
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

    !!!מקום זה מיועד להנצחה !!! 
  "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

  

   חע ףד -  בבא מציעאמסכת  
  ל הדףעיונים ע

  ?האם ניתן לחזור בו מצדקה
ג האם ניתן לשנות את מעות פורים לצורך "שנחלקו רבי מאיר ורשב' מבואר בגמ
' תוס. נתן לדבר מסויים ואין לשנות לצורך אחר, או שהנותן שנתן, עניים אחר

בערכין שמבואר שניתן לשנות מעות של צדקה לכל צורך עניים ' שאלו מהגמ
  . כתבו שדווקא בפורים אמרו שלא משנים לצורך אחרו, אחר

אדם היינו , בעצם נתינת הצדקה צריך ללבן האם המחשבה מחייבת לתת צדקה
או כל עוד לא , האם המחשבה מחייבת אותו. שחשב לתת צדקה במחשבה

נ וחשב "מ גדולה כאשר נכנס עני או גבאי צדקה לביהכ"נפק(. הוציא מפיו אין לחייבו
צריך צדקה לא שלגבי  )יג ,חרנ' סי(א "ברממבואר  )'וכד סוף יצא הגבאילתת לו ולב

א שאם "וי. אמירה ואם חשב בליבו ליתן איזה דבר לצדקה חייב לקיים מחשבתו
א "כ נראה ברור שהרמ"א. לא הוציא בפיו אינו כלום והעיקר כסברא ראשונה

  . שב החובאחז להלכה שאפילו שנתינת הצדקה הייתה במחשבה כבר התחיי
 שאם לא הוציא בפיו כלום לא )יד' סי(ת אש דת " הביא משו)ו"סקט(ש "בפת

לא '  חייב לקיים את הסכום שחשב עליו ואפי,חייב אולם אם הוציא שיתן צדקה
 כתב שחייב לקיים )ו"סק 'הלכות מעות פורים תרצד(ב "ובמ. הוציא את הסכום בפיו

' את זה הסימן שאף לדעה בש סיים "בערוה. לא הוציא בשפתיו' מחשבתו אפי
  .ירא שמים יקיים ודובר אמת בלבבוא "ברמ

' דנו בזה הקדמונים ושורש הדבר בגמ, עתה נדון האם שייך לחזור בו בצדקה
אין ש "לשיטת ב. ה האם יש שאלה בהקדש או לא"ש וב"במחלוקת ב )י(בנזיר 

או שענין הצדקה תלוי באמירתו לגבוה כמסירתו . ה יש"ולב ,שאלה על הקדש
הרי בקנינים יכול לחזור , היא מסירה" אמירה"ואף כאן יש לדון אם ה. להדיוט

היינו , "מסירה"ששוה ל" אמירה"או כאשר אמרו . האם אף בהקדש כך, ד"תוכ
  . שאינו יכול לחזור, למסירה מוחלטת

 הוא בדרכו להוכיח שלא )ח' הלכות צדקה סי(בדבר זה כבר עמד במחנה אפרים 
ודן , כאשר אמר אדם שיתן צדקה שוב אין הוא יכול לחזורו, שייך חזרה מצדקה

ת ושב "על זו הדרך כתב אף בשו. בתורת אמירה לגבוה כמסירה ממש להדיוט
  . )רנח 'מ סי"חו( וכן כתב בלבוש )ז"סק רנח' ד סי"יו(ת "והביא דבריו הפתח )יח' סי(הכהן 

 הכאורוטען כאמור של, של שאלה בהקדשדן בסוגיא , אולם המחנה אפרים
, עולה שלדידן לגבי פסק הלכה, וביותר. ה"ש וב"הדבר יהיה תלוי בפלוגתת ב

  . ה בצדקה" ההכ לכאור"א, שיש שאלה בהקדשה "שהרי דעת ב, בודאי יכול לחזור
ונקט ,  שם ועיין'ומוכיח דבריו מהתוס, אולם נוקט המחנה אפרים שזה אינו

וביאר . ה" לחזור אף לבבודאי לא יוכל, במקום שכבר אמר סלע זו לצדקהש
  . בדבריו בהרחבה' ם והטור ועי"בכך אף דעת הרמב

 מעשה באדם שלאחר )ב, לו(ק "בב' בגמאמרו , והנה נרחיב מעט בנידון הנזכר
הדר אמר ליה .  נתביה לעניים, הואיל ופלגא דזוזא לא בעינא,פסק הדין אמר

 ואף על גב . ענייםל רב יוסף כבר זכו ביה"נתביה ניהלי איזיל ואברי נפשאי א
 שלא היה יכול ,ס"מבואר לפום ריהטת הש. ל"עכ. דליכא עניים הכא אנן יד עניים

אנן יד " ,אמר לו רב יוסףפי ש כ, מאחר וכבר בדיבורו זכו העניים,לחזור בו
 ,י הזדקק להגיע לדין יד עניים אנן" אמאי ר, הקשו)ה יד"ד(על אתר ' בתוס. "עניים

ה שמתחייב "בר'  ולמדו בגמ,"בפיך זו צדקה"מצד הרי מחוייב לתת הצדקה 
 שהכא הוי בגדר חוב שעדיין אין הכסף אצלו לתת ,'תוס' ותי. בצדקה באמירה

 שההוא גברא לא התחרט ,'ח פי"אולם ר.  והוי דבר שלא בא לעולם,לעניים
ז אמר " ע.כ לתת לצדקה" ואח,מלתת צדקה אלא רצה לקחת עתה את המעות

כ אין אתה " וא, וכבר זכינו לעניים מדינא דמעמד שלשתן,אנן יד עניים ,י"לו ר
  . יכול לקחת עתה את המעות

נקט דהוי מחלוקת ש )ר"פהד מב, יח(ף "למעשה הדברים מבוררים טפי בדברי הרי
האם אפשר לחזור בו לאחר שאמר אתן לצדקה ולכן רב יוסף אמר יד עניים אנן 

עצמו נוקט שלא שייך לחזור בו ף "והרי. כדי לקיים המקח מדין מעמד שלשתן
 , ומה שרב יוסף אמר יד עניים.ה שבפיך זו צדקה ומחוייב לאלתר"כאמרו בר

ג שנמצא ביד הנותן בודאי שאין " אולם בכה,היות והמעות לא היו ברשות הנותן
א "במלחמות וכן בריטב' ועי. מ שהביא דעת רב האי גאון"בעה' ועי(. יכול לחזור בו

  .  )ידוןנוד פרטים בבע. 'לקידושין כז
פ "ועכ. מ"הוכיח בדעת הרשמה '  ועי,הרחיב בנושאש )שם(במחנה אפרים ' עי

 וקונים , דהעניים זכו,ש והטור ועוד"הוקשה לו דלמעשה נקטינן בדעת הרא
כ האיך מצינו דהאומר סלע זו לצדקה יכולים לשנותה "וא. באמירה גרידא
א כל מה דאמרינן דזכה " המחנדשוחי. )רנט 'סי( וזה נפסק בטור .למצוה אחרינא

 שהוא מבורר ,העני זה דווקא שאמרו סלע זו לצדקה לעני פלוני או לגבאי עניים
 , שייך לשנות לאיזה מצוה שירצה, אולם אם לא אמר במפורש,לצורך עניים

 וכל מצוה היא בהגדרת צורכי ,אלא לצורכי גבוהשאין כאן אמירה כמסירה לעניים 
  .  )כב' יא ס"ח(ט " וכן הוא במהרי.)זכה מסירה להדיוט למי שיצא ראשון לאג אף ב"בכה(גבוה 

מ לדון האם מהני להקדיש "ל נפק"כתב לפי הנש )ב"סק סו' מ סי"חו(בתומים ' ועי
ודן . ל שאין אותיות נקנות אלא בכתיבה ובמסירה"קייש על אף ,שטר חוב לעניים

ה דדן בדין אסמכתא ומ. ך"הביא מדברי הששש מה "בדעת הראשונים ועיי
  .ק"א הנזכרים יעלו ארוכה לכמה מדבריו ודו"ואפשר דדברי המחנ. לעניים

  סיכום הדף
  

שינוי של השוכר כלפי . קנין שעדיין לא גמר לשלם :נושא היום  
אף לאחר , אדם המוכר חפץ לחברו ומחזר אחר הלוקח לתבוע מעותיו, אמר רבא  .המשכיר

.  אחר הלוקח המקח חלאך אם אינו מחזר.  יכול המוכר לחזור)'שיטת התוס(משיכה 
ולמלווה יש , יש כאן השבה,  מחזיר כל פעם פרוטה100מי שלווה , עוד אמר רבא

  .  ביחד100שהיה נהנה יותר אם היה משיב לו , תרעומת
המוכר חיזר אחר הלוקח לתבוע את ,  חמור ונשאר בחובו זוז אחדאדם מכר לחברו

ג "קנה או שאין הבדל וגם בכה,  האם כאשר החוב הוא רק זוזרב אשי דן, סוף הסכום
, שדין זוז כדין כל החוב,  שאמר אבימי מהגרוניא בשם רבאאמר רב מרדכי. לא קנה
 שמדובר במוכר ביארו,  מרבא שקנהואמנם שמע רב אחא בריה דרב יוסף. ולא קנה

  . שדה גרועה שאף המוכר מבקש שיחול המכר
 מכר קרקע של ולכן, ולא מצא קונה לקרקע קטנה, 100כר זקוק ל שהיה המובמקרה

 באופן שרצה למכור 'דנה הגמ. לא קנה, ומחזר אחר הלוקח לתבוע את ממונו, 200
זה האם , 200ומיד מכר קרקע של ,  ואם היה טורח היה מוצא קונה100קרקע של 

  . בספקונשארו. כמוכר שדה מפני רעתה שחל הקנין או לא
 שבשכר פועלים בדבר האבד ולא מצא אחרים שיגמרו את המלאכה המבואר במשנ

.  ששוכר עליהן זה עד כדי המשכורת של הראשוניםנ"ביאר ר, שוכר עליהם או מטען
שמדובר באופן שכלי העבודה היו , נ"ביאר ר,  עד ארבעים חמישים זוז אמרורייתאוב

האם ' י ותוס"ו רשנחלק(אצל בעל הבית ויכול לשכור עליהם עד השווי של הכלים 
  .)'עיוהכלים נמצאים בתורת משכון או לא 

 בבקעהאם שכר להוליך . ומת החמור חייב,  והוליך בבקעהבהר לשימוש שכר חמור
בבית מדרשו ו העמיד. אם מחמת חום הבקעה חייב, אם החליקה פטור, והוליך בהר

לרבי .  אויר ההרשל רבי ינאי שמדובר שהשינוי גרם למות החמור היינו אויר הבקעה או
 מתה מחמת ,לרבה. היינו עייפות והיגיעה במשא,  מתה מחמת אובצנא,יוסי בר חנינא

עביר על דעת בעל המ, כשיטת רבי מאיר, ח"לרבי חיא בר אבא בשם ריו. הכשת נחש
  . ואין הבדל מחמת מה מתה הבהמה, הבית נקרא גזלן

אם מתה . ת חום פטורמתה מחמ, החליקה חייב,  והוליך בהרשכר להוליך בבקעה
 כאן חילקו מחמת מה מתה ,ח"לרבי חיא בר אבא בשם ריו. מחמת מעלה ההר חייב

  . הבהמה כשיטת רבנן שהמשנה מדעת בעל הבית אינו גזלן ואינו מתחייב באונס
אומר לו , שכר את החמור וחלה החמור או שלקחו אותו לעבודת המלך,  כגוןאם ניזוק השוכר

  .  חייב המשכיר להעמיד לשוכר בהמה אחרתאם מתה או נשברה. ךהרי שלך לפניהמשכיר 
 כאמור העמיד את הרישא של המשנה כדעת רבי מאיר ח"רבי חיא בר אבא בשם ריו

, מ" היכן למדנו כך בשיטת ר'דנה הגמ, שסבר שהמשנה מדעת בעל הבית נקרא גזלן
, מ"לר, שחורמ שיצבע לו אדום ולבסוף צבע ב" עאדם שנתן צמר לצבע, ק"למדנו בב

מפסיד האומן , לדעת רבי יהודה. נותן לו דמי הצמר והאומן קנה בקנין גזליה את הצמר
דוחה . ואם השבח פחות יקבל שבח, אם ההוצאות פחותות מהשבח יקבל הוצאות

שאין ראיה מרבי מאיר כיון שיש כאן שינוי מעשה ולא משום ששינה מדעת בעל ' הגמ
לא נחלקו אלא רבנן ' לתוס( אמר רבי מאיר ,של צדקהמעות  לגבי גביית למדנו. הבית

מגבת . שייכת רק לפורים, מגבת פורים ,דעת רבנן )העני א דיבר על"עסקו בגבאי ור
 במעות פורים לומר שמספיק ואין מדקדקים. לעניי העיר צריך לחלק רק לאנשי העיר

 העני לא ,א"לדעת ר. )ש"ראה 'תוס' ועי(חלק לצורכי הסעודה והשאר ילך לקופת העיר 
אמר . כ התנה במעמד אנשי העיר"אא. דברים אחריםרשאי לקחת ממעות פורים ל

מ " שדעת רמבואר. אין הנותנים מקפידים וניתן לשנות לפי צורך העניים, ג"רשב
 שאין להוכיח כיון שיתכן שנותן אדם 'דוחה הגמ. שאסור לשנות בלא דעת בעל הבית
שם  שאמר רבי שמעון בן אלעזר באלא למדנו. דווקא לצורך פורים ולא לצורך אחר

מפני שמעביר על . נתן לעני מעות לקנות בהם חלוק לא יקנה בהם טלית, רבי מאיר
שיחשדו אנשים , שיכול להיות שאסור לעני לשנות, 'דוחה הגמ.  של בעל הביתדעתו

 שאין לדון מחמת ',מסקנת הגמ. בנותן שאמר שיתן לו חלוק ולבסוף לא נתן לעני
  . בית ולא ביארו מחמת החשדהחשד שהרי מבואר מפני שמשנה מדעת בעל ה

.  שנעשה חולי בעין ולא יכול לראותתירגמו,  שכר את החמור והבריקהלמדנו במשנה
 שראה תועלים אוכלים אדם סיפר. נעשה תולעים ברגלים ולא יכול ללכת, לרבא

 שאמר בבגדי כסף והרגו אותו שאין העש א"י, שאלו אותו באלו בגדים, בבגדי המלך
  . שאמר בגדי זהב ושחררוהוא "יו. אוכל בגדי כסף

דווקא , אמר רב.  אומר למשכיר הרי שלך לפניך המלךאם לקחו את החמור לעבודת
אולם אם לא יחזור בתוך זמן השכירות חייב להעמיד לו , בתוך זמן השכירותשיחזור 

חיילי המלך בדרך אלא אם נטלו , אין הבדל לגבי זמן השכירות, ללשמואו. חמור אחר
ואם לקחו שלא בדרך השוכר חייב . ר אומר לו המשכיר מזלך גרםשהלך השוכ

 שמבואר שאם לקחו לעבודת המלך צריך הקשו מברייתא. להעמיד לו חמור אחר
אולם .  באופן שלא יחזור בתוך זמן השכירותלרב מדובר, להעמיד לו חמור אחר

ך א שחילק בין בדרך הליכת השוכר שאומר לו הרי של" כדעת רשביעמיד שמואל
 שכל הברייתא היא דעת או. ולא בדרך הליכת השוכר מעמיד לו חמור אחר, לפניך
ובכל אופן מדובר שנטלו לא בדרך השוכר ולכן חייב , א ויש בה חסרון מילים"רשב

 שאם החמור חלה אומר לו הרי שלך אמנם מבואר בברייתא. להעמיד בהמה אחרת
 אם שכר חמור ,ה בר רב הונאלרב.  חייב להעמיד בהמה אחרתא"ולדעת רשב, לפניך

אך לצורך משוי יכול להשתמש אף בבהמה . בהמה אחרתע מעמיד לו "לרכב וחלה לכו
בהמה  אם שכר לצורך משא של כלי זכוכית חייב להעמיד לו ,רב פפאולדעת . בקושיאך , עוורת
  . כיון שהמשוי כלי זכוכית הוא עדין וצריך שתראה הבמה איך היא הולכת, אחרת

  
 midrashiya@eagleintl.com :הערות והארות, תרומות, להנצחת יקירך, ל"דואלמנוי ב

 

mailto:midrashiya@eagleintl.com

