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  פרשיות' ג

äðåùàø äùøô  
ֵּרעהו ֶכֶסף אֹו- ֶאלִאיׁשִּיֵתן -ּ ִכיו ּ מֹ-ֵ ר ֵכִלים ִלׁשְ

ית ָהִאיׁש ִאם ֵלם -ְּוֻגַנב ִמּבֵ ִּיָמֵצא ַהַגָנב ְיׁשַ ּ ּ ּ
ָנִים על-  ִאםז: ׁשְ ַלֹא ִיָמֵצא ַהַגָנב ְוִנְקַרב ּבַ ּ ּ ּ -

ִית ֶאל ְמֶלאֶכת -ָהֱאלִֹהים ִאם-ַהּבַ ַלח ָידֹו ּבִ לֹא ׁשָ
ֵּרעהו ע על-ְּדַבר-ָּכל-ַ עלח: ֵ ֶַפׁשַ ֲחמֹור -ַׁשֹור על-ּ

ה על-ַעל ְלָמה על-ַׂשֶ ר -ָּכל- ַׂשַ  אַמריֲֹאֵבָדה ֲאׁשֶ
ַהוא ֶזה עד ָהֱאלִֹהים ָיֹב-ִּכי ֵניֶהם -ּא ְדַברּ ׁשְ

ַנִים  ֵלם ׁשְ יען ֱאלִֹהים ְיׁשַ ר ַיְרׁשִ ֲּאׁשֶ ְּלֵרעהוֻ ֵ:  
 ח-משפטים פרק כב פסוקים ו

________________________________?באיזה שומר מיירי 
________________________________?האם מפורש בפסוק 

________________________________?מה הם הדינים הכתובים בפסוקים 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 

 äùøôäéðù  
ֵּרעהו -ִּיֵתן ִאיׁש ֶאל-ּ ִכיט - ׁשֹור אֹו- ֲחמֹור אֹוֵ

ה ְוָכל מֹ-ׂשֶ ֵהָמה ִלׁשְ ר -ּר וֵמת אֹוּבְ ּבַ - אֹוִנׁשְ
ה ֵאין רֹ ּבָ ֻבעת י: ֶאהִנׁשְ ין 'הַ ׁשְ ּ ִתְהֶיה ּבֵ

ֵניֶהם ִאם ַלח ָידֹו -ׁשְ ְמֶלאֶכתלֹא ׁשָ ּ ֵרעהו ְוָלַקח ּבִ ֵ
ֵלם עָליו ְולֹא ְיׁשַ ּּבְ ּב ִיָגֵנב ֵמעמֹו ָּגֹנ- ְוִאםיא: ָ ִּ

ֵלם  ֵרף ְיִבֵאהו עד ָטרֹ- ִאםיב :ִָלְבעָליוְּיׁשַ ֵף ִיּטָ ּ
ֵלם ֵרָפה לֹא ְיׁשַ    :ַּהּטְ

  יב-  טמשפטים פרק כב פסוקים

________________________________?באיזה שומר מיירי 
________________________________?האם מפורש בפסוק 

________________________________?מה הם הדינים הכתובים בפסוקים 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 

 äùøôúéùéìù  
ַאל ִאיׁש ֵמעם ֵרעהו - ְוִכייג ִּיׁשְ ֵ רִ ּבַ ֵמת - אֹוְוִנׁשְ

עָליו ֵאין ֵלם-ָּבְ ֵלם ְיׁשַ ּעמֹו ׁשַ ּ ּ עָליו - ִאםיד: ִ ָּבְ
ֵלם  ּעמֹו לֹא ְיׁשַ ּ ִ  

 יד- יגמשפטים פרק כב פסוקים

________________________________?באיזה שומר מיירי 
________________________________?האם מפורש בפסוק 

________________________________?מה הם הדינים הכתובים בפסוקים 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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  מ"ב מנא ה"ד ע"דף צ

 במה איירי הפרשיות= הנושא 

äðåùàø äùøô  äùøôäééðù 

אפשרות 
 'א

  בשומר חינם
 פטוריםכי בפרשה זו 

 .בגניבה ואבידה

  בשומר שכר
 ביםחייכי בפרשה זו 

 .בגניבה ואבידה

קושיית 
 ' הגמ

  בשומר חינם
בפרשה זו אין אפשרות 

 .להגיע לידי כפל

  בשומר שכר
בטוען טענת גנב ונמצא 

 .משלם כפל, שקרן

תירוץ 
 ' הגמ

  בשומר חינם
, למרות שאפשר להגיע לידי כפל

מ מה שבאופן כללי הוא פטור "מ

 .הוא קולא

  בשומר שכר
 למרות שאי אפשר להגיע לידי

מ מה שבאופן כללי הוא "מ, כפל

 .חייב קרן הוי חומרא

  ן טענת גנבעה בטו"י ד"רש

  :מטרת הלימודים
  .חייב כפל, ובסוף נמצאת אצלו, ששומר ששיקר וטען שנגנבה 8

, אבל אם שיקר ועדיין לא הספיק להישבע, חיוב כפל היינו דווקא באופן שנשבע 8

 .פטור מכפל, ובאו עדים

ּלֹא ִיָמֵצא ַהַגָנב-ִאם ּ ּ 

על ִית ֶאל-ְַוִנְקַרב ּבַ ְמֶלאֶכת -ָהֱאלִֹהים ִאם-ַהּבַ ַלח ָידֹו ּבִ ֵּרעהולֹא ׁשָ ֵ: 

ַנִים  ֵלם ׁשְ יען ֱאלִֹהים ְיׁשַ ר ַיְרׁשִ ֲּאׁשֶ ְּלֵרעהוֻ ֵ: 

 אלא הוא ,אם לא ימצא כפי שאמר
 .בעצמו גנבה

 .ד ונשבע"והשומר נקרב אל הבי

 .כפל= רק במיקרה כזה ישלם שניים 
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  קל וחומר  פסוק  

îì" äøáéã ã
 éðá ïåùìë äøåú

íãà.  
  .א למילף"מהפסוק גנוב יגנב א

ו ומה גניבה שקרובה לאונס "ק
אבידה שקרובה לפשיעה , חייב

  .ש"לא כ

îì" àì ã
 äøåú äøáéã
íãà éðá ïåùìë  

  אם גנוב יגנב
  .גניבה= גנוב 

  .ולומדים אבידה, מיותר = יגנב

אלא , ו לבדו אפשר למילף"מהק
כי מילתא , לומדים גם מהפסוק

  .'ו וכו"דאתיא מק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  ב "ד ע"ף צד

 מקור לחיוב שומר שכר באבידה= הנושא 

  מקור לחיוב שואל בשבויה= הנושא 

à úåøùôà'  úåøùôàá'  úåøùôàâ' 

ש כתוב "ש כמו שבש"ג  .במה מצינו משבורה ומתה
ונשבר או מת וגם כתוב 

שבויה בשואל שכתוב ונשבר 
  .ומת כאילו כתוב שבויה

 

,  האו מיותר,מת" אואואואו"ונשבר 
 . שגם שבויהדים מזהולומ

שבורה ומתה היא  - פירכא

אונס שעולה על הדעת אבל 

 .ש שכן לפטור" מה לש- פירכא .שבויה היא אונס נדיר

  ב "ד ע"דף צ
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 יונתן' ר יאשיה' ר

ääää""""åàåàåàåà " " " "øúåéî àìøúåéî àìøúåéî àìøúåéî àì....        
אבל למסקנא גם לשיטתו 

מכיון שמסברא , מיותר" או"ה

אנו אומרים או שבורה או 

משום דמה לי קטלא , מתה

 .כולא מה לי קטלא פלגא

ääää""""åàåàåàåà " " " "øúåéîøúåéîøúåéîøúåéî....            

ר  לִאיׁש ֲאׁשֶ ִאּמֹו - ְוֶאתָאִביו-ֶאת ְיַקּלֵ

ל ְוִאּמֹוּמֹות יוָמת ָאִביו     ּבֹוּ ָדָמיוִקּלֵ

ופעם , פעם אחד כתוב קללה ליד האב

 .ליד האם

הפסוק משמע גם 

שקילל או אביו או 

  .אמו

 

כל מקום בתורה שכתוב שני 
דברים אינו בהכרח שמוכרח 
להיות ביחד רק איפה שכתוב 

 "יחדיויחדיויחדיויחדיו"בפירוש 

כל מקום שבתורה שכתוב 
שני פריטים ולא כתוב או 

 ".ביחד"הכוונה 

  מיותר' או' ההאם =הנושא 
 

  .יאשיה מהיכן ידעינן שהמקלל או אביו או אמו חייב מיתה' יונתן ור' מחלוקת ר
 

  ב "ד ע"דף צ
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  גניבה ואבידה אצל שואלמקור לחיוב = הנושא 

à úåøùôà' 

 úåøùôàá' 

   משבורה ומתהו"ק
  ו משומר שכר"ק

מה שומר שכר שהוא פטור משבורה ומתה חייב בגניבה 
שואל שחייב בשבורה ומתה אינו דין שחייב , ואבידה

  .בגניבה ואבידה
 

אי שבורה ומתה  - פירכא

לומי כפל שכן חייב תשש " מה לש- פירכא .אפשר לתקן

 .בטוען טענת ליסטים מזוין

  א "ה ע"דף צ

קרנא בלא שבועה עדיפא 
 .מכפילא בשבועה

, וין גזלן הואליסטים מז
 .וממילא לא שייך תשלומי כפל

øëù øîåù  
  .כתוב מפורש: המקור . בעליו עמואין גניבה ואבידה בב חייב
ַאל- ְִוכי: המקור . גניבה ואבידה בבעליו עמוב פטור  .מוסיף'  וִיׁשְ

ìàåù  
  .ו משומר שכר"ק: המקור .  בגניבה ואבידה באין בעליו עמובחיי

 .הלומד צריך להיות כמו המלמד: המקור. בגניבה ואבידה בבעליו עמו פטור

 

הוא המלמד של 
השואל לענין חיוב 
גניבה ואבידה 
 .באין בעליו עמו

היות שלענין חיוב הוא 
לכך , משומר שכרלומד 

הוא יכול להיות חייב רק 
, מד חייב שהמלהיכן

  .והיינו באין בעליו עמו

גניבה  לפטורמקור = הנושא   א "ה ע"דף צ
  ואבידה אצל שואל בבעליו עמו
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 éáìù ïëåú
îâä'  

á"ö óã î"ò ä"à  îâä éáìù øåàéá'  

מקור לפטור   מקור לפטור גניבה ואבידה בשואל בבעליו עמו
יבה ואבידה גנ

 שואלב
  בבעליו עמו
. אפשרות א
  ופירכא

  'שלב א

אשכחן לחיוב לפטור מנא לן 
וכי תימא נילף משבורה ומתה 

ה שכן אונס תמה לשבורה ומ
  מר שכרואלא גמר מש

  . משבורה ומתה:האפשרות
  . במה מצינו:באיזה אופן

באונס אבל ש  מה לשבועה ומתה:הפירכא
' גניבה ואבידה אינם אונס אולי חייב אפי

  .בבעליו עמו

לפטור בגניבה ואבידה בשומר שכר בבעליו  רמקו
  עמו

מקור לפטור 
גניבה ואבידה 
בשומר שכר 
  בבעליו עמו
', אפשרות א
, פירכא
  .ומסקנא

  'שלב ב

פיה מנלן גמרי וושומר שכר ג
חיובא דשומר שכר מחיובא 
דשואל מה להלן בבעלים פטור 
אף כאן בבעלים פטור במאי 

 איכא גמר אי במה מצינו
למיפרך כדפרכינן שכן אונס 

ו "אלא אמר קרא וכי ישאל וי
מוסיף על ענין ראשון וילמד 

  .עליון מתחתון

  . משואל:אפשרות א
  . במה מצינו:באיזה אופן

 מה לשואל שהפטור של בעליו :הפירכא
ר אבל לפטור שומ, שכתוב בתורה היינו אונס

  .שכר בגניבה ואבידה אי אפשר
  .מוסיף על ענין ראשון'  ו:המסקנא

חזרה לשלב         'שלב אלחזרה לחיפוש מקור 
מקור ' א

לפטור גניבה 
ואבידה 

בשואל מחמת 
  .בעליו עמו

', אפשרות ב
, פירכא
  .מסקנא

  'שלב ג

ואכתי שואל משומר שכר לא 
גמר דאיכא למיפרך מה לשומר 
שכר שכן פטור בשבורה ומתה 
תאמר בשואל שחייב בשבורה 

 אלא גניבה ואבידה ומתה
בשואל לחיובא מנלן דגמר 
משומר שכר דיו לבא מן הדין 
להיות כנדון מה גניבה ואבידה 
דשומר שכר בבעלים פטור אף 
גניבה ואבידה דשואל נמי 

הניחא למאן  .בבעלים פטור
דאית ליה דיו אלא למאן דלית 
ליה דיו מאי איכא למימר אלא 

ו מוסיף " קרא וכי ישאל ויאמר
 ראשון וילמד עליון על ענין

  מתחתון ותחתון מעליון

  . משומר שכר:'אפשרות ב
  . במה מצינו:באיזה אופן

 אולי דוקא שומר שכר פטור בבעליו :הפירכא
מכיוון שהוא קל כי הוא עמו בגניבה ואבידה 

 אבל שואל ,פטור באונס באין בעליו עמו
ין בעליו שהוא משלם באונס באשהוא חמור 

  .עמו
  . דיו לבא מן הדין להיות נידון:המסקנא

 היות שכל מה ששואל חייב בגניבה :פירוש
ו "ואבידה הוא רק מכוח שלומד זאת מק

כ הוא חייב להיות שווה לכל " א,משומר שכר
והיות ששומר שכר , ההלכות של שומר שכר

 מוכרח ,פטור בגניבה ואבידה בבעליו עמו
טור בגניבה ואבידה להיות שגם השואל יהיה פ

  .בבעליו עמו
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  מקור לפטור שואל בבעליו עמו בגניבה ואבידה :הנושא

  

  

  

  

  

   

 

  ורה ומתה במה מצינו משב

מה שבורה ומתה : פירכא
 שכן אונס

דיו לבא מן הדין להיות 
כנידון ולכך הלומד צריך 
להיות כמו המלמד ולכך 

כמו שהמלמד פטור 
בבעליו עמו כמו כן 

  .הלומד

ד דלא אמרינן "ולמ: פירכא
  ?דיו מנלן

  , מוסיף" 'ו"ה
לומד עליון מתחתון 

 .ותחתון מעליון
במה מצינו משומר 

  שכר 

מה לשומר : פירכא
 .שכר שכן הוא קל

במה  :'אפשרות א
  מצינו משואל 

אל שכן ומה לש: פירכא
  אונס

 .מוסיף' ו: מסקנא 

   מקור דשומר שכר

 .פטור בבעליו עמו

 'אפשרות ג 'אפשרות ב 'אפשרות א

  א "ה ע"דף צ

 במה מצינו משומר שכר

שומר שכר מנלן : פירכא
 א"דפטור בגו
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  סיפא

כ שאל "ואחשאלה 
פ " עמה אעבעליה

חורשים על שהבעלים 
 .חייב ה ומתהגב

  רישא

שאלה ושאל בעליה עמה 
פ שהבעלים עושין "אע

 מלאכה במקום אחר ומתה
 פטור

ג ממש ומחדש דהיות "ע
  שלא היה בשעת שאילה

  חייב
 

דמרפא ואזיל קמא 
פ "ומחדש דאע

  נו על גבהשאי
 פטור

ג ממש ומחדש "ע
שחייב היות שהבעלים 
 לא היו בשעת שאילה

לגמרי במקום אחר 
ומחדש דהיות שהבעלים 

  היו בשעת שאילה
  פטור

שית קו
 הגמרא

לפי רב 
 המנונא

 למסקנא

àààà""""ò ëò ëò ëò ë""""äëàìî äúåàá úåéäì ïéëéøö íéìòáä ïéàù ëäëàìî äúåàá úåéäì ïéëéøö íéìòáä ïéàù ëäëàìî äúåàá úåéäì ïéëéøö íéìòáä ïéàù ëäëàìî äúåàá úåéäì ïéëéøö íéìòáä ïéàù ë 

   ב"ה ע"דף צ

  מהברייתא לפי רב המנונא' קושיית הגמ= הנושא 

 למסקנא
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  ".יחדיויחדיויחדיויחדיו"מקום שכתוב חוץ מ , כל מקום בתורה שמשמעותו כמה דברים אינו מוכרח הכל-  יונתן' שיטת ר
בתורה שמשמעותו כמה דברים בהכרח שהם ביחד חוץ ממקום שכתוב  כל מקום - יאשיה ' שיטת ר

  ".אואואואו"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

שצריך שהבעלים יהיו המקור = הנושא 
   שאילה דווקא לענין בעליו עמובשעת

  

   ב"ה ע"דף צ
  א"ו ע"צ

עָליו ֵלם- ֵאיןָּבְ ֵלם ְיׁשַ ּעמֹו ׁשַ ּ ּ עָליו ע  ִ ִּבְ ֵלםָ ּמֹו לֹא ְיׁשַ ּ  

  אביי
 )יאשיה' כר(

משמע שסיבת החיוב בגלל 
, היו בשניהםלא שבעלים 

אבל אם הבעלים היו רק 
 .באחד מהן פטור

משמע שסיבת הפטור 
אבל , בשניהםשהבעלים היו 

  .אם היו רק באחד חייב
 

  רבא
 )יונתן' כר(

היה באחד מהם ובשני לא 
 .חייב, היה

, היה באחד ובשני לא היה
 .פטור

äìéàù úòùá úåéäì êéøöù êì øîåì àìàäìéàù úòùá úåéäì êéøöù êì øîåì àìàäìéàù úòùá úåéäì êéøöù êì øîåì àìàäìéàù úòùá úåéäì êéøöù êì øîåì àìà , , , ,àì ñðåà úòùá ìáààì ñðåà úòùá ìáààì ñðåà úòùá ìáààì ñðåà úòùá ìáà . . . .        
øåèô äìàù úòùá ÷ø äéä íà ïëìåøåèô äìàù úòùá ÷ø äéä íà ïëìåøåèô äìàù úòùá ÷ø äéä íà ïëìåøåèô äìàù úòùá ÷ø äéä íà ïëìå . . . . ñðåà úòùá ÷ø äéä íàå ñðåà úòùá ÷ø äéä íàå ñðåà úòùá ÷ø äéä íàå ñðåà úòùá ÷ø äéä íàå - - - -áééç áééç áééç áééç .... 

 

 . בשעת שאילה הוא מתחייב באונסיםתירוץ

  . בשעת אונס חל עליו החיוב לשלםקשיא
 . בלי שאילה שעת אונס אינו מחייבתירוץ

 . בלי אונס הוי השאילה סתם סיפורקשיא

 . בשעת שאילה הוא גם מתחייב במזונותתירוץ

 

ִּישַאל ִאיש ֵמִעם ֵרֵעהו-ְוִכי רב אשי מתרץ ׁ ׁ משמע " מעם" ְ
ופסוק זה מיירי בשעת . ולכך ישלם, שרעהו אינו עמו

 .שאילה

 ? בעליו עמו למה לי קשיא

עמו אורחיה מ אי לאו בעליו עמו הוי אמינא שתירוץ
היינו שהתורה כתבה עמו משום שכן דרך שאילה , דקרא

 .נשאליםהבעלים אין ש

אבל מדוע דווקא , אכן מוכרח להיות שהבעלים צריכים להיות רק באחד מהם
 אולי דווקא שעת אונס שעת שאילה 
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  שומר חינם
 מקור הדין הדין המעשה 

äáéðâäáéðâäáéðâäáéðâ  לשבועה" (ב אל האלוהים"ונקרב בעה" פטור( 

äãéáàäãéáàäãéáàäãéáà  דהתורה מחייבתו רק בשפשע בה ממש פטור. 

ñðåàñðåàñðåàñðåà  בידהו מגניבה וא"ק פטור. 

äòéùôäòéùôäòéùôäòéùô על כל דבר פשע אשר ירשיעון אלוקים ישלם שנים" חייב". 

 .דמקרא נדרש רק לפניו ולא לפני פניו וממילא אין מקור בתורה לפטור בבעליו עמו ד אחד חייב"למ
íéìòáá äòéùôíéìòáá äòéùôíéìòáá äòéùôíéìòáá äòéùô 

 .דמקרא נדרש לפניו ולפני פניו ד אחד פטור"למ

  שכר שומר

 מקור הדין הדין המעשה 

äáéðâäáéðâäáéðâäáéðâ        אם גנב יגנב מעמו ישלם בעליו"  חייב" 

äãéáàäãéáàäãéáàäãéáà חייב 
 אבידה שקרובה לפשיעה לא כל ו מה גניבה שקרובה לאונס חייב"ד  אחד ק"למ

 וגנב יתירא דאיכא בפסוק"ו וגם מ"ד אחד גם מהק"למ, שכן

ñðåàñðåàñðåàñðåà  תהיה בין שניהם' ומת או נשבר או נשבה שבועת ד" פטור" 

äòéùôäòéùôäòéùôäòéùô מ חייב בפשיעה"ה ואבידה ומו משומר חנם דפטור מגניב" ק חייב  
 

 בגניבה ואבידה
 .מוסיף על ענין הראשון' ו" וכי ישאל"היקש  פטור

 מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו וממילא אין מקור בתורה לפטור פשיעה בבעלים ד אחד חייב"למ

åî
ò
 åé

ìò
á

åî
ò
 åé

ìò
á

åî
ò
 åé

ìò
á

åî
ò
 åé

ìò
á

 

 בפשיעה

 .מקרא נדרש לפניו ולפני פניו ד אחד פטור"למ

  שואל

 קור הדיןמ הדין המעשה 

äáéðâäáéðâäáéðâäáéðâ        מ חייב בגניבה ואבידה"ו משומר שכר שפטור מאונס ומ"ק  חייב. 

äãéáàäãéáàäãéáàäãéáà כדילפינן גבי גניבה חייב. 

ñðåàñðåàñðåàñðåà ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם" חייב. 

äéåáùäéåáùäéåáùäéåáù        מת או יתירא" או"ונשבר   חייב.  

äòéùôäòéùôäòéùôäòéùô מ חייב בפשיעה"ו משומר חנם שפטור על הכל ומ"ק חייב.  
 

בגניבה 
 ואבידה

 פטור
' ו" וכי ישאל" היקש -ד דלית ליה דיו "למ ד אחד דיו לבא מן הדין להיות כנדון "למ

 .מוסיף על ענין ראשון

 באונס
 ."אם בעליו עמו לא ישלם" פטור

 .דהפסוק וכי ישאל נדרש לפניו ולא לפני פניו ד אחד חייב"למ

 åéìòá åéìòá åéìòá åéìòá
åîòåîòåîòåîò 

 בפשיעה

 . לפניו ולפני פניוהפסוק וכי ישאל נדרש ד אחד פטור"למ

 úîçî äúî úîçî äúî úîçî äúî úîçî äúî
äëàìîäëàìîäëàìîäëàìî לא השאלתיו להניחו בארון( לאוקמא בכילתא שאילתא ולא פטור( 
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  איבעיות בהגדרת שאילה

  הצד לפטור  המעשה  הצד לחיוב

  .היות ויש לו הנאה
שואל בהמה כדי לעשות 

  .בה עבירה
כדי להיות שואל צריכים 

  .לשאול כדרכם של כל אנשים

  .אין לו הנאה מגוף החפץ  .שאל כדי להראות כעשיר  . כסףהשווש היות ושאל חפץ

  .היות ונהנה
שאל לעשות בה פחות 

  .מפרוטה השוומ
היות ונהנה מפחות שוה 

  .פרוטה

מסתכלים על שואל ומשאיל 

שואל מן המשאיל , והשואל

  .הנאת שוה פרוטה

י פרות שמכל תשאל ש
חצי וה ושאחד יעשה 

  .פרוטה

ל מסתכלים על החפץ הנשא
וממילא מכל חפץ הוא 
  .נהנה רק חצי פרוטה

  

  

  איבעיות בהגדרת בעליו עמו

  הצד לפטור  המעשה  הצד לחיוב

  .אין כל הבעלים
שאל משותפין ושותף 

  אחד נשאל לו
  .לפחות חצי שיהא פטור

  .אין כל השואל
שותפין ששאלו והבעלים 

  .נשאלו לאחד
לפחות שותף אחד יהא פטור 

  .על חלקו

ו כקנין הגוף קנין פירות לא

  .דמי

אשה שיש לה נכסי מלוג 
והשאילה את הפרה 

  .והבעל גם נשאל
  .גוף דמיהקנין פירות כקנין 

  . בעליםכאןאין 
האומר לשלוחו צא 

  .והשאל עם פרתי
  . של אדם כמותוושלוח

  א "ו ע"דף צ
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  אשה ששאלה ונשאל לבעל  המוכר שדהו לפירות  

  מופטור מדין בעליו ע  מביא וקורא  הדין
øøøø ' ' ' 'ïðçåéïðçåéïðçåéïðçåé        

  קנין פירות כקנין הגוף דמי  הטעם

  חייב באונסין ככל שואל  מביא ואינו קורא  הדין
ùé÷ì ùééøùé÷ì ùééøùé÷ì ùééøùé÷ì ùééø        

  קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי  הטעם
  

  

  

  
מינה אפטרופוס להפר נדרי 

  אשתו
אמר לשלוחו צא והשאל לי עם 

  פרתי

  אינו יכול להפר  הדין
אינו מועיל לפטור מדין בעליו 

        øøøø ' ' ' 'äéùàéäéùàéäéùàéäéùàé  עמו

  הטעם
אישה יקמנו ואישה יפרנו ולא 

  אחר
  בעליו עמו ולא אחר

  פטור מדין בעליו עמו  יכול להפר  הדין
øøøø ' ' ' 'ïúðåéïúðåéïúðåéïúðåé        

  שלוחו של אדם כמותו  הטעם
  

  

  

  איבעיא האומר לעבדו צא והשאל עם פרתי: הנושא

  לפטור' צד ב  לחייב' צד א  

îìîìîìîì"""" àìù åçåìù ã àìù åçåìù ã àìù åçåìù ã àìù åçåìù ã
åúåîë íãåúåîë íãåúåîë íãåúåîë íã        

אצל עבד לא אומרים שלוח 

תו כי הוא אינו של אדם כמו

  .מחויב במצוות

  מהני ככל השליחות

îìîìîìîì"""" åçåìù ïéà ã åçåìù ïéà ã åçåìù ïéà ã åçåìù ïéà ã
åúåîë íãà ìùåúåîë íãà ìùåúåîë íãà ìùåúåîë íãà ìù        אין שלוחו של אדם כמותו.  

עבד אינו כשאר שליחות בעלמא אלא כיד 
  רבו נקרא ולכן הוי כאילו רבו עצמו נשאל

  

 

  א " עו"דף צ



  טבלאות עזר על פרק השואל את הפרה
 

 13

  

  

  

  

 

מ "ונדחה שאין נפק
עלים י בבודבשניהם ה

 .ופטור

äùàäùàäùàäùà  

 'איבעיה א

 ?שוכר  ?שואל 

ìòáìòáìòáìòá  

 משתמש בנכסי מלוג

àéòáéàäàéòáéàäàéòáéàäàéòáéàä -כ בזמן " אם שואל הוי א
ולכן מפקיע , הנישואין חל דבר חדש

 אבל .כירות והוי שאלה בבעליםהש
 אמרינן שהשכירות ,כר הויאם שו
  .במקומה עומדת) שלא בבעלים(הישנה 
àëøéôäàëøéôäàëøéôäàëøéôä -הוא ,שוכר הוישפ "ע א 

 דלפני הנישואין הוא ,דבר חדש
 ולאחר ,שכירות לזמן מוגבל

 ולכן ,הנישואין הוא שכירות לעולם
 .מפקיעו

äøùäøùäøùäøù 
        

íäøáàíäøáàíäøáàíäøáà 

 'שלב א

השכירה 
 פרתה

àéòáéàäàéòáéàäàéòáéàäàéòáéàä - לרבנן אין איבעיא 
 וכאן ,כי השואל משלם לשוכר

השוכרת היא אשתו והוי בעליו 
 והאיבעיא לרבי .עמו ופטור

  .יוסי
èùôðåèùôðåèùôðåèùôðå - דהוי לוקח ופטור בכל 
 .גוונא

        

ôéöôéöôéöôéöååååäøäøäøäø éáöéáöéáöéáö 

  

 ?שואל 

 'שלב א

שכרה 
 הפר

 'שלב ב
 הדר נשאה

 

áàæáàæáàæáàæ 

 ?שוכר 

 ב"מ לה ע"יוסי ורבנן ב' מחלוקת ר

íééçíééçíééçíééç  óñåé óñåé óñåé óñåé - - - -    øëåùøëåùøëåùøëåù  íéøôà íéøôà íéøôà íéøôà - - - -ìàåù ìàåù ìàåù ìàåù  

  יוסילרבי 
 משלם לבעלים

 

 לרבנן

 

 'איבעיה ב

 

 'איבעיה ג

  ב "ו ע"דף צ
 בעל -איבעיות רמי בר חמי = הנושא 

  .בנכסי אשתו
  

íäøáàíäøáàíäøáàíäøáà äøùäøùäøùäøù 

 'שלב ב
 הדר נשאה

ôéöôéöôéöôéöååååäøäøäøäø 

 שכר פרה
     'שלב ב

שאל 
 מיוסף

 'שלב א

 נשבע ונפטר משלם
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  לרבא

  ישאר
שאלה חצי 
יום ושכרה 
חצי יום 
שאלה 
היום 
ושכרה 
  למחר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סיפא

שאל אחת 
  ושכר אחת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לרמי בר חמי

  רישא

שאלה חצי 
יום ושכרה 
חצי יום 
שאלה 
היום 
ושכרה 
  למחר

  

  סיפא

שאל אחת 
  ושכר אחת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________ב טוען"הבעה

_____________________:השוכר טוען

_____________________ב טוען"הבעה

_____________________:השוכר טוען

_____________________ב טוען"הבעה

_____________________:השוכר טוען

_____________________ב טוען"הבעה

_____________________:השוכר טוען

_____________________ב טוען"הבעה

_____________________:השוכר טוען

_____________________ב טוען"הבעה

_____________________:השוכר טוען

_____________________ב טוען"הבעה

_____________________:השוכר טוען

_____________________ב טוען"הבעה

_____________________:השוכר טוען

_____________________ב טוען"הבעה

_____________________________

_____________________:וכר טועןהש

_____________________ב טוען"הבעה

______________________________

_____________________:השוכר טוען

_____________________ב טוען"הבעה

______________________________

______________________:השוכר טוען

_____________________ב טוען"הבעה

______________________________

______________________:השוכר טוען
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  הצד לפטור  המעשה  הצד לחיוב

  .השכירות היא דבר חדש
כ שכר שלא "שאל בבעלים ואח

  .בבעלים
השוכר אינו מתחייב בדבר 

  .חדש

  .לשואל יש חיובים חדשים
כ שאל שלא "שכר בבעלים ואח

  .בבעלים
היות ששוכר דומה קצת לשואל 

  . עובר לשואללכן בבעליו עמו

השכירות או השאילה 

באמצע הפקיע את הבעליו 

  .עמו

שאל בבעלים שכר שלא 
  .כ שאל"בבעלים ואח

*  

שכר בבעלים שאל שלא 
  .כ שכר"בבעלים ואח

בעליו עמו שהיה בהתחלה 
  .חוזרת

  הקושיות על רב נחמן והתירוצים= הנושא   א "ח ע"דף צ
  äðùî ïîçð áø 

  תובע
 ברי

  נתבע
 שמא

 חייב

  נתבע
 שמא

 פטור

  תובע
 ברי

 

 אלא חייב מחמת סיבה אחרת, רק שמאשאינו מדובר בטוען  :התירוץ

  מחויב שבועה 8
 אינו יכול לישבע 8

 חייב לשלם

 

הסבר 
 :התירוץ

àáøì éîç øá éîøì 

  הודאה=מחויב שבועה  8
 שמא= אינו יכול לישבע  8

 חייב לשלם

  כפירה הודאה=מחויב שבועה  8
 שמא= אינו יכול לישבע  8

 חייב לשלם

  א בר ממלאב' איבעיות של ר= הנושא   ב "ח ע"דף צ
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משלח ששלח עבדו בהסכמת = הנושא   א "ט ע"דף צ

  . השואל חייב,המשנה מביאה שאם המשלח שלח את עבדו בהסכמת השואל ונאנסה בדרך

מדוע השואל חייב הרי יד עבד כיד רבו נמצא שהפרה עדיין לא יצאה מרשותו של ' ומקשה הגמ

  .המשאיל

 

ìàåîùìàåîùìàåîùìàåîù áøáøáøáø 

ונעשה כאומר לו הכישה , בעבד כנעני  עברי שאינו קנוי לגמריבעבד
 .במקל והיא תבוא

  משנהמשנה
  חייבביד עבדו 

  ברייתאברייתא
  פטורביד עבדו 

בשלמא 
 לשמואל

 בעבד כנעני בעבד עברי

בעבד כנעני ונעשה  אלא לרב
 ? .כאומר לו

התירוץ 
 לרב

בעבד כנעני ואומר לו  .
הכישה במקל והיא 

 .תבוא

נעני ואינו בעבד כ
 .אומר כלום
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   בסוגיא זוהלכות הקדש הנוגעים

 , הדינים של מועל בהקדשים עליו חלואז, לה הוא דווקא בלוקח או משתמש בחפץ הקדש בשוגגימע  )א

  .כי אין דיני גזילה בהקדש, אבל במזיד אינו מועל

משום , אם השתמש בו איש אחר אינו מועל, י כן לחולין"המוציא חפץ מהקדש לחולין וגרם שיצא ע  )ב

 . מועלואין מועל אחר, שכבר יצא לחולין

גזילה רק בגוזל לגמרי את החפץ הוי גזלן אבל בהקדש על דב, לה בהקדש נשתנה דינו מהלכות גזילהימע  )ג

 .כל הנאה מועלין

  

 

  דברי שמואלבהסתירא = הנושא 
 

  אמר שמואל
   תמרים50אכל 
  49משלם  = הדיוט

   חומש-  50משלם  = הקדש
 50משלם  = הזיק הקדש

י הדיוט אינם תשלומ
 כתשלומי הקדש

תשלומי הדיוט כתשלומי 
 הקדש

 הדר ביה מההוא: תירוץ 

  ברייתא
גזבר שבנה עם קורה של 
  .הקדש באופן שאינו קבוע

 כשנהנה הנאת -מעל : הדין
  .שווה פרוטה

����  
ה מדייק מזה שמואל להלכ

שהדר בחצר חבירו שלא 
ך להעלות לו מדעתו צרי

 .שכר

  ב "ט ע"דף צ
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  הדין  טענת הלוקח  טענת המוכר  המעשה

המחליף פרה בחמור 
וילדה או מכר שפחה 

  וילדה
äãìé éúøëî àìù ãò  יחלוקו  משמכר ילדה  

òãåé éðéà  זכה בגדול  גדול קניתי  

éúøëî ïè÷  מפסיד בדינו ומקבל רק קטן  איני יודע  

éúøëî ïè÷  ישבע המוכר שקטן מכר  גדול קניתי  

ם אחד גדול עבדי' ב
או שתי , ואחד קטן

שדות אחת גדולה 
  יחלוקו  איני יודע  òãåé éðéà  .ואחת קטנה

  

  מוחזק

נמצא תחת יד אדם אמרינן אשר  כשאנו רואים חפץ, ד אדם שלותחת יל קבעו ברוח קדשם שחזקה כל מה ש"חכמינו ז

  .דלא מחזקינן אנשי בגנבי' ואין אומרים שגנבה וכו, שבסתמא הוא שלו

  .אמרינן שהתובע הוא מוציא ועליו להביא ראיה) מוחזק(= והלה תפוס ,אי לכך התובע דבר מחבירו

  

  חזקת מרא קמא

ם החפץ נמצא במקום שאינו של צאבל ישנם מקרים שבע, ע להביא ראיהבארנו והסברנו שבאופן שאחד מוחזק על התוב

ל וקבעו "באופן כזה הוסיפו חכמינו ז,  ועל חפץ זה יש ויכוח למי הוא שייך, וממילא אין מוחזק,התובע ולא של הנתבע

 הוא שייך פק למיס העומד לפנינו הוא כעת בשבחפץוהוא )  הראשון-קמא , ב" בעה-מרא ( חזקת מרא קמא :עוד כלל

  .ולכן אמרינן שהיות ולפני ספק זה היה מרא קמא הולך החפץ אל המרא קמא

  .אמנם מיותר לציין שחזקת ממון יותר חזק מחזקת מרא קמא

  סוגיא דהמחליף= הנושא   א"דף ק ע
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  קושיות על המשנה= הנושא   ב"ע א"דף ק ע
 

        אאאא

מה שטענו לו הודה לו ומה מה שטענו לו הודה לו ומה מה שטענו לו הודה לו ומה מה שטענו לו הודה לו ומה 
 שהודה לו לא טענושהודה לו לא טענושהודה לו לא טענושהודה לו לא טענו

        בבבב

 הילך הואהילך הואהילך הואהילך הוא

        גגגג

אין נשבעים לא על העבדים אין נשבעים לא על העבדים אין נשבעים לא על העבדים אין נשבעים לא על העבדים 
 הקרקעותהקרקעותהקרקעותהקרקעותולא על ולא על ולא על ולא על 

  רב = 'תירוץ א
 דמי עבד ודמי שדה

  שמואל = 'בתירוץ 
  דילפי-כסות עבד

 מקוצצים-עומרי שדה

  רב הושעיא = 'גתירוץ 
  דילפי-עבד בכסותו

 מקוצצים-שדה בעומריה

  ב ששתר = 'דתירוץ 
משנתינו אליבא דרבי 

 מאיר

הודה בחלק 
 הטענה

הממון אינו 
 כאן

נשבע על 
 מטלטלין

הודה בחלק 
 הטענה

הבגד והעומרין 
 אינו כאן

נשבע על 
 מטלטלין

àëøéôàëøéôàëøéôàëøéô        
במשנה אינו 

 או םכתוב עומרי
אלא עבד , כסות

 .ושדה

הודה בחלק 
  הטענה

על העומרין או 
 על הכסות

הבגד והעומרין 
 אינו כאן

נשבע על 
 מטלטלין

והיות שנשבע על המטלטלין נשבע גם 
 .על הקרקע והעבד

àëøéôàëøéôàëøéôàëøéô        
מה החידוש יש 
משנה מפורשת 

  .'זוקקין וכו
äáåùúäáåùúäáåùúäáåùú        

א עומרי שדה "סד
 .'כשדה וכו

ל שטענו "מ ס"ר
בענין אחד 

והודה לו בענין 
 .אחר חייב

עבד דקטע 
 קרקע ,לידה

שחפר בה בורות 
 .שיחין ומערות

עבדא 
 .מיכמטלטלי ד

àëøéôàëøéôàëøéôàëøéô        
אבל אין נשבעין 

 .קרקעעל 
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גבי מתניתין ' פירכת הגמ= הנושא   ב"ע דף ק
  כרבי מאיר לפי תירוצו של רב ששת

 

úùù áø éøáã  
  מ"מתניתין כר

עבדא ) א
 .כמטלטלי דמי

  

כשם שנשבעין ) ב
על העבדים כך 

נשבעין על 
 .הקרקעות

  

  

ל בברייתא עבדא "מ ס"ר
 ?כמקרקע דמי 

  

  

 ה בר אבוהכדמחליף רב

  

  

דלמא העבד 
נשבעין אבל על 

הקרקע לא 
 ?נשבעין 

  

  

יש ברייתא ובה 
מ וחכמים "פליגי ר

אומרים אין נשבעין 
לא על העבדים ולא 

מזה , על הקרקעות
מ שחולק "מובן שר

 .היינו על שניהם

  

  

אולי רבנן אמרו אין 
נשבעין על הקרקעות 

לא מפני שחולקים אלא 
כ "מ הודה לי ג"לומר לר

  .בדיםבע
  

מ "ברייתא מפורשת שר
וחכמים חולקים רק 

לענין ענבים העומדים 
ליבצר אי נחשבים 

אבל על קרקע , כבציר
עצמו מודה שאין 

 .נשבעין
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  שטף נהר זיתיו= הנושא   א"ע דף קא

ùé÷ì ùééø íùá àìåò øîàùé÷ì ùééø íùá àìåò øîàùé÷ì ùééø íùá àìåò øîàùé÷ì ùééø íùá àìåò øîà        

 הזמן

 

  שלושלאחר  בתוך שלוש

 הדין

 

הכל לבעל 
 הזתים

 יחלוקו

 הטעם

 

 השדה היה נוטע לא היה אם בעל
 .'יכול להנות תוך ג

 .משל שניהם גדלו

קושיית 
 'הגמ

ואם לפי המציאות , לאחר שלוש הכל לבעל הקרקע, אם אתה הולך לפי טענות
 .כ יחלוקו"כ בתוך שלוש ג"א

 øîà øîà øîà øîàïéáøïéáøïéáøïéáøùé÷ì ùééø íùá ùé÷ì ùééø íùá ùé÷ì ùééø íùá ùé÷ì ùééø íùá         

 הזמן

 

  שלושלאחר  בתוך שלוש

 הדין

 

 יחלוקו

לבעל השדה 
 בלבד

 הטעם

 

אין זכות לבעל הזתים לתבוע 
  .כלום
 

בגידול של עצים גבוהים מפסיד בעל 
 .הקרקע שאינו יכול לזרוע מתחתיו ירקות
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  סוגיא דמקבל= הנושא   א"ע דף קא

 

 המקבל
 

  שדה 
 אבותיו

 

מן 
 הנכרי

 

מעשר 
 ונותן לו

 והוי ,מקבל כחוכר דמי א"הו

 .כפורע חובו

שדה אברהם יצחק 

 .ויעקב

שאם אינו מעשר חלק  .ין קנין לנכריא

 נמצא שפורע ,הנכרי

 .חובו ממעשרות

משום שמיציק אין השדה שלו ולכך , ז שמהברייתא של המקבל ממציק נכרי משמע שרק במציק מעשר"ע' ומקשה הגמ
 .אבל סתם נכרי אינו צריך לעשר, צריך לעשר

 

 המקבל
 

  שדה 
 אבותיו

 

מן 
 הנכרי

 

מעשר 
 ונותן לו

תירוץ 
 'א

 מקבל כחוכר דמי 

תירוץ 
 'ב

כחוכר דמי לאו מקבל 

 אבותיו ממש

 אין קנין לנכרי אבותיו ממש

 יש קנין לנכרי

פ שמן הדין "אע
היה פטור 

מלעשר חייבוהו 
רבנן כדי שיקנה 

 את השדה
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  א"ע דף קב

קושיות על רבי חנינא בענין חצירו של אדם קונה לו = הנושא 
  שלא מדעתו

 

 

  שארי
ב שאומר כל "בעה

מציאות שיבואו היום אל 

חצירי תקנה לי חצרי לא 

  אמר כלום

מיירי בחצר 
שאינה 
 משתמרת

ואמאי הרי חצירו 
של אדם קונה לו 

  ?שלא מדעתו

אי מיירי בחצר 
שאינה משתמרת 
 ?מדוע דבריו קיימים 

  סיפא
ואם יצא לו שם מציאה 

  בעיר דבריו קיימים

יצא לו שם 
מציאה בעיר 
מיבדל בדילי 
 מיניה אינשי

   

שוכר שקולט מהאויר 

  הרי אלו שלו

מדוע זוכה השוכר 
הרי אויר חצירו של 

 ?המשכיר 

ééáàééáàééáàééáà àáøàáøàáøàáø 

אויר שאין סופו לנוח 
 לאו כמונח דמי

מדביק כלי בשולי 
 פרה

והא מיבעי רבא האם אויר 
שאין סופו לנוח האם הוי כמונח 

? 

כאן , הוי איבעיאלכך ,  לקרקע אין דבר שמפסיק בין הכליבאיבעיא
 .לכך וודאי לאו כמונח דמי, מיירי שהכלי מפסיק
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  א"ע דף קב

  ואסורות בגזל  חייבות בשילוח

äéìò éðåéå êáåù éðåéäéìò éðåéå êáåù éðåéäéìò éðåéå êáåù éðåéäéìò éðåéå êáåù éðåé 

קושיית 
 'הגמ

äù÷äù÷äù÷äù÷        
 כי יקרא פרט למזומן

ïáåîïáåîïáåîïáåî        
חצירו של אדם קונה לו 

 שלא מדעתו

תירוץ 
 'א

 ביצה ביציאת רובא

ים האמא או על הביצ
 .משום דדעתו עליו

תירוץ 
 'ב

לפי שיטת רבי 
ל "יהודה דס

שאסור לקחת את 
הביצים בעוד האם 

 עליהם

חצירו אינו זוכה משום 
 .שאינה עדיפא מידו

בלקחו קטן קודם 
  .שילוח

ו חייב מפני דרכי ואבי
 .שלום


