
הס דף – טנמסכת בבא קמא דף        .ט" התשסאדר' א, ד"בס  

ע נט  א"דף

אכלה"ד'תוס)א כענביםמשלםהמשויירתנתקלקלאםואפילו,סמדרה

פרץביאר.ליבצרהעומדות רבינו ר,בתוספות קאמר יהושע'דמדלא

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

דמשוייר לר,לוקהפעמיםמשום ןאי,המשויירלקהאפילויהושע'אבל

 .מפסידהניזק

כתב.כרבנןאוהגלילייוסי'כראויהושע'רמודהובחזיז,ד"בא)ב

סמדר'רדמדנקט,דדייקי,א"הרשב 'רבהדאיירולתבואהושביק,יהושע

דבתבואה,וחכמיםהגלילייוסי  .להומודהמוכח

כענבים'דר,ם"המהרביאר.שם,ד"בא)ג דמשלם סבר עומדותיהושע

דבסמד,ליבצר לטיבותאמשום תרתי איכא גמור.א,ר כפרי .ב,דחשיב

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

היא,לגריעותא קטנה מתקלקלת,דתבואה כר,וכולה סבר או'מצי יוסי

כסמדר.כרבנן דחשובה גדולה בתבואה בו,אבל כמשוייר ,אלא,נידון

מתקלקלת דכולה כע,דכיון משלם בצורותלא דכתבו.נבים נמי ולאי

כלל',התוס בתבואה קנסו שמין,לא אלא כענבים חשובה דאינה כיון

יפה היתה [כמה הבאה. באות ].ועיין

ר,א"המהרשהקשה.שם,ד"בא)ד דסבר ,יוסי'כרבחזיזיהושע'דכיון

דליכא בלולבי,במשויירמשערינןפירידאף הדין פריךומאי.גפניםהוא

לר,"יהושע'רהיינויהודהבןשמעון'ר",להלן ,יהודהבןשמעון'הא

ותמה.כמשויירנידוןיהושע'ולר,יפההיתהכמהרואיןגפניםבלולבי

יהושע דסמדר,הפני היכי כי נידוןדהא שחלקולפיכמשוייראינו

לולבי,מתקלקל נמי ,והוסיף.יפההיתהכמהורואין,גפניםהכי

דנ,סברא"דהמהרש לתועלת,כמשויירידוןדהא דאפילו,הניזקהוי

המזיקאבל,מתקלקליהוולאהנךדילמאלמימרמצי,המשויירנתקלקל

כן לטעון מצי נידוןבלולבי,ולכך.שכיחלאדקלקול,לא ,כמשויירגפנים

דמסברא,והוסיף.יפההיתהכמהרואיןמשנאמריותרהניזקלטובתדהוי

תועלת,נראה בתר .מספקממוןלהוציאשלא,המזיקדאזלינן

שמין,ד"בא)ה מקום שלמה.קרקעאגבאותןמכל של סימן(הים בפרקין

התוס,)יט בדעת אגבאי',נסתפק לעילי"רשכדפירש,קרקעמכירתשמין

סאה"ד:)נח( כמהכלומר,קרקעאגבדשמיןאו.ה ששיםשויןהיודשמין

.ליבצרעומדותהיואםקרקעאותהשלחלקים

אמורים"די"רש)ו דברים במה המהדוראכתב.קרקעאגבדנישומין,ה

ר,י"דלרש,בתרא יהודה'סבר בן העומדות,שמעון כענבים נידונים דפגין

קרקע אגב בלא אכלה"ד'כהתוסודלא.ליבצר נישומים,ה אגבדפגין

[לשדהדצריכיכיוןקרקע י. אות להלן ].'ועיין

וכובראידיכרבתימאלא',גמ)ז דלעילדאף,חייםהתורתכתב.'אבין

אידי:)ו( לדרב בדניזק,דחינן שיימינן אי דפליגי מייתי,בדמזיקאוומוקמינן

דכתבו הא משום למילתיה ומאי"ד'התוסהכא אביי,ה נמידסבר דפליגי

תימאדלאקאמרולכך.הכתובבאדלאעקיבא'רמדקאמר,במשוייר

'דר,הכתובבאלאדנקטהאניחאהוהדלדידיה,אידיבדרבדפליגי

טפי מחמיר  .ישמעאל

ומאי"ד'תוס)ח כתב.פליגינמידבמשויירלאבייליהמשמע,ד"בתוה,ה

מנזקי"פ(שמחהאור בהדדי,)ג"היממוןד תליין עקיבא'דלר,דהמחלוקות

במשוייר,דמזיקבעידיתדשיימינן נידון אידשייך,אינו שיימינןדוקא

שיהיולשיימינהואמרההתורהד,בדניזק דאפסיד,הקצירבשעתכמו כיון

מינייהו בדמזיקאבל.ליה שיימינן תחייבשהתורהכללמושכלאינו,אי

דמזיקמהכפי שדותיו ,כןשוההיהדהניזקדהחזיזראיההוידאטו,דסלקו

ההיזקמהרקומשלם בדניזקישמעאל'ולר.השתאדהוי הוי,דשיימינן

המשויירכמו"הושדמיטב" שוה להיות עתיד  .דניזקשהיה

לקנותחייבדאיןטפימחמירעקיבא'רהיהאדרבהאלא,ד"בא)ט

משום,טפימחמירעקיבא'דר,ם"המהרביאר.לואיןאםדניזקמעידית

שיימינן'דלר דבניזק וזיבורית,ישמעאל ובינונית עידית למזיק אית ,אי

דניזק כעידית לר.מינהמשלם,והזיבורית שיימינן'אבל דבמזיק ,עקיבא

דידיה מעידית דכתבו.משלם אםדניזקמעידיתלקנותחייבדאין",והא

דר,"לואין תימא דלא טפי'היינו מחמיר דמזיק,ישמעאל עידית בדשוויא

דניזק ולשלם,כזיבורית דניזק כעידית דשוויא קרקע לקנות 'דלר,דחייב

אלא לקנות צריך אין דידיהעקיבא מעידית אינו.יהיב וכדכתבו,דזה

כגון"ד:)ו(לעיל'התוס דניזק,ה כעידית לקנות צריך אין עלמא ,דלכולי

דניזק כעידית דמזיק כשהזיבורית .ופליגי

בתראהקשה.גופנאכחשבינייהואיכא',גמ)י ה"די"דלרש,המהדורא

ו[במה אות לעיל ר,]'עיין יהודה'סבר בן א,שמעון אגבדפגין נישומין ינם

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

לר"רש דאף קרקע'י אגב נישומין אין אכלה"ד'דהתוס,יהושע הוכיחוה

ר בדעת מדר'כן יהודה'יהושע בן דלרש,שמעון ר"וכיון סבר בן'י שמעון

קרקע,יהודה אגב נישומין דר,דאין פלי'מנלן בהאיהושע שלויעוין.ג בים

יט(שלמה סימן דר"דלרש,שביאר)בפרקין אליבא נישומין'י אין יהושע

קרקע  .)].ג.ר(אגב

וכולכחשדחיישתנאמאן',גמ)יא דודהקשה.'גופנא רבי בשעורי

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

כלל היזק גמ,הוי מזיק הוי הכא השתא,ותירץ.וראבל איכא נמי דהתם

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

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

כך אחר דהוי  .מה
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בן'רה"ד'תוס)יב שייךובוסרפגיםבהדיאבל,ד"בתוה,יהודהשמעון

אי,יהושעהפניביאר.'וכושפירלכוללו בן'דראמרינןדבשלמא שמעון

דסמדר סבר משוםטעםליתןהוצרךלכך,אדרבנןופליגכפגיםיהודה

דסמדראבל.כפגיםדחשיב סבר ליתןלא,כלולביםאי כיון,טעםשוםבעי

הכי,דחכמיםאמילתאדקאי נמי סמדרדסברי .גבי

מאן"ד'תוס)יג קאתיבאונסןשמעו'דרעליהדפליגירבנןלאפוקילא,ה

דעת.חיישינמידאינהו סימן(ש"הראוכן דדעת,וכתב).חבפירקין

פליגי,ה"הרמ דלא,דרבנן דאינהוכדקאמרי,גופנאכחשמנכינןוסברי

דאונסלהואיתוברייתותמתניתיןדכמה,ועוד.לאנוסהמפוייסתדומה

 .שמעון'כרודלא,הצעראתמשלם

אונס"ד'תוס[)יד פשיטאבתוליםדהשרתדצערמשוםיינוה,ד"בתוה,ה

לשיטתם.'וכוליה בדאזלי מאן"לעיל לכחש,ה חיישינן עלמא דלכולי

הקודמת(ה"לרמאבל.גופנא באות לה)עיין חיישי לא תתפרש,דרבנן

כדכתבו צער"ד.)לט(בכתובות'התוסהקושיא באאינובעילהדצער,ה

דגרמא,מיפטרכךחראלושבאובמה,כךאחראלאתשמישבשעת

(הואבעלמא  .)].ג.ר.

ד"רש.מזונותנכיאומרעזאיבן',גמ)טו מאי"י מזונותדצריכה,פירשה

חננאל,א"הרשבוכתב.קשויהבימייתרים בימי,פירשדרבינו דאיירי

וצריכהדחולה,לידתה ,פירשד"דהראב,והוסיף.טוביםמטעמיםהיא

במזונות והקשה.ששבנישיהיועדלזונםהאבדחייב,דולדותדאיירי

יעלו,א"הרשב הכי כללוינכוואי,הולדותדמימשומתיותרהמזונותדאי

.לוישלםמהכך

בןהקשה.חיהמבעיאולאהיאפקיחאדידיאתתא',גמ)טז בהגהות

אטו:)יא(דבסוטה,אריה .לאולודהאחריתיחיהצריכהלאמיחיהאמרינן

בש,ותירץ חיה בעיא לה,כרדלא יעשו מה לחברותיה דתאמר אלא

דקרא.ולולדה מלישנא דייק התם א(אבל תבוא"ד)יט,שמות בטרם

המילדת כלל,"אליהם מילדת בעיא  .דלא

קטינאאגבדקלאשמויהושעדרבבריההונאורבפפארב',גמ)יז

מנזקי"פ(ם"הרמבכתב.דארעא שאיןרומידקלהיהאם,)ד"היממוןד

הלחםוכתב.הקרקעגבעלבששיםאותומשערין,יפותשלוהתמרים

בתרא,משנה כלישנא ושיערו,דארעאקטינאאגבדקלאדשמו,דפסק

אי שויא ששיםכמה בה פחות,דקליםהוו בה כשיש שויא דקלוכמה

דבר,אחד שיעור בינייהוומשלם דאית דלא.מועט שיעורהזכירוואף

הכידאי,קודםשהזכיר'סשיעורדהואליהידעתממילא,ששים היהלאו

הוי,דארעאקטינאאגבשמשעריןהשיעורלהזכיר'לגמ אובששיםאי

ללישנא.פחות ,זובקרקעדקלים'סשויםהיוכמהמשערין,קמאאבל

 .לונותן'מהסשנפחתאחדלדקלשמגיעומה

דקלא"די"רשפירש.פרסאהבדקלא',גמ)יח מאדדחשוב,פרסאהה הוא

מקובצת.עצמובפניונישום בשיטה יהונתן ארמאהדדקלא,פירשורבינו

אבל,המזיקאתלהכחיששלא,שדהאגבנישוםולפיכךהרבהחשוב

שמיןולכך,הניזקמפסיד,שדהאגבנישוםואי,חשובאינופרסאהדקלא

סימן(ש"והרא.נשכרחוטאיהאשלא,עצמובפניאותו ,כתב)חבפירקין

לעוקרו,גידולונגמרשלאדקלויהארמאהדדיקלא ראוי ולשותלוואינו

ודיקלא.'בסונישום,גמוריםשאינםכפירותהויהלכך,אחרבמקום

,אחרבמקוםוישתלוהויעקרוהוואם,גידולושנגמרדקלהויפרסאה

 .עצמובפניאותוושמיןגמוריםכפירותוהוי,יתקיים

ע נט  ב"דף

הוה"ד'התוסכתבו.אוכמימסאניסייםהוה',גמ)יט לבוששהיה,ה

רצועות במנעליו ושם חייםוכתב.שחורותשחורים קפדידמדלא,התורת

.אבלותועיקרהוהדבהא,משמע,אוכמיאמסאניאלאגלותארישדבי

הא,תפיליןשלרצועותוקשירתהמנעליםרצועותשקשירת,וביאר תליא

יד(אברהםשאמרדבשכר.)פט(בחוליןכדאיתא,בהא "כג,בראשית אם)

אפשרדתפילין.תפיליןשללרצועהבניוזכו,"נעלשרוךועדמחוט היה

ליהנותבגזלעיניונתןלאשאברהםלפיאלא,רצועותבלאבחוטלקושרן

שדבוקותהתפיליןוכדמות.תפיליןלרצועותבניוזכו,נעלמרצועותאפילו

וכשנחרב,יתברךבושורותקישראלשלנשמותיהןכך,הקשרידיעלבגוף

היהולפיכך,יתברךשלותפיליןרצועותקשרו"חבטלכאילוהויהבית

.התפיליןרצועותעלשמוריןמנעליוברצועותמתאבל

שמראיםדהטעם,)טזדרוש'אחלק(דבשהיערותכתב.שם',גמ)כ

לשרותהקודשרוחהיתההמקדשדבזמןמשום.בנעליםאבילות שכיחה

הקודשמקוםובכל,בצדיקים כדכתיב,הנעליםלהסירצריךמצויהשרוח

החורבן".רגליךמעלנעליךשל")ה,גשמות( הקודשנסתלקהולאחר ,רוח

צריך שיהיובנעליםאבילותסימןלהראותישולכך,המנעליםלהסירואין

במיוזהו.שחורים לכךמיאבל,הקדשלרוחשראוירק ראוי אף,שאינו

המק הקודשהיהלאדשבזמן לרוח להתאבל,זוכה לו ולכך,בנעליםואין

 .ירושליםעללהתאבלאתחשובדלאואמרותפסוהו

חיות"המהרכתב.וחבשוהאתיוה,הוהיוהראסבור',גמ)כא דאף,ץ

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

חכ,צער תלמיד עצמו לעשות הרוצה עושהוכל בכך תענית,ם דוקא היינו

סיגופים כך,ושאר כל צער ליכא אוכמא במסאני  .אבל

דאף,)אגדותחידושי(א"המהרשכתב.אנארבהגבראלהואמר',גמ)כב

שלבכתרהעצמושהצילעלהצטערטרפון'דר,.)סב(בנדריםדאיתא

חכםאםשישאלועדדחבשוהואלא,הוההצלהלאוהכא.תורה תלמיד

טרפון'רדשאני,התםאמרינןהא,ועוד.להםהודיעלידעדבעוומה,אהו

 .בדמיםלפיוסיליהוהוההיהגדולדעשיר

תלמידבשםמקובצתהשיטההקשה.מיניהשקלתמרילאווהא',גמ)כג

פרץ לר,רבינו תיקשי נמי אלעיל(יהושע'דהכי משלם,)'עמוד אמאי

והאכענבים ליבצר דמשלם,ותירץ.מיניהשקלענביםלאועומדות דנהי

ליבצר העומדין ממש,כענבים כענבים משלם שמין,לא אגבאלא אותן

דמי.ובששיםקרקע דמשלם דסברי גלותא ריש דבי להני פריך תמריוהכא

[תלושים כדעת. אלעיל('התוסהיינו אכלה"ד)'עמוד אגב,ה דשמין

במה"ד)שם(י"לרשאמנם.קרקע נידוני,ה העומדותדפגים כענבים ם

קרקע אגב בלא קשיא,ליבצר ].אכתי

בששים"די"רשפירש.בששיםלהואמר',גמ)כד עם,ה בששים דשיימינן

שלבשבחקצתעיניונותןבפירותיהקרקעשהקונהבכללדהכלהקרקע

יחזקאלוכתב.זמןאחר ה"פ(החזון מוכח,)י"ו אגב,דמהכא דשמין דדינא

אחר באופ,שדה דין השומאאינו הנזק,ן בעצם דין הוי קרא,אלא דגלי

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

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

הוה"ד'תוס)כה לבוששהיהכזההיהדאליעזרואבילות,ד"בתוה,ה

בתראביאר.שחוריםומתכסהשחורים דכלדכיון,המהדורא דכתבו

שחורים היו ניכרה,המנעלים זעירא דאליעזר דאבילותו לומר הוצרכו לכך

מנעליו  .ברצועות

בששים"די"רש)כו בפירותיהקרקעשהקונהבכללדהכלהקרקעעם,ה

שלמהכתב.זמןאחרשלבשבחקצתעיניונותן ,ן"כהרדהיינו,החכמת

בהדש,דפירש כשיהיו הקרקע שוה כמה פירותדקלי'סמין עם וכמה,ם

שקצץ הדקל מחמת ערכה זהומשל,יחסר חסרון [ם יז. אות לעיל .]ועיין

 

 טדף נמסכת בבא קמא 

 ט" התשסאדרא 



ג 

השיטהפירש.שלומיבעיבעינייהולשדהצריכידלאכיוןהני',גמ)כז

יהונתןבשםמקובצת סבר'דר,רבינו ולאלשדהדצריךדמידי,שמעון

שלא,פריונגמר פירותאבל.מזיקלכחושדלאהואדינא,כלליגמרוויתכן

נישום,מזיקדלכחושהואדינא,לשדהצריכיןשאינם .עצמובפניולכך

להכחיש,הכימפלגילארבנןאבל שלא .המזיקאתכדי

מאי,מקובצתהשיטההקשה.ש"כרהלכהופסקמ"כררבדן',גמ)כח

קיימא,ותירץ.אהדדימיליהנךשייכי מאיר'דר,.)מו(בעירוביןלןדהא

ובהני,יוסי'כרהלכהיוסי'ורשמעון'ור,יהודה'כרהלכהיהודה'ור

כר פסק כללאדלאשמעון'וכרמאיר'הלכתא  .כהאי

.כתובתהאבדהלווחתמהלשנילוחתמהולאלראשוןכתב',גמ)כט

בכתובות"רשפירש ולא"ד.)צה(י שדות,ה בשתי ז"פי(ם"והרמב.דמיירי

בין,כתב)א"הימאישות והשיטה.אחרתבשדהביןשדהבאותהדאיירי

בשםמקובצת יהונתןהקשה בשתי,רבינו איירי בעי,שדותדאי אמאי

מקוםלךהנחתי,להלמימרמציוהא,האשהבחתימתראשוןלוקח

הימנו דטריףלןדקיימא,חריבנייפסידדילמאדחייש,ותירץ.לגבות

אשתדוף אי  .חריבניממשעבדי

כתב"ד'תוס)ל ,בעלשלעצמובשטרכתבהביןלחלקשיש,ד"בתוה,ה

ה"ד.)צה(בכתובות'התוסכדכתבו,והיינו.עצמובפנישטרלכתבה

שלהשטרלהוציאויכולהואיל,עצמהבפנישטרלודכשכתבה,כתבה

נחתאמרינןלא,בעלשלשטרובלא בשטרכשחתמהאבל.רוחדעבדה

בעלשלשטריראושלאשלהשטרלהוציאיכולואינוהואיל,בעלשל

.לבעליעשיתירוחנחתלומריכולה,עמו

.קונהדבשטרהתםדרבדטעמאפירשץ"משנאלעזרר"וה,ד"בא)לא

אבל"ד.)נח(בגיטין'התוסכדכתבו,והיינו סופראחריות,דלרב,ה ,טעות

דפירשה,דמיאחריותלוככתבהשטרובסתם איירי קיבלהדלאוהכא

 .אחריות

ופסק"ד'תוס)לב טריףדלאחובבעללעניןדמיכגזוזלגזוזהעומדדכל,ה

בענבים"ד.)טו(בסנהדרין'התוס.להו בעל,פירשוה גבידלאחובדשאני

קצגסימןמשפטחושן(ך"והש.דעתיהסמכאדלאכיון,לגזוזהעומדמדבר

ראית)א"סק חננאלדחה ואין,מסוגייןרבינו גמורים פירות משלמת דהכא

בששי דהשתא,םשמין דלענין.נינהותלושיםמשום משום אגבשומאאו

[שאניארעא כד(לעילועיין. שהבאנו)אות יחזקאלמה ].מהחזון

המגדיש"ד'תוס)לג אוכרבידלאלמסתמאאולמיתנייאאצטריך,ה

כדכתב.בהאמודהרבידאפילולאשמועינן להו דכבר,א"הרשבקשיא

דהכניס).מז(לעילשנינו .הביתבעללחצרותיופירלהא

בפרקין(ש"הראכתב.עסקינןדריביבנטרהכאפפארבאמר',גמ)לד

י דאמרהיכא,דריביבנטרדלרביהיכידכי,לרבנןאףמינהדנפקא,)'סימן

בנטרלרבנן.קאמרלךואנטרעייל,עיילליה מעלההעלהודריבינמי

שלבהמתולתםאכואם,דעלמאכסתמאדידיהברשותשלאויהא,אחת

חריפתאוביאר.חייבהשדהבעל ו(הפלפולא לו,)אות נתן כשלא דהיינו

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

אותם .דישמור

לבתה"ד'תוס)לה פיחייבהאחרוןיהיהנמיהכא,ד"בתוה,ה על אף

רביבשםמקובצתהשיטהתירץ.ליבוישמחוסר פרץתלמיד דהכא,נו

שכשהביא בגוונא באהכךואחר,מצויהרוחנשבהלאהגחלתאיירי

לא,וליבתה ה(בירושלמיוכדאמרינן.מחייבולכך דפעמים)ד"בפרקין

הוההחרשדהתם,לחרשלמוסרדמיולא.מבעירמקריולא,באהשאינה

דהמביאזהדלפי,והוסיף.הרוחבאהדכברלהיכאודמי,בעולם אתהא

מיירי,וליבהאחרבאדקתניוהא.מלובההיהדהאורמיירי,חייבהאור

.מלובההיהלאהראשוןשהביאדהאור

בתראביאר.דכולןלישנאמשמעוכן,ד"בא)לו דכבר,המהדורא דכיון

פטורים הראשונים וליבה אחר בא דאי לומר,קתני חזר והא,כולןאמאי

איירינן פטורין,בהו למימר כר.וסגי הרוחעל עם דהמלבה להוסיף דבא חך

פטור  .נמי

בומתנהגשהעולםברוחאבלאנוסיםשלברוחאמרינןתמן,ד"בא)לז

וכו ביאר[,א"הרשבכתב.'חייב יהושעוכן התוסהפני דרוח,]'בדעת

רוחבומתנהגשהעולם בומתנהגשהעולםרוחאלא,מצויהאינה

תמןולאפוקי,לעתים דאמר שהיא,אונסיןשלברוחרקדפטורין,ממאן

להוהוהדלא,רחוקותלעתיםאלאבומתנהגהעולםשאיןסערהרוח

,חייבמצויהמרוחיותרקצתחזקשהואברוחאבל,אדעתייהולאסוקי

לחוש לקישיוחנן'ור.תבאשמאדיש הרוחשנשבהדכל,סבריוריש

להווההדלא,פטורין,תדירהמצויהמרוחיותרהואאם,מעשיהםלאחר

מודיכולהו,מצויהברוחאבל.באאינושפעמים,אדעתייהולאסוקי

כאבנו,דחייבין אבל.מצויהברוחונפלוגגובראששהניחןוסכינודהוי

בשםמקובצתהשיטה פרץביאר רבינו בומתנהגשהעולםדרוח,תלמיד

,רפטומצויהברוחדאפילו,אמרילקישורישיוחנן'ור,מצויהרוחהיינו

[באאינודפעמים להלעילועיין.  ].אות

צבתאטעמאמאי,פטורשלהבתלומסראפילואמריוחנן'ר',גמ)לח

רשכת.לוגרמהדחרש ור"ד):כב(לעילי"ב לטעמיה'דר,יוחנן'ה יוחנן

התוסאב.הןדחרשחציווהכא,חציומשוםדאשו חציו"ד:)כב(לעיל'ל ה

דר,כתבו מסקינן ממונויוחנן'דהא משום דאשו סבר 'דר,וביארו.נמי

בשלהבת פטר דלאיוחנן ה"ד:)ט(לעיל'התוסוכדכתבו,הזיקאברימשום

בביאורוכת.שומרודהקטן,ולרבי תיחסימןמשפטחושן(א"הגרב

דר"דלרש,)ו"סקט לומר צריך דסוגיין'י מהך בו חזר התוספות.יוחנן אמנם

דלר,כתבד"רי מילי,ממונומשוםאשונמייוחנן'דאף דאזילהיכאהני

מעשהבתר,בידיםמעשהעבידקאדחרשהיכאאבל,מנפשיהומזיק

חציו,קאזלינןדחרש .דחרשוהוי

וכולושימסורעדמחייבולא',גמ)לט ה"ד:)כב(לעילי"רשכתב.'גווזא

וסילתא,וסילתא גווזא לו ,)שם(ד"ריהתוספותוכתב.פושעהוידבמסר

נשרףואחריהןוהבעירםאחרלמקוםהוליכםשהחרש,מפירושומעדמש

מפנידהפקח,הגדיש דכיון,והקשה.מתוקןהכלבידוומסרשפשעחייב

אשו'דלר מעשה,חציומשוםיוחנן דראשון,דחרשחשיב אין,פשעואף

פירש.דחרשמעשהאחראלאפשיעתואחרללכתלנו דאיירי,ולכך

שם ,הןוחיציולגדישללכתהדליקהראויהוהיתה,בארץאותםדהפקח

 .תלךשלאלשומרהלחרששמסרהאלא

 

ס  א"ע'דף

ליהוי'גמ)א בשםמקובצתהשיטההקשה.מסייעתוורוחכזורהאמאי

פרץ רבינו ליבתה,קתנידבמתניתיןתלמיד נמיומיירי,פטורהרוחדאי

[מצויהברוח לשיטתיה. לה:נט(לעילדהיינו מצויהדמיי)אות ברוח ,רי

לבתה"ד)שם('לתוסאבל לא,ה מצויה שאינה ברוח איירא דמתניתין

ברוחנמיפטור,וליבתההרוחובאהליבויכשמחוסרדודאי,ותירץ].קשיא

,הכאאבל.כללליבהודלאכיון,הבעירהדהבעירמיקרידלא,מצויה

ידיעלהליבויכשעושהדליחייבשפירפריך,יחדמלביםוהרוחשהאדם

הליבויכאילו,הרוחסיוע שבתכמו,עצמובפניעשה זורהגבי ורוחלענין

כעושה,מסייעתו  .בעצמוהמלאכהדהוי

שאינהברוחהרוחולבתומצויהברוחשליבהכגוןאמררבא',גמ)ב

פרץבשםמקובצתשיטההעיר.מצויה רבינו לקצרדהוה,תלמיד ליה

 

  ס דף – טדף נמסכת בבא קמא 

 ט"התשס אדר ' ב– אדרא 
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לאמצויהשאינהברוחדאייריולמימר והכי,נקטיהדלרבותא,וביאר.ותו

בלאללבותכדיבליבויוישדאי,קאמר מצויה שאינהרוחסיועברוח

ליבהאםשכןוכל.וחייבעצמובפניהליבוידעושהמיקרישפיר,מצויה

אותהדעתעלמלאכתושהתחיללפי,מצויהרוחולבתומצויהברוח

.הרוח

הרמבהלויח"הגרבחדושיכתב.שם',גמ)ג משכירות"פ(ם"על ,)ב"הג

דאדם הכא.מצויהשאינהברוחאפילווחייבלעולםמועדדאף שאני

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

מצויה .שאינה

לענין',גמ)ד מילי י"רשפירש.תורהאסרהמחשבתדמלאכתשבתהני

מלאכת"ד ש"והרא.מסייעתוברוחליהדניחאכיוןמחשבתודנתקיימה,ה

יא( סימן עיקרזודמלאכהכיון,תורהחייבהדבהכי,כתב)בפרקין

ידיעשייתה [רוחעל ביאר. אשי"ד'התוסבדעתם"המהרוכן רב עיין.ה

ט אות אבני"ובשו)ססימןג"ח(האחיעזרוכתבו.]להלן חייםאורח(נזרת

אסור,ש"דלהרא,)שפחסימן גרמא בזורהאין אלא עשייתושעיקר,בשבת

פטורבשאראבל,בהכי אף"ולרש.מלאכות אסור דגרמא הדין הוא י

מלאכות דנתקיימה,בשאר  .מחשבתוכיון

ם"הרמבכתב.פטורבנזקיןוגרמאהואבעלמאגרמאהכאאבל',גמ)ה

מנזקי"פי( והשיג.גרםהואשהרי,חייבהרוחוליבתוליבה,)ז"הממוןד

דאםד,ד"הראב לפרש לו לאוואם,חייבללבותהכדיבלבויוישהיה

דהרמב,משנההמגידוכתב.פטור לפרש פסק"דאין 'ורורבאכאביים

כרב)ב"השכניםמהלכותא"בפי(גופיהם"הרמבדהא,זירא ,אשיפסק

עיון בצריך הרמבהלויח"הגרבחדושיותירץ.והניח משכנים"פי(ם"על א

עלגגובראששהניחןמשאווסכינודאבנו,)א"ה אבל,"מזיקעשיית"חייב

נזק"עלחייבבחציו הרמב".עשיית דכתב משוםם"וכיון שהואדחייב

לחייב,גרם שייך על,"נזקעשיית"עלהואדחיובוהיכאאלאאינו אבל

מתחייב,"מזיקעשיית" גרמאעשאואםאינו ידי ולבתהבליבה,ולכך.על

עשייתו,חציודהויא,הרוח משום ,גרמאמשוםמתחייבשפיר,הנזקחייב

אשי לרב ברקתא.אף דאיירי שכנים בהלכות דאבנודומיאדהוי,אבל

עשייתדחיובוומשאוסכינו מדיןלא,מזיקמשום  .גרמאמתחייב

ליבה"ד'תוס)ו וכו,ה כשישאפילוללבותכדיבובשישדאי'בשאין

אף,כתבא"הרשבאמנם.יתחייבלמהללבותכדיהמלבהבליבוי דחייב

בלא,ללבותכדיברוחישאם שאף כדיבלבויוהיההרוחסיועכיון

,בכלדחייב,משמע,סתםחייבדמדקתני,והקשה.להדליקומכוון,ללבות

כיון הא כשנים,ללבותכדיהרוחבלבויגםשישולכאורה שהביאוהוי

דמרבה,חייביםדשניהםועציםאש ,ותירץ.).י(לעילבחבילהוכדינא

אי.מהאימשתלםמהאילאשתלומידליכאהיכאדכלנתן'כרדאתיא

מטילין,ללבותכדיבליבויווישלבויובשעתהרוחבאשכברכיון,נמי

כמביא,הכלאתעליו .ולהזיקמצויהברוחלילךכדיבווישהאשאתדהוי

עיין[ מאי"ד:)י(לעיל'בתוסאמנם שניהםדבמרב,שכתבוה בחבילה ה

דכשיש,חייבים סברי הכא אמאי עיון כדיוצריך .פטור,ללבותברוח

שם שביארו מה לפי עצמו,אמנם בפני מזיק עשה אחד לענין,דכל וכמו

לעשרים שהשלימו עשרה דמי,בור תזיק.לא שהאש גרמו שניהם ,דהכא

חדש מזיק השני עשה ע.ולא עץ שהוסיף מי לענין שם שהעירו לוכמו

(מדורה  .)].ג.ר.

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

האזלכתב ה"פי(האבן ממון מנזקי לבתה"ד:)נט(לעיל'דתוסדאף,)ז"ד ,ה

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

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

בעצמו כלום עשה לא הכא .אבל

.'וכוגורםאלאמבעירמיקרילאהכאלכך,ד"בתוה,אשירבה"ד'תוס)ח

שהניחןוסכינואבנוכגוןאשדינימכלשנאמאי,יהושעהפניהקשה

הרוחגורםדהויאמרינןולא,דחייבמצויהברוחונפלוגגובראש ידי על

אתמבעירמיקריבהנחהתיכףומשאונווסכידבאבנו,וביאר.המסייעו

הולכהמעשהאלאמחוסרואינו,להזיקמוכניןוממונודחציוכיון,הבערה

אבל.חייב,התקלהאתוהוליכהמצויהרוחכשבאה,ולכך,בעלמא

מיקרי,שהיתהאשהמלבה חציוזהדאין,הבעירהאתהמבעירלא

בליבויושאיןוכיון,קהניזלמקוםכחוומטההחץשמוליךאלא,וממונו

מוליכהאינהנמיוהרוח,הניזקמקוםעדהחץזורקאינו,ללבותכדי

.בעלמאוגרמא,התקלהבהולכתמסייעוהווי,שלוהתקלה

הכאלכךזורהאקרילאעצמובפניזרייהשלמעשהעושהאבל,ד"בא)ט

הזריה,ם"המהרביאר.גורםאלאמבעירמקרילא גרמת שבת דלענין

מחשבתמק מלאכת המלאכה,ריא דרך אותש"הראוכדעת[,דהכי לעיל

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

סיוע בתראאבל.ללא התוס,כתבהמהדורא דכתבו'דכונת ממה לאפוקי

לבתה"ד'בתוס( הגמ)ה בפני',בקושית עשאה כאילו חשיב זורה דגבי

ע.עצמו דחייב זריהאלא גרימת מעשה,ל עשה שלא  .אף

והכא"ד'תוס)י וליבוואורעציםהביאושניםדאםנראהכךמתוך,ה

הואפטורללבותכדיאחדבכלואיןשניהם ,יהושעהפניכתב.ותימה

לקרותושייךלאהאוראוהעציםהנחתדבשעת,מידיקשיאדלא

שום,המבעיר כדיברוחדאין,מאליולהזיקסופודאיןכיון,תקלהדליכא

כךשליבהובמה.גיריהמפסקיופסוקי,ללבותו לקרותואיןנמיאחר

תחתיווהיוהגגמראשכלילזורקודמי.ללבותכדיבושאיןכיון,המבעיר

,גיריהמפסיקדשדאדבעידנאכיון,דפטור,וסילקןוקדם,וכסתותכרים

גורםהכריםסילוקועל .בעלמאהוי

שלמהכתב.לאאימאמועטדהפסדקוציםאבל',גמ)יא של סימן(הים

מזיק,)כה דלגבי הכא,למועטרבביןחילוקאיןבידיםדאף מקום מכל

דעתך,מעצמה,"אשתצאכי"כמשמעות,שלובתוךדהדליק סלקא

כךלאיזדהוריבעילאמועטדבהפסד .כל

כל"די"רשפירש.קומהבעליכללרבות',גמ)יב בעלי,ה .חייםדהיינו

אפילו,פירשד"דהראב,א"הרשבוכתב מהןעושיןדאין,ירקותדמרבה

שאינולךשאין,דברכללרבותשפירשמיויש.גדיש קומהבעלדבר

.קטנהאוגדולה

ה"ד.)ו(לעילי"רשפירש.אבניווסכסכהנירוליחכהלאתויי',גמ)יג

בדבר,דאשמועינן,לאתויי אף עיקרדאיןהניכגון,לאשראוישאינודחייב

ליחכה"ד.)י(לעיל'והתוס.בכךאש שאיןפיעלאףדחייב,כתבוה

.כללואבניםניראששתזיקרגילות

"קמה"ד,יהושעהפניהקשה.הנךבעיולאשדהרחמנאולכתוב',גמ)יד

דנכתוב,ותירץ.טמוןלמעוטילרבנןאיצטריךודאי "שדה"רחמנאדפריך

,מיליכלאתרבו,בסתמאדאף,קראצריךלאלגופאאבל.טמוןלמעט

ושפיר.במשמעהכלנירווליחכהקוציםואפילו,לחלקתיתידמהיכא

טמונהטומאהדממעטינן.)עב(בחוליןכדאשכחינן,משדהטמוןלמעט

יט(מקרא "טז,במדבר כתבלאדאי,ומשני".השדהפניעליגעאשרוכל)

אמינא,"שדה"אלא למעוטי"שדה"דהוה ,שבשדהמהדדוקאאתי

דהיינושדהעללגלויי,"קמה"נמיאיצטריךלכך,גופאקרקעולאפוקי

,"גדיש"נמיכתבלכך,טמוןלמעטידעינןהוילאואכתי,ממשקרקע

דעתךואכתי,קרקעשללגופה"שדה"ו,טמוןלמעט"קמה"לייתר סלקא

 ".קוצים"ינמכתבלכך.מועטהפסדדהוי,קוציםלמעטאתיפרטיהנידכל
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הוה"די"רש)טו קרקעולאקראקאמרתבואה,שבשדהמהאמינאה

נירו"שבשדהמה"ד,פירשא"והרשב.ממש .ואבנוהיינו

חדושי(ל"המהרביאר.תחילההצדיקיםמןאלאמתחלתואינה',גמ)טז

שהםכיוןלעונשקודמים,ביותר'האלשהקרובים,.)נהשבת,אגדות

מרגישוהשלם,והפסדחסרוןהואהעונשכי,ועוד.השכינהאלקרובים

כי.ביותרהפכושהוא,בחסרון עללמשוללמשחיתכחאיןבודאיאף

נגזרהאםאבל,המשחיתכנגדלעמודיכולשהואדוקאהיינו,הצדיק

 .הצדיקמןההתחלהאזעליולמשולהצדיקיוכלשלאגזירה

פירש.לרשעיםדיקיםצביןמבחיןאינולמשחיתרשותשניתןכיון',גמ)יז

התורהי"רש למשחיתרשותשניתנהשמאחר,)כביבשמות(בפירוש

שנאמר,הואלמחבליםרשותולילה,לרשעצדיקביןמבחיןאינולחבל

בפירוש(ן"הרמבוהקשה."יערחיתוכלתרמושבו")כקדתהלים(

בכלעדביתומפתחלצאתלאדםאסורוכי,)שם,התורה הוהי,לילהבקר

הזהירםולכן,לחבללמשחיתרשותבונתנההזהשהלילהלומרי"לרש

מפני"דרש,וכתב.ממנו כן פירש לא בכורותבעצמוה"שהקבי מכת .היכה

כרש)יאבא(דבמכילתא,)אגדותחידושי(א"המהרשוכתב .י"מוכח

בכורות,וביאר מכת בליל היו מחבלים רשות.א,דתרי לו שניתנה המחבל

בזמ המכהלחבל לילה.ב,ן שבכל ממכת,המחבל ליה בכורותדילפינן

בוקר,חצותעדדהיתה עד לצאת נאסרו כן פי על עמודלהלן(ועיין.ואף

יט'ב יהושע)אות .מהפני

ס  ב"ע'דף

תצאולאואתםשנאמרטובבכיויצאטובבכיאדםיכנסלעולם',גמ)יח

קרא,מקובצתהשיטהכתב.'וכו מייתי דלא שישכמו.ליציאהלאאדאף

 .בכניסהלכךלחושישכן,המזיקיןמפניבלילהביציאהלחוש

הפניהקשה.בוקרעדביתומפתחאישתצאולאואתםשנאמר',גמ)יט

,מבחיןואינובכורותבמכתלמשחיתרשותשניתןהתםדשאני,יהושע

[סכנתאליכאלילותבשאראבל יזלעילועיין. ,וכתב]א"מהמהרשאות

אמכתדהא קאי לא משחית ידי,בכורותי על בכבודוה"הקבשהיתה

,"למשחיתרשותשניתןכיון"דאלא.מבחיןדאינולומרשייךולא,ובעצמו

שפיר.למשחיתיםרשותהואלילהדסתםמשוםהיינו דולכך יכנס"ילפינן

מבחין"טובבכי דאינו לילה,והוסיף.כיון נשתנה מקום מכתשלדמכל

הלילותמשבכורות להזהירםדהוצרך,)כביבשמות(ם"הראוכדכתב,אר

בכורותשמכתאומריםהמצרייםהיו,ניזוקהיהמהםאחדשאם,טפי

משה,השםחילולוהוי,בהםששלטההיאגופא ,)זיאשמות(אמרשהרי

 ".ישראלוביןמצריםבין'היפלהאשרתדעוןלמען"

שכתב.רגליךכנסבעירדבר',גמ)כ שלמההים סימן(ל דיש,)כובפרקין

מהכארוצים ֶדבר,לדקדק וכן.לברוחואסור,רגליךפזראומריםאיןדגבי

,דרכיםבאמצעיהלךואל,"רגליךכנס"אמרינןדהא,סכנהמשוםאסור

דכיון,התיר,)'נסימן(ל"מהרידבתשובת,כתבאמנם.יברחואיך משום

רשותדאיתיהב ,"רגליךכנס"דוהא.לרעטובביןמבחיןאינולמשחית

למשחיתואיתייהב,ונתחזק,הדברשהתחילאחרהיינו להלךרשות

משום,רגליךפזרקאמרדלא,כתבחייםוהתורת.לכנוסיש,בהדיא

חוץילךולארגליושיכנסובלבד,העירמןלברוחשלאדשרידאשמועינן

תקנהברעבאבל,לביתו יפזרליכא  .רגליואלא

מיליתימאכיו',גמ)כא א"המהרשכתב.לאביממאאבלבליליאהני

יט(ם"דלהרא,)אגדותחידושי( באות אלאהיהלאמצריםדבמכת,)הובא

דלילהמחבל המשחית והוא ,בעירדברלימהלילהלימה,קשה,אחד

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

שהיתהדבמכת שלהמחבלמןאחת,סכנותשתיהיו,בלילהבכורות

רשותשניתן,לילהאותושלהמחבלומן,לילותבשארגםכנהוגלילה

ביממאאבל,לביתמחוץיצאשלאהכתובהזהירולכך.לחבללמשחית

.לאאימא,אחדמחבלאלאדליכאבעירבדבר

לכו,לאנפשותסכנתדליכאהיכאאבל',גמ)כב שמע אלונפלהתא

דסכנתדפשיטא,לזהצריךראיהמאי,יהושעהפניהקשה.ארםהמחנ

ט(וכדכתיב,האויבחרבמסכנתטפיגרערעבון ד חלליהיוטובים")איכה

דעתך,ותירץ".רעבמחלליחרב שהואמשום,גרעחרבדספק,דסלקא

ספק,בחירהבעלדהויאדםבידי ואין,'הבידיהוארעבוןסכנתאבל

יפזר.כךכלמצויההיזק הכי דאפילו לן משמע דרעבמשום,רגליוקא

בתראכדאיתא,דמינוולמחרבקשה הכי,והקשה:).ח(בבבא אמאי,דאי

אפילוטפיגרעשביוהא,ארםמחנהאלליפולהמצורעיםעצמםמסרו

דהוי,רעבבספקלהיותלהםהיהוטפי,ביהאיתנהודכולהומרעב ובפרט

כ,ותירץ.'הביד אם"די"רשיווןדלכך בארבעהדאיירי,דכתב,אמרנוה

,משבימתיראיםהיולאמצורעיםשהיודכיון,והיינו.מצורעיםאנשים

שראויהיינושבידסתם מצורע,ולשפחותלעבדיםלמכורבגוונא לאאבל

.מרעבטפיבחרבבחרוהיוולכך,חרבסכנתאלאוליכא,לעבדותחזי

מחבירשותאליהדליתדכיוןדרכיםצדיביהלךאלבעירשלום',גמ)כג

שלמהכתב.ומסגיחבויי של סימן(הים אבל,בלילהדאיירי,)כובפרקין

דרישא.מזיקיםשכיחילאביממא משוםהיינו,ביממאאפילואייריואף

לעיל,ללילהיממאביןחילוקאיןדברדלענין בלא,כדאיתא ,דבראבל

.ביממאסכנהליכא

מפקידהמותשמלאךהכנסתלביתיחידאדםיכנסאלירבעדבר',גמ)כד

לאריכותמסוגלתהכנסתביתדהשכמת,יהוידעהבןביאר.כליושם

דמקדמי,.)ח(בברכותכדאיתא,ימים יוכללא,כנישתאלביומחשכיוהני

בעידנאאבל.כךעלומצטער,ימיםבשארלהםלהרעהמותמלאך

דדבר ,ומחשכידמקדמילאלואףלהרעיוכל,לחבלרשותדניתן,דריתחא

כליומפקידולכך שלוחיו,את מקדמימישיראו,הכנסתבבית,דהיינו

להרע,כנישתאלביומחשכי ניתן,להםכדי אלולכך.לחבלרשותלודהא

בביתלולהזיקיוכלולאיחידיאינואםאבל,יזיקוהופןיחידייכנס

.רתחאבעידןגם,כנסתהביתקדושתמכחנשמרויהיה,אלקים

דכלבים,חייםהתורתכתב.לעירבאהמותמלאךבוכיםכלבים',גמ)כה

המותמלאךכשישלבכותבטבעבראןה"דהקבאלא,נינהודעתבנילאו

כשבארגליהןלפזרהכלשידעוכדי,בעיראליהוכשישולשחוק,בעיר

)זיאשמות(דברוההעמק.המותמלאךכשבארגליהןולכנס,לעיראליהו

משמע,כתב איתא.רוחניבדברלהכירהכלבשטבע,דמהכא בספרוכן

חבלהמלאכיורואין,הגזירותיודעיןשהבהמות,)תתשמהסימן(חסידים

כשהכלבים.אששל בוכיםרואיןולכך המות מלאך  .את

שמלאך"ד'תוס)כו למכמששנאמרגרסינןלא,כליושםמפקידהמותה

בחדושי.קראהאיכתיבסנחריבשלמסעותהעשרדגביכליויפקיד

לדבריא"הגרע אות(ורדיםגינתתשובתשבסוףהמלךגןציין חיים אורח

גירסא,)כה האי וכי,דארעאמלכותאכעיןדרקיעאדמלכותא,דביאר

כליומניחיןמפקידים,אחתארץלהחריבכשבאיןדארעאדמלכותאהיכי

מלאךעושהכן,מלחמתםירלעהקרובותבעריםוהמשחיתהמלחמה

שמחוץכנסיותבבתימשחיתוכלימפקיד,בדברעירלנגוףכשבאהמות

.לעיר

אתהמבעירישלםשלם,מעצמהתצאקוציםומצאהאשתצאכי',גמ)כז

וכו"הקבאמרהבערה אגדות(א"המהרשביאר.'ה יתברךממנוכי,)חדושי

סילוקדממילא,ולגורםהחטאאלא,הגמורהטובהואכירעיצאלא בא
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הטובלעניןאבל.מעצמה"אשתצאכי"והיינו,יתברךוטובתוההשגחה

.המבעירהואכאילודישלם,המבעירהואאניה"הקבאמרתשלומיןלגבי

כתב.ליהמיבעיאקאמאי',וכומיםישקנימיויאמרדודויתאוה',גמ)כח

אלא,לויוהמיםדהרבה,ממשלמיםתאבדהוהמשמעדלא,א"הרשב

סנהדריןבשערומאשר,תורהזומים מקובצתבשיטהד"והראב.היינו

שאם,קאמרממשאמיםדלאו,משמע"לחםביתמבור"דמדקאמר,פירש

,פירש)אגדותחדושי(ל"והמהר.לוטוביםהיומיםכללמיםצמאהיה

מוסריםהיולמיםמתאוהשהיהשבשביל,דודלאנשיגנאיזהשדבר

,מסכנהאותםמציליתברךהשםשיהיהראויאיןוגם,סכנהלנפשם

שהיהפירשוולכך,נסלועושהה"הקבאין,לסכנהעצמוהמוסרשהרי

 .לתורהמתאוה

רמזשוםמצינודלא,יהושעהפניכתב.ליהקמבעיאבאשטמון',גמ)כט

טמון"די"רשדברידלולי,וביאר.זהעלבקרא לפרשה נמינחמןדרב,יש

מקראילהודריש,עדשיםאודשעוריםבגדישמטמריפלשתיםדהווסבר

לגבישעוריםשלגדישדמידודאי,תימהדברלושנראהאלא.הונאכרב

מגיבורישלשהלשלוחלוהיהלאכמותוומלך,היאזוטרתימלתאדוד

,ליהקמיבעיאבאשדטמון,הוסיףולכך.בלבדהגדישדמיעבורישראל

,ורבעצוםסךשיתבענומתייראהיה,שםהיהלאדישהגשבעלוכיון

ור:)סא(לקמןוכדאמרינן רבנן במדליק'דפליגי בכלים,חבירובשליהודה

.בגדישלהטמיןדרכןשאין

מהו"ד'תוס)ל פקוחמפניעצמוכשהציללשלםחייבאיליהאיבעיא,ה

שיכול,א"הרשבכתב.נפש להו שלא,לשלםמנתעללהצילדפשיטא

ד"כרשדלא[,הבעליםדעתמ ויצילה"י ביאר].ה סימן(ש"הראוכן בפרקין

איבעיא,)יב מהוליהדלא ,מתשלומיןדליפטראדעתאלמיקלינהואלא

לשלםליהואמרו דלהאי,העיר)קסזסימן(ציוןבניןת"ובשו.דחייב

הגמ לשון ליהדהוי.דחוק"חבירובממוןעצמולהצילמהו"'פירושא

חייבחבירובממוןעצמושהצילימ"למימר ב"ח(יםוהאפיקי".לשלםאי

התוס,ביאר)לבסימן אתלהצילמחויבהממוןדבעל,ש"והרא'דסברת

,"רעךדםעלתעמודלא"דמקרא.)עג(בסנהדריןכדמרבינן,בממונוחבירו

[ואגורילמיטרחדחייב הבאה. באות  ].ועיין

ויצילה"די"רש)לא בממוןעצמואתלהצילואסורהואילישרפוהשלא,ה

שריאידודדנסתפק,דמשמע,)יטדרוש(דרכיםהפרשתכתב.חבירו

אסורנפשפיקוחדבמקוםיתכןדאיך,ותמה.חבירובממוןעצמולהציל

דנמצא,כתב.)יט(בכתובותן"הרמבאמנם.חבירובממוןעצמולהציל

יעבורמאיר'דלר,חיצוניתבברייתא ואל יהרג  .בגזל

האפיקי.שם,ד"בא)לב ,איתא).עג(דבסנהדרין,)לבסימןב"ח(יםהקשה

אסור,בממונוחבירואתלהצילמחויבאדםדכל עצמואתלהצילואמאי

איננו,ותירץ.חבירובממון דהבעלים ,ממונוועלעליוהחיובחללא,דכיון

לב('כהתוסודלא[ באות אף,דסברי,)עיין בהצלתו מתחייב דהבעלים

בפניוש דעת,וכתב].לא לקמןד"הראבדכן מקובצת  :).קיז(בשיטה

שגזילה,ישלםגזילהרשעישיבחבולליהשלחו',גמ)לג פי על משלםאף

יב(ש"הראכתב.הוארשע סימן העדשיםהיושלאדמיירי,)בפרקין

מזומנין איןאפילו,דבמזומנין.דפלשתים שרי,לפנינושעוריםבעליאי

והקשה.טפיעדיפידעדשים,אחרידיעלעדשיםשלישיןגדלהןלזכות

שלמה של סימן(הים שרי,)כזבפרקין לא שלאחבירובממוןלסחורהא

ודילמא,לבהמתולוצריכיםאו,שעוריםיותרעליוחביבדדילמא,מדעתו

,שלואתלמכורליהניחאלאדילמאאו,שעוריםלקנותלומצוייהאלא

יהיבאפילוהוידחמסןינןמסק.)סב(ולקמן לאדםזכיןאמרינןולא.דמיאי

ך"השותירץ.חסרוןצדשוםבהכשישולא,זכייהליהדאיתבמידיאלא

שכתב,)ד"סקשנטסימןמשפטחושן( מה פי סימןמשפטחושן(הטורעל

ב בידוע"דהרא,)שנט איירי .לימכרהעומדבדברכגון,לוהיאדזכותש

סקסימן(שןהחוהקצותאבל שלאדמייריש"הראדמדכתב,כתב)א"שנט

דלא,מזומניםהיו כתב ,משמע,למכירהאלאעומדשאינוידועהיהולא

עומד,מקפידאינוביתומחפצישאינודכל כפליםשנותןכללהימכרוהוי

הרא.בדמיו דעת דחמסן,ש"ויישב היינו,מדמיוביותראפילו,הוידאף

רוצה דאינו זכותמשום הוו ניחא,בפניושלאאבל,ולא דמסתמא כיון

לודזכותאמרינן,ליה  .היא

דלא"ד'תוס)לד ממילקחוהשלאעדשיםושל,לאחלופילהושביקה

הכי,בהשזכהמיממשדלאו,א"המהרשכתב.בהשזכה מבעיאמאידאי

דאסור,גדישיםליטולמהו ודאי .אחרבודזכהכיוןגזילהדהויא,והא

לאנשי,דפלשתיםדהגדישיםאלא שייכי איהוו להוצריכיהוודוד

דלא,לבהמתםדישראלבשעוריםלאחלופי כיון ,לאחלופילהושביקאבל

צריכילא אנשיו  .אחרבהווזכה,להוהיו

ע סא  א"דף

תורהעללמותעצמוהמוסרכל',גמ)א .משמוהלכהאומריםאיןדברי

אגדות(א"המהרשפירש מביאאומרובשםדברהאומרדכל,)חדושי

ראויאין,נפשותסכנתבמקוםלילךהנסעלשסמכוואלו,לעולםגאולה

דשכיחהיכא,ניזוקיןאינןמצוהדשלוחיואף,ידיהןעלוגאולהנסלעשות

:).ח(בפסחיםכדאיתאשאניהזיקא

גרסינן"ד'תוס)ב הכי הצילהיהודה'לרויצילהדכתיבוהא,ד"בתוה,ה

וכויתחייבשלאכדילשרוףיחהנשלא ולרבנן אישהקשה.'בטמון החזון

ד( אות ה סימן קמא לרבנן,)בבא בטמוןדאף שלא,דפטרי למחות לו היה

לעיל"לרשאבל.לשרוף טמון"ד:)ס(י המלחמה,ה לצורך ששרפו ,דמיירי

שפיר לשלם,אתי יצטרכו שלא כדי הניחם .דלא

לפרשדהוו,א"המהרשכתב.שם,ד"בא)ג הציל'דלר,מצי אתיהודה

לרבנן,שטמןמהיפסידשלאהניזק 'לרלפרושילהודניחאאלא.כדביארו

אגדישמשמעו"ויצילה"דיהודה  .דקאי

לפרעםרוציםוהיושםמזומניםשהיולפיעדשיםהזכיר,ד"בא)ד

אדכתב,)ד"סקשנטסימןמשפטחושן(ך"השכתב.תחתיהן פליגי דלא

סהובא(ש"הרא לג:לעיל ליטול,)אות שרי כתב.דבמזומנין הטורדהא

שנט( סימן משפט לה,חושן אות ,לוהואשזכותכשידועדדוקא,)ולעיל

ממונו,לימכרהעומדבדברכגון ליטול והכא.לאביתובחפציאבל,שרי

ליטלן אסור להימכר,נמי עומדים דאין  .כיון

מאי"ד'תוס)ה וכו,ה קשה א'ומכאן פרץ'בתוסביאר.נשיוששרפו רבינו

התוס פירשו הקושיא ששרפו',דמחמת הם אחרים אנשי,דאנשים ולא

 .דוד

מלך,ד"בסוה)ו שהוא מחמת להפטר רצה דאף,א"המהרשכתב.שלא

בטמוןדפריך דפטרי דרבנן אליבא מקום.שפיר דלכולימשמעמכל להו

פריך דאמרבשלמאקאמרמדלא,עלמא שמואלו.חייבטמוןלמאן הברכת

ב( סימן קמא מתשלומין,כתב)בבא פטור הוי טמון ודאי,דפטור אבל

מזיק איסור שמים,דאיכא בדיני [וחייב התוס. הקשו שפיר זה אף'ולפי

שמים,לרבנן ידי לצאת בעי  ].דדוד

ה"ד'התוספירשו.קוציםבשדהאפילודפטורשאמרואמות'ד',גמ)ז

יג(ש"והרא,עברה סימן שהאש,א"והרשב)בפרקין בשדה הוו דהקוצים

אליה בשםמקובצתוהשיטה.עברה היאקוציםשהשדה,ד"הראבפירש

האש את בה שהדליק דדוקא,"אפילו"רבאבדבריגרסינןולא.השדה

משארטפיניצוצותמוציאקוציםשלדאשמפני,אייריקוציםבשדה
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[עשרהגבוהבגדרסגיעציםבשאראבל,עצים הבאהועיין.  ].באות

ואפילו"די"רש)ח האורלשםשקופצתשדההיתהאפילו,קוציםבשדהה

המהדוראכתב.פטורולדלגבהלבערהאששנוח,קוציםמלאהלגדרמעל

תוס(בתרא עברה"ד'על גרסינן,)ה הוו,משמע,"שםמ"דאי דהקוצים

האש הודלקה שבה לגרוס.בשדה יש טפי קוצים,"שםל"אבל שיש ואיירי

אליה עברה שהאש דכתב.בשדה היינו,ולדלגבהלבערהאששנוח,ומה

אותם ולהבעיר לקוצים לדלג האש  .שנוח

יג(ש"הראכתב.אמות'דולמעלהקוציםומשפת',גמ)ט סימן ,)בפרקין

דקוצים,דטעמא הגדרואפילו,הדליקהבהםנאחזבקלמשום גבוההאם

 .הקוציםותדליקהשלהבתתעבורבקל,מאד

וכונהראמררב',גמ)י בפרקין(ש"הראדלדעת,חייםהתורתכתב.'ממש

יג איירי,דמתניתיןבפירושאפליגי,)סימן ליהממשבנהרדלרב דאית

באריתאולשמואל,רוחב ,סברדרב.אמהאלאברחבהשאיןדדלאיאיירי

נהרנהרדסתם היינו ניחא,ממשדקתני אף,בהכילאוקמיליהולכך

דאריתאאפילומיאביהאיתדאי,מיאביהדליתלומרדצריך ברוחב

אמה(דדלאי שפירש,שרחבה לעיל"רשכמו דדלאי"ד:ני .סגי)ה

דסתם,מיאביהובדליתממשבנהרלפרשליהניחאלאולשמואל כיון

באריתא,מיאביהאיתנהר דאיירי פירש כתב.דדלאיהלכך ,אמנם

הד"בפי(ם"דהרמב ממון שלוליתאונהרעברהאםוכן",דכתב)ב"מנזקי

לדינאושמואלדרב,סבר,"פטוראמותשמונהורחבןמיםבהןשיש ,פליגי

בנהר לאולשמואל,מפסיקמיאביהדליתאףדלרב,שמונהרחבואף

.מיאביהבדאיתאלאמפסיק

מפסיקין',גמ)יא מפסיקין"די"רשפירש.לפאהואלו לענין,ה דהיינו

בהךדאף,המאיריוכתב.ואחדאחדמכלפאהלהניח נפקותא ,דליכא

בששים פאה שיעור הכי דבלאו מקום.בכךמתנכההשיעורואין,כיון מכל

אינהלחברתהמאחתהניחואם,לההראויהפאהשדהבכלשיניחצריך

 .פאה

השיטהכתב.מפסקילאשםשולליןגשמיםשמימקוםאבל',גמ)יב

הכיפאהגבידדוקאבראדמסת,ה"הראבשםמקובצת האימשום,אמרינן

 .להואיתדינאחד,דליקהגביהכאאבל,טעמא

שמחלקת"ד'תוס)יג מיםמתמלאההאמהכשגדלה,לאגפיהשללה

השיטהביאר.השדותבהםשמשקיןשסביבותיהומערותשיחיןבורות

פרץבשםמקובצת רבינו פירושא,תלמיד לישנאשפירניחא,דלהאי טפי

ד"דלרשדהיינו[.שבאמההמיםמןשללחלקתדמת שמחלקת"י ,משמעה

הפירות הם  ].דהשלל

 

ע סא  ב"דף

יג(ש"הראכתב.שלובתוךהמדליק,'מתני)יד סימן בשלודדוקא,)בפרקין

שלאכיוןחבירובשלאבל,שיעורנתנו .שיעורנתנולא,ברשותדהדליק

באונס,דמשמע,א"הגרעבחדושיוכתב אף דנפלה,ורגמדחייב הגדרוכגון

כך ועברהמחמתשלאאחר משמע,והוסיף.שםהדליקה מלשוןדהכי

ממוןד"פי(ם"הרמב תיח(והטור)ד"המנזקי סימן משפט ,והקשה).חושן

זה דרכןשאיןדבריםבווהיוחבירובשלבהדליקפטוראמאי,דלפי

ליהדלאמטעם,להטמין בטבעלידתדמידי,ותירץ.דעתיהלאסוקיהוה

איןשבודאי,חושבהיהשהדליקבשעה,בגדישארנקימניחשאיןהאדם

ארנקי שהרוחאו,הגדרותפילסערהרוחשתבואדאפשרבגדראבל.בו

ליה,למרחקהאשתוליך .אדעתיהלאסוקיהוה

אומר'ר',מתני)טו הרביםכדרךאמותז"טאלעזר ט"יו'התוסכתב.רשות

באמצ,)דמשנה( איירי הרביםדדרךלרישאמוקמינןדהא,ז"טעדלא

עקיבא'לרנמינשמעאלעזר'ומדר.שמיהדכרמאןאמצעוהתם,כוותיה

.דבתריה

אומר'ר',מתני)טז לפיהכלהבערהאתהמבעירישלםשלםשמעון

יג(ש"הראכתב.הדליקה הרי:כה(ף"הרידדעת,)סימן 'דר,)ף"מדפי

ביןשמעון החילוקים.רוחבעניןלביןגובהלעניןאיירי השמיט הכי ומשום

לעיל בסוגיא ורוחבה,דהוזכרו הגדר גובה כר,לגבי לן שמעון'דקיימא

.דפליג

שיעורא'לרליהולית',גמ)יז מדפי:כה(ף"הריהקשה.בדליקהשמעון

דגבי,)ף"הרי שנא הכי,שיעורארבנןיהביתנורמאי הזיקאםואפילו

לצורךדהכא,ותירץ.טורפהכאואילו,שהזיקמהמשלם דמדליק כיון

עברהואף,כשיעוראומרחיק,שעה ,הואאנוס,משיעוראיותרהדליקהאי

גבי.למעבדליההוהדמאי תדיר,תנוראבל לעיוניליהאיבעי,דמדליקו

החושןוהקצות.הויפושע,הכיעבידדלאוכיון,לחבירוהיזקאיכאאי

,משיעוראיפחותשלאאלאאינודתנוראדשיעור,תירץ)א"סקקנהסימן(

אבל.לשלםמנתעללהזיקרשאיואינו,ודאיהיזקהוימשיעוראדבפחות

ילךשלאהנמנעמןאינואכתי,אמות'דשהואהשיעורבהרחקתגם

הכי,האש דאמרואבל.שהזיקמהלשלםצריךומשום ,כראויהרחיקהכא

,חבירולגדישהאששילךהנמנעמשהואבאופן,הדליקהשיעורלפיהיינו

אונס הוי מלשלםשמיםבידיומכהגמורלכך  .ופטור

ליה"ד'תוס)יח ולית דעתך,ה סלקא ישלםהדליקההיזקלפיהכלקא

הכל"די"רשדאף,יהושעהפניכתב.לעבורראויאיןאפילו .כןפירשה

אפילו,הוסיפו'דהתוסאלא משום.לעבורראויבדאיןדאיירי ,והיינו

דפשעהכאשאנידילמא,שמעון'לרמקשהמאילדקדקישדלכאורה

אםאפילוליהמחייבינןולכך,קרובמקוםלענין,הדליקהבגוףמעיקרא

מעיקראדהרחיקהתםאבל.באונסוסופובפשיעהדתחילתו,בריחוקהזיק

הכי.לחייבושייךלאחכמיםשנתנוכשיעור דדייק,'התוסכתבוומשום

שלובתוךשהדליקכגון,לעבורראויאיןאפילוליהמחייבינןמדשפיר

הכי,פשעולא,לגבולוחוץכלללעבורראוישאיןבענין ליהמחייבואפילו

 .שמעון'ר

הרי:כה(ף"הריפירש.הדליקהגובהלפיהכל',גמ)יט דהיינו,)ף"מדפי

כראויאלאעברהלאואם,פטורלגובהההראוימןיתרתעבורשאם

 .חייבוהזיקהגובההל

אומרים',מתני)כ .שעוריןשלאוחטיןשלגדישאלאמשלםאינווחכמים

מקובצת בדעת.)כג(לעילהשיטה היכי"ד)שם(י"רשביאר טמון,ה דפטור

ושוגג כאונס דחשיב מטעמא  .הוי

יוסףכתב.שעוריןשלאוחטיןשלגדישאלא',מתני)כא :כה(הנימוקי

הרי טמוןדהחטין,)ף"מדפי הוו לא הפנימים שם,והשעורין דיש דיודע כיון

שעורין או פירש.חטין מקובצתוכן אישאבל.ה"הראבשםהשיטה החזון

סק( ו שלו,כתב)ז"סימן בתוך במדליק טמון ידע,דפטור אי אפילו הוי

שם שטמון מה כאן.המדליק שמחוייב טמון,והטעם הווי דלא כיון.משום

החיטים דמי שבכליםשלגבי השעורים או,או חיטים שם יש כאילו הווי

טמון אינו דלגביהם מבחוץ,שעורים מגולין שהן (כיון כד. אות לקמן  )ועיין

ת"רביאר.חייבעמוונשרףלוסמוךועבדלוכפותגדיהיה',מתני)כב

היה"ד):כב(לעיל'בתוס דאף,לאשמועינן.בבאבהאיהתנאדהפסיק,ה

תימא,"בגלויכלאףבגלויקמהמה"דמדרשה,באשטמוןדפטרינן לא

דרכואיןדגדי,ופטורהואקמהכעיןלאובהכיאורחיהדלאודברדכל

חייב,כפותלהיות הכי  .ואפילו

איירידבבבידמסקינןדלמאי,יהושעהפניכתב.שם',מתני)כג דרישא

יךצר.בגדישלהיותשדרכובמהאפילורבנןופטרי,שלובתוךבמדליק

 

  סאדף מסכת בבא קמא 

 ט"התשס אדר 'ג
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.הואטמוןדלאו,המדליקליהבדחזיהיינו,אגדידמחייבינןדהא,לומר

חזידלאדאיירימשמע,)י"הממוןמנזקיד"פי(ם"הרמבדמלשון,והוסיף

.ליה

החזוןכתב.שבתוכהמהכלמשלםשהואהבירהאתבמדליק',מתני)כד

ה(איש אות ב סימן קמא לטמו,)בבא שבתוכו מה את עושה הבית ,ןדאין

בו להיכנס דעשוי כהנא.כיון בבירה,ולרב דחייב אטמון,הא דחייב היינו

נוסף,שבה כיסוי ידי על דטמון חשיב,משום שבבירה מה כל לא אבל

 .טמון

אישנסתפק.שם',מתני)כה סק(החזון ב שבעששית,)ה"סימן כלים אי

טמון בבית.חשיבי בזכוכ,וכן סתומים דהחלונות משום טמון חשיבי ,יתאי

הבית שבתוך מה החלונות דרך דרואין כיון מקום דמכל חשיבי,או לא

[טמון יוסף"לראולכאורה. ולנימוקי כ(ה אות שיש,)לעיל מה דידוע כיון

טמון,בבית הוי (לא  .)].ג.ר.

בשיטהביאר.שם',מתני)כו יהונתן משוםדלא,מקובצתרבינו ,אשוחייב

משמעו.בידיםהמזיקאדםליהדחשבינןאלא בתוך"די"מרשכן שלה

לייבוהקשה.בידיםכמאבדוהוירשותלודאין,חבירו אריה רבי בחדושי

עג(מאלין נפשך,)סימן חציו,דממה משום אשו טמון,אי פטור ואי,ליכא

ממונו המזיק,משום אדם משום לחייב שייך לא להלן,וכתב.הא דלדבריו

כח( שפיר)אות האש,אתי אעשיית מעשה,למזיקדקאי ידי על דהוי

בידים.בידים מזיק דעשה דהיכא כהנא רב הוה,דסבר דלא לומר שייך לא

אדעתיה לאסוקי לעולם,ליה מועד אדם בדיני תלוי עשיית,ולרבא.והדבר

מועד דאדם בהא שייכא לא ממש,אש פשיעה דיפשע,ובעינן בעינן וכן

הניזק פטור,בדבר לאסוקי,ולכך ליה הוה  .אדעתיהדלא

ר.פליגיבתרתירבאאמראלא',גמ)כז מאלין'בחדושי לייב סימן(אריה

להלן,)עג דבריו לפי כט(ביאר בהדדי,)אות תלו יהודה'דר,דפלוגתייהו

אדעתיה לאסוקי ליה הוה דלא אסברא פליג מודה.)סב(להלןדהא,לא

דפטור מקום דסבר.במשאיל הני,אלא בדבר פשיעה דין ליכא ,זקדבאש

אדעתיה לאסוקי ליה הוה דלא מה מהני לא נמי.ולכך פליג הכי ומשום

טמון בדין דרבנן הניזק,אדרשה בדבר פשיעה דין באש דליכא ליכא,דכיון

דטמון פטור דטמון.למידרש מפטור ילפי רבנן בדבר,אבל פשיעה דבעינן

אדעתיה,הניזק לאסוקי ליה הוה לא אי פשע,ולכך דלא כיון אבל.פטור

כהנא להטמין,לרב דרכו שאין בדבר חבירו בשל פטור עלמא לא,דלכולי

סברא בהאי הניזק,פליגי בדבר פשיעה דין יש עלמא בגזירת,ולכולי ופליגי

טמון דפטור .הכתוב

בתרתי"די"רש)כח הפניכתב.'וכוובכליםאטמוןמחייביהודה'ור,ה

ר,דלדעתו,יהושע א'אין אארנקי מחייב חבירויהודה בשל במדליק ,לא

אלא"ד'כתוסודלא דלא'ולר.ה אף חייב ,אדעתיהלאסוקיליההוייהודה

דמאי מזיקלאושלובתוךבמדליקאבל,דאזקתיהגביהלךהוימשום

 .פושעאלא,איקרי

אלא"ד'תוס)כט בדברמחייבחבירושלבתוךבמדליקאבל,ד"בתוה,ה

רביהקשה.טמוןראקביהדפטראשכחןדלאלהטמיןשדרכו בחדושי

מאלין לייב עג(אריה חבירו,)סימן של בתוך מדליק ילפינן כרחך על הא

שלו בתוך חבירו,ממדליק בשל דאש אחרת פרשה ליכא ,וביאר.דהא

דבור מפטור שאני דטמון כלים,דפטור לגבי אף מזיק הוי אלא,דבבור

פטרתו דטמון.דהתורה בפטור מזיק,אבל נעשה הטמוןאינו לגבי .כלל

בעשיית אופנים תרי הוו חבירו ובשל שלו בתוך דמדליק לומר יש ולזה

למזיק פשיעה.האש ידי על ההיזק בעל נעשה שלו שמר,דבתוך שלא

ברשות,גחלתו היתה ההדלקה עיקר מזיק.אבל הוי חבירו בשל אמנם

שלו,בידים בתוך במדליק אלא טמון פטור איירי לא מ,הלכך הוי ,זיקדלא

בידים מזיק דהוי חבירו בשל במדליק קרא,אבל דפטריה אשכחן ,לא

שלו מבתוך למילפיה נינהו,דליכא דאש גווני  .דתרי

הרי:כו(במלחמותן"הרמבהקשה.שם,ד"בא)ל אש,)ף"מדפי שנא מאי

להניחםשאיןדבריםעלדפטורמצינודלא,ממוןנזקימשאר מטעמא,דרך

מאליןותירץ.אדעתיהלאסוקיליהאיבעידלא לייב אריה רבי בחדושי

עג( הניזק,)סימן בדבר דיפשע באש בעינן מפטור,דלרבנן הכי וילפי

הניזק,דטמון בדבר פשיעה דבעינן כיון ליה.דנפטר הוה לא אי ולכך

פטור אדעתיה בפשיעה,לאסוקי .דחסר

אות.תבואהמלאהואכאילוכליםמקוםורואין',גמ)לא לעיל מה'כעיין

איששביאר סק(החזון ו  ).ז"סימן

השחר.שם',גמ)לב מלא,נסתפקהאילת דמסתמא בגדיש דוקא אי

מקרשים.חייב,תבואה שדפנותיו בארגז מלא,אבל אינו כלל ובדרך

שבתוכו,קרשים מה על יוסף"הראדלשיטת,וכתב.פטור והנימוקי ה

כ( אות טמון,)לעיל חשיבי לא הפנימיים לכלכ,דהעומרים דידוע יון

שם קרשים,דישנם מלא דכולו לתלות אין דבארגז כיון אבל.פטור,הא

שכתב מה אישלפי סק(החזון ב שבתוכו,)ה"סימן מה את עושה בית דאי

הכתלים,לטמון ממין הוא כאילו הכלים מקום יתחייב,רואין בארגז אף

קרשים מלא הוי  .כאילו

 

ע סב  א"דף

גדישלהגדישלחבירומקוםבמשאילחכמיםליהודה'רומודה',גמ)א

סק(הפרישהכתב.'וכו תיח שלו,)ט"סימן בתוך במדליק אבל,דאיירי

בידים מזיק מדין חייב חבירו בשל דכתבו.בהדליק שאינו"ד'התוסוכמו ,ה

שלו בתוך במדליק איירי ברישא,דבסיפא איירי נמי כתב.הכי ע"בסמוכן

סק( תיח הדליקדאף,כתב)טנומצוה(חינוךחתהמנאבל).יז"סימן אם

לחבירו שהשאיל שלאכיון,פטורבמקום הכלים את ,ברשותשהטמין

לא ולכך חיציו בדכלו  .בידיםמזיקהויואיירי

שעוריןדמיאלאמשלםאינו',וכושעוריןוהגדישחטיןלהגדיש',גמ)ב

תיח(ע"הסמכתב.בלבד ישלם,)ח"סקיסימן דלא דפשיטא יותרדאף

ישלם,בגדישטמוניםכליםהיודאם,אשמועינן.שהזיקממה בעדלא

.חטיםלהגדישרשותלודנתןכיון,חטיםשלכגדיש,הכליםמקום

ד"רשפירש.בשעוריםוחיפןחטין',גמ)ג חטין"י ראיתילא,ליהדאמר,ה

)ד"סקרצאסימן(החושןוהקצות.בהןנזהרתילאלפיכךשעוריןאלא

דלא,דפטור,)ף"הרימדפי:כו(במלחמותן"הרמבכדכתב,ביאר משום

שעורין שמירת אלא נטירותא,קיבל אמר והוו,עליקבילתלאדחטיןומצי

.ברשותשלאחטין

בחטין',גמ)ד וחיפן רבינובשםמקובצתהשיטהפירש.שעורין תלמיד

חיפוי,פרץ משלם דראה,חטיםשלדאינו ויהחיפדהויכיון,החטיםאף

בשם.ברשותשלאפירותיוכמכניס שם ביאר יהונתןוכן ,רבינו

שלא דאף הגדיששהרי,לגמריהביתבעלדעתעלעברדאשמועינן

עלשעברחטיםמאותםכללליהמשלםלאהכיאפילו,רובאשעורים

,כתבהמאיריאבל.שעוריםשמירתאלאעליוקיבלשלאכיון,דעתו

 .החטיםחיפויבכדידמשלם

.להודחזיכיוןחטיםישלםלאלמה,ד"בתוה,משלםשאינוה"ד'תוס)ה

בשעוריןוחיפןדחטיןדומיאליהבדחזידאיירידודאי,א"המהרשכתב

ליה,שעוריןאלאמשלםדלא דאמר ומשום.שעוריןאלאראיתילאכיון

שלובתוךאבל,חטיןמשלםבידיםכמאבדדהויחבירושלבתוךהכי

דחזי,פשיעהאלאדאינו ,שעוריםאלאמשלםאינו,דהגדישבתרליהאף

נטירותאדאמר .מעיקראעליקבילידשעריליה
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יוסףכתב.לאשהזהבדינרהנותן',גמ)ו בשם)ף"הרימדפי:כה(הנמוקי

לאיש,ה"הרא הדין אשה.דהוא דנותן,ונקט קדושין גבי הרגיל לשון דהוי

לאשה הרי.דינר להכיר,אשהדנקט,כתבד"ובפסקי דרכה דאין משום

 .במטבעות

וכו',גמ)ז זהב של משלמת פירש.כסףשלמשלמתבופשעה'הזיקתו

ד"רש מאי"י בידים,ה מזיק בין הוא בידים,דהחילוק מזיק שאינו .לפשיעה

בין,כתב)ד"סקרצאסימן(החושןהקצותאבל מחלקינן פשיעהדלא

בידיםדמזיקחומראמשום,למזיק רד.דהוי במדליקמחייביהודה'הא

וכדפשטו,דפטורמודהזהבדינרוגבי,בידיםמזיקדאינואף,בגדישארנקי

דר,שעוריןוחיפןמחטין אליבא דכלמשום,טעמאאלא.יהודה'דקאי

כרחםהשומרין בעל נתחייבו ירדה,לא לסוףאלא דברצונם,דעתןהתורה

חיוביהןמקבלין דיני את אינו,שמירהדיןעליויבלקשלאוכל.עליהם

וחיפן,ולכך.מתחייב משמירתיותרקיבלדלא,כסףובשלשעוריןבחטין

כאינישהוי,שמירהעליוקיבלדלאדכיון,פטור,שעוריןושמירתכסף

אשולשמורכרחובעלחייבתודהתורה,בגדישבארנקיאבל.דעלמא

.יהודה'רמחייב,יזיקשלא

בסוףהשמטה(שמחהאורכתב.עליקבילילאדדהבאנטירותא',גמ)ח

נחלות חיובדפשיעה,מהאדחזינן,)הלכות אחראבל,שמירהמדיןהויא

כתב.הזיקשלאכיון,פשעאםפטורשומרשאינו גחלק(האחיעזרוכן

דסימן אות ).לז

דדוקא,ד"הראבדדעת,א"הרשבכתב.באשונגזלתקנתעשו',גמ)ט

הכי דינא ,ומיפטרמשתבע,בריטענתהיאךטעיןאיבגלויאבל,בטמון

למילתא,הכיתימאלאדאי.הואגמורגזלןדלאו אשמועינן לא אמאי

בטמון,הכללדבריבגלוי שכן דעת.יהודה'לרוכל דאם,א"הרשבאבל

בריבטמוןהאמינוהו הוי דבוטח,טובדלא טמוןשהיהלומרבעצמומשום

במעיז.וחברבוידעשלאמפני,בתוכו שכן בוהיהוכךכךואומרכל

לא,דנאמן,ידעתואתה אמת אינו שיודעמיבפניפניומעיזהיהדאם

.הכלולדבריבגלויולא,יהודה'דרואליבאבטמוןשאמרוהומה.כמוהו

,ונוטלנשבעבגדישארנקיטענודאפילו,יהודה'דררבותא,משוםהיינו

 .נגזלתקנתובעשובריבטוענואפילוולפיכך

משאריותרנגזלתקנתלעניןבאשדהחמירו,יהושעהפניכתב.שם',גמ)י

במדליק,הואבידיםדמזיקמשום.ממוןנזקי איירי ,חבירובשלדהא

לר"ד'בתוסוכדמשמע סימן(הטורדמלשון,והוסיף.יהודה'ה משפט חושן

 .נגזלתקנתשייכאנמישלובתוךבמדליקדאפילו,משמע)תיח

חמור"ד.)נד(לעיל'תוס.לאאובמסורנגזלתקנתעשו',גמ)יא הוכיחו,ה

,מדאורייתאדאי.מדרבנןאלאמחייבלאדגרמידינאדדאיןדמאן,מכאן

לא [בנגזלכמובמסורנגזלתקנתעשואמאי דעת. :)עא(לקמן'התוסוכן

ג"וסמ.א"ריצבבשםסברה"ד.)לד(כתובות'ותוס.א"ריבבשםוסברה"ד

כלל(ש"הראת"ושו.אביגדורר"הבשם)קפ'סיי"פק"ב(והמרדכי.עעשין

מיימוניות).במסורקא מקובצת).ג"הח"פומזיקחובל(והגהות ושיטה

מח(גבוריםובשלטי.יהונתןר"הבשם:)קיז(לקמן ן"הרמבאבל:)].לעיל

דינא( סודדגרמיבקונטרס קפה עמוד מערבא מכון א"מהדורת אפילוה .בל

ה במלחמות עוד כו('ועיין הרי:סוף תקנו,דחה)ף"מדפי דלא ,דאפשר

דיבורא הוי דמוסר דעת[.בעלמאמשום לקמן"הרשבוכן והמגיד.קיזא

נאשער(התרומותובעל,)גאוןהאירבבשםא"הח"פומזיקחובל(משנה

בתירוץ).ו"ח משמע ט"פש"בישועיין.מיעטה"ד:לזשבועות'בתוס'אוכן

תם,כתב)ו"סקשפחסימן(החושןוהקצות].כוסימן ה"ד'בתוסדלרבינו

בדטעין,עשו תקנה בברי,שמאמוסרדעשו שפיר,והאיבעיא דהא.אתי

תקנה עבדו לא ברי בדטעין במסורלןומיבעיא,באשו עבדו נגזלתקנתאי

דמוסרומחמת,בריטועןואפילוממש דלא,דחמירעונשו משארמירחאו

בטוען,המזיקין הכי תקון עוד.בריולא שפוסימןמשפטחושן(ך"בשועיין

 ).א"סק

מי"ד'תוס)יב וכו,ד"בתוה,ה אדעתיה לאסוקי ליה אבעיא לא .'דשמא

שמחההקשה מאיר רבינו מזיק,:)סאלעיל(בחדושי הוי מקום דמכל

מיפטר ואמאי כתב.בידים לנ,ולכך דשדייה בגוונא מיםדאיירינן הר

קמך,צלולים מנחי הא טעין על.דמצי להציל בידו הווי דלא כיון ונאבד

הים,אתר גלי דנעכרו דגרמי,או דינא מתכוון,הוי דאינו כיון  .ופטור

מנחאמרגניתאדהוהעדיםאיכאדאי,א"הרשבכתב.שם,ד"בא)יג

,בידיםגדישאדליקדלאחברושלבתוךלמדליקדמידלא.משלם,בגווה

לךאיתמאיליהדאמר,דאפסדיהמאיבכלחייבבידיםדאפסדיהכאדה

.דאפסדתיהגביה

לחמסןביןמה',גמ)יד משום,הכאלהדמייתי,יהושעהפניכתב.גזלן

במסורמספקאוכן.באשנגזלתקנתדעשולעילדקאמר אף,ליה

דהכל,לחודנגזלאלאקחשיבלאדשבועותדבמתניתין דעתיה וסלקא

מהמקשהולהכי.מקריגזלןדחבריהממונאדמפסידמאןדכל,ןגזלבכלל

מילידמיבלאאבל,דמידיהיבהיינודחמסן,ומשני,לחמסןגזלןבין בכל

 .גזלןמיקרי

הקשה.זביניזביניהוזביןתלוה',וכוליהקריתחמסןדמייהיבאי',גמ)טו

ממכירה"פ(משנההלחם קיים,)א"הי מקחו אין דחמסן ודלא,דמשמע

מגזלה"פ(משנההמגידכדכתב ,)שם(ם"הרמבבדעת)ט"הואבדהא

ד אלאו דעובר אף קיים תחמוד"דהמקח מצוה(חינוךהמנחתותירץ".לא

אני,דעתךדסלקא,)באותלח רוצה אמר דלא ולכך.זבינאזביניה,דאף

ועובר,פריך חמסן הוי יהיבאמאי אי זביניה,דמיבלאו ואי,זבינאהא

דלא,מהנילאעבידאיהא,המכירהקיימתאמאי,בלאוברעו כרחך ועל

חמסן אף,אנירוצהדאמרמייריהונאדרב,ומשני.הוי חמסןדהויולכך

אידלא,קיימתהמכירה,הלאועלועבר דרצה,מהנילאעבידאמרינן כיון

.במקח

ממכירה"פ(ם"הרמב.אנירוצהדאמרהא',גמ)טז הזכיר)א"הי לא

אניד רוצה שיאמר מהמוהריהבימשנהוהלחם.בעינן בעינןדלא,ק"א

כאומר,הדמיםוקבלששתקכלאלא,אנירוצהלהדיאשיאמר רוצההווי

משנהרוביא.אני דבחמסן,הלחם דמשנינן מתחילהצווחדהיינו הלוקח

כרחוהדמיםוקיבלסוףועד ,הדמיםוקבלשתקוזביןבתליוהאבל,בעל

ד מאי באמרוהוא  .אנירוצהאוקי

 

ע סב  ב"דף

ה"ד.)ס(לעיל'התוסכתבו.חייבוהזיקהפטישמתחתשיצאגץ,'מתני)יז

אשי איירי,מוכח,דאדםנזקיןגביולאדאשנזקיןגבילהדמדתני,רב דלא

מזיק,לבדואדםבכחשמזיקעדבכחדמכה דהוי ליהדניחאמשוםאלא

שאחרומכה,דתיזיל בבבאוכדשנו,מצויהברוחמזיקכחוגמרבגוונא

בשםמקובצתוהשיטה.).כו(בתרא מזיק,.)סלעיל(ה"הראפירש דהגץ

ממש .מחמתושילכובעניןומכה,הניצוצותשילכוליהדניחא,מכחו

יוסף הרי:כו(והנימוקי להו,כתב)ף"מדפי מפקר דאפקורי אף כיון,דחייב

בהן חציו,דמזיק משום דאשו דאמר ה"ד.)כב(לעיל'התוסאבל.וכמאן

חייב,כתבואשו ממונו משום אשו אי  .דאף

מנזקי"פי(ם"הרמבכתב.חייבהחנונימבחוץנרוחנוניהניח',מתני)יח ד

וכתב.ולשמורלישבלודהיה,חייבחנוכהבנרדאפילו,)ג"היממון

החתם דכל,:)כאשבת(סופרבחידושי לומר לישבצריךהמדליקדתימא

.חופתעל

 

  בסדף מסכת בבא קמא 

 ט"התשס אדר 'ד



י 

בגמ.פטורחנוכהבנראומריהודה'ר',מתני)יט דפטור.)ל(לעיל'איתא

מצוה ברשות דעביד בנר'דר,א"הרשבכתב.משום דוקא מיירי יהודה

העושה.ניסאפרסומימשוםביתופתחעללהניחהדמצוהחנוכה אבל

 .חייבבהוהוזקו,מבחוץביתובפתחמצוהסוכת

פטורהגמלבעלדגםדמשמע,:)כאבתש(אמתהשפתכתב.שם',מתני)כ

צריךדברשותדכיוןאמרינןולא,החנותעל להגדילשלאלשמורהניחו

משום,ועוד.הנרותמקוםעדהחבילה מחייבי דרבנן החנונידצריךדכיון

כדכתביושבלהיות היד"פי(ם"הרמבומשמר ממון לר,)ג"מנזקי 'אף

דפטר בעל,יהודה דאפ,הגמלפטור .ולשמרלישבלחנונישרמשום

כיון,הבירהבהדליקאיירילאמבחוץנרודהניחדמתניתיןדסיפא,והוסיף

ר,בכךלהדליקהשכיחדלא מודה דבעל'ולכך חייביהודה והפני.הגמל

פטורקאמרדמדלא,כתב.)כבלעיל(יהושע ,חייבגמלובעלדהחנווני

.פשיעתומשוםהגמלבעלעלחובדאין,מוכח

בנשאר,:)כאשבת(אמתהשפתנסתפק.שם',תנימ)כא נמי פטור דולקאי

חנוכההלשוןדפשט.השיעוראחר וטעמא.גווניבכלמשמע,פטורבנר

דאתי מידולהחזירלשמורשיצטרךכיון,ממצוהלאמנועימשום הנר את

 .השיעורבכלות

שבת(א"הרשבהקשה.עשרהבתוךלהניחהמצוהחנוכהנר',גמ)כב

.ורוכבומגמללמטהלהניחהדצריךלימא,מנלןעשרהבתוךאכתי,:)כא

שהואלעשרהליהמוקמינן,אמהמעשריםליהדאפקתדכיון,ותירץ

 .המצותבשארהקבועיםמהשיעוריןשיעורחכמיםלוונתנו,סוכההכשר

:)כא(בשבת.רבנןאטרחוהלאהאיכוליעסיקקאדבמצוהכיון',גמ)כג

 .ממצוהלאימנועיאתיטובאיהלמיטרחאדאי,איתא

פסולה"ד'תוס)כד לשוןנקטכסוכהלמימרדבעימשום,ד"בתוה,ה

נר"ד.)כב(בשבת'התוס.פסולה מןשהיאכסוכהלמימרדבעי,הוסיפוה

החתם.התורה דשייךפסולהלשוןדנקט,כתב)שם,שבת(סופרובחידושי

מקום,אדאורייתלאונרותדהדלקתדנהילהורות,בדאורייתא מכל

טוביםוכלגופיהחנוכה כדעת,נינהודאורייתא,ניסיםעלהקבועיםימים

גדולות הלכות קלט(בעל  ).אות

מרובה פרק

 

החושןהקצותכתב.כפלתשלומימשלםהגנבאחרהגונבאין',מתני)כה

השני,)ג"סקלדסימן( הבעליםדכברדכיון,גזלןאינודהגנב ברשות ,אינו

מקרן,"תגנובלא"משוםשניהעברלאתו אף כט[ופטור אות להלן ].ועיין

כתב א"פ(שמחוהאור).ה"סקלדסימןביאורים(המשפטהנתיבותוכן

כמומיהאקרן,כפלמתשלומידנתמעטדנהי,כתב)ז"הימגניבה כלחייב

כתב.גנב אישוכן ז(החזון טז קמא גזילה,והוסיף,)בבא מדין בקרן ,דחייב

ב בהדלא האיש"עינן  ".מבית

ביאר.'וה'דתשלומימשלםהגנבאחרהמוכרולאהטובחולא',מתני)כו

סז(המאירי והאפיקי.הגנבמביתולא"האישמביתוגונב"דבעינן,:)לקמן

תנא,דקדק)מהסימןב"ח(ים לא משלםהגנבאחרהגונבאין,אמאי

מציעכדאיתא',וה'דתשלומיולא,כפלתשלומי גבי.)נו(אבבבא

הקשה.הקדשות חייםובשם,ועוד לא,הקשההתורת טעמא פירשומאי

הוי,כפלדליכאדכיוןמשום,'וה'דמשלםדלאדהטעם,המשנהמפרשי

מציעאשפירשוכמו,'וד'ג טעמא).שם(בבא להאיהתםעדנטרוומאי

שכתב,ותירץ.'וד'דגפירושא מה מןסיביאורים(המשפטהנתיבותלפי

ושתיה,)ה"סקלד תברה כגון הגנב כיון,דבשינה דגניבה אלאו עבר

חדשה גזילה עשה השני.שבשנוי הגנב כן שינהואם .גזלןוהוי,שטבח

לאשמועינן מתניתין דבעינן,ואתיא משום ולא,"האישמביתגונב"ודפטור

כפל,הגנבמבית לענין ג.כמו משום טעמא הקדשות גבי דהא',וד'אבל

 ".האישמבית"ביהינןקר

אין"די"רש)כז כתב.הגנבמביתולאהאישמביתוגונבדכתיב,הגונבה

כדאיתא,)ה,נדמצוה(חינוךהמנחת קרא,:)סט(לקמןדהיינו דמהאי

לגנב מלשלם דפטור לבעלים,ממעטינן מלשלם שפטור מה היינו,אבל

דאינו ,כתב)ג"קסלדסימן(החושןהקצותאבל.להקדישברשותםמשום

לבעלים משלם דאינו נמי ממעטין קרא ברשותם,דמהאי דאינו  .כיון

קתני"ד'תוס)כח מרובה מחבירושגנבשותףשמשיירועוד,ד"בתוה,ה

לומראיןדבמרובהקמאדללישנא,א"המהרשהקשה.שגנבוושותפין

להדקתניכיוןמחבירושגנבדשותף,ותירץ.הניכלשיירהא,שייר

,להשמעינןמכללאנמישגנבוושותפין.הואשיוראלאובפרקיןבמתניתין

 .בעינןכולו"וטבחו"ד,להואיתטעמאדחד

שמואלהקשה.מטלטליןשאינןקרקעותיצאו',גמ)כט לג(הברכת סימן

ב מדילפינן,)אות ליה בקרקעות,:)קיז(לקמןתיפוק גזילה ותירץ.דאין

ב(שעוריםהקובץ 'בתוסוכדאייתו,מהדדיוגזילהיבהגנילפינןדלא,)אות

אין"ד.)יא(לעיל זה,והוסיף.מהירושלמי,ה דהאנימאאיאפילו,דלפי

לענין"האישמביתוגונב"דמקראהגנבאחרגונבדנתמעט נמי ,קרןקאי

מקום ודלא,קראדליכאבגזילהולא,קראדכתבבגניבהאלאזהאיןמכל

החושןכדכתב כהלעילהובא(הקצות גזילה,)אות  .מגניבהדילפינן

בנתינתדכפל,המאיריכתב.שטרותיצאו',גמ)ל הוי מעותסךדשטרות

תקטז(שעוריםוהקובץ.השטרשמחזיקכמה בתרא ,ביאר)תקיז-בבא

תרתידבשטרות בפנישיווידהויאשבוהראיה.ב.החובגוף.א,איתא

כמהזמןביהליתוד,שוהכמהזמןביהדאיתשטראכדאמרינן,עצמו

הגנב,שוה לד.שבשטרהראיהכשווילשלםוחייב אות לקמן  .ועיין

מגניבה"פ(ם"הרמבכתב.כתיברעהוהקדשיצא',גמ)לא הגונב,)א"הב

.להקדשולא"לרעהו"שנאמרבלבדהקרןאלאמשלםאינוהקדשנכסי

שור"ד:)ו(לעיל'התוסאבל קרן,כתבוה מתשלומי אף נתמעט ,דהקדש

מדרבנן אלא חייב  .ואינו

קרקעות"ד'תוס)לב יצאו מקובצתהשיטהביאר.גבולבמשיג,ד"בתוה,ה

לא,מגרמישאא"הרבשם שינויא ולאאלאשייךדהאי ממש בטועןבגנב

פרץובשם.גנבטענת רבינו בגוונא,פירשתלמיד לשמורשמינהודאשכחן

 .גהמשישהואונמצא,גבולהשיגודאחריםוטעין.הקרקע

במחובר,ד"בא)לג נמי ד(שעוריםהקובץהקשה.לקרקעאי דכיון,)אות

הוההשמירהקבלתדבשעתדכיון,ותירץ.קרקעהוילאתודתלשן

יתחייבלא,גנבטענתטועןדיןשעתאבההיאעליוחלולא,לקרקעמחובר

כך חלה,ושבועהבכפירהדההתחייבות,תלושכשנעשהאפילואחר

 .רשומשנעשהבשעה

יצאו"ד'תוס)לד וכולמעטקראלילמהתאמרואם,שטרותה .'מכפל

שמואלהקשה א(הברכת לג התוס,ח"הגרבשם)סימן הקשו למאן'מדוע

דגרמי דינא דאין דאורייתא,דלא גרמי אי אף מטעם,הא אלא חייב אינו

שחילק.מזיק וסבר"ד:)עא(לקמן'התוסוכמו ד,ה דינא לממון"בין "גורם

השורדהו גוף לו שיש כמו גנב,וי מחמת.והווי דגרמי"לחיוב דאין,"דינא

גניבה ביה שייך ולא ממון הווי,ח"הגרותירץ.גופו בעין כשהוא דשטר

ממון ולהקדישו,גופו בשוק למכור שוויות בו הברכתוביאר.דאיכא

לתוסשמואל דסברי',דקשיא מדין,משום הגנב שחייב תשלומין דדין

מזיק,"השבה" מדין בחיובו הכי.תלוי השטר,ומשום דהזיק דאמר למאן

גרמי משום חיוב,פטור בכפל"השבה"ליכא יתחייב טעמא ,ותירצו.ומאי

בעין ב,דכשהשטר מזיק"והשיב"חייב משום בחיוב תלוי .וכדלעיל,ואין
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ע סג  א"דף

רעהו"ד'תוס)א טענתבטועןמכפלהקדשלמעוטירעהואיצטריךומאי,ה

אמאי,מקשודברייתאדאתנא,:)מב(בשבועותא"המהרשפירש.גנב

אמאי.משבועהנתמעטוהא,"רעהו"מהקדשממעט דהקשו הא וכן

מ כפל הכידברייתאאתנא,"רעהו"ממעט ,פירשיהושעהפניאבל.הקשו

בקרא"רעהו"דתרי,'התוססבריהוודמעיקרא דטועןלכפלחדא,דכתיבי

דתלייןקראיתרילילמה,מקשוואהא,בועהלשוחדאגנבטענת כיון

קראלשבועהילפינןבאמתדלמסקנא,ותירצו.בהדדי מחד ואידך,וכפל

[בשבועהדידיהכפלתליאדלא,לגנב הבאה. באות  ].ועיין

תאמר,ד"בא)ב מביתמוגונבהקדשלמעטבפרקיןלןנפקאדלקמןואם

דבריהםדל,יהושעהפניביאר.הקדשמביתולאהאיש כפיולי הקודמים

הקודמת באות האי,קשיאלא,שפירשם "האישמביתוגונב"דדרשאדהא

המצא"דמקראדגנבמיליכלדיליףחזקיהדביוכתנא,לגנבאיצטריך

לאואי,מכפלהקדשלמעט,קראבהאידרשאכללליהולית,"תמצא

אבל.גנבטענתלטועןיליףדהכא"רעהו"ומ,"האישמביתוגונב"מ

על,דקראדרישא"רעהו"מדילפינן,איצטריךלאגנבדלטענתלדבריהם

בגנבדסיפאדרעהוכרחך איירי דמ,דקרא הקשו מביתוגונב"ושפיר

 .נפקא"האיש

על"ד:)מב(בשבועות'התוס.שם,ד"בא)ג קראי,תירצוה תרי דאיצטריך

לגנב לטועןחד מגניבה"פ(משנהוהלחם.גנבטענתוחד דייק)א"הב

כתיב,)שם(ם"הרמבבדברי דאיירי,לחוד"רעהו"דאי אמינא הוה

'כררעהומקריבאחריותןכשחייבאבל,באחריותןחייבשאינובקדשים

דאפילו,"האישמביתוגונב"ואתי,שמעון שחייבבקדשיםלאשמועינן

בשם)מסימן(משהוהאמרי.פטורבאחריותן לא"רעהו"דמ,ח"הגרתירץ

אלאממעטינ דהתשלומיןהיכאאבל,להקדשהוודהתשלומיןהיכאן

מהקדשהוידהחפצאאף,להדיוט למיעוטא קרא,"רעהו"ליכא דהא

בגונב.קאיאתשלומין הכי לשלםשיתחייבאפשרהיה,קרבןומשום

ד.שלהםקרבןדגנב,להבעלים קרא אתי כן דקאי"האישמביתוגונב"ועל

שהוא,החפצאעל  .להדיוטדהתשלומיןאף,מכפלפטורהקדשדכיון

נמי,חייםהתורתהקשה.פרטאחדרחמנאנכתובכןאם',גמ)ד דלדידיה

ומינה,לחודאשלמהאלאלכתובלא,עופותאפילומרבינןדאי,תיקשי

דהא"ד'התוסכדכתבו,מיליכלמרבינן אמסקנאדהתרצן,ותירץ.ה סמיך

כןאםדקאמרוהא.כדמסיקיךאיצטרפרטיהניוכל,הואריבויא"כל"ד

קאמרלדבריו,פרטאחדרחמנאנכתוב ריבויא"כל"דלדידי,דהמקשן

כללדרישדוקאולאו,הוא ה"ד'התוסוכדכתבו,וכללופרטבברייתא

משמעוכן.פרטאחדרחמנאנכתוב,דוקאופרטדכלללדידךאלא.אלא

דמשמע,הואבויאר"כל"אלאאמרולא,הואריבויא"כל"בסמוךמדאמר

כןנמידמעיקרא  .סבר

דהא"די"רש)ה המצאביןחמורשדי'וכולקמןכדאמר,ד"בסוה,ה

מקובצתכתב.מדרישנפשיהבאפיוחדחדכלאלמאלתמצא השיטה

פרץבשם רבינו הכללותביןהפרטותאיןדהתם,דמידלאתלמיד

,כללותהשתיביןיחדנכתבוהפרטותשכלהכאאבל,"תמצאהמצא"ד

להו  ".הכסףונתת"גביכמו,כאחתדרשינן

דהא"ד'תוס)ו הפרטמהואימאכשהקשהבתחילהוהשתא,ד"בתוה,ה

מקובצתכתב.'וכו פרץבשםהשיטה רבינו דמחמת,היאדהיא,תלמיד

דאית.דפריךהוא,לחודיה"שלמה"אלאלכתובלאליהדקשהקושיאהך

,ואזילכדמסיק,במגעמטמאושנבלתדברמפורשהפרטמה,למדרשלן

.נפשיהבאפיליהדרשינןוחדחדדכל

גידולי"די"רש)ז הקשה.דגיםלמעוטי,קרקעה חננאלמהכא ביצה(רבינו

ואין"ד)שם(י"רשעל:)כג אוכלים,ה דאי,וקרקעעשביםשרשידדגים

קרקע גידולי מיקרו לא אמאי החתםותירץ.הכי דלא,)שם(סופרבחידושי

.הפרטכעיןהוהלאוזה,דיםקרקעגדוליאלא,דיבשהקרקעגדולירומיק

כיון,א"הרשבהקשה.עבדיםלמעוטיוחדקרקעותלמעוטיחד',גמ)ח

קאמר,לעבדיםומיעוטאלקרקעותמיעוטאדאיכא עבדיםיצאואמאי

כקרקעותפרטימהנךמחדבהדיאאמעיטהא,לקרקעותשהוקשו

להדיאועבדיםדקרקעות,ותירץ.וכשטרות נתמעטו לא אלא,ושטרות

שהפרטומתוך,קרקעותאמעוט,המטלטלדבר,מפורששהפרטמתוך

עבדיםאבל.לפרטכללדמודלאשטרותאמעוט,ממוןשגופודברמפורש

דדמו לוליממעטיןהיינולא,ממוןוגופןמטלטליןשהן,לגמריכיון

.לקרקעותשהוקשו

דמדלא,חייםהתורתכתב.מסוייםינושאדברלמעוטישלמה',גמ)ט

,משמע,באינךכדאמרמסוייםשאינודברלמעוטיוחדקאמר

דכן,והוסיף.הואמסוייםדדבר,להממעטינן"שלמה"דדממשמעותא

שלמה"די"רשמדפירשמשמע .סימניםלהישדשלמה,ה

באבידהגנבטענתהטוען',וכואבאברחייא'לכדראבדהכלעל',גמ)י

אשמועינן,יהושעהפניהקשה.כפלתשלומישלםמ דקראפשטאהא,מאי

כב(דכתיב,משמעהכי "ח,שמות שניםישלם"וסיים,"אבידהכלעל)

גנבדבטענתאמינאהוה,הכידאשמועינןלאודאי,ותירץ".לרעהו

עלמוקמינןוהוה,וכפלשבועהלחייבואיןלחודבאבידה דקרא לפשטיה

לן.שומריןשבועתנתחייבשכברכאהי,גלגולידי משמע דבטענת,וקא

כלעל"מדכתיבלהויליף,וכפלשבועהחייבנמי,לחודבאבידהגנב

עלדמשמע,"יאמראשראבידה .באבידהותביעותטענותכלדחייב

למה"ד'תוס)יא לי,ד"בתוה,ה כתב.'וכופרטיהניכלרחמנאדכתבלמה

דברלמעוטיאיצטריך"שלמה"דהא,פרטיהניכלדוקאדלאו,א"המהרש

.מסויםשאינו

דדרשינןהיכיכיאחדהכלושבועהדכפלשפירשתימהולפי,ד"בא)יב

שעוריםהקובץכתב.כפללעניןנמיהכישניםכליםמהשבועהלענין

ה( דברלעניןוכן.שומרבדינידתלוי,גנבטענתלטועןרקדכונתם,)אות

מה,מסויםשאינו דבר"ד'התוסשפירשולפי במדהשאינודברדהיינו,ה

ודוקא,משקלאומדהבויששגונבדברדכל,עצמובגנבשייךלא,ומשקל

לשמורקיבלאםלמעטשייך,השמירהבקבלתדתלויגנבטענתבטוען

.משקלאומדהבלא

ידידנשבעהיכאואפילו,ד"בא)יג מי,א"המהרשהקשה.גלגולעל

ידיבנשבעירידמילומרהכריחם מחדושבועהדכפלכיוןהא,גלגולעל

ד'התוסכדכתבו,הכיבלאוניחא,נפקאקרא רעהו"לעיל דמה,ותירץ.ה

שהניחי"ראבל.'התוססברתהיא,ניחאנפקיקראדמחדלעילשכתבו

דמחד,בהכיליהניחאלא,הקדשגביבתימההדבר אף ,נפקיקראדהא

כיון מקום דליכאוכיון,כפללמעטאיצטריך,כתיבלבכפדקראמכל

בקרקעלעיללתרץהוצרךולכך.כפלבושייךלאשבועה והכא,דאיירי

גלגולבנשבע ידי .על

.אגוזוחצירימוןחצילאפוקי,ד"בתוה,מסויםשאינודברה"ד'תוס)יד

השא"הגרע ואמאי"ד:)צג(בשבת'לתוסצייןס"בגליון דכפל,דכתבו,ה

ו(שעוריםהקובץותירץ.שהואבכלנוהג משום,)אות ממעטינן דהכא

בגנבמסויםשאינודבר ,שלםהרימוןאםאבל,אגוזוחצירימוןחצירק

 .מיפטרלא,חציועלרקגנבנעשהדלאאלא
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הגרנ.ואשםוחומשקרןמשלםעצמופיעלהודה',גמ)טו סימן(ט"בחדושי
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בדעת,)קכא הז"פ(ם"הרמבביאר בקרבן,)ג"משבועות דמתחייב דמה

לחוד,שבועה הכפירה משום הוציא,אינו כפירתו ידי דעל דהיכא אלא

מבעליו גזילה,ממון קניני עם גזלן עליו היה,ונעשה אם גוונא האי דבכי

ידו מתחת ממון מוציא היה גזילה(מודה הקניני בקרבן,)היינו חייב

.שבועה

,ד"ריהתוספותכתב.ואשםוחומשרןקמשלםמעצמוהודהואם',גמ)טז

חומשמשלםעדיםשבאוקודםמעצמודדוקא,דוקאדסיפאדמעצמו

משלםאינו,כפלשמשלםכיון,עדיםשבאולאחרהודהאםאבל,ואשם

מעצמואבל.חומשמוסיףאינובראשמשתלםשאינודממון,ואשםחומש

לואיידי,כפלשםאיןשהרי,דוקאלאודרישא סיפאדתנא ליהיה תנא

 .רישא

ביאר.כפלתשלומידמשלםהואבשבועהגנבטענתטועןואפילו',גמ)יז

מגניבה"פ(שמחהאור ,הפקדוןבתשלומיחייב,נשבעדלאזמןדכל,)י"הד

כשנשבעודווקא,שלםאוהשבעאולואומרדהרי,הפסידולאואכתי

אי.כפללשלםכגנברחמנאושוייה,גניבתונגמרה,ונפטר מיפטראבל

בעיתו,שבועהבלא ,לבעליםהפסידשהרי,בכפללהתחייבשבועהלא

בכפירתוונגמרה .גניבתו

חינםלפרעון,לדיןאלאאינואוה"די"רש)יח .ישלםנגנבהשטועןדשומר

לא,א"המהרשכתב חינם דשומר .הקרןוישלם,גניבהבטענתיפטרדהיינו

כפילאהי,שלומיבעידקרנאכיון,והקשה משלם .גנבטענתבטועןאך

מציעא"לרשאמנם בבבא אתה"ד:)מא(י שפירה אינודאו,דפירש,אתי

דיןשטעןשמשעה,דהיינו,לדיןקריבהאלא שלא,דנגנבהבבית אף

תיקשי.כפלישלם,נשבע זה דלפי ,לדיןאלאאינואוליהקשיאמאי,אלא

כרחךהא קריבהעל כפלחייבאינוגנבטענתוטוען,לשבועהנמיהויא

כן,בשבועהאלא לא וחומרותיתי,בגנבכפללכתובלאדאם מטועןבקל

כתב.גנבטענת רש,ולכך כדפירש בסוגיין"דנראה לומר,י דגזירת,ורצונו

הכי,הקרןישלםנגנבהדבטוען,היאהכתוב הגנבשהואנמצאאםואפילו

.כפלישלם

בדיןדאי,יהושעהפניהקשה.שם,ד"בא)יט האימאי,ולפרעוןאיירי

כב(קראדמסיים "ז,שמות שכן,"רעהובמלאכתידושלחלאאם) כל הא

שלח אי איאבל,לבדהקרןמשלם,ידשלחלאדאי,ותירץ.ידדחייב

צריך,והוסיף.כפלמשלםידשלח הכי למאי,כןלפרשדבלאו דלאדהא

אי,שבועהבלאאלא"לשבועהונקרב"דדקראפשטאתנאלהאימשמע

הכי.גנבטענתבטוען,"פשעדברכלעל"דדקראכפללפרשאפשר דאי

וחומרתיתי,לילמהעצמובגנב דלאמפרשינןהויכרחךעלאלא.מקל

ואי,קרןמשלםנגנבדאי,ממששומרבדיןאלא,גנבבטענתכללאיירי

.כפלמשלםידשלחאופשע

בשיטה"הראהקשה.למטהידשליחותנאמרה',גמ)כ אמאי,מקובצתה

דהוי,"גנב"למכתבמדאיצטריךליהתיפוק,שוהגזירההךאיצטריכא

מטועןתיתי,"גנב"למכתבליהלמה,לאדאי.דוקאבשבועה וחומר בקל

בעינן,שבועהבלאדמחייבגנבטענתבטועןדאפילו,ותירץ.גנבטענת

כבשמו(כדכתיב,דיןבביתשיכפורהפחותלכל "ז,ת הביתבעלונקרב)

לרבות,גנבלמכתבואיצטריך,לדיןהפחותלכלומוקמינן,"האלהיםאל

.דיןביתכפירתבלאבידונמצאאפילו

דלא,ש"הראבשםמקובצתהשיטהביאר.אבדטענתלמעוטי',גמ)כא

דאין הכא לומר משמעלא"גנב"ד,לרבותאלאמיעוטאחרמיעוטשייך

 .אבדהלמעוטי

מגנב"ד'תוס)כב ,פירשחייםהתורת.המיוחדמשמע"הגנב"ד,הגנבה

מה דוכתי,"גנבה"דיתירא'דילפינן בכמה לטפויייתירא'דה.וכדילפינן

תריכתיבכאילווהוי,קאתי  .זימניגנב

 

ע סד  א"דף

לרבות"די"רש)א שייך,ש"הרשכתב.הניכל,דבריםשארה דיבור דהאי

ד"לרש כל"י אף העמודה ד"וברש.הקודםבסוף אילו"י דהני,כןה קאמר

כן  .הןשאלהתשובתלשון,אילו

וכולךישמה',גמ)ב ד"רשפירש.'להביא ודה"י כל"אילו אף דהתרצן,ה

כן אילו להביא,קאמר לך יש מה בשםמקובצתהשיטהאבל.וכן פירש

פרץ רבינו אילו,תלמיד קאמר אומר,אומרהייתיכןדהתרצן מהוהמקשן

.להביאלךיש

בתראכתב.קאמרנאמראילותימאוכי',גמ)ג להקשות,המהדורא ,דאין

נאמר לא אילו חזקיה קאמר לא אי קשיא,דאף כתבה,הוי לא אמאי

להיפך הפרט,התורה על מוסיף כלל להראות.והוי רצתה דהתורה משום

וכלל ופרט הפרט,בכלל כעין דהתנא.דנדרוש המקשה שידע קודם ואף

כסדר,אחזקיהסמך כתיב לא אמאי ליה קשיא .לא

דאף,יהושעהפניכתב.דברכללרבותגניבהמקייםאנימה',גמ)ד

,'וכולרבות"גניבה"מקייםאנימההאלמימרשייךלאוכללופרטדבכלל

אנימההא,למימרשייךוטפי.למעטאלאאתילרבותלאוקמאדכללא

משום,הכילמימרמצילא.בתראאכללדהוא,לרבות"חיים"מקיים

,מטלטליםשארולא,חייםבעליאלאלרבותמשמעלא"חיים"דמשמעות

יאמר"ד'התוסוכקושית שצריךידעינן,"גניבה"דכתיבממאיאלא.ה

הכי,מיליכלמשמע"חיים"דולפרשלדחוק לאו למדרשמצינןלא,דאי

יאמר"דברייתאשנאלישפיראתיולכך.כמדתווכללופרטכללמדת

"חיים"ד,"'וכומפורשהפרטמהאומרהייתיכךאילו,וחייםשורגניבה

לגביהקרבבדבר,הפרטכעיןאלאלרבוייאתילא,בתראכללאשהוא

ומאי,אמורדהריבוי,כןלומראפשראיהרי,"שה"אומרוכשהוא,מזבח

תקשידא,חייםבעליאלאלרבוייאתילא"חיים"דאכתיאמרת כן לא ,ם

כלשפירילפינןהוילחוד"חיים"ו"משור"ד,גניבהמקייםאנימההא

,משמע,"גניבה"מדכתיבכרחךעלאלא.מילישארולמעוטיחייםבעלי

איצטריך,דברכללרבותאתי"חיים"ד עבדיםלמעטגניבהושפיר

.ודכוותיה

וכללופרטלבכללרבוייבעיוהשתא,ד"בתוה,גניבהיאמרה"ד'תוס)ה

נימא,יהושעהפניכתב.בתראכללאדמשמעממאיטפי דאי דאף

כל"חיים"דבתראדמכללא דעתךהיכי,תיקשיאכתי.מילימרבינן סלקא

,לגמריהפרטכעיןאלאמרבינןדלאלמימרדאיכאכיון,בכללוהכללומר

האי.חייםבעלידהיינו מקום בבבאאלאשייכאהוילאקושיאמכל

והכלוחייםשהוחמורשורגניבהיאמר,דמסיקלמאיאבל,ייתאקמ

שפירהוי,פרטיהניכלדכתיבידכיון,מידיקשיאלא,בכלל דעתך סלקא

כדהקשה.חייםבעלידלאומידיאפילודמרבינן אלא מהא הקשו לא ולכך

אפילו,ל"מלוניש"הרא "חיים"דדמשמעותדכיון,בתרייתאבבבאדשייכא

אלא,עניןאינובאםאפילולרבותשייךלא,חייםבעליאלאמשמעלא

.בתראבכללדשייךמידי

כתב.שגנבכעיןלקרןאחייהכמוחשיבותלשוןחייםנפרשאו,ד"בא)ו

שוה"חיים"ד,א"הרשב דבר כאילו,ממוןהיינו שוהדברכלאמרוהוי

חייהאחיים",רבדאמרדהאדומיא,חיותקריממוןדחשיבות.פרוטה

".שגנבכעיןלקרן

חייםלהביאלךישמהופריך,ד"בא)ז כתב.'וכוחייםאומרכשהואבעלי

לומרפירכאדבהך,א"המהרש סלקא,הפרטיםדמכח,י"רכשיטתצריך

.בתראבכללאדמשמעממאיטפי,וכללופרטמכללדברכללרבותדעתך

 

  סד דף – גסדף מסכת בבא קמא 

 ט"התשסאדר  ו – אדר 'ה



יג 

הרא[ קושיית הדרא כן לא מלוניל"דאם מה,ש קאמר מקייםאנידהיאך

כל,דברכללרבותגניבה מיניה מרבינן דלא ופרט ככלל אלא יהא לא והא

אין,לעצמומשיבשהואהואוקושטאהואתנאדחדדכיוןואפשר].דבר

לומר,פירשם"והמהר.לכךלחוש מכעין,דכוונתם לרבות בא לא דאם

חיים בעלי אלא אלא,הפרט פרט שום לכתוב וליהוי,"חיים"ו"גניבה"לא

ו"גניבה" חיים,פרט"חיים"כלל בעלי מינה ד,ונילף כרחך הוי"חיים"ועל

דבר כל מיניה ומרבינן .כלל

כיוןטומאהבצדהדברזהלתלותלנושאיןהתנאזהדסובר,ד"בא)ח

דתנא,)אכלל(דאורייתאהאתווןביאר.מדאייותרחלוקהשטומאה

אהא פליג ברייתא ל,דאידך טומאות דטומאת,הדדיומדמה ליה דסבירא

דוקא,למגעומקוםהתורהשייחדהאלא,מגעמטעםהויאטמאעוףנבלת

הכי.הבליעהבבית זושםמשתתףשפירומשום שורטומאתעםטומאה

מטמאדנבלתם,ושהוחמור תנא.מקוםבכלדמגעםאלא,במגענמי אבל

חלוקה,אכילהמטעםהיאטמאעוףנבלתדטומאת,סברחזקיהדבי ולכך

ידימטמאטמאעוףונבלת,ומשאבמגעמטמאיםדאינהו,מינייהו על

 .אכילה

 

ע סד  ב"דף

,יהושעהפניכתב.לפרשהחשדלאמשוםהיינו,הכיאיה"ד'תוס)ט

א(לעיל'בתוסי"רדלפירוש יאמר"ד)'עמוד דהא,כןלומריתכןלא,ה

מחייםלדרוששפירדשייך,סבראאהאיבנויההברייתאכלאדרבה

לשוןמשוםאו,דברכללרבות ואיך,עניןאינובאםאו,חשיבותדהוא

חשדלא'התוסשכתבוומה".ביהכתיבחייםגופיהכללא"לומרשייך

בתראהיינו,לפרשה מכללאמרבינןדלא,)שם(לעילשכתבולשינויא

כלללאדמעיקראאלא.דוקאחייםבעליאלא"חיים"ד דעתך סלקא

מהאי",תירץשכברכיוןאבל.חייםבעלילאינוחייםבעליביןלקלח

הרי"חיים"אומרכשהוא,לנפשיהמקשההדר,"חייםבעלימפורשהפרט

לאואהא,דברכללרבותאתאוכללופרטדכללכרחךועל,אמורחיים

 .ביהכתיב"חיים"גופאדכללאמשמעדממילא,להשיבחש

חייםלאתוייאימאילאתויילתמצאהמצאביןשורשדי',גמ)י בעלי

משני,מקובצתהשיטההקשה.נפקאמחיים לא למעוטיאתאדשור,אמאי

לשתוקכןדאם,ותירץ.דשורדומיאהמזבחלגביהקרבאלא,מחייבדלא

משוםהיינו,חייםדכתיבאףהכידרשינןדלעילדאף,והוסיף".חיים"מ

גניבההוישתיקדאי,מיניהשתיקמציולא,בתראכללאחייםהוידלעיל

,לאאחרינאמידיאיןשור,שבפרטמהאלאבכללואין,פרטושורכלל

מיניה,"חיים"בלאכלליתרידאיכאהכאאבל לישתוק מצי .שפיר

הואומיעטריבהאלא',גמ)יא בריבויידרשינןאי,א"הרשבהקשה.וריבה

למאיאלאהכילאקשויייכאלוהא,כןואילויאמרקאמרמאי,ומיעוטי

ללמדדבידתנא,ותירץ.ופרטיבכללידדרשינן אתא קושיותדרךחזקיה

והתורת.וריבהומיעטבריבהאלאופרטיבכללילפרשםאפשרשאי,אלו

לקראוטרישקילחזקיהדבידתנא,כתבחיים בעינן המצא"ד,אמאי

והכל"וחייםיבהוגנשור"יאמר,וריבהומיעטבריבהלמידרשיה"תמצא

.לעילרבאוכדמפרש,וכללופרטבכללדנידרשיה,בכלל

וכולמעוטיחדלילמהפרטיהניכלהכיאי',גמ)יב הקשה.'קרקע

פרץבשםמקובצתהשיטה רבינו מנא,תלמיד דברלמעוטיליההשתא

לעילדגלידבתר,ותירץ.מסוייםשאינו מיניהנילף,גנבטענתבטועןלה

ולא,בתרווייהולמעוטיאיצטריךושטרותועבדיםדבקרקעותואף.לגנב

מילתאגילוי,מסוייםשאינודברלמעוטימקוםמכל,מחבריהחדיליף

קרקעותדעבדיםמיעוטאלעניןשויםשהםקראדגלידכיון,ועוד.הוא

ליהדרישהוהכיומיהו.מסוייםשאינודברלעניןלמילףאיכא,ושטרות

 .הכיליהסביראהוהלא,מסוייםשאינולדברקראצריךומ,ופרטבכלל

דלאדהא,יהושעהפניכתב.ביהדרישמאיתמצאהמצאאםהאי',גמ)יג

לאתויידדרישקאמר ,משום.בסמוךכדקאמרוקרפיפווחצירוגגוליה

דההיא דעתך  .לילמהאידךואכתי,נפקאלחוד"המצא"מדסלקא

לי',גמ)יד למה פרטי הני כל הגרעכתב.אבל דאינךדאף,א"בחדושי

כתיביפרטי גנבדמיירי,דקראבסיפאאלאלא טענת מקום.בטוען מכל

דאיירי"ונקרב"דילמא,והקשה".הגנבימצא"דארישאאףקאימסתמא

קאי חייב,ארישאקאילאוהפָרטי,ארישאבשבועה נשבע אי זה בכלולפי

איירי,דבר נשבעָרטיוהפ.הגנבימצאדאםרישאובהא בדלא ולא,איירי

במטלטליןחייב עיון,ממוןוגופןאלא בצריך .והניח

נשניתלאונשניתשנאמרהפרשהכלישמעאלרבידבידתנא',גמ)טו

כשהרבותאמילידהני,מקובצתהשיטההקשה.בהשנתחדשלדבראלא

אם"דהיינו,הראשונהבפרשההרבותאהכאאבל,אחרונהבפרשה

לאדנשנית,ותירץ."ימצאאם"דלפרשהקודםשנאמרה,"תמצאהמצא

באחרונה .באחרונהלימהבראשונהלימה,נוספתפעםאלא,דוקאאיירי

דאמר,א"הרשבכתב.בשבועהעצמוגנבאימא',גמ)טז למאן חדדפריך

ונקרב"כתיבפרשתאדבההיאמשום,גנבטענתבטועןוחדעצמובגנב

דתרוייהווכיון,לשבועה"ונקרב"ינןדדרש,"האלהיםאלהביתבעל

דאמר.בשבועהדוקאדתרוייהואימא,נפקיפרשתאמההיא למאן אבל

בגנב לא,עצמודאיירי ומאי,"ישלםשנים"אלאפרשהבאותהכתיבהא

מהיכא,בשבועהאימאקאמר ,אתיאלאגנבטענתדמטוען,תיתיוהא

השיטהאבל.לידיהאתידבהיתראגנבטענתלטועןמהלמפרךדאיכא

בשםמקובצת פרץתלמידפירש עלמא,רבינו לכולי דיש,דפריך כיון

גנב טענת וטוען גנב .זהבדברלהשוות

לומרדצריך,חייםהתורתכתב.'וכואבייאמר,היהכךלאמאי',גמ)יז

טענתטועןדיןכמוגנבדיןהיהכךלאוכי,קאמרבתמיה"היהכךלא"ד

 .בגנבישלםשניםרחמנאלכתובלאכןואם,הואמרוחוקלוהלא,גנב

וכווליתיבגנבישלםשניםרחמנאלכתובלא',גמ)יח וחומר הקשה.'בקל

טז[א"הרשב באות חד,]לשיטתו דאמר דמאן אליבא דאיירי וחדבגנבכיון

דאמרהא.קאמרמאי,גנבטענתבטוען מאן ישלםשנים"מלא,להאי

וחומרולא,"נפקא קאמר,וביאר.כתיבדבהדיא,טריךאצלקל ,דהכי

עלמא,היהכךלאאמרת דדלכולי לחייבאלאבאלא"ישלםשנים"קרא

מקלעצמוגנבותיתי,"ישלםשנים"יאמרדלא.שבועהבלאעצמוגנב

חד.וחומר דאמר למאן שכן אצטריךדלא,גנבטענתבטועןוחדבגנבוכל

אותהשנשניתלדידיהקאמרינןוכי,כתיבבהדיאדגנב"ישלםשנים"

"המצא""תמצאהמצא"בשבילהיינו,בהשנתחדשדברמשוםפרשה

 .שבועהבלאישלםושנים,"בדייניןתמצא"בעדים

הפניכתב.עצמוגנבלןנפקאדלעילומקראיהואיל,ואימאה"די"רש)יט

".פשעדברכלעל"עד"יתןכי"דפרשתקראיהיינו,דלעילדקראי,יהושע

דקרא גב על מקום,קודםנכתב"המצאאם"דואף רשמכל להו י"קרי

דאייתינן,דלעילמקראי  .פרקיןברישלעיללהוכיון

 

ע סה  א"דף

וכואלאליאין',גמ)א או"ד.)עט(לקמן'התוס.'ידו מסוגייןה ,הוכיחו

מיחייב לא .)לא(בכתובות'התוסאמנם.לקנותשראויבמקוםאלאדגנב

וברשו"ד ידימתחייבדבגניבה,כתבותה הרביםמשיכהעל אף,ברשות

שעוריםוביאר.קניאלאדבמקח שחבתראבבא(הקובץ דבמקח,)אות

להוציא הרביםובמשיכה,לרשותוולהכניסמוכרמרשותבעי לרשות

 

  הס דף – דסדף מסכת בבא קמא 

 ט"התשסאדר  ז – אדר 'ו
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בשבילמתחייבהגנבאבל.הכנסהוליכאבעליםמרשותהוצאהאיכא

אין,)שם(א"ריצבדלדעת,והוסיף.ותולרשהכניסשלאאף,גרידאהוצאה

גרידאהוצאהדבשבילוהיינו,לקניןהראויהבמשיכהאלאמתחייבגנב

 .דמכילתין'וכתוס,לרשותוהכנסהאףבעינןאלא,גנבנעשהאינו

אין"ד'תוס)ב הכי,ש"הרשהקשה.במקלשהכישהכלומר,ד"בתוה,ה אי

משיכה מדין בסימטא,קני אף וחצירוואמא,דמהניא גגו נקט ותירץ.י

הכנסהקונהדמשיכה,)נאאות(ביאוריםהקובץ דהוי ,לרשותומשום

חצר אינהמשיכה,קונהאינהדחצרובמקום,וכקנין ובקובץ.קונהנמי

שחבתראבבא(שעורים ,דהילכתאאליבאכןדפירשו,תירץ)אות

הדין,במקחמדאורייתאקונהאינהדמשיכה [הגניבלעניןוהוא ועיין.

הבאה  ].באות

מציעא"רש.שם,ד"בא)ג בבבא גגו"ד:)י(י שנכנסה,פירשה דאיירי

דכיון,)ב"סקשמחסימן(החושןהקצותוביאר.בפניהונעללרשותו

דנתכוין,לרשותומעצמהדנכנסה במחשבהמיחייבלא,לקנותהאף

די,מעשהשיעשהעדגזלןנעשהאינודבמחשבהמשום,גרידא נעלוכגון

האזלוכתב.בפניה מגניבה"סופ(האבן מעשה'דתוס,)ב דבעינן סברי נמי

בפניה,גזילה דינעול סגי דלא הגזילה,אלא בגוף מעשה דיעשה .דבעינן

קושית"דרש,והוסיף משום כן פירש לא הקודמת[ש"הרשי ].באות

משה לב(והאמרי חיוב,כתב)ב,סימן בשביל היינו מעשה דבעינן דהא

מעשה,דגנבכפל בלא אף חייב דגזלן קרן .אבל

כתב.לחובתואףקונהדחצרלאשמועינןחצרלרבוייואיצטריך,ד"בא)ד

תמוה,ש"הרש לחובתו,דהלשון שהוא בכך מדעתו,דמה דהוי והוי,כיון

דאשמועינן למימר עבירהאףקונהדחצרלהו  .וכדאסקי,לדבר

תשלומי',גמ)ה שגנב כעין כשעתוחמשהארבעהותשלומיכפלקרן

אפריםביאר.בדיןהעמדה א(המחנה סימן ממון 'התוסדדעת,)נזקי

ד גופא"בסוגיין היכא"ד.)לב(בפסחיםי"ורש,ה כעין,ה דקרן להא דילפינן

ד מקרא גזל"שגנב השתא,"אשר לו שמחזיר דכל אמינא הוה קרא דלולי

כמותו אחר סגי,כלי דהוזל,הוה בבפרק(ש"הראאבל.אף סימן ,כתב)ין

משלםממילאאיתברהדאילו,היאדפשיטאמילתאשגנבכעיןדקרן

מעיקרא כדשוויא ואפילו,קעבידמידילאושבירתהדבשעת,ארבע

גזלן,בפשיעהאיתבר גזילהואשעת,שמירתהעליומקבללאהא

דקרןהואדסברא,ועוד.ארבעשוההיתהשעתאוההיא,ליהקמחייבת

שעתעדמחייבלאוחמשהארבעהכפלאבל,גניבהבשעתנתחייב

יהושעוהקשה.מיפטרמודהדאי,בדיןהעמדה מודה,הפני דאי דלטעמא

בדין,מיפטר העמדה כשעת לשלם  .בעי

ב(ש"הראכתב.שם',גמ)ו סימן דכפלבדיןהעמדהדבשעת,)בפרקין

כמשמעותו יןשמ,וחמשהארבעהלעניןאבל,הדיןבגמרכשוויו,היינו

וביאר.קמחייבשעתאדההיא,ומכירהטביחהבשעתשוההיהכמה

חריפתא ה(הפלפולא החיוב,)'אות שעת בתר למיזל בעינן אלא,דמסברא

מ נתמעט שגנב"דכפל כעין לקרן כשעת,"אחייה דהוי כפל למעוטי דאתא

בדין ד,העמדה לענין מיעוט'וה'אבל החיוב,דליכא שעת בתר .אזלינן

שמחהובחדושי מאיר הגניבה,ביאררבינו מעשה על מחוייב וכיון,דבכפל

לבעלים שישיב עד מרשותו יוצאת אינה הגניבה,דהגניבה מעשה נמשך

בדין העמדה שעת בדין,עד העמדה כשעת לשֵער התורה ציותה .ולכך

דטבח לאחר הא בטביחה החיוב,אבל סיבת נמשך לא משלם,תו ולכך

הטביחה ה.כשעת ח(א"גרובביאור שנד סימן משפט דדעת,כתב,)חושן

הי"פ(ם"הרמב מגניבה בדין'וה'דבד,)ד"א העמדה כשעת משלם .נמי

אחייה,בגניבהחייםרחמנאקאמראמאי,וחייםגניבהקראאמר',גמ)ז

יהונתןבשםמקובצתהשיטהביאר.שגנבכעיןלקרן ליה,רבינו דדרשינן

בקרן.ראבקמיותרים"וחייםגנבה"מדכתיב קרא כפל.ואיירי לאאבל

ישעיהובשם.גנבולאשהריגניבהמיקרי מדסמך,פירשרבינו דדריש

.לגניבהחיים

דרבדמילתאבמסקנא,גופאה"ד'תוס)ח .וזולאביוקראאייריאמרינן

הגרעכתב דעתך,לכךדהוצרכו,א"בחדושי דלסלקא מיירידרב,משום

תיקשי,בפטומהנמי דל,לא דלקמןשמעינןאכיון ממתניתין דכיון,לה

עלמחדשכגנבהוי,גניבהבתורתלעצמוהחזיקה,דנתפטמהדבעידנא

לגבה,הפטימה והואהבעליםשלדהואכיון.גזילהשעתעתהוהווי

,הקדימוולכך.וזולאביוקראאלאשמעינןלאוממתניתין.בומחזיק

מייריולא"ממךגנבאתוראאטו"אמרינןממילאבפטימאדאףדלמסקנא

דלקמן,תיקשי,ביוקרארק ממתניתין שנא .מאי

ותשלומיכפלתשלומיאלאלאשמועינןאתאלארבדעיקר,ד"בא)ט

אהרן.בדיןהעמדהכשעתוחמשהארבעה רבי א(במשנת אות יז ,)סימן

לעיל"מרשדקדק אחייה"ד:)סד(י דמדכתיב,ה ילפינן,"חיים"דכתב

רב.שלםשיהאניבהגשללקרןדהחייהו דאשמועינן מה היינו,דעיקר

שגנב כעין דקרן שעתא,דינא כהאי דמשלם היא הכתוב אבל.דגזירת

ד קרא'וה'תשלומי בהו איירי השתא,דלא כי משום.משלם ,והיינו

השבה מדין הוו הקנס הגניבה,דתשלומי את להשיב התורה דחייבתו

נוספות ה,פעמים אלא לחייבו אין דהשתאולכך הם,שווי המעות שהרי

הגניבה דמיהן,חליפי לי מה הן לי עמוד(לקמןלשיטתם'התוסאבל.דמה

אלמא"ד)ב כפלביןלחלקדאין,ה הקנס,לקרן'וה'ודתשלומי דתשלומי

הגניבה תשלומי מדין פעמים,הם שוויה את לשלם התורה דחייבתו

כשעת,ולפיכך,נוספות דמשלם הכתוב גזירת בדיןלולי היה,העמדה

מעיקרא כדשוויא לשלם הגניבה,צריך בתשלומי נתחייב שעתא  .דבהאי

דוקאליהומשמעשגנבכעיןלקרןאחייהוחייםגניבהקראאמר,ד"בא)י

מןחסרהעיקר,דלדבריהם,חייםהתורתהקשה.'וה'דתשלומיולאלקרן

,שגנבכעיןןלקראחייה,וחייםגניבהקראאמר",למימרליהדהוה.הספר

,לרבליהדפשיטא,פירשולכך.לא'וה'ודכפלתשלומיאבללקרןדוקא

כדכתבהואדסברא,בדיןהעמדהכשעת'וה'דותשלומיכפלדתשלומי

ה(ש"הרא אות דאשמועינן).לעיל מה להאוהעיקר היינו כעיןדקרןרב

דמתניתין.שגנב כדכשעתמשלמיןהגזלניןדכלהיאואף הקשוהגזילה

הוה',התוס מקום אוכפלדמשלםכיון,גנבאבל,גזלןדדוקאאמינאמכל

דכתיב,להדדיהתשלומיםדהוקשו(,'וה'ודדכפלדומיאנמיקרן,'וה'ד

'וה'דותשלומיכפלדתשלומיהיכיוכי,")ישלםבקרחמשהישלםשנים"

 .קרןנמיהכי,בדיןהעמדהכשעת

וכואשלשגזלרבאדאמר,ד"בא[)יא ראיהמייתילאאמאי',גודות

מה.הגזילהכשעתמשלמיןהגזלניםדכל'ממתני לפי מתבארת קושייתם

שמחשביאר ה"פ(האור ומצה מחמץ ה"ד.)קה(לקמן'התוסבדעת)ח"ג

בלבד,אמר דמים חיוב אלא השבה חיוב ליכא יגנב,דלרבא או יאבד .אם

הקשו מ,ואהא לאתויי מצי שפיר דמים הגזלניםדלחיוב דכל (הא אבל.

בדעת שמח האור שביאר מה חייב"ד)שם(י"רשלפי איכא,ה דלרבא

בעין כשהחפץ השבה מידי,חיוב קשיא מהא.לא לה שמעינן דלא כיון

הגזלנים שעבר,דכל מחמץ השבהחיובעליודמוטל,הפסחעליואלא

תירוצם).לנגזלבהנאההנאסרהחמץלמיהדר נמי יתבאר זה דסלקא,ולפי

ההשבה,דעתך חיוב דפקע דמים,דכיון חייב יהא מתני,לא לן משמע 'קא

חמץ בעין,דגזל כשהוא החמץ על השבה חיוב דליכא מקום,דאף מכל

שגנב כעין דמים (משלם .)].ג.ר.

איתןהקשה.שקלתואתפטימנאאנא',גמ)יב לא,המצפה טעמא מאי

שלא והשביחה חבירו לנכסי כיורד דהגנב על,ברשותנימא דידו

 

  הסדף מסכת בבא קמא 

 ט"התשסאדר  ז



טו 

השבח,התחתונה את ולא ההוצאה את רק לקמן(יהושעוהפני.ונוטל

בדעת.)צד במלחמות"הרמבביאר הרי.לד(ן לגזלן,)ף"מדפי הוי דהשבח

השבים תקנת דאמרינן.משום ,היינו,"שקלתואתפטימנאאנא"והא

דפיטמה היכא .הבדטרחדכיון,השביםתקנתשייךבידיםהגזלןדדוקא

לתקנתדממילאבשבחאאבל איש.השביםליכא סק(והחזון יז )ד"סימן

לבעלים,כתב הפיטום שייך אי כנגד,דאף בקנס הגנב את דנחייב בדין אינו

בידיו הבהמה את שפיטם [מה הבאה. באות  ].ועיין

משמעעכשיוכשלדמיםכדמעיקראטלאים,ד"בתוה,דתניאה"ד'תוס)יג

י"רדלדעת,א"המהרשפירש.'וכו'דולבסוףאזוזשויאמעיקראאפילו

טלאים"ד.)סו(לקמן'בתוס בנשתנואף,גוונאבכלעכשיוכשלדמים,ה

דטלאיםדומיא,'דולבסוףזוזאשויאדמעיקראדהיינו,למעליותא

.אילונעשהטלהכגוןלמעליותאבנשתנונמידהיינו,כדמעיקרא

היכא,הקרןכחדמגרעמוכח,השתאכיזוזי'דכפלומדמשלם דהא

זוזא,ממילאדאיתבר קרן .כדמעיקרא,משלם

מה"די"רש)יד אתחלהדאכחשהשעתאמההיאהלכך,פלגאקטלהליה

יוסףביאר.טביחהלה הרי.כז(הנימוקי 'התוסכדכתבודהיינו,)ף"מדפי

מה"ד בתרא,ה דאם,בפירוש בההיהלאזהבעניןכולההורגההיהדאף

שחיטה,'וה'דדין כתחילת ההכחשה מקום .מכל

מה"ד'תוס)טו דקנאהדהשתאהדמיםבתרהולכיןדאין,ד"בתוה,ה

בחדושיהקשה.שלושהיתהמעיקראבתראלאנגנבשלואינהבשינוי

דקנאה,א"הגרע טעמא בקטלהבשינוידהאי שייך דהכחישה,פלגאלא

מדחייב,שינויהוילא טובחודשלאמרינןולא'וה'דוכדמוכח .ומוכרהוא

הביא להקונהשינוימטעםדלאו,כתבמקובצתדהשיטהאמנם ,מוכח

דשעת,מטעםאלא השווי בתר דאזלינן אםדוקאהיינו,בדיןהעמדהדהא

.כולהבקטלהכמוהגניבהגוףשינוימחמתלאאבל,הוזלהעצמההגניבה

התוס גם נתכוונו לכך דכתבו',וכתב ,דוקאלאו"בשינוידקניא"ומה

הראיה דמשלםועיקר כולה דאמר,בדיןהעמדהכשעתמקטלה דלמאן

נימא לא אמאי קני לא העמדהבשעתנבילהכשווי'וה'דדמשלםדשינוי

הבהמהדהא,בדין דשחוטההוזלה מחמת שעתא כרחך.היאבהאי ,ועל

הגניבהשאםדכל אלא,יותרשוהעתהגםהיתה,שגזלהכעיןבעיןהיתה

משוםדנפח שוויה נמי.כמעיקראמשלםבהא,השחיטהת והכא

דלא,עתהשוויהכפידניןדאנו,בהוכחשה ,שגנבמעתנשתנתהבגוונא

דהוכחשה לאחר שוויה לפי .ולא

דאותברה',גמ)טז משלם החושןכתב.'שתייה סק(הקצות לד ,)ג"סימן

מזיק משום גזלן.דחייב או גנב משום לחייבו מד,דליכא איתברוכדמוכח

דאגבהה,זוזאדמשלםממילא דבחצירו',דדשויאבתרלחביתאאף ואף

גזלהדכברדכיון,ארבעהמשלםאינו,גזליהושעתאשעתאוכל,היא

המשפטהנתיבותאמנם.גזילהמשוםמחייבלאתו,הנגזלברשותואינה

לאדאף,כתב)ה"סקלדסימןביאורים( ההגבהה ידי דעל כדבריו נימא אי

מקום,גזלןשהנע שינויידישעלכיון,גזלןהויודאי,שינויעשהאםמכל

שינוי,חדשהגזילהוהוי,בעליומרשותהוציא דהוי בתברה חייב,ולכך

גזילה דכתב,וכתב.משום מהא מוכח דההיא,תבראה"די"רשדהכי

להשעתא גזיל דקא הוא ושתייה [דתבריה כז. אות לקמן והאמרי].ועיין

בדעת)יב,לבסימן(משה הי"פ(ם"הרמבביאר מגניבה דמעשה,)ד"א דאף

מזיק חשיב אדם כל לגבי גנבהויבגנבהשעושההיזקכל,בגזלן.שבירה

ברגע.מזיקולא אלא היה לא הגנבה שמעשה מקום,הראשוןדאף מכל

מחזיקה שהקשהוכמו(.רגעבכלגנבהווילבעליםמחזירהואינואם

החושן טעמא)שם(הקצות ולא,היוקראעלפטורממילאבאיתברמאי

קשיא.גנבמשוםזורגעעליתחייב לא דהא עושהשאינודכלמשום,ואף

קניןלויששכברעצמוהגנב,בידיםבהיזקאבל).מתחייבלאגנבהמעשה

היזקדכל.מזיקולאגנבונעשה,גזלהקניןלויששמזיקברגע,גנבה

היינושמזיקדמה,גנבמקריגנבהקניןלוישדכברכיון,הגנבשעושה

 .כחפצובהלעשותכשלוומחזיקה,וברשותובידושהגנבהמשום

תברא"די"רש)יז .שתייהאותברהכיהויומכירהטביחהוגבי,ד"בסוה,ה

הגרעהקשה דמיא,א"בחדושי אינהדהא,לתבראמכירהבמה המכירה

דיאוש:)סז(לקמןדסבר,תיןדשמעמראדהואלרבובפרט.מתקיימת

'וה'בדוחייב,מעשיואהניולא,יאושלפנידוקאדמכירהוחיוביה,קונה

בחטא דשנה דסתמאדבפשטות,וכתב.משום לפרש יש קמייריהסוגיא

 .תבראכמוהוידמכרהמשמעי"רשדלשוןאלא,טבחהדאף

ד',גמ)יח שויא דמעיקרא כגון רב קאמר זוז'כי שויא כתב.אולבסוף

ב(ש"הרא סימן שהוזל,)בפרקין דידן בגוונא ושתייה דתברה משלם,דאף

נשכר,כדמעיקרא'ד חוטא יהא  .שלא

ע סה ב"דף

דאיירי,א"הרשבכתב.פעמיםארבעונשבעוחזרשנשבעכגון',גמ)יט

זהוהודהדכפר דין דיןוכפרוחזר,בבית ארבעוכן,ונשבע,אחרבבית

אח.פעמים דין אף,פעמים'בלשקרולישבעלכפורשהוחזקכיון,דדבבית

שלאחרראווהלא,שבועהלומוסריןהיאך,בעדיםכפרןהוחזקדלא

כפרןוהוחזק,ושלישיתשניהלקלקולוחזר,תשובהשעשהונראהשהודה

 .ליתןאותוומחייבים,ממוןלאותו

כפילא"ד'תוס)כ ארבעכפילאאיבכךמהקצתקשה,ד"בתוה,ה

בשםמקובצתוהשיטה.זוזאמשאוחו זה,מגרמישאא"הרביאר דלפי דאף

רבנן בין נפקותא לו,יעקב'לרליכא דעולה חומש משלם אין דלעולם

בהא.בכפילו פליגי מקום דנותנולפרשצריךיעקב'דלר,מכל בהדיא

מכפילו,כתבם"והמהר.חומשבתורת יותר כשחומשו כגון,דפליגי

ד שוה זוזו',דמעיקרא חצי שוה חצי,לבסוף והוי כדהשתא משלם דהכפל

זוזא,זוז הוי כמעיקרא דמשלם  .והחומש

הגרעביאר.דתבראכדאמר,ד"בתוה,אלמאה"ד'תוס)כא על,א"בחדושי

שפירש מה דהגניבה'דתוס,מקובצתבשיטהפי בגוונא ושוה,בעיןאיירי

ראייתם.'ד זה ברשוטעמאדהתם.מתבראולפי דהוקר ,בעליםתמשום

בעיןוהכא דהוי הוקר,כדהשתאלהחזירצריךנמי בעלים .דברשות

אם.ונתייקרזוזשוהכשהיההפקדוןעלדבנשבע,'מתוסדמוכח,והוסיף

תוס[.כדהשתאחומשלשלםצריך,בעיןהוא לכאורה זה דלא'ולפי

החושן שם(כהקצות עיין טז אות מזיק)לעיל משום דתברה חיוב ,דאי

י היוקראמאי כשעת חומש (שלם  .)].ג.ר.

יב(שעוריםהקובץכתב.אילונעשהטלה',גמ)כב בכהאידדוקא,)אות

ונעשהפילגסשגנבאו,פילגסונעשהטלהגנבאםאבל.שינויהויגוונא

תיקשי,שינויהוילאאיל איךולא הכי הא,לאילמטלהשינויהוידאי

דתלוי,פילגסנעשהבינתיים לומר שהיהמכפי,עכשיודנשתנהבמהדיש

 .הגזילהבשעת

'וכוטבחדאםמלתאלהאבשינויוקנאו,בידושינוינעשהה"די"רש)כג

,דטעמיה,מקובצתהשיטהביאר.השתאכימשלםדאשבחהיכאקרןאבל

דטבחה רבינובשםמקובצתהשיטהוהקשה.תברהאוכשתיההוימשום

טעמא,ידידיה ד,תברהאודשתיההא דאםמשום למרההדראאיתאכיון

,איתאנמיאיהכאאבל,להגזלקאלהשתיהדקאשעתאהאי,בעינא

,וקנאושינוידנעשהמשום,בדמילסלוקיהמציאלא,למרההדרהלא

ולכך.גניבהשעתדהיאלהדגזילשעתאמההיאאםכילחיוביהוליכא

י"דרש,ירץתיהושעהפניאמנם.שגנבכשעהאלאהקרןמשלםדלא,כתב
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גוונא,סבר שינוידכהאי ולכך,מידיבהשינהלאדהגזלן,מאליוהבאהוי

קני [השינויעשהעצמושהגזלןמעשהלשינוידמיולא,לא נמי. ועיין

להלן"ברש שינוי"ד.)סו(י  ].קונהה

דהיינו,ם"המהרביאר.בדיןהעמדהכשעתאושגנבכעיןוכפל,ד"בא)כד

דמש דקתני כברייתא שגנבאי כעין כפל כשעת,לם דמשלם כדרב אי

לרב.)סו(ולקמן,בדיןהעמדה מינה  .פריך

וכו'לרחנינארביאיתיביה',גמ)כה רבינובחדושיהקשה.'אילעא מרן

הלוי מגזילה"פ(חיים משלםוהזקינהבהמהדגזל:)צו(לקמןדתנן,)ו"הטב

דלא'ולר,הגזילהכשעת דסבר לא,ידועללקנותשינויהויחנינא אמאי

לפניך שלך הרי למימר דלא,וביאר.מצי שינוידאף ,לקנותהאיכימהני

ד כיון מקום יכולאינו,שגזלכעיןהויאולאנשתניתמיהתהבהמהמכל

.לפניךשלךהרילומר

דעתךואי',גמ)כו ,יהושעהפניכתב.משלםאמאיבשינויקנייהסלקא

לשון יתור ,'וה'מדפוטראילעא'דר,פשיטותבלאקשויימצידהוי,דהוא

שינוידנעשהבהדיאאילעא'רדנקטלאודאי,ותירץ.בהדיאמחייבוהכא

דבכהאי,יאושלאחרהיינו'וה'מדדפטורדהא,אפשרהיה,וקנאובידו

מועיל שינויבלאאפילו,יאושדלאחר,ועוד.דהוכלשינויאפילוגוונא

,הבהמהבגוףשותףכמודהוי'וה'דמלפוטרוויש,דגזלןגופאהשבח

אבל.השבחבגוףבזוזילהגזלןלסלקמצילאדהנגזלהסובריםלדעת

קנילאנמיושבח,דהוכלבשינויקנייהדלא,יאושקודםאייריבברייתא

מגזילה"פ(ם"הרמבלדעתיאושקודם שפיר,)ו"הב .'וה'בדמחייבולכך

,קונהלחודדשינוימשמע,ידובשינוינעשהאילעארבימדנקטאבל

 .שפירמקשה

,לבסימן(משההאמריהקשה.ממךגנבידיכראממךגנביתורא',גמ)כז

המשפטמהכא,)טו טז[לנתיבות אות מכל,תוראגנבדלאדנהי,]לעיל

כיון גניבה,ושתיאכתבראהוידהטביחהמקום לא,חדשהואיכא אמאי

.עתהששוהכפי'וה'דיתחייב

,דכוונתו,יהושעהפניביאר.דעתאמהאיניצלןרחמנאלומרא',גמ)כח

,שגזלכעיןשפירדמיקריכרחךעל,קנהלאהאיכידשינוידאמרתדכיון

גופאכיון לא,הואממשדהאי ,ממךגנבידיכראלמימרתושייךולכך

גוףעל'וה'דלשלםויש,ממשהגוףממנוגנבודאידהא .שגנבאותו

במלחמות"הרמבביאר.דידךמדעתאניצלןרחמנאאדרבה',גמ)כט .לד(ן

קאמר'דר,)ף"הרימדפי גמור,חנינא שינוי הוי דלא שינוימ"מ,דאף חשיב

הגזילה,במקצת בשעת דהוי ממה בד,דנשתנה יתחייב לא .'וה'ולכך

מקום',גמ)ל ,אילעא'לרמינהמקשהמאי,א"הרשבהקשה.קשיאמכל

איקנהלאמאיאלא"חנינא'לרליהוכדאמר,היאתאמשבשלדידיההא

לןדאנן,ותירץ".השתאכילשלםהכי קשיא'כרדקיימא האיאילעא לן

 .להמשבשינןדלא,ברייתא

הקשה.עומדבמקומושינוידאמרהיאשמאיביתמניהא',גמ)לא

פרץתלמידבשםמקובצתהשיטה מאי,אלעאילרביתיקשידאכתי,רבינו

להךסברלאאלעאירביהא.השתאכילישלםליהקנידלאדכיון,קושיא

ליהדאמר,לעילכדאיתא.מינךגנבידיכרימינךגנבידתורא,סברא

לפי,סבראלהאיסברלאלעילדדוקא,ותירץ.דעתאמהאיליצלןרחמנא

האיחשיבלא,קונהשינוידאמרלמאןואפילואומרשהיה,המקשהדברי

כןאם,כללשינויליהחשיבתדלאדכיון,אלעאירביסברךולכ.שינוי

דשפירהשתאאבל.מינךגנביתוראלמימרשייךדלא,השתאכילישלם

,עומדבמקומושינוידאמרישמאיכביתדאתיאאלא,גמורשינויחשיב

 .מינךגנביתוראלומרשייך,בעולםשינוישוםליהקנידלא

הא"ד'תוס)לב ענין,ד"בתוה,ה ,יהושעהפניביאר.שינויאצלאתנןדמאי

דידה,קונהאינואוקונהשינוילומרשייךלאאתנןדלענין הכי דבלאו

.הוי

הם"ד'תוס)לג אשרדכתיב'וכולרבהליהנפקאדבסמוךתימה,ולאה

ליהתיפוק,לילמה"גזלאשר",להקשותדכוונתם,יהושעהפניביאר.גזל

שכן,שינויהנימדלגבוהדכיון,"הם"מ ליכאאיפכאאבל.להדיוטכל

אמינא.לילמה"הם"ד,להקשות דעתך סלקא לגבוהדשאני,דהא

,מיניהשמעיתדתרווייהו,ולדותיהןלמעטאיצטריך"הם"ד,ועוד.דמימאס

 .בסמוךכדאיתאמשמעהכידקראדפשטא

נמידאיירילרבהנראהשצבעועדלוליתןהספיקדלאוההיא,ד"בא)לד

ידילהעבירושיכולהחוזרבשינוי גחלק(אברהםהדברכתב.צפוןעל

מוכח,)לאסימן שיחזור,קנילאהחוזרדשינוי,דמהכא דכיון לא,משום

לומר.לבריושיחזורלפניגםשינויהוי בהשתנותודאין דהוי דהשתא

כשינוי קונהמשום,קונהואינו.גמורחשיב אינו היכאדשינוי דבלאואלא

לא מצותהכי עוד אבל.בעינן"גזלכאשר"ד,עצמובחפץהשבהתתקיים

העשהאתיפקיעשבקנינו,החוזרבשינוי אפשרדקנילאודאי,המצות

.קנילא,קאיוהשבוסתורובעמוד,שגזלכעיןולהחזירוולסתורלחזור

מלא מייתי מאי זה ביכולדאיירימשום,שצבעועדלוליתןהספיקדלפי

ידירולהעבי שינוי,החוזרשינויוהוי,צפוןעל אי אף קניהחוזרהא ,לא

שינוי הוי השתא מקום  .מכל
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