא ואביו לפטורא 
דכיון דבן נשבע והודה אמאי 

    פטור:
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נֹו חֹוֶמׁש  יב ּבְ יֵדיּה! ַא ְוִנַחּיַ בּוָעה ּדִ   ׁשְ
  

יֶמת.  ָאְמִרי: ֵזיָלה ַקּיֶ ֵאין ּגְ ׁשֶ     ּבְ
  

ם!  ּלֵ יֶמת, ֲאִפיּלּו ֶקֶרן ַנִמי לֹא ְמׁשַ ֵזיָלה ַקּיֶ ֵאין ּגְ ׁשֶ   ִאי ּבְ
  

א ַאֲחָריּות.  ִאיּכָ   לֹא ְצִריָכא ּדְ
  

א  ה ִהיא,  ?ַאֲחָריּות ְנָכִסים ַמאי ָהֵויְוִכי ִאיּכָ   ִמְלֶוה ַעל ּפֶ
ה ֵאינֹו ּגֹוֶבה לֹא קֹוחֹות!  ּוִמְלֶוה ַעל ּפֶ ין ְולֹא ִמן ַהּלָ   ִמן ַהּיֹוְרׁשִ

  
ין. ^ָאְמִרי:     קה,א ּדִ ָעַמד ּבַ ׁשֶ   ּבְ

  
ין"ִאי  ּדִ ָעַמד ּבַ ׁשֶ ם! "ּבְ ּלֵ   , ֲאִפיּלּו חֹוֶמׁש ַנִמי ְמׁשַ

  
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ְעּבּוד ִפיַרת ׁשִ ִמין חֹוֶמׁש ַעל ּכְ ּלְ ֵאין ְמׁשַ   ַקְרָקעֹות.  ְלִפי ׁשֶ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ַמאי ָעְסִקיַנן ַיד ֲאֵחִרים,  :ָהָכא ּבְ ל ָאִביו מּוְפֶקֶדת ּבְ ָייא ׁשֶ יַסּקָ ָהְיָתה ּדִ גֹון ׁשֶ   ּכְ

ם –ֶקֶרן  ּלֵ ָהא ִאיֵתיּה,  ,ְמׁשַ   ּדְ
ָהא לֹא ֲהָוה - חֹוֶמׁש  ע, ּדְ ּבַ ּתַ ָטא ִאיׁשְ קּוׁשְ ע ּבְ ּבַ ּתַ ִכי ִאיׁשְ ם, ּדְ ּלֵ   ָיַדע.   לֹא ְמׁשַ

   

  רש"י
. דלאו בשאין גזילה קיימת

עליה רמיא לשלומי דתנן (לקמן 
דף קיא:) הגוזל ומאכיל את 
בניו פטורים מלשלם הלכך אי 
כפר כפירת דברים בעלמא היא 

טוי הוא דליכא ושבועת ב
   חומש:

לא צריכא דאיכא אחריות 
. ואמרינן לקמן (שם) נכסים

דאם הניח אביהן אחריות 
נכסים קרקעות חייבים להחזיר 

   מפני כבוד אביהן:
וכי איכא אחריות נכסים מאי 

. ל''ג חדא דהא תני התם הוי כו'
דמשום כבוד אביהם חייבים 

ועוד דקמשני ליה  להחזיר
תתו והך כשעמד בדין קודם מי

העמדה מאי מהני הרי כפר 
ונשבע ולא הודה דהא אוקמינן 
דלא הודה אב והודה בנו ועוד 
דקמשני כשעמד בדין מכלל דעד 
השתא בשלא עמד בדין והא 
נשבע הוא ואביו קתני מכלל 
דבב''ד הוה הלכך ל''ג ליה. וה''ג 
אי הכי חומש נמי משלם א''ר 
הונא כו' אי הכי ממון גמור הוא 

  י לשלם:וחומש נמ
לפי שאין משלמין חומש על 

. דחומש כפירת שעבוד קרקעות
אמאי קאתי אשבועתא לאו 
שבועה היא דקי''ל שבועות (דף 
מב:) אין נשבעין על הקרקעות 
והאי בן כי אישתבע כפר לה 
שעבוד הקרקעות דאי לאו 
משום אחריות נכסים לאו עליה 

   רמיא לשלומי:
. לעולם בגזילה קיימת רבא אמר

א לך ולחייב הבן חומש ודקשי
על שבועת עצמו כיון דהודה 
הכא כשהיתה דסקיא שממון 
אביו נתון בה מופקדת ביד 
אחרים וגזילה זו בתוכה דכי 
אשתבע האי בקושטא אשתבע 
(ולא תימא בשיקרא אשתבע 
כדסברת לעיל) ותנן במס' 
שבועות (דף לו:) וחייבים על 
זדון השבועה ועל שגגתה עם 

חייבין על  זדון הפקדון ואין
שגגתה גרידתא כי הכא דליביה 

  אנסיה:
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ֶקֶרן] ָמַחל לֹו ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה"[ רּוָטה ּבְ ֶוה ּפְ חֹות ׁשָ   ]."ֵאינֹו ָצִריְך ֵליֵלְך ַאֲחָריו[ -  חּוץ ִמּפָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
יֶמת,  ֵזיָלה ַקּיֶ ֵאין ּגְ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

יֶמת  ֵזיָלה ַקּיֶ    ,ָצִריְך ֵליֵלְך ַאֲחָריו -ֲאָבל ּגְ
ר. ָח  יּקֵ ּיַ א ּתִ ּמָ יַנן ׁשֶ   ְייׁשִ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
יֶמת,  ֵזיָלה ַקּיֶ ָנא ּגְ   לֹא ׁשְ

יֶמת  ֵזיָלה ַקּיֶ ֵאין ּגְ ָנא ׁשֶ    –ְולֹא ׁשְ
יַנן.  ר לֹא ָחְייׁשִ יּקֵ ּיַ א ּתִ ּמָ   ֵאינֹו ָצִריְך ֵליֵלְך ַאֲחָריו, ְלׁשֶ

  
  
  

  רש"י
. אותה חצי לא שנו אלא שאין

פרוטה קיימת מן הגזילה עצמה 
וחצי פרוטה הוא דמחייב ליה 
ולאו ממונא איכא אבל אם 
קיימת היא מן הגזלה עצמה 

   צריך לילך:
. ותעמוד חיישינן שמא תייקר

  על הפרוטה:
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  : ָרָבאָאַמר 

זַ  ִים, ּגָ ּתַ רּוטֹות, ְוהּוְזלּו ְוָעְמדּו ַעל ׁשְ לֹש ּפְ לׁש ֲאגּוּדֹות ׁשָ   ל ׁשָ
ִים  ּתַ יב ְלַהֲחִזיר לֹו ַאֶחֶרת,  -ִאם ֶהֱחִזיר לֹו ׁשְ   ַחּיָ

  
   :ְוָתָנא ּתּוָנא

ַסח אֹוֵמר לוֹ " ַזל ָחֵמץ ְוָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ָך ְלָפֶניָך" :ּגָ ּלְ   . ""ֲהֵרי ׁשֶ
ִאיֵתיּה  ֵעיֵניּה,  ַטֲעָמא ּדְ   ּבְ

ּלּוֵמי,  ֵעי ׁשַ ָרא ָממֹוָנא הּוא ּבָ ֵמִעיּקָ יָון ּדְ א ָלאו ָממֹוָנא, ּכֵ ּתָ ָהׁשְ ב ּדְ ֵעיֵניּה, ַאף ַעל ּגַ   ָהא ֵליֵתיּה ּבְ
ֵעי ׁשַ  רּוָטה ּבָ ָוה ּפְ ָרא ָהֵוי ׁשָ ֵמִעיּקָ יָון ּדְ רּוָטה, ּכֵ ָוה ּפְ א לֹא ׁשָ ּתָ ָהׁשְ ב ּדְ   ּלּוֵמי. ָהָכא ַנִמי ַאף ַעל ּגַ

  
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
י ֲאגּוּדֹות ּבִ  ּתֵ ַזל ׁשְ רּוָטה, ְוֶהֱחִזיר לֹו ַאַחת ֵמֶהן, ַמהּו? ּגָ   ּפְ

  
ֵזיָלה,  :ִמי ָאְמִריַנן א ּגְ א ֵליּכָ ּתָ   ָהׁשְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יּה?  ,ָהא לֹא ֲהַדר ּבֵ ֲהַואי ּגַ ֵזיָלה ּדַ   ּגְ
  

ַטּה:  ׁשַ   ֲהַדר ּפְ
ֵזיָלה  אן - ּגְ    ,ֵאין ּכָ

ָבה  אן.  -ֲהׁשָ   ֵאין ּכָ
  

אן!  ָבה ֵיׁש ּכָ אן, ֲהׁשָ ֵזיָלה ֵאין ּכָ   ִאי ּגְ
  

אן,  :ָהִכי ָקָאַמר ֵזיָלה ֵאין ּכָ ּגְ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
אן.   ָבה ֵאין ּכָ   ִמְצַות ֲהׁשָ

   
  
  
  

  רש"י
ה אחרת . אגודחייב להחזיר לו

ואע''פ דהשתא לא שויא פרוטה 
כיון דבשעת גזילה הוי שוה 
פרוטה בעי לאהדוריה ולהוליכה 

   אחריו:
   . תנא דידן סייעתו:ותנא תונא

  . אחת מהשתים ששייר:שגילח
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   :ָרָבאָאַמר וְ 

ָערֹות "ֲהֵרי ָאְמרּו:  י ׂשְ תֵּ יר ׁשְ ּיֵ ַח ְוׁשִ יּלֵ ּגִ ה ְולֹא ְכלּום - ָנִזיר ׁשֶ   . "לֹא ָעׂשָ
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
ָרה ַאַחת, ַמהּו?  ַח ַאַחת ְוָנׁשְ יּלֵ   ּגִ

  
יָאַמר ֵליּה  יְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ

ֲעָיא ֵליּה ְלָרָבא? ַח ַאַחת ַאַחת ָקא ִמּבָ יּלֵ ּגִ    !ָנִזיר ׁשֶ
  

ר ַאַחת ֵמֶהן ,ָאַמר ֵליּה: לֹא ְצִריָכא ׁשַ ּנָ גֹון ׁשֶ ַח ַאַחת:  ּכְ   ְוִגיּלֵ
יעּור,  :ִמי ָאְמִריַנן א ׁשִ א ִמיַהת ָהא ֵליּכָ ּתָ   ָהׁשְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יּלּוַח הּוא,    ָהא ָלאו ּגִ
ַח לֹא ָהֵוי  יּלֵ י ּגִ א ּכִ ּתָ ָערֹות, ְוָהׁשְ י ׂשְ ּתֵ יר ׁשְ ּיֵ ָרא ָהא ׁשִ ֵמִעיּקָ ָערֹותּדְ י ׂשְ ּתֵ    .ׁשְ

  
ַטּה:  ׁשַ   ֲהַדר ּפְ

ָער ֵאין כָּ    אן, ׂשֵ
אן.  יּלּוַח ֵאין ּכָ   ּגִ

  
אן"ִאי  ָער ֵאין ּכָ אן! "ׂשֵ יּלּוַח ֵיׁש ּכָ   , ּגִ

  
אן.  :ָהִכי ָקָאַמר יּלּוַח ֵאין ּכָ אן, ִמְצַות ּגִ ָער ֵאין ּכָ ֵ ׂשּ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

  

  רש"י
. הוי גילוח ונשרה השניה מהו

   או לא:
אמר ליה רב אחא לרבינא נזיר 

. כל השערות אחת אחת שגילח
תמיה כלומר הא קמבעיא ליה ב

ודאי גילוח הוי כיון שבשעה 
שבא לגלח האי שיור הוה ביה 
שיעור גילוח וגילח אחת ואע''פ 

   דנשרה שניה גילוח הוא:
. שכשבא לגלח אין שנשרה אחת

   כאן שיעור גילוח:
. מי אמרינן השתא מיהא ה''ג

  ליכא שיעור:
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        קה, אקה, אקה, אקה, א .44
  :ָרָבאָאַמר וְ 

ָבה "ֲהֵרי ָאְמרּו:  יּקְ ּנִ ילוּ וּ ָחִבית ׁשֶ ָמִרים ִהּצִ   . (כלים י, ו) "ָה ְסָתמּוָה ׁשְ
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
  ַמהּו?  - ָאַגף ֶחְצָיּה 

  
ילְ  ַרב ֵייָמרָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ָנֵתנּו ִהיא זֹו?    ָלאו ִמׁשְ
ְתַנן   :ּדִ

ילּוָה, " ָמִרים ִהּצִ ָבה ּוְסָתמּוָה ׁשְ יּקְ ּנִ   ָחִבית ׁשֶ
ְזמֹוָרה  ָקָקּה ּבִ ָמֵרַח.  -ּפְ ּיְ   ַעד ׁשֶ

תַּ  ּה ׁשְ ּה  - ִים ָהיּו ּבָ ָדִדים ּוֵבין ְזמֹוָרה ַלֲחֶביְרתָּ ָמֵרַח ִמן ַהּצְ ּיְ   .(כלים י, ו) "ַעד ׁשֶ
  ָמַרח, ּדְ ַטֲעָמא 

  .לֹא –ָהא לֹא ָמַרח 
אי?    ַאּמַ

י ָאַגף ֶחְצָיּה    !ְוֶתיֱהֵוי ּכִ
  

א?!  ּתָ   ָאְמִרי: ָהִכי ָהׁשְ
   ,ִאי לֹא ָמַרח ָלא ָקֵאי - ָהָתם 

ִמיֵדי  -ָאַגף ֶחְצָיּה  ָקֵאי ָקֵאי. ּבְ   ּדְ
  
  

  רש"י
חבית שניקבה וסתמוה 

. ונתנוה ע''פ ארובה שמרים
חת יפה סביבותיה וממר

וטומאה בבית מצלת על העלייה 
כולה מלבא בה שום טומאה 
דסתימת שמרים סתימה היא 
ולא שלטה ביה טומאה במסכת 

   כלים בפרק ואלו מצילין:
. לשון מגופה אגף חציה היה אגף

בה תחתיה שיעור נקב לטמא 
וכלי המקבל טומאה אינו חוצץ 
בפני הטומאה ואגף בטיט חציה 

נן השתא מיהא מהו מי אמרי
ליכא שיעור נקב או דלמא הא 

   לא סתם שיעור סתימה:
. ואין שם פקקה בזמורה

   שמרים:
. בטיט מן הצדדין עד שימרח

    של זמורה לסותמו היטב:
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        בבבב----קה, אקה, אקה, אקה, א .45
   :ָרָבאָאַמר וְ 

ַסח " :ֲהֵרי ָאְמרוּ  ַזל ָחֵמץ ְוָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ָך ְלָפֶניָך" :אֹוֵמר לוֹ  -ּגָ ּלְ   . ""ֲהֵרי ׁשֶ
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
ע ָעָליו    קה,ב ּבַ   ַמהּו?  - ִנׁשְ

  
ּלּוֵמי ֵליּה  :ִמי ָאְמִריַנן ֵעי ׁשַ ִאי ִמיְגַנב ּבָ יָון ּדְ ַפר ֵליּה ּכֵ    ?ָממֹוָנא ָקא ּכָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ח  א ִמיַהת ָהא ַמּנַ ּתָ   ָהׁשְ
ַפר ֵליּה ָממֹוָנא?  ָעְלָמא הּוא, ְולֹא ּכָ   ְוַעְפָרא ּבְ

  
ֲעָיא ֵליּה ְלָרָבא,  ִאיּבַ ָתא ּדְ   ִמיּלְ

ה.  יָטא ֵליּה ְלַרּבָ ׁשִ   ּפְ
הָאַמר ּדְ    : ַרּבָ

" ַנְבּתָ י", ְוהּוא אֹוֵמר: " - "ׁשֹוִרי ּגָ ַנְבּתִ   לֹא ּגָ
יבֹו ֶאְצְלָך"? " ם ֲאִני ָעָליו" -ַמה ּטִ    ,"ׁשֹוֵמר ִחּנָ

יב,    ַחּיָ
ַטר ׁשֶ  ֵניָבה ַוֲאֵביָדהֲהֵרי ּפָ   .ַעְצמֹו ִמּגְ

  

ָכר ֲאִני ָעָליו"  יב,  - "ׁשֹוֵמר ׂשָ   ַחּיָ
בּוָרה ּוֵמָתה ְ ַטר ַעְצמֹו ִמׁשּ ֲהֵרי ּפָ   ׁשֶ

  

יב –"ׁשֹוֵאל ֲאִני ָעָליו"     ,ַחּיָ
ַטר ַעְצמֹו  ֲהֵרי ּפָ   ֵמָתה ֵמֲחַמת ְמָלאָכה. ִמ ׁשֶ

  
ַפר,  :ַאְלָמא ִאי ִמיְגִניב ָממֹוָנא ָקא ּכָ יָון ּדְ ָהא ָקֵאים ּכֵ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

ַפר.  א ַנִמי ָממֹוָנא ָקא ּכָ ּתָ   ָהׁשְ
  

   ,ָהָכא ַנִמי
ִאי ִמיְגִניב יָון ּדְ ָעְלָמא הּוא, ּכֵ ַעְפָרא ּבְ ב ּדְ ָיא,  ַאף ַעל ּגַ ּלּוֵמי ֵליּה ָממֹוָנא ְמַעּלְ ֵעי ׁשַ   ּבָ

ַפר ֵליּה.  א ַנִמי ָממֹוָנא ָקא ּכָ ּתָ   ָהׁשְ
  
  

ַמֲעָתא.  297הָרּבָ ָיֵתיב    ְוָקָאַמר ְלָהא ׁשְ
  

   :הָרּבָ לְ  ַרב ַעְמָרםֵאיִתיֵביּה 
ּה"" 298"ְוִכֶחׁש ּבָ

ר,  -  (ויקרא ה, כב)  ִעיּקָ ָרט ְלמֹוֶדה ּבְ   ּפְ

יַצד?    ּכֵ
י". "ׁשֹוִרי  ַנְבתִּ ", ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ּגָ ַנְבתָּ   ּגָ

ה ְמַכְרּתֹו ִלי",  יבֹו ֶאְצְלָך"? "ַאתָּ   "ַמה טִּ
ָנה",  ַמתָּ ה ְנַתּתֹו ִלי ּבְ   "ַאתָּ

  "ָאִביָך ְמָכרֹו ִלי", 
ָנה",  ַמתָּ   "ָאִביָך ְנָתנֹו ִלי ּבְ

ָרִתי ָרץ"   , "ַאַחר ּפָ
א ֶאְצִלי",    "ֵמֵאָליו ּבָ

ּדֶ    ֶרְך ְמָצאִתיו", "ּתֹוֶעה ּבַ
ם ֲאִני ָעָליו",    "ׁשֹוֵמר ִחּנָ
ָכר ֲאִני ָעָליו",    "ׁשֹוֵמר ׂשָ

  "ׁשֹוֵאל ֲאִני ָעָליו", 

                                                           
297
  בוילנא הוא רבא, תיקנו גירסה לפי הכתבי יד והגהות הב"ח, וכן בהמשך הסוגיההגירסה  
298
ה  ה ָהָאָדם ַלֲחטֹא ָבֵהּנָ ר ַיֲעׂשֶ ֶקר ַעל ַאַחת ִמּכֹל ֲאׁשֶ ע ַעל ׁשָ ּבַ ּה ְוִנׁשְ  אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכֶחׁש ּבָ

  רש"י
. לאחר שנאסר נשבע נשבע עליו

   שאין אצלו ולא גזלו ממנו:
. מי אמרינן הא מנח ויכול מהו

לפטור בו את עצמו ואשתכח 
   י כפריה:דלאו מיד

. ונשבע שומר חנם אני עליו
   והודה:

. קרבן שבועה אע''פ חייב
שהודה קודם שבועה בגוף 

   הממון:
   . בשבועה:שהרי פטר עצמו
. שאם היה נגנב מגניבה ואבידה

ממנו משבועה ואילך היה נפטר 
בדברי שקר שהרי הוא עצמו 
גנבו וחייב בכל אונסין עד 

   שיחזירנו:
. פטור במתה מחמת שואל

מלאכה ומכחש בשר מחמת 
מלאכה דלמעבד מלאכה 

   שייליה ולאו לאוקמה בכילתא:
. ומודה ליה אע''ג דהא קאים

בגויה והשתא איהו לא כפר 
מידי אפ''ה כיון דשמא סוף 
השבועה לבא לידי כפירת ממון 

   חייב:
. אע''ג דכפירה דחמץ הכא נמי

כהודאה הוא דהא עפרא בעלמא 
 הוא כיון דשמא יאבד ויתחייב

לו ממון ונמצא שתועיל לו 
   שבועה זו להפטר חייב:

. לקמן פריך מאי אתה מכרתו
   מודה בעיקר איכא:
. והביאותיו תועה בדרך מצאתיו

  לבית:
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יב?  ע, ְוהֹוָדה, ָיכֹול ְיֵהא ַחּיָ ּבַ   ְוִנׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר:  ּה"תַּ ר - "ְוִכֶחׁש ּבָ ִעיּקָ ָרט ְלמֹוֶדה ּבָ   ! "ּפְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
דּוָרא!    ּתְ

י ּתַ  ָקָאַמר ֵליּה: ֵהיָלְך, ּכִ   ְנָיא ַהִהיא ּדְ
ֲאָגם.  ַקְייָמא ּבַ י ָקָאִמיָנא ּדְ   ּכִ

  
  

ה ְמַכְרּתֹו ִלי" ר", ַמאי "ַאתָּ ִעיּקָ א? "מֹוֶדה ּבָ   ִאיּכָ
  

ֵמי י ְלָך ּדְ ָאַמר ֵליּה: לֹא ָנַתּתִ ִקיל ּתֹוָרְך ְוִזיל. ,לֹא ְצִריָכא, ּדְ   ׁשְ
  

ה ְנַתּתֹו ִלי ר"ַמאי  - "ְנָתנֹו ִלי "ָאִביךָ  ,""ַאתָּ ִעיּקָ א?  "מֹוֶדה ּבָ   ִאיּכָ
  

ֵקיל ּתֹוָרְך ְוִזיל א, ְולֹא ֲעַבִדי ְלָך, ׁשְ ַנְפׁשָ ָעֵביְדָנא ְלָך ְנַייח ּדְ ָאַמר ֵליּה: ַעל ְמָנת ּדְ    .ּדְ
  

ֶרְך ְמָצאִתיו" ּדֶ    ."ּתֹוֶעה ּבַ
ֵעי ָלְך ְלַאֲהדּוֵריּה!    ֵליָמא: ִאיּבָ

  
מּוֵאלּדִ  ֲאבּוהַּ ָאַמר     :ׁשְ

ה ְלָך.   ַאֲחִזיֶרּנָ ָך ׁשֶ ּלְ ִהיא ׁשֶ בּוָעה, ֲאֵביָדה ָמָצאִתי, ְולֹא ָהִייִתי יֹוֵדַע ׁשֶ אֹוֵמר: ׁשְ   ּבְ
   

  
  

  רש"י
   . אין לב:תדורא

. וליכא למימר אילו הילך
מיגניב דהא קמיה קאי ושקיל 

   ליה:
. איבעיא לך לאהדוריה ניהלי

כשמצאתו לא היה לך לאוספו 
ביתך שהרי מכיר היית בו  אל

  ואין לך גנב גדול מזה:
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            קה, בקה, בקה, בקה, ב .46
ְנָיא    :ּתַ

איָאַמר " ן ַעּזַ   : ּבֶ
בּועֹות ֵהן לׁש ׁשְ מֹוְצָאּה,    :ׁשָ ּה, ְולֹא ּבְ יר ּבָ   ִהּכִ

ּה,  מֹוְצָאּה ְולֹא ּבָ   ּבְ
מֹוְצָאּה לֹא  ּה ְולֹא ּבְ   . "ּבָ

  
מֹוְצָאּה " ּה ְולֹא ּבְ ע!  !?"לֹא ּבָ ּבַ ּתַ ָטא ִאׁשְ   קּוׁשְ
  

ּה ּוְבמֹוְצָאּה.    ֵאיָמא: ּבָ
  

  ְלַמאי ִהְלְכָתא? 
  

י ָאַמר  ַרב ַאִמי   : ֲחִניָנאַרּבִ
  ִלְפטּור. 

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

  ְלִחּיּוב. 
  
ֵאי, ִב וּ  ּנָ ָהֵני ּתַ א ּדְ   ְפלּוְגּתָ

   :ַתְנָיאּדְ 
יַע ֵעד ֶאָחד " ּבִ ׁשְ טּור,  - ַהּמַ   ּפָ
י וְ  יֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ יב ׁשִ   . "ְמַחּיֵ
  

ְלִגי ַמאי ָקא ִמיּפַ    ?ּבְ
  

ֵמי.  ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ּכְ   ָמר ָסַבר: ּדָ
ֵמי.   :ּוָמר ָסַבר ָממֹון ּדָ   ָלאו ּכְ

   
  
  

  רש"י
. בעדות אבידה שלש שבועות הן

שהשביע את העד אם ראית את 
אבידתי ואמר לאו ואח''כ 

   הודה:
. האבידה הכיר בה ולא במוצאה

שאמר שראה אותה מהלכת 
ברשות אחרת ואינו יודע מי 
הוא או הודה שהכיר במוצאה 

ש פלוני ולא בה והיה לו לומר אי
מצא אבידה ואיני יודע אם שלך 

   הוא ובעד אחד קמיירי:
   . על כולן פטור העד:לפטור

. וכפר ואמר המשביע עד אחד
   שבועה שאיני יודע לך עדות:

. העד מקרבן שבועת פטור
העדות דהא אי הוה מסהיד ליה 
לא הוה מחייב להיאך אלא 
שבועה ואע''ג דאיכא למימר 

ן דלמא לא משתבע גורם לממו
פטור והני נמי גורם לממון 

  נינהו:
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        קו, אקו, אקו, אקו, א    ––––קה, ב קה, ב קה, ב קה, ב  .47
תַרב ׁשֵ ָאַמר    : ׁשֶ

אֹוָנִסין.  יב ּבְ ְזָלן, ְוַחּיָ ה ָעָליו ּגַ דֹון ַנֲעׂשָ ִפּקָ   ַהּכֹוֵפר ּבְ
  

   :ְוָתָנא ּתּוָנא
ּה"" 299"ְוִכֶחׁש ּבָ

  ָלַמְדנּו עֹוֶנׁש.  -  (ויקרא ה, כב) 

ִין?  - ַאְזָהָרה    ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: 300"ולֹא ְתַכֲחׁשּו" תַּ
  . "יט, יא) ויקרא( 

   .מֹוןַמאי ָלאו ְלעֹוֶנׁש ָמ 
  

בּוָעה.    לֹא, ְלעֹוֶנׁש ׁשְ
  

ע,  ּבַ ּתַ ָקָתֵני ֵסיָפא ְוִאיׁשְ   ָהא ִמּדְ
א  ֵריׁשָ ָלל ּדְ עּדְ ִמּכְ ּבַ ּתַ    !לֹא ִאיׁשְ

ָקָתֵני ֵסיָפא ֶקר" :ּדְ ע ַעל ׁשָ ּבַ    ,ה, כב) ויקרא( "ְוִנׁשְ
ִין?  ,ָלַמְדנּו עֹוֶנׁש    ַאְזָהָרה ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  רוּ ּתַ ּקְ   . יט, יא) ויקרא( ""ולֹא ְתׁשַ
ֵסיָפא ע ּוִמּדְ ּבַ ּתַ ִאיׁשְ א  ,ּדְ ע! ּדְ ֵריׁשָ ּבַ ּתַ   לֹא ִאיׁשְ

  
ע,  ּבַ ּתַ ִאיׁשְ   ָאְמִרי: ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ

הֹוָדה,  אן ׁשֶ   ּכָ
אּו ֵעִדים.  ּבָ אן ׁשֶ   ּכָ

אֹוָנִסין -ָאתּו ֵעִדים  יב ּבְ    ,ַחּיָ
ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש וְ  - אֹודּוֵיי אֹוֵדי  יב ּבְ ם. ַחּיָ   ָאׁשָ

  
ר ָחָמאְמִתיב    : ָרִמי ּבַ

בּוָעה, "וְ  ְ ֶנְגּדֹו ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ּכְ   ׁשֶ
יַצד    ?ּכֵ

בּוַעת ָהֵעדּות,    ֶאָחד ׁשְ
דֹון,  ּקָ בּוַעת ַהּפִ   ְוֶאָחד ׁשְ

ְוא בּוַעת ׁשָ   . (שבועות מד:) "ַוֲאִפיּלּו ׁשְ
ֵסיל ֵליּה! כְ ְוִאם ִאיָתא ּבִ  ִאיּפַ   ִפיָרה הּוא ּדְ

  
ַמאי ָעְסִקיַנןָאְמִר  ִפיָרה הּוא :י: ָהָכא ּבְ ָלאו ּכְ ֲאָגם, ּדְ ָקֵאי ּבַ    ,ּדְ

ָאֵזיְלָנא ּוַמְייִתיָנא ֵליּה.  יְטָנא ֵליּה ַאּדְ ּמֵ ּתַ ָסַבר: ֶאׁשְ   ּדְ
  

ַדע  ר ָאִביןָאַמר ּדְ ּתֵ   : ַרב ִאיִדי ּבַ
ִמְלֶוה ר ְלֵעדּות, - ַהּכֹוֵפר ּבְ ׁשֵ   ּכָ

דֹון    קו,א ִפּקָ סוּ  - ּבְ    .ל ְלֵעדּותּפָ
  

  : ִאיְלָפאְוָהָאַמר 
בּוָעה קֹוָנה   .ׁשְ

ָקְנָיא,  בּוָעה ִהיא ּדְ   ׁשְ
ִפיָרה    לֹא ָקְנָיא!  -ֲאָבל ּכְ

  
ַקְייָמא  ֲאָגםָהָכא ַנִמי ּדְ   . ּבַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

בּוָעה קֹוָנה"?    ַמאי "ׁשְ
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ֲעִמיתוֹ   רּו ִאיׁש ּבַ ּקְ ְגנֹבּו ְולֹא ְתַכֲחׁשּו ְולֹא ְתׁשַ   לֹא ּתִ

  רש"י
. אי הוה מסהיד ליה בה ולא במוצאה

ראיתיה שנמצא בזוית פלוני ואיני 
יודע מי מצאה היה מחזר באותה 
שכונה עד שיודיעוהו וכ''ש במוצאה 
ולא בה [ומיהו ממון ממש לא מפסדו 
דאי נמי אסהידו ליה ראינו שמצא 

ממני פלוני זה היה יכול לומר נאנסה 
   ופוטר עצמו משבועה]:

   . ובאו עדים:הכופר בפקדון
. משעת כפירה ואע''פ נעשה עליו גזלן

שלא נשבע ומכאן ואילך אין לו דין 
דשומר חנם אלא חייב באונסים אם 

   יאנס:
. דכתיב וכחש בה למדנו לעונש

בתריה והשיב את הגזילה אלמא 
קמה ליה ברשותיה משעת וכחש עד 

   נשה:דעביד השבה וזהו עו
. כלומר ה''ג מאי לאו עונש כפירה

עונש דמאי לאו דאיעניש אכפירה אף 
   על גב דלא אשתבע:

. האי עונש דענשיה לא עונש שבועה
קרא להתחייב באונסין משום שבועת 

   שקר היא אבל אי לא אשתבע לא:
. דכתיב ונשבע על שקר למדנו לעונש

   בתריה חומש ואשם:
. דהיינו אזהרת ת''ל לא תשקרו

שבועת שקר דסמיך ליה לא תשבעו 
בשמי לשקר ומלא תשקרו נפקא לן 
דבשבועת כפירת ממון משתעי 
כדכתיב איש בעמיתו כמו וכחש 

   בעמיתו בפקדון:
. בסיפא כשהודה שיש כאן שהודה

   חומש ואשם:
. במסכת שבועות (דף ושכנגדו חשוד

מד:) גבי ואלו נשבעין ונוטלין דזה 
ייב אחד מהן מי שהיה לו חבירו ח

שבועה והוא חשוד על השבועה 
שנמצא שקרן בשבועתו שכנגדו נשבע 

   ונוטל:
   . שנחשד על שבועת העדות:אחד

. שנשבע על שבועת הפקדון ואחד
שראינוהו שנשבע לשקר ואפילו לא 
נחשד אלא לשבועת שוא שאין בה 
כפירת ממון ורע לשמים הוא ולא רע 

   לבריות נפסל לשבועת ממון:
ששת דמשעת . לדרב ואם איתא

כפירתו נעשה גזלן למה לי למתנייה 
גבי הנך דמשמע דלא אפסיל עד שעת 
שבועה כי הנך הא משעת כפירה 

   אפסיל ליה משום דהוי גזלן:
. וכי אמר רב ששת כגון דקאי באגם

דאמרי סהדי דכי כפר ליה בידיה נקט 
ליה (תדע) דהיכא דאיכא למימר 
לאשתמוטי איכוין עד דמייתי ליה לא 

   ל בלא שבועה:מפסי
. ולא דאמר רב אידי הכופר במלוה

נשבע ובאו עדים כשר לעדות דמלוה 
להוצאה ניתנה ואינה עכשיו בידו 

  ורוצה לדחותו עד שתשיג ידו:
. ומוקמינן לה בפקדון פסול לעדות

בריש שנים אוחזין כגון דאמרי סהדי 
דההיא שעתא דכפר ליה נקיט בידיה 
ומפסיל אף ע''ג דלא אשתבע דאי 

   באשתבע מה לי מלוה מה לי פקדון:
. קס''ד להתחייב שבועה קונה

באונסים משעה שנשבע לשקר 
   קאמר:

. דקאמר ואיבעית אימא שבועה קונה
אילפא לגמרי קאמר דתו לא משלם 

  כדרב הונא:

    

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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  ַרב הּוָנא, ְד כִּ 
   :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 

אּו ֵעִדים "ָמֶנה  ְך ּבָ ע, ְוַאַחר ּכָ ּבַ ָיִדי", ְוִנׁשְ ה אֹוֵמר: "ֵאין ְלָך ּבְ ָיְדָך", ְוַהּלָ טּור,  -ִלי ּבְ   ּפָ
ֱאַמר:  ּנֶ ם""ׁשֶ ּלֵ ָעָליו ְולֹא ְיׁשַ   , (שמות כב, י) 301ְוָלַקח ּבְ

ם ָממֹון ּלֵ בּוָעה, ׁשּוב ֵאין ְמׁשַ ָעִלים ׁשְ לּו ַהּבְ ּבְ ּקִ יָון ׁשֶ    .ּכֵ
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        בבבב- - - - קו, אקו, אקו, אקו, א .48
   :ּגּוָפא

   :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר "
ה ָיְדָך", ְוַהּלָ ע ּוָבאּו ֵעִדים  "ָמֶנה ִלי ּבְ ּבַ לּום", ְוִנׁשְ ָיִדי ּכְ טּור,  -אֹוֵמר: "ֵאין ְלָך ּבְ   ּפָ

ֱאַמר:  ּנֶ ם"ׁשֶ ּלֵ ָעָליו ְולֹא ְיׁשַ   , (שמות כב, י) 302"ְוָלַקח ּבְ
בּוָע  ָעִלים ׁשְ לּו ּבְ ּבְ ּקִ יָון ׁשֶ ִמין ָממֹון.  - ה, ׁשּוב ּכֵ ּלְ   ֵאין ְמׁשַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ִמְלֶוה,  ֵתיּה ּבְ ָרא ִמיּלְ ּבְ ָנה, ּדְ ִמְסּתַ   ְלהֹוָצָאה ִניּתְ
דֹון ּקָ ָמֵריּה ָקֵאי  ,ֲאָבל ּפִ ְרׁשּוֵתיּה ּדְ   ּבִ
  ְוָהֱאלִֹהים! 

דֹון,  ִפּקָ   ָאַמר ַרב ֲאִפיּלּו ּבְ
ִת  דֹון ּכְ ִפּקָ ִתיב ְקָרא ּבְ ִכי ּכְ   יב. ּדְ

  
ַמֲעָתא.  ַרב ַנְחָמןָיֵתיב    ְוָקָאַמר ְלָהא ׁשְ

ר ַמְניּוֵמיֵאיִתיֵביּה    : ַרב ַנְחָמןלְ  ַרב ַאָחא ּבַ
ְקדֹוִני"? ָאַמר לֹו: "ָאַבד","    "ֵהיָכן ּפִ

יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן",  ּבִ   "ַמׁשְ
ֲאָכלוֹ  ְוָהֵעִדים ְמִעיִדים אֹותוֹ  ֶר  - ׁשֶ ם ֶאת ַהּקֶ ּלֵ   ן, ְמׁשַ

ם - הֹוָדה ֵמַעְצמֹו  ם ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש ְוָאׁשָ ּלֵ   ! "ְמׁשַ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 
ַמאי ָעְסִקיַנן גֹון  :ָהָכא ּבְ יןּדְ ּכְ ע חּוץ ְלֵבית ּדִ ּבַ   .ִנׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

   :ִאי ָהִכי ֵאיָמא ֵסיָפא
ְקדֹוִני"? ָאַמר לֹו: "ִנְגַנב", "   "ֵהיָכן ּפִ

יֲעךָ  ּבִ   ֲאִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן",  "ַמׁשְ
ָנבֹו  ּגְ לּוֵמי ֶכֶפל.  -ְוָהֵעִדים ְמִעיִדים אֹותֹו ׁשֶ ׁשְ ם תַּ ּלֵ   ְמׁשַ

ם - הֹוָדה ֵמַעְצמֹו  ם ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש ְוָאׁשָ ּלֵ   . "ְמׁשַ
ְך  ְעּתָ ין"ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ֶפל? "חּוץ ְלֵבית ּדִ א ּכֶ   , ִמי ִאיּכָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
ין, ָיֵכיְלָנא ְלׁשַ  א חּוץ ְלֵבית ּדִ   ּנּוֵיי ְלָך ֵריׁשָ

ין.  ֵבית ּדִ   ְוֵסיָפא ּבְ
יַנן ְלָך.  ּנֵ ִחיָקא לֹא ְמׁשַ יּנּוָיא ּדְ   ִמיהּו ׁשִ

  
ין, ִאיִדי ְוִאיִדי  ֵבית ּדִ   ּבְ
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

אן  ָקַפץ,  -ּכָ   ּבְ
אן  ּלא ָקַפץ.  -ּכָ ׁשֶ   ּבְ

  
ר ָחָמאָאַמר ֵליּה    : ןַרב ַנְחָמ לְ  ָרִמי ּבַ

ְך  ּכּוֵני ַנְפׁשָ ִדי ַרב לֹא ְסִביָרא ְלָך, ַמׁשְ ה ְלָך? ַאּדְ ִמּכְ   ַרב ָלּמָ
  

ה    ַרב, ִלְד ָאַמר ֵליּה: ְלָפרּוׁשָ
  ַרב ָהִכי ְמָתֵרץ ָלּה ְלַמְתִניִתין. ּדְ 
  

  ְוָהא ַרב ְקָרא ָקָאַמר! 
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  רש"י
. ובעיא דלהוצאה ניתנה

תשלומין ואיכא למימר 
דבשבועה אפטר ליה מתשלומין 

   כדכתיב ולא ישלם:
פקדון ברשותיה דמריה  אבל
. ואין כאן ולא ישלם דהא קאי

   כל היכא דאיתיה דמריה הוא:
   . גבי שומר שכר:בפקדון כתיב
   . דרב הונא:להא שמעתא

. וכפל לא דאין משלם את הקרן
כפל אלא בטוען נגנב וחומש 
ואשם נמי לא שייכי אלא 
כשהודה דכתיב בגזל הגר 

   והתוודו:
. לאחר שבועה הודה מעצמו

ני מיהא רישא משלם קרן קת
על ידי עדים וקשיא לרב דאמר 
כיון שנשבע לא ישלם אפי' באו 
עדים ומסיפא לא פריך דבהודה 
לא קאמר רב דהא כתיב והשיב 
את הגזלה ובנשבע והודה 

   משתעי קרא:
. לא אלימא שבועה חוץ לב''ד

   לאפקועי ממונא:
. ברישא דקתני כאן בקפץ

משלם כשקפץ זה והשביעו 
חייבוהו בית דין וכי קודם ש

קאמר רב בלא קפץ והדיינין 
השביעוהו וקנייה אותה שבועה 
דקרא בשבועת הדיינין כתיב 
ואע''ג דסיפא לא מתוקמא 
בקפץ דקתני כפל וכפל לא 
איתי' אלא בשבועת הדיינין 
מ''מ רישא בקפץ וניחא ליה 
לאוקמי בתרי גווני ובחד דוכתא 
ולא לאוקמי בשני מקומות 

יא ליה לרב וסיפא לא קש
דאע''ג דקתני משלם כפל לאחר 
שבועה וכל שכן קרן דמודה רב 
בטוען טענת גנב כדלקמן 
בשמעתין דשבועה דקא מחייב 

   ליה כפל לא מקנייה ליה קרנא:
. לבא במקומו משכוני נפשך

   לתרץ קושיות ולהעמיד דבריו:
. הנתבע נשבעין ולא משלמין

ישבע ויפטר ולא ישבע התובע 
  ליטול:
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ִעין ְולֹ כָ ָאְמִרי: ְקָרא לְ  ּבָ ּתֹוָרה ִנׁשְ ּבַ ִעין ׁשֶ ּבָ ׁשְ ֲאָתא.ל ַהּנִ ִמין הּוא ּדַ ּלְ       א ְמׁשַ
ם" ּלֵ ָעָליו ְולֹא ְיׁשַ ע.  -  "ְוָלַקח ּבְ ּבָ ם הּוא ִנׁשְ ּלֵ ָעָליו ְלׁשַ   ִמי ׁשֶ

  
  : ַרב ַהְמנּוָנאְמִתיב 

ָעִמים, " ה ּפְ ָ יַע ָעָליו, ֲחִמׁשּ ּבִ   ִהׁשְ
ְפ  ּלא ּבִ ין ּוֵבין ׁשֶ ְפֵני ֵבית ּדִ ין ּבִ ין, ְוָכַפר ָעָליוּבֵ ל ַאַחת ְוַאַחת - ֵני ֵבית ּדִ יב ַעל ּכָ    .ַחּיָ

י  ְוָאַמר ְמעֹוןַרּבִ   : ׁשִ
ַעם?    ַמה טַּ

  ! "הֹוִאיל ְוָיכֹול ַלֲחזֹור ּוְלהֹודֹות
,  - ְוָהָכא ָקַפץ  יַע ָעָליו"ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ ּבִ    ,ָקָתֵני "ִהׁשְ

ין  ין" ָקָתֵני! ,ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ  -חּוץ ְלֵבית ּדִ ְפֵני ֵבית ּדִ   "ּבִ
  

   ,מֹוִתיב ָלּה, ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה  הּוא
  ִלְצָדִדין ָקָתֵני. 

יַע ָעָליו" ּבִ ין,  - "ִהׁשְ   חּוץ ְלֵבית ּדִ
יןֵב "ּוְב    ָקַפץ.  -  "ית ּדִ
  

   :ָרָבאְמִתיב 
ע " ּבַ דֹון, ְוִנׁשְ ִפּקָ ב ּבְ ּנָ ַען ַטֲעַנת ּגַ טָּ ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ אּו ֵעִדים, וְ ּבַ   הֹוָדה, ְוּבָ

אּו ֵעִדים הֹוָדה ִאם ַעד ׁשֶ  ם,  -ּלא ּבָ ם ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש ְוָאׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
אּו ֵעִדים הֹוָדה  ּבָ ֶ ם - ְוִאם ִמׁשּ לּוֵמי ֶכֶפל ְוָאׁשָ ׁשְ ם תַּ ּלֵ   . "ְמׁשַ

ין ְוָקַפץ  ֶפל ָקָתֵני!  ,ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ  - ְוָהָכא חּוץ ְלֵבית ּדִ   ּכֶ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ל הֹוָדה, לֹא  ב, לֹא ָאַמר ַרב, ּכָ ּנָ ָנא טֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ ָנא טֹוֵען ַטֲעַנת ָאַבד, ְולֹא ׁשְ   ׁשְ

ִתיב ָהא ּכְ ה" :ּדְ ּלּוֵמי ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש.  (במדבר ה, ז)  303"ְוִהְתַוּדָ ָבֵעי ׁשַ   ּדְ
  

ב ּוָבאּו ֵעִדים ּנָ   ַנִמי לֹא ָאַמר ַרב,  -  טֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ
ִתיב ָהא ּכְ לּוֵמ " :ּדְ ׁשְ   . "י ֶכֶפלתַּ

י ָקָאַמר ע ְולֹא הֹוָדה ּוָבאּו ֵעִדים.  ,ּכִ ּבַ ּטֹוֵען ַטֲעַנת ָאַבד, ְוִנׁשְ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  
  

אֲאַזל  ְמּדָ יּה  ַרב ּגַ ַמֲעָתא ַקּמֵ יּדְ ְוָאְמָרה ִלׁשְ    ,ַרב ַאׁשִ
ְלִמיֵדיּה  א ּוָמה ַרב ַהְמנּוָנא ּתַ ּתָ ָאַמר ַר ּדְ ָאַמר ֵליּה: ָהׁשְ   ב הֹוָדה, ְוָקמֹוִתיב הֹוָדה, ַרב, ְוָיַדע ּדְ

: הֹוָדה לֹא ָאַמר ַרב?!    ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ
  

ילְ  ַרב ַאָחא ָסָבאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ָיא ֵליּה , ַרב ַהְמנּוָנא   :ָהִכי ָקא ַקׁשְ

ָלָמא   קו,ב ׁשְ יב :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ י ָאתּו ֵעִדים ִמיַחּיַ ע, ּכִ ּבַ טּו ְלָהִכי ְמַח  ,ִנׁשְ ן ַאּמְ יִביַנן ֵליּה ָקְרּבָ ְתַרְייָתא, ַא ּיְ בּוָעה ּבַ   ׁשְ
  . "ַלֲחזֹור ּוְלהֹודֹותהֹוִאיל ְוָיכֹול "

א ִאי ָאְמַרּתְ  טּור :ֶאּלָ י ָאתּו ֵעִדים ּפָ א ִמיֵדי  - ּכִ יּה ּפָ ּדְ ִמי ִאיּכָ   טּור, ִאיּלּו ָאֵתי ָסֲהֵדי ּוְמַסֲהֵדי ּבֵ
יֵביּה ָקְרּבָ  בּוָעה הֹוִאיל ְוָיכֹול ַלֲחזֹור ּוְלהֹודֹות?ַא ן ַוֲאַנן ֵניקּו ִניַחּיְ    !ׁשְ

א ִמיַהת לֹא אֹוֵדי!  ּתָ   ָהׁשְ
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ם  ר ָאׁשַ תֹו יֵֹסף ָעָליו ְוָנַתן ַלֲאׁשֶ רֹאׁשֹו ַוֲחִמיׁשִ מֹו ּבְ יב ֶאת ֲאׁשָ ר ָעׂשּו ְוֵהׁשִ אָתם ֲאׁשֶ   לוֹ  ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחּטָ

  "ירש
. חומש חייב על כל אחת ואחת

   ואשם:
. הואיל ויכול לחזור ולהודות

   ונמצא דבכולן כופר ממון:
. ומדלא תני השביע עליו קתני

השביעו שמע מינה על ידי דיינין 
הטיל עליו שבועה וקיבל על 
כרחו וקתני יכול לחזור 
ולהודות אלמא אכתי ממונא 

   אית ליה גביה:
וץ לצדדין קתני השביעו עליו ח

. דאע''ג דחייבוהו ב''ד לב''ד
שבועה כיון דמחוץ לב''ד 
השביעו לא קנייה ובפני ב''ד 

   דקתני לא אהשביע עליו קאי:
אם עד שלא באו עדים הודה 

. ולא משלם קרן וחומש ואשם
כפל דאין משלם קנס על פי 

   עצמו:
. אבל חומש משלם כפל ואשם

לא דחומשו עולה לו בכפלו 
(לעיל כדאמרינן בפרק מרובה 

דף סה.) אלמא בין נשבע ובאו 
   עדים בין נשבע והודה חייב:

. לא תשנייה אלא אמר רבא
לתיובתיה דרב המנונא לצדדין 
דיכול לחזור ולהודות לאו 
תיובתא הוא לרב הונא דכיון 
דהודה לא קאמר רב דכל הודה 
לא שנא טוען טענת גנב ונשבע 
והודה ולא שנא טוען טענת אבד 

אמר רב ונשבע והודה לא 
   דפטור:

. בגזל הגר דהא כתיב והתודה
כתיב (במדבר ה) ובנשבע דהא 

   קרן וחומש כתיב:
וטוען טענת גנב ובאו עדים נמי 

. דכפל כי כתיב לא אמר רב
בהכי כתיב בנשבע ובאו עדים 

   כדאמר בפרק מרובה:
. להא דרבא אמרה לשמעתא

   דאמר כל הודה לא אמר רב:
. רב המנונא תלמידו דרב הוה

קיימא לן אמרי בי רב רב ד
המנונא בפ''ק דסנהדרין (דף 
יז:) ואי לאו דידע דאפילו 
בהודה פטר רב לא הוה מותיב 
ליה מהואיל דיכול לחזור 

  ולהודות:
אי אמרת בשלמא אי אתו 

. אחר שבועה קמייתא עדים
מחייב לשלומי קרנא אשתכח 
דאכתי ממונא הוא גביה ואמטו 
להכי מחייבינן ליה קרבן שבועה 
אשבועה שניה דמשום דאין 
שבועה חלה על שבועה לא 
תפטריה דהואיל ויכול לחזור 
ולהודות בין זו לזו נמצא דכל 
אחת שבועת כפירה בפני עצמה 

   היא:
. בין השתא מיהת הא לא אודי

זו לזו ואשתכח דכפירת דברים 
בעלמא הוא ולאו ממונא הוא 
גביה שהרי אין יכול להוציאו 

  בעדים:
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        קו, ב קו, ב קו, ב קו, ב  .49
י  ָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י  ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנןַרּבִ

דֹון  ִפּקָ ב ּבְ ּנָ לּוֵמי ֶכֶפל,  -ַהּטֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ   ְמׁשַ
ם ּתַ  - ָטַבח ּוָמַכר  ּלֵ ה. ְמׁשַ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ   ׁשְ

לּוֵמי ֶכֶפל,  ׁשְ ם ּתַ ּלֵ ב ְמׁשַ   הֹוִאיל ְוַגּנָ
ב  ּנָ לּוֵמי ֶכֶפל,  - ְוטֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ   ְמׁשַ

ה  ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ ֶפל, ָטַבח ּוָמַכר ְמׁשַ ם ּכֶ ּלֵ הּוא ְמׁשַ ב ׁשֶ ּנָ    -ַמה ּגַ
ָ ַאף טֹוֵען ַט  ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ לּוֵמי ֶכֶפל, ָטַבח ּוָמַכר ְמׁשַ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ הּוא ְמׁשַ ׁשֶ דֹון, ּכְ ִפּקָ ב ּבְ ּנָ   ה. ֲעַנת ּגַ

  
בּוָעה,  ׁשְ ּלא ּבִ לּוֵמי ֶכֶפל ׁשֶ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ ן ְמׁשַ ּכֵ ב ׁשֶ ַגּנָ   ַמה ּלְ

םּתֹ ּלֵ ֵאין ְמׁשַ ב ׁשֶ ּנָ טֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ ל אַמר ּבְ ׁשְ בּוָעהּתַ ׁשְ א ּבִ   ! ?ּוֵמי ֶכֶפל ֶאּלָ
  

א ִהיא,  :ָאְמִרי יׁשָ   ֶהיּקֵ
א.  יׁשָ יִבין ַעל ֶהיּקֵ   ְוֵאין ְמׁשִ

  
ָאַמר ב, ְוַחד " :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ַגּנָ בַחד ּבְ ּנָ טֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ יר.  - " ּבְ ּפִ   ׁשַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ב"ַהאי  :ֶאּלָ ּנָ ֵצא ַהּגַ ֵצא"וְ  ות כב, ו)(שמ  304"ִאם ִיּמָ   , ז)שמות כב, (  305"ִאם לֹא ִיּמָ
א ְלֵמיַמר?  ב, ַמאי ִאיּכָ ּנָ טֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ ְרַוְייהּו ּבְ   ּתַ

  
ב"ָאְמִרי:  ּנָ ב"- "ּגַ ּנָ    ."ַהּגַ

  
י ֵאיִתיֵביּה  אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ ילְ  ִחּיָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ

  "ֵהיָכן ׁשֹוִרי"? "ִנְגַנב", "

יֲעָך ֲאנִ  ּבִ   י", ְוָאַמר: "ָאֵמן", "ַמׁשְ

ֲאָכלֹו  לּוֵמי ֶכֶפל -ְוָהֵעִדים ְמִעיִדים אֹותֹו ׁשֶ ׁשְ ם תַּ ּלֵ   . "ְמׁשַ
ִחיָטה, ְוָקָתֵני:  לֹא ׁשְ ר ּבְ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ר ְלּכַ לּוֵמי ֶכֶפל"ְוָהא ָהָכא ִאי ֶאְפׁשָ ׁשְ ם תַּ ּלֵ   . "ְמׁשַ

לּוֵמי ֶכֶפל  ׁשְ   ִאין,  - ּתַ
ָעה  לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ ה ּתַ ָ   לֹא!  -ַוֲחִמׁשּ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ֲאָכלֹו ְנֵביָלה.  גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

ֵני ֵליּה  ֲאָכלֹו ְטֵריָפה!  :ְוִליׁשְ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  
י כְּ  ִחיָטה. ַרּבִ ָמּה ׁשְ ֵאיָנּה ְראּוָיה ׁשְ ִחיָטה ׁשֶ ָאַמר: ׁשְ   ֵמִאיר, ּדְ
  

ֵני ֵליּה  קּוָעה! : ְוִליׁשְ ֶבן ּפְ   ּבְ
  

י ַרּבִ ָאַמר ,ֵמִאיר ּכְ ִחיָטה.  :ּדְ קּוָעה ָטעּון ׁשְ ן ּפְ   ּבֶ
  

ֵני ֵליּה  ין, ְוָאְמרּו לוֹ  :ְוִליׁשְ ּדִ ָעַמד ּבַ גֹון ׁשֶ ן לֹו". :ּכְ   "ֵצא ּתֵ
ָהא ָאַמר    : ָרָבאּדְ

ן לֹו" טּור,  -ָטַבח ּוָמַכר  ,"ֵצא ּתֵ   ּפָ
  ַמאי ַטֲעָמא? 

ֵתיּה  ַפְסֵקיּה ְלִמיּלְ יָון ּדְ    ,ּכֵ
ְזָלן, ְוָטַבח וּ    ָמַכר ָהֵוי ּגַ

ה.  ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ   ְוַגְזָלן לֹא ְמׁשַ
  

ן לֹו", ְוָטַבח ּוָמַכר  ה ִליּתֵ יב ַאּתָ יב,  -"ַחּיָ   ַחּיָ
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ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו כֶּ   י ִיּתֵ ָנִיםּכִ ם ׁשְ ּלֵ ב ְיׁשַ ּנָ ֵצא ַהּגַ ית ָהִאיׁש ִאם ִיּמָ ב ִמּבֵ מֹר ְוֻגּנַ   ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ
305
ְמֶלאֶכת ֵרֵעהוּ   ַלח ָידֹו ּבִ ִית ֶאל ָהֱאלִֹהים ִאם לֹא ׁשָ ַעל ַהּבַ ב ְוִנְקַרב ּבַ ּנָ ֵצא ַהּגַ   ִאם לֹא ִיּמָ

  רש"י
. אינו משלם כפל טענת גנבטוען 

עד שישבע ואחר כך יבאו עדים 
   כדילפינן במרובה:

. דאיתקש גנב היקישא הוא
וטוען טענת גנב דסמיכי קראי 
אהדדי אם ימצא הגנב הרי גנב 
ואם לא ימצא הגנב כמו שאמר 
אלא הוא עצמו גנבו היינו טוען 

   טענת גנב ונמצא שהוא גנבו:
. בפרק מרובה אלא למאן דאמר

   ף סג:):(ד
. דגנב תרוייהו בטוען טענת גנב

עצמו נפקא לן מאם המצא בידו 
דכתיב בפרשה אחריתי היכי 

   איתקוש:
. מרבוייא דה''א גנב הגנב

דאתרבאי בטוען טענת גנב 
[ילפינן לה כל דיני גניבה לרבות] 

   תשלומי [כפל] וד' וה':
. דטוען משלם תשלומי כפל

   טענת גנב:
. טריפהולישני ליה כגון שאכלו 

דאיכא ר''ש דפטר בהשוחט 
ונמצאת טריפה מתשלומי ד' וה' 
לעיל (דף ע.) ומשני רבי יוחנן 
כר''מ ס''ל דאמר שחיטה 
שאינה ראויה לאכילה הואיל 
ונשחטה כהלכתה שמה 

   שחיטה:
. ולישני ליה בגונב בן פקועה

שנמצא במעי אמו ופקעה לאחר 
שחיטה והוציאוהו דאיכא למאן 

יטה בפ' דמכשר ליה בלא שח
בהמה המקשה (חולין דף עד:) 
דתנן ר''ש שזורי אומר אפילו 
הוא בן חמש שנים וחורש בשדה 

   שחיטת אמו מטהרתו:
. בשחיטת חולין דתנן כר''מ

השוחט את הבהמה ומצא בה 
   בן ט' חי כו':

. ולישני ליה כגון שעמד בדין
קודם לכן ואמר נגנב ונשבע 
ובאו עדים שגנבו הוא עצמו 

ב''ד ואמרו צא תן לו וחייבוהו 
קרן וכפל ואח''כ שחטו ואכלו 
(וחזר ונשבע עליו) דמשלם כפל 
אשבועה קמייתא ופטור 

  מטביחה כדרבא כו':

    

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

540

   ?ַמאי ַטֲעָמא
ה  ּמָ ל ּכַ ב הּוא! ּדְ ּכָ ּנָ י ּגַ ּתִ ָתא, ַאּכַ ִסיָקא ֵליּה ִמיּלְ   לֹא ּפְ

  
ֵני ֵליּה : ָאְמִרי: ְוִליַטֲעִמיךְ    , ִליׁשְ

ף ׁשֶ  ׁשּוּתָ ַעת ֲחֵבירוֹ ּבְ ּלא ִמּדַ ַבח ׁשֶ   ! ּטָ
  

ֵרי ּוְתָלָתא ָנַקט.   א ֲחָדא ִמּתְ   ֶאּלָ
   

  
  

  רש"י
. שותפין שגנבו בשותף שטבח

וטבחו האחד שלא מדעת חבירו 
אמרינן בפרק מרובה (לעיל ד' 
עח:) שפטור מד' וה' דחמשה 
בקר אמר רחמנא ולא חמשה 

והכא לא קרינא חצאי בקר 
וטבחו כולו בחיובא דעל החצי 
של חבירו הוה טובח ומוכר אחר 
הגנב דפטור אבל לדעת חבירו 
משלמין שניהם דשלוחו הוא 
ואמרינן תחת לרבות את 

  השליח:
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        קו, בקו, בקו, בקו, ב .50
י  ְוָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י  ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ֲאֵביָדה ב ּבַ ּנָ לּוֵמי ֶכֶפל.  - ַהּטֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ   ְמׁשַ
  
   ?אי ַטֲעָמאַמ 
  

ְכִתיב ר יֹ  :ּדִ ל ֲאֵבָדה ֲאׁשֶ   . (שמות כב, ח)  306אַמר""ַעל ּכָ
  

י ֵאיִתיֵביּה  ר ֶמֶמלַרּבִ א ּבַ ילְ  ַאּבָ א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   : ִחּיָ
ן ִאיׁש " י ִיתֵּ לּום.  - ו) מות כב,(ש  307""ּכִ   ֵאין ְנִתיַנת ָקָטן ּכְ

הּוא ָק  ׁשֶ ָתנֹו ּכְ ּנְ א ׁשֶ הּוא ָקָטן, ְוֵאין ִלי ֶאּלָ ׁשֶ   ָטן ּוְתָבעֹו ּכְ
הּוא ָקָטן ּוְתָבעֹו  ׁשֶ דֹולְנָתנֹו ּכְ הּוא ּגָ ׁשֶ ִין – ּכְ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֵניֶהם""ַעד ָהֱאלִֹהים ָיבֹ תַּ ַבר ׁשְ   , ח) שמות כב,( א ּדְ

ֶאָחד ִוין ּכְ ֵהא ְנִתיָנה ּוְתִביָעה ׁשָ תְּ   ."ַעד ׁשֶ
יֱהֵוי ַנִמי  ֲאֵביָדהְוִאם ִאיָתא, ּתֶ   ! ּכַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַמאי ָעְסִקיַנן הּוא  :ָהָכא ּבְ ׁשֶ ֲאָכלֹו ּכְ גֹון ׁשֶ   . ָקָטןּכְ
  

דֹולֲאָבל  הּוא ּגָ ׁשֶ   ַמאי?  -  ּכְ
ם? ּדִ ָהִכי ַנִמי  ּלֵ   ְמׁשַ

ָתָנא:  ֶאָחד"ִאי ָהִכי, ַאּדְ ִוין ּכְ ֵהא ְנִתיָנה ּוְתִביָעה ׁשָ תְּ   , "ַעד ׁשֶ
ֵהא ּתְ ֶאָחד!  ִליְתֵני: ַעד ׁשֶ ִוין ּכְ   ֲאִכיָלה ּוְתִביָעה ׁשָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֶאָחד.  ִוין ּכְ ֵהא ֲאִכיָלה ּוְתִביָעה ׁשָ ּתְ ֵני: ַעד ׁשֶ   ּתְ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ֵמי,    ָלא ּדָ

ןֲאֵביָדה ָקא ָאְתָיא ִמּכֹ  ַעת, -ַח ּבֶ   ּדַ
ַעתְוָהא לֹא ָאְתָיא ִמּכֹ  ן ּדַ   .  ַח ּבֶ
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ע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ׂשֶ   ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ יֻען ֱאלִֹהיםַעל ּכָ ר ַיְרׁשִ ֵניֶהם ֲאׁשֶ ַבר ׁשְ י הּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהים ָיבֹא ּדְ ר יֹאַמר ּכִ ל ֲאֵבָדה ֲאׁשֶ ְלָמה ַעל ּכָ ַנִים  ה ַעל ׂשַ ם ׁשְ ּלֵ ְיׁשַ

  ְלֵרֵעהוּ 
307
ֵצא ַהגַּ   ית ָהִאיׁש ִאם ִיּמָ ב ִמּבֵ מֹר ְוֻגּנַ ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ּכֶ י ִיּתֵ ָנִיםּכִ ם ׁשְ ּלֵ ב ְיׁשַ   ּנָ

  רש"י
   . וגו' ישלם שנים:על כל אבדה

. דכתיב אין נתינת קטן כלום
איש פרט לקטן דאין נשבעין על 

אין לידי טענת נתינתו ואין ב
   כפל על ידו דהכא כפל כתיב:

אין לי אלא כשנתנו כשהוא 
. דאיכא קטן ותבעו כשהוא קטן

למימר דהאי איש אהשתא קאי 
וה''ק כי יתן מי שהוא עכשיו 
איש בשעת טענה פרט לנתינת 
מי שהוא עדיין קטן אבל אי הוי 

   עכשיו איש לא ממעט ליה:
נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא 

   פטור:. דגדול מנין
. איתקוש ת''ל יבא דבר שניהם

נתינה והעמדה בדין להדדי 
   דבתרוייהו בעינן איש:
. דליכא תהוי נמי כאבידה

נתינה והוי טענה להשביע 
ולהתחייב כפל וכי תבעו כשהוא 
גדול ליחייביה להאיך שבועה 

   וכפילא אע''ג דנתינה ליכא:
. בעל הבית לפקדון בעוד שאכלו

קדון שהמפקיד קטן דלא ירד פ
זה לתורת טענה מעולם אבל 
אבידה מכי מטא לידיה דהאי 
איחייב ליה שהרי יש לה בעלים 

   בני טענתא:
. דמשהגדיל הכי נמי דמשלם

קטן ונעשה בר טענה נתחייב זה 
לבא עמו לדין ואע''ג דנתינה לא 

   הואי:
. היינו דאמר קרא כי הוא זה

הודה במקצת ובפרשת טוען 
  טענת גנב כתיב:
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        קז, אקז, אקז, אקז, א    ––––קו, ב קו, ב קו, ב קו, ב  .51
י  ָאַמרוְ  אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י  ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ִמְקָצת.  ִמְקָצת ְויֹוֶדה ּבְ ְכּפֹור ּבְ ּיִ יב ַעד ׁשֶ דֹון, ֵאינֹו ַחּיָ ִפּקָ ב ּבְ ּנָ   ַהּטֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  
י הּוא ֶזה" :ָאַמר ְקָראּדְ     .(שמות כב, ח)  308"ּכִ
  

יא  ַרבּדְ ּוְפִליָגא  ר יֹוֵסף, ִחּיָ   ּבַ
ר יֹוֵסף ַרב ָאַמרּדְ  יא ּבַ   :  ִחּיָ

אן,    קז,א תּוב ּכָ ּיֹות ּכָ ָרׁשִ   ֵעירּוב ּפָ
ִתיב:  י הּוא ֶזה"ְוִכי ּכְ ְכִתיב. ַא  -  "ּכִ   ִמְלֶוה הּוא ּדִ

  
ָנא ִמְלֶוה    ?ּוַמאי ׁשְ

  
ה, ְד כִּ    ַרּבָ
הָאַמר ּדְ    : ַרּבָ

ִמְקָצ  ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרה מֹוֶדה ּבְ ַבע?  ִמּפְ ָ ֲעָנה ִיׁשּ   ת ַהּטַ
ָניו ְפֵני ַבַעל חֹובוֹ  ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם ֵמִעיז ּפָ   . ּבִ

ֵריּה,  ִנְכּפְ ֵעי ּדְ י ּבָ כּוּלֵ   ְוַהאי ּבְ
ּום  ְפֵריּה ִמׁשּ ָלא ּכָ ָניו. ּדְ ְוַהאי ּדְ   ֵאין ָאָדם ֵמִעיז ּפָ

ִמ ּוְב  ָכַפר ֵליּה ּבְ לֹוֵדי ֵליּה, ְוַהאי ּדְ ֵעי ּדְ י ּבָ יּה, כּוּלֵ כּוּלֵ ַבע ִלי ּבְ יּה ּתָ כּוּלֵ   ְקָצת ָסַבר: ִאי מֹוֵדיָנא ֵליּה ּבְ
ָהוּו ִלי זּוֵזי ּוָפַרֲעָנא,  א ַאּדְ ּתָ יט ִלי ִמיָהא ָהׁשְ ּמֵ ּתַ   ִאיׁשְ

יּה.  כּוּלֵ לֹוֵדי ֵליּה ּבְ י ֵהיִכי ּדְ ֵויּה ּכִ בּוָעה ִעיּלָ ְך ְרָמא ַרֲחָמָנא ׁשְ   ִהְלּכָ
י ִמְלֶוה הּוא א ְלֵמיַמר ָהִכי,  ְוַגּבֵ ִאיּכָ   ּדְ
דֹון ּקָ י ּפִ ּבֵ   . ֵמִעיז ּוֵמִעיז :ֲאָבל ּגַ
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י הּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהי  ר יֹאַמר ּכִ ל ֲאֵבָדה ֲאׁשֶ ְלָמה ַעל ּכָ ה ַעל ׂשַ ע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ׂשֶ ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ ַנִים ַעל ּכָ ם ׁשְ ּלֵ יֻען ֱאלִֹהים ְיׁשַ ר ַיְרׁשִ ֵניֶהם ֲאׁשֶ ַבר ׁשְ ם ָיבֹא ּדְ

  ְלֵרֵעהוּ 

  רש"י
. פסוק שהוא ירוב פרשיותע

מפרשה אחרת נתערב בזו שאינו 
מקומו דהאי כי הוא זה באם 
כסף תלוה הוה ליה למכתביה 
דהתם קאי דאילו בהך פרשתא 
דפקדון בלא הודאה במקצת 

   מחייב:
. דעקרינן לקרא ומאי שנא מלוה

   מדוכתיה ומוקמינן ליה עלה:
. אין אדם כדרבה דאמר רבה

שה לו מעיז פניו בפני זה שעו
טובה הלכך היכא דכפר הכל 
פטור משבועה דאי לאו קושטא 
בהדיה לא הוה מצי למכפר ביה 
והיכא דמודה מקצת בכולה בעי 
למכפריה והא דלא כפריה 

   משום דאין אדם מעיז:
   . דאין כאן טובה:אבל בפקדון
. הלכך אפי' כפר מעיז ומעיז

בכוליה רמיא רחמנא שבועה 
  עליה:
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        בבבב----קז, אקז, אקז, אקז, א .52
ֵני  ר ָחָמאּתָ   : ָרִמי ּבַ

ָעה ׁשֹוְמִרין"   קז,ב ִמְקָצת, ^ ַאְרּבָ ִמְקָצת ְוהֹוָדָאה ּבְ ִפיָרה ּבְ   ְצִריִכין ּכְ
ם  :ְוֵאּלּו ֵהן    ,ׁשֹוֵמר ִחּנָ

ֹוֵאל,    ְוַהׁשּ
ָכר א ׂשָ    ,נֹוׂשֵ

ֹוֵכר   . "ְוַהׂשּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ר ָחָמא? ּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ָרִמי ּבַ

ם" יּה "ׁשֹוֵמר ִחּנָ ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא ּכְ י הּוא ֶזה"" :, ּבְ   . (שמות כב, ח) ּכִ
ָכר" 309'ְנִתיָנה', ָיֵליף "ׁשֹוֵמר ׂשָ

310'ְנִתיָנה' )ו(שמות כב,  
ם,  )ט(שמות כב,   ֹוֵמר ִחּנָ   ִמׁשּ

ַאל "ְוִכי, "ׁשֹוֵאל" 311"ִיׁשְ
  . יג)שמות כב, ( 

  וי"ו מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון. 
ָכר   ,"ׂשֹוֵכר" ׁשֹוֵמר ׂשָ ָאַמר ּכְ ָכר,  - ִאי ְלַמאן ּדְ   ַהְיינּו ׁשֹוֵמר ׂשָ

ָאַמר ם  :ִאי ְלַמאן ּדְ ׁשֹוֵמר ִחּנָ ם.   - ּכְ   ַהְיינּו ׁשֹוֵמר ִחּנָ
   

  
  

                                                           
309
ן ִאיׁש ֶא   י ִיּתֵ ָנִיםּכִ ם ׁשְ ּלֵ ב ְיׁשַ ּנָ ֵצא ַהּגַ ית ָהִאיׁש ִאם ִיּמָ ב ִמּבֵ מֹר ְוֻגּנַ ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ  ל ֵרֵעהּו ּכֶ
310
ה ֵאין רֶֹאה  ּבָ ר אֹו ִנׁשְ ּבַ מֹר ּוֵמת אֹו ִנׁשְ ֵהָמה ִלׁשְ ה ְוָכל ּבְ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ׂשֶ י ִיּתֵ  ּכִ
311
ַאל ִאיׁש ֵמ   םְוִכי ִיׁשְ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ֵאין ִעּמֹו ׁשַ ר אֹו ֵמת ּבְ ּבַ   ִעם ֵרֵעהּו ְוִנׁשְ

  רש"י
ה במקצת והודאה צריכין כפיר

. קודם שיתחייבו במקצת
שבועה ואם נשבעו בלא כפירה 
והודאה אין שבועתו של ש''ח 
כלום ולא מחייבתו כפל ודרמי 
בר חמא פליג אדרבי חייא בר 

  יוסף:
. נאמרה בש''ח פרשה ראשונה

   ושניה בשומר שכר:
. פלוגתא דר''מ ורבי שוכר

  יהודה לעיל (דף נז:):
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        קז, בקז, בקז, בקז, ב .53
ר יֹוֵסף ַרב ְוָאַמר יא ּבַ   : ִחּיָ

דֹוןַה  ִפּקָ ב ּבְ ּנָ ַלח ּבֹו ָיד.  - ּטֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ ׁשְ ּיִ יב ַעד ׁשֶ   ֵאינֹו ַחּיָ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ִית ֶאל ָהֱאלִֹהים ַעל ַהּבַ ְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו" "ְוִנְקַרב ּבַ ַלח ָידֹו ּבִ   ,ז)שמות כב, (  312ִאם לֹא ׁשָ
ּה ָיד  ַלח ּבָ ִאי ׁשָ ָלל: ּדְ יב,  -ִמּכְ   ִמיַחּיַ

ּה ָיד ָעְסִקיַנן.  :ָראְלֵמיְמ  ַלח ּבָ ׁשָ   ּבְ
  

י  ָאַמר ְלהוּ  אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   :ִחּיָ
י  ָהִכי ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ

נּו.  עֹוֶמֶדת ַעל ֵאבּוָסּה ׁשָ   ּבְ
  

י ָאַמר ֵליּה  ילְ  ֵזיָראַרּבִ א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   : ִחּיָ
עֹוֶמֶדת ַעל ֵאבּוָסּה ָקָאַמר,  ְוָקא ּבְ   ּדַ

ּה ָיד ֲאָבל ׁשָ  לּום,  -ַלח ּבָ יּה ּכְ ָיא ּבֵ בּוָעה לֹא ְמַהּנְ   ָקָנה, ּוׁשְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

  ֲאִפיּלּו עֹוֶמֶדת ַעל ֵאבּוָסּה ָקָאַמר? 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י,  ַמְעּתִ   זֹו לֹא ׁשָ

י,  ַמְעּתִ ּה ׁשָ ּיֹוֵצא ּבָ   ּכַ
י  ָאַמרּדְ  י  ָאַמר ַאִסיַרּבִ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ע, וּ  ַהּטֹוֵען ַטֲעַנת ּבַ ב ְוִנׁשְ ּנָ ע, ְוָחַזר ְוָטַען ַטֲעַנת ּגַ ּבַ טּור –ָבאּו ֵעִדים ָאַבד ְוִנׁשְ    .ּפָ
  

  ?ַמאי ַטֲעָמא
ּום  בּוָעה ִראׁשֹוָנהָקָנה ּדְ ָלאו ִמׁשּ ׁשְ   . ּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

בּוָעה ִראׁשֹוָנה.  ׁשְ   לֹא, הֹוִאיל ְוָיָצא ְיֵדי ְבָעִלים ּבִ
  

ַמר ַנִמי    :ִאיּתְ
י  רָאַמ  י  ָאַמר ָאִביןַרּבִ י  ָאַמר ֶאיְלָעאַרּבִ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ע,  ּבַ דֹון ְוִנׁשְ ִפּקָ   ַהּטֹוֵען ַטֲעַנת ֲאֵביָדה ּבְ
ע ּבַ ֵניָבה ְוִנׁשְ    ,ְוָחַזר ְוָטַען ַטֲעַנת ּגְ

טּור,  - ּוָבאּו ֵעִדים    ּפָ
בּוָעה ִראׁשֹוָנה.  ׁשְ   הֹוִאיל ְוָיָצא ְיֵדי ְבָעִלים ּבִ

  
תַר ָאַמר  ׁשֶ   : ב ׁשֵ

ַלח ּבֹו ָיד  ָ ׁשּ יָון ׁשֶ דֹון, ּכֵ ִפּקָ ב ּבְ ּנָ טּור.  -ַהּטֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ   ּפָ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ַלח ָידוֹ ָהִכי ָקָאַמר ַרֲחָמָנא:  ִית ֶאל ָהֱאלִֹהים ִאם לֹא ׁשָ ַעל ַהּבַ   , ),חזשמות כב, (   313""ְוִנְקַרב ּבַ
ַלח ָידֹו  טּור.  -ָהא ׁשָ   ּפָ

  
  : ַרב ַנְחָמןיּה ָאַמר לֵ 
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ְמֶלאֶכת ֵרֵעהוּ   ַלח ָידֹו ּבִ ִית ֶאל ָהֱאלִֹהים ִאם לֹא ׁשָ ַעל ַהּבַ ב ְוִנְקַרב ּבַ ּנָ ֵצא ַהּגַ   ִאם לֹא ִיּמָ
313
ִית ֶאל ָהֱאלִֹהים ִא  זזזז  ַעל ַהּבַ ב ְוִנְקַרב ּבַ ּנָ ֵצא ַהּגַ ְמֶלאֶכת ֵרֵעהוּ ִאם לֹא ִיּמָ ַלח ָידֹו ּבִ ל ֲאֵבָדה  חחחח. ם לֹא ׁשָ ְלָמה ַעל ּכָ ה ַעל ׂשַ ע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ׂשֶ ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ ַעל ּכָ

ַנִים ְלֵרֵעהוּ  ם ׁשְ ּלֵ יֻען ֱאלִֹהים ְיׁשַ ר ַיְרׁשִ ֵניֶהם ֲאׁשֶ ַבר ׁשְ י הּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהים ָיבֹא ּדְ ר יֹאַמר ּכִ   ֲאׁשֶ

  רש"י
   ל:. כפאינו חייב

. קודם שבועה עד שישלח בה יד
   כגון שעשה בה מלאכה:

. דאמר קרא ונקרב בעל ה''ג
   הבית אל האלהים אם לא שלח:

. דהאי דכתיב בתריה למימרא
   אשר ירשיעון אלהים וגו':

. דנמצא בששלח בה יד עסקינן
רשע בכך שנשבע לשקר שהרי 

   שלח בה יד:
. שלא שלח בעומדת על אבוסה

   כפל: בה יד שנו דחייב
. קודם שבועה אבל שלח בה יד

קנאה בתורת גזילה ושומר חנם 
אינו נעשה גנב אלא בטענת גנב 
וזה קודם שטען טענת גנב קנאה 
וקמה ליה ברשותיה שאם מתה 
ישלמנה ואשתכח דכי כפר 

   דידיה קא כפר:
או דלמא אפילו עומדת על 

. וכל שכן כי שלח אבוסה קאמר
בה יד דבהכי קאי קרא כדאמר 

   חייא בר יוסף: ר'
. ל''ג הטוען טענת אבידה ונשבע

   והודה:
   . מן הכפל:פטור

מ''ט לאו משום דקנה בשבועה 
. להתחייב באונסין ראשונה

כדרב ששת דאמר לעיל הכופר 
בפקדון נעשה עליו גזלן אפי' 
בלא שבועה והיכא דאשתבע כל 
שכן דכ''ע מודו אלמא כיון 
דקמה ליה ברשותיה כי כפר 

פר ולא מיחייב ליה דידיה קא כ
כפל וה''ה לשולח בה יד כיון 
דפשיטא לן בפ' המפקיד (ב''מ 
מא:) דקמה ליה ברשותיה תו 

   לא מיחייב עליה כפל:
. התם לאו משום דקמה ליה לא

ברשותיה הוא אלא הואיל ויצא 
שומר זה ידי בעלים בשבועה 
ראשונה שמבית דין ראשון 
נסתלק מידם ושבועה אחרונה 

הדיינים הוא  זו לאו שבועת
לחייבו כפל דכיון דנשבע 
בתחילה שוב לא היה מחויב 

   שבועה לבעלים:
. קודם כיון ששלח בה יד

   שבועה:
. ונקרב בעל ה''ק אם לא שלח

הבית וקיימא לן בהמפקיד (שם) 
דהאי ונקרב לשבועה הוא וכתיב 
בתריה ישלם שנים אם נמצא 

   רשע:
. מכל הדין הא שלח יד פטור

   הזה:
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יִעין אֹותוֹ  ּבִ בּועֹות ַמׁשְ לׁש ׁשְ ּה"  :ַוֲהלֹא ׁשָ י ּבָ ְעּתִ ׁשַ ּלא ּפָ בּוָעה ׁשֶ    ,"ׁשְ
ּה ָיד",  י ּבָ ַלְחּתִ ּלא ׁשָ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

ְרׁשּוִתי".  ֵאיָנּה ּבִ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ
ּה ָיד" ּדּוְמָיא  י ּבָ ַלְחּתִ ּלא ׁשָ בּוָעה ׁשֶ ְרׁשּוִתי", "ׁשְ ּדִ ַמאי ָלאו "ׁשְ ֵאיָנּה ּבִ   בּוָעה ׁשֶ

ְרׁשּוֵתיּה  ִאיֵתיּה ּבִ ָתא ּדְ ָיא ִמיּלְ ּלְ י ִמיּגַ ְרׁשּוִתי", ּכִ ֵאיָנּה ּבִ בּוָעה ׁשֶ יב,  - ַמה "ׁשְ   ַחּיָ
בּוָע  ּה ָיד"ַאף "ׁשְ י ּבָ ַלְחּתִ ּלא ׁשָ ָתא  -  ה ׁשֶ ָיא ִמיּלְ ּלְ י ִמיּגַ ּה ָיד ּדְ ּכִ ַלח ּבָ יב –ׁשָ    .ַחּיָ

  
ּה", ֵליּה  ָאַמר י ּבָ ְעּתִ ׁשַ ּלא ּפָ ּה ָיד" ּדּוְמָיא "ׁשֶ י ּבָ ַלְחּתִ ּלא ׁשָ בּוָעה ׁשֶ   : לֹא, "ׁשְ

ָתא  ָיא ִמיּלְ ּלְ י ִמיּגַ ה", ּכִ י ּבָ ְעּתִ ׁשַ ּלא ּפָ בּוָעה ׁשֶ ּה ּדְ ַמה "ׁשְ ע ּבָ ׁשַ ֶפל,  -ּפָ טּור ִמּכֶ   ּפָ
י ִמי ּה ָיד", ּכִ י ּבָ ַלְחּתִ ּלא ׁשָ בּוָעה ׁשֶ ָתא ַאף "ׁשְ ָיא ִמיּלְ ּלְ ּה ָיד ּדְ ּגַ ַלח ּבָ ֶפל - ׁשָ טּור ִמּכֶ    .ּפָ

  רש"י
. את שלש שבועות משביעין
   שומר חנם האומר נגנבה:

. בשמירתו שבועה שלא פשעתי
כשנגנבה דאי פשע בה חייב 

  דכתיב על כל דבר פשע:
. שבועה שלא שלחתי בה יד

ליהנות בה קודם לכן דאם שלח 
בה יד קמה ליה ברשותיה 
דנעשה גזלן עליה ומיחייב 

   באונסין וכ''ש בגניבה ואבידה:
דאיתיה  כי מגליא מילתא

. והוא גנב עליה ברשותיה
מחייב כפל דהיינו טוען טענת 

   גנב:
. אף שבועה שלא שלחתי בה יד

כי משתכח שקרן נמי חייב כפל 
   משום שבועה שאין ברשותו:

. כי מגליא מילתא דפשע בה
   ונגנבה:

. דהא אינו גנב פטור מכפל
   עליה:

אף שבועה דשלח בה יד כי 
מגליא מילתא דשלח בה יד 

. אפילו עדיין היא מכפל פטור
  אצלו:
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        קח, אקח, אקח, אקח, א    ––––    קז, בקז, בקז, בקז, ב .54
ֵעי  ר ָחָמאּבָ   : ָרִמי ּבַ

ֶפל  יבֹו ּכֶ   ּפֹוְטרֹו ִמן ַהחֹוֶמׁש,  -ָממֹון ַהְמַחּיְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֶפל  יְבּתֹו ּכֶ בּוָעה ַהְמַחּיַ   ּפֹוַטְרּתֹו ִמן ַהחֹוֶמׁש?  - ׁשְ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
  

ע,  ּבַ ב ְוִנׁשְ ּנָ ַען ַטֲעַנת ּגַ ּטָ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ע, ּבַ  ְוָחַזר ְוָטַען ַטֲעַנת ָאַבד ְוִנׁשְ

ְתַרְייָתא    קח,א ְייָתא, ְוהֹוָדה ַאּבַ ּמַ    ?ַמאי - ּוָבאּו ֵעִדים ַאּקַ
  

ֶפל ּפֹוְטרֹו ִמן ַהחֹוֶמׁש,  יְבּתֹו ּכֶ ֵויּה וְ ָממֹון ַהְמַחּיַ יב ֵליּה ִעיּלָ ֵפיָלאָהא ִאיַחּיַ    ,ּכְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֶפל ּפֹוַטְרּתֹו ִמן ַהחֹוֶמׁש,  יְבּתֹו ּכֶ בּוָעה ַהְמַחּיַ   ׁשְ
ְתַרְייָתא הֹוִאיל  בּוָעה ּבַ ֵפיָלאּדְ ְוָהא ׁשְ יָבא ֵליּה ּכְ א?  ,לֹא ָקא ְמַחּיְ יֵביּה חּוְמׁשָ ַחּיְ   ּתְ

  
  , ָרָבאָאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ּוק: "ֵה " "? ְוהּואָאַמר ְלֶאָחד ִמן ַהׁשּ ַנְבתָּ ּגָ י",  יָכן ׁשֹוִרי ׁשֶ ַנְבתִּ   אֹוֵמר: "לֹא ּגָ

יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן",  ּבִ   "ַמׁשְ
ָנבֹו  ּגְ לּוֵמי ֶכֶפל,  -ְוָהֵעִדים ְמִעיִדים אֹותֹו ׁשֶ ׁשְ ם תַּ ּלֵ   ְמׁשַ

ם -ְוִאם הֹוָדה ֵמַעְצמֹו  ם ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש ְוָאׁשָ ּלֵ   . "ְמׁשַ
ֵפיָלאְוָהא ָהָכא ֵע  יִבי ֵליּה ּכְ ְמַחּיְ    ,ִדים הּוא ּדִ

  ִאין,  - הֹוָדה ֵמַעְצמֹו 
  לֹא,  -ֲאָבל הֹוָדה ַאַחר ֵעִדים 

ךְ  ְעּתָ אי הֹוָדה ַאַחר ֵעִדים לֹא?  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ֶפל ּפֹוַטְרּתֹו ִמן ַהחֹוֶמׁש, ַאּמַ יְבּתֹו ּכֶ בּוָעה ַהְמַחּיַ   ׁשְ
בּוָעה ָלא ָקא  ִדי ָהא ׁשְ ֵפיָלאִמּכְ יָבא ֵליּה ּכְ א!  ,ִמיַחּיְ יֵביּה חּוְמׁשָ ַחּיְ   ּתְ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ ֶפל ּפֹוַטְרּתֹו ִמן ַהחֹוֶמׁש  :ֶאּלָ יבֹו ּכֶ   .ָממֹון ַהְמַחּיְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  
  
  

  רש"י
. דקיימא לן בעי רמי בר חמא

בפרק מרובה (לעיל דף סה:) 
ממון שאין משתלם בראש 
דאיכא כפל בהדיה אין מוסיף 
חומש ולעיל (דף קו.) נמי תנינן 
לה אם משבאו עדים הודה 
משלם תשלומי כפל ואשם אבל 
חומש לא מאן פטר ליה 

   מחומשא ממונא או שבועה:
. כלומר למאי נ''מ והיכי דמי

  כגון שטען טענת גנב כו':
. דכשנשבע היתה ובאו עדים

אצלו לחייב כפל והדר הודה 
   איהו אבתרייתא:

. מיחייב חומש אהך שבועה מאי
   בתרייתא או לא:

. עליה והא איחייב ליה כפילא
   דהאי ממון:

או דלמא שבועה המחייבתו 
. כגון כפל פוטרתו מן החומש

דה השתא אקמייתא אי הוה מו
אחר העדאת עדים הוה מיפטר 
מחומש אבל השתא 
דאבתרייתא אודי והך שבועה 
לא חייבתיה כפילא תחייביה 
חומשא והכא ליכא למימר יצא 
ידי בעלים בשבועה ראשונה דכי 
אמרינן ליה היכא דאתו סהדי 
אשבועה שניה דאמרינן 
אשבועת חנם לא מחייבי כפילא 

א לן אבל היכא דאודי עלה קיימ
לעיל (דף קו.) השביע עליו 
חמשה פעמים כו' דלענין חומש 
ואשם לא שני ליה בין שבועת 
עצמו לשבועת דיינין ובלבד 

   שיכפור ממון:
. שאין אמר לאחד מן השוק

   שומר על שורו:
. משום הודה משביעך אני

מעצמו דסיפא נקט אבל משום 
  כפל בלאו שבועה נמי מיחייב:
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        קח, אקח, אקח, אקח, א .55
ֵעי    : ָרִביָנאּבָ

ְבֵרי  ְתֵרי ּגַ    ?ַמאי –חֹוֶמׁש ּוְכֵפיָלא ּבִ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ב, כְּ  ּנָ ֵני ְבֵני ָאָדם ְוָטֲענּו ּבֹו ַטֲעַנת ּגַ ַסר ׁשֹורֹו ִלׁשְ ּמָ   גֹון ׁשֶ

ע ְוהֹוָדה,  ּבַ   ַחד ִנׁשְ
אּו ֵעִדים.  ע ְוּבָ ּבַ   ְוַחד ִנׁשְ

   ?ַמאי
  

ְבָרא ָקֵפיד ַרֲחָמָנא  :ִמי ָאְמִריַנן ַחד ּגַ א ּוְכֵפיָלאּדְ ּבְ ם חּוְמׁשָ ּלֵ    ,לֹא ְמׁשַ
ְבֵרי ְתֵרי ּגַ ֵפיָלא -   314ֲאָבל ּבִ ם ּכְ ּלֵ א ,ַהאי ְנׁשַ ם חּוְמׁשָ ּלֵ    .ְוַהאי ְנׁשַ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ֵויּה ַחד ָממֹוָנא ָקֵפיד ַרֲחָמָנא  א ּוְכֵפיָלאּדְ ִעּלָ ם ֲעָלּה חּוְמׁשָ ּלֵ   הּוא?  , ְוָהָכא ַנִמי ַחד ָממֹוָנאלֹא ְנׁשַ

  
יקוּ     .ּתֵ
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        קח, אקח, אקח, אקח, א .56
ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ

י  ֵרי חּוְמׁשֵ ְבָרא ּתְ ַחד ּגַ ֵפיֵלי ּבְ ֵרי ּכְ   ַמאי?  -  אֹו ּתְ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
  

ע ְוהֹוָדה.  ּבַ ע ְוהֹוָדה, ְוָחַזר ְוָטַען ַטֲעַנת ָאַבד ְוִנׁשְ ּבַ ַען ַטֲעַנת ָאַבד ְוִנׁשְ ּטָ   ׁשֶ
  

   ,ִאי ַנִמי
ע ּוָבאּו ֵעִדים, ְוָחַזר ְוָטַען ַט  ּבַ ב ְוִנׁשְ ּנָ ַען ַטֲעַנת ּגַ ּטָ גֹון ׁשֶ ע ּוָבאּו ֵעִדיםּכְ ּבַ ב ְוִנׁשְ ּנָ    .ֲעַנת ּגַ

  
   ?ַמאי

  
ְווֵני ָממֹוָנא ָקָאַמר ַרֲחָמָנא  :ִמי ָאְמִריַנן ֵרי ּגַ ֵוי ַחד ָממֹוָנאּדְ ּתְ מּו ִעיּלָ ּלְ ּתַ ְווָנא הּוא.  ,לֹא ִנׁשְ   ְוָהָכא ַחד ּגַ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֵרי ָממֹוָנא ָאַמר ַרֲחָמָנא  מוּ ּדְ ּתְ ּלְ ּתַ ֵרי ָממֹוָנא ִניְנהּו?  לֹא ִלׁשְ ֵוי ַחד ָממֹוָנא, ְוָהָכא ַנִמי ּתְ   ִעיּלָ
  

ַמע א ׁשְ   : ּתָ
   ָרָבאָאַמר ּדְ 

ָתיו יֵסף ָעָליו" 315"ַוֲחִמׁשִ
ָתה ֲחִמי - כד) ,(ויקרא ה  ה ְלֶקֶרן ַאַחתַהּתֹוָרה ִריּבְ ּיֹות ַהְרּבֵ    .ׁשִ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ
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ֶננּ   ר הּוא לֹו ִיּתְ ָתיו יֵֹסף ָעָליו ַלֲאׁשֶ רֹאׁשֹו ַוֲחִמׁשִ ם אֹתֹו ּבְ ּלַ ֶקר ְוׁשִ ֶ ַבע ָעָליו ַלׁשּ ָ ר ִיׁשּ ָמתוֹ אֹו ִמּכֹל ֲאׁשֶ יֹום ַאׁשְ   ּו ּבְ

  רש"י
רי כפילי בחד תרי חומשי או ת

   . הכי גרסינן:גברא מאי
. אם כפר וחזר וכפר לקרן אחת

   וה''ה לתרין כפילי:
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        בבבב----קח, אקח, אקח, אקח, א .57
ָעִלים  ָבעּוהּו ּבְ ם, וְ ּתְ יּלֵ ע, ְוׁשִ ּבַ ֹוֵמר ְוִנׁשְ בַלׁשּ ּנָ ר ַהּגַ ֶפל ְלִמי?  -  הּוּכַ   ּכֶ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

דֹון ּקָ     .ְלַבַעל ַהּפִ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
דֹון ֶאְצלֹו.  ּקָ ַהּפִ   ְלִמי ׁשֶ

  
ֵיי" דֹון :ָאַמר ַאּבַ ּקָ בּוָעה ָלא ַמְקֵני ֵליּה  -" ְלַבַעל ַהּפִ ׁשְ ַאְטַרֵחיּה ּבִ יָון ּדְ ֵפיָלא.  ּכֵ   ּכְ
  
דֹון ֶאְצלוֹ  :ָאַמר ָרָבא" ּקָ ַהּפִ יָון  - " ְלִמי ׁשֶ ֵפיָלא. ּדְ ּכֵ ם ַמְקֵני ֵליּה ּכְ יּלֵ   ׁשִ
  

ַמְתִניִתין,  ִדּיּוָקא ּדְ ְלִגי ּבְ   ְוָקא ִמיּפַ
ְתַנן    :ּדִ

ִלים" ֵהָמה אֹו ּכֵ ְפִקיד ֵאֶצל ֲחֵבירֹו ּבְ    ,ַהּמַ
ָאְבדּו,    ְוִנְגְנבּו אֹו ׁשֶ

ם יּלֵ ַבע,  ׁשִ ָ   ְולֹא ָרָצה ִליׁשּ
ע ְויֹוֵצא,  ּבָ ם ִנׁשְ ֲהֵרי ָאְמרּו ׁשֹוֵמר ִחּנָ   ׁשֶ

ב  ּנָ לּוֵמי ֶכֶפל,  - ִנְמָצא ַהּגַ ׁשְ ם תַּ ּלֵ   ְמׁשַ
ה,  -ָמַכר וּ ָטַבח  ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ ם תַּ ּלֵ   ְמׁשַ

ם?  ּלֵ   ְלִמי הּוא ְמׁשַ
דֹון ֶאְצלֹו.  ּקָ ַהּפִ   ְלִמי ׁשֶ

  

ּבַ  ב ִנׁשְ ּנָ ם, ְוִנְמָצא ַהּגַ ּלֵ לּוֵמי ֶכֶפל,  -ע ְולֹא ָרָצה ְלׁשַ ׁשְ ם תַּ ּלֵ   ְמׁשַ
ה,  -ָטַבח ּוָמַכר  ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ ם תַּ ּלֵ   ְמׁשַ

ם?  ּלֵ   ְלִמי הּוא ְמׁשַ
דֹון ּקָ   . (בבא מציעא לג:) "ְלַבַעל ַהּפִ

א,  ֵייק ֵמֵריׁשָ ֵיי ּדָ   ַאּבַ
י ֵייק ִמּסֵ    .ָפאָרָבא ּדָ

  
א" ֵייק ֵמֵריׁשָ ֵיי ּדָ   , "ַאּבַ

ָקָתֵני ַבע": ּדְ ָ ם ְולֹא ָרָצה ִליׁשּ יּלֵ   . ... " ׁשִ
ַבע,  ּדְ ַטֲעָמא  ָ   לֹא ָרָצה ִליׁשּ

ע   קח,ב ּבַ דֹון.  ,ָהא ִנׁשְ ּקָ ם? ְלַבַעל ַהּפִ ּלֵ ם, ְלִמי ְמׁשַ יּלֵ ִ ׁשּ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
  
יָפא" יק ִמּסֵ ּיֵ   ",ָרָבא ּדִ
ע וְ " ּבַ םִנׁשְ ּלֵ   , "לֹא ָרָצה ְלׁשַ

ם, ּדְ ַטֲעָמא  ּלֵ   לֹא ָרָצה ְלׁשַ
ם יּלֵ דֹון ֶאְצלֹו.  ,ָהא ׁשִ ּקָ ַהּפִ ם? ְלִמי ׁשֶ ּלֵ ע, ְלִמי ְמׁשַ ּבַ ׁשְ ּנִ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

  
ָיא ֵסיָפא!  ֵיי ַקׁשְ   ְלַאּבַ

  
ֵיי ךְ ָאַמר לָ     :ַאּבַ

ם קֹוֶדם ַה  ּלֵ ע, ְולֹא ָרָצה ְלׁשַ ּבַ דֹון. ָהִכי ָקָתֵני: ִנׁשְ ּקָ בּוָעה, ְלַבַעל ַהּפִ ְ א ְלַאַחר ַהׁשּ בּוָעה ֶאּלָ ְ   ׁשּ
  

א ָיא ֵריׁשָ   !ְלָרָבא ַקׁשְ
  

   :ָרָבא ךְ ָאַמר לָ 
דֹון ֶאְצלֹו. ּקָ ַהּפִ ם? ְלִמי ׁשֶ ּלֵ ם, ְלִמי ְמׁשַ יּלֵ א ׁשִ בּוָעתֹו ֶאּלָ ׁשְ ם, ְולֹא ָרָצה ַלֲעמֹוד ּבִ יּלֵ     ָהִכי ָקָתֵני: ׁשִ

  רש"י
תבעוהו בעלים לשומר חנם 

. שנגנבה ונפטר ואח''כ ונשבע
   שילם לפנים משורת הדין:

. שומר לבעלים כיון דאטרחיה
עד שהביאוהו לבית דין ונשבע 
אע''ג דהדר שילם לא מקנו ליה 

ר כפילא בשעת בעלים לשומ
   תשלומים:

. ויכול היה שהרי אמרו וכו'
  ליפטר בשבועה:

. כיון הא נשבע אע''פ ששילם
דאטרחיה בשבועה למי משלם 
גנב כפל לבעל הפקדון כטעמיה 

  דאביי דלעיל:
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        קח, בקח, בקח, בקח, ב .58
ָבעּוה ב, ּתְ ּנָ ר ַהּגַ ע, ְוהּוּכַ ּבַ ֹוֵמר, ְוִנׁשְ ָעִלים ַלׁשּ   ּו ּבְ

ָבעֹו ׁשֹוֵמר ְוהֹוָדה    ,ּתְ
ָעִלים ְוָכַפר, ְוֵהִביאּו ֵעִדים,  ָבעּוהּו ּבְ   ּתְ

הֹוָדַאת ׁשֹוֵמר?  ב ּבְ ּנָ   ִמי ִנְפָטר ַהּגַ
הֹוָדַאת ׁשֹוֵמר?  ב ּבְ ּנָ   אֹו לֹא ִנְפָטר ַהּגַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֱאֶמ  עִאם ּבֶ ּבַ הֹוָדַאת ׁשֹוֵמר,  -  ת ִנׁשְ ב ּבְ ּנָ   ִנְפָטר ַהּגַ
ע ּבַ ֶקר ִנׁשְ ׁשֶ הֹוָדַאת ׁשֹוֵמר.  -  ִאם ּבְ ב ּבְ ּנָ   לֹא ִנְפָטר ַהּגַ

  
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
יחּוהּו  ֶקר ְולֹא ִהּנִ ׁשֶ ַבע ּבְ ָ   ַמהּו?  - ָעַמד ִליׁשּ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
ֲהָנא   ַמְתֵני ָהִכי. ַרב ּכָ

   
   :ְתֵניַמ  ַרב ַטְביּוֵמי

  
ֵעי    : ָרָבאּבָ

ֶקר ֶ ע ַלׁשּ ּבַ    ?ַמהוּ  – ִנׁשְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

ב,  ּנָ ר ַהּגַ ם, ְוהּוּכַ יּלֵ ֹוֵמר ְוׁשִ ָעִלים ַלׁשּ ָבעּוהּו ּבְ   ּתְ
ָעִלים ְוהֹוָדה ָבעּוהּו ּבְ    ,ּתְ

ָבעֹו ׁשֹוֵמר ְוָכַפר, ְוֵהִביא ֵעִדים,    ּתְ
ָעִלים, אֹו לֹ  הֹוָדַאת ּבְ ב ּבְ ּנָ   א? ִנְפָטר ּגַ

  
יְקתּו ְלכּו ֵמָהָכא,  :ִמי ָאְמִריַנן ּלֵ ֵמי ִאְסּתַ ְקִליתּו ְלכּו ּדְ ׁשָ יָון ּדְ ָעִלים: ַאּתּון ּכֵ   ָמֵצי ָאַמר ֵליּה ׁשֹוֵמר ַלּבְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָתא, ֲאַנן ַנִמי ָעְבִדיַנן ְלָך,   ָמֵצי ָאְמִרי ֵליּה:  ַאּתְ ָעְבַדּתְ ָלן ִמיּלְ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
יָדְך? ָטְרִח  קֹול ַאּתְ ּדִ יָדן, ּוׁשְ ֵקְלָנא ֲאַנן ּדִ ָבא, ׁשָ ּנָ ַתר ּגַ   יַנן ּבָ

  
יקוּ     .ּתֵ

   
  

  רש"י
. מן הכפל כשאר מי נפטר הגנב

   מודה בקנס:
   . שהודה לשומר:בהודאה

. דכיון דנשבע שומר או לא נפטר
ה נסתלק ושוב אינה תחיל

   בשמירתו ולא הויא הודאה:
. השומר שטען אם באמת נשבע

   נגנבה באונס ונמצא כן:
. נפטר הגנב בהודאת שומר

דכיון דנאמן הוא אנן סהדי דאי 
הוה משתכחא בהמה ניחא ליה 
למריה דתיהוי בידיה דהאיך 
הלכך על שומר זה לחזר אחריה 
ותביעתו תביעה והודאת גנב 

   הודאה:
. שטוען מת או נשבע לשקר ואם

נשבר או נשבה או נגנבה באונס 
ובא ומצא שאינו כן דכיון 
דמגליא מילתא דשקרן הוה אנן 
סהדי דלא ניחא ליה למרה 
דליהוי תו שומר עלה ותביעתו 

   אינה תביעה:
. מדלא נשבע ולא הניחוהו מאי

נאמן הוא עדיין לבעלים או 
דלמא כיון דעמד לישבע תו לא 

   בעלים:מהימני ליה 
. מי אמרינן נשבע לשקר מהו

אכתי עליה רמיא דכיון דלשקר 
נשבע סופו להתחרט ולשלם 

   הלכך תביעתו תביעה או לא:
. אית דגרס אם באמת נשבע

דלא פשע לא נפטר הגנב דכיון 
דבאמת נשבע אפטר ליה שומר 
ותו לא רמיא עליה למתבעיה 
לגנב ואם לשקר נשבע כגון 

ומר דפשע נפטר הגנב בהודאת ש
דאכתי עליה רמיא לשלומי 
וראשון שמעתי ועיקר הוא. 
דהכא איכא לאקשויי א''כ מאי 
בעי רבא עמד לישבע לשקר ולא 
הניחוהו מהו השתא נשבע ממש 
דאסתלק ליה מבי דינא דתו לא 
רמיא עליה לא שבועה ולא 
פרעון עד שיבאו עדים שפשע 
אמרינן דנפטר הגנב דאכתי 
אשומר רמיא למתבעיה כל שכן 
היכא דלא נשבע דעליה רמיא 

   לשלומי:
. טובה את עבדת לן מילתא

ששילמת לפנים משורת הדין 
הלכך על דידן נמי רמיא למיעבד 
מילתא דטיבותא לאהדורי בתר 
גנבא ולמתבעיה ותביעתן 

  תביעה:
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        קח, ב קח, ב קח, ב קח, ב  .59
ַמר    :ִאּתְ
אֹוֶנס, ִנְגְנָבה  בּבְ ּנָ ר ַהּגַ    :ְוהּוּכַ
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ם הּוא  ה ִעּמוֹ     -ִאם ׁשֹוֵמר ִחּנָ ין,  ָרָצה עֹוׂשֶ   ּדִ
ע.  ּבָ   ָרָצה ִנׁשְ

ָכר הּוא וִאם ׁשֹוֵמ  ע - ר ׂשָ ּבָ ין, ְוֵאינֹו ִנׁשְ ה ִעּמֹו ּדִ    .עֹוׂשֶ
  ָאַמר:  ָרָבא

ע.  - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ּבָ ין ְוֵאינֹו ִנׁשְ ה ִעּמֹו ּדִ   עֹוׂשֶ
  

ִליָגא  ר ָאִבין? ַאּדְ ֵליָמא, ּפְ   ַרב הּוָנא ּבַ
  

ַלח ּדְ  ר ָאִביןׁשָ   : ַרב הּוָנא ּבַ
ר ַה  אֹוֶנס ְוהּוּכַ ב, ִנְגְנָבה ּבְ ּנָ   ּגַ

ם הּוא  ין,    -ִאם ׁשֹוֵמר ִחּנָ ה ִעּמֹו ּדִ   ָרָצה עֹוׂשֶ
ע,  ּבָ   ָרָצה ִנׁשְ

ָכר הּוא  ה  - ְוִאם ׁשֹוֵמר ׂשָ עעֹוׂשֶ ּבָ ין ְוֵאינֹו ִנׁשְ    .ִעּמֹו ּדִ
  

  ָרָבא:  ךְ ָאַמר לָ 
ַמאי ָעְסִקיַנן ע.  :ָהָכא ּבְ ּבַ ַדם ְוִנׁשְ ּקָ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
ה ִע "ְוָהא  עָרָצה עֹוׂשֶ ּבָ ין, ָרָצה ִנׁשְ    !ָקָאַמר "ּמֹו ּדִ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

בּוָעתֹו,  ׁשְ ם עֹוֵמד ּבִ   ָרָצה ׁשֹוֵמר ִחּנָ
ין.  ה ִעּמֹו ּדִ   ָרָצה עֹוׂשֶ

  
ה זּוִטי ֵעי ָלּה ָהִכי ַרּבָ    :ּבָ

יָעה, ַמהּו?  ְפׁשִ ֵבית הׁשֹוֵמר, ּוֵמָתה ּבִ ב ּבְ ּנָ אֹוֶנס, ְוֶהֱחִזיר ּגַ   ִנְגְנָבה ּבְ
יָון  :ָאְמִריַנן ִמי ִמיָרתֹו. ּדְ ּכֵ ְלָיא ֵליּה ׁשְ אֹוֶנס ּכַ   ִנְגְנָבה ּבְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ִמיָרתֹו?  ָהְדָרה ָהְדָרה ִלׁשְ יָון ּדְ   ּכֵ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

  רש"י
. בלסטים מזויין נגנבה באונס

דשומר שכר פטור בו ואח''כ 
הוכר הגנב ויכול לכופו ולהוציא 

   ידו:מ
. והבעלים יפרעו מן רצה נשבע

   הגנב:
. משלם לבעלים עושה עמו דין

   והוא יפרע מן הגנב:
. אע''ג ואם שומר שכר הוא

דפטור בלסטים מזויין הכא 
הואיל והוכר הגנב ולא יפסיד 
כלום עליו לטרוח אחריה לפיכך 
הוא ישלם לבעלים ויחזור ויפרע 

   מן הגנב:
. ישלם דמצוה עושה עמו דין

   ו לחזר אחר האבידה:עלי
. דרבא אדרב הונא לימא פליגא

   בר אבין:
. קודם כגון שקדם ונשבע

  שהוכר הגנב:
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            קט, בקט, בקט, בקט, ב    ––––    קח, בקח, בקח, בקח, ב .60
ָנה             ִמׁשְ

ְקדֹוִני"? ָאַמר לוֹ  יֲעָך ֲאִני"ָאַבד",  :"ֵהיָכן ּפִ ּבִ   ", ְוָאַמר: "ָאֵמן", "ַמׁשְ
ֲאָכלוֹ ָהֵעִדים ְמִעיִדים אֹותֹו וְ  ם ֶקֶרן - ׁשֶ ּלֵ   .ְמׁשַ

ם ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש וְ  - הֹוָדה ֵמַעְצמֹו  ּלֵ ם. ְמׁשַ   ָאׁשָ
  

יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן",  ּבִ ְקדֹוִני"? ָאַמר לֹו: "ִנְגַנב", "ַמׁשְ   "ֵהיָכן ּפִ
ָנבֹו  ּגְ ׁשְ  -ְוָהֵעִדים ְמִעיִדים אֹותֹו ׁשֶ ם תַּ ּלֵ   . לּוֵמי ֶכֶפלְמׁשַ

ם.  - הֹוָדה ֵמַעְצמֹו  ם ֶקֶרן חֹוֶמׁש ְוָאׁשָ ּלֵ   ְמׁשַ
  

ע לֹו, ּוֵמת ּבַ    :ַהּגֹוֵזל ֶאת ָאִביו ְוִנׁשְ
ם ְלָבָניו אֹו ְלֶאָחיו,  ם ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש ְוָאׁשָ ּלֵ   ֲהֵרי ֶזה ְמׁשַ

ֵאין לֹו  ִאין וְ  -ְוִאם ֵאינֹו רֹוֶצה, אֹו ׁשֶ   ִנְפָרִעים. לֶֹוה ּוַבֲעֵלי חֹוב ּבָ
  

י"ָהאֹוֵמר ִלְבנֹו: "קֹוָנם ִאי  ּלִ ֶ ה ֶנֱהֶנה ִמׁשּ ּנּו.   -ִאם ֵמת , ַאתָּ   ִיָרׁשֶ
יו ּוְבמֹותוֹ                         קט,א ַחּיָ ּנּו, ְוַיֲחִזיר ְלָבָניו אֹו ְלֶאָחיו,  - ִאם ֵמת  ,ּבְ   לֹא ִייָרׁשֶ

ִאים ְוִנְפָרִע  -ְוִאם ֵאין לֹו    ים.  לֶֹוה ּוַבֲעֵלי חֹוב ּבָ
   

ָמָרא    ּגְ

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ל ְצָדָקה.    ֲאִפיּלּו ְלַאְרָנִקי ׁשֶ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ּיֹ ֶזל ָאִבי"ְוָצִריְך ׁשֶ   .אַמר: "ֶזה ּגֶ
  
  

יּה!  אי? ִנְמֲחֵליּה ְלַנְפׁשֵ   ַאּמַ
ַנן    :ִמי לֹא ּתְ

ֶרן ְולֹא ָמַחל לֹו ַעל ַהחֹוֶמׁש "   ? קמא קג.)(בבא  ..."ָמַחל לֹו ַעל ַהּקֶ
ר ְמִחיָלה הּוא!  :ַאְלָמא   ּבַ

  
י  ָאַמר   , יֹוָחָנןַרּבִ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י  - ָהא  ִליִלי, ַרּבִ   יֹוֵסי ַהּגְ
י  - ָהא     .ֲעִקיָבאַרּבִ

  

ַתְנָיא    :ּדְ
ם""ְוִאם ֵאין ָלִאיׁש ּגֹ" יב ָהָאׁשָ    – (במדבר ה, ח) 316ֵאל ְלָהׁשִ

ֵאין ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ    !לֹו ּגֹוֲאִלים? ְוִכי ֵיׁש ָאָדם ּבְ
ר.  תּוב ְמַדּבֵ ר ַהּכָ ֶגֶזל ַהּגֵ א ּבְ   ֶאּלָ

ע לֹו,  ּבַ ר ְוִנׁשְ ַזל ַהּגֵ ּגָ   ֲהֵרי ׁשֶ
ַלִים,  מֹו ִלירּוׁשָ ְסּפֹו ֲאׁשָ ר, ְוָהָיה ַמֲעֶלה ּכַ ת ַהּגֵ ּמֵ ַמע ׁשֶ   ְוׁשָ

ִמְלֶוה, וְ  ר, ּוְזָקפֹו ָעָליו ּבְ אֹותֹו ַהּגֵ ה -ֵמת ּוָפַגע ּבְ ָידוֹ  ָזָכה ַהּלָ ּבְ ֶ ַמה ׁשּ    ,ּבְ
ְבֵרי י  ּדִ ִליִליַרּבִ    .יֹוֵסי ַהּגְ
י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ

ַחת ָידוֹ  ֵזילֹו ִמתַּ ּיֹוִציא ּגְ ָנה ַעד ׁשֶ ּקָ   . "ֵאין לֹו תַּ
י לְ  ִליִליַרּבִ ָנא ַלֲאֵחִרים :יֹוֵסי ַהּגְ יּה, ָלא ׁשְ ָנא ְלַנְפׁשֵ   ָמֵצי ָמֵחיל,  - ָלא ׁשְ

י ּולְ  יּה  :יָבאֲעִק ַרּבִ ָנא ְלַנְפׁשֵ ָנא ַלֲאֵחִרים ְולֹא ׁשְ   ָלא ָמֵצי ָמֵחיל.  -לֹא ׁשְ
י ּולְ  ין ַרּבִ ִמְלֶוה. ּדַ יֹוֵסי, הּוא ַהּדִ   ֲאִפיּלּו לֹא ְזָקפֹו ּבְ

ָקָתֵני ִמְלֶוה" :ְוַהאי ּדְ י ּדְ חֹו ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ  - "ְזָקפֹו ָעָליו ּבְ   ֲעִקיָבא, ַרּבִ
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ם ַהּמוּ   ם ֵאָליו ָהָאׁשָ יב ָהָאׁשָ ב ַלהְוִאם ֵאין ָלִאיׁש ּגֵֹאל ְלָהׁשִ ר ּבֹו ָעָליו 'ׁשָ ר ְיַכּפֶ ִרים ֲאׁשֶ ּפֻ ַבד ֵאיל ַהּכִ   ַלּכֵֹהן ִמּלְ

  רש"י
  מתני' 

. דאין חומש ואשם אלא אם משלם קרן
הודה דכתיב בגזל הגר בפרשת נשא 

   והתוודה:
. ואחר מיתת האב ואחר כך מת אביו

   הודה:
. של הרי זה משלם קרן וחומש לבניו

לאחיו של אביו אם אין לו בנים אביו או 
ואף על גב דנפלה ירושה קמיה דהאיך 
בעי למעבד השבה ואין מעכב אפילו 

   כנגד חלקו:
. נכסים כל כך שיכול לוותר על אין לו

   חלקו או שאין רוצה להפסיד חלקו:
. מאחרים ומשיב לאחיו לקיים לוה

   מצות השבה:
. מן ההשבה ובעלי החוב באין ונפרעין

כגון אם היו שנים אחין והוא את חלקו 
שלישי נפרעים בעלי חובים מן (ההשבה 

  שליש החוב) והשאר יגבו ממנו: 
   . אם מת לא ירשנו:בחייו ובמותו

. מה יאכל לוה ואוכל ובעלי ואם אין לו
   חוב באין ונפרעין מן הירושה את חלקו:

  
  גמ' 

. אם אינו מוצא ואפי' לארנקי של צדקה
תן אותה לארנקי יורש לאביו למי ישיב י

   של צדקה ולא יעכבנו בידו:
. כשהוא משיב לארנקי וצריך שיאמר

   של צדקה זה גזל אבא:
. היכא דאין יורש ונמחליה לנפשיה

   אלא הוא וכולה שלו:
. ולא מי לא תנן מחל לו על הקרן

מקיימא מצות השבה אלמא למיפק ידי 
גזילה בעינן והא נפקא ליה במחילה 

ה קמיה נפלה נפק הכא נמי כיון דירוש
   ליה מידי גזילה:
. זה קרן של גזילה להשיב האשם

   כדתניא לקמן בפרקין (דף קי.):
   . יורש:גואל

וכי יש לך אדם בישראל שאין לו 
. אם אין לו בן או בת או אח יש גואלים

לו קרוב עד יעקב אבינו הקרוב קרוב 
   יורש:

. ונשבע לשקר דכתיב אלא בגזל הגר
   למעול מעל בה':

. והיה מעלה כספו ואשמו לירושלים
לכהנים כדכתיב האשם המושב לה' 
לכהן ואמרינן לקמן בשמעתין אשם זה 

   קרן:
. גר במלוה נפק ליה מתורת וזקפו עליו

גזילה ולכי מיית גר הוה ליה האי 
   מוחזק וזכה מן ההפקר:

. כגון הכא דמחיל ליה לא שנא לנפשיה
האי גברא גזל הגר לנפשיה וה''ה גוזל 
את אביו ונשבע לו ומת אביו דמחיל 

   לנפשיה:
. נגזל לגוזל מצי מחיל ול''ש לאחרים

ומתני' דקתני מחל לו על הקרן רבי יוסי 
הגלילי היא ואשמעינן לאחרים וה''ה 
לנפשיה היכא דנפק מידי גזילה כגון 
יורש או גזל הגר וקס''ד האי זקפו לאו 

   דוקא כדמפרש ואזיל:
ומתני' דקתני . לר' עקיבא לא שנא כו'

משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו ר' 
עקיבא היא ולאשמועינן לנפשיה דלא 
מצי מחיל וה''ה לאחרים דאפילו מחיל 

   ליה נגזל גופיה לאו מחילה היא:
. הלכך יורש את ה''ה אפי' לא זקפן

אביו נמי אע''ג דלא זקפו עליו במלוה 
ולא יצא מתורת גזילה בחיי אביו כיון 

פלו נכסים לפניו מחיל דמת אביו ונ
לנפשיה ולקמן (ע''ב) פריך א''כ גזל הגר 

  דנפיק לכהנים היכי משכחת לה:
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ַחת ָידֹו.  ֲאִפיּלּו ְזָקָפןּדַ  ֵזיָלה ִמּתַ ּיֹוִציא ּגְ ָנה ַעד ׁשֶ ּקָ ִמְלֶוה, ֵאין לֹו ּתַ   ָעָליו ּבְ
  

תַמְתִקיף ָלּה  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
י לְ  ,ִאי ָהִכי יּה ַרּבִ ְמִעיַנן ְלַנְפׁשֵ ִליִלי ַלׁשְ ן ַלֲאֵחִריםוְ יֹוֵסי ַהּגְ ּכֵ ל ׁשֶ   , !ּכָ

י לְ  ָלא ַרּבִ ְמִעיַנן ַלֲאֵחִרים ּדְ ָלא ָמֵצי ָמֵחיל! ֲעִקיָבא ַלׁשְ יּה ּדְ ן ְלַנְפׁשֵ ּכֵ ל ׁשֶ   ָמֵצי ָמֵחיל, ְוּכָ
  

א ָאַמר  תֶאּלָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
י  -ָהא ְוָהא  ִליִלי, ַרּבִ   יֹוֵסי ַהּגְ

י ָקָאַמר  י ּכִ ָמֵצי ָמֵחיל ַלֲאֵחִרים, ַרּבִ ִליִלי ּדְ   יֹוֵסי ַהּגְ
יּה לֹא ָמֵצי ָמֵחיל.    ֲאָבל ְלַנְפׁשֵ

אי  א ַאּמַ ָידוֹ זָ "ֶאּלָ ּבְ ֶ ַמה ׁשּ ה ּבְ   ? "ָכה ַהּלָ
ּום  ִמְלֶוה. ּדִ ִמׁשּ   ְזָקָפן ָעָליו ּבְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

י ָאַמר י  ָהא ְוָהא ּכִ יּה, ּדְ ֲעִקיָבא ַרּבִ   לֹא ָמֵצי ָמֵחיל ְלַנְפׁשֵ
  .ָמֵצי ָמֵחיל - ֲאָבל ַלֲאֵחִרים 

  
ָלל    קט,ב י ּדְ ִמּכְ ִליִלי ָסַברַרּבִ יּה ַנִמי ָמֵצי ָמֵחילֲאִפיּלּו  :יֹוֵסי ַהּגְ     .ְלַנְפׁשֵ

א ָקָאַמר ַרֲחָמָנא ְנִתיָנה ַלכֹ  ,ֶאּלָ ר ּדְ ֶזל ַהּגֵ ַחּתְ ָלּה?!  ,ֲהִניםּגֶ ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ר, ְוהֹוָדה ְלַאַחר ִמיָתה,  ע לֹו, ּוֵמת ַהּגֵ ּבַ ר ְוִנׁשְ ַזל ֶאת ַהּגֵ ּגָ ׁשֶ   ּכְ
ְב  אֹוֵדי ּדִ ָנא ּדְ ם ּוְנָתנֹו ַלּכֹ  -ִעיּדָ ֵ   .ֲהִניםְקָנאֹו ַהׁשּ

  
  
  

  רש"י
. דבלא זקפו נמי קאמר ר' א''ה

יוסי לנפשיה מצי מחיל מתני' 
דמחל לו על הקרן דאמרת ר' 
יוסי היא כיון דאמר לנפשיה 
מצי מחיל לשמעי' ביורש את 
אביו דמחיל לנפשיה וליתני 

ולוקמה כר' יוסי וכ''ש  פטור
דנגזל גופיה לגזלן מצי מחיל 
וגבי מחל לו על הקרן דאוקמיה 
כר' יוסי ליתני אינה מחילה 
ולוקמה כרבי עקיבא דלשמעינן 
מתני' לרבי עקיבא דלאחרים 
לא מצי מחיל ומהתם שמעינן 
שפיר דכל שכן לנפשיה דזקפו 
במלוה היינו אחרים וקאמר ר' 
 עקיבא דלא מצי מחיל אבל

השתא דאשמועינן לאחרים 
הויא מחילה ולנפשיה לא הויא 
מחילה איכא למימר דדוקא 
קתני וחד תנא הוא רישא 

   דמתני' וסיפא:
. הא דאמר הא והא ר' יוסי

בזקפו במלוה דכיון דאפקה גר 
גופיה דהוה נגזל מתורת גזילה 
דהוי כמוחל לאחרים הוי 
מחילה ולכי מיית קנייה האי 

דמתני'  הלכך מחל לו על הקרן
ר' יוסי היא דאי לרבי עקיבא 
בעי השבה משלו כדקתני אין לו 
תקנה עד שיוציא גזילה וסיפא 
נמי רבי יוסי היא דמודי רבי 
יוסי לנפשיה דלא מצי מחיל 
כיון דלא אפקיה נגזל מתורת 

   גזילה:
. רבא אמר הא והא רבי עקיבא

דלרבי יוסי לנפשיה נמי מצי 
מחיל דזקפו לאו דוקא וכי אמר 
רבי עקיבא דלא מצי מחיל 
לנפשיה הוא דקאמר דאע''ג דגר 
זקפו כיון דלא מחיל מחילה 
גמורה לא נפקא ליה מתורת 
גזילה אבל נגזל לגזלן מודה ר' 

  עקיבא דמחיל:
מכלל דרבי יוסי הגלילי סבר 

. אפי' לא מצי מחיל לנפשיה
  זקפו לרבא פרכינן:

. הקב''ה כדכתיב קנאו השם
   המושב לה' לכהן:

. אבל השם ונתנו לכהנים קנאו
הודה בחיי הגר נעשה אצלו 
כמלוה וכי מיית גר מחיל 

   לנפשיה:
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        , ב , ב , ב , ב קטקטקטקט .61
ֵעי    : ָרִביָנאּבָ

ֶזל ַה  ּיֹוֶרתּגֶ    ?ַמהוּ  – ּגִ
  

317"ִאיׁש"
  ָאַמר ַרֲחָמָנא,  (במדבר ה, ח) 
ה,  ָ   ְולֹא ִאׁשּ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ְקָרא הּוא?    אֹוְרֵחיּה ּדִ

  
   :ָרִביָנאלְ  ןַרב ַאֲהרֹ ָאַמר ֵליּה 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ִין?  - "ִאיׁש"" ה ִמּנַ ָ א ִאיׁש, ִאׁשּ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ ב"ּכְ ַנִים,  - (במדבר ה, ח) "ַהּמּוׁשָ אן ׁשְ   ֲהֵרי ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ   ? "ִאיׁש" :ִאם ּכֵ

ה ָצִריְך ַלֲחזֹור ַאֲחָריו ִאם ֵיׁש לֹו ּגֹוֲאִלים     ,ִאם ָלאוִאיׁש ַאתָּ
ה ָצִריְך ַלֲחזֹור ַאֲחָריו,  -ָקָטן    ִאי ַאתָּ

ֵאין לֹו ּגֹוֲאִלין ָידּוַע ׁשֶ    ."ּבְ
   

  

                                                           
317
ב ַלה  ם ַהּמּוׁשָ ם ֵאָליו ָהָאׁשָ יב ָהָאׁשָ ר ּבֹו ָעָליו 'ְוִאם ֵאין ָלִאיׁש ּגֵֹאל ְלָהׁשִ ר ְיַכּפֶ ִרים ֲאׁשֶ ּפֻ ַבד ֵאיל ַהּכִ   ַלּכֵֹהן ִמּלְ

  רש"י
. שגזל אותה ונשבע גזל הגיורת

   והודה לאחר מיתה:
. מי נפיק לכהנים או זכה מהו

   בה איהו:
. אם אין איש אמר רחמנא

   לאיש גואל:
. תרי השבות הרי כאן שנים

כתיב להשיב המושב. לישנא 
ינא תרי אשמות כתיבי אחר

   להשיב האשם האשם המושב:
. ולשאול צריכין לחזור אחריו

אם יש לו בנים קודם שתתנהו 
   לכהן:

. שאין איש בידוע שאין לו קטן
בנים יתנהו לכהנים ומהכא 
נפקא לן דקטן לאו בר אולודי 
הוא בסנהדרין בבן סורר ומורה 

   (דף סט.):
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  רש"י
   להתכפר בו: . שהוא באלכהן שבאותו משמר

. משמע למי שזה ניתן זה ניתן ואיל הכפורים אין יכול להקריב אלא כהן שבאותו משמר כדכתיב (דברים יח) לבד ממכריו על כשהוא אומר מלבד איל הכפורים
   האבות אני בשבתי ואתה בשבתך:

   . את הגר וכשהגיע משמר שלו בא והודה לאחר מיתת הגר:הרי שהיה כהן גוזל
   אם היה ישראל מביא גזל הגר במשמר זה הריני נוטל חלקי עם אחיי הכהנים בני המשמר: .בשל אחרים

   . שאטול את הכל:בשל עצמי לא כ''ש
. כגון כהן שהתנדב קרבן דאמרינן לקמן בשמעתין כהן בא ומקריב קרבנותיו בכל שעה שירצה ובשרה ועורה שלו דכתיב ואיש את מה דבר שאין לו חלק בו

   ו נמצא שאין לבני משמר חלק בו:קדשיו לו יהי
   . שאם נתנה לכהן אחר של אותו משמר שוב אין יכול להוציאו מידו שנאמר ואיש אשר יתן לכהן לו יהיה:משנכנס לרשותו אין אחר יכול כו'

   לו חלק בו: . שכיון שבא ישראל והביא גזל הגר למשמר זה אע''פ שנתנו לאחד מאחיו ישדבר שיש לו חלק בו עד שלא נכנס ברשותו
   . מה דבר (שלא נכנס ברשותו) כגון תרומות ומעשרות מפי עוקר הרים:ל''א

   . לפיכך משנתנו לך מי יעכב עליך:כך אין לאחרים חלק בו
   . הגר שהוא לכל בני משמר וכולם תובעין:תאמר בגזל

שירצה ובשרה ועורה שלו והכא נמי האי איל אשם קרבנות דכהן הוא וזכי  . ונפקא לן לקמן מיניה שכהן מקריב קרבנותיו בכל עתוהכתיב ואיש את קדשיו [וגו']
   ביה וכיון דמקריב ליה וזכי ביה גזל נמי דידיה הוא כדאמרינן מלבד איל הכפורים למי שזה ניתן זה ניתן:

   . דאין ראוי להקריב איל האשם:בכהן טמא
א לן בזבחים (דף צח:) דאין טמא חולק בקדשי המקדש ואפילו בעורות וגזל הגר נמי קדשי . היכי מצי למימר דבר שיש לו חלק בו והא קיימאי [בכהן] טמא

   המקדש הוא:
   . לעולם בכהן טהור והאי דמוציאין מידו משום דילפינן ג''ש כהן כהן משדה אחוזה ואיש את קדשיו במילי אחריני מתוקמא:אלא

   . לכהן תהיה היה לו למימר ודיו ומה ת''ל אחוזתו:אחוזתו
. מקדיש שדה אחוזה ולא גאלה מן ההקדש ומכרה גזבר לאחרים כשהיא יוצאה מיד הלוקח ביובל מתחלקת לכהנים משמר שנכנס בו לשדה היוצאה לכהנים

   יובל שנאמר ואם לא יגאל את השדה בעלים ואם מכר את השדה גזבר לא יגאל עוד בעלים אלא והיה השדה וגו' והכי תניא בת''כ ובערכין:
   . כלומר והלוקח מן הגזבר כהן היה ומבני המשמר של יובל היה:אחד מן הכהנים גאלהו
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ם, ּוְנָתנֹו ַלּכֹ - (במדבר ה, ח) ֵהן"ַלה' ַלּכֹ "" ֵ ָמר. ְקָנאֹו ַהׁשּ אֹותֹו ִמׁשְ ּבְ   ֵהן ׁשֶ

ה אֹוֵמר אֹותֹו ִמ ַלּכֹ" :ַאתָּ ּבְ ָמרֵהן ׁשֶ א ְלָכל ּכֹ "ׁשְ ְרֶצה? , אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ּיִ   ֵהן ׁשֶ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ר ּבֹו ָעָליו" :ּכְ ר ְיַכּפֵ ִרים ֲאׁשֶ ּפֻ ַבד ֵאיל ַהּכִ רֲהֵרי ַלּכֹ - (במדבר ה, ח) "ִמּלְ תּוב ְמַדּבֵ ָמר ַהּכָ אֹותֹו ִמׁשְ ּבְ   ."ֵהן ׁשֶ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָהָיה " ּלא יֵֹהן, ִמ ּכֹ-ּגֹוֵזלֲהֵרי ׁשֶ ִין ׁשֶ יהֹוִאיל ְויֹוֵצא ַלּכֹ"אַמר: ּנַ ּלִ ַחת ָיִדי, ְיֵהא ׁשֶ   ? "ֲהִנים ַוֲהֵרי הּוא תַּ

ל ַעְצמוֹ  ׁשֶ ל ֲאֵחִרים הּוא זֹוֶכה, ּבְ ׁשֶ ין הּוא: ִאי ּבְ ן?! - ְוּדִ ּכֵ ל ׁשֶ    לֹא ּכָ
י  ָלׁשֹון ַאֵחר:  ָנָתןַרּבִ   אֹוֵמר ּבְ

ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבֹו  ָבר ׁשֶ ְרׁשּותוֹ ּוַמה ּדָ ֵנס ּבִ ּכָ ּיִ דֹו, , ַעד ׁשֶ ֵנס ִלְרׁשּותֹו, ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציאֹו ִמּיָ ּכָ ּיִ ׁשֶ   ּכְ
ׁש לֹו  ּיֵ ָבר ׁשֶ ין  ֵחֶלק ּבוֹ ּדָ ְכָנס ִלְרׁשּותֹו, ֵאינֹו ּדִ ּנִ ֶ ְרׁשּותֹו, ִמׁשּ ֵנס ּבִ ּלא ִיּכָ דֹו? ּדְ ַעד ׁשֶ   ֵאין ַאֵחר ָיכֹול ְלהֹוִציאֹו ִמּיָ

  

ְך ֵאין ַלֲאֵחִרים ֵחֶלק ּבֹו,  לֹא, ִאם ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבֹו ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבֹו, ׁשֶ ָדָבר ׁשֶ   ָאַמְרתָּ ּבְ
ְך ֵיׁש ַל ּתֹ ׁש לֹו ֵחֶלק ּבֹו, ּכָ ּיֵ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ֶגֶזל ׁשֶ   ֲאֵחִרים ֵחֶלק ּבֹו? אַמר ּבְ

ק ְלָכ  ַחת ָידֹו ּוִמְתַחּלֵ ֵזילֹו יֹוֵצא ִמתַּ א ּגְ   . "ֲהִניםל ֶאָחיו ַהּכֶֹאּלָ
  

יו לֹו ִיְהיּו"ְוָהְכִתיב:  318"ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדׁשָ
  !י) במדבר ה,( 

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

כֹ    ֵהן ָטֵמא. ּבְ
  

כֹ  ׁש לֹו ֵחֶלק ּבוֹ " –ֵהן ָטֵמא ִאי ּבְ ּיֵ ָבר ׁשֶ   ִמי ִאית ֵליּה?!  "ּדָ
  

א ה.  (ויקרא כז, א) 319ן"ֵה "ַלּכֹ  י) במדבר ה,( ֵהן""ַלּכֹ ָאְתָיא  ,ֶאּלָ ֵדה ֲאחּוּזָ ְ   ִמׂשּ
ַתְנָיא   :ּדְ

תֹו"" ְלמּוד לֹוַמר?  - (ויקרא כז, כא) "ֲאֻחּזָ   ַמה תַּ

ֶדה ַהּיֹוְצָאה ַלּכֹ ָ ִין ַלׂשּ ּיֹוֵבל ּוְגָאָלּה ֶאָחד ִמן ַהּכִֹמּנַ   ֲהִנים, ֲהִנים ּבַ
ּלא יֹ ִין ׁשֶ ּיוֹ אַמר: הֹוִאיל ְויֹוְצָאה ַלּכִֹמּנַ י? ֲהִנים ּבַ ּלִ ֵהא ׁשֶ ַחת ָיִדי תְּ   ֵבל ַוֲהֵרי ִהיא תַּ

ן?!  ּכֵ ל ׁשֶ ל ַעְצִמי לֹא ּכָ ׁשֶ ל ֲאֵחִרים ֲאִני זֹוֶכה, ּבְ ׁשֶ ין הּוא; ּבְ   ְוּדִ
ְלמּוד לֹוַמר: ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֹ  תַּ ׂשְ תֹו""ּכִ ְהֶיה ֲאֻחּזָ   , (במדבר ה, ח) ֵהן תִּ

ּלוֹ  ה ׁשֶ ּלֹו, ָהא ּכֵ  ,ֲאחּוּזָ   יַצד? ְוֵאין זֹו ׁשֶ
ֶקת ְלָכל ֶאָחיו ַהּכֹ ַחת ָידֹו ּוִמְתַחּלֶ   . "ֲהִניםיֹוְצָאה ִמתַּ
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יו לֹו ִיְהיּו ִא   ן ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיהְוִאיׁש ֶאת ֳקָדׁשָ ר ִיּתֵ   יׁש ֲאׁשֶ
319
ֵצאתֹו ַבּיֵֹבל קֶֹדׁש ַלה  ֶדה ּבְ ָ תוֹ  'ְוָהָיה ַהׂשּ ְהֶיה ֲאֻחּזָ ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן ּתִ ׂשְ   ּכִ



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִין ְלכֹ" ָכלִמּנַ נֹוָתיו ּבְ א ּוַמְקִריב ָקְרּבְ ּבָ ְרֶצה ֵהן ׁשֶ ּיִ ָעה ׁשֶ   ? ֵעת ּוְבָכל ׁשָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ת ַנְפׁשוֹ תַּ ָכל ַאּוַ ֵרת"...  "ּוָבא ּבְ   , ז)-(דברים יח, ו  320ְוׁשֵ

ּלֹו?  ֲעבֹוָדָתּה ְועֹוָרּה ׁשֶ ִיין ׁשֶ   ּוִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  יו לֹו ִיְהיּו"תַּ   , (במדבר ה, י)  321"ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדׁשָ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ַעל מּום נֹוְתָנּה ְלכֹ  ּלוֹ ִאם ָהָיה ּבַ ָמר, ְוֲעבֹוָדָתּה ְועֹוָרּה ׁשֶ אֹותֹו ִמׁשְ ּבְ   . ֵהן ׁשֶ

ָמרְוִאם ָהָיה ָזֵקן אֹו חֹוֶלה נֹוְתָנּה ְלָכל ּכֹ  קי,א י ִמׁשְ ְרֶצה, ַוֲעבֹוָדָתּה ְועֹוָרּה ְלַאְנׁשֵ ּיִ   . "ֵהן ׁשֶ
  

ֵמי?  -  "ָזֵקן אֹו חֹוֶלה"ַהאי    ֵהיִכי ּדָ
ָמֵצי ָעֵביד ֲעבֹוָדה  יֵדיּה,  - ִאי ּדְ יֱהֵוי ּדִ   ֲעבֹוָדָתּה ְועֹוָרּה ַנִמי ּתֶ

ָלא י?  - ָמֵצי ָעֵביד ֲעבֹוָדה  ְוִאי ּדְ ּוֵ ִליַח ֵהיִכי ְמׁשַ   ׁשָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָחק,  כֹול ַלֲעׂשֹות ַעל ְיֵדי ַהּדְ ּיָ   ׁשֶ

ָחק  ִכי ָעֵביד ֵליּה ַעל ְיֵדי ַהּדְ   ֲעבֹוָדה ִהיא,    - ֲעבֹוָדה ּדְ
ִליַח  י ׁשָ ּוֵ    .ּוְמׁשַ

ָחק ֲאִכיָלה ִכי ָאֵכיל ַעל ְיֵדי ַהּדְ ה  ֲאִכיָלה ּדְ ּסָ ה ִהיא, ַוֲאִכיָלה ּגַ ּסָ לּום הּוא,  -ּגַ   ָלאו ּכְ
ּום ָהִכי  ָמר"ִמׁשּ י ִמׁשְ   . "ֲעבֹוָדָתּה ְועֹוָרּה ְלַאְנׁשֵ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ן ִצּבּור ִאם ָהָיה ּכֹ  ָקְרּבַ י ִמׁשְ  -ֵהן ָטֵמא ּבְ ְרֶצה, ַוֲעבֹוָדָתּה ְועֹוָרּה ְלַאְנׁשֵ ּיִ   ָמר. נֹוְתָנּה ְלָכל ִמי ׁשֶ
  

ֵמי ?    ֵהיִכי ּדָ
א ְטהֹוִרים  ִאיּכָ    !ְטֵמִאים ִמי ָמצּו ָעְבִדי? - ִאי ּדְ
א ְטהֹוִרים  ֵליּכָ ָמר? -ְוִאי ּדְ י ִמׁשְ    !ָהא ְטֵמִאים ִניְנהוּ  !ֲעבֹוָדָתּה ְועֹוָרּה ְלַאְנׁשֵ

  לֹא ָמצּו ָאְכִלי! 
  

   :ָרָבאָאַמר 
אֵאיָמא: ְלַבֲעֵלי מּוִמין ְט  ּבְ ָמרהֹוִרין ׁשֶ   .ֹותֹו ִמׁשְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

דֹול אֹוֵנן נֹוְתָנּה ְלָכל ּכֹ ִאם ָהָיה ּכֹ  ָמר. ֵהן ּגָ י ִמׁשְ ְרֶצה, ַוֲעבֹוָדָתּה ְועֹוָרּה ְלַאְנׁשֵ ּיִ   ֵהן ׁשֶ
  

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
ֵניָנא    :ּתָ

דֹול ַמְקִריב אֹוֵנן, ּכֹ"   ֵהן ּגָ
  ְוֵאינֹו אֹוֵכל, 

   !"ֱאכֹול ָלֶעֶרבְוֵאינֹו חֹוֵלק ֶל 
  

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ י ַחס ַרֲחָמָנא ֲעֵליּה  :ָסְלָקא ּדַ דֹול ְלָקרֹוֵבי הּוא, כֹ ּדְ ּכִ   ֵהן ּגָ
ִליַח  ּוּוֵיי ׁשָ י,  - ֲאָבל ְלׁשַ ּוֵ   ָלא ָמֵצי ְמׁשַ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
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ת ַנְפׁשֹו ֶאל הַ  וווו  ָכל ַאּוַ ם ּוָבא ּבְ ר ׁשָ ר הּוא ּגָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ל ִיׂשְ ָעֶריָך ִמּכָ ִוי ֵמַאַחד ׁשְ ר ִיְבַחר הְוִכי ָיבֹא ַהּלֵ קֹום ֲאׁשֶ ם ה זזזז'. ּמָ ׁשֵ ֵרת ּבְ ם  'ְוׁשֵ ָכל ֶאָחיו ַהְלִוּיִ ֱאלָֹהיו ּכְ

ם ִלְפֵני ה   'ָהעְֹמִדים ׁשָ
321
ן ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיה  ר ִיּתֵ יו לֹו ִיְהיּו ִאיׁש ֲאׁשֶ   ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדׁשָ

  רש"י
. אם נדר קרבן או שבא ומקריב

שהיה מוטל עליו חטאת ואשם 
חובה מקריב אף במשמר שאינו 

   שלו:
. שכר עבודתה דהיינו שעבודתה

   בשרה:
. ראוי לאכול אם היה בעל מום

ואין ראוי להקריב אין יכול 
שליח להקרבה מי  לעשות

שירצה אלא נותנה לבני המשמר 
והואיל והוא ראוי לאכילה 
קרינן ביה ואיש את קדשיו 
לפיכך עבודה ועורה שלו. לשון 
אחר גרסינן עבודה ועורה 
לאנשי משמר כיון דהם 

  הקריבוהו:
. וראוי לעבודה ואם היה זקן

כדמפרש לקמן ואין ראוי 
   לאכילה:

   . להקריב:נותנה
. דהואיל דהוא צהלכל כהן שיר

   חזי לעבודה מצי לשוייה שליח:
. ועבודתה ועורה לאנשי משמר

דכיון דלא חזי לאכילה לא משוי 
   שליח לאכילה:

   . שנפשו קצה בה:אכילה גסה
. של המשמר אם היה הכהן

טמא ויש לו קרבן צבור 
   להקריב:

. דהואיל נותנו לכל כהן שירצה
דהוא יכול להקריבו דהא קרבן 

את הטומאה שליח  צבור דוחה
נמי מצי עביד קרבן צבור בא 
בטומאה ואין נאכל בטומאה 

   בכיצד צולין (פסחים ד' עו:):
. בההוא אי דאיכא טהורין

   משמר:
. וכיון דלא טמאים מי מצו עבדי

   מצו עבדי שליח היכי משווי:
. מתחלקת לבעלי מומין טהורין

דקיימא לן זבחים (ד' צח:) איש 
בקדשים חולק ואפי' בעל מום 

   ובמנחות:
. ויש לו אם היה כהן גדול אונן

   קרבן עצמו להקריב:
. דכיון נותנו לכל כהן שירצה

דכהן גדול מקריב אונן דכתיב 
לאביו ולאמו לא יטמא ומן 
המקדש לא יצא אם מת אביו 
ואמו דהוי אונן אפילו הכי 
מקדושתו לא יצא ולא יחלל 
כלומר דעבודתו שיעבוד 

אחר  באנינות לא תתחלל הא
   הדיוט שלא יצא חילל:

. ואינו חולק לאכול לערב
כשתסתלק אנינותו דאנינות 
לילה דרבנן דאנינות דאורייתא 
אינו אלא יום מיתה דכתיב 
(עמוס ח) ואחריתה כיום מר 
אלמא אין מרירות אלא יום 

  אחד:
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ָנה                 ִמׁשְ

ע לֹו ּוֵמת ּבַ ר ְוִנׁשְ ם ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש ַלּכֲֹהֵרי  -  ַהּגֹוֵזל ֶאת ַהּגֵ ּלֵ ַח, ֲהִנים וְ ֶזה ְמׁשַ ְזּבֵ ם ַלּמִ   ָאׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ם ֵאָליוׁשֶ יב ָהָאׁשָ    ,"ְוִאם ֵאין ָלִאיׁש ּגֹוֵאל ְלָהׁשִ

ב ַלה' ַלּכֹ  ם ַהּמּוׁשָ ר ּבֹו ָעָליו"ָהָאׁשָ ר ְיַכּפֶ ִרים ֲאׁשֶ ּפֻ ַבד ֵאיל ַהּכִ   . (במדבר ה, ח)  ֵהן ִמּלְ
  

ם, ּוֵמת ָהָיה ַמֲעֶלה  ֶסף ְוֶאת ָהָאׁשָ ֵתן ְלָבָניו,  -ֶאת ַהּכֶ ֶסף ִיּנָ   ַהּכֶ
ָמיו ִלְנָדָבה,  לּו ּדָ ֵכר ְוִיּפְ ֵאב, ְוִיּמָ ְסתָּ ּיִ ם ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ   ְוָהָאׁשָ

  

ָמר ּוֵמת  י ִמׁשְ ֶסף ְלַאְנׁשֵ ָדם,  - ָנַתן ַהּכֶ ין ְיכֹוִלין ְלהֹוִציא ִמּיָ   ֵאין ַהּיֹוְרׁשִ
ֱאַמר:  ּנֶ ן ַלּכֹ "וְ ׁשֶ ר ִיתֵּ   . (במדבר ה, י) 322ֵהן לֹו ִיְהֶיה"ִאיׁש ֲאׁשֶ

  

ֶסף ִל  ם ִל ָנַתן ַהּכֶ   ָיָצא.  - ְיַדְעָיהְיהֹוָיִריב, ְוָאׁשָ
ם ִל  ֶסף ִל ָאׁשָ   ְיַדְעָיה, ְיהֹוָיִריב ְוּכֶ

ם  ים ָהָאׁשָ ֵני ְיַדְעָיה,  - ִאם ַקּיָ   ַיְקִריבּוהּו ּבְ
  ם ַאֵחר, ַיֲחִזיר ְוָיִביא ָאׁשָ  -ְוִאם לֹא 

מֹו  ּלא ֵהִביא ֲאׁשָ ֵזילֹו ַעד ׁשֶ ִביא ּגְ ַהּמֵ   ָיָצא,  -ׁשֶ
ֵזילֹו  ּלא ֵהִביא ּגְ מֹו ַעד ׁשֶ   לֹא ָיָצא.  -ֵהִביא ֲאׁשָ

  

ֶרן ְולֹא ָנַתן ֶאת ַהחֹוֶמׁש  ב -ָנַתן ֶאת ַהּקֶ   .ֵאין ַהחֹוֶמׁש ְמַעּכֵ
  

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ם""   ֶזה ֶקֶרן,  - (במדבר ה, ח) 323"ָאׁשָ

ב"   ֶזה חֹוֶמׁש.  - "ַהּמּוׁשָ
א:  ם"אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ   ֶזה ַאִיל?  - "ָאׁשָ

  
ּה     ?ּוְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
  ָרָבא, ִמּדְ ְלַאּפּוֵקי 

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ְיָלה  ּלַ ֶהֱחִזירֹו ּבַ ר ׁשֶ ֶזל ַהּגֵ   לֹא ָיָצא,  - ּגֶ

   .לֹא ָיָצא - ֶהֱחִזירֹו ֲחָצִאין 
  

   ?אַמאי ַטֲעָמ 
  

ם"   ָקְרֵייּה ַרֲחָמָנא.  "ָאׁשָ
  

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ִרים" :ּכְ ּפֻ ַבד ֵאיל ַהּכִ ם"ֱהֵוי אֹוֵמר:  -  "ִמּלְ   . "ֶזה ֶקֶרן -  "ָאׁשָ
  

ְנָיא ִאיָדְך:    ּתַ
ם""    ֶזה ֶקֶרן, - "ָאׁשָ

ב"   ֶזה חֹוֶמׁש.  - "ַהּמּוׁשָ
א:    אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ם"   ֶזה חֹוֶמׁש?  -  "ָאׁשָ
  

ּה ְלַמאי ָנְפָק     ?א ִמיּנָ
  

ְתִניִתין,    ְלַאּפּוֵקי ִמּמַ
ְתַנן    :ּדִ
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ן ַלּכֵֹהן לֹו   ר ִיּתֵ יו לֹו ִיְהיּו ִאיׁש ֲאׁשֶ   ִיְהֶיהְוִאיׁש ֶאת ֳקָדׁשָ
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ב ַלה  ם ַהּמּוׁשָ ם ֵאָליו ָהָאׁשָ יב ָהָאׁשָ ר ּבֹו ָעָליו 'ְוִאם ֵאין ָלִאיׁש ּגֵֹאל ְלָהׁשִ ר ְיַכּפֶ ִרים ֲאׁשֶ ּפֻ ַבד ֵאיל ַהּכִ   ַלּכֵֹהן ִמּלְ

  רש"י
  מתני' 

. היה מעלה את הכסף ומת
   בדרך:

. של גזלן דהא הכסף ינתן לבניו
ביה ממיתת הגר אלא דבעי  זכה

למעבד השבה כי היכי דתיהוי 
ליה כפרה אשבועתיה והשתא 

   תו ליכא כפרה כיון דמית ליה:
. דהוי אשם שמתו האשם ירעה

בעליו וקיי''ל לקמן כל 
   שבחטאת מתה באשם רועה:

. לשופרות קיץ המזבח לנדבה
עולות בשר לשם ועורות 

   לכהנים:
. ראשונה לכל משמרת יהויריב

   שמרות ושל ידעיה אחריה:המ
. הגזלן את הכסף ליהויריב נתן

במשמרתו ואח''כ נתן אשם 
   לידעיה במשמרתו:

. כדמפרש ואזיל שהמביא יצא
גזילו עד שלא הביא קרבן אשמו 

   יצא וזה זכה בשלו וזה בשלו:
אם קיים האשם יקריבוהו בני 

. דקנסינהו ליהויריב ידעיה
להחזיר האשם דשלא כדין עבוד 

הויריב דקבול אשם מקמי בני י
כסף ולידעיה ליכא למקנס מידי 
דבמשמר דידהו קבילי ור' 
יהודה דפליג אברייתא בגמרא 

   במתניתין מודה:
. לכהנים אין החומש נתן הקרן

מעכב מלהקריב את האשם אם 
   לא נתן עדיין ולבסוף נתן:

  
  גמ' 

. או אינו אלא אשם זה איל
   אשם ומושב זה קרן:

ממה נפשך  . דהאולמאי נ''מ
תרוייהו קאמר קרא תיפוק ליה 
מינה לאפוקי מדרבא דאמר 
דאשם קרייה רחמנא לקרן ומה 
אשם אינו בא בלילה דכתיב 
(ויקרא ז) ביום צותו ואינו בא 

   לחצאין אף קרן כו':
כשהוא אומר מלבד איל 

. הכפורים הוי אומר אשם
   דרישא קרן הוא:

. או אינו אלא אשם זה חומש
נ''מ לאפוקי ומושב זה קרן ו

ממתניתין דתנן אין החומש 
מעכב נימא אדרבה חומש מעכב 
דאשם קרייה רחמנא לשון 

  קרבן כשהוא אומר כו':
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ֶרן ְולֹא ָנַתן לֹו ֶאת ַהחֹוֶמׁש " ב -ָנַתן לֹו ֶאת ַהּקֶ   , "ֵאין ַהחֹוֶמׁש ְמַעּכֵ
ב ה חֹוֶמׁש ְמַעּכֵ ַרּבָ   !ַאּדְ

  
הּוא אֹוֵמר: ׁשֶ רֹ  ּכְ מֹו ּבְ יב ֶאת ֲאׁשָ תֹו""ְוֵהׁשִ   , (במדבר ה ז) 324אׁשֹו ַוֲחִמיׁשִ

ם" ֶזה ֶקֶרןֱהוֵ     ."י אֹוֵמר: "ָאׁשָ
  
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ם""    ֶזה ֶקֶרן, - "ָאׁשָ

ב"   ֶזה חֹוֶמׁש,  - "ַהּמּוׁשָ
ר.  תּוב ְמַדּבֵ ר ַהּכָ   ּוְבֶגֶזל ַהּגֵ

א:    אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
ב" ֶפל,  - "ַהּמּוׁשָ   ֶזה ּכֶ

ר?  תּוב ְמַדּבֵ ר ַהּכָ   ּוִבְגֵניַבת ַהּגֵ
הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ רֹ "וְ ּכְ מֹו ּבְ יב ֶאת ֲאׁשָ תֹו"ֵהׁשִ רֹ -  אׁשֹו ַוֲחִמיׁשִ ם ּבְ ּלֵ תַּ ׁשְ ָממֹון ַהּמִ   אׁש, ֲהֵרי ּבְ

ר תּוב ְמַדּבֵ   . "ַהּכָ
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תֹו יֵֹסף ָעָליו וְ   רֹאׁשֹו ַוֲחִמיׁשִ מֹו ּבְ יב ֶאת ֲאׁשָ ר ָעׂשּו ְוֵהׁשִ אָתם ֲאׁשֶ ם לוֹ ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחּטָ ר ָאׁשַ   ָנַתן ַלֲאׁשֶ

  רש"י
. קרן לבדו משתלם בראש

  שהוא ראש:
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        קי, א קי, א קי, א קי, א  .65
   :ּגּוָפא

  : ָרָבאָאַמר "
ְיָלה  ּלַ ֶהֱחִזירֹו ּבַ ר ׁשֶ ֶזל ַהּגֵ   לֹא ָיָצא,  - ּגֶ

  . "לֹא ָיָצא -ֶהֱחִזירּוהּו ֲחָצִאין 
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ם"   ָקְרֵייּה ַרֲחָמָנא.  "ָאׁשָ
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
רּוָטה ְלָכל ּכֹ  ֶוה ּפְ ֵאין ּבֹו ׁשָ ר ׁשֶ ֶזל ַהּגֵ   לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו.  - ֵהן ֵהן ְוכֹ ּגֶ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ְכִתיב ב" :ּדִ ם ַהּמּוׁשָ   , "ָהָאׁשָ

ָבה ְלָכל ּכֹ  ֵהא ֲהׁשָ ּיְ   ֵהן. ֵהן ְוכֹ ַעד ׁשֶ
  
  

ֵעי     :ָרָבאּבָ
ֶמֶרת ְיהֹוָיִריב, ְוֵיׁש ּבֹו     קי,ב ֶמֶרת ְיַדְעָיה ^ֵאין ּבֹו ְלִמׁשְ   ַמהּו?  -  ְלִמׁשְ

  
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

יַהֵביּה לִ  ֶמֶרת ְיַדְעָיהְיַד ִאיֵליָמא ּדִ ִמׁשְ יּה!  -  ְעָיה ּבְ   ָהא ִאית ּבֵ
  

ַמְרּתֹו  ,לֹא ְצִריָכא ִמׁשְ יַהֵביּה ִליַדְעָיה ּבְ    ?ַמאי – ְיהֹוָיִריבּדִ ּדִ
  

ַמְרּתֹו הּוא, ְולֹא ְכלּום הּוא,  ָלאו ִמׁשְ יָון ּדְ   ִמי ָאְמִריַנן: ּכֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יָון  ָרא לִ ּדְ ּכֵ    ?ְיַדְעָיה ָקֵאילֹא ָחֵזי ֵליּה ֵמִעיּקָ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
ר? ּכֹ  ֶזל ַהּגֵ ֶנֶגד ּגֶ ר ּכְ ֶזל ַהּגֵ קּו ּגֶ ַחּלְ ּיְ   ֲהִנים, ַמהּו ׁשֶ
  
ם" :י ָאְמִריַנןִמ    ָקְרֵייּה ַרֲחָמָנא,  "ָאׁשָ

ר.  ֶזל ַהּגֵ ֶנֶגד ּגֶ ר ּכְ ֶזל ַהּגֵ ֶזל ֵאין חֹוְלִקין ּגֶ ם, ַאף ּגֶ ֶנֶגד ָאׁשָ ם ּכְ ם ֵאין חֹוְלִקין ָאׁשָ   ָמה ָאׁשָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ר ָממֹוָנא הּוא ֶזל ַהּגֵ    ?ּגֶ
  

ָטּה:  ׁשָ   ֲהַדר ּפְ
ם"    .ָקְרֵייּה ַרֲחָמָנא "ָאׁשָ

  
ֵריּה  ֶהְדָיא ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ    :ַמְתֵני ָלּה ּבְ

  : ָרָבאָאַמר 
ר, ּכֹ  ֶזל ַהּגֵ ֶנֶגד ּגֶ ר ּכְ ֶזל ַהּגֵ   ֲהִנים ֵאין חֹוְלִקין ּגֶ

   ?ַמאי ַטֲעָמא
ם"    .ָקְרֵייּה ַרֲחָמָנא "ָאׁשָ

  
  

  רש"י
. שבמשמר ומוסיף לכל כהן וכהן

   משלו עוד להשלים:
. שוה פרוטה לכל משמר אין בו

יהויריב ויש בו שוה פרוטה לכל 
  משמר ידעיה שהן מועטין מהו:

. מנחות כנגד מנחות אין חולקים
וקרבן כנגד קרבן מלכל בני 
אהרן תהיה איש כאחיו נפקא 
לן בקדושין (דף נג.) ובמנחות 

  פרק אלו מנחות (דף עג.):
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ֵעי    : ָרָבאּבָ
ר ּכֹ  ֶגֶזל ַהּגֵ   ֲהִנים ּבְ

ין ָהוּו,    יֹוְרׁשִ
לֵ  נֹות ָהווּ אֹו ְמַקּבְ    ?י ַמּתָ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
ַזל  ּגָ גֹון ׁשֶ ַסח:  325ָעַברוְ ָחֵמץ ּכְ   ָעָליו ַהּפֶ
ין ָהווּ  :ִאי ָאְמַרּתְ  ָיְרֵתי מֹוֵרית.  - יֹוְרׁשִ   ַהְיינּו ַהאי ּדְ

נֹות ָהווּ  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ֵלי ַמּתָ ֵניִתיב ְלה    - ְמַקּבְ ָנה ָקָאַמר ַרֲחָמָנא ּדְ   ּו, ַמּתָ
ָעְלָמא הּוא.  ַעְפָרא ּבְ   ְוָהא ָלא ָקא ָיֵהיב ְלהּו ִמיֵדי, ּדְ

  
ֵעי ָהִכי:  ַרב ְזֵעיָרא   ּבָ

יְמֵצי לֹוַמר ֲעָיא ָלן :ֲאִפיּלּו ִאם ּתִ ָנה ָהוּו, ָהא לֹא ִאיּבַ ֵלי ַמּתָ    ,ְמַקּבְ
ֵניִתיב ְלהּו. ּדְ  ָנה ָאַמר ַרֲחָמָנא ּדְ   ַהִהיא ַמּתָ

י ָקִמּבָ  א ּכִ ר, אֹו לֹא?  :ֲעָיא ָלןֶאּלָ ְייהּו ַמֲעׂשֵ י ִמיּנַ יֵבי ְלַאְפרּוׁשֵ ר, ִמַחּיְ ֶגֶזל ַהּגֵ ֵהמֹות ּבְ ר ּבְ ְפלּו לֹו ֶעׂשֶ ּנָ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

ין ָהוּו,  ִית" :ָאַמר ָמרוְ 326יֹוְרׁשִ ְתִפיַסת ַהּבַ יִבין – ָקנּו ּבִ   , (בכורות נו:) "ַחּיָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

נֹות ָה  ֵלי ַמּתָ   וּו, ְמַקּבְ
   :ּוְתַנן

ָנה " ַמתָּ ן לֹו ּבְ יתָּ ֵהָמה - ַהּלֹוֵקַח ְוַהּנִ ר ּבְ ֲעׂשַ טּור ִמּמַ   , (בכורות נה:) "ּפָ
   ?ַמאי

  
ַמע א ׁשְ   :ּתָ

נּו ְלַאֲהרֹ" ה ִניתְּ הּוּנָ נֹות ּכְ ע ַמתְּ ִרים ְוַאְרּבַ   ן ּוְלָבָניו, ֶעׂשְ
נּו ּבִ  ן ִניתְּ ָללְכ ְוכּוּלָ

327
ּוְפָרט (במדבר יח, ח) 
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  , יט) יח,(במדבר  

  ּוְבִרית ֶמַלח. 
יָמן  ל ַהְמַקּיְ ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ּוְבִרית ֶמַלח,  -ּכָ ים ּכְ ִאיּלּו ְמַקּיֵ   ּכְ

ל ָהעֹוֵבר ֲעֵליֶהם  ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ּוְבִרית ֶמַלח.  - ּכָ ִאיּלּו עֹוֵבר ַעל ּכְ   ּכְ
  ְוֵאּלּו ֵהן: 

ְק  ּמִ ר ּבַ ׁש, ֶעׂשֶ   ּדָ
ע ּבִ  ַלִים, ְוַאְרּבַ   ְירּוׁשָ

בּוִלים.  ּגְ ר ּבַ   ְוֶעׂשֶ
ׁש " ְקּדָ ּמִ ר ּבַ ֵהָמה,     :"ֶעׂשֶ את ּבְ   ַחטָּ

את ָהעֹוף,    ְוַחטָּ
אי,  ם ַוּדַ   ְוָאׁשָ
לּוי,  ם תָּ   ְוָאׁשָ

ְלֵמי ִצּבּור,    ְוִזְבֵחי ׁשַ
ל ְמצֹוָרע,  ֶמן ׁשֶ   ְולֹוג ׁשֶ

  ּומֹוַתר ָהעֹוֶמר, 
י ַה וּ  תֵּ ֶחםׁשְ    ,ּלֶ
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ר ה  ָחה 'ַוְיַדּבֵ ים ְלָמׁשְ ָרֵאל ְלָך ְנַתּתִ י ְבֵני ִיׂשְ רּומָֹתי ְלָכל ָקְדׁשֵ ֶמֶרת ּתְ י ְלָך ֶאת ִמׁשְ ה ָנַתּתִ   ּוְלָבֶניָך ְלָחק עֹוָלם ֶאל ַאֲהרֹן ַוֲאִני ִהּנֵ
328
ר  ט.ט.ט.ט.  ָמם ֲאׁשֶ אָתם ּוְלָכל ֲאׁשָ ָנם ְלָכל ִמְנָחָתם ּוְלָכל ַחּטָ ל ָקְרּבָ ים ִמן ָהֵאׁש ּכָ ָדׁשִ ים ְלָך הּוא ּוְלָבֶניךָ ֶזה ִיְהֶיה ְלָך ִמּקֶֹדׁש ַהּקֳ יבּו ִלי קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ים  יייי. ָיׁשִ ָדׁשִ קֶֹדׁש ַהּקֳ ּבְ

ל ָזָכר יֹאַכל אֹתֹו קֶֹדׁש ִיהְ  ךְ ּתֹאֲכֶלּנּו ּכָ ָך ְלָחק עֹולָ   יייי. ֶיה ּלָ ים ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיָך ִאּתְ ָרֵאל ְלָך ְנַתּתִ ֵני ִיׂשְ נּופֹת ּבְ ָנם ְלָכל ּתְ רּוַמת ַמּתָ ָך ּתְ ֵביְתָך יֹאַכל אֹתוֹ ְוֶזה ּלְ ל ָטהֹור ּבְ . ם ּכָ
נוּ  יביביביב ר ִיּתְ יָתם ֲאׁשֶ ירֹוׁש ְוָדָגן ֵראׁשִ ים ּכֹל ֵחֶלב ִיְצָהר ְוָכל ֵחֶלב ּתִ ר ָיִביאּו ַלה  יגיגיגיג. ַליהָוה ְלָך ְנַתּתִ ַאְרָצם ֲאׁשֶ ר ּבְ ל ֲאׁשֶ ּכּוֵרי ּכָ ֵביְתָך יֹאֲכֶלּנוּ  'ּבִ ל ָטהֹור ּבְ ל  ידידידיד. ְלָך ִיְהֶיה ּכָ ּכָ

ָרֵאל ְלָך ִיְהֶיה ִיׂשְ ר ַיְקִריבּו ַלה  טוטוטוטו. ֵחֶרם ּבְ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ֶטר ֶרֶחם ְלָכל ּבָ ל ּפֶ ֵהָמה יִ  'ּכָ ָאָדם ּוַבּבְ הּבָ ְפּדֶ ֵמָאה ּתִ ֵהָמה ַהּטְ כֹור ַהּבְ כֹור ָהָאָדם ְוֵאת ּבְ ה ֵאת ּבְ דֹה ִתְפּדֶ ְך ַאְך ּפָ . ְהֶיה ּלָ
ָרה הּוא  יזיזיזיז ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ָקִלים ּבְ ת ׁשְ ֶסף ֲחֵמׁשֶ ָך ּכֶ ֶעְרּכְ ה ּבְ ְפּדֶ ן חֶֹדׁש ּתִ כֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור כֶּ  יחיחיחיח. ּוְפדּוָיו ִמּבֶ ָמם ַאְך ּבְ ה קֶֹדׁש ֵהם ֶאת ּדָ ב אֹו ְבכֹור ֵעז לֹא ִתְפּדֶ ׂשֶ

ה ְלֵריַח ִניחַֹח ַלה ֶ ְקִטיר ִאׁשּ ם ּתַ ַח ְוֶאת ֶחְלּבָ ְזּבֵ ְזרֹק ַעל ַהּמִ ִמין ְלָך ִיְהֶיה  יחיחיחיח'. ּתִ נּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהּיָ ֲחֵזה ַהּתְ ְך ּכַ ָרם ִיְהֶיה ּלָ   ּוְבׂשָ
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ר יָ   ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ רּומֹת ַהּקֳ ָרֵאל ַלהּכֹל ּתְ ִרית ֶמַלח עֹוָלם ִהוא ִלְפֵני  ָה 'ִרימּו ְבֵני ִיׂשְ ָך ְלָחק עֹוָלם ּבְ י ְלָך ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיָך ִאּתְ ךְ  'ָנַתּתִ   ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאּתָ

  רש"י
. הגר הן או מקבלי מתנות יורשין

   גבוה הן:
. ירושה זאת היינו האי דירתי

נפלה להן והרי היא לפניהן שאילו 
היה הגר קיים היה זה אומר לו 

ניך: רב זעירי בעי לה הרי שלך לפ
הכי אפילו אם תמצי לומר מקבלי 
מתנות הוו הא לא מבעיא לן דהא 
מתנה יהיב להו רחמנא. והרי הן 

   לפניהן:
   . לכהן:כגון שנפלו לו

   . יתומים שקנו בהמות:קנו
. כלומר נפלו להן בתפיסת הבית

   בהמות בירושה עד שלא חלקו:
. לקח עשרה טלאים שלא הלוקח

   נתעשרו מן השוק:
. ובמסכת בכורות מפרש פטור

   טעמא:
. לכל קדשי בני בכלל ופרט וכלל

ישראל לך נתונים למשחה כלל 
וזה יהיה לך מקדש הקדשים מן 
האש פרט כל מתנה בפני עצמה 
וכל תרומת קדשים חזר וכלל 
והדר כתיב ברית מלח עולם הוא 

   וגו' בסוף הפרשה (במדבר יח):
. כל כל המקיימן כאילו קיים

ה שניתנה לדרוש התורה כול
בכלל ופרט וכלל וכאילו קיים כל 
הקרבנות שניתנה בהן ברית 

   מלח:
. נאכל לפנים מן עשר במקדש

   הקלעים:
   . בכל העיר:ארבע בירושלים

. בערי ארץ ועשר בגבולים
   ישראל:

. חמשה הן גזילות אשם ודאי
מעילות שפחה חרופה נזיר 

   ומצורע וחד חשיב להו:
לא . בא על ספק כרת שאשם תלוי

נודע לו שעבר ודאי שיביא 
   חטאת:

. כבשי עצרת וזבחי שלמי צבור
שנקראו שלמים כדכתיב (ויקרא 
כג) ושני כבשים בני שנה וקדשי 
קדשים הן כדכתיב (שם) קדש 
יהיו לה' לכהן ונאכלים לפנים מן 

   הקלעים:
. מה שנשאר ולוג שמן של מצורע

בלוג מיציקה לכף כהן של 
 השמאלית נאכל לכהנים דתניא

במנחות (דף עג.) ובזבחים (דף 
מד:) לכל קרבנם לרבות לוג שמן 
של מצורע דהוא נמי קרוי קרבן 
דכתיב והקריב אותו לאשם ואת 
לוג השמן וסמיך ליה לקרא קמא 
בקדש הקדשים תאכלנו בויקח 

   קרח:
. מנחת העומר מותר העומר

נקמצת ושיריה נאכלים וכל 
המנחות קדשי הקדשים הן 

עליו חמץ) כדכתיב לא (תאכל 
  וגו':
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ִנים,    ְוֶלֶחם ַהּפָ
ָיֵרי ְמָנחֹות.    ּוׁשְ

ַלִים" ירּוׁשָ ע ּבִ כֹוָרה,     :"ְוַאְרּבַ   ַהּבְ
יּכּוִרים,    ְוַהּבִ

   ,ְוַהּמּוָרם ִמן ַהּתֹוָדה
  ְוֵאיל ָנִזיר, 

ים.    ְועֹורֹות ֳקָדׁשִ
בּוִלין" ּגְ ָרה ּבַ רּוָמה,   :"ַוֲעׂשָ   תְּ

ר,    ּוְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ
ה,    ְוַחּלָ

ז, וְ  ית ַהּגֵ   ֵראׁשִ
נֹות,  תָּ   ְוַהּמַ

ן,    ּוִפְדיֹון ַהּבֵ
ֶטר ֲחמֹור,    ּוִפְדיֹון ּפֶ

ה,  ֵדה ֲאחּוּזָ   ּוׂשְ
ֵדה ֲחָרִמים,    ּוׂשְ

ר   . "ְוֶגֶזל ַהּגֵ
ָנה" :ְוָקא ָקֵרי ִמיַהת    ,"ַמתָּ

ּה  ַמע ִמיּנָ נֹות ָהווּ  :ׁשְ ֵלי ַמּתָ    .ְמַקּבְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
   

  
  

  רש"י
. כל מנחות ושירי מנחות

הנקמצות מנחת נדבה ומנחת 
   חוטא ומנחת סוטה:

. בכור תם נאכל בכל הבכורה
העיר וכן הבכורים צריכין חומה 
כדכתיב (דברים יב) ואכלתם 
שם לפני ה' אלהיכם וגו' ואמר 
מר תרומת ידך אלו בכורים 

   מכות (דף יז.):
. חזה ושוק והמורם מתודה

ות מארבע מינים שבה וארבע חל
חלות ורקיקין חמץ ורבוכה 
וכתיב (ויקרא ז) והקריב ממנו 
אחד מכל קרבן תרומה לכהן 

   הזורק וגו':
. זרוע בשלה והמורם מאיל נזיר

וחלה ורקיק וחזה ושוק של 
שלמים בכלל תודה הוא דתודה 
שלמים אקרי והנך תרתי תודה 
ואיל נזיר משום דדמיין להדדי 

מר חשיב להו בחדא כדא
   בשחיטת חולין בפרק הזרוע:

. עורות עולה ועורות קדשים
וחטאות ואשמות אבל קדשים 
קלים עורותיהן לבעלים כדאמר 
בזבחים פרק טבול יום (דף קג.) 
ומש''ה קא חשיב להו בהדי הנך 
דבירושלים למעוטי דאין 
נחשבים בהדי הנך דגבולים 
דהני עורות לא מתייהבי להו 
אלא בירושלים ובהדי הנך 
דבמקדש לא חשיב אלא הנהו 
דאי נפקי חוץ לקלעים מפסלי 

   ביוצא:
. שהקדישוה ושדה אחוזה

בעליה ולא גאלה ומכרה גזבר 
כשהלוקח מחזירה ביובל 

   מתחלקת לכהנים:
. ישראל שהחרימו ושדה חרמים

   שדיהן:
. נמי קרי ליה מתנת וגזל הגר

גבולין שאם נתנו לכהן המשמר 
חוץ לירושלים יצא ואיל אשמו 

  יעלה לירושלים להקריב:
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        א א א א     קיא,קיא,קיא,קיא,    ––––קי, ב קי, ב קי, ב קי, ב  .66
ָמר" י ִמׁשְ ֶסף ְלַאְנׁשֵ ָדם -ּוֵמת  ָנַתן ֶאת ַהּכֶ ין ְיכֹוִלין ְלהֹוִציא ִמּיָ   . "ֵאין ַהּיֹוְרׁשִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ּה  ַמע ִמיּנָ ר ֶמֱחָצה.  :ׁשְ ֶסף ְמַכּפֵ   ּכֶ

ר, ֲהָוה ָאִמיָנא ִאי לֹא ְמַכּפֵ ין,  :ּדְ   ַמֲהַדר ַלּיֹוְרׁשִ
  ַמאי ַטֲעָמא? 

ָה  א ּדְ ְעּתָ   ִכי לֹא ְיַהב ֵליּה. ַאּדַ
  

ּה!  ָהִכי לֹא ַאְפָרׁשָ א ּדְ ְעּתָ ין, ְדַאּדַ יּפֹוק ְלחּוּלִ ָעֶליָה, ּתֵ תּו ּבְ ּמֵ את ׁשֶ ה, ַחּטָ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
  

ִמיִרי ָלּה  ָעֶליָה, ִהְלְכָתא ּגְ תּו ּבְ ּמֵ את ׁשֶ    .ְלִמיָתה ָאְזָלאּדִ ָאְמִרי: ַחּטָ
  

תּו  ּמֵ ם ׁשֶ ה, ָאׁשָ א ֵמַעּתָ יּה! ֶאּלָ ָהִכי לֹא ַאְפָרׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ין, ְדַאּדַ ָעָליו ִליּפֹוק ְלחּוּלִ   ּבְ
  

ם רֹוָע  ָאׁשָ את ֵמָתה, ּבְ ַחּטָ ּבְ ל ׁשֶ ִמיִרי ָלּה: ּכָ ם ַנִמי ִהְלְכָתא ּגְ   ה. ָאׁשָ
  

לֹא ֲחִליָצה,  יּפֹוק ּבְ ִחין ּתֵ ה ׁשְ ְפָלה ִלְפֵני מּוּכֵ ּנָ ה, ְיָבָמה ׁשֶ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
ְע  ה ַעְצָמּה! ְדַאּדַ ׁשָ ָהִכי לֹא ִקּדְ א ּדְ   ּתָ

  
הּו. ^  :ָהָתם ֲאַנן ָסֲהֵדי  קיא,א ָכל ּדְ ֵמיַנח ִניָחא ָלּה ּבְ   ּדְ

ֵריׁש ָלִקיׁש,    ּכְ
ֵמיַתב ַאְרְמלּו.  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ    : ַטב ְלֵמיַתב ַטן ּדּו ִמּלְ
   

  
  
  

  רש"י
. דלא תיהוי ליה אדעתא דהכי

   כפרה:
. ולא תיזל תיפוק לחולין

   למיתה:
. עד שיומם וימכר באשם רועה

ויפלו דמיו לקיץ המזבח עולה 
לשם ועורה לכהנים זה מדרש 
דרש יהוידע הכהן בשקלים (דף 
ט:) ובתמורה (דף כג:) וכל זמן 
שהוא תם אין יוצא לחולין 

עה והוא מעצמו לימכר לפיכך יר
אין יכול להשתנות מאשם 

  לעולה:
. להתקדש דמינח ניחא לה

לראשון שהוא שלם על ספק זה 
   שאם ימות תזקק לאחיו:

. גוף שנים כלומר אשה טן דו
  בכל דהו ניחא לה:
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ֶסף ִל " ם ִל  ְיהֹוָיִריבָנַתן ֶאת ַהּכֶ   ָיָצא.  -  ְיַדְעָיהְוָאׁשָ

ֶסף ִלְיַדְעָיה,  ם ִלְיהֹוָיִריב ְוּכֶ   ָאׁשָ
ם  ים ָהָאׁשָ ֵני ְיַדְעָיה,  - ִאם ַקּיָ   ַיְקִריבּוהּו ּבְ

ם ַאֵחר -ְוִאם לֹא     ".ַיֲחִזיר ְוָיִביא ָאׁשָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ם ִל " ֶסף ֵאֶצ  - ְיַדְעָיה ְיהֹוָיִריב ְוֶכֶסף ִל ָנַתן ָאׁשָ םַיֲחִזיר ּכֶ    ,ל ָאׁשָ

ְבֵרי י  ּדִ   . ְיהּוָדהַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֶסף ם ֵאֶצל ּכֶ   . "ַיֲחִזיר ָאׁשָ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ַמְרּתֹו  :ִאיֵליָמא ִמׁשְ ם ִליהֹוָיִריב ּבְ ָיֵהיב ֵליּה ָאׁשָ   ְיהֹוָיִריב, ּדִ ּדְ

ַמְרּתֹו  ִמׁשְ   ְיַדְעָיה, ּדִ ְוֶכֶסף ִליַדְעָיה ּבְ
ּלוֹ ָזָכה ּבְ  - ֶזה     ,ׁשֶ

ּלֹו!  -ְוֶזה  ׁשֶ   ָזָכה ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַמאי ָעְסִקיַנן ַמְרּתֹו  :ָהָכא ּבְ ִמׁשְ ם ִליהֹוָיִריב ּבְ ָיֵהיב ָאׁשָ   ְיהֹוָיִריב, ּדִ ּדְ

ַמְרּתֹו  ִמׁשְ    .ְיהֹוָיִריבּדִ ְוֶכֶסף ִליַדְעָיה ּבְ
י    ְיהּוָדה ָסַבר: ַרּבִ

ֶמֶרת  ָלאו ִמׁשְ יָון ּדְ   ְיַדְעָיה ָקְנִסיַנן ֵליּה, לִ  - ָיה ִהיא ְיַדְע ּדִ ּכֵ
ם.  ֶסף ֵאֶצל ָאׁשָ ְך ַיֲחִזיר ּכֶ   ִהְלּכָ

ֵני ְיהֹוָיִריב  ין הּוא ֲעבּוד ּבְ ּדִ ּלא ּכַ ַנן ָסְבִרי: ׁשֶ ֶסף, ּדְ ְוַרּבָ י ּכֶ ּמֵ ם ִמּקַ לּו ָאׁשָ   ִקיּבְ
ֶס  ם ֵאֶצל ּכֶ ְך ְלִדיְדהּו ָקְנִסיַנן ְלהּו, ְוַיֲחזֹור ָאׁשָ   ף. ִהְלּכָ

  
ְנָיא    :ּתַ

יָאַמר "   : ַרּבִ
י  ְלִדְבֵרי םַרּבִ ֵני ְיהֹוָיִריב ְוִהְקִריבּו ֶאת ָהָאׁשָ ם ַאֵחר    -  ְיהּוָדה, ִאם ָקְדמּו ּבְ    ,ַיֲחזֹור ְוָיִביא ָאׁשָ

ֵני ְיַדְעָיה,    ְוַיְקִריבּוהּו ּבְ
ָיָדן ּבְ ֶ ַמה ׁשּ לּו ּבְ   . "ְוָזכּו ַהּלָ

  
סּול הּוא! ָאְמִרי: ְלַמאי ָחֵזי? ָאׁשָ    ם ּפָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

  ְלעֹורֹו. 
  

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר "   : ַרּבִ

י  ְלִדְבֵרי ֶסףַרּבִ ם ֵאֶצל ּכֶ ם, ַיֲחִזיר ָאׁשָ ים ָאׁשָ   . "ְיהּוָדה, ִאם ַקּיָ
  

י ְוָהא  ם ִאית ֵליּה! ַרּבִ ֶסף ֵאֶצל ָאׁשָ   ְיהּוָדה ַיֲחִזיר ּכֶ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן נְ  :ָהָכא ּבְ גֹון ּדִ ַמְרּתֹו ּכְ ְבעּו, ּדִ ַפק ִמׁשְ   ְיהֹוָיִריב ְולֹא ּתָ
ַמע ָלן ְייהּו.  :ְוָהא ָקא ַמׁשְ ּבַ ַאחּוֵלי ַאִחילּו ּגַ   ּדְ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

יָאַמר "   : ַרּבִ
י  ְלִדְבֵרי םַרּבִ ֶסף ֵאֶצל ָאׁשָ ם ַיֲחזֹור ּכֶ ים ָאׁשָ   . "ְיהּוָדה, ִאם ַקּיָ

  
יָטא, ָהִכי ִאית ֵליּה!  ׁשִ   ּפְ

  רש"י
. זה זכה בשלו וזה זכה בשלו

ונהי נמי לרבנן דקנסו ליהויריב 
דקבול אשם מקמי כסף אלא 
לרבי יהודה מ''ט דקניס 

   לידעיה:
. ואע''ג דקניס לדברי רבי יהודה

ליה לידעיה ה''מ היכא דאשם 
ראשון קיים דיכולין בני 
יהויריב להקריבו בעוד משמרתן 
קיימת ובהכשר אבל אם קדמו 

דאשם הבא  והקריבוהו בפסול
קודם הקרן פסול הוא כדמפורש 

   לקמן ינתן אשם השני לידעיה:
  . דקתני זכו:למאי חזי
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ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ְבעּו,  ָהֵני ּוְדָהֵני ְולֹא ּתָ ם ּדְ ַמְרּתָ ָנֵפיק ִמׁשְ גֹון ּדְ   ּכְ
ֵתיָמא י ֲהָדֵדי,  :ַמהּו ּדְ ּבֵ   ַאחּוֵלי ּגַ

ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ
ָאְמִריַנן יָון  :ּדְ ְבִעיּדְ ּכֵ א ,לֹא ּתָ ֵריׁשָ    .ִלַהְדרּו ּבְ

  
  
  

  רש"י
. דהני כגון דנפק משמרתם

ודהני ולא תבעו בני יהויריב את 
הכסף במשמרתם ולא בני 
ידעיה את האשם במשמרתם 
ואיצטריך לאשמועינן דלא 
תימא טעמא דרבי יהודה 
בדתבעו בני יהויריב שיחזור 

משמרתן קיימת אבל בעוד 
היכא דלא תבעו מחלו לבני 

   ידעיה:
. דכיון דבני ידעיה נמי לא קמ''ל

תבעו לאשם במשמרתן יחזור 
כסף אצל אשם ויקריבוהו בני 
יהויריב כשיחזיר שבת 

  משמרתם:
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ֵזילוֹ " ִביא ּגְ ַהּמֵ מֹו  ׁשֶ ּלא ֵהִביא ֲאׁשָ   ָיָצא,  -  ַעד ׁשֶ

ֵזילֹו  ּלא ֵהִביא ּגְ מֹו ַעד ׁשֶ    ."לֹא ָיָצא -ֵהִביא ֲאׁשָ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ב ַלה' ַלּכֹ ָאַמר ְקָרא: ּדְ  ם ַהּמּוׁשָ ר ּבֹו""ָהָאׁשָ ר ְיַכּפֶ ִרים ֲאׁשֶ ּפֻ ַבד ֵאיל ַהּכִ   , (במדבר ה, ח) 330ֵהן ִמּלְ

א. כֶ ּדְ ָלל ִמכְּ  ֵריׁשָ   ֶסף ּבְ
  

ַנן לְ    : ָרָבאָאַמר ַההּוא ֵמַרּבָ
ה,  א ֵמַעּתָ ַבד עֹ ֶאּלָ 331ֶקר"ַלת ַהּבֹ "ִמּלְ

ָלל  (שם כח, כג)  ָפֵרׁש ִמּכְ א?ּדְ ָהִכי ַנִמי ּתְ ֵריׁשָ    !מּוָסִפין ּבְ
   :ְוָהַתְנָיא

ַחר? " ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ ָבר קֹוֵדם ְלתָּ ּלא ְיֵהא ּדָ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמ 332"ָלה"ְוָעַרְך ָעֶליָה ָהעֹ  ּוד לֹוַמר:תַּ
  , "(ויקרא ו, ה) 

  : ָרָבאְוָאַמר 
  ! עֹוָלה ִראׁשֹוָנה -  "ָהעֹוָלה"

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ר ּבֹו"ֲאָנא ֵמ  ר ְיַכּפֶ ר (במדבר ה, ח) "ֲאׁשֶ יּפֵ    .ָנְפָקא ֵליּה, ַוֲעַדִיין לֹא ּכִ
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ב ַלה  ם ַהּמּוׁשָ ם ֵאָליו ָהָאׁשָ יב ָהָאׁשָ ַבד ֵאיל 'ְוִאם ֵאין ָלִאיׁש ּגֵֹאל ְלָהׁשִ ר ּבֹו ָעָליו ַלּכֵֹהן ִמּלְ ר ְיַכּפֶ ִרים ֲאׁשֶ ּפֻ   ַהּכִ
331
ה  ֲעׂשּו ֶאת ֵאּלֶ ִמיד ּתַ ר ְלעַֹלת ַהּתָ ַבד עַֹלת ַהּבֶֹקר ֲאׁשֶ   ִמּלְ
332
ּבֶֹקר ְוָעַרְך ָעֶליָה ָהעֹ   ּבֶֹקר ּבַ ה ּוִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ ַח ּתּוַקד ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ָלִמיםָלה ְוִהְקִטיר ְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ ְ   ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהׁשּ

  רש"י
האשם המושב [לה'] לכהן 
מלבד איל הכפורים אשר יכפר 

   . כלומר לא קרב האיל עדיין:בו
. אנא מאשר יכפר קאמינא

דכתיב בלשון עתיד מדלא כתיב 
אשר כיפר ומשמע דכשהשיב 
לכהן את האשם דהיינו קרן 

  הכסף עדיין לא כיפר:
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ֶרן" ב -ַהחֹוֶמׁש  ְולֹא ָנַתן ֶאת ָנַתן לֹו ֶאת ַהּקֶ    ."ֵאין ַהחֹוֶמׁש ְמַעּכֵ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּלא ָיָצא? " מֹו ְולֹא ֵהִביא ְמִעיָלתֹו, ׁשֶ מֹו, ֲאׁשָ ִאם ֵהִביא ְמִעיָלתֹו, ְולֹא ֵהִביא ֲאׁשָ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ם ְוִנְסַלח לֹו" תַּ ֵאיל ָהָאׁשָ 333"ּבְ
  . (ויקרא ה, טז) 

ִאם ֵהִב  ִין ׁשֶ ּלא ָיָצא? ּוִמּנַ ּלא ֵהִביא ְמִעיָלתֹו, ׁשֶ מֹו ַעד ׁשֶ   יא ֲאׁשָ
ְלמּוד לֹוַמר: ם" תַּ ֵאיל ָהָאׁשָ ְכָבר. "ּבְ ם ּבִ   , ָהָאׁשָ

ב?  ְך חֹוֶמׁש ְמַעּכֵ ִבים, ּכָ ם ְמַעּכְ ַאִיל ְוָאׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ   ָיכֹול ּכְ
ְלמּוד לֹוַמר: ם ְוִנְסַלח לֹו" תַּ ֵאיל ָהָאׁשָ ם ְמ  - "ּבְ ב. ַאִיל ְוָאׁשָ ׁש, ְוֵאין חֹוֶמׁש ְמַעּכֵ ֶהְקּדֵ ִבים ּבְ   ַעּכְ

ׁש ֵמֶהְדיֹוט ֵמד ֶהְקּדֵ ׁש.  ,ְוִיּלָ   ְוֶהְדיֹוט ֵמֶהְקּדֵ
ׁש ֵמֶהְדיֹוט" ם" : ָמה"ֶהְקּדֵ ָהָכא  "ָאׁשָ ם ּדְ ָהָתם ֶקֶרן, ַאף ָאׁשָ   . ֶקֶרןּדְ
ׁש " ב, ַאף"ְוֶהְדיֹוט ֵמֶהְקּדֵ ׁש ֵאין חֹוֶמׁש ְמַעּכֵ ב : ַמה ֶהְקּדֵ   .  "ֶהְדיֹוט ַנִמי ֵאין החֹוֶמׁש ְמַעּכֵ
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ר ָעָליו   תֹו יֹוֵסף ָעָליו ְוָנַתן אֹתֹו ַלּכֵֹהן ְוַהּכֵֹהן ְיַכּפֵ ם ְוֶאת ֲחִמיׁשִ ּלֵ ר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש ְיׁשַ ם ְוִנְסַלח לוֹ ְוֵאת ֲאׁשֶ ֵאיל ָהָאׁשָ   ּבְ

  רש"י
. גבי מנין שאם הביא מעילתו

 נהנה מן ההקדש קאמר:
 . קרן דהקדש שמעל בו:מעילתו

. משמע אין באיל האשם ונסלח
סליחה אלא בשניהם איל 
כמשמעו האשם קרן כדיליף 

ה לקמיה הקדש מהדיוט מ
האשם דכתיב בגזל הגר קרן 
הוא כדאמר לעיל (דף קי.) אף 
 אשם דכתיב בהקדש קרן הוא:

. משמע באיל באיל האשם
שהוא בא חובה לאשם שהוא 
 קרן אלמא קרן ברישא מייתי:

  . את הכפרה:אין החומש מעכב
  
  
  
  

 

  


