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  א"ע' דף ב
דוקא אוחזין דשניהם מוחזקין בה ואין לזה כח בה יותר ה שנים "י ד"רש
 שאילו היתה ביד אחד לבדו הוה אידך המוציא מחבירו ועליו להביא ,מזה
ץ שכונת "מ כתב בשם הרשב"ובשיט, מה החידוש בזהי שהקשה "פנ'  עי,ראיה
ל "דקמשאינו מועיל וכמו  ,י אם האחד מוחזק והשני מיסרך סרוכיי לאפוק"רש
 .תא לקמן דסרוכי לאו כלום היאיבברי
' שנחלקו בזה תוס[מה הדין כששניהם אינם אוחזין י "בדעת רשיש להסתפק והנה 

גם בזה א "ריבולדעת , כל דאלים גבר'  תוסלדעת ,ד" דף לב"א בב"כאן וריב
י "רש יש לבאר שכוונת , יחלוקוגם בזהשא "כריבי "לרשל "אם סו, ]יחלוקו
 אלא , כיון שגם בזה הדין שיחלוקו שלא באה המשנה לאפוקי אינם אוחזיןלומר

ש "משממטוען ונטען ז "ט ה"מימוני פ' הגה'  אמנם עי,לאפוקי אם אחד אוחז לבדו
  . א"כריבל "סמשמע דלא ' דוקא אוחזין'י "רש

  
 ,מחלוקת נסורת נגר ובעל הבית בתראאיידי דאיירי בהגוזל  שנים ה" ד'תוס

 תני הכא נמי ,דקתני במעצד הרי אלו שלו ובכשיל הרי אלו של בעל הבית
ם שהוקשה להם למה פתח בחלוקת מציאה לפני "פירש מהר, דיני חלוקות

מ "ז מובא בשיט" וכעי, וחיובי השבתההמציאהבדיני המשניות שלקמן שעוסקות 
ם שיף שלא "מהר'  ועי,ק אלו מציאותן שהיה צריך להקדים פר"בשם הרמב

לא היתה סיבה לפתוח הרי , ק"כ ב"מ ואח"למד קודם באם רבי כ "ל בזה שא"ניח

נצטרך לומר ו] שהרי אין זה סמוך לחלוקת נגר ובעל הבית[בשנים אוחזין 
שזהו הסדר הראוי לפי דברי , כ שנים אוחזים"שבאמת התחיל באלו מציאות ואח

והרי גם בחדא , יך אמרינן שבחדא מסכתא יש סדרכ א"וא, ל"הראשונים הנ
כ שזהו הסדר הראוי "אלא ע[, מסכתא יש שינוי בסדר לפי מה שלמדו קודם לכן

וכך היה הסדר גם כשלמד , ]להקדים שנים אוחזין לאלו מציאות, בתוך המסכתא
  .מ"ק אחר ב"רבי ב

', רםכשחברם על הסדר חיב'ש תוספות "שמ, ולכאורה יש ליישב את קושייתו
ומשום , ק"מ אחרי ב"ואז סידר את ב, שסידרם לפני שלימדם לתלמידים כוונתם

ב "כך קבע את שנים אוחזין בתחילת המסכת כיון שהסמיכה לחלוקת נגר ובעה
וקבע בה את הסתם , כ למד כל מסכתא לפי רצון התלמידים"ואח, ק"שבסוף ב

  . ואת המחלוקות לפי הענין
ד כולה נזיקין לאו חדא "משנה ואיכא מג דבתרי מסכתא אין סדר ל"ואע

ד "ס צריך טעם למ"שהרי סו, ש קודם"ז דחיה למ"ם שאי"מהר' עי, מסכתא הוא
  .לאו חדא מסכתא צריך טעםד " אלא כוונתם שגם למ,חדא מסכתא

 לפי שרבי לא היה לומד כסדר אלא כמו ,כ סתם"מ לענין מחלוקת ואח"ה
וצריך בכל מסכתא , דר חברם אבל כשחברם על הס,שהיו חפצים התלמידים

שבמסכתא אחת ודאי צריך ' משמע מתוס, טעם למה נשנית אחר שלפניה
לת כל פרק למה כ למה לא הקשו בתחי"ויש להבין א, לדקדק שיהיה על הסדר

  .נשנה אחר שלפניו
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 ,ק במקום שאין שום שייכות שואל למה נשנהרשץ "מ בשם רשב"שיט' אמנם עי
אבל כשהכל ענין אחד אינו שואל כמו שלא , נזירכמו שבועות ומכות וסוטה ו

 כאן שפתח בדיני חלוקת ודוקא, שואל למה שנה המפקיד אחר אלו מציאות
  .ש"עי, בדיני המציאות צריך ליתן טעםמציאה לפני אלו מציאות שעוסק 
ס מצינו שיש להם שייכות לפרק שלפניו שבסופו "ולכאורה בהרבה פרקים בש
 כמו המשנה האחרונה של שנים ,ניני הפרק שאחריושל הפרק מתחיל לעסוק בע

ופרק אלו מציאות שלפני המפקיד מתחיל לעסוק בעניני אוחזין שעוסקת במציאות 
, וכהנה רבותפקדונות ופרק השוכר שלפני השואל מתחיל בעניני ארבעה שומרים 

צריך לתת טעם על סמיכת סדר המסכתות דאשכחן 'ש שכתב "הרא' ר בתוס"שו
ש בסדר נזיקין שצריך לדקדק יותר משום "וכ' וכוודא על סידורן דקפיד תלמ
ד כוליה נזיקין חדא מסכתא ובמסכתא אחת כל הפרקים מסודרים זה "דאיכא מ

  .הרי מבואר שגם הפרקים במסכת הם לפי הסדר, 'אחר זה על הסדר
  

על גבי בהמה או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג זה אומר  היו שנים רוכבין
 זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ,זה אומר כולה שליכולה שלי ו

בבהמה ע למה לא נאמר שהחלק " יל, ויחלוקו,ישבע שאין לו בה פחות מחציה
שאם שניהם אדוקים בגוף הטלית  כמו בטלית ,ויושב עליו יטלנו לבדהרכוב ש

  .ורק בשאר חולקין, אמרינן שכל אחד נוטל עד מקום שידו מגעת
יטול אחד מהם שאם בצורה כזו שבשנים אוחזין בכלי ז "הנ "טוט מ"פש "או 'ועי

 שיטול עד מקום שידו לא אמרינן ,עליושל הכלי אין שמו שוב מה שבידו את 
מ "עיין לח'ם גבי שנים אוחזין בכלי "מ על דברי הרמב"מרכהז כתב "וכעי, מגעת

חשיב וההבדל פשוט דהטלית אי בעי גייז מה שבידו ו} ש כלי מטלית"שהקשה מ{
כ בכלי ובהמה דהכל גוף אחד ואין בידו לקרוע "כאילו הוא תפוס בזה לבדו משא

  .'וליטול הקרע
שרכוב אינו ממש מוחזק במה שתחתיו ואינו דומה מסתבר ר הענין קאמנם בעי

אין לפרש ' 'לקמן דף ח' תוס' ועי, לאוחז בגוף הטלית שמוחזק במה שבתוך ידו
  .' דהאי לא מיקרי תפיס בה,דתפיס ברגליו או במה שיושב עליה

  
דרכוב ומנהיג שניהם שוין לקנות בהמה מן , לאשמועינן אתא'ה היו "י ד" רש

ואם להשמיענו שרוכב , ל בהיו שנים רוכבין"ועדיין יש להבין מאי קמ', ההפקר
מ גם שרכוב קני "לזה היה סגי באומרו אחד רכוב ואחד מנהיג דש, נחשב תפוס

איצטריך לאשמועינן דשנים רוכבין על 'ז "ט' ש סי"רא' ועי, וגם שמנהיג קני
 שכן , דלא תימא קמא עדיף שהוא עיקר והשני הוא טפל,בהמה אחת קנו שניהם

  .'ל" קמ,דרך הנערים לנוח מעט אחורי אדוניהם
 

  ]ה ויחלוקו"ד' תוס [גדרי חלוקה בספקב
תימה דמאי שנא מההיא דארבא דאמר כל דאלים גבר פרק  ויחלוקו ה"ד' תוס

כל דאלים  א אמרינן למה כאן לשהוקשה להםומשמע מלשונם , חזקת הבתים
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  .למה גבי ארבא לא נאמר יחלוקוששם שואלים ב "בב' ולא כתוס ,גבר
ואם משום  ,דיפות על יחלוקו שיש לכל דאלים גבר עמה הסברא לומריש להבין ו

  .יתכן שכך היא האמתדהכא גם ביחלוקו הרי , שיתכן שכן האמת
 לכן מסתבר שיסלקו עצמם מהדין בעניןד שום בירור "שכיון שאין לביויש לבאר 

וזה ,  ולא יעשו פסק שיתכן שאינו אמת,ויניחו לבעלי הדין לעשות דין לעצמם
  .ד מסלקין עצמם"ד אלא שבי"לדעת הסוברים שכל דאלים גבר אינו פסק בי

לים שמסתבר שהבע,  ענין של בירורש שבכל דאלים גבר יש גם"וכן לדעת הרא
לכן עדיף מאשר יחלוקו שאין בו שום ,  או שימצא יותר ראיותימסור נפשו יותר

  .פ שיתכן שהיא האמת" אעבירור אלא רק כעין פשרה
האחד בתור , גדריםהנה בדין מוחזק מצינו שני יש לבאר ד' מ בתוס"בהבנת המוו

  אמרינןפ שידוע שהיה של אחר קודם"אעו ,בירור שאם זה בידו מסתמא זה שלו
 ולזה לא צריך , דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן,שקנה ממנו או נתן לו במתנה

הרי ושלו זה  שן סהדידאנ',  וכומאן דכאיב ליה כאיבאשל סברא את הקרא ולא 
  .עדים הם הבירור היותר גדול

 כגון במחליף פרה בחמור , כשאין לנו מזה בירוראפילו ,מדין תפוסהוא שני דין ו
פ שאין "אעו, גם אם אינו טוען בריביד מי שנמצא ברשותו הולד  דמוקמינןוילדה 

מי 'א דילפינן מקרא ד"ותפוס כזה הו', לקמן דף ק' ש תוס" וכמ,חזקה לגודרות
 . ומסיק דהוא מסברא דמאן דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא,'בעל דברים

 ן דיאלאהאוחזין בטלית  אלו םשאין לשני' בקושיתם סברו תוסיש לבאר שו

 שיהיה כל דאלים גבר לא נאמר ,תפוסאדם שהוא רק פ שגם כשיש " ואע,תפוס
 אבל כאן אין לו עדיפות על ,תפוסלבדו זה דוקא כשהוא , אפשר להוציא ממנו

כל המעליותא של תפוס כיון ש ,השני שגם הוא נחשב תפוס כמוהו בכל הטלית
 ואין סיבה ,א באגם ולכן לגבי שניהם חשיבא כקיימ,היא רק כלפי מי שאינו תפוס

 .  כמו גבי ארבאכל דאלים גברשלא לומר 
 דאנן ,דאוחזין שאני דחשיב כאילו כל אחד יש לו בה בודאי החצי'' ותירצו תוס

 כונתם שאין החלוקה מספק אלא לכאורה ו,'סהדי דמאי דתפיס האי דידיה הוא
גזול ולהניחם ל כל דאלים גבר לומר א שייך ולכן ל,בודאי שלכל אחד יש חצי

 . אלא אמרינן יחלוקו לא בתורת פשרה אלא בהנחה שכך היא האמתז"זא
ס "אנייך לומר ד כולה שלי שה אומרויש להבין תינח בזה אומר כולה שלי וז

נוטל חציה שלי שזה כולה שלי וזה אומר זה אומר אבל ב, שלכל אחד יש חצי
הרי תפיסת ו ,ס שכך הוא" האם גם שם נאמר שאנ,שלשה חלקים וזה נוטל רביע

  .ורק בטענות הם חלוקים, שניהם שוה
 ,'דחשיב כאילו אנו יודעין שיש לשניהן חלק בה'ד "לדף ב "בב' ולפי לשון התוס

 ודי בזה שלא שמשמע שאין ודאות שיש לו חצי אלא רק שיש לו חלק, ניחא
כ "וא, א מחצה"ס שיש לכאו"כאן שאנ'  תוס אבל משמעות,נאמר כל דאלים גבר

 .ס שלזה יש שלשה רבעים ולזה רביע" שגם בסיפא יש אננצטרך לומר
שאם שנים אוחזין נחשב כל אחד כתפוס , ס הוא אחר טענותיהם" שהאניש לבארו

 ולכל , וכיון שכל אחד טוען שכולה שלו מסתמא זה של שניהם בשוה,בכל הטלית
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 אבל כאשר רק אחד טוען שכולה שלו והשני מודה שיותר מחצי ,אחד יש בה חצי
ס שבמה ששניהם "אנו , הרי מודה שבחצי השני אין לו שום תפיסה,ן לואי

זה נוטל שלשה חלקים ולכן , ולא במה שאינו תופסתופסים הוא של שניהם בשוה 
 .ז"ר כעי"גרשה ר בשעורי"שו ,וזה נוטל רביע

 חשיב ההוא שהנפקד תופס בחזקת ,וכן במנה שלישי דמדמי בגמרא לטלית
שנאמר ' לכן הקשתה הגמש' כוונת תוס ו,חזקים בושניהם כאילו הם עצמם מו

תופס רק עבור השומר  הרי , איך נחשבים שניהם למוחזקיןיש להבין ו,יחלוקו
  . האמיתיהבעלים
 וכל ,דכיון שהנפקד אינו תופס ממון זה אלא מכח שניהם'' דף ג מןלקן "וכתב הר

. ' תרווייהוהי הרי הוא כאלו תפסי ב,מה ששניהם יסכימו בו יש לו לעשות ממנו
שכיון שמסרו לו בכרך אחד נעשה שומר של שניהם בכל ' א' י סי"קה' ועי

 .השלשה מנים
ס שלכל " אבל הרי אין אנ, אם יחשבו שניהם למוחזקיןאפילוועדיין יש להבין 

 שאין בהמשך דבריהם' ש תוס"כמו , שזה לא יתכן מהמנה השלישיאחד יש חצי
  .ר"וכן הקשה בשיעורי הגרש, שומר חפץ המופקד בידי הדרך להקנות לו
 והביא ,הכריח מזה שהחלוקה היא מספק] יעת ערבביג[מ שך "ובשיעורי הגרא
מספק או היא אם החלוקה ההם ' ן גבי תקפו כהן ששני צדדי הגמ"את דברי הר

 .ודאיתורת ב
שכיון שאין החלוקה יכולה ',  היה מקום לומר שזה גופא תירוץ הגמלכאורהו

 אלא הכל שייך לאחד מהם וממילא ,ס שלכל אחד יש חצי" אין אנלהיות אמת לכן
גורם שיחשב שיש  אין זה ,י הנפקד" עפ שהם תפוסים בו" ואע,אין דין יחלוקו

שאין השומר כיון ,  לא אמרינןכל דאלים גברו. [נ" וכמשא חצי"ס שיש לכאו"אנ
 שזה של נ אם היה יתכן"אבל אה, ]כל דאלים גבריכול להוציא את החפץ מידו ל

ס " שאז היה אנ,שניהם כגון שהנפקד אינו יודע אם אחד הפקיד או שניהם הפקידו
  .א לעשות יחלוקו" ושוב אשזה של שניהם

ב כתב שמה שלא עושים יחלוקו במנה שלישי הוא משום "י מיגאש בב"והנה הר
כאן מבואר שהוא משום שאין ' ן שבגמ" והקשה עליו הרמב,שאינם אוחזין
יכולה  שמה שאין החלוקה יש לבארנ "י מש"ועפ. ה להיות אמתהחלוקה יכול
אין ממילא ו ,י הנפקד"ע הוא סיבה שלכן לא נחשבים שניהם אוחזין להיות אמת

  . ס שזה של שניהם"אנ
 

 משום דשניהם אדוקים בו ,'וכן שנים אדוקים בשטר דמדמי לקמן למתני
ין תינח שאפשר יש להב, דהחלוקה יכולה להיות אמת דאפשר שפרע לו החצי

הקדימו ' הרי תוסאבל  ,וממילא החלוקה יכולה להיות אמת, שפרע לו החצי
אפשר לומר שאם וכי , א יש חצי טלית"ס שלכאו"שיחלוקו כאן הוא כיון שיש אנ

 והרי כל אחד אומר שממנו ,שפרע לו חצי החובשניהם אוחזין בשטר שאנן סהדי 
  .ס מסתבר שהוא של אחד מהם" ואם יש אננפל

ס שהוא של שניהם בלא "אנויש לבאר שכאשר רואים דבר ששנים אוחזין בו 
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ס שיש "וכיון ששניהם מוחזקין בשטר ממילא אנ ,להתחשב מהו הדבר הזה
ד "בתוא בתשובה "ש הרשב"וכמ , חצי החוב שלווממילא, א חצי שטר"לכאו

בד ובל ',לפי שהשטר מוחזק הוא ביד מלוה וכאלו הממון הכתוב בו מוחזק בידו'
  .א"ה סק"ס' דברי משפט סי'  ועי,שיתכן שהחלוקה אמת

  
נ שאין "אהיש להבין , ובמנה אין דרך שיקנה לו החצי אחרי שהוא ביד חבירו

אומרים  אמנם אם , וממילא החלוקה יכולה להיות אמתס זה יתכן"סודרך אבל 
 ניחא שכיון שאין דרך ממילא,  שחציו שלוס"יש אנל אחד ואחד יחלוקו רק כשלכ

  . לזהס"אין אנ
גם אם הרי , למה הוצרכו לומר שאין דרךואדרבא יש להבין אמנם אינו מספיק 

 וכיון שכעת אינם אוחזין במנה ,אינו מוכרח שעשו כךמ "מהיה דרך לעשות כך 
 .א יש חצי"ס שלכאו"שיש כאן אניכי תיתי לומר אלא הוא ביד השומר מה

פ שיש ודאי "יחלוקו אעארגתיה אני זה אומר שבה אי כתבו "ד לקמן' תוסהנה ו
יש להבין וכי דרך ו ,החלוקה יכולה להיות אמתג " משמע שנוקטים שבכה,רמאי

 , ואדרבא לכאורה יותר דרך להקנות חצי מנה שיש לו ביד פלוני,להקנות חצי בגד
 ,כגון שחייב לחבירו חצי מנה ומקנה לו חצי מהמנה שיש לו ביד אותו פלוני

 באופן שיהא ראוי  שסתמא דמילתא אין בו כדי חלוקהמאשר יקנה לו חצי בגד
  .לשניהם

יתכן שהאחד הוא אומן שארג את הבגד לחבירו וקנה בשבח כלי וממילא הבגד ו

  .א"מ שדרך בגדים רחבים שנארגים בשני בנ"ז בשיט"רדב' ועי, הוא של שניהם
  

 גם  שכשהחלוקה יכולה להיות אמת יחלוקו'גם הוא סובר כתוס' א' בסיש "והרא
'  יחלוקו לא פירש כתוסלא אמרינן אבל מה שבמנה שלישי ,כשיש ודאי רמאי

דקודם ' אלא משום, חצי ממנה שיש לו ביד חבירומשום שאין דרך להקנות 
 כללא דמילתא כל חלוק ממון ,שנודע מחלוקתן ידוע לנפקד שהוא של אחד מהן

ם אינן מוחזקין בו  אם שניהם מוחזקין בו פלגינן בשבועה וא,ששנים חולקין עליו
 ,דפקדון] שלישי[ בר ממנה , ואם הוא ביד אחד לא מפקינן מיניה,כל דאלים גבר

ג דהוי כאילו שניהם מוחזקין בו משום דהנפקד מוחזק מכח שניהם והספק "דאע
 כי ידוע לנפקד ,ה יהא מונח עד שיבא אליהו" אפ,נולד ברשותו ויד הנפקד כידם

  .'ניהםקודם שנודע מחלוקתן שאין של ש
אוחזין נחשבים כשניהם כעת ס " סו,כ"אחויש להבין מה לי נודע לו קודם או 

ויש לבאר שכל מה שנחשבים שניהם למוחזקים הוא , ות אמתהחלוקה יכולה להיו
 וכיון שלפני שבאו ידע שהוא רק של אחד הרי , תופס עבור שניהםשהנפקדמכיון 

שמא הוא של שניהם תחילה מ אבל אם היה לו ספק ,אינו תופס אלא עבור אחד
  . והיה הדין שיחלוקומוחזקין על ידו ושניהם , שהוא תופס עבור שניהםהיה נחשב
דאין כוונתו לומר ' ש" על דברי הראמ שכתב"ח על ב"בכתבי הגר' אמנם עי

דמשום כך חל על  ל" אלא ר,דמשום כך לא הוי דינא בין המפקידים שיחלוקו
ן שאינו יכול לקיים חיוב חזרה בחלוקה לכן  ומכיו,השומר חיוב חזרה להבעלים



                דברים                            פרק   שנים   אוחזין        הרהורי                                                   
  

ז

  .'יניח עד שיבוא אליהו
ע מה יהיה הדין אם השומר אומר שאינו יודע אם הוא של זה או של זה או של "יל

 א"אם מלכתחילה לא אמרו לו כמה יש לכאוש[כגון ששכח מה אמרו לו  ,שניהם
ש "מדברי הראו, האם אז נאמר יחלוקו או לא, ]א יש מחצה"ס שלכאו"יתכן שאנ

  .'ויתכן שכך הוא גם לדעת תוס, משמע שאמנם יהיה הדין יחלוקו
 

 היכא דאיכא ,ג דאין מוחזקין ואין החלוקה יכולה להיות אמת"ולסומכוס אע
ע מה שורש הדין של היחלוקו הזה כשלא יתכן שכך "יל ,דררא דממונא יחלוקו

ר " שו,ד"ן הבע היכן מצינו פשרה שלא מרצו,ואם בתור פשרה, היא המציאות
  .בספר יגיעת ערב שעמד בזה

רק כששייך לדון דין תורה או כשיש כמה לפשרה ויתכן שצריך הסכמה 
 אבל כשאין אפשרות לברר את הדין ,אפשרויות של פשרה ותלוי בדעת הדיינים

 שהרי ילפינן פשרה ,תםהסכמאת  לא צריך ,וזו הפשרה היחידה שאפשר לעשות
יש כח לדיין 'ב " י' סימ"ע חו"שו' ועי, ב"דרין לבסנהמקרא דצדק צדק תרדוף 
ואינו רשאי להוציא . במקום שאין הדבר יכול להתברר, לעשות דין כעין הפשרה

  .'הדין חלוק מתחת ידו בלי גמר
לכל מי  שכיון שיש דררא דממונא הרי יש כאן ספק איסור גזל יש לבארעוד 

ואחד  ,ה"מרים המע על כל מקום שאוי בסאן"וכקושית מהר ,שיטול את זה
שיתן שנאמר לו התירוצים שנאמרו בענין הוא שלאיסור זה אין תקנה במה 

אין להם  כיון שאז יהיה על חבירו ספק איסור גזל ויצטרך להחזיר לו ו,לחבירו
א לחבירו "שמה תאמר יתן כאו  שאז שוב אין יותר מה לתקן,תקנה עד שיחלוקו

א "כ שוב יש ביד כאו"א, סור גזלאת החצי שבידו כדי לא לעבור על ספק אי
כיון שיש  ,הם טוענים ברי שאינם גוזליםגם אם ו, מחצה ואפוכי מטראתא למה לי

 לפרוש מספק ן אותוכופין ,ד מתחשבים בדבריהם"אין הביספק בלא טענותיהם 
 .  עד מקום שידם מגעתאיסור
יון שיש היא שכשיחלוקו  כתבו שסברת סומכוס ]ה לימא"ז ד"צדף [ מןלק' ובתוס

 , כונתם לתפיסה בעלמאלכאורה ו,דררא דממונא נחשב כאילו שניהם מוחזקין בו
 . למוחזקין ויש להבין איך הספק מחשיב את שניהם ,שהרי ראיה ודאי אין כאן

כתב שאין כונתם שיחלוקו מכיון ששניהם מוחזקין אלא ' ט' ב סי"ש ח"וקוב
ס " אמנם בקונה,בים מוחזקיןמכיון שהדין הוא שיחלוקו לכן שניהם נחש, ההיפך

ק כיון שנחשב ששניהם "ביאר את דברי סומכוס שיחלוקו למרות שיש מר' ה' א
ומשמע מדבריו שם שזה רק [, ש" משמע שזה הסיבה ולא התוצאה כקוב,מוחזקין
 מן דףלק' שהעיר מהתוס' ז' א סי"מ דף כ"ר ב"בשיעורי הגרש'  ועי,לסומכוס

  ].ז שמשמע שהוא גם לרבנן"קט
 והוכיח ,שיחלוקו אמרינן גם היכא דאינם אוחזיןד "דף לב "בב' א בתוס"דעת ריבו

 ומה ,פ שאינם אוחזין"לומר יחלוקו אעלגמרא צד מהא דבמנה שלישי היה זאת 
 . הוא משום שיש ודאי רמאיכל דאלים גברשבארבא אמרינן 

ו דין  דהוי כמ,רמאי הוא סיבה שלכן לא אמרינן יחלוקוודאי ע אם מה שיש "ויל
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כל דאלים  או דהוי סיבה שאפשר לעשות ,ד לדון ביניהם"מרומה שאין על הבי
שמי שהוא שלו ימסור נפשו ש "ש הרא" וכמ,ז לדעת מי הוא הרמאי" ועיגבר
כ כשאין רמאי ושניהם חושבים שהאמת אתם לא "משא,  או ימצא ראיותיותר

 . לברר את האמתכל דאלים גבריועיל 
איכא ודאי רמאי היכא ד אפילואוחזין שניהם שקום מא שם שב"ועוד כתב ריב

 ].ס שלכל אחד יש חצי" משום שאז החלוקה מעיקר הדין דאנלכאורהו [,יחלוקו
משמע שהיא שהחלוקה דוקא במוחזקים ו' דעת תוס, נמצא עד כאן שני שיטות

אינם החלוקה היא גם כשא ש"ודעת ריב, א יש מחצה"ס שלכאו" דאנמטעם ודאי
  . מוחזקים

שניהם כשגם  אבל כתב ש,ד כתב שיחלוקו דוקא באוחזין"לדף ב "ן בב"רמבוה
כשיש ברי ושמא ברי עדיף  אבל ,בריכששניהם טוענים אוחזין לא יחלוקו אלא 

 מבואר שלא ,] אינו נחשב מוחזקגם הברישמשמע  [,כיון שאין אחד מהם מוחזק
ין לומר וא[,  שאז היו נחשבים למוחזקיןס"שיחלוקו מטעם אנ' ל כתוס"ס

שהרי משמע מלשון , ס"ס הוא אחר טענותיהם וכיון שאינו ברי אין לו אנ"שהאנ
א לומר "אלכן  אלא סגי במה שאוחזין ש,]ן שגם הברי אינו נחשב מוחזק"הרמב

דאי תפסינן לא ב "מה דאמרינן בבמשום והביאור בזה יתכן שהוא , כל דאלים גבר
  . כל דאלים גבר מידם לומר א תפוס ואין מוציאין" והרי כאן כאו,מפקינן

 היינו ,כל דאלים גבר כאן לא אמרינןכאן משמע שהוקשה להם למה ' מלשון תוס
, א יש חצי ולכן היחלוקו הוא בודאי"ס שלכאו" ותירצו שאנ,שזה עדיף מיחלוקו

ותירצו שכאן  ,כ יחלוקו"ב משמע שהקשו למה שם לא נאמר ג"אמנם מלשונם בב
 משמע ,כל דאלים גברי "ז ע"ן אין להניחם לגזול זא ולכחלקא "ס שיש לכ"אניש 

א יש חצי אבל כיון שיש לו חלק אין להניחם לגזול "שאמנם לא ודאי שלכאו
  .ז"זא

***  
 
 ,ת יהא נאמן דחציו שלו מיגו דאי בעי אמר כולה שלי"וא וזה ה"ד' תוס

ד שבאו לאפוקי "נחה וכתב ,האי מיגו גופיה לפטרו משבועה' כדאמרינן בגמ
 מועיל לעניןמגו זה  שהיה 'מהמבואר בגמהוכיחו  ולכן ,י דהוי מיגו דהעזה"נמומה

  .שבועה
כמו י שכאן לא שייך אישתמוטי "פנ'  עי,ומה שבאמת לא אמרינן דהוי מיגו דהעזה
 ויכול להשיבה הטלית בידוכאן שהרי  ,בכופר בפקדון שיתכן שאבד ממנו

 .לבעליה
' כתב הגהוהביאור בזה  ,עה ולא לממוןי מיגו דהעזה מהני לשבו"ומשמע שלנמו

פ כל הנשבעין מצינו "ן ר"ובר, י המרדכי דלשבועה אמרינן מיגו כל דהו"י עפ"מא
 ,סברא הפוכה שלממון מהני מיגו דהעזה כדאשכחנא בעיזי דאכלו חושלא

 מה שכתב בביאור 'ג' י סי"קה'  ועי,מ כדאשכחנא במודה במקצת"ולשבועה ל
  .החילוק

 מגו אלא םשאין אומרי' תירץ  ועוד,כתב דהכא הוי מיגו דהעזהן "ובחדושי הר
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מ בשם "כ בשיט"וכ', באותו דבר עצמו שהוא טוען או כופר אבל מדבר לדבר לא
ל דבגמרא אמרינן מפני מה "ולא נהירא לשר מקוצי ז'אמנם כתב שם , פ"תלמיד ר

ואם [, ' דאמרינן מיגו מממון לממון אחר,אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע
כן הובאה קושיא זו ו, ]משום ששם הוי משיב אבידה אף כאן יחשב משיב אבידה

יש לומר דהיינו לפטור משבועה דבמגו כל דהו פטרינן ליה 'במרדכי וכתב 
  .'משבועה
דכיון דלא  ',מ מיגו דכולה שלי"מ כתב בשם השר מקוצי לבאר אמאי ל"ובשיט

י אלא סבור שהגביהה בשעה נחית לשקר דאי נחית לשקר היה אומר כולה של
כ היכי הוה האי "ויש להבין א',  ואם כן לא אמרינן מיגו,שחברו הגביהה ולא היא

נ אם חיישינן "ויש לבאר דממ, מיגו מהני לפוטרו משבועה לולי דאיערומי מערים
 ואם חיישינן שמא הוא טועה לזה לא ,כ יש לו מיגו"שמא הוא משקר ביודעין א

  .רי כסבור שנשבע באמתיועיל מה שנשביעו שה
  
 ,ת יהא נאמן דחציו שלו מיגו דאי בעי אמר כולה שלי"וא וזה ה"ד' תוס

ויש 'ן תירץ "ובחדושי הר, האי מיגו גופיה לפטרו משבועה' כדאמרינן בגמ
מגו אלא '  ושאני הכא דלא אמרי,'חולקים דמגו אפילו לאפוקי ממונא אמרי

ציו שלי שאינו מעיז פניו כל כך  והכא יותר נוח לו לומר ח,בטענות שקולות
  .'בחבירו מלומר כולה שלי שיצטרך להעיז לגמרי

כיון , היה מקום לבאר שמה שבחציה שלי אינו העזה כמו בכולה שליולכאורה 

כ כשאומר "משא, שטוען שהרימו יחד את הטלית וכסבור חבירו שהוא טועה
ם הרי מבואר אמנ, כולה שלי עושה את חבירו לשקרן שיש בזה העזה מופלגת

לקמן שחציה שלי יתכן גם באופן שתפס חציה בידו או שהגביה כולה כדי ' בתוס
ל כך בתוספתא שנקט שם אופן של זה אומר כולה שלי "כ צ" וע,לזכות בחציה

 שהיו שלשה ןכ טוע"אא [ש בשנים שהגביהו יחד"וזה אומר שליש שלי שזה ל
ר בכל זכותו של חבירו הוי כ הביאור הוא שעצם זה שכופ"אלא ע, ]וחד ליתוהי

  .העזה טפי מאשר כשמודה לו שגם לו יש חלק
  

 , דבחציו השני מוחזק זה כמו זה,ם דמיגו להוציא לא אמרינן"ומפרש ריב
 שהרי אם היה אומר שכולה שלו היה ,להחזיקמיגו ד הקשה שזה נחשב "ותורי
המיגו בא י "ענמצא שכ " וא,חציחציה וממילא גם היה נחשב מוחזק באת נוטל 
  .גליוןמ בשם "שיטז הקשה ב" וכעי,להחזיק
 ,א מוחזק בכולו או בחציו"אם נחשב שכבשנים אוחזין ש כתב להסתפק "ובקוב

 דהא כיון דשניהם ,בכולו אמאי חשיב מיגו להוציאנחשב מוחזק והקשה שאם 
  . שוין אין כאן מוציא

וי מיגו  גם אם נאמר שנחשב כל אחד כמוחזק בחציו יקשה למה הלכאורהו
 בחצי כמו אם היה טוען שכולו י המיגו בא לומר שהוא מוחזק" הרי ע,להוציא
  .שלו

ויש לדון שדוקא מיגו להחזיק אמרינן שאז הרי מעיקר הדין על חברו להביא 
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כדי  אבל ,ז מועיל מיגו"וע ,מוציאין ממנוטענתו גרועה כיון ש אלא ש,ראיה
כ לאו דוקא להוציא " וא,נו ראיהמיגו אי ו, בלא ראיהא כלל"אלהוציא מחבירו 

 אלא גם אם אין אחד מהם מוחזק והדין נותן שיחלוקו לא יוכל לזכות לא אמרינן
ג "ב י"ח פ"קצוה' אמנם עי[,  כיון שכדי לזכות צריך ראיה,י מיגו"בכולה ע

מהני מיגו כיון לעולם משמע שבקרקע  ]ה אם טען"ט ד"דף ק[בכתובות ' תוסשמ
  .]מ מיגו"שרק להוציא ממוחזק ל משמע שאין בה מוחזק

 
 , הוה שתיק רק שלא היה מודה שהוא מזויף היה נאמןאפילוד וזה ה"ד' תוס

 משמע שכונתם שכך היה המעשה ,כי החתימה היתה ניכרת לעומדים שם
 , ואמרו כולם שאינו מזויף ולכן לא היה צריך לומר כלום,ניכרתהחתימה שהיתה 
 .והרי שתיקה כהודאה, ן שהוא מזויףכשהלה טועכ איך יכול לשתוק "שאל

ש בחדושי "י מ"עפוהמעליותא של הוה שתיק יותר משאר טענות יש לבאר 
פשוט לברר טענת הטוען ) א. דמיגו דמשמש לשני ענינים' 'ה' מ סי"ש ב"הגרש

לחזק את ) ב. דלא משקר דאי בעי לשקר הוה טעין באופן אחר הטוב לו ביותר
  .'לזכות באופן אחר הוה הדבר בחזקתו יותרבכחו ' חזקת הטוען כיון שהי

גם מבאר שיש שני גדרים במיגו ש בכמה מקומות ש"וזה דלא כמשמעות הקוב
' ש כתובות סי"ם בחדושי הגרשאמנם ג ,כח הטענהאבל מגדיר את הדין השני כ

דמגו אינו בירור גמור מן החוץ כסתם אנן 'ש "ש הקוב" מובאת סברא כעין מט"כ
 יש לו כח טענתו הראשונה שלא איבד כחו באמירתו טענה  אלא שהטוען,סהדי

והיינו שהדבר עודנו ' שלא איבד כחו'אמנם מסתבר שעיקר כוונתו , 'השניה
   .ש"בחזקתו ואולי זו גם כוונת הקוב

באר את החילוק בין מקום שצריך לפשר א, אם מיגו הוא ראיה שאומר אמתו
יתכן כיון ש גמורה  אינו ראיההטעם שסתם מיגו ש,טענה לבין מקום שיכל לשתוק
 ולכן , או שאינו יכול לטעון אותה מסיבה כל שהיא,שלא חשב על הטענה השניה

 וכל , אבל כאן הרי כבר חשב וטען,מספק מועיל רק להחזיק ואינו מועיל להוציא
אין כאן ספק בבירור ולכן , ולשתוקהראשונה  מה שצריך הוא להשאר בטענתו

 .מועיל גם להוציאו
גם  ,גדר מיגו הוא שהדבר נחשב בחזקתו כיון שיכול לזכות בו בטענה השניהואם 

אלא שיש לו  אצלו  רק בדבר שנמצאכת שייסברא זו ש,כן יש לבאר את החילוק
 , אבל כשהדבר אינו בידו כלל אלא אצל חברו,י המיגו" וזה מסתלק ע,חזקת חיוב
 כבר טען וזכה בדין  אבל אם,י המיגו כמו שבידו בשעה שאינו בידו"לא יחשב ע

בשיעורי ' ועי.  שוב נחשב כמוחזק וזוכה גם בטענה השניה,והתחייב חברו לשלם
  .ח שביאר שמיגו דבעי שתיק הוא גדר של הפה שאסר"הגר

  
 כיון שטענה ראשונה שהוא טוען ,ורב יוסף אית ליה דאפילו מיגו לא הוה

שונה היא  ואין לומר מיגו אלא היכא שטענתו רא,בהאי שטרא הוא שקר
 כגון בעובדא , ולכך אינו מיגו אפילו להחזיק,אמת מיגו שהיה טוען אחרת

 שקרןהרי ביאור דבריהם יתכן שמיגו הוא ראיה שאינו שקרן וכאן , קמייתא
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  .לפניך
 שלהלכה מהני האי אחר שהביא פלוגתא דרבה ורב יוסף מסיקוהנה בגמרא שם 

 דאינו הפה שאסר כרבה ,ווייהו ולכאורה נפסק דלא כתר,מיגו בקרקע ולא בממון
 שגם מיגו  ודלא כרב יוסף,אבל מיגו הוא נחשב, ]מ להוציא"או שהפה שאסר ל[

ומשמע מלשונם ,  ולא להוציא ממון ולכן מועיל להחזיק את הקרקע ברשותו,אינו
א ש ויש חזקת מר"פ שלא החזיק בה ג" אעשמועיל בקרקע כיון שהוא מחזיק בה

 כיון ,ג שבקרקע מהני מיגו גם להוציא ממוחזק"ב סקי" פח"קצוה'  ועי, כנגדוקמא
משמע שמהני משום שהוא נחשב ' ולכאורה מתוס,  בה מוחזק ממשלא שייךש

  .מוחזק ולא משום שאין מוחזק כנגדו
ויש לבאר שלעולם כיון שיושב בקרקע נחשב מוחזק אלא שיש ריעותא שאין 

אבל , שנים'  שישב בקרקע גכ אינה יורדת אלא אחר"רועותא זו בדר ו,בידו שטר
או [וכיון שיש לו מיגו  ,]כגון דלא ליה צנא דפירי[קומות שדי ביום אחד מצינו מ

  .מהני להעמיד הקרקע בחזקתו ולסלק הטענה של אחוי שטרך] הפה שאסר
ב "ן בב"והרמב ,דמיגו להוציא לא אמרינן אינו מוסכםם "ריבש "עיקר מאמנם 

, יוסףש בביאור מחלוקת רבה ורב "ש מ" עי,מיגו להוציאשם נוקט שאמרינן 
ש "כמ ו,משום דהוי ספיקא דדינאומה שהלכתא כרבה בארעא וכרב יוסף בזוזי [

 ]שםם "הרשב
 
 והאומר חציה שלי ,'ת ונימא אין ספק מוציא מידי ודאי כו"וא וזה ה"ד' תוס

 ה"ד' תוס והרי כתבו ב, יש להבין אמאי הוי ספק,ספק אם יש לו בה כלום
 ואמנם בחידושים ,'דחשיב כאילו כל אחד יש לו בה בודאי החצי'וקו ויחל

  .'תוס' א תירץ כך את קו"המיוחסים לריטב
אבל , ויתכן שאמנם כשלאף אחד מהם אין ראיה נחשבים שניהם כוודאים בחלקם

הרי הוודאות שלו , ד שחצי שלו"כשלאחד מהם יש עדות ברורה או הודאת בע
והרי אם , שאינה אלא כל עוד שהדבר מוטל בספקהיא יותר מהודאות של השני 

ס כנגדו שהיא "ולא נאמר שיש אנ, יבואו שני עדים שהכל של אחד ודאי ניתנה לו
 .גם של השני

 
  בענין אין ספק מוציא מידי ודאי

ולא יוציא  ל דהתם יבם שהוא בנו של סבא הוי ודאי יורשו"וי וזה ה"ד' תוס
א מה שהוא ודאי בחציו שיועיל לו  אבל הכא אין סבר,הספק מספק ממונו

 סיבת ירושה על הכל ולכן נחשב ודאי ליבם כונתם שיש לכאורה ,לחציו השני
גם בטלית מה שכל אחד הגביה הוא שהרי ד "והקשה נח, כ בטלית" משא,בכל

 והוא ספק , וכיון שחבירו ודאי הגביה כמו שהוא מודה,סיבה שיהיה הכל שלו
אם הגביה עם חברו אין הגבהתו שש "דחמ' עיו ,הגביה הוי דומיא דספק ויבם

כ בירושה שגם אם יש עוד יורש יש לכל אחד סיבה " משא,מועלת ליותר מחציו
 .ר"יישיעורי הגר' עיו ,לרשת הכל

הוא ודאי שלכן יהיה לו עדיפות על היבם אמנם יש להבין מה הסברא שכיון ש
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כ יש על החצי " וא,ס אם יש לספק חלק אין לודאי יותר מחצי"והרי סו, הספק
 והרי גם אם ,הזה ספק למי הוא שייך ויש דררא דממונא ולמה לא נאמר יחלוקו

וכיון שאין סתירה בין חזקת , יהיה לספק חלק לא יפקע הדין ודאי שיש ליבם
כיצד ניתן לדחות את טענת הספק על החצי מחמת שהיבם , הודאי לטענת הספק

 .'ודאי'הוא 
חד מהיורשים נחשב שיש את הכל ממילא נחשב  שכיון שלכל אפשר לומרוא

 וכיון שהוא מוחזק והספק אינו מוחזק לכן אינו יכול להוציא את ,מוחזק בכל
חציה אומר  הרי גם ה,הודאי תפוס בהכ בטלית שאם מצד ש" משא,הממון ממנו

זה יש לו רק בחצי ,  ואם משום שיש לו דין מוחזק של בעלים,תופס בהשלי 
 .חשב שיש לכל אחד את הכלנולא דמי ליורשים ש ,שידוע שהוא שלו

ועדיין יש לדון שהרי כמו שביורשין נחשב שיש לכל אחד את הכל וממילא מוחזק 
 שהרי הוא שותף ,כולה שלי ודאי מוחזק בכלאומר כ ה" וא, כך הדין בשותפין,בו

  .חציה שלי שספק אם הוא שותף לא יחשב מוחזקאומר  וה,ודאי
כ בספק "אשמ ,חציה שלי מוחזק בפועלאומר ס ה"סוי  שהר,ויתכן שיש לחלק

  .'אבל לא משמע כן מלשון התוס,  ממש מוחזקין הספקויבם שא
 ,סיבה לזכות בכל א" לכאושהיתהויש לבאר שבספק ויבם ובשאר יורשים לא רק 

 ואם ימות אחד ,יש לו סיבה זוגם אם באמת יש כמה יורשים עדיין  ,אלא גם כעת
כ בשותפין שאם מת אחד מהם לא "משא ,ו האחרים בחלקומהיורשין ממילא זכ
אמנם עדיין אינו , ]גם אם הוא גר אם לא כשער המשפט[ ,זכה חבירו בחלקו

מכיון הוא זכו האחרים בחלקו מה שמספיק שהרי אם מת אחד מהיורשין לכאורה 
גם במוריש הראשון ומר שפשטה זכותם ל ואין הכרח , עצמושהם יורשין אותו

  .בחלקו
יורש יש לבאר שהכוונה שהוא ודאי יורש שהיבם נחשב ודאי ' ש תוס"הנה במו

להוכיח ש כתב "הרא' בתוסאמנם ,  שהרי חצי ודאי שלו ויתכן שהכל שלו,בפועל
ד הוא בין אחי הבן מהאב לבין אחי הבן "נפל הבית עליו ועל אמו שהדושאינו כן מ

 ,חלק בירושת האםפ שלאחים מהאם יש ודאי "שאע ,]ש"כך מפרש הרא[מהאם 
, ושורש הספק הוא אם הבן ירש את אמו או לא ,ולאחים מהאב ספק אם יש חלק

ז "ובכ, ואחיו מהאם ודאי ירשו את האם , מת קודם לא ירש כלוםהואשאם 
היבם הוא ודאי כיון ששם  ,יבם וספקלא דמי לכ משום ש" וע,אומרים יחלוקו

אם הבן הוא שהספק פ "שאעת כ גבי נפל הבי" משא,יורש והספק הוא ספק יורש
והאחים מ אין אומרים שהוא ספק " מ,ירש את אמו או שמת קודם ולא ירש כלום

פ שבפועל יתכן שלא "גם עליו יש שם יורש כמו לאחיו מהאם אע כיון ש,ודאי
ספק ויבם שהיבם יש עליו ודאי שם יורש לסבא והספק ד ל" ול,ירש אותה כלל

   ].ש"ומה שזו כוונת הראכמד [,יורשנחשב כלל כשמא אינו 
 אין ספק מוציא מידי לא אמרינןשכאן ' ש תירץ עוד על קושית תוס"הרא' ותוס
על פי הודאת האומר רק נעשה ודאי הוא האומר כולה שלי מה שכל  כיון ש,ודאי

א "ז כתב הרשב"וכעי].  כונתו דהוי כעין הפה שאסרלכאורהו [,חציה שלי
 ומפני , אבל הכא לא נודע אלא מפיו של זהדשאני התם דודאי של זה נודע לכל'
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  .'שאינו רוצה לכפור אינו בדין שיפסיד
ויש להבין וכי , ל שגם גבי טלית שייך לומר אין ספק מוציא מידי ודאי"משמע שס

וזה אומר , היאשנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וגם טלית שעלי שלי אם 
ומאי , אמר אין ספק מוציא מודאיהאם נ, שלך אבל זו שליהוא מה שעליך אמת ש

  . שעליושנא חצי טלית מטלית
אמנם יש לחלק שבטלית ששניהם אוחזין בה הרי נחשב זה שידוע שחציה שלו 

 כדין כל שותפין שנחשב כל אחד מהם , חציה שלוכמוחזק בכולה גם אם רק
וביותר לפי שער המשפט שאם שותף [ , שהרי אין לו חצי מסוים,כמוחזק בכולה

וממילא כיון שהוא ודאי מוחזק  ,] הסתלק ממילא זוכה השני בחלקו בלא קניןאחד
ומה שהוא תפוס בה אינו מחשיבו כמוחזק כלפי מי שיש לו [בכולה וחבירו ספק 
א  ולכן הוצרך לומר טעם של,ל אין ספק מוציא מודאי"הול] בה חזקה של בעלות

  .נודעה חזקתו אלא על פיו
***  

  
שנים שהיו אוחזין בכלי אחד או שהיו רוכבין על  נ כתב"ט מטו"בפם "רמבה

 או יושבין בצד ערמה של ,או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג, גבי בהמה אחת
 זה אומר הכל שלי וזה אומר ,חטים ומונחות בסמטא או בחצר של שניהם

 כל אחד משניהן נשבע בנקיטת חפץ שאין לו בזה הדבר פחות ,הכל שלי
ל כיון שמונחת בסימטא "אפשר שר'ט "קל' ר בסי וכתב הטו,מחציו ויחלוקו

 חשוב כאילו שניהם מוחזקים ,שהוא מקום הראוי לקנות ושניהם יושבים בצדה
  .'בו

לא נחשב ה "ח שבלא"קל' ך בסי" משמע מהש,ומה שצריך לישב בצידה
 ,כתב שלעולם סימטא נחשבת כחצירוג "ד פי"שש "השו, ששניהם מוחזקין בה

  וקובץ ביאורים, משתמרת ולכן צריך שיהא יושב בצידהאבל דינה כחצר שאינה
 ,שאינו דומה לחצר של שניהם שיחלוקו גם כשאינם יושבים בצידהכתב ה "כ' סי

 אבל סימטא אינה חצירו אלא משום שחפציו ,ד עצמהכיון שהיא חצירו מצ
מה כ "ויש להבין א ,ז גופא אנו דנים של מי הערימה"ן הרי עא וכ,נמצאים בה

וממילא גם המקום  שלו  אינההערמהס יתכן ש" והרי סו,מה שיושבין בצידהיועיל 
  .אינו שלו

 ,א"י קנין ד"א שביושבין בצידה נחשבים מוחזקים ע"ח סק"קל' מ בסי"נתיהוכתב 
, ז"אבהא' ועי, ]א נחשבים כחצירו ולא רק שקונה מה שיש בהם"היינו שד[
שהרי בגניבה לא תקנו  ,עלים האמיתיא מהני רק לב"פ שד"מבואר מזה שאעש
גבי מנה שלישי שצריך שיהא ' ודלא כתוס, מ סגי בזה לעשות יחלוקו" מ,א"ד

  .במה שאוחז עבור הבעליםהנפקד אוחז בחזקת שניהם ולא סגי 
א שלהם עושה אותם "א אלא מה שזה בד"ולכאורה אין הנידון אם קנו בד

  .שלוהם א "הדמ "מ והרי גם מי שאין הערמה שלו ,למוחזקים
בחצר גם   ויש להבין למה,ל שייכים לכאורה רק בסימטא"והנה כל ההסברים הנ

ולא סגי  ,ם"כמשמעות לשון הרמבשל שניהם צריך שיהיו יושבין שניהם בצידה 
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או שהיו שנים יושבים בצד ערימה 'ערוך השלחן שכתב ' ועי, במה שהיא בחצרם
ם מונחים בסימטא והחיטי] מ"נה[אמות ' של חיטים סמוך להחיטים לא רחוק מד

ח וכשיושבים בצידה חשוב כאלו שניהם "קצ' ש בסי"דהוא מקום ראוי לקניין כמ
 או שמונחים בחצר של שניהם דאז אף אם אין יושבים ,]ך"ש[מוחזקים בה 

מ הוי "בצידה הם כמוחזקים בה ואפילו אחד יושב בצידה ואחד אינו יושב מ
היושבים בצידה קאי רק על והיינו ש[, 'בחזקת שניהם כיון שמונח ברשותם

  .]סימטא
  

שניהם שפ " שאער המשפטכתב שע, חולקין בלא שבועהאו שיש להם עדים 
א מודה "כיון שכ , לפוטרם משבועהמהנימ "מ, הם עדי שקרהעדים טוענים ש

  .ש"ל ורש"היב' ועי, למה שאומר העד שחציה שלו אלא שמכחישו בחצי השני
שחציה שלו הרי יש שני עדים המעידים ולכאורה אם באנו להשביע את חבירו 

הרי אומר שאין לו ,  ואם משום שמכחישן ואומר שהם פסולים לעדות,שהיא שלו
  . ויהיה נאמן מדין הפה שאסר ליפטר משבועה,פחות מחצי

  
למה לי למתנא זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה זה אומר כולה 

והגאון 'שכתב ' י בועז אות א" תפא' עי, ליתני חדא,שלי וזה אומר כולה שלי
דרק במציאה איירי , בבא חדא היא' דכולה מתני, ל אמר"מנשה איליער זצוק' מהו
אם זה אומר כולה שלי , אז כך הוא הדין' ק זה אומר אני מצאתיה וכו"וה, כלהו

ואם זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי ', זה ישבע וכו. וזה אומר כולה שלי
   .'וזה ישבע וכ

באופן כי , אינו נכוןא ש"ט שאמר החזו"קמ' ה עמ"בספר מעשה איש ח' ועי
היה אומר אלא שמשמע רק אני לא היה אומר אני מצאתיה שאומר חציה שלי 

עלה למה לי למתנא תוב זה ' ואקשי'ח שכתב "בפירוש הר'  עיכןוא, שנינו מצאנו
 והן הן דברי', היאאומר כולה שלי הלא באומרו אני מצאתיה משמע דכולה שלי 

  .א"החזו
  

 אף על גב דלא אתאי ,אי תנא אני מצאתיה הוה אמינא מאי מצאתיה ראיתיה
ומי מצית אמרת  , תנא כולה שלי דבראיה לא קני,לידיה בראיה בעלמא קני

ע "יל ,מאי מצאתיה ראיתיה והא אמר רבנאי ומצאתה דאתאי לידיה משמע
 או שלעולם ,ד"ושיא מרבנאי על הסוהק, ל האם שמצאתיה אינו ראיתיה"מה הקמ
 אלא שכאן צריך שנדע בודאות שכוונתו שעשה , יכול להתפרש ראיתיהמצאתיה

כלומר  [ והקושיא גם על המסקנא,בה קנין גמור וזה ממה שיאמר כולה שלי
  .]כ שמצאתיה אינו ראיתיה"א שהרי למסקנא דתרתי קאמר ע"המסקנא של ההו

משמע , דילמא רבנאי למד את דינו מהמשנה ,מ הקשה מה הקשה מרבנאי"ובשיט
היינו ראיתיה אלא עדיין כי אם , אינו ראיתיהשנוקט שהמסקנא שמצאתיה 

  . מ"אינו מועיל לקל ש"קמש
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 משמע שאין מצות השבת ,והא אמר רבנאי ומצאתה דאתאי לידיה משמע
ז בהמתין לה עד שנתיאשו " וכן מבואר לקמן דף כ, לידיהיאבידה אלא באתא

 .פ"ר' סתו' ועי, ים שאינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלםהבעל
הרואה אבידת ישראל והתעלם ממנה א כתב "א ה"א מגזו"ם בפי"אבל הרמב

ז כתב "ד ה" אמנם בפי, משמע שבראיה לבד חייב בעשה,ביטל מצות עשה' כו
 אבל ,כ נתכון לגוזלו עובר משום השב תשיבם"מ להשיבו ואח"שאם נטל הדינר ע

  .ין עד שנתיאשו הבעלים אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלםאם המת
 אז עבר על העשה אבל גם ,ל שלעולם אינו עובר אלא אחר שבא לידו"ואולי א

ש " וזה מ,ס לא קיים עשה"סופ שלא עבר על עשה אבל "אעאם לא בא לידו 
  . ח"ז סק"אמרי משה ל'  ועי,ביטל עשהם "הרמב

  
דלא אשמועינן שום ,  קני לה משעת ראיהא דמציאה"הוה בעלמא "י ד"רש

יש להבין למה דוקא כאן אמר זאת ולא מיד , תנא דלא קני לה אלא בהגבהה
 אף על גב דלא אתאי לידיה בראיה ,הוה אמינא מאי מצאתיה ראיתיהכשאמר 
  .בעלמא קני

א מאי מצאתיה ראיתיה דבראיה קני לא הוצרך "ויש לבאר שבתחילה שאמר דהו
 אלא יתירה מזה שכיון שנקט ,לא קניבראיה  אשמועינן תנא דלומר משום שלא

ורק בהמשך , כ כאן השמיענו שראיה קונה"אני מצאתיה שהוא לשון ראיה א
א דבעלמא דקתני מצא שזה לשון התנא ולא "שאם היה אומר רק כולה שלי הו

 אלא היינו , ממשמעות הלשון שהכוונה לראיהם לא היינו לומדי,לשון המוצא
 . שראיה קונה כיון שלא השמיענו תנא בשם מקום שאינה קונהסבורים

 
 דלא אשמועינן שום ,א דמציאה קני לה משעת ראיה"הוה בעלמא "י ד"רש

, יש להבין וכי צריך להשמיענו במה אינו קונה, תנא דלא קני לה אלא בהגבהה
 וזה השמיענו במסכת קדושין בדיני ,והרי לא הוצרך להשמיענו אלא במה קונה

  .קונהאינו שקונה  וממילא מובן שמה שלא השמיענו ,ייניםקנ
א שלקנות מהפקר סגי " אבל הו,ויתכן שאמנם שם השמיענו דיני קנין מחבירו

תכוון לשומרו או כשעשה מעשה כמו שלפי האמת הבטה מועילה כשמ [,בראיה
ולא '  פי,הוה אמינא בראיה בעלמא קנה'א שכתב "בחדושי הריטב'  עיואכן, ]קטן
דבמקח וממכר הוא דבעינן משיכה , ינן הגבהה כיון שאין לה דעת אחרת מקנהבע

  .'או הגבהה
  

והרי ,  יש להבין איך משמע שלא קנה בראיה,תנא כולה שלי דבראיה לא קני
ד שאם כונתו שכולה שלו " וכתב הראב,י הראיה"אם ראיה קונה הוי כולה שלו ע

  .רו ראה אתו שראה לבדו דילמא גם חביין לומנ, בגלל הראיה
 דילמא חבירו ראה ,ויש להבין ואם לא אמר כולה שלי מניין לו שיש לו בה חלק

ד אם גם " ויפסקו ביד בטענה שהוא ראה"נ אלא הוא בא לבי"ויתכן שאה, לפניו
משמע שיודע שאינה  אבל כשאומר כולה שלי ,אה מה הדיןחבירו טוען שהוא ר
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ידיה לכ כוונתו דאתא " אלא ע,וכ יחד את"ל שחבירו לא ראה ג"של חבירו ומנ
   .קודם

אמנם , ל שראה לפני חבירו"עוד יש להבין דילמא הוא רכוב על הסוס ולכן פשיט
רינן שהחלוקה יכולה  והרי אמ,שהוא ראה קודםסבר חבירו  איך יתכן שכ"א

 . ואין ודאי רמאילהיות אמת
 
מודה ם שיף כתב ש"ומהר. א"מהרש'  עי,ראיתיה קודם שהגבהת אותהי "רש

'  ותוס,'כ בגליון תוס"אחד מהם שחבירו הגביה לפניו והנידון מי ראה קודם וכ
הוא ראה אבל חבירו הגביה קודם אמנם ש, ש כתב ששניהם אומרים כך"הרא

חבירו א מודה ש" שהרי כאו ולכן אם ראיה אינה קונה היה נשאר הפקר,תחילה
 ] האמתומה שראה קודם אינו כלום לפי [,הגביה לפניו והיא שלו

 
מצי למדחי כיון דאמר תנה לי או שנפל עליה גלי דעתיה  בראיה ה" ד'תוס

זה ע אם היה קונה בראיה האם היה " יל,דלא ניחא ליה למקני עד שיגיע לידו
שאינו יש להבין מה יועיל לו גילוי דעת ' דאוקונה מואם , או דרבנן' קנין דאו

  .י"ש הנמו" לפי מן הכיוהרי רק בקנין דרבנן אמרינ, רוצה לקנות בראיה
לא שא שרק כשבאותה שעה שרוצה לקנות אומר "ש רע"י מ"ויש לבאר עפ

כ " אבל כשעדיין אינו רוצה כלל לקנות אינו קונה בע,אינו מועיל' ל בקנין דאו"ניח
כן יש לדייק ו [, וכאן הרי אינו רוצה לקנות עד שיגיע לידו,'גם כשהקנין דאו

דדייקו לומר שאינו רוצה  ,'עד שיגיע לידומיקני ל ליה ל"דלא ניח'' לשון תוסמ
י " שמשמע ע'בהגעה לידול למיקני אלא "דלא ניח ' כתבוולא , עד אותו זמןלקנות

  ].מעשה ההגעה
שם לכאורה בשעת הנפילה ו ,הקשו גם מראה את המציאה ונפל עליה' אמנם תוס

  .כ כתבו שמועיל לו גילוי דעת שאינו רוצה לקנות"יש גם ראיה ואעפ
דלא קני , מראה את המציאה ונפל עליהעל הקושיא ש שכתב "הרא' תוס' ועי

על הקושיא מהיה רוכב אבל , ל למיקני בראיה"גלי דעתיה דלא ניחבראיה משום ד
שהרי ממה שאמר תנה לי אין גילוי דעת שלא  ,אין לתרץ כךכתב שעל הבהמה 

 ותירץ, ליהר תנה דמשום שלא יצטרך לירד מן הבהמה אמ ',ל למיקני בראיה"ניח
 אפילו ו,א דהאי דלא קני בראיה משום דלא אמר תקני לי ראייתי"דאי מהתם הו

 היינו משום דארבע אמות קנו מטעם חצר ,אי בארבע אמות קני בלא אמירה
   ].וחצירו קונה לו שלא מדעתו[
  
' עי , כגון שגדר גדר קטן,היינו שעשה מעשה כל דהו דבראיה ה"ד' תוס
ראיה לחוד לא ב דמשמעח "קידף מ "י בב"א שמדברי רש"ו סק"לש' בסיח "קצוה
הואיל ודבר טורח הוא  ,]גבי שומרי ספיחין [ קני ומפרש הך דהבטה בהפקר,קני

  .היינו שקונה במה שמביט עליו לשומרו, ודעתו לכך ועל ידו נשמר
ע הבטה בהפקר "מסכתין דכ' בשלהי פ' אי קשיא והא אמרי'ד "ז כתב בתורי"וכעי
התם שומרי ספיחים בשביעית '  תשובה אותה ההבטה היא שמירה כדאמרי,אקני
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נוטלין שכרן מתרומת הלשכה והן שומרין אותן מן הבהמות והחיות שלא יאכלו 
  .'ה קניא"אותם ומעוברי דרכים מש

הוא יכול לשומרו והיא אינה יכולה 'ח "ואולי יש לבאר בזה מה מצינו בגיטין דף ע
', היא יכולה לשומרו והוא אינו יכול לשומרו זהו קרוב לה ,לשומרו זהו קרוב לו

, ולכאורה אינו מובן כיון שצריך נתינה לידה היאך תתגרש במה שיכולה לשומרו
, אמנם לפי מה שמבואר כאן שהבטה בצירוף שמירה קונה, ש שם"ש הרא"מ' עי

 .יש מקום לבאר הענין
וכן לפי  [,מחבירוקנות ל אבל לא ,א דמהני ראיה"א שרק בהפקר הו"ריטב' ועי

ו "אמרי משה ל' ועי] מ אלא בהפקר"למ "מ, ה קטןי מעש"עהבטה קונה שהאמת 
אינם חייבין בהשבת הכא מיירי כגון שש ד"ש הרא"מאת ז "שב עפיייז ש"ט

שלזה לא הוה כיון  ,אחר יאושדמיירי  ולא פירש ,גויםמיירי ברוב הטלית כיון ד
אינו יוצא מרשות הבעלים גם אחר יאוש בידה  כיון שבא,ראיהלקנות בד דמהני "ס

 .מ בהבטה בעלמא"ע ל" והוי כקונה מחבירו דלכעד שיזכה בה
 
 ומשמע ,היינו שעשה מעשה כל דהו כגון שגדר גדר קטן דבראיה ה"ד' תוס

ע מה הצירוף של שני " ויל,שעיקר הקנין הוא ההבטה אלא שצריך גם מעשה קטן
  . דעת שרצונו לקנותויתכן שהוא לגילוי, הדברים האלו

לדעות '  ויתכן שהוא מדאו,ח"או תקנ' ע מנין לנו קנין הבטה ואם הוא מדאו"ויל
 אלא שבלא ,]ה כלל גדול"ב ד"כ' מ סי" חוא"חזו' עי [ד"שעיקר הקנין הוא הגמ

 אבל , וכאשר יש קונה ומקנה צריך מעשה קנין גמור,ד"אין גמכלל מעשה 
בלא מעשה שמראה גם אבל  ,ד גמורה"ה גמבהפקר סגי במעשה כל דהו כדי שיהי

 ד גמורה" אף לו עצמו אין גמ,]ש"ש הרא"או אמירה כמ [לאחרים שדעתו לקנות
  .שהרי יודע שאף אחד לא יתחשב ברצונו ולא בראייתו

  
יש להבין לפי מה שמבואר בגמרא לקמן , רישא במציאה וסיפא במקח וממכר

 אם שימכרו אותו ויחלקו בדמים ,מ יחלוקו" מה שייך לומר במו,שיחלוקו בדמי
 ומה ,ומי שלא יזכה יקבל את הדמים בחזרה, א נתן דמים"ה מיירי שכאו"הרי בלא

הדמים שנתן או שיקבל חצי הדמים שנתן וחצי מדמי  כל מ לו אם יקבל את"נפ
מ ודאי הכונה שחולקים את גוף "א שם שגבי מו"מהרש' ועי, הטלית שנמכרה

  . הטלית
ת למאי דהוה בעי למימר לדמי "וא' כתבב "ע' דף זלקמן ש "הרא' תוסאמנם 

ל "וי, במקח וממכר דיהבי תרוייהו זוזי למה נשבעין והלא מחזירין לכל אחד דמיו
  .'ל בשם גליון תוס"כ מהרש"וכ', דנפקא מינה אם נתייקרה אי נמי לגוד או איגוד

 
יכא דא, ודוקא מקח וממכר הוא דאמרינן יחלוקו בשבועהה במקח "י ד"רש

אבל זה אומר אני ארגתיה , למימר שניהם קנאוה ולשניהם נתרצה המוכר
ותהא , דודאי חד מינייהו רמאי הוא,  לא יחלוקו,אני ארגתיהוזה אומר 

י משמע שתלוי בחלוקה יכולה " מתחילת דברי רש,מונחת עד שיבא אליהו
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י "ש רש"ויתכן שמ,  אבל מסיום דבריו משמע שתלוי בודאי רמאי,להיות אמת
 אלא אמר לשניהם שהוא ,צה למכור לשניהםרולשניהם התרצה אין כוונתו ש

 אבל אין כאן ודאי רמאי כיון שסבור שלו , אבל באמת התרצה רק לאחד,מתרצה
  ].ס הסכים" סו,פ שלחץ עליו עד שהסכים"ואע [,התרצה באמת

  
יד דוד שהוקשה '  עי,אבל זה אומר אני ארגתיה לא יחלוקוה במקח "י ד"רש
 ולא בפשטות שכל , וממכרי למה הוצרך לומר שכולה שלי מיירי במקח"שלר

  .יחלוקולא אמרינן ג "ז אמר שכה" וע,אחד אומר ששלו היתה והלה חטפה ממנו
ש "כיחלוקו בשבועה  ואם היה אומר אני ארגתיה ,ג ליכא צריכותא" כהלכאורהו

 ,י"קשה לרשמ בשם גליון כתב שזה גופא הו" ובשיט,באני מצאתיה דבעי שבועה
 .נימא אני ארגתיה והכל בכלל

 שלא נאמר דין משוםאם הוא ע "ל י,י שבודאי רמאי לא יחלוקו"ובעיקר דברי רש
א להשביעם כיון דחשוד אממונא חשיד " שאמשום או ,חלוקה בודאי רמאי

 .אשבועתא
ח שלא יהא כל אחד תוקף "א הקשה מדאמרינן שבועה זו תקנ"הריטבבחדושי ו

ולמה הוצרכנו לזה והרי אמרינן טעמא משום דמורי היתרא , ירובטליתו של חב
 ,]ואדרבא במקום שחיישינן שמא תקף מחבירו מעיקר הדין אין יחלוקו[ ,לנפשיה

 . י"ן ופנ"ר' ועי
א " והרשב,פ שיש ודאי רמאי"הוכיחו משנים אדוקין בשטר שיחלוקו אע' ותוס

שיבא אליהו הרי אתה דאלו אתה מעמידו עד ' יהא מונח א לומר"אכתב ששם 
 ואם אתה גובה מעות מן הלוה ומעמידן עד ,מזכה לגמרי הלוה שאתה פוטרו מהכל
 דמאי איכפת ליה בין שאתה נותנם למלוה בין ,שיבא אליהו נמצאת מחייבו לגמרי

נ שהלוה הפסיד אבל גם המלוה הפסיד "ויש להבין אה, 'ד"שאתה מעמידם ביד ב
א "ח שא"קל' תומים סי' ועי, ו הפסיד הכלוהרי גם במנה שלישי מי שזה של

  . מוחזקהלוהכיון שבמעות  ,ולהניחם עד שיבא אליהולהוציא מעות מהלוה 
  

  ב"ע' דף ב
 ,דאי תנא מציאה הוה אמינא מציאה הוא דרמו רבנן שבועה עליה וצריכא 

 ,משום דמורי ואמר חבראי לאו מידי חסר בה איזל אתפיס ואתפליג בהדיה
א שלדעת "כתב הרשב',  וכו דליכא למימר הכי אימא לאאבל מקח וממכר

קו ומ יש הוראת היתר ולכן יחל"ל הוא שבין במציאה ובין במו"י הקמ"רש
גם שוהקשה , אבל בזה אומר אני ארגתיה דאיכא ודאי רמאי יהא מונח, בשבועה

 עדיין יתכן דבאיכא רמאי לא יהא ,אם נאמר שהמשנה מיירי דוקא בליכא רמאי
  .קו בלא שבועהו יחלמונח אלא
, ל הוא שגם כשאין הוראת היתר הטילו עליהם שבועה"א פירש שהקמ"והרשב

י קשה הרי כבר "דלדעת רש, ניחא בזה מה שהקשה לקמן שבועה זו למהכתב שו
י "ד שכתב בדעת רש"נח' ועי, אמר שהטילו עליו שבועה משום דמורי היתרא

  .קוף בטליתו של חבירו הוראת היתר חיישינן שילך לתיששדוקא במקום ש
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א וא לומר שהחשש שיתפוס בטליתו של חבירו ה"ן כתב שא"אמנם בחדושי הר
כ איך מקשה ונימא חשיד אממונא חשיד " שא,משום שיש לו הוראת היתר

ן "ולכן פירש הר, והרי אינו חשוד על ממון כיון שיש לו הוראת היתר, אשבועתא
ל משנה יתירא שגם " אלא קמ,רשלפי המסקנא אין הטעם כלל משום הוראת הית

  .כשאין הוראת היתר חייב שבועה
   

יש להבין למה רק רוצה  ,דמים אני רוצה ליתן, יהיבנא דמי קאה דמי "י ד"רש
דמים אלו עדיין הם שלו שהרי ויש לבאר שאמנם נתן אבל , והרי כבר נתןליתן 

יתנם היינו ז אומר שרצונו ל"וע,  והדמים כפקדון ביד המוכר,הטליתאת לא קנה 
עוד יש לבאר שאמנם נתן את , י שהוא יקבל את הטלית"עשיזכה בהם המוכר 

אלא של חבירו שהוא הקונה הדמים למוכר אבל הרי הטלית אינה של המוכר 
 ם שיף"מהר' ועי, ורצונו ליתן לחבירו את הדמים המופקדים אצל המוכר ,האמיתי

  .ד"נחו
שלו שהיתה אחר שחבירו כבר ש שזה הסבר בהוראת היתר "הרא' ר בתוס"שו

 ולכן ואומר שכיון שגם הוא רוצה ליתן מעות אין כאן הפסד לחבירו ,נתן מעות
  .נתן גם הוא מעות על דעת לתפוס את הטלית

  
יש להבין כיון שדמים אינם קונים בלא , מקח וממכר ולחזי זוזי ממאן נקט

א "וכאו ,א"בב ונטלוה כ אחר שנתנו דמים אמר להם ליטול את הטלית"משיכה ע

ל כלל שהיתה נתינת דמים ודילמא קנו במשיכה "כ מנ"א, סבור שלו התרצה
המקח עד שיתנו את ואולי סתמא דמילתא אינו נותן להם , ועדיין לא נתנו דמים

  .]ח"שבועות דף מ' עי[דמים 
נשאל את המוכר ממי קיבל דמיה דתניא בקדושין נאמן בעל המקח 'י "ש רש"מוב

שכיון שהשאלה מצד נאמנות המוכר מה ענין א "הקשה הרשב, 'לומר לזה מכרתי
אפילו כי אמר מוכר מפלוני ועוד ', ל נחזי מוכר מאי קאמר"הדמים לכאן והול
ואולי יש לבאר ',  והלא אין המעות קונות אלא משיכה קונה,קבלתים מאי הוי

סתמא דמילתא אין המוכר נותן רשות לקנות במשיכה אלא למי י ד"בדעת רש
  .ן לו דמיםשנת

  
ג דאין המוכר נאמן כשאין '' ואע,י נשאל למוכר''פרש וליחזי ה" ד'תוס

 אבל בדנקיט מחד ,מ בדנקיט מתרוייהו'' ה,בעשרה יוחסין' מקחו בידו כדאי
 ובחנם דחק לפרש , וגרסינן בתר הכי ולא ידעינן,נאמן אפילו אין מקחו בידו

המעות שאין אנו חושדין י מפרש דנשאל להם ממי קבל המוכר ''ור ', וכוכן
 וגם הם אינם חלוקים אלא למי ,אותן לשקר בזה לומר נתתי והוא לא נתן

ולא התבאר בדבריהם מהו ,  אבל בנתינת המעות אינם חלוקין,נתרצה המוכר
כ איך זה מיושב "ואם כוונתם שצריך לגרוס ולא ידעינן א, י"הדוחק בפירוש רש

שפשטות הגמרא משמע , ש"הרא' סאמנם הדברים מבוארים בתו, י"בפירוש ר
י דוחק לומר שכשנקיט מחד מינייהו " ורש,שאם אין המקח בידו לעולם אינו נאמן



                דברים                            פרק   שנים   אוחזין        הרהורי                                                   
  

כ

 וכוונת הגמרא שיהיה נאמן ,צ לומר כך"ת אי" ולר,נאמן גם כשאין המקח בידו
י מפרש שהשאלה אינה כלל על המוכר שיהא נאמן לא מדין בעל "ור, א"מדין ע

  .א שנשאל אותם מי נתן דמים אל,א"המקח ולא מדין ע
  
אותו שהמוכר מסייעו יפטר משבועה ואידך ישבע שבועה  וליחזי ה"ד' תוס

 יכול לחייבא "עו אם "קו, עד המסייע פוטר משבועהש ש"כ הרא" וכ,דאוריתא
להשבע הלה יכול א מחייב שבועה "עע הרי כש"ויל, ודאי שיפטורשבועה 
להשבע חבירו יוכל את האחד   וממילא נאמר שגם כשבא לפטור,ולהכחישו
יתירה מזה כאן הרי ו,  ושוב לא יהא מי שיפטור את השני משבועה,ולהכחישו

שוב כ "וא ,וצריך הנתבע להשבע ולהכחישו' שבועה דאואת האחד מחייב באמת 
  . אחר שהוכחש בשבועתו של חבירולא יוכל לסייע את השני ולפוטרו משבועה

 שעושה ריעותא בטענת זה שהוא מעיד כנגדו א מחייב שבועה כיון"ויש לבאר שע
 כדי להסיר את הריעותא הזו והשבועה אינה להכחיש את העד אלא ,או במוחזקתו

ומאידך גיסא מחזק , ]אבל לא נחשב שהוכחש העד ועדיין יכול לסייע לחבירו[
  .את זה שמסייעו ולכן פוטרו משבועה

יע פוטר משבועה דרבנן ת בספר הישר שעד המסי"כתב רובעיקר דין עד המסייע 
ן " ודעת הרמב,הוא פוטר' מ משמע שגם משבועה דאו"אמנם מבעה, כגון זו

י שאמנם פוטר "ד בנמו"ן הו"ודעת הר ,'במלחמות שאינו פוטר משבועה דאו
 אבל לא משאר ,א בהכחשה"משום דהוי ע' פ שהיא דאו"אעא "משבועת ע

  .שבועת מודה במקצת ושבועת השומריםכ' שבועות דאו
  

 דנהי ,פירושו נשאל למוכר ממי קבל המעותדהכי ' ת פי"ורש "לשון הרא
מ הוי כעד אחד " מ,דאין נאמן בזמן שאין מקחו בידו כדאיתא בקדושין

 ,ולכל הפחות תועיל עדותו שיטול בלא שבועה חציה אותו שהמוכר מסייעו
לכל 'יש להבין מה כוונתו , וגם את חבירו הוא מחייב שבועה דאורייתא

 ,או גם במה שמחייב את חבירו , אם על מה שפוטר את זה שמסייעו'ותהפח
פ יש לו נאמנות של "וכוונתו שאפילו אם אין לו נאמנות של בעל המקח אבל לכה

ת נהי משום דאין "ופר, תשובות מיימוניות משפטים סימן סאמ מלשון " וכ,א"ע
שתבעי  ואמאי מ, לכל הפחות יהא נאמן בעד אחד,מקחו בידו אינו נאמן

ש " בראל"תכן שצז י"ולפי .תרוייהו אותו שהעד מסייעו יטול בלא שבועה
  .'שיטול בלא שבועה עדותו ותועיל , הפחותלכלד אחד מ הוי כע"מ'

  
 וכי משתבע ,א סבור אני הגבהתיה תחילה וכולה שלי"וכאוה אימור "י ד"רש

הה לכך שסבור שהגבי שלא הוצרך ם שיף"מהר כתב ,על חציה קושטא משתבע
מ אין באים " מ,יודע שהאמת שהגביהו יחדיו ומשקראם הוא  אפילו הריש, תחילה

כ לבן ננס אמאי מפסידים "י דא"הוקשה לרשד' א"רע' ועי, לידי שבועת שוא
ב "מ יטעון בעה"מ,  ואלו ואלו נפרעים שלא בשבועה,ב זכותו מכל וכל"להבעה

ישבע לי שלא קבל  וכן הפועל ,פ"עכ הישבע לי חנוני שלא פרע פחות מחצי
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כ דלפי טענתם " אע,ולא ליהוי ודאי שבועת שוא. פ לא יותר מחציו"מהחנוני עכ
  .'ולא דנינן לענין אחר מה דלא טענו, הוי כמו ודאי שבועת שוא, חד משקר

 
יש להבין הרי בכל פעם , אחרי שאפשר לבא לידי שבועת שוא לימא ה"ד' תוס
ואולי  ,ועת שוא ולא חיישינן להכי יתכן שיבא לידי שבד מטילין שבועה"שבי

שכאן יותר [יד דוד ' ועי, דוקא כאן שאפשר לבא לידי ששניהם ישבעו לשקר
  ].בועת שואקרוב לש

ק שמא "ובזה ל, הספק את רעוד יש לבאר שכל שבועה מטילים עליו כדי לבר
ורק בעובדא דבן ננס , בלא שבועה לא יתברר הדבריבא לידי שבועת שקר שהרי 

נ "ל לב"ב בזה ס" אינה לברר את האמת אלא להפיס דעתו של בהשהשבועה
ה בעובדא דטלית "וה, שלא מטילים שבועה כשאפשר שיבא לידי שבועת שוא

א הולך ותוקף בזה "שאין השבועה כדי לברר את הספק אלא כדי שלא יהא כאו
  . לידי שבועת שוא לא יתקנוושייך לומר שכיון שיתכן שיבא

 אבל ,ום הספק רק אם זה שנשבע נשבע לשקר או באמתעוד יש לבאר שבכל מק
רק אחד כאן יש ספק במציאות האם הגביהו יחד ואז יתכן שאין שבועת שוא או ש

  . ואז ודאי שיש כאן שבועת שוא של אחד מהםמהם הגביה לבדו
 

יש להבין מה היתה , יחלוקותנן ' ובמתני, ה"ואלא מאי רבנן הא אמרי המע
א מוחזק בכל "וכן אם כאו ,קווא מוחזק בחצי למה לא יחל"אם כאו, סברת המקשן

  . שוה ולמה לא יחלוקוכח שניהםהרי 
א נחשב מוחזק רק בחצי איך יכול "ויש לבאר שסברת המקשן היתה שכיון שכאו

לא מחבירו וגם ה ובלא ראיה אינו יכול להוציא " הרי המע,להשביע את חבירו
פ שאין דינו "א תפוס בכולו אע"שכיון שכאוותירוץ הגמרא ,  שבועהולחייב

להפקיע את יכול  אין האחדמ "מ, מוחזק דעלמא שהרי גם חבירו תפוס בהכ
ל ששאלת הגמרא למה חייב שבועה "ז צ"ולפי, תפיסתו של השני בלא שבועה

י פירש שהשאלה ממה שכאן חולקין ולא ממה שנשבעים "אמנם רש, לרבנן
ס שזה נוסחא משובשת " דקדוק'עי, בשבועהוהכא חולקין י "וההוספה ברש[

  .] שהשאלה למה כלל גובה ולא למה נשבעי"שהרי משמעות רש
א "א מוחזק בכל א"כוונת הגמרא שכיון שכאוי "לרשמ ש"ש בשיט"וביאר הריב

ותירוץ הגמרא שאינו , להוציא ממנו בלא ראיה ולכן יהיה מונח עד שיבוא אליהו
  .א חצי בשבועה"מוחזק אלא רק תפוס ונוטל כאו

א כמוחזק בחצי אלא שגם חבירו "ויש להסתפק אם לפי תירוץ הגמרא נחשב כאו
 ,שאין כאן כלל דין מוחזק לאחד כלפי חבירו או ,נחשב כתפוס בחציו ולכן נשבע

  .פוסים הם נחשבים וזה מחייב שבועהורק ת
אי  ומ,כ למה חייב לישבע"ה א"הגמרא היתה כיון שהמע א כתב שקושית"והרשב
וסבר המקשן שנחשב , זוכה במה שבידו בלא שבועהק דעלמא ש מכל מוחזשנא

 כנחלקה ונחשב א חשיבומשני דל, א מוחזק בחציה"כמו שנחלקה הטלית וכאו
  .א כמוחזק בכולה ולכן יחלוקו בשבועה"כאו
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כב

  
 אפילוג ד" ואע, האחדי אם כ,התם דלא תפסי תרוייהו התם ה" ד'תוס

מ מיקרי " מ, עליו הראיהבעומדת באגם אית להו לרבנן המוציא מחבירו
ולמה הוצרכו ' יש להבין מה הוקשה לתוס, האחד תפיס מחמת חזקת מריה קמא

ולמה לא נאמר שכמו שתפיסת האחד ,  נחשב תפוסיה קמאי המר"לומר שע
ק שיטול " כך כשאין תפוס מועילה לו חזקת מר,מועילה לו ליטול בלא שבועה

ק ולא אם יחשב "לא בחזקת מרה ליכא "ס בלא"והרי בירור ואנ ,בלא שבועה
ק אלא רק מוחזק ותפוס וכל מה "מ בממון חזקת מר"ואולי לעולם ל, כתפוס

   .ק הוא רק במה שמחשיבו כתפוס"שמועיל המר
הרי זה ' דחד מינייהו'יש להבין מה הכוונה , ואית דגרס התם דחד מינייהו הוא

 שאין כוונתם ןויתכ, ק או השני"מי הוא האחד הזה האם הוא המרגופא השאלה 
 אלא לעולם ,ק" והוצרכו לומר שהוא המרכמו לגירסא הראשונה שיש אחד תפוס

שהיא ודאי  ומה שלא אומרים יחלוקו הוא משום ,באגם אין מי שתפוסבקיימא 
לא מובן למה מה אמנם , כ כאן שיתכן שהיא של שניהם" משא,של אחד מהם

ובן למה הוצרכנו לסברא לא מ וגם ,שיטול בלא שבועהשזה של אחד הוא סברא 
  .ק ונותנים לו"ל שיש מר"תיפו, זו

' התם דלא תפסי תרווייהו'הוא על לשון הגמרא ' ויש לבאר שנידון תוס
ל כ היה הדין כ" וזה לא יתכן שא,שבפשטות משמע שאין כלל מוחזק ולא תפוס

 ,לפרש שלא תפסי תרוייהו הכונה אלא אחדבתחילה ולכן דוחקים , דאלים גבר

התם דחד 'ויש גורסים , ק נחשב תפוס"י המר"מ ע" שגם אחד אינו תפוס מפ"ואע
 שכוונה שכיון ם שיף"מהר' ועי, ק"האחד הזה הוא המוחזק או המרו, 'מינייהו

   .כ אין החלוקה יכולה להיות אמת ולכן לא יחלוקו"שהתם דחד מינייהו א
  

דממונא כי אמר סומכוס היכא דאיכא דררא דממונא אבל היכא דליכא דררא 
 ומה התם דאיכא דררא דממונא למר ואיכא דררא , ולאו קל וחומר הוא,לא

שיש בנידון של י דררא דממונא הוא חסרון ממון " לרש,' וכודממונא למר
 ודמי כדאמר לעיל לאו מידי חסר[ ,מ"ולא במואין במציאה זה  ו,סומכוס
   .]קיהיבנא

דדי לו  ',יל עליהם שבועהמ בשם גליון שלכן היה סברא לומר שלא נט"שיט' ועי
 אדרבה בשביל , ופריך ומה התם,בחסרון ממונו ולא יטילו עליו גם שבועה
 כדי שהאחר שכנגדו יהיה עליו עונש ,שמתחסר שלא כדין ניחא לו לישבע כדין

 וגם בלא סברא זו כיון שודאי האחד נוטל שלא כדין אין לנו כח ,נשבע לשקר
  .לחלוק בלא שבועה
אבל , מ שאין חסרון ממון"ומותינח במציאה י "על פירוש רש והקשו הראשונים

א טוען "והרי שם כאודממונא ד מבואר שגם בארבא אין דררא "ב דף ל"הרי בב
  . הרי הפסיד חצי ממונוחבירו מחצהשזה של אבותיו ואם יטול 

 ואולי ,שאין לאחד מהם בו שום זכות בודאיי שכיון "א בדעת רש"וכתב הריטב
   . לא חשיב חסרון כיס, כלום בדבראין לאחד מהם
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 פירוש שבלא טענותיהם יש ספק ,היכא דאיכא דררא דממונא היכא ה" ד'תוס
ם " ומהרא" וכן כנראה מהמהרש,לכאורה כוונתם שדררא הוא לשון ספק, ד''לב
ל שהוא ספק " שהקשה גם אם דררא פירושו ספק מנד"נח'  ועי,ם שיף"מהרו

טענות נמי איכא ספק ממון כיון דזה אומר כך וזה הא בכל  ',שנולד בלא טענותיהם
 ולכאורה יתכן שספק היינו ספק עצמי אבל מה שהם טוענים לא עושה ,'אומר כך
  .לנו ספק

  
 פירוש שבלא טענותיהם יש ספק ,היכא דאיכא דררא דממונא היכא ה" ד'תוס
לכאורה  ו,לאחד תביעה על חבירו בלא טענותם] י"ה בכת"כ[ ישו ,ד''לב
ויש  ,א שלא יצטרכו שבועה"לכן היחלוקו הוא מעיקר הדין ולכן סדתם שכוונ

ומה התם דאיכא דררא דממונא  ו הוא"ולאו ק'ז מה דחיית הגמרא "להבין לפי
למר ואיכא דררא דממונא למר ואיכא למימר כולה למר ואיכא למימר כולה למר 

א דממונא  הכא דליכא דרר,אמר סומכוס ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה
זה מה שיש ספק בלא טענותם  למה ,'דאיכא למימר דתרוייהו היא לא כל שכן

גם הלשון דררא דממונא למר ודררא דממונא למר אינו  ,םיותר סיבה שנשביע
  . יש רק ספק אחד ולא שני ספיקות שהרי,'מובן לדעת תוס

מאיכא למימר כולה למר שלכן יש ' ם שבאמת עיקר הקו"א ומהר"מהרש' ועי
ג "י של"ס שמביא נוסח כת"דקדוק' ועי. י שבועה"יותר סיבה שנברר האמת ע

  .'ואיכא דררא דממונא למר'

שדררא דממונא היינו שייכות ממון ] פ" ר'תוסכ "וכ[י "כתב בשם רא "הריטבו
דגבי נגיחת פרה הניזק יש לו עיקר ושייכות גדול בתביעת נזק ולד פרתו שהרי '

וגם בעל השור אין צריך לומר שיש לו עיקר , לפרתו נגוחה בפנינו והולד נפ
וגבי המחליף פרה בחמור וילדה גם , בתביעה שהרי השור בחזקתו ושלו עד היום

וכן , כן המוכר יש לו עיקר ושייכות בתביעה זו שהרי שלו היתה הפרה עד עכשיו
ז לשון הגמרא דררא דממונא "וניחא לפי, 'הלוקח לפי שהפרה שלו היא עכשיו

  .א שייכות ממון"רא דממונא למר שהרי יש לכאולמר ודר
והאי דקאמר סומכוס ממון המוטל בספק חולקין היינו 'ד "ש כתב בתח"הרא' ותוס

בדבר הראוי להסתפק לדיינים מחמת מעשה שאירע דאפילו דל טענתייהו ראוי 
וזה קורא לקמן 'בסיום דבריו כתב  אמנם', ש תוס"וזה כמ', הדבר להסתפק בו

חומר בקדש ' שייכות ממון כמו דררא דטומאה דאורייתא דפ' א פידררא דממונ
דררא דממונא ' גם לפירוש תוסמשמע ש, 'בקונטרס הפסד ממון' ולא כמו שפי

י שיש כאן ספק עצמי גם בלא " אלא ששייכות זו נוצרת ע,היינו שייכות ממון
ניחא ז "לפי ו,'ויתכן שזו גם כוונת תוס, פ"ר' ז גם הוא בתוס"וכעי, טענותיהם

אין הכוונה  ש,'דאיכא דררא דממונא למר ואיכא דררא דממונא למר'הלשון 
ד בלא טענותם יש שייכות ממון "י הספק שיש לבי"עשדררא היינו ספק אלא ש

  .לזה ולזה
וית דררא 'ש בתרגום אסתר על ואת פרשת הכסף "בערוך שמביא לזה מ' ועי

  .'דממונא
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כד

 
לא תפסי תרוייהו חולקין בלא  השתא ומה התם ד,אלא אי אמרת סומכוס

י התפיסה "נ אם ע"ממ,  יש להבין, הכא דתרוייהו תפסי לה לא כל שכן,שבועה
מודה סומכוס דבאיכא ' לקמן בדף קם "נחשבים שניהם למוחזקים הרי לדעת רשב

 ואם לא נחשבים למוחזקים הרי גם ,ה כרבנן" יחלוקו אלא המעלא אמרינןמוחזק 
  . שלא בשבועהלרבנן יחלוקו
.  ואין כאן מוציא מחבירו,תרוייהו תפסיה תרווייהו כתב "י ד"והנה רש

דהאי תפיס , )אבמה שחבירו תופס( כיון דמחסר גוביינא ,שבועה פלגי להב
,  ממון מחזקתו בכדיבכולה והאי תפיס בכולה לא קים להו לרבנן להוציא

נם אמשמשמע שבא לומר ,  לרבנן דבעי ראיה הצריכום שבועהכדאמרינן התם
 אבל כיון שגם חבירו תפוס ,הוא תפוס בכולהגם אינו נחשב ממש כמוציא שהרי 

שהרי עדיין לא נחית [ ,הצריכוהו שבועהלכן בכולו נחשב כמו שמוציא ממנו ו
כ "שא,  בטליתו של חבירותוקףא "כדי שלא יהא כאוח היא "להא דשבועה זו תקנ

  ].מ וכדמשני ואזיל"גם לסומכוס לק
  
 מאחר שספק ,לענין חלוקה סברת דררא דממונא היא טובהד ומה ה" ד'תוס

ג דאפשר דתרוייהו " אבל ארבא אע,גמור הוא בלא טענותם דין שיחלוקו
יש  , כיון דליכא דררא דממונא ואין אוחזין הוי דינא כל דאלים גבר,היא

                                                 
 .י"תיבות אלו אינם בכתה א

 ספק והספק ד עצמםד מצ"לביאין כש , הוא ענין של סילוקכל דאלים גברלבאר ש
, ויעשו דין לעצמםד מסלקים עצמם "ותיהם ואין להם ראיה הרי ביי טענ"בא ע

  .כ צריכים לדון ועושים יחלוקו"ד עצמם מסופקים ע"אבל כשבי
 ,אבל לענין שבועה אין מועיל סברת דררא דממונא לחלוק בלא שבועה

 סברא הוא שיחלוקו בשבועה אולי יודה ,אחרי שהוא בודאי של אחד מהם
הרי יתכן כ כשיתכן שהוא של שניהם "משא ,ן שקרולא נפסוק די, אחד מהם

  .שפסקנו דין אמת
 

 א" ע'דף ג
 ומה התם דאיכא דררא דממונא למר ואיכא דררא ,ולאו קל וחומר הוא

 אמר ,ואיכא למימר כולה למר ואיכא למימר כולה למר ,דממונא למר
 הכא דליכא דררא דממונא ,סומכוס ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה

שהיה מהראוי י הם שני טעמים "לרש, א למימר דתרוייהו היא לא כל שכןדאיכ
הטעם  וא" לכאו האחד שיש דררא דממונא,לחייב שבועה בעובדא דסומכוסיותר 
ש כאן שאין " כ,כ אינו מחייב שבועה" ואעפ, מהםשזה ודאי של אחדמשום השני 

הכא 'ס ז שיש לגרו"ומסתבר לפי, יתכן ששייכת לשניהםדררא דממונא וגם 
  .י"ה בחלק מכתה"וכ',  למימר דתרוייהו היאאיכאודליכא דררא דממונא 

ו הוא ומה התם דאיכא דררא דממונא "והכי קאמר ולאו ק'כתב  פ"ר' סתואמנם 
אפילו הכי ד' אמ למר למימר כוליהוגורם דאיכא ואיכא דררא דממונא למר למר 
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 למימר דתרווייהו הוא גורם דאיכאו הכא דליכא דררא דממונא ,פלגי בלא שבועה
ומה התם דאיכא 'ז מסתבר שיש לגרוס "ולפי ,מבואר שזה טעם אחד ',לא כל שכן

 למימר כולה למר ואיכא איכאד, דררא דממונא למר ואיכא דררא דממונא למר
הכא , למימר כולה למר אמר סומכוס ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה

ה בחלק "וכ', הו היא לא כל שכןדליכא דררא דממונא דאיכא למימר דתרויי
  . ולפנינו התערבו שתי הנוסחאות,י"מכתה

  
ע  ידהמקשהפ שגם "אעפ ש"ר' כתב תוס', שבועה זו מדרבנן היא וכו

חידש  אבל עכשיו ,סבר שבאה לברר את הספקאבל דרבנן מהיא השבועה ש
דוקא במילתא דשכיחא תקינו רבנן שבועה אבל דליה ניחא וממילא  ח"תקנשהיא 

שיהא החשש ש כלל "א כתב ששם ל"ורע, תקנו לא א שכיחשור שנגח דלב
  .ה"ס' כ בסי"כ תרוה"וכ, בטליתו של חבירותוקף א הולך ו"כאו

  
 שהרי יש להבין ,שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חבירו

ן לקמן "ר'  ועי,תרוויהו בהדי הדדי אגבהוה יחלוקודאמרינן שרק כששייך לומר 
כ לא " דאל, תרוייהו בהדי הדדי אגבהוהנןמשום דאמרי' כ טעמא דמתני"והא ע'

א שכתב "חדושי הריטב' ועי', י ולא כרבנן"לא כבן ננס ולא כר' מתוקמא מתני
ל שהגמרא כאן אינה הולכת בשיטתו של רב "י בסוגיא צ"שלפי דרכו של רש
 .ויתבאר בהמשך, פפא שאמר כך לעיל

 
יכולים שהכל יהא מונח עד שיבוא אליהו י "דברי ר. י"דלא כר' לימא מתני

. ב. ליכא פסידאגם שקונס גם אם אין ודאי רמאי ו. א: להתפרש בחמשה דרכים
ודאי רמאי אם יש  שקונס .ג.  אין פסידאאפילושקונס רק אם יש ודאי רמאי 

שספק רמאי . ד. ספק רמאיכשיש רק  אפילו ובאיכא פסידא ,אין פסידאאם  אפילו
יש רמאי שבין בודאי . ה. ודאי רמאי קונס רק כאשר יש פסידאכלל לא קונס ו

  .ובין בספק קונס רק כאשר יש פסידא
ותירוץ שני , הצד השניכמו ' ראשון בגמ' ותי, הצד הראשוןוהמקשן הבין כמו 

 ה"ד' תוסומבואר ב', ה' ד' פסידא עדיין יכול להתפרש כמו גאיכא שתלוי ב' בגמ
כ "אע' מ שאין ודאי רמאי מוכח דלא כמו ד"ממו' מומקושיית הג', נ שלא כמו ג"א

 ]ה אלא"ד[' וסמחוורתא כדמשנינן מעיקרא פירשו ת' ומסקנת הגמ. 'כמו ה
 .י"מ ופנ"גליון בשיט' ועי', אבל מסיקים שהוא כב'  כמו דבתחילה

  
אי אמרת בשלמא רבנן התם דודאי האי מנה דחד מינייהו הוא אמרי רבנן 

 הכא דאיכא למימר דתרוייהו הוא אמרי רבנן ,יהא מונח עד שיבא אליהו
 השתא ומה התם דבודאי איכא , אלא אי אמרת רבי יוסי היא,פלגי בשבועה

 הכא ,מנה למר ואיכא מנה למר אמר רבי יוסי יהא מונח עד שיבא אליהו
יש להבין אחר שאמר בדעת רבנן , דאיכא למימר דחד מינייהו הוא לא כל שכן

 מה ,הם ולכאורה היינו ששניהם הגביהו אותה יחדשהיא שייכת לשנישיתכן 
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רבי יוסי אמר בפירוש שהטעם משום מה הפסיד  הרי ,הוקשה לו על רבי יוסי
 ולמה ,ממילא אין ודאי רמאי וכיון שכבר ידע שיתכן שהרימו ביחד הרי ,רמאי

  .נאמר יהא מונח
גביהו דאיכא למימר דתרוייהו היא אין הכוונה שהבדעת רבנן ש "מויש לבאר ש

פ שיש ודאי רמאי זה אינו סיבה לומר יהא מונח " ואע,יחד אלא שהם שותפין בה
 ומשני דאיכא למימר ,לרבי יוסי קשה אמאי לא יהא מונחאבל , לדעת רבנן

 וממילא אין א שהוא הגביה ראשון"כסבור כאוו דתרוייהו בהדי הדדי אגבהוה
  .ודאי רמאי

הכא דאיכא למימר דתרוייהו 'א שכשאמר בדעת רבנן "אמנם כנראה מהרשב
יוסי ' כ אמאי לר"אא ש"הרשב ולכן הקשה ,א"הכונה ששניהם הגביהו בב', הוא

י קונס גם במה "שהמקשן סבר שכיון שרותירץ , לא ניחא והרי ליכא ודאי רמאי
שהרי לא ודאי שהגביהו [ש שיקנוס כשיתכן שיש רמאי "שהוא ודאי שלהם כ

  .אלא כשיש ודאי רמאיותירוץ הגמרא שאינו קונס  ,]יחד
אפילו תימא רבי יוסי התם ודאי איכא רמאי הכא 'ועדיין יש להבין לשון הגמרא 

למה הוצרך לומר ', מי יימר דאיכא רמאי אימא תרוייהו בהדי הדדי אגבהוה
לפי הבנת  [,כבר אמר בדעת רבנןדתרווייהו בהדי הדדי אגבהוה והרי את זה 

   ].א"הרשב
  

ם דודאי האי מנה דחד מינייהו הוא אמרי רבנן אי אמרת בשלמא רבנן הת

 הכא דאיכא למימר דתרוייהו הוא אמרי רבנן ,יהא מונח עד שיבא אליהו
 אפילו תימא רבי יוסי התם ודאי איכא רמאי הכא מי ',וכופלגי בשבועה 

שלרבנן הכל '  דעת תוס.יימר דאיכא רמאי אימא תרוייהו בהדי הדדי אגבהוה
  . ודאי רמאיתלוי באיכא י " ולר,יות אמתתלוי בחלוקה יכולה לה

 רמאי הכוונה שהדין מרומה כיון שלא יתכן שיהא איכאש "ן כתב שמ"אמנם הר
פ שלפי טענותיהם יש ודאי "אע, שהוא של שניהםאבל אם יתכן , של שניהם

' סי משמע מתו"ובדעת רש. א"ן והריטב"וכן דעת הרמב. י יחלוקו"אף לר, רמאי
ש איכא למימר דתרוייהו היא "ומ, טעמא משום ודאי רמאיפ שגם לרבנן הוי "ר

 .על פי טענותיהםגם   כשאפשר לומר כןהיינו
 

 הלכך תרוייהו ,'וכובין לרבנן ובין לרבי יוסי התם גבי חנוני על פנקסו 
אינו מעיקר הגמרא אלא 'א שכל זה "כתב הריטב, משתבעי ושקלי מבעל הבית

י גריס "ליה אבל רש' כא נוסחי דלא גרסיואי' וכול "מלשון רב יהודאי גאון ז
  .ח"ור' וכן תוס', ליה

  
משמע יש להבין שהרי  .דהא בודאי איכא רמאי' י כו"בין לרבנן ובין לר

' ועי, ' וכן נוקטים תוסולא בודאי רמאילרבנן תלוי בחלוקה יכולה להיות אמת ש
ד "ק להסרד' י"שכתב בדעת רשב "ל' ג סי"בית הלוי ח' יעו, מ בשם גליון"שיט

' ד גם בארגתי"אמרו הטעם לרבנן משום דהחלוקה יכולה להיות אמת ולהס
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' יוסי בין איכא רמאי הדר בו מתי' חולקין לרבנן אבל להמסקנא דמחלק לר
 מונח הגם דהחלוקה יכולה יהיההראשון וגם לרבנן תלוי בזה דבאיכא רמאי 

  .'להיות אמת
 

ד הוא בין "ין לסברת המקשה שהדו יש להב.יהא מונח' י כו"בין לרבנן ובין לר
' ועי, ב לשלם פעמיים"צריך בעה למהל לאקשויי " עדיפא הול,החנוני לפועלים

 .י כץ" בשם מהרמ"שיט
 

אני אומר שהוא רשע ואין לי להאמין אדם י "פירש ,לא מהימן לי בשבועה
יש להבין תינח בשומר שמסר לשומר שאינו יודע מה האמת הוצרך , על כרחי
 אבל כאן הרי לא רק שאינו מאמינו בשבועה משום ,אינו מאמין לשנילטעון ש

ויתכן שאם לא , נשבע לשקררשע והוא רשע אלא הוא יודע בבירור שהוא מא ש
כ יקבל שבועתו כדין שומר שנשבע ונפטר גם "היה יכול לטעון שאינו נאמן עליו ע

י למאן ולא דמ 'י כץ"מ בשם מהר"שיט' ועי, ב יודע שנשבע לשקר"אם הבעה
דאמר שומר שמסר לשומר פטור ולא מיחייב ליה משום דהאיך לא מהימן ליה 

 ותו דהכא קים ליה ,בשבועה שהרי מכל מקום לא פשע שהרי מסרה לבן דעת
  .'לחנוני דפועל נשבע לשקר

  יש להבין כיון שהשאלה שיהא מונח עד שיבא אליהו מה ענינה של השבועהעוד
אמינו בשבועה אלא שכיון שיש ספק למי שייך  והרי אין אומרים לו לה,לכאן

  .הממון יהא מונח עד שיבוא אליהו
  

האי מ למה לא אמר "שיט' עי, את האמנתיה דלא אמרת לי בסהדי הב ליה
 . גבי פועליםטעמא

 
מ סוף שבועות שחנוני נוטל " דעת בעה,ב"שניהם נשבעין ונוטלין מבעה

ן שהרי זה כאיני יודע אם "בוהקשה הרמ. ח" ומה שנשבע הוא מתקנמעיקר הדין
מ משום "דסברת בעהת "בשם בעהא "סק א"צ' ך בסי"ש' ועי, התחייבתי שפטור

כ המאירי בשבועות דף "וכ, דהוי ברי ושמא בצירוף חזקה שליח עושה שליחותו
 אבל אם אומרים ,ויש להבין תינח אם אומרים שהלכו אליו ולא נתן להם, ה"מ

ואולי גם זה בכלל עושה שליחותו שאם , מימרשכלל לא הלכו אליו מאי איכא ל
בהשגות '  ועי.ואם אמר לו ליתן מסתמא נתן, אמר להם ללכת מסתמא הלכו

  .ח לסמוך על חזקה זו"ד בשבועות שם שאינה חזקה גמורה אלא תקנ"הראב
 ,יני יודע אם פרעתיך מחשיבה לאהא משמע שהסברא של את הימנתי"ומהריטב

ש את " מפרש שמלכאורה ו,'א מהם"מין לכוהוא פשע בעצמו להא'ש "ממ
  .ד"ק י" ס'ט' יא ס"חזו' ועי, שכוונתו שהאמנת לי ולכן התחייבת' הימנתי

  
הוא רק ס "אנהמשמע ש ,ואנו מעידין אותו שיש לו בה מקצתדידיה ה "י ד"רש

  .לעיל'  ולא שמחצה שלו כלשון תוס,ב"בב' שיש לו בה חלק כלשון תוס
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מהיכי תיתי לן י "רשפירש  , גדולה מהעדאת עדיםמאי שלא תהא הודאת פיו

דאיצטריך , למידק דתיסק אדעתין דתהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים
משמע שאין השאלה . לתנא למילף מקל וחומר דלא תהא הודאת פיו גדולה

כיון שהתורה ,  אינו מובןלכאורהו, ו"על הלשון בלבד אלא שבאמת אין צורך בק
שיהיה לכך עדים בלא שיש שבועה גם בהעדאת ל "מנ במודה במקצתדיברה 
'  ועי,ו נשאל כך"כ בכל ק"סגי במה מצינו או ו"לא צריך ק ואם הכונה ש,לימוד
  . ד"נח

שלכן  מחמת הודאתו הואשחיוב שבועה ת "ויש לבאר ששאלת הגמרא היתה מה
הוא במקצת עצם חיוב התשלומין ולא נאמר שו "נצטרך ללמוד העדאת עדים בק

' סיי "קה'  ועי,ן לקמן גבי הילך"ר' עי [, עליו שכופרהחלק על יבו שבועההמחי
ז אומר שהיה מקום " וע,מ מחמת מה התחייב לשלם את המקצת"כ אין נפ" וא,]'ו

י הודאתו ולא " עפהתשלומין באב וכשחישחיוב שבועה אינו אלא לומר 
נו סבורים ז מקשה למה היי"וע, ו"למוד בק ולכן הוצרך ל,י עדים"כשמשלם עפ

 .לומר כך
 

י השאלה שייחשב " לרש,מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע
 ולא רק מצד , שהרי במה שהיה כופר הכל היה מרויח יותר,כמשיב אבידה

ועדיף ממיגו שלא היה מרויח יותר אלא , שבטענת כופר הכל היה פטור משבועה

י שיתכן שסובר שמיגו "ומה שלא פירש משום מיגו כתב הפנ, שהיה נאמן יותר
אבל משיב אבידה מועיל וכמו , ]י מגאש"וכר [לא אמרינןלאיפטורי משבועה 

 .שיתבאר
י מיגאש שמיגו לאפטורי משבועה לא "הביא שיטת הר' ש בשבועות פרק ז"הרא

י מיגו דכופר " והוכיח ממה שמודה במקצת חייב שבועה ואינו נפטר ע,אמרינן
 .ז מיגו משום שאין אדם מעיז" שאיש שמבואר כאן"והקשה הרא. הכל
 הוא משום לא אמרינןד שמה שמיגו לאפטורי משבועה "ב כ"י ב"קה' ועי

 שיועיל תהושאלת רבה הי, ו אינו בירור גמורשלשבועה בעינן בירור גמור ומיג
והתשובה שכיון שיש , מדין משיב אבידה שהוא בירור גמור ומועיל גם לשבועה

אינו מועיל מ מיגו "פ שדין מיגו יש לו מ"אע ו,מורבו העזה שוב אינו בירור ג
 .לשבועה

 
ב גבי עיזי דאכלי חושלא "שהרי בב, ן"הקשה הר ,חזקה אין אדם מעיז פניו
 ,מ מיגו דהעזה אבל בממון מהני"ותירץ שרק בשבועה ל, מוכח דמהני מיגו דהעזה

ש מיגו של ג שביאר על פי דרכו שי"ק כ"ס' ג' ב סי"ש ח"קוב' עי, וביאור החילוק
וזה , אבל כח הטענה יש, ובמיגו דהעזה רק בירור אין, בירור ומיגו של כח הטענה

 .מהני בממון אבל לא בשבועה ששם צריך בירור
הגדר השני  אבל ,שגם הוא כתב שיש שני גדרי מיגו' ה' ש סי"גרשחדושי ה' ועי
 ,תו אלא שכיון שיכול לזכות בטענה אחרת נחשב שהדבר בחזק כח הטענהאינו
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ז "וכעי, ]וזה מהני אף בהעזה אבל רק בממון ולא בשבועה ששם צריך בירור[
 .'ג' י סי"כתב בקה

  
א מחייבו "ואין לומר דילפינן מדאיצטריך למכתב שע מפני ה"ד' תוס

 ,לא אמרינןא "ן שמיגו לאפטורי משבועת ע"ר שלר"שיעורי הגרש'  עי,שבועה
 ,מ דאיצטריך למקום שיש לו מיגו" לק,]כיון שנחשב כשני עדים כשלא הכחישו[

 .שלולי העד היה פטור משבועה
 
ואין לומר דילפינן מדאיצטריך למכתב שעד אחד מחייבו  מפני ה"ד' תוס

 , ואי כופר הכל חייב מאי נפקא מינה מעד אחד הא בלאו הכי חייב,שבועה
דהא איצטריך במקום שהוא אינו תובע כלום ואינו יודע והעד מעיד שהוא 

ש שבועות "רא' ועי, א מחייבו בטענת שמא" מבואר שע,ו שאביו הלוה לוגנב א
 .מ"ז לק"ולפי, ג"ן שם שלרבינו אפרים פטור בכה"ה ובר"ו מ"פ
  
ואין לומר דילפינן מדאיצטריך למכתב שעד אחד מחייבו  מפני ה" ד'תוס

,  ואי כופר הכל חייב מאי נפקא מינה מעד אחד הא בלאו הכי חייב,שבועה
כ יש ליישב "דעת הראשונים שעד המסייע פוטר משבועה דאורייתא אלכאורה ל

  .פ שלא איצטריך לחיוב שבועה אבל איצטריך לפטור משבועה"שאע
 

ל " והקשה ביה.דהא איצטריך במקום שהוא אינו תובע כלום מפני ה"ד' תוס
ל למה צריך לשבועת "והדק, י אחר הוי ברי"ל דברי ע"ז שהרי רבה ס"ל' ג סי"ח
אין אדם חזקה  שמשוםכ "ע,  שבועהתירץ שאם היה הדין שכופר הכל חייבו, א"ע

  .י אחר" וזה אין בברי ע,כ יש לו"תובע אא
מ לענין מתוך שאינו "ג מובאת שאלה למה לא תירצו שנפ"ת קכ"א מהדו"רעב

 ,אם היה תובעו חטפת ממני והלה אומר אין חטפי ודידי חטפי כגון ,יכול לישבע
  .א משלם"א היה משלם וכעת שיש ע לשמצד תביעת התובע

ע אם היה כופר הכל חייב מדאורייתא שבועה והיה תובעו חטפת ממני והלה "ויל
כ מתוך שאינו יכול לישבע משלם שהרי "למה לא נאמר ג ,אומר לו דידי חטפי

 ואם כופר הכל היה , אמרינן מתוךדה במקצת והרי גם בשבועת מו,מודה שחטף
כ "וא, שאינו יכול לישבע משלם  היינו אומרים מתוךגם בושחייב שבועה מסתמא 

  .מ"שוב אין נפ
 

  ב"ע' דף ג
וכי תימא מגו דחשיד אממונא חשיד ' י"פרש ,ה בעי דלודי ליהוהאי בכולי
לפי שברצונו היה מודה , לא חשיד אממונא, ולא נרמי עליה שבועתא, אשבועתא

ולפי פירוש זה  ',רענא ליהוסבר עד דהוי לי זוזי ופ, אלא שאין בידו לפרוע, בכולו
מודה במקצת נשבע איך , שכלל לא נשאלה תשובה על שאלה חדשהמשמע שזו 

נאמר  ונה שלכןואין הכו, חשיד אממונא חשיד אשבועתא מיגו דואמאי לא נימא



                דברים                            פרק   שנים   אוחזין        הרהורי                                                   
  

ל

לא נשביעו  אלא הכוונה ש,שהרי אינו ודאי חשוד, נו יכול לישבע ישלםמתוך שאי
נ אם אומר אמת למה נשביעו ואם משקר " ממ שהרי,אין תועלת מהשבועהכיון ש

' ולפירושו הוא קושי'  שכתבז"ז סק"ל' ג סי"ל ח"ביה'  ועי,מה נרויח משבועתו
על כל שבועות '  רק הוא קושי,אחריתא דאינו שייך כלל לדברי רבה הקודמים

  .ש ליישב"ש מ"עי',  ובודאי דהוא דחוק טובא,שבתורה האיך חייבה אותם
שעל השאלה מפני מה אמרה תורה מודה מקצת ,  השייכותאתואולי יש לבאר 
הבירור של מיגו אינו פוטר משבועה כיון ש היה אפשר להשיב ש,הטענה ישבע
ולכן ,  כיון שמוחזק לנו שאין אדם נשבע לשקר,מכל שאר הבירוריםשבועה עדיף 

 ניחאואז , הבירור של מיגו וגם בירור של משיב אבידה אינו יכול להועיל במקומו
שהרי , לא נאמר חשיד אממונא חשיד אשבועתא ואין תועלת ממה שנשביעושמה 

וממילא יתכן שגם מי , מצינו שיש משקל לשבועה יותר משאר כל הבירורים
אבל אחר שאמר שלעולם מיגו מועיל לפטור , שחשוד לגנוב לא ישבע לשקר

 שוב אין , כיון שאין אדם מעיז פניו אלא שלמודה במקצת אין כלל מיגו,משבועה
 וממילא יתכן שמי שחשוד על ממון ישבע גם ,כ חזק"ראיה שבירור של שבועה כ

וממילא קשה איך נשביענו והרי הוא חשוד על ממון וממילא גם על , לשקר
  .שבועה

 
י כיון דחשיד אממונא היכי נשבע נימא "מה שפירש רש. ה בכוליה"ד' תוס

 ועל זה ,ט ולא חשיד ומשני דמשתמי,מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא

י "ובדעת רש ,דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתא תימה דהא מסיק לקמן
  .אשבועתאאממונא חשיד ל כאביי דחשיד "ן דרבה ס"כתב הרמב

ואין לומר דהיינו מדרבנן לפי שראו שהיתה שבועה חמורה עליהם אבל 
ר אבא משמע דאי אמ'  וכן בנסכא דר,' וכומדאורייתא חשוד לזה חשוד לזה

לא חטפתי היה נשבע להכחיש את העד שבועה דאורייתא מדאמר מתוך 
כלומר שאם נאמר , שאינו יכול לישבע משלם דאשבועה דרבנן לא אמר הכי

א מחייב שבועה הוא רק באופן ששייך "שחשוד אממונא חשיד אשבועתא ומה שע
אין שבועה מיט תש מש"נסכא שלעובדא ד אבל ב,לומר שמשתמט כגון במלוה

  .כ לא היה שייך לומר מתוך" א,ורק מדרבנן תיקנו שבועה גם בזה' מדאו
ל דבאומר לא חטפי כיון דמדאורייתא יש "ולכאורה תמוה דהא י'א "והקשה רע

 ממילא בדור ,אפשר לישבע משום מגו דחשיד' שבועה להכחיש העד אלא דלא הי
הזה דראו חכמים דשבועה חמיר להו לאינשי חוזר וניער עליו השבועה 

  .' ויש לו כל חומר שבועה דאורייתא,דאורייתאמ
ל כיון דבאמת " די,כ" כראיהלכאורה נראה דאין זה א "ובנוסח אחר כתב רע

ל כיון שלא שייך משתמט "הלשון חסר וצ[ ,במלוה וכדומה לא שייך שבועה
 ,כ גלי התורה לנו דהיכא דאיכא עד צריך זה לשלם או לישבע"וא ,]שייך שבועה

כ חיוב שבועה " ובנסכא וכדומה איכא ג,קה דלא ישבע לשקרשיהא לפנינו חז
 ממון כמו אוחמיר'  רק כיון דחשיד אממונא כו,יה להעד כמאן דליתהלשווי
, כ חזקה שלא יגזול זה ונאמן בזה נגד העד"כ בכפירה לחוד איכא ג"א, שבועה
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,  חזקה טובה שלא ישבע לשקריה כמאן דליתה נגד העד לשווייהיה שנןפ בעי"עכ
וכאן שהוא מודה להעד בחוטף ולא הכחישו , או שלא יגזול דהוא כמו שבועה

ל " ואיויב שבועהושפיר שייך מח, נעשה העד כשנים, וליכא כלום נגד העד
  .'משלם

 אינו ,א"ת עכשלא שייך משתמט אינו חייב שבוע' מבואר מדבריו שאם מדאו
 אלא ,ניםשלא הוכחש נחשב כשאחד שהרי עד משום שאין תועלת משבועתו 

והרי  ,משום שלכפירה עצמה יש משקל כמו השבועה כשלא שייך משתמיט
פ " ואע,א מעיד על קרקע אינו נשבע וגם אינו משלם"ט כשע"ומה[הוכחש העד 

לבטל סגי בהכחשה גרידא בלא שבועה בקרקע , א שלא הוכחש חשיב כשנים"שע
  ].א"א במק"ש רע"וכמ, עדותו של העד

שעכשיו שהוקל איסור גזל שוב [א "ז שהקשה כעין הרע"ל' ג סי"בית הלוי ח' ועי
שבזמן ' שאין כוונת תוס ותירץ ,]גם כשלא שייך משתמט' א היא דאו"שבועת ע

ולכן הבירור שהיה מהתורה  ,ל הוקל איסור גזל אלא שהוחמר איסור שבועה"חז
 אלא כיון ,'בהכחשת העד גרידא נשאר גם כעת ואין סיבה לחייבו שבועה מדאו

מן חכמים הוחמר איסור שבועה תיקנו חכמים שבועה מדרבנן כדי שיהיה שבז
  . ובשבועה זו לא אמרינן מתוך,בירור יותר חזק

וכאן שהוא מודה להעד בחוטף ולא הכחישו וליכא ' א"והנה בסיום דבריו כתב רע
משמע ', ל משלם"ש ואי"ושפיר שייך מחו, נעשה העד כשנים, כלום נגד העד

תוך שאינו יכול לישבע  היתה חמורה שבועה כגזילה היה דין משלכן גם אם עדיין

א "רעש להבין למה הוצרך  אמנם י,ז לא יועיל תירוץ הבית הלוי"ולפי, משלם
כבר הוחמר אצל האנשים איסור של ההוא נסכא מעשה הלזה הרי בזמן שהיה 

ש בו " וגם אם היה מכחיש את העד בדבר של,שבועה ולא סגי בהכחשה גרידא
 והרי בסברא זו פתח ,מוטי היה חיוב שבועה ואם אינו יכול לישבע ישלםאישת
ומאידך גיסא יש להבין למה לא היה די לו , א ולא משמע שסבר כבית הלוי"הרע

  .ד"בסברא שאמר בסו
 
 
כלומר מאחר דאין מעיז  ליה  בעי דלודיהל ובכולי"לכן י ה בכוליה"ד' תוס
יהא נאמן במיגו דאי בעי , שבעכ אמת הוא שאין חייב לו יותר ולמה י"א

 ולא כתבו בפשיטות שמזה שהעיז מוכח , למה הוצרכו למיגויש להבין .כופר הכל
  .  שיףם"מהרא ו"מהרש' ועי, שאומר אמת וייפטר משבועה

 ינו יכולאלא יתכן שא, דהא דאין אדם מעיז אינו דבר מוחלט' ובלחם אבירים פי
ס " מוחלטת שאומר אמת כי סוה ראיאבל גם אינו, מ מיגו"להעיז ולכן מספק ל
 ולכן הוצרכו לשני ,כ יש לו מיגו שיכל לכפור הכל" אלא שא,יתכן שיכול להעיז

 שהיה כופר  להעיז הרי יש לו מיגומאלו שיכוליםנ אם הוא "שאז ממ, הטעמים
 .הרי מוכח מכפירתו שאומר אמתלהעיז  ואם אינו יכול ,הכל

ון שמשתמט ולכן אין לו מיגו שיכל לכפור שאין זה העזה כי' לתוס' ותירוץ הגמ
 שיף שדוקא למי שמשתמט יש ם"מהר' ועי[, הכל כיון שאינו מעיז לכפור הכל
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 ].אבל למי שרצונו לגזול אין חילוק בזה, חילוק בין לכפור הכל למקצת
 
כ אם באמת חייב ומה שאינו " וא.ת כופר הכל נמי אשתמוטי קמשתמט"וא

הרי כדי , הוא משום שאינו יכול להעיז, עהשבוהפטר מהכופר הכל כדי ל
 וכאן כדי לא לשלם הכל הוא צריך ,להשתמט מלשלם יכול להעיז ולכפור אף בכל

וממילא , כ יחייבוהו שבועה וכיון שלא ישבע יצטרך לשלם"שאל, לכפור הכל
,  חייב ולכן לא נשביענו שאינוכיון שיכול לכפור הכל ולא כפר ודאי שאומר אמת

 . שיף כאן ובכתובות וגיטיןם"מהר' ועי
 

,  קא משמע לן קל וחומר,אבל העדאת עדים דליכא למימר הכי אימא לא
ש והאי בכוליה בעי דלודי " שמ,'יאר את דברי רבה כשיטת תוסן ב"בחדושי הר

 ולכן ,ומשני שאין אדם מעיז ואין לו מיגו, שלכן יהיה נאמן במיגוהיא הכוונה ליה 
מוכח לכפור הכל  שהרי ממה שהעיז ,ים לא ישבעהיה מקום לומר שבהעדאת עד

יכול לטעון , י העדים"שבמחצה שכפר נמצא שקרן עפ פ" ואע,שאומר אמת
אבל , אינו מעיז לשקרבחזקת שפ שסתם אדם "ו שאע"ל ק"קמ, משטה היה בוש

 מהעזתו שאומר ראיהא ואין "זה כיון שראינו ששיקר במחצה יצא מחזקת סתם בנ
  .י"כ הנמו"וכ, אמת
ד אינו יכול לומר משטה "המודה בפני בייש להבין איך יאמר משטה אני בו והרי ו

י לומר "ד שא"בפני בייש לחלק בין מודה אמנם  ,א"פ' ע סי" כמבואר בשואני בך

והרי גם במודה מצינו  [, בפניהם שיתכן שהוטא כךכופרמשטה אני בך לבין 
' סי ך"ש' עי, טה אני בךד יכול לומר מש"שטענו חטים והודה בשעורין בפני בי

  ]ו"ק נ"א ס"פ
  
אבל העדאת עדים דליכא למימר כל כך משתמיט כיון שכפר  אבל ה"ד' תוס
 מה שלא פירשו ,כיון דחשוד הוא לגזול חשיד נמי אשבועתא אימא ,הכל
ל שלא ניחא להם לומר שעל מה שכפר "א, ן"הרש "כפי שיטתם לעיל וכמ' תוס

י מה שמשמע "ל עפ"אועוד , משטה אני בךמחצה ונמצא שקרן יוכל לטעון 
אלא בצירוף להאמינו שבהוכחה מזה שאינו מעיז לחוד לא סגי לעיל מדבריהם 

 .  וכאן הרי אין לו מיגו לכן אין הכרח שפטור,המיגו
זה שייך לדברי רבה שלא דיבר כלל על סברא לשיטתם אבל עדיין אינו מובן איך 

והרי סוברים , שאינו חשוד אלא משתמיטל " וגם לא מובן הקמ, אממונאשל חשיד
  .א"מהרש'  ועי,שגם כשאינו משתמט אינו חשוד על שבועה

 ' דאשתמוטי קמשתמיטו דלא הוי גזלן בהכי"ל ק"קמ' 'בתוסג "ם כתב של"ומהר
 .ם שיף"מהר'  ועי,]שחשיד אממונא לא חשיד אשבועתא[ו "ל ק"אלא קמ

ל הוא שגם כופר הכל "קמוה[י " מביא את הדברים האלו בשם רשפ"ר' תוסו
 לא אמרינןג דאמרינן לקמן ד"ואע'ש "ז מ"ולפי, אינו חשוד על ממונאמשתמט ו

ם "ש מהר" וכמ, לאביי כשיש סברת משתמטאפילו כוונתם ,'מיגו דחשיד אממונא
 ].שיף
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 לא אמרינןא ד"משבועת ע' ם שיף שהקשה למה לא הוכיחה הגמ"מהר' ועי
נן שמזה שמעיז מוכח כן מוכח שלא אמריו [,אשבועתאאממונא חשיד חשיד ד

 ולא  שדוקא שם שהעד מכחישו יש סברא שמא יודהפ"ר' תוס 'י וע,שאומר אמת
  ]. כנגד העדישבע

  
אבל העדאת עדים דליכא למימר כל כך משתמיט כיון שכפר  אבל ה" ד'תוס
ו דלא "ל ק" קמ, אימא כיון דחשוד הוא לגזול חשוד נמי אשבועתא,הכל

יש ,  דהכופר במלוה כשר לעדות,י דאשתמוטי קא משתמיטהוי גזלן בהכ
ראיות כמה לעיל הביאו '  והרי כבר בתוס,להבין למה הביאו דוקא מהכופר במלוה

  .'מדאו' שחשוד אממונא אינו חשוד אשבועתא אפי
הנידון של חשיד אממונא דלעיל וחשיד אממונא שדנים בו כעת הם ויש לבאר ש

נ אם " כיון שממ,שאין תועלת להשביע מודה במקצתדלעיל הנידון , נידוניםשני 
 ואם משקר הרי גם ,אומר אמת אמנם ישבע גם באמת אבל אין צורך להשביעו

ז הביאו כמה " וע,שקר ואין תועלת משבועתו ולכן נפטרנו בלא שבועהלישבע 
 אבל עדיין יתכן שזה רק כשדנים אם יש תועלת ,ראיות שלא אומרים כך
או שאם  ,ה שיתכן שגם אם ירצה לגנוב לא ישבע לשקרמשבועתו שלזה די במ

' ש תוס"כיון שעדיין לא גנב וכמ[ ,יראה שמשביעים אותו יפרוש גם מהגניבה
כפר בכל משקר שהרי ברור שמשקר שהרי הוא אבל כאן אין הנידון אם , ]לקמן
 הרי גזלן פסול ו,כ אינו ספק גנב אלא ודאי גנב" וא,עדים שחייב לו חמשיםהעידו ו

 כשר לעדות] ובאו עדים שחייב[ז מביאים מהא דהכופר במלוה "וע, לשבועה
  .וטעמא משום דאשתמוטי קמשתמיט וכדמסיק הכא, פ שברור שטען שקר"אע

 שהרי ,לא מובן מה דפריך לקמן מה להצד השוה שכן הוחזק כפרןז "אמנם לפי
  .ו שאינו מוחזק כפרן כיון שמשתמט"הקמכבר למדנו 

  
מ " מ,'לקמן דלא אמרינן מגו דחשיד כו' אף על גב דאמריו אבל ה" ד'תוס

ו "יש להבין היאך הק, ו מפיו ועד אחד"גם התנא אשמעינן דלא אמרינן מק
ו מלמדנו רק שיש "דילמא הק, כששייך משתמטמלמדנו שלא אמרינן מיגו דחשיד 

אבל לעולם אינו יכול לישבע ומתוך שאינו יכול , י עדים"גם עפחיוב שבועה 
לקמן אם בחשוד אמרינן מתוך מעיקר ' תלוי בתירוצי תוסאמנם [, ע משלםלישב
 . ויתבאר לקמן,]הדין

 
ד "ל' סיח "בקצוה. ד כמאה עדים דמי"ופיו אינו מחייבו ממון והא הודאת בע

 ,ד אינה מדין נאמנות אלא מדין התחייבות" שהודאת בע בן לבי"ד הביא מהר"סק
מודה כ למה "ועוד הקשה שא, ם עדיפיכ עדיין לענין נאמנות עדי"והקשה שא

הלוואה אלא הוי הוהרי מה שחייב את המקצת אינו מחמת במקצת חייב שבועה 
ולכאורה היה מקום לומר שדוקא כשמודה מעצמו מהני מדין , כמתנה גרידא

 ,ד שחייב"יש מיאמר איני יודע אם אפילו אז  אבל כשהלה תובעו ש,התחייבות
ודאתו אלא מצד תביעתו של הלה שהתבררה ש כשמודה שחייב לא מצד ה"כ
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לד

 .'ו' סיי "קה' ועי, כנכונה
 

הודאת בעל דין כמאה עדים מבואר בתוספתא , ד כמאה עדים דמי"הודאת בע
 שהפה , אבל אם הודה מפי עצמו יכול לחזור בו,אימתי בזמן שטענו והודה
וך תנ אם מיירי "ויש להבין ממ, ש"ף וברא"ד ברי"והו, שאסר הוא הפה שהתיר

 ואם אחר ,אינו יכול לחזור בו גם בלא הפה שאסרוהודה  למה כשטענו כדי דיבור
לא  שאסר השגם הפ' ד דעת תוס"ד איך מועיל הפה שאסר הרי לאחר כ"כ

  .יועילי שמהני הפה שאסר למפרע למה כשטענו לא " ולרש, למפרעאמרינן
 ,טה אני בךד אבל כשלא טענו יכול לומר מש"ויש לבאר שלעולם מיירי לאחר כ

ועמד בהודאתו לא נגמרה ההודאה י הודאתו "ז שלא תבעו לשלם עפ"נמצא כ
 וממילא גם כשאומר אמנם התכוונתי ,ויכול לומר לא התכוונתי כלל להודות
פ שאינו טוען משטה הייתי בך "אע ,להודות אבל חוזרני מדברי ושקר אמרתי

פה שאסר הוא הפה נאמן שהמ " מ,שלכן היה מקום לומר שלא נקבל את דבריו
סעיף  א"פ' ע סי"שו' ועי,  והרי יכול היה לומר כלל לא התכוונתי להודות,שהתיר

, בין שהודה מעצמו בין שתבעו אחר והודה, ד של שלשה"הודה בפני ב כב
  . שםח"וקצוהך "ש' ועי, אינו יכול לחזור אלא תוך כדי דבור

  
כ קשה איך "וא, םמשמע מהלשון ששקול כמות. ד כמאה עדים דמי"הודאת בע

ת  וכוונ,א שלעולם עדיף ממאה עדים"ריטב' ועי, אפשר לחייבו כשמכחישים אותו

ד הקשה כיון שהודאת "ל' סיבח "וקצוה, כמאה עדים שאין להם הכחשה' הגמ
ל שזה "ולמהריב[, ל שנאמן יותר מעדים"מנ, ד יליף מאשר יאמר כי הוא זה"בע

  ].ניחא, דין של התחייבות
ז בטלה עדות שניהם שהרי עדים פסולים אינם "ים המכחישים זאויש לבאר שעד

שהרי לגביו  אבל כשיש הכחשה בין פיו לעדים הרי עדות העדים בטלה ,נאמנים
 אבל עדותו לא בטלה שהרי האמינה , על פיו ואומר שהם עדי שקרהם מוכחשים

ר ביאואו ראיתי  ששמעתי כמדומה[,  פסול ואפילו שקרןאפילוהתורה על עצמו 
  .]זה
 

 אם אינו שהרי גם עדים מחייבין אותו קרבן, וקשה. מה לפיו שכן מחייבו קרבן
מ בשם "שיט'  ועי, כנגד עדיםאפילושפיו מחייבו קרבן '  ולכן פירשו תוס,מכחישן
אם תאמר כשהעדים מכחישין אותו היאך יסמכו הכהנים על ו ' שהקשהפ"ר' תוס

ש לומר כיון דאדם נאמן על עצמו יותר  וי,פיו להקריב קרבן הא הוי חולין בעזרה
 נוסחא אחרינא אם בא ,ממאה עדים אם באו הכהנים להקריבו אין מוחין בידם

  .'להקריבו אין הכהנים מוחין בידו
א "וגם לנ ,שיעשו איסור על פיוויש להבין היכן מצינו שאדם נאמן כלפי אחרים 

 לו נניחה איסור איך  שעוש יודעיםשאנחנוכיון  שרק אין מוחין בידו יש להבין
  .א"חזו' ועי, להקריב חולין בעזרה ולאוכלן

נ אם נאמן גם "יש להבין ממ', אם באו הכהנים להקריבו אין מוחין בידם'ש "ובמ
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לה

 ואם לא הרי אסור להם להקריב ,כ צריכים להקריב לכתחילה"לגבי אחרים א
האמת אתו אין שאם נראה לכהנים שויתכן שתלוי לפי הענין , ומהו לשון אין מוחין
 אבל אם נראה להם שהעדים אומרים אמת מסתבר שאין ,מוחין בהם מלהקריב

   .רשאים להקריב
דלנוסחא , וחילוק הנוסחאות בזה'פ "ר' תוסעל דברי ח "א י"ע כ"קוה' ועי

וכיון , היינו דלגבי עצמו צריכין כל העולם להאמינו, הראשונה הא דנאמן על עצמו
הוא , ולנוסח אחר. ממילא אינו חולין בעזרה, ב בקרבןשאנו מאמינין לו שהוא חיי

אבל כל העולם אין מאמינין , נאמן על עצמו כמו באומרת ברי לי במקום תרי ותרי
כיון , ואף דאם הוא בעצמו מקריב אין צריכין להפרישו. לו גם לגבי חיוב עצמו
 אבל, דחיוב הפרשה הוא רק בתולדה מהאיסור שלו, דלגבי עצמו מיהת נאמן

 .'אנחנו אין רשאין להקריב בשבילו
כ עדיף מעדים " ואעפ,א כתב שאם עדים מכחישין אותו אינו נאמן"אמנם הרשב

,  שאז נחשב שהוא חייב את עצמו,כ הודה או שתק"שהם אינם מחייבים אותו אא
,  אם נחשב שחיובו הוא מחמתם אין זה משום כח שני עדים שיש להםאפילוו

ס לא מצינו שיש לו עדיפות עליהם שהרי "סו, להביןויש . [א נאמן"שהרי גם ע
  ].א"גם מה שהוא נאמן יתכן שהוא מדין ע

  
לאידך לישנא דמפרש טעמייהו דרבנן דמתרץ דיבוריה ואמר  מה ה" ד'תוס

דלא אכלתי שוגג אלא מזיד ומיירי דכשאמר לא אכלתי לא בדקנו אותו 

שיבי עדים מפיו כ ח" א, אבל להכחיש העדים אינו נאמן,היאך היה דעתו
 מכחישן והוא לא מחייב עצמו קרבן אם היו אפילושכן חייבוהו קרבן 

לכאורה נחלקו שני הלשונות אם ,  ואתי רבי חייא אפילו כרבנן,מכחישין אותו
ע "ל שגם נחלקו אם יכול לחייב א" אבל מנ,עדים יכולים לחייבו כשמכחישן

ר "שו,  דומיא דממון,צמונאמן לחייב את עע " דילמא לכ,כשהם מכחישים אותו
 .במעייני החכמה שדן בזה

 
' והקשו תוס, י משמע שנאמן מטעם מיגו"מרש. מה אם ירצה לומר מזיד הייתי

 מאמין שאינוי המיגו נאמן "ר שע"שיעורי הגרש' ועי. דהוי מיגו במקום עדים
 . דאין כאן הודע אליו,וכיון שאינו מאמין פטור מקרבן אף אם אכל בשוגג, להם

 
וזאת הסוגיא סוברת כלישנא דפרק אמרו לו דמפרש טעמייהו  מה ה"ד' וסת

 משום ,דרבנן דלקמן דאמרו לו אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי דפטור
ואינו שייך [, ע מה מקור הדין הזה" יל.דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש

 לכאורה ומשמע ,]ת עצמו וכאן פוטר את עצמולכי הוא זה ששם בא לחייב א
 ,אבל מה ששייך לעצמו נאמן הוא, ש דין עדות אלא במה שנוגע לאחרים"דל

 ולא דמי לאומר לא אכלתי חלב ,ד לא מוטל להפרישו מאיסור"וממילא אף על הב
דדיני עונשים , ד מלקין אותו"שודאי בי, שמעידין שאכל במזיד והתראהנגד עדים 

 להניח תפילין ואמר כבר ז אמרו לו"ולפי. [ד ואין לו נאמנות בהם"הם מדיני בי
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לו

  ].ד"פ שיש עדים שלא הניח לא יכפוהו בי" אע,הנחתי
 

א " אין סברת ההולכאורה .אשם היינו קרבן, אלא מה לפיו שכן מחייבו אשם
שבאשם יש תנאי של ' תוסש "מאבל לפי , מ בין קרבן לאשם"מאי נפ, מובנת

וכן ,  חיוב של עדיםמובן שלא שייך בזה ,הוא המחייבו בקרבן אשםרק  ו'ווהתווד'
  . א" את סברת ההוהראשונים וביאר

והא לא דמי כלל לאכילת חלב 'ן "ש הרמב"אינו מובן וכמ' תירוץ הגמ, ואדרבה
אבל אשם אין , ב דמשעת אכילה נתחייב ועדים גילוי מילתא הוא דקעבדי"וכיו

ו שלו עושה עדים "מ ק"לר'ן " וכתב הרמב',חיובו כלל אלא משעת הודאה שלו
ו לעדים ודלא "ק,  כוונתו שאם הודאתו עושה חיובלכאורה ו',מ"תר מהודאה בכיו

  .'ש תוס"וכמ, ק"כסוגיא דב
השיב ', אלא מה לפיו שכן מחייבו אשם'אמאי כששאל כ "אאמנם יש להבין 

', אלא מה לפיו שכן מחייבו חומש' ורק כששאל, 'אשם היינו קרבן'בקצרה 
י חייא כרבי מאיר סבירא ליה כי היכי הא לא קשיא רב' הוצרך להאריך ולומר

והרי גם אשם לא ', דמחייב ליה קרבן מקל וחומר מחייב ליה חומש מקל וחומר
  .ו גם אם לא היה מכחיש את העדים"היה מתחייב לולי הק

 וש והתוד" כיון שאפשר לומר שמ,כ"א שמאשם לא קשה כ"חדושי הריטב' ועי
 והוצרך ,וב קשה מקרא דוהתוד אבל כששאל מחומש שו,נאמר רק לענין חומש
 ו וקרא דוהתוד,ו אמרינן שעדים מחייבים אותו גם בחומש"לומר שכיון שיש ק

 ואף על פי שיש עדים ,איצטריך לחייבו על פיו אף על פי שכבר נשבע להפטר'
  .' אפילו הכי מביא אשם וחומש וכל שכן קרן,שאומרים שהוא פטור

  
מר מזיד הייתי הא אין אדם משים ואם תאמר והיאך נאמן לו  מהה" ד'תוס

ל דאין " וי,ק דסנהדרין גבי פלוני רבעני לרצוני" כדאמר בפ,עצמו רשע
, נאמן לפסול עצמו אבל הכא עושה תשובה ואינו רוצה להביא חולין לעזרה

ש "הרא' תוס'  ועי,עשים עצמו רשמבואר שאם כוונתו לטובה נאמן אף כשמ
 ולא אמרינן אין אדם משים ,שטר אמנה זהט דהא דמלוה נאמן לומר "דף י' בכתו

מלוה הוא מפסיד לעצמו 'משום ד ,אמרי שטר אמנה זהדעצמו רשע כמו גבי עדים 
ט "ומסתבר שמה', ולא הוי רשע כיון שבא לעשות תשובה ולהפסיד ממון לעצמו

  .שהרי בא לעשות תשובהנאמן לומר גנבתי ולחייב עצמו בקרן ניחא גם מה ש
 הוא מכיון משלם קרןהאומר גנבתי מה שכתב ש' ת דף גא במכו"אמנם הריטב

  .י גניבה"אבל לא שהחיוב בא עלחבירו  ומאמינים לו רק שחייב דפלגינן דיבוריה
  
 , דלרבי מאיר עדים מחייבין אותו אשם,אשם היינו קרבן אשם ה" ד'תוס

שומרין תנן היכן שורי נגנב משביעך אני ואמר אמן ' דד' תימה דבמתני
 הודה מעצמו משלם קרן וחומש ,ידים אותו שאכלו משלם כפלוהעדים מע

 וכן תנן בפרק הגוזל קמא , אבל על פי עדים אין משלם חומש ואשם,ואשם
 כשהעדים מעידים נידון הגמרא שם אמאי, מ''ומוקי לה בפרק הגוזל קמא כר
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לז

 שאין כאן כגון שאכלו נבילה ומשני, ה"אותו שאכלו משלם רק כפל ולא דו
מ "ל כר"בואר שם שמה שלא העמיד כשאכלו טריפה משום דסומ, וטבחו

ל דסוגיא ''וי, מ" הרי דמוקים לה כר,ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה
מ '' לא יעמיד ההיא משנה כר,דהכא דלרבי מאיר עדים מחייבין אותו אשם
 ,כלומר גם כשאכלו טריפה ,אלא כדבעי לאוקמה התם כשאכלו טריפה

  .אבל גם באכלו נבילה שמה שחיטה דשחיטה שאינה ראויה לא
 משום דגבי ,וההיא סוגיא דהתם דסבר דלרבי מאיר עדים לא מחייבי אשם

ל דהיינו טעמא "כ צ" אבל ע,טעם זה לא מוזכר בגמרא שם ,ואשם כתיב והתוד
ע דגבי טומאת "וצש שהקשה "רש' ועי, פ עדים"מ שאינו חייב אשם ע"דמודה ר

  .ע"ש וצ"מ בכריתות בברייתא ע"ם רכ והתודה ופליג ש"מקדש כתיב ג
ואף על גב דבכריתות גבי טומאת מקדש 'ש שכבר הקשה כן וכתב "הרא' תוס' ועי

ל דשאני התם דכתיב "י, מאיר דחייב אף על גב דכתיב והתודה' וקדשיו קאמר ר
  .'י אחרים שהודיעוהו"ע'  דמשמע היאך שידע אפי,בתחילת הפרשה והוא ידע
 ויליף במה הצד מפיו ועד אחד ,אשם היינו קרבןלא סבר כסוגיא דהכא ד

  . דמה לפיו שכן מחייבו אשם,אבל מפיו לבד לא ,כדמסיק הכא
  

ח על " גם מכאן הקשה קצוה,אלא מה לפיו שכן אינו בהכחשה ובהזמה
ש כלל " שבזה ל,ד היא מדין התחייבות"הודאת בעסובר ש שן לבב י"המהר

 וכן הקשה עליו מעיקר ,משל עדיםשנאמנותו יותר מוכח ולא , הכחשה והזמה

 אלא אם , שודאי אינו חייב שבועה אם נותן לו מתנה,מודה במקצתחיוב שבועה ב
  לקמן גבי הילך שכתבא"ריטב' אמנם עי, מודה בחוב והרי אינו נאמן שחייב

 'רייתאפ שאיני חייב לך והוי כעין דאו"וכאומר לחברי הריני נותן לך מחצה אע'
  .ג" כה במקצתדהמשמע שיש דין מו

שהרי מצינו , ל מצינו לכאורה דוגמתו בראשונים"י ב"ובעיקר דברי המהר
בחידושי ו ,אין אדם משים עצמו רשע וקשה הרי , חייב לשלםשגזלשהמודה 

ט שמתחייב באומרו גזלתי משום פלגינן דיבוריה "כתב דה' א במכות דף ג"ריטבה
  .ושהרי יוצא מדבריו שהוא מודה שיש ממון לחברו ביד

ל שזו התחייבות חדשה אלא הודאה יש כאן שממון "ז כמהריב"אמנם עדיין אי
כ האומר לחבירו "ע שא"א יל"וגם בדברי הריטב, חבירו בידו אבל לא בגזילה

גזלת ממני מנה והלה מודה שגזל חמישים נאמר שאין כאן שבועת מודה במקצת 
לחבירו חמישים שהרי הודאתו שגזל חמישים כלל אינה מתקבלת ורק נאמן שיש 

והוי כטוענו מנה גזלת ממני והלה מודה לו שחמשים הפקיד בידו או הלוהו בידו 
ואפילו 'ח "ן לקמן דף צ"חדושי הר' אמנם עי, והוי כטענו חיטין והודה לו בשעורין
 הלויתיך והלה אומר אין מנה שלך הוא ולא זהבמלוה ופקדון כגון שזה טוענו מנה 

', ג ודאי הודאה גמורה היא" דבכה,וא שהפקדת בידיהלוית לי אלא של פקדון ה
  .והתבאר שם באריכות

  
ד וחזר בו "מהא שמעינן דמי שהודה בבן "כתב הר, מה לפיו שאינו בהכחשה
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ג " דוודאי הכא בכה, כדבריו אין משגיחין בוןשהעדים מעידיי " אעפ,ואמר נזכרתי
והיינו ', וכו ליה יהיב  מתנה הוא דקא,עסקינן דאי בעומד בדבורו מאי אלומי דפיו

יש נוחלין המוציא שטר חוב על חבירו מלוה אומר לא נפרעתי כלום ' בפ' דאמרי
 כלומר ,שפרעו כולה נשבע וגובה מחצה' ולוה אומר פרעתי מחצה והעדים מעידי

 שכיון שהודה בתחילה שלא פרע אלא מחצה אינו ,חזר לומר כדברי העדים' אפי
' ז מהל"ל בפ"ם ז"אבל הרמב, 'וכומסייעים אותו ' יכול לחזור בו אפילו העדי

כ אמר נזכרתי "ד שהוא חייב לפלוני מנה ואח"טוען ונטען כתב שמי שהודה בב
על פיהם ' שפרעתי לו חובו שהודיתי לו והרי עדים הרי זה עדות מועלת ועושי

  .'ע"שהרי לא הכחיש עדותם ואינו כאומר לא לויתי מעולם ודברי תימא הם וצ
ם אלא כשאומר נזכרתי שפרעתי שבזה אינו " לא נאמרו דברי הרמבולכאורה

  שכתבי"ר בנמו"שו, שלא לויתיסותר את דבריו הראשונים ולא כשאומר נזכרתי 
שלא לויתי אחר שהודה שהוא חייב גרע טפי מפרעתי לפי שהוא מכחיש לגמרי '

', ע אבל פרעתי אינו הכחשה למה שטוען שהיה חייב אלא שנזכר שפר,מה שטען
  .כ חזר בו לפני שבאו העדים"מ אינו נאמן אא"ש שמ"עי
 

 א" ע'דף ד
תאמר בעדים שעל מה שכפר הוא  ,א שכן על מה שמעיד הוא נשבע"מה לע
מה שעל מה  שי"מה שמשמע מרשלפי , א"הקשה הריטב. פיו יוכיח ,נשבע

איך מועיל ללמוד ממנו במה , פירכא אלא כעין דיושהוא מעיד הוא נשבע אינו 

 וגורס מה ,א" של עא יוכיח הכוונה לגלגול שבועה"ש ע" ולכן מפרש שמ,צדה
 ששבועה גוררת ומשמע[ ,ז אמר פיו יוכיח" וע,א שכן שבועה גוררת שבועה"לע

  . ן"א והר"ן הרשב"פ הרמב"וכ, ]פירכאבגדר שבועה הוא 
ולכאורה הלימוד הוא מגלגול שבועה שכמו ששבועה גוררת שבועה כך חיוב 

אמנם , מ מכח מה בא גלגול שבועה זה"ואין נפ, י עדים יגרור שבועה"ממון עפ
 ויש להבין למה ,א"א משמע שהלימוד דוקא מגלגול שבועה של ע"מלשון הריטב
  .דוקא ממנו

א אבל "שכנראה ניחא לו שלומדים מגלגול של ע' ה' ר סי"ר בחדושי הגרש"שו
המחייבו בשבועה הקשה שאין הגלגול מתייחס כלל לעדותו של העד ולא הוא 

א על "א כמה דברים ויש ע"ש שכאשר טען בב"עי [,אלא השבועה היא המגלגלת
  .]א"אחד מהם נחשב הכל כטענה אחת ונשבע על הכל שבועת ע

עוד יש להבין כיון שבאנו ללמוד שכמו ששבועה גוררת שבועה כך חיוב ממון 
גופא באנו  הרי זה ,כ מה הדחיה שכן שבועה גוררת שבועה" א,יגרור שבועה

ז פירכא אלא שכלל לא שייך ללמוד "ואם אי, ללמוד שגם ממון יגרור שבועה
י הצד השוה אפשר ללמוד "כ איך ע" א,ממנו כיון שזה ענין אחר מחיוב ממון

 של ש שכן שבועה גוררת שבועה היא פירכא שכיון שהחיוב"י שמ"פנ' ועי, ממנו
 .לכן הוא חמור יותרי שבועה "בא עגלגול שבועה 

  
תאמר בעדים שעל מה שכפר , א שכן על מה שהוא מעיד הוא נשבע"מה לע
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מה , כלומר היכי ילפת שבועה דשנים משבועה דעד אחד'י "פרש ,הוא נשבע
תאמר בשבועה דעדים , לעד אחד שכן על מה שהעד מעיד הוא נשבע להכחישו
לא ועל כפירתו הוא נשבע ו, שאינו נשבע על מה שהעידו אלא על מה שלא העידו

מלשון הגמרא משמע שאינו אלא פירכא  ',ומנין לך להחמיר כל כך, אהעדאתן
א מחייבו שבועה על "ד ללמוד ממה שע"לכאורה אינו מובן כלל איך סבעלמא ו
  .ששני עדים יחייבוהו שבועה על מה שלא העידו, מה שהעיד

יש לבאר שלעולם אין השבועה על עדות העד ולא על עדות העדים אלא על ו
אלא שצריך שיהיו רגלים , 'שעל ידי טענה וכפירה הן באין'ש "וכמ,  התובעטענת

י מה "וזה נעשה ע, שיש טענה חשובה' ש תוס" וכמ,לדבר שיש מקום לתביעה
מ מחשיב את טענת "א אינו נאמן בממון אבל מ"פ שע"ואע, א מעיד כדבריו"שע

עליו הוא א עושה ריעותא בממון ש"ס הע"מ דוחה הגמרא שסו"אלא שמ, התובע
ומסקנת הגמרא , ל שעדים יחייבו שבועה על מה שלא העידו"מחייב שבועה ומנ
א שמעיד על מה שמחייב שבועה אבל "א שאמנם יש חומרא בע"דילפינן מפיו וע

 וכן את החומרא שיש בפיו שאינו בהכחשה והזמה ,חומרא זו לא מצינו כלל בפיו
 באין כלומר שהחיוב על מה י טענה וכפירה הן" הצד השוה שבהן שע,א"אין בע

א מעיד כמותו "י שע"י שהוא מודה במקצת או ע"שיש טענה חשובה וזה יש או ע
  .אף אני אביא עדים שיש טענה חשובה שהרי עדים מעידים כמותו במקצת

א ודחי מה לגלגול שבועה שכן שבועה "ש רב פפא אתי מגלגול שבועה דע"ובמ
ה אלא על מה שהעיד והשבועה גוררת עד לא חייבו שבועי " פרש,גוררת שבועה

גם במה שמתגלגל על שבועה סבר שהעד הוא המחייבו שרב פפא משמע , שבועה
 והביאור בזה יתכן שסבר לומר שכיון שהעד מעיד שלא כדבריו בדבר אחד ,פיו

,  ומחייבו שבועה על כל כפירותיו,ממילא עושה ריעותא בכל טענותיו האחרות
ד "ע שמי שחייב שבועה בבי" אלא זו הלכה בפנ,ז שייך כלל לעד"ודחי שאי

ש כלל ללמוד מזה שעדים יחייבוהו " וממילא ל,אפשר לגלגל עליו עוד שבועות
 וכמו שלא נלמד ממה שיש שבועת ,שבועה במה שהעידו על מקצת הממון

 נדחו לגמרי וחוזרת הגמרא ללמוד מהודאת פיו ב פפאומשמע שדברי ר, השומרים
  .א גרידא"ושבועת ע

 וכגירסא שלפנינו ,י"עד כאן מהלך הסוגיא לפי מה שאפשר לומר בדעת רש
  .א ולא מגלגול שבועה"שהצד השוה הוא מפיו וע

א שכן על שמעיד הוא נשבע אינו סתם "ש מה לע"א כתב שמ"אמנם הריטב
ש כלל ללמוד ממנו חיוב שבועה על מה שלא "של, פירכא אלא הוא כעין דיו
ומנין לך להחמיר כל 'י שכתב " ודייק כך גם מלשון רש,העיד שלא מצינו בו עצמו

א ושוב אינו מועיל גם לצד "א שזו דחיה מוחלטת ללימוד מע"ונוקט הריטב', כך
פ לא נדחו לגמרי אלא שיש "א שדברי ר"ומאידך גיסא נוקט הריטב, השוה

, עליהם פירכא שכן שבועה גוררת שבועה אבל בהצד השוה מהם אפשר ללמוד
א ופריך מה "א גרידא אלא גלגול שבועה דע"וכיח אין הכונה עא י"ש ע"ומ

  .א שכך שבועה גוררת שבועה פיו יוכיח"לגלגול שבועה דע
א להוכיח כיון שלא העד "ולכאורה אינו מובן הרי כבר דחינו שמגלגול שבועה א
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א "כ מה ענין ע" ואם באת ללמוד מגלגול שבועה גרידא א,מחייבו אלא השבועה
 שכמו ששבועה מחייבת שבועה ,מילף מכל גלגול שבועה שבתורהל ל"הו, לכאן

כ לא מובן הדחיה שכן שבועה גוררת שבועה " וגם א,כך עדים יחייבו שבועה
 ,והרי זה גופא באנו ללמוד שכמו ששבועה מחייבת שבועה כך עדים יחיבו שבועה

  .א ללמוד עדים משבועה"ודוחק לומר ששבועה חמורה יותר מעדים ולכן א
ית הגמרא לעיל מה לגלגול יי שדח"א אינו מפרש כרש" יש לבאר שהריטבאלא

שבועה שכן שבועה גוררת שבועה היא שאין העד מחייב אלא השבועה היא 
אלא לעולם ,  בהצד השוהמשניהםכ לא היה שייך כלל ללמוד " שא,הגוררת

נשאר בסברא הראשונה שהעד שחייבו שבועה על מה שהעיד גורם לו להשבע 
 וכמו שהתבאר שעדותו של העד עושה , הטענות שיש לתובע עליועל שאר

 וכעין רגלים לדבר שמצינו שיש עליו הכחשה ,ריעותא מסוימת גם בשאר טענותיו
 ומזה שפיר יש , ולכן מחייבו שבועה גם על מה שלא העיד,באחת מטענותיו

  .ללמוד שגם מה שהעידו העדים כנגדו בממון יחייבו שבועה על מה שלא העידו
 שאמנם העד גורם גם לחיוב היאודחיית הגמרא שכן שבועה גוררת שבועה 

 ,אלא במקום שיש כבר חיוב שבועהזאת  אבל לא מצינו ,השבועה המגולגלת
ז אמר פיו יוכיח שחיוב " וע,שיש רק חיוב ממוןחיוב שבועה בשני עדים ל "ומנ

ן אינו  ואם משום שחיוב ממון שלו ברור יותר שכ,ממון שלו גורר שבועה
  .א יוכיח" ע,בהכחשה

 ,א מדבריו"י אינו עולה עם מה שמדייק הריטב"והנה כל מה שהתבאר בדעת רש

 אלא כעין דיו ,א שכן על מה שמעיד הוא נשבע אינו פירכא"שהשאלה מה לע
  .ש ללמוד כלל ממנו גם בהצד השוה"ששוב ל

יך מועיל א יש לבאר ,י בתחילת דבריו"ויתכן שגם אם אמנם זו היתה כוונת רש
דבתחילה סברה הגמרא שהעד הוא המחייב את , הלימוד ממנו בהצד השוה

 אבל כשאומר הצד ,ד ודיויז מקשה שאינו מחייב אלא על מה שמע" וע,השבועה
שעל ידי טענה וכפירה הן באין  הצד השוה שבהןהשוה הרי אומר דבר חדש והוא 

כלומר לא , ן ונשבע אף אני אביא עדים שעל ידי טענה וכפירה הם באי,ונשבע
העד מחייב ולא ההודאה מחייבת ולא באנו ללמוד שעדים יחייבו אלא הטענה 

 ,י שמודה במקצת" וזה יש ע,והכפירה הם המחייבים ובלבד שתהא טענה חשובה
  .י שני עדים שמעידים במקצת הממון" וזה יש גם ע,א שמעיד כנגדו"י ע"וכן ע

***  
 
 לפי שלא ,העד כשמוזם זהו גריעותאדמה שאינו משלם  עד אחד ה"ד' תוס

שאין הנתבע יכול לישבע במקום  שהרי להביןיש  .היה כח בעדותו לחייב ממון
  . על פי העדממון  נמצא התחייב ,הדין שמשלם
א אלא "ג יהיה דין הזמה בע"ה שמשמע שאמנם כה"ח סק"ל' בסיח "וכתב קצוה

שהחיוב וקט כאן הובא במלח "י'  סיז"א אהע"חזו' ועי. שליבו מהסס בזה
  . פי העד על]רק [אינותשלומין 
מיגו לאפטורי משבועת מה ש ש]י לעיל"הובא בנמו[ן בשבועות "ש הר"ולפי מ
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כשני עדים העד חשוב להכחישו ז שלא נשבע "כיון שכ הוא מא אמרינןא ל"ע
  . ט"ח סק"קצוה' ועי, חייב את הממוןא הוא המ"מבואר שהע, מ מיגו נגד עדים"ול

א מחייב ממון ויתכן גם שבמקרה כזה יהיה "שאמנם מצינו לפעמים שעויש לבאר 
א המחייב "א המחייב ממון אלא מע" אבל הרי לא באנו ללמוד מע,בו דין הזמה

 . ובו לא שייכת תורת הזמה,שבועה
 

 משמע שבלא טענה אין .י טענה וכפירה הן באין"הצד השוה שבהן שע
 במקום אפילוא מחייבו "שע, פני מה"ד' תוס ודלא כמו שמשמע מ,א"שבועת ע

א " שבועת עשיש חיובבשבועות ף "וקשה מכאן על הרי. שאינו תובעו כלום
שלפי גירסתו דאתיא ] 'בשבועות דף מ[ן "וכתב הרמב.  בטענת שמאאפילו

ש "וכמ[שבגלגול שבועה אינו חייב בטענת שמא , א ניחא"עדמגלגול שבועה 
 .טענה היינו תביעה וזה שייך גם בשמאן ש"עוד כתב הרמב]. ח"צדף לקמן ' תוס
' תוסכ מה הקשו "ויש להבין א. כשמודה מקצת נראה דמשקר הצד ה"ד' תוס

ל שחייב כיון שאין בו סברא "אדרבא מנ, ל שכופר הכל פטור"ה מפני מנ"דלעיל 
ודה כ דוקא במ"א משמע שזה כונתם בתירוצם דגזה" ומהריטב,שנראה משקר

 . שיש רגלים לדברבמקצת
כ "א, ת הראשונים שהלימוד מגלגול שבועהוח שדן לשיט"ל' ג סי"בית הלוי ח' עי

 .מ בעדים כמו שאינו בגלגול שבועה"לא יהיה דין מתוך שאיל
 

ם למה לא הקשה " הקשה המהר,מה להצד השוה שבהן שכן לא הוחזק כפרן
 דהוה מצי' ותי , איך בא לחייבו שבועה והרי הוחזק כפרן,כן על דברי רבי חייא

 דחשוד אממונא לא חשיד ,ג דהוחזק כפרן אינו פסול לשבועה"לשנויי דאע
מ " מ,'ו פריך שפיר מה להצד השוה שבהן כו" אבל אק,אשבועה כדאיתא לקמן

 ,פירכא היא על הצד השוה שאינו דומה לפיו ועד אחד שכן לא הוחזקו כפרנים
   .שתמה עליומה ר "בשיעורי הגרש' ועי
אבל העדאת עדים דליכא 'לעיל ' רש כן את דברי הגמ שאמנם פיפ"ר' תוס' ועי

 ,'א לעיל שהביא כן בשם תוס"ריטב'  ועי,כיון שהוחזק כפרןהכונה , 'למימר הכי
לעיל משמע שפירשו כך שהשאלה מצד הוחזק כפרן ולא ' ובאמת מלשון תוס

ו דלא הוי גזלן בהכי דאשתמוטי קא משתמיט "ל ק"קמ'שהרי כתבו , סתם חשוד
 משמע שהנידון מצד גזלן ידוע ולא סתם חשוד ',מלוה כשר לעדותדהכופר ב

  .שהנידון מצד שאין תועלת בשבועתו
ו הוא משום "כ אינו מובן אחר שהקדים שכל מה שהוצרך רבי חייא לק"אמנם א

איך חוזר , ו מלמדנו שלא אמרינן דהוי גזלן כיון שמשתמט" והק,שהוחזק כפרן
 תאמר בעדים שכן הוחזק , הוחזק כפרןמה להצד השוה שבהן שכן לא'ומקשה 
שלא אמרינן ] ולמסקנא הצד השוה[ו "והרי זה גופא מה שבא ללמדנו הק ',כפרן

   .דהוי גזלן כיון שמשתמט
פ שהוחזק " יש להבין שהרי כל מה שאמר רבי חייא שבעדים יש שבועה אעעוד

 ו" מהק ואם,שלא הוחזק כפרןו " ומניין לרב חסדא בלא הק,ו"כפרן הוא מכח הק
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שב את השאלה על רבי חייא מדברי יאיך מיכ "א ,לרב חסדאידוע של רבי חייא 
לחם אבירים שתמה בזה ונשאר '  עי,י דברי רבי חייא"רב חסדא שנאמרו עפ

  . ע"בצ
א להשביעו כיון שהוחזק "ז פירכא אלא שאלה שא"שאיפירש א "הריטבבחדושי ו

 שעד עכשיו לפירוש הראשוניםא וזה ניח , וכיון שאינו יכול לישבע ישלם,כפרן
 אלא שיהיה נאמן ,כלל לא היה נידון מצד שבעדים הוחזק כפרן או שנחשב חשוד

  ,  שזו היתה השאלה גם לעילמשמעהרי ' תוסמ אבל ,כיון שהעיז
 

 והאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא הכופר ,ובעדים מי הוחזק כפרן
רה מה שהביא מהכופר בפקדון לכאו, במלוה כשר לעדות בפיקדון פסול לעדות

אלא  , שעיקר מה שבא לומר הוא שהכופר במלוה כשר,שפסול הוא שלא לצורך
, אמנם יש לבאר שהוצרך לכל המימרא, אגב גררא הביא גם את סיום דבריו

כיון שהחשוד על ממון אינו הוא מר במלוה כשר פשהיה מקום לומר שמה שכו
ושפיר איכא פירכא על הצד  ,קת גזלן אבל לעולם הוא בחז,חשוד לעדות ושבועה

כ שמה שכופר במלוה "וע ,ז מביא את הסיום שכופר בפקדון פסול"וע, השוה
  .לא כלל לא הוחזק כפרןיכשר הוא משום שמשתמט וממ

  
 ,מה להצד השוה שבהן שכן לא הוחזק כפרן תאמר בעדים שכן הוחזק כפרן

 הכופר ,רב חסדא והאמר רב אידי בר אבין אמר ,ובעדים מי הוחזק כפרן

ה אם בפקדון "ש והרמ" ונחלקו הרא,במלוה כשר לעדות בפיקדון פסול לעדות
 ,כאשר העדים מעידים שחייב מחצה' שהוחזק כפרן יש גם חיוב שבועה מדאו

א ללמדו " או שאז אין כלל חיוב כיון שא,] ונוטלוכיון שחשוד שכנגדו נשבע[
לה אם הוחזק כפרן הוא פירכא ש שתולה את זה בשא"הרא' בתוס' עי. בצד השוה
א שלכן " אבל לא כריטב,א להשביעו"ש שהוא סברא שא" ודעת הרא,או סברא

  .לכן נאמר שאין שבועהשישלם אלא 
פקדון בל שבמלוה שאין פירכא ילפינן ו"כ א"וביאור הדברים שאם זה פירכא א

שכיון שהוחזק כפרן אין תועלת  אבל אם הוא סברא ,שיש פירכא לא ילפינן
 ולא מסתבר שיש חיוב שבועה רק כדי שכנגדו ישבע או שיהיה דין ,שבועתומ

וממילא כיון שלענין מלוה שייך לחייב שבועה , מתוך שאינו יכול לישבע משלם
ובמלוה  , שוב אמרינן שבכל העדאת עדים יש שבועה,ממש שהרי לא הוחזק כפרן

 .או שנאמר מתוך שכנגדו ישבע  לישבעאינו יכולובפקדון שיכול לישבע ישבע ש
 
משמע שאם כבר הוציאם . והילך לא הוצאתים והן שלך בכל מקום שהםי "רש

וגם משמע שאם לא הוציאם , ד"פ שנותן לו מעות אחרים בבי"לא חשיב הילך אע
הוי ד "שאם נותנם בבי, א חולק בתרתי"והריטב.  בביתוהמעותחשיב הילך גם אם 

לא עדיין  גם כשא חשיב הילך לואם הם בביתו, מעות אחריםנותן  גם בהילך
ג מהני גם כשהם בביתו "ומשמע שבפקדון כה[,  דמלוה להוצאה ניתנה,הוציאם

דבמלוה כל זמן שהן בידו והוא מזומן לתת לתובע 'ן "כ הר"וכ, ד"ודלא כראב
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דכמי שנתנם לו ' ל הילך ופטור בין שהם אותם המעות בעצמם או מעות אחרי"ה
י שאינו מזומן בידו אלא עומד באגם "אעפ' מודה ליכבר דמי ובפקדון כל היכא ד

והאריכו בזה  ',איתא' ל הילך משום דפקדון כל היכא דאיתא ברשותא דמארי"ה
בסוגיא ח "דף צ ואללקמן בהשק "בשיטמבדברי ריבות וד "מ הו"ד ובעה"הראב

  .ג"ז סק"פ' סיך "ש' ועי, דשתי פרות
לך בכל מקום שהם נחלקו אם י שדוקא באומר והן ש"י כתב בדעת רש"אמנם הפנ

ד כפי מה "כ כשהנתבע נותן להתובע בפני ב"משא' ,יש שבועת מודה במקצת
ד נזקקין לדון על מה שהודה ומסר לו בפניהם "כ ממילא דתו אין הב" א,שהודה

  .'ח מודה דפטור"ל כופר בכל גמור ואפילו ר"כ הו" א,אלא על מה שכופר בלבד
 

 .ודי בגווייהו כמאן דנקיט להו מלוה דמיהני זוזי דקא מ' הילך פטור כו
ט מסתפק אם המעות של ההילך נחשבים כמו שלא תבע "לדף א בשבועות "רע

 וממילא  בהםשלא הודהאו כמו , ]דמה לי אומר פרעתי אתמול או היום[ ,אותם
כגון טענו שתי כסף , מ כשאין הטענה שתי כסף בלעדיהם"ונפ, דינו ככופר הכל

 אם נחשב כמו שלא היתה עליה ,ות ואחת מהן נתן לו מידשתי פרוטה לו בדוהו
 בכלל ינהאהיא בכלל הטענה אלא ש אבל אם ,תביעה אין כאן טענת שתי כסף

 ויש גם הודאה שאינה הילך המחייבת ,ההודאה הרי יש כאן טענת שתי כסף
 מאירי כאןכ ה"וכ ,אינם מכלל הטענהמעות ההילך ש שמסתבר ש" עי,שבועה

ק "סבחדושים ה "ע' סי[נתיבות גם '  ועי.'אינם בכלל הטענה'  כושאותם חמישים'

א "בריטבמבואר ב "ח ע"צדף וכן לקמן ', ל כאילו לא תבעו כלל"הו'שכתב ] ו"ט
  .פ שיש בהם הודאה"שנחשב שלא היה בהם טענה אע

 אלא שלא נחשב שהיתה בהם מ כאן משמע שהם מכלל הטענה"אלא שמהשיט
הני חמשין דקא מודי ליה כמאן דנקיט ' כתבשש "אהר' תוסמשמע מוכן , הודאה

ג דלהוצאה ניתנה כיון שמונחין בעין " לספרים דגרסי מלוה אע,להו מלוה דמי
 ויש ספרים דלא ,וכמי שלא הודה שום דבר דמי ,כמאן דנקיט להו קודם שהודה

 דחשיב מאי דמודי כמאן ,גרסי מלוה ויש להעמידה בפקדון דהתם הילך פטור
 משום דכל היכא דאיתיה ברשותא דמריה איתיה כיון שהוא בעין דנקיט ליה

 .'ג דההיא דסלעין דינרין מיירי במלוה דילמא שטר עדיף"ואע
 

משמע שאם כבר נתן . הני זוזי דקמודי בגוויהו כמאן דנקיט להו מלוה דמי
והשאלה אם מה שאומר הילך הוא כמו , שאינו נחשב כמודה במקצתודאי , אותם

 מטלית שאם מה שמזומן לתת המ שביאר את הראי"כן משמע מבעה ו,שכבר נתן
שהנידון הוא משמע , ש שבועה" העומד ליחלק כמו שנחלק ולהוא הדיןכמו שנתן 

ה "ז סק"ח פ" אמנם קצוה,ד לעיל" הוי"כ פנ" וכ, ועדיין לא נתןמזומן לתתרק כש
  .כתב שכל הנידון כשכבר נתנם

 ויש לדחות ,ע אינו נשבע"ממש לכ והנה לשון כמאן דנקיט משמע שאם נקיט
ובספרים 'ז בספר התרומות שכתב "ר כעי"שו, תבעכמאן דנקיט לפני שהכוונה ש

פורע לו , צריך לפרש שעתה כשאומר לו הילך, דגרסי כמאן דנקיט להו מלוה דמי
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, והוי כמאן דנקט להו מלוה מעיקרא קודם שהודה הלוה אותם, כלו מידו לידו
  .'דה לו כלוםוהוה ליה כמי שלא הו

  
ס לאו דוקא דמאי דתפיס חשבינן ליה השתא "ל דאנ"לכך י ותנא ה" ד'תוס

יש להבין היאך ,  וחשיב כאילו מודה ליה דדידיה הוא,טפי מהעדאת עדים
שיש כאן ' ויש לבאר שאין כוונת תוס, כשעומד וצווח שאינו מודהלו מודה נחשב 

 המחייבת את השבועה אלא  אלא שלעולם לא ההודאה היא,הודאת בעל דין ממש
אלא שממה שמצינו שחיוב  ,חיוב התשלומים במקצת הוא המחייב את השבועה

י עדים "י הודאתו מחייב שבועה אין הכרח שגם חיוב תשלומים עפ"תשלומים עפ
ז אמרו "וע, שהרי דרגת נאמנות של הודאתו היא יתירה משל עדים, יחייב שבועה

השוה להודאת גמורה זו דרגת ודאות לו ס שזה ש"שמה שתפוס בידו ואנ' תוס
י מה שברור לכל "י הודאתו או עפ"ואין חילוק בין אם הוא חייב לשלם עפ ,ד"בע

  ].ס זה אינו בהכחשה ולא בהזמה"ויתירה מזה שהרי אנ [,העולם
ז דומה "וה, אבל בבתרייתא דהילך נסלק עדותנו כמי שאינה'א כתב "אמנם הריטב

כי הכפירה , ירו כל הטלית וחברו כופר מה שבידוכאלו כל אחד מהן תובע לחב
,  ומילי בעלמא נינהו לצערו והילך גמור חשיב,במה שביד חבירו אינה כלום

 והוי כעין ,וכאומר לחבירו הריני נותן לך מחצה אף על פי שאיני חייב לך
  .'דאורייתא
 וכל החיוב הוא רק, לעולם אין כאן לא הודאה במקצת ולא העדאת עדיםמשמע ש

מ הילך יש כאן שהרי החצי שביד חבירו הוא כבר " אבל מ,שבועה כעין דאורייתא
ביד חבירו והוי כתובעו שתי טליתות אחד בידו ואחת ביד הנתבע והלה כופר 

מעלה ולא מורידה ומילי בעלמא הם  שאין הכפירה במה שביד חבירו ,בשתיהם
  .והילך גמור הוא

ג " וכי אם תהיה תביעה כה,לך חייביש להבין איך מוכיח מכאן שהיכ "אמנם א
במה שבידו וביד הנתבע ויודה או יכפור הנתבע במה שביד התובע תהיה שבועה 

ויש לבאר שהשבועה היא מדרבנן להחשיב כמו שיש כאן הודאה במה , דאורייתא
 .ל כהילך גמור"אבל גם אם נחשיב כך עדיין אינו מחוסר נתינה והו ,שביד חבירו

גם הילך חייב ד "ולמ נותנם לו בפנינו שנוי במחלוקת כ משמע שגם אם"וא[
  ].נ"א לעיל וכמש" וכן מבואר בריטב,ג חייב"בכה

 
ח קמייתא אינו משום "מה שלא מוכח כר'  ותנא פירשו שלמסקנת הגמה"ד' תוס
נחשב  אלא כיון ש, כי מצד זה עדיין שייכת שבועה דרבנן,ס להאי ולהאי"שאנ

 אבל , שגם העדאת עדים מחייבתראיהילא אין וממ, ד"יש כאן הודאת בעכמו ש
  . נשארו שזה דוחק

ש העדאת עדים הוא לאו דוקא אלא הכוונה "א כתב שמ"ה סק"ע' ח בסי"והקצוה
ד לעולם לא מצינו שבועה כיון שבכל מקום הוא פסק על " ובפסק בי,ד"פסק בי

דרכו י "ל עפ" אלכאורהו [,ש לחייבו גם מדרבנן"וממילא ל, החיוב ועל הפטור
, ס לשני הצדדים"כיון שתמיד הוא אנ' ס לעולם לא שייכת שבועה דאו"שגם באנ
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מה

 .י"קה' ועי, ]אמנם אינו מוכרח
 ,א מחצה"שיש לכאוס " אנשאיןנשאר ' למסקנת הגמש' ולכאורה משמע מתוס

אלא ודאי מה , כ למה ישבע"א'ש ,ס"מסקנא אין כלל אנלש ש"הרא' בתוסכ "וכ
חצי הטלית לא חשיב כעדים מעידים שיש לו בידו שאנו רואים שהוא תפוס ב

 אבל מכל מקום , דשמא שלא כדין תפס בו ואינם מעידים שהוא שלו,חמישים
כיון שהיא בפנינו ועל כרחו , כהילך חשיב אף על פי שחברו אינו מודה שהיא שלו

א "וזה כעין הריטב, ] לא כתב כןיש פירקיןלעיל ברש "הראוגם בהלכות [. 'נוטלו
  .ד לעיל"שהו

ויתכן , א יש מחצה"ס שלכאו"בתחילת הפרק נוקטים שיש אנ' ויש להבין הרי תוס
לרבי חייא הוצרכנו לומר  ורק ,ל בדעת רב ששת שהלכה כמותו"שאמנם כך א
 .ס כי אם כן לא היתה שייכת כלל שבועה"שאין כלל אנ

ה  ומה ששייכת בו שבועת מוד,ן פירש שלעולם אין כאן הודאה ולא עדים"והר
והיינו שחיוב התשלומין  [,משלם מקצת התביעההוא בפועל במקצת כיון ש

 שהרי מה ,כ מוכח שהילך חייב" וא,] בשאר התביעההוא המחייב שבועהבמקצת 
תשלומין הוא המחייב החיוב גם אם ש'  ודחיית הגמ,שהתחייב לשלם הוא הילך

 אין  וכל שקדמה הודאה לתביעה,אבל כאן נחשב שכבר שילם לפני שתבעו
 .שבועת מודה במקצת
כ "יש להבין א, ן שחיוב התשלומין הוא המחייבו שבועה"ולפי מה שמשמע מהר

נ אבל "ל שאה" וא,ל שיש חיוב תשלומין"ו גבי עדים תיפו"למה הוצרכנו לק

א "ראיה ממה שהעיז שאומר אמת ולכן סדלו יש ו גבי עדים כיון ש"הוצרכנו לק
 ]. י לא יתכן ששניהם אומרים אמתוכאן אין ראיה שהר [,שלא נשביענו

שכמו שכאן לא אמרינן שמה שעומד ליחלק כאילו ' מ פירש שראיית הגמ"ובעה
שזה טעם הפטור של  [, מה שעומד לתת כמו שנתןלא אמרינן כך גבי הילך ,נחלק
  ].ע"ומשמע שאם נתן בפועל פטור לכ, הילך

  
ייתא משום ז הא דלא קאמר ותנא תונא אקמ"ודוחק דלפ ותנא ה" ד'תוס

דמאי דתפיס חשיב כהודאה וזו לא היתה פירכתו למעלה אלא מטעם כי היכי 
ס להאי " כי היכי דאנדחיית הגמראן ש"וכנראה מהרמב, 'דאנן סהדי להאי כו

יש נחשב כמו ששאם תאמר ש אלא ,א"ס לכאו" יש אנםאין הכוונה שאמנ' וכו
ס "כ אין כלל אנ"ס אלא ע"ש שבועה שהרי לשניהם יש אנ"כ כלל ל"ס א"אנ

   .לשניהם
  

חייא איתמר הדרינן ' ולי נראה דכי אמרינן אאידך דרן "כתב בחדושי הרמב
אלא משום הכי מחייב , ד דכיון דתפיס אנן סהדי דהכי הוא"ממאי דס

 ואף על פי ,שבועה משום דקאי האי ותבע ליה כוליה טלית ואמר כולה שלי
ן כפירתו של חברו כלום שחברו כופר בכל אנו רואין מחצה ביד זה ואי

 ואנו מחייבין אותו שבועת מודה ,אבל בחציה האחר כפירתו כפירה, בחציה
 והילך דכהודאה דמיאמקצת מפני חציה שביד חברו שלא כפר בה משום 
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מו

תקנת חכמים היא דהא אם אין כפירתו של ' ששת ואמר מתני' ומהדר ר, הוא
ן לא טענה ולא כפירה זה בחציה כפירה אף של זה בזה נמי נמצא שאין כא

  .לחייב עליה שבועה
, חייא קמייתא' את הראיה מהמשנה לר' ביאור דבריו שמה שבתחילה דחתה הגמ

שהרי , ש כלל שבועה"כ ל"שאם אתה מחשיב שיש עדים שחציה של חבירו א
אבל לא , ח קמייתא"אלא לעולם אין ראיה לר, כמו כן יש עדים שחציה שלו

אלא , ח בתרייתא אין ראיה"שאז גם לר, ולזהמשום שנחשב שיש עדים לזה 
ונמצא שכל אחד תובע את כל הטלית , לעולם נחשב שאין עדים לא לזה ולא לזה

נמצא , שהרי אנו רואין את חציה בידו ומי יוציאנה ממנו, ומקבל בפועל את חציה
תובע את חבירו בכל הטלית וחבירו כופר בכולה אלא שלא הועילה לו כפירתו 

אלא ,  נמצא יש כאן תשלומין במקצת שמחייבים שבועה על השאר,דולחציה שבי
 גם אם יחשב  חבירושכל זה אם הילך חייב אבל אם הילך פטור הרי החצי שביד

 שהרי הוא כבר בידו ואיך יחייב שבועה על ,מ לא גרע מהילך"כאילו הודה בו מ
  .השאר

ט גם " מהכ"סברת רב ששת היא שאם על מה שבידו לא נחשב שהלה כופר או
ועדיף מכל הילך שרק מזומן ליתן או אפילו נותן , לא נחשב שהוא תובעו כלל

ולא שייך לומר שהטוען נחשב טוען , ד"אחר שתבעו וזה כבר נתן לפני שבאו לבי
ממילא , מודה במה שביד חבירו אלא אם הכופר נחשב, והכופר נחשב מודה

 .ן כלל הודאה במקצתואין כא, הטוען אינו נחשב כלל כטוען את מה שבידו

  
, אלא אי אמרת הילך פטור מתקני רבנן שבועה דליתא דכוותה בדאורייתא

 הרי יש גם שבועת השומרין , יש בתורהודה במקצתיש להבין וכי רק שבועת מ
 עוד , דוקאמודה במקצתל ששבועה זו תוקנה דומיא דשבועת " ומנ,א"ושבועת ע

ולא בכולם יש מה שדומה להודאה יש להבין שהרי חכמים תיקנו הרבה שבועות 
 ואם הילך פטור ,מודה במקצתבמקצת ולמה דוקא כאן הוצרכנו שיהיה דומה ל

  .שלא נשביענו
לא  אבל שבועה זו אינה דומה ,ויש לבאר שאמנם מצינו עוד שבועות בתורה

 ורק לשבועת מודה במקצת יש קצת ,א ולא לשבועת השומרין"לשבועת ע
ולא זו , כ אינה דומה כלל" ואם הילך פטור א,לגמריפ שאינה דומה "לדמותה אע

בלבד שאינה דומה אלא שמפורש בתורה שאין בה שבועה שהרי לא חייבה תורה 
 , ואם הילך הוי כופר הכל איך תיקנו בו שבועה,אלא מודה במקצת ולא כופר הכל

  .והרי לא מצינו במשנה שתיקנו שבועה לכופר הכל
ל גב דבכל הנשבעין ונוטלין ליכא דכותייהו ואף ע'ש שכתב "הרא' ר בתוס"שו

דשבועת היסת אינה {מ כיון דכופר הכל פטור אפילו מדרבנן " מ,באורייתא
לא היה להם לתקן כאן שבועה } שבועת המשנה אלא נתקנה בדורות האחרונים

 ולא דמי לנשבעין ונוטלין דהתם איכא מיהא שבועה ,כיון דהוי דומיא דכופר הכל
ש "ויש להבין מ', שוד ושקלוה רבנן מיניה ושדיוה אשכנגדודאורייתא על הח

לכן לא היה להם לתקן שבועה דליתא מדרבנן ' שכיון שכופר הכל פטור אפי
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מז

 משמע שאם היה כוותה בדרבנן ניחא והרי היא גופא קשיא ,בדרבנן' כוותה אפי
ון ש שכל הנשבעין ונוטלין ניחא כי"גם יש להבין מ, איך היתה ניתקנת שבועה זו

 והיא גופא תיקשי שכנגדו ,שמצינו שבועה דרבנן של חשוד שכנגדו נשבע ונוטל
  .ולא בדרבנן' זה היאך תיקנו בלא שמצאו דוגמתו לא בדאו

 ,ששבועת כופר הכל ונשבע ונוטל לא רק שלא מצינו כמותם בתורהויש לבאר 
 לעיל' ש תוס" וכמ,אלא שמפורש בתורה שרק מודה במקצת נשבע ולא כופר הכל

 וכן נשבעין ונוטלין ילפינן מקרא דולקח בעליו ולא ישלם שנשבע ,כ היא"דגזה
ומה שתיקנו שכנגדו נשבע ונוטל אין זה כלל שבועת , ונפטר ולא נשבע ונוטל

 אלא ,שאינו יכול לישבעעיקר הדין היה על החשוד לשלם כיון מהנוטלין שהרי 
 שהשבועה היא שעשו תקנה לטובתו שלא יטול התובע בלא שבועה אבל לא

הגורמת לו את הנטילה ולכן כשגם הוא אינו יכול לישבע כגון שגם הוא חשוד 
מ כיון שמצינו נשבע ונוטל שוב תיקנו גם בשאר "ומ, חייב הנתבע לשלם

וכן בכופר , י השבועה"פ ששם הנטילה היא ע"המקומות שנראה להם לתקן אע
 נגד מה שממועט מכי הכל אם היה מקום שהיה כופר הכל נשבע בלא שיהיה זה

 שוב היו יכולים לתקן גם במקומות אחרים גם אם ,הוא זה שכופר הכל אינו נשבע
   .כנגד הלימוד שכופר הכל פטור אבל הרי לא מצינו מקום כזההיה זה 

 
  ב"ע' דף ד

ל " וי, אמר שתיםאבעיאי מיגו דבת יהא נאמן בשלש "וא מ" ושה" ד'תוס
ש "מ' עי ,ל כופר הכל ואין אדם מעיז"וכיון דהילך פטור אם יאמר שתים ה

  . בביאור הסבראד"נח
שאין אדם ' יש להבין לשיטת תוס, ע לא הוי עזות דמסייע ליה שטרא"ולר

 מה לי במה שמסייע ליה שטרא כשחבירו מכיר ,בפני מי שמכיר בשקרופניו מעיז 
ויתכן שעיקר החשש שלו מחבירו הוא שיפרסם , בשקרו למרות סיוע השטר

עוד יתכן שאין מעיז ,  וכיון שיש לו סיוע מהשטר שוב אינו חושש, ברביםקלונו
פניו אין הכוונה שלא נעים לו אלא שאינו מסוגל לעמוד ולשקר בפניו אבל כשיש 

  .לו סיוע יש לו יותר אומץ לב להכחישו בפניו
  

ע מדין מה "יל, חייב ]נמי[ לא לעולם אימא לך שתים ,'הא שתים פטור וכו
שכיון שבשטר מוכח על  או , אם משום הודאה במקצת,בשתיםה כשמודחייב 

, ח קמייתא" וכדר,ל כהעדאת עדים שמחייבים אותו שבועה" הו,פ"שתים לכה
   .שייך חיוב מודה במקצת יכפור בכל אפילוו
  

ל שתים "י מדהול" ופירש,רבי עקיבא אומר אינו אלא כמשיב אבדה ופטור
ן שזה "כתב הרמב,  רק בהמשך הסוגיאנאמרהזו  פ שסברא" ואע,והשטר מסייעו
שהעדים מעידין ' מןי לק"ש רש"וכמ, משבועה כשאומר שתיםלענין לפוטרו 

                                                 
 י"ה בכת"כ א
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מח

בשתים חייב גם אם [כשאומר שלש  אבל לענין שיחשב כמשיב אבדה 'כדבריו
 . זה ידע גם בתחילת הסוגיא,]שבועה

 
ם אינו ת כיון דהילך חייב כי אמר נמי שתי"וא , לעולם שתים פטורה"ד' תוס

 ומאי טעמא , וכי אמר שלש יהא נאמן במיגו דאי בעי אמר שתים,כופר הכל
 אבל אין יותר העזה ,מבואר מקושיתם שיש העזה רק בכופר הכל ,א"דרשב

 ומה שאין לכל מודה במקצת מיגו שבמקום שלש היה ,בשתים מאשר בשלש
כיון '  ורק כאן הקשו תוס,היה חייב שבועה בשתיםכיון שגם , אומר שתים

' לעיל ג[מ בשם הגליון " אמנם בשיט, שיפטר משבועה גם בשלששבשתים פטור
 .מבואר שיש יותר העזה בכל מה שכופר יותר] ה עוד כתוב"ב ד"ע
 

 שמוכח מהם שאינו חייב י ללוה" פירש,שאני התם דקא מסייע ליה שטרא
 ולכן  אלו אינו יכול לכפורשתים שב,פירש שמסייע למלוהפ "ר' תוס אמנם ,יותר

 וביאר בזה ,י שכתב כן מדעתו"קה'  ועי,אינם בכלל התביעה ושוב הוי ככופר הכל
אין מודה במקצת חייב עד שיודה בדבר ' ען ונטעןד מטו"ם בפ"דברי הרמב

ז מאישות כתב שזה גופא הדין "ח פט" אמנם בחידושי הגר,'שאפשר לו לכפור בו
 .ם"ש בדברי הרמב"ן מ"חידושי הר' ועי, של הילך

 
 , הא כופר שעבוד קרקעות,מודה מקצת הטענה למה נשבע אין ה"ד' תוס

בישוב קושית ן "כתב בשם הרמב' ג' ש בשבועות פרק שבועת הפקדון סי"הרא
תבעו נמי מנה לי בידך '  דאפי,דכל מודה מקצת שאין בו עדים כאן חייב'' תוס

יב הוא  חי,בשטר ואבד ממני השטר והלה אומר אין לך בידי אלא חמשים בשטר
 כיון דאמר דאין השטר כאן ואין יכול לגבות בו מן המשועבדין ,שבועה דאורייתא

ואין דבריו נראין לי דכיון דשיעבודא 'ש "וכתב הרא', לאו שעבוד קרקעות מקרי
 והא דלא גבי מיתמי ומלקוחות ,מלוה על פה נמי נשתעבדו נכסיו' דאורייתא אפי

 ואפילו הלוה מודה דחיישינן , בדברמשום דאין המלוה ידוע כיון שאין עדים
 הלכך אין שיעבוד , ואם היה הלוקח מודה בהלואה היה גובה ממנו,לקנוניא

 אלא ,קרקעות תלוי לא בעדים ולא בשטר למאן דאית ליה שיעבודא דאורייתא
 .ד שהאריך בזה"נח' עי ',כל הלואה נשתעבדו נכסי הלוה] על[
 
ד " ומשמע דלמ.ח"בנ ליה  וליתמשעבדי ליה ומיירי דאית אין ה"ד' תוס

ני בקרקעות פ שיש לו " אע,בוד קרקעותלא נחשב כפירת שע' שעבודא לאו דאו
 וכמו ,ה כיון שאינו גובה מהם בתור שעבוד וקנין אלא מדין מיניה דידיחורין

  . שגובה מכל מה שיש לו
  באיתבוד קרקעותשע א חשיבל' ד שעבודא דאו"ן בשבועות כתב שגם למ"והר
קרקעות שוב האת השעבוד מפ "במלוה עכיון שאחר שהפקיעו חכמים , ח"בנליה 

ד "וכמו למ ,יהח לא גובה מצד שעבוד אלא כמו שגובה מיניה דיד"גם מבנ
 .ד"נח' ועי, 'או דאושעבודא ל
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רק  משמע ש.וחכמים פטרו את משיב אבידה מן השבועהה אינו "י ד"רש

ודה י מפני מה אמרה תורה מ"ולעיל כתב רש, חייב' מדאומדרבנן פטור אבל 
לפי [.  הטענה ישבע ולא חשבתו כמשיב אבידה משמע שפטור מהתורהמקצת

ומהא שמעינן דמשיב אבידה ' שכתב ן לעיל"ר' ועי ,]א"סברת הגמרא בהו
 ,ל בסמוך"י ז" ולא מדרבנן בלחוד מפני תיקון העולם כדברי רש,מדאורייתא פטור

  .ד שם שהאריך בזה"נח' ועי, 'יב אבידהעקיבא אומר אינו אלא כמש' בההיא דר
ולכאורה יש לחלק בין משיב אבידה דלעיל שאם היה כופר הכל היה פטור 

 לבין משיב אבידה של כאן שאמנם אם היה אומר ,משבועה וגם היה מרויח ממון
  ].ד"לפי הס [שנים היה מרויח ממון אבל היה חייב שבועה

 
ל "עליהם מונחים לפנינו ואשכלים שהודה י דומיא דכלים וקרקעות "רש

 ,בביתו הוי הילךמונחים שאפילו , א שלא הוצרך לזה" וכתב הריטב,הילך
פ שבהלואה חולק "ואע, 'מקום שהםוהן שלך בכל 'י לעיל "ש רש"וכמ[

ודלא [אבל בפקדון מודה לו דהוי הילך , כיון שלהוצאה ניתנהי "א על רש"הריטב
 .] ד"כראב

 
 א" ע'דף ה

 פטור אמאי איצטריך קרא למעוטי קרקע משבועה הא כל ולמאן דאמר הילך

 אמר לך איצטריך קרא היכא דחפר בה בורות שיחין ,קרקע הילך הוא
,  אי נמי היכא דטענו כלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות,ומערות

  .א שכל זה הוספת רב יהודאי גאון"ריטב' עי
  

שהרי ,  והקשו הראשונים,איצטריך קרא היכא דחפר בה בורות שיחין ומערות
מה שהפסיד את הקרקע והוי תביעת דמים ולא תביעת לשלם על כעת תובעו 

, ד שמיירי בתובעו למלאות החפירות ולכן הוי תביעת קרקע" וכתב הראב,קרקע
מיירי הכא , פ שאין מזיק חייב לתקן את הנזק אלא לשלם דמי מה שנחסר"ואע

 אם עיקר חיובו הוא תיקון הנזק או ח"ק י"ה ס"ך צ"ש'  ועי,שהסכים למלאות
 .א בהכונס"חזו'  ועי,תשלומין

פ "ואע'מ "וכתב המ, ב דלעולם הוי כקרקע"נ ה"ה מטו"ם פ"אמנם דעת הרמב
' ועי. 'שתביעתו היא דמים כיון שהיא מחמת קרקע אין עליה שבועת התורה

 .ר"ובשיעורי הגרש, ח שם"חידושי הגר
 
 ,אבל נאנסו אינו כפירה, לא בכופר ממשכפירה לא הויא אה צריכה "י ד"רש
א משום דלא הוי דומיא " כתב הריטב,פוטר את עצמוהוא פ שסוף סוף "אעו

  .דכפירת מלוה
ח שלרמי בר חמא באומר חמשין ידענא וחמשין לא ידענא לא "ומבואר לקמן דף צ
 כיון שאין כאן כפירה אין כלל ,פ שיש הודאה"ל משלם אע"אמרינן מתוך שאי
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חמשים השניים כופר במקצת הול אלא במודה בחמשים " ולא משכח,ועהחיוב שב
י לישבע "שאז חייב שבועה על כל החמשים ומה שא,  איני יודעם אומרמקצתעל ו

  .משלם
 
י " דעת רש.ד עירוב פרשיות כתוב כאן"ולאפוקי ממה צריכין "י ד"רש
 כפר הכל אפילו אלא ,ד עירוב פרשיות אין שומרין צריכים הודאה במקצת"שלמ

ז "ק דף ק"א בב"ודלא כריב, ם"חייב שבועה בין אמר נאנסו בין אמר להד
ם או החזרתי אף הוא צריך הודאה במקצת "דבכפירה ששייכת במלוה כגון להד

 ,ש בפקדון"ותלוי בשאלה אם אין אדם מעיז פניו בפני מי שעשה לו טובה וזה ל[
 ].או בפני מי שמכיר בשקרו וזה שייך בפקדון

 
י שאם אינה לפנינו הרי יש לו מיגו שהיה " פירש פנ,ל הילך" דמי לאו דאהיכי

  .אומר שגם היא נאנסה
 

 דתנן טענו חטין ,ואידך מודה ממין הטענה לית ליה וסבר ליה כרבן גמליאל
ל "וס'א שתיבות "הגר' הגה' עי, והודה לו בשעורין פטור ורבן גמליאל מחייב

' י ותוס" ומרש,ל לגרוס אותם" לא ניחבן למהואינו מו, מוקפות' ג מחייב"ור' וכו
  . וכן ישנם בכל כתבי היד,מבואר שגרסו אותם

 

אם ] ק ובשבועות"בב['  שני דעות בתוס,פטור אף מן השעורים והודה ה"ד' תוס
 ,ג פטור מהשעורים ופליגי אם חייב שבועה בהודאה שאינה ממין הטענה"גם לר

 ,י שזה משום שמחל לו על השעורים"הפנ'  פי,פ שבפועל אינו משלם כלום"אעו
] במה שלא ענה לו אמנם גם שעורים אתה חייב אלא שאין דעתי כעת לתובעם[

ודלא כראשונים שמפרשים שפטור כיון שנחשב כמשטה [, אבל הודאה יש כאן
שפטור משום דהוי כהודאה נגד הודאה ולכן ' י פי"ח סק"פ' ח בסי"וקצוה]. בו
' ר סי" בשיעורי הגרש' ועי,ס הודה"ועה כיון שסוחייב שב, פ שפטור מלשלם"אע
 .ט"ע

מ כאן "כ בשיט" וכ,ודעה שניה שפליגי בתרתי האם חייב ממון והאם חייב שבועה
ל קרא שפטור משבועה כיון שפטור "י כץ וביאר שהיא גופא קמ"בשם מהר

לא מסתבר שיש שני , פ שאינו מוכרח"ואע, והיינו דתליא הא בהא[מממון 
  .ז" כ דףק"י בב"י וקה"פנ'  ועי,]ני טעמיםמחלוקות בש

  
וכתב בההוא  , במקצתמודה לו במקצת מכלל דכופרה אשר יאמר "י ד"רש

,  ונקרב לשבועה,לעיל מיניה ונקרב בעל הבית אל האלהים ודרשינן לקמן
ההודאה היא  והרי ',מכלל דכופר במקצת'ש "במיש להבין מה בא לומר 

, ישבעלמה אין לו על א שאם אינו כופר  אל, ולא הכפירההמחייבתו שבועה
אין  אבל הרי ,חוץ מההודאה בעינן שתהא גם כפירה גמורהשח "ואמנם דעת רמב
ח דבעינן כפירה במקצת לחיוב "ל כרמב"ת דהך ברייתא ס" ומה,דבר זה מוסכם
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ח היה ראוי "ולעיל גבי ברייתא דרמב,  דילמא רק הודאה במקצת בעינן,שבועה
  .מוכח מהפסוק שצריך גם כפירה במקצתח "לרמבר איך  כדי לבא,לומר זאת

 היכן יש ,גם יש להבין איך סבר למעט העדאת עדים מאשר יאמר כי הוא זה
 ואם משום שהפסוק איירי בהודאת עצמו הרי בזה גם ,עדיםהעדאת מיעוט על 

חייא סובר '  שרכבר התבאר לעילאמנם , ו"ח מודה אלא שלומד עדים בק"ר
ו ללמד שלאו דוקא חיוב ממון הבא " והוצרך ק,א המחייבושחיוב הממון הו

אפטוריקי סובר ' ויתכן שאבוה דר, מהודאה אלא גם חיוב ממון הבא מעדים
 ,ו"אלא שהיה מקום לומר שנלמד העדאת עדים בק ,שהודאת עצמו היא המחייבת

  .דמהאי קרא ממעטינן העדאת עדיםל "קמ
אם חיוב ש פ"ואע, י"זכיר רשועדיין יש להבין מה ענין כפירה במקצת שה
צ הודאה כך " מסתבר שכמו של,התשלומין במקצת הוא המחייבו ולא ההודאה

 אבל עדיין אין הכרח שאם ההודאה היא המחייבת שצריך שתהא גם ,צ כפירה"ל
  .כפירה

י לבאר את סברת הגמרא בתחילה שמשמע שממעט מגופא "ואולי כוונת רש
ז אומר שכי הוא זה משמע דבעינן "וע, יעוטוהיכן יש כאן מ, דקרא העדאת עדים

שזה טעם שלא יהיה  [, לאפוקי העדאת עדים שכופר בכל,במקצתגם כפירה 
ודחי דאיצטריך לגופיה שמודה במקצת , ]ח"ו דר"שבועה וכמבואר לעיל גבי ק

  .ממעט העדאת עדים' הוא' ומסיק ד,חייב
 הכונה שיש כאן  ממעטינן העדאת עדים אין'הוא'ויתכן שגם למאי דמסיק דמ

שמה שצריך כפירה במקצת אינו ממה שכתוב שיש  אלא ,מיעוט מיוחד לעדים
ששם אין כלל  וממילא ממועטים עדים ,הודאה במקצת אלא מהוא ילפינן לה

  .נ"כפירה וכמש
 אמנם אינו מוכרח שסובר ,ח"ל כרמב"אפטוריקי ס' נ משמע שאבוה דר"ולפי מש

 אבל מאידך גיסא ,ומר נאנסו נחשב כפירה ויתכן שלדבריו גם ל,כמוהו לגמרי
שלא די בהודאה לבד לחייב אלא צריך גם ' הוא'ח גם הוא לומד מ"יתכן שרמב

כ שבא " ע, וטענת נאנסו כתובה בפירוש,ל עירוב פרשיות" וכיון שלא ס,כפירה
י משמע "אמנם מכל לשון רש[, שצריך גם כפירה והודאה' הוא'זה ומ'להוסיף מ
  ].ולא מה שצריך כפירה, מיעוטא להעדאת עדים ויה' הוא'דיתורא ד

 
אי איתא לדרבי חייא לא משתבע הכא דאסהידו ' תימה אפי אי ה"ד' תוס

 , דמה להצד השוה שבהן שכן לא הוחזק כפרן,עליה דאכל תרי מינייהו
 שקושיית ם"מהר' ועי',  הוא קושיית הגמלכאורה. תאמר הכא דהוחזק כפרן

שאין עליו כלל חיוב ' וקושיית תוס, מתרץ שכנגדו נשבעשאינו יכול לישבע ו' הגמ
 .ם שיף"מהר'  ועי,א"א ללמדו בהצד השוה מפיו וע" כיון שא,שבועה

 
ת מאי שנא דבחשוד על השבועה שכנגדו נשבע "וא , שכנגדוה"ד' תוס

 כדאמר גבי חמשין ,י לישבע משלם" אמאי לא אמרינן מתוך שא,ונוטל
משלם לא ' ל הכא אי אמרי" וי,אבא' כא דרידענא וחמשין לא ידענא ובנס
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 ועוד , דכל העולם יביאוהו לידי שבועה ויטלו כל אשר לו,שבקת ליה חיי
 ,]א בה מתוך"לאפוקי שבועה דרבנן דל[דהתם אמר ליה שבועה דאורייתא 
 אבל הכא הוא ברצון ישבע אם נניחנו ,אית לי עליך או תשבע או תשלם

מעיקר הדין חשוד חייב לשלם משמע ששון התירוץ הראלפי  ,ולכך לא ישלם
,  לחייב את התובע שבועהתקנה לטובתואלא שעשו , ככל מי שאינו יכול לישבע

תוך שאינו דין שמחשוד חזר השאם גם שכנגדו בשבועות  הדעה נתז מוב"ולפי
כיון שישבע מעיקר הדין פטור משמע שאבל לתירוץ השני , יכול לישבע משלם

 ויש להבין מה לי במה שברצון ,שכנגדו יטול בשבועה והתקנה לחובתוברצון 
אין ויתכן שדינו כדין יורשים ד, ס אינו יכול לישבע ולמה לא ישלם"ישבע סו

  .ל למידע"לא הוחייבין לשלם כיון ד
עיקר החיוב הוא ממון בכל מקום מ יש להסתפק האם "והנה בעיקר דין משאיל
חוץ מיורשין  [שבע משלםי לי"ולכן אם א ,י שישבע"אלא שיכול ליפטר ע

שדוקא מי שאינו יכול לישבע מצד הטענה שלו שהיא  או ,]כ"שנפטרו מגזה
' נלמד משבועת הוזה , ל למידע חייב לשלם"דהו גרועה כגון בחמשין לא ידענא

 היכא ,פ שברי ושמא לאו ברי עדיף"ואע, ניהם ולא בין היורשיםתהיה בין ש
ז "בשבועות מ' תוס' ועי [,וב תשלומיןיש גם הודאה במקצת יש חיחוץ מהשמא ש

  .]}ה חייב מדין ברי עדיף"שהרי בלא{מ "שלאביי שברי עדיף לא דריש משאיל
שהרי  ,השני' מעיקר הדין וכתימ " משאילא אמרינןובזה ניחא מה שבחשוד ל

 ,ע אינו מחייב תשלומין אלא מצד הריעותא שיש בטענה שלו"חיוב שבועה מצ

  .אלא שאנחנו לא מוסרים לו שבועה  שום ריעותאוכאן מצד הטענה שלו אין
תוך יש להבין למה בשניהם חשודים חזרה שבועה למחויב לה ומכ "אמנם א

ד דאמרינן "הרי מו, 'אינו יכול' נחשב אינווהרי , שאינו יכול לישבע משלם
  , מ"מ הוא רבי אבא והוא סובר שם שחזרה שבועה למחוייב לה ומשאיל"משאיל

 , האם למה לא אומרים כאן מתוך,ע מה הוקשה להם"יל' ת תוסוהנה בעיקר קושי
מלשון קושיתם משמע שהוקשה ו, או למה לא תקנו גם שם שכנגדו ישבע ויטול

תיקנו זאת ז מובן התירוץ הראשון ש"לפי ו,להם למה תקנו בחשוד שכנגדו ישבע
 אבל בתירוץ השני יתכן שלא באו לומר למה תיקנו, כדי שלא יטלו כל אשר לו

 שישבע שכנגדו בחשוד אלא למה לא תיקנו גם בשאר מי שאינו יכול לישבע
' שבתירוץ הראשון כתבו רק למה כאן תיקנו אבל בתיוכן משמע לשונם , כנגדו

ועוד דהתם אמר ליה שבועה דאורייתא אית לי עליך או תשבע או 'השני כתבו 
ון שזה דינה וכתבו שכי ,שכנגדומשמע שבאים לבאר למה שם לא תיקנו ', תשלם

י "ע לא משתנה הדין במה שאינו יכול לישבע ,שישבע או ישלם' של שבועה דאו
ז מפקיע "פ שאי"אע[ ורק בחשוד שישבע ברצון אם נניחו ,שגרם זאת לעצמו

 ,]ממנו דין אינו יכול לישבע משלם שהרי כשכנגדו חשוד חוזר עליו דין מתוך
ת "א מהדו"רע' ועי ,] דעתוכעין להפיס[ מ ראו חכמים לתקן שישבע כנגדו"מ
  . 'ר פ"שיעורי הגרשש ו"רש' ועי .ז"קט
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  ב "ע' דף ה
ומתוך שאינו יכול לישבע משלם לא שייך הכא   ותקנתאה"ד' תוס

כ "א,  לתקנתאא שהוקשה להם כיון דלא עבדינן תקנתא"רע' עי, כדפרישית
תירצו ז "וע, שאינו יכול לישבע משלםמתוך חייב הראשון ונאמר יחזור הדין ל

,  שכנגדוה"ד' תוסש כדפרישית ל"ואם כוונתם במ. [ש מתוך כדפרישית"שכאן ל
ש דין " זה מיושב רק לפי התירוץ השני שבחשוד מעיקר הדין ללכאורה
כ "א, הראשון ששייך בו אלא שחכמים עשו תקנה לטובתו' אבל לתי, מ"משאיל

אהל משה ' עי, כיון שתקנתא לתקנתא לא עבדינן ישאר על עיקר דינו לשלם
 ].ה"לראמ
ש כלל דין " שבשבועה דרבנן ל,הה בכולי"לעיל ד'  שכוונתם לתוסם"מהר' ועי

ב "ח צ"קצוה' ש ועי"הרא'  ובתוספ"ר' תוסא וכן מבואר ב"כ רע"וכ, מ"משאיל
 .י"סק

ותקנתא לתקנתא לא ' לומר תה הגמרא צריכהכ לא הי"שא, ועדיין יש להבין
ש לומר שכנגדו כיון " וממילא ל,ועה דרבנן אלא דאין דין מתוך בשב,'עבדינן
  .השכנגדו הוא תקנה לפוטרו מהמתוךשכל 

ויש לבאר שלעולם עיקר חיוב שבועה בתורה אינו כדי לפוטרו מתשלומין אלא 
 אלא שנוסף בזה דין שני שאם אינו יכול ,הוא חיוב שבועה שהתורה הטילה עליו

שאם ם בשבועת היסת את הדין והנידון הוא למה לא תיקנו חכמים ג ,לישבע ישלם
ז "וע ,]וממילא כשחשוד נאמר שכנגדו נשבע ונוטל [,שלםיאינו יכול לישבע 

 וממילא גם ,אומר דתקנתא לתקנתא לא עבדינן ולא תיקנו מתוך בשבועה דרבנן
,  שזה שייך רק אם יש עליו חיוב תשלומין,לא שייך לומר שכנגדו נשבע ונוטל

דשבועה דרבנן לא אמרינן מתוך שאינו יכול 'בו א כת"בגיטין דף נ'  תוסואכן
לישבע משלם דתקנתא לתקנתא לא עבדינן כדאמרינן גבי ההוא רעיא בבבא 

בית הלוי ' ועי, מבואר שתקנתא לתקנתא הוא טעם שלא אומרים מתוך ',מציעא
  .ש"ברש'  ועי,'ר אות פ"ד בשיעורי הגרש"ג הו"ח סק"ל' ג סי"ח
  

י ולא מרעם בשדות אחרים עד שיגיע " פירש,חזקה אין אדם חוטא ולא לו
 ,כ למה את בהמותיו לא יקח למרעה של הפקר"ויש להבין א, למרעה של הפקר

ואם כשאין , כ גם בבהמות אחרים לא ירצה לטרוח"ואם הוא חס על עמלו א
ז "כ אי"א, מרעה של הפקר לא ירעה את של אחרים כלל אבל את שלו ירעה

ויתכן שיש חילוק בין הפסד שימותו , כר הרעיהחוטא ולא לו שהרי רצונו בש
מרעה המופקר סתמא דמילתא יתכן ש עוד ,בהמותיו לבין מניעת רווח שכר הרעיה

  .כ"אינו משובח כ
 

 ן ננסשלרבנן דב' כתבו תוס. כוליה ליה  ומי יהבינן,ונימא שבועה שכולה שלי
ים זכותו שם לא מפסיד, א דלא דמי"והקשה רע.  לשבועת שואא חיישיפריך דל
אבל למה יתקנו בחינם שבועה ,  שלא יבואו לידי שבועת שוארק כדיב "של בעה

ש שזה גופא "מ בשם ריצב"שיט' ועי. בועת שואשכולה שלי ויבואו מזה לש
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  . ש"רא' תוס'  ועי,ש"כ רש"בתירוץ וכ' כוונת הגמ
ל "והדק, משום לעזשלא נשבע שכולה שלו ' הגמ' י מבואר שתי"אמנם ברש

 כיון שטועה וחושב שהוא לבד י"ל שלרש"וא ,משום שבועת שואליה  תיפוק
ומה שהיה מקום להשביעו שכולה ,  לא נחשב שבועת שוא דהוי כמו אנוסההגבי
 , ברור לנו שאמנם סבור הוא שכולה שלו ואינו ודאי רמאישיהיה כדיהוא  ,שלו

  .וממילא שייך לומר יחלוקו
  

יש להבין מה , ומד שבועה זו למהוכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס וע
ויש לבאר שלפי סברת המקשן שצריך לישבע  ,ענינה של הקושיא הזו לכאן

כ "י הטענה וא"שכולה שלו משום שכך היא טענתו משמע שהזכיה שלו היא ע
 נשבע על אבל עכשיו שמסיק שאינו, ת את טענתומה שצריך לישבע לאממובן 

 מבואר ,א אימת את טענתו בשבועהפ של" אע,אלא על מה שמקבלשלו הטענה 
כ יקשה כיון ששניהם תפוסים " וא,שנוטל מצד מה שתפוס ולא מצד הטענה

כ אם היה נוטל מצד "משא[ ,שבועה זו למה א מהם מוחזק בחציה" שכאוונחשב
ל שהחזקה לא נחשבת כלל כיון ששניהם תפוסים מבטלת תפיסת "הטענה היה א

 .]נתו ולכן צריך לישבע כדי לאמת אותהא את חזקת חבירו ונוטל מצד טע"כאו
 

א הולך ותוקף בטליתו של חברו "ח היא שלא יהא כאו"שבועה זו תקנ
וקשה שהרי לעיל אמרנו צריכותא שדוקא היכא דמורי היתרא . ואומר שלי היא

ועוד כתב שאמנם . פ ורבי יוחנן"ן שם שנחלקו בזה ר"וכתב הר. יש שבועה
בי  חייב שבועה מדרא זה בלאפילול ש" הקמ אבל,הצריכותא מצד מורי היתרא

 .יוחנן
 
, דחמיר הוא לאינשי איסור שבועה מאיסור גזילהה לא אמרינן "י ד"רש

 אלא שחמור ,]שהעולם הזדעזעמשום ' ש תוס"כמ [,ע"משמע שאינו חמור מצ
 'יתכן שחמיר לאינשי הוא גם סברא בדאו', שהנידון מדאופ " ואע,בעיני האנשים

  .טילה התורה עליו שבועההנלמדת ממה שה
  
נראה דהיינו טעמא . דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתא דחשיד ה" ד'תוס

יש להבין למה הוצרכו לומר שהטעם משום ששבועה  ,משום דשבועה חמורה
ש " כמ,א נכשלים בגזל יותר משאר עבירות"ולא משום שמצינו שרוב בנ, חמורה
  .'רוב בגזל'ה "ב דף קס"בב

כעין גזל ' אלא ,ירש שאין הכונה לגזל ממש שחוטף מחבירום שם פ"אמנם רשב
והרי גם כאן ', שמורין להתירא במשא ובמתן לעכב איש מריוח הראוי לו לחבירו

  .במקום שיש לו הוראת היתר לא נחשב חשוד אממונא
אלא שחמדת , עוד יש לבאר שאין הכונה שאיסור גזל בדוקא קל בעיני האנשים

וממילא גם אם יצטרך לישבע כדי להרויח , ל איסור גזלהממון גורמת לו לעבור ע
  . לולי ששבועת שוא חמורה יותר,ממון יעשה זאת
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אין הכוונה  ,ל דגזלן לא פסול לשבועה אלא מדרבנן"וי דחשיד ה"ד' תוס

ל אמאי לא נימא נמי דחשיד "כ הדק" שא,שמדרבנן החשוד לממון חשוד לשבועה
דמדרבנן פסול משום 'א "בגיטין דף נ' סש תו"אלא כמ, לממונא חשיד אשבועתא

 ולא גזרו רבנן אלא היכא דנודע ,דפסלתו תורה לעדות דכתיב להיות עד חמס
כלומר תינח שגם אם הוא משקר יש תועלת  ,' דגנאי הוא להשביעו,פסולו

 אבל הרי אם הוא משקר הוא פסול ,משבועתו שהרי יתכן שלא ישבע לשקר
 אלא היכא שנודע גזרוז אמרו שלא "וע ,בועהמוסרים לו שמספק ואיך מדרבנן 
  .פסולו

שלא שמוסרים לו שבועה כיון בגיטין לומר ' תוסועדיין יש להבין למה הוצרכו 
ממילא  ,כיון שהחשוד לממון אינו חשוד לשבועה גם מדרבנן והרי ,נודע פסולו

 מה שלכתחילה מוסרים לו שבועה משום שסומכים על מה שאם הוא שקרן ניחא
, ידוע ולא שאינו ידועגזלן  לא , כלל ואם נשבע ראיה שאינו גזלן,בע לשקרלא יש
  .א"רע' ועי
  
ל דגזלן לא פסול לשבועה אלא מדרבנן ולעדות הוא " וי דחשידה" ד'תוס

ר יהודה חסיד "מ בשם ה" וי,דפסול מדאורייתא משום אל תשת רשע עד
 ,מגזלי שבועה יפרוש "הא דחשיד אממונא כשר לשבועה משום דשמא ע

ולא קשה מההוא , ה משבועה"אבל גזלן ודאי כמו שמממון אינו פורש ה

דמה שהוא משלם על ידי עדים אין זה השבה מעליא דעל כרחו  ' וכורעיא
 שהרי מה שגזלן פסול ,מ מההוא רעיא" משמע שלתירוץ הראשון לק,משלם

ר  ולא יועיל מה שהחזי,הוא פסול דרבנןלשבועה אינו שמא ישבע לשקר אלא 
  .ז שלא יעשה תשובה"כ

האם גזלן פסול לשבועה משום חשש שמא ישבע לשקר ' נמצא שני דרכים בתוס
לעיל גבי חשוד שאינו נחשב אינו יכול ' ש תוס"ויתכן שמ, או שזה פסול דרבנן

שלעולם כאן תירוץ הראשון סובר כ ,לישבע כיון שהוא ברצון ישבע אם נניחנו
שהרי פסלוהו חכמים מניחים אותו לישבע השבועה שלו יכולה לברר אלא שאין 

ח שחיישינן שמא ישבע לשקר "כ לריה"משא, ולכן נחשב יכול לישבע, לשבועה
באה לברר את האמת הרי היא  ש,כ באמת אינו יכול לישבע את שבועת התורה"א

  . נמצא שאינו יכול לישבע את שבועת התורה,ושבועת גזלן אינה מבררת כלום
אם נחשב  ,אם גם שכנגדו אינו יכול לישבע חזר דינו לשלםועדיין יש להבין למה 
 אבל כיון ,חכמים נחשב אינו יכולשפסלוהו ס אחר "ואולי סו, שהוא יכול לישבע

  .שחכמים הם שמונעים ממנו לישבע לכן תיקנו שבועה על שכנגדו אם זה שייך
 
 ,ל לעבור עליו בשני לאוין" וי,ל מלא תגזול"ת תיפו"וא בלא ה"ד' תוס
שלפי האמת ' א מפרש שדעת תוס"מהרש. ת כי יהיב דמי נמי חמסן הוה"וא

דמשמע '[ ,כ בפרק זה בורר" ושכ,אינו עובר על לא תחמוד שאינו אלא בלא דמי
  ].'ל נמי דכן הוא האמת"להו דקאמר ר
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'  והקשו תוס, נפסלאינו ולכן  שהאנשים טועים שכך הואם פירש"אמנם המהר
ומר  ותירצו שסבור שבא ל,לא תגזוללאו של שיש והרי יודע , טועההוא איך 

 ותירצו ,ושוב הקשו כיון שטועה למה באמת פסלו חמסן, שני לאויןשיש בגזל 
 .שאינו פסול אלא מדרבנן

 
 ,והפסול לעדות פסול לשבועה' וחמסן פסול לעדות כו בלא דמי ה"ד' תוס

 הגליון ש"וכמ, תאי שעובר על לאו דאורייהאבל ממה שפסול לעדות אין רא
כ שעובר "אבל כיון שנפסל גם לשבועה ע, כ"מ שיתכן שפסול לעדות מגזה"בשיט

כ שהלאו "וע. [ ולכן חיישינן שגם ישבע לשקר,על לאו וגם יודע שעובר עליו
א שלפי האמת אין לאו "פ שכתב מהרש" ואע,א"ש מהרש"הוא לא תחמוד וכמ

 ].ם שיף"רמה'  ועי,'זה לפי מסקנת תוס,  כשנותן דמיםדלא תחמוד
 שפסול לשבועה רק לתירוץ הראשוןח אבל "א שהשאלה רק לריה"וכתב מהרש
  .]ידוע ולא בחשודגזלן שפסול דרבנן הוא רק ב[, מדרבנן ניחא

שגזלן פסול רק מדרבנן הוא דוקא לעיל ' תוסש "משהרי ,  אינו מוכרחלכאורהו
, בועה למה גזלן פסול לששאז קשה ,ד חשיד אממונא לא חשיד אשבועתא"למ
 לא ,תירצו שאמנם אינו פסול אלא מדרבנן ורק לעדות הוא פסול מהתורהז "עו

ד חשיד " לממדובראבל כעת הרי . בגלל שחשוד לשקר אלא כיון שהוא רשע
כ "וא,  והשאלה אם חמסן חשוד אממונא או אינו חשוד,אממונא חשיד אשבועתא

פסל מהתורה לעדות  י,]כיון שעובר על לא תחמוד ויודע שעובר[נ אם חשוד "ממ

ואם אינו חשוד , כיון שנקרא רשע או כיון שחשוד להעיד שקראו  ,וגם לשבועה
 .יד דוד שעמד בזה' ועי, אף לעדות לא יפסל שהרי אינו רשע

 
ה "ואף על גב דהוסיפו עליהם החמסנין לפסול לעדות וה בלא ה"ד' תוס

 אבל ,בעלים היינו חמסן שחצוף לחטוף מיד ליד בידיעת ה,שפסול לשבועה
הקשה . הכא לא חציף אלא מעלים חמסנותו ואמר שנאבדה לו לא פסיל

ש לפוסלו " והרי כיון שאינו פסול אלא מדרבנן שוב ל,א למה הוצרכו לזה"רע
כיון כ "א,  משבועתו אבל בספק שכל הנדון מצד שאין תועלת,אלא בידוע

ש "הרא' סתו' ועי,  דחשידה"ד' תוסש "מ וכ,שמהתורה כשר שוב יש תועלת
 .א"מהרש'  ועי,שאמנם תירץ כך בתירוצו השני

  
 א" ע'דף ו

, נימא מיגו דמעיז פניו לכפור הכל לאו לאשתמוטי בעיה נימא "י ד"רש
כונתו גם כופר הכל מבואר ש' דף מ וקשה שהרי בשבועות ,וחשוד אשבועה

גד  ואין כנ,כ יש לו"ולכן משביעין אותו משום דחזקה אין אדם תובע אא ,להישמט
אשתמוטי הוא דקא משתמיט ליה 'ח משום "זה חזקה שאין אדם מעיז פניו בפני בע

  . לעיל'ש תוס"וכמ ',סבר עד דהוה לי ופרענא ליה
 אלא להישמט ולא , ואז ישלםן שאין הכונה שם להישמט עד שיהיה לו"רמב' ועי

  . 'סבר עד דהוה לי ופרענא ליה'ג " ול,לפרוע כלל
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 שבועת הדיינים משמע דלא מחייב שבועת היסת 'וקשה דבפ  אלאה" ד'תוס

 , דקא פריך אדרבה אין אדם מעיז ומשני דמשתמיט,אלא משום אישתמוטי
יש להבין , ל כיון דבשאינו בעין משתמיט אף כשהוא בעין לא פלוג רבנן"וי

ניו פשהרי ממה שמעיז [ש אישתמוטי "כיון שלפי האמת אין מקום להשביעו כשל
כ מה "א, א פלוגמה שמשביעין אותו הוא רק משום ל ו,]מוכח שאומר אמת

 דילמא לעולם חשיד אשבועתא ,לא חשיד אשבועתאחשיד אממונא הראיה ש
נ אם אומר אמת אינו צריך שבועה ואם משקר "כי ממ[כ אין תועלת משבועתו "וא

  .פ"מ משביעין אותו משום ל"מו] ישבע לשקר
מוכרחת שאומר אמת אלא ש אישתמוטי אין ראיה "ויש לבאר שגם במקום של

 פניו בפני אין אדם מעיזשכ יש לו יש חזקה "כיון שכנגד חזקה אין אדם תובע אא
 שאינו אומר כיון שאין לנו הסתברות לא היה מקום להטיל עליו שבועה ,ח"בע
ס אחד מהם משקר ויתכן שתהא תועלת מהשבועה ולכן "סוכיון שאבל  ,אמת

אבל אם חשיד אמונא חשיד אשבועתא , פ הטילו עליו שבועה גם כאן"משום ל
 ושבועה כזו לא מטילים גם משום ,כ ברור שלא תצא שום תועלת מהשבועה"א

  .ר במעיני החכמה שדן בזה"שו, לא פלוג
א ז משמע שכשל"שלפיכתב במעיני החכמה , חייא סמיך' אי נמי אקושיא דר 

סת גם ג שיש שבועת הי" אישתמוטי לא תיקנו שבועת היסת ודלא כרהשייך
גם בקרקע שייך אישתמוטי שמא משכנה כתבו שלעיל ' תוס אמנם [,בקרקע

  ]לאחר
  
ותו הא דתני רבי חייא שניהם נשבעין ונוטלין מבעל הבית נימא מיגו  

נימא מיגו כיון דחד מינייהו ודאי 'י "רשפ ,דחשיד אממונא חשיד אשבועתא
ה "והרי בלא, חשודיש להבין למה הוצרך לומר שאחד מהם ודאי , 'חשיד אממונא
כ לא היה תועלת "לא חשיד אשבועתא שאחשיד אממונא מוכח משם ש

  .ויתרה מזה שהרי אחד מהם לא רק שחשוד אלא שודאי ישבע לשקר, מהשבועה
'  והרי אפי, יש להבין איך מוכיח משם שחשיד אממונא לא חשיד אשבועתאעוד

הרי ודאי שאחד  אבל כאן ,שבע באמתאם ישבע ודאי יאם לא חשיד ותולים ש
  .ישבע לשקר

ויתכן שכיון שלא חשיד אשבועתא תולים שלא ישבעו שניהם ואחד מהם יפרוש 
מהם פ שאחד "ודאי חשיד כלומר אעי שחד מיניהו "ש רש"כ מ"וא ,ולא ישבע

מ אפשר להשביעו כיון " ומ, אבל הרי יש אחד שודאי חשוד,ודאי אינו חשוד
 .ש" עידן בזהי ש"פנר ב"שו, י השבועה יפרוש ולא ישבע"שע

 
י שהראיה "פירש. ותו הא דאמר רב ששת שלש שבועות משביעין אותו

ה שמשביעין " שהבאנו לעיל מדברי רה הראיה ואינ,משבועה שאינה ברשותו
, כי שם מיירי ברוצה לשלם שמורה היתר לעצמו, אותו שבועה שאינה ברשותו

 הל פירשו שהראילעי' ותוס, אינו רוצה לשלםטוען נאנסה וכ כאן ש"משא
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 .י"ש בדעת רש"י מ"פנ' ועי, משבועה שלא שלח בה יד שהיא דאורייתא
 
 דאין ,י גלגול לא ישבע היכא שהיא מתה בפנינו"ע' ת מפרש אפי"ור

 דדוקא בשותפין ,ל ששלח בו יד" דלמה י,מגלגלין אלא בדבר הדומה
זה וכל , שחלקו ונתחייב שבועה ממקום אחר מגלגלין משום דמורי היתרא

ה "וכ,  אבל בטענת ברי יכול לגלגל על כל מה שטוען,במגלגל על טענת שמא
ל שאין מגלגלין שבועה בטענת ספק "ועוד י'ז "ש לקמן דף צ"הרא' לשון תוס

אלא בדבר הדומה קצת אמת כגון אריסין ושותפין דמורו היתרא ליהנות מממון 
  .'חבריהם כדמפרש בשבועות

ובלבד , מגלגלין,  על טענת ספק של התובעאבל'ת "ד פסק כר"צ' ע סי"ובשו
ד כתב שמגלגלים "רצ' אמנם בסי', כמו בשבועת השותפים ,שיהיו רגלים לדבר

ת אין הכונה "ולכאורה גם לר [ך ותומים"ש' ועי, על השומר שלא שלח בה יד
  .]שנשבע שלא אכלה אלא נשבע שלא שלח בה יד משום דחיישינן שמא אכלה

  
שזה נחשב א "מהרש'  עי,ת שלא אכלה"יד מפרש רושבועה שלא שלחתי בה 

, 'דכיון דאינה בפנינו הוי דבר הדומה שאכלה ולכך מגלגלין אותה'דבר הדומה 
ומסתבר שאין הכוונה שנשבע שלא אכלה אלא נשבע שלא שלח בה יד כיון 

   .שחוששים שאכלה
ושבועה זו אינה בכלל שלא פשעתי בה 'ת " על פירוש רש"הרא' וכתב תוס

כמו שצריך לשומרה מסתבר ששהרי ויש להבין , 'מע שלא פשע בשמירתהדמש
ואולי , אין לך פושע יותר מזה  וכשאכלה צריך לשומרה מעצמוכךחרים מא

   .ז נחשב פשיעה בשמירה אלא גניבה"בלשון בני אדם אי
 

ה בכל שאר "שה' וכתבו תוס. אמר אביי חיישינן שמא מלוה ישנה יש לו עליו
 אשבועתא יאמר אביי שמא דחשיד אממונא לא חשידמהם המקומות שהוכיח 
ן כתב "אמנם הר, מ ביניהם"כ אין נפ"ש שא"וכתב הרא. מלוה ישנה יש לו

ד שזה אורחא דמילתא "נח'  ועי,מ אם מחל לו על כל המלוות הישנות"שנפ
  .כשעושים פשרה שכותבים שאין להם שוב שום תביעות זה על זה

ו או אפילו עכשיו כשבאים להשביעו שאין לו בה ע אם צריך שקודם ימחל ל"ויל
 או מודה אני ,כל מה שחייב לי עד עכשיו מחול לופחות מחציה יעמוד ויאמר 

אממונא חשיד ואז שוב לא נוכל להשביעו שהרי חשוד , שאינו חייב לי כלום
ויתכן שמחילה זו לא תועיל לו שהרי עכשיו , ויטול מחצה בלא שבועהאשבועתא 

  .לית בחובו שוב באמת אין לו עליו כלוםשתפס את הט
י "אדם שבא ממדנהבין ד "יש להבין וכי לא מצוי דובעיקר חשש מלוה ישנה ו

 או בשני נערים שהגדילו ,מ עם אף אחד מבני העיר הזו"וידוע שלא היה לו מו
  .כעת ולא היה די זמן שילוה אחד לחבירו עד כדי שיתיישן החוב וישכחנו

ותדע שאילו מי שטען את 'ד "א שכתב בתו"רל' ב סי"חא "ת הרשב"ר בשו"שו
 , והוא טוען שלא היו דברים מעולם,חברו ואמר עכשו באתי ממדינת הים וגזלתני
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 ,וידענו באמת כי נגזל זה מעולם לא היה כאן וזה הנטען לא יצא מכאן מעולם
  מי אמרינן בכי הא שאין משביעין אותו,א שהיתה מעולם מלוה ישנה ביניהם"שא

מן '  אהאלא שאפשר מצא עיל,  ישנהההואיל ואין לתלות גזלו בטענת ספק מלו
  .' שאפשר שבה תלה הנטען ועשה מה שעשהתהעילו

  
דאי הוה חשיד לן אהולך , יוחנן' טעמא דמתניתין לאו כדר ה אביי"י ד"רש

שגם ' ש פי"הרא' ותוס, ותוקף בטלית חבירו חנם הוה לן חשוד אשבועה
אלא שלא מסתבר לו לגזור שמא ילך ,  אשבועתאא חשידלא חשיד אממונלאביי 

תפיס ממונא 'ש "וביאר שמ, ן"כ הרמב"וכ, ויתקוף בטליתו של חבירו בחנם
 לא משום דחשוד לזה חשוד לזה אלא משום שאינו 'מספיקא משתבע מספיקא
 .סבור כלל שעושה איסור

 
זוכה , הי שאם באמת יש עליו מלו" משמע מרש,שקול בלא שבועהנ י הכיא

 יטען מלוה יש ,אני מצאתיהכ למה צריך לטעון "מ א"והקשה בעה. בטלית מהדין
ועוד שכיון שאסור למלוה , ד שאינו יודע שיהיה נאמן בזה"וכתב הראב. לי עליו

  .אינו רוצה שיחזיקוהו ברשעשל הלוה כ "לנתח את המשכון בע
  
טעם שמא ספק אבל בגזלן ודאי וכופר בפקדון אין להכשיר מ ספק ה" ד'תוס

יש לבאר שבמקום שלא ידוע לנו שהוא גזלן אלא , מלוה ישנה יש לו עליו

שאם הוא גזלן לא תועיל השבועה ואם אינו , שאמרינן שאין תועלת מהשבועה
י השבועה "ועבזה אמרינן דילמא מלוה ישנה יש לו , גזלן אין צורך בשבועה

 וממילא אינו ,השבועה שלואבל בגזלן ודאי הרי יתכן שאין לנו בירור מ, יפרוש
' תוס'  עי,מ"י השבועה ושכנגדו נשבע ונוטל או משאיל"יכול לפטור את עצמו ע

  .י"פנ'  ועי,ש כמדומה שזה כוונתו"רא
  

 מאי טעמא ממון איתיה ,פרשי אינשי מספק שבועה ולא פרשי מספק ממונא
ם "מהרשבכתב שמשמע ח "רנ' סיב "ש בב"קוב, בחזרה שבועה ליתיה בחזרה

 ולכן מותר להשתמש ,שם שספק ממונא לקולא גם כשלא נפסק הדין מצד הממון
מה מקשה כאן מאי  כ"והקשה שא, צ לחשוש שמא הוא מקפיד"ואיבשל חבירו 

דאזלינן , דספק איסור שבועה הוא ככל האיסורין, דהא שנא ושנא', טעמא
 ת"גם הקשה מה, 'ע"וצ, אבל באיסור גזל ספיקו לקולא, בספיקא לחומרא

ק סשאיסור גזל שונה משאר איסורים שהולכים בו מספק לקולא גם כשלא נפ
  .ממוןהדין לענין 

ה "כ' סי[שלכאורה משמע שם כתומים ] ו"א סק"ה פ"ש[שערי יושר ' ועי
 וכמו שיש דין ,שלא אסרה תורה אלא גזל ודאי ולא גזל ספק] בקיצור תקפו כהן

ם שבכל דיני התורה לא " הרמבוכמשמעות [,ממזר ודאי וקהל ודאי ועשירי ודאי
לא כתומים אלא ש[ש בביאור הענין לשיטתו "ש מ"עי, ]נאמרו אלא על ודאי

  ].דיני האיסור נמשכים אחר הממונותש
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 , אם לא יזכור יחזיר ולא יעכבנו מספק,ממון אפשר בחזרה ממון ה" ד'תוס

נו  אבל אם לא יזכור יעכב,אבל אין לפרש אם יזכור שאינו חייב לו יחזיר
יש להבין , כ גם מספק שבועה לא יפרוש" דא,פ שיודע שלא יזכור עוד"אע

דילמא בשבועה חושש שמא יזכור שלא היה חייב לו ולא יוכל להחזיר אבל 
ומשמע , בממון סומך על כך שאם יזכור יחזיר ואם לא יזכור מסתמא האמת אתו
ף שעבר על שמי שאינו חושש לעבור על ספק איסור אין לו הבדל אם ידע לבסו

  .איסור ודאי או ישאר בספק כל ימיו
 שאם ,ממון אפשר בחזרה הילכך לא פריש מספק ממון' כתב ש"רא' תוסאמנם 

 משמע שאם לא יזכור לא ,'היום או למחר יזכור ששלא כדין תפס אפשר בחזרה
 .יחזיר

 
והרי כולה בידו קודם , הוציאה מיד חבירו בחזקה'י " פירש,תקפה אחד בפנינו

ב "ח סק"ח קל"קצוה' ועי, מ תקיפה"משמע שאחר שנשבעו ודאי ל ,'עושנשב
 אם יביא ט"ומה, משום שאין השתיקה כהודאה גמורה אלא רק כאומר איני נשבע

פ " ולכן אחר שנשבע ודאי ששוב אין התוקף זוכה אע,כ עדים יועיל לו"אח
דם והרי כולה בידו קו'י הלשון "י של רש"בכתה [.א"הגר' הגה'  ועי,ששתק
 ].משמע קצת קודם שהתוקף נשבע', שנשבע

 

למיעבד אבל מאי ל "נ דלא הו"יש להבין אה, ל למיעבד"מאי הוואי דקא צווח 
 כמו גבי תקפה כהן שבפשטות הנידון ,וכעת הוא מוחזק בכלס תקף הלה ממנו "סו

כל מה ויש לבאר ש, ]ה המוציא"י לקמן ד"רש' אמנם עי[, גם אם הישראל צווח
ס שכל אחד יש לו חצי "יסה הוא רק בספיקות וכאן אין ספק אלא אנשמועילה תפ

 ורק כשיש ,ממי שטלית שלמה בידותפיסה ולא תועיל תפיסה כמו שלא מועילה 
 , יש לדון אם מועילה תפיסה מספקהאדכגון גבי ספק בכור או כשיש ספק הוספק 

   .ן שמדמה ספק זה לספק בכורות"בר' אמנם עי
  

א כתב קודם "והרשב, הא בסוף התקיפה או מיד אחרי"טבהרי'  פי,והדר צווח
 .ד"שיצאו מהבי

 
או דלמא כיון דקא צווח השתא איגלאי מילתא דהאי דשתיק מעיקרא סבר 

 ,מ צווחה דבסוף"ן דודאי ל" ובתוקף בפני עדים דעת הרמב,הא קא חזו ליה רבנן
תקף כשלא א כתב ש"אמנם הרשב. ל לצווח מתחילה" והוש הך סברא"כיון דל
  . כיון שאין לו בפני מי לצווח,ה שתק לגמרי אין ראיאפילוד "בפני בי

 ,הנידון הוא מה סיבת הצווחהיש לבאר שביאור שני שיטות הראשונים בזה וב
שאם אין לו כח  או כמו מחאה ,ד"שזה שייך רק בפני ביאם כדי שיעשו לו דין ה

ובזה אדרבא שלא ,  בחזרה לפחות היה לו לצווחףלמנוע את התקיפה או לחטו
 .ד צריך למחות יותר"בפני בי
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הכא במאי עסקינן כגון דאתו לקמן כדתפיסו לה תרוייהו ואמרינן להו זילו 

 האי אמר אודויי אודי לי , ונפקו והדר אתו כי תפיס לה חד מינייהו,פלוגו
יש להבין בשלמא אם היה טוען שהלה חטף , והאי אמר בדמי אגרתי ניהליה

 אבל לדבריו שהשכירה לחבירו וסתמא דמילתא יש ,ד" מיד לביממנו ניחא שחזר
ומה לו , את דמי השכירותלשלם להחזיר את הטלית ויום עד שיצטרך ' עוד ל
וחבירו שטוען שהודה לו ודאי שאין לו מה [ד לתבוע את חבירו " לבילחזור
 חבירו שאין בדעתו לשלם לו  ויתכן שאחר שהשכירה לו הודיע לו,]לחזור
האי אמר אוגדתיה ניהליה מלשון גוד או 'מ " ולגירסא המובאת בשיט,לעולם

  .ניחא', איגוד כלומר העלינו אותם בדמים ועדיין לא נתן לי המעות
  
האי אמר אודויי אודי לי והאי אמר בדמי אגרתי ניהליה דאמרינן ליה עד  

ע אם גם אחר "יל, השתא חשדת ליה בגזלן והשתא מוגרת ליה בלא סהדי
ד " כמו בשתק ולבסוף צווח שהו,נאמן הלה לטעון שאודויי אודי לישנשבעו 

ז "מ בשם הרדב"ר בשיט"שו,  לעיל שאחר שנשבעו אין ראיה משתיקתוח"קצוה
אדרבה אימא 'כ " שאם כבר נשבעו א,שמיירי כגון שמחלו זה לזה על השבועה

שאין איפכא אמרינן ליה לאידך דתפיס ואמר אודויי אודי לי השתא נשבע בפנינו 
ולכאורה אם מחלו ', לה בה פחות מחציה ומיד הודה לך שהיא שלך ונשבע לשקר

כ "כ אינו חושדו כ"א מסופק אם האמת אתו וא"כ שכאו"זה לזה על השבועה ע

  .בגזלנותא
  
 דמיגו במקום ,ואינו נאמן במיגו דאי בעי אמר תקפה ממני  אגרתה"ד' תוס

פ שלא ראינו החטיפה כתב " ואע, ממני נאמןתקפהמבואר שאם יטען  ,עדים הוא
 והוי ככלים העשויין ,הי שהדבר מצוי שיחטוף אחר שהיו מתעצמין עלי"הנמו

  .פ שהוא מוחזק"ק אע"להשכיר שאינו יכול לטעון קניתי נגד מר
ומה שהוצרך לטעמא דעד , ם שגם אם יטען שחטפה ממנו אינו נאמן"ודעת הרמב
ן להשכיר היה יכול לטעון שהשכיר כ בכלים העשויי"י שאל"פנ' עי', השתא וכו

 .ח"ח בקל"קצוה'  ועי,לו
  
ואינו נאמן במיגו דאי בעי אמר תקפה ממני דמיגו במקום  אגרת ה"ד' תוס

 יתכן ,בזה' ומה שלא ניחא לתוס,  והמאירי כתב דהוי מיגו להוציא,עדים הוא
 ק המוציא ממוחזק במיגו לא הוי מיגו"ט שמר"ב סק"פ' בסיח "ש קצוה"י מ"עפ

אם כן אתחזק הטלית לנו  'ב"ע' מ סי"חות נחל יצחק "ז בשו"ר כעי"שו, להוציא
ועל כן נאמן , בחזקת שניהם והוי כל אחד ואחד על פלגא בשם חזקת מרא קמא

   .'במיגו להוציא כיון דחזקת מרא קמא מסייע ליה
 
, ואם תמצא לומר בשאילתנו לפשוט דמוציאין אותה מידו ויחלוקוי "רש

 ם"מהר'  עי,אינה מקודשת דלא אלים הקדישה מתקפה  תקפההקדישה בלא
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 ה אם תקפה והקדישה דלא מהני"האלא  ,י דוקא בלא תקפה"אין כוונת רששיף ש
  .ב"ב סק"מ' ג סי"בית הלוי ח' ועי, לצד הזה

  
ואם תמצא לומר תקפה אחד בפנינו אין מוציאין אותה מידו הקדישה כי לא 

 ל"פשיט ו,ון שכשהקדישה שתק ולבסוף צווחן דמיירי כג"כתב הרמב, תקפה מהו
 אלא ,כך יש ראיה משתיקתו כשהקדישהשכמו שיש ראיה משתיקתו כשתקפה 

 ולכן גם אם תקיפה ,להוציא מידי התופס בהא "מ א"ומ ,רה ראיה גמוושאין ז
  .ל"מועילה כיון ששוב אינה בידו אבל בהקדש מבע

ליה הא תקפה ואפקה אי הקדש חייל ע'ן שהוא ד"והספק בהקדש כתב הרמב
ע מה הספק "ילו, 'אי לא חל עליה לאו כלום עבד ואף על גב דאישתיק האי, מיניה

  .אם ההקדש חל
וזה מתיישב עם הגירסא  ,ויתכן שהשאלה מצד שאינו ברשותו בשעה שהקדיש

או דלמא השתא מיהא הא לא תקפה וכתיב ואיש כי יקדיש את ביתו 'שלפנינו 
כ "וכ',  אף כל ברשותו לאפוקי האי דלא ברשותומה ביתו ברשותו' קדש וגו
ן כאן אלא "אמנם לא הביא את הרמב [,ן"ג בדעת הרמב"א סק"רי' ח בסי"קצוה

 השחלז הראיה מספק בכורות היא ממה "ולפי ]ק"במלחמות בבן "את הרמב
  .פ שאינו ברשות הכהן"הקדושה אע

פ " ואע,שה כלוםשאם אינו חל לא ע ,האם הקדש חל גם על ספקהוא שהנידון או 
 אבל אם הקדש חל גם מספק נמצא ,מ להוציא מיד התופס"שיש ספק הודאה ל

 ,ה גמורה וכמו שאינו נמצא בידי התופספיש כאן תקישעל הצד שנחשב הודאה 
ומביא , ] כמו בתקפה ממש שזוכה בה לגמרי בודאיל ההקדשממילא ח ולכאורה[

 לחלק בין קדושת פה  ודחי שיש, על ספקקדושהראיה מספק בכורות שחל 
  .לקדושה הבאה מאליה

ה חייל "מי נימא דמשו'ן שהספק הוא "ר שכתב בדעת הרמב"ר שעורי הגרש"שו
ז "או דאין ההקדש חל עתה כ, ג"כה' ההקדש ובאים כאחת כדאשכחן בתוס

מרינן באים אאם זה גופא ומסתבר שאין כוונתו שהספק הוא , 'שהשני מוחזק
אלא זה פשיטא , אי הודאה לא ברור שהיה מועילכ גם אם היתה וד"שא ,כאחת

 , כאחד והשאלה כיון שהוא ספק הודאה אם מהני כשהשני מוחזקןשאומרים באי
ן חל "ש שדן גם אם לדעת הרמב"עי [,ולא התברר בדבריו מהם צדדי השאלה

  .]הקדש ודאי או הקדש ספק
 
שאלה ומיירי נמי כגון ששתק בשעה שהקדיש ולבסוף כש הקדישה ה"ד' תוס

 דכיון ,הוה הקדש כתקפה'  ומבעיא ליה כיון דאמירתו לגבוה כו,הגזבר צווח
ד ששתיקתו הויא "יש להבין איך ס, ששתק אודויי אודי ליה והוה הקדש

, ד"אם הודה לו למה עודנו מחזיק את הטלית יניחנה מידו ויצא מהבי, כהודאה
 אין לך צווחה ולכאורה, והרי משמע שעודנו מחזיק בטלית עד שיבוא הגזבר

  .גדולה מזו
והרי נפסק הדין שישבעו ועדיין לא , ד עד שבא הגזבר"גם יש להבין מה עשו הבי



                דברים                            פרק   שנים   אוחזין        הרהורי                                                   
  

סג

ויתכן שאחר שהקדישה , האם לא ישביעום אלא ימתינו עד שיבוא הגזבר, נשבעו
 וכל עוד לא צווח אין ,הניחה המקדיש מידו ונשארה בידי האחר עד שבא הגזבר

 לו או ןש להמתין עד שיבוא הגזבר ולראות אם ית אלא י,ד מה להשביעם"לבי
מיירי בשתק ולבסוף ' גם יש להבין איך יתפרש עובדא דמסותא שלפי תוס, יצווח

  .צווח שזה היה בימי האמוראים שלא היה שם גזבר שיתבע עבור ההקדש
היה אפשר לפרש שאחר ששתק אמר לו הלה הנח מידך את ' ולולי דברי תוס

ומיירי כגון ששתק 'ש "הרא' תוסולשון ה, ואז צווח, זברהטלית כדי שאתנה לג
  .עוד לפני שבא הגזברשצווח משמע ', אידך ולבסוף צווח

  
ולא דמי לגזל ולא נתייאשו הבעלים דשניהם אין יכולין  הקדישה ה"ד' תוס

 דכיון דאודי ליה הוי , זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו,להקדיש
 משמע שגזלן שהודה ומוכן ,ים דיכול להקדישכפקדון שיש לו ביד אחר

מ בפרק שור "כדעת בעהלכאורה הוא  ו, חשיב ברשות בעלים להקדישולהחזיר
פ שהלה רוצה ליתן לו אינו קדוש כיון "שאע'ן שם "אבל לרמב, ה"שנגח דו

' ח בסי"כתב קצוה, ]מצד קניני הגזלה שיש לו לכאורה ['שבתורת גזל הוא אצלו
  .' דברי תוסא שלא יתיישבו"רי
 אינו דומה לכל גזלן שהרי כאן נחשב ששניהם מוחזקין בכולה וכיון לכאורהו

צריכים לומר דהוי כפקדון שיש ' כ לא היו תוס"אמנם א ,שהודה הסתלקה רשותו
ש "א וגרש"חזו' ועי, לו ביד אחר שמזה משמע שעדיין נחשב גם ברשות חבירו

 .ד"ק ל"ב
,  יש להבין,לו ביד אחרים דיכול להקדישדכיון דאודי ליה הוי כפקדון שיש 

א "ריטב' ועי, הרי ההודאה היתה אחר ההקדש ובשעה שהקדיש לא היה ברשותו
ר דהוי כמקדיש דבר שאינו ברשותו "גרששעורי ה' ועי. שידו והקדשו באין כאחד

 .ג"ח י"מ כ"אבנ' ועי, לכשיבא לרשותו
  
ש ולבסוף כששאלה ומיירי נמי כגון ששתק בשעה שהקדי הקדישה ה" ד'תוס

הוה הקדש כתקפה דכיון '  ומבעיא ליה כיון דאמירתו לגבוה כו,הגזבר צווח
יש להסתפק אם כוונתם שיהיה ספק  ' וכוששתק אודויי אודי ליה והוה הקדש
 משום שנחשב כאילו מסר לכאורהו. [הקדש כמו גבי בכור או ודאי הקדש

  .]להקדש את זכות התקיפה
הרי יש להבין  ,קיפה דלמה יצווח בשביל דבריואו דלמא הקדש לא הוי כת

ולא משום דלא הוי ' ואיש כי יקדיש את ביתו קודש'מבואר הטעם משום ' בגמ
ועוד , ]י"ס שאינו ברוב כתה"דקדוק' ועי [ג לה"א דל" וכתב הריטב,כתקיפה

י להקדיש מה "פירש שזה גופא הטעם שאינו חושש להקדישו כיון שיודע שא
  .ש"הרא' מ מתוס"וכ, שאינו ברשותו

 ומסקנא דלא הוי הקדש ,ומייתי מההיא מסותא דהקדיש חד ושתק אידך
מצד ששתק ולבסוף משמע שהנידון במסותא , אלמא שתיקתו אינו כהודאה

מצד דינא דכל [ה והא פירשו בענין אחר "ד' בתוסם שהרי " והקשה מהר,צווח
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לין היה מפרש ד דאיירי במטלט"דלפי מאי דס'וכתב , ]דאלים גבר שיש כאן
 ולפי המסקנא ,בדבור זה' התוס' הבעיא דבעי אי הוה שתיקה כהודאה כמו שפי

בדבור שאחר זה מטעם ' דאיירי במסותא דקרקע הוי הבעיא כמו שפירשו התוס
  .דין דכל דאלים גבר

אם היתה שאלה ראשונה , כך' מהלך הסוגיא לפי תוס ביאר את ם שיף"מהרו
תו נחשבת כהודאה או האם שתיק, לבסוף צווחששתק ותקיפה מועילה בטלית כ

האם גם שתיקה בשעת , נחשבת כהודאהשתיקה זו  אם נאמר שהשאלה שני, לא
' והוכחת הגמ. הקדש נחשבת כהודאה או שיש סברא שלמה יצווח על דבריו

שלזה אין ראיה [ ,אם שתיקה כהודאה' ממסותא ששם אמנם לא היה ספק הגמ
 מדין כל להקדיש דבר שיש לו זכות לתפוס אותואלא אם יכול  ,]מספק בכורות
ומסקנא שאינו יכול כיון שאינו , ] שדינה יחלוקוש בטלית"שזה ל [,דאלים גבר

גבי מסותא משמע הרי  ש,וממילא נפשט גם הספק בטלית, יכול להוציאו בדיינים
 ,]שתק ולבסוף צווחמיירי ששהרי גם שם [ ,שמצד שתיקה כהודאה לא מהני כלל

 . דלמה יצווח על דבריוהשתיקה ראיכח כצד השני שאין מהכ מו"וא
של הקדישה בלא  ומשמע שהבעיא ,ש"הרא' כתב גם בתוס' וכעין פירוש תוס

ש "פ שבתקפה ממש לא נפשטה וכמ"אע , שאינו קדוש בודאינפשטהתקפה 
 ולכן בשתק ולבסוף צווח אין מוציאין ,ש דבעיין דטלית לא נפשטה"בפסקי הרא
  .ודוקא בטענת ברי מהניא תפיסה אבל לא בטוען שמא ,מידי התופס

  

 או , מאי מדאשתיק אודויי אודי ליה,לא צריכא דשתיק מעיקרא והדר צווח 
דלמא כיון דקא צווח השתא איגלאי מילתא דהאי דשתיק מעיקרא סבר הא 

או , בשני דרכיםן כתב לבאר את ספק הגמרא "בחדושי הר, קא חזו ליה רבנן
ל אי חשיב שחציה שלו בודאי ואין "ה דהוי ספק הודאה ומבעשלעולם פשיטא לי

א "או שלעולם אינו ודאי בחציה אלא שמספק א ,ספק הודאה מוציא מידי ודאי
ודרך שניה , א מספק להוציא מידי התוקף"להוציאה ממנו וכשיש ספק הודאה א

ל אי איכא ספק "מה שזוכה בחצי אינו בתורת ודאי ומבעשלעולם פשיטא ליה ש
  .ספק הודאה' דאה או כיון שצווח לבסוף אין כאן אפיהו

 אלא שאם נאמר שתקפה ,'ל לענין הקדישה לא משום הודאת חבירו כתוס"ומבע
וממילא  ,כ שאינו ודאי מוחזק"ע ,פ שיש כאן ספק הודאה"אעאין מוציאין מידו 

או דלמא כיון דהשתא  ,גבי הקדש יחול ספק הקדש אף בלא תקיפה ובלא הודאה
  .הא לא תקפה ואינה שלו לשום דבר אף לענין הקדש אינה מקודשת מכחומיהא 

אם תמצי לומר תקפה אחד בפנינו מוציאין אותה מידו  ' הגמראש"ויש להבין מ
 דילמא לעולם אינה ,ואמאי פשיטא ליה שאינה מקודשת', הקדישה אינה מקודשת

ן "ש הר"כמ וודאי שלו ומה שמוציאין מידו משום שאין כאן אפילו ספק הודאה
הכי '  או דילמא כיון דקא צווח וכונןואם תרצה תפרש דכי אמרי'בדרך השניה 
נאמר שטלית זו בספק היתה מונחת בתחלה אין מעמידין אותה ' קאמר שאפי

  , 'בחזקת זה שתקפה משום דליכא לספוקי בהודאה כלל
אם , ל"מ תפיסה בלא ספק הודאה ובבכור מיבע"ל של"ע למה בטלית פשיט"ויל
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ן "אמנם כמדומה מהר , ולבסוף צווחקי דמיירי גם בבכור ששת"ש רש"לא כמ
י ליתיה להא "י של רש"וגם בחלק מכתה[, שאינו מפרש את הגמרא באופן כזה

  .ש"ש הרא" וכמואולי משום שהמוחזק בטלית הוא ברי, ]דשתק ולבסוף צווח
לא  אז,ל רק באופן שיש ספק הודאה" שהגמרא בתחילת הסוגיא שמבעויתכן

  . ורק ספק הודאה יתכן שתועיל,למאי דמסיק הכא דתקפו כהן מוציאין מידו
 
נראה דהכי מיבעי ליה במסותא כיון דמקרקעי היא והוה דינא  והא ה" ד'תוס

 מסתמא תו , וכיון דאם תקפה האחד והקדישה כשהיא בידו,כל דאלים גבר
כול חבירו משמע שגם לפי הצד הזה י ,חזר חבירו ותקפה ממנו' לא פקע אפי

 אבל אחר ,]ה אם ימכרנה לאחר יוכל לתקוף מהקונה"וה [,לחזור ולתקוף ממנו
, לכאורה הטעם משום שקדושה לא פקעה בכדי, מ תקיפה"שהקדישה שוב ל

והיינו שהכלל הוא שכאשר אצלו נחשב כשלו אלא שחבירו יכול לחטוף ממנו 
ד שאחר שתקף "נחל'  עיאמנם. אבל כיון שהקדיש שוב לא פקעה קדושה, שוב

ש תקיפה מהקדש דכל היכא "דלמשום  ,א שיחזור חברו ויתקוף"והקדיש שוב א
  .דאיתיה בגזא דרחמנא איתיה

חזר ' וכיון דאם תקפה האחד והקדישה כשהיא בידו מסתמא תו לא פקע אפי
יש להבין תינח ,  כי הקדישה בלא תקפה נמי הוי הקדש,חבירו ותקפה ממנו

 ויתכן שבמה שמקדיש ,ש בלא תקיפהדל איך הוי הקאחר שתקף דמהני הקדש אב
  . והרי ההקדש לעולם יותר אלים מהמערער,כאילו מסר את זכות התקיפה להקדש

 ,גבר האחד אם יכול השני לחזור ולתוקפה ממנו זוכה' או דלמא כיון דאפי
 הוא שגם אם גבר האחד יכול חברו לחזור אלים גברשדין כל ד' מבואר בתוס
 ויש להסתפק אם כך הוא הפסק שכאשר יגבר זה ,]ש"ודלא כרא [,ולתקוף ממנו

ד מסתלקים " או שאין כאן כלל פסק אלא שבי,יהיה שלו וכשיגבר חברו יהיה שלו
' ויתכן לתלות בשני צדדים אלו את ספק הגמ [,ומניחים אותם לעשות דין לעצמם

 ].'במסותא לדעת תוס
 
אה דהכי מיבעי ליה במסותא  נר,'והא הכא דכי תקפה כהן כו והא ה" ד'תוס

 וכיון דאם תקפה האחד ,כיון דמקרקעי היא והוה דינא כל דאלים גבר
 , חזר חבירו ותקפה ממנואפילווהקדישה כשהיא בידו מסתמא תו לא פקע 

 גבר האחד אם אפילואו דלמא כיון ד, כי הקדישה בלא תקפה נמי הוי הקדש
יש בלא תקפה לא יחול ה הקד" ה,יכול השני לחזור ולתוקפה ממנו זוכה

  . כיון דחבירו אם תקפה היה זוכה דלא אלים הקדש מתקיפה,הקדש כלל
 הוא שגם אחר שהאחד גבר ותפס יכול חבירו כל דאלים גברשדין ' מבואר בתוס

שזה פשוט שאם גבר והקדיש ' ובצד הראשון כתבו תוס ,לחזור ולתפוס ממנו
ם היה אלים מחבירו ותופס  יתכן שכמו אר בזהווהביא, ששוב לא פקע ההקדש

שצריך כעת חבירו להיות יותר אלים מהקונה כדי שיוכל לחזור כ מוכר "ואח
, ]ל דמה מכר ראשון לשני"מ י"פ שאין הקונה ברי בטענתו מ"ואע[, ולתפוס ממנו

 וזה לא יתכן וממילא לא פקע ,ה כשהקדיש צריך שתיגבר ידו יותר מההקדש"ה
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לה אלא הקדיש בלא לתקוף יחשב שמסר זכותו ולכן גם כשלא גבר מתחי, ההקדש
והרי כעת עדיין לא נחית להא דאינו יכול להקדיש מה שאינו יכול  [,להקדש

  .וכעת ההקדש עומד במקומו ופשוט שההקדש יגבר על חבירו ,]להוציא בדיינים
 עוסק ואין ההקדש ם המקדיששהקדש אינו עומד במקווצד שני יש לבאר 

כ "וא, פקע ההקדשהקדיש יכול חבירו לתפוס וממילא  וגם אם גבר ו,בתפיסות
 שהרי הקדש אינו עוסק ,פשיטא שאם הקדיש בלא לתקוף שלא חל ההקדש

  .בתפיסות
ל של מי "אמאי לא נימא כיון דמספק, ויש להבין דל מהכא את מה שבידו לתפוס

ויש לבאר , יחול עליה ספק הקדש, ]כל דאלים גברשהרי נפסק הדין ש[המסותא 
ל קדושה שהרי המסותא בחזקת מספק לא תחואין ההקדש נחשב כתפיסה שאם 
  .חולין

הצד השני הוא שלא חלה קדושת ספק ולכן כיון שגם אחר עוד יש לבאר ש
שהקדיש לא התברר הספק שהרי אם היה יכול חבירו לחזור ולתקוף היה מועיל 

הקדש לתפוס מפ שבמציאות אין אפשרות " ואע,כ מוכח שלא נפשט הספק" א,לו
  . וספק הקדש לא חל כלל,אבל מעיקר הדין נחשב ספק

 לא תקפה אפילו ולכך ,והשתא אייתי והא הכא אם תקפה כהן אין מוציאין
 משום דשמא יש לכהן חלק בו ולכך יכול ,אסורין בגיזה ועבודה מספק

 לא תקפה חשיב כאילו תקפה כבר והקדישה בעודה אפילו אלמא ,לתוקפה
ויש לבאר , כ יזכה הכהן גם בגוף הבכור"חשב שהקדישה אלהבין אם ניש , בידו

מצד וחלה קדושה רק  ,חלק של קדושה וחלק של ממון כהן, שיש כאן שני חלקים
  .חלק גבוה אבל ממון כהן לא נעשה בלא תקיפה

ה הוא פסק ודאי ואז לא תועיל "שהמעשהשאלה אם מה ' תוסלכאורה מומשמע 
או שהוא רק הלכה שאינו יכול  ,ור מספקוכן לא יחולו עליו דיני איסתקיפה 

ולכן ותקיפה מועילה  ,של מי הואבספק הבכור עומד  אבל ,להוציא בלא ראיה
   .חלה עליו קדושה מספק

  
  ב"ע' דף ו

ספק בכורות אחד בכור אדם ואחד בכור בהמה בין טהורים בין טמאים 
לכאורה ה והרי "ע מה שייך בבכור אדם המע"יל, המוציא מחבירו עליו הראיה

כ ליתן השה לכהן " שדינו לפדותו בשה ואח,אין פדיון הבן כפדיון פטר חמור
 אבל בפדיון הבן לכאורה הפדיון נעשה בנתינה ,ושייך שיתפוס הכהן את השה

כ נחשב "סלעים עדיין לא נפדה בנו ולא נעשו ממון כהן אא' יפריש ה'  ואפי,לכהן
  .גם אם לא הפרישו' שעבודא דאו מדין ,הפדיון כחוב לכהן ויכול לתפוס ממונו

דמתבאר מזה דעיקר מצות פדיה 'ד "א מבכורות שכתב בתו"ט אלגזי פ"מהרי' עי
סלעים לא ' דלא הוה כפדיון הבן דאפילו הפריש ה, בפטר חמור הוא ההפרשה

ולפי חומר הענין 'ג כתב ' אמנם בהמשך שם אות י,'קיים המצוה עד שיבא ליד כהן
דאף דלענין דינא המפריש פדיון הבן חייב , ע הוא"רמ ו"אפשר לומר דדעת הר

, מ משעת הפרשה שהפרישה לפדיון בנו נעשה כשאר מתנות כהונה"מ, באחריותו
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ז לכאורה "ולפי', דמשעת הפרשה נעשה ממון כהן ואין לבעלים אלא טובת הנאה
גם בספק בכור יצטרך להפריש כדי לקיים מצות פדיון אלא שאינו חייב לתתו 

י "ז לדעת רש"ונראה דלפי'ד "ח שכתב בתו"ט שם פ"במהריר "ו ש.לכהן
ל דאם הוא ספק אם הוא בכור או שהוא "דקי, ה בספק פדיון הבן"ש ה"והרא

סלעים דהמוציא מחבירו ' בכור ודאי והספק הוא אם פטור מן הפדיון דפטור מה
, וסלעים ולפדותו ומעכב הפדיון לעצמ' דמכל מקום חייב להפריש ה, עליו הראיה

', א דבספק מפריש טלה והוא שלו"כיון דהפרשה עושה מצוה כדין פטר חמור לר
  .ב"ח שצ"במנד "הו
ז שאמנם חוץ ממה שיש חוב יש גם מצות פדיון אבל "ה פט"י ש"בשער' ועי

בספק פדיון הבן דמצד חיוב ממון 'הפדיון נעשה בצורה של תשלום החוב ולכן 
ור הוא אבל לפי ידיעתנו אין בזה שום אף דקמי שמיא גליא דבכ, ליכא חיוב כלל
  .'ממילא בטלה בזה לגמרי גם מצות פדיה, ה"חיוב מדין המע

  
 דקתני המוציא מחבירו ,והא הכא דאמר תקפו כהן אין מוציאין אותו מידו

יש להבין לסברת רב ,  וכי לא תקפו אסורין בגיזה ובעבודה,עליו הראיה
 קדושה שזהפ "ע אע"ה נאסר בגוהמנונא שאם אין תקיפת הכהן מועילה לא הי

 ,ע מוכרח שמועילה תקיפת הכהן"שאסורים בגוגופא כ מזה " א,הבאה מאליה
המוציא מחבירו עליו הראיה שמוכח מזה שגם הישראל ולמה הוצרך לדיוק לשון 

  .צריך ראיה כדי להוציא מהכהן

דניחא ליה לאיתויי מפשטא 'ש שהקשה כך ותירץ "מ בשם הריצב"ר בשיט"שו
ועוד יש לומר דאי לאו , שנא דמתניתין ולא ממאי דנפיק מדיוקא דברייתאדלי

מלישנא דמתניתין הוה אמינא מסברא דאי תקפו כהן מוציאין כיון שהבעל הבית 
מוחזק דעד כאן לא איבעיא לן לעיל אי מהניא תקיפה אלא בששניהם מוחזקין בה 

 מוכח מידי דעל אבל הכא תקיפה לא מהניא ואי תקיפה לא מהניא הכא לא הוה
  .'כרחך טעמא דאסורין בגיזה ועבודה משום דקדושה הבאה מאליה שאני

  
 כונתו לכאורה ,ואם תקפה כהן ושתיק ישראל והדר צווחה המוציא "י ד"רש

יש להבין כיון שגם הישראל מסופק איך תהיה ראיה  ו,מצד שתיקה כהודאה
שותו עד שיביא הכהן ואולי כיון שהדין שהספק בכור נשאר בר, משתיקתו שהודה

אלא שאם שתק הישראל , אין תפיסת הכהן מועילה אלא אם יביא ראיה, ראיה
שהרי אפילו אם אינו יודע היה לו , כ צווח יש לדון שנחשב כמו שהודה לו"ואח

  .ואם שתק נחשב כמו שהודה לו, לצווח כיון שאין לכהן רשות לתפוס
 ,מע שכל אחד טוען בבריש המוציא מחבירו עליו הראיה מש"עוד יתכן שממ

   . וממילא שוב יש להוכיח משתיקתו,שלכן הוצרך לומר שלא יזכה בלא ראיה
'  ודלא כתוס,י שמה שצריך שתיקה כדי שייחשב כתפיסה ברשות"פנ' ועי

 אלא ההיפך שבתפיסה שלא ברשות אין כלל ,שבתפיסה ברשות מהני גם למסקנא
ג "ואם מהני כה, ן רק בתפס ברשותה והנדו"נידון שיועיל אחרי שנפסק הדין המע

כ "מ תפיסה ע" ואם ל,ת ספקה פסק ודאי ולכן תחול גם קדוש"כ שאין המע"ע
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  .ו"ק'  סיר"שיעורי הגרש' ועי,  כלל ולא יחול הקדשישהוא פסק ודא
 ותו 'ואם תקפה כהן הוי ישראל מוציא מחבירו'י הלשון "י של רש"ובחלק מכת

  .מ"ז לק"ולפי ,לא
  
ת אמאי אין מוציאין מידו והלא הבעלים יאמרו ליתן לכהן "וא  והאה"ד' תוס
שכאשר אין הבעלים רוצה  'י הירו" עפליישב 'ח' זכיה סיהלכות א "מחנ'  עי,אחר
  .אין מוציאין מהתופס ממנומפני שהוא ספק לכהנים כלל ליתן 

 כוונתם רק כדי 'יאמרו ליתן לכהן אחרוהלא הבעלים '' ש תוס"והיינו שמפרש שמ
ז "ולפי,  ולא יתנו כלל גם לכהן אחר אבל כשיבא לידם יחזיקו בזה,וציא ממנולה

 ר" וכמו שהקשה בשעורי הגרש,לא מובן מה שתירצו דמיירי במכירי כהונה
 דהא ודאי על דבר שכזה לא ,ה מה מהני מכירי כהונה"כ בספק בכורות דהמע"דא'

אמנם ',  מתנה מועטתומה שייך לדון בזה משום, היה בדעתו ולא הבטיחו ליתן לו
כגון אם הוא ממכירי כהונה דכיון שרגיל הוא ליתן לו ש שכתב "הרא' בתוס' עי

בבכורות דרועה כהן ' והכי נמי אמרי, אם בא לידו אין יכול להוציא מידו
שהבעלים רגילין ליתן לו בכורות אם נולד ספק בכור בחצר הרועה ידו כיד 

  . בספק בכורמבואר דמהני מכירי כהונה גם', הבעלים
כפשוטה שהבעלים ' י משמע שמבאר את קושית תוס"א שמובא בקה"מהחזוו

וממילא מובן , יכולים להוציא ממנו כדי לתת לאחר שהרי הזכות הזאת שייכת להם
 ואם ,כ אין לו אפשרות לתת לאחר"דמיירי במכירי כהונה וא' תוס' בפשטות תי

 .שהכהן תפסה אינו יכול כיון "זה בלא, רוצה להשאיר לעצמו
  
דאמר בן לוי  ומפרק הזרוע ,נ שיש לו בו"נ אינו יכול לתובעו אלא טוה"א

 אין ראיה דשמא ,דחטף מתנתא פריצותא הוא משמע דאינו חייב לשלם
משמע . מיירי כשאכלו כדאמרינן התם המזיק מתנות כהונה או אכלן פטור

 כשהמתנהוכל זה , נ או את כל הבהמה"שמסופקים אם יכול לתובעו רק טוה
 גם יש להבין מה מועיל , מה צדדי הספקע"ל וי, ודאי פטורהקיימת אבל אם אכל

 והרי מה שהאוכלן פטור הוא משום שזה ממון ,מה שאכלן להפטר מהבעלים
נ " שתובע את הטוה וזה שייך רק לגבי הכהנים ולא לגבי הבעלים,שאין לו תובעין

 .שלו
נ "לים על כל המתנות מצד הטוהא שנחשב בע"י הריטב"כתב עפ' י' י סי"וקה

 , שזה מה שהפסידוכ באכלן פטור כי אז חיובו רק דמים ששוה לו" ואעפ,שיש לו
א הביא שאמנם אין לו יותר מאשר זכות נתינה אבל "ומהחזו. נ"וזה רק שווי הטוה

ז כאשר " וכ,נ"מצד זה יכול לתבוע את כל המתנה כדי שיהיה לו ממנה את הטוה
אכלה ששוב אין זכות לכהנים אינו יכול לתבוע יותר מאשר קיימת אבל אם היא 

  .נ" דהיינו טוה,דמים שהיתה שוה לבעלים
ן "שיטת ר. א, נמצא דיש שלשה שיטות'א "ש חולין דף קל"חדושי רמ' ועי

שיטת . ב. מ מוציא מידו ליתנן לכהן אחר"ד אינה ממון מ"ותוספות כאן דאף למ
ד ממון "ולמ, ת הנאה ממון או אינה ממוןם דזה תליא בהך פלוגתא אם טוב"הרמב
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ד טובת "מ דאף למ"שיטת התוספות ב. ג. יכול להוציאן מידו ליתן לכהן אחר
  .'הנאה ממון אם תפס אין מוציאין מידו רק דמי טובת הנאה

ומפרק הזרוע דאמר בן לוי דחטף מתנתא פריצותא הוא משמע דאינו חייב  
אמרינן התם המזיק מתנות כהונה  אין ראיה דשמא מיירי כשאכלו כד,לשלם

, נ"השני שאינו חייב לשלם אלא טוה' ולכאורה הוא ראיה לתי, או אכלן פטור
 ,]שהרי הלוי הוא שחטף[שהרי לא מיירי במכירי כהונה , אם יתבעוהו הבעלים

שזה הנידון שם בההוא '  דחטףכהנא' ' שיש לגרוס בתוסא"ס' פרי חדש סי' ועי
כ "וכ, ולא לוי שאין לו כלל זכות במתנות של ישראל , מתנתאףכהנא דהוה חטי

  .ך בתקפו כהן"הש
 
כאן אם מהני תפיסה אחר שנולד הספק '  פוטר נוקטים שנידון הגמה"ד' תוס

נ ושמואל אם מהני מה שדר " והקשו מלקמן שנחלקו ר,מ" דלת הגמראומסקנ
י  ואיך אמר שמואל דמהני מה שדר כבר והא הו,ג או לא"השוכר בחודש הי
ל שבזה גופא פליגי אם הספק נולד כשבא "ולא ס [,ולד הספקתפיסה לאחר שנ

 ].י שם"ש רש" וכמ,המשכיר או בתחילת החודש
 משמע לכאורהו ,בהיתרשסברת שמואל היא משום דהוי תפיסה ' ופירשו תוס
ז שסברא זו "סק' ס ז" אמנם עיין בקונה,מה שתפס בהיתרמ "נ דל"שסברת ר
ש שייך "כיון של [,מ תפיסה בהיתר"נ דל"קעות סובר רע ורק בקר"מוסכמת לכ

תפס את ההשתמשויות של הקרקע השוכר  כאן לכאורה ו,]כלל לתפוס קרקע

 .ה"ל' סימ "שיעורי רבי אלחנן ב'  ועי,ובהם שייכת תפיסה
 ומבואר ,ס לא מהניא"נ שתפיסה אחר שנוה"ג הוכיח מדברי ר"י' ש בסי"והרא

כ " וא,שאינו טוען ברימ משום "ה אלא דלשסובר שגם במרחץ שייכת תפיס
ש "א מהרא"שכ' ד בסי"והקשה תה, ל שתפיסה ברשות לא מהניא"משמע שס
ב "ח מ"וקצוה' א' ס ז"קונה'  ועי,ק שכתב שתפיסה ברשות מועילה"בבכורות ספ

 ה"ד' תוסג "היטב לקמן ק' ועי. 'מ דיני תפיסה בביאורים אות ג"ב ונתיה"סק
  .ש שם"פרדיסי ורא

  
ל דהתם נכנס בהיתר לכך מהניא תפיסתו אבל הכא לא "וי פוטר ה" ד'סתו

 ,ש נכנס בהיתר כוונתם לתפיסה ברשות"לכאורה מ, בהיתר תפס כי אם בספק
ל "ואולי לא ניח ,כ היו צריכים לסיים לא בהיתר תפס כי אם באיסור"אמנם א

  .ר דהיינו ספק איסו,לכן כתבו בספק ו,רי זה ספק איסורלומר באיסור שה
ש "ש בהמשך דבריהם ומ"נם יתכן שכוונתם לתפיסה קודם שנולד הספק וכממא

ויסברו שלידת הספק היא בשעה שבא [בהיתר היינו מכיון שעדיין לא נולד הספק 
ש אבל הכא לא בהיתר תפס כי אם בספק "וזה מ, ]המשכיר לתבוע ממנו דמים
 .היינו כשכבר נולד הספק

 
 דכתובות שנים החתומים על השטר ובאו ב"בפ' והא דאמרי  פוטרה"ד' תוס

אין נאמנים ומסיק דאוקי תרי בהדי תרי ואוקי ' אחרים ואמרו אנוסים היו כו
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י דאם תפס המלוה לא " ואין נאמנין דקאמר פרש,ממונא בחזקת מריה
 דהיינו קודם ,ל שתפס קודם שבאו עדים לפסול השטר" צ,מפקינן מיניה
אבל בטענת ברי תפיסה מ " דדוקא בשמא לבכתובות תירצו'  ותוס,שנולד הספק

, לקמן גבי מרחץש כאן בסברת שמואל "כ הרא" וכ,לד הספקומהני גם אחר שנ
מ תפיסה בטלית "ומה של [,שבסוף החודש יש לו טענת ברי שאודויי אודי ליה

ס שיש " משום שבטלית אין כלל ספק אלא אנ,פ שטוען ברי"בצווח מעיקרא אע
' ת ספיקא דאו"ן שם תירץ דתו" והרמב,]ועילה רק בספק ותפיסה מ,לכל אחד חצי

 . ולכן מהני תפיסה,ולא מוקמינן בידי המוחזק בודאות
 
, בין אותן שבתוך הדיר,  בין אותן שיצאו,כולם פטוריןה כולם "י ד"רש

שכשמנאן היה המנין ראוי ,  מנין הראויטרןפשיצאו , ואפילו הן אלף
 מייתינן לה מנין הראוי אבכורות והכואמרינן ב, להשלים ולבא לכלל מעשר

דכל אשר יעבור תחת , ואותן שבתוך הדיר פטורין משום זה המעורב, פוטר
 ,וכל חד מינייהו ספק כבר עבר הוא, עברכבר שולא , השבט אמר רחמנא

לכאורה גדר מנין הראוי הוא שלא קריאת שם עשירי פוטרת את התשעה מחיוב 
פטר שוב וכיון שנ ,יצא הוא הפוטרומה שעצם אלא , מעשר כמו במעשר תבואה

  .'ולא שכבר עבר'הוי בכלל 
 ,והא דמנין הראוי פוטר ילפינן בבכורות מקרא דכל אשר יעבור ולא שכבר עבר

א "וגם א, אלה שכבר התעשרו ממש שזה פשיטאאת א לומר שבא למעט "שא

ר לומר שמיירי שעברו באופן שלא היו ראויים להתעשר שזה כלל לא נחשב שכב
ל " וקמ,שכשיצאו היו ראויים להתעשרשבא למעט גם את אלו כ "אלא ע, עבר

ממילא גם הם ו, קרא שיציאה זו פוטרתם עוד לפני שיצא העשירי וקרא לו שם
  .בכלל ולא שכבר עבר

נמצא מנין הראוי מחשיב כמו שהתעשרו וזה ילפינן ממה שהוצרך קרא למעט 
   .דולא שכבר עברא לעשרם שוב ממיעוטא " אוממילא ,אשר עבר

  
ל כיון דחזינן "ועי'כתב ש "הרא'  ובתוס,תימה דליבטל ברובא קפץ ה"ד' תוס

דאפילו היכא דיכול לעשר ממה נפשך פטור משום דעשירי ודאי אמר רחמנא ולא 
 אלא ,כל דפריש מרובא פריש עשירי ספק מיקרי' כי אמרי'  ואפי,עשירי ספק

חרי רבים להטות ונהפך האסור להיתר שהתורה התירה ספק זה באיסורין דכתיב א
יש להבין שפתח ', אבל הכא לעולם לא נפיק מכלל ספק עשירי, י בטול ברוב"ע

 הרי מבואר בדבריו , ואם מיירי מצד ביטול ברוב,בכל דפריש וסיים בביטול ברוב
  ,שנהפך האיסור להיתר ולמה הוי עשירי ספק

  
 ותירצו ,הו במעשרוליחייבו כול תימה דליבטל ברובא קפץ ה"ד' תוס

כ " וכ,מ לתת דינים על הדבר אלא רק להוריד ממנו איסורים"האחרונים שרוב ל
חוטים דחוטי ציצית שנטוו לשמן שנתערבו ב' ד' סיח "ט או"ת עונג יו"בשו

כמו שנטוו לעשותן רוב מועיל  לשמן פסולים כולם שאין דין ביטול  שלאשניטוו
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טבל החולין לנתערבו בטבל שאין נעשים ן גבי חולין ש" וכן הוכיחו מהר,לשמן
  . לפי חשבוןואינו חייב לעשר אלא

מ להוסיף "מדין ביטול ברוב שזה ל' ח שאמנם אין כוונת תוס"בחדושי הגר' ועי
ז יש "אלא שע, א שהוא מהרוב" אלא מדין הלך אחר הרוב שתולים כאו,חיוב

כ אם "משא[ ,מ דעשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק"ש בשיט"ליישב כמ
  ].היה נחשב עשירי ודאישאז ל ברוב וטיבשייך בזה היה 

היה נחשב עשירי ודאי ומבואר בדבריו שם שאם היה מועיל מדין ביטול ברוב 
שבתערובת איסור מותר ] ז"ל' נ סי"חולין פרק גה[ש "לשיטת הראמצינו והרי [

   ].לאדם אחד לאכול את כל התערובת
ובפחות מעשרה אין , נתהווה רק כשיש עשרהכל החיוב 'ן שיושכעוד כתב שם 

כיון ,  דהרי ניכר הכא שאין כאן שום חיוב,כ הוי כמו הוכר האיסור"א, שום חיוב
 .'ש בזה ביטול ברוב"ול, דאין כאן עשרה' דחזי
 ,דיני הרובאת שלעולם מהני ביטול גם לקבל כתב ' י מפוניבז"בשיעורי הגרו

יקבל ,  לא יקבל המיעוט את דיני הרובוהכלל הוא שביטול שייך רק במקום שאם
יאבד הרוב את ברוב שאם לא יבטל הקופץ כיון  ולכן כאן ,הרוב את דיני המיעוט
בנידון כ "משא , אמרינן אדרבא המיעוט יהפך להיות כרוב,מצוות מעשר שבו

 שהרי ,שאין המיעוט מפקיע דיני טבל מהרוב וגם אינו מונעו מלהתעשר[ן "הר
 .ו"ג סוף פט"י ש"שער'  ועי,]שבוןאפשר לעשרו לפי ח

  

ץ חיות כיון שלא "מהר' עי.  נמי לא הוי כדפרישית בחוליןהוברי קפץ ה"ד' תוס
א סוף "ו ע"צ' אמנם עי [,וכתב שלא מצא לזה זכר שם, היה שמו עליו מתחילתו

 ].ט דכשנולד נולד האיסור עצמו"ה מאי דהתם ה"ד
 

ה נפשך דאי בר חיובא הוא  לעשר ממ,ואי סלקא דעתך ספיקא בעי עשורי
 דאמר רבא מנין , במנין הראויאונפטר ואי לאו בר חיובא הוא ,שפיר מעשר
כלומר אם יצא בעשירי אחד שהוא בר חיובא שפיר נפטרו , הראוי פוטר

 שהרי ,מ נפטרו התשעה במנין הראוי" וגם אם יצא הקופץ בעשירי מ,התשעה
   .יים להשלים המניןשיצאו התשעה היו בדיר טלאים שהיו ראובשעה 

 כגון ,א להשלים המנין"ש מנין הראוי אלא כשא" של הקשו ליפטרוה"ד' תוסו
המנין ויהא  ישלים ,אבל הכא שיש בעדר הרבה' ,שהיה רק עשרה ומת אחד מהם

כלומר שאין מנין הראוי פוטר ', א קודש ויקרא לשניהם עשירי מספק"עשירי וי
א ויהיה מעשר "רוא שם לעשירי ויא לעשר אבל כאן הרי יכול לק"אלא כשא

  .נ"ממ
ל קרא לתשיעי עשירי עשירי "דהא קי' 'א כתב שהקשו תוס"ובחדושי הריטב

והכא נמי דילמא האי ספק לאו בר עשורי הוא ויהא , מאליו קדוש ושניהן מקודשין
ואם זה יצא בתוך מנין הראשון , ל כקורא לתשיעי עשירי"יוצא באמצע המנין והו

והיה מן הדין שיהיו קדושים כל , כ כולם הם תשיעים"אים אחכל העשירים הב

                                                 
 .י"ה ברש"י וכ"ה בכתה"כ א
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א לא כיון "כלומר שצריך לקרוא שם עשירי וי', א לפי מנינו"אותם שהם עשירי וי
  .כ כל המנין יתקלקל"שיש תקנה אלא שאל

ל שעשירי מתקדש מאליו רק אם הוא עשירי "א ,שלא כתבו כן' ובסברת תוס
א כדי לתקן "אבל הקשו שעדיין יקרא שם לי, י"א בשם רב"ש הריטב"במנין וכמ
  . מה שאפשר

דעביד להו שני פתחין והעשרה האלו יוצאין  בשם השר מקוציא "הריטבותירץ 
דכיון שכן לא יהא , בפתח אחד והעשרה הבאין אחריהן יהיו יוצאין בפתח אחר

עשירי קדוש מאליו כיון שלא יצא בפתחן של תשעה והתשעה נפטרו במנין 
  .הראוי
דלעולם כל שהספק בתוך עשרה מפסיק הוא ומבטל אותו מנין 'י כתב "שם רבוב

, א בעשרה שהספק בתוכן לבא לכלל עשירי" וא,לגמרי וכאלו אין כאן מנין כלל
ולא אמרו עשירי , והעשירי בלא קריאת שם אינו קדוש כי הספק ביטל המנין

אבל כל , מאליו קדוש אלא כשהוא בתוך מנין שלו שבא אחר צירוף של תשעה
אותן תשעה שהספק בתוכן דינם כאלו לא נמנו ולא נכנסו לדיר להתעשר לענין 

ויש ', מ ביציאתן כיון שהיה שם מנין הראוי"אלא שנפטרו מ, שיהא העשירי קדוש
להתעשר עד שמנה עשירי לא היו ראויים להבין כיון שאלו שיצאו אחרי הקופץ 

   .איך נפטרו במנין הראוי
  

 לעשר ממה נפשך דאי בר חיובא הוא ,פיקא בעי עשוריואי סלקא דעתך ס

 דאמר רבא מנין , במנין הראויונפטרשפיר מעשר ואי לאו בר חיובא הוא 
ה היו " והרי בלא,יש להבין מה מועיל לנו שנפטרו במנין הראוי, הראוי פוטר
 ובשלמא אם בר חיובא הוא היוצא בעשירי הרווחנו שקיים מצות ,פטורים מספק

 אלא שעד עכשיו היו ,ל אם אינו בר חיובא הרי לא קיים שום מצוה אב,מעשר
 ועכשיו פטורין בגלל ,א הוא בכלל שכבר עבר"שמא כאוהיוצאים פטורין מספק 

ז הרווחנו שעד עכשיו היה חיוב מעשר עליהם "ויתכן שבכ, שמנין הראוי פטרן
עכשיו ו, אלא שאינו יכול לעשר שמא לא יעשר כראוי נמצא מבטל מצוה באונס

  .ואין עליו כלל מצוה לעשר אותםפקע מהם חיוב מעשר 
 והרי די לו במה שהיה אומר ,נ הזה" שיף הקשה למה כלל הוצרך לממם"מהרו
שלא אמרו שיעשר מספק אלא היכא וכתב ', דאי בר חיובא הוא שפיר מעשר'

שהרי יתכן שנשארה  [ אבל אם גם אחר שיעשר אין התיקון ודאי,שהתיקון ודאי
  .לא תיקנו] ובת חייבת במעשרערהת

ואני תמה מה היה צריך 'ד "מ בשם הראב"שיט'  עיםובאמת היא קושית הראשוני
 היה לו לומר ואי לא לא הפסיד כלום שהרי אנו ,לומר ואי לא נפטרו במנין הראוי

 ומוטב שיפטרו בספק מעשרותיו ויאכלו בקדושת מעשר ,פוטרים אותם בלא כלום
ז כתב בחדושים "וכעי',  אלא דעדיפא מינה קאמר,ולא שיפטרו בלא כלום

  .א"המיוחסים לריטב
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 א" ע'דף ז
 ,ותו כיון דאמר מעשרן מה צריך להשמיענו דהן שלו,  מפרישה" ד'תוס

 דאילו היו של כהן לא היה מעשרן דהוו להו ,פשיטא כיון דמעשרן דהן שלו
משום יה מעשרן היו צריכים לומר שלא ה, יש להבין מה ענין לקוח לכאן, כלקוח

  .בממונו של כהןממונו אינם שלו ולא יפטור ש
 שהרי אם הם של הכהן ,שאין לומר שמעשרם עבור הכהןבאו לומר ויש לבאר ש

נמצא [, כ שאין לכהן בהם שום זכיה"אלא ע, חהם פטורים ממעשר מדין לקו
  .ז" כמדומה כעיב"א במהדו"מהרשר ב"שו, ]לקוח היינו אצל הכהןכש "מ

דישראל מחזיק  הא'א שכתב בביאור דבריהם "י' ר סי" חידושי הגריי'עיאמנם 
ד פוסקין שרשאי ישראל להחזיק " פירוש מה שבי,בממון זה הוא בתורת לקוח

 ואמאי יכול לעשרן הא הוי ספק ,בטלאים אף שהם של הכהן אינו אלא כמו לקוח
כ "לא בע א, ועשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק ואמאי יכול לעשרן,לקוח
ל דהן "ך לומר דהטלה הוא של ישראל בתורת ודאי ולכך הקשה דאמאי ציצר
  .'שלו

  
 פשיטא דמעשר ,ג דמעשרן עדיין הם שלו"ל דאע"ואי קמ מפריש ה" ד'תוס

ג שכתב שם שיש שיטות "רסלמ "בסה' אמנם עי, בהמה של בעלים הוא
והכא 'ד "תוא כאן שכתב ב"מ מהריטב"וכ ,ראשונים שמעשר בהמה ניתן לכהנים

ז מיושבות גם "ש שלפי"עי', אמרינן פטירי מן המעשר בכדי ועבדי גזל השבט

  .'שאר קושיות תוס
  
' עיהביאור בזה  ,אין להקשות איצטריך קרא למעוטי ספיקא ולא ה"ד' תוס
אבל ,  דליכא ספיקא קמי שמיאש שדוקא בספיקא דדינא לא איצטריך"הרא' תוס

 .נוספק במציאות סוף סוף ספק לפני
 

מבואר שכיון שזוכה בזה המוחזק . עשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק
 , נשאר ספקלפי האמתסוף סוף הרי ,  אינו מובןלכאורהו, נחשב עשירי ודאי

 ומשמע שכיון שלענין דיני הממונות נפסק ,]ע"אסור בגוספק בכור  שראיהוה[
גם לכל דיני האיסורים הדין ששייך למוחזק ואם תפס מוציאין מידו זה נחשב שלו 

 וכשר ללולב , ואם יקדש בו אשה תהיה מקודשת ודאי,המסתעפים מדיני הבעלות
'  ועי, וכהן שתפס ממנו עבר על לא תגזול, ואינו עובר על לא תגזול,ןוביום הראש

 .'ו' ושערי יושר ה' ז' ס א"קונה
 

 אם מבואר שגם, כל ממון שאין יכול להוציאו בדיינין הקדישו אינו קדוש
שהרי קרקע אינה  [כלפי שמיא גליא שזה שלו וגם אין לאחר קניני גזילה בזה

ע האם זה בכלל הדין של אינו ברשותו או "ויל, מ אינו יכול להקדישו" מ,]נגלת
  .שזה דין אחר

אם מכח שאין לו שליטה , ולכאורה זה תלוי בשאלה מה החסרון של אינו ברשותו
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, הוציאה בדיינים אין לו בה שליטה בפועלי ל"ה בקרקע שא"כ ה" א,בזה בפועל
ד למטלטלי שיכול להבריחם " ול,ז כמי שהוציאה"כ כשיכול להוציאה הר"משא[

  ].בינתיים
זה מסתבר  ,אבל אם החסרון של אינו ברשותו מצד הקניני גזילה שיש לגזלן בהם

  .כ שזה חסרון אחר"וע, י להוציאה בדיינים"ש בקרקע גם כשא"שלעולם ל
מה ביתו שיכול להוציאו בדיינים , ואם גם מביתו ,יכן נלמד חסרון זהע מה"ויל
בשלמא ביתו  ,ל שבית צריך אפשרות הוצאה בדיינים" היא גופא קשיא מנ,'וכו

 אבל יכול להוציאו בדיינים ,ברשותו ילפינן שפיר שהרי בבית אין קניני גזילה
  .ל"מנ

בין איך אמרינן דומיא  יש לה,ובאמת גם לצד שברשותו הוא מצד השליטה בפועל
דילמא מיירי גם באינו , קדוש דוקא כשיכול להוציאו בדייניםל שביתו " מנ,דביתו

  .ה למטלטלי שאינם ברשותו דקדשי"כ קדוש ולכן ה"יכול ואעפ
 ,שלא נחשב שלומצד ויש לבאר שלעולם אין החסרון מצד אינו ברשותו אלא 

מ אם " מ,יא גליא שזה שלופ שהוא יודע את האמת שזה שלו וגם כלפי שמ"ואע
 ואם יקדש בזה ,ד לא חשיב שלו לכל דיני התורה"אינו יכול להוכיח את זה בבי

כ לא "שאל[כ שפיר ממעטינן מביתו מה ביתו שלו " וא,אשה לא תהא מקודשת
ויתכן , ד"נו נחשב שלו אם לא יכול להוכיח זאת בביי וא,אף כל שלו ,]מיקרי ביתו

דבר א להקדיש " שדבר פשוט הוא שא,וט מהפסוקגם שכלל לא צריך לזה מיע
   .'א' ת דבר אברהם סי"ז במסגרת זהב לשו"ר כעי"שו, שאינו שלו

  
דבר א כיון שמה שאינו יכול להקדיש "הקשה רע. במסותא מקרקעי עסקינן

 שזה שייך רק במטלטלי ולא ,הוא מחמת קניני הגזילה שיש לגזלןשאינו ברשותו 
כאן אין המסותא ביד חבירו אלא רק טוען שהיא שלו הרי , בקרקע שאינה נגזלת
  .  ולמה לא יוכל להקדישואין לו בה קניני גזילה

א כתב שאמנם מוכח מכאן שלא הקניני גזילה הם המעכבים מלהקדיש אלא "וחזו
  ].ן"זה מוסכם גם על הרמבש ש"עי [,מה שאין הדבר בשליטתו

  
  בסוגיא דתקפו כהן

נים שמסקנת הסוגיא היא שתקפו כהן מוציאין וכן דעת רוב הראשו' שיטת תוס
, ולכן הספיקות נכנסים לדיר להתעשר ולא הוי עשירי ספק אלא עשירי ודאי, מידו

פ שגם הוא " אבל ספק בכור אע,ודוקא ספק פדיון פטר חמור נכנס לדיר להתעשר
כיון שיש , מ אינו מתעשר"מ, שלו בתורת ודאי ואם תקפו כהן מוציאין אותו מידו

יהיה קדש אמר רחמנא ולא שכבר ו, ו ספק קדושה שלכן אסור בגיזה ועבודהעלי
  .קדש

מבואר מזה שלגבי כל דיני איסורים שבתורה נחשב לספק בכור ולכן גם אסור 
 ולכן בספק פדיון ,ורק לענין דיני ממונות נחשב שלו בתורת ודאי, בגיזה ועבודה

  .פטר חמור אין חסרון של עשירי ספק
 איך נכנסים ,ן שחזקת הממון אינה פושטת את הספק בתורת ודאיויש להבין כיו
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והרי כמו שמה , ולמה אין חסרון של ממון כהן, ספק פטרי חמור לדיר להתעשר
  .שכבר קודש אינו ראוי למעשר כך ממון חבירו אינו ראוי למעשר

גם יש להבין איך תלויה השאלה אם תקפו כהן מוציאין או אין מוציאין בדין 
וכי בגלל שנאמר שאם תקפו כהן מוציאין מידו לכן זה נחשב ודאי , דאיעשירי ו

ש שאחרי שאחד תפס "ל לרא"והרי אפילו בדינא דכל דאלים גבר ס, של הישראל
  .וכי נאמר שלכן נעשה לודאי, א להוציא מידו"שוב א

ומשמע לכאורה שאמנם לגבי כל התורה כולה הספק נשאר כלפי שמיא כמו 
ה ושייך "אבל לגבי דיני הממונות אם נפסק שהמע, ע"ושהיה ולכן אסור בג

וממילא נחשב שלו גם לכל דיני , א להוציא ממנו הרי זה שלו גמור"למוחזק וא
כגון אם קדש אשה בממון זה או נטל לולב שזכה בו , איסור המסתעפים מהממון

שהרי , כל מקום שצריך שיהיה שלו זה נחשב שלו, וכן לענין מעשר בהמה, מספק
פ "ואע[, שהרי אם יתקפו ממנו יוציאו מהחוטף, אר בידו בצורה מוחלטתנש

א לתפוס בלא "ס א"ז גרעון בבעלותו כיון שסו" עדיין אי,שתפיסה בהיתר מועילה
  . ולכן הוי עשירי ודאי ואינו פוטר ממונו בממונו של כהן,]רשותו

וכן , המהוכל זה רק לענין דיני התורה השייכים לממונות כגון קדושין ומעשר ב
 ומאידך גיסא התופס ממנו עובר בודאי על איסור ,לענין שאין עליו ספק איסור גזל

 ואם המערער , ויכול המוחזק להקדישו הקדש ודאי, ונחשב עשירי ודאי,גזל
  .ספק הקדש' הקדישו לא הוי אפי

 והוי של ,שתקפו כהן מוציאין מידו' ובמה שמבואר למסקנת הסוגיא לדעת תוס

ש "ת חמד"הקשה בשו, רת ודאי לכל דיני התורה המסתעפים מהממוןהמוחזק בתו
מהא דלוקח שתי אילנות שמביא ואינו קורא ואמאי מביא הרי לענין הקרקע ' א' סי

  . ל ודאי שאין לו קרקע" והו,ק"נפסק ששייכת למר
מ "שהרי כל הנפ, ל שנחשב שעדיין לא נולד הספק כלל לענין ממון"ולכאורה א

ח "חדושי הגר' עי[ אלו כשייבשו אילנותנטוע אילנות אחרים תהיה אם יוכל ל
מ לא נפסק הדין "וכיון שאין נפ, ]שאם יש לו זכות נטיעה במקום אלו מביא וקורא

והיינו שלידת הספק היא [, עדיין לענין ממון וממילא נשאר ספק גם לענין איסורים
ב "ריש ב' סג ודלא כתו"י גבי חדש י"וכמו שמשמע מרש, מ"רק משעה שיש נפ

  ].גבי כותל חצר
  

  .ב
,  וכרב המנונא בספק בכורג פסק דמהני תפיסה"ה מבכורות ה"ם בפ"הרמב

והקשו שהרי הגמרא הוכיחה מהא דספיקות נכנסין לדיר להתעשר שאם תקפו 
  . כ הוי עשירי ספק" שאלכהן אין מוציאין מידו

חיננא ואף על גב דמסתייעא רב ' ]א"שי' א סי"ת ח"שו[ ,א"וכתב הרשב
אמר לך רב המנונא דלא דמי דשאני בכור דקדושה הבאה , הספקות יתאימבר

דאף על גב דצריך להקדישו למצוה מכל מקום אי לא אקדשיה , מאליה היא
והלכך הא ספק בכור ספק גמור הוא ולא איתחזק ביה ישראל יותר מכהן , קדוש

מיהא לא  בולד ,דאף על גב דאיתחזק ישראל באם, ולא כהן יותר מישראל
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אלא דהתם אית ליה , והוה ליה כעין ההיא דהמחליף פרה בחמור וילדה, איתחזק
, דררא דממונא למר ולמר והכא ליכא דררא לחד מיניהו והילכך כל דאלים גבר

דבגופו של פטר חמור ממש ליכא דזכי , אבל הספקות ישראל איתחזק בהו לגמרי
יק ליה הוה ליה לבעלים ונכנס ועוד כל דפר, ביה דאי לא פריק ליה למיתה אזיל

 וספק פדיון פטר חמור הוא ,ושה ודאי הא איתחזק ביד בעלים, שה תחתיו בספק
וממאי , והילכך דינא הוא דאפילו תקפו כהן מוציאין אותו מידו, ספק אינו פדיון

 ,דאמר אביי אי מהא לא תסייעה למר וממאי דהדר אמר לאו מילתא היא דאמרי
  ,'והילכך קיימא לן כרב המנונא כדאמרן, נא ולאו קושיאליכא סיעתא לרב המנו

ק "מ תפיסה כיון שהישראל מר"ח ל"דוקא בספק פדיון פטשמשמע שבא לחלק 
, פ שהישראל מוחזק בו" אעק מהני תפיסה" מרן לו בו חזקתאבל בבכור שאי

 משום שהמעלה של מוחזק היא מה יש לבארק "וביאור החילוק בין מוחזק למר
, ממנו הרי כעת החפץ ביד חבירו ועליו הראיהחבירו  וכיון שתפס שהחפץ בידו

, ]ס שדן בזה"קונה' עי[ק שיש מבארים שזה גדר של חזקה המבררת "כ מר"משא
  .מ תפיסה"ונגד בירור ל
גבי ' לקמן דף ק' הגמלהבין שהרי מויש , ק עדיף ממוחזק"ז שמר"נמצא לפי

וליהוי קשה ניזל בתר מוחזק דמ, ק"ממרמשמע שמוחזק עדיף מחליף פרה בחמור 
  .ק" שואל ונוקמא בחזקת מרר שאמר דקיימא באגםורק אחה "אידך המע

ק אינו אלא כחזקה המבררת "שהרי מר, ק"ויש לבאר שאמנם מוחזק עדיף ממר
אבל לענין , אינו מועיל להוציא ממוחזקשעדיף מחזקה רוב בירור של והרי אפילו 

מה שהחפץ  של מוחזק הוא שכל מעלתון כיו, ק ממוחזק"תפיסה עדיפה חזקת מר
ק שמבררת את "כ חמ" משא, וכיון שתפס הרי כעת החפץ ביד חבירו,ברשותו

  .הספק ומכריעה את הדין
ק כיון שתפס ונעשה מוחזק "ס כיון שמוחזק עדיף ממר"ועדיין יש להקשות סו

' ש תוס"ולפי מ [,ק"שהרי מבואר לקמן שמוחזק עדיף ממר, ק"יועיל כנגד המר
  ].ניחא, ם שמוחזק עדיף רק כשטוען בריש

ק מועילה להוציא ממוחזק כמו "ק ואין חמ"ויש ליישב שאמנם מוחזק עדיף ממר
ק שוב לא תועיל "י החזקת מר"אבל אחר שנפסק הדין עפ, שרוב אינו מועיל

ורק , תפיסה כמו כל מקום שהוכרע האיסור או הדין ששוב דנים אותו כודאי
' ר סי"בשיעורי הגרש' עיו, ק" הספק מועיל יותר ממרמוחזק שהיה לפני שנולד

 .ז"ה ועד"ב ד"צ
ק מצד שהיה "אמאי אין הישראל נחשב מרא "האחרונים על תירוץ הרשבהקשו ו

  . כמו גבי מחליף פרה בחמור דמהני מה שהיה מוחזק בעובר,שלו בעודו עובר
 בהיותו  נמכרהולד שלפנינו יש לחלק דבמחליף פרה בחמור השאלה אם לכאורהו

אבל בבכור , ק שלא נמכר ונולד לפני המכירה" ובזה אזלינן בתר מר,עובר או לא
השאלה אם השתנה דינו בשעת הלידה ולזה לא יועיל מה שהיה שלו בהיותו 

  .'ט' י סי"קה'  ועי,עובר
אחד בכור 'א יש להבין הרי במשנה של ספק בכורות אמר "ובעיקר תירוץ הרשב

והרי ',  טהורים בין טמאים המוציא מחבירו עליו הראיהאדם ואחד בכור בהמה בין
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לכאורה בכור בהמה טמאה בכן כ הנידון לענין החמשה סלעים ו"בבכור אדם ע
דבגופו של פטר חמור ממש ליכא דזכי ביה 'א "ש הרשב"וכמענין השה להנידון 

ואיך , מ תפיסה"ם דל"והרי בשה סבור הרמב', דאי לא פריק ליה למיתה אזיל
  . ת כולם בהמוציא מחבירו עליו הראיהכלל א
שדוקא גבי בכור בהמה  ,]ז"ע ע"ה ויל" דא מבכורות"פ[ט אלגזי "מהרי' ועי

טהורה יתכן שהישראל יחשב המוציא אבל באלו לעולם הכהן הוא המוציא 
  .ואפילו אם תפס

ה "ועדיין יש להבין כיון שכל הדיוק של רב המנונא הוא רק ממה שכתוב המע
כ שאין דיוק זה נשאר " והרי ע,ך גם על הישראל המוציא מהכהןשמשמע שהול

  .ח ובכור אדם מוציאים מיד הכהן התופס"למסקנא שהרי בפט
 קאי בין על ישראל בין וציא מחבירו עליו הראיהויש לבאר שאמנם מה שכתוב המ

ח שיש לישראל בהם חזקת מרא קמא שאפשר "אלא שבבכור אדם ופטעל כהן 
' ס כלל א"קונהד ב"י כאן הו"וכמשמעות הפנ[ ,ות המבררותלהחשיבה כשאר חזק

 והיא ,הרי נמצא שלעולם יש לישראל ראיה כדי להוציא מהכהן התופס ,]ה"סק
שהוכיח מהא דנכנסין להתעשר ו בשם אחיו "ש בסק"עי [,ק שיש לו"החזקת מר

  .]ק היא חזקה המבררת ולכן מועילה לענין איסור"שחמ
, ח הוא"ל שהחילוק בין ספק בכור לספק פדיון פט"אם היה "ובעיקר שיטת הרמב
שלו שוב גם לגבי הוא ח השאלה רק לגבי ממון וכיון שנפסק ש"שבספק פדיון פט

כ בבכור שיש בו "משא, איסורין הנובעים מהממון חשיב שלו והוי עשירי ודאי

 ,ע"שהרי גם בכור ביד כהן אסור בגו , והם אינם נובעים מהממון,כ דיני איסור"ג
א לפסוק את הממון "לכן א, ע"אסור בגוספק בכור ע שהרי "והם נשארו בספק לכ

וגם זה אינו שייך אלא בבכור בהמה  [,שלו בתורת ודאי דהוי תרתי דסתרישיהיה 
  .]טהורה
 היא הדשאני בכור דקדושה הבאה מאלי'א במה שהקדים " כוונת הרשבוויתכן שז

למה דושה באה מאליה אינו שייך מה שהק לכאורה ד' ישראלהולא איתחזק בי' כו
 שכיון שהקדושה נ" ויתכן שאמנם זה חילוק אחר וכמש, ביה ישראלשלא איתחזק

א שיהיה הממון ודאי ביד "אינה תלויה בממון לכן היא חלה עליו בכל אופן ושוב א
 ,א שיש שני חילוקים"כ הבין בדברי הרשב"ט שג"בחידושי הגרנ'  ועי,הישראל

   .י דרכו"ש עפ"ש מ"עי
קדושה הבאה מאליה דשאני בכור ד'ש "במא "אמנם מסתבר יותר שכוונת הרשב

שאם לא היה הבכור קדוש מאליו אלא היה צריך הישראל להקדישו ממילא  'היא
אבל כיון שחלה עליו , ק משעה שנולד עד שהקדישו" מרלו בו חזקתהיה 

  .ק"רמבו חזקת ישראל למעולם לא היה ששנולד נמצא ממילא בשעה הקדושה 
***  

 
' עי, במה שידו מגעת ישבע דאף ,והשאר' נראה דלא גרסי מחוי ה"ד' תוס
, שלא בידםמה רק על  הכוונה שנשבעיםאם ההכרח לזה הוא משום שש ש"רא

י " אלא על מה שבידואינו נשבע עשם "רמבדעת האמנם . ל מתניתין היא"מאי קמ
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ו נחשב ודאי שלו לשיטתם שגם כשאינו ממש ביד' ז שתוס"אבהא' ועי, גלגול
  .כ אין חילוק בין מה שבידו לשאר"וא, כ נשבע"ואעפ

היא שנשבע על השאר '  מתני,ל"עדיין יקשה מאי קמ' ויש להבין לדעת תוס
 ,א אדוק במחצה שאין כלל שאר" ואם כגון שכאו,י גלגול"וממילא נשבע ע

  .אין כאן כלל שבועה' לכאורה גם לדעת תוס
י גלגול שאם מוותר על מה שביניהם " נשבע אלא עמ במה שאינו"ח שנפ"תו' ועי

 .ה"ח סק"קל' ך בסי"ש' ועי ,על מה שבידוגם שוב אינו נשבע 
 

א את "יש להבין עדיין למה לא יטול כאוו. פ דתפיסי בכרכשתא"אמר ר
ובפשטות סתמא דמילתא כשתפסי , הכרכשתא שאוחז בה ויחלקו בשאר

 השכיון שאין בכתב ח "קל' סי בהפרישה אמנם , בשוהםבכרכשתא שניהם תופסי
אבל ודאי אם רוצה ליטלו 'ך כתב "השו. ש בו תפיסה"ג אינו דבר חשוב ול"גע

לשון  ,'ש"ש ע"הרשות בידו וכן משמע בהרא' על ג' קודם אף שהוא פחות מג
אמר רב פפא מתניתין דתפיסי בכרכשתא פירוש בשפת הבגד שאין ביד  'ש"הרא
והיינו שאין בו דבר , 'לומר שיטלנו קודם חלוקהשיהא דבר חשוב ' על ג' אחד ג

   .חשוב שירצה לומר כך אבל אם יאמר כך יטלנו
חייא לא מחייבי שבועה אלא היכא דתפסי בכרכשתא ' ואלו לר'ן "הרמבש "ממו

  .משמע כפרישהלכאורה ', דלא כמאן דפסיק דמי
 

אמר רב משרשיא שמע מינה האי סודרא כיון דתפיס ביה שלש על שלש  
ובציר משלש אצבעות 'י "ופרש, רינן ביה ונתן לרעהו דכמאן דפסיק דמי וקניק

ז בשק ששעורו לטומאה "ולכאורה לפי', כדאשכחן גבי טומאה, לאו בגד הוא
וקונין 'ג כתבו "ב דף קע"בב' אמנם תוס,  אצבעותג"לא סגי בגעטפחים ד "דע

מהני אם אינו בכליו של קונה וכגון דנקיט ביה שלש על שלש דבציר מהכי לא 
 כדאמרינן בשנים אוחזין כיון דנקט ביה שלש על , ואין חילוק בין עור לשק,כלי
  .משמע שלשיטתם אינו תלוי בשיעור בגד לענין טומאה, 'שלש
ה בחליפין שתופס "ל דה"כ י"א'ד "בתושכתב ' ה' מ סי"ת באר יצחק חו"שו' ועי

 אף שאינו אוחז רק כ סגי"ע, המקנה מקצת הבגד ושאר הבגד הוי ביד הקונה
ולכן אף  ['משום דהא מחובר לבגד שלם והוי שם חשיבות עליו, שלש אצבעות

  .]ג טפחים לענין חליפין"בעשירים לא בעינן בסתם בגד גע
  
אמר רב משרשיא שמע מינה האי סודרא כיון דתפיס ביה שלש על שלש  

סדא  ומאי שנא מדרב ח, דכמאן דפסיק דמי וקני,קרינן ביה ונתן לרעהו
דאמר רב חסדא גט בידה ומשיחה בידו אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה 

ז האם גם בסודר "ע לסברת המקשן שדימה זל"יל, מגורשת ואם לאו מגורשת
 או שכיון ,צריך שיוכל לנתקו מהקונה אבל אם הקונה תופסו חזק הוי כמאן דפסיק

נחשב יקו חזק פ שבמקרה מחז"שמצד חיבור הקצה לבגד ראוי להמשך אתו אע
סבר שיש בזה את הגט בו ראוי למשוך ע "החוט מצאם  גבי גט וכן ,יכול לנתקו
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  .חסרון של כריתות גם אם במקרה הוא נמצא בתוך ידה הקפוצה בחזקה
  
לכאורה ', והרי אגודים הם בחוט זה, שיהיו מובדלים זה מזה'ה כריתות "י ד"רש

א נשלמה וכמו אם נתן לה חצי החסרון של כריתות הוא מכיון שהנתינה עדיין ל
כולו בידו וחוט אחד בידה אינו ' הכא אפי'א "א ה"בגיטין פ' מ מלשון הירו"וכ ,גט

י משמע שנחשב שהאיש "אמנם מרש ',גט דכתיב ונתן בידה עד שיהא כולו בידה
 אינו במשיחה ויש להבין וכי אם הם קשורים שניהם ,י חוט זה"והאשה אגודים ע

ואולי דוקא בגט שבא , תן לה בידה בלא שתהא משיחה בידויכול לגרשה בגט שי
  .ש בזה"שערי שמועות מ' ועי, אגודים על ידו לכרות צריך שלא יהיו

  
נראה דאם היתה ידה פתוחה בשעת שנתן גט לידה ונשארה  אם ה"ד' תוס

 וקפצה ידה בחוזק שאם מושך המשיחה לא יוכל להביאו ,המשיחה בידו
י כשנתן בידה קודם שקפצה ידה היה יכול  שהר,אצלו שאינה מגורשת

 והוה כטלי גיטך מעל גבי , והקפיצה לא עשה הוא אלא היא,להביאו אצלו
' ז' סיש בגיטין "אמנם הרא.  דלא קרינן ביה ונתן בידה,קרקע דאינה מגורשת

דמיקרי שפיר נתינה כיון שהוא התחיל הנתינה 'מהני ג "גם בכהי ד"כתב בשם ר
  .'תן אף על פי שהיא גמרה הנתינהקרינן ביה שפיר ונ

  
 לא צריכא דמיקרב לגבי , הא נמי פשיטא,לא צריכא דקאי דהבא בי מצעי 

 קא משמע לן דאמר ליה מאי חזית , מהו דתימא דאמר ליה פלוג הכי,דחד
מה יאמר אם ע ו"ויל, י לא לרוחבה אלא לאורכה"ופרש, דפלגת הכי פלוג הכי

ואולי אז יאמר שיחלקוה , ב לאחד מהםגם כאשר יחלקוה לאורכה יפול הזה
  .באלכסון

 כגון שהיא צרה ,א לחלקה לאורכה אלא רק לרוחבה"אם א ע מה הדין"ילו
שאז הוי כדבר שאם  ויתכן ,וארוכה דלא חזיא לבני מלכים אם יחלקוה לאורכה

  .יחלקוהו יפסד ויחלקוהו לדמים
ירה בחלק הסמוך א זכות ית"ת כלל שיש לכאו"אמנם בעיקר הענין יש להבין מה

כמי נחשב א "כאו והרי ,לו שאם יחלקוה לרוחבה יזכה בחצי הסמוך לו עם הזהב
, ת שבחצי הסמוך לו"תפוס בחציה מהנחשב רק כאם '  ואפי,שתפוס בכולה

יך יאמר לו חבירו א תפוס בחצי הסמוך לו א"ויתירה מזה אם היה נחשב כאו
  .שיחלקוה לאורכה

א בקצה אחד ויש בה כדי "ים בטלית גדולה כאוע אם יהיו ארבעה אוחז"עוד יל
יקבל נאמר שחלוקה לארבעה רבעים אלא שהזהב נמצא ברבע הסמוך לאחד האם 

בין באלכסון  שהרי בין לאורכה בין לרוחבה את הרבע הסמוך לו עם כל הזהב
  .הרבע הזה סמוך לו

או ה לאורכלחלק א "אם אגם הוא שפלוג הכי דפלגת הכי ויתכן שבכלל מאי חזית 
עדיין מאי חזית שחצי הסמוך לך יהיה  ,גם אם גם אז יפול בחלקו של אחד מהם

  .ש בזה"שערי שמועות מ' ועי, פלוג הכי שיהיה שלישלך 
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 אבל אם ,הניחא אם כל אחד מוחזק בכולה'הקשה ש' ט' ב סי"ש ח"קובר ב"שו
 ,זיתכ היכי מצי טעין מאי ח" א,אינו מוחזק רק בחציה והיינו בחצי הסמוכה לו

ונראה מזה דאפילו אי נימא דכל אחד מוחזק רק בחציה היינו משום דינא דיחלוקו 
 וכיון דמחמת דין חלוקה יכול ,כמו בכל ממון המוטל בספק דחשיב בחזקת שניהם

 אלא דאי נימא כן ,כ בחצי האורך או הרוחב" ממילא הוא מוחזק ג,לומר מאי חזית
 לא אמרינן בשנים אוחזין כל דאלים מארבא דלהכי' הדר תיקשי מה שחילקו בתוס

גבר משום דאוחזין שאני ואם נאמר דהא דכל אחד מוחזק בחציו הוא משום דינא 
 אין ,דיחלוקו אבל בלאו הכי כל אחד מוחזק בכולו וממילא אין כאן אנן סהדי כלל

 שנחשב מוחזק בחצי הסמוך משמע שנוקט בפשיטות, 'ע"לתירוצם מקום כלל וצ
  .ת כך"ה ויש להבין מ,לו
  

, לעיל שגם בודאי רמאי אמרינן יחלוקו'  מכאן הוכיחו תוס.שנים אדוקים בשטר
 וכבר ,ש לומר יהא מונח כי אז ירוויח הלוה הכל"י שכאן ל"י כתב פנ"ובדעת רש

  .ש"הרא' כ בתוס"כ
  

 מלוה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצאתיו ,תנו רבנן שנים אדוקין בשטר
לכאורה נקט אופן שכמעט אינו מצוי שנפל , לךולוה אמר שלך הוא ופרעתיו 

 ,ביחדמאחד מהם ומצאו הוא או חבירו ונזדמנו שניהם לאותו מקום והגביהו 
והרי יותר מסתבר שכשבא , א טוען שהוא הגביה לבד ובא חבירו וחטף ממנו"וכאו

 או שפרעו הלוה ,לפני שפרעוהלוה לפרוע והיה השטר מונח לפניהם תפסו הלוה 
 גם יש ,אמין למלוה ולכן בשעת הפרעון נתן לו לאחוז בקצה השטראלא שלא ה

פרעתיו ובטענת הלוה אמר רק ' נפל ממני ומצאתיו'להבין למה בטענת המלוה נקט 
' מלוה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצאתיו ולוה אומ'אמנם בעיטור הלשון , לך

 בשטר זה שנים שהיו תפוסין'ובתוספתא הלשון , 'שלך הוא ופרעתיו ומצאתיו
שנים 'ם "ולשון הרמב, ' בידי הוא ופרעתיו לךר שלי הוא ואבד ממני וזה אוממראו

 והלוה אומר ,שהן אוחזין בשטר המלוה אומר שלי הוא והוצאתיו להפרע בו ממך
משמע שאכן זו טענת המלוה שבשעה שהוציאו ליפרע תפסו ', פרעתיו וממני נפל

  .הלוה מידו
  

 שהרי מה יש להבין.  פליגי בשאינו מקויםבמקוים דברי הכל יחלוקו כי
 הם שיש כנגדו ראימשו, במעותפ שהוא מוחזק "שהלוה אינו נאמן לטעון פרוע אע

 של הנ אם יש ראי"ממ, כ כאן ששניהם אוחזין"וא, של שטרך בידי מאי בעי
,  ואם יש כאן ספק ראיה, לא ישלם כלוםאין ראיה ואם ,שטרך בידי ישלם הכל

  . ממנו כלל ומספק לא יוציא
י השטר נחשב המלוה כמוחזק "עהשטר אינו רק ראיה אלא שא ש"וכתב חזו

שמחזיק את החוב ' אלא היז רק דין רא"ש שטרך בידי מאי בעי אי"ומ, בחוב
ח " והגר,]ולכן כששניהם אוחזין שייך לומר יחלוקו כדין טלית ['שהלוה חייב

בידו אינו יכול לטעון ז שהשטר "ביאר שזה דין נאמנות שנותן הלוה למלוה שכ
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  ].ובאוחז חצי ישלם חצי[כנגדו פרעתי 
 

 ולית ליה מתניתין , וגבי ליה מלוה כוליה,אמר מר יתקיים השטר בחותמיו
עדיין יקשה למה יזכה המלוה ' מתנייש להבין גם אם לית ליה , 'שנים אוחזין כו

 מיד ואם משום שסתמא דמילתא נפל מהמלוה שאם היה הלוה פורעו ,בכל החוב
   .מ"גם מהמשנה של שנים אוחזין לקלכאורה כ "א, היה קורעו
מ אמאי לא " מ,כלומר נהי דרבי לא חייש לפרעון כי מקיים ליה'א "וכתב הריטב

ג דאינש בעלמא לא זכי בשטר "דאע, זכי ליה בחצי השטר ושעבודו מדין מציאה
יה לדידיה אבל לוה דשייך ב, אלא בכתיבה ובמסירה היינו משום דלא שייך ביה

ויש להבין איך יזכה בו מדין מציאה והרי יש בו סימן ואינו של , 'הוי גופיה ממון
  .י"ם שיף ופנ"מהר' ועי ,גוי
  

 ואי מקיים ליה פליג ואי לא ,רבי סבר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו
 מאי טעמא חספא בעלמא הוא מאן קא משוי ליה להאי ,מקיים ליה לא פליג

שמה שהאריך כאן ] ו"מ' סיג "ח[ת הלוי כתב בי.  דפריעשטרא לוה הא קאמר
נאמן מדין מיגו שיכול להיות שכתבו  משום שבכל מודה בשטר ,בביאור הטעם

אבל כאן אינו מיגו טוב שהרי אם יטען מזוייף ויקיימוהו ישלם , שהיה טוען מזוייף
 אפילווכעת שטוען פרוע , ]שהרי האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי [,הכל

 ולכן האריך לומר שלולי הודאתו אין השטר שוה ,כשיקיימוהו ישלם רק חצי

 . וכיון שהוא עושהו לשטר נאמן לומר פרעתי מדין הפה שאסר, כלום
מוכח שאין ] ו"ו סק"ך ק"ש' עי[ל שלדעות שלא טענינן מזויף ליתמי "וכתב הביה

והרי [כאן ל איך נאמן "והדק, כ אין לו הפה שאסר" וא,השטר כחספא בלא קיום
 ותירץ שכיון שנפל ,'חספא בעלמא'' לשון הגמ וגם קשה ,]כ"אין לו מיגו וכמש

  .ע"איתרע ובלא קיום הוי כחספא לכ
אמנם הוא חייב לו את היה יכול לומר שיש לו מיגו שגם כאן א ש"אמנם עיין חזו

 .פרעוכבר פ ו"מלוה עאלא היה לא מזוייף ו אלא שהשטר ,מה שכתוב בשטר
  

אין זה מיגו טוב סובר שבכתובות ש' תוס'  פי,צ לקיימו"ר שכתבו אימודה בשט
 ,ח לזיוף"ת ל"כיון שמה] ע"ב ק"בב[' ם פי"ורשב. יקיימוהו ויכחישוהופן כי ירא 
ס יש "שהרי סו,  אינו מובןלכאורהו,  כשטוען מזוייףאלאהצריכו קיום לא ורבנן 
 הפה שאסר אבל ינןלא אמרז שביאר שזה רק טעם למה "באבהא' ועי, לו מיגו

 .שירא פן יקיימוהו' עדיין יש לו מיגו ולזה צריך להגיע לטעם של תוס
  

 מבואר שבטלה נאמנותו של ,פליג ליה ואי מקיים' מודה בשטר שכתבו כו
אבל אם , ואם נאמנותו מצד הפה שאסר ניחא, מקיים את השטרהמלוה הלוה כש

ש "קוב' ועי, ו גם אחרי הקיוםלמה לא תישאר לו נאמנותיש להבין יש לו גם מיגו 
ן "רמב' ועי.  שאומר אמת או כח הטענההשתולה בשאלה אם מיגו הוא ראי

ח "קצוה' ועי, מ מיגו ורק הפה שאסר מועיל"שנגד שטר ל' ב דף ע"ם בב"ורשב
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 והשאלה רק בכתובות' ע אין לו מיגו וכסברת תוס"ויתכן גם שלכ. [ד"ז סק"מ
 ].מצד הפה שאסר

  
  ב"ע' דף ז

יוסי דלא ' ע לר"יל,  ולא חיישינן לפירעון,י יוסי אומר הרי הוא בחזקתוורב
גם בששניהם אדוקים בשטר לא האם  , לפרעון כשאחר מצא את השטרחייש

ר "שו, א"ש הריטב"או שאז דינם כשנים שמצאו שטר וכמ, חייש לפרעון
ולא הוה מצי לשנויי טעמא דרבי משום דלא 'י כץ שכתב "מ בשם מהר"בשיט
 דמכל מקום מכח תפיסה שגם הלוה אדוק בו יש ,ש לפירעון כמו רבי יוסיחיי

   .'להחזיק בו את הלוה כמו כן
  

כ אמאי לא "א שא" והקשה הרשב,י כשנשאה" פירש,אימור צררי אתפסה
ל "ניחמוכח שפ שיש לה כתובה " אעצרריהתפיסה מתחילה כיון ש הרי ,יחזיר

כשאבדה צררי מיירי שהתפיסה שולכן פירש , שיהיו לה גם כתובה וגם צררי
אבל אסור לסמוך , כדי שלא תיאסר עליו עד שיכתוב לה כתובה חדשה [,כתובתה

 ].ז לעולם"ע
  
 הא אית ליה ,ואי משום חתימת עדים דהוא תחת הטופסה שטרא "י ד"רש
 ,והאי מודה שכתבו הוא, מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימוג "רשבל

ן כתב "והרמב,  אבל בלא עדים כלל ודאי פסולצ קיום"איגם אם ש' הקשו תוס
י "והקשה פנ. ד ונמחק בפנינו דכשר"י דהוי כשטר שראינוהו חתום בבי"בשם ר
הוי הזמן , שכיון שהשטר כשר בלא זמן[א "ריטב' ועי, כ גם גבי זמן נאמר כן"שא

' תוס אמנם ב,י"דברי רשאת  ומשמע שבא לישב ,ע וזוכה התופס בו"כדבר בפ
  ].'שזה כשיטת תוס משמע פ"ר
  

 אבל ,אמר רבי אלעזר מחלוקת בששניהם אדוקים בטופס ושניהם בתורף
 ורבי ,אחד אדוק בטופס ואחד אדוק בתורף זה נוטל טופס וזה נוטל תורף

 , ואפילו אחד אדוק בטופס ואחד אדוק בתורף,יוחנן אמר לעולם חולקין
 אי ,ף בי מצעי לא צריכא דקאי תור,והתניא זה נוטל עד מקום שידו מגעת

 מהו דתימא אמר ליה פלוג , לא צריכא דמקרב לגבי דחד,הכי מאי למימרא
ש "י שמ"ופרש ,הכי קא משמע לן דאמר ליה מאי חזית דפלגת הכי פלוג הכי

בטופס הוא תמיה ומשני דקאי תורף בי מצעי ואינו ביד אחד ואפילו אחד אדוק 
ע אם זה אוחז בטופס "א לכנמצ, ולא פליגי, ומר אמר חדא, ומר אמר חדאמהם 

ואם אחד אוחז בתורף 'ה "ס' ע סי"כ בשו"וכ, וזה בתורף זה נוטל טופס וזה תורף
והשאר  ,האוחז בתורף נוטל יתרון הממון ששוה התורף על הטופס, ואחד בטופס

  .'יחלקו בשוה בשבועה
שנים שהן אוחזין בשטר המלוה אומר 'ד כתב "ד ממלוה הי"בפים "אמנם הרמב

אם היה , א והוצאתיו להפרע בו ממך והלוה אומר פרעתיו וממני נפלשלי הו
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השטר שיכול לקיימו זה נשבע שאין לו בדמים אלו פחות מחציין וזה ישבע שאין 
  .ולא חילק בין אדוקין בו או לא, 'לו בדמים פחות מחציין וישלם הלוה מחצה

י יוחנן ורב' ש"י אלא מ"ם מפרש דלא כרש"שכתב שהרמב' ק מ"ך בס"ש' ועי
אין זו שאלה  ,'אמר לעולם חולקין ואפילו אחד אדוק בטופס ואחד אדוק בתורף

ל דדוקא בטלית אמרינן זה "סו, א"ו שבא לחלוק על ר"הכל הוא מדברי ריאלא 
, כיון שזה לבדו מה שתפוס בידו שוה שום דבר' נוטל עד מקום שידו מגעת כו

דהא שטר , ד נוטל מה שבידואבל בשטר כיון שאינו שוה כלום אילו היה כל אח
הלכך , וגם גופו של שטר אינו אלא לראיה ואין גופו ממון, קרוע אינו שוה כלום
, ולעולם חולקין ואפילו אחד אדוק בטופס ואחד אדוק בתורף, אין תפיסתו כלום
ד "וקס', תניא גבי שטר נמי זה נוטל עד מקום שידו מגעת כוומקשה מברייתא ד

דוק בטופס ואחד בתורף זה נוטל הטופס וזה נוטל התורף דמיירי אפילו כשאחד א
היינו , ומשני לא צריכא הא דקתני זה נוטל עד מקום שידו מגעת, יוחנן' וקשה לר

פ צלוחיתו עד מקום שידו "היכא דקאי תורף בי מיצעי ונוטל כל אחד הנייר לצור ע
, הם אפילו אם הוא קרוב לאחד מושאר השטר דהיינו התורף חולקין, מגעת

לכאורה אינו מובן מה המעליותא במה שקרוב לו והרי אפילו היה בידו ממש לא ו
  .ש בביאור הענין"ש מ"היה מועיל לו עי

ם להביא דינא דקאי תורף בי מצעי "גם לדבריו עדיין היה על הרמביש להבין שו
ש רבא גבי טלית מוזהבת דקאי דהבא בי מצעי "וכן מ, ו"שזה נאמר אליבא דרי

שעורי רבי נחום שכיון שהלכה כרבינא דהחלוקה לדמי ' עי ,ם"ברמבלא הובא 

   .ל" הנשוב אין מקום לכל החילוקים
  
ן שלדעת "הרמב' פי. הא דאמר זה נוטל טופס וזה נוטל תורף למה לי"לר
השאלה רק על הלוה מה , ע ראויים לגבות בהם"ע ותורף בפנ"י שטופס בפנ"רש

  .במה שהשתייר בידו שבידו כיון שהמלוה יגבה ממהירויח 
איך מוכיח מטלית ובהמה טמאה '  תוסושיתק ק"י ל"ן שלדרכו של רש"וביאר הר
שכל זה , והרי בשטר חלוקת גופו היא הפסד גמור יותר מבהמה טמאה, לשטר

י "אבל לרש, ששטר שחסר בו שיטה אחת פסול לגמרי' לשיטת תוסקשה רק 
כ אין כאן הפסד בידים "ע נחשבים כשטר גמור א"ע ותורף בפנ"שהטופס בפנ

א שכך נעשה כיון שלשון " והו,אלא שממילא הלוה לא מרויח כלום מתפיסתו
 ובזה מוכיח מבהמה טמאה שודאי אין חולקים ממש שאז ,יחלוקו משמע ממש

 .כ שלשון יחלוקו מתפרש גם על חלוקה לדמים"ע יפסידו וםשניה
  
 בשטרא ,ן כמה שוידאמר הכי שטרא דאית ביה זמן כמה שוי ודלית ביה זמ 

 יהיב ליה היאך דביני ,דאית ביה זמן גבי ממשעבדי ואידך לא גבי ממשעבדי
לא התברר לי אם גם הסיום  [ז לשון רב יהודאי גאון"א שכ"כנראה מהריטב, ביני

  .]הוא ממנו' ויחלוקו נמי דאמרן לדמי'
 ן כתב שכיון שאין לשון זה מעיקר הגמרא יש לבאר שהחילוק"ובחדושי הרמב

 כתובים שמות הלוה והמלוהתורף בשאלא , בין הטופס לתורף אינו לענין הזמן
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ולפיכך  , למטהשהתורףוכאן מיירי שגם העדים נמצאים בו וכגון , והמעות והזמן
אם מלוה אדוק בו אינו גובה כלום ואם לוה אדוק , הקשו האדוק בטופס מה יטול

, ס זה צריך למלוה עכשובו פעמים נמי שאין פוחתים לו כלום כגון שאין טופ
כלומר שאין קורעין את השטר ואין דנין בו לאחר חלוקה אלא , ומפרקינן לדמי

רואין עכשו טופסו של שטר זה כמה שוה בכאן שהוא מחובר לתורף ומי שהוא 
דודאי טופסי שטרות לשופרא דשטרא , אדוק בו נוטל דמיו בין מלוה בין לוה
שטר מעולין כשהוא שלם יותר ממי שניטל ולפירושא דמילתא הן נכתבין ודמי ה

ופעמים שיש בטופס שעבודין מטלטלי אגב מקרקעי וכן דאקני ושבח , טופס מהן
 ,ויש להן דמים גדולים בשטר עם התורף, וכן כיוצא בהן דכולן בכלל טופס הן

  .'פ צלוחיתו"ובפני עצמן למלוה אינם כלום אלא לצור ע
  
יש להבין , בלא זמן שמין כמה שוהאבל זמן שהשטר כשר  דאית ה" ד'תוס

והרי כתבו שכל שיטה , גם כשימחקוהושוה  אם ,מה כוונתם ששווה בלא זמן
ואם שהיה  ,שנמחקת מהשטר פוסלתו ומשמע גם אם לולי שנכתבה היה כשר

  .כ אין הטופס שוה כלום כיון שבלעדיו היה השטר כשר"כשר אם לא כתבוהו א
ה כלום אבל האוחז בו אוחז בעדים שהשטר ויש לבאר שאמנם כל הטופס אינו שו

א אינו שוה בלא "פסול בלעדם והאוחז בתורף אוחז בעיקר השטר ולכן כאו
  . חוץ מהזמן שאם לא היה נכתב היה כשר,חבירו

כ נמצא שביד "יש להבין א, והשטר שוה בלא עדי חתימה ושמין כמה שוה

ין בידו חלק שפוסל  ולאוחז הטופס א,האוחז בתורף יש מה שבלעדיו השטר פסול
  .ז" ואיך נאמר שדינם שוה זל,את השטר

 והרי אם ,ויש לבאר שלעולם כל שיטה שאם תמחק נפסל השטר אין שמין אותה
זמן שגם אם ורק , פ שאם לא היה נכתב היה כשר"נפסל אעהשטר ימחק הטופס 

ובאופן שברור מהמחיקה שהיה , ע"ימחק אחר שנכתב אינו נפסל אותו שמין בפנ
  .את הזמןרק ב שם כתו

  
שכשאוחז בחלק מהשטר שבלעדיו השטר פסול אין ' דעת תוס.  דאיתה"ד' תוס

 המעליותא של לכאורהו, שמין אותו ורק זמן שאין השטר נפסל בלעדיו שמין
שהרי  [,ז נחשב כמוחזק בכל השטר"שיטה שהשטר נפסל על ידה הוא מצד שעי

 שב כמוחזק גם בזמן שהרי בלעדיייח מצד זה ם אמנם א,]בלעדיו אינו שווה כלום
הפירוש להיפך שמה שהשטר ש ולכן מסתבר,  אין הזמן שוה כלוםהחלק שבידו

כיון שבזה שאין לו רשות לפוסקו א לומר עליו כמאן דפסיק "נפסל על ידו א
 ורק זמן שיכול לגוזזו בלא שיזיק לחברו יכול ליחשב ,של חבירוחלקו יפסול את 

מ "מ, ע"פ שאם יפסקנו לא יהיה שוה כלום בפ"ואע[, כמאן דפסיק ויזכה בשוויו
ט "ש פ"או' ועי, ]א לעכב עליו מלפוסקו נחשב כמו שהוא רק שלו"כיון שא

ז "לפי'  לא יתיישבו דברי תוסלכאורהו, ע"נ שתלוי אם מה שיגזוז שוה בפנ"מטו
  . פ"ר' תוס' ועי
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כמו ששוה ואין חולקין את החוב כמו שכתוב בשטר אלא   ויחלוקוה" ד'תוס
 דאי לא תימא הכי אלא חצי החוב ממש גבי טלית ,לו למכור מזה יפרע החצי

מבואר שהיה נידון בגמרא גם אחר שאמר שאין , מי חולקין ממש הא אפסדוה
חלוקה לפי דמיו האם לפי הדמים הכתובים חותכים את השטר לשני חלקים אלא ה

האם דנים שכיון שאם והנידון בזה לכאורה הוא , בו או לפי מה ששוה למכור
ואם היה כולו  ,המלוה היה אוחז בכל השטר היה הלוה משלם כל מה שכתוב בו

 או שאם משום , עכשיו שהוא ביד שניהם ישלם חצי,ביד הלוה היה פטור לגמרי
 וכל מה שזוכה ,ח לפרעון בשטר שנמצא"הא היה עליו לשלם הכל לדעות של

 ,ציאה שחולקים אותה ביניהםבמחצה הוא מכיון שדנים אותם כמו שמצאו מ
  . ומצד זה יש לדון לפי מה ששוה השטר למכירה,א לעיל"ש הריטב"וכמ

 אדרבה בטלית אם ,כ מה מביא מטלית"לא דפסקינן לשטרא דא' ולא גרסי
 יש , ואם יחתוך השטר לא ישוה לכלום,יחתכנו לשנים אין פסידא כל כך

בו או לפי מה ששוה למכור להבין ועכשיו שהנידון אם חולקים לפי מה שכתוב 
שני מחירים לטלית וכל הנידון אם לחתוך אותה או  והרי שם אין ,מה מביא מטלית
  . ומה הראיה מזה לשטר שבו אין כלל נידון אם לחותכו לשנים,לחלקה לפי דמיה

  
 דאי לא תימא הכי שנים אוחזין בטלית הכי נמי ,ויחלוקו נמי דאמרן לדמי

א הקשה "בחדושי הריטב, דחזיא לקטניםקשיא הא לא  ,דפלגי הא אפסדוה
הרי חלוקת שטר  ו,מ מודה דאי לא חזיא לקטנים דפלגינן לדמי"מאי משני הא מ

 וגם מה מוכיח מבהמה ,דומה לחלוקת טלית שאינה ראויה לקטנים כשיחלקוה
ש "ל במ"ולא ניח [,בשטרגם טמאה הרי כל ההוכחה מסברא וסברא זו קיימת 

  .] או לפי כמה ששוה למכורלקים לפי מה שכתוב בשטרשהנידון אם חו' תוס
פ שהמלוה מפסיד בחלוקה זו "אערצה לומר שחולקים ממש ומקשה שהותירץ 

 דהא כל ,ויכול לומר מאי חזית דנפלוג בדמי נפלוג בניירא, הרי הלוה נשכר לגמרי
דשנים אוחזין ' ומתני, מ חלוקה ממש היא ולא בדמים"חלוקה שאמרו חכמים בכ

ת דאדכר תנא לישנא דחלוקה אף היא חלוקה ממש ואפילו לפי שיטתך וכגון בטלי
והדר מכרחינן לה מבהמה , ולדידי אפילו בדלא חזיא לקטנים, דחזיא לקטנים

כ כיון דתרווייהו מפסדי אין חולקין בה ממש אלא בדמים וכופין בזה "טמאה דע
, מים מרווחי תרווייהודאי פלגי בגופה מפסדי תרווייהו ואי פלגי בד, על מדת סדום

 אף אנו נאמר דחלוקה ,וכיון דאשכחן לשון חלוקה שהיא בדמים לדברי הכל
דאי , דכיון דלישנא אשכחן הכי הסברא כן מכרעת, האמורה בשטר דבדמים היא

פלגי שטרא ממש אין חלוקתן שוה כמו שהיתה תפיסתן שוה שהמלוה נוטל נייר 
  .'בעלמא והלוה משתכר בכל דמי החוב

 , שניחא ליה שבטלית מיירי דוקא בראויה אחר חלוקה לקטניםכיון להבין ויש
 ואולי שואל מלשון ,כ מה מקשה מטלית מוזהבת נימא שהמשנה לא מיירי בה"א

מיירי ' מתניועדיין יש להבין מה מקשה מבהמה טמאה דילמא , חולקין שאמר רבא
 ,נא גם במוזהבתמיירי בכל גוו' ואולי מסתבר שטלית דמתני, טהורהבהמה רק ב

וכן , ]אבל לא בקטנה שאינה ראויה אחר חלוקה לקטנים שזו אין שמה טלית[
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רוכבין  היו שנים ל"כ הול"שאל [בהמה מיירי בכל בהמה בין טמאה בין טהורה
  .]ג פרה"ע
  
ואין חולקין את החוב כמו שכתוב בשטר אלא כמו ששוה   ויחלוקוה" ד'תוס

שנים שהן אוחזין בשטר 'ם כתב "מבאמנם הר, לו למכור מזה יפרע החצי
, המלוה אומר שלי הוא והוצאתיו להפרע בו ממך והלוה אומר פרעתיו וממני נפל

אם היה השטר שיכול לקיימו זה נשבע שאין לו בדמים אלו פחות מחציין וזה 
משמע שמשלם הלוה ', ישבע שאין לו בדמים פחות מחציין וישלם הלוה מחצה

ן לכאורה סוברים הראשונים שמפרשים שנידון וכ, חצי החוב הכתוב בשטר
' ז אין את הכרח התוס"הגמרא היה אם לחלוק את השטר ממש לשנים שלפי

  .לדבריהם
  

 א" ע'דף ח
כ מאי פריך מטלית "ג דחזיא לתרוייהו דא"ול דחזיא לקטנים ה" ד'תוס

כלומר שיש גורסים דחזיא לתרוייהו וכגון שהיא טלית גדולה מאד שגם , מוזהבת
כ קשה מאי פריך מטלית מוזהבת והרי "אלא שא, א"ר החלוקה ראויה לשני בנאח

בחכמת ש "מר "שו, אנשיםשני ל גם אחר החלוקה מדובר בטלית גדולה הראויה
   .ש"מנוח עי

  

 דאי ,אמר רמי בר חמא זאת אומרת המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו
רקע וזו כמי סלקא דעתך לא קנה חבירו תיעשה זו כמי שמונחת על גבי ק

ב כתב "ט סק"ח רס"בקצוה ,שמונחת על גבי קרקע ולא יקנה לא זה ולא זה
הגבהה שבלא חברו אין מצידו קנין להסתפק אם יש את החסרון הזה דוקא ב

ש "עי, א עשה מעשה שלם"שכפ "אעמשכו יחד ש או גם בשנים ,מעשה שלם
 ודעת ,וכבין מהיו שנים רראיהא גבי הא דמייתי "י והריטב"שנחלקו בזה רש

  .ג מהני אף בלא זכיית חברו"א שכה"הריטב
במשכו שניהם את א גבי שותפין שגנבו "ריטבש ה"האחרונים ממ והקשו
ואולי יש לחלק בין משיכת .  משמע שגם במשיכה צריך להגיע למיגו,הגניבה

לבין , ]ר"ד שמהני גם ברה"ולכן כתב תורי[בהמה שהיא גדר של מעשה קנין 
א אינו עושה "כאו ובשנים שמשכו ,שגדרה הוא הכנסה לרשותמשיכת מטלטלין 

 .אלא הכנסה לחצי רשותו ואינו כלום בלא חבירו
 

ד " כתב הראב.ג קרקע"ד לא קנה חבירו תעשה זו כמי שמונחת ע"דאי ס
אבל בטלית קצרה שבלא , ג הקרקע"שדוקא באופן שאם חברו יניחנה תישאר ע

ק חבירו "ה לחברו למציא' יו גם אם מגביקנה חצ, חברו היתה כולה מוגבהת מכחו
  .וגם בלא מיגו

, שבטלית ארוכה עשה רק חצי הגבהה ואינו כלום, הוא לכאורההביאור בזה ו
לענין ה "ז ה"ולפי, אבל בטלית קצרה כל אחד עשה הגבהה שלימה ולכן יחלוקו
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 .יועיל, אם שניהם משכו יחדמשיכה 
ו נחשב לגביו כמו שצידה השני א שאם קנין חברו לא מועיל ל"הרשבאבל דעת 
חזינן לה ד לא אמרינןוכתב ד, ש"הרא' תוסכן דעת ו. ג קרקע ולא קנה"מונח ע

, לענין קניית חצי של חברו כאילו הניחה זה ליפול והרי היא מוגבהת מן הקרקע
ג "דאדרבא הרי הוא רוצה לקנות חציו בתפיסתו ותפיסתו לגבי חברו כמונחת ע

ט שביאר שלא הגבהת חברו מונעת את קניינו אלא מה "רנגבחדושי ה' ועי, קרקע
  .ר"שיעורי הגרש' ועי, ש"וכן נוקט הגרש, שחברו רוצה לקנות בהגבהה זו

 
 והכא ,אמר רבא לעולם אימא לך המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו

יש להבין אם יש חסרון , היינו טעמא מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה
 מה יועיל ,ת כולה"מ מדין זכיה שנאמר בכה"ירו שלכן לבמגביה מציאה לחב
ששניהם הגביהו יחד שלכן אם לא יזכה לחבירו '  והניחא לתוס,שזוכה גם לעצמו
י שמגביה עבורו "אבל לרש, ניחא שזוכה לחבירו בשביל עצמוגם הוא לא יקנה 

מו  ויכול גם לקנות לעצ,ועבור חבירו הרי יכול לקנות לעצמו בלא שחבירו יזכה
 ואיך יסולק החסרון של חב לאחרים במה שזוכה גם ,לעיל' ש תוס"רק חצי וכמ

  .לעצמו
שעושה את מעשה והנה כאשר זוכה עבור חבירו יכול להיות בשני דרכים או 

 או שאת הקנין הוא עושה ,הקנין עבור חבירו וכאילו הוא ידא אריכתא של חבירו
 וכשאמרנו שחב ,ה של הקניןבעצמו ומייחס לחבירו רק את הזכיה שהיא התוצא

 וממילא ,עבור חבירואינו יכול לעשות שמ יתכן שהוא רק על המעשה "לאחרים ל
 ולכן כשאת המעשה עושה גם עבור עצמו יכול ליחס חלק ,בלא מעשה אין תוצאה
  .מהתוצאה עבור חבירו

עוד יתכן שאם נאמר שאם מתכוון לזכות לעצמו ולחבירו וחבירו לא זכה יזכה הוא 
הוא או או ה " שהרי בלא, נמצא שבמה שחבירו זכה לא חב לאחרים כלל,לבכ

 רב שדנים אם חבירו לא זכה אם הזוכה ה" ד'תוס' לקמן דף י' עי[חבירו יזכו בכל 
גם  כשרוצה לזכותאבל , זכה לעצמו ונשאר הפקר ויתכן שגם אם לא ,יזכה בעצמו

  . אם חבירו לא זכה יזכה הוא בכל,לעצמו
  
 משמע שצריך ,ה לדעת שיקנה בה חברו חציה מגביהוכשמגבית ה זא"י ד"רש

ך " וש, בפירוששצריך לומר כךט "רס' ע בסי"סמ' ועי, להתכוון לזכות לחברו
מ כתב שכיון " ונתיה,ח דהוי דברים שבלב"קצוה'  ועי,כתב שסגי במחשבה

, א כתב"אמנם בחידושים המיוחסים לריטב, שאינם סותרים את דברי פיו מהני
 .'ח' ש בסי"גרשחדושי הי ו"פנ' ועי. מהני, פ שאינו מתכוין להגביה לחברו"שאע

  
פירשו שמיירי באופן ' ותוס, י שאחד גנב לשניהם"פירש. שותפין שגנבו חייבין

ג כיון שגם "ח סק"שמ' סיח ב"והקשה קצוה. ששניהם הגביהו יחד את הגניבה
ועיל כשאחד לבד גנב  למה לא יהבשנים שהגביהו צריך להגיע למיגו דזכי לנפשי

ה שבשנים שהגביהו צריך את זכיית השני גם "ק' סימ ב" ותירץ הנתיה,לשניהם
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יזכה הוא , כ במגביה לעצמו ולחברו שגם בלא שיזכה חברו" משא,כדי שהוא יזכה
  .  אלאה"ד' תוסבחצי וכמבואר ב

ו גם במגביה עבורו ועבור חבירי ש"בדעת רש שכתב' י מפונביז"בשיעורי הגר' ועי
, כיון שמתכוין לקנות גם עבור חברו שהרי ,צריך שחבירו יקנה כדי שהוא יקנה

א "ע' דף יע לקמן "ויל. [אם חברו לא יקנה גם הוא לא יקנה דהוי חצי קנין ממילא
 ]ק אם הוא יקנה" גבי מי שהתכוון לקנות לחברו וחברו ל]ה רב"ד[' בתוס
 מהני רק יהמיגו דזכי לנפשד, ההוא רק לענין גניב' החילוק של תוסא ש"חזו' ועי

לקניינים אבל לא למעשה העברה ולכן צריך ששניהם יגביהו שאז יש כאן מעשה 
ז "כעיו, לזה מהני מגביה מציאה לחבירוו, קנייןמעשה צריך אלא שעדיין , עבירה
 .ש ואמרי משה ועוד אחרונים" הגרשכתבו

  
ל "מנ, יש להביןו. אלא שותפין שגנבו שהגביהו שניהם ושותפין ה"ד' תוס

ש "וכמ[ו כ לא שייך שותפין שטבח"ד משום שאל"וכתב נח, ג"שמועיל כה
 עדיין יתכן שמשכו שניהם כאחד לפי מה לכאורהו, י"ח בדעת רש"ח בשמ"קצוה

 ,] ונעלו יחד את הדלת לחצר של שניהםשנכנס או ,ח"שמסתפק בקצוה
ם כתב " ומהר,במרובה' א כתב שכן משמע מהגמ"ובחידושים המיוחסים לריטב

 .ידעינן מסברא' שלתוס
  

כ איך אמר רבא " וקשה שא.אלא אימא מתוך שלא קנה פקח לא קנה חרש

א שכוונתו השתא "ריטב'  ועי, והרי אין המיגו מועיל,השתא דאמרינן מיגו
א  לכן בחרש ופיקח ל,ג קרקע"ק כיון שנחשב כמונח ע"דאמרינן מיגו ובלא מיגו ל

  .קנו שניהם
  
והלא , ויבא אחר ויטלנה, והיאך נאמר לא יקנה לא זה ולא זה אה ה"י ד"רש

ומה יש לו , ואין כאן מגביה מציאה לחבירו, כל אחד טוען אני הגבהתיה
אמר לא הגבהת אתה כי אם מא האי שכנגדו המוחזק בה כמוהו  בשל,להשיב

יש להבין למה לא יוכל לחטוף מידם ולטעון , אבל אחר מן השוק מה יטעון, אני
ויתכן שבטענת שמא אינו , הגבהתם ביחד ולא זכיתם והריני זוכה מההפקרשמא 
 . ע אם יטעון ברי לי שהגבהתם יחד" ועדיין יל,לחטוף משנים הטוענים ברייכול 

 
א "י שסד"משמע מרש ,התם האי קאמר כולה שלי ואנא אגבהתיה כולה

י שאם משום שהגביהוה יחד הר[משום שלא ידעינן מי משקר היא שהחלוקה 
ן שהרי לעיל כבר הוכחנו שטעם המשנה "הקשה הרמבו, ]מוכח שקנה חבירו

אלא הכי הוא דאיכא למימר דרמי בר 'ולכן פירש , משום שיתכן שהגביהו יחד
ד המגביה מציאה לחברו לא קנה חברו היאך הם "חמא מעיקרא הכי דייק אי ס

כול לזכות מתעצמין עליה ונשבעין וחולקין אותה והלא כל הרוצה לזכות בה י
אי מרישא דייק רמי בר חמא לאו דיוקא ' והשתא קשיא לן בגמ, ולחטפה מידן

דהתם הא אמרי תרוייהו דחד מינייהו אגבהה ואם יבא אחד מן השוק לחטוף , הוא
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כ אנו אומרים שמא ליכא רמאי "ואעפ, מידם לא זכה שהרי לדברי שניהם קנאוה
מ של "ה יותר מחברו אבל מדתרוייהו בהדי הדדי אגבהוה ואין לאחד מהם ב

שכיון שאין אדם אחר יכול לזכות בה מפני , שניהם היא ויכול לישבע חציה שלי
א להוציא מידו הרי היא שלו "מבואר בדבריו שכיון שא[, 'שלהם היא, טענותם

  .א"בחדושי הריטב' ועי, ]גם בלא מעשה קנין
 

  ב"ע' דף ח
דיה מי איכא מאן דאמר לא  מנהיג לחו,אילימא רכוב לחודיה ומנהיג לחודיה

 אלא רכוב , אלא אי איכא למימר דלא קני רכוב הוא דאיכא למימר,קני
 רכוב עדיף דהא תפיס בה או דלמא מנהיג ,במקום מנהיג איבעיא ליה מאי

ל שמנהיג עדיף ושוב "א שבתחילה פשיט" הקשה הרשב.עדיף דאזלא מחמתיה
תחילה שמנהיג לבדו קונה ל ב"ופירש שמה שפשיט, רכוב עדיףדילמא ל "מיבע

 וסבר שיתכן שרכוב לא נחשב ,שמשיכה קונה' אינו מסברא אלא מכח מתני
כ "רכוב קונה עאם אבל , שעושה משיכה כיון שאינה הולכת מחמתו אלא מעצמה

 הוא עדיף על המנהיג כיון שהוא גםשנחשב משיכה ושוב יש מקום להסתפק שמא 
 .תפוס

  
 והספק , שברכוב מיירי דאזלא מעט מחמתיה'דעת תוס. רכוב עדיף דתפיס בה

שתופס  ותפיס הכוונה ,ש בראשונים שיתכן שהולכת על דעת עצמה" כמלכאורה

פ שמוסרה אינה קונה במציאה מהניא להעדפה כיון שמיירי "ואע, במוסרה
 .שהולכת קצת מחמתו

שאינה זזה 'א "ש בע" כמ, מחמתוי משמע שאינה הולכת כלל"אמנם מרש
האריך בביאור שיטת שש " עי,ג בדעתו" מ' הבין הבית הלוי בסי וכן'ממקומה

  , י"רש
היינו שאמנם היא זזה אבל לא הוא [ ממקומה  שגורס שאינו זזּהש"רש' ועי

, ]שהרי כבר ידע שמוסירה אינה קונה[כ במה קונה הרכוב "ויש להבין א, ]מזיזה
שתמש בה ל כתב שקנינו הוא מה שמ"ש ז"ה והריצב"ד' מ לקמן דף ט"ובשיט

ומשמע שהיה שייך לומר [, כדרך שאדם משתמש בבהמתו והוי דומיא דחזקה
 ואולי זה גם כונת ,שיועיל גם בכלאים שמה שמכביד עליה נחשב שמשתמש בה

 ].הגליון כאן שכתב שמה שתופס בה ברגליו הוי כמעשה ומהני גם בכלאים
  

 כדי  רקסהיש להסתפק אם צריך את תוספת התפי. רכוב עדיף דהא תפיס בה
השתא יושב '' ומהמשך הגמ.  או גם כדי שיקנה בפני עצמו,להעדיפו על המנהיג

  . ונקניה"ד' תוסלקמן ' ועי, ע גם בלא תפיסה קונה" משמע שבפנ'קני
  
זה אומר כולה שלי , שניהם באים לפנינו זה רכוב וזה מנהיגה אלא "י ד"רש

 ויש להבין למה לא ,שמע שלא ראינו את מעשה הקנין מ,וזה אומר כולה שלי
 ,פירש שעשו שניהם קנין יחד זה ברכיבה וזה בהנהגה והשאלה מי זכה
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ויתכן שאין מציאות , ומנהיג לחודיהי לעיל גבי רכוב לחודיה "וכמשמעות רש
 שזה , וכל הנידון לענין מי שנחשב מוחזק,א יהיה זה רוכב וזה מנהיג"כזאת שבב

 .א"בבך ששניהם יעשו זאת היה שייתלוי בשאלה איזה קנין עדיף אם 
  
ט "רס' סיח " בקצוה,שניהם באים לפנינו זה רכוב וזה מנהיגה אלא "י ד"רש
קנין שניהם ענין אבל ל, י שהנדון רק מי נחשב מוחזק"ב כתב שמשמע מרש"סק
וכי אמרינן משיכה קני היכא 'י "ש רש"כתב שממ' כ' א בליקוטים סי" וחזו,שוין

 .נין קנין משמע שהנדון לע'דליכא רכוב
  
  אף על גב,מנהיג לחודיה מי איכא מאן דאמר לא קנה  מנהיגה"ד' תוס
כ גם רכוב לא "א תירץ שא"והריטב, ש בהמה אינה נקנית אלא בהגבהה"דלר

 ].גם הוא לא הגביה את הבהמהשהרי [יקנה 
פ שהקדימו שפריך רק "ואע. מ"והא דתנן בהמה גסה נקנית במסירה דברי ר

 .א שנחלקו רק בדקה"מהרש' עי,  חכמים חולקיםמכח סתם משנה והרי
, י שם פירש שדוקא במסירה" אבל רש.ש במשיכה"אף במסירה קאמר וכ

מ "מ ששייך מסירה ל"בקידושין שדוקא במו' וכתבו תוס. כ יקשה מכאן"וא
 .ש מסירה מהני משיכה"אבל במציאה של, משיכה

  
כוב דחי לקמן במנהיג דאחד ר'  ומתני.רכוב הוא דלא קני  הוא רכובה"ד' תוס

' א לומר שלא אסיק אדעתי"א שהוקשה להם לשיטתם שא"מהרש'  עי,ברגליו
 ,  שיףם"מהרב ו"מהדו'  ועי,שהרי עיקר הקושיא היתה ממנה' למתני

פ שרכוב אינו קונה "ל שאע"א שא"כתב המהרש, ומה שלא הקשו משנים רוכבין
 שאינו דומה ם שיף"מהר' עיו, ה או"בד' וכעין סברת תוס, ז נחשב מוחזק"כלל בכ
ק "ולכן פירש שמשנים רוכבין ל, ע"בפנהאוחז בטלית קונה כשהוא לשם ש

ל דלא נימא שהיושב ראשון " וקמ,ש רכוב"מ דיושב קני וכ"שאפשר לאוקמיה כר
  .ש"ש בפסקי הרא" וכמ,הוא העיקר

  
' עי ,אין לפרש דתפיס ברגליו או במה שיושב עליה  רכוב עדיףה" ד'תוס
כ אם הכוונה " משא,אז היה ניחא מה שקונה במציאהש בשם גליון מ"שיט

  .ר ליהלתפיסה במוסירה שקשה מאן מס
 היה ניחא שקונה גם ,ה הכוונה למה שתופס בה ברגליותעוד כתב שם שאם הי

 ,כ היה ניחא מה שמביא ראיה מיושב בקרון"ואעפ ,בלא שתלך מחמתו קצת
  . ולכך הוה מייתי שפיר מיושב,כלאיםתפיס ברגליו הוי מעשה ומהני גם במשום ד

 , דהאי לא מיקרי תפיס בה,אין לפרש דתפיס ברגליו או במה שיושב עליה
,  דהא בסמוך נקט האי לישנא,אלא במה שהוא תפוס במוסירה קרי תפיס בה

ד "ל כבסמוך או"כ הול"ח שאדרבא מכאן מוכח שאין הכוונה למוסירה שא"תו' עי
  .בסוגיא' ועוד הרבה להקשות על שיטת תוס, רכוב עדיף דתפיס במוסירה

 ,תפיס בה היינו מה שהוא יושב עליה כמו שרצו התוספות לפרש'ולכן פירש ש
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 וטעמא דרכוב ומנהיג שוין הן ,'ואין חילוק בין אזלא מעט לבין אזלא טובא כדפי
דטעמא דתרוייהו דקנו משום הליכת בהמה הוא דדבר הנראה לעינים כשאדם 

 אלא שיש הפרש ביניהן דבמנהיג ,לרכוב עליה היא הולכתקופץ על הבהמה 
הבהמה הולכת מחמתיה פירוש שהוא חפץ ורוצה בכך דלהכי הוא מכישה במקל 

 אבל ברכוב אינה הולכת מחמתיה שאין הרוכב ,או צועק ומנהיגה בקול כדי שתלך
  . חפץ בהליכתה בשעה שקופץ עליה לרכוב אלא שהולכת ממילא

א מעלייתא ברכוב דליתא במנהיג דרכוב יש לו תפיסה מיהו איכא נמי מילת
 אבל ,ואחיזה בבהמה גופא בשעת קנינו דהיינו בשעה שהולכת שהרי יושב עליה

מנהיג אין לו תפיסה ונגיעה בה בשעה שהולכת שהרי מנהיגה בצעקת קול או 
י " ולהכי קמיבעיא ליה רכוב במקום מנהיג מאי מי נימא הליכתה שע,בהקש מקל

ג דאזלא ממילא אפילו הכי עדיפא כיון דתפס ויושב עליה "עדיף דאעהרכוב 
 , ואינו דומה עושה קנין ועומד מרחוק לעושה קנין ועומד בקרוב,בשעת הליכתה

ג דלא תפיס בה כשהולכת אפילו הכי עדיפא כיון "או דלמא מנהיג עדיף דאע
 נמי  ופשיט מכלאים דהתם,דאזלא מחמתיה מה שאין כן ברוכב דאזלא ממילא

בהליכתן תליא מלתא דלא מחייב אלא כשהוא מוליך הכלאים וקתני דהיושב 
י היושב על הקרון כמו שכתב רבינו "בקרון פטור אף על גב דהכלאים הולכין ע

 ודבר הנראה לעינים הוא כשאדם קופץ לישב על הקרון ,שמשון במסכת כלאים
סור כלאים ליכא  דאי,הבהמה הולכת ויש לו נמי אחיזה ותפיסה בגוף הכלאים

אלא אם כן הכלאים קשורים יחדו וכיון שהקרון מקשר את הכלאים יחד וגורם 

 ואפילו הכי ,האיסור נמצא כשיושב עליו יש לו אחיזה ותפיסה בגוף הכלאים
היושב פטור והיינו משום דלא אזלי מחמתיה אלא ממילא הולכין כשקופץ לישב 

כ שמע מינה דאפילו " א, נתכוין לכך ואיהו לאו מידי קעביד כיון דלא,על הקרון
ש רכוב במקום "רכוב לחודיה לא קני דלאו מידי קעביד כיון דממילא אזלא וכ

  .ד"נח' ועי, 'מנהיג
  
 וצריך לומר דתפיס בה ' וכורכוב עדיף דתפיס בה.  רכוב עדיףה"ד' תוס

 . או דלמא מנהיג עדיף דאזלא מחמתיה טובא,ואזלא נמי מעט מחמתיה
, כיון שלמשיכה סגי בעקרה יד ורגל מה לי טובא ומה לי פורתא, ח"הקשה תו

 שהלכה יותר צעדים מחמת ,פורתא וטובא בכמות' היינו שמפרש כוונת תוס
כונתם שסיבת הליכתה היא הרבה מחמת המנהיג ומעט יש לפרש ש אבל ,המנהיג

את ל ש" וגם אם כונתם שהולכת יותר מחמת המנהיג א,ניחאז "ולפימחמת הרכוב 
 ובמה שמוסיפה ללכת ,ה שהולכת מחמת שניהם לא יקנו זה ולא זה כדלעילמ

והראשונים פירשו שעדיפות המנהיג היא כיון . בגלל המנהיג יקנה הוא לבדו
  .שיתכן שאז הולכת רק מחמתו

כ מה פושט " א,דאי לא מיבעיא ליה ברכוב אלא משום דתפיס בה גרידא
 והלא לענין כלאים אינו תלוי ,ני והכי נמי דרכוב לא ק,בסמוך מיושב דפטור

 ולענין קנין אינו תלוי כי אם בתפיס בה ,כלל בתפיסה אלא באזלא מחמתיה
 יש להבין למה הוצרכו להוכיח שאזלא מחמתיה מכח מה ,ולא באזלא מחמתיה
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צב

 שאם מצד מה שתפיס ,והלא מיניה וביה מוכח שאזלא מחמתיה, שמוכיח מכלאים
  .ק במציאה"וסירה לבמוסירה הרי רב יהודה ידע שמ

' דאי לא מיבעיא ליה ברכוב אלא משום דתפיס בה גרידא'' ש תוס"ויש לבאר שמ
והיינו שאם נאמר שלעולם תפוס , מוסירה אלא לתפוס בגופהתפיס באין כוונתם ל

 ,אז יקשה מאי מייתי מכלאים ,היינו בגופה ואז לא נצטרך לומר שאזלא מחמתיה
כ איך " וא, מחייבת אם אינה הולכת מחמתווהרי בכלאים התפיסה בגופה אינה

כ שוב אין סיבה לומר שתפיס היינו "וא ,כ מיירי בהולכת מחמתו"שנפרש תפוס ע
 .בגופה אלא לעולם היינו תפיס במוסירה ומהני להעדפה

  
ל דמן המשנה אין להוכיח דקני מנהיג במקום רכוב דאפילו "וי או ה"ד' תוס

' ז ופירש בשם תוס"א מה שהקשה ע" הריטבבחידושי' עי ,לא קני מיקרי מוחזק
שבכלל ספיקו של רב יהודה היה באיזה רכוב דיבר שמואל ] פ"ר' תוסה ב"וכ[

האם רכוב דשמואל מיירי במנהיג ברגליו ולכן עדיף ', ובאיזה רכוב מיירי מתני
או רכוב דשמואל באינו מנהיג , דשניהם שוין באינו מנהיג ברגליו' ממנהיג ומתני

 .דשניהם שוין ברכוב המנהיג ברגליו' לכן מנהיג עדיף ומתניברגליו ו
  
 אינו לכאורהו. דמנהיג קונה במקום רכוב' תימה דלפשוט ממתני או ה"ד' תוס

 ובמשנה מוכח ששניהם א קניפשיטות אלא פירכא על שמואל שאמר שחד ל
כ "במנהיג ברגליו וא' כ מתני"ב שכוונתם שלכן ע"א ומהדו"מהרש' ועי, קונים

 .כ לשמואל מנהיג קונה ולא רכוב"ע
  
 אילו לא היה חברו תפוס בצד יהכיון שאם היה מגביה לחוד או ה"ד' תוס 

 שהרי אם לא ויש להבין . עם חברואפילו לכך מיקרי מוחזק ,השני היה קונה
א "וכתב מהרש. ג קרקע ולא היה קונה כלל"היה חברו תפוס בה היתה נשארת ע
  . שיףם"מהרכ "וכ, י חברו היתה נשארת מוגבהתשכוונתם בטלית קצרה שגם לול

ויתכן שגם דלא , ג גם יחד עם חברו היה קונה"ד שכה" זה דלא כראבלכאורהו
ש שקנין חברו מעכבו "אלא כרא, כ גם מוחזק אינו"א שיד חברו כקרקע וא"כרשב

ש אם גם בטלית ארוכה נחשב "ע לדעת הרא"ויל. [מלקנות אבל מוחזק נחשב
  .מוחזק

 
 דקתני אם היו ,דרכוב ומנהיג קנו שניהם זה במקום זה אין להוכיח ומסיפא

לומר דקאי רק על שנים אוחזין ' משמע שלא ניחא לתוס ,שניהם מודים יחלוקו
  .'לכאורה משום דסתמא קאי אכולא מתניו ,בטלית

אלא  ,דאין שניהם מודים שכך קנו אותה ביחד זה ברכיבה וזה בהנהגה
כ איך רצה להוכיח לעיל "ש שא" והקשה בגה.חרשניהם בהנהגה או בקנין א

ל " קאי ארכוב ומנהיג וקמ'שניהם מודים' דילמא ,ם שהגביהו יחד קנוששני
 מציאה לחברו קנה יה ולא נוכל להוכיח מזה דמגב,שרכוב במקום מנהיג קונה

 קניני משיכה ובהם אין צורך שניהםמשום דרכוב ומנהיג כוונתו  לכאורה[, חברו
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משמע ששייך לומר דקאי רק אסיפא , ]ח"וכסברת הקצוה, ה לחברו מציאיהלמגב
 .לומר דקאי רק ארישא ולא אסיפא דסמיך ליה' דסמיך ליה אבל לא ניחא לתוס

  
 שמע מינה רכוב ,ומדאפיך שמואל ותני וחכמים פוטרין את היושב בקרון

משמע שרכוב במקום מנהיג גרע .  וכל שכן רכוב במקום מנהיג,לחודיה לא קני
, כ איך מוכיח מכלאים הרי שם יש מנהיג יחד אתו"אויש להבין , מרכוב לחודיה

 כתב שרק ם שיף"מהרו. ע"א בפ"מיירי בכאושל כלאים ב שהמשנה "מהדו' ועי
ם אם רק הולכת אבל בכלאי, לא קני קני ועם מנהיג יהגבי קנין שייך לומר שלחוד

לה ברכוב ומנהיג מחמת ן שהשא"ש רמב"אמנם לפי מ. [א"כ חזו"וכ, מחמתו חייב
  ].מ בין כלאים לקנין" אין נפלכאורה, מי הולכת

  
מ רכוב לחודיה "ומדאפיך שמואל ותני וחכמים פוטרין את היושב בקרון ש

ל "דאי אמרת רוכב קני שמפני שהבהמה הולכת מכוחו הו' פי'ן "כתב הר, לא קני
קרון טעון שאף כשהבהמה מרגשת שה' ל לחיובי" אף ביושב בקרון הו,כמשיכה

ג דהכי הוא גרמא בעלמא הוי ולא הוי "מ דאע" אלא לאו ש,הולכת ביותר
משמע שאמנם הבהמה הולכת מחמת שיושב עליה או יושב בקרון ', כמושך

  .הקשור בה אבל אינו קונה במשיכה זו כיון שאינה אלא גרמא בעלמא
 לפילה  והרי חבילי זמורות שתול,ויש להבין היכן מצינו שגרמא אינה מועילה

ן יסבור "ואולי הר, בקדושין'  לדעת תוס כנגדן וחשיב הגבהה לקניןוהוא קופץ

  . בקדושיןי"שעולה עליהם וכרשהכוונה נ וגם זה לא יועיל וחבילי זמורות "שאה
דוקא בפיל שמגביה עצמו לאכול החבילי זמורות בשעה שג "רע' מ בסי"הנתי' ועי

כ כשתלה חבילי זמורות על "משא, חושמחזיק החבילי זמורות דאז הוי כמוגבה מכ
או שהניח דבר , כ בא פיל של הפקר והגביה עצמו ואכל"כלונס והלך משם ואח

, ודאי דלא קנהו, מאכל ובאה בהמה מההפקר ואכלה שיהיה זה נקרא משיכה
, שעשה מעשה בשעת משיכה והגבהה, דבעינן דוקא שיהיה קורא לה והיא באה

ואולי רכוב , 'יון שלא עשה מעשה בשעת קנין לבד כאבל זה לא נקרא רק גורם
  .דומה לזה

 
גם אם יש להבין הרי .  יושב לא תפיס במוסירה,היכי פשיט מר רכוב מיושב

 שאמנם , ויתכן שהכונה ליושב לענין קנין,יתפוס במוסירה לא יתחייב לענין כלאים
 רכובשגם א ללמוד ממנו "אבל א ,שאינו קונהאותו אפשר לפשוט מכלאים 

  . פוס במוסירה לא יקנההת
 

גם רב '  שהרי לתוסיש להבין. יושב לא תפיס במוסרה רכוב תפיס במוסרה
יהודה ידע את המעליותא של מוסרה ובכל זאת פשט מכלאיים שמוכח משם 

מ " כיון שרב יהודה סובר שמוסרה לעוד יש להבין, שאינה הולכת מחמת היושב
  .כ מה היה ספיקו מתחילה"א, כלל
אז ,  שלימה שיף שרב יהודה סבר שרק אם נחשב שיש ברכוב משיכהם"מהר' ועי
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 ממילא אינו קונהכלל וכיון שמוכח מכלאים שאין משיכה , מהני מוסירה להעדפה
 ורב יוסף הקשה דילמא מוסירה הוי קנין שלם ,שהרי מוסירה לחודא אינה כלום

. נחשב כלללמרות שבכלאים אינו , ע ויועיל האזלא פורתא להעדפה מהמנהיג"בפ
 אפשר היה לומר על פי דרכו שסברת רב יוסף היתה שהמוסירה לבד לכאורהו[

 ].עדיפא מקנין משיכה
  

י ותיובתא לרב יהודה דפשט רוכב "פירש. אלא לאו רבנן ושמע מינה רכוב קני
 שהרי רב ויש להבין , רוכב עדיף מיושב משום שתפיס במוסירהלכאורהו, מיושב

  .י יותר מלהם"נה קונה ואמאי הוי תיובתא לרושמואל אמרו שמוסירה אי
 ואמרו רב ,י שכיון שמוכח מכלאיים שיושב ורוכב אינם קנין מצד הרכיבה"פנ' ועי

כ מוכח מהמשנה ששניהם יחד "כ ע"א, ושמואל שמוסירה אינה קנין במציאה
וגם דלא כאביי שהסכים אתו  [,הך סברא ליה ודלא כרב יהודה דלית, יחשבו קנין

  ].ק שאל שהמוסירה לבד תחשב קניןור, בזה
  
 וכל ,ולפי מאי דאוקימנא השתא במנהיג ברגליו אתיא כרבנן מהו ה" ד'תוס

 ,ק הכא דמנהיג ברגליו קנה"פ שרכוב ל"אעל ש"קמולרבנן , שכן כרבי מאיר
מנהיג שרכוב יש עמו פ ש"ל שמנהיג קנה אע"פ שאפילו יושב קנה קמ"מ אע"ולר

מנהיג מיירי ב והרי כיון ש,מ"ש דאתי כר"להבין למה כויש , גם תפיס בהוברגליו 
מ "ולא מצינו שתפיסה עדיפא לר ,מ ורבנן שוין בדבר שיש כאן משיכה"ברגליו ר

  .ם שיף"מהר' ועי, יותר מלרבנן
  

וקי וחזינן בגמרא דשמואל סבר דרכוב לא קני ומ'ז כתב "ט' ש סי"בפסקי הרא
מאן דפליג עליה וכל מאי דפריך ליה  ולא אשכחן ,רכוב דמתניתין במנהיג ברגליו

דכלאים ' והיינו ממה דאפיך שמואל למתני',  ומסתברא דהלכה כותיה,שני ליה
  .מיירי במנהיג ברגליו'  ומתני,מ רכוב לא קני"פטרי ליושב בקרון שדרבנן 

פסק ששני רוכבין קנו ולא הצריך מנהיג ם פסק שיושב בקרון לוקה ו"אמנם הרמב
אין צריך , כיצד קונין את הבהמה במשיכההלכות מכירה  מב"פכ ב"וכ, ברגליו

 מבואר א"ז מגזו"וכן בפי, לומר אם משכה והלכה או שרכב עליה והלכה בו שקנה
דלא כשמואל שהקשו 'ה "א סק"רע' א בסי"ביאור הגר'  ועי,שרוכב לחוד קנה

 ז"ת הרדב"כ בשו"וכ', שם הרבה עליו ואף על גב דשנינהו שינויי דחיקי נינהו
ל "דכיון דסתם תלמודא מותיב ממתניתין ומהברייתות לרב יהודה משמע דס'

דרוכב קני ואף על גב דשני להו רב יהודה במנהיג ברגליו שנוייא דחיקא הוא 
   .'ואשנויי דחיקי לא סמכינן אלא נקיטינן מתניתין כפשטה

 
 א" ע'דף ט

 והקשו ,ק"לאיפכא משמע שעד עכשיו סבר ש. ק איפכא קני"אי הכי דלתי "רש
 רק ו פירשו אי הכי שבאולכן ,כ איפכא קני כמבואר בברייתא"הראשונים שהרי ע

 .י"ד ופנ"רי' תוס' ועי, לאפוקי מרבי יהודה לערבינהו ולתנינהו
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מ רכוב קני שלא במקום מנהיג וכיון דשלא במקום מנהיג קני "שי "רש

ויש . לא קנימואל שאמר שחד כ קשה מכאן על ש"וא. כוליה במקום מנהיג פלגי
לרב יהודה שמדמה רוכב רק שתיובתא , ה אלא" למה לא פירש כדלעיל דלהבין
ולעולם שמואל מיירי ברוכב במקום מנהיג שאז רוכב אינו קונה כלל אבל , ליושב

  . ]כיון שתופס במוסירה[רוכב לחודיה קני 
ק ואין חילוק בין "א שסתמא דמילתא כרב יהודה שמוסירה במציאה ל"חזו' ועי

יושב קני 'ורק לעיל שהיה קשה השתא , רוכב ליושב וממילא הוי פירכא לשמואל
 והוצרכנו לחלק בין רכוב ליושב היה תיובתא לרב יהודה שמדמה 'רכוב מיבעיא

  .]קשההיה וממילא על שמואל לא [
מ ביחד יבטל "פ שרכוב ומנהיג לחודיה קנו מ" שלומר שאעש"הרא' תוס' ועי

ל שרכוב לחודיה קני " אלא שאם שמואל ס,רחוקהאחד את חבירו הוא סברא 
עכשיו ששמואל מיירי ברכוב לחודיה  אבל ,ק"כ שאמר שבמקום מנהיג ל"ע
  .ה דקני יחד עם מנהיג" ה,כ אם פשטנו מהברייתא דקני ודלא כשמואל" א,ק"דל
 
 כאן אינו קנין לכאורהו. אטו בכל דוכתא תנא כולהו קנינים מושך ה"ד' תוס

 והרי מנה שנים מהם ולמה שייר את ,רך של קנין משיכהאחר אלא עוד ד
  .ניחא, מצד תפיסה או גם מצד תפיסהשל רכוב אמנם אם קנינו . השלישי

  

ל כיון שישמיענו שמשיכה והנהגה שניהם קנו בגמל "וי מושך ה" ד'תוס
דאין אחד מבטל חבירו משום דהאי אורחיה והאי לאו  פשיטא ,ובחמור
 אלא משום ,א יבטלנו לא משום שהוא קנין יותר חשוביש להבין דילמ, יהאורח

לכן אם הוא  ,גהמחמת הנהכ "שכיון שגמל דרכו במשיכה היינו שאינו הולך כ
אבל כשיש אחר שמושך , ס הלך"סושהרי , פ שאין דרכו לילך"לבד קנה אע

 .ל"קמ,  והמנהיג לא עשה כלום,אמרינן שמה שהלך היה מחמת המושך
  
יש  , למעוטי שום קנין אחר או רכוב במקום מנהיגאתא אי הכי ה" ד'תוס

ל " ולא ניח,פ שרכוב לבדו קונה"ל שמנהיג יבטל קנין רכוב אע"למה ניחלהבין 
ומשמע שסוברים שרכוב קונה מצד תפיסה במוסירה , שמושך יבטל קנין מנהיג

 ובזה היה מקום לומר שקנין משיכה עדיף ויבטל את ,] וניקניה" ד'תוסש ב"וכמ[
  . המסירהקנין

  
 במדה זו למעוטי מאי לאו למעוטי ,ואית דמותיב מסיפא במדה זו קנה 

 ,דאין זה תיובתא שהרי סיוע הוא לשמואל'ן "בשם ריבפ כתב "ר' בתוס, רכוב
ומסתבר שלא הוצרך לזה אלא ', אלא לשון ענייה פירוש איכא דמשיב מדסיפא

כהוכחת רב יהודה שרכוב לחודיה לא קני לשיטות הראשונים שמסקנת הסוגיא 
 ,ם שלהלכה רכוב לחודיה קני ודלא כשמואל"ף ולרמב"אבל לרי, מההיא דכלאים

  .מ רכוב קני"שעל הראיה מהמשנה ש "ניחא דהוי תיובתא על מ
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ש "ל דלמא כ" תימה מנ.מושך ומנהיג אין אבל רכוב לא, מושך ה" ד'תוס

תמא דמילתא גם והרי ס, יש להבין במה רכוב עדיף על מושך, רכוב דתפיס ביה
אם תופס במוסירה אלא גם כשתופס  דוקא אינומסירה קנין מושך תפיס בה והרי 

 אבל הרי ,או בישיבתו עליה ניחאואם כוונתם דתפיס לה ברגליו , בבהמה עצמה
, ואולי לא כל מושך תופס בה, ז הכוונה אלא מצד המוסירה"לעיל כתבו שאי' וסת

  .באה אחריוקורא לה והיא שהרי יש גם משיכה של 
  
 אי אמרת בשלמא כשאין מנהיג ,פ"אי גרסינן אי הכי ה ונקני ה"ד' תוס

 ,ש דלא קני מוסירה" א,ברגליו ורכוב קני הבהמה משום דתפיס בה
ש תפיס "מ , אלא בהגבהה או משיכה,דבמטלטלין לא שייך קנין של מוסירה

 ,] מסירהאו בצירוף [, וקונה מצד קנין מסירהכ כוונתם תפיס במוסירה"בה ע
מ שמסירה קונה לאו דוקא "גליון בשיט' ועי, וקשה שהרי המוסירה ביד חברו

סתמא דמילתא ו , או בשערה הבהמהבתופס במוסירה עצמה אלא גם תופס בראש
אין מוסרה קונה , פ שגם חברו תופס במוסרה"ואע. [יש את זה בכל רוכב

 ם שיף"י מהר"נפ' ועי].  ורק מצטרפת עם משיכת הרוכב לקנין שלם,במציאה
 .ד"ונח
  

מור שהוא תכשיט החמור י שבראש הח" פירש.אי הכי נקני נמי רכוב במסירה

והרי , כ איך משיב לו שקנה חצי מוסרה"ש שא"הרא'  והקשה תוס,וכחמור דמי
א שהתרצן לא הבין את "ריטב' ועי. לא הקשה לו אלא ממה שבראש החמור

 .דבריו וסבר שכוונתו לכל המוסירה
 
ז " קצ'מ בסי"הנתי'  עי.ורכוב קני הבהמה משום דתפיס בה וניקני ה"ד' תוס

פ שהמוסירה ביד חברו " ואע,שתפיס בה מהני בצירוף מה דאזלא קצת מחמתו
פ שגם חברו תופס "ואע. [מ"ש הגליון בשיט"וכמ, מהני גם תפיסה בגוף הבהמה

מ "וכיון שקנינו בצירוף תפיסה לכן ל, ]מוסירה לחודיה לא קני, במוסרה
 לעיל משמע שרכוב שלא במקום מנהיג קונה גם בלא צירוף לכאורהו. [למטלטלין
 ]. מ" ולכן יושב לחודיה פשיטא דקני לר,המוסירה

י שביאר למה לא "פנ' ועי, שקנינו מצד משיכה'  שיף שהבין בתוסם"מהר' ועי
שכיון שהולכת  [,ש"רא' ז כתב התוס"וכעי. יועיל המשיכה לקנות את המוסירה

מצד ] גם[משמע שקנינו '  מתוסלכאורה אמנם]. מה אין זה מועיל בכליםמעצ
 . שיףם"מהרוכן תמה בביאור על ה, התפיסה

  
  ויש.בשלמא רכוב קני דקמגבה ליה בן דעת אלא תפוס במוסירה במאי קני

 ולא נאמר כמו כן ,ל שמצטרפת הגבהת התופס למשיכת הרכוב" למה ניחלהבין
 אמנם יש לחלק בין משיכת הרוכב ,הת התופסשמצטרפת משיכת הרכוב להגב

ולולי התופס במוסירה היה קונה את כל המוסירה במשיכתו שהיא משיכה שלמה 
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 לבין הגבהת ,מה שחבירו מזכה לו ולזה מהני ,אלא שקנינו של התופס מעכב עליו
וגם אם לא היה כאן רוכב לא היה ע "שאינה הגבהה שלמה מצבמוסירה התופס 

ואין הרוכב יכול להשלימה כיון שגם הוא לא , סירה קונה כללהמגביה את המו
מ ובשיעורי "י כץ בשיט"מהר'  ועי, ולא עשה אלא משיכההגביה את חציה השני

  .ר"הגרש
  
 יש להבין מה כוונתו ,והגבהת הפקר לא קניא עד דעקר לכולהה אלא "י ד"רש
, הגביה כולומ קונה גם כשלא "האם הגבהה במו', והגבהת הפקר לא קניא'ש "במ

כמו שמצינו שהבטה [ואולי כוונתו לומר שאפילו בהפקר שיותר קל לקנותו 
  .מ אינו קונה עד שיגביה את כולו"מ, ]בהפקר קני

 ולכאורה לא די במה שיעקרנו אלא צריך ,ש עד דעקר לכוליה"עוד יש להבין מ
  . ואולי כיון שנעקר ממילא הוא מוגבה ועומד,להגביהו

  
לכאורה ,  דמה שבתוך ידו הוי מגביה לגמרי,תפוס בידומה שה מה "י ד"רש

 'בסי ח"קצוהש "מ וכ,ומשמע שמה שבידו נקנה מדין הגבהה, משום דקפסיק דמי
  .י"ח בדעת רש"רס
  

ומסתבר שגם לדעת השער המשפט שהשותף , והשאר לא קנה לא זה ולא זה
ל אחד  זה דוקא בשותפין שנחשב שיש לכ,עם הגר ומת הגר זוכה בחלקו ממילא

 אבל כשיש לו חלק מסוים והשאר של הגר לא יזכה ממילא בשאר ,את הכל
חלק מהמוסירה פ ש" וכמו שמבואר כאן שהשאר נשאר הפקר אע,שנעשה הפקר

   .שניהםקנוי ל
  
 הכא ,ואפילו אי אמרינן משוך בהמה וקני כלים שעליה קני והשאר ה"ד' תוס

כיון דקנינו של , יש להבין .כיון דתפוס במוסירה לא קני רכוב נמי לא קני
 לפי מה שמסתפק ,למה לא יקנה בלא סיועו של התופס במוסירה, הרכוב במשיכה

פ שאם הגביהו יחד לא " אע,קונה הפקחיחד ח שחרש ופיקח שמושכים "בקצוה
אמנם נידון הקצות בשנים מושכים וכאן מיירי באחד מושך ואחד , קנה הפיקח

 .מגביה
  

בלא מעשה  יש להבין היכן מצינו שיקנה ,אה אצלוהואיל ויכול לנתקה ולהבי
,  וכי נאמר שיקנה בלא למשוך כיון שבידו למשוך,קנין משום שבידו לעשות קנין

 והרי סתמא דמילתא זה , בידו לנתק את המוסירה מבית פגיהךגם יש להבין אי
  . לעמוד וכדומהז את החמור"כדי שיהיה אפשר לקשור עימחובר היטב 

  
משום שעל ידו לה תימה דמשמע דאם נתקה שהוא קונה כו יל הואה" ד'תוס

 אלמא לא ',וכו ומאי שנא מעני המנקף בראש הזית ,הוגבהה למעלה משלש
ל דשאני הכא שתופס " וי,חשיב מה שהוגבהה על ידו הואיל וסופו ליפול
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 והגבהת ,כשסופו ליפול לא חשיב הגבההיש להבין כיון ש, בידו אחד מן הראש
 איך מצטרפים שני הדברים ,לא חשיב הגבההכ "גג קרקע "שני עראש אחד כשה

  .האלו שיחשב הגבהה
ל שעיקר החסרון אינו " א,ח הגבהה"שבסופו ליפול ל' והנה במה שמבואר בתוס

שקנין הגבהה הוא מה שנמצא בידו או כשעומד באויר אלא , משום שסופו ליפול
 במקום שעומד באויר או וזה דוקא, שגם זה נחשב בידו] ח"ש קצוה"וכמ[מכוחו 

כ אינו עומד באויר " אבל אם הוא רק הפיל את זה מהעמוד א,מתרומם מכוחו
כגון בבלון שנשאר  [,אם אין סופו ליפול' ויתכן שאפי ,ז מיד נופל"מכחו שהר
  .מ לא יועיל כיון שאין עמידתו באויר מכחו" מ]פ שהורידו מהעמוד"באויר אע

 ,ג קרקע" של הטלית והראש השני נגרר עוהנה במקום שאוחז בידו ראש אחד
תשאר כל הטלית ל שנחשב שכל הטלית בידו שהרי דל מהכא את הקרקע "א

 וכמו כשכולה באויר חשיב כמו ,כ מצד אחיזתו בטלית אין חסרון" וא,באויר מכחו
ל שנחשב שכולה "ג קרקע א"כך כשנגררת ע, שכולה בידו אף שרק מקצתה בידו

י "ש רש" וכמ,משום שלא נעקרה הטלית ממקומההוא  ומה שאינו מועיל, בידו
והגבהת הפקר לא קניא עד , והלא ראשה השני מונח במקומו, 'ה אלא תפוס"בד

  .'דעקר לכוליה
ג קרקע והרי כעת ראש הטלית בידו ומכח "ל שבמקום שהגביה חציה מע"כ א"וא

, ומה ממק וכל החסרון רק משום שלא נעקרה הטלית,זה חשיב כאילו כולה בידו
נמצא שעקר אותו שמפיל את הראש השני מהעמוד שאז הוא באויר ולזה מהני מה 

הרי בסופו ליפול אין החסרון משום שנופל אלא פ שסופו ליפול "אעו ,ממקומו
 וכאן הרי ,משום שאין כאן מעשה הגבהה שהרי אינו עומד באויר בידו או בכחו

נחשב שכל הטלית בידו מצד מעשה ההגבהה אין חסרון שהרי מכח החלק שבידו 
ולכן , שסופו ליפול ורק צריך שיעקר ממקומו ולזה סגי גם בעקירה ,נ"וכמש

אחד באויר היה רגע ובלבד ש ,כשראש אחד בידו מהני גם אם השאר סופו ליפול
  .שזה נחשב עקירה ממקומו

 ,שמהני מה שיכול לנתקו ולהביאו אצלויש לבאר את דברי רבי אבהו ובזה 
ואם  ,מובן איך יועיל מה שיכול לעשות קנין אם עוד לא עשה אותודלכאורה אינו 

כיון שתפס בלא משיכה כ בכל קנין משיכה יועיל "י שימשוך ינתק א"משום שע
  .אותו בידו ויכול למשוך

נ ניחא שהרי מצד ההגבהה אין חסרון כיון שהראש שבידו יכול "אמנם לפי מש
 שיש חסרון שלא נעקר הכל אלא, בלא הקרקע שתחתיהלהחזיק את כל הטלית 

כ כשכלל לא עשה מעשה " משא,א שיועיל מה שיכול לנתקו" ולזה הו,ממקומו
  .קנין ודאי לא יועיל מה שיכול לעשות

  
דאי לא תימא הכי טלית שהיא מונחת חציה על גבי קרקע וחציה על גבי  

עמוד ובא אחד והגביה חציה מעל גבי קרקע ובא אחר והגביה חציה מעל 
 הכי נמי דקמא קני ובתרא לא קני הואיל ויכול לנתק ולהביא ,ודגבי עמ
ה "קצ' מ בסי"נתיה' ועי, ל שלא יחלוק רבי אבהו אף בזה"מנ' והקשו תוס, אצלו
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דלא היה לו לומר רק בא אחד והגביה חציה מעל גבי ', ג"שהקשה אמאי נקט כה
מזה דלא קנה והיה מוכח , קרקע והניחה הכי נמי דקנה ואין אחר יכול לזכות בו

  .'הראשון כלל
בין , אם כן יש חילוק בשנים שהגביהו מציאה זה מכאן וזה מכאן'י כתב "ורש

א "ובחדושי הרשב ' ואנן לא אשכחן תנא דמפליג',וכומקום גבוה למקום נמוך 
וגם ' וניחא בזה קושית תוס', ואנן תנן סתמא יחלוקו. 'הכי נמי דקמא קני וכו'כתב 

  .מ"קושית הנתיה
  
יש להבין שהרי לעיל משמע , לכך בעיר לא אזלא מחמתיה אי הכי ה" ד'תוס

, קונה היא משום קנין מסירהברגליו מדבריהם שהסברא שרכוב שאינו מנהיג 
  .תלך מעט מחמתוגם ואולי גם כאן הם סוברים שצריך ש

  
  ב"ע' דף ט

אינו קונה ברכיבה ר קנו כולם ובסימטא "ברהשי "רששיטת , ר הוא קני"ואי רה
בסימטא קנו ש, להיפךש " אבל דעת הרא,אדם חשוב או איניש זילא או אשהאלא 

  .א"הגהות הגר' עי, ל"ר רק הנ"כולם וברה
שעצם הרכיבה משום אם ,  למה אין דרך לרכוב בעירהנידון ביניהםויש לבאר ש

אין דרך א "שאין מצויים הרבה בנ ובזה מסתבר שבסימטא ,היא דבר שאינו צנוע
 אלא אדם חשוב שאין דרכו א קנהר שדרך להקפיד ל"בל ברהא, להקפיד בזה

אין דרכו הוא דבר של חשיבות ובעיר או שלרכב , לילך או אשה או איניש זילא
ר "כ זה ברה" אא, גם בסימטאשל אדם פשוט לנהוג בעצמו מנהג של חשיבות

  .שאז מבינים שעושה כך כדי שלא יפסיקו עוברי דרכים
  
ודרך , וב הוא אין דרכו להנהיג בהמה ברגליוואי אדם חשה ואי "י ד"רש

א "בנשם כלומר שאין  [,כבוד לרכוב עליה אף בסמטא שאין בני אדם שם
ע מה דינו של אדם חשוב שינהיג בהמה ברגליו "לי, ]שיפסיקו בינו לבין בהמתו

  ,  האם יקנה,שלא כדרכם של אנשים חשובים בסימטא
  

שהרי אין משיכה קונה ] ז"קצ' מ סי"בחו[א " הקשה רע.ר הוא קני"ואי רה
דמיירי הכא ברכב עליה  מ"נתיה' ועי, ב"סקבח שם " קצוהן הקשהוכ, ר"ברה
  .ר לסימטא"מרה
דמשיכת מטלטלין ' ,ח"לבין משיכת בעד כתב לחלק בין משיכת מטלטלין "ותורי

בעינן שימשוך המטלטל ויביאנו אליו אבל אם גלגלו הלאה ברחוק ממנו אף על פי 
 אלא כשהוא מביאו ה דלא חשיבא משיכה דידי,בה ממקומו לא קנהשהסיעו הר

 משיכה והוי כאלו הביאו א והילכך בסימטא שיש לו בה רשות מהני,אצלו
 , לא קניא משיכה דלא הביאו לרשותותר שאין לו בה רשו" אבל ברה,ברשותו

 דעיקר משיכתן היא להנהיגה לפניו ולא שיביאם ,ח אינה כן"אבל משיכת בע
 ובכל , ובעינן עד שתעקור הבהמה יד ורגל או עד שתהלך מלא קומתה,אצלו
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 בין לפניו כגון שהנהיגה לפניו בין שהביאה אצלו הויא הטצדקי דאיכא עקיר
וכיון דעיקר הקנין תלוי , כיצד במשיכה קורא לה והיא באה'  כדאמרי,משיכה

  .'ר קונה"ברה' בעקירת יד ורגל ולא שיביאנה אצלו אפי
 וזה שייך רק ,הכנסה לרשותו שגדר משיכת מטלטלין הוא חילוקה ויש לבאר
ח הוא עצם " משיכת בעגדראבל ,  שקנויה לו לשים בה חפציו לפי שעהבסימטא

  .ר"וזה שייך גם ברה, ]הוראת בעלותהיינו לכאורה [מה שהלכה מחמתו 
ויש להבין כיון שקנין משיכה במטלטלין הוא הכנסה לרשותו וזה מועיל רק 

 , מה לי אם מושכו אליו או מושכו ממנו והלאה, שיש לו רשות להניח בהבסימטא
ואולי המקום ,  מקודםלמוכרכ הניחו בסימטא במקום שלא היה קנוי "כ ובי"בי

ליו מועיל ולא כשדוחף בסימטא הקנוי לו הוא המקום הסמוך לו ולכן כשמושך א
ו ולא להרחיק או שצריך שצורת הקנין תיראה שבא להכניס לרשות, ממנו והלאה

  .ממנו
 מהא ,ז גדר של הכנסה לרשותו"מה שמשמע ממנו שבבהמה אילפי  ע"לעוד י

, כדי שלא יהיה כלתה קניינויום דמהני קיימא באגם ' דמשוך פרה ולא תקנה עד ל
  . הקנין הוא מדין הכנסה לרשותובבהמהמשמע שגם 

ר "לא ברה קונה בסימטא וא לכאורה יש לבאר שמה שמשיכה"ובעיקר קושית רע
אבל , ר אין לו רשות זו"הוא משום שבסימטא יש לו רשות להניח דברים וברה

תבר שיש לו גם רשות להוליך שם  ומס,ר ודאי יש לו רשות"לרכב על בהמה ברה
  .ולכן מועילה שם משיכה ,ק"את בהמותיו כמבואר בב

ם פ שכליו של אדם אינ"ר אע" שקונה לה ברהן לקמן גבי קלתה"רז כתב ה"וכעי
דטעמא דברשות הרבים לא קני משום דאין לו רשות להניחו  'ר"קונים לו ברה

  .'ברשות הרבים אבל קלתה בכל מקום יש לה רשות לשאת אותה
אף על פי שאין משיכה קונה ברשות  'ל"וזא "חדושי תלמיד הרשבז ב"כעיר "שו

משיכת בהמה קונה ברשות , כמו שכתבנו בבבא בתרא פרק הספינה, הרבים
ויש , מה שאין כן בשאר מטלטלין, מאחר שיש לה רשות להתהלך שם, םהרבי

וכוונתו ', שאף משיכת הבהמה אינה קונה ברשות הרבים, מגדולי המורים שכתב
, 'וכוהבהמה בין דקה בין גסה נקנית במשיכה 'ב ממכירה שכתב "ב ב"ם בפ"לרמב

ונין בה אבל המשיכה אין קונין בה אלא בסימטא או בחצר של שניהם ואין ק
ם שאמנם "ויתכן לדעת הרמב', ברשות הרבים ולא בחצר שאינה של שניהם

יש לו רשות ולכן עליה  אבל לרכב ,בבהמה' ר אין לו רשות אפי"למשוך ברה
  .ר"קונה גם ברה

א שכתב "תלמיד הרשב'  עי,ר"רכיבה ברהלקנות ביקר השאלה איך מהניא עוב
פ שאין הבהמה "לומר שאענראה , רכיבה זו שאמרנו שקונה במקח וממכר'

ז "ולפי', שאין רכיבה גרועה ממסירה ואחיזה שקונה בבהמה, מהלכת כלל קנה
קני הרי אומר לו מ ש"שהרי כאן מיירי במו, ר"איך קונה במשיכה ברהמ "לק

מ אינו קונה "ם מבואר שגם במו" אמנם ברמב,מ מסירה קונה" ובמוא"כדרך בנ
 בהמה ןלשיטתו שלהלכה איבמסירה הוא ומה שאינו קונה [, כ תהלך"ברכיבה אא

 .]ז"קצ' ע סי" בשוה" וכ,קנית במסירהגסה נ
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מבעיא ליה כיון דמשיכת הבהמה שהולכת מעצמה לא  משוך ה"ד' תוס

 אבל אם אמר משוך קופה וקני כלים שבתוכה ,שייכא בכלים לא יקנה הכלים
נם אמ, א היה אם קונה בקנין משיכה"מבואר שספק ר. פשיטא ליה דקני

כיון שהשאיל לו את קנין חצר א הוא אם קונה ב"של רא פירש שהספק "הריטב
שדוקא כשמשאיל לו חצר כדי להשתמש בה קונה  או ,הבהמה וחצר שאולה קונה

אם אמר לו שיקנה את הכלים אבל  ,ולא כשמשאיל לו רק כדי לקנות בה
 לא פ שמשיכה ברשות מוכר"אע ו, פשיטא שקונה גם במשיכת הבהמהבמשיכתם
  . משיכה בכליו מועילה,מועילה

, אמר לו המקנה משוך בהמה וקנה כלים שעליה' כתב ג ממכירה"ם בפ"הרמבו
הואיל ולא הקנה לו גוף הבהמה אף על פי שמשכה והיא כפותה לא קנה כלים 

דהא חצרו של מוכר היא והיאך 'מ "וכתב המ 'שעליה עד שימשוך הכלים עצמן
ז "אבהא'  ועי,יכה בכליו של המוכר לא מהניאמשלדעתו  שמבואר 'תקנה ללוקח

 שלסבורים ומשמע מדבריו ,ה שיש סוברים כך"ב פ"ן בב"וכן הביא הרמב. שם
פ שהגבהה מועילה ברשות "ואע, כך גם הגבהה בכליו של מוכר אינה מועילה

 שעדיין כ כאן"משא, היינו משום שכיון שהגביהו הרי יצא מרשות המוכר, המוכר
ש "הרא' שיטה שלישית מצאנו בתוסו, א"כ' א בסי"ש הדב" וכמ,הוא בתוך הכלי

  .מהניאבכליו הגבהה אבל מהניא בכליו של מוכר לא משיכה אמנם ב ש"בב
שדין כליו כדין חצירו וכמו שבחצר המוכר , ש מובנת מאד"ולכאורה שיטת הרא

מועילה אמנם אינו דומה שהרי מה ש, מועילה הגבהה ולא משיכה כך גם בכליו
 הוא משום ששוב נחשב שאינה בחצר המוכר אלא  לכאורהה בחצר המוכרהגבה

הרי נשאר החפץ שבתוכו כ כשמגביה את הכלי עם החפץ "משא, ביד הקונה
  .בחצר המוכר כמו שהיה

שמשיכה אין  יש לבאר ,מועילהשל מוכר א שגם משיכה בכליו "ודעת הריטב
 קנין זה מועיל אלא גדרה הכנסה לרשות אלא זה גדר של מעשה קנין אלא שאין
 ,ר ורשות המוכר"במקום שיש לו רשות להניח את החפץ כגון סימטא לאפוקי רה

  .פ שעדיין החפץ בכליו של המוכר"ובמקום שיש לו רשות מועילה גם משיכה אע
 אם לא ימשוך את הקופה אלא ימשוך את הכלי שבתוכה ועדיין יש להבין שהרי

ועיל דמה לי משך בחצר המוכר או מקצה אחד לקצה השני הרי מסתבר שלא י
אין הכלי ולמה יועיל כשמשך את הכלי יחד עם הקופה והרי , בכלי המוכר

  .חצר המוכרתוך כלי המוכר וכמו שהוא בבסימטא אלא ב
ואין לומר שמה שמועילה לו משיכה בכליו של המוכר הוא משום שהמוכר 

א "א בשבת דף צ" שהרי הריטב',משאיל לו את כליו לצורך זה וכמשמעות תוס
הוכיח שמשיכה קונה בכליו של המוכר מהא דגונב כיס בשבת דהוי משיכה לגבי 

פ שעדיין לא קנה את הכיס ושם אין לו רשות מהמוכר לקנות את "המעות אע
  .המעות במשיכת הכיס

ויתכן שכאשר מושך את הכלי כדי לקנות מה שבתוכו בטל הכלי לגבי מה שבתוכו 
ו "ט' ה סי"ב פ" בש" הראפסקי'  עי,כה בסימטאונחשב כמו שנעשתה המשי
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ומשמע דדוקא בבהמה הוא דמיבעיא ליה משום דבהמה אין נעשית 'ד "שכתב בתו
משמע שלכן מהני במשיכת קופה כיון שנעשית הקופה כבסיס ', בסיס לכלים

  .לכלים
יש לבאר שאמנם שמחלק בין משיכה בכליו לבין הגבהה בכליו ש "ובדעת הרא

היא  אבל הגבהה ,מ בכליו של מוכר"הוא הכנסה לרשותו ולכן למשיכה גדרה 
מעשה קנין והוראת בעלות גמורה שמועילה בכל מקום גם ברשות המוכר וגם 

 ולכן מועילה גם בכליו של, ]כפיל שהעלהו על חבילי זמורות[ ,כשאינה בידו
  .המוכר

  
ון  מבעיא ליה כי,'משוך בהמה זו וקני כלים שעליה כו משוך ה" ד'תוס

 ביאור ,דמשיכת הבהמה שהולכת מעצמה לא שייכא בכלים לא יקנה הכלים
 כך ,הדברים יתכן כמו שמצינו גבי חמור וגמל שבמה שלאו אורחיה לא קני

ד "ש תורי"י מ"עוד יש לבאר עפ, זו לא יקנהכטלין שאין דרכן במשיכה במטל
  שבמטלטלין הקנין במה,הוא אחר ממשיכת מטלטליןשגדר משיכת בהמה 

 אבל בבהמה הקנין במה שהולכת מחמתו ,ר"מ ברה"שמכניסה לרשותו ולכן ל
  .וקנין זה אינו שייך במטלטלין,  תתרחק ממנו שאין כאן הכנסה לרשותואפילוו

גם לכאורה , אבל אם אמר משוך קופה וקני כלים שבתוכה פשיטא ליה דקני
 את קופה נחשב שמשך גםכשמושך את ה שהרי כשאינו מקנה לו את הקופה

 וגם אם יאמר לו משוך כלים אלו ,הכלים שבתוכה והקופה אינה מעלה ומורידה

  .ומשך את הקופה שהם בתוכה נחשב כמו שמשך את הכלים
אמנם יש לדון שכיון שהקופה היא חצרו של המוכר לא תועיל משיכה בתוך 

חדושי ' עי[ ,אם ימשוך את הכלים בתוך הקופה ודאי לא יועילהרי  ו,חצירו
דאם משך איזה דבר בתוך הכלי של הבעלים  }ה ונראה"הלכות גניבה ד{ ח"הגר

עם הכלים שבתוכה ורק כשמשך את הקופה , ]ודאי דלא מהני, מזוית זו לזוית זו
  .נחשב בזה שעשה משיכה בכלים

משמע שרק כשנותן לו רשות למשוך את הבהמה או הקופה ' ומהמשך דברי תוס
   . ויתבאר בהמשךשייך לומר שיועיל

 דקתני משך חמרין ,ואם תאמר תפשוט מברייתא דהמוכר את הספינה
 אלמא דלא קני פירות במשיכת ,ופועלין לתוך ביתו שניהם יכולין לחזור

ומה שלא ,  שהפירות עליהםםהבינו כעת שמשך גם את החמורי' ותוס, הבהמה
משום שחצירו אינה קונה לו לכאורה , משכם לתוך ביתופ ש"אעקנה בקנין חצר 

 שדוקא החמורים אינם מתבטלים ,יש לחלקאמנם  , שבתוך כליו של חבירומה
אבל הכלים יתכן שבטלים ולכן מחלק בין , לחצר כמו שהאדם עצמו אינו בטל

  .שחלקו בין בהמה לכליםה ומדכליו "דו "פדף ב "בב' תוס' עי, פרקן ללא פרקן
ן לו כלל לכאורה כוונתם שלא נת, ל דהתם לא אמר ליה קני לכך לא קני"וי

אמנם מהמשך דבריהם משמע שלא נתן לו רשות לקנות ,  את הפירותרשות לקנות
ויש להבין ,  אבל אם ימשוך את הפירות עצמם יכול לקנות,י משיכת החמורים"ע

 והרי אינו רוצה לקנות את החמור ,י משיכת החמורים"לקנות עלמה צריך רשות 
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שיכה ברשות המוכר אינה  שכמו שממשמעו, אלא את הפירות והרי משך אותם
כ נתן לו רשות לכך שאז "אא ,מועילה כך משיכה בכליו של מוכר אינה מועילה

 ולא הוי משיכה ברשות ,נחשב שהבהמה או הכלי מושאלים לו לצורך המשיכה
   .המוכר כלל

כלומר לאפוקי  ,פסק ומדד יכולין לחזור' ה אפי"ה' והא דקתני בין פסק כו
כיון שלא מדד ופסק אלא הוא מ מ"למה ש ו, משיכהשלא נאמר שלעולם יש כאן

ל שהטעם משום שאין כלל משיכה כיון שלא נתן לו רשות "קמ, רק מדד או פסק
  .לזה

 דקתני פרקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד ,וכן צריך לתרץ בסיפא
 ובעי למפשט מינה התם דכלי של מוכר ברשות לוקח לא ,אין יכולין לחזור

כיון שהכלי בטל לרשות וממילא אמרינן איפכא שהלוקח קונה מה [ ,קני המוכר
 ,שהמקח קיים] פ שנמצא בכליו של המוכר שהרי הכלי בטל לחצר"שבחצירו אע

 ,כ למה בלא פרקן אינו קונה"ויש להבין א, אלמא הכלי מתבטל אצל הרשות
לפי ו, ג החמור"פ שמונחים ע"הרי הכניס החמורים לתוך ביתו ותקנה לו חצרו אע

  .ח"נ ניחא שדוקא כלים בטלים לגבי הרשות שהם בה ולא בע"מש
שחצר ג חצר מהלכת אינם נקנים לבעל החצר "עוד יש לבאר שפירות הנמצאים ע

 וכמו שבעל החמור לא יקנה כך בעל החצר , ממנהדיפה דלא ע,מהלכת זו בתוכה
  .ס אינם משתמרים אצלו" שהרי סו,שהחמור בה לא יקנה

 אי משום דבקני פשיטא ליה ,משוך בהמה זו ולא נקיט קנית אמאי נקט "וא

כ במשוך נמי אמאי מספקא ליה " א,פ שהיא מהלכת"דקני מטעם חצר אע
כיון שהשאילה לו הרי היא כאילו היא שלו עד לאחר הקנין ויקנה מטעם 

כ לא היתה משיכה מועילה בכליו של "כ הוא משאילה לו שאל"והרי ע[, חצר
  .]המוכר

אפשר . לקנות הכלים מטעם חצר ל משוך לא השאיל לו הבהמה"ל דכשא"וי
כאן גילה דעתו שרצונו שיקנה דוקא , פ שחצר שאולה קונה"לבאר דבריהם שאע

 או יתכן שכיון שאינה ,]ש לעיל גבי פסק ומדד"וכמ[במשיכה ולא בחצר 
א "ש הריטב" וכמ,קניןענין מושאלת לו אלא לצורך משיכה אינה נחשבת חצרו ל

 וכאן עדיין נחשבת חצרו של ,ם שאולה לו להשתמשות נחשבת חצרושרק א
 .ה ונראה"ד ד"ג ממבירה הי"ז פ"אבהא' ועי. מועיל רק מדין משיכהלכן המוכר ו

ל משוך לא השאיל לו הבהמה לקנות הכלים מטעם חצר אלא "דכשאל "וי
 אי נמי אי הוי בעי קני בהמה וכלים והוה מהדר ליה דקני ,במשיכת הבהמה

 היה יכול לידע מזה שבמשיכת הבהמה יקנה הכלים כי שמא מטעם חצר לא
ם שיף "י ומהר"פנ'  ביאור דבריהם עי,קני ובכפותה ולכך איבעי ליה במשוך

שפשיטא ליה א שחצר מהלכת קונה ולכן לא שאל על קני "ראשון סובר ר' שלתי
י  ורבא חולק שרק בכפותה קונה ולכן השאלה גם בקנ,אלא על משוךדמהני 

א במשוך "שני רבא בא להסביר למה שאל רה' תילפי ה ו,כפותהבבהמה שאינה ו
אפילו ולא בקני כי אם היו משיבים לו שקנה לא היה יודע אם משום משיכה ו

 ולכן שאל במשוך כדי שיבין מזה המשיב ,באינה כפותה או משום חצר ובכפותה



                דברים                            פרק   שנים   אוחזין        הרהורי                                                   
  

קד

 .שם גליוןמ ב"כ בשיט"וכ, כ היה אומר קני" לקנין משיכה שאלשכונתו
 כונתו לשאול על אינה כפותה שהרי בכפותה אין מניעה שיקנה מטעם לכאורהו

אמנם , וכן נוטה המאירי , לקנין הכליםשוהה כ קנינ" שהרי גורר אותה וא,משיכה
מ סתם "מ'פ שכעת גורר אותה " ואע,על כפותהגם ש כתב ששאלתו "הרא' בתוס

ז שם "אבהא'  ועי, גורר אותהס כעת" ויש להבין סו,'י הילוך"קניית בהמה ע
שהספק שלא יועיל בכפותה משום שאין , ה כתב"ב ס"ש בב"והרא. שעמד בזה

 .נ שאין הבהמה נעשית בסיס לכלים"א, דרך משיכת כלים בבהמה כפותה
  האם הבהמה נקנית בגרירה,א בבהמה כפותה דוקא"א כתב ששאלת ר"והרשב

היא נקנית האם כשגורר נאמר שאם  ו,או כיון שאין דרכה בגרירה אינה נקנית בה
ג " ופשטינן והלכתא בכפותה שבכה,בהמה כדי לקנות כלים שעליה אם מועיל

 ].לענין משיכה' הלכתא בכפותה'ומשמע שמפרש  [,ל והלכתא דקניא"מיבע
  
דכי , וחצר מהלכת לא שמעינן דתקני, והא חצר מהלכת היאה מי "י ד"רש

והוי ,  וקרפיפו אתרבאי דלא ניידמאם המצא תמצא בידו גגו חצרו אתרבאי
אבל חצר מהלכת לא איתרבאי כיון שהיא ניידא ואינה משתמרת ולא , משתמר

  .הויא דומיא דידו
כ " אמנם א, משמע שחסרון של חצר מהלכת משום שאינה משתמרתלכאורהו

ויתכן .  ומשתמרת על ידובספינה לא יהא החסרון הזה שהרי הוא נמצא בתוכה
 שאינה משתמרת בפועל אלא שבמהותה חצר המהלכת היא י"שאין כוונת רש

. מ כיון שאינה דומיא דחצר"ולכן גם כשבמקרה משתמרת ל, אינה משתמרת
פ שכעת "שהמים מוליכים את הספינה לכן אינה במהותה מהלכת ואע' ותירוץ הגמ

  .לזה מועיל מה שיושב בתוכה ושומרה, כ אינה משתמרת"מהלכת בפועל וא
כ אם הוא " ואעפ,חצר פרוצה בלא גדר אינה משתמרת במהותהויש להבין הרי 

אמנם ,  ולמה לא יועיל מה שנמצא בתוך החצר,עומד בצידה ושומר מהני לקנין
יש לחלק שחצר שאינה משתמרת מחוסר גדרות הרי כשעומד בצידה הויא כאילו 

מ קונה בה " שהרי גם ידו כשישן אינה משתמרת ומ ושפיר דמיא ליד,גדורההיא 
ולא דמיא ליד כלל חצר מהלכת שבמהותה אינה משתמרת כ "משא, שהוא ערכ

  .לא יועיל מה שבמקרה הוא נמצא בתוכהבזה 
 האחת ,י שבחצר מהלכת יש שתי סיבות שאינה דומה ליד"ויתכן גם שכוונת רש

וספינה שהוא בתוכה ,  והשנית שאינה משתמרת,שהיא ניידא ואינה דומה ליד
 אבל ,אינה דומה ליד שהרי ניידאממטו לה הוא דמיא דאמנם משתמרת אבל לולי 

   .מיא ממטו לה אינה ניידא וכיון שהוא בתוכה היא משתמרתדכיון 
  

האי דפשיטא ליה דכי אמר ליה קני בהמה וקני 'י "רשפירש  ,והלכתא בכפותה
שבא לבאר משמע ', בכפותה היא דפשיטא ליה דדומיא דחצר הוא קני, כלים קני

 אבל , משוךה"ד' תוסהשני ב' וכן הוא לתי, כן לא שאל על קניא של"את דברי ר
 .נ"א וכמש" רלחלוק עלרבא הראשון בא ' לתי
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 לכאורה .והוי שפיר דומיא דיד דמינח נייחא וממטו לה עם גופהה ספינה "'תד
והקשה . משמע ששייך ביד חסרון של חצר מהלכת לולי שהגוף הוא דממטי לה

על ראשה שהוא ההולך בעצמותו לא ת הגט אכ אם יניח "ש שא"בגהא "רע
,  כיון שגוף העבד מוליך את הידוכן אם יתן ביד עבדה נאמר שאין חסרון, יועיל
כ ביד הקונה אין " ואעפ,נחשב שהולכיםהם כ היד והגוף הם אחד ולעולם "אלא ע

  . ש בידה" וזה ל,חסרון כיון שחסרון של מהלכת הוא דוקא במהלך מהקונה
הקשו בתוספות והא חצר  ',ל"וז א"כדף ן בגיטין "וכתב הרמבוכדבריו הקשה 

ומתרצי ידה מינח ניחא וגופא הוא דקא ממטי , מידה איתרבאי וידה מהלכת היא
ג דגופה ניח ידה "ולאו מילתא היא דאע, ק דמציעא"לה כדאמרינן גבי קלתה בפ
ו הניח ואפיל, מה שאין כן בספינה וקלתה דניחי לגמרי, לא ניחא וכמהלכת דמיא

אלא כיון שאין ידה מתרחקת ממנה , ג רגלה ומהלכת מגורשת"ג גופה או ע"לה ע
אבל חצר מהלכת כיון שאפשר לה להתרחק ולא תהא , כשאינה מהלכת דמיא

  . 'משתמרת לדעתה לא קניא ליה
דידה אינה מהלכת אלא מדעתה ואינה משתמרת אלא לדעתה 'כתב ן שם "והר

חצר מהלכת שמהלכת שלא לדעתה אינה קונה דומיא דחצר שאינה מהלכת אבל 
 .'דלא דמיא לידה כלל

והרי אינה הולכת , מקלתה' כ מה קושיית הגמ"שא, א"י הקשה על הרע"וקה
 וכתב מ" וכן הקשה שעה,]לדעתהשלא ן הרי אינה הולכת "וכן קשה לר[מהקונה 

' א קלתה מינח ניחא כו"נדחק לפרש דהיא גופא היא מאי דשני ליה ר' ואפי'

ל מהלכת שלא לדעתה אבל "כלומר דאלו היה מהלכת לא הוה קנה משום דהו
נ " וא, מה שאין זה במשפט הלשון כלל,עכשיו דמינח ניחא נמצא מהלכת לדעתה

פ "ל לר"דרב אשי עדיפא מיניה משני לה וכי היכי דלא תקשי ליה מספינה כדק
 תקשי ,לתה מזרק לה גט לתוך קמקשי ליה אכתי קשה טובא לרבינא דאדק,ה"ור

 ואי משום ,ל דומיא דידה" הא הו,ליה היא גופא דחצר מהלכת אמאי לא קנה
 .'ע" וצ,'ל אלא מעתה כו"כ מאי ק"דמהלכת א

 
והוכיח , אמות' שקונה מדין ד ליה ד תיפוק"הקשה הראב. וזרק לה לתוך קלתה

ט שאין "ע ברס"סמ' עי. [אמות אין קונות לו אלא בעומד ולא במהלך' מזה שד
' ותוס]. א אלא בעומד"אלא שאין דין ד, ש הכא"תו משום חצר מהלכת דלכונ
א כיון שקלתה הויא חצר "ש כתב שמה שבתוך קלתה אינו נקנה בקנין ד"הרא
ג דהויא חצר כיון דהויא "ק אע"ובקלתה ל[א "לא נאמר בה דין דרבנן של ד' דאו

לו את  שכתב שאחרי שהקנו מןא לק"ה דלא כריטב זלכאורהו]. חצר מהלכת
 .א"כ' דבר אברהם סי' ועי', א הוי חצרו מדאו"הד
  

א "ט סק"רס' בסיח "וכתב קצוה,  משמע שצריך אמירה,ז לפלוני עני"ואמר הר
שבאמר לו חבירו זכה לי לא צריך אמירה דהוי כבליבו ובלב כל אדם שכונתו 

 ,ע הגביה עבור חבירו" ובמקום שלא אמר לו חבירו אלא הוא מצ,לזכות לחברו
ך כתב שאפילו לא אמר אם מודה שהגביה " והש,מ בלא אמירה"ע דל"ת הסמדע
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מ דהוי דברים שבלב שאינם "ח שאם לא אמר ל"וכתב קצוה, לחבירו זכה חבירו
  .מהני בלא אמירה כיון דהוי בלב כל אדם ורק באמר לו חבירו ,דברים

ומר אחר ויש להבין אם הוי כבליבו ובלב כל אדם שהגביה עבור חבירו איך יכול ל
' ח דהוי דברים שבלב עי"ש הקצוה"ובעיקר מ, שהגביה בשתיקה שהתכוון לעצמו

' א בחידושיו לקדושין דף נ"ואישתמיטתיה דברי הרשב'שכתב מ שם "נתיה
דדוקא במקום דהדברים שבלב סותרין לדברים שבפה לא הויין דברים שבלב 

ה דדברי "נ' זקאל סידברי יח' ועי', אבל דברים שבלב סתמן הויין דברים, דברים
 .א אינם מוסכמים"הרשב

  
שגם אם הוא עני אינו ד "סקב "רי' ח בסי" כתב קצוה.יתננה לעני הנמצא ראשון

עליו חיוב לתת  איןאבל , יכול ליטלה לעצמו כיון שחל עליו נדר לתתה לעניים
  .לעני מסויים שבזה לא נתפס דין נדר

 ,לעניאמנם צריך לתתה ,  ממנוכ מי שגמר בדעתו לתת פרוטה לעני זה והלך"וא
אם  אפילוואדרבא משמע ש,  שחשב לתתה לואבל לא מחויב לתתה דוקא לעני זה

בא לפניו עני אחר צריך לתתה קודם  אם מ"מ, לעני שחשב עליויכול לתתה הוא 
  . ולכאורה מדין אין מעבירין על המצוות,לו מיד

משמע שנדר לעני ' א מזכיה אות ד"בפימ "הח שם הביא שמהג"אמנם בקצוה
ולכאורה יפרש שכאן כיון שאינו , כ חל ואינו יכול לשנותו לעני אחר"מסוים ג

לתתו לעני מסוים ורק לעצמו אינו יכול ליטלו כיון שנחשב נדר שלו לא חל עליו 

 .כאילו נדר שיתנו לצדקה
  

והקשו . מ"ע ל"י שבבעל השדה לכ"משמע מרש. המיגו דאי בעי מפקיר נכסי
וכתב . אי לא נימא מיגו דמפקר להאי שדה ושוב לא הוי בעל השדההראשונים אמ

  . י"קה' ועי, א שאיסור לא תלקט לעני הוא גם אחר שיפקיר השדה"הריטב
, ולא לאיסורים] כגזל מתנות עניים[ח כתב שמיגו מהני רק לממון "ובכתבי הגר

כל [ה ב ללקט משלו אינו מדין גזל אלא מדין מצוות עזיבת פא"ומה שאסור לבעה
 .ד מפאה"ש פ"ר' ועי, ]עוד שהשדה שלו

  
 אי אמרינן חד נאמר שנחלקוא מפרש ש"הריטב. ולימא מר מעני לעני מחלוקת

 בחד נמיע לא אמרינן או שפליגי "והביא שתי גירסאות אם תרי מיגו לכ, מיגו
, אבל בלא מיגו[,  תרי אמרינןאפילוא " ולרלא אמרינן חד אפילודלרבנן , מיגו
פירשו שפליגי בתופס ' ותוס]. א קנהח במקום שחב לאחרים ל"ס לבעע תופ"לכ
פ "א גם בעל השדה יכול לזכות אע"ז לר"מ שלפי"וכתב הגליון בשיט, ח"לבע

 .י"כ פנ"וכ, שלא שייך בו מיגו
  
כיון , דאפילו אמרינן המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירוה לא "י ד"רש

 הא יהבה ניהליה לא מתכויןבמא אי קנייה ק, דיהבה ליה קנייה ממה נפשך
ואי לא קנייה קמא משום דלא היה מתכוין לקנות הויא ליה הפקר , במתנה
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, וקנייה האי במאי דעקרה מידיה דקמא לשם קנייה, עד דמטא לידיה דהאי
ומספקא לן כל הגבהה כי האי גוונא שהגביהה לצורך חבירו ולא נתכון 'ז "כתב או

 וכפלוגתא דרב נחמן ורב ,ביה בהאי הגבהה אי לאובעצמו לקנות אי קני איהו המג
  ] י שם"כפירוש רש[', ששת שלהי מסכת ביצה

  
 הויא ליה , ואי לא קנייה קמא משום דלא היה מתכוין לקנותה לא"י ד"רש

וקנייה האי במאי דעקרה מידיה דקמא לשם , הפקר עד דמטא לידיה דהאי
ולא  ,מיד הראשון לשם קניןיש להבין למה אמר שקנה השני במה שעקרה , קנייה

אמנם הרי לפי , לשם קניןבמה שבאה לידו וקנתה לו ידו גם בלא מעשה עקירה 
ל שהשני "כ צ" וע. לקנותכיון שלא התכווןהוא מהראשון לא קנה ש  מההצד הזה
  .כ גם הוא לא קנה" לקנות שאלהתכוון

כוונה לקנות  ולא סגי בלעקור מידו לשם קניןעדיין יש להבין למה צריך כוונה ו
ל שהוא עקר מיד הראשון דילמא הראשון "גם יש להבין מנ, במה שהיא בידו

  .]' לומשנתנהאם 'וכלשון המשנה  [הניח בידו
  
 זכי נמי ,ולא אמרינן מגו דאי הוה בעי הוה זכי לנפשיהה ותנן "י ד"רש

לאפוקי אם ', כי מגבה כולה'ש "מ, לחבריה כי מגבה לה כולה לשם חבירו
י "ש רש"וכמ ,ע"ורו ועבור חבירו שאז הוי מיגו דזכי לחבריה דמהני לכהגביה עב
 גבי שותפין וכשיטתו לעיל[ ,ע"שאם הגביה לדעת שניהם מהני לכבהמשך 

  ].שגנבו
  

 א" ע'דף י
 דהאי ה כשנתנה לו דאדעתיהלא אמר כלום דגלי דעתיה אלא "י ד"רש

פ שגם אם "ואע[, קנה חברוהמגביה מציאה לחבירו ל " שהרי כעת ס,אגבהה
אבל אין צורך לזה כיון שאינו , ש במשנה"ן לעצמו הרי נתנה לו במתנה וכמוהתכו

 ].ון לעצמוונאמן כלל לומר שהתכ
  
 ולכן נשאר ,דגלי דעתיה כשנתנה לו דאדעתא דהאי אגבההה סיפא "י ד"רש

י בביצה שאם "והוא הרי סובר לדעת רש ,הוא זה שאמר כךנ ש"לסברת ר[הפקר 
 שגם פ"ואע, רו בנתינתוי וזוכה חב,] ונשאר הפקרא קנה גם הוא לנהא קחברו ל

מ קושטא דמילתא נקט שזוכה "מ,  ניהלה במתנההאם היה המגביה זוכה הא יהבי
ס עוז "בש' ועי, ם שיף"מהר ום"מהרא ו"מהרש' ועי, י"פ פנ"כ, המקבל מההפקר

 .י"צ שתיבות אלו אינן כלל בכתה"מ בהגו"והדר הנד
 
מר ימי' והקשו תוס. מאחר שלא עשאו אותו נושה שליח לתפוס ה לא"י ד"רש

ן הוסיף להקשות "והר. ח"נחשב תופס לבעכ "בר חשו שמינהו שליח ואעפ
 תאמר םה וא"י בד"כ רש"וכ[כ מינהו לשליח "מהמשנה שאמר לו תנה לי וא

א ח ל"כ אם תופס לבע"ואעפ, ]'משליחותוהדר בו זה והרי קודם נתינה , 'משנתינו
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מ תירץ בשם הגליון ששליחות מהני רק במלוה שיכול "ובשיט. לא זכה לוקנה 
 .ז שייך ודין שליח כדין תופס מעצמו"אבל במציאה אי, להקנות לו את החוב

א "ן שא"ש הר"י מ"י עפ"ב ליישב דעת רש"ה סק"ק' ז כתב בנתיבות סי"וכעי
מ גם "ה ללעשות שליח על ממון חברו דבעינן שלוחו של בעל הממון ולכן במציא

כ בחוב שנחשב בעל הממון מצד השעבוד שיש לו על "משא, אם ימנהו שליח
וההיא דיימר בר חשו מיירי ביתומים שאין המטלטלים שלהם , נכסי הלוה

 בעל הממון ואינו אין המלוה נחשבולכן , ח ורק תפיסה מועילה"משתעבדים לבע
 . ד"מ' ל סי"יהשליחות וב' א סוף הל"ז כתב במחנ"וכעי. יכול למנות שליח

דאין חילוק דאפילו לא עשאו שליח שלוחו הוא 'א "בגיטין דף י' כתבו תוסעוד 
ס " והיינו דאנ',אין בין המודר' מ ובפ"ק דב"דזכייה מטעם שליחות כדמוכח בפ
דכיון דזכות הוא 'א "בכתובות דף י' ש תוס" וכמ,שהיה ממנהו שליח אם היה יודע
  .'לו אנן סהדי דעביד ליה שליח

ס שהיה ממנהו אם "איך נימא דזכיה מטעם אנ שהקשה ה"ק' ח בסי"קצוה' ועי
ה " ומבואר שם שה,ל כאביי דיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש" והרי קי,היה יודע

  .לענין שליחות אמרינן הכי גבי תורם של חבירו
ולכן נראה דאפשר דמזה דעת כמה הראשונים שאמרו דזכיה 'ח "וכתב הקצוה

הכונה ש שכן דעת כמה ראשונים "מ, 'ולא מתורת שליחותמתורת יד אמרו 
 והבין ,ב שזכיה לא מתורת שליחות"א ועוד ראשונים בקדושין דף מ"לרשב
  .ח שמדין יד"הקצוה

ואפילו למאן דאמר דזכיה מתורת שליחות לאו משום אנן סהדי 'עוד כתב שם 
, יש זוכהמא אלא דגזירת הכתוב שיהא הזוכה לאחר מהני כדיליף, דעשאו שליח

אבל לא משום אנן סהדי , אבל הך זכיה לא הוי כיד ממש אלא כמו שליחות
', אין זה נקרא זכיה ממש דזוכה לזה וחב לזה'והיכא דחב לאחרים , 'דעשאו שליח

  .ובזה לא נאמרה פרשת זכיה
ב גבי חצר שקונה לו "א לומר כך שהרי כתב לקמן דף י"י א"ולכאורה בדעת רש

י מתנה דזכות הוא לו זכין לו לאדם שלא בפניו ושלא בג'מתנה שלא מדעתו 
שעורי רבי שמואל בגיטין ' עיאמנם ', דאנן סהדי דניחא ליה שתהא שלוחו, מדעתו
ל הוא עצם הסברא "ב דאנן סהדי דניח"מ ריש דף י"י בב"ומה שפרש'א "דף י

 .'ה נתנה התורה דין זה שיכול לזכות לחבירו שלא מדעתו"לדין זכין דמשו
מ "יש להבין אמאי ל,  אם מינהו לשליחאפילומ "לדחב לאחרים ' ת תוסולדע

שהרי , ד דהוי כשליח לדבר עבירה"י בכתובות פ"פנ'  ועי,שליחות כשחב לאחרים
. ד היו מניחים את המטלטלין ביד היורשין"ח זה זכות לפני האחרים ובי"אין לבע

 מציאה ה במגביחוב אבל איזה עבירה יששיש בזה תינח , ועדיין יש להבין[
 דבר עבירהז הקשו שלדעות שבשליח ל"א ברל"ה ורע"ח בק"וקצוה]. לחברו

  .המעשה קיים עדיין לא מיושב למה לא קנה
 לא א מדעתל יאוש של"ס למאי דקי"ח איך מהני מטעם אנ"ובעיקר קושית הקצוה

דבכל מידי דזכות כבר עשהו '] ה"כ' שליחות סי[ש "חדושי הגרש' עי ,הוי יאוש
וכמו כן הא , והוי כשליח שעשהו בפירוש, לים להחצר לשליח לזכות עבורוהבע
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דאנן סהדי דכל אדם , דזכין לאדם שלא בפניו בכל דוכתי הוא גם כן מהאי טעמא
והוי כשליח שנעשה , רוצה תמיד שיעשו אחרים בשבילו כל דבר שזכות הוא לו

 בתרומה בתורם וכן התם, ולא דמי ליאוש שלא מדעת דלא מהני לאביי, בפירוש
, אבל כיון דאינו זכות לא מהני, אף על פי שהיה רוצה אילו היה יודע, שלא מדעת

אבל בכל דבר שהוא זכות לאדם חשוב כמו שאמר להדיא לכל אדם שנותן רשות 
  .'לקנות עבורו

 
בביצה איך קנה '  והקשו תוס,דכיון דלא קנה חברו הוא קנה רב נחמן ה"ד' תוס

' ותוס.  והרי העודר בנכסי הגר וסבור שהם שלו לא קנה,בלא שהתכוון לקנות
דלא קשיא מידי דכל היכא שיודע הזוכה שהוא של הפקר ומתכוין 'ש כתב "הרא
 ואף אם לא כיוון לזכות , אם אינו זוכה למי שכיוון לזכות לו זוכה לעצמו,לזכות
  .'ו כלל ולא דמי לעודר בנכסי הגר וכסבור שלו הן דלא כיוון לזכות לעצמ,לעצמו

 לחלק בין העושה מעשה קנין בלא כונה כגון העודר בנכסי היה אפשרולכאורה 
לו גם הגר לבין מי שנמצא החפץ בידו כגון המגביה מציאה לחבירו שידו קונה 

ואין 'ד "בתוד שכתבו "ב דף נ"בב' תוס' אמנם עי, שלא מדעתו דלא גרעה מחצירו
דו קונה לו שלא מדעתו כמו ג דאין דעתיה אשטרא אמאי אין י"להקשות דאע

 דהא דחצר קונה לו שלא מדעתו היינו שאינו ,חצרו דחצר מתורת יד איתרבאי
 אבל אם יודע ואין מתכוין ,יודע אם הוא בחצרו ואם היה יודע היה רוצה לקנות

  .'לקנות לא קני

ומיהו יש לומר דידו עדיף ' 'נ' א סי"ט ח"ת מהרי"ר שכבר הובא כן בשו"שו
ז "מ פי"משל' ועי', וכיון דחצרו קונה לו שלא מדעתו כל שכן ידו ' וכומעודר
  .ב"בב' א שתמה עליו מדברי תוס"מגזו
תלוי במחלוקת  שמה שידו קונה לו שלא מדעתו כחצירו ח"רס'  בסיח"קצוה' ועי
מוכח דידו אינו קונה 'ט "י שאינו קונה בידו אם לא הגביה ג" שלרש,'י ותוס"רש

וכיון דאינו , עי הגבהה שלשה וידו בעי הגבהה שלשהמדין רשותו דרשותו לא ב
אלא בתורת קנין הגבהה הרי הוא כמו משיכה דאינו קונה שלא מדעתו כמו בעודר 

  .ה"נ' דברי יחזקאל סי' ועי', בנכסי הגר
כ מאי טעמא "ש א"והקשה הרא. דאינו חב לאחרים כיון שיש הרבה מים בבור

י שעצם הפקעת זכותם של "רש שם שכתב בדעת י יחזקאלדבר'  ועי,ש"דר
 .הפסדפ שבפועל לא נגרם להם "אחרים חשיב חב אע

וכיון דלא קנה חבירו אלא מטעם דזכי לנפשיה ואי הוה זכי לנפשיה הוי 
השתא נמי דזכי לחבריה הוי כרגליו ולא עדיף מיניה לענין תחומין , כרגליו

חברו כזוכה ושמא עשו את הזוכה ל'א "וכתב הרשב ,והוי כאילו זכי לנפשיה
כ איך מהני מעשיר לעני "אמנם הקשה שא. 'לעצמו לגמרי וחוזר ומזכה לחברו

  .זכה לעצמוש לומר ש"ס לא הפקיר ול" והרי סו,י תרי מיגו"ע
והרי אחר שזכה , ויש להבין איך יכול להחשב כאילו זכה וחזר וזכה לחבירו

 וקצת ,לחבירוכ שזכה ישר "לעצמו שוב אינו יכול לזכות לחבירו בלא שליח וע
 .ח"משמע מלשונו שהוא כעין תקנ
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ב לכל "א נוקט שידו כיד בעה"א בשלוחין י"המחנ. ב"שאני פועל דידו כיד בעה

וכתב .  ואם עשה מעקה על ידו יכול לברך, בין פועל ישראל ובין פועל גוי,דבר
 ].י"ויישב בזה דברי רש[ע "ה שגם יכול לתפוס עבורו חוב לכ"ק' ך בסי"הש

 ,ב זוכה ממנו"נתיבות שם כתב דמה שמועיל בפועל הוא משום שבעהאמנם ה
 לפועל ולא הוזה שייך רק בדברים שיש בהם זכי, וכעין מה שקנה עבד קנה רבו

 . י"קה' ועי, בגבית חוב
  
מה ענין , יש להבין. ב"דכיון דידו על העליונה אין ידו כיד בעה יכול ה"ד' תוס

וכל לחזור בו בלא להפסיד כדי שלא יהיה א שכמו שתקנו שי"חזו' ועי, זה לזה
  .ב ולא תהיה ידו כידו"ט ראוי שלא יהיה קנוי לבעה" כך מה,כעבד

ב והדמים אינם על פעולתו אלא "נחשב שקנוי לבעההוא  לבאר שאם ישלכאורה ו
היה מקום לומר שכשחוזר בו נחשב שקונה את עצמו בחזרה וצריך , יתויעל קנ

וכיון שידו על העליונה מוכח  ,יינו ידו על התחתונהלשלם כשווי הפועלים כעת דה
ותירוץ , חוזר בו ממה שהשכיר עצמו לכל היוםשאינו בא לקנות את עצמו אלא 

  . עד שעת החזרה רקב קנה אותו אבל"ז שאמנם נחשב שבעה"לפי' הגמ
כמבואר אמנם אינו מספיק שהרי גם בעבד עברי שפודה את עצמו ידו על העליונה 

נמכר במנה והשביח ועמד על מאתים מנין שאין מחשבין לו אלא ' 'כבקדושין דף 
מנה שנאמר מכסף מקנתו נמכר במאתים והכסיף ועמד על מנה מנין שאין מחשבין 

  . ודאי שהוא קנוי לאדוןעבדוהרי , 'לו אלא מנה תלמוד לומר כפי שניו
נו והא דאמרינן בקדושין נתרבה כספו מכסף מקנתו הייש שכתב "רש' עיאמנם 

י שם שנתייקרה "דוקא שהוא השביח וכלישנא דברייתא לעיל שם ודלא כפרש
ם והבריא והוסיפו דמיו אבל לא הוקרו עבדים כיוצא בו " וכן לשון הרמב,הפעולה
ל רב וכי גרע מעבד "כ מאי קמ"בעת מקנתו ולכאורה מוכרח הוא דאלת' שהי

  .ז ניחא"ולפי, 'ד"והיכא פליג ר
  
 שאינו יכול לחזור בו ואינו יוצא קודם זמנו אלא ע"דדוקא ע כי ה"ד' תוס

ש שהרי גם עבד יוצא " והקשה רש,בשטר שחרור עובר משום עבדי הם
ק שפועל "ג כתב בשם מהרי"של' ח בסי"וקצוה, כ של האדון"בגרעון כסף בע

כ עבד "משא, יכול לחזור בו אפילו אם קיבל כל שכירותו ואין בידו כעת להשיב
 .ם לא יתן דמיושאין יוצא לחרות א

  
ק דגיטין "ובפ ואף על גב דאית ליה לרבי יוחנן בפרק הכותב אמר ה"ד' תוס

 היינו דוקא היכא דלא שייך מגו דזכי לנפשיה דאין ,ח לא קני"תופס לבע
ן כתב " והרמב. אבל במציאה דאיכא מגו קנה,הלוה חייב כלום לתופס

אבל בפאה  [, להםשבמציאה אינו חב לאחרים כיון שאינו מפסידם ממה שיש
 ].ר"גרששעורי ה' ועי, ל שנחשב שמפסידם"שנחשב ממון עניים א

יכול לתפוס גם עבור , אם הלוה חייב גם לתופס' ן שלדעת התוס"וכתב הרמב
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ע " ונחלקו עליו הסמ,י שיכול לתפוס גם יותר מכדי חובו"וכתב הב. אחרים
 דזכי ובזה מועיל גם ך שכיון שתופס גם לעצמו מהני מדין מיגו" וכתב הש,ח"והב

 לדבר אפילוח והוכיח מהא דמהני "כ הקצוה" וכ,במה שלא יכול לזכות לעצמו
  . עבירה וכדלעיל

 מהני רק נפשיהלעיל שמיגו דזכי ל' ש תוס"ה שעל פי מ"ק' נתיבות בסי' ועי
 .ש בתופס חוב"בשנים שהגביהו שאם חברו לא יזכה גם הוא לא יזכה זה ל

'  זכי נמי לחברינפשיהב שמדין מיגו דאי בעי זכי ל"לוה הכ ממלוה ו"ש פ"או' ועי
אבל אינו יכול , יכול לתפוס לחברו רק אם יוותר על שעבודו כנגד מה שתפס

 שהרי גם לעצמו אינו יכול לתפוס באופן שישאר ,לתפוס גם לחברו וגם לעצמו
 .שעבודו

  
אומר יוחנן כל האומר תנו כ' קאמר ר ק דגיטין"ת דבפ"וא ולא ה"ד' תוס
י הראשונים שתן כזכי אינו משעת "שב עפייג כתב ל"ה סק"ח בקכ" וקצוה,זכו
 .לא יקנה, ולכן כאן שאינו נותן לו,  אלא כשיבוא לידו אז יזכה למפרעהזכי

 ,ש תירץ שמה שאומר לו תנה לי כוונתו כדי שלא ירגיש שהיא מציאה"והרא
לכן ויטלנה לעצמו , ושנפל ממנהדבר הזה כדי שיסבור את ולכן אומר לו תן לי 

 .אינו זוכה לו שהרי לא התכוון לקנין
ש שאם היה הרוכב מתכוון לקנין "ג שמשמע מהרא"ה סק"ער' ח בסי"וכתב קצוה

  .פ שהשליח לא התכוון לקנות היה קונה"אע

ש מוכח להיפך שהרי רצונו רק שהשליח לא ידע אבל הוא עצמו " מהראלכאורהו
ק בין חזקה לבין הגבהה שאם היא גדר של וגם יש לחל. ודאי מתכוון לקנות
  .ב"י' ש סי"גרשחידושי ה'  ועי,ש שתיעשה בלא כוונה"הכנסה לרשותו ל

  
יש להבין מה לי , ל דשאני התם דדעת אחרת מקנה אותו"וי ולא ה" ד'תוס

לתת לעבד בעין יפה יותר מאשר  וכי רוצה ,רוצה להקנות לעבד מה לי לעצמו
  ].בעין יפה ואינו משייר לעצמואמנם מצינו נותן [, לעצמו

ת שבעבד זה תלוי רק בו ואמרינן שכוונתו לזכה "א כתב בשם ר"ובחדושי הרשב
לא נטלתיה על דעת לזכות 'כיון שאמרת לי ליתנה לך אבל כאן יאמר לו המגביה 

ש "ומ[, ' ועכשיו איני רוצה ליתן,בה לעצמך אלא על דעת ליתנה לך כמו שאמרת
  .]כ כאן שתלוי גם בזוכה"י רק בנותן משאדעת אחרת היינו שתלו

  
אם יש סביבותיו דבר 'י "פירש,  בכל מקום אמות של אדם קונות לוארבע

משמע שאינו קונה ממש אלא שאין אחר רשאי ', הפקר אין אחר רשאי לתופסו
  .משמע קונות ממש ,לוויש להבין שהרי מבואר בגמרא שקונות , לתופסו

ואין , א האלו וממילא קונה את החפץ" את הדי שהקנו לו"ויש לבאר שדעת רש
 אלא שכדי שיוכל ,הכונה שהקנו לו ממש אלא רק הם מושאלות לו לצורך הקנין

ז "כ אי"שאל, לקנות בהם צריך שלא יהא לאחרים רשות לזכות מה שמונח בהם
וניחא שעיקר התקנה שלא יהא אחר רשאי לזכות , נחשב כחצירו לענין קנין
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  .וממילא הוא קונה
כ "או ,ד אינו מועיל להקנות אלא רק להפקיע"יש לבאר לשיטות שהפקר ביעוד 
ז אומר שהפקיעו זכות כל אדם מזה שלא יהיו "וע, את החפץאיך הקנו לו  קשה

קנין אלא מעשה צ " שאי,גם בלא קניןרשאים לזכות בזה וממילא הוי שלו 
וץ ממנו שיתכן שאין בעולם מי שיכול לזכות בו חדבר  לאפוקי ,להפקיע מאחרים

 אם יש  וסגי במה שרצונו לקנותו,שאינו צריך לעשות מעשה קנין כדי לזכות בו
  .ת בית שערים"ש בשו"ר כעי"שו, גמירות דעת לזה

עוד יש לבאר שאין זה קנין גמור שנאמר שאם אדם עבר בסימטא ולא השגיח 
שאי  אלא רק נתנו לו זכות קדימה שאין אחר ר,במציאה קנה אותה שלא מדעתו
  .  אבל לא שתהא ממילא שלו אף שלא מדעתו,לזכות בה אם הוא רוצה לזכות בה

 
] ח"כאן ובגיטין ע' עי[ן " דעת הר. בכל מקום אמות של אדם קונות לוארבע

י "א כאן דע"כ הריטב" וכ,שהמקום עצמו קנוי לו וממילא זוכה בחפץ מדין חצר
, מ מהני"ל שגם במו"ן ס ולכ,'ד הקנו לה את המקום והוי חצרה מדאו"הפקר בי

 א מסתבר שלא הקנו לו את המקום אלא"ר תיקנו ד"ד שגם ברה"ולכאורה למ[
ז קנין גמור אלא רק כחצר המושאלת שייך "אמנם יתכן שכיון שאי, את החפץרק 

  .]ר"לומר כך גם ברה
למה הוצרכו חכמים לתקן משיכה א קונות גם במכר ומתנה "ן כיון שד"והקשה הר

כיון שמקום החפץ קנוי כבר למוכר אינו ותירץ ש ,אמות' א יקנה בדומסירה בסימט

  .שאין המקום קנוי לאחרפאה ומציאה כ ב"זוכה בו משא
, הבעלים עד שיזכו בהרשות אינה יוצאת ממציאה  לשיטות שאפילומסתבר שו
 ויכול המוצא לזכות התכוון לזה כיון שלא לבעליםן מקומה קנוי מ יש לדון שאי"מ

כיון  ,ה שנפלה ממנו המציאהבשענקנה לו המקום  אם אפילו ו,א"בה בקנין ד
שהרי אינו  [,שהתיאש ויש רשות לכל אחד ליטלו מסתבר שפקעה זכותו מהמקום

   .' אות גה"מ' ל בסי"ביה'  אמנם עי,]שלו אלא מושאל לו להשתמשותו
יש להבין , מ כיון שהמקום כבר קנוי לבעל החפץ" שבמכר ומתנה לן"הר ש"ובמ
 .ה לא יקנה את החפץ יחד עם המקוםלמ
ן שחכמים הקנו לו את החפץ ולא את "כתב בדעת הרמבה "סק' ל' מ בסי"ואבנ
מהני רק מדין , מ ובעינן נתינה בידה או חצרה"ולכן בגט שקנין ל, המקום

שרק בגט ומציאה תיקנו משמע לכאורה שלא הקנו ' ש תוס" וממ,אפקעינהו רבנן
  .את המקום

קנין היה מועיל בגט אבל צריך שהבעל יקנה לה וכאן הרי חכמים ולכאורה גם אם 
 ,שיקנה את החפץ ולא את המקוםתיקנו אמנם מסתבר שגם אם חכמים , מקנים לה

 אלא שחכמים ,והאשה את הגט מחכמיםמקבל את המתנה הזוכה אין הכונה ש
  .א שלה היא קונה את הגט ממנו ואת המתנה מחבירו"תקנו שבנתינת הגט בתוך ד

ע "יל', א שיחשבו חצרו וממילא קונה מדאו"ן שחכמים הקנו לו את הד"ולדעת הר
ד מועיל "והרי יש דעות שהפקר בי, ד"י הפקר בי" הקנו לו את המקום עלכאורהש

ק "ב ס"רכ' ה ונראה וסי"ו ד"א סק"רכ' א סי"רע' עי[, רק להפקיר ולא להקנות
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 'אין אחר רשאי לתופסו' י"ואמנם לשון רש. [קונה את החפץכ איך "וא, ]א"כ
  ].משמע קצת שעדיין אינו שלו לגמרי

שלעולם כל סימטא קנויה לכל העולם והוי כחצר ' ענף ו' א' דבר אברהם סי' ועי
, 'וכיון שהפקיעו חכמים זכות כולם ממנה ממילא נעשתה שלו מדאו, השותפין

  .פקר ואם דינה כחצר השותפין או כה,ר שייך לומר כך"ש שדן אם גם ברה"עי
 וכי הפקיעו את זכותם , לכל ההשתמשויות לכולםוהרי סימטא קנויה, ויש להבין

 ונראה שרק את ,ז"והרי ודאי יכולים להשתמש וגם לקנות זמ, ממנה ויכול לסלקם
 וממילא הוא קונה כדין חצר השותפין ,הזכות לקנות מציאות הפקיעו מכולם

אין אחר 'י "זה לשון רש ומדויק ב,ם זכות בושקונה מעלמא מה שאין לאחרי
  .'רשאי לתופסו

  
 אלא במציאה דלא ליתי ,ל דבגניבה לא תקינו רבנן דקני"וי ארבע ה" ד'תוס

מתחילת דבריהם משמע שדוקא בגניבה לא תיקנו , לאנצויי ובגט משום עיגונא
 אבל מסיום דבריהם משמע שרק ,מ תיקנו"אבל בכל שאר הדברים כמו מתנה ומו

ולכאורה משמע שסוברים שתיקנו שיקנה , לא בשאר דבריםבגט ומציאה תיקנו ו
שאז ממילא היה קונה כל  ולא שיקנה את המקום ,א שלו"את החפץ שנמצא בד

  .מה שיש בו
דלגנב לא תקינו שיקנו לו ארבע אמותיו ובגט תקינו משום 'ש "הרא' ולשון תוס
ו שדוקא  אבל סיום דברי,ד משמע שדוקא לגנב לא תיקנו"גם כאן מתח', עיגונא

  .ברים לאבגט תיקנו משום עיגונא משמע שאר ד
נראה שדעת הראשונים שאין דיננו אלא במציאה והפקר 'ן כתב "ובחדושי הרמב

, שאין קנין ארבע אמות אלא תקנה משום אינצויי בהפקר, אבל לא במכר ובמתנה
  .'ולשון הגמרא משמע דקונות בכל דבר דשוינהו רבנן כחצרו

  
 נפל לו עליה פרס טליתו ,ק על השאר אין לו בה כלוםנטל מקצת פיאה וזר

עני שנטל מקצת 'ח כתב "ע הי"ב ממתנ"ם פ"וברמב, עליה מעבירין אותו הימנה
הפאה וזרק על השאר או שנפל עליה או שפירש טליתו עליה קונסין אותו 

יש ', ומעבירין אותו ממנה ואפילו מה שנטל לוקחין אותו מידו וינתן לעני אחר
למה דוקא בזרק מקצת פאה קונסין אותו במה שליקט ובפירס טליתו לא להבין 

 גם יש להבין מה חשב שיועיל לו בזריקת מקצת ,קונסין אותו בטלית שפירס
  .הפאה ובפריסת הטלית

ז יהיה מעורב שלו ושל עניים ולא "ויש לבאר שבזריקת מקצת הפאה חשב שעי
כדי לתקן זאת הפקיעו ממנו את  ו, כיון שבזה יגזלו ממנו את שלו,יוכלו ליטול

ש לוקחין מידו לאו דוקא מידו אלא כלומר לוקחין "ומ[זכותו גם במה שליקט 
 אבל בפריסת הטלית לא בא לעשות תערובת אלא רק ,]ממנו ומפקיעין זכותו

 ולזה סגי במה שמעבירים ,להסתיר את הפאה או שחשב שבזה הוא קונה אותה
  .אותו ממנה
 ולשון , זרק מקצת פאה על פאה קצורה שנתערב הכלז שייך רק אם"אמנם כ
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, קונסין אותו ומעבירין ממנו את התלוש ואת המחובר'] ז"מובא ברדב[הירושלמי 
וכן מסתבר שאם הפאה קצורה מה , ש תערובת"משמע שזרק על מחובר שבזה ל
כ שהיא מחוברת וחושש שעד שיקצור " אלא עלו לזרוק עליה יגביהנה ויזכה בה

  .א חבירו ויקצור משםמכאן יבו
בין , אם לקח מקצת והסתיר מקצת מוציאין מיד את הכל'מ "ם בפיה"ולשון הרמב

 משמע שגם זריקת הפאה נעשתה כדי', זה שלקח ובא לידו בין זה שנשאר מוסתר
והמאירי כתב בטעם שאין לו בה כלום , להסתיר את הפאה שעדיין לא נלקטה

 .'כה בכלהמפני שלא קצר את זו אלא על דעת שיז'
  

י דכיון שקנין " וכתב הנמו.דליקני ליה א לא ניחא"דבד' כיון דנפל גלי דעתי
אינו ' ומשמע שבקנין דאו. ח"נא הוא מדרבנן לכן יכול לומר לא ניחא לי בתק"ד

א שדוקא "וכתב רע, וכי אדם קונה בעל כרחו,  אינו מובןלכאורה ו,יכול לומר כן
לא היה ' א אמרינן שאם היה קנין דאו"בדכאן שרצונו לקנות את החפץ אבל לא 

  . יכול לומר כן
ל "א אין הכוונה שלא ניח"מה שאומר לא ניחא לי בדז "לפיא ש"וכתב הרע

את המקום הוי חצרו שזה אינו מועיל כיון שהקנו לו חכמים , א יקנו לו"שהד
  .א שיהיו שלו"ל כלל בד"אלא שלא ניח] ן"וכשיטת הר [,'וקונה מדאו

כסבור , לא נתכוין לקנות בתורת תקנת חכמים'ה בנפילה "בדי "ש רש"וממ
היינו שאינו  ,ח"י שנחשב כלא ניחא לי בתקנ"משמע שלא כנמו', שנפילתו יפה לו

והיינו , א כיון שלא התכוון לקנות בהם" אלא אינו קונה בד,רוצה בקנין שתיקנו לו
פל התברר צ אמירה כדי לקנות אבל כוונה לקנות צריך וכיון שנ"פ שאי"שאע

  .א"שלא היתה לו כונה לקנות בד
 ,כ אין לך אתי לאנצויי גדול מזה" שאל,א"וכן מסתבר שצריך כונה לקנות בד

כ "אלא ע, א אלו אלא שלא ראיתי את המציאה"שיאמר לו אני הייתי קודם בד
  .שבלא כונה לא יקנה

לא ש גלי דעתיה אינו רק בקנין דרבנן א"שמא "ן כתב בשם הרשב"ובחדושי הר 
ג עשאוה כעודר "ביבמות פר' כ ועוד דגרסי"חדא דאינו קונה בע' 'גם בקנין דאו

א ולא "ל שצריך כונה לקנין ד"נמצא ס', בנכסי הגר דסבור דשלו הן דלא קני
צ אמירה ויתכן שתלוי בשאלה אם הקנו לו את המקום שאז חצירו "אמרו אלא של

א שלו ואז יש מקום "בד  או אמרו שיקנה את החפץ הנמצא,קונה לו שלא מדעתו
  .יותר לומר שצריך כונה לקנות

  
 ואף על גב דעני המהפך בחררה ובא ,רשע לא מיקרי' אפי  מעביריןה" ד'תוס

 היינו משום דאפשר ליה למיטרח ולמיזבן ארעא ,אחר ונטלו נקרא רשע
,  אבל במציאה או בהפקר דליכא למימר הכי אפילו רשע לא מיקרי,אחריתי

ן "ובחדושי הרמב , שדין עני המהפך בחררה הוא גם במציאהי"אמנם דעת רש
שהרי אף חברו מהפך בה אלא שהוא קדם ונפל לו 'ש לעני המהפך "כתב שכאן ל

 .ד בקדושין"רי' כ תוס"וכ, 'עליה
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  ב"ע' דף י

,  אינו מובןלכאורהלשון לא זכי ליה רחמנא  ,למיהוי חצרו לא זכה ליה רחמנא
 , מדרבנןא"אלא אם יש לו בה קנין ד' רו מדאווהרי אין השאלה אם תהיה חצ

  .ל"ביה 'ועי, ל לא תיקנו לו חכמים"והול
א הוא שסימטא היא כחצר השותפין וכיון שהפקיעו מכולם את "ואם גדר קנין ד

מובן שצריך שתחשב , הויא כחצרו וקונה בהזכותם לקנות פה מציאות ממילא 
ירו פשיטא שלא תיקנו קנין  שהרי בסתם שדה של חב' מדאו הענייםקודם כחצר

ש בה "וממילא ל, ולכן אמר שאין זכות לעניים בשדה לענין שתחשב כחצרם ,א"ד
   .א"ונת הריטבוזה ככמדומה שו, א"תקנת ד

  
תימה דלקמן מסיק משום דיליף מציאה מגט אלמא שייך קנין   רביה" ד'תוס
כולה י קרוב לה אפילו מאה אמה וי" ובפרק הזורק קאמר ר,אמות בגט' ד

מדמסקינן 'ש הלשון "הרא' ובתוס, ש"גה' הלשון מגומגם ועי, לשמרו הוי גט
' ותימה האמר ר, ד השתא דפליגי לענין גט"ע לא פליגי משמע דס"לענין גט כו

מאה אמות אם היא יכולה לשומרו והוא אינו ' יוחנן בגיטין קרוב לה שנינו אפי
 .'אמות' כ מה שייך להזכיר כאן ד" וא,יכול

  
כ מציאה שנפלה לחצרו קונה אותה מדין " וא, משום שליחות איתרבאיחצר

ו  שהרי שליח יכול לתפוס עבור]ב"א ע" י דףלקמן[ן "והקשה הר. שליחות
וכתב שבמידי דזכות ,  וזה אינו שייך בחצר,המציאה רק מדין מיגו דזכי לנפשי

שתמרת כל שהיא מ'מ "פ שאינה סמוכה לו מ" ואע,משום ידו איתרבאיחצר ע "לכ
 דלקני בחצר ליה שאף מה שבא לידו כי ניחא ,למה שהוא זכות לו כידו היא

 להכ לענין גיטין דכיון דלא ניחא " משא, ויד אריכתא היא,המשתמר הוא נותנו
 שמה שהוא חובה לאדם כשהוא בידו אינו ,דתקני חצר המשתמרת אינה כידה

 .' אדרבה מוציאנו ממנה,נותנו בחצר המשתמרת
וכן היא , ש משמע שחצר דגברא אינה משום יד"ף והרא" שמהריא"וכתב רע

 ,ן"הר' כ יקשה קו"וא, ]'ר' נתיבות בפתיחה לסי' ועי[', משמעות פשטות הגמ
 המ לישב שמה שמגבי"והביא מהב, דחצר יש לה דין של פועלישב ילוכתב 

 ובחצר ,]י"וכסברת הפנ [בר עבירהשליחות לדשנחשב כמ הוא משום "מציאה ל
 .ל בסברא זו"ש שלא ניח" ועי,]ה"ח סק"ח תמ"כ מקו"וכ[ שייך אינו

  
היכי דשליחות לית לה חצר נמי  וכי ,ומר סבר חצר משום שליחות איתרבאי

 ,שליחות משום שאינה יכולה למנות שליח לקטנה מה שאין לכאורה. לית לה
ב במי "ח סק"ח קפ"קצוה' עיו. ינה צריכה מינוי למה לא יהא להאבל חצר שא

וי או גם ינה שליח ונשתטה אם בטלה השליחות היינו אם צריך בר דעת למינשמ
ו "ט' י בסי"וקה. א שעמד בזה"ידף ' כתובא "רע' ועי, כדי שיתייחס אליו המעשה
 וזה ,י מה שמייחדה להנחת חפציו"עאינו ממילא אלא כתב דחצר נחשבת שלוחו 
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 . ש בקטן"ל
תינח שעושה עבורו את , יןבעיקר מה שנחשבת חצר לשלוחו יש להב, והנה

ל על פי "וא, ש בחצר" אבל הרי צריך גם דעת וכוונה לקנות וזה ל,מעשה הקנין
בלא לומר לו לעדור בנכסי הגר את חבירו  שבשולח ]ה"ער' בסי [ח"ש הקצוה"מ

שיקנה עבורו מהני כיון שאת כוונת הקנין המשלח עושה ואין השליח צריך אלא 
היא שלוחו רק למעשה שה בחצר "ל שה"א" ילפו, לעשות את המעשה גרידא

כ "וא,  חצרוי" שהרי יש לו דעת כללית לקנות חפצים ע,אבל הכוונה היא שלו
ג "קל' ת סי"א בשו"רע' ועי, ניחא מה שאינו מועיל לקטן שאין לו דעת לקנין

  .ב"דחצר עדיפא מסתם שליח דחשיבא כפועל שידו כיד בעה
 
ד "י מפרש לפי הס"י שרש"פנ' עי ,וידה רשותה משמעה משום "י ד"רש

ש ידה הכוונה "אלא סבר שמ, שעדיין לא ידע שיש ריבוי מיוחד לחצר מונתן
שהרי מצינו  [,מדין שליחותגם  ושוב שייך לומר מסברא שמועיל ,רשותה

  .]שמועיל שליחות בגירושין
 והתניא ,מי איכא מאן דאמר חצר משום שליחות איתרבאי'והנה בהמשך הגמרא 

 תלמוד לומר המצא תמצא מכל ,ין לי אלא ידו גגו חצירו וקרפיפו מניןבידו א
,  שידו רשותו משמעא אמרינןהרי מבואר שצריך ריבוי לחצר דגניבה ול', מקום

צ רבוי אלא יד "אמנם יתכן שאם באנו לומר שחצר משום יד שייך לומר של
בוי משום שליחות אז ודאי שצריך רישחצר אבל אם באת לומר , רשות משמע

אמנם בהמשך הסוגיא משמע שאדרבא יותר ו, ע"אלא שקשה שהרי אין שלד
 ומבואר בראשונים שצריך ריבוי כדי שלא פשוט מסברא שתיחשב החצר כשלוחו

  .ע"נאמר אין שליח לד
אבל , צ ריבוי לחצרה בגט"עוד יתכן שאמנם יד רשות משמע ולכן סבר כעת של

מצא תמצא בידו אין הכונה שנמצאת  שהרי ה,י חצירו אין די בזה"להחשב גנב ע
 'המצא תמצא בידו'ש "מ ו,י ידו"שעשה את מעשה הגניבה ע אלא בפועל בידו

 ,י ידו" שלא רק אם גנב אותה עבא לרבותו שראו שגונב בידו היינו שיש עדים
 ולזה לא סגי במה ,]כגון שנכנסה ונעל בפניה[י חצירו "אלא גם אם גנב אותה ע

כשעושה את מעשה א צריך לימוד מיוחד שנחשב גנב גם אלשידו היינו רשותו 
  .י רשותו"עהגניבה 

  
אתרבאי נמי  ' וכומדרבי רחמנא שליחות לאדםה משום שליחות "י ד"רש

.  משמע שמסברא ידעינן דמהני חצר משום שליחות,חצרה דהויא לה כשלוחה
והרי אינה בר ם איך היינו אומרים מסברא שחצר נחשב שלוחה " מהרהוהקש

  .ם שיף"מהרי ו"פנ'  ועי,דעת ולא בר שליחות
א " האחד שא,מה שמי שאינו בר דעת אינו בר שליחות יש שתי חסרונותבויתכן ש

ש בחצר שנעשית " וזה ל,למנות אותו לשליח כיון שאין לו דעת לקבל את המינוי
,  ולהתכוון שתועילוחסרון שני שאין לו דעת לעשות את הפעולה ,שלוחו ממילא

 ,י חצירו" היא של בעל החצר שסתמא דמילתא רצונו לקנות עת הקניןוונובחצר כ
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פ " וכמו שולח לעדור בנכסי הגר שמועיל אע,כשאינו יודע שנכנס כעת משהווגם 
, אם השולח מתכוון שמעשה השליח יועיל לו לקנותשהשליח אינו מתכוון לקנות 

  .ג" סקה"ער'  בסיח"ש הקצוה"וכמ
  
, קרפיפו מנין שאם נכנסה שם ונעל בפניה לגונבהגגו חצרו ו ה גגו" די"רש

שגנבו בידו ' אין לי אלא בידו פי'ה כתבו "ק דף ס"בב' אמנם תוס, שהוא חייב
 ב ונכנסה לגגו חצירו"ממש גגו חצירו כלומר שהכישה במקל מחצירו של בעה

, ל דקונה מדין משיכה"תיפוקנין חצר כ בלאו "אש שם ד"הקשה הרשו, 'וקרפיפו
' ועי, קנין משיכה הוא דרבנןלהלכה ו' מ שהרי הלימוד הוא מדאו"לק ולכאורה
ע משיכה "ז שבמתנה ומציאה לכ"עב' ש תוס"ר שכתב שלפי מ" הגרשישעור

 אם קנין משיכה הוא גדר של ולכאורה, ש"עדיין קשה קושית הרשת "קונה מה
 גם משיכה לסימטא בכלל הריבויכ "א ,]וסימטא נחשבת רשותו[הכנסה לרשותו 

 ואם לא היה קונה את הגניבה בחצר גם משיכה לא היתה של גגו חצירו וקרפיפו
  .מועילה

   
שמשמע  ח"שמ' סיח "קצוהכתב . כגון שנכנסה לחצרו ונעל בפניה לגנבה

דאם נכנסה מעצמה לרשותו ונתכוין לקנותה לגזילה לא מיחייב במחשבה גרידא '
שה גזלן עד שיעשה ומשום דבמחשבה אינו נע, ואפילו היה חצר המשתמרת

 כתב שגזלן נעשה גם בלא ב"סקב "ל' סיואמרי משה . 'מעשה כמו נעל בפניה

 .בעינן מעשהלחיוב כפל מעשה אבל להחשיבו גנב 
או שצריך שעצם , ל לגנוב"ע אם צריך מעשה כדי שיהיה גילוי דעת שניח"ויל 

ו שתמרת ונקנית ל ובנעילה עושה את החצר למ,י מעשה שלו"הגנבה תעשה ע
כ "י החצר ע"ולכאורה כיון שגניבה נעשית ע, ה נעילה זהי מעש"הגנבה ע

  .ח" משמעות קצוהן היאוכ שהנעילה באה רק לגילוי דעת שרצונו לגנוב
  

ואי סלקא דעתך חצר משום שליחות איתרבאי אם כן מצינו שליח לדבר 
ע " והרי טעמא דאין שליח לד,ד דהמקשה"מה ס,  אינו מובןלכאורה ,עבירה
ה "ד' י שזה מה שבאו תוס"נפ'  ועי,ש בחצר כדמשני"ום דברי הרב וזה ודאי למש

האיש מקדש איכא דיליף משחוטי חוץ דכתיב הוא ולא ' בפ'ש " במשבייאין ל
שלוחו ואיכא דיליף משום דהוה ליה מעילה וטביחה שני כתובים הבאים כאחד 

 .כ"ה דהוא גזא"שכיון שילפינן מקרא הו, 'דיש שליח ואין מלמדין
  
אמאי לא מוכיח מהא דאיתרבאי חצר מקרא דידו כדבסמוך גבי  ואי ה"ד' תוס
, בגט ידעינן מסבראדחצר  ניחא ששליחות ]ה ומר"ה תלמוד וד"ד[י " ולרש.גט

וכתב , י לקמן"רשש " וכמא לדעת מסברא כיון שזה לדבר עבירה"ובגניבה א
 שהרי אינה ,פסוקלומר שחצר נחשב כשלוחו בלא  'לתוס שיף שלא ניחא ם"מהר

אבל יש ' וכתב ,י"ם שתמה בזה על דברי רש"מהר'  ועי,בת דעת ובת שליחות
לתמוה וכי לא איצטריך קרא לאשמועינן דחצר שייך ביה שליחות אף על גב 
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 דאי לאו רבויי דקרא מאן לימא לן דיהא חצר עדיף מקטן וחרש ,דאינו בר דעת
 .'ושוטה ואשה דלאו בני שליחותא נינהו

  
 דמרבה גגה וחצרה כידה ,ל דבסמוך מכח התנא מוכיח"וי ואי ה"ד' תוס

 ואי מטעם שליחות לא ,להתגרש אפילו בעל כרחה או אפילו היא קטנה
' ועי, ל"ס התנא עצמו מנ"סו, ויש להבין. היתה מתגרשת בעל כרחה ולא קטנה

 אלא שכיון שיש לו הוכחה ,אין כוונתם שיש לו הוכחה רק מהתנאש[ ם"מהר
דין היה ישהפסוק מרבה ש ם שיף"מהר'  ועי,]וצרך להביא מהפסוקהא לא מהתנ

מועילה מדין יד כ ש" ולכן בגט ע,ידה שהרי ממנה התרבתהדין חצרה שוה ל
אבל ,  ולא בקטנהכ"מדין שליח לא היתה מתגרשת בעאם היתה מועילה  שהרי

ניבה שהרי גם יד אינה קונה גבגנבה גם אם דינה כשליח עדיין שוה חצר ליד 
 . ולא לקטןכ"בע
  
דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין  ליה דאמרינןה בר חיובא "י ד"רש

ע שלכן לא היתה כוונתו לעשותו שליח כי סבור "וכתב הסמ. ולא היה לו לעשות
ז לא רק שלא יקבל המשלח עונש אלא אין כאן שליחות "ולפי, היה שלא ישמע לו

  . שאנץ' סמ בשם תו"ז מובא בשיט"וכעי, כלל
דהוי שליחות , ע"שגם במקום שידע שישמע לו אין שליח לדכתב א "רעאמנם 

ם "ז גם בשוגג לא יהא שליח ודלא כמהר" לפילכאורהו [,באיסור ואין שליח בזה

 .י"קה' ועי, ]דלקמן
  

צאו גנבו לי דלאו בני חיובא נינהו הכי נמי אלא מעתה האומר לאשה ועבד 
] ד"למאי דס[מה בכך שאינם בני חיובא לשלם א " הקשה רע,דמיחייב שולחן

ומכח זה תבוטל שליחותם וממילא יפטר  [אבל הרי עוברים על לאו דלא תגזול
ורק אינו והקדושין חלין ואם בשליחות לעבירה אין השליחות מתבטלת , ]חהמשל

' ש סי"גרשחדושי הבו. ז"ט' י סי"קה' עיו, מקבל עונש על מעשה שלוחו ניחא
 זה ,אין הקידושין חליןבעושה שליח לקדושי עבירה ש' ש תוס"למשגם כתב א "י

שהעבירה דוקא בקדושין ששייך לומר שאינם חלים אבל לא בגניבה וכדומה 
 .א לייחס לשליח"חסים למשלח כל מה שאיכ מי"וא, קיימת בכל אופן

  
 ופירשו ,איכא בינייהו כהן דאמר ליה לישראל צא וקדש לי אשה גרושה

רי בר חיובא הואיל ואם מקדשה לעצמו חייב אבל ישראל אף על דכהן מק'' תוס
גב דעובר משום לפני עור לא תתן מכשול כשמקדשה לכהן כיון דאי מקדשה 

אשר יש  אם הכלל הוא שכ ויש להבין,'לעצמו לא מיחייב לא מקרי בר חיובא
של הרי גם לישראל יש איסור ,  איסור בשליחות זו אמרינן דלא הוי שליחלשליח

 אין גם בכהןלכאורה זה ,  ואם צריך שיוכל האיסור לחול על השליח,ע"פנל
ועיין . נ וישראל דנקט לאו דוקא"א שאה"ן ורשב"ברמב'  ועי,המקדש לכהן אחר

שאנץ שבכהן שמוזהר בזה יש ' מ בשם תוס"שיט' ועי. י"ח וקה"ע' ק סי"נובי



                דברים                            פרק   שנים   אוחזין        הרהורי                                                   
  

קיט

  .יותר סברא שלא ישמע לו
ון דמאן דבעי בר חיובא היינו משום דבעינן ואם תאמר כי' כתברבינו פרץ ' ותוס

 דהכא לא עבר , אם כן אפילו כהן שאמר לכהן נמי לא דמי להתם,דומיא דהתם
 אבל התם עבר ,השליח משום אותה עבירה דלא יקח כיון דלא קדשה לעצמו

 יש לומר דכל זה אינו רק משום דאין שליח לדבר ,עבירה עצמה דשחוטי חוץ
כמדומה כוונתו שאמנם כהן המקדש ',  הוי כיד המשלחעבירה אבל אם יש שליח

ומה שאינו חייב באמת לא , נחשב בר חיובא והיה שייך לחייבולכהן להאי טעמא 
שבזה אפשר לומר שאסרה  ,לעצמולא חייבה תורה אלא כשמקדשה משום ש

, ז גם כשעושה את זה לאחר"תורה על הכהן לעשות קדושי כהן לגרושה וחייב ע
 לא חלו הקדושיןממילא גם ו, ע"אין שליח לדיון שהוא בר חיובא כאלא משום ש

ראל הוא השליח כיון שאינו בר חיובא ואינו שאבל כשהי, וממילא גם לא יענש
 .ע ויחולו הקדושין וילקה המשלח"יכול להיענש יש שליח לד

  
כ "ל כחצר דבע"ל כיון שאין השומר יודע שהוא גנוב הו"וי אי ה"ד' תוס

ששוגג אינו ' ד שתלוי בבר חיובא פשיטא לתוס"ם שלמ"תב מהרוכ. מותיב בה
אמרינן א כתב שגם בשוגג "אמנם הריטב. מ בשם גליון"כ שיט"וכ, בר חיובא

 .]לא התברר לי אם גם נחשב בר חיובא[טעמא דדברי הרב ודברי התלמיד 
  

שדוקא  ב סמא דלר,איכא בינייהו כהן שאמר לישראל קדש לי אשה גרושה

 ויש להבין אמאי הרי ,אין שליחות  לדבר עבירהד אמרינן דיש שליחכ עבי"כשבע
  .ע" שיש כאן דברי הרב מצד הלפנפ"ר' תוס'  ועי,דברי הרבבזה טעמא דש "ל
  

יש להבין כיון שאין אשה מצווה , אי נמי איש דאמר לה לאשה אקפי לי קטן
 ,רה אמאי כלל שייך לחייב את המשלח אפילו יש שליח לדבר עבי,שלא להקיף

  .והרי כלל לא שלח אותה לעשות עבירה כיון שאינה מצווה שלא להקיף
שגדר שליחות הוא שהשליח הוא כידא אריכתא של המשלח וכאילו ויש לבאר 

 ואינו ,י יד האשה שהיא כידו ובזה שפיר שייך לחייבו"הוא הקיף את הקטן ע
את  ששם האיסור הוא לטמא , ליכנס לבית המקדשרלטמא שישלח טהודומה 

' ועי, י האשה"הקטן וזה עשה עאת  וכאן האיסור להקיף ,המקדש וזה לא נעשה
 .ה"סק' ח' ע סי"קוה

  
אבל ישראל כיון דאי מקדשה לעצמו לא מיחייב לא מיקרי  דאמר ה"ד' תוס

הישראל בר חיובא כוונתם ליישב שלא נחשב ', א בתוס"לפי הבנת רע. בר חיובא
מ "וכ, דשה לעצמו לא היה עובר על לפני עור כיון שאם היה מק'לפני עור'בגלל ה
לא ז אמאי באיש שאמר לאשה אקפי לי גדול "והקשה לפי. מ בשם גליון"בשיט

והרי על לפני עור תעבור גם אם תקיף את הגדול על דעת , נחשבת בת חיובא
 .עצמה

 שמצד זה לא נחשב בר חיובא כיון פ"ר' תוס' עי, ע"מלפנ' ובעיקר קושיית תוס
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 וכן מסקנת .נא סבר דבעינן שיהא עובר דברי הרב מן העברה עצמהדהאי ליש
שום דהיכא דבשורש העבירה אין השליח בר חיובא רק מ'כאן ' א בדעת תוס"הרע
 .'ע" אין שליח לדה בילא אמרינןע "לפנ
 דמיירי באופן שהמשלח יכל ,י עורמלפנ'  תוסשית קואת' א תי"ריטבבחדושי הו

 .ע"ינו עובר בלפנג א" ובכה,לקדש אותה בעצמו
  
 דאי יש שליחות חלין ,ל דאף לרבא נפקא מינה"נ י"א דאמר ה"ד' תוס

 משמע שלתירוץ לכאורה. הקדושין ואי אין שליחות אין חלין הקדושין
ה "ע' ז סי"ק אהע"ת נובי"שו' עי.  ונחלקו בזה האחרונים,הראשון הקדושין קיימין

ראשון סובר שבטלו הקדושין שגם התירוץ ה[מעילה ' מ הל"ושעה, ב"פ' עד סי
  .] שמשמע שיש חיוב'מיחייב שולחן'א שבא ליישב הלשון אל

של רבינו פרץ מבואר שלתירוץ הראשון '  ותוסשאנץ' מ בשם תוס"שיטאמנם ב
 אלא דלענין העבירה פליגי ,חיילי הקידושין כשמקדשה על ידי שליח'ע "לכ' תוס

ד "בר חיובא חייב המשלח ולמד דתלי ב"למוהיינו ד, 'אי מתחייב משלח או לא
 ולכאורה גם השליח לא יתחייב ,ולא יתחייב המשלחע "דתלי במצי עביד אין שלד

ויש להבין היאך יתכן , שהרי לא מצינו איסור על ישראל לקדש לכהן גרושה
י שליח ותהיה מקודשת לו ולא יקבל עונש לא הוא ולא "שכהן יקדש גרושה ע

פטור עצמו אינו יכול לאי בעי לא עביד כיון שד ש"ל להך מ"ולכאורה ס, שלוחו
פ שהוא ישראל כיון "ואע ואמנם ילקה השליח ,במה שעשה בשליחות הלה

אמנם אם שייך לחייבו , ס הוא זה שעשה את הקדושין בין הכהן לגרושה"שסו
 ולא משמע שנחלקו גם ,לאו בר חיובאנחשב הישראל לד "למה לאידך מבעונש 

  .בשאלה זו
אבל  ,ו לחייב את המשלח יכול לטעון כסבור הייתי שלא ישמע ליואולי כשבאנ

' ועי,  והוי כארצי קמיה,הקדושין חלים כיון שודאי ניחא לו בזה שיקדשנה לו
  .י"קה
 
 מדלא כתיב ובידה יתנהו ,תלמוד לומר ונתן מכל מקוםה תלמוד "י ד"רש

כתוב ומה שהוצרך ל, אלמא משום ידה אתרבאי, דרוש ונתן אוכתב לה ונתן
י בגיטין לומר שיהא דומיא דידה "פירש] אחרי שנתן מרבה כל רשותה[בידה 

  .שמשתמרת
  

 בענין שליחות לדבר עבירה
ואי סלקא דעתך חצר משום שליחות איתרבאי אם כן מצינו שליח לדבר 

אם כן מצינו תורת שליחות 'י "ופרש, עבירה וקיימא לן אין שליח לדבר עבירה
משמע שהנידון ', וחייב השולח במעשה השליח,  כמותו לומר שלוחו,לדבר עבירה

ת חו או שלא נאמר כלל דין שלי,אם אפשר לחייב את המשלח במעשה השליח
  .שאינו נחשב כמותובעבירה והוי כאדם זר שעושה מעצמו 

ס לא התחדשה "שהרי סו, כ עביד"ז אין מקום לחלק בין בר חיובא או בע"ולפי
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כגנבה או ין שאם זה שליחות על מעשה עבירה ויהיה הד, פרשת שליחות בעבירה
השליח יהיה חייב ואם זה שליחות לקדושין או לקנין לא יהא כלל , שריפת גדיש

  .דין שליחות ולא יחול הקנין או הקדושין
שאף הוא 'י "רק היכא שהשליח בר חיובא ופרשע "שאין שלדרבינא ומשני 

רי הרב ודברי התלמיד דברי דאמרינן ליה דב, התם פטור השולח, מוזהר על הדבר
ובגדר הא דדברי הרב ודברי התלמיד פירש , 'ולא היה לו לעשות, מי שומעין

ע שלכן טוען המשלח שכלל לא התכוון לעשותו שלוחו דכסבור היה של "הסמ
  .ישמע לו

',  ליה דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןדאמרינן'י "ולכאורה מלשון רש
והיינו שאם בא שלח אלא אנו אלו שאומרים לו זאת משמע שאין זו טענת המ

אמרינן ליה שאין טענה זו , לפטור את עצמו בטענה שעשה בציוויו של המשלח
עשה ז "ואם עשה בכ, ה"פוטרתו כיון שלא היה לו לשמוע בקולו אלא בקול הקב

ליה דברי הרב ' דאמ'י הלשון "אמנם בכת [על דעת עצמו והוא יקבל את העונש
ויתכן ', למיד דברי מי שומעין הוי אומר דברי הרב ולא היה לה לעשותודברי הת

  .]שהכוונה דאמר ליה המשלח
ד שהשאלה מי "הנידון רק לענין עונשין של בילרבינא ז יש מקום לומר ש"ולפי

א " אבל אם א,ואין המשלח נפטר אלא כשאפשר לחייב את השליח, יקבל אותם
פ "מאשה ועבד אע' וקושית הגמ, נשו כגון בחצר יקבל המשלח את העולחייב

נ הנידון על מי חלים חיובי "אבל לפי מש, שהלאו של לא תגנוב ודאי יש עליהם

ומשני שלעולם , א לחייב לכן יתחייב המשלח"שאותם אשסבר ד וכיון "הבי
  . אינם יכולים לשלםשכעתאפשר לחייבם אלא 

 הראשון הוא בשליחותו של אחר החיובכ הכלל הוא שכאשר עושה עבירה "וא
א " ואם א,]תשלומיןוממילא נפטר המשלח שהרי אין שני חיובי [על העושה 

א לחייבו על מעשה "שהרי לא נאמר שא, לחייב את השליח אז מתחייב המשלח
 ,י ציוויו של המשלח"השליח אלא שאין העושה נפטר מהעונש בטענה שעשה עפ

  .וממילא כיון שהתחייב השליח נפטר המשלח
א " לישראל קדש לי אשה גרושה כיון שהישראל אינו בר חיובא ואובכהן שאמר

מלקות על מעשה  ממילא יתחייב המשלח ,לחייבו מלקות על מעשה הקדושין הזה
  .הקדושין

הוא ילקה על מעשה ההקפה שנעשה , וכן איש שאמר לאשה אקפי לי קטן
 ועל פ שיש על האשה המקיפה"ואע, א לחייב את האשה עליו"בשליחותו כיון שא

ד "מ לענין זה אין כאן חיוב בי"מ, הישראל המקדש גרושה עבירה של לפני עור
ז סיבה לפוטרו " אבל אי,נ היא תקבל את העונש הזה"ש ואה"אלא עונש ביד

  .מחיוב מלקות על ההקפה
ייך פ שהיה ש"ר' משמע מתוסכאשר כהן אומר לכהן שיקדש לו גרושה הנה ו

, פ שלא קדשה לעצמו"אע, גרושה לכהןלחייב את השליח במלקות על קדושי 
  .ומה שאינו חייב באמת הוא משום שאין שליח לדבר עבירה

ולגבי עצם הקדושין יש לדון כיון שאינו יכול לפטור את עצמו מהעונש בטענה [
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י ציוויו של המשלח כיון שהיה עליו לשמוע את דברי הרב ונחשב "שעשה עפ
שהרי אינו יכול לקדש  לא יחולו כ גם עיקר הקדושין"א, שעשה על דעת עצמו

  ].אשה לחבירו על דעת עצמו
***  

  
ומי איכא למאן דאמר חצר לאו משום ידה איתרבאי והתניא ידה אין לי  

י "פרש,  תלמוד לומר ונתן מכל מקום,אלא ידה גגה חצירה וקרפיפה מנין
 ,אלמא משום ידה אתרבאי, מדלא כתיב ובידה יתנהו דרוש ונתן אוכתב לה ונתן'
דאי משום שליחות הא כבר כתיבא הכא כדתניא  ,]מדאיצטריך ונתן לרבות חצר[

בלא פסוק היינו יודעים שחצר גם  משמע ש,'ושלחה מלמד שהאשה עושה שליח
שהרי ממה שהוצרכנו ריבוי גבי גניבה מוכח ן "הרמבהקשה ו, יכולה להיות שליח

  .דמסברא לא הוה ידעינן שחצר מועילה מדין שליח
 שאם משום ,כ ריבוי חצר בגט הוא משום יד"עי ש"ן בדעת רש"בוכתב הרמ
כ לא הוצרכנו " א,]וממילא נאמר שגם בגניבה הוא משום שליחות[שליחות 

אחר שהתחדש שחצר מועילה בגניבה מדין שהרי , לקרא דונתן לרבות חצר בגט
 אלא ,ות ולמדנו ששליחות מועילה בגט ממילא מועילה גם חצר מדין שליחשליח
  ].כ"ויממילא גם בקטנה וגם בע[ שנאמר כאן שמועילה מדין יד כ"ע

י שלעולם ידעינן מסברא שחצר מועילה מדין שליח "ן בדעת רש"עוד פירש הרמב
 ומה שהוצרך קרא גבי גניבה הוא משום שלא נאמר אין ,בין בגניבה בין בגט

כ "ל דהכא אין חסרון זה משום שלאו בר חיובא או משום שבע" קמ,ע"שלד
ז " וכעי,דבר עבירה פשיטא מסברא דחשיבא שלוחול אבל כשאינו ,תיב בהמו

  .ש"הרא' כתב תוס
 איתרבאי הוא משום שהריבוי הוא ן פירש שראיית הגמרא שמשום ידה"והרמב

ל ונתן בידה אין הכונה שהלימוד מונתן אלא מבידה השני "ש ת"ומ ,בידהמ
גניבה שהרבוי כ גבי " משא,בידה ילפינן דינו כידמש וכיון ,שכתוב בפרשה

  .מהמצא תמצא שייך לומר שדינו כשליח
ית הגמרא כאן היא מהתנא שריבה חצירה כידה להתגרש גם יפירשו שרא' ותוס
' עי, פ שגם בחצר דגניבה אמר אין לי אלא ידו"ואע, כ וגם כשהיא קטנה"בע
נ וגבי חצר גם אם נחשב כשלחו דינו כידו שאינו קונה לו "ם שיף שאה"מהר
  .כ"בע
 דילמא ,כ"ל לתנא גופיה שהריבוי משום ידה וגם קטנה ובע"יש להבין מנעדיין ו

   .ד"נח' ועי ,משום שליחות ודוקא מדעתה
היכי אמרת דמשום 'ל "כ הול"ן הקשה שלשון הגמרא לא משמע כך שא"והרמב

  .'כ"ל דאיתא בע"שליחות איתרבאי הא קיי
  

 א" עא"דף י
גם ש משמע ,מצא תמצא איתרבאיוגבי ממונא חצר מאם הה ומר "י ד"רש

לפי מה שמשמע ש ש"רש' ועי,  שחצירו קונה לומציאה צריך ריבוימו ממונא כ
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אתרבאי נמי  ' וכומדרבי רחמנא שליחות לאדם'ה משום שליחות "די "לעיל מרש
  משמע שמסברא ידעינן דמהני חצר משום שליחות',חצרה דהויא לה כשלוחה

 הרי מסברא ידעינן שחצרו הוי שלוחוכ "וא ,א ומהרם בדבריו"ש ההרש"וכמ
  .ש"רש' ועי, כשאינו לדבר עבירה

  
ממונא חצר מאם וגבי , ומר סבר לא ילפינן ממונא מאיסוראה ומר "י ד"רש

ומשום דאין שליח לדבר , ואיכא למימר דשליחות הוא, המצא אתרבאי
כ "לאשמועינן שכיון שאינו בר חיובא או בע[, עבירה אצטריך למכתב התם

  .שליחותו בר  שאינןמ בקט"וכיון שמשום שליחות הוא ל ,]ע"תיב ביה יש שלדמו
 ,דאם מסברא לא ידעינא דבחצר לא מקרי לדבר עבירה' ש" בגהא"הקשה רע

ל באמת דלמא גם " מנ,ש אי בעי עביד"ל דלאו בר חיובא או דל"מהנך טעמים הנ
, 'ע"ירו וצבגניבה איתרבאי חצר משום ידו וצריך באמת דוקא בעומד בצד חב

 אבל הרי ,ואמנם גבי גניבה לעולם מיירי בעומד בצידו שהרי צריך לנעול בפניו[
  ].הנידון ללמוד ממנו מציאה

איכא למימר ' י לא אמר שודאי משום שליחות הוא אלא"ויש להבין הרי רש
משום יד ודאי ואיך נאמר ש ,ולכן לא יועיל בקטנה לענין מציאה', דשליחות הוא
  .טןויועיל גם בק

שליחות ולא יועיל נ ולא יועיל בקטנה שמא משום "ומסתבר שכוונתו לשאול שאה
י שהרי לא "כ לא קשה גם על רש"אמנם א, אם לא עומד בצידו שמא משום יד

 אבל ,אמר שודאי משום שליחות אלא איכא למימר הכי כדי שלא יועיל בקטן
  .נ דילמא משום יד ויצטרך עומד בצידו"אה

 שאז שוב ,מועיל משום יד ולא משום שליחמ אם נאמר ש"נפעוד יש ה רולכאו
 שמשמע ,כ מותיב ביה"אין מקור לכל חילוקי רב סמא ורבינא דבר חיובא ובע

 ואם נדחה שמועיל מדין יד שוב אין ,ע"ג יש שלד"שכהת "שמכאן לומדים לכה
  .י שמסברא לא היינו אומרים כך" והרי משמע מרש,מקור לכל אלו

ל שם " וז,א במשניות משמע קצת שזה עיקר מה שהוקשה לו"ואמנם מהגהת רע
 ,ע"י דקרא דגבי גניבה איצטריך דלא נימא אין שליח לד"ש רש"גם קשה לי במ'
ע וקרא דריבוי דחצירו היינו אפילו בגברא "דלמא באמת אמרינן בזה אשלדל "מנ

א למימר י ואיכ"רש' בל' עי(ג "וצע, ומיירי דוקא בעומד בצידו, דחצירו משום ידו
עיקר אמנם משמע שכאן א "מלשון הרע', )ה ואי משום"ב ד"י ע"ד' בתוס' וע', כו

י " ומה שציין בסוגרים ללשון רש,ע"ג אמרינן דיש שלד" שכהל"השאלה מנ
נ שאינו מוחלט וזיל " אבל אה,לכאורה דהיינו דאיכא למימר הכי' ואיכא למימר'

  .הכא מדחי ליה
   

 דמציאת קטן לא , האי ילפינן הוי מדרבנן,אה מגטילפינן מצי ילפינן ה" ד'תוס
 ולענין ,גזל גמור היינו מדבריהם  אפילו לרבי יוסי דאמר,הוי אלא מדרבנן

שקטנה קונה לכאורה כוונתם שילפינן , יד לא פליגי דילפינן אלא לענין חצר
ומשמע שכל התקנה שיהיה קנין לקטן הוא , מציאה על ידי ידה ממה שקונה גיטה
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אבל במציאה שבאה לידו ,  אלא שנחלקו אי ילפינן גם לענין חצר, מגטילפותא
  .ע ילפינן בין בקטן בין בקטנה"לכ
  
, האי ילפינן הוי מדרבנן דמציאת קטן לא הוי אלא מדרבנן ילפינן ה"ד' תוס
'  במתנה שקטן זוכה מדאוולמה לא העמידהקשה א "ק י"סג "רמ' בסיח "קצוה

 ,חצר מטעם שליחותאם גם ' שמתנה יקנה מדאוותירץ , כיון שדעת אחרת מקנה
'  מהני מדאותשהסוברים שדעת אחר. [א"רע'  ועי,מדין זכין שמועיל גם בקטן

כיון שבמתנה אין קנין ',  יאמרו דהא דלא מוקמינן במתנה והילפינן מדאו,בקטן
 ].א מועיל"ד
  
דהוי ו כתב "ג סק"רמ' ך בסי" והש,האי ילפינן הוי מדרבנן ילפינן ה"ד' תוס
, 'ינו מדאוישקנ] 'שנותנים לו צרור וזורקו כו[מיירי בקטן שיש בו דעת  ו,'מדאו
אבל קטנה קונה , ן משמע שאמנם כל קטן אינו קונה מציאה אלא מדרבנן"ומהר
  .כיון דילפינן מציאה מגט' מדאו

  
 והכא ,ואיבעית אימא בקטנה כולי עלמא לא פליגי דילפינן מציאה מגט

ר סבר ילפינן קטן מקטנה ומר סבר לא ילפינן קטן  מ,בקטן קא מיפלגי
ו " והרי אמרינן דמציאת חש,ן הקשה איך שייך לומר כך"בחדושי הר, מקטנה

 , דההיא בקטן שאינו יודע לשמורהשתאל "דס'ותירץ , מפני דרכי שלום בעלמא

סבר משמע ש', דכותה בקטנה שאינו יודעת לשמור את גיטה אינה יכולה להתגרש
בידה ובחצירה וכן דינו '  שיכולה לשמור גיטה זוכה במציאה מדאוכעת שקטנה

  ].שלפי האמת אינו כך ויתבאר בהמשךמלשונו ומשמע  [,של קטן
 ויש לה ,' השתא דקטנה יש לה יד וחצר מדאונןנקטי'ן "ובמסקנת הגמרא כתב הר

 אבל בגט חצר אית , ומדין חצר בין במציאה ובין במתנה,'אמות מתקנת חכמי' ד
משמע שמחלק , 'תא אבל קטן אין לו יד ולא חצר מדאוריי,אמות לית לה'  דלה

 .בין קטן לקטנה שלקטן אין זכיה מהתורה ולקטנה יש
  

כ "וכ, י דעכשיו היא משתמרת על ידו"ופירש, והוא שעומד בצד שדהו
ז בשדה גדולה שאינו יכול לשמור את כולה לא יועיל מה "ולפי ,ן"א והר"הריטב

סמוך לו או בתוכה ודי במה   ומאידך גיסא אינו צריך להיות ממש,שעומד בצידה
פירוש בצד . והוא שעומד בצד שדהו'א "ש הריטב" וכמ,שיכול לשומרה מבחוץ

ממש ואפילו חוצה לו דכיון דמשתמר לדעתו סברא הוא דכך הוא מצדה כמו 
  .'מתוכה
ציאה אבל חצר שאין משתמרת אם אין עומד בצדה במ'כתב א "ל' בסיש "והרא
 דאי אפשר להיות מטעם שליחות דאנן סהדי שאין אדם רוצה שיהיו ,לא קני

הלכך מטעם יד קנה הלכך בעינן דומיא דיד . חפציו ביד שליח שאין משתמר בידו
ז יתכן שיועיל גם אם אינו יכול לשמור את כל השדה ומאידך "ולפי, 'בסמוכה לה

 שהביא מי שסובר שצריך א"בריטב'  עי, שצריך שיהא סמוך לה ממשיתכןגיסא 
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עומד בצד שדהו פירושו עומד בצדו ובתוכו 'א "כ הרשב"וכ, שיהא ממש בתוכה
 .י"פנ' ועי ,'אבל בצדו ובחוצה לו לא

  
לעיל ' נראה אף על גב דלא אמר זכתה לי דזכתה לו כדאמרי זכתה ה"ד' תוס

נפל  ואין לומר דהתם היינו משום ד,אי תקון רבנן דלקני כי לא אמר מאי הוי
 , אבל הכא מי יימר דרוצה לקנות,לו עליה דגלי בדעתיה שרוצה לקנות

א " ובחידושים המיוחסים לריטב,לעיל משמע דאי לא נפל קנה טפידאדרבה 
  לא צריך אמירה כיון שיש גילוי דעתא"שגבי דמה ו, צריך לומר זכתה ליכתב ש

  .מ בשם רבנו יהונתן"שיט' ועי. במה שנפל עליה
 שהרי אדרבא משמע שמה שנפל הוא סיבה שלא 'קושיית תוסולדבריו יקשה 

האחד , מונח בנפילה שני גילויי דעתשא לעיל "רעש "י מ"ויש לבאר עפ, יקנה
שאמנם השני , ז ניחא"א אלא בנפילה ולפי"שרצונו לקנות והשני שאין דעתו בד

  .ןאין מה שיפעל את הקניראשון בלא המגרע אבל 
  
 ,ח חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו"יבועוד דאמר ר זכתה ה"ד' תוס

ם "מהר כתב, פ שכאן מיירי באינה משתמרת"ואע, ג דלא אמר קני"אלמא אע
 .א"מהרש' ועי,  שכיון שעומד בצידה נעשית כמשתמרתשיף

כ "א, י שעומד בצידה"ן שכיון שמצד עצמה אינה משתמרת אלא רק ע"ודעת הר
. יך גילוי דעת שכוונתו לקנותאם אינו מתכוון לקנות גם לא ישמור ולכן צר

אמנם , מיירי בצבי שבור וכדומה שאם לא ישמרנו סופו לצאת משדהולכאורה ו
נפל ארנקי בחצירו שאינה משתמרת ועומד בצידה לא יקנה בלא ' ן כתב שאפי"רה

  .כוונה
פשיטא כיון שצריך , ל שמואל והוא שעומד בצדה"כ מאי קמ"י הקשה א"ופנ

 שהיה מקום לומר שיועיל גם אם יאמר כל ותירץ, דהעומד בצמיירי באמירה ש
 .צרי תקנה ליחמה שיבוא ל

ש שחצר שאינה משתמרת מועילה מדין יד ולכן צריך להיות "י שלרא" פנוכתב
ח אם ידו של אדם קונה "רס' סיח ב"קצוה' ועי, ה שצריך גם דעת"ה, עומד בצידה

  .לו שלא מדעתו
יש לבאר ,  מדין יד כשעומד בצידהוהנה אם נאמר שחצר שאינה משתמרת קונה

כיון שנחשבת שלוחו במה אלא שחצר המשתמרת , שלעולם כל קנין צריך דעת
חצר את הי הרי יש דעת מתחילת קניינו "ש הקה"שמייחדה לשמירת חפציו וכמ

אבל בחפץ שנכנס בידו לא יקננו בלא ,  שתקנה לו גם כל מה שייכנס לתוכהזוה
ז גם אם נאמר שבמה "ולפי, מועילים בלא דעתוכמו ששאר קניינים אינם דעת 

ע הרי אינה "מ כיון שאינה משתמרת מצ" מ,שעומד לידה נעשית משתמרת
  . ולכן לא יקנה בלא דעת,מיוחדת אצלו לשמירת חפצים וקניינם

ויש להסתפק אם אמר זכתה לי שדי על צבי שבור והיו בה גם גוזלות שלא ראם 
 מסתבר שצריךי האמירה קונה מדין יד "ויתכן שתלוי אם ע, אם יקנה אותם

י האמירה מייחד אותה לשלוחו יתכן " אבל אם ע,ע"אמירה על כל דבר בפנ
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אמנם אינו מוכרח ויתכן שנחשב כשליח זמני ואינו קונה אלא מה  [,שיקנה הכל
  .]שנאמר לו לקנות

  
ע הא "יל, צבי שבור אם רץ אחריו ואין מגיעו' ה אפי"ה  היהה" ד'תוס

 האם בעינן שיגיעו קודם שיצא מהחצר או ,בצבי שבור רץ אחריו ומגיעודבעינן 
לכאורה , ואם בעינן עומד בצידו כדי שתחשב החצר משתמרת, אפילו אחר שיצא

ב "א ע"י לקמן דף י"וכן מבואר ברש, צריך שיוכל לשמור עליו שלא יצא מחצירו
  .' משדהוומגיען קודם שיצאו, כגון שהיה יכול לרוץ אחריהן, 'ה והוא"ד

 ,דסמוכה לומשום דבעינן דומיא דידו ש שצריך עומד בצידו "אמנם לדעת הרא
ה הויא חצר שאינה משתמרת " הרי בלא,כ יש להבין מה לי במה שאין מגיעו"א

כ מה לי מגיעו בתוך " א,כ אין דעתו עליו כלל" שאלמשוםואם , ומהני מדין יד
  .שדהו או חוצה לה

  
 מדמייתי עלה ,מע דהוי בחצר המשתמרתוקשה דהתם מש מ" הה" ד'תוס

כ כי ליתיה " וא,'וכוחנינא דמיירי במשתמרת כדמוכח הכא ' מרבי יוסי בר
אלא שאם איתיה היא יש להבין דילמא מיירי התם באינה משתמרת , נמי לקני

,  ומשני בדליתיה וממילא אינה משתמרת ולכן אינו קונה,משתמרת על ידו
ל דאיירי בחצר "י נראה דמעיקרא נמי הכי ס"ולר 'ק"י בב"וכמדומה שזה תירוץ ר

  .' ולא קנה אלא אם כן עומד בצד שדהו,שאין משתמרת

 ולכן לא ,שעומד בצידו מחשיב למשתמרת' שזה ידעו תוסם שיף "ממהרוכמדומה 
 ,ח גם בליתיה קני"הקשו בקיצור איך משני התם דליתיה והרי כאן מבואר שלריב

, רי במשתמרת וכשעומד בצידה הויא כמשתמרתח מיי"היה אומר שריב ז"כי ע
וקשה בצידה ד ומעכ צריך "ולכן הוסיפו ששם מיירי בחצר המשתמרת ואעפ

פ שעומד בצידה "ואע ,ח"והראיה ששם מיירי במשתמרת מזה שמביא מריב, מכאן
 והיה צריך להביא את ,ח אלא משמואל"זה לא מוכח מריב, מחשיבה כמשתמרת

   .שמואל
ד "כלומר למאי דס ,'חנינא לפרוך ממתני' ה מדרבי יוסי ברועוד אדפריך לי

ח שחצרו קונה לו שלא "אדפריך מריבכ אינו קונה "ואעפדאיתיה למלוה בחצירו 
ויש להבין איך כלל שייך להקשות , קנתה לו חצירוש' לפרוך ממתנימדעתו 

מהמשנה שמיירי במתכוון לזכות על הדין של משכון שכלל לא ידע שמת הגר ולא 
ה זכתה שגם אם לא אמר זכתה לי "בד' אמנם הרי כבר הוכיחו תוס ,התכוון לזכות

  .שקונה גם בלא כונה'  ונוקטים תוס,זוכה
הוי משום דנתכוין לזכות בה דאמר זכתה לי ' ומיהו זה נוכל לתרץ דמתני
פ שהוכיחו מלעיל שקונה גם "כלומר אע, חנינא' לכך מייתי מרבי יוסי בר

מ אם היה מקשה מהמשנה היה יכול לדחות דדוקא אם "מכשלא אמר זכתה לי 
  .ח שאמר בפירוש שקונה שלא מדעתו" לכך הקשה מריב,אמר זכתה לי

  
כ בעינן עומדת בצד ביתה "בע' ל דדוקא גבי גט דאיתי"וימ " הה"ד' תוס
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 שאדרבא ,שהרי התירוץ הזה נדחה לקמן,  אינו מובןלכאורהו. כדאמר בשמעתין
 שכוונתם שכיון מ"גליון בשיט' ועי, יותר שיועילהוא סיבה כ "בעגט איתיה מה ש

 ולכן בעינן ,כ ממילא אינו יכול להועיל מדין שליחות אלא מדין יד"דאיתיה בע
כ הוא " מה שבע,עת אחרת מקנה בזהכ לקמן שדן מצד ד" משא,שתהא סמוכה לה
 .יותר סיבה שיועיל

  
 בגדרי קנין חצר

 , ותקני ליה שדהו,מד בצד שדהואמר רב יהודה אמר שמואל והוא שעו
 הני מילי ,דאמר רבי יוסי ברבי חנינא חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו

 אבל חצר שאינה משתמרת אי עומד בצד שדהו אין אי ,בחצר המשתמרת
הוא עומד בצד שדהו סברת המקשן היתה שמה שאמר שמואל והוא ש, לא לא

אם חצר ' ואפי, אינו קונה בלא כונה כמו שבכל הקנינים ,כוונת קניןלו כדי שתהא 
אבל עדיין צריך , קונה מדין שליחות אין זה מועיל אלא שיחשב קנין החצר כקניינו

ח שחצרו "ולכן מקשה מריב, ולזה סבר שצריך עומד בצד שדהו, דעת וכונת קנין
  .של אדם קונה לו שלא מדעתו

 אבל באינה ודחיית הגמרא שמה שקונה שלא מדעתו הוא דוקא בחצר המשתמרת
 ,אי עומד בצד שדהו אין'י "ופרש, משתמרת אינה קונה אלא אם עומד בצידה

 שחצר המשתמרת ,כ נמצא שיש רק דין אחד"וא', דעכשיו היא משתמרת על ידו
כ עומד בצידה שאז " אא,קונה שלא מדעתו ושאינה משתמרת אינה קונה כלל

  .משתמרתחצר הנעשית ל
, יש להבין היכן יש כונה לקנין, לא מדעתוובמה שחצירו המשתמרת קונה לו ש

שכמו כשממנה שליח לעשות מעשה קנין מועיל גם אם השליח פ שמסתבר "אעו
דאם עשה שליח לגדור 'ה "ער' ח בסי"ש קצוה"אינו מתכוון כלל לקנות וכמ
אף על גב דהשליח לא ידע שהם נכסי הגר וכסבור , ולבנות בנכסי הגר כדי לקנותו

י קנה המשלח כיון דשליח של אדם כמותו והרי המשלח שהוא של המשלח נמ
  .אבל היכן יש כאן כונה של בעל החצר, 'נתכוין לקנות
שלוחו בזה שמייעדה לשמירת חפצים בחצירו ככיון שאדם משתמש ויש לבאר ש

הרי יש לו גם דעת שמה שנכנס לתוכה , ]א"ל' ש בסי"וכמו שמשמע מהרא[
ר וכוונת האדם ומצטרפים שניהם לקנין כ יש כאן מעשה של החצ"ייקנה לו וא

פ שאינו יודע בשעת מעשה שנכנסה מציאה לחצירו "ואע, ח"ש הקצוה" וכמשלם
בשעה שהלה לקנות צ שיתכוון המשלח "ח מסתבר שאי"מ גם בנידון קצוה"מ

  .י הפעולה של שלוחו" לקנות עעודר וסגי במה שכיון בשעה שמינהו לשליח
ר שאינה משתמרת מבואר בגמרא שאינו וכל זה בחצר המשתמרת אבל בחצ

ומה , י"ש רש"כ עומד בצידה שאז נעשית למשתמרת וכמ"מועיל מדין שליח אא
דאי אפשר להיות מטעם 'ש שם "שאינה שלוחו כשאינה משתמרת כתב הרא

  .'שליחות דאנן סהדי שאין אדם רוצה שיהיו חפציו ביד שליח שאין משתמר בידו
שאינה משתמרת קונה לו כאשר דעת אחרת והנה בגמרא לקמן מבואר שחצר 

ויש להבין שהרי מה שאין חצר שאינה , י שנוחה מתנה זו ליקנות"ופרש, מקנה
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דגבי שליחות איכא , ליכא לרבויי משליחות'י ד"משתמרת קונה לו מציאה פרש
הלכך , אבל חצר ליכא לא דעת שולח ולא דעת שליח, דעת השולח או דעת שליח
  .' אותובעינן דעת אחרת מקנה
ויש , ש שאין דעתו על חצר שאינה משתמרת שתהא שלוחו"ולכאורה כוונתו כרא

' תוסכתב ו, כ איך מהני גבי מתנה ואיך תקנה לו אם אינה שליחתו"להבין א
היינו טעמא משום דמשתמרת לדעת המקנה הוה ליה כאלו הקונה עומד 'דש "הרא
לא משמע כך אלא משום י " אבל ברש, משמע ששמירת הנותן מועילה לו,'בחצרו

ויש להבין כיון שאינה משתמרת אינה שליחתו ואיך , שנוחה מתנה זו ליקנות
  .תקנה לו

, י שבחצר שאינה משתמרת אין החסרון במה שאינה שלוחו"ויש לבאר בדעת רש
אלא שבזה לא די כדי , אלא לעולם היא שלוחו לעשות עבורו כל מה שיצטרך

י דעתו וכוונתו "נעשה עשזה  אלא ,שזה אין לחצרלקנות אלא צריך גם כוונת קנין 
צ כלל "אין הכוונה של, קונה לו שלא מדעתוחצירו פ ש"ואע, בעל החצרשל 
, אלא שסגי בדעה הכללית שיש לאדם שדעתו לקנות כל מה שיכנס לחצירו, דעת
מ סגי בדעה "פ שאינו יודע בשעת מעשה שכעת נכנסה מציאה לחצירו מ"ואע

כמו שולח את חבירו לעדור בנכסי הגר והוא מתכוון שיועיל לו ו, הכללית שיש לו
  . עודרחבירושמסתבר שמועיל גם אם אינו יודע בשעת מעשה שכעת , כדי לקנות

אבל באינה משתמרת כיון שיודע , אמנם כוונה ודעת אלו יש רק בחצר המשתמרת
 לזה ולכן ממילא אין לו כלל כוונת קנין, שלא יועיל לו קניינה למה שיכנס לתוכה

ולא [והיינו דעת לקנין , י שצריך דעת שליח או שולח"ש רש"וזה מ, לא תקנה לו
  ].נ"להעשות שליח שזה לעולם יש בחצר וכמש

י דעת אחרת מקנה גם כאשר אין "ז במציאה אבל במתנה הרי מצינו שקונה ע"וכ
אין פ ש"י דעת אחרת מקנה אע"ע' שקטן קונה מדאו' ולכן כתבו תוס, לו דעת קנין

  .לו דעת להתכוון לקנות
ליכא לא דעת ] שאינה משתמרת[אבל חצר 'י לפי הגירסא שלפנינו "ש רש"וזה מ

 , הלכך בעינן דעת אחרת מקנה אותו,]היינו דעת לקנין [,שולח ולא דעת שליח
  ].שזה מועיל גם כאשר אין דעת של הקונה כמו שמועיל בקטן[

שאינה משתמרת מחשיבה את י שעמידתו בצד חצר "ש רש"ויש להבין לפי מ
י שמירת הנותן "ל לפרש כן גם גבי מתנה שע"למה לא ניח, החצר למשתמרת

ויש לבאר שאם כל המעלה שנחשבת , ש"ש הרא"נחשבת למשתמרת וכמ
כ איך מועיל מתנה בצבי " א,י המקבל העומד בצידה"י הנותן כמו ע"משתמרת ע

 וכמו ,ג"במציאה אינו מועיל כהוהרי בעומד בצידו , שבור שרץ אחריו ואינו מגיעו
ג "וגם יקשה איך מועיל דעת אחרת גבי ר, ח"א ובקצוה" בביאור הגרושהקש

  .ג לא היה בצד חצירו ולא היה יכול לשומרה עבורם"והזקנים והרי ר
שהרי , ש לומר שתועיל שמירת הנותן"י מעיקר הדין ל" יתכן שלדעת רשעוד

 ומה יועיל , דעת לקנות לושום שאיןנ הוא מ"החסרון של אינה משתמרת לפי מש
ולכן הוצרך לפרש שמועיל מצד דעת , שהנותן שומרה אם אין למקבל כוונת קנין

  .נ"אחרת מקנה וכמש
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י שמירת הנותן "שבמתנה מהני משום שע, י"ש ההיפך מרש"והנה דעת הרא
ז "ובאינה משתמרת ועומד בצידה מועיל לא משום שעי, נחשבת למשתמרת
  .'מטעם יד קנה הלכך בעינן דומיא דיד בסמוכה לה'אלא , נחשבת למשתמרת

משום יד וכן פסק ויש להבין שהרי מבואר לעיל דחצר דגברא לא איתרבאי 
 וכן יש להבין למה לא תועיל עמידתו בצידה להחשיבה משתמרת ,ש"ף והרא"הרי

וגם יש להבין אם שמירת הנותן היא שמועילה איך , כמו שמועילה שמירת הנותן
  .ח" וכמו שהקשה קצוה, מועילה בצבי שבור שרץ אחריו ואינו מגיעוהיא

פ שיכול "כיון שאע, אינה מועילה מדין שמירהבמציאה ויש לבאר שעמידה בצידו 
 שלא זכה כל זמןלשמור שלא יברחו אבל אינו יכול לשמור שלא יקחוהו אחרים 

י שיזכה בו  אבל כד,פ שאם יזכה בו יוכל למנוע את האחרים מלגוזלו"ואע, בו
  . וזה אין בידו לפני שזכה,צריך שיהא שמור

 הן שהדבר לא יברח והן שאחרים לא ,כ במתנה שיש שמירה מצד הנותן"משא
ועדיין יש להבין , לכן ניחא למקבל שתהא חצרו שלוחו לקבל את המתנה, יקחוהו
, ג לא היה שם לשמור עבורם" והרי ר,ג וזקנים איך מהני מטעם דעת אחרת"גבי ר
ג עם של הזקנים ולא היה הפסק בין "כיון שהיתה תבואת ר'ש "הרא' ש בתוס"וכמ

ש שאינה "אין כוונת הראואולי  ,'רשותו לרשותם לא חשיב משתמרת לדעתם
י הזוכה ולמסקנא סגי בשמירת "משתמרת כלל אלא שצריך שתהא משתמרת ע

  .הנותן
שיהא סמוך לה ש שבעומד בצידה מהני מדין יד ולכן בעינן "ראהובמה שכתב 

לכאורה אינו מובן שהרי אמרינן לעיל דחצר דגברא משום שליחות איתרבאי ולכן 
שלעולם חצר דגברא משום ידו ' ר' מ בפתיחה לסי"וכתב הנתיה, לא מהני בקטן

ורק קטן שעמידתו כמאן דליתא דמי כיון שאין לו , כ איתרבאי כשעומד בצידה"ג
ציאה מגט ששם מהני גם בקטנה כיון ילפינן מ מהני דקטנהודוקא ב, מ"דעת ל

כ אמאי גבי גניבה לא יועיל מדין יד ולא יקשה "ויש להבין א. שלא צריך דעת
  .שאין שליח לדבר עבירה

ויש לבאר שהחילוק בין יד לשליח הוא אם נותן לשליח לעשות הכל בלא שיהיה 
ת או שמשתמש בחצר בתור יד אבל לעולם את כוונ, לו כוונת קנין באותה שעה

אבל לעולם , והחצר רק נחשבת כידא אריכתא שלו, הקנין הוא עושה באותה שעה
 ורק בגט התחדש שנעשית ידה גם בלא ,ולכן בקטן לא יועיל, כוונתו היא הקונה

ולכן לא נאמר בקטן החידוש הזה , וילפינן מציאה מגט אבל לא קטן מקטנה, כוונה
  .נעשית ידואבל כשיש כונה גם באיש , שנעשית ידו בלא כוונה

ל שזה היה בתחילת הסוגיא " א,כ מצינו שליח לדבר עבירה"וקושית הגמרא א
 אבל אחר שהתחדש בגט שגם משום ,שסבר שחצר התרבתה רק משום שליחות

אבל עם כוונה שפיר , פ שלא נלמד מגט שנעשית ידו בלא כוונה"אע, יד איתרבאי
  .ילפינן
צ להגיע לשני החילוקים "לק משליח לדבר עבירה ו"ז לכאורה שוב ל"ולפי
של {ולפי פירושו 'ד "שכתב בתו' א' א קנין חצר סי"מחנ' עיואמנם , דלעיל
ממונא מאיסורא גבי ממונא נמי ' נראה דמאי דמסיק בתר הכי ואמר דילפי} י"רש
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חצר משום יד איתרבאי וההיא דאם המצא תמצא נמי משום יד הוא ולא משום 
  ].'א לשינויי דלעיל דרבינא ורב סמאזה לא צריכנא השת' ולפי. שליחות

דנידון הגמרא אם חצר , ש הם שני ידים"ויד של הרא' ויתכן לומר שיד של הגמ
ש שכשעומד "ש הרא"ומ,  ומסקנא דיד דקטן אינו ידו ממילא,היא ידו דממילא

היינו שמחשיב אותה לידו כמו שמחשיב את המשתמרת , בצידה היא נחשבת ידו
 משום שמחשיבה כידו צריך שתהא דעתו לקנות בשעה אלא שאם קונה, לשלוחו

  . שנכנסת לחצר כדין ידו
***  

  
מובאות שתי דעות אם דוקא בתוך שדהו  'ר' ע סי"בשו. והוא שעומד בצד שדהו

 שגם חוצה לה פ"אענתיבות שמה שצריך דוקא בתוכה ' ועי, או גם מחוצה לה
צריך גם שיכול לשומרו וכתב ש,  שדבוקה לוכדי שיהיה דומיא דיד, יכול לשמור

  .ה דומיא דידו"כ שוב ל"שאל
ה כתב שכשקונה מטעם יד לא צריך שיהא "ק כ"ג ס"רמ' סיאמנם הפרישה ב

פ שאינו עומד בתוכם כיון שיש "ש לענין כליו שקונים בסימטא אע"עי. משתמר
  .להם מחיצות חשיבי משומרים

  
בסוף שכוח  בשדה שכוח מעיקרו הוי שכחה זכור ול,אלא לאו הכי קאמר

יש ,  וזכתה ליה, מאי טעמא דכיון דקאי גבה הויא ליה חצרו,אין שכחה

י "ולרש, והרי חצרו היא גם כשאינו עומד בה, ל חצרו"להבין לשון הגמרא הו
  . כידוהל הויא ל"ש הול"ולרא, ל הויא לה חצרו המשתמרת"הול

רי וה [,י שסתם שדה אינה משתמרת וסתם חצר משתמרת"ויש לבאר לדעת רש
 שלא מיירי אלא פ"ח שאמר חצרו קונה לו שלא מדעתו אמר בסתמא אע"ריב

חצרו ] שדה זו שכרגיל אינה משתמרת[יה ולכן שפיר אמר הויא ל, ]במשתמרת
 .ח"ז בתו"ר כעי"שו, ]שסתמא דמילתא היא משתמרת[
  
לא הוי , ב"משמע שבלא שישכחנו גם בעה. אם חזר ושכחוה לא "י ד"רש

. משמע שסגי בשכחת הפועלים, ה אבל"ה אלא ובד"ש בד" ממלכאורהו, שכחה
כ שבעיר אינה שכחה "ד שיש גזה"י בתחילה הוא למאי דס"ש רש"ויתכן שמ
אבל , מ היכן הוא"כ מאי נפ"ב שאל"כ שתלוי בשכחת הבעה" ואז ע,אלא בשדה

זה שייך רק , ב מועילה לענין שתחשב חצר המשתמרת"למאי דמסיק שזכירת בעה
ה "ה מ"ש בפאה פ"בפירוש הר' ועי, מ אם זוכר או לא" אין נפבשדה אבל בעיר

  ].ן שסובר שלעולם צריך שישכחו שניהם"ודלא כר[, ב"דלא בעינן שכחת בעה
העומר 'ו "ה ה"ב וגם הפועלים מובא בירושלמי פ"ומה שצריך שישכחוהו גם בעה

 שכחו ,ב אינה שכחה דכתיב קצירך ושכחת"ששכחוהו פועלים ולא שכחו בעה
ש בן יהודא " ר,ה ולא שכחו פועלים אינה שכחה דכתיב כי תקצור ושכחת"בע

ששכחוהו פועלין ' חמרין שהן עוברין בדרך וראו עומר א' ש אפי"אומר משום ר
ש "והובאו דבריו בר', ה אינו שכחה עד שישכחוהו כל אדם"ולא שכחהו בע
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כחו בעל העומר ששכחוהו פועלים ולא ש'ע "ה ממת"ם בפ"פ הרמב"וכ', משנה ז
שכחוהו אלו ואלו והיו שם , שכחו בעל השדה ולא שכחוהו פועלים, השדה

   .'אינה שכחה עד שישכחוהו כל אדם, אחרים עוברין ורואין אותן בעת ששכחוהו
היה עומד בעיר ואומר יודע אני שהפועלין שכיחין עומרין 'עוד כתב הירושלמי 

ואמר יודע אני שהפועלין  היה עומד בשדה ,במקום פלוני ושכחוהו אינו שכחה
 שנאמר בשדה ושכחת ולא בעיר ,שכיחין עומרין במקום פלוני הרי זו שכחה

כ היא שבעיר "ש שם שסובר כסברת המקשן בגמרא דידן דגזה"בר' עי', ושכחת
  .ה שכחה ובשדה הוי שכחה"ל
  
עומר שיש לי , י"ה נוסח הכת" וכ,י שלפנינו השתבש"ה עומר לשון רש"י ד"רש

 .פועלים שכחוהו :נחתיו שם מדעתי וסמכתי על הפועלים שיביאוהושה. בשדה
איני רוצה שיהא שכחה ואפילו אם .  לא יהא שכחה:שמא פועלים שכחוהו

 :אם חזר ושכחו .יכול לא יהא שכחה: אשכח אני
דליתיה גביה  :משנכנס לעיר אפילו זכור ולבסוף שכח הוי שכחה. אבל בעיר

 יכול לא יהא שכחה תלמוד לומר בשדה ,יהלתלמוד והכי קא נסיב ליה ,'כו
  .' וכוושכחת בעודך

  
ן "ז כתב הרמב"וכעי, פירוש זכור בשעה שהשכחה מתחלת זכור ה"ד' תוס
ן שבשכחת הפועלים יצא מרשותו ועדיין לא נעשה מממון עניים ולכן שייך "והר

  .אם יצא מרשותו למי הוא שייך בינתיים,  אינו מובןלכאורה ו,שתהא בו זכיה
 ,ע"אוש שאמנם זה שלו לכנו ברשותו של גזילה ואבדה לפני י זה כעין איאוליו

ה כאן במצב זה "וה, אבל אינו ברשותו שאינו יכול להקדישו ושייך בו ייאוש
' ועי. זכיהשכבר שכחוהו הפועלים נחשב כמו שיצאו מרשותו ולכן שייך בו גם 

 . ע"ה ממת"אבי עזרי פ
, כ הפועלים תקנה לו שדהו"שכח קודם ואחב "כ גם אם בעה"ן הקשה שא"והר

  .ותירץ שכיון ששכח הרי לא מתכוון לקנות ולא תקנה לו שדהו
צ כוונה "של' לתוסן "הר' יקשה קואבל עדיין . וזה לשיטתו לעיל שצריך כוונה

שכוח מעיקרו אין הכוונה שהוא שכח לפני ' ויתכן שלתוס, כשעומד בצידה
התחילה ונגמרה הפועלים כששכחו ו ,ע בפועלים" אלא שתלה א,הפועלים

 .השכחה באותה שעה
  
ובדעת . והכא דדריש שכחת העיר יעמיד בשכוח מעיקרא דילמא ה"ד' תוס
כ במה שונה עיר "שאל, כ בעיר לעולם אינו שכחה" שעם שיף"הרמ' י עי"רש

 אמנם ,ולא מסתבר לומר שבשדה גם זכור ולבסוף שכוח יהיה שכחה [,משדה
 ].ח"תו' ועי', תוסכ הגליון בדעת "כ
  
י פרק קמא דקידושין שהיה ירא פן יסמכו עליו בני "פרש עישור ה"ד' תוס

 דחזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר ,ביתו שעישר ויאכלו טבל
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את הכל וגם את יאכלו יש לחשוש שבקדושין הקשו שעדיין '  תוס,שאינו מתוקן
  . לו את כולה ותירצו שהיה הרבה תבואה שודאי לא יאכ,תרומהה
ה טבל תשהרויח שלא יעברו על כל כזית מהתבואה שהיבקדושין ט "מהרי' ועי

י "פנ' ועי, ש"רשה כ"וכ, שהיא אחד ממאה מהכרי ת מעשראלא רק על התרומ
טבל קל יותר מתרומה ועדיף שיאכל הרבה טבל מקצת איסור ש' שדעת תוס

  .]טבל חמור מתרומהאם איסור שדן בזה ט "דרוש יפרשת דרכים ' ועי [,תרומה
תרומה איסור כ לא עברו על "אהתבואה כל את  שאם בני ביתו יאכלו כתבא "ורע

 שהרי אמר מה שאני עתיד להפריש , שהרי בטלו כל מעשיו,טבלאיסור אלא על 
ואם לא יאכלו הכל הרי לא עברו  [,שוב לא יבוא לידי הפרשההכל וכיון שנאכל 
  .]כלל על איסור

 ממילא חל ,הראוי למעשרחוץ משיעור  שאכלו הכל בשעהשולכאורה יש לדון 
ורק לא [ שהרי התברר שכאן נמצא המעשר ,עליו באותה שעה שם מעשר

ואם ימשיכו לאכול נמצא , ]עשר ראשון והיכן המעשר עניהתברר היכן המ
  .תרומת מעשרשאכלו 

גם בזה , ועוד למה נתנם לרבי יהושע ולרבי עקיבא יקרא להם שם ולא יותר 
 ועכשיו ,מ"ש לדון שאם לא יתנם לרבי יהושע ישאר אחד מעשרה שטבול לתרוי

שיעור לא יעברו אלא על אחד ממאה שהוא מ "י והפריש מהם תרו"שנתנם לר
  .מ"תרוה

 ,קריאת שםהיתה י בקדושין שבכלל דבריו גם "פנ'  עי.ועוד דאין זה קריאת שם

  .ונתנם מיד כדי שלא יעבור בבל תאחר
קריאת שם דלא אמר עשרה יהא מעשר אלא אמר מעשר ועוד דאין זה  

יש , ת דשנת הביעור היתה וכבר הפרישם" ופר,ראשון יהא נתון ליהושע
 אבל הרי ,ג יהא נתון ולא קרא שם כיון שכבר הפריש"להבין תינח מה שאמר ר

והיכן ', א בן עזריה"עמד רבי יהושע ואמר תרומת מעשר שבו נתון לר'כתוב גם 
ת לא "אלא שלר, שבכלל דבריו היתה גם קריאת שםכ " אלא ע,םהיתה קריאת ש

י שעיקר " אבל לרש,בא לומר שהפריש אלא עיקר מה שבא לומר לענין ביעור
  .כ עיקר חסר מהספר" א,מה שעשה היה ההפרשה

ל דתרומה גדולה טרם שנסע הפרישה ונתנה לפי שקלה היתה להפריש "וי
ג היה עובר על "יש להבין וכי ר ,דחטה אחת פוטרת את הכרי וניטלת באומד

שכיון שחיטה אחת ויתכן  ,דברי קבלה שנתנו שיעור אחד מארבעים או מחמישים
פוטרת לכן ניטלת באומד לאפוקי מעשר שאם מיעט בו פירותיו מקולקלין ואם 

   .ריבה מעשרותיו מקולקלין
ל משום דחטה אחת פוטרת כל הכרי מדאורייתא "וי'ש כתב "הרא' אמנם תוס

אי , א הפרישה קודם שיצא מביתו ונתנה לכהן כדי לצאת ידי איסור דאורייתאשמ
נמי משום דתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה ולא בעי מדידה היה נקל לו 

 .משמע שהם שני תירוצים, להפרישה קודם שיצא
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 ב" עא"דף י
' ק כדאמרי"מקומות היו הכהנים שומרים בבהמ' ל בג"וי נתון ה" ד'תוס

אבל [, תמיד ואותן מגיפי דלתות היו נוטלין שכרן מלחם הפנים' מסבריש 
בסוכה אמרינן שמשמר הנכנס ו, ]בשאר מקומות היו הלוים מגיפים את הדלתות
 משמע שהיו מתחלקים לכל המשמר ,נוטל שתי חלות יתירות בשכר הגפת דלתות

 מ בערכין כתב"ושיט, ולא דוקא לכהנים שהיו שומרים בשלשה מקומות אלו
 וכן ,'דהכהנים היו מגיפין דלתות ההיכל במקום שהלוים לא היו יכולים לילך וכו'

מקומות '  כדתנן במסכת תמיד בג,במקומות שהיו הכהנים שומרים שם היו שוערים
  .'הכהנים שומרים

שאותן שלשה מקומות הם שערי העזרה שהם מחנה ' ט' ד סי"ת הרי"שו' ועי
  .ר הבית שהוא מחנה לויהשכינה והלוים היו שומרים בשערי ה

  
'  כתבו תוס.ל דשאלה או שכירות אינה נקנית בחליפין"וי מקומו ה"ד' תוס

שגם למאי דמסיק ] ז"מ' ג סי"ח[ ת הלויבי' ועי, נ שאינה ממון"בערכין דהוי כטוה
נ נקנית "במה שנוקט שטוה. שאלה גרעה ואינה נקנית, נ נקנית בחליפין"דטוה

מהאי 'ה ולא היא "י ד"רש' עי ,קנא נדחו דברי רבאובמה שנוקט שלמס, בחליפין
דכי לא היה להן סודר לאו ראיה היא למילף מינה דאין טובת הנאה נקנית 

נ נקנית "מ שכוונתו שאמנם יתכן שלפי האמת אין טוה"כתב שיטו', בחליפין
  .ראיה בחליפין אבל מכאן אין

  
וכח בירושלמי ג כדמ"ת והלא התבואה היתה בביתו של ר"וא וכי ה" ד'תוס

 ויש לומר דלגבי , וביתו של רבן גמליאל היה משתמר,דמעשרות' פרק ג
לכאורה ,  שלא היה הפסק בין תבואתו לתבואתן,זקנים לא היה משתמר

 ,ג"ר אבל לא היה משתמר מבני ביתו של ר"כוונתם שאמנם היה משתמר מבני רה
מה מועיל מה כ "ויש להבין א, שהם לא יודעים שאין תבואה זו כולה שלהם

והרי , י הנותן"ש שלכן נחשבת כמשתמרת ע"ש הרא" לפי מ,שדעת אחרת מקנה
  . ואיך ישמור מפני בני ביתואןנותן אינו נמצא כג שהוא ה"ר

י שכשדעת "ש מטעם שמירת הנותן אלא כרש"לא מפרשים כרא' ויתכן שתוס
ובהמשך ' ש כאן פירש כתוס"הרא' אמנם תוס, אחרת מקנה נוחה מתנה זו ליקנות

אבל מתנה דדעת אחרת מקנה לא בעינן עומד בצד חצרו דאדם תולה 'הסוגיא כתב 
דעתו בדעת הנותן לאיזה מקום שישים אותו דבר הנותן לו דעתו לקבלו ולזכות בו 

ואולי אין כוונתו שאינו קונה אלא אם הנותן ', ושמירת הנותן חשוב עליו כשמירתו
דרך כלל שבמה שיהיה מרוצה ניחא ו עומד כאן ושומר בפועל אלא שסומך עלי

  . גם אם מונח במקום שאינו משתמר כלל,גם לו
ב ששמירת הנותן אין הכונה שצריך שהנותן ישמור "סק' ר' ח בסי"קצוה' ועי

במתנה מועיל גם באינה  ',]פ"ר' בשם תוס[מ "ש בשיט" אלא כמ,בפועל
משתמרת דלעולם היא , משתמרת משום דמתנה אינה משתמרת כמשתמרת דמיא

כיון דדעת אחרת מקנה אותו הרי אין שום , למקבל אף כי החצר אינה משתמרת
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נמצא , אדם יכול לקנות בו כי אם מדעת המקנה והרי נותנה ומקנה אותה למקבל
אף כי אינה משתמרת משאר בני אדם מה בכך מכל , שהמתנה משתמרת למקבל
ל יכולים ליטול אלא אם משמע שאינו תלוי אם בפוע, 'מקום אין יכולין לזכות בה
ואולי גם סמכא דעתם שאם יאכלו בני הבית את , יש להם רשות לזכות בזה

  .ג את תמורתו"המעשר יתן להם ר
  
 מוקי לה ,ואם תאמר שלהי השואל גבי הזבל של בעל הבית וכי ה" ד'תוס

 והשתא ,חנינא' בגמרא בתורי דאתו מעלמא ובחצר דמשכיר וכרבי יוסי בר
 , ואם כן הזבל משתמר לדעת השוכר בחצר,תמש בחצרוהלא השוכר מש

 ויש לומר שגם משכיר ביתו ,ואיך יזכה המשכיר בזבל תורי דאתו מעלמא
יש להבין איך מיירי אם המשכיר , פתוח לאותו חצר ומקרי עומד בצד שדהו

ח שחצירו של אדם "כ למה הוצרכנו לריב"א, יודע שיש זבל ושומרו מפני אחרים
 ואם מיירי שאינו , וחצר המשתמרתעתו והרי יש כאן דעת גמורהקונה לו שלא מד

והרי המעליותא , איך מקרי עומד בצד שדהו, יודע מהזבל אלא שביתו פתוח לחצר
ז היא משתמרת על ידו ואם אינו יודע "י משום שעי"של עומד בצד שדהו פרש

  .מהזבל היאך היא משתמרת על ידו
ז "י שעי"של עומד בצד שדהו לא כרש מפרשים את המעליותא 'ויש לבאר שתוס

 ולזה מהני גם אם ,ז היא יכולה להועיל מדין יד"ש שעי"היא נשמרת אלא כרא
ז היא סמוכה לו דומיא " שעיכל שביתו פתוח לחצר, שבא זבל לחצראינו יודע 

  .]ח"ע אם גם לזה בעינן לריב"אמנם יל[, דיד
מן אלא סגי ביוצא עוד יש לבאר שמשתמרת אינו דוקא שעומד ושומר כל הז

 ואין לחוש ,כ נחשבת החצר למשתמרת"ונכנס ולכן יתכן שאינו יודע מהזבל ואעפ
  ].ה היא משתמרת"ר בלא"ומבני רה[שמא השוכר יקח את הזבל בלא רשות 

  
גדר קנין אגב אפשר לפרש שהמטלטלין . מטלטלי אגב מקרקעי הקנה להם

קרקע ואינם טלטלין נטפלין לשהמאו  ,נטפלין לקרקע וממילא נקנים בקנין הקרקע
לענין דין בברכות נידון באחרונים וכעין חקירה זו יש  [,צריכים כלל מעשה קנין
  .]עיקר פוטר את הטפל

הרי הקרקע  ש, השנייש להוכיח כצדאגב קרקע כהונה מועיל לתת מתנות וממה ש
פ שכאן אינו מקנה אלא "ואע [,כאן נקנתה בכסף ואת המתנות אסור למכור בכסף

וכן יש , ]מ גם את זה אסור למכור לכהן או ללוי"מ, נ שיש לו בהם"את טוה
שנשאר דין משמע  ,שמהני גם שדה במכר ומטלטלין במתנהי "ש רש"לדייק ממ

  .פ שנתן דמים על הקרקע ולא נאמר שנחשב הכל כמכר"מתנה על המטלטלין אע
ש " מל על פי"וא, איך יתכן שדבר יקנה בלא מעשה קנין יש להביןאמנם 

האחרונים שעיקר קנין הוא הגמירות דעת אלא שצריך מעשה כדי שיהיה את 
וממילא באגב אמרינן , ]א"חזו' עי, ולכן יש דברים שנקנים באמירה[ד הזה "הגמ
ד גם "ד למוכרה ממילא יש לו גמ"י שעשה מעשה קנין בקרקע ונהיה לו גמ"שע

ם אגב מועיל משום שדן אז "סקד "מ' דברי יחזקאל סי' עי. לגבי המטלטלין



                דברים                            פרק   שנים   אוחזין        הרהורי                                                   
  

קלה

י הקרקע קונה את "או שע, שנעשו המטלטלין כחלק מהקרקע ונקנים בקניניה
ד התם "כמדומה כוונתו למאי דס[, ד בכליו של מקנה"וכעין סודר למ, המטלטלין

  ].ז שייך"דלמאי דמסיק דבההיא הנאה גמר ומקנה ליה כמדומה שאי
 נקנה בקנין הקרקע או  שדן אםת שמואלבספר זכרון אש תמיד בשם הברכ' ועי

א שתולה במחלוקת "ג ממכירה הי"ז פ"אבהא' ועי, שנקנה בלא מעשה קנין
  .ד אם המטלטלין נעשים טפלין לקרקע או רק למעשה הקנין"ם והראב"הרמב

  
או אפילו קרקע , משנתן הכסף בשביל הקרקע והמטלטלין ה מטלטלי"י ד"רש

לשון , רקע בלא משיכהבמכר ומטלטלין במתנה נקנין המטלטלין בקנין הק
ז אם קנה את הקרקע בכסף "י משמע שקנין הקרקע קונה את המטלטלין ולפי"רש

כ איך נחשב שהיה קרקע במכר ומטלטלין " ויש להבין א,נקנו גם המטלטלין בכסף
ויש לבאר שהכוונה שתחילת הקנין היתה שהכסף , במתנה והרי בפועל נקנו בכסף

אלא שכיון  ,טלטלין שאותם נותן במתנהניתן רק עבור הקרקע ולא עבור המ
פ שלא ניתן "ם אגב הקרקע הועיל הכסף לקנותם עם הקרקע אעה אותשהקנ
  .עבורם
גם  ,אינה ממון לקנות על גבי קרקע בקנין שהקרקע נקנה בוה אינה "י ד"רש

ולא שאינם צריכים קנין או , המטלטלין נקנים בקנין הקרקעמכאן משמע ש
  . שלהםשהקרקע הוא המעשה קנין

  

ש שאמנם נוח יותר " כתב הרא,וכי לא היה להם סודר לקנות ממנו בחליפין
אבל השאלה למה הוצרך להשכיר את המקום והרי יכל , לתת פרוטה מאשר סודר
שהשאלה למה הוצרכו למעות ולא ' י ותוס"ודלא כרש, להקנות רק את המתנות

 .הקנה להם בחליפין
  

זה ' ז כתב שלתוס"מ' בית הלוי סי. יןנ אינה ממון לקנות ממנו בחליפ"טוה
אבל שאר קנינים , וכן בשאלה ושכירות, נ"חסרון בחליפין שאינן נתפסים בטוה
י שכתב שהפקיר לגבם את "אבל מרש, מועילים כמו שמועיל כסף בשכירות

נ "ורק מוותר לאותו כהן על הטוה, נ"נ מבואר ששום קנין לא מועיל בטוה"הטוה
  .בחצרו את המתנות כקניית הפקרוממילא קונה בידו או 

  
דליכא , אינה חשובה ממון דתהא נקנית בחליפין ]נ"טוה [ה אינה"י ד"רש

למימר כי קנה ליה רבן גמליאל להאי סודר אקנייה חליפין דידיה בכל מקום 
 אין ,דכיון דאין לו בהן אלא טובת הנאה שבידו לתתו לכל מי שירצה, שהן

אינה  קרקעאגב הכא נמי גבי קנין ,  חליפיןזו חשובה ממון לחול על זו קנין
אלא אפקורי בעלמא , ממון לקנות על גבי קרקע בקנין שהקרקע נקנה בו

, כשאר הפקר, וכי אוגר להו מקום קנתה לו חצרו בתורת חצר, אפקר גבייהו
נ ואותה אינו יכול להקנות בחליפין " שלישראל אין בתרומה אלא טוהלבאר יש

אלא שיכול לתת רשות ללוי ליטול את , א בקנין אחר שגם לויתכןולא באגב 
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וכיון שזוכה במתנות עצמם שייך המתנות והלוי קונה אותם במשיכה או בחצר 
ז גם אם הישראל ירצה להקנות לישראל חבירו את "ולפי, שיתפס בהם קנין

גם אם הישראל יכניסם לחצירו או נ שיש לו במתנות לא יועיל בזה "הטוה
 אבל ,יכול לקנותם במשיכה או בחצר שקונה את גוף המתנות ורק הכהן ,ימשכם

  .נ" והוא אין לו אלא טוה,לא בחליפין ואגב שזה קנין שבא מצד המקנה
  
נ "ל דשאלה ושכירות אינה נקנית בחליפין כמו שטוה"וי מקומו ה"ד' תוס 

י כיון שמצינו ששכירות נקנית בכסף "אבל לרש', וזה ניחא לתוס. אינן נקנים בו
, ולמה לא יועיל בה חליפין] נ"שלא מועיל בה שום קנין וכמש[נ "י אינה כטוההר

ומה שלא השאיל ,  משכיר הרי שוב צריך שיתנו מעותהיהל שאם "ותירץ הביה
 .י לא מועיל בשאלה" יתכן שלדעת רש,י חליפין"להם ע

  
ה מסתפק אם מי "ער' ח סי"בקצוה. אלא אפקורי בעלמא אפקר גבייהוי "רש

,  בקנין אגבליהקע של הפקר יכול לקנות מטלטלין של הפקר הצבורין עשקנה קר
 .י כאן שאינו יכול"ומוכיח מרש

 אם יכול לקנות מטלטלי של הפקר זה רק אפילול ש"דברי יחזקאל הנ' ועי
ש "אבל בקנין כסף שהמוכר הוא המקנה הרי ל, כשעושה קנין מצד הקונה כחזקה

 אם היו קרקע לא היה יכול אפילורי שה, שיקנה גם את המטלטלין של ההפקר
 .'י מפונביז"יז כתב בשיעורי הגר"וכעי, להקנותם כיון שאינם שלו

  
ג "קפ' ר סי"בשיעורי הגרש' עי. טובת הנאה אינה ממון לקנות ממנו בחליפין

ח הנדון אם "ולמקו, נ שיש לו היא זכות ממונית" הנדון אם הטוהת אריהשלשאג
. י הזכות נתינה שיש לו בהם"ות שנחשבים ממונו ענחשב שיש לו בעלות על הפיר

  . י"קה' ועי, ]מ אם מהני הפקר"ונפ[
 

 ואמר עולא ,רב שימי לרב אשי הרי גט דדעת אחרת מקנה אותה ליה אמר
פ תיקשי שהרי סתם ביתה "ן שבלאו ר"והקשה הרמב. והוא שעומדת בצד ביתה

 .ש"רא' תוס' ועי, צידו ואמאי בעינן עומדת ב,מ" הה"ד' תוסש "הוא משתמר וכמ
  
מתחילת דבריו משמע שידעינן שיש לחצרה דין שליח מהא . ה אלא"י ד"רש

' ועי. א הכי וכשיטתו לעיל"ד משמע שגם בלא קרא הו"ומסו, דאיתרבאי מידה
שאחר שיש ריבוי [' י והוא לשיטת תוס"א שתחילת דבריו אינם מפירש"מהרש

  ].יש להבין מה ענין זה לזהו, שיש לה דין יד מסתבר שלא גרעה משלוחה
  
, אלא אמר רב אשי לא תתלי טעמא משום דאיתה בעל כרחה ה אלא"י ד"רש

 דכיון דמידה אתרבאי ,אלא גבי מתנה היינו טעמא דלא בעינן עומד אצלה
מבואר שמסברא לא היינו יודעים שחצר , לא גרעה משלוחה להיטיב לה

ן יד כשזה לחובתה אמרינן מועילה מדין שליח אלא אחר שמצינו שמועילה מדי
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  .מסברא שמועילה גם מדין שליח כשזה לזכותה
, ואפילו אין עומדת בצדו, ואילו שלוחה שקיבל לה מתנה מי לא קני לה

הלכך גבי מתנה דזכות הוא לה אנן סהדי דניחא לה , חצרה נמי לא שנא
דחוב הוא לה לא ניחא לה , אבל גבי גט, וקנייא לה כשליח, שתהא שלוחה

וידה קניא גבי גט , הלכך כי עומדת בצדה על כרחה ידה היא, א שלוחהשתה
 ולא שלוחה הוא, ]כיון שאינה סמוכה לה [ואי לא לאו ידה הוא, על כרחה

  , ]כיון שהוא לחובתה[
 אבל ,במתנה מדין שליחעד כאן התבאר למה לא מהני בגט מדין שליח ולמה מהני 

מה בין מתנה התבאר לא גם  ו, זכותלא התבאר מה בין מציאה למתנה והרי שניהם
  .פ"ר' תוס' ועי, גט והרי בשניהם יש דעת אחרת מקנהל

ואף על גב דתרוייהו דעת אחרת מקנה , טעמא דיש חילוק בין גט למתנה
אף על גב דאתרבאי משום יד כדאמרן לעיל לא , משום דהך חצר, אותן

ן חצר  דאי נמי לא אתרבאי מונתן בידה הוי נפקא ל,גרעה משליחות
כלומר שלענין שליחות כלל לא בעינן לימוד ומסברא ידעינן זאת [, משליחות

דלתנהו , וכי אצטריך לרבויי משום יד משום קטן וקטנה] י לעיל"ש רש"וכמ
 אם של גט זה לא ,מייריוקטנה יש להבין באיזה קטן [, בתורת שליחות אצטריך

ולמה לא , רי נחלקו לעיל ולענין מציאה ה, וגם גניבה לא שייכת בו,שייך בקטן
וכל היכא דאיתיה לשליחות איתיה  ,]כ"אמר דאיצטריך לענין גט דאיתיה בע

  .] מה כוונתו בזהע"יל[, לדין חצר

כלומר אין אדם יכול לעשות שליח ', הלכך גבי גט דחוב הוא לה אין חבין כו
וחצרו נמי לאו בתורת שליחות מצית לאתויי , לחוב אדם שלא מדעתו

ומה ידה , בגט לא תרבייה אלא משום יד, הלכך, לא מדעתהדתתגרש ש
גבי מתנה דזכות הוא לו זכין לו לאדם , דסמוכה לה אף חצירה בסמוכה לה

כי , הלכך, דאנן סהדי דניחא ליה שתהא שלוחו, שלא בפניו ושלא מדעתו
דליכא לדמויי לידה דאינה סמוכה לה תיפוק לה זכייתה , ליתיה בצד חצרו

 היכי דשלוחו זוכה לו שלא בפניו חצרו נמי זוכה לו שלא כי, משליחותה
דלא נפקא זכייתה משום יד ליכא , ומיהו גבי מציאה כי ליתיה גבה, בפניו

אבל חצר , דגבי שליחות איכא דעת השולח או דעת שליח, לרבויי משליחות
י חצר "שהרי אין דעתו לקנות ע[ליכא לא דעת שולח ] שאינה משתמרת[

הלכך בעינן דעת , ]שהרי אין לחצר דעת [ולא דעת שליח ]שאינה משתמרת
א שהתערבו כאן "מהרש' ועי, י שלפנינו"עד כאן לשון רש, אחרת מקנה אותו

  .שני פירושים
אלא אמר רב אשי לא תשני הכי אלא היינו טעמא דגבי גט  י הלשון"ובכת

בעינן בצד ביתה ומציאה היכא דאינה משתמרת בעינן שתהא עומדת בצד 
, רה וגבי מתנה דדעת אחרת מקנה לא בעינן שתהא עומדת בצד חצירהחצי

הילכך מה ידה , משום דהאי חצר איתרבאי משום יד כדאמרינן לעיל
סמוכה לה  בשאינההלכך גבי מציאה , בסמוכה לה אף חצירה בסמוכה לה

, ר חנינא"יוסי ב' ומציאה בחצר המשתמרת קני כר, בעינן חצר המשתמרת
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דלא , רת אי עומדת בחצירה קניא ליה ואי לא לא קניאוחצר שאינה משתמ
  .דמיא לידה

וגבי מתנה היינו טעמא דלא בעי עומדת אצלה כיון דמידה איתרבי לא גרעה 
משליחות להיטיב לה אלו שלוחה שקיבל לה מתנה מי לא קני ואפילו אין 

  .חצירה נמי לא שנא, עומדת אצלו
ניחא לה שתהא שלוחה וקניא אנן סהדי דלה הילכך גבי מתנה דזכות הוא 

 אבל גבי גט דחוב הוא לה לא ניחא דתהוי שלוחה הילכך כי ,לה כשליח
 ואי לא לאו ידה ,עומדת בצידה על כרחה ידה הוא וידה קניא גט על כרחה

  הוא ולאו שלוחה היא
 וחצר , דדומיא דידה דסמוכה לה היא,לגבי מציאה אי חצר המשתמרת קני

 אלא אם כן היתה בצידה ,לאו דומיא דידה הואשאינה משתמרת לא קניא ד
 ולגבי מתנה דדעת אחרת מקנה לו וזכות הוא לו אפילו אינה ,וסמוכה לה

 .עומדת בצד שדהו דזכין לאדם שלא בפניו
  

 א" עב"דף י
ולפי מה שאמר לעיל רק חצר . חצר איתרבאי משום יד ולא גרעה משליחות

שחצר שעומד בצידה קונה מדין ש כתב " אמנם הרא,דאיתתא איתרבאי משום יד
   .ח"פ'  ועי,משמע גם חצר דגברא,  ולכן לא בעינן שתהיה משתמרת,יד
ן שחצר המשתמרת מועילה במציאה מדין יד שהרי "ש הר" הקשה על מא"ורע

. ן דחצירו זוכה לו המציאה משום ידו"כ היאך כתב הר"ואלא ילפינן קטן מקטנה 
חשובה לא מקרי חצר ידו ולא ילפינן ואולי יש לחלק דבקטן דאין שמירתו '

ע הא בגדול הוי "מ קשה דבגניבה דפרכינן דבחצירו אין שליח לד" ואך מ,מקטנה
 .'ר' בפתיחה לסימ "הנתי' ועי ',חצירו כמו ידו

 
דלא נפקא זכייתה משום יד , גבי מציאה כי ליתיה גבה, ומיהוה גבי "י ד"רש

, ת השולח או דעת שליחדגבי שליחות איכא דע, ליכא לרבויי משליחות
יש  , מקנהעת אחרתדעת שליח הלכך בעינן דליכא דעת שולח ולא אבל חצר 

ובחצר , לבאר שכדי שיהיה קנין צריך שיהיה מעשה קנין וגם דעת וכוונה לקנות
 ויש דעת האדם שיש לו ,י החצר שנחשבת שלוחו"המשתמרת יש מעשה קנין ע
  . יש כאן קנין שלם נמצא,י החצר"כוונה ודעת ורצון לקנות ע

 אבל אין לו כוונה ,פ שגם היא נחשבת כשלוחו"אע ,אבל בחצר שאינה משתמרת
יצא אלא  , שהרי יודע שאין מה שנכנס בתוכה עתיד להשאר שם,לקנות על ידה

דהיינו החצר לקנות במה שנכנס אין דעת שליח וכן  ,מעצמו או יקחוהו אחרים
שאז מועיל גם בלא עת אחרת מקנה ולכן צריך ד, שהרי אין לחצר דעתלתוכה 

  .'זוכה מדאובדעת אחרת מקנה וכמו שמועיל בקטן ש ,דעתו ובלא דעת השליח
והנה דיבור זה וגם החלק ', הלכך בעינן חצר משתמרת'ל שיש לגרוס "מהרש' ועי

פ שהוא הוספה של "ר' תוס'  ועי,י"אינו בכתבדיבור הקודם י "השני של רש
 שהרי בגמרא לא התבאר אלא ,בתחילהשכתב י שהגיה והוסיף על מה "רש
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החילוק בין גט למתנה אבל לא החילוק בין מתנה למציאה כיון ששניהם זכות היא 
י בפירושו והוסיף "הגיה רשז "וע, מציאה צריךצ משתמרת ול"לו למה למתנה ל

אמנם הקשה שהעיקר חסר מהספר שלא , שאין דעת השולחשהטעם כיון  לבאר
  .ילוק הזהפירשה הגמרא את הח

 ולעולם חצר שאינה ,מתנה למציאה רבינו פרץ כתב שלעולם אין חילוק בין' ותוס
אלא  ,דלא דמיא לשליח ששומר לשולחו ,משתמרת אינה מועילה מדין שליח

ממילא גם חצר שאינה בלא רשות הנותן שבמתנה כיון שאין מי שיוכל לקחת 
את החצר חשיבה ש כתב ששמירת הנותן מ"והרא, משתמרת נחשבת כמשתמרת

 וכבר  אך אינו מוכרח,קצת משמע שצריך שישמור הנותן בפועל [,למשתמרת
  . ]התבאר לעיל
 שהרי אין הנותן שומר את החפץ ש לדמות הפקר למתנה" ללכאורהולדעות אלו 
 , עצמו מובא לקמן שיש לדחוק ולדמות הפקר למתנהפ"ר' תוס וב,אחר שהפקירו

 .ר"שיעורי הגריי'  ועי,דוקא מתנהומיירי ה ג ואפקרי"אמנם שוב חזר וכתב של
חצר אבל , ן פירש שחצר המשתמרת מועילה מדין ידו דכיד אריכתא היא"והר
שאין כיון , במציאהאינה מועילה  ולכן ,אינה משתמרת מועילה רק מדין שלוחוש

' ועי.  מציאה לחברו לא קונה בלא מיגוהוכמו שמגבי, כאן שלוחו של בעל הממון
' ועי, ה שהרי התבאר לעיל שחצר דגברא משום שליחות איתרבאיא שהקש"רע

 .'ר' גם בנתיבות בפתיחה לסי
  

י שהפקירו לכל "ופירש, בעי רבא זרק ארנקי מפתח זה ויצא מפתח אחר מהו
' ועי, כ מאי מייתי ממתנה ששם יש דעת אחרת מקנה"א' והקשו תוס. הקודם
ש שלא "עי, ת אחרת מקנהא שכיון שהפקירו מדעתו לכל הקודם הוי כדע"רשב
 .בזה ליה ניחא
לא מועיל רץ אחריו ואין מגיעו הוא בהפקר י שמה ש"ל בדעת רש" אלכאורהו

 כיון שאין דעתו לקנות  שאז אין כוונת קנין,משום שמיירי בחצר שאינה משתמרת
שרץ אחריהן  וכ, אלא שאם עומד בצידה ומשמרה יש כוונת קנין,י חצר כזאת"ע
ע הרי יש לו כוונת "אבל בחצר המשתמרת מצ,  אין כוונת קניןאינו מגיען שובו

והשאלה ,  אם כעת במקרה אינו משתמראפילוקניין בסתמא לכל מה שיכנס לחצר 
 מצבי ,שאין בזה חסרון זה ראיהז מייתי שפיר " ועאויר שאין סופו לנוחרק מצד 

' ועי[, וחפ שסבר שנחשב כאויר שאין סופו לנ"שניתן במתנה שחצירו קונה לו אע
 ].ם"ז בדעת הרמב"ט סברא כעי"עדף א בגיטין "ברע

  
ואפקריה ואמר כל 'י "כן היא הגירסא בחלק מכתה ,ג ואפקריה"ל ויצא ה"ד' תוס

  .וכתבו הראשונים שהוא הוספת רב יהודאי גאון', דבעי ניזכי ביה
 ואי אפקריה , דמייתי ראיה ממתנה,דהא חשיב ליה דעת אחרת מקנה אותו

 , ובשעת זכייה ליכא דעת אחרת,ד כשיצא הארנקי מידו היה הפקראם כן מי
, יש להבין למה הוצרכו להוכיח שלא מדובר בהפקר ממה שמייתי ראיה ממתנה

 שהרי רבא מיבעי ליה אי אויר שסופו לנוח ,והרי מיניה וביה מוכח שמיירי במתנה
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קר אפילו אי ואי מיירי בהפ, משמע שאי כמונח דמי שפיר קנהו, כמונח דמי או לא
אפילו אם עומד ואינו מגיעו  כמונח דמי לא יקנהו כמו שלא קונה צבי שרץ אחריו

 שהרי ארנקי ,אמנם אם סגי ברץ אחריו ומגיעו גם חוץ לחצרו ניחא, בצד שדהו
 ויוכל לרוץ אחריו ולהשיגו ,הזה גם אם יצא מפתח השני עדיין לא ירחיק הרבה

  . בתוך החצרשיהא מגיעוצריך י ש"אבל הרי מבואר ברש, חוץ לחצירו
 במתנה אבל ,הפקר בעינן רץ אחריו ומגיעו בתוך שדהוחכמי אנגליה שב' תוס' ועי
  .מגיעו חוץ לשדהו'  בזה מהני אפימ"ג דבעינן רץ אחריו ומגיעו מ"אע

לכאורה הכוונה , ג ואפקריה ולעולם היא שלו עד שיזכה בה אחר"אלא ל
עלה של דעת מש שה"כ לדעת הרא"הבין אויש ל, שנותנו במתנה למי שיזכה בו

ג מסתבר "כההרי ', שמירת הנותן חשוב עליו כשמירתו'אחרת היא משום ש
ש אין הכונה "ואולי לרא, ל בכל מי שיזכה בו"שאינו שומרו כלל שהרי ניח

הארנקי  אלא רק לבעל החצר ש,שמפקירו למי שירצה וגם לא נותנו למי שירצה
   .מה שהיה באוירו והשאלה אם זכה ב,עובר דרכו

א "וכתב הרשב, והקשו הראשונים שלקמן מייתי לה גבי גללים שהם הפקר
מ שפיר מוכיח מזה לקמן " מ,ד"ש הראב"מיירי במתנה גמורה וכמרבא פ ש"אעש

ז כמי שאינו "לגללים שהם הפקר משום שאם אויר שאין סופו לאו כמונח דמי הר
   . מקנהבזה לא יועיל דעת אחרתו ,בחצירו כלל

מ כאן בהפקר הוא משום שאינו "ה שמה של"קצ' ר סי"שיעורי הגרש' ועי
ולקמן הרי עתיד לישאר בחצר אם לא יזכה , משתמר שהרי עתיד לצאת מהחצר

 .ולכן כל הנדון רק אם נחשב כמונח או לא, בו חברו
  

דברי רבא יכולים . שאני מתגלגל דכמונח דמי' בעי רבא זרק ארנקי כו
חצר קרקע השאין שום חילוק בין  ליה שזה פשיטא,  האחד,להתפרש בשני דרכים

 והשאלה מצד שאין סופו לנוח בחצר ,]כל שהוא בתוך המחיצות [,חצרהלאויר 
כמו על דרך משל שהיה זה [ ,אוירבאמצע ה עומדנ אם היה "ואה, או באוירה

 . אבל כיון שסופו לצאת דילמא לא יקנה,היה קונה] בלון
שהרי לדרך הזו אין חילוק ,  אינה מצד שנוגע בקרקעז המעלה של מתגלגל"ולפי

שהרי בצבי שבור ,  אלא משום שאין סופו לצאת בוודאות,בין קרקע לאויר
היתה ידה עשויה כקטפרס  ,ל שם"וזח "עדף ן בגיטין "וכן דעת הרמב, עסקינן
בפרק שנים אוחזין מתגלגל '  איכא דקשיא ליה והא מתגלגל הוא ואמרי,'וכו

ולאו קושיא היא דשאני מתגלגל דהתם כגון ,  מתגלגל דכמונח דמיקאמרת שאני
 .ן שם"כ הר"וכ,  אבל הכא אין מקום לנוח בידה,צבי שבור שאפשר שינוח שם
אבל רץ , ן שרק צבי שבור נחשב כמתגלגל"ן והר"ומשמע קצת מלשון הרמב

ע וכן משמ. ז דינו שוה לארנקי שודאי יצא"פ שיתכן שירצה לעמוד בכ"כדרכו אע
 ולכן כתב שבמתנה מהני רק בצבי שבור ,א"א מגזו"ז הי"ם בפי"שסובר הרמב

 .ח"מ מהר" וכאבל לא ברץ כדרכו
פ שודאי "א כתב בגיטין שם שלעולם לענין ממון קונה מתגלגל אע"אמנם הרשב
גט בגבי גט משום שקטפרס מ "והא דל,  מדלא בעי רבא בגלגל ארנקי,סופו לצאת
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ז משמע שהשאלה מצד שאויר "ולפי.  לא נחשב נתינהבעינן נתינה ובסופו לצאת
 אם סופו לנוח בקרקע שאז נחשב כמו שמונח בקרקע וקונה אלא, אינו מקום קנין

' ועי. והמעלה של מתגלגל משום שנמצא על הקרקע שהיא מקום הקנין, מצד זה
 .י כאן"שיעורי רבי אלחנן בהשואל וקה

  
 שבשעה שמוצאה מריצה אמר שמואל מפני מה אמרו מציאת קטן לאביו

 לכאורה לומר ,מה שהוסיף ואינו מאחר בידו, אצל אביו ואינו מאחר בידו
מגביהה לצורך אביו ולא שמגביה לעצמו ואחר ישוב הדעת מריצה שמלכתחילה 

  . שאז היה נחשב שאביו זוכה ממנו,לאביו
  

,  ויש להבין, מדאורייתאה לנפשיהזכי ליה למימרא דסבר שמואל קטן לית
ש שמואל טעמא דמריצה אצל אביו שלכן הוא סובר שאין לקטן "ההכרח מממה 

  .  מציאה לחברוה מהתורה אינו יכול להגביהוכי מי שיש לו זכי, זכיה מהתורה
 הא מבאר שהסברא הזו שמגבי"הריטב, ומצינו בזה שלשה דרכים בראשונים

 זוכה בו כ ברורה שאפשר יהיה להוציא על פיה ממון שהקטן"לצורך אביו אינה כ
  . ולכן מוכרח מזה שאין לקטן זכיה מהתורה, מהתורה

 ,האין הכוונה שהוא מופקע מזכי' מדאוש לית ליה זכיה "מש מפרש ש"הרא' תוס
אלא כיון  ,שזוכה מהתורהגם יתכן יש לו זכיה וודאי שאם אין לו אב אלא 

 לו ה שגם מדרבנן אין"וה [, לעצמויהשמתכוון לזכות לאביו ממילא אין לו זכ

  ]. ט"מה
 ולא טעמא טעמא דמריצה אצל אביוממה שאמר שמואל פירש שרבינו פרץ ' תוס

 מטעם ולכן, ולא מדרבנן'  לא מדאוזכיהשאין לקטן כלל ל "דאיבה מוכח שס
ט שמלכתחילה זכה אביו משום " אלא ה,איבה לא יזכה אביו במה שלא זכה הקטן

 .שהגביהה לצורכו
והרי אין ,  אצל אביוט שמריצה"שיזכה אביו מהויש להבין איך שייך כלל לומר 

ה שנחשב כידא "כ' ת רבי בצלאל אשכנזי סי"בשו'  ועי,זכיה ושליחות לקטן
שאינו , א"פועל להבנת המחנכזכיית ו, ן"ת חצר לריוכזכי [,אריכתא של אביו

  .ש"חידושי רמ'  ועי,]צריך להיות בר שליחות
 

שלשמואל יש לקטן '  דעת תוס,ל" לא סליהשמואל טעמא דתנא דידן קאמר ו
.  ולכן יכול בנו ללקוט אחריו, ואביו זוכה ממנו משום איבה, לעצמו מהתורהזכיה

 בקטן שאינו אפילומשום שמשמע לו שאיירי , ומה שלא פירש כך את המשנה
דומיא דבתו שאפילו אינה סמוכה על   דמזונותסמוך על שולחן אביו שאין איבה

  .איבה דנישואיןשולחנו שמציאתה שלו משום 
גם אם מיירי בסמוך על שולחנו שפיר הוי דומיא דבתו דתרוויהו טעמא ולכאורה 

 ובתו משום איבה דנשואין שלא ימסרנה איבה דמזונות בנו משוםמשום איבה 
זה ועוד שאדרבא לטעמא דמריצה לא הוי דומיא דבתו ש, כה שחיןמנוול ומול

 .גם בנערה ובנו דוקא בקטןשייך 
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משמע  ,' דמציאת קטן לאביו,וליה לא סבירא ליה' כתב הה ולי" די"אמנם רש
נמצא כשסבר ששמואל אית ליה כתנא  ,סובר שמציאת קטן אינה לאביוששמואל 

 ,דידן הקשה שזה ניחא כרבי יוסי רק אם טעמא דרבי יוסי משום שאביו זוכה ממנו
 זוכה ל שכלל אין האב" שוב א,אבל עכשיו שאומר שלית ליה כלל כתנא דידן

 כך , לא זכי מיניה כללושנאמר שאבי' וכמו שהקשו תוס [,ממנו ולכן ילקט אחריו
  .]כעת' סברה הגמאמנם כך י "רשל
  

 והתנן מציאת חרש שוטה ,וסבר רבי יוסי קטן אית ליה זכייה מדאורייתא
 ואמר , רבי יוסי אומר גזל גמור,וקטן יש בהן משום גזל מפני דרכי שלום

פ שזוכה מדרבנן "למה לא יתכן שאע' הקשו תוס. מדבריהןרב חסדא גזל גמור 
 .ותירצו שאין סברא שרבנן יתקנו שתי תקנות, ז אביו זוכה ממנו משום איבה"בכ

ב ל כר"שהרי ודאי ס, כ איך לרבי יוחנן תקנו שתי תקנות"ל שא"והקשה מהרש
וכה ואם אביו ז, ] מוכרחיםב חסדאי למה דברי ר"פנ' עי [, שזכייתו מדרבנןחסדא

  . משום איבה הרי שתי תקנות
אצל  שסובר טעמא דמריצה בי יוחנןל שכיון שלא מצינו בר" היה אלכאורהו

אבל שמואל שלדבריו יש סברא כזאת ,  שיש שתי תקנותנפשיהכ דחיק "וע ,אביו
 .בנן לא מסתבר שיחלוק עליוי סובר שזוכה מדר"אם גם ר, לרבנן

בגדול , ה לאביולתקן תקנת זכיק שהרי הוצרכו "ו ל"א שלרי"ותירץ מהרש
אבל לשמואל לא מסתבר שיתקנו , ואגב זה תקנו גם לקטן, הסמוך על שולחן אביו

 .י"פנ' ועי. מ"כ גליון בשיט"וכ, שתי תקנות
 לעצמו זכיהשהרי הוצרכו לתקן בקטן ', ש הקשה על תירוץ תוס"הרא' ותוס

ש מה שתירץ על "י ע,ממילא הוכרחו לתקן שתי תקנות ו,משום קטן שאין לו אב
  .'קושיית תוס

  
ללקוט אחר אביו לקט , אם עני הוא, מותר לבנו של פועל ה ילקט"י ד"רש

שאם האב עשיר ממש ,  היינו שהאב עני'אם עני הוא'ש "מסתבר שמ, הנושר
  .אסור לבנו ללקט כיון שהאב זוכה בלקט

ה בין "די ב"ש רש"ומ, דינו כעשיראם  ן אביו העשירסמוך על שולחהבן ע ב"ויל
מיירי שאין האב עשיר ממש יש לבאר ד ',דאם האב עשיר הבן עני וזוכה לעצמו'

   .אלא שדינו כעשיר כיון שיש לו חלק בשדה ומצד זה רק הוא דינו כעשיר ולא בנו
י בנו ובתו הגדולים "שיש ליזהר שלא לזכות בעירוב ע ' כאן כתבוהמרדכי

דידם כידו אסור ליתן להם מעשר  וכיון ,הסמוכים על שולחנו לפי שידיהם כידו
 ומשמע, א"א ברמ"ג ס"ד רנ"ע יו"שוד ב"הו', עני כיון דאביהם עשיר הוא

משום שנחשב כנותן לאביהם לא משום שדינם כעשירים אלא  שהטעם מלשונו
ג מציאתו לאביו והוי "דכה' ב ב"מ י"יוחנן בב' ל כר"דקי'א "כ בביאור הגר"וכ

  .ד"ג סק"ח רמ"קצוה' ועי', כנותן לאביו
, ע אם חוץ מהטעם הזה נחשבים גם לעשירים מצד שפרנסתם על אביהם"ויל

מ שאין "ואם יתן ע[ המרדכי משמע שרק מטעם שאביהם זוכה מהם אסור ןומלשו
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  .ט"כ' י סוכה סי"קה' עיו] פיר דמילאביהם רשות אם מהני תנאי כזה ש
  

 ,ו קא מלקט כי קא מלקט לאבי,אלא אי אמרת קטן לית ליה זכייה לנפשיה
אבל יש להבין תינח בניו ,  אמאי אשתו ובנו מלקט אחריו,אבוה עשיר הוא

  .י"פנ' ועי,  והרי ודאי שאין הבעל זוכה אלא ממנה,אשתו למה לא תלקט
  

 דעניים גופייהו מסחי ,אלא אמר אביי עשאוה כמי שהלכו בה נמושות
תייהו וכי אינם יש להבין למה מסחו דע, דעתייהו סברי בריה דהיאך מלקטי ליה

ויש לבאר שסתמא דמילתא עניים אינם מלקטים , יכולים ללקט יחד עם בניו
', גם בין העמרים תלקט ולא תכלימוה'ש "כמ [,ליד העומריםבסמוך לקוצרים ולא 
וסתם עניים חוששים מהקוצרים שיכלימום אם יתקרבו , הרי שהוצרך להזהירם

  . ועד שיתרחקו כבר ילקטו בניו,]אליהם
  
פ "ואע, י מותר לאדם להרביץ ארי בתוך שדהו כדי שיראו עניים ויברחווכ

אבל כיון שאין לאלו דין עניים שהרי , שהיסח הדעת הוא משום לקיטתם של אלו
ממילא פקעה לגמרי זכות העניים , לוקטים לאביהם שהוא נחשב כבעל השדה

ים פ שבלקיטתם גורמ" זכיה עצמית אעומסתבר שאם יש לבנים, מאותה שדה
  .ז כמרביץ ארי שהרי גם אלו עניים" אי,לשאר העניים שלא לבוא

 

  ב"ב ע"דף י
ן כתב שכיון " והרמב.כי היכי דפליגי הכא פליגי לענין עירוב רבי ה"ד' תוס

י בנו " ויכול לזכות לו ע,ש טעמא דאיבה"שיזכה לאחרים לכדי שאביו נותן לו 
 אביו אינו על שלחןטן הסמוך אבל ק,  אם סמוכים על שולחנואפילוובתו הגדולים 
במקום ששייך איבה ,  מהתורה אלא מדרבנןזכיהכיון שלקטן אין  [,זוכה עירוב

 ].לא תקנו לו כלל
אינו על שלחן אביו כ סובר שגם קטן שאינו סמוך "א מעירובין ה"ם בפ"והרמב

שיעורי ' ועי, ש משפחה קטנה שיכולה לזכות"ויש להבין מ. יכול לזכות לאחרים
 .ר"הגרש

  
י בנו הגדול הסמוך "וצריך ליזהר שלא לזכות העירוב ע רבי ה"ד' תוס

ש "פ של"אע[שגם מאביו אינו יכול לקבל מתנה ' ל לתוס"משמע דס. לשולחנו
' ועי,  אתרוג במתנהלבנו קטןכ איך אביו נותן "אויש להבין  ,]טעמא דאיבה
זוכה אבל ו שרק לאחרים אינו " מובות דףא בכת"רע'  ועי,א"הערות לגריש
לגמרי זוכה אינו שגם לעצמו  [,ח בביאור הענין"ן בנדרים פ"ועיין ר, לעצמו זוכה

  .ר"שיעורי הגרש' ועי, ] שנתנו לורק לאותו דבראלא 
 

ח פירש "ור, י"רש'  עי.בעבד נוקב מרגליות שאין רבו רוצה לשנותו
 ומשמע ששוב אינו [,ולכן לא נשתעבד אלא לכך, שמלכתחילה קנה אותו לכך
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 ].יכול לשנותו
  
א בזמן שאמר "פ דברייתא בד" וה,ששכרו ללקט מציאות ששכרו ה" ד'תוס

 אבל אמר ליה עשה ,ליה עשה עמי באותו ענין שהוא כמו נכש עמי היום
כ אין החילוק בין "יש לבאר שהוקשה להם שא, 'עמי מלאכה של מציאות כו

אלא  ,צמושהרי גם בעשה עמי מלאכה מלאכתו לע ,נכש עמי לעשה מלאכה
  .למצא לי מציאות סתם עשה עמי מלאכהבין החילוק 

ונכש עמי דקתני בברייתא היינו ' ,ש"הרא' תירוץ הגמרא כתב תוסוהנה בביאור 
 , ועשה עמי מלאכה דקתני היינו מלאכה של לקוט מציאות,עשה עמי מלאכה סתם
אמר  שלא ת,ב"הגביה מציאה אחרת לבעה' ל דאפי" וקמ,כגון ששכרו ללקט דגים

ב "דוקא דגים דהיינו מציאה ידועה אבל למציאה אחרת לא שכרו דלא אסיק בעה
ושינוייא דחיקא הוא לפרש נכש עמי 'אמנם כתב ', ל"אדעתיה שימצא מציאה קמ

   .'ששכרו לסתם מלאכה
רבינו פרץ פירש שאם שכר אותו ללקט מציאת מסוימות כגון דגים הוי ' ותוס

כל מציאות שתמצא היום אבל אם אמר לו , ולעצמהם  ושאר מציאות ,כנכש עמי
  .'וכמדומה שזו גם כוונת תוס, הרי אלו שלי אז אמרינן מציאתו לבעל הבית

פ שאמר לו עשה עמי "מציאת הפועל לעצמו אע'ט משכירות כתב "ם בפ"והרמב
אבל אם שכרו ללקט , ואין צריך לומר אם אמר לו עדור עמי היום, מלאכה היום

 הרי מציאתו לבעל ,הנהר ושכרו ללקט הדגים הנמצאין באגםמציאות כגון שחסר 

כל מה משמע שגם אם שכרו ללקט דגים , 'הבית ואפילו מצא כיס מלא דינרין
  .ש"הרא' ש תוס" וכמ,ב"לבעהשימצא שייך 

ויש לבאר שבנכש עמי שכר רק את פעולת ידיו , לנכש עמיויש להבין מה בין זה 
כ כששכרו ללקט עבורו דגים "משא, ו שלואבל מה שזכה אינו מעשה ידים ואינ

  .הרי את כח הזכיה שלו קנה וממילא כל מציאותיו שלו
ר עמי היום ואם אמר לו נכש עמי היום עדה "ש כתב בשם הרמ"הרא' ותוס

 אבל אם אמר , מידי דהוה אעבד עברי,והוליכו ללקט לו מציאות מציאתו לעצמו
  .ב"ת מציאתו לבעהלו עשה עמי מלאכה היום והוליכו ללקט מציאו

  
לכאורה זה ניחא רק , וקרי ליה שלהן משום דאב מינה קזכיה לאפוקי "י ד"רש
 אבל לשמואל שהטעם משום שמריצה ,ציאת קטן לאביו משום איבהו שמ"לרי

 ,טעמא דאיבה שמשום זה אביה זוכה ממנהנמי פ שיש בקטנה " אע,אצל אביו
היא ט "ומהאצל אביה יצה אבל לכאורה לא גרעא מקטן ויש בה גם טעמא דמר

נן הכא ולא מצינו יל קיימ" ויתכן שאליבא דר,ולא שזוכה ממנהאביה מתחילה של 
שבשעה 'ש טעמא "ויתכן גם שבקטנה שנמצאת בבית האדון ל, ו"שנחלק על רי

  .שהרי כלל אינה שרויה בביתו', שמוצאה מריצה אצל אביו ואינו מאחר בידו
  

 ,היא נמי אינה יכולה למכור עצמה אחרי כן ד,מאי בעיא גביה מאי ה" ד'תוס
, שאשה יכולה למכור את עצמה] פרשת משפטים[ן "דעת הרמב, כדאיתא בספרי
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  .ח"מנ' עי, מ ריש עבדים הקשה עליו מכאן"ומשל
  

 דאמר רבי זירא אמר שמואל ,הכא במאי עסקינן במגורשת ואינה מגורשת
 ,ייב במזונותיהכל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת בעלה ח

 ,טעמא מאי אמור רבנן מציאת אשה לבעלה כי היכי דלא תיהוי לה איבה
שלא נתן פ "אע'כ לענין מה אמר "יש להבין א, הכא אית לה איבה ואיבה

ז "כ וחייב במזונותיה ,ובשלמא לירושלמי שמדובר במגורשת גמורה, 'כתובה
אבל , ציאתה שלופ שחייב במזונותיה אין מ"ל שאע" קמ,שלא נתן לה כתובה

לבבלי שחייב במזונותיה כיון שאינה מגורשת ודאי ומעוכבת מלינשא מחמתו מה 
  .לי נתן לה כתובה או לא

פ שעדיין "אע ויתכן שאם נתן לה כתובה הרי הסתלקה לגמרי ושוב אין לה מזונות
פ "ל שאע"וקמ, ד"צריכה גט מספק וכמו מוחלת כתובתה שאין לה מזונות לחד מ

  .חייב במזונותיה אין מציאתה שלונתן לה כתובתה ועדיין לא ש
פ שאינה "אעפ שלא נתן כתובה הכוונה "ש אע"ש שפירש שמ"רא' ר בתוס"שו

ש שלא נתן "ט פירש שמ"ותוי, ]כיון שהיא ספק מגורשת [,ראויה לקבל כתובה
א שלכן תהיה " והו,שעדיין יש עליו חיובי כתובה שהם מזונותיהכתובה הכוונה 
  .ומציאתה של

  
בשחייב מודה כי אין בה אחריות נכסים אמאי לא במאי עסקינן אילימא 

ד שיהא "איך ס, הביא קושיית העולם' ק ו"ר ס"בשיעורי הגרש.  הא מודה,יחזיר
ט שלגבי "סק' ג' ב סי"ש ח"קוב' ועי, הלוה נאמן בהודאתו לחוב את הלקוחות
 שאם היה , ללקוחותאלא שיש דין טענינן, הלקוחות הוי כאיני יודע אם פרעתיך

וכשנמצא כאן ומודה שחייב לא שייך לטעון , כאן שמא היה טוען פרועהמוכר 
 .להם

ד דחיישינן לפרעון וקנוניא טוענים להם פרוע "למכ איך "א, ועדיין יש להבין
כ למה " א,ואם טענינן גם כשהלוה מודה,  שאינו פרועכשהוא בעצמו מודה

,  פשיטא שאין הלוה יכול לחוב ללקוחותה הרי" בלא,הוצרכנו לטעמא דקנוניא
  .ב"ט סק"צ' ח סי"ש קצוה"וכמ
פ שנמצא כאן " ואע,ב שלעולם הטענינן שכך היה טוען"ב תרנ"ש ב"בקוב' ועי

. היה טוען פרוע,  שאם לא היה לו רצון לעשות קנוניאשייך טענינןעדיין , ומודה
  .'א' ר סי"שיעורי הגרש' ועי
רק ני יודע אם פרעתיך שהרי חיוב הלקוחות הוא ש דהוי כאי"ש הקוב"במע "ילו

ויתכן שאין הלקוחות חייבים  ,התחייבתי ל כאיני יודע אם"והו ,אם הלוה לא שילם
י שנרע "כלום אלא שהקרקע היא המשועבדת והספק אם ירד ממנה השעבוד ע

אז אמנם אם יש ספק שמא הוא מזויף , ל כאיני יודע אם פרעתיך"החוב והו
 .הוי כאיני יודע אם התחייבתיודאי מסתבר ש

 
ומה שמודה , ז נפל מהלוה"ולפ. פירוש ועתה רוצה ללוות בו ולא ה"ד' תוס
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כדי שיוכל ללוות בו ולא יפסלוהו כשטר , ולא אומר שנפל ממנו, שנפל מהמלוה
וגם המלוה ,  ורצונו להרויח הטירחא וההוצאות שבכתיבת שטר חדש,מוקדם

כ זה כעין קנוניא אבל לא כדי "וא, ה אחתשטוען שנפל ממנו נמצא אתו בעצ
  .קוחות אלא כדי לחסוך ללוה הוצאותלהפסיד את הל

כ מאי משני הני ריעי לפי " דא,אבל אין לפרש שכבר לוה בו קודם שנפל
 והא לוה בו כבר ופשיטא ,שנפל ויש הוכחה דמשום פסולו לא נזהר לשומרו

 משמע שנפל ,'נזהר בואם היה כשר היה 'י "ש רש"ממאמנם  ,שנזהר לשומרו
  .ד"נח' ועי, כ"וכיון שיודע שהשטר פסול לא נזהר בו כ, מהמלוה

  
 כמו באשרתא דדייני דאם ,וליכא למיחש למחזי לשקרא כותבין ה" ד'תוס

 דהכא כיון שהוא כותב חובתו לא ,כתבו קודם דנחזי חתימת ידי סהדי פסולה
ס כותב דבר "כותו סויש להבין מה לי כותב חובתו או ז, שייך מחזי כשקרא

 והרי ,הדיינים עדיין אין תוקף עד שיחתמו עליהלאשרתא שכתבו  והרי גם ,שקר
  .לא יחתמו עד שישמעו את הקיום

 ,ויש לבאר שמיחזי כשקרא אמרינן רק בשקר של רמאות שבא להפסיד שלא כדין
מ מיחזי כשיקרא יש כאן " אבל מ,אין הפסדעדיין בלא חתימה פ שבאשרתא "ואע
 ואם היו גם חותמים היה זה שקר , את חובתו של הלוה שלא מדעתוי כתבושהר

 אלא שעדיין אינו שיקרא ממש כיון שבפועל לא יפסיד מזה ,גמור הגורם להפסד
  .י שקר זה אלא את עצמו"כ כשכותב חובתו לא בא להפסיד ע"משא

ש לומר שזה "שהוא חייב לעוד יש לבאר שבמקום שאומר או כותבים על פיו 
ד "חזי כשקרא שהרי כשמודה שחייב הרי הוא באמת חייב מדין הודאת בעמי

 ז שהשטר לא יגיע לידי המלוה"פ שכ" ואע,שמחייבתו אפילו אם באמת אינו חייב
 ,יהיה שקר גמורכשיגיע  רק אם מ כל המיחזי כשיקרא הוא" מ,עדיין אינו חייב

 כשקרא כשכתבו מיחזידהוי כ גבי אשרתא " משא,וכאן כשיגיע יהיה אמת גמורה
יהיה בלא ידיעה  כיון שאם גם יחתמו ,פ שעדיין אין לזה תוקף"בלא ידיעה אע

  .שקר גמור
  

 לכתחילה היכי ,אלא הא דתנן כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו
 ואתי למטרף , ניחוש שמא כתב ללות בניסן ולא לוה עד תשרי,כתבינן

אלא כשנפל שאז יש הוכחה ממה שלא ח "יש להבין כיון של, לקוחות שלא כדין
למה לא נכתוב לכתחילה כיון שאין לחשוש שילוונו , נזהרו בו שהוא שטר פסול

פירוש דנהי דבשטרי דעלמא דנפקי מיד בעלים לא 'א כתב "והריטב, בשטר פסול
משמע שאמנם הוא חשש ', חיישינן בדיעבד אבל לכתחלה ניחוש להו כיון דאפשר

יהיה גם המלוה היינו שלא לכתוב בלא ש [, כיון שאפשררחוק אבל למה לא נתקן
  ].שם

פ היכא שיש "עכ[ , שמוכח מהמשנה שיש כזה חשששרק אחרומסתבר 
 אי הכי'וכמו שמוכח מלשון הגמרא [ ,לכתחילה היכי כתבינן שוב קשה ,]ריעותא

אבל לולי שמוכח מהמשנה שיש כזה חשש , ]'כל שטרי דאתו לקמן ניחוש להו
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  . שלעולם אין כלל כזה חששפשר לומרשא , מידילא הוה קשיא
  

, בשטרי הקנאה דהא שעביד נפשיה  אמר רב אסי',וכולעולם כשחייב מודה 
 ובאין אחריות יחזיר ,ע לא יחזיר שמא שטר מוקדם הוא"אחריות לכולכן כשיש 

 ה" ד'תוסש "וכמ ,ס היא" ולרבנן לא יחזיר דאחריות ט,מ כיון שחייב מודה"לר
  .היינו
אלא טוען מזויף או פרוע או כתב ללוות [אינו מודה אם ז בחייב מודה אבל "וכ

   .ע שהרי גובה ממנו עצמו"לכלא יחזיר כשאין אחריות נכסים '  אפי,]ולא לוה
 ולא שמא פרוע ,בניסן ולוה בתשריאמרינן לרב אסי טעמא דכתב ללוות אי דוממ

ומה שלא אמר , שמואלח לקנוניא וכ"ל דל"סדמשמע , הוא ורצונם לעשות קנוניא
כ "איתכן משום ש ,דניחוש שמא מזויף הוא והלוה מודה לו כדי לעשות קנוניא

  .הרי יכול לזייף עוד שטר כיון שהלוה מוכן להודות לו
   

 א" עג"דף י
 וכתב ,י בין ילוה בין לא ילוה" ופירש,נפשיהבשטרי הקנאה דהא שעביד 

ה הניחא "ולקמן בד,  עצמו אם לא ילוה כלל כבר שעבד אתאפילוא ש"הריטב
ף "ודלא כרי[, מרצונו של הלוהמשמע שגם לא צריך שיגיע השטר לידיו 

וכן נוקטים , ] שגם בשטרי אקנייתא בעינן דלימטי שטרא לידיהבתשובה
 .ז שטר הלואה אלא שטר מתנה"כ אי" אינו מובן שאלכאורה ו,הראשונים בדעתו

י שאמנם השעבוד חל בשעת "נת רשז ביאר שכוו"ד וי"ק י"ט ס"ל' והנתיבות בסי
וכמו שטר ,  אבל אינו בחינם אלא המלוה מתחייב תמורתו לתת לו הלואה,הקנין

אלא שחיוב זה הוא כמלוה , מכר שאמנם קונה בשטר את השדה אבל חייב דמים
רק אם י "דעת רששגם ל שנוקט י"פנ' ועי, פ ויכול המלוה לומר כבר הלויתיך"ע

גם אם בשעבוד  שבמקום שלוה בפועל זוכה למפרע  אלא,בא השטר לידו קונה
  .לא בא השטר לידו

  
שמקנה לו נכסיו מהיום בין ילוה בין לא ילוה יגבה מהן ה בשטרי "י ד"רש

יגבה מהן לאותו זמן 'ש "י במ"יש להבין מה כוונת רש, לאותו זמן מהיום
  .ואולי לזמן הפרעון שכתוב בשטר ,לאיזה זמן יגבה', מהיום

  
אי הכי דבשטרי דלאו הקנאה לא עבידי דכתבי אלא אם כן ראו אי ה "י ד"רש

,  כי ליכא מלוה בהדיה ונותן מעות בפניהם לא כתבינן,'הלואת המעות כו
, מבואר שלא די במה שיהיה המלוה אתו אלא צריך שיראו גם את מתן המעות

דאנן לא אמרינן אלא שאין כותבין שטר דלאו הקנאה ללוה 'א כתב "אמנם הריטב
אבל אם באו המלוה והלוה לעדים כותבין ונותנין בין למלוה , כשאין המלוה עמו

,  ולא חיישינן שמא לא ילוה עד תשרי דהא מילתא דלא שכיחא היא,בין ללוה
 .'ואם לזה אנו חוששין אין לדבר סוף ואפילו מנה לו מעות ליחוש שמא פקדון הם

כ מלוה עמו בר משטרי "לא אאין כותבין שטר ללוה א'ז "בגיטין דף י' כ תוס"וכ
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  .' שמיד מסר לונןמ הלכך כיון שהיה מלוה שם אמרי"בק ד"בפ' אקנייתא כדאמרי
אבל שטר שאין בו קנין דלא שיעבד ליה נפשיה עדיין אין כותבין 'כתב ף "יוהר

כ מלוה עמו דכיון דשקיל ליה מלוה לשטרא אישתעביד ליה לוה "שטר ללוה אא
אבל  ,משמע שלא די שהיה המלוה אתו ,ו"ל' בסיש "כ הרא"וכ', מההיא שעתא

מה שיראו את מסירת השטר לידי  אלא די ב,גם לא צריך שיראו את נתינת המעות
שייך אמנם יש להבין הרי בשעת הכתיבה עדיין לא היתה המסירה ואיך , המלוה

גם הוא אם ואולי מה שאין כותבים , לומר שלא יכתבו אם לא ראו את המסירה
  .בציווי הלוה שהם ימסרו את השטר למלוה ךאלא צרי ,ללוההשטר את נותנים 

 
אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר ואוקימנא אי הכי מתניתין דקתני 

כשחייב מודה ומשום שמא כתב ללות בניסן ולא לוה עד תשרי ואתי למטרף 
 נחזי אי בשטר הקנאה הא שעביד ליה , אמאי לא יחזיר,לקוחות שלא כדין

 דהא אמרת כי ליכא מלוה ,י בשטר דלא הקנאה ליכא למיחשנפשיה א
 רב אסי אף על גב דשטרי דלאו הקנאה כי ליכא מר לךא ,בהדיה לא כתבינן

וחיישינן דילמא  ליה כיון דנפל איתרעמלוה בהדיה לא כתבינן מתניתין 
וקושית הגאון ' וכתב, ז לשון רב יהודאי גאון"א שכ"כתב הריטב. איקרי וכתוב

דהא משום דנפל ואיתרע ליה לית לן למתלי , אבל התירוץ אינו נכוןקושיא 
א שכאשר בא המלוה עם "הריטב' אלא פי ',ריעותא בסהדי דעבדי דבר שלא כדין

, פ שלא ראו את נתינת המעות" אע,ונו באותו יוםוע כתבינן דמסתמא יל"לכ, הלוה

איקרי וכתוב כ החשש אינו שמא "וא[, וכשנפל איתרע וחיישינן שמא לא הלוהו
  ].אלא דילמא איקרי ולא הלוהו מיד ,שלא כדין

 
 מה ע"לגם י, איך זכין ובאיזה קנין,  יש להבין.אביי אמר עדיו בחתומיו זכין לו

שטר ניחא שזכין לו את הואם הכוונה ,  או את השטרהשעבוד את םזכין לו הא
שיבוא אמנם כיון שיש תנאי , שהרי השטר בידם ויכולים לזכות אותו למלוה

, שיו בתנאי שיבוא השטר לידו בפועלנמצא זוכין לו את השטר מעכהשטר לידו 
', דעדיו בחתומיו זכין לו מיום שחתמוהו זכין לו השעבוד'ה אביי כתב "י ד"ורש

  .מבואר שזכין לו את השעבוד ולא את השטר
דהנה בטעמא דאמרינן עדיו 'ד " שכתב בתוא"כ' ש סי"חידושי הגרש' ועי

איך , כין לו לא נמצא בשום מקום בראשונים ואחרונים מילתא בטעמאבחתומיו ז
ולא נזכר . הלא לא הגביהו את השטר,  עבור הקונה או המלוההשטרזוכים העדים 

כ " ובע,ובמה זכו לו את השטר, בשום מקום דהעדים צריכים להגביה השטר
ל " וזשכתבו, ה שובר"א ד"ע' במכלתין דף כ' מוכרחים אנו לפרש כדברי התוס

אף על פי שלא נמסר לו עד ימים , ונראה דתקנת חכמים הוא שזוכה משעת חתימה
, כ לעולם לא יוכלו העדים לחתום אלא אם יראו המסירה"שאל, כ"רבים אח

ד "והנה מתח, משום חששא דכתב בניסן ולא נתן עד תשרי ומזבין ביני וביני
  .' גם כוונת תוסע אם זו"משמע שהבין שזוכין לו את השטר אמנם עדיין יל

עדיו בחתומיו זכין והנה בעיקר דין ט שכתב "ר לקמן דף י"ר בשעורי הגרש"שו
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ח היתה דהעדים זוכים ממש בהשטר עבור המלוה ונעשה " יש לחקור אם התקנלו
רק , ד דאין המלוה זוכה בהשטר"וא, שלו בשעת חתימה אף קודם שנמסר לו

דמדאורייתא לא , חתימה בלבדכפשוטו דחכמים תיקנו דקנין השטר נעשה עם ה
וחכמים , ב עד שיגיע השטר ליד המלוה או הקונה"נגמר המכר או השיעבוד וכיו

  .' לבסוףלידיהתקנו דחייל שיעבודא וקנין תיכף משעת חתימה ובתנאי דמטי 
  
 אם בין תמוז לכסליו של ,שאין אנו יודעים מתי עמד המלך  אבייה" ד'תוס

 או בין כסליו לתמוז ,כ מוקדם הוא ופסול"והוה ליה כסליו תחלה א אחריו
א בין "המהרש' וגי, ל"ה גירסת המהרש"כ, של אחריו והוה ליה מאוחר וכשר
שני הגירסאות עולות לדבר  ו,לתמוז שאחריוכסליו לתמוז שלפניו או בין כסליו 

אם בין תמוז לכסליו ' ושניהם באו לאפוקי מהגירסא הישנה שהיתה לפניהם ,אחד
, שזה לא יתכן כיון שזה היינו הך' בין כסליו לתמוז של אחריושלפניו או 

א גורס במקום בין תמוז לכסליו "ל גורס במקום שלפניו לאחריו ומהרש"ומהרש
   .בין כסליו לתמוז

  
 היינו כגון שאם ,מ לשטרי חוב המוקדמים''ונראה לפרש דנ אביי ה" ד'תוס

חריו פעמים יטעה ט באדר בשנה של א''ט באדר כשיגיע כ''עמד המלך בכ
 ויכתוב עתה ,הסופר ביום אחד ויסבור שעמד המלך אשתקד באחד בניסן

 בטבתו "ט באדר אלא גם אם יעמוד בט"לאו דוקא כ, ט באדר שנה ראשונה''בכ

 .בטבתז "יש לחוש שמא יטעה הסופר ויסבור שעמד בט
  

כיון דאמרת בשטרי דלאו הקנאה כי ליתיה למלוה בהדיה  ליה משום דקשיא
א שגם זה לשון רב "כתב הריטב. ליכא למיחש לאיקרי וכתוב ,א כתבינןל

נאמרו על שהרי לפי לשון זה משמע שדברי אביי  , להאי לישנאוליתיה ,יהודאי
דההיא אינה , אבל זה אי אפשר', דמצא שטרי חוב וכו' הקושיא שהקשינו ממתני

  .]ה משום"ד' וממילא ניחא מה שהקשו תוס[ ,אלא קושית הגאון' קושית הגמ
  
 ,ל משום דקשיא לאביי לא ניחא ליה שנויא דרב אסי''וי משום ה" ד'תוס

' עי, ומילתא באפי נפשה היא ולא קאי אדאמר אביי עדיו בחתומיו זכין לו
 ,]דחיישינן לאיקרי וכתוב[ש משום דקשיא לאביי שינויא דרב אסי "הרא' תוס

אין סיבה וממילא שוב , אהוצרך לפרש את המשנה משום דחיישינן לפרעון וקנוני
 ורק רב אסי שלא סובר שחיישינן לפרעון ,עדיו בחתומיו זכין לושלא לומר 

, בשטרי דלא אקנייתא' ומתני עדיו בחתומיו זכין לוא "וקנוניא הוצרך לומר של
  .ש" ורשם שיף"מהרא ו"מהרש' ועי
 
אבל השתא דתנן כותבין חיישינן דילמא כתב ללוות ולא ה אביי "י ד"רש
ל הקשה שמשמע שכעת ניחא המשנה כיון דחיישינן לכתב ללוות "מהרש. לוה

. והרי לאביי שעדיו בחתומיו זכין לו לא חיישינן ואין המשנה מיושבת, ולא לוה
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י "כתב לגרוס ברש]  משוםה" ד'תוסב[ שיף ם"מהרו, ח"הב'  והגהא"מהרש' ועי
שהמשנה כאן עדיין נ "אבל אה,  וזה טעם למה שכותבין שטר ללוה'לא חיישינן'

 .פריך לה' קשה ולקמי
 

 אם מודה אפילו ולכן .ט דחיישינן לפרעון ולקנוניא"ה' אמר לך אביי מתני
 אם השטר אפילוו כשטוען שלא פרע שלא יחזיר " וק,שלא פרעו חיישינן שפרעו

כיון שנפל איתרע וחיישינן לפרעון וכרבי יוחנן , מקויים ואין לו מיגו דמזוייף
 .לקמן

 
ס "סו, ועדיין יש להבין. ליה מקרע הוה קרע הדאם איתא דפרעיה לא "י ד"רש

 של שטרך בידי מאי בעי שהרי אינו ראיהאיך גובה המלוה בשטר והרי אין לו 
 שוב יש ,ואפשר לומר שכיון שודאי לנו שאם היה פורעו היה קורע אותו, בידו
 . של שטרך בעולם מאי בעיראיה

פ שבכל שטר אינו יכול לטעון פרוע כיון שיש "ן אעולרבי יוחנן שחיישינן לפרעו
 לא היה בידי המלוה אלא אבל כאן הרי טוען שהשטר, נגדו טענה של שטרך בידי

ז גם אם יהיו עדים שראו איך המלוה מצא את השטר "לפיולכאורה , נפל ממנו
וקשה שהרי לעיל גבי שנים אדוקים בשטר מוכח שגם , בשוק יוכל לטעון פרעתי

  . בובידו יכול לגבותהשטר כיון ש, ו שמצאוע לנאם ידו
 ויש ,יכול לגבות,  השיבו למלוה את השטר שלא כדיןאפילום ש"ודעת הרמב

שיעורי ' ועי,  של שטרך בידיראיהלהבין אמאי אינו יכול לטעון פרוע והרי אין ה
ז שמה שאינו יכול לטעון פרוע הוא מדיני "ו בשם הגרי"סק' א' ר סי"הגרש
  . יכול לטעון שפרעואין המלוהאשר הוא ביד המלוה  שכ,השטר

  
לא חיישינן לפרעון בשטר הנמצא ואפילו אין חייב מודה דאם ה לא "י ד"רש

 דאמר שמואל לקמן המוצא שטר הקנאה ,איתא דפרעיה מקרע הוה קרע ליה
ש כשחייב מודה מהאי טעמא גופיה דמיום פריעתו '' וכ,בשוק יחזיר לבעלים

 מבואר שבשעת הפרעון , לקנוניאלאחר זמן ליכא למיחש  הלכך,הוא קורעו
 ולקבל מהמלוה חצי כ קנוניא"ח לקנוניא דמה לו לפורעו ולעשות אח"ודאי ל
 יניח את המעות בידו ויגבה המלוה מהלקוחות ואז יתן לו הלוה חצי ,הפרעון
 או שכלל לא יעשה אתו כלום אלא יניחנו לגבות מהלקוחות ויפטר לגמרי ,הפרעון

 ורק , אלא ודאי החשש הוא שמא כשפרע לא עלתה על דעתו שום קנוניא,החובמ
ז אומר שכיון שבשעת " וע,לאחר זמן שמצאו את השטר באה לו מחשבה זו

 .הפרעון לא חשב לעשות כך ודאי אם פרעו שהיה קורעו מיד
 
והרי שמואל אמר  .ל מאי איריא שטר הקנאה"דאי כאביי סה הניחא "י ד"רש

 ,ה לא"י ד"ש רש"וכמ 'מצא שטר הקנאה בשוק יחזיר לבעלים'ד "לקמן דף י
  .שהרי עדיו בחתומיו זכין לו, ולאביי גם שטר דלא אקנייתא יחזיר
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אם יש בהן אחריות 'ש במשנה "ז מ"ולפי ,שמואל מוקי לה בשאין חייב מודה
ן  אין בהן אחריות נכסים יחזיר שאין בית די,נכסים לא יחזיר שבית דין נפרעין מהן

שעל ש בלשון רבים משום " ומ,מהלוהואין נפרעין הכונה נפרעין ', נפרעין מהן
  ].וכמו שנקט שטרי חוב בלשון רבים[לוים דעלמא קאי 

 
שכיון שנפל ' תוס' ופי, היינו שטוען מזויף, שמואל מוקי לה בשאין חייב מודה

זייף היטב  כי שמא ,]ואולי גם מהלוה[איתרע ולא מועיל לו קיום לגבות מלקוחות 
ולכן לא יחזירנו למלוה שמא יוציאנו אחר זמן על , עד שהטעה את עדי הקיום

 אבל אם טוען פרוע אינו ,וכל זה כשטוען מזוייף, ]כשתשתכח הנפילה[הלקוחות 
היה טוען שהוא ומיגו ד [, דשמואל לא חייש לפרעון,נאמן כשהשטר מקויים

 .]ה הא"ד'  כמו שביארו תוס,מזוייף היטב אין לו
אבל אם אינו כאן יחזירנו למלוה ולא , נמצא כאן וטוען מזוייףכשהלוה ז "וכ

כ אינו " אא,ח לפרעון כיון שאז היה קורעו מיד" וכן ל,חיישינן שמא זייפו היטב
 . וכרבי אלעזר לקמן,מקויים כלל שאז יש לו מיגו דמזוייף

מיירי  אסיב לר, לרב אסי ואביי מיירי בחייב מודה, כ נמצא ביאור המשנה"וא
ולאביי ,  שמא כתב ללוות בניסן ולא לוה עד תשריבשטרי דלא אקנייתא וחיישינן

החשש שמא כבר פרע לו ובא לעשות , שעדיו בחתומיו זכין לו ואין חשש כזה
ואין גם [, ש קנוניא" לוממילא ולשמואל שאין חשש פרעון ,קנוניא וכרבי יוחנן

כ יעמיד את "ע, ]חתומיו זכין לוחשש של כתב בניסן אם סובר כאביי שעדיו ב

אם יש בהם אחריות לא , ופירוש המשנה כך, וען מזויףטוהמשנה באין חייב מודה 
יחזיר שאין אחריות אם אין בהם ] מהלוה והלקוחות[ד נפרעין מהן "יחזיר שבי

ד נפרעין "א בין כך ובין כך לא יחזיר מפני שב"וחכ, ] ממנואפילו[ד נפרעין "בי
  . וכרבי אלעזר לקמן,]הלקוחותמהלוה ומ[מהם 

  
 ,ח"ח שאין בו אחריות נכסים אינו גובה לא ממשעבדי ולא מבנ"שט

דכיון שמחל ' דברי מבואר שהטעם ה" ד'תוסוב, י משום דלאו שטרא הוא"ופירש
שאנץ כתב שכיון שאין בו אחריות ודאי שטר ' ותוס', השעבוד מחל גם על הקרן

  . של שקר הוא
ל שהרי " וביאור הדברים א,ב דיש בו חסרון של מפי כתבםן כתמ בשם גליו"שיטו

 ושם שטר יש רק על שטר ,עדות בכתב אינה עדות ורק בשטר התחדש שמועיל
בזה לא התחדש וושטר שאין בו שעבוד אינו שטר קנין אלא שטר ראיה קנין 

' אמנם עי]. ם"ש האחרונים בדעת הרמב"וכמ [,שתועיל חתימת העדים לעדות
שהשעבוד נעשה , ראיהשגם שטר שיש בו שעבוד נחשב רק שטר '  כבגיטין' תוס
  .]ס היא"והרי אחריות ט [,י השטר"י המלוה ולא ע"ע
 

  לומרא"אבל א, י"ש רש" היינו שטוען מזוייף וכמ,מ"לוה הא קאמר להד
 וקשה דילמא טוען כתבתי ללוות ולא ,ח לפרעון"שטוען פרוע שהרי שמואל ל

,  ללוההוליהדרישהקשה  סברת המקשן היהזה באמת  שיף שם"מהרוכתב , לויתי
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 .י מגאש"מ בשם ר"י ושיט"פנ' ועי
  

  ב"ג ע"דף י
משמע שהלוה טוען  ,הא קאמר לא היו דברים מעולם ]לוה [ האה" ד'תוס

 דליכא למימר מה שטען לא היו דברים מעולם היינו שאומר ,שהוא מזויף
ועוד דשמואל לא חייש  ,פ צלוחיתו"כ נהדר ליה ללוה לצור ע" דא,פרעתי
 אבל זה ,ח לפרעון בשטר שדינו כשטר"לשמואל יש להבין תינח ד, לפרעון

 ,פ למה לא יהיה נאמן לומר פרעתי"דינו כמלוה עאינו גובה גם מבני חורין וש
כ כלל אינו צריך " א, שמחל לו גם על הקרןםבהמשך דבריה' ש תוס"ועוד לפי מ

  .להטענת מחילטעון מזויף ולא פרוע אלא 
מיירי ואי סיפא באומר פרוע גם רישא כ הברייתא מיירי בחד גוונא "ויש לבאר שע

  . הרי לשמואל לפרעון לא חיישינן,ואמאי ביש אחריות לא יחזיר ,הכי
ותמוה לי נהי דשמואל בשטר הקנאה דלית ליה מיגו 'מ שכתב "ר בחדושי הרי"שו

ה שפיר גם פרעתי נאמן לא חייש לפרעון אבל כאן איכא מיגו דכתב ללות ולא לו
ל דהוי "ועוד נהי דביש אחריות לא חיישינן אבל אין בו אחריות י. אף לשמואל

  .ש"עי', ככתב ידו דנאמן פרעתי
 כמו אביהם שהיה נאמן לומר ,אבל בפלגא דפקדון טענינן להו החזרתי

 ולכך גם להם טענינן החזרתי אף על גב ,החזרתי במגו דאי בעי אמר נאנסו
במיגו שאם היה רק יש להבין שהרי אביהם היה נאמן , ן להו נאנסודלא טענינ

אבל בלא מיגו לא  ,כ יש לו ראיה שאומר אמת" וא,נאנסורוצה לשקר היה אומר 
' ועי. ש גבי טענינן"וזה ל, היה נאמן לומר החזרתי או פרוע דשטרך בידי מאי בעי

  ].שמוכיח מזה שיש שני דינים במיגו[' ג' ב סי"ש ח"קוב
 הלכך אפילו יקיימנו יש לחוש שמא מזויף ,ן לומר כיון דנפל אתרע ליהאיו

היינו יטרוף ,  ולכך קאמר לא יחזיר פן יטרוף כשתשתכח הנפילה,הוא
ח שהרי הוא ודאי יזכור ששטר זה נפל ואיתרע " אבל שיגבה ממנו ל,מהלקוחות

לפי 'י קיום "יכול לגבות עשממנו דבריהם ש בהמשך "או כמ, מ ליה קיום"ול
  .'שהוא יודע באמת שהוא מזויף יטרח לסתור ראייתו

ואין לומר כיון דנפל אתרע ליה הלכך אפילו יקיימנו יש לחוש שמא מזויף 
איירי שהלוה בפנינו בשעת מציאה וטוען '  אבל הכא במתני,'וכוהוא 
 ולכך כיון דאיכא ריעותא דנפילה וגם טוען הלוה בודאי מזויף לא ,מזויף
י קיום "לחוש שמא יגבה מיתומים ולקוחות או שלא בפניו ע כי יש ,יחזיר
 והקיום אינו מועיל כי שמא טרח לזייף השטר בטוב עד שסבורים ,השטר

יש להבין שכתבו ואין לומר שיש לחוש שמא מזויף הוא , העדים שהיא חתימתן
אמנם בתחילה הוכיחו שאין , ף מסיקים שחיישינן לזיוף טובו ובס,למרות הקיום

ח "מעצמנו לפ ש"אע ולבסוף תירצו ש,שחיישינן מעצמנו שמא זייפו היטבלומר 
ה "די לעיל "מ מלשון רש" וכ,אבל אם הלוה עומד וטוען שהשטר מזויף חיישינן

ואמרינן מפני שפסול , כיון שנפל אתרע ליה, ואם תאמר יתקיים בחותמיו'שמואל 
הא שהלוה  בצירוף רק משמע שחוששין לזיוף, ומהמנינן ליה להאי, היה לא נזהר
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דכיון , ולהכי לא יחזיר'י "ה ולהכי כתב רש"וכן כאן בד, נן ליהיטוען כך ומהמנ
  .'כדקאמר לוה, ואמרינן מזויף הוא, דנפל אתרע ליה

 ואין ,ל דמילתא דשמואל ורב אסי מיירי שאין הלוה בפנינו ולכך יחזיר"וי
יש  ,יימנו יגבה וכשירצה לגבות נטעון מזויף ואם יק,לחוש שמא מזויף הוא

 וסיימו בכשירצה לגבות נטעון מזויף ,להבין שפתחו באין לחוש שמא מזויף הוא
ואולי כוונתם , ולכן נצריך אותו לקייםשמשמע שאמנם יש לחוש שמא מזויף הוא 

  . באופן שגם קיום לא יועילהיטבאין לחוש שמא מזויף 
ן שבא לידו כ הלוה ויטעון מזויף הוא אין לחוש כיו"אם יבא אח' ואפי

ע אם כוונתם שיבא הלוה אחר שגבה ואין לחוש כיון שהממון בא "יל, בהיתר
או שהשטר בא לידו בהיתר , ש לעיל גבי ממון המוטל בספק" וכעין מ,לידו בהיתר
ש "וממ, הגביה בא הלוה וטוען שהשטר מזיוףי קיום גם אם לפני "וגובה ע

 ,' שטר שנפל ליד דיין כווכן משמע לעיל דקאמר ואחר שמצא'בהמשך דבריהם 
השטר משמע שסגי במה ש', משמע אם המלוה מצאו גובה כיון שבא לידו בהיתר

   .גבהפ שעדיין לא "ו בהיתר אעבא לידי
ואמאי לא יהא נאמן לומר  ,'ת לעיל דאמר רבי יוסי הרי הוא בחזקתו כו"וא

 דאז לא יחזיר פן יגבה מיתומים ,פרעתי במגו דאי בעי אמר מזויף הוא
 דטוב ,ל דאין זה מגו" וי, ואפילו מקויים לא מהני ליה כדפרישית,ולקוחות

 ,לו לומר פרעתי שלא יכחישנו שום אדם מלומר מזויף כי ירא פן יקיימנו
 מכל מקום אין טוען ברצון דבר ,ואף על גב שהקיום אינו מועיל לגבות בו

 ,ימויך לקד מודה בשטר שכתבו צרי"יש להבין אם שאלתם למ. שיכול להכחישו
ד אין "ואם למ, יף מועילמיגו דמזובכ איך כל פרוע " שא,כ לא מובן התירוץ"א

  .כ למה הקשו דוקא כאן ולא בכל טוען פרוע"ימו איצריך לק
 ,צ לקיימו"ד מודה בשטר שכתבו אי"אליבא דמהשאלה א שלעולם "וכתב מהרש

היינו [', אכ הכא דלאו בידיה הו"דאי פרעיה שטרא בידיה מאי בעי משא'ט "וה
ס שלא היה משאיר את " כמיגו במקום עדים דאנהוישכשהשטר בידי המלוה 

  ] נפל ממנוהשטר כ כאן שטוען ש" משא,השטר בידו
 ,צ לקיימו"ד מודה בשטר שכתבו אי"אליבא דמ' ששאלת תוסכתב ב "מהדוכן ו

' ש תוס"וכמ [,חושש שמא יקיימנוז מיגו טוב כיון ש"איוהטעם משום ש
מ אינו מיגו "ז תירצו שמ"וע, וכאן אין זה שייך שהרי קיום לא מועיל, ]בכתובות

  .ותהיה עליו הכחשהמנו יטוב כי ירא שיקי
שעל כל מודה בשטר שכתבו לא קשה להם למה אינו נאמן ם שיף כתב "ומהר
 אבל כאן שהשטר נפל ויש בו ריעותא בזה , כיון שאין ריעותא בשטר,במיגו

צ לקיימו יודה שבלא הודאתו האי "ד אי"אן גם מהיינו שכ [,הקשו שיהיה נאמן
 ].שטרא חספא בעלמא הוא

ואף על גב דשמואל לעיל אמר במודה בשטר שכתבו ', בשם גליוןכתב מ "ושיט
דשאני התם כיון שאין השטר . דנאמן לומר פרעתי במיגו דאי בעי אמר מזויף

עתי והוי מקויים האי שטרא חספא בעלמא ומאן מקיים לשטרא לוה הא קאמר פר
כאלו אין כאן שטר אבל הכא שהשטר מקויים רק שאם היה טוען מזויף היה 
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 אבל אי לא טעין מידי שטר מעליא הוא וגובה בו שלא בפניו ,משום דנפל] נאמן[
 כיון שאין המיגו טוב ,או מלקוחות ויתומים אין להאמינו במיגו לגרע השטר

  .'כדפירש תוספות
 כי מה ,ד מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו"ששאלתם למ,  דבריוויש לבאר את

כיון שירא שיקיימוהו ואז , שנאמן אינו מטעם מיגו שהרי ודאי אינו מיגו טוב
אלא משום שבלעדיו נחשב כמו שאין שטר כלל אלא חספא , יצטרך לשלם

אבל כאן שהוא , ]ז"ש בית הלוי ואבהא"ומהני מדין הפה שאסר וכמ[בעלמא 
אבל לא נחשב חספא ,  מזוייף כיון שאיתרע בנפילתופ שנאמן לטעון"מקויים אע
שכאן יהא נאמן ' אלא שעדיין הוקשה לתוס, וממילא אין כאן הפה שאסר, בעלמא

אינו ז תירצו ש"וע, מוהו יהא נאמן לטעון שהוא מזויףימצד מיגו שהרי גם כשיקי
  .כיון שאינו טוען כך ברצוןטוב מיגו 

  
 אם אין , משועבדים ולא מבני חוריןאינו גובה לא מנכסיםה אינו " די"רש

והוה כמלוה על , דשטרא דלא שעבד בה נכסים לאו שטרא הוא, הלוה מודה
שתהא כמלוה על ,  להא מיהא הוי שטרא,ורבנן סברי, שאין עליה עדים, פה

פ שיש עליה "יש להבין הרי אפילו מלוה ע, הלכך גבי מבני חרי, פה בעדים
פ " שזה במלוה ע,ם"ן אינו טוען פרוע אלא להדל שכא"וצ, עדים נאמן לומר פרוע
אבל כאן ,  שכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי,שיש עליה עדים חייב

 ולכן אינו נאמן ,מ כמלוה שאין עליה עדים ולרבנן הוי כיש עליה עדים"נחשב לר

עוד יתכן שכיון שהעדים , אבל עדיין לכאורה נאמן לומר פרוע, ם"לומר להד
פ שלא אמר כך "אע, אל תפרעני אלא בעדיםאומר לו שטר הוי כבחתומים 

  .כיון שטרח לכתוב שטר, מפורש מסתמא כך דעתו
  

 דברי ה"ד' תוסמ. מגבא גבי) ממשעבדי הוא דלא גבי מבני חרי(ורבנן סברי 
וכתב , מבואר שלא היה כך בגירסתם, א גובה לרבנן ממשעבדי"שמסופקים אם לר

רב [אבל אין כן דעת הגאון ,  גם ממשועבדיםן שדעת הראשונים שגובה"הר
עיין שם , י" וכן מבואר ברשח"אלא גובה רק מבנ]  שהוספה זו היא ממנויהודאי

  ].אמאי חדא היא[ הני ה"ד' תוסשיישב בזה קושיית 
  
ע "יל, נמי לא חיישינן כדאביי' ולשמא כתב ללות בניסן כו  דבריה" ד'תוס

שנפל א כיון "לאביי ש של"מ או ל,ו זכין לועדיו בחתומיאביי ש "מהאם כוונתם ל
ל "ויש שכתב "הרא' תוס' ועי, ה בלא המלוה ללוווח שמא כתב"איתרע וממילא ל

אי נמי , דכיון דאין כותבים אלא אם כן מלוה עמו לא חיישינן דילמא איקרי וכתיב'
  .'סבר לה כאביי דאמר עדיו בחותמיו זכין לו

ס "ת גבי ממשעבדי לרבנן דאחריות טנ רבי אלעזר סבר דאין בו אחריו"א
 אף על גב דלא ידע ברייתא דבסמוך דסבר אי לאו טעות סופר הוא ,הוא

.  כמו לרבי מאיר, דכיון שמחל השעבוד מחל גם הקרן,מבני חרי נמי לא גבי
ש "עי, יודה לו לא ישלםאם מחל לו לגמרי ואפילו הבין מדבריהם שי ש"פנ' עי
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ויתכן שכוונתם שממילא , ק שהביא אינו מוכרח"בב' ולכאורה מתוס. [ז"שתמה ע
שכתב ג "נ' ב סי"פרי יצחק ח' ועי, ]לא נחשב שגובה בשטר אלא בהודאה

ורק כשאין חייב , דבודאי כשחייב מודה גובה מבני חרי שלא מחל לו עצם החוב'
הוא באמת רק דאין לשטר זה דין שטר ' וכוונת התוס, ח"מודה הוא דאינו גובה מב

דכיון שמחל השעבוד מחל גם ' כ התוס"ומש, י"ש הפנ"פ וכמ"כמלוה עוהוי רק 
והיינו דשטר שנכתב כהלכתו באחריות יש לו , הקרן הכונה הוא רק על כח השטר

וזה שכתב שלא באחריות מכיון שמחל כח השטר על , כח לגבות ממשעבדי
  לשטר שום כח שטריהיהוהיינו שלא , השעבוד כמו כן מחל כח השטר על הקרן

ותביעתו , ם והוא מזויף"ולכך נאמן לומר להד, כלל ואף על הקרן וכחספא בעלמא
  .'פ"הוא רק כמלוה ע

  
ורבי יוחנן אמר מחלוקת כשחייב מודה דרבי מאיר סבר שטר שאין בו 

 ורבנן סברי ,אחריות נכסים ממשעבדי הוא דלא גבי אבל מבני חרי מגבא גבי
אבל כשאין חייב מודה דברי , ]נוניאוחיישינן לפרעון ולק[ ,ממשעבדי נמי גבי

וכן הברייתא [יש להבין למה נקט דוקא פרעון , הכל לא יחזיר דחיישינן לפרעון
אם אמרנו שנאמן לומר מזויף ודאי נאמן גם לומר נ " והרי ממ,ולא מזויף] בהמשך

והרי כבר השמיענו  ,]אי מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו[ ,פרוע במיגו דמזויף
שמיענו כעת שחיישינן והיה לו לה] אכ אין קנוני"שאל [,שינן לפרועברישא דחיי
  .גם למזויף

ש אין הלוה מודה הכוונה "ח שכתב שדוקא שמואל הוצרך לומר שמ"תו' ועי
יך וצר, פ צלוחיתו" לצור ע טוען פרוע למה לא נחזיר לושאם היה, שטוען מזויף

ו דאיירי באין " אבל רי,פ שהוא מזויף"לדחוק שלא יחזיר שמא יצליח לקיימו אע
 וכיון שנפל איתרע ,חייב מודה שפיר מצי למימר שאינו מודה הכוונה שטוען פרוע

  . אם יקיימנו המלוהיהיה נאמן אבל אם יטען מזויף לא ,פ שהוא מקויים"נאמן אעו
  

 מצא שטרי חוב ויש בהם אחריות נכסים אף ', וכותניא כוותיה דרבי יוחנן
יש להבין הלשון שניהם , יחזיר לא לזה ולא לזהעל פי ששניהם מודים לא 

פ "יש לבאר אעו, ש לא יחזיר לא לזה ולא לזה" למי מודה המלוה וגם מ,מודים
פ שהמלוה מודה שלא נפל " ואע,שהלוה מודה שנפל מהמלוה לא יחזור למלוה

  . שמא יתנו למלוה כדי לעשות קנוניא,ממנו לא יחזיר ללוה
  

א התחדשו שני "בדברי ר. דשמואל בתרתיא בחדא ותיובתא "תיובתא דר
והשני שכאשר , ח"מ גם מבנ"ששטר בלא אחריות אינו גובה לר, האחד, דברים

 ובדברי שמואל התחדש דבר נוסף שגם כשאין ,ע"ח לקנוניא לכ"הלוה מודה ל
כתב ללוות ולא לוה כגון שמא כשאין חשש  [,החייב מודה לא חיישינן לפרעון

 .א מבואר דלא כשלשת אלו ובבריית,]בשטרי הקנאה
  

א מחלוקת בשאין חייב מודה הוא מתרץ "חד טעם הוא דמשום דקאמר ר
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. ח לקנוניא"ה יחזיר וממילא ל"י שהוצרך לומר אבל חייב מודה ד" פירש,הכי
ע חיישינן "שהרי יכל לומר שפליגי בין במודה ובין באינו מודה ולכ' והקשו תוס
  .ש"הרא' תוס' ועי, לקנוניא
ח ולא ממשעבדי "א דעת רבנן שגובה רק מבנ"י שלר"ש רש" מן שלפי"וכתב הר

ורבנן סברי ממשעבדי הוא דלא גבי מבני חרי מגבא 'א "וגירסת הגמרא בדברי ר[
 שהרי כיון שאין ,חייב מודה וחיישינן לקנוניאניחא שאינו יכול להעמיד ב ,]'גבי

 .ס היא"יות ט דלא אמרינן אחרע" לכיבו אחריות נכסים אינו גובה ממשעבד
  
תיובתא דרבי אלעזר בחדא דאמר לרבי מאיר שטר שאין בו אחריות נכסים  

 וקאמר בין לרבי מאיר ,אינו גובה מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין
 וברייתא קתני שטר שאין בו אחריות נכסים ,בין לרבנן לא חיישינן לקנוניא

 וקתני בין לרבי מאיר בין ,ממשעבדי הוא דלא גבי הא מבני חורין מגבא גבי
לרבנן חיישינן לקנוניא דקתני אף על פי ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה 

חדא הוא דחד טעם ,  והא הני תרתי הוא,ולא לזה אלמא חיישינן לקנוניא
, הוא דמשום דקאמר רבי אלעזר מחלוקת בשאין חייב מודה הוא מתרץ הכי

ד "הפירוש כראבולא ניחא לו בזה אלא , ז לשון רב יהודאי גאון" שכן"כתב הרמב
 שאמר שאם אין אחריות אינו גובה כלל א"שאין כאן אלא קושיא אחת על ר

ה יחזיר אין "אבל על מה שאמר שבחייב מודה ד ,וברייתא מבואר שגובה, מ"לר
 כי יתכן שהוא דיבר בשטרי הקנאה ,שאמרה שלא יחזיר קושיא מהברייתא

  .ש לחוש שמא כתב בניסן ולא לוה עד תשריוהברייתא בשטרי דלאו הקנאה שי
ואת דברי  ,ח משמע שלא היתה בגירסתו כל דברי רב יהודאי גאון"מפירוש הרו
מ אמר יחזיר דכל שטר שאין בו אחריות "שאין חייב מודה ר מחלוקת'א הביא "ר

אבל כשחייב מודה 'ללא הסיום של [' נכסין אינו גובה לא ממשעבדי ולא מבני חרי
א בחדא "ופירש שתיובתא דר ]'יחזיר ולא חיישינן לפרעון ולקנוניאדברי הכל 

ש הברייתא "ח אבל ממ"מ בשטר שאין בו אחריות אינו גובה גם מבנ"ש שלר"במ
א כיון "בשניהם מודים לא יחזיר דחיישינן לפרעון וקנוניא אין קושיא על רש

חייב מודה  ויתכן שפליגי בין ב,ה יחזיר"שבחייב מודה דשהוא לא אמר בפירוש 
  .'בין באינו מודה וכקושית תוס

  
 א" עד"דף י

דחד טעם הוא דמשום דקאמר רבי אלעזר מחלוקת בשאין חייב מודה הוא 
 ,משמע שמה שהעמיד את המשנה כך הכריחו לומר את שני הדברים ,מתרץ הכי

דמשום דקאמר , טעם אחד הזקיקו לרבי אלעזר לומר את שתיהן'י "פרשוכן 
,  בשאין חייב מודה הוזקק לומר שאינו גובה אפילו מבני חוריןמחלוקת דמתניתין

וכיון דהוצרך לסיים אבל כשחייב מודה דברי הכל יחזיר הוזקק לומר לא חיישינן 
בשאין חייב מודה אם אינו סובר ' יש להבין מי הזקיקו לומר דמתניו, לקנוניא

מודה דברי ומי הזקיקו לסיים אבל כשחייב , ח"מ אינו גובה מבנ"מסברא שלר
  .הכל יחזיר אם אינו סובר שלא חיישינן לקנוניא
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ח לקנוניא הוכרח לומר "ולכאורה היה יותר מסתבר לומר שכיון שסובר של
מ באין אחריות יחזיר ולכן הוכרח "כ קשה אמאי לר"שמיירי באין חייב מודה וא

ינו  הלשון שלפנין אבל אמ באין אחריות לא יחזיר לא לזה ולא לזה"גם לומר שלר
ח לפרעון ממילא גם "ל לדעת שמואל שמשום שסובר של"ה א"כ ה"וגם שא, כך
אם סובר כאביי [באין חייב מודה ' כ מיירי מתני"ש למיחש לקנוניא וממילא ע"ל

 גובה גם מבני נוכ ששטר שאין בו שעבוד אי"וממילא ע, ]שעדיו בחתומיו זכין לו
  . י"פנ' ועי, חורין

  
 כרבי אלעזר דהא מוקי מתניתין בשאין חייב  חדא,תיובתא דשמואל בתרתי

 וחדא דאמר שמואל מצא שטר הקנאה בשוק יחזיר לבעלים ולא ,מודה
 תיובתא דקתני הכא אף על פי ששניהם מודים לא יחזיר לא ,חיישינן לפרעון

 וכל שכן הכא דלא מודה לוה דחיישינן ,לזה ולא לזה אלמא חיישינן לפרעון
דהוא אמר בשאין חייב מודה לא , אלעזר' יא לרוהא לא קש'י "פרש, לפרעון

דהאי דקאמר רבי מאיר יחזיר משום דלאו בר , יחזיר שום שטר הראוי לגבות
כשחייב א קשה רק ממה שמצינו שחיישינן לקנוניא "היינו שעל ר', גבייה הוא

לא קשה עליו כיון שהוא כשאין חייב מודה אבל ממה שחוששים לפרעון מודה 
  .]כשאין חייב מודה[ח "עון ללא אמר שגם לפר
אבל כשחייב מודה דברי הכל יחזיר ולא 'א אמר בפירוש "ויש להבין הרי ר

א "ש ר"שמ, אמנם אינו דומה, ח גם לפרעון"הרי של',  ולקנוניאלפרעוןחיישינן 

 כלומר , ופרעון וקנוניא דבר אחד הוא,הוא בחייב מודה וקנוניא ןח לפרעו"של
וטוען פרוע או אבל במקום שאין חייב מודה , קנוניאח שמא פרעו ובא לעשות "ל

אבל בשמואל מצינו שאמר , ח לפרעון"שלא "לא מצינו שיאמר רכשאינו לפנינו 
  .פ שאין הלוה מודה"המוצא שטר הקנאה יחזיר ולא חייש לפרעון אע

  
פ ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה אלמא "תיובתא דקתני הכא אע

ל כאביי שעדיו "תיובתא רק אם סמבואר בראשונים ש ו.חיישינן לפרעון
יכול ,  עדיו בחתומיו זכין לולא אמרינןאם יסבור כרב אסי דבחתומיו זכין לו אבל 

להעמיד את הברייתא דלא יחזיר משום שמא כתב ללוות בניסן אבל לפרעון לא 
ע אם לראשונים שלא גורסים את פירוש רב "ויל[ .מלא הרועים' ועי, חיישינן

  ].שייך לומר כךכ "הודאי גי
  

וחדא דאמר שמואל מצא שטר הקנאה בשוק יחזיר לבעלים ולא חיישינן 
 תיובתא דקתני הכא אף על פי ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ,לפרעון
 וכל שכן הכא דלא מודה לוה דחיישינן , אלמא חיישינן לפרעון,ולא לזה
ש שבאין " ומ,ח לפרעון"שלא שלא מצינו שאמר "ק לר"י דהא ל"ופרש, לפרעון

א "רויש להבין כיון ש, ח"מ משום שאינו גובה גם מבנ"ר לריחזיחייב מודה 
מה ששמואל אינו י ש" והרי לעיל פרש,חושש לפרעון למה אינו חושש לקנוניא

הלכך ' ,חושש לקנוניא הוא משום שאינו חושש לפרעון שמיד שפורעו קורעו
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א יחוש א שחושש לפרעון למה ל"כ ר"וא', ליכא למיחש לאחר זמן לקנוניא
כיון שמיד קורע את ח לפרעון "י שלשמואל של"ויתכן שכוונת רש, לקנוניא
 , שמהיכן לו שטר פרוע כדי לעשות בו קנוניאודאי שלא יחוש לקנוניאהשטר 

  .אבל אין הכרח שהחושש לפרעון יחשוש גם לקנוניא
  

 הכוונה שבאמת לכאורה. ס היא"ט דרבנן סברי אחריות ט"אמר שמואל מ
 אמנם כתב ,היתה התחייבות לשעבוד והסופר טעה ולא כתב מה שהתחייבו

ין גובה  אם לא הזכירו כלל שיהא באחריות עדיאפילואלא , א שאינו כן"הרשב
פ אחריות טעות סופר הוא כי אף על פי "אלא ה 'א"כ הריטב"וכ, ממשועבדים

ורה משמע שיש אומדנא לכא', שלא הוזכר אחריות בשעת מעשה כמו שפירש דמי
זה 'מ מלשון המאירי שכתב "וכ, ס שכוונתם להלואה באחריות"דמוכח וכעין אנ

שפסקנו באחריות שהוא טעות סופר לא סוף דבר בהלואה אלא אף במקח וממכר 
 ואין צריך לסופר שימלך בדברים אלו עם המוכר אלא כל שמוכר סתם על ',וכו

 .'דעת דברים אלו הוא מוכר
 ,ס במה נקנה לו השעבוד בקרקע הלוה"הקשה סוש ה"ר' ר סי"י הגרששעור' ועי

 אלא ההלואה עצמה היא , שאין צריך קנין מיוחד על השעבודוכתב לבאר
ס "וזה הכוונה ט, כ התנו במפורש שלא יהא שעבוד"המשעבדת את הנכסים אא

 אחריות אלא משום שטעה היהשמה שלא כתב אחריות אינו משום שהתנו שלא ת
 .ולא כתב הסופר

ח "אבל במכר כיון שלא בטל המכר שהרי בע, כל זה שייך בהלואההקשה שם שו
כ רק כתיבת האחריות היא המשעבדת ואם לא כתב אין "א, מכאן ולהבא הוא גובה

 ליה תיפוק, הכ למה הוצרכנו לטעמא דעביד איניש דזבין ליומי"וא. מה שישעבד
ובחדושי , ס גם במכר"ריות טוכן קשה להלכה שאח, שבלא קנין אין התחייבות

הוא מצד שנחשב כמקח טעות גם במקח שכנים כתב שגדר אחריות ' ז הל"הגרי
ח "ו ובאבי עזרי פי"ר' סיר "בשעורי הגרש' ועי, ד מכאן ולהבא הוא גובה"למ

  .א"ממלוה ה
  
מ אית ליה מסברא כדפרישית ''ל דלא ידע הברייתא ומ''וי  מאיה" ד'תוס

כ "אע "יל, מ''בדי לא גבי נמי מבני חרי כמו לרלעיל דאי לא גבי ממשע
, במקום שכתב בפירוש שלא באחריות האם אז לרבנן לא יגבה גם מבני חורין

לדבריהם הכא ', בפירוש שלא באחריותא שכתב שאם כתב השטר "ר ברע"שו
מ "אמנם להלכה אין נפ [',ח"ל לשמואל גם לדברי רבנן דאינו גובה מבנ"ג ס"בכה

  .]מ גובה מבני חורין"תותב שמואל וגם אליבא דרה אי"שהרי בלא
כ מסתבר שיותר "ח א"מ אינו גובה גם מבנ"שלרז שסבר "ע שאמנם כ"עוד יל

 אבל לדידן ,דעתו לגבות גם ממשעבדי מאשר שנאמר שאין דעתו לגבות כלל
את אותו הכרח לומר שודאי כוונתם שיגבה  אין ,שלרבנן מבני חרי גובה בכל ענין

  .גם ממשעבדי
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אבל אי נגזל טרפה חוזר על הגזלן אפילו בלא אחריות  שעבוד ה" ד'תוס
מ "כ בעה"וכ,  כיון דהוי מקח טעות הוי ליה שטר הלואה,ואפילו ממשעבדי

כיון דנמצאת שאינה שלו ליתנהו לזביניה כלל והויא לה הלואה ובשטרי הלואה '
   .א"כ הרשב"וכ, ' אחריות טעות סופר הואנןאמרי

משום שמה , כשנמצאת שאינה שלול שמה שחוזר על המוכר "אלכאורה היה ו
ח וטרף מבואר בגמרא משום דעביד איניש "שאינו חוזר על המוכר כשבא בע

, ואם יטרפוה שמא לזמן מרובה, שמא לא יטרפוה ממנו'י "שפר ו,דזבנה ליומא
ש בקרקע גזולה שודאי יבוא הנגזל לטורפה "וזה ל', ואוכל בתוך כך פירות הרבה

י אינו נוטל "אמנם לרש[ם אינו מרויח פירות שהרי הנגזל לוקחה עם פירותיה וג
 לא היה יכ יש אומדנא שודא"וא, ]ולא כל הפירות שאכלאלא פירות מחוברים 

  .לוקחה בלא שתהא לו אחריות כלפי נגזל
ל הלואה ובהלואה "לא פירשו כך אלא כיון דהוי מקח טעות ממילא הו' אמנם תוס

ויש להבין למה הוצרכנו לכל זה ולא די במה שיש , ס היא"טאמרינן אחריות 
ודאי אינו קונה אלא על דעת שיהיה לו אחריות מלקיחת נגזל כמו שאין אומדנא ש

  .אדם מלוה לחבירו בלא אחריות
 כיון שכמו שאומר ,ס"ולכאורה משמע שמצד זה לא היינו אומרים אחריות ט

 כך אומר שמא אינה גזולה ,רובהח ואם יטרוף שמא לזמן מ"שמא לא יטרפנו בע
הוא משום שכיון שהתברר שאינה שלו  אלא הטעם, וממילא לא יבוא נגזל כלל

  .ס"נמצא היו המעות הלואה ובהלואה אמרינן אחריות ט

ס בהלואה משום שיש אומדנא שרצונו באחריות "ועדיין יש להבין אם אחריות ט
ת יש אומדנא "ר ומההתינח במקום שהיתה זו הלואה אבל כאן הרי היה מכ
  .שרצונו באחריות אם יתבטל המכר ויהפכו המעות למלוה

ס לא משום שיש אומדנא אלא כך היה הדין "ומשמע לכאורה שאחריות ט
אלא היה זה בטעות לכתחילה שהלואה בשטר כוללת בתוכה אחריות ואם לא כתב 

מכר  אבל כיון שנמצא שאינה שלו נהפך ה,בהלואה ולא במכרשלא תיקנו אלא 
  .ס"להלואה ובהלואה אמרינן אחריות ט

ל "י ז"ר' פי'א כתב "הריטב אמנם ,כפי שמשמע מדבריהם' וכל זה בשיטת תוס
 כעין עובדא ,דכי אמר שמואל דבשטרי מקח וממכר אחריות לאו טעות סופר הוא

מ עד השתא זכה בה ודידיה היא ועביד "דמ, ח"דמייתינן הכא שטרפה ממנו בע
אבל אם נמצאת שדה גזולה הא לא זכה בה כלל ,  ליומיהאיניש דזבין ארעא

ולא הזכיר שנחשב שטר המכר כשטר הלואה ', ואפילו ליומיה וטעות סופר הוא
ברור  כך , בלא אחריותהשטר אינמלוה באלא משמע כפשוטו שכמו שברור ש

  .שמכירת שדה בשטר אינה בלא אחריות לענין נמצאת שאינה שלו
   

 דמיירי שבעל חוב ,ש דלא קאמר הכא פירי" אוהשתא שעבוד ה"ד' תוס
טרפה ולית ליה פירי כדאמר לקמן בעל חוב גובה את השבח שבח אין פירי 

אמר שמואל אמליך וכתוב שופרא ושבחא ופירי   והא ניחא נמי דלקמן,לא
ד "נח' עי , משום דלקמן מיירי בנגזל שטרפה,ולא קאמר שעבוד כדהכא
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היינו כשהקרקע ידועה כשל אבותיו אינו  [,שמיירי כשחושש רק מדבר אחד
 וכשיש לו הרבה נכסים ואין קול שיש לו חובות אינו ,חושש שמא היא גזולה

 ].חושש אלא שמא אינה שלו
 

איך יכול לטרוף את הקרקע , וקשה. מיניהטריף לה א ח דראובן וק"ובא בע
 וכתב ,והרי הקרקע היא כערב ואין נפרעין מהערב תחילה, לפני שתבע את הלוה

 .דמיירי באפותיקי' ק דף ח"י בב"הנמו
 

 ,דאמר ליה דמפקת מיניה עלי דידי הדר ,ד דידי את"ל לאו בע"ולא מצי א
 דליהוי א לילא ניחאיכא דאמרי אפילו שלא באחריות נמי דאמר ליה 

ד והרי כל "איך נחשב שאינו בע,  אינו מובןלכאורהו.  עלילשמעון תרעומת
בחידושי '  ועי,ד"שה איך תרעומת מחשיבתו לבעוגם ק, התביעה היא מחמתו

ד שאין לו שום נגיעה "בעד אלא ש"לעולם בא לדון מצד בעד ש"ב כ"ש ב"הגרש
לפי האמת ס " שהרי סו ולזה סגי במה שחושש מתרעומת,בעניין אינו יכול לדון

  .ד"הוא בע
  
תימה היכי מיירי אי גם לא נתן מעות פשיטא דיכול לחזור בו  עד ה" ד'תוס

 ואי נתן המעות אמאי יכול לחזור בו והא קרקע ,דאפילו מי שפרע ליכא
ג "צדף בכתובות ' תוס' עי,  אם לא נעמיד באתרא דלא קנו בכספא,נקנית בכסף

 כיון שאינו חוזר מחמת יוקרא ,שאז יכול לחזור בו בלא מי שפרעת "בשם ר
ומה יועיל  ,יש להבין הרי באתרא דלא קנו בכספא לא קונה בלא שטרו, וזולא

  . ובמה חזקה עדיפא מכסףשהחזיק בה יותר מנתינת הכסף
ת דמיירי בשנתן מעות ובאתרא דלא קנו "פירש ר'א כאן כתב "ובחדושי הריטב

וקאמר כי אף על פי שנתן מעות כל זמן שלא החזיק בה יכול , אלא בחזקהבכספא 
ינן מאימת והא דאמר, לחזור ואפילו מי שפרע ליכא כיון שהוא ירא שיפסיד הכל

 ,משום דהכא כיון דאיכא מעות אין צריך חזקה גמורה כמו נעל וגדר, הויא חזקה
ואינו מחוור חדא , ודיו דדייש אמצרי אף על פי שלא עשה תיקון בגופה של שדה
ובמקום שכותבים לא , דהא במקום שאין כותבין את השטר מעות קונות בלא חזקה

ושין ועוד דבקרקעות אין בו מי ק דקיד" כדאיתא בפ,קנה עד שיכתוב השטר
ועוד דכיון דאמר ראובן שמכר שדה לשמעון , שפרע כדאיתא בירושלמי בהדיא
  .כאן' ש תוס"ש שמפרש כמ"עי, משמע שנתקיימה המכירה כראוי

 ותירץ רבינו תם דמיירי שנתן ',וכול כתב "ורבי ישעיה ז' 'ק דף ט"מ בב"שיט' ועי
קנין ולא משמע שמעות קונות בתורת [, מעות בתורת פרעון ולא בתורת קנייה

  ]האריכו בזה האחרוניםפרעון או תחילת פרעון ו
 

  ב"ד ע"דף י
איתמר המוכר שדה לחבירו ונמצאת שאינה שלו רב אמר יש לו מעות ויש 

ה "לעיל בד['  תוסדעת ,לו שבח ושמואל אמר מעות יש לו שבח אין לו
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ב לו אחריות יש לו מעות שלשמואל אפילו לא כת] ה ושמואל"וכאן דשעבוד 
ובהלואה  [מלוהכיון דהוי מקח טעות הוי ליה שטר ד ,אפילו ממשעבדיגובה ו
אמנם , מ"כ בעה"א וכ"ן והרשב"ד הרמב" וכ,]ס היא"חריות טמרינן דאא

 וסבר רב שגם השבח בכלל ,שדוקא באחריות יש לו מעותד כתב "הראב
 אין לו שבח משום , השבח ולשמואל גם אם יכתוב בפירוש אחריות על,האחריות

  .דהוי כריבית
  

 רב אמר יש לו מעות ויש ,איתמר המוכר שדה לחבירו ונמצאת שאינה שלו
ואינו דומה מעות שיש לו .  ושמואל אמר מעות יש לו שבח אין לו,לו שבח

ה "לעיל ד' ש תוס"ט וכמ"שלשמואל חיוב מעות הוא מדין מק, ולשמואללרב 
ע "ויל, ב"ו ע"כמבואר לקמן דף טס היא "ות ט ולרב הוא משום שאחרי,שעבוד

' ן לק"רבחדושי ה' ועי, מ להיכא דהוזל" ונפ,ט"יכול לתובעו גם מדין מקלרב אם 
נגזל ' היכא דהוזל הקרקע יפה כח האחריות היכא דטריף לי' שכתב ב"ו ע"טדף 

 שאם מכרה במנה והוזלה ועמדה בחמשים אי טריף לה ,ח"ב' מהיכא דטריף לי
 אבל נמצאת שאינו שלו כיון דגלי ,כשער של עכשיו' ו נותן לו אלא נח אינ"ב

 ר וכיון שטרפה ממנו מחזי,המלתא שלא היתה מכורה לעולם זוזי הלואה נינהו גבי
  .'את כולן

ח משלם המוכר לפי השווי שלה "י בע"ן שקרקע שנטרפה ע"מבואר בדברי הר
ותדע , מים רק על השדהדאין אחריות על הד'ז "ה ממלוה ה"מ פכ"המכ " וכ,כעת

מגבין ללוקח כפי מה , לך דודאי אם הוקרה או הוזלה וטרפה בעל חוב דמוכר
' אמנם עי, א"קל' ד בתומים סי"הו', שהיא שוה בטריפא לא כפי הדמים שקנאה

ג "ט ממכירה ה"בפיש " משמע לא כך ממם"הרמבמשכנים ש' ז הל"חידושי הגרי
כיצד אם , ין הרי זה חייב באחריותןכל המוכר קרקע או עבד או שאר מטלטל'

חוזר הלוקח ונוטל כל הדמים שנתן מן , הוציא המקח מיד הלוקח מחמת המוכר
  .'ח טרף כמבואר שם בהלכה ד"ומיירי גם כשבע', המוכר

  
מ "והקשה בשיט. כגון שגזלה משובחת והכסיפה ביד הגזלןה ויש "י ד"רש

מ מחמת מה היתה צריכה "נפומאי , שהרי הלוקח נוטל מדין יורד לשדה חברו
מ שלכן לא ניחא " וגליון בשיטם שיף"מהר' ועי. ס ירד והשביח"השבחה סו

  .שהכונה לשבח היתר על היציאהאלא פירשו , י"בפירוש רש' לתוס
ף לחלק בין "ש הרי"י מ"עפ, י"ליישב דעת רששכתב ] א"לעיל ע[א "רע' ועי
שבעל השדה נותן דה חבירו ח שנוטל שבח ואינו משלם יציאה לבין יורד לש"בע

וקח נחית ח שהל"כ בע"שיורד נחית אדעתא להשתלם מבעל השדה משא, יציאה
  .אדעתא להשתלם מהמוכר

ך אמאי בלוקח מגזלן משלם הנגזל ללוקח והרי נחית אדעתא "והקשה הש
מה מכר , ותירץ כיון שהנגזל היה צריך לשלם יציאה למוכר, להשתלם מהמוכר
א תירץ כיון שאם לא יתן הנגזל ללוקח יגבה הלוקח " ורע',לו ראשון לשני וכו
  .גזלן לגבות מהנגזל לכן לכתחילה ישלם הנגזל ללוקחמהגזלן ואז יחזור ה
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 לגזלן חיובוהוא מצד ללוקח א יסוד חיובו של הנגזל "ך בין לרע"כ בין לש"וא
 וממילא גם לא ישלם ,והרי כשגזלה משובחת והכסיפה אינו חייב לגזלן כלום

   .וקח כלום שהרי לא ירד אדעתא לאישתלומי מיניהלל
 
אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים  

משמע שמעיקר הדין היה שייך לגבות , משועבדים מפני תיקון העולם
א "ב דף קל" מבואר בב,פ שאין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם"ואע ,ממשעבדי
   .ד שאני"דתנאי בי

  
שאם אתה אומר יטרפו לקוחות על כך אין לך אדם שלוקח  ה מפני" די"רש

ודבר שאין לו , דהא אין לך אדם שאין חוב זה מוטל עליו, שדה מחבירו
ע " יל,ואכילת פירות ושבח קרקעות נמי דבר שאינו ידוע הוא, קצבה היא

ו שהוא דבר שאין לו קצבה כמגם גבי אכילת פירות ושבח קרקעות למה לא כתב 
ולכאורה קשה שנראה 'ר בספר דרך המלך שכתב "שו, מזון הבנותשכתב גבי 

ל מזכה שטרא לבי תרי שהרי מבואר בסוגיין דגיטין דאמר עולא דטעמא "י ז"רש
' פ וכו"י ואין קול יוצא עליהם והוי כמלוה ע"דהני היינו מפני שאין כתובים ופירש

 ,ל פתח בכד וסיים בחבית" זי" והכא רש,'חנינא אמר לפי שאין קצובין וכו' ור
 ובתר הכי ,ח"בראשית מאמר כתב שהוא דבר שאין לו קצבא והיינו כטעמיה דר

  .'והיינו כטעמיה דעולא' דבר שאין ידוע וכו' כתב ואכילת פירות ושבח וכו

י "ש רש"מזון האשה והבנות ידועים הם וכמ, ויש לבאר שאמנם שני טעמים הם
דהא , ל כך אין לך אדם שלוקח שדה מחבירושאם אתה אומר יטרפו לקוחות ע'

פ "היינו אע', ודבר שאין לו קצבה היא, אין לך אדם שאין חוב זה מוטל עליו
מ משום תיקון "מ , ללוקח דאיהו דאפסיד אנפשיהואפשר לומרשידועים הם 

א יש חוב זה וכיון "כ לעולם לא יקנו שדות שהרי לכאו"אהעולם אינו גובה ש
  .א להזהר"ב אשאין החוב הזה קצו

פ שאינו קצוב אבל אפשר ליזהר ממנו "אכילת פירות ושבח קרקעות אעאבל 
י אינו גובה אלא " ופירות לדעת רש,כ הרבה"שהרי סתמא דמילתא שבח אינו כ

א לומר ללוקח שהיה "אלא שם הטעם כיון שאינם ידועים א ,פירות מחוברים
   .צריך ליזהר

 אינו ידוע כמה שבח יהיה והיינו דבר שאין אינו ידוע היינוי "רשש "יתכן שמעוד 
שהשבח לא היה קצוב בשעת מכירה כשקיבל  'ה מאי לאו"ש בד"וכמ, לו קצבה

 .'עליו אחריות
 
אפילו מנכסים משועבדים , חוזר לוקח וגובה קרן מן המוכרה מאי "י ד"רש

 , קודם שכתב בו אחריותדשטרו של זה קודם, שמכר זה אחר מכירה זו
שנחשב כשטר הלואה ' ודלא כתוס[חריות גם מגזלן לא יגבה משמע שבלא א

 אמנם יתכן שרק כדי ,ד בחידושיו"וכן דעת הראב, ]ס"ושוב אמרינן אחריות ט
  .אבל מהגזלן עצמו גובה גם בלא אחריותלגבות משועבדים צריך את האחריות 
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 שהשבח לא היה קצוב בשעת מכירה כשקיבל עליו ה מאי לאו"י ד"רש

ודלא , כ בשעת לקיחת הלוקח השני"מ מה שהיה קצוב אח"מע שלמש. אחריות
ח קרקע מן הלוקח "דאין לומר דאחר שטרף בע ' תריץה" ד'תוסכמו שמשמע מ

כ גם השבח יגבה מהנהו משעבדי דגם השבח היה "קנה המוכר קרקעות ומכרן דא
אלא כמו שסוברים , 'קצוב כיון שכבר טרף הבעל חוב קודם שלקח זה הקרקע

  .א שם"ב לפירוש המהרש" בב'התוס
 
דההיא , ולא גזולה היתה, שטרפה בעל חוב ממנו בשביל חובוה לא "י ד"רש

שאם , דמכירה מעלייתא היא כל זמן שלא טרפה ממנו, ודאי אית ליה שבחא
הלכך כי משלם , פרע המוכר מעותיו לבעל חוב הרי הוא מסולק מן הלקוחות

. ן מיניה קרקע המכורה לוליה יותר ממה שקיבל השתא הוא דהדר זבי
פ שמעולם לא היה של "מהלוקח אעח גובה את השבח " כונתו שמה שבעלכאורה

ואם יאמר לו שכיון שגבה נמצאת השדה שלו [ ,ת יגבנו מהלוקח"הלוה ומה
' עי, כ נמצאו המעות הלואה ותשלום השבח כריבית"א ,למפרע וארעאי אשבח

גובה מהשבח משום שנחשב כמו כ שמה שהמלוה "אלא ע, ]ו"ק כ"ו ס"ך קט"ש
  .לכן חוזר וגובה ממנו ואינו ריביתהשבח ושהלוקח מוכר לו את 
הרי ', השתא הוא דהדר זבין מיניה קרקע המכורה לו'י "ויש להבין לשון רש

אמנם לא תמיד שייך , לכאורה אינו קונה ממנו את כל הקרקע אלא רק את השבח

דה מעשבים וחרש אותה אמנם לקנות את השבח בנפרד שהרי אם ניקה את הש
  .השביחה ושוה יותר אבל אין השבח נפרד מהשדה

 וחל ,שבח שהשביח הלוקח כאילו קנאו מוכר ומכרו ללוקחט "ל' ש סי"רא' ועי
משמע שרק את , ]ולכן נוטל רק חצי השבח [שעבוד המלוה והלוקח כאחד עליו

ח השבח משום "עדמה שגובה ב' והא דאמרי'י "נמוז כתב "כעיו, השבח הוא קונה
דכתב ליה דאקנה טעמא דמילתא לפי שאנו רואין שבח זה כאילו קנאו מוכר מן 
הלוקח דהא אדעתא למשקל מיניה השביחו וכאילו מכרו ללוקח שהרי לוקח 

  .'כ קנה"ל כאילו לוה ולוה ואח"הוציא מעותיו וה
הלכך כי משלם ליה יותר ממה שקיבל השתא הוא דהדר זבין ה לא "י ד"רש
שמע מי השתא הוא דזבין ש"יש להבין לשון רש, יה קרקע המכורה לומינ

  . והרי ודאי שבעת הטריפה הוא שקונה ממנו,שבשעה שמשלם לו הוא קונה ממנו
  
מי אית ליה לבעל חוב פירות גמורין המחוברין בקרקע  ה לאכילת"י ד"רש

 שיש לאפוקי פירות שאינם גמורין, שיכול לטורפן, ואינן צריכין לקרקע כלום
  .ח טורף אותם כדלקמן"ובע

 
 בא ליישב לכאורה. וכגון שגזלה עם פירותיה ומכרהה בגוזל ונגזל "י ד"רש

]  סיפאה"ד' תוסש "וכמ[למה לא מוכיח מכאן שיש לו שבח כמו שיש לו פירות 
א לומר כן שהרי מפרש עוד "אמנם א. ז אומר שפירות אלו היו בשעת מכירה"וע
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ש שגזלה עם פירות הקשה "ובעיקר מ. צל הלוקחשמיירי גם בעשתה פירות א
ש שנגמרו "רש' ועי, כ למה לא יגבה ממשועבדים והרי זה קצוב"ב שא"מהדו

  .הפירות אצל הלוקח
הפירות הגזלן את גזלה עם פירותיה ואכל י ש"כוונת רש שש"עוד פירש הרש

 דומיא מה שפירש לעיל ,השדה ושוב חזרה ועשתה פירות אצל הלוקחאת ומכר 
אלא שכאן כתב גם אופן ', כגון שגזלה משובחת והכסיפה ביד הגזלן'בי שבח ג

' והוא כפירוש תוס 'ומכרה לאחר ועשה בה פירות, גזלה בלא פירות, אי נמי'שני 
' עיכך  לעיל  גםמה שלא פירשו .בספר שלמי תודה ז כתב"יעוכ ,לעיל גבי שבח

מכח הקרקע ולא לענין ם שיף שארעאי אשבח שייך רק לענין פירות שגדלו "מהר
 .י"פנ' ועי, שבח שהשביח בגדר או זבל

 
אחר שדחה לו , ויש להבין.  מרישא עצמה היה יכול להקשות סיפאה"ד' תוס

 הא כדאיתא למה הוצרך להקשות מהברייתא ולא הקשה לו מרישא דמתניתין
ועוד קשה כיון ,  ולדעת שמואל גם זה נראה כריבית,שמפורש אכילת פירות

, מו דוחה לקמן כגון שגזל שדה מלאה פירות איך היה מקשה מהרישאשרבא עצ
רישא אם  ו,א שבתחילה סבר רבא שכל המשנה מיירי בחד גונא" מהרשוכתב

לא יכל כיון שכ "וא, סיפא בלוקח גם רישא בלוקחואם בגזלן גם סיפא בגזלן 
ל גבי שבח לפחת "כ הול"א שא"ש הרשב"וכמ [ כדלקמןהסיפאלתרץ את 

ומה שלא , ממילא גם לא יכל לתרץ כך את הרישא, ]ולא לשבח קרקעותקרקעות 

תירץ לו הא נ "אחר שראבל ,  משום שרצה להקשות משבחמהרישאהקשה 
ש "מ מיירי בלא לוקח וכדרישא ,מ גם מהרישא"שוב לקוהא כדאיתא כדאיתא 

 .נ"ש לו ר" כמפ דסיפא מיירי בלוקח"לקמן אערבא 
 ובתחילה רצה ,שהקשה את כל הקושיותד משמע שרבא הוא "מהראבאמנם 

ז מסתבר "ולפי. [להקשות משבח ולבסוף שלא עלתה בידו הקשה מפירות
 ].י"ס שכן הוא במקצת כת"ש דק"ע וכמ"שגירסתו היתה לקמן אמר רבה הב

 
לשבח קרקעות , ז הגירסא בברייתא"ל שלפ"מהרש' ועי. ח"תריץ נמי בבע

 וכתב ,ז"ב קנ"וכן הוא בב, הח וטרפ"כיצד הרי שמכר שדה לחברו ובא בע
  .ם שם שהוא אחרי מה דמתרץ הכא"רשב

  
בפרק מי שמת רצה להוכיח דאקני קנה ומכר משתעבד  תריץ ה" ד'תוס

ומה שנחשב קנה ,  דגבי בעל חוב שבח שלא היה בעין בשעת הלואה,מהכא
או את הקרקע [ומכר משום דהוי כאילו קנה המוכר מהלוקח את השבח 

ח "כ הרי לגבות מבנ"שאל[מהלוקח חזר ומכרו לו ] י" רשהמושבחת כמשמעות
  .ש"י והרא"ש הנמו"וכמ] צ דאקני"ל

 למה הוצרכנו להחשיב כמו שקנה ומכר ולא שקנה ולא מכר ואז גובה ןויש להבי
ה קניה זו נחשב שנעשית בשעת הטריפה כדי "והרי בלאממנו מדין מיניה דידיה 
כ " יחשב כמו שחזר ומכרו ללוקח אויש לבאר שאם לא, שיוכל לגבות כל השבח
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פ "יבואו לגבות ממנו גם כל אלה שאין להם זכות לגבות ממשעבדי כמו מלוה ע
  .ומזון האשה והבנות

 ושמואל גופיה הוא ,ת ולוכח משמואל דאמר בעל חוב גובה את השבח"וא
הוא דמבעיא ליה איך שאלו לוכח גופיה יש להבין כיון ששמואל , דבעי ליה התם

מ " והרי הוא סובר כרבנן דרל לשמואל"והיה עליהם לשאול מאי מבע ,משמואל
הקשה רבינו 'ה דאיקני "ב שם ד"בב' ה לשון תוס"ואכן כ, ואמר כאן שגובה שבח

מ בעל חוב גובה את "שמואל תיפשוט ליה מדידיה מדאמר שמואל בפרק קמא דב
 .'השבח

 ח'' מדלא טריף בע,ואם תאמר אדרבה לוכח מהכא דלא משתעבד
ואי דאקני משתעבד למה לא גבה מהם תחילה שהרי  ,ממשעבדי דטריף לוקח

כ משום דמיירי שקנה אותם אחר שהשתעבד "הניח לו מקום לגבות ממנו אלא ע
, כ למה גובה מהשבח"ויש להבין איך אפשר להוכיח שלא משתעבד א, ח"לבע

משיב ת שואל ו"ר בשו"שו', כ אמאי לא טריף וכו"ת א" ואריכים לומרוהיו צ
מ "בב' ש לשון התוס"ז א"ואני מוסיף דעפ'ד "א שכתב בתו"צ' א סי"תניינא ח

ח מנכסים שגבה "שהקשו דאדרבא לוכח מהכא דלא משתעבד מדלא טריף הבע
, 'ח את השבח והא הוה דאקני"פ יקשה היאך גובה בע" והדבר תמוה דעכ,הלוקח
 .חכמת מנוח' ועי

 ,ח קנה המוכר קרקעות ומכרןקרקע מן הלוקח "דאין לומר דאחר שטרף בע
 דגם השבח היה קצוב כיון שכבר ,כ גם השבח יגבה מהנהו משעבדי"דא

לפי , ב שם תירצו כן"בב' אמנם תוס. טרף הבעל חוב קודם שלקח זה הקרקע
ל "גם במהרש' ב עי"ובביאור תירוצם בב. ד"נח' ועי, א שם"ביאורו של המהרש

  .ד" שם סקח"וקצוהא "ק י" סו"קט' ך בסי"והאריכו בזה הש, ח שם"וב
 ,דבזמן שקדם שבחו של ראשון היינו קצובין ואין כתובין'א "בגיטין נ' תוס' ועי

דכתיבה לא מהניא אף על גב שכבר בא השבח כיון דבשעת הכתיבה אכתי לא 
 .'הוה

,  מובן'יעמיד' אין הלשון לכאורהו. יעמיד כשעשאו אפותיקי' אך קשה כו
כ היה גובה מהמשועבדים שהלוקח גובה מהם "שאלכ מיירי באפותיקי "שהרי ע

 . א"מהרש' ועי,  שיף שלאו דוקאם"מהרוכתב , ש לעיל"וכמ
תא מיירי דוקא באפותיקי ויתכן ימ בשם גליון שלא מוכרח שהברי"בשיט' ועי

שמיירי בכל ענין ואמרה ששבח לעולם אין גובה ממשעבדי אבל קרן יתכן שיגבה 
.  דמהני דאיקניראיהשמיירי גם בלא אפותיקי מייתי וכיון , כגון שעשאו אפותיקי

  . ראיהשיעמיד רק באפותיקי ושוב לא תהא ' והקשו תוס
] שאין לו פרעון אלא מזה[שיעמיד באפותיקי מפורש ' א כתב שכונת תוס"וחזו

 .א"רע' ועי, ג גובה את השבח היתר בחינם"שרק בכה
ש הגליון כאן "ודלא כמ [ש שבאפותיקי טורף גם פירות"לדעת הרא, י הקשה"ופנ

כ אמאי אינו טורף גם "א, כ מיירי באפותיקי"כ כיון שע"א, ]שאינו טורף פירות
ש אין לו אלא פירות שישנם כעת ולא פירות שכבר "ותירץ שגם לרא. פירות

 ].ט"ק י"ו ס"קט' ך בסי"ודלא כש[נאכלו 
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ו מידו  או יעמיד בלוקח מן הגזלן וכגון שיש לו קרקע או קנ',וכואך קשה 
' ב ולא על הגמ"בב' יש להבין למה הקשו על הגמ. כדמתרץ לקמן בשמעתין

 .מ בשם הגליון"שיט' ועי, כאן הקשו' נ וגם על הגמ"ם שיף שאה"וכתב מהר, כאן
 
פ שלקמן נחלקו בזה ולרבה "אע, מוציאין אותה מידוד "שביה והרי "י ד"רש
 .דאי סבר כךמ המקשן ו"מ, ה הכוונה שמסיקין הוציאוה מידו"רר ב
 

אמר רבא הכא במאי עסקינן כגון שגזל שדה מחבירו מלאה פירות ואכל את 
 תירץ כן גבי א שמה שלא"כתב הרשב ,הפירות וחפר בה בורות שיחין ומערות

  .ל לפחת קרקעות"ש הלשון שבח קרקעות והיה צ"כ ל"שאשבח משום 
  
ונעשה פירות גמורין ונגזל לוקחה עם פירותיה ואינו נותן ה שגזל "י ד"רש

ע במה " ויל,משמע שאם כבר קצר את הפירות לא יטלם הנגזל ממנו, אלא יציאה
רם הרי נעשה שינוי בידו אמנם כיון שקצ, אם בשינוי הרי קרקע אינה נגזלת, קנאם

 וקנהועדיין יש להבין למה לא ישלם לו על מה שגזל את פירותיו , וקנאם בשינוי
  . בשינויאותם

ויש לבאר שכיון שנגמרו הפירות ואינן צריכין לקרקע פקע מהם דין קרקע ושייך 
 ואינו צריך לשלם דמיהן כיון ,ולכן פירות שלקט קנה אותם בשינויבהם גזילה 
ע היטב "ויל, אם סתם גזילה יאוש בעלים [, התיאשו מהם לפני שליקטןשהבעלים

   ].בסוגיא דאוונכרי' בסוכה דף ל
הגוזל שדה ומכרה ואכל הלוקח ח כתב "א ה"ט מגזו"ם בפ"הרמבאמנם 

 מחשבין עליו כל הפירות שאכל ומשלם לבעל השדה וחוזר וגובה ,פירותיה
י משמע שאינו נוטל " שם שמרשמ"מ' ועי, אותן מן הגזלן מנכסים בני חורין

ש " ממ כאןה משמעות הסוגיא" וכ, ולא פירות שכבר אכלאלא פירות מחוברים
  .'מלאה פירות'ג "ם ל" שלרמב]ג"שע' סי[א "ביאור הגר' ועי' מלאה פירות'

  
 א" עו"דף ט

 תימה אם כן מאי מפני תיקון העולם הלא בדין לא גבי  כשעמדה"ד' תוס
ולשנוייא דרבא נ "ש כתב שאה"הרא' תוס, שעבדידמלוה על פה לא גבי ממ

ורבה בר רב הונא ורב אשי תיקון העולם לא קאי אאכילת פירות דדינא הוא 
  . אלא אגב שבח קרקעות נקט אכילת פירות,דמלוה על פה הוא

אמנם , פ אינו גובה הוא תיקון העולם"נ וזה גופא שמלוה ע"נחלת דוד שאה' ועי
פ נמי דלא טרפא "ואי אמרת דמלוה ע' ל בזה"א ניחז ול"ן שהביא כעי"רמב' עי

מאי שנא ,  למאן דאית ליה שעבודא דאורייתא,ממשעבדי מפני תיקון העולם הוא
  .'הא דנקט ליתני כל מלוה על פה

ויש לומר דאי לאו מפני תיקון העולם הוה אמינא הואיל ועמד בדין על 
כ "א, לפירותשאין קול  אם ,ל"הקמכ מה "יש להבין א. הקרן יש קול גם לפירות

י העמדה "ל דע"ר'ם "וכתב מהר. אלא מעיקר הדיןון העולם אין זה תקל ש"הדק
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 אלא מפני שאין ,כ הוי כמו מלוה בשטר"בדין על הקרן יש לו קול גם לפירות וא
ל מאחר שאין "לפירות קצבה לא טרפי ממשועבדים וזהו מפני תיקון העולם ר

  .'להם קצבה
ל "קמפירש שו ,כיון דהיתה מלאה פירות ידועין הן שווייןדהקשה שכיון ש "הרשו
  .לחשוש שמא לא שמעו את הקוליש  ון העולםתקמפני ש
שעמד בדין גם על הפירות לרב אשי וכתב דגם ' הביא את תירוץ תוסשן "ר' ועי
מאותן שלקחו מאותה שעה ואילך ' אינו גובה פירות מלקוחות דגזלן ואפי'מ "מ

 . שיף ובביאור שםם"מהר' ועי, ' ומפני תיקון העולםאלא מבני חורין לחוד
 
י שמגבהו קרקע ולא מעות ולכן לא מיחזי "פירש. ע כגון שיש לו קרקע"הב

ל כגון שפורע "כ הול"ויש להבין שא, פרעון האחריותז תלוי בשעת "ולפי. כרבית
  .בקרקע שאם פורע במעות מה יועיל שיש לו קרקע

ע בשעת קבלת האחריות שאז נחשב כמו א פירש שיש לו קרק"הריטבאמנם 
  .כ אין כאן הלוואה אלא מכר"וא, שמכרו לו משעה ראשונה

  
 ,כ אמאי קאמר אמליך הלא סתם קנין לכתיבה עומד"ת א"וא כגון ה" ד'תוס
מ כגון שהקנה לו דבר שהוא בעין דכיון דיפה כחו לעשות קנין "ל ה"וי

וא בעין ויכול לומר לו שילך כיון שהוהסברא בזה יש לבאר ש, רוצה שיכתבו לו
מוכח שרצונו ,  ואינו ממתין אלא מיד מקנה לו בסודר,ויחזיק ועד אז לא יקנה

, לייפות את כחו ולכן אמרינן שכיון שנותן בעין יפה רצונו גם שיכתבו לו שטר
דהמקנה במשיכה או בחזקה אינו מתכוון להקנות בעין 'ב "ש בב"ש הרא"וכמ[

הר להקנותו לאלתר ואינו ממתין עד שימשוך או עד יפה כמו בקנין סודר שממ
  .]'שיחזיק

 אלא רק משתעבד לו ומשעבד לו את נכסיואינו מקנה לו את נכסיו אבל כאן ש
 שהרי אינו יכול כדבר שאינו בעיןנחשב זה  ,לפרעון השבח] שיש לו ושיקנה[

  .לעשות בהם קנין אחר
 ]אז) [או(ה דבר הידוע דהני מילי בשמקנ'שאנץ שכתב ' מ בשם תוס"שיט' ועי

מקנה בעין יפה אבל שבח ופירות העתידין לבא דאין ידוע אם יבאו וכמה יהיו לא 
וכעין זה פירש הקונטרס בגיטין גבי אין מוציאין  ,מקנה בעין יפה וצריך לימלך

דמפרש טעמא לפי שאינן כתובין ואף על גב דכתב ליה אנא ' לאכילת פירות וכו
  .'ו כתובין כיון דעדיין אין ידוע לכמה יעלהלא חשיב לה' איקום וכו

 שאין הטעם משום שאינו בעין אלא משום שלכן אין לו ב"סקי' ס' ך סי"ש' ועי
וזה  [ס" בשא סתם קנין לכתיבה עומד כמבואר" ובדבר שאין לו קצבה ל,קצבה

  .]שאנץ' כעין תוס
  

 מן השבח אפילו נראה דגבי ,בעל חוב גובה את השבח בעל ה" ד'תוס
פ שאין להם על מי לחזור והוה ליה כמתנה דאמרינן " אע,השביחו יתומיםש

 ,'וכומ גובה מהן משום דכרעיה דאבוהון נינהו " מ,לקמן דלא גבי שבחא
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יתומים אומרים אנו השבחנו ואין השבח שלך משמע  והא דאמר בהמקבל
 התם מיירי כשעשה אפותיקי ואומרים אנו השבחנו ,דלא גבי משבח יתומים

יש להבין למה מה , לנו היציאה כדין יורד לתוך שדה חבירו שלא ברשותותן 
 ואם מוטל עליהם לשלם את ,בוהון הוא סיבה שיגבה מהם את השבחשכרעא דא

 למה ממטלטלין שהניח להם אינם ,חוב אביהם כדי להצילו מדינה של גיהנם
ם לא היה אביה והרי , וכן יש להבין למה בעשאה אפותיקי נוטלים הוצאות,חייבים

מ מיניה דידיה "ן אלא מזו מפ שאמר לו לא יהא לך פרעו"אע [,נוטל הוצאות
  ].גבי
 שכרעא דאבוהון הוא סיבה שהקרקע הזו נחשבת כמו שהיא עדיין יש לבארו

 אבל בעשאה , ולכן נוטל את השבח כמו שהיה נוטל מאביהם,ברשות אביהם
מאביהם תומים נוטלים אפותיקי הרי גם אם היתה הקרקע ברשות אביהם היו הי

אם השביחו קרקע של אביהם שמעיקר הדין יכולים לתבוע  כמו ,את היציאות
   .ממנו מה שהוציאו

 
   מהלוקחבענין גביית בעל חוב את השבח

משמע שגביית השבח . תדע שכן כותב לו' ח גובה את השבח כו"אמר שמואל בע
ב "בב' מהגמ' ו תוסה תריץ הביא" ולעיל בד, אחריותללוקחהיא מצד מה שכתב 

 אלא חצי השבח שהרי כן אינו גובה ול,שכתב לו דאיקנישגביית השבח היא מצד 
 . ויש להבין למה הוצרכנו לשני הדברים, כמבואר שםהשבח משועבד גם ללוקח

א שתדע ודאיקני הם שני ענינים נפרדים שכל אחד מהם "ואמנם דעת הריטב
גובה , בא לעולם וכתב לו דאיקניולצד שאפשר לשעבד דבר שלא , ע"מועיל בפנ

אבל כשגובה מהלוקח גובה רק , פ שלא כתב לו אחריות"גם ממקבל מתנה אע
א לשעבד דבר שלא "כאן גם אם א'  ונידון הגמ,מחצה שהרי גם לו יש שיעבוד

עדיין גובה את השבח אם קיבל עליו , בא לעולם וגם אם לא כתב לו דאיקני
 .מתנה שאין בה אחריותמקבל רק מלוקח ולא מ ואז גובה את כולו אבל ,אחריות

כאן מיירי רק אם מהני ' רוב הראשונים שהגמכן דעת כאן ו' אבל דעת תוס
י שצריך את "ן והנמו"הר' ופי, כ צריך גם את קבלת האחריות" ואעפ,דאיקני
 אלא ,אבל השבח הרי אינו שלו, כי דאיקני מועיל רק למה שהוא קנה, שניהם
הלוקח מקנה למוכר את ו שישלם לו את השבח נחשב שי התדע שכותב ל"שע

 ].'דהדר זבין'י לעיל "שמשמע מרשוכמו [ומקנהו ללוקח המוכר וחוזר השבח 
ש וצבי זבינא דנן נכתב בזה שמתרצה הלוקח להקנות "י שבמ"ן ובנמו"ומבואר בר

ולכן במתנה שלא התרצה אינו גובה את השבח וכן היא , למוכר את השבח
ש משמע שלא תלוי בהסכמתו אלא הוא "אמנם מהרא, ם"הרמבמשמעות לשון 

אלא שהטעם שתקנו , ח שיחשב כאילו קנה המוכר את השבח ומכרו ללוקח"תקנ
ולא במתנה שמפסיד כיון שאין לו , כך רק במכר הוא משום שאין הלוקח מפסיד

 .' וכן משמע מלשון תוס,אחריות
 ,ני וגם את קבלת האחריותן מבואר שצריך גם את הדאיק"ש ובין לר"ובין לרא

אינו גובה גם אותו מ ש"סובר כבעה ש"הרא, לענין שבחא דממילאנחלקו אבל 
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ף "ן סובר כרי" והר, ואינו גובה ממקבל מתנהי דאיקני וקבלת אחריות"אלא ע
  . גם ממקבל מתנהגובה  דממילא גובה גם בלא התדע ולכן אששבח

 ולכן ,גם בלא הדאיקניא גובה שבחא דממילה ש"הף "לדעת הרין ש"וכתב הר
שנחשב כמו [בא מאליו ממש כגון דיקלא ואלים בח ש אבל דוקא ש,כולואת גובה 

 .י הוצאה" שבא עשבח ולא ,]שכבר בא לעולם
ף שרק קבלת אחריות לא צריך בשבחא דאתי "ן סובר בדעת הרי"אמנם הרמב

 חצהאבל דאיקני צריך ולכן לא יגבה אלא מ, מתנהמקבל ממילא ולכן גובה מ
ן ששבחא דממילא הוא לאו דוקא "ל לרמב" ועוד ס,שהרי משועבד גם ללוקח

אם הוא בגופה של קרקע נחשב שבחא י הוצאה "ממילא ממש אלא גם מה שבא ע
 .ואין צריך את התדע אלא לכך שאינו משלם את ההוצאה, דממילא

ל איך מועי, אם אין השבח כמו שבא לעולם ולכן צריך את הדאיקני, ויש להבין
והרי כמו שאין אדם משעבד מה , הדאיקני בלא קבלת אחריות והסכמת הקונה

 ולזה לא יועיל ,שלא בא לעולם בלא דאיקני כך אינו משעבד מה שאינו שלו
השביחה  ואם נחשב כמו שהקרקע של המלוה ,הדאיקני בלא הסכמת המקבל

ן על "הר וזה אחת מקושיות ,כ גם בלא דאיקני יזכה" א,ומכח זה זוכה גם בשבח
 .ן"הרמב

ט ממלוה ולוה "ח פי"ש בחידושי הגר"י מ"ן עפ"ואפשר לומר בדעת הרמב
שענין שיעבוד אינו שיש למלוה קנין ] כאן ובקונטרס שיעבוד[ש "גרשחדושי הוב

 וכיון שהתחייבות זו , אלא שיש ללוה התחייבות לשלם למלוה מהקרקע,בקרקע

 כי נחשב כמו , אחר שמכרהקודמת למכירה לכן יכול לשלם לו בקרקע זו גם
 ולכן נחשב כשגובה ,שעדיין הקרקע נשארה שלו לענין שיוכל לשלם בה

 .  שהרי עדיין נשארה שלו לענין זה,מהקרקע כמו שהלוה שילם לו
 אבל ,בות בשעת ההלואהיז חלה ההתחי"אמנם זה דוקא במה שנמצא כעת שע

פ שבגוף " ואע,זויבות ישבח שעדיין לא בא לעולם ממילא לא חלה עליו התח
 וממילא ,הקרקע נשאר למוכר עדיין בעלות מסוימת לענין לשלם בה את חובו

י "שעבין בשבח דממילא ובין בשבח , מכח בעלות זו יכול לזכות גם בשבח כשיבא
כמו אם היתה  ,]אלא שצריך לשלם הוצאות [,הוצאה שנעשה בגופה של הקרקע

ירה יעבד ממילא גם לא נשתלא משוהשבח הזה מ אם "מ, נשארת שלו לגמרי
 . בידו הזכות הזו

וגם כתב לו ,  שאם מועיל לשעבד גם מה שיקנה,וזה תלוי בשאלה של דאיקני
אז יזכה הלוה בשבח לענין שיוכל לשלם בו את ההתחייבויות , שמשעבד לו

 שהרי ארעא של הלוה היא , וזה יועיל גם בלא הסכמת הקונה,שקדמו למכירה
מ הרי "מ,  הקרקע שייך לקונה לענין כל שאר הדבריםפ שגוף"ואע. שהשביחה

פ שלא קנה "ולכן נחשב כאיקני קנה ומכר אע, מלוה בשטר גובה גם ממשעבדי
בקנה ומכר גובה המלוה מקרקע שלא היתה בשעת ההלואה ש אלא כמו ,ולא מכר

ה בשבח שלא היה בשעת ההלואה ואינו שייך " ה,ואינה שייכת כעת ללוה לגמרי
 .יללוה לגמר

 ,וכל מה שצריך את התדע שקיבל אחריות הוא רק לענין השבח שכנגד ההוצאות
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י הסכמת " וע,שלולי התדע לא היה מוציא מתחת ידו בלא שישלם לו עליהם
 .הקונה לקבלת האחריות פטור המלוה מלשלמם

א לעולם כל אחד "לריטב, לעולם צריך את הדאיקני ואת התדע, ש"נמצא לרא
אבל בשבח , אמנם צריך את שניהם בשבח שאינו ממילאן "לר, ע"מועיל בפנ

. ן בשבח דממילא צריך רק את הדאיקני"ולרמב, דממילא מהני בלא שניהם
  .ד"נח'  ועי,ו"קט' סיח ב"ך וקצוה"והאריכו בכל זה הש

שב מה שהקשה בגליונות ין נתי"וכמדומה שבמה שהתבאר כאן לדעת הרמב[
  ].ש"דברי הגרש וגם מה שיש להעיר ב,ח"א על הגר"החזו

*** 
 
דכיון דלא הדר גבי ליה לא מפסיד ליה ,  בדבר זהיפה ויפה ה יפה"י ד"רש

דבשלמא גופה של קרקע אמר לו אמאי , במידי דלא אפסדיה לבעל חוב
יש להבין מהו ,  אמר לו מאי אפסדתיך, אבל שבחא, מאין אגבה חוביקבלתיה
 למה ,עון ארעאי אשבחח ויכול לט" אם נחשב כמו שהשדה של הבע,עיקר הדין

 ,ואם אינו יכול לטעון ארעאי אשבח למה יגבה מלוקח ,לא יטלנו ממקבל מתנה
ולמה הוצרכנו לומר שלא מפסידים את המקבל מתנה כיון שלא הפסיד את 

  .ח זכות גביה כלל"ל שאין לבע" תיפו,ח"הבע
 ,ח מלוקח הוא שהחשיבוהו חכמים כלוקח ראשון"ויש לבאר שגדר גביית בע

ומכח זה שייך שיהיה לו גם זכות בשבח , ]עין מה שמצינו בבעל בנכסי אשתוכ[

 כך גם , אלא שכמו שמצינו בבעל שבמקום פסידא לא תיקנו,מדין ארעאי אשבח
 את  ולכן הלוקח שאין לו פסידא כלל החשיבו,כאן במקום שיש פסידא לא תיקנו

אבל מקבל מתנה  , כאילו ארעיה אשבח והשבח שלו, כלוקח ראשון לגמריהמלוה
פ שאת הקרקע גובה ממנו למרות שיש לו פסידא בזה משום שהוא עשה "אע

אבל בשבח שלא גרם לו  ,הפקיע שעבודו של המלוהלשבא שלא כהוגן במה 
 כיון שאז יפסיד המקבל שלא ,הפסד בזה לא תיקנו שיחשב המלוה כלוקח ראשון

   . שהרי במה שהשביח את השדה לא הפסיד את המלוה,כדין
  
 דנגזל ודאי ,ת ומאי ראיה היא דלמא מיירי בלוקח מגזלן"וא  תדעה" ד'תוס

 והרי לשמואל אין לו שבח גם ,יש להבין היאך ודאי יש לו שבח ,אית ליה שבחא
 שאם רואין לומ'ז שכתב "קונטרס הראיות לריא' ועי,  לו את השבחאם פירש

ח אין "אבל ב, יה שבחותמצא גזולה כותב לו מוכר ללוקח כן דאתי נגזל וטריף מינ
ם "מהר' ועי',  וכודהא סבר שמואל לוקח מגזלן לית ליה שבחא, גובה השבח

  , שיף
 אלא מיירי ,ל דאי בלוקח מן הגזלן איירי הוה ליה למכתב נמי ופיריהון"וי

 , אי נמי מדקאמר ועמליהון היינו הוצאה,בבעל חוב דלית ליה פירי
 ואי בנגזל הא נגזל גופיה יהיב ,ושבחיהון היינו השבח היתר על היציאה

ואין לומר שכותב , ליה יציאה כדין יורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות
ח גובה את "כ שוב מוכח שבע" דא,גזלן ושבחיהון משום ח"בעעמליהון משום 
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  .כ מה ענין עמליהון לכאן"שאל השבח
  

אמר רב נחמן הא מתניתא מסייע ליה למר שמואל והונא חברין מוקים לה 
 דתניא המוכר שדה לחבירו והרי היא יוצאה מתחת ידו ,מילי אחריניב

גובה את הקרן מנכסים משועבדים ושבח גובה מנכסים בני  כשהוא גובה
שגובה גם  ,דילמא מתניתא בשבח דממילאתא ען מאי סיי"הקשה הרמב, חורין

  ואין לומר,אבל שבח דמחמת הוצאה לא גבי, בלא דינא דשמואל ובלא תדע
הא כי מוקמינן לה ד, ליה בשבח סתמא בין דממילא בין דמחמת הוצאהדמשמע 

 ,דמחמת הוצאה מנגזל שקיל ליה, בלוקח מגזלן בשבחא דממילא בלחוד הוא
הוצאה ' מאיר היא דקניס ולית ליה ללוקח מגזלן אפי' דלרב הונא הא מני רותירץ 

  .ק"בכדאיתא ב
גם בשבח בח איירי נ משמע ליה שבכל ש"ויש להבין שהרי אפשר לומר שאה

כ בגזלן שנוטל "אלא שבלא שמואל אינו נוטל שבח זה כלל משא, י הוצאה"שע
  .את השבח אלא שמשלם יציאות

 וכל ,י יציאות"ן לשיטתו שגם בלא שמואל נוטל שבח שע"אמנם פשוט שהרמב
ע " אבל השבח היתר על היציאות לכ,שאינו משלם הוצאותהחידוש של שמואל 
נ השבח שכנגד היציאה בשניהם אין "דממ קשהמכ " וא,נהגובה וגם ממקבל מת

  .בשניהם יש לו גם בלא שמואלעל ההוצאה לו והיתר 
ן וסובר שגם שבח היתר על היציאה אינו גובה בלא "ן שחולק על הרמב"אמנם הר

כ ניחא בפשטות שהראיה מדקתני סתמא שזה כולל " א,ף"שמואל גם לדעת הרי
  .י הוצאה אינו גובה כלל"י מה שעכל סוגי השבח ולולי שמואל הר

  
דאמר ליה , את השבח מבעל הקרקע מה שעודף על היציאהה את "י ד"רש

 והרי מדין ,יש להבין וכי מדין פרעתי את חובך הוא חוזר עליו, פרעתי את חובך
אם יכתוב בפירוש שלא באחריות משמע שלא ו, שכתב לו אחריות הוא חוזר עליו

  . חובךיוכל לתבוע מדין פרעתי את
 אבל כיון ,שמעיקרא דדינא פורע חובו של חבירו הוי מבריח אריויש לבאר 

י קבלת האחריות "וזה נעשה ע[ ,כ הוא פורע חובו גם ממה שהשביח"שבע
אמנם , מדין משתרשי ליהג אינו נחשב כמבריח ארי ויכול לתובעו "בכה, ]נ"וכמש
רקע עם השבח ל כיון שקבלת האחריות גורמת לו להקנות את הק"כ הדק"א
גם יש להבין הרי גם , מה הוצרכנו לטעמא דפרעתי את חובךל ,י לעיל"ש רש"וכמ

שער ' ועי, פ שלא פרע לו שום חוב"לולי טעמא דרבית אעמגזלן גובה שבח 
  . י"פנב ו"ה סק"רכ' המשפט סי

  
, קשיא רישא וסיפא דקתני בעל חוב נותן את היציאהה קשיא "י ד"רש

ל שלשמואל "יש להבין מנ,  השבח ואינו נותן כלוםולשמואל בעל חוב גובה
ן ניחא בפשטות שליטול שבח היתר על היציאה "ולדעת הרמב, אינו נותן כלום

  .נוטל אף בלא שמואל ובלא תדע וגם ממתנה
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' ועמליהון'ש "א שממ"ש הרשב"ן יש לבאר כמ"ולדעת החולקים בזה על הרמב
 .כלוםח "לא משלם הבע וממילא ,מבואר בזה שהמוכר נותן את ההוצאות

 
  ב"ו ע"דף ט

ח גובה אותו בלא "י קרוב ליקצר ואין בע"פירש. כאן בשבח המגיע לכתפים
ואם כשבח יגבנו , נ אם דינו כפירות לא יגבנו כלל"א ממ"והקשה הרשב. יציאה

י הוצאה שבזה לא אמר "ת מפרש מגיע לכתפיים שבח שע"ור, בלא יציאה
  .שמואל שיגבנו בלא לשלם הוצאה

ח גם בלא "ף דשבחא דממילא גובה הבע"ש הרי"י מ"ל עפ"י א"ובדעת רש
וכן , אינו גובה ממקבל מתנהי הוצאה " ורק שבח שע,דאיקני וגם ממקבל מתנה

י הוצאה שאינו גובה "ן שגם שבח שע" ודעת הרמב,י"ן מלשון רש"דייק הר
 גם במה שכנגד ההוצאה אבל מה שעודף על ההוצאה גובהזה דוקא , מקבל מתנה

  .ממקבל מתנה כדין שבחא דממילא
ח בהם שום "כמטלטלין ואין לבעי שפירות גמורים דינם "ל בדעת רש"כ א"וא
ופירות שאינם קרובים ליקצר אין דנים אותם כפירות אלא כשבח וגובה , זכות

אין דינם כמטלטלין אבל שם ופירות שקרובים ליקצר , ח כדין שבח"אותם הבע
 ולכן גם לא ,ח אינו גובה פירות" גובה מהם משום שבע ומה שאינו,פירות עליהם

  .וממילא אין את התדעכותב לו ופיריהון 
 מה שיותר על ההוצאה זה נחשב כשבחא וכל זה לגבי מה שכנגד ההוצאה אבל

פ שלא כתב " ואעגובה אף בלא התדע ואף ממקבל מתנהן ו"ש הרמב"דממילא כמ
  .פיריהון

יטתו שלא מחלק בין שבחא דממילא לשבח לשל "אא בזה "ומה שלא ניחא לרשב
    .י הוצאה"שע

  
לא קשיא הא דמסיק ביה כשיעור ארעא ושבחא הא דלא מסיק ביה אלא 

 ויש ,חילוק בין מגיע לכתפים לאינו מגיעלכאורה כעת חזר בו מה, כשיעור ארעא
מ "ה בשיט" וכ,י"ה באחד מכתה"ואמנם כ', אלא לא קשיא'ל "כ הול"להבין שא
  .ה" דף צק"ד בב"ה בפסקי הרי" וכ,ש"בשם ריצב

  
כ "א, והקשו. ' כך היא גירסת תוס, אלא כשיעור ארעאההא דלא מסיק בי

ן "והרמב. אמאי נוטל שבח היתר על היציאה כיון שאין חובו אלא כנגד הקרקע
שאם אינו יכול לסלקו בזוזי מוכח מזה שהקרקע ' מפרש שזה בכלל קושיית הגמ

כדין , ו וממילא ניחא שזוכה בשבח ורק משלם הוצאות להנחשבת כאילו היא קנוי
 .כ אין לו קנין ולמה יזכה בשבח כלל"א, אבל אם יכול לסלקו במעות, אפותיקי

י "וביאור דבריו עפ,  כשיעור ארעא ושבחאה הא דלא מסיק ביי"וגירסת רש
מאה והוצאה עשר והשבח עשרים שוה שמיירי כגון שהקרקע , ן"ש הרמב"מ

 שנוטל את הקרקע עם השבח ומשלם לו עשרה שזה שיעור ,שרוהחוב מאה וע
ג "ומה שנקט בכה, אבל לא מדין הוצאה אלא מכיון שזה יתר על חובו, ההוצאה
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. כדי להשמיענו בסיפא שאם היציאה יתרה על השבח שלא יטול אלא דמי השבח
  . שיףם"מהר' ועי
  
ל חוב נימא אלא למאן דאמר כי אית ליה זוזי ללוקח מצי מסליק ליה לבע 

ליה אילו הוה לי זוזי הוה מסלקינך מכולה ארעא השתא דלית לי זוזי הב לי 
 ,ל שאינו יכול לומר כך"יש להבין מנ, גרבא דארעא בארעא שיעור שבחאי
,  ולא אמר איך יקבל את השבח הזה,ח"והרי לא אמר אלא שיש לו שבח מהבע

שמשמע שיכול ', ק ליהדיהיב ליה שבחיה ומסלי'ואולי השאלה על לשון הגמרא 
  .ד"לסלקו בלא דו

לימא ליה הב לי גריוא ' ותו הא דאקשינן בגמ'ן במלחמות שכתב "רמב' אמנם עי
דארעא בארעא שיעור שבחאי על כרחך צריך אתה לפרש דלא קשיא ליה אלא 

 , והא מאי קושיא מאן אמרן דלא לישקול גריוא דארעא,אמאי לא שקיל בארעא
 אכתי לא מוכחא דבמעות שקיל דכיון דארעא ,מבעל חובאי משום דתנא והוצאה 

 דקשיא ,ל ניחא" אבל לדברי רבינו הגדול ז,גביה היא מיניה דידיה הוא דשקיל לה
  'ליה אמאי לא שקיל שיעור כוליה שבחיה דממילא דלישקליה בארעא

  
הכא במאי עסקינן כגון שעשאו אפותיקי דאמר ליה לא יהא לך פרעון אלא  

 ויש להבין כיון שהלוה יכול ,ע אינו יכול לסלקו"באפותיקי לכמשמע ש, מזו
נ אם בא לסלקו "ל שאה"ולכאורה היה א, לסלקו למה לא יוכל הלוקח לסלקו

 אבל כאן שלא סילקו מהקרקע הרי הקרקע של ,מכל הקרקע לא גרע מהלוה
 , ומשלם לו דמי השבח מדין יורד,המלוה ונוטל את השבח מדין ארעאי אשבח

דינו ככל יורד שאינו אלא  ,קנה בשבח של המלוה חלק בקרקע של המלוהואיך י
  .יכול לדרוש חלק בקרקע במקום דמי מה שהשביח

והכל מודים , דשוייא נהליה לוה לבעל חוב אפותיקי להא ארעא'י "אמנם לשון רש
ם משמע שגם אם יש לו דמי, 'בזו דאי הוה ליה זוזי ללוקח לא הוה מצי מסלק ליה

דהנה 'ז שכתב "ט' ש סי"חדושי הגרש' ועי, קרקע אינו יכול לסלקוכנגד כל ה
ראשונה צריך לבאר הא דבאפותיקי מפורש הלוה בעצמו יכול לסלקו בדמים 

', דלכאורה אינו מובן במה שאני הלוקח מהבעלים, והלוקח אינו מסלקו בדמים
 .ש"עי
 
ח היתר תימה כיון דלא מסיק אלא שיעור ארעא אמאי נוטל שב הא ה" ד'תוס

יש להבין הרי עדיף , 'ל דבלאו הכי פריך שפיר הניחא כו" וי,על היציאה
, ד"ע מאשר קושית הגמרא שהיא רק לחד מ"שהיא לכ' להקשות את קושית תוס
  .וכן הקשה בלחם אבירים

 ,למה פריך קושיא קלישתא'ד " בתוהקשה כןו ש"ק כ"ו ס"קט' ך בסי"ש' ועי
ל לאקשויי קושיא " ה, היינו בארעאדאפשר לשנויי דנותן היציאה דקאמר

ד דאי " דהניחא למא ועוד דאמאי פריך הך קושי,אלימתא דהא קתני דנוטל השבח
ל לאקשויי הך קושיא דלא " הו,ח בזוזי"אית ליה זוזי ללוקח לא מצי לסלוקי לבע



                דברים                            פרק   שנים   אוחזין        הרהורי                                                   
  

קעד

    'ע"ניחא לכ
הניחא למאן דאמר אי אית 'א כתב שזו גופא כונת הגמרא להקשות "הגר' ובהגה
ל "י לסלקו הו"שכיון שא ',ה זוזי ללוקח לא מצי מסליק ליה לבעל חוב שפירלי

  .יותר מכדי חובו מדין ארעאי אשבחכאפותיקי ונוטל 
אלא למאן דאמר כי אית ליה זוזי ללוקח מצי מסליק ליה לבעל 'ש "ויש להבין מ

י  השתא דלית לי זוז, נימא ליה אילו הוה לי זוזי הוה מסלקינך מכולה ארעא,חוב
רוצה הוא והרי לא רק גריוא דארעא ', א דארעא בארעא שיעור שבחאייוהב לי גר

ואולי זאת הכוונה הב לי גריוא דארעא שהרי אין , אלא שכלל לא יקח יותר מחובו
 ולא בתור סילוק אלא הסילוק הוא ראיה שאין לו ,לך זכות ליטול יותר מחובך

  .ד לעיל"ובמלחמות ה'  ועי,זכות בקרקע שיטול יותר מחובו
מקרקעות הלוה לפי שווים בשעת ד דלא מצי מסלק ליה נוטל "ויש להבין וכי למ

ע מצי מסלק "אמנם הלוה הרי לכ, ת ההלואהההלואה עם כל מה שהשביחו משע
  .ליה
ן שם שמפרש דפריך אמאי לא שקיל "וראיתי בדברי הרמב'ך שם "ל הש"וז

ינו שהמקשה פריך באמת והי (,הלוקח השבח היתר על ההוצאה ולשקליה בארעא
 דמשמע דלא פריך , לא משמע הכי כללא אבל פשטא דשמעת,)'תמיהת התוס

' הגוזל קמא ובפ'  וכן בפאח בדמי לשקל גריוא דארע"אלא דאמאי מסלק ליה בע
 אכ לא פריך אלא דלשקול בארע" עם והתא בהאי לישנא האי סוגיאהמקבל אית

  .ש"ע

ד אי אית ליה זוזי ללוקח לא מצי מסלק "ועוד קשה לדבריו איך קאמר הניחא למ
] א"הגר' ש בהג"וכמ[ ,ודוחק לומר דכיון דלא מצי מסלק ליה הוי כאפותיקי, ליה

 דבשלמא באפותיקי כיון דכתב ליה לא יהא לך פרעון אלא מזו יש ,דזה לא נהירא
, כן' ש לו"פותיקי ל אבל בלא א,קצת סברא דהוי כמכורה ואמר ארעאי אשבח

 דבאפותיקי אמר ארעאי אשבח משום דאפותיקי הוי כמכורה לא אברועוד דהך ס
 כן מר גם לא ידעתי היאך אפשר לו, רחוקה היאא וסבר,ס כלל"הוזכרה בש

 לו למפרע מיום ההלואה ה קנויה אם נאמר שהי,ה כמכורה זמן יהיהדמאיז
 ,ח"כ אפילו השבח שהשביח המוכר יטול הבע" הא ודאי לא דא,שנעשית אפותיקי

מ גופיה כתב בשיטת רב האי וההלכות שאינו נוטל השבח שהשביח "י ההוהר
  .ך"ל הש" עכ,' רק השבח שהשביח הלוקח או היתומים,המוכר או האב

  
 ,' דשאני יתומים שאין להם על מי לחזור כוראיהומיהו אין  כגון ה"ד' תוס

שהרי , ויש להבין.  שבשביל שעשאה אפותיקי לא יגרע כחו,'אבל בלוקח כו
 כתבו שגובה גם מיתומים בלא לתת הוצאה כיון שכרעא ] בעלה"ד' תוסב[יל לע

יגרע כחו במה שעשה לא גובה גם מיתומים ולמה כ למה "וא, דאבוהון נינהו
   . שלא לגבות מהםאפותיקי

ומה שחלקו בין שויה אפותיקי ללא שויה אפותיקי 'ט כתב "ל' ש סי"ובפסקי הרא
 ועוד אחר שנדחקו הרבה ,תיקי כל זה דוחקויפו כח היתומים היכא דשויה אפו

 ואני אומר כמקצתו כן כולו ,ות כח היתומים מכח הלקוחות במקצתהוצרכו לייפ
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ח גובה שבחא דיתמי כיון דאין להן על מי לחזור כי היכי דלא גבי ממקבל "ואין בע
  .'מתנה

שבח גובין לולי קולי כתובה ותנאי כתובה ככתובה היו לעיל ש' ומה שהוכיחו תוס
דלא דמי חוב דמזונות הבנות לשטר חוב שעיקר חיובו היה 'ש "כתב הרא ,מיתמי

 אבל חוב דמזון הבנות עיקר חיובו על ,בחיי אביהם הלכך משבחא דיתמי לא שקיל
  .' הלכך הוה שקיל משבחא אי לאו משום דתנאי כתובה ככתובה,היתומים

  
 ודאי במה שהרי, ויש להבין. שבשביל שעשאה אפותיקי לא יגרע כחו

 שאינו יכול לגבות מנכסים אחרים ויכול ליטול רק ,שעשאה אפותיקי נגרע כחו
  .והרי דין אפותיקי לשלם הוצאות, את זו מדין אפותיקי

אבל חוץ משדה זו שבה , שאמנם בטל ממנו גביית כל שאר הנכסיםויש לבאר 
ם הוא נוסף גם דין אפותיקי שגובה את השבח גם אאלא שבודו כמקודם נשאר שע

ועל תוספת זו יכול לומר שמוותר ויגבה שדה זו כדין סתם שעבוד , יתר על חובו
  .שדינו לגבות כנגד חובו בלא לשלם הוצאות

, והרי כדי לגבות את השבח צריך לדאיקני, איך גובה את השבח, ועדיין יש להבין
וכיון ל מפורש שלא יהיה לו פרעון אלא מזו "והרי כיון שעשאה אפותיקי א

  .כ איך יגבנו" א,שבח נחשב כדבר אחר והראיה שצריך לדאיקנישה
בלא אפותיקי שזוכה בשבח  אלא שכמו ,ויש לבאר שלעולם גובה מדין אפותיקי

והמוכר מתחייב ז מקנה הלוקח ללוה את השבח "י הדאיקני ובצירוף התדע שעי"ע

ל נוטש כך באפותיקי ,ן"י והר"ש הנמו"וכמ, לשלם לו את השבח ואת ההוצאות
שמתחייב לשלם  [השבח מדין ארעאי אשבח אינו משלם הוצאות בגלל התדע

  .] עמליהון דהיינו ההוצאותללוקח
מתרצים לותר על ההוצאות והשבח  וביתמי דכרעא דאבוהון נינהו יש לבאר שלכן

 אבל באפותיקי הרי גם קרקעוזה דוקא בסתם , כדי שיפרע החוב של אביהם
 ,ל בפירוש שלא יהיה לו פרעון אלא מזה" איותר שהריאביהם לא היה מחויב 

מ כשלא "מ, ח לסלקו במעות ואז צריך לתת לו את כל החוב"ואף שיכול הבע[
 ענין ליתומיםכ אין "וא ,]סילקו וגובה מקרקע האפותיקי נחשב שנפרע כל החוב

ודוקא בלוקח שקבל אחריות ומוציא הוצאות , תר על ההוצאות המגיעות להםולו
  .אינו נוטל הוצאותח "שתלם מהבעשלא על דעת לה

הרי לא כתב א שהקשה איך גובה מהשבח באפותיקי "ו סק"קט' בתומים סיר "שו
ז שייך שהרי כתב לו "באפותיקי אי, ס הוא"א שדאיקני ט" וגם לרשב,לו דאיקני

עוד הקשה שם אם בא עליו מדין סתם  ,בפירוש שלא יהיה לו פרעון אלא מזה
  ].ם"וכמו שבאמת סובר הרמב[ ,י השבחשעבוד הרי אין לו אלא חצ

 ,נ ניחא שלעולם גובה בלא דאיקני ומדין ארעאי אשבח כדין אפותיקי"ולפי מש
היינו לגבי ההוצאות שאינו נוטלם , שבשביל שעשאה אפותיקי לא יגרע כחוש "ומ

  .ח כיון שהוציאם על דעת ליטלם מהמוכר"מהבע
את השבח כולו   למוכרותלהקנהלוקח י התדע מתכוון "כ בסתם שעבוד ע"וא
 ולכן נוטל גם ,י הדאיקני" וגובה המלוה ע,]ע"וממילא אין לו דין על הוצאות בפנ[
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מ מתכוון לקבל "ה השבח שייך למלוה מ"שבלאובאפותיקי , הלוקח חצי השבח
צ " ולזה ל,]ן גבי כל שעבוד"וכסברת הרמב[ח "הוצאות מהמוכר ולא מהבע

ח את כל "ולכן נוטל הבע ,מוותר על ההוצאותדאיקני שהרי אינו מקנה שבח אלא 
  .י התדע" ואינו נותן הוצאות ע,השבח מדין ארעאי אשבח

כ שוב קשה " א,ש שכשנוטל את הקרקע נחשב שנפרע כל החוב"אמנם אם כמ
 והרי גם אם לא ,איזה ענין יש ללוה לשלם הוצאות ללוקח כדי שייפרע כל חובו

' והרי מפורש בתוס, החוב עדיין ייפרע ח לתת הוצאות ללוקח"ישלם ויצטרך הבע
אבל בלוקח שאינו מפסיד 'ש "שבמה שאינו משלם יציאות נפטר בזה מחובו וכמ

מצינו למימר דאפילו  פוטרו מחובוכלום שהמוכר משלם לו היציאה והשבח שזה 
ואם נאמר שכשאין ', באפותיקי כיון דמסיק ביה שיעור ארעא ושבחא שקיל הכל

שגם גבי  כ שוב יקשה" א, כנגד החוב אינו נפטר מחובוקרקע האפותיקי שוה
  .יתומים נאמר כך

ויש לבאר שלעולם גם כשאין קרקע האפותיקי שוה כנגד החוב נפטר הלוה 
אלא , אבל אין הפירוש שכששוה הקרקע שמונים אינו חייב אלא שמונים, מחובו

לקונה וממילא כשכתב הלוה אחריות  ,שיפקע כל החוב בגביית הקרקעשמתרצה 
וממילא הלוקח  ,גם על היציאות הרי גילה דעתו שרוצה שיפרע החוב בשלמותו

ז בלקוחות אבל ביתמי אף "וכ, השביח על דעת שלא יטול יציאות מהמלוה
מ זה " מ,שכרעא דאבוהון נינהו ויש עליהם לפעול שלא ישאר אביהם לוה רשע

 מהם יפקע שאז כשיגבה הקרקע המשועבדת אבל באפותיקי עדוקא בסתם קרק

 בזה אמרינן שאין עליהם להוציא הוצאות ,החוב כולו גם אם ישלם להם הוצאות
  .שלא על דעת להשתלם

  
ח בזוזי וחל "ואפילו מכרה אחר הזמן היה סבור לפייס בע  כגוןה" ד'תוס

ויש , ח וצריך לפייסו"משמע שתלוי ברצונו של הבע, המקח עד שטרפה ממנו
ויתכן שרק אחר הזמן צריך פיוס אבל תוך הזמן , ז מלוה אלא מכר"כ אי"להבין א

ה "ו ד"מ ט"ק דב"פ' ובתוס' ט"ש כתובות קנ"קוב' ועי ,כ"יכול לסלקו בזוזי בע
', נראה כמסתפקים בלוה עצמו אי מצי לסלוקי בזוזי לאחר שהגיע הזמן, כגון

ר "שעורי הגרש' ועי, סבור לפייסורק  אלא ,ל דלא מצי"ולכאורה משמע שפשיט
  .כאן

 
 , יותר מכדי חובואפילודעת רוב הראשונים שאז גובה . כגון שעשאו אפותיקי

מ סובר שלעולם אינו גובה יותר מכדי " אמנם בעה,ד" תריץ בסוה"ד' תוסש "וכמ
 .ד שהאריך בזה"נח' ועי, ו"ק כ"ו ס"קט' סיך ב"כ הש"וכ,  באפותיקיאפילוחובו ו

 
. ח שפיר"לבע ליה קזוזי ללוקח לא מצי מסל ליה ד אי אית"הניחא למ

והרי השבח משועבד לו כמו , ט אמאי שפיר"ו סק"קט' ח בסי"הקשה הקצוה
כ לא נחשב שמסלקו במעות אלא בקרקע " וא,]מדין דאיקני[שהקרקע משועבדת 

וכמו שאינו יכול לקחת קרקע השוה מאתיים על חוב ששוה מאה  [,המשועבדת לו
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שכיון ' ותי, ]'וב של קכ בח"ה לא יקח קרקע השוה ק" ה,ולשלם לו מאה
 ליה לכן יכול המלוה לומר שלא ניחא] ש"וכרא[ח "שדאיקני הוא רק תקנ

פ "כ אע"ונכסים שקנה אח [,ח ורוצה לגבות את עיקר שעבודו"בתקנ
ש שיישב בזה גם את קושיות "עי, ]ז עיקר שעבודו"י דאיקני אי"שמשתעבדים ע

א "הגהות הגר'  ועי,]נישרק מה שכנגד היציאה צריך דאיק[י "ן על רש"הרמב
  .ד לא מצי מסלק ליה דין שעבוד כדין אפותיקי ויכול לומר ארעאי אשבח"שלמ

  
 בין ,בעל חוב גובה את השבח שהשביח הלוקחא "א ה"פכבם "הרמבכתב 

אלא שאם שבחו , שהשביחו מחמת הוצאה בין ששבחו נכסים מאליהן
, ' וכוהשבח ימאליהן טורף כל השבח ואם השביחו מחמת הוצאה גובה חצ

 גדולים ואמרו לא יהא הלוקח רע כחו מהיורד לשדה חבירו גאוניםהורו 
 לפיכך אם השביח מאה והוציא ,שלא ברשות ששמין לו וידו על התחתונה

 והחצי עם הקרן ,חמשים נוטל כל ההוצאה וחצי השבח היתר על ההוצאה
אנו לדמותו ויש להבין אם ב, ]ודברים של טעם הם וכך ראוי לדון[ח "טורף ב

ליורד לשדה חבירו הרי שם נוטל בעל הקרקע את כל השבח מדין ארעאי אשבח 
כ אם "וא, שהרי השבח הזה בא מההוצאותומשלם את ההוצאות מדין נהנה 

 והרי לא ,השבח מדין ארעאי אשבח למה נותן את כל ההוצאותח מקבל את "הבע
לו על המלוה  השבח מדין השעבוד שישאת ואם מקבל , קבל אלא חצי השבח
  .למה נותן כלל הוצאות

שבח העודף על ההוצאות נחשב כשבחא שן "ש הרמב"י מ"ויש לבאר עפ
ן שנחשב לגמרי כשבחא דממילא וגובה את כולו אף "אבל לא כרמב, דממילא

ומה , י שכתב לו דאיקני ולכן גובה רק חצי השבח"אלא גובה ע ,בלא דאיקני
ורק  ,אלא שהשבח שכנגד היציאה נחשב שלושיורד נוטל הוצאות אינו מדין נהנה 

לא יהא הלוקח רע כחו מהיורד  'ם" הרמבש"ומ, העודף נחשב של בעל הקרקע
ח אלא המוכר שנחשב כמו "הבעהזה אינו ' חבירו', 'לשדה חבירו שלא ברשות
וזוכה המוכר בשבח , ]ז"ט כעי"ח פי"חדושי הגר' עי [,שהשדה עדיין ברשותו
א מקבל מחצה ממנו "ו וכא, בו את חובו למלוה וללוקחהעודף על היציאה ופורע

ואם גבה המלוה את כל השדה עם  ,אבל השבח שכנגד היציאה כולו שייך ללוקח
  .כל השבח צריך ליתן ללוקח את דמי השבח שכנגד היציאה שזה השבח שלו הוא

 ורואין ,היתה השדה אפותיקי בעל חוב נוטל את כולה'ם "ו כתב הרמב"והנה בה
 אם היה חצי השבח יתר על ההוצאה נוטל ההוצאה ,שבח הנשאר ללוקחחצי ה

 והנשאר לו מן השבח ,מבעל חוב שהרי אומר לו בעל חוב שדי הוא שהשביחה
 ואם היה חצי השבח פחות מן ההוצאה אין לו מן הטורף אלא דמי ,נוטל מן המוכר
  .' וחוזר וגובה מן המוכר חצי השבח שנטרף בלבד,חצי השבח
 ואם , שאם נוטל מדין אפותיקי נוטל את כל השבח ונותן את כל היציאהויש לבאר

 הגדולים דלעיל נוטל חצי השבח ונותן כל הגאוניםלדעת , בלא דין אפותיקי
 הגאוניםאבל אם שלא כדעת , כ ודאי עדיף לו ליטול מדין אפותיקי"היציאה וא

 כלאפותיקי נוטל  וב, כלוםנותןוכשאינו אפותיקי נוטל חצי השבח ואינו הגדולים 
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ודאי שאם חצי השבח יתר על ההוצאות יתן כ "א, ל ההוצאותכהשבח ונותן 
הנשאר לו 'הלוקח מהמוכר את ויטול  ,הוצאות כדין אפותיקי ויגבה את כל השבח

שאז ואם חצי השבח פחות מההוצאות , שעודף על היציאה היינו מה', מן השבח
גובה אז  ,ואינו משלם הוצאות כלל שנוטל חצי שבח ח"לולי אפותיקי מרויח הבע

חצי אין לו מהמוכר אלא דמי ומדין סתם שעבוד ונותן ללוקח דמי חצי השבח 
  ].שהרי חצי השבח קיבל מהטורף[ ,בלבדהשבח 
' ועי, א"ביאור הגר' עי , הגדוליםהגאוניםם כאן לא אזיל בשיטת "ז הרמב"ולפי
  .ז שכאן גם הגאונים יודו"אבהא

ח את כל ההוצאות משום "משיטת הגאונים שמשלם הבעוהנה לפי מה שמשמע 
נ שחבירו הכונה לבעל "ולפי מש, כיורד לשדה חבירו שלא ברשותשנחשב 

הקרקע והיינו שמה שהמוכר זוכה בשבח לא משום שהלוקח מקנה לו אותו 
אלא שנחשב כאילו עדיין השדה ברשותו וממילא השבח שלו  ,י"ש רש"וכמ

 השבח ודוקא השבח העודף על היציאה אבל ,יי הדאיקנ"ומשעבדו לשניהם ע
ח יכול לסלקו "ואין הבע,  שייך ללוקח וכדין כל יורד לשדה חבירושכנגד היציאה

  .ממנו בלא ליתן לו את דמי השבח הזה
 יש לבאר שלגאונים נחשבת כל ,ויסוד המחלוקת בין הגאונים לחולקים עליהם

 אלא שצריך ,אי אשבחוממילא כל השבח שלו מדין ארעהשדה ברשות המוכר 
נ "או שבשבח שנגד ההוצאות כלל אינו זוכה וכמש[ליתן הוצאות כדין יורד 

  ].לעיל

 ,והחולקים עליהם סוברים שלא העמידו חכמים ברשות המוכר אלא את השבח
 וזוכה בכל השבח בלא שיתחייב לשלם ,]י שהלוקח מקנה לו את השבח"או לנמו[

  ].אלא מדין אחריות [,הוצאות
לפי מסקנת הגמרא משמע ששמואל מיירי במסיק שיעור ארעא ושבחא והנה 

  . ולדעת הגאונים משלם הוצאות,וגובה השבח מדין דאיקני ואינו משלם הוצאות
 אבל סוברים שגם לשמואל צריך ,ל שהגאונים סוברים כשמואל"ולכאורה היה א
 דאם השבח יתרתא יכ יקשה מה קושית הגמרא מהברי"אמנם א, לשלם הוצאות
 ואם היציאה ,נוטל את השבח מבעל הקרקע והיציאה מבעל חוב על ההוצאה

וקשה על שמואל , יתירה על השבח אין לו אלא הוצאה שיעור שבח מבעל חוב
והרי לשיטת הגאונים גם לשמואל יתכן שמשלם , ח אינו משלם הוצאה כלל"שבע

  .הוצאות
שהשביחו מחמת בעל חוב גובה את השבח שהשביח הלוקח בין 'ם "ש הרמב"ובמ

 אלא שאם שבחו מאליהן טורף כל השבח ואם ,הוצאה בין ששבחו נכסים מאליהן
דמה שזוכה , ח"הקשה בחדושי הגר', השביחו מחמת הוצאה גובה חצי השבח

ואם נחשב שהשדה שלו יזכה , כאורה הוא מדין ארעאי אשבחלא לבשבחא דממי
  .י יציאה כדין כל בעל השדה"גם בשבח שע
ם אינו יכול לומר ארעאי אשבח כיון שאין השדה שלו אלא רק ופירש שלעול
 ,ומה שזוכה בשבחא דממילא הוא משום דכגופה של קרקע דמי ,משועבדת לו
 כדמוכח מזורע שדה של הפקר ,י הוצאה לאו כגופה של קרקע דמי"אבל שבח שע
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ולכן צריך להגיע  ,פ שלא התכוון לזכות בקרקע"שהתבואה שייכת לזורע אע
י הוצאה זוכה בלא דאיקני "ן שגם בשבח שע" ובדעת הרמב,ה לדאיקניבשבח ז

  .דהוא משום ארעאי אשבחכתב 
ן "אמנם לשון הרמב, ן שעבוד נחשב כקנין"ולכאורה כוונתו שלדעת הרמב

פ שבשעבוד "כ אע"וא ,בחידושיו הוא משום שנחשב השבח כדבר שבא לעולם
היה נוטל בונה ונוטע כגון כ גם בשבח מחודש "שא[לא שייך ארעאי אשבח 
י השעבוד הראשון שכמו ששעבד "מ משועבד לו ע"מ ,]השבח העודף על היציאה

שנחשב כמו שכבר בא לעולם לו את הקרקע כך שעבד לו את השבח שבגופה 
ומשועבד לו משעה ראשונה אבל שבח מחודש לא חשיב בא לעולם ואינו 

  .י דאיקני"משתעבד אלא ע
י הוצאה לא חשיב כבא "דשבח על "ן אלא דס"מבכ כר"ם לכאורה ג"ודעת הרמב

ל שאין "א' ארעאי אשבח'ן במלחמות "ש הרמב" ומ,לעולם ולכן צריך לדאיקני
אלא שהקרקע המשועבדת היא שהשביחה כוונתו מדין שהוא כבעלים על הקרקע 

  .ולא שבא השבח מבחוץ ולכן חשוב כבא לעולם ומשתעבד משעה ראשונה
שהרי שם היה יכול , ל שאינו מוכרח"פקר שזרעה אח משדה ה"ומה שהוכיח הגר

אלא שאינו רוצה לזכות וגם לא עשה קנין לזכות בכל השדה אם היה רוצה 
וכמו אם עגלים , ל שזוכה" אבל מה שהגרעינים שלו יונקים מהשדה בזה א,בשדה

  .והתפטמו שם שודאי הכל שלושלו רועים בשדה הפקר 
י הוצאות "שזה שבח שבא ע ר והשביחהעוד יש לדון שהרי אם יחרוש שדה הפק

 לכאורה גם שבח החרישה לא ,י החרישה הזו"תכוון לזכות בשדה עהלא אבל 
ם הרי בכל "ולרמב ,]לא ישלם לו אותו ומי שיעשה קנין בשדה[יהיה שייך לו 
   .י הוצאה זוכה המשביח"שבח הבא ע

  
שקרקע ל "ל שאדם יודע דילמא ס"יש להבין מנ, אדם יודע שקרקע אין לו

אמנם גם אם יסבור שקרקע נגזלת עדיין יודע שיצטרך להשיב אותה לנגזל , נגזלת
ובזה יש לבאר מה שסבור לאכול פירות שהרי , שהרי לא שייך בה קנין בשינוי
י באמת אינו חייב לשלם את "ולפי משמעות רש [,את הפירות לדעתו יקנה בשינוי

   ].נ לעיל"וכמששכבר אכל  הפירות
  

אמר פקדון בין לשמואל דאמר מתנה האי לארעא במאי קא נחית בין לרב ד
, ל דנחית לארעא ואכיל פירי"יש להבין מאי קשיא ליה ומנ ,ופירות היכי אכיל

שירד כ "ע, ]'מעות יש לו שבח אין לו'[אמנם כיון שהזכירו בדבריהם שבח 
  .לקרקע כאדם העושה בתוך שלו

וטעמא דפלוגתא דרב 'מכר קיים י שבא להוכיח מזה שסבור הקונה שה"רש' ועי
  .'ושמואל טעם אחרינא הוא

  
 ,סבר אנא איחות לארעא ואיעביד ואיכול בגויה כי היכי דהוה קא עביד איהו

לכי אתי מריה דארעא זוזאי נהוו לרב דאמר פקדון פקדון לשמואל דאמר 
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אטו בשופטני עסקינן שירד וישביח ויאכל פירות ויודע יש להבין , מתנה מתנה
י שאין "אמנם לדעת רש, טרך לשלם אותם בלא לקבל מהמוכר את תמורתםשיצ

 ניחא שסבור ,נו אלא פירות מחוברים ולא מה שתלש ואכלמהנגזל מוציא מ
  .להרויח

ל שנתן " מנ,עוד יש להבין כיון שמשום מה רצונו לרדת לקרקע ולאכול פירותיה
לרדת לתוכה המעות לשם פקדון או לשם מתנה דילמא כדי שיניח לו הגזלן 

  . ודעתו ליטול ממנו דמי השדה כשיטרפוה ממנו,ולאכול פירותיה
א שלשון הקושיא והתירוץ האלו הם מרבי יהודאי "א כתב שי"ובחדושי הריטב

שדעתו היה לשם מקח אם אפשר וסומך שאולי תעמוד 'וביאור התירוץ הוא גאון 
ויש ', מתנה לשמואלואף אם תצא מידו גמר בדעתו שיהיו מעות פקדון לרב ו, בידו

  .שירצה ליתן המעות במתנהת "להבין כיון שדעתו שיהיה מקח מה
  
 ומוקי ,גובין מן המחוררין שבח' תימה בהגוזל קמא תנא ה מעות ה" ד'תוס

 , אלמא אפילו בהכיר בה יש לו שבח,ח דידע דקרקע אינה נגזלת"לה בת
עות פקדון מבואר שגם לרב שהמ, ל דהתם מיירי כשקיבל עליו אחריות"וי
 ,אם פירש אחריות על השבח יש לו שבח] דהיינו הלואה כמבואר בראשונים[
א וביאר שכיון שקבל אחריות על השבח שוב אין לומר שהיתה "הריטבכ "וכ

אף על פי שהכיר בה יש לו שבח דהא מכל 'מ "כ בעה"וכ, כוונתו לשם פקדון
ש " בפסקי הראמנם א',מקום שמא דזביני איכא עלייהו ולא הוה הלואה לגמרי

   .שגם אם קבל אחריות אין לו שבח דמיחזי כרביתכתב 
  
אבל בערכין פרק המוכר שדה גבי המוכר שדהו בשנת היובל   ונתןה" ד'תוס

 , ליכא למימר אדם יודע שאין מכר ביובל,עצמה דאמר שמואל מעות חוזרין
ט יובל משמיש להבין כיון ש, דאין זה פשוט דהא אמר רב מכורה ויוצאה

י "ד ה"ש בערכין פ"או'  ועי,שנת היובלאיך יוצאה כשמכר באמצע  ,בתחילתו
מ אית ליה במוכר בשנת יובל דמכורה "מ, ו דשמואל"ג דרב לית ליה ק"דאע'

כן , וכמו דמכור קודם יובל יוצא ביובל, והיינו דיש לכל השנה כח היובל, ויוצאה
  .'המכורות בשנת יובל יוצאין ביובל

כ "בי, לענין הדמים מכורה ויוצאת או אין מכורה כלל מ אם"נפמאי ויש להבין 
גם יש , כ אינה נשארת בידו אפילו שעה אחת ולא נתן הדמים אלא למתנה"ובי

והרי בפשוטו יתכן ומר שטעותו היתה במה שסבר כרב להבין למה הוצרכו ל
וכמו ששמיטת כספים היא רק [, ק תחילת היובל משמטת ולא כל השנהשסבר שר

א שכתב "ק' ן סי"בת רא"ר בשו"שו] כ"ף השנה וכנידון לענין כפרת יוהבסו
אבל מוכר בשנת היובל סבור הוא דמכורה כבר מוציא יובל אבל מכורה 'ד "בתו

  .'בשנת היובל אינו יוצאה עד שיבוא יובל אחר ויוציאנה
  

 אמר ליה מה מכר לו ראשון לשני כל ,חזר ולקחה מבעלים הראשונים מהו
 , מר זוטרא אמר ניחא ליה דלא נקרייה גזלנא, מאי טעמא,לידוזכות שתבא 
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, ט" ומה חוזר ושואל מ,יש להבין הרי כבר השיב לו מה מכר ראשון לשני
, שכשמכר מכר לו כל זכות שתבא לידו, אמר ליה לא מצי לאפוקה'י "ופרש

ניחא שחוזר ז "לפיו, 'וכשלקחה לא לקחה אלא כדי שתהא מקוים ביד הלוקח
כ יש להבין למה "אבל א, ט לקחה כדי שתהא מקוימת ביד הלוקח"ושואל מ

  .הוצרכנו למה מכר ראשון לשני ולא סגי במה שלוקחה כדי להעמידה ביד הלוקח
 אלא איך מועיל ,ט אינה למה רוצה לעשות כך"ן מפרש שהשאלה מ"והרמב

 ומשני שלכן קונה[ ,הקנין עבור הלוקח והרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
  ].ה כשלוחועשאותה מהגזלן עבור הלוקח ונ

' ט אמרת מה מכר לו ראשון לשני פי"מ' ששאלת הגמראש כתב "הרא' ותוס
 אדרבא אימא מה מכר הנגזל לגזלן כל זכות ,הגזלן ללוקח כל זכות שתבא לידו

יש ', נ יטרפנה הגזלן מידו" וכי היכי דנגזל מצי לטורפה מיד לוקח ה,שתבא לידו
ראשון לשני כל זכות י שיוכל לטרוף מהלוקח צריך להגיע למה מכר להבין וכי כד
 כשלקח הרי אין זו זכות שעתידה לבוא אלא זכות שזכה בה מיד, שתבא לידו

  .מהנגזל
ט היא מכיון שבמה מכר לו לא סגי כיון שלפי "ש כתב ששאלת הגמרא מ"וריצב

  .]ח לקמן"וכקושית רמב [האמת אין כאן כלל מכר
  
בלא הכיר בה מיירי וקמיבעיא ליה אם הגזלן יכול לבטל   חזרה" ד'תוס

ה "א כתב דה"אמנם הריטב, ף"כ הרי"וכ, המקח ולהחזיר לו מעותיו או לאו

כ " וכ,ט מגזילה בשם בעל התרומות"מ בפ"כ המשל" וכ,ל"בעיבהכיר בה מ
  .ג"ו מ"ש בתרומות פ"הר
  

 אמר ניחא מאי טעמא מר זוטרא אמר ניחא ליה דלא נקרייה גזלנא רב אשי
לכאורה ליקו בהימנותיה הוא כדי שיוחזק כאדם נאמן , ליה דליקו בהמנותיה

 כ"וע, שימותגם אחר רצונו בכך  אמנם מהמשך הגמרא מבואר ש,ויסמכו עליו
וזה שייך  ,]ולא רק שלא יחרפו אותו[ ,משמע שרצונו שישבחו אותו כאדם נאמן

  .גם אחר שימות
  

 א" עז"דף ט
גמר  טרח ומייתי ליה ,וקא סמיך עליהמידי  ליה רבההיא הנאה דלא קאמ

ן מפרש שההיא "הר,  שלש שיטות בראשונים במה קונה את השדה.ליהומקני 
  .הנאה נחשבת ככסף ובה קונה את הקרקע מהמוכר אחר שבאה לידו

ויש להבין אם קונה בכסף למה הוצרכנו להנאה ולא יקנה בכסף שנתן עבור 
כ גם " שא,באתרא דלא קנו בכספא' ש תוס"מר כמא לו" וא,'וכקושית תוסהשדה 

שהכסף בתירוץ השני ' ש תוס"ל כמ"אלא צ, בהנאה שנחשבת ככסף לא יקנה
  .הראשון נחשב כמלוה ולכן אינו יכול לקנות בו

אם בתחילה כשמכר לו את , ועדיין יש להבין מתי היתה הנאה זו של מאמינו
היא קיימת כבר נהפכה גם היא  ואם ,השדה הרי גם הנאה זו אינה קיימת עכשיו
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ואולי המאמינו היא  ,עכשיו היכן מצינו שהאמינו עכשיוההנאה היא  ואם ,למלוה
  .הנאה שנמשכת כל הזמן

למה לא נאמר , פ שלא פירשו כך"עוד יש להבין כיון שקונה בהנאה שמאמינו אע
  .פ שלא פירשו כך"אעשנתן לו בתחילה שקונה בהנאת מחילת דמי הקרקע 

התם  ודחי ד, הגמרא ממה שאירש מאבא סבר שגם שם יש הנאה שמאמינווקושית
ד לקנות או שלכן אין הנאה של מאמינו "אם לכן אין גמע "ויל ,לא סמכא דעתיה

 .שהרי באמת אינו מאמינו כיון שאינו בידו
שמחמת ההיא הנאה אמרינן שכאשר קונה אותה , ן"רמבשיטה שניה מצינו ב

 וזה שייך רק ,נותה עבור הלוקח ונעשה כשלוחומהבעלים הראשון מתכוון לק
ולכן אם נפלה לו בירושה כיון , כאשר עושה מעשה קנין ולא כשזוכה בה ממילא

י מחמת שאין גילוי "ש רש"ודלא כמ, ש לומר שיזכה בה הלוקח"שזוכה ממילא ל
' ועי, ן" ליתא לרמב'ולאו איהו קטרח אבתרה'שלפנינו ' ונוסח הגמ[, דעת מצידו

לקמן היא רק ממה שתעלה מצודתי ולא ' וכן קושית הגמ, ]י" שאינו בכתס"בדק
 .לידו ממילאהירושה כ באה "ממה שאירש מאבא ששם ג

ל שדה "והויא כאילו א, 'משמע שהקנין הוא שטר המכירה הראשון' ושיטת תוס
כאן , דבר שלא בא לעולםפ שאין אדם מקנה " ואע,'זו תהא קנויה לך לכשאקחנה

  .ההיא הנאה והסמיכות דעתמועיל מחמת 
 הוא רק מחמת שיש דבר שלא בא לעולםז שמה שאין אדם מקנה "ומשמע לפי
ב שאין "ק י"ד ס"ז נ"ת אהע"נובי'  ועי,י באיזהו נשך"מ מנמו" וכ,ד"חסרון בגמ

ובפירוש הטור על התורה כתב בשם . ן"כאן כיון שהפירוש כרמב' ראיה מהגמ
, פ שהיה זה דבר שלא בא לעולם"ה אעש שמכירת הבכורה ליעקב הועיל"הרא

 ,בגמירות דעתבדבר שלא בא לעולם הוא  ומשמע מזה שהחסרון ,כיון שנשבע
 .'י נדרים ג"ו וקה"ב רע"ש ב"קוב' והאריכו בזה האחרונים עי

 הל דלא ליקרי"ניחדר אמרנו לעיל שהרי כב, ח יש להבין"ועיקר קושיית רמב
ש רבא כאן הם דברי "ומ, נ"ן שאה"בומשמע מהרמ. גזלנא או דליקו בהימנותא

בההיא הנאה דהימניה מעיקרא עכשו ' פי. ודאמרינן תהא במאמינו 'רב אשי לעיל
והיינו כטעמא דניחא ליה דליקום , גמר ומקנה כלומר שלוקחה לצרכו של לוקח

ן ניחא שלעיל אמר למה רוצה להקנות לו וכאן שואל במה "ולר. 'בהימנותיה
, ה מה מועיל שרוצה להקנות לו והרי אין מעשה קניןהשאל' וכן לתוס. קונה

  .דבר שלא בא לעולםפ שהוא "ומשני שהשטר הוא מעשה הקנין וכאן מועיל אע
  
 משמע דהכי הלכתא ,ארצי קמיה כי היכי דליקום בהימנותיה ארצי ה" ד'תוס

הכא 'ויש להבין שהרי לקמן אמר רבא , מדלא נקט לישנא דלא נקרייה גזלן
 הכא סמכא דעתיה דאזיל טרח ומייתי ליה כי ,והכא לא סמכא דעתיהסמכא דעתיה 

נ ורבא סובר כמר "ויתכן שאה', היכי דלא נקרייה גזלנא הכא לא סמכא דעתיה
כ הלכה כרב אשי שהוא בתראה כלפי רבא וגדול כלפי מר "זוטרא אבל אעפ

  ].ש שרב אשי בתראה"ש על מ"וניחא קושית הרש [,זוטרא
הכא סמכא דעתיה דאזיל טרח ומייתי ליה כי היכי 'ת התיבות י אין א"אמנם בכתה
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שהרי  וכן מסתבר ,ונוספו על הגליון', דלא נקרייה גזלנא הכא לא סמכא דעתיה
  . משמע לעיל שנחלקו בזה אמוראי בתראי

  
י "פרש, פשיטא זבנה אורתה ויהבה במתנה לאו לאוקמה קמי לוקח קא בעי

ולא ניחא ליה , י קמיה לוקח ראשון בעיהאי ודאי איגלי דעתיה דלאו לאוקמ'
ולי נראה שאף לוקח שני ' כתב ן"והרמב', שהרי מכרה לשני, דליקום בהימנותיה

דכיון דלא ניחא ליה דליקום בהימנותיה גבי קמא לא ניחא ליה דליקריוה , לא קנה
  .'מהימן ואף שני לא קנה

 
 משמע ,ה גזלנאהכא סמכא דעתיה דאזיל טרח ומייתי ליה כי היכי דלא נקריי

ולכאורה לשיטתו הוכרח , כ מועיל רק במכר ולא במתנה" וא,ל כמר זוטרא"שס
 , שהרי אמר לעיל שקנה בההיא הנאה דלא קאמר ליה מידי,רבא לומר כך

ה לא " אבל מקבל מתנה בלא,ומסתבר שהנאה זו ישנה רק בלוקח שמשלם כסף
כ יש להבין לדידן "אאמנם , יכול לומר לו כלום ואין לו הנאה שהיה מאמינו

  .ל כרב אשי במאי קני"דקי
והנה במה שאמר רבא בההיא הנאה דלא קאמר ליה מידי לכאורה זה שייך רק 

אבל במוכר מה  ,בלוקח מגזלן שלא אומר לו שידוע לו שקרקע זו גזולה בידו
שתעלה מצודתו או מה שירש מאביו הרי ברור לשניהם שאם לא ירש ולא תעלה 

י כתב שלא סמכא "אמנם רש,  ולכן אינו קונה, הנאה של כלוםמצודתו שאין כאן

ויש להבין למה הוצרך , מצודתו ולא תעלה  מאביודעתיה משום שאולי לא ירש
 .ל שאין כאן כלל הנאה"לזה תיפו

 
  ב"ז ע"דף ט

תימה מה צריך מעכשיו כיון דאדם מקנה דבר שלא בא , ה קנויה"ד' תוס
ן שלא בא לעולם יכול לחזור אף על גב  דאי לעניין חזרה הא כל זמ,לעולם

 ,מ אם נקרע השטר או שאבד קודם שלקחה זה"ל דנ" וי,דאמר מעכשיו
הדין שיכול לחזור בו עד ' כשמקנה לאחר לוהנה  ,דקני כיון דאמר מעכשיו

וכשמקנה , כ הרי כלתה קנינו" וכן צריך שיהא השטר שלם שאל,שיחול הקנין
. ל לחזור בו וגם לא צריך שיהא השטר קייםהדין שאינו יכו' מעכשיו ולאחר ל

נאמרו בזה ארבעה , וכשמקנה דבר שלא בא לעולם לכשיבוא לעולם מעכשיו
 אבל יכול לחזור רק לענין כלתה קנינוכאן שמועיל ' דעת תוס, שיטות בראשונים

 אבל אם ג שמועיל רק לענין שלא יוכל לחזור בו"ן בקדושין דף ס"דעת הרמב, בו
 שדין מקנה מעכשיו ולאחר שםא בקדושין "דעת הרשב, תה קנינונקרע השטר כל

ואין צריך שיהא השטר קיים , בדבר שלא בא לעולם שווה לדבר שבא לעולם' ל
מ שאין מעכשיו מועיל בדבר "שם כתבו בשם הר' ותוס. וגם אינו יכול לחזור בו

ים והתבארו הדבר, שלא בא לעולם בין לענין חזרה בין לענין אם נקרע השטר
' ב' במערכת הקנינים סי' ועי, ]והועתקו לכאן כדלקמן [באריכות בקדושין שם

  .ב" כ' סיי נדרים"ג ובקה"רצ' בות סיש כתו"ובר ובק"ובשיעורי הגרש
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 אמירת מעכשיו בדבר שלא בא לעולםבענין 

תימה מה צריך מעכשיו כיון דאדם מקנה דבר שלא בא , ה קנויה"ד' תוס
 הא כל זמן שלא בא לעולם יכול לחזור אף על גב  דאי לעניין חזרה,לעולם

 ,מ אם נקרע השטר או שאבד קודם שלקחה זה"ל דנ" וי,דאמר מעכשיו
שמה שאמר מעכשיו מועיל שיחול מבואר בדבריהם  ,דקני כיון דאמר מעכשיו
כ "וכ, מ יכול לחזור בו עד שיבוא לעולם" מאבל, הקנין גם אם נקרע השטר

  .'שכשאקחנה לא אוכל לחזור ביקנויה לך מעכשיו 'י "רש
כ "א, א שהקשה כיון שאינו יכול לחול מעכשיו שהרי עדיין אינו בעולם"רע' ועי

מ המובא "ומסתבר שכך היא שיטת הר, איך מועיל המעכשיו כשנקרע השטר
מ באמירת מעכשיו לדעת "ל שיש נפ" שמשמע שלא סג"בקדושין דף ס' בתוס
  .מאיר ביר

ומעשה , קום שלא אמר מעכשיו לא נעשה כעת דבריש לבאר שבמ' ובדעת תוס
אבל , ולכן צריך שהשטר יהיה קיים, הקנין וגם חלות הקנין יהיו כשיבא לעולם

כשאומר מעכשיו נחשב שמעשה הקנין כבר נגמר אלא שעדיין לא חל שהרי אינו 
וכלתה קנינו אין כאן כיון שהמעשה כבר , ולכן מועיל גם אם נקרע השטר, שלו
ו ששייך כלתה גם במעכשיו משום שגם המעשה עדיין לא נגמר "לא כריוד, נגמר
, אלא כשמואל דהוי תנאי, ל משיכה אריכתא"ג דהו"ביבמות דף צ' ש תוס"וכמ
 ,ל זה לא שייך"מ בדבר שלב" מ,פ שלשמואל גם חלות הקנין נעשה למפרע"ואע

 הקנין אבל כיון שעדיין לא חל, ורק לגבי המעשה אמרינן שנגמר משעה ראשונה
  .אין כאן אלא דיבור ולכן יכול לחזור בו דאתי דיבור ומבטל דיבור

י "ופרש, דעת שמואל דתנאי הוה' ב גבי מעכשיו ולאחר ל"ט ע"והנה לעיל דף נ
ע אם במעכשיו לכשיבוא לעולם "ויל, יום' שמקדשה מהיום אם לא יחזור בו עד ל

'  וזה טעמם של תוס,ולםשייך גם לומר דהוי כתנאי אם לא יחזור בו עד שיבא לע
או שכיון שעדיין לא בא לעולם אין צריך להתנות שלא יוכל , שיכול לחזור בו

ה אין המעשה חל בינתיים ואינו אלא דיבור ואתי דיבור "לחזור בו שהרי בלא
 שמה שאומר מעכשיו היה יכול להיות כאן' וכן היא משמעות תוס, ומבטל דיבור

אלא שסוברים שלפי האמת [, יוכל לחזור בוסיבה שלא יוכל לחזור בו ולא ש
  ].פ שאמר מעכשיו יכול לחזור בו"אע
  

ן שאם אמר מעכשיו אינו יכול לחזור בו אבל אם נקרע השטר אינו "ודעת הרמב
פ "ן שכיון שהיה כבר מעשה קנין אע"והביאור בזה משמע מדברי הר, מועיל

כ ימכרנו לאחר "אא[ולא אתי דיבור ומבטל מעשה , שעדיין לא חל נחשב מעשה
ומה שאינו מועיל מדין תנאי כמו מעכשיו ולאחר , ]דאתי מעשה ומבטל מעשה

יתכן שדוקא שם שיכול לחול הקנין עכשיו אמרינן שלאחר שלשים הוא , שלשים
ה עדיין לא חל "אבל כשאומר מעכשיו כשיבוא לעולם בלא, תנאי אם לא יחזור בו

ולא משום , אז יכול לחול הקניןומה שאומר לכשיבוא לעולם כי רק  ,הקנין
  .שעושה תנאי שיוכל לחזור בו
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אבל אם נקרע השטר אינו מועיל כיון שצריך שבשעה שחל הקנין יהיה המעשה 
פ שיתכן שנחשב שמעשה "ו אע"וכמו שיש חסרון של כלתה קנינו לדעת רי, קיים

ה ורק לא נגמר, ]ביבמות דהוי משיכה אריכתא' ודלא כתוס[, הקנין כבר נגמר
ולא דמי לשמואל שסובר שאין חסרון של כלתה קנינו כיון דהוי , הקניה בפועל

 .כ כאן שהיה רק מעשה קנין"משא, תנאי ונעשה שלו למפרע
שכיון שכבר נעשה מעשה הקנין שוב אין חסרון של כלתה ' א כתוס"ודעת הרשב

 ,ן שאינו יכול לחזור בו"ל כרמב"ומאידך גיסא ס, ומועיל גם אם נקרע השטר
  .מ נחשב מעשה ולא אתי דיבור ומבטל ליה"פ שלא זכה בזה עדיין מ"ואע

מהני מעכשיו לענין אם נקרע השטר ' לתוס, נמצאו עד כאן שלש שיטות בענין
ן מהני לענין שלא יוכל לחזור בו אבל "לרמב, אבל לא לענין שלא יוכל לחזור בו

לחזור בו וגם א מהני גם לענין שלא יוכל "ולרשב, לא מהני אם נקרע השטר
  .לענין שיועיל אם נקרע השטר

ל ששייך לעשות מעשה קנין גם בדבר שלא "מ מבואר לדעת הראשונים הנ"ומ
ויש להבין איך שייך לעשות קנין על דבר שאינו בעולם או שאינו , בא לעולם

  .במה יתפס הקנין, שלו
ייל בדבר שלא בא לעולם לא מהני מעכשיו דלא ח'ן "ש הרמב"עוד יש להבין מ

אבל בדבר שלא בא לרשותו אהני מעכשיו שאינו , קנין כלל בדבר שאינו כלום
ואינם מועילים לדעת , ויש להבין מה בין זה לזה והרי שניהם אינם שלו, 'חוזר

 .מ" לדעת ריםרבנן ומועיל

א לעשות בו "ויתכן לבאר שמעשה קנין נעשה בחפץ הנקנה ואם אינו בעולם א
שנחשב שנעשה '  רק לעשות מעשה לאחר ל ואפשר,מ"מעשה קנין גם לר

 .המעשה כשיבוא לעולם אם הוא קיים ולא כלה
פ שאינו שלו כיון שאין "אבל בחפץ שנמצא בעולם אפשר לעשות קנין אע

וכמו שיכול לאסור פירות חברו עליו , המעשה הזה מגרע מקנינו של הבעלים
אינם שלו כיון פ ש"ואע, בקונם וחל איסור על הפירות האלו ויש בהם מעילה

אלא שלהקנות אותם לגמרי לחברו , שאין האיסור הזה מגרע מהבעלות של חברו
וכמו שיכול להקנות לחברו בית שמושכר , אינו יכול אבל לעשות בהם קנין יכול
 .לאחר כיון שאינו לוקח בזה ממנו דבר

בקדושין גבי לאחר שתשתחררי ' ז את דברי הגמ"היה אפשר לבאר לפי' ולכאו[
שלכן נחשב כמו שהדבר אינו קיים בעולם , 'יקרא בהמה והשתא דעת אחרתמע'

 ]. אמנם שם לא מיירי במעכשיו,א לעשות מעשה"ובזה א, כלל
 אלא ,מבואר שאינם סוברים את החילוק הזה' ן אבל בתוס"וכל זה בדעת הרמב

ן עצמו "וכן ברמב, פ שאינם כלל בעולם"גם בפירות דקל שייך לומר מעכשיו אע
ל איך עושה מעשה קנין בדבר שאינו "כ הדק"וא, ר שמספקא ליה בהאימבוא
 . כללבעולם

, ויתכן שגדר קנין אינו כלל בחפץ אלא הוא מעשה שנעשה בין הקונה והמקנה
י השטר שנכתב על השדה הזו או על העבד "וגדר הקנין אינו שקונה את השדה ע

לו והסכמה זו היא אלא גדר קנין הוא הסכמה והתחייבות שהחפץ יהיה ש, הזה
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פ אינם כלום ורק "אלא שהסכמה והתחייבות בע, העושה שהחפץ יהיה של הקונה
 .פועלת את הקנין בין המוכר לקונהאו בשאר קנינים הסכמה שנכתבה בשטר 

, ואין הכונה שמתחייב להקנות לו דהיינו לעשות מעשה קנין נוסף שזה קנין דברים
סכים שהחפץ יהיה שלו והסכמה זו אלא מתחייב לו שיהא שלו ומצדו הוא מ

 .כשהיא כתובה בשטר פועלת שיהא שלו באמת
א שאם יש חפץ שיש בו זכות רק לאדם "נ במק"י מש"והביאור בזה יתכן עפ[

כ "וכאן ג, אחד יש מקום לומר שאינו צריך לעשות בו קנין ונעשה ממילא שלו
, פא נעשה שלומה שהבעלים מסכים שיהא שלו ואינו מונע ממנו מלקחתו בזה גו

 ].וזה המעשה קנין בעצמו
, וממילא מובן שאין הקנין נעשה אלא בין שני האנשים ואינו שייך לחפץ כלל

אלא שאם החפץ נמצא בעולם ושייך לו ורצונו להקנותו עכשיו נעשה עכשיו 
 .'יום נעשה שלו לאחר ל' ואם רצונו להקנותו לאחר ל, שלו

ה קיימת שכשיבוא לעולם יהיה שלו וממילא גם אם החפץ אינו בעולם ההסכמ
ואם אומר מעכשיו הרי מסכים שהעסק שביניהם יגמר כבר , וממילא נעשה שלו

לא יוכל שייך לומר שוגם , אם השטר יקרע' וממילא שייך לומר שיועיל אפי, כעת
 .לחזור בו בדיבור בעלמא

פ "ו אעא, ובזה נחלקו הראשונים האם כיון שהעסק נגמר שוב אינו יכול לחזור בו
מ כיון שעדיין לא פעל את העברת הבעלות לכן יש מקום "שהעסק נגמר מ

וכן יש מקום לומר שכיון שכבר נגמר , שנחשב רק כדיבור שאפשר לחזור בו

או שצריך שיהא , העסק בין הקונה והמקנה שוב מועיל גם אם נקרע השטר
אבי עזרי ש בזה וכן ב"במערכת הקנינים מ' ועי, השטר קיים בשעה שחל הקנין

 .ר"ובשעורי הגרש
ם פירש דלהכי נקט מעכשיו גבי שדה ועבד "והר'  בקדושין'עוד כתבו תוס

פ שרוצה "מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אע"לאשמועינן דסבר כר
וצריך , א דאתיא אפילו כרבנן"דאי לא נקט מעכשיו ה, שיחול הקנין מעכשיו קנה
י "מ בשם ר"א בב"מ כתב הריטב"ש הרוכעין פירו, 'לעשות קנין אחר השחרור

י דנקט מעכשיו לומר שהוא מוכרה לו בכסף ובשטר של "אבל הנכון כדפירש ר'
לדעת ' ולכאו', עכשיו שיקנה בו באותה שעה שתבא לידו ולא שיחזור וימכרנה לו

ולא , מ אין המעכשיו מועיל כלום ויכול לחזור בו ואם נקרע השטר לא מהני"הר
דעתו שרצונו שקנין הזה יועיל כשיבוא לעולם ולא שיצטרך הועיל אלא לגלות 
  .לעשות קנין אחר

' לתוס, מ אין המעכשיו מועיל כלום"לדעת הר, כ נמצאו ארבעה שיטות בענין"וא
ן מועיל לענין שאינו "לרמב, מועיל לענין אם נקרע השטר אבל יכול לחזור בו
 מועיל הן לענין אם א"ולרשב, יכול לחזור בו אבל אם נקרע השטר בטל הקנין

  .נקרע השטר והן לענין שאינו יכול לחזור בו
***  

  
רב לא אמרה פ דילמא "ר' סוהקשה תו. מ" כרה אמרה לשמעתימכדי רב כמאן
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אמר שמסתברא רבא והרי  [,רבנן מודים בהונאמר שגם  ,בשדה סתםאלא 
  .ותירץ דלאחר שאתגייר דמי לשדה סתם ופליגי רבנן, ]מילתיה דרב בשדה סתם

 
. מ דלכשיבואו לכלל קידושין מקודשת היא למפרע"ואמר רה והא "י ד"רש

 שהרי זה לא יתכן, אם שיחולו הקידושין למפרע, יש להבין מה הכוונה למפרע
כ אינו "ואם שמעשה הקידושין נגמר משעה ראשונה א, א באותה שעה"היתה א

  . משעה ראשונהבאמת כבר נעשהלמפרע אלא 
 , משעה הראשונהנעשה למפרענה שמעשה הקדושין ויש לבאר שלעולם הכוו

גם עצם המעשה לא ברור ' עד שתתגייר וכומ "פ שכבר נעשה בתחילה מ"ואע
 ורק , שהרי אם לא התגיירה נמצא מעולם לא היה כאן מעשה קדושין,שהיה כאן

 אבל לא חלו ,אם התגיירה איגלאי מילתא למפרע שאמנם היה כאן מעשה קדושין
  .רהאלא אחר שהתגיי

  
 דאי משום כתב ללוות ,המוצא שטר הקנאה יחזירו לבעליםאמר שמואל 

 אפילו לא ילוה ולא נפשיהי ששעביד "דעת רש. נפשיהולא לוה הא שעביד 
כאן ' והקשו עליו הראשונים מהגמ. ף סובר שדוקא אם בא לידו"והרי, יבא לידו

ן ששעבד ד פירש שכיו"והראב, ]י"מ ופנ"שיט' עי [,ח שמא לא בא לידו"דל
 ].ף"וניחא בזה שיטת הרי[, עצמו אמרינן שודאי לוה

 

ל " מהרשכתב .ד"שהרי אין מקיימין השטר אלא בפני בעה כל "י ד"רש
א למה לי שאין " והקשה מהרש,ל הכי"דס' ו לטעמי"רי, פ שאין הלכה כך"שאע

' ועי. שכיון שהמלוה מקיים ודאי שכבר לוה ליה תיפוק, מקיימין אלא בפניו
שאין דרך , א פירש שכיון שהוא מקויים ודאי לוה"ואמנם הריטב.  שיףם"מהר

 .הלוה לקיים שטרו
  
משמע דאיירי באין חייב מודה כדאמר שמא כתב ללוות ולא פ " אעה"ד' תוס
 מדלא קאמר שמא כתב ללוות בניסן ולא לוה עד ם"מהרל ו"פירשו מהרש. לוה
לשון מי כתב ש"ופנ. קנוניאנן לפרעון ולא כתב מדלא קאמר חיישי"ומהרש, תשרי

 . משמע שאינו לפנינו' שמא'
 ולא טעמא דכתב , חולקבי אבהושבזה ר [וגמרא דנקט לעיל טעמא דקנוניא

או , עדיו בחתומיו זכין לוסבר כאביי ד ,]ע יש חשש"ללוות ולא לוה שבזה לכ
 ].וודאי כתבוהו בפני המלוה ומיד הלווהו [אקרי וכתוב לא אמרינן

  
 התם היינו טעמא דאמרי איהו הוא דאפסיד אנפשיה אלא אמר רבא

דבעידנא דפרעיה אבעי ליה למקרעיה לשטריה אי נמי למכתב שטרא 
י "ומשמע מרש, כ בשטר חוב נמי נימא הכי"שא, יש להבין ,אחרינא עילויה

 החולקים על שמואל מודים והיינו שגם ,ע אלא הכל טעם אחד"ז טעם בפנ"שאי
פ שהיה מהראוי "ולכן אע היה עליו לקורעו מיד ולידיבא השטר הלוה פרע ושאם 
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כ היה עליו " אבל אמרינן שא,להאמינו שפרע כיון שאין השטר בידי המלוה
המלוה כלל לא נתן לו ש ז לפרעון משום שיתכן"ומה שחיישינן בכ ,לקורעו מיד
ח אבל "זה שייך רק בשט ו, משום פשיטא דספרי או שאינו אצלואת השטר

 לא היה לו לשלם בלא שיכתוב לו שטר שנחשב שקונה מחדשבשטר חלטאתא 
  .חדש

א בשם "הריטבכתב ו, ח יכול לסמוך עליו וכאן לא"בשטועדיין יש להבין למה 
ד שהרי כבר יר[צריך יותר לחשוש להשאיר את השטר בידו היה שכאן ' תוס

  .]לנכסיו
ו כיון ש פירש שלא דמי שטר הלואה שאם אומר לו שאין השטר ביד"הרא' ותוס

הוא בוש לומר איני מאמינך ולא אתן לך המעות עד שהלוהו שעשה לו טובה 
כ כאן שבא לקנות את השדה מחדש וכבר הוא מסולק "משא, שתחזיר לי השטר

 ,לא היה מתבייש לומר לא אתן המעות עד שתכתוב לי שטר מכירהמההלואה 
  .פ"ר' תוס' ועי
  
, ילת קניין כאילו שלו היתהכלומר אין זה פדיון אלא תחה מרישא "י ד"רש

והיה לו לזה לתבוע שטר , לפיכך הכותב שטר מכירה עליה אינו טועה
 משמע שמהני חזרת ,הואיל ודחהו מלהחזיר לו שטר של בית דין, מכירה

והקשו הראשונים , השטר אלא כיון שהיה דוחהו היה לו לכתוב שטר מכירה
 שבחזרת השטר לא בטלה ן כתב"והרמב. ח היה לו לכתוב שובר"כ גם בשט"שא

משמע שחשיבי בני פרעון ' ן שמלשון הגמ"והקשה הר. ח"ד לשט"השומא ולכן ל
משום שעל דעת כן גבה או משום הפקר [והיינו שבחזרת השטר מתבטלת השומא 

ח " אף בשט,ואם משום שבידו לכתוב שטר מכר חדש, ח"ש משט"כ מ"וא, ]ד"בי
י שבחזרת השטר מתבטלת " מרש ולכן פירש כמו שמשמע,יכול לכתוב שובר

ולכן גם אם יחזיר לו , השומא אלא שאינו נאמן לטעון שבטלה השומא בלא ראיה
ח שיכול "לא דמי לשטלכן ו, השטר הקרועאת השטר ויקרענו יצטרך לשמור את 

ה יצטרך "כ כאן שבלא"מהעכברים משאלשמור את שוברו לומר שלא היה רצונו 
  . מה לו לשומרו או לשמור שטר חדשעלשמור את שטר השומא כשהוא קרו

  
ל דשטרי אדרכתא נקט אליבא דרבה דאית ליה בפרק "וי  בשטריה" ד'תוס

כ לא יוכל לומר עוד " א,המפקיד דאכיל פירי מכי מטא אדרכתא לידיה
יש להבין איך יאכל פירות כשעדיין אינו יודע , פרעתי כיון שכבר זכה בקרקע

דאלו , פירוש אדרכתא דחליטה'קמן שכתב א ל"בריטב' ועי, איזו קרקע יגבה
באדרכתא קמייתא לא זכי בפירי דהא לא ידע מהי ניהו קרקע דגבי וליכא לא 

ט "ב דף קס"ה בב"יד רמ' ועי, ויש להבין מהי אדרכתא זו', שומא ולא שום זכייה
בתר דטריף לה קרעינן ליה לטרפיה וכתבינן ליה אדרכתא עלויה דליחות ולידרוך '

 כמו האדרכתא כלומר מלשון דריכה ולא מלשון חיפוש[' ול פירי דידהבגוה וליכ
ה "לקמן דף ל'  אמנם מתוס,ז אדרכתא זו היא אחר האכרזתא"ולפי, ]הראשונה

ש אוכל פירות היינו כשתבוא לידו יאכל "ומ[י שהיא לפני האכרזתא "משמע כרש
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  .]א"ש במיוחס לריטב"למפרע כמ
  
קא כשאין חייב מודה אבל כשחייב מודה ורבי אבהו דמפרש דו לא ה" ד'תוס

דלעיל כשחייב מודה ומשום '  יעמיד נמי מתני,יחזיר דלא חייש לקנוניא
ל "יש להבין אם מיירי בחייב מודה הול, שמא כתב ללות ולא לוה כרב אסי

 ולא שמא לא ,שמא כתב ללוות בניסן ולא לוה עד תשרי כדאמר רב אסי לעיל
ועתה רוצה ש ולא לוה עד תשרי הכוונה "יל שמלע' אמנם כבר כתבו תוס, לוה

  .ם שיף"מהר' ועי, וזו כוונתם גם כאן, ללות בו
  
 , אלא כגון שהוחזק כפרן,אמר ליה ירמיה ברי לא כל מעשה בית דין שוים 

ע באיזה כפרן "יל, אמר רבא ומשום דהוחזק כפרן חדא זמנא תו לא פרע כלל
ום שכפר פעם אחת אינו מוחזק משז מקשה רבא ש"בממון אחר ועהאם , מיירי

 ,ל לרבא שגם באותו ממון לא הוחזק כפרן"או באותו ממון וס, כפרן לעולם
ואף על גב ' 'כתבו תוס ,פ שמבואר לקמן דאמרינן הוחזק כפרן לאותו ממון"ואע

 הכא דנפל שאני דמוכחא מלתא דמשום ,דאמרינן לקמן הוחזק כפרן לאותו ממון
ויש להבין הרי רבא לא אמר כך , י שפרעו הלוההכי לא היה נזהר לשומרו לפ

  .'ומשום דהוחזק כפרן חדא זמנא תו לא פרע כלל'אלא 
אבל , ויש לבאר שאם היה ודאי שלא יפרע לא היתה מועילה הריעותא של השטר

  .כעת שיתכן שיפרע מהני להאמינו בצירוף הריעותא של נפילת השטר

ומשום הכי אקשי ן בעסק אחר שלעולם הכוונה שהוחזק כפרד כתב "אמנם הראב
 כלומר ממלוה למלוה ,ליה רבא משום דהוחזק כפרן חדא זימנא תו לא פרע כלל

  . ואף על פי שיש עליו מעשה בית דין,לעולם לא מחזקינן ליה בכפרן
  
 הכא ,ואף על גב דאמרינן לקמן הוחזק כפרן לאותו ממון ומשום ה" ד'תוס

היה נזהר לשומרו לפי שפרעו דנפל שאני דמוכחא מלתא דמשום הכי לא 
ג דאירכס כתובתה "אעמ בשם גליון הקשה דלקמן גבי שבתאי "שיט, הלוה

אי .  דהתם איירי שהיו לה עדים שנשרפה'ותי, אמרינן הוחזק כפרן לאותו ממון
 ואם כן ,נמי התם לא אמר לא היו דברים מעולם רק אאצטלא ולא על גוף הכתובה

בה בשביל מנה ו דעדיין היה לה לשמור הכתהנפילה לא היתה ראיה לטענותיו
  .ד"ה ונח"ה סק"ח ס"קצוה' ועי', ומאתים ויתר הכתובה

  
 א" עז"דף י

בא מלוה לכתוב אין כותבין ונותנין , אמרו לו צא תן לו ואמר פרעתי נאמן
' ופי. פשיטא שאם נאמן שפרע שלא נכתוב למלוה שחייב לו ,ויש להבין. לו

פ ואם "עתי אין כותבין כיון שיש לזה דין מלוה עא שגם לפני שטען פר"הריטב
אם חזר התובע לדיינים ואמר 'ם כתב "והרמב. נכתוב לו נעשנו למלוה בשטר

 .'כתבו לי הודאתו אין כותבין לו שמא פרעו
  



                דברים                            פרק   שנים   אוחזין        הרהורי                                                   
  

קצ

ש משום " פירש הרא.בין צא תן לו בין חייב אתה ליתן לו ואמר פרעתי נאמן
  ויש להבין,ד" חייב נראה להם פסאפילו ו,שאין המון העם מבדילין בין צא לחייב

והעדים מעידים אותו שלא פרעו לא הוחזק כפרן ליתן לו כ אמאי בחייב אתה "א
 ,ל שאמנם אין המון העם מבדילים אבל יתכן שהוא כן הבדיל"וא,  תן לוכמו בצא
  .א להחשיבו כפרן מספק"ולכן א

 
וחזר (פרעו אמרו לו צא תן לו ואמר פרעתי והעדים מעידים אותו שלא 

י העדים מעידים שתבעו לפרוע "לרש. הוחזק כפרן לאותו ממון) ואמר פרעתי
 שבזה שלא הסכים לפרוע כשתבעו , לכן אינו נאמן במה שאמר פרעתי,ולא פרע

 שהרי כבר 'וחזר ואמר פרעתי'ג "לז "ם שלפי"כתב מהרו, בעדים הוחזק כפרן
  . בפעם הראשונה אינו נאמן

 , לא נחשב כפרןשבמה שלא פרעו בפני עדים סוברים ן ועוד ראשונים"והרמב
אלא מיירי שהעדים מעידים שבאותה שעה שאמר שפרע היו עמו וראו שלא פרע 

  .ולכן שוב אינו נאמן לומר שפרע
כ משמע שלא היה כן " אבל אעפ,'חזר ואמר פרעתיו'שייך לגרוס ז "ולפי

  .ע מכאן והלאההוחזק כפרן היינו שאינו נאמן לטעון פרו ש" ומ,בגירסתם
  
אינו  .נאמן ובשבועת היסת, פרעתי על פי בית דין, ואמר לאחר זמןי "רש

יש להבין מה ענין השבועה לכאן , אלא שכנגדו נשבע ונוטל, נאמן לישבע

אם לא הוחזק כפרן נאמן ודינו ככל אומר פרעתי  ,והרי הנידון אם הוא נאמן או לא
ודינו ככל אומר פרעתי על מלוה  ואם הוחזק כפרן אינו נאמן ,פ"על מלוה ע

  .בשטר
אבל מכיון , ויש לבאר שלעולם מעיקר הדין היה ראוי לפוטרו גם כשהוחזק כפרן

כאן שהוחזק כפרן אינו נאמן בלא שבועה לומר פרעתי פ אינו נאמן "שגם במלוה ע
כ יקחו כל אשר "ודוקא בעסק הזה שאל,  וממילא שכנגדו נשבע ונוטל,בשבועה
   . לעיל'ש תוס"לו וכמ

  
 לפי שיודע ,ל דהתם מקרי גמר דין לענין שאסור לבצוע"וי חייב ה" ד'תוס

שאם ד "לכאורה מה שאסור לבצוע כיון שמטעה בזה את הבע, להיכן הדין נוטה
כ כאן הרי כבר אמר מפורש "ויש להבין א, היה יודע שהוא זכאי לא היה מסכים

כ מסכים ולמה אסור " ואעפפלוני אתה חייב ויודע שכנגדו שהדין נוטה לטובתו
שלא יטעו אותו לומר לו יראים אנו 'ל "שקמ' סנהדרין דף ו' תוסוכתבו , לבצוע

 .'שמא טעינו בדין
  

 ,מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום והעדים מעידין אותו שיש לו
 הכוונה שמיד לכאורה. וחזר ואמר פרעתי הוחזק כפרן לאותו ממון

הרי 'א "נ ה"ו מטו"ם בפ"לשון הרמבממ "וכ, פרעתישהכחישוהו חזר ואמר 
 ואחר כך הביא ,שטען עליו שהלוהו מנה והשיב זה ואמר לו לא היו דברים מעולם
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 אין ,כן היה ולויתי ופרעתי וחזר הנטען ואמר ,הטוען עדים שהלוהו בפניהם
  .'מקבלין ממנו אלא הוחזק כפרן ומשלם

 כיון ,ו הוחזק כפרן אינו נאמןשבאופן כזה בלאכתב ט "ע' ך בסי" השאמנם
אלא הכוונה ששוב לא יהא נאמן לטעון , שהאומר לא לויתי כאומר לא פרעתי

  .פרעתי עד שיביא עדים
ו שהאומר לא לויתי כאומר לא פרעתי כשמחזיק "ז סק"מ ס"א חו"חזו' ועי

אינו חייב משום הודאת  אבל אם חוזר בו מיד ,בטענתו גם אחר העדאת עדים
   .]ואם הביא עדים שפרע נאמן [,שום שהוחזק כפרןד אלא מ"בע

וכי מי ,  לטעון לאחר זמן פרעתי לא יהא נאמןלמהך " לדעת השויש להבין
י "סק' צ' וכתב התומים בסי, ששיקר פעם אחת שוב לא יהא נאמן לטעון שפרע

 . שהוחזק כפרן הוא קנס דרבנן
כיון שלא גזל בפני ' תיו, ט הקשה אמאי גזלן נאמן לטעון פרעתי"ע' ח בסי"וקצוה
וקובץ שמועות כתב שהוחזק כפרן ענינו הוא . ז כתב התומים שם"וכעי, ד"בי

  .ש בגזלן"משום שאיבד את זכות הטענה במה שטען שקר וזה ל
, פ שיתכן שמשקר"והנה יש להבין מה שנאמן לטעון פרוע ויוצא מחזקת חיוב אע

 ויש לבאר שלעולם בעצם ,ואיך נפטר מספק והרי איני יודע אם פרעתיך חייב
ד ודי "סתמא דמילתא לא משקרים בפני בי לדבריו שהרימסוימת הטענה יש ראיה 

אין ראיה זו , פ שגם לתובע יש ראיה כזו" ואע,בראיה זו להוציאו מחזקת חיוב
ובמי שהוחזק כפרן אין את הראיה הזו דהא קמן , מועילה להוציא אלא להחזיק

 . ד"עדיין לא אמרינן שגם ישקר בפני בים גנב כ א" משא,ד"שכבר כפר בפני בי
  

ן " וכתבו הרמב,ה נאמן לומר שנשבע" אבל בלא,הוחזק כפרן לאותה שבועה
א כתב שאינו חייב שבועת "הריטב אבל, א שנשבע היסת שכבר נשבע"והרשב

 ולא על כפירת אלא על כפירת ממוןשבועת היסת נ " שלא תיקן ר,היסת על כך
  .שבועה

  
כ "ה בלא הנפק ג"ז ה" רב שלפיה"ד' תוסוכתבו . ר כשחייב מודהרב כהנא אמ

ם פסקו שגם כשחייב מודה וכתוב זמנו בו ביום לא "ף והרמב"אמנם הרי. יחזיר
מ "וכן נחלק בעה. א שדברי תימה הם"וכתב הרשב, יחזיר אם לא כתוב בו הנפק

 לא לוה א שבלא הנפק חיישינן שמא"בחידושים המיוחסים לריטב' ועי. ף"על הרי
ש לומר שמלוה לא "ול, בו כלל וביטל שליחות הסופר והעדים והוה כחספא

 .ו"ק ט"ה ס"ס' סינתיבות ' ועי. כיון שלא ידע בביטול זה, שביק
  

יש ו, רווח היה מסכים לו היהמשמע שאם . לא שביק' רווחא כו ליה כיון דלית
, ווחא לא שביק שגם אם יש לו ר]ה היינו"ג ד"ידף [לעיל ' תוסש "להקשות ממ

 . שיףם"מהר' ועי
  

י בגיטין "פרש ,שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו
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 ,כשפרעו ובטל השטר ואין הקרקעות משועבדות שוב למלוה השניה'ו "דף כ
  'שלא עליה נחתם שטר זה והויא לה מלוה על פה

ש "כ הריב"וכ, טרח אין לו דין ש" משמע שגם מבנ'נעשה כחרס'ם "ולשון הרמב
 ',נמחל שעבודו'ז לשון " ויש להבין לפי,ח"מ' ך בסי"ב וכן דעת הש"שפ' בסי

ל שהכוונה " וא,שהרי לא רק שעבוד הקרקעות נמחל אלא בטל כל דין השטר
  . להשתעבדות הלוה שלא יכול לטעון פרעתי כנגד השטר

'  ועי,ח יש לו דין שטר ורק ממשועבדים אינו גובה"ע שם שמבנ"ודעת הסמ
ז יש להבין לשון נמחל " וגם לפי,נתיבות משום שאין קול על ההלוואה השניה

ג ששטר חוב "ק כ"ו ס"ס' ש הנתיבות בסי" ולפי מ,שעבודו שהרי לא זה הטעם
שקנין זה , ל שזה הכוונה נמחל שעבודו" א,נחשב כשטר קנין לענין המשועבדים

  . בטל בפרעון
  

 אימת , בו שכבר נמחל שיעבודושטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה
אילימא למחר וליומא חרא מאי אריא שכבר נמחל שעבודו תיפוק ליה דהוה 

 הרי לאביי א"הקשה הריטב,  ותנן שטרי חוב המוקדמין פסולין,ליה מוקדם
  .ל כאביי"ו לא ס"ל דרי"דקי' ותי, עדיו בחתומיו זכין לו

אפשר ל מוקדם "ל דהו"פותיוהנה קושית הגמרא מאי איריא שכבר נמחל שעבודו 
 ,מ יש חסרון של מוקדם"היה לפרש שגם אם לא היה חסרון של נמחל שעבודו מ

  מועילעדיו בחתומיו זכין לו כי ,עדיו בחתומיו זכין לוק גם לאביי ש"כ ל"וא

 אבל לא יכול להחשב כמו שזכה כמה פעמים , כמו שכבר זכה בשטרלהחשיב
  .פ"ר' פ בתוס"וכ, הלואה השניה ולכן יש חסרון של מוקדם על ה,בשטר

 ,י"ל בפירוש הזה כיון שמפרש את קושית הגמרא כרש"א לא ניח"אמנם הריטב
מ יש " מ,שאפילו אם לא היה חסרון של נמחל שעבודו כגון שעדיין לא לוה בו

  .עדיו בחתומיו זכין לוולכן הוקשה לו דלאבי מהני מדין  ,חסרון של מוקדם
משום , י מלטרוף לקוחות"פרש, בנן ומפסדי לישמעי בי ר'ש לקמן "והנה במ

דכיון דהאי דאוקמא הכי לית ליה עדיו בחתומיו , דשטרי חוב המוקדמין פסולין
  . אף זה מן המוקדמין,זכין לו

כהנא דילמא פליג  אסי ומאי מקשינן לרב ברולכאורה מאן דאוקמיה הכי הוא 
מפסדי לי הראשון י אלו הולכים על "אמנם כתבו האחרונים שדברי רש, עליה

  .עדיו בחתומיו זכין לו והוא ודאי לית ליה ,שקאי אהא דאוקמא רב אסי לעיל הכי
  
משום דשטרי חוב המוקדמין , ומפסדי לי למטרף לקוחותה ומפסדי "י ד"רש

דכיון דהאי דאוקמא הכי לית ליה עדיו בחתומיו זכין לו אף זה מן , פסולין
י אי קאי אמפסדי לי הראשון או "ש והאריכו האחרונים בדברי ר.המוקדמין

ולכן ניחא מה [ט דקאי אמפסדי לי השני "ה סק"ס'  בסיהתומיםוכתב  ,השני
לפולא פו, ]'דכיון דהאי דאוקמא הכי לית ליה עדיו בחתומיו זכין לו'י "שסיים רש
והקשה אמאי רק מלקוחות  ,הבין שקאי על מפסדי לי הראשון'  אות חחריפתא

  .ד"י ונח"פנ'  ועי, שטר כללאינו גובה והרי אינו
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למטרף  .ומפסדי לי, ל שם" וז,י צדקו שניהם"י של רש"אמנם כפי העולה מכת
דכיון דהאי דאוקמא , משום דשטרי חוב המוקדמין פסולין. ומפסדי לי :לקוחות

  . אף זה מן המוקדמין,הכי לית ליה עדיו בחתומיו זכין לו
  
אי דהוה מהימן לומר פרעתי אי שבת' דר הואין ראיה מכלתי הטוען ה" ד'תוס

יש  ,שבתאי ערב היה אבל בעל שמא לא היה נאמן'  דר,לאו דהוחזק כפרן
וליכא למימר דערב 'ן כתב "ואמנם בחדושי הרמב, להבין מה בין בעל לערב

  .'שאלו היה הבעל חייב בה אף הערב חייב, שאני
דמוכח בעובדא ובתוספת נאמן לומר פרעתי כ'ד "ה כתבו בתו"ביבמות דף ס' ותוס

א שבתאי " ויש לדחות דהתם לא הוסיף חתן עצמו כ,דשבתאי בריה דרבי מרינוס
והיינו שאם הבעל מוסיף נחשב כחלק מהכתובה , אביו ולא חשיב כשאר תוספת

  .ע"אבל כאן שבתאי הוסיף וזה נחשב כהתחייבות בפנ
אן כ' ז שבתאי הוא שהתחייב ותוס" שהרי לפי,כאן לא משמע כך' אמנם מתוס

משמע ' כתב לה לכלתיה'לשון הגמרא מו, כתבו שהיה ערב על חיובו של הבעל
משמע שהיה ערב ' וקבלה עליה' אמנם לשון ,ביבמות' שהוא המתחייב כתוס

  .ן שבירושלמי מבואר שהיה ערב" הרמבכ"וכ, כאן' כתוס
על התוספת או גם על רק כאן שהערב נאמן לומר פרעתי ' ע אם כוונת תוס"ויל

ד חייבוהו ולא על "שבימה ד הוא רק על "והיינו שהדין של מעשה בי[ ,העיקר
ע אם היה ערב על כל כל הכתובה או רק על "עוד יל, ]מה שחייב את עצמו

  .ז קבל אחריות" שהרי רק ע,ל שלגביו אין זה בכלל הכתובה" שאז א,האיצטלא
  
משמע  ו,ואין ראיה נמי מדתני לעיל מצא כתובה לא יחזיר הטוען ה" ד'תוס

 אם לא יהיה שטר הכתובה ,דלא יחזיר משום תוספת שהיה נאמן לומר פרעתי
ויש להבין דילמא אינו נאמן , כ מוכח שנאמן לומר פרעתי על התוספת"וא, בידה

, לטעון פרעתי אבל אם לא נחזיר לה הרי יכול לטעון שכלל לא היתה תוספת
לפנינו ורואים שכתב ולכאורה משמע שאינו יכול לטעון כך כיון שכעת הכתובה 

   . וכל הנידון אם פרע או לא,לה תוספת
 דהא נאמן לומר פרעתי מנה מגו דאי בעי ,דלגבי מנה ומאתים נמי מפסיד

 או אם אין לה עדי קדושין ,אמר אלמנה נשאתיך אם אין לה עדי הינומא
יש להבין הלשון , נאמן לומר פרעתי הכל במגו דאי בעי אמר אין את אשתי

על  והרי כעת באים לומר ש,שמשמע שגם לענין התוספת מפסיד' דנמי מפסי'
  . ומה יועיל לו שיטען אלמנה נשאתיך לענין זה,התוספת אינו נאמן לומר פרעתי

דסוף סוף עתה דהכתובה בפנינו וידעינן שהיא אשתו ונשאה '  הקשהא"ורע
יתן לא נכבוש ממנה מל, בתולה ואנן מחזיקין דאינו פרוע ובדינא תובעת ממנו

 וליתן אצבע בין שיניו שיהיה בידו ,בידה עדות האמת מלמסור הכתובה בידה
  . א"ק י"א ס"מ' מ סי"נתיה' ועי, 'לכפור בשקר ולהאמינו במגו

 אבל שטר שנפל ,ד אינו נאמן לטעון פרעתי"ל שאמנם נגד מעשה בי"ולכאורה א
ה אלא גם ולכן לא רק שאין משיבים לה את הכתוב ,ראיה איתרע ושוב אין ממנו
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  לומר פרעתי במיגו וממילא נאמן,דנים כמו שאין ראיה מהשטר לשום דבר
  .דאלמנה או אי את אשתי

 שבקושיא סברו שמתחשבים במה שכתוב ,'מ בתוס"ויש לבאר שזה גופא המו
 אבל אינו יכול לומר , ולכן לא הקשו אלא שיכול לומר פרעתי על התוספת,בשטר

ז "וע, תובה בפנינו ורואים שיש תוספתשמעולם לא היתה תוספת שהרי הכ
ם לא מתחשבים במה שכתוב בכתובה ג שנאמר בזה 'לא יחזיר'מתרצים שכשאמר 

 ולכן לא רק שמפסיד לענין התוספת שגם אם ,ולא מביאים ממנה ראיה לכלום
ל "כעת סשהרי [ ,אינו יכול לומר פרוע אבל יכול לומר שמעולם לא היתה תוספת

 , אלא גם לענין מנה מאתים מפסיד,]ים ראיה מהכתובהאין מביאכלל ש' לתוס
ומהכתובה ' יש לו מיגו של אלמנה נשאתיך וכושכעת שלא ישיבו לה את הכתובה 

  .נ"לא נוכיח כלום וכמש
  

  ב"ז ע"דף י
ג דבמה שנשאר שטר כתובה בידה הוא מפסיד שאם "ואע לא ה"ד' תוס

פ "ח שלפנינו והוגה עכן הוא הנוס.  הוא יכתוב שובר,תחזור ותתבע הכתובה
אבל הנוסח ' שאם תחזיר ותתבע הכתובה'ל כתב להגיה "ומהרש, א"המהרש

 שיף שכך ם"מהר' ועי[. 'שאם תחזיר הכתובה הוא יכתוב שובר'הראשון היה 
ג דבמה שנשאר שטר כתובה בידה הוא מפסיד "ואע'י הלשון "ובכת, ]מובן יותר

  .'כתוב שוברתא יר הכתובה היאם תחזש

 ,בין כל אריכות לשונם שטרחו להסביר מה מפסיד במה שהכתובה בידהויש לה
היה מקום לומר כוונתם שיש לבאר ו. ו"ל לרי"כ כותבים שובר כיון שכך ס"ואעפ

שהרי כל הטענה  ,שוברשובר יודה שכותבים ל כותבים "שכאן גם מאן דלא ס
ם אם וכאן ג, שלא לכתוב שובר היא כדי שלא יצטרך לשמור שוברו מהעכברים

לא תכתוב שובר אלא תחזיר לו הכתובה עדיין יצטרך לשמור את הכתובה מפני 
 ,ד" שהרי גם כשאינה בידה אינו נאמן לטעון פרוע כיון שזה מעשה בי,העכברים

' בסיך "ש הש"וכמכמו שובר אבל כשהכתובה בידו היא נחשבת כראיה שפרע [
פ "אע,  את הכתובהאם תשיב לו ש,ז אמרו שעדיין מפסיד"וע, ]א"ק י"א ס"מ

היה נאמן במיגו שהיה יכול לטעון אלמנה נשאתיך או מ "מ, שיאכלוה העכברים
כ "וא, וכעת שהכתובה בידה אם יאבד שוברו לא יהיה לו מיגו ,אין את אשתי

ו "מ לרי"מז אמרו ש"וע ,ד אין כותבין שובר לא יפרע עד שתחזיר הכתובה"למ
  .חייב לפרוע כיון דאית ליה כותבין שובר

וכי תימא לעולם קסבר בעלמא אין כותבין שובר 'ש שכתב "הרא' וכן מבואר בתוס
ח נפרע עד "שמא יאבד שוברו ויוציא זה שטרו ויגבה פעם אחרת הלכך אין בע

והכא שאני שאפילו תחזיר לו , שיחזיר שטרו ללוה ויקרענו ושוב לא יוכל לגבות
ית אף בלא כתובה דהטוען הכתובה עדיין צריך הוא לשובר שהרי תוכל לגבות שנ

ד לא אמר כלום הלכך מה לי תחזיר הכתובה ומה לי לא תחזיר "אחר מעשה ב
   .' וכולא היא דלעולם הוא נפסד יותר כשהכתובה בידה, לעולם הוא צריך לשובר
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ג דבמה שנשאר שטר כתובה בידה הוא מפסיד שאם ''ואע לא ה" ד'תוס
עדי גירושין לבד בלא חזרת מ נפרעת ב''מ', וכותחזור ותתבע הכתובה 

י "הקשה פנ, יוחנן אית ליה פרק גט פשוט כותבין שובר'  דר,כתובתה וגט
שלא יאכל הלה ח "אבד השטטוען ששהרי לא מצינו שכותבין שובר אלא כש

דשאני 'וכתב ,  אבל היכן מצינו שיכול להשאיר השטר בידו ולתת שובר,וחדי
אינו מעלה ומוריד דלעולם צריך ד היא והשטר כתובה "כתובה כיון דמעשה ב

ה אפילו הוא בידה גובה " ומש,לשמור השובר או השטר כתובה גופא מן עכברים
ה "ונותנת שובר דמה לו אם ישמור השובר מן העכברים או השטר כתובה דבלא

ויש להבין הרי ודאי , ל"עכ, ' וזה לא שייך במלוה ולוה,לא יהא נאמן לומר פרעתי
הכתובה בידה יהיה לו מיגו שאלמנה נשאתיך או לא שאם אין מ "יש לו נפ
   .'ש תוס" וכמ,גרשתיך

 
כ "בכתובות דחו שא' ותוס ,או פרעתי הכל במיגו דאין את אשתי לא ה"ד' תוס

עדיין יש לו מיגו דלא הרי  ,כתובההשטר לה  ומה יועיל ,גם עדי גירושין אין לה
  .א ולחם אבירים"מהרש'  ועי,גרשתיך

  
 ,ת אם אמר לא גרשתיך יתחייב לה שאר כסות ועונה"ואה  הוציאה"ד' תוס
 והא דתניא ,ל דטענו חטין והודה לו בשעורין פטור אף מן השעורין"וי

האשה שאמרה גרשני בעלי מתפרנסת עד כדי  בריש שני דייני גזירות

 אבל אם היה , התם שמא אם היה הבעל בפנינו היה מודה לדבריה,כתובתה
יש להבין הרי משעה שאמרה גרשני , ף מן המזונותאומר לא גרשתיך פטור א

יש לה  ואמנם אם יבוא בעלה ויודה לדבריה ,בעלי הודתה שאין לה מזונות
 ואם די בספק , אבל הרי שמא יכחישנה ואז אין לה לא מזונות ולא כתובה,כתובה

  .ניתן לה כתובתה מידכ "הודאה א
' וכופ שיש לו מגו ''ומן הסכנה ואילך שיראה להביא עדי הגט נפרעת אע

ומה , לכאורה דוקא במיגו לא יהיה נאמן אבל אם יטען לא גרשתיך יהיה נאמן
דאם איתא דפרעיה איבעי ליה  ',מ בשם גליון"שאינו נאמן במיגו כתב שיט

, כ אמאי בלא סכנה מהני ליה האי מיגו"ויש להבין א, 'לאזדהורי בשובר שלו
  .שאין לה גט ולא עדי גרושיןואולי כיון שכנגד זה יש ריעותא בטענתה 

 הא כיון דמפסיד במה , הוציאה גט ואין עמו כתובה אמאי נפרעתכ''וא
 לא יפרע עד שתוציא כתובה ויקרעוה' שנשאר שטר כתובה בידה כדפירש

לכאורה לא סגי במה שיקרעוה שעדיין תוציא ממנו , אמר אביי תני מקרעת', וכו
, ה והוא ישמור אותה שלמה או קרועה אלא צריך שתחזיר לו הכתוב,ד"בתנאי בי

תני מקרעת כלומר שוברת דקאמר לא 'שאנץ שכתב ' מ בשם תוס"ר בשיט"שו
 ומכל מקום צריך ,שכתבו בלשון שובר אלא שמשברין כתובתה ומקרעין אותה

 הואיל ואינו יכול לטעון אחר מעשה ,הוא לשטר מחילה שלא תגבה פעם אחרת
  .'בית דין לאביי
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מ היא תאמר בעינא לאנסובי '' מ',וכויה אין כותבין שובר ושמואל דאית ל
 לכאורה לא , כאביי דבסמוך,ביה דלית ליה דכתבינן ביה גיטא דנן קרענוהו

כיון שלא הוא מלא קרעו את הגט מה שמצינו שאמר אביי אלא שיכול לטעון ש
 מיירי בבאה לפנינוהרי  אבל מתניתין דהוציאה גט ואין עמו כתובה ,ד"פרע בבי

ומשמע שכיון שלא כל מאן דפרע , שיכולים לקרוע את הגט ולכתוב עליוד "לבי
  .ד" שוב לעולם לא מקרעינן ליה גם כשנפרעת בבי,ד פרע"בבי

בין במקום שאין כותבין כתובה בין במקום שכותבין ' ורב מוקי התם מתני
 ,י שטר גט וקרעינן ליה דלא תיהדר ותגבי ביה''וגביא מנה מאתים ע ,כתובה

ופליג נמי ארבי יוחנן  ,' וכוופליג אאביי דבסמוך' ג גיטא דנן כו''וכתבינן ע
משמע שלרב הטוען פרעתי כנגד  ,דאמר לא אמר כלום וגביא בעדי הגט גרידא

אם כן לרב 'ד "ט בתו"בכתובות דף פ' כ תוס"וכ, ו"ד נאמן ודלא כרי"מעשה בי
  .'כלוםד לא אמר "ושמואל נהי דלית להו כל הטוען אחר מעשה ב

ה גובה בעדי הגט אינו משום שנאמן  דילמא מה שאינ,ויש להבין מה הראיה לזה
 מזה שאין הגט ,אלא משום שיש לו ראיה שפרעד "יבשה כנגד מעלומר פרעתי 

יכול לטעון שלא יפרע לה שמא תחזור ותתבע  או ש,בידה מוכח שכבר קרעו אותו
  .]שאין כותבין שוברב "בבל "והרי ס [,י הגט"ממנו ע

 אלא כוונתם ,ד"ואולי אין כוונתם שלרב לעולם נאמן לטעון פרעתי נגד מעשה בי
פ שלא " וסובר שאע,ו שמכיון שלא אמר כלום גובה בעדי הגט"שחולק על רי

 מזה שאין הגט בידה  כיון שיש ריעותא בטענתה,אמר כלום אינה גובה בעדי הגט

  .ל לרב"מוכח שקרעו אותו שהרי כך ס
  ששייך לומרד" שכתב בתו]ל"ד וי"ה בא"א ד" עט"דף פ[ובות י בכת"ר בפנ"שו

 ,י ואית ליה נמי הטוען אחר מעשה בית דין לא עשה כלום"דרב לא פליג אדר'
 היינו משום דאיתרע טענתה ,אלא דטעמא דרב דגט גובה עיקר ולא עידי גט

  .'כשאין גט בידה
  

  ד"שיטות האמוראים בדין הטוען אחר מעשה בי
 בר אבא אמר רבי יוחנן הטוען אחר מעשה בית דין לא אמר אמר רבי חייא

 דעת ,מאי טעמא כל מעשה בית דין כמאן דנקיט שטרא בידיה דמי, כלום
שאינו יכול . א, ו"ששני דינים שהם שלשה נאמרו בדברי רי] ה לא"בד[' תוס

פ שאין בידה כתובה ואין לה ראיה של שטרך "ד אע"בשה לטעון פרעתי אחר מע
יתירה מזה שלא רק במקום שאין כותבין . ב ו"וזה מפורש בדברי רי,  בעיבידי מאי

סומכים כתובה שאז היה מקום לומר שהטעם שאינו נאמן לומר פרעתי משום ש
אין הכתובה בידה אלא אפילו במקום שכותבים ו, ד באותו מקום"על התנאי בי

ואמנם דעת  [,ו"ודבר זה לא נאמר בפירוש בדברי רי, אינו נאמן לטעון פרעתי
א "ו לרחב" אבל ממה שהסכים רי,]ו לא מיירי בזה"ף שלפי האמת רי"הרי

 ושם בפשטות מיירי ,שכדבריו מבואר במשנה של הוציאה גט ואין עמו כתובה
וכן ממה שבא אביי לחלק בין מקום , במקום שכותבין כתובה כדמוכח מהסיפא

ו שלא אמר "ישכותבים כתובה למקום שאין כותבים מבואר שגם בזה אמר ר
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שגם כאשר הכתובה בידה לא רק שאינו יכול לומר פרעתי אלא גם לא .  ג,כלום
ודין , יכול לומר שאין רצונו לפרוע עד שתחזיר לו את השטר שמא תתבענו שנית

אלא , ד לא אמר כלום"זה לא נאמר כאן כיון שאינו שייך להא דהטוען אחר מעב
פ שהכתובה בידה אינה "ולכן אע, וברב שכותבין ש"ו בב"זה נובע ממה שסובר רי

ושמואל חולק על הדין השלישי של , חייבת לתתה לו אלא כותבת לו שובר ודיה
ד "ו שהטוען אחר מעב"ש רי"ורב חולק גם על מ, ו וסובר שאין כותבין שובר"רי

  .לא אמר כלום
 הוציאה גט ואין עמו כתובה'ח "ז נחלקו גם בביאור המשנה בכתובות דף פ"ולפי
פ "אעגובה כתובתה  ,עדי גטאפילו הוציאה גט היינו ו "לרי ',בה כתובתהגו
ד לא אמר "כיון שהטוען אחר מעב ואינו נאמן לטעון פרעתי ,כתובה בידההש

וגם אינה צריכה לתת לו את , כלום גם במקום שכותבין כתובה ואינה בידה
ציאה אבל אם הו, כותבין שוברו ש"סובר ריכיון ש, שמא תתבע שובהכתובה 

 .כתובה בלא גט אינה גובה כיון שנאמן לומר פרעתי במיגו של לא גרשתיך
הוציאה גט ואין עמו שמואל שסובר שאין כותבין שובר מפרש את המשנה ו

ואינו נאמן לומר פרעתי כיון שהטוען , דוקא במקום שאין כותבין כתובהכתובה 
, ותכתוב לו שובר, י גט או עדי הגט"וגובה כתובתה ע, ד לא אמר כלום"אחר מעב

א ומודה שמואל שאז "כיון דהוי כמקום שא, פ שלשמואל אין כותבין שובר"ואע
 , לו את הכתובה לא יפרע עד שתשיבבמקום שכותבים כתובהאבל , כותבים שובר

ו שלעולם אינו נאמן לומר פרעתי נגד "או משום שאז נאמן לומר פרעתי ודלא כרי

וממילא לא יפרע , דלית ליה כותבים שובר או משום, ד בלא ראיה או מיגו"מעב
אבל אם יש עדים שנשרפה הכתובה , עד שתשיב לו הכתובה שמא תתבע שוב

ד אפילו במקום "ו שאינו נאמן לטעון פרוע נגד מעשה בי"יתכן שיודה לרי
ואם הוציאה כתובה , ]בכתובות שם שמסתפקים בזה' בתוס' עי[, שכותבין כתובה

אינה גובה , יירי במקום שאין כותבין אירע שכתב להפ שמ"ואע, גט] עדי[בלא 
  . דנאמן במיגו דלא גרשתיך

את המשנה בכתובות בין במקום שכותבין כתובה בין במקום שאין ורב מפרש 
ש "ומ, ד נאמן ואינה גובה בלא כתובה או גט"ל שהטוען אחר מעב"וס, כותבין

וכמו שרצה  [בההוציאה גט היינו שטר הגט שהוא נחשב כמו שטר כתוהמשנה 
, ודלא כאביי, ' וקרעינן ליה וכתבינן אגביה שטרא דנן וכו,]אביי לומר בתחילה

פ שהוא מעשה " אעדנאמן לטעון פרעתיבעדי גירושין אבל בלא גט לא תגבה 
 אם מודה שלא פרע יכול וגם, ו"ודלא כרי, ד גם במקום שאין כותבין כתובה"בי

ודלא ,  שניה דלית ליה כותבין שוברחושש שתגבה פעםלא יפרע כיון שלטעון ש
  .ו" של ריכדין השלישי

***  
  

כלומר 'א "כתב הרשב, אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרגניתא תותה
 והוה ליה לאקרועי גיטה וכתיב ,לפי שיש לומר דטעמא כדאביי דגט היינו כתובה

דאפסיד  ולא עביד הכי איהו ,'אגביה גיטא דנא לאו משום דגיטא פסולה הוא וכו
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  .'אנפשיה
  

אמר אביי מאי מרגניתא דלמא במקום שאין כותבין כתובה עסקינן דגט היינו 
 אבל במקום שכותבין כתובה אי נקיטא כתובה גביא אי לא לא ,כתובתה
,  אלא סומכין על תנאי בית דין,במקום שאין כותבין כתובהי "פירש, גביא

שה הוא מוכיח ירדגט שמעיד שג, ותגבה לעולם עד שיוציא הבעל שובר
לכאורה משום שבמקום שאין כותבין כתובה מודה אביי , שחייב הוא לה כתובה

י הגט או עדי "ובלבד שתוכיח שהתגרשה עד לא אמר כלום "שהטוען אחר מעב
נחשב ככתובה שהגט שבידה לא כך אלא  מבוארהמשך הסוגיא באמנם , הגירושין

מקשה אטו גט מנה מאתים כתיב  ולכן ,הוא ההוכחה שעדיין לא פרע לה כתובתהו
שבמקום שאין כותבין משום ויש להבין למה דחה אביי את הראיה מהמשנה , ביה

ד לא אמר כלום אבל רק " ולא אמר שאמנם הטוען אחר מעב,גט היינו כתובתה
  .ה אטו" בדלקמן'  וזו קושית תוס,]וכסברת שמואל [במקום שאין כותבין כתובה

  
משום דחיישינן דלמא הדרא ומפקא כתובה  אי ,לא גביאה לא "י ד"רש

בלא י הגט "ל שתיגבה ע"משמע שפעם ראשונה ניח, וגביא זימנא אחריתי
למה כ "איש להבין ו ,י הכתובה"אלא שחיישינן דילמא תחזור ותיגבה ע ,כתובה
ולא ', משום דחיישינן דלמא הדרא ומפקא כתובה וגביא זימנא אחריתי'אמר 

אמנם פשוט שגם פעם ראשונה אינה יכולה , י הגט"עשוב דילמא תחזור ותיגבה 

 שהרי במקום שכותבין כתובה נאמן לומר , אם טוען פרעתיי הגט"לגבות ע
מ "י לומר שגם אם הוא מודה שלא פרע ומוכן לשלם מ"שבא רש אלא ,פרעתי

 ,י הכתובה"לא יפרע עד שתוציא את הכתובה שמא תחזור לגבות עיכול לטעון ש
כמו שהיה יכול [רי יכול לומר פרעתי  שה,חוששי הגט אינו "אבל שמא תחזור ע

  .]לומר עכשיו
אי נקיטא 'ש "כלומר שמ, אי נמי משום דאי בעי אמר פרעתיהי "עוד כתב רש

 אלא לא גביא אם אינו , אין הכונה למקום שמודה,'כתובה גביא אי לא לא גביא
לא יפרע בלא י הוא שבא אביי לומר ש"נמצא הטעם הראשון שאומר רש. מודה

 והטעם ,ו" ודלא כדין השלישי של רי,חזרת הכתובה כיון שאין כותבין שובר
  .ו"השני שנאמן לומר פרעתי ודלא כדין השני של רי

  
 וכי , לטעון ולימא פרעתיה,אלמנה מן האירוסין במאי גביא בעדי מיתת בעל
עתי פריש להבין איך יטען , תימא הכי נמי אם כן מה הועילו חכמים בתקנתן

 ,ז"אין אדם פורע תופ ש"אעו [, שפרען שטוענים ליתומים" וכתב הר,אחר שמת
לטעון 'י כתב "אמנם רש, ]ד"בגיטין דף ל' ש תוס" וכמ,דילמא אתפסה צררי

' עי [, אחר מיתהמשמע שחוששין שהיורשין יטענו שפרעו', ולומר פרעתיה, יורש
קום שאין כותבין הוכרח דאיירי במ' בסוגי'ד "א בתו"ל' א החדשות סי"ת רע"שו
 אבל אנן וודאי לא ,'י לפרש אלמנה מן האירוסין במאי גביא לטעון יורש וכו"רש

  .]טענינן
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ת אלמנה מן הנישואין ובמקום שאין כותבין כתובה ''וא אלמנה ה" ד'תוס

 דמן האירוסין אין יכול , אי לא אמרינן דלא אמר כלום,לפרוך במאי גביא
 ,ולפרוך מן הנישואין במקום שאין כותבין ,להוכיח דאית לה כתובה

דבשלמא מן הנשואין במקום שאין כותבין כיון דיתבה תותיה 'כתב א "הרשבו
ל " דריע טענתיה דאם איתא דפרעה הו,ומשמשתו אי אמר פרעתיה לא מהימן

אבל מן הארוסין דלא יתבה תותיה לא , נ למכתב תברא"לאפרועה באפי סהדי א
יש להבין ו, ן"ן והר"ז כתבו הרמב"וכעי, 'עתיה להמניהריע טענתיה ואי אמר פר

במיוחס ' ועי, למה מהאירוסין לא היה לו לפרוע בפני עדים או לכתוב שובר
ל כיון שיושבת תחתיו אין דרך לפרוע כתובה "א שאלמנה מהנישואין ניח"לריטב
 שהבעל ןומשמע מדבריהם שהחשש שמא יטענו ליורשי. כ דעתו לגרשה"אא
   .י"שהיורש יטען שהוא פרע כמשמעות רש ולא ,פרע

  
ל דבמקום שאין כותבין אתי שפיר דאינו נאמן לומר ''וי אלמנה ה" ד'תוס

לכאורה כוונתם שבמקום כזה  , כיון דלא נתקנה כתובה באותו מקום,פרעתי
אמרינן דהטוען אחר מודה אביי ד ,ד"שלא תיקנו כתובה וסמכו על התנאי בי

, ]שהרי אין גט בידה שנאמר שגיטה היינו כתובתה[ ,ד לא אמר כלום"מעשה בי
ד לא אמר כלום גבי "ויש להבין כיון שמודה אביי ששייך לומר הטוען אחר מעב

 למה לא ניחא ליה לומר שגם גרושה ,אלמנה מהנישואין במקום שכותבין כתובה

 ואם משום שכתוב במשנה הוציאה ,י הגט"ד ולא ע"במקום זה מכח תנאי ביגובה 
 קושיתם זוו, ו"יאמר שהכוונה לעדי הגט כרי, י השטר גט"שמע שגובה עשמגט 

  . אטוה" ד'תוסלקמן ב' של תוסהשניה 
  

 , בשלמא אי לא נתקנה כתובה אלא בשביל תוספת,אלא במקום שכותבין
 להכי מן האירוסין דאין לה ,אבל מנה ומאתים אינו נאמן לומר פרעתי

 מנה ומאתים תקנו לכתוב כתובה  אבל אי אף משום,תוספת לא תקינו כתובה
 ויתקנו לכתוב , מן האירוסין נמי יהא נאמן לומר פרעתי,דנאמן לומר פרעתי

כ "וא , כלומר שאין השאלה כפשוטה במאי גביא ואי לא גביא מה הועילו,כתובה
אלא כיון שלא הועילו , ד אינו נאמן גם במקום שכותבים"שהטוען אחר מעבמוכח 

כ מה הועילו חכמים "א' ולכאורה לשון הגמרא , כתובהאמאי לא תיקנו שיכתבו
אם הטוען אחר לא משמע שהשאלה שיתקנו לכתוב לה כתובה אלא ש' בתקנתן
  .לא הועילו במה שתיקנו לה כתובה ,ד נאמן"מעב

 לומר פרעתי שבמקום שאין כותבים אינו נאמןלאביי ל "עוד יש להבין כמו שניח
 גם כך יהיה הדין באלמנה מהאירוסיןל ש" למה לא ניח,באלמנה מהנישואין
דאין סברא לומר שתהא תקנת חכמים 'ש "הרא' תוס' ועי, במקום שכותבין

 דהואיל ונשואה לא גביא בלא שטר כתובה אין סברא לתקן ,בארוסה בלא שטר
 והיה , שלא יהא יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא,בארוסה שתגבה בלא כתובה

אלא ודאי אלים , ה ולא תגבה בלא כתובהלהם לתקן שיכתבו לארוסה כתוב
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  .'ד ואפילו נשואה גביא בלא כתובה"מעשה ב
גם משמע שזה פשיטא שלא יניחו את הדבר כמות שהוא אלא יעשו תקנה 

 ממילא היו ,לומר שיתקנו שלא יהיה נאמן לא מסתברכיון ש ו,לאלמנה מהאירוסין
כ שבכל מקום הטוען " וכיון שלא תיקנו ע,לארוסהצריכים לתקן שיכתבו כתובה 

  .ד אינו נאמן"אחר מעב
  
נ הכא קבעי באלמנה מן הארוסין דלא תגבי בעדי מיתה " א מןה"ד' תוס

ל דאית לה " אבל בגרושה אף מן הארוסין פשיט,דליטעון ולימא פרעתי
 ויועילו חכמים בתקנתם , כונתם שאין לה כתובה אם יטען פרעתילכאורה ,כתובה

כ אינו "אמנם א, ]כגון שמת מיד אחר הקדושין [,רעתילמקום שלא יוכל לטעון פ
או שלא דילמא אית לה במקום שלא יוכלו , מובן מה הראיה מהמשניות שהביא

ם שיף שכונתם שכיון שבאירוסין בכל מקום אין "מהר' ועי. לטעון פרעתיירצו 
לכן לכתחילה לא תיקנו לאלמנה , י רוב יוכל לטעון פרעתי"ועפ, כותבין

 .תיקנו,  ורק לגרושה שיש לה ראיה מהגט, כתובהמהאירוסין
  

 א" עח"דף י
 תימה היכי מוכח דאפילו ,אטו גט מנה ומאתים כתיב ביה,  אטוה"ד' תוס

 דלמא הכא , כי לא נקיטא כתובהאפילובמקום שכותבין כתובה דגביא 
כדסבר '  וכותבין בגט שטרא דנן כו,במקום שאין כותבין וגביא בשטר גט

אביי נמי לוקמיה 'יש להבין מה השאלה  ,ואביי נמי לוקמא הכי ,הכותב' רב בפ
אטו כל דמגבי בבי דינא 'דל לומר כך "הרי אביי אמר בפירוש שלא ניח' הכי
שדוקא במקום [י "ם שיף ופנ"ומהרא "מהרש'  עי,והאריכו בזה האחרונים', מגבי

' א' ע סית באר שב"שו'  ועי]ל לאביי הכי ולא במקום שכותבים"שאין כותבים ס
ל הא דמשני בהכותב לרב "מאי מקשו לאביי והלא תשובתו בצדו דאביי לא ס[' וב

משום דאית ליה לאביי סברא אלימתא אטו כל דמגבי בי דינא מגבי כדמסיים 
  .]בשמעתין

לחלק בין מקום שכותבין כתובה בתחילת הסוגיא ויש לבאר שמה שאמר אביי 
ו ששם " שאין כותבין הוא מודה לרי אין הכוונה שבמקום,למקום שאין כותבין

פרעתי גם שם יכול לטעון לעולם אלא , ד לא אמר כלום"אומרים הטוען אחר מעב
 משום שהגט נחשב ככתובה ויש ,הוציאה גט ואין עמו כתובה גובה כתובתהומה ש

שממה שהגט כיון ומזה חזר בו אביי , ]וכסברת רב [ראיה ממנו שעדיין לא נפרעה
אבל לא קודם לא פרע לה שהרי יכול לטעון שאמנם פרע לה בידה אין ראיה ש

  .ד"ולקרוע ולכתוב עליו לא יכל כיון שלא פרע בבי ,הניחה לו לקרוע את הגט
ו לגמרי ולומר שגם "עדיין לא היה צריך להסכים עם ריכעת היא ש' ושאלת תוס

ד "ב כיון שלעולם הטוען אחר מע,במקום שכותבין כתובה אינו יכול לטעון פרעתי
אביי אלא יכול , אינו נאמן וגם לא יכול לדרוש את הכתובה כיון שכותבין שובר

ד אינו "לומר שאמנם במקום שאין כותבין כתובה הדין הוא שהטוען אחר מעב
ולכן , ]כמו באלמנה מהנישואין שאינו נאמן לומר פרוע [,לטעון פרעתינאמן 
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פ " אעשכבר פרע אותו לומר הוציאה גט ואין עמו כתובה גובה כתובתה ואינו יכול
כי כך הדין שבמקום כזה אינו נאמן לומר ,  קרע את הגטאא לומר לו למה ל"שא
לזה יש עצה שיקרעוהו , י הגט"ואם משום שיטען שמא תחזור ותיגבה ע, פרוע

שהרי הוציאה גט ואין עמו  [,ד" שהרי כעת היא באה לתובעו בבי,ויכתבו על גביו
אבל במקום שכותבין כתובה נאמן לומר , ]יד מייר"בביכתובה גובה כתובתה ודאי 
  .ו" ודלא כריפרעתי כשהכתובה בידה

 אבל גט לא ,אי נמי נוקי במקום שאין כותבין כתובה וגביא בעדי הגט
 והוי כמו היכא דלא אפשר דכותבין קרעינן משום דבעיא לאנסובי ביה

 ,ד" נמצאת בבי שהרי כעת היא,פ שאפשר לקורעו ולכתוב על גביו"ואע ,שובר
, לעולם לא תיקנו שיקרעוד שוב "מ נאמר שכיון שלא תמיד פורעין בבי"מ

ו מהמשנה "כ אם בא אביי לדחות את הראיה לרי"וא, וכסברת שמואל בכתובות
הרי יכול לפרש  ,למה חזר בו , שגם במקום שכותבים כתובה אינו נאמןבכתובות
  , כתובה שהמשנה מיירי דוקא במקום שאין כותבין כשמואל

 או ,אבל במקום שכותבין כתובה לא יפרע עד שתוציא שטר כתובה מידה
ד אינו "שהטוען אחר מעב [משום שיהא נאמן לומר פרעתי דלא כרבי יוחנן

ויכול לטעון  [ או משום דאין כותבין שובר,]במקום שכותבים כתובהנאמן גם 
  .]דהו שכותבין שובר גם כשהכתובה בי"ודלא כרי, שמא תחזור ותגבה

ועוד כיון דמן אלמנה מן הנשואין במקום שאין כותבין לא בעי לאוכוחי כמו 
כיון דלא , דבמקום שאין כותבין אתי שפיר דאינו נאמן לומר פרעתי' ,לעיל' שפי

ד אינו נאמן "כ שאז מודה שהטוען אחר מעב"והיינו ע, 'נתקנה כתובה באותו מקום
  .מנה מייריא לומר שגט היינו כתובתה שהרי באל"שהרי א

 כיון דגט לאו היינו ,איך מוכח מגרושה מן הנישואין במקום שאין כותבין
יון  כ,כתובה ומשום דבעינא לאנסובי ביה פשיטא דאין נאמן לומר פרעתי

במקום שאין כותבין ל ש"ניחכלומר כיון ש, דלא ניתקנה כתובה באותו מקום
ואינו נאמן לומר ד "ביגובה בתנאי גט בידה לא כתובה ולא שאין אלמנה כתובה 
כ גם גרושה "א ,]כ יקבל שובר שלא תחזור ותיגבה בעדי מיתה"וע [,פרעתי

 שהרי הגט אינו יכול להועיל לה כיון דלא ,ד"במקום שאין כותבין תגבה בתנאי בי
  . לאבייקרעינן ליה

 אלמא במקום , דתנן כתובה ואין עמה גט,ל דלאביי מתניתין קשיתיה''וי
 דאין סברא להעמיד שכן אירע שכתב לה בעבור ,סקינןשכותבין כתובה ע

ויש להבין דילמא לא בשביל אהבתה כתב לה אלא , וכסברת שמואל ,אהבתה
מאירי בכתובות ' עי,  שזה דבר מצוי מאדבשביל התוספת ונכסי צאן ברזל וכדומה

כל שרצה להוסיף במקום שאין כותבין כתובה כותב שטר תוספת בפני 'ח "דף פ
כ ניחא שזה שכתב לה כתובה על העיקר לא עשה כן אלא בשביל "או', עצמו

   . וזה אין סבראאהבתה
  אלא ודאי,לכך פריך כיון שיש לה כתובה ואין מוציאה רק גט לימא פרעתי

וכותבין  ,]גם במקום שכותבין כתובה[ לא אמר כלום ]ד"הטוען אחר מעב[
  .]שתגבה שוב ואינו יכול לומר שחושש פ ששטר כתובה בידה"אע [שובר
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 , לא בא להוכיח דמיירי במקום שכותבין,ש אטו גט מנה מאתים כתיב ביה"ומ
 ,ד"אלא רק ליישב שלא נאמר שגם במקום שכותבין אינה גובה מצד מעשה בי

 כיון שמזה שלא קרעוהו מוכח שלא ,י הגט שיש בו ראיה של שטרך בידי"אלא ע
א הניחה לו לקורעו ולא פרע ז אומר שזה אינה טענה כי יכול לומר של" וע,פרע
ז חייב " ואם בכ, ואדרבא מזה שאינה מוציאה כתובתה יש לו ראיה שפרע,ד"בבי

 , וכן שכותבין שובר,ד לא אמר כלום"לשלם מוכח שהטוען אחר מעשה בי
 .]כ לא יפרע עד שתחזיר לו את הכתובה"שאל[

 ,רעין את הגטז גובה כתובתה כיון שקו" כותבין שובר ובכאיןדילמא , ויש להבין
 אבל לא בתורת ראיה שלא פרע אלא כדי , היינו שטר הגט'הוציאה גט'ונפרש 
  .רעוהו כעת במקום לכתוב שוברשיק

ל "הולכים לפי הצד השני שלהם לעיל שאביי ס'  שכעת תוסואפשר לומר
ומה שאמר משום [, הכשמואל שלעולם לא קרעינן לגט כיון דבעיא לאנסובי בי

]. ל שכיון שלא תמיד אפשר לקרוע לכן לא תיקנו כך כלל"א, ד גביא"שלא בב
 שמא ,א לכופו לשלם כששטר כתובה בידה"ל שאם אין כותבין שובר א"ועוד א

 .תביא עדים שנשרף הגט וכדומה
דאי אלא אביי מגופה דמתניתין קא הדר ביה ג "ז ל"א שלפי"וכתב המהרש
אטו גט  ,ו כתובתה דגט היינבמקום שאין כותבין כתובה עסקינןסלקא דעתך 

 ג" ה אלא, כי מזה אין הוכחה שמיירי במקום שכותביןמנה מאתיים כתיב ביה
ואם , שמוכח מהסיפא שמיירי במקום שכותבין [הדר ביה' אביי מגופא דמתני

אי ד, ]זה לא יתכן, ד"י הראיה של הגט ולא מצד מעב"תאמר שעדיין גובה שם ע
אבל הראיה שלא  [ם כתיב ביהאטו גט מנה מאתייד דגט היינו כתובתה "ס

 .]מיירי במקום שאין כותבין כתובה היא מהסיפא של הוציאה כתובה
   

ששלשה דברים התחדשו ,  לאה"ד' תוסי מה שנתבאר ב" עפ,לסיכום הענין
לא רק במקום שאין . ב. ד" נגד מעשה בישאינו נאמן לומר פרעתי. א, ו"בדברי רי

גם כשהכתובה . ג. ינו נאמן לומר שפרעאכתובה כותבין אלא גם במקום שכותבים 
,  שמא תחזור ותיגבהאינו יכול לטעון שלא יפרע עד שתחזיר לו הכתובהבידה 

  . כיון שכותבים שובר
ובתחילה רצה אביי לומר שאין הכרח מהמשנה בכתובות שגובה בלא שטר כי 

כיון וחזר בו אביי שמהגט אין ראיה , יתכן שהגט נחשב כמו השטר של הכתובה
שיתכן ' והקשו תוס, ד אינו נאמן" אלא מוכח שהטוען אחר מעב,לא יכל לקורעוש

,  שאז אמנם יש ראיה לדין הראשון,שהמשנה מדברת במקום שאין כותבין כתובה
כיון שיתכן שנפרע , י הגט למרות שאין לה ראיה מזה שלא קרעוהו"שגובה ע
א נוכל לכפותו לקבל כי יתכן של, אבל עדיין אין ראיה לשאר הדינים, ד"שלא בבי

אטו 'ז אין תשובה בדברי הגמרא "וע [,שובר אלא יוכל לדרוש שנקרע את הגט
 וגם ,] כעתלמה לא נקרע כיון שאין הנידון למה לא קרעו קודם אלא 'כל דפרע

עדיין אין ראיה שכותבים שובר גם , ]וכשמואל[לא קרעינן לעולם אם נאמר ש
 ,ע כותבים שובר"כא שלא אפשר לכ כי הי,כשאפשר לדרוש ממנה את הכתובה
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 כיון שיש ראיה ,וממילא במקום שכותבים ואינו בידה יתכן שנאמן לטעון פרעתי
 וכן יתכן שיוכל לטעון שלא יפרע עד שתחזיר ,שפרע מזה שהכתובה אינה בידה

ל בהא "וגם יקרעו את הגט אם לא ס [,לו אותה כיון שאין רצונו לשמור שובר
 ].כרב

 שאם מדובר במקום שאין כותבין וגם יש לו טענה שלא נתנה לו 'ועוד הקשו תוס
כמו שאין ראיה מאלמנה מן , כ גם לדין הראשון אין ראיה"א, לקרוע את הגט

כיון שאין לה אפשרות להוכיח , ע אינו יכול לטעון פרוע"הנשואין שפשיטא שלכ
מקום אבל ב [, ואם יוכל לטעון שפרע מה הועילו חכמים בתקנתם,שלא שילם לה

 שאז אמנם , אם יש עדים שנשרפה כתובתהאפילושכותבין לא תגבה בלא ראיה 
 ].אין ריעותא בטענתה אבל גם אין לה ראיה

אינו נאמן לטעון פרעתי גם ו "לרישכך גם מסקנת הסוגיא ש' ז שיטת תוס"וכ
ו "פ שפסק כרי"ף אע"אבל הרי, ושכותבין שובר, במקום שכותבין כתובה

ז פסק כשמואל שבמקום שכותבים "בכ, לא אמר כלוםד "שהטוען אחר מעב
. הכתובה כיון שאין כותבין שוברלו את עד שתשיב אינה גובה כתובתה כתובה 

והקשו הראשונים שהרי משמעות הסוגיא היא שגם במקום שכותבין לא אמר 
  .'ש תוס"כלום וכמ

ו הוא רק "ן שאמנם אביי הבין בתחילת דבריו שהחידוש של רי"וכתב הרמב
פ שיש "אעלומר פרעתי שאינו נאמן  [,ולא הוציאהכתובה למקום שכותבין 
י הגט ולא "גובה ע אבל במקום שאין כותבין, ]ושכותבין שובר, ריעותא בטענתה

 כתובה אינו מקום שכותביןשגם ב לכן הקשה שמהמשנה לא מוכח ,ד"מצד מעב
מה  ו,אין כותביןבמקום שרק ו מיירי "ומסקנת אביי שלעולם רי, נאמן לומר פרעתי

ולא , ד לא אמר כלום"שאינו נאמן לומר פרעתי הוא משום שהטוען אחר מעב
ד "דאי ס' ולשון הגמ, דאטו גט מנה מאתיים כתיב ביה,  הגט שבידהםמשו

שמשמע שבא להוכיח שמיירי גם [, במקום שאין כותבין דגט היינו כתובה
ד במקום שאין כותבין "אין הכונה שס ,]ף אינו כך"במקום שכותבין והרי לרי
ד שהטעם במקום שאין כותבין משום שגט "אלא דאי ס, ובאמת מיירי כשכותבין

' וניחא בזה קושית תוס. [ד"אלא הטעם שם משום מעב' אטו גט וכו, הוא כתובה
כיח מאלמנה מן ו ומה שלא מ,הראשונה שבאמת אינו מוכיח למקום שכותבין

  ].ח שפרע"כיון דיתבא תותיה לן "הרמב' תי, הנישואין וכקושיתם השניה
***  

 
 ,הרי זה לא יחזיר מצא גיטי נשים ושחרורי עבדים דייתיקי מתנה ושוברין

משמע שהאשה היא התובעת , שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהן שלא לתנן
וכן [ ,שמא הבעל נמלך ינןואמר ,והוצרך ליתן טעם למה לא להשיבו לה ,את הגט

משמע סתמא דמילתא המלוה הוא התובע להשיב לו וב ב גבי שטרי ח"לעיל דף י
להבין מאי ויש , ]והוצרך ליתן טעם שלא להשיב שמא יטרוף מלקוחות שלא כדין

ל "מאי קמ' כתובין היו'גם יש להבין לשון המשנה , פסקא שהאשה היא התובעת
  . שהרי גט לפנינוהיופשיטא שכתובים 
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 הה אצלהרי ודאי מהאשה ששוה, ובאמת אם נדון ממי מסתבר יותר שנפל הגט
מאשר מהאיש שאינו בידו אלא בין ,  וגם צריכה אותו כדי לינשאזמן מרובה

כ האשה "אא ,ואם יאבד ממנו לא הפסיד אלא פשיטי דספרא, כתיבה לנתינה
ועוד  , בשטר חוב שנמצא זמן מרובה בידי המלוהןוכ[, תמצאנו שזה חשש רחוק
א דמילתא אינו בידו אלא בין הקבלה אבל הלוה סתמ, שאם יאבדנו אבד החוב

כ יארע מקרה שהמלוה הוא זה שימצאנו " וגם אם יאבדנו לא יפסיד אאלקריעה
   .]שזה חשש רחוק

לומר שלא אבדם בין כתיבה לנתינה ' עליהםכתובים היו ונמלך 'ויתכן שלכן אומר 
שזה זמן מועט אלא שאחר שנכתבו נמלך מלתתם ורוצה עוד להתיישב בדבר 

ש שכתובין היו הכוונה "הרא' תוס'  ועי.גם אצלו יתכן ששוהים זמן מרובהכ "וא
 אלא ,לא נכתב לשם זווח שזה גט של אשה אחרת " ול,כתובים לשם אשה זו

  ].ולכן מדייק שאם אמר תנו נותנים [,החשש רק שמא עדיין לא ניתן לה
בין יש לה,  הא אמר תנו נותנין ואפילו לזמן מרובה,טעמא דנמלך שלא לתנן

 ומשמע שהבעל ,כיון שהמשנה עוסקת במקום שהאשה באה ותובעת את גיטה
ל לדייק שאם אמר תנו " מנ,אינו כלל לפנינו אלא שאנחנו חוששים שמא נמלך

שאם , למה לא יחזיר להדילמא בא ליתן טעם , נותנים שזה אינו כלל נידון במשנה
 , ממנה אחר הנתינהלא היה צד שנמלך אלא הספק אם אבד ממנו לפני הנתינה או

 ,נ שאצלה שוהה זמן מרובה"וכמש היה הדין שיחזיר לה כיון שודאי ממנה נפל
 לכן לא ישיב להוממנו אבד אבל כיון שיתכן גם שנמלך ושהה אצלו זמן מרובה 

  .]ואפילו יאמר תנו לא ניתן שמא לא ממנו אבד והגט פסול[
  
פילו אמר תנו אין ת מנלן דלמא א"וא, הא אמר תנו נותנין הא ה" ד'תוס

ק ונמלך שלא ליתנן ומחמת כן לא חשש לשמור " והא דקתני נמלך ה,נותנין
 ,]כלומר אורחא דמילתא שאם עדיין בדעתו ליתן היה שומר עליו יותר [ונאבד

 ,ועכשיו רוצה לחזור ולגרשה דסבר שזהו הגט שאבד ממנו ואמר תנו
 ,מאחר ששמו כשמוואפילו הכי אין נותנין דשמא אין זה גיטו אלא נפל 

סתמא דמילתא אם לא נמלך כלומר [אבל לא נמלך לכתחילה מלגרשה וגרשה 
מחזירין לה הגט לראיה  ,]שנתנו לה מיד דלא מקדים איניש פורענותא לנפשיה

 משמע שמקשים שלא זו בלבד שאין לדייק מהמשנה שאם אמר ,אינו שלה' אפי
אם אמר תנו לא גם וא שתנו נותנים אלא שכל עיקר מה שבאה המשנה לומר ה

וכסבור הוא שזה שלו ובאמת אינו  ,יתנו שמא נמלך מלגרשה ולכן נאבד הגט
  . לאפוקי אם לא נמלך אלא גרשה,שלו

ויש להבין איך יתכן לומר כך והרי לשון המשנה לא יחזיר משמע שהנדון אם 
  וממילא, וגם משמע שהבעל כלל אינו לפנינו,להחזיר ולא אם ליתן לשם גרושין

  .ש נתינה לשם גירושין"ל
 ,לאשה שמא לא התגרשהשנפרש את המשנה לא יחזיר ' ויש לבאר ששאלת תוס

וגם אין נותנים לה  ,שמא ממנה נפל] שנמצא כאן ואומר שממנו נפל[ולא לאיש 
שאני אומר , ממנו נפל תתגרש כעתאם  'שאפיונאמר י ציוויו של הבעל "אותו עפ
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  . זה אינו שלושמא נמלך מליתן ונאבד ממנו וגט
  
 ומדקתני ונמלך ,ל דדייק מדלא קתני כתובים היו ולא נתנן''וי הא ה" ד'תוס

יש להבין והרי כבר אמרו  ,משמע שחושש שמא אינו רוצה עתה לגרשה
ויתכן , כן לא חשש לשומרו ולכן נאבד ממנוש ונמלך הוא נתינת טעם של"שמ

 שיאמר שמא לא נתנן שכעת סוברים שזה לא הוצרך לומר למה נאבד ממנו ודי
מלגרשה אבל אם רצונו לגרשה יכול לגרש בגט אלא לדיוקא אתא דשמא נמלך 

  .זה
יש להבין  ,ומדקתני ונמלך משמע שחושש שמא אינו רוצה עתה לגרשה

שמא אינו שחושש 'והרי מלשון , אינו רוצה כעת לגרשהמא למה הוצרכו לומר ש
ורצונו גם אם לא נמלך ' אפישל "תיפוכ "וא , לפנינות משמע שאינו כע'רוצה

  .בשליחותוא ליתן לה את הגט שלא "אעכשיו לגרשה 
 מאי ',ז לא יחזיר שאני אומר כתובים היו"ה'ש במשנה "י שהקשה על מ"פנ' ועי
 ותיפוק ליה ,ל בגט דלא יחזיר לאשה כשאין הבעל מודה משום שמא נמלך"קמ

יון שלא עשאו שליח לזה אפילו לא נמלך אי אפשר ליתן הגט בלתי ציווי הבעל כ
,  ובגט שליחות דוקא בעינן שישמע מפי הבעל ולא דמי לשאר שטרות,המוצאו

  .ש"עי
דכבר עשה הבעל שליח 'תפארת יעקב בגיטין שהקשה כן וכתב שיש לדחוק ' ועי

דאי מסרו לשליח ונאבד משליח [קודם שנאבד ממנו רק עדיין לא מסרו לשליח 

 רק כיון שכבר עשאו שליח ,]מיחש לנמלךלקמן דבשליח ליכא ל' ל לתוס"ס
לא נמסר ' השליח יכול למסרו בלי ידיעת הבעל אפי' לולא דחיישינן לנמלך הי

  .'לידו עדיין
  
'  דלמא לאלתר דוקא כדפריך ר,לזמן מרובה' ת ומנלן ואפי''וא הא ה" ד'תוס

ל "זירא גופיה מנ'  ור,]שמהמשנה לא מוכח שנותנים לזמן מרובה [,זירא לקמן
 'בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה'ש בברייתא "ל שמ"כלומר מנ[ ,דיחזיר לאשה

 וממה פשוט לו דברייתא קאמר לזמן מרובה יותר ,אפילו לזמן מרובה] היינו
כיון דתנא בהדיא יחזיר לאשה הוה ליה לפלוגי בין ד' י לקמן כתב"רש ,'ממתני

יא למתניתין דהתם לא דלא דמ, }גיטיןד' מתניכדמפליג ב {לאלתר בין לזמן מרובה
וכיון דלא תנא יחזיר לא הוה , ומדוקיא הוה דייק יחזיר היכא דאמר תנו, יחזיר תנא
כלומר הברייתא שאומרת יחזיר משמע בכל ענין אבל המשנה ', ליה לפלוגי

שאומרת לא יחזיר אפשר לדייק שאם אמר תנו יש פעמים שיחזיר אבל לא בכל 
  .מקום
עדיין זירא ' כ גם לשינוייא דר"י שא"ש רש"ה על מלקמן שהקש ם שיף"מהר' ועי

אין מקום ששיירות מצוייות למצא במקום שבין בברייתא ל לפלוגי "הויקשה ד
  .מצויות

לזמן ' דבזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה אפי] ליה[ל דמברייתא משמע ''וי
זמן אפילו ליש להבין ועכשיו שמיירי  , דאי לאלתר דוקא פשיטא,מרובה
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 של השיעורוהרי , אין שיירות מצויות אמאי לא הוי פשיטאדוקא אם ל מרובה אב
, י שהוא בכדי שתעבור שיירה ותשרה ובפחות מזה הוי לאלתר"זמן מרובה פרש

גם יש להבין למה המשנה , כ מקום שאין שיירות מצויות לעולם הוי לאלתר"וא
  . והברייתא סתמה,בגיטין הוצרכה לומר בפירוש שדוקא לאלתר כשר

  
ח דילמא כתב בניסן " אי הוי לאלתר הוי חידוש דלאפילות "וא הא ה"ד' תוס

הכא דנפל , ח להכי"פ שבכל גט ל"ואע ,ולא לוה עד תשרי כדפרכינן לקמן
בזמן וכונתם לשאול על רבי זירא דדייק מברייתא ד. לקמן' ש תוס"איתרע וכמ

מתניתין  אבל לרבה דדייק מ, שמשמע שמודה שכבר גירשהיחזירשהבעל מודה 
כיון דעתה שבא לגרשה רואין ' ,ה וליחוש" דמןלק' ש תוס"וכמ ,מ"לקדאמר תנו 

 ויזכרו לקוחות לומר אייתי ראיה ,שהזמן מוקדם ויש קול שלא נמסר ביום שנכתב
  .'אימת מטא גיטא לידך

לזמן מרובה מדקתני בזמן שהבעל מודה ' ל דרבי זירא דייק אפי"ועוד י
 ואי לאלתר דוקא ,שממנה נפל וכבר גירשה בו משמע שמודה ,יחזיר לאשה

כ במה אנו יודעין שהוא " דאי לא ראינו א,ל שראינו הגט בידה"כ צ"א
 ,כ אינו יודע מתי נפל"שכבר נתנו לה וממנה נפל ואהרי הבעל אומר  ו,לאלתר

ורק , ]אפילוה ו"לקמן ד' ש תוס" וכמובמה שאומר שכבר גירשה הרי אינו נאמן[
 כמו שנאמן לומר שנפל ממנו גט כיון , לומר שהיה לאלתרכשנפל ממנו נאמן

 .ה מעולם" דלקמן' ש תוס" וכמ,שאינו חשוד לקלקלה

ולאלתר , י דילמא ידעינן שהיה לאלתר כיון שראינו את הגט בידו"והקשה הפנ
כ כיון "דא' משמרות כהונה ותירץ ן הקשהוכ, ל ממנהומודה שגירשה ונפ, נמצא
 דלא שכיח ,ל לאתויי עדי הגט שמסר הגט בפניהם"וכ באותו יום גירשה ה"דע

  .'ה"מתו או הלכו למ
למה , כ למה כשאינו מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה"מ תירץ שא"גליון בשיטהו

 ויש , כונתו שניתנו לו מדין מרא קמאלכאורהו, לא יחזיר לבעל והרי ראינוהו בידו
 אשה כותבת את גיטה פ שגם"ואע, בתחילהלהבין שהרי כל גט היה ביד הבעל 

  .אבל הרי טוענת שקבלה מבעלה
 נפל שפיר הדאף שהבעל מודה שממנ ',י"ו הקשה כפנ"ותורת גיטין בגיטין דף כ

כ הלכו שניהם על המקום שנמצא בו " דראינו הגט ביד הבעל ואח,שייך לאלתר
 והבעל אומר שכבר נתן לה ,הגט ולא עבר שום אדם אחר עד שנמצא בו הגט

מ יכול " ואפילו צריכין ע,מ" עין צריךח א"להרבה פוסקים כשיש ע דהא ,בדרך
דלא ו[י "מ שקראו להגט עמדו מרחוק וראו שנתן לה והלכו למדנה"לומר שע
מ הא " מ,לבעל במה שאומר שממנה נפל' כ ניהו דלא מהימנין לי"וא ,]כ"כמשמ

אדם אפילו אם ממנו נפל יכול לגרש בו לאלתר כיון דהוא לאלתר שלא עבר שם 
 .ש"עי, 'אחר וליכא למיחוש לנפילה אלא או ממנו או ממנה

ם "מהר'  ופי,ואחרי שראינו הגט בידה הרי כבר מגורשת ופשיטא שיחזיר
, ל שכיון שנפל איתרע ונחשוש שמא הוא מוקדם"ף שכאן לא שייך לומר שקמשי

משום שהיא נזהרת גם בשטר  ,שזה שייך רק כשנפל ממנו אבל לא כשנפל ממנה
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וממילא אין סברא שלכן , ה ולא"ב ד" י דףלעיל' ש תוס" וכמ,ם שלא יפולמוקד
 .לא שמרה עליו

  
ל דלא חיישינן דשמא זה הגט "תימה דלמא קמבגליון הקשה ,  האה"ד' תוס

 ותטרוף בגט זה שניתן לראיה פירות שלא ,זמנו קודם לגט זה שנתגרשה בו
 דכיון שהבעל מודה ל" וי,ד אין לבעל פירות משעת חתימה"למ'  אפי,כדין

עדיין , ויש להבין. כ בודאי זמנו שוה לאותו שנאבד"וסובר שהוא שלו א
ח שמא הבעל יודע שאינו זה ורצונו לעשות קנוניא על "ל דל"דילמא קמ
, ם שיף שכיון שנפל ממנה אין לנו ריעותא מהנפילה וכדלעיל"מהר' ועי. הלקוחות

 .ואין סיבה לחשוש שהוא משקר
  

 לזמן מרובה דלאלתר היינו אפילוחליצה ומיאונין דיחזיר דומיא דשטרי 
 ,]שהרי היא אינה נאמנת שחלצה וממילא לא ידעינן שנפל ממנה[ ,שראינו בידה

ד לא "פ שבי"ואע[אלא מיירי שלא ראינו בידה ואף לא ידעינן שחלצה 
מ חיישינן שמא "מ, כותבין שטר חליצה אלא אחר חליצה ואז נותנין אותו מיד

והיינו לזמן , ] ולא נפל ממנה כלום נכתב לאשה אחרת וזו לא חלצה כללשטר זה
הכלל הוא שמעליותא דלאלתר שייכת רק במקום שודאי נפל ממנו וספק , מרובה

לאלתר אין מקום לחשוש ולזמן מרובה שייך כשנמצא  בזה ,שמא נפל גם מאחר
 שייךזה לא ב, כמו גבי חליצה, נפל ממנהכלל  אבל כשזה גופא הספק אם ,לחשוש

 .לאלתר
  
,  היכא דלא הוחזקאפילו,  לאביי דחייש לתרי יצחקאפילו  לאלתרה"ד' תוס

ש התם "דהתם הוי כמו לזמן מרובה דל, בגט שמצאו לאלתר לא חייש
כיון שכל המעליותא של לאלתר היא שלכן לא חוששים שנפל גם  ,לאלתר
 ,ז מסתבר"לתר אי ולא, וזה שייך רק כאן שהחשש שמא נאבדו שני גיטין,מאחר
  .דלעיל גבי חליצהנ "מש וכ, שם מת רק אחד והשאלה מי הואאבל

  
ת ומאי טעמא יחזיר לאשה כיון שיש שני יוסף בן ''וא והוא ה" ד'תוס

ויש להבין כיון שאין , ש השני"ודילמא לא שלו הוא אלא של יב ,שמעון בעיר
ונתם דילמא רק ואם כו, ש השני"שיירות מצויות מהיכן יבוא לכאן גט של יב

ת בא " עדיין יקשה כיון שהוא כאן והשני אינו לפנינו מה,השני איבד ולא הוא
ואולי שיירות אינן מצויות אבל יחידים עוברים , לכאן שלא בשיירה ואיבד גט

  . ומשמע לכאורה שהשאלה שמא רק השני איבד ולא הוא, כאן
האחר איבד כיון ל כיון שאנו יודעים שזה אבד גט כאן אין לחוש שגם ''וי

, ל שהוא איבד גט דילמא הוא רק טוען כך"יש להבין מנ ,שאין שיירות מצויות
ע האם המוצא גט מכריז ואומר מצאתי אבידה ובאו "ובעיקר נידון המשנה יל

 או שכיון ,הבעל או האשה ואמרו סימניה ואז ניחא שמסתמא אבד ממנו גט
 להם ואם אמרו שכן והבעל נאבד שרואים את שמם כתוב בגט שואלים אותם אם
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ל שבאמת אבד " ואז יש להבין מנ,אומר שממנה נפל נותנים לה לשם גירושין
לקמן שלא חושדים בו שירצה לקלקלה במזיד ' אמנם כבר כתבו תוס, מהם גט

ז אמרו "כ ודאי שאבד לו גט והחשש רק שמא טועה ואין זה הגט שלו וע"וא
, רו איבד כיון שאין השיירות מצויותח שמא גם חבי"שכיון שידוע שהוא איבד ל

כ לא מובן מה הוקשה להם מתחילה והרי משמע שפשוט להם שברור "אמנם א
  .לנו שהוא איבד גט

 ולא חיישינן שמא ,דמזה יוסף בן שמעון נפל'  דידעיכגוןל "וי'בגיטין ' לשון תוסו
ירות  דאין לחוש שגם אחר אבד כאן כיון דאין השי,זהו של יוסף בן שמעון אחר

ל שם שעדיין לא "מהרש' ועי, משמע שידוע לנו בידיעה שנפל ממנו', מצויות
' ל גם בתוס"ומסתבר שכצ, מזידלקלקלה בח "כ דל"נחתי לסברא שכתבו אח

' ועי, י שם שדן אם כוונתם שראינו בידו או ראינו שנפל ממנו"פנ' ועי, שלפנינו
  .כ"ז פ"ש ש"ש
  

  ב"ח ע"דף י
מ '' ומ,כיון דלא הוחזקו הוי שפיר מוכיח מתוכול ''וי חיישינן ה" ד'תוס

 יש להבין וכי מה שנפל הוא סיבה לחשוש שיש עוד שוירי ,כשנפל חיישינן
 ,ויש לבאר שאין הכונה שכיון שנפל יש בו ריעותא וחיישינן לעוד שוירי, בעולם

אלא שכשלא נפל כיון שברור שזה הגט שלו ולא הוחזקה עוד שוירי הרי מוכיח 

 ומשם המקום אין ,כ כשנפל שספק אם זה שלו כלל" משא,זהו המגרשמתוכו ש
  .הכרח שהרי יתכן שיש עוד שוירי

מ חשיב "דנהי דבגט הנמצא חיישינן לשני שוירי מ'ש בגיטין "הרא' ולשון תוס
', שפיר מוכיח מתוכו כיון שאין ידוע לנו בכל מדינה זו שיש שום שוירי אחר

 ,במדינה זו עוד שוירילא ידוע לנו שיש ה שמשמע שלענין מוכיח מתוכו סגי במ
' ועי, א בשיירה ממקום אחר שפיר חיישינןאבל בגט הנמצא שיכול להיות שב

לאלה שכאן ולא לכל ל דלא בעינן שיהא מוכח מתוכו אלא "ק' דברות משה סי
  .העולם
שכתב שזה ודאי אין לומר שכוונתם שכיון ' ט'  סיז"עת באר יצחק אה"ר בשו"שו

 אלא ביאר , דודאי אין בנפילה זו סיבה לחשוש,תרע ולכן חיישינןשנפל אי
דבריהם שהחסרון של מוכח מתוכו הוא רק כששייך לעדים לברר יותר ולא 

   .ש"עי,  שאז נחשבת עדותם כחצי דבר,ביררו
  
שהרי הבעל [ ,ל דאי כתיב ביה הנפק מיירי שנפל מן האשה''וי  נפקה"ד' תוס

 וקא פשיט דיחזיר ולא , ואומרת שהוא שלהאשהושואלת אותו ] לא מקיים
 אבל ,כלומר שלא נכתב בשבילה [,חיישינן שמא משקרת ומאשה אחרת נפל

ג דהשיירות מצויות '' אע,]י בעלה ודאי בא לידה שהרי הוא מקוים"אם נכתב ע
והרי כל מה שהבעל נאמן הוא , יש להבין למה לא חיישינן ,כיון דלא הוחזקו

,  ואפילוה"ד' תוסולכן כתבו ,  שאינו חשוד לקלקלהמשום שבידו לגרשה או
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 ולאשה הרי ,שאם אומר שכבר גירשה אינו נאמן כיון שאין בידו לגרשה למפרע
  .אין מיגו ואיך נאמין לה שאבד ממנה

אומרת שנאבד ממנה ואין אחרת באה אשה ושכיון שמצאנו גט ו' ומשמע מתוס
ורק יש מקום , ד"בסו' וסש ת" וכמ,שדורשת אותו אמרינן שמסתמא הוא שלה

אלא .  וזה תלוי בשאלה של הוחזקו ושל שיירות,ה איבדתלחשוש שמא עוד אח
שאם אין בו הנפק חיישינן שמא אמנם הגט הזה נכתב עבורה אלא שלא נמסר לה 

 ורק במקום , שיתכן שיודעת שנשלח לה גטכיון, וממילא אין ראיה מתביעתה אותו
בזה , מסר לאשה והשאלה אם היא האשה הזושיש הנפק שאז ודאי שהגט הזה נ

כ הוחזקו שני " אא,אמרינן שכיון שהיא טוענת שנפל ממנה מסתמא אינה משקרת
  . כיון ששיירות מצויותה כי יתכן שנפל מהשני,ש שאז אין מתביעתה ראיה"יב
ניתנו לה , עדיין כיון שגם היא קיבלה,  גם אם זה שנמצא נפל מהשניהלכאורהו

ש שוב אין כלל ראיה ממה ששואלת אותו "כיון שהוחזקו שני יבל ש"וא, לראיה
  . ש השני" כיון שיתכן שידוע לה שנכתב גט ליב,שבאמת התגרשה

אין הנידון שמא שהרי כאן , ע"מצויות נחשוש לכבאין שיירות ז גם "אמנם לפי
 לכאורהכ קשה " וא,נאבד וממנה כלל לאה שמא רק מהשנישתים אבדו אלא 
 ואמאי לא נחשוש , אם אין שיירות מצויות יחזירן שגם בהוחזקושהרי מבואר כא

  . ריש גלותאוכמו גבי יצחק, שמא נשלח רק לאשה אחרת
 לא חיישינן שמא הזדמנו לכאן שתי הנשים ואולי אם אין שיירות מצויות

ששמותיהן שוין ונשלח לאחת וקיימתו ונפל ממנה ובאה השניה ששמה שוה 

  .צויות מהיכן הגיעה לכאןשאם אין שיירות מ, לתובעו
כיון , יש ראיה שאיבדה גטש "שני יבא שלעולם גם בהוחזקו "כמדומה מרעאמנם 

ז "אבל כיון שגם לדבריה יתכן שאי, רגלים לדבר שנפל ממנה, שהיא שואלת
א ולא "שוב נשארת בחזקת א, גיטה שהרי שיירות מצויות ויתכן שנפל מאחרת

 . יה זו יש גט בידהי רא"גט בלא שעפסגי בראיה שאיבדה 
  
' וסברו תוס, פ שלא הוחזקו" נפק דעת אביי שחיישינן לתרי יצחק אעה"ד' תוס
זה , פ שאביי חושש גם כשאין שיירות מצויות"ואע, ז"ראשון דהיינו כר' בתי

מ "השאלה איזה יצחק מת ולזה אין נפמת רק יצחק אחד ודוקא גבי יצחק ש
 שמא אבדו שני גיטין ולזה צריך כ גבי גט שהחשש" משא,בשיירות וכדלעיל

 וגם לרבה ,שלעולם סובר כרבה' ותירוץ שני כתבו תוס.  מצויותשיירותשיהיו 
אבדו ש אם נחושזה דוקא לענין  ,פ ששיירות מצויות"אעשלא חושש בלא הוחזקו 

שמא יש עוד , ס זה ספק רחוק"דסו [, בשיירות מצויותאפילוח "שני גיטין שזה ל
 אבל בתרי יצחק די בזה שיש עוד ,] השניה היה גט שלוושמא בשיירא, ש"יב

  . ולא זההוא המתרק יצחק שנחשוש שמא 
  

ז להאי לישנא "וסברת ר, ג דלא הוחזקו ופליגא דרבה"איכא דאמרי אע
ז וכלישנא "ם כר"פסק הרמבו, ש רב הונא דחיישינן לשני שוירי"לכאורה כמ

  שני יוסף בן שמעון הוחזקושיירות מצויות חיישינן גם כשלאמקום שהשב ,בתרא
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ש "שני יבבהוחזקו להאי לישנא ז "ונחלקו הראשונים מה הדין לר, באותה העיר
שגם בזה ] ט מגירושין"ג ה"פ[ם "ף והרמב" דעת הרי,אין שיירות מצויותאבל 
ש אם הוחזקו אף על פי שאין "ויראה לי דכ'ה "מ' ש בסי"כ הרא"וכ ,חיישינן

במקום ' לחוש שאותו המצוי בעיר עבר דרך שם ואפידיותר יש . השיירות מצויות
כלומר אחר ששמו [ ממה שנחוש שבא אחר מעיר אחרת ,שאין השיירות מצויות

במקום שהשיירות ' ועבר דרך שם ואפי ,]כשם זה ושם עירו כשם עירו של זה
  .'מצויות

 ,]שהוחזקומה  יועיל לאכיון שאין שיירות מצויות ש[ה דלא חיישינן "ודעת הרמ
ממילא אין , ם שכיון שחיישינן גם בלא שכיחי שיירתא"מ בדעת הרמב"וכתב הלח

, הרשהרי זמן מרובה הוא שתעבור שיירה ותש [,חילוק בין לאלתר לזמן מרובה
כ " אלא אפילו לאלתר חיישינן אא,] מצויות באותו מקוםה אין שיירות"והרי בלא

 .מ"שעה'  ועי,ידוע שלא עבר שם אדם כלל
  
פ שבעל "ואע , כמו שאינו נאמן למפרע כך אינו נאמן להבאאפילו וה"ד' תוס

שאומר גירשתי את אשתי לפני שנה פלגינן דיבוריה שאמנם גירשה אבל רק 
א שכאן זה לא שייך שהרי אומר שהגט נמסר לה אתמול ונפל "כתב רע, עכשיו
הרי הגט ביד ,  ואם לא נאמין לו שנמסר אתמול במה תהיה מגורשת עכשיו,ממנה
  . המוצא

כיון שלא נאמן על כל דבריו לא יהא גם נאמן שזה הגט ,  יש להקשותלכאורהו

אמנם פשוט שלגבי זה אמרינן פלגינן דיבורא ,  ואיך יועיל מסירה בפני עדים,שלו
כ במעיני "ר שכ" שו, כיון שזה שני דיבורים נפרדים,שזה גיטו אבל לא נתנו לה

שיהא נאמן , יך לומר פלגינן נאמנותר שעדיין שי"בשיעורי הגרש' ועי. החכמה
נאמנת שנפל ממנה אבל רק לענין מכאן ולהבא כמו אשה שאומרת מת בעלה ש

  .רק לענין לינשא ולא לירושה
ש לומר שנאמין לו שקיבלה גט אתמול ומגורשת רק " יש לחלק שכאן ללכאורהו

א " ולא יתכן שתהיה מגורשת היום כשהיתה א,מהיום שהרי היום לא קיבלה גט
 אין אומרים פלגינן נאמנותע ש"ש קוה"וכעין מ, אתמול בלא שקיבלה גט בינתיים

  .כאשר דין אחד הוא בתולדה מהשני
  

רבי ירמיה אמר כגון דקא אמרי עדים מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של 
 ,כלומר המשנה כאן שאם אמר תנו נותנים אפילו לזמן מרובה, יוסף בן שמעון

 מיירי ,לזמן מרובה' שהבעל מודה יחזיר לאשה שמשמע אפישבזמן וכן הברייתא 
מ אם הוחזקו "וממילא אין נפ, ש"כגון שלא חתמו העדים אלא על גט אחד של יב

 ו אבל כשלא אמר,או אם שיירות מצויות ולעולם יתנוהו לאשה לשם גירושין
  .בזה אמרה המשנה בגיטין שלא יתנו לאשה אלא אם נמצא לאלתרכך העדים 

  
ת והלא כשאין העדים אומרים כן אינו נאמן לומר "וא מעולם ה"ד' תוס

 ועתה ,אלא אנו חוששין שמא מאחר נפל] כשעבר זמן מרובה[שהוא שלו 
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שעדים אומרים שלא חתמו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון למה יהא 
משמע שהבינו בקושיתם שחשוד  ,נאמן ליחוש שמא לאחר חתמו ולא לזה

 כשלא  גםכ כמו שהקשו איך נאמן לזמן מרובה"וא ,ממנולשקר וכלל לא נפל 
כשאין עדים אומרים  אמאי לאלתר נאמן קשהכך לכאורה , דעל גט אחאלא חתמו 

כ "אם באנו לחשוש שמא מאחר נפל ולא ממנו אהרי ש, שחתמו רק על גט אחד
 ובנמצא מ בשיירות מצויות"שאין נפ' שכתבו תוסריש גלותא יצחק עובדא דהוי כ
 .רלאלת

אבל כשעדים אומרים שלא חתמו רק על גט אחד של יוסף בן שמעון במזיד 
 דאינו חשוד לקלקלה כמו , חתמוולא ישקר אם חתמו לאחר לומר של

ויש , לומר גרשתיהנאמן גם ט " מלשונם שמהמשמע שנאמן לומר גרשתיה
  .ורק מכאן ולהבא,  שבידו לגרשהלהבין שהרי מבואר שם שנאמן מטעם מיגו

ואם , מצד עצמה שהסברא שאינו חשוד לקלקלה אינה טעם להאמין לו ארויש לב
מכיון הוא נאמן עיקר מה שאלא , ט"אדם מהשוק יאמר כך לא יהא נאמן מה

ולזה לא  [,לקלקלה ומשקר במזידבדוקא  אלא שקשה להם דילמא רצונו ,שבידו
נו שאיח "ז כתבו שלזה ל"וע, ]יועיל המיגו שהרי אם יגרשה לא יקלקלה בזה

  .ושוב נאמן מטעם מיגוחשוד לקלקלה 
 אם אפילו, בעל שאומר שגירש את אשתוכתב לבאר שא ש"הערות לגריש' ועי

אבל , ולכן צריך להגיע למיגו, זה שקר אינו מקלקלה שהרי היא יודעת את האמת
 שהרי היא מאמינה ,הרי מקלקלה בזה, אם הוא שקר, כאן שאומר שנאבד לו גט

ומה , ולזה אינו חשוד אף בלא טעמא דמיגו, שזה שקר והיא אינה יודעת לו
ש שאין לומר "הרא' בתוס' עי, שמדמים לבעל שאמר גרשתי את אשתי

שמקלקלה כדי להרויח פשיטי דספרא שהרי אמרינן דמהימן במיגו שבידו 
, ח לזה"כ דל"י דספרא אע דאינו מיגו כיון שאז יפסיד פשיטלא אמרינןו, לגרשה

  . אהרןבית' ועי, ה כאן"וה
  

ב "ט סק"רנ' סיח " בקצוה.סימנים אי דאורייתא אי דרבנן ליה רב אשי מספקא
 משום שחיישינן שמא הוא משקר וראה את או דאורייתאמסתפק אם סימנים ל

מ "ונפ,  או משום דחיישינן שמא איתרמי שני חפצים באותו סימן,החפץ ביד חברו
 . גם בסימן מובהקזה שייךאצל חבירו   שאם החשש שראהו,לסימן מובהק

 שהחשש לכאורהמוכח ' כאן שמהני סימן מובהק גם אם סימנים לאו דאו' ובגמ
אמנם אין , מ בין מובהק לאינו מובהק"דלחשש משקר הרי אין נפ, שמא איתרמי

 .שאינו חשוד לקלקלה'  כיון שכאן הרי מבואר בתוסלהוכיח שאין חשש משקר
 מכאן שאין חשש ראיה אין דיםע דקאמריט שלפי הגירסא "כ' י סי"קה' ועי

ולכן ,  כי לעולם יתכן לומר שיש את שני החששות בסימנים,משקר בסימן מובהק
אבל בעדים , כשהמאבד נותן סימנים לא יועיל לו גם סימן מובהק שמא הוא משקר

 .ח"יש חילוק שבסימן לא מובהק חיישינן דילמא איתרמי ובמובהק ל
א שדוקא בקאמרי "א שהביא בשם ריב"טבבחידושים המיוחסים לרי' ואמנם עי

 ,מ בין עדים לשליח"א תמה עליו דבסימן מובהק מאי נפ"וריטב, ל"עדים וזה כנ
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 .משמע שהבין שהטעם משום דילמא איתרמי
  

 א" עט"דף י
 אי ,לא ידענא אי משום סימנא אהדרוה ניהלי וקא סברי סימנין דאורייתא

בא מדרבנן אבל איניש משום טביעות עינא אהדרוה ניהלי ודוקא צור
 מר להםוהרי אם שאלוהו מה הסימן וא, יש להבין אמאי לא ידע ,דעלמא לא

לו את הגט ואמרו  ואם הראו, סימן שאינו מובהק מוכח שמשום סימן אהדרו ליה
ר במעיני החכמה שעמד "שו, ע אהדרו ליה"לו הכר נא הרי מוכח שמשום טב

  .בזה
ואמר לו ע " בטבאם מכירראה לו כ ה"ויתכן שאמר למוצא את הסימן ואח

עוד יתכן שכשאמר להם אי , ושאל המוצא לחכמי בי רב והורו לו להחזיר ,שמכיר
והם מיד נתנו , הסימן סימנא אית לי לא המתין שישאלוהו אלא מיד אמר להם את
או סמכו על מה שאמר , לו את הגט ולא ידע אם משום הסימן שאמר להם נתנו לו

, א פשוט להם שאם יראה שאינו שלו שישיב אותו להם וממיל,ע"שיש לו טב
ע כך נאמן שיש "מ נאמן בטב"צוכמו שויתכן שכלל לא שאלוהו מה הסימן שהרי 

אמנם , לא יקח אותו מידםהסימן בו את לו סימן וודאי אצלנו שאם יראה שאין 
לשון הגמרא משמע ששאלו אותו מה הסימן או שאמר להם אותו לפני שנתנו לו 

  .היה די בזהמ "שמע שגם אם לא היה צומשהרי 
הרי  ,סיבה להשיב לוודאי ע שזה "ועדיין יש להבין כיון שאמר להם שיש לו טב

ויכול  ,ז שייך לכאן"מה שמסופק אם משום סימן גרידא גם היו מחזירים אי
 וכמו אם היה אומר להם שיש לו ,להסתפק על כל חכם שבעולם מה סובר בזה

ויאמר שמסופק אם לא היה לו סימן ,  לוהיו משיביםבהק וסימן בינוני וסימן מו
ואולי הסתפק אם ידעו ,  שאין ספק זה שייך למעשה זה,מובהק אם גם היו משיבים

  .מ שמשיבין לו אבידה"שהוא צו
  
 והאי ', וכות דעם הארץ נמי אית ליה טביעות עינא"מפרש ר אבל ה"ד' תוס

ן איך חשדינן ליה במשקר והרי  יש להבי,דלא מהדרינן ליה משום דלא מהימן
אמנם כאן מיירי , שאינו חשוד לקלקלה' מבואר בתוסגם  ו,בידו לכתוב גט חדש

 ואם משום שאינו חשוד לקלקלה לא מצינו ,השליח ואין בידו לכתוב גטנאבד מש
  .באיניש דעלמא שתועיל סברא זו להאמינו בעדות

ן הכוונה דחיישינן שמא ע אי"גם באיניש דעלמא שאינו נאמן בטבי ש"וכתב הפנ
בטוח פ שאינו "זה שלו אעע ש"יש לו טב מספק אומר ש שמא אלא,משקר במזיד

 . מעולםה"ד' תוסש " וכמ,ע שלו"בטב
ה "עאם הוא גם ,  שאם השליח עצמו מצאוכתבו] ה מצאו"ד[בגיטין ' תוסאמנם 
 משמע שסוברים, ע מיגו שהיה אומר לא אבד ממני"לומר שמכירו בטבהוא נאמן 

חשדינן ליה אלא , מ מיגו"כ ל"שאבטועה ליה ח "ע ל"שבאומר שמכיר בטב
ח "פ שאת הבעל ל" ומה שחשדינן ליה במשקר אע,במשקר ולכן מהני מיגו

 או כיון שאין ,ן בגיטין שאינו רוצה להפסיד שכרו"ש הר"י מ"ל עפ"א, שיקלקלה
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 .נ לעיל" וכמשלו מיגו
אבל גבי , היינו לענין אבידה, בנןש דוקא צורבא מדר"ן בגיטין כתב שמ"והרמב

, ע"ה אין כלל טב"י משמע שלע"וכתב שמרש. מ מהדרינן"גט גם למי שאינו צו
, ן יש לו ונאמן בגט אבל לא במציאה" לרמב,ע"ה אין כלל טב"י לע"נמצא לרש

בגיטין ' לתוס, ובשליח, שמא הוא טועהגם בגט יש לו אבל אינו נאמן ' לתוס
 .מהני מיגוחשדינן ליה במשקר אבל 

  
וליחוש שמא כתב ליתן בניסן ולא נתן לה עד תשרי ואזל בעל זבין פירי 
מניסן ועד תשרי ומפקא לגיטא דכתב בניסן ואתיא למטרף לקוחות שלא 

ומכרם וקנאום  הרי הבעל גזל את הפירות ,יש להבין איך תטרוף לקוחות, כדין
ואולי , לקוחות לכאן והבעל צריך לשלם לה ומה ענין ה,הלקוחות בשינוי רשות

 ואם שלה ואם הם בעין יכולה לתבוע אותםעדיין כן הפירות לאין כאן יאוש ו
גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר 'א "ק קי"ש בב" כמ,אכלום צריכים לשלם לה

למה ז "גרש ירחים בגיטין דף י' ועי, 'ואכלו ממנו רצה מזה גובה רצה מזה גובה
  . כל להוציא מהם פירות שקנו בלא דמים שייך כאן תקנת השוק שלא תולא

 ללקוחות שקנו מהבעל שדה ותבוא האשה לטרוף מהם הכונהש א לומר"אבל א
הרי נגזל אינו טורף ש, את החוב שבעלה חייב לה על מה שגזל את פירותיה

   .ממשועבדים כשלא עמד בדין
שאר שתטרוף מאותן לקוחות שקנו הפירות גופייהו אבל ודאי מ' פי'י "פנ' ועי

 ,לקוחות שקנו שאר נכסים אצל הבעל לא תוכל לטרוף עבור אכילת פירות שלה
  .מ מלוה על פה הוא ולא גבי ממשעבדי"דלא יהא אלא גזלן מ

  
וליחוש שמא כתב ליתן בניסן ולא נתן לה עד תשרי ואזל בעל זבין פירי 

ן "בוכתב הרמ ,ל גט מוקדם ופסול"ל דהו"יש להבין תיפו',  וכומניסן ועד תשרי
ולא דמי לשטרי חוב מוקדמין דכתב ליתן בניסן ולא נתן עד 'שגט מוקדם כשר 

אבל הכא , דהתם עביד איניש דמקדים וכתיב ועוד דעיקר כתיבתן למיטרף, תשרי
 ,'עיקרו לאיגרושי הוא הילכך משום חששא דלא שכיחא לא פסלינן ליה לגירושין

כתבו בניסן ואותביה בכיסיה ולא ומהאי טעמא גופא אפילו היכא דודאי 'י "נמו' ועי
  .'ל"ן ז"ל והסכים עמו הרמב"ם ז" וכן כתב הרמב,נתנו עד תשרי כשר

 ,אמאי פריך ניחוש דלמא אתיא למיטרף לקוחות שלא כדין' שהקשהח "תור ב"שו
 ,טפי הוה ליה למיפרך ניחוש דלמא תנשא לאיש בגט פסול זה כיון שהוא מוקדם

א משום דחיישינן דלמא אתיא למיטרף לקוחות ל דטעמא דגט מוקדם פסול הו"וי
כ הא בהא תליא וכי משני דכי אתיא למיטרף אמרינן לה אייתי ראיה "שלא כדין א

  .'נמצא הגט כשר הוא ומותרת להנשא בו' וכו
  
 הכא גבי אשה ,ואפילו לאביי דאמר עדיו בחתומיו זכין לו וליחוש ה" ד'תוס

אם ' ולקמן מסופקים תוס [ מועיל משמע שאם היה זכות לה היה,חוב הוא לה
ויש להבין היכן היתה כאן , ] גבי איסור לענין עבדעדיו בחתומיו זכין לומהני 
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והרי לא כתוב שצריכים העדים , אם מהני קנין בגט היכן היה קניןגם ו, נתינה
וגם אם יגביהו אותו עבורה עדיין הוי כטלי גיטך , להגביה את הגט עבור האשה

ח שתהיה " ועדיין יש להבין היכן מצינו תקנ,ח"א שהוא תקנ"חזו' ועי, ג קרקע"מע
  . ובלא לקנותומגורשת בלא לקבל גט

פ שאין כאן "אעח שהעדים יקנו את הגט בחתימתם עבור האשה "ויש לבאר שתקנ
 שמהני זרק קרוב וכמו שהבטה בהפקר קונה בצירוף מעשה קטן וכמו[קנין גמור 

בשבח כלי את  אומן קונה הם בו קנין מסוים אםיתכן גם שמעיקר הדין יש לו ,לה
  .]החפץ עצמו

, ג קרקע" כטלי גיטך מעאמאי לא הויהקנין נעשה על ידם ע כיון ש"ילעדיין ו
דכיון שהגט בא מרשות הבעל לרשותה הוי כאילו 'ז "בגיטין דף ע' תוס' אמנם עי
ל אין כיון שצריכים להיות שלוחי הבעהקשה ב ש"ל' מקנה סי' עיו, 'נתנו לה

נחל יצחק ' ועי, יכולים להעשות שלוחי האשה דלא חזרה שליחות אצל הבעל
 ובעין , חזרה שליחות אצל הבעלא בעינןד דל"ש שסוגיא דידן אזלא כמ" עי,ז"כעי

  .ב שאחד מהעדים הוי שליח הולכה והשני שליח קבלה"י הנו"יצחק כתב עפ
  
ניחוש שמא '  כואבל אכתי קשה אמאי כותבין גט לאיש וליחוש ה" ד'תוס

ל דמיד שנכתב '' וי,תזנה אחר הכתיבה ויתן לה בצנעא כדי לחפות עליה
 לכאורה בזה ניחא גם מה ,הגט נותן לה דלא מקדים איניש פורענות לנפשיה

ולא הוצרכו למה , שכותבין גט לאיש בלא האשה ואין חוששין משום פירות

א שכתב על "ריטב הבחדושי' אמנם עי,  שיש קול בשעת הנתינהשתירצו לעיל
ח שאין כותבים " משטאי שנאאיך כותבים לאיש גט בלא האשה ומעיקר קושיתם 

גט שייך לסמוך גבי ש, עדיו בחתומיו זכין לואם לא בשטרי הקנאה או לאביי ש
ולא רק לזו [על מה שכשתבוא לגבות יאמרו לה להביא ראיה מתי בא הגט לידה 

א לומר " אח" אבל בשט,]הודאי גאוןש רב י"כמאלא בכל גט ודלא שאבד גיטה 
י השטר " שאם עפ,שיכתבו שטר ללוה ולא יגבה בלא ראיה מתי בא השטר לידו

פ שאינו "ז אלא כמלוה ע"אינו יכול לגבות בלא עדים שיעידו מתי בא לידו אי
 ורק אחר שתקנו שאין כותבים שטר שאינו אקנייתא בלא ,גובה ממשעבדי

   . וגובה ממשעבדי שוב מוכיח השטר מתוכו,המלוה
  

ומאי שנא משטרי חוב דתנן מצא שטר חוב אם יש בהן אחריות נכסים לא 
' עי,  שמע מינה קמו רבנן במילתא ומקמי דידי מטא שטרא לידיה',וכויחזיר 
  . א שכל זה לשון רב יהודאי גאון"ריטב

  
יש להבין אמאי , האי דהדרוה ניהלה רבנן לגיטא משום דלא תעגין ותיתיב

הרי הבעל כאן ויכולים לומר לו עד שאתה עושה , הדרוה ניהלהי אי לא תיעגין
ת גבי גט אשה נמי "וא'ר בתורת חיים שכתב "שו, נתינה חדשה תכתוב גט חדש

מימר אמר ודאי למיטרף אהדרוה ניהלה דאי משום דלא תעגן ותיתיב הוה להו 
תי למיטרף למימר לבעל שיכתוב לה גט אחר מהך זימנא דמטא גיטא לידה דלא תי
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ל דשאני גט אשה דאית ביה טירחא והוצאה מרובה דבעי כתיבה " וי,ביה לקוחות
 לכך מימר אמר לוקח הא דאהדרוה רבנן ,וחתימה לשמה וכמה דברים פסולים בו

לגיטא משום דלא תעגן הוא והא דלא בעו שיכתוב לה גט אחר משום דלא 
  .'אטרחוהו רבנן כולי האי

  
ה יכל לומר שחיישינן שמא האדון "א שה"וכתב הרשב. ואזל עבדא וקנה נכסים

ה מתורץ במה שיאמרו לו הלקוחות "ומשמע דה,  לאחר בינתיים את העבדמכר
 כיון שהעבד ראיהפ שכאן על הקונה להביא "א שאע"וכתב רע. ראיהאייתי 

יטרח הוא להביא , מ אין בזה תקלה כיון שהלוקח ידע שזה ספק"מ, מוחזק בעצמו
 .ר לו בזמן שלא נמסראיה

ש "וגם לפי מ, א שבספק זוכה העבד כיון שהוא מוחזק בעצמו"מבואר ברע
כיון שאם , ט שבספק שחרור לא נחשב העבד מוחזק נגד רבו"ח סק"ח פ"קצוה

כאן שהנדון , ק"אינו משוחרר נחשב שהאדון מוחזק בו וממילא אזלינן בתר חמ
וממילא העבד שתפוס ג "א סק"ח ברמ"ש קצוה"וכמ, ק"כלפי הלוקח הרי אין מר

  .בעצמו זוכה
  
 וכאביי ,הניחא למאן דאמר זכות הוא לעבד שיוצא מתחת רבו לחירות 

 אלא למאן דאמר חוב הוא לעבד ,דאמר עדיו בחתומיו זכין ליה שפיר
,  מה מפסיד העבדןיש להבי,  מאי איכא למימר,שיוצא מתחת יד רבו לחירות

 ואם ,כ יהיה משוחרר מאותה שעה"נ אם יבוא הגט לידו לבסוף הרי בי"הרי ממ
ואם לענין שיהיה מותר , לא יבוא לידו לא חל כלל השחרור ולא הפסיד כלום

זכין לו עדיו בחתומיו אי אמרינן '  הרי לקמן מסופקים תוס,בשפחה עד שיבוא לידו
  .גם לענין איסור

  
אמר אביי הכי קאמר איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קני 

גוף הקרקע י " ופרש, כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה, לאחר מיתהאלא
והפירות אינו , ואין לו עוד רשות למוכרה וליתנה ולהורישה, קנוי לו מן היום

ויש להבין איך יקנה את הפירות אחר מיתה , אוכל כל ימי חייו אלא לאחר מיתה
שייר לעצמו שנחשב כמו שמי "משמע מלשון רשקצת ו, הרי אין קנין אחר מיתה

  .את הפירות עד שימות וממילא נעשים של המקבל אחר מיתתו
מ שקנה הגוף מהיום "במהיום ולאחד "ו שכתב בתו"ב דף קל"א בב"ר ברע"שו

הא אין קנין , מ"מ לכאורה אין פירושו דחל קנין הפירות לאח"ופירות לאח
אלא העיקר דקנה הכל מעכשיו אלא דשייר הנותר לעצמו הקרקע , מ"לאח
   .פירות שיגדלו כל ימי חייול
  
שהיתה לו , שעשה לו שדה אפותיקי למלוה על פה ה אפותיקאות"י ד"רש

פ יש לבאר שאם עשה לו אפותיקי על "מה שנקט מלוה ע, עליו מלוה ישנה
 שהרי ,כ את השדה" דאין לחשוש שמא מכר אח,מלוה בשטר לעולם יחזיר
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  .א"שמהר' ועי, ה מלוה בשטר שיעבד את כל נכסיו"בלא
 

 ב" עט"דף י
ן שיעמיד "כתב הר, 'דייתקאות'פ שכתוב בברייתא " ואע,מ"הא בבריא הא בשכ

,  בהאהז לא ניחא לי"ור, מ במקצת שיש בה קנין שאינו יכול לחזור"במתנת שכ
 ,מ שהרי במשנה לא הוזכרו"ה לק"ומאפותקאות בלא[, דסתם דייתקאות אינם כן

 .]מ"מתנת שכש "לא יחזיר שהרי בהם לנימא דולעולם 
  

 דאי 'וכומתניתין דקתני הא אמר תנו נותנין בשכיב מרע דבר מהדר הוא 
ז לשון רב " שכן"רמב'  עי,יהבת לאיניש אחרינא לית בה פסידא דקדים זכי

  .יהודאי גאון
  

פסידא דבתרייתא זכי דקהדר  ליה  ליתליהמ נמי יהבה ניה"אי במתנת שכ
 וקשה שהרי לפי האמת ,ר הדיןמשמע שהבתרייתא זכי מעיק, מקמייתא' בי

ומה , ן שזה לשון רב יהודאי גאון"וכתב הרמב, הקמייתא זכי שהרי ניתן לו אחרון
,  אלא האחרון בנתינה זוכה,שמשמע ממנו שהאחרון בכתיבה זוכה אינו נכון

שהוא בתרייתא , לזה ששטרו נמצאהכוונה  בתרייתא זכיש "מא כתב ש"והריטב
  .י"פנ' ועי, בנתינה

  

  ן עדיו בחתומיו זכין לובעני
 היינו ,ברייתא בבריא דלמא כתבה להאי ולא יהביה ליה ברייתא ה"ד' תוס

דעדיו בחתומיו זכין ,  אמאי לא נהדר כיון שהוא רוצהה דלדידי,דלא כאביי
 מהני ,שגם אחר שנתן שדהו לאחר' מבואר בתוס. לידיהלו היכא דמטא שטרא 

 היינו שזה כעין לכאורהו,  חתימה משעת דקמא שיזכה למפרעלידיהמה שמטא 
תנאי מילתא אחריתי שיכול להתקיים גם כשהשדה כבר מכורה וממילא מתבטלת 

 .מ בשם שיטה"מ בשיט"וכ, מכירת השני
כ אמאי אם אמר תנו גט שחרור לעבדי לא יתנו "א, ח הקשה"קפ' ח בסי"וקצוה

והשאלה  [, או אחר שמתשנתן לאחרמה לי אם התקיים התנאי אחר , לאחר מיתה
מ "כ מה דל" וא,ם שלא בטלה שליחותו אם השתטה אחר המינוי"לדעת הרמב

  .ז"י ואמרי משה סוף סימן ט"קה' ועי, ]כשמת משום שפקעה זכותו
ועוד שובר בזמנו טורף כלומר אף על גב דזבינתה 'ף לעיל כתב "הריהנה ו

ן זכה  דכיון דכתבה ליה לשובר בניס,לכתובתה בטובת הנאה מניסן ועד תשרי
ואף על גב דלא מטא , הבעל בההוא קרקע דכתובה משעת חתימת עדים בשובר

מ "לדל "סדף "בדעת הריט "מ' ש בסי"ראוכתב ה',  דהויא ליה כמחילה,לידיה
 ,בשטרי קניןדוקא  זהאלא ש',  ודלא כתוס,מטא לידיה אחר שנתנו או מכרו לאחר

  . כיון דהוי כמחילהלידיהאבל בשובר מהני גם בלא מטא 
' ועי,  בלא מטא לידיה כלל משמע שמיד בכתיבת השובר נמחל החובלכאורהו
ז והקשה מהא דמצא שובר לא יחזיר שמא "ט שהרבה לתמוה ע"ל' ך בסי"ש
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' ועי. הרי כבר נמחל החוב בשעת הכתיבהאמאי לא יחזיר ש "ולדברי הרא, נמלך
נתיבות ' ועי, א שיש שני מיני שוברין"ש על פי הריטב"ז מ"בסקשם ח "קצוה
פ שלא מטא לידיה אבל רק בתנאי שישלם לו " שאמנם פקע החוב אעד"ק י"בס

ז שהשובר בידו יכול לטעון שעדיין לא שילם "ולכן כ ,]או שימחל לו בפירוש[
  . לו

 אלא שמהני מטא ,לידיהש שלא צריך כלל מטא "י כתב שאין כוונת הרא"והפנ
 באופן שיכול לידיה דבעינן מטא  דלא כשטרי קנין, גם אחר שמכרו בינתייםלידיה

 .י"ש וקה"חידושי הגרש' ועי, להועיל עכשיו
שעת החתימה אלא אם יהיה מטא  קונה משאינוף "ש שדעת הרי"ש הרא"ולפי מ
 ,לעולם אין כאן מטא לידיה הראוי לקניןיש להקשות שהרי ,  הראוי לקניןהלידי

 שטר שאינו הדי ומטא לי, התברר שהיה שלו למפרעהמטא לידישאחרי שהרי 
  .ראוי לקנין

הקשה  ש,ז" בקדושין דף כא"ד הרשב"ז ע"קושיא כעיז "ג סק"כ' סיי "קה' עי
והלא משעת קנין זכה זה ' ,איך אמרינן דבמה שהחזיק בקרקע נקנה לו השטר
ל שלא זכה זה "ואף כשת, בשדה ואין אדם קונה נכסי חברו אגב קרקע של עצמו

ה לו שלא ימסרו העדים את השטר לקונה אלא מ כן הקנ"בשדה עד שיחזיק בו דע
לו ואם נתרצו שניהם בדבר שיקנה השדה ויחול הקנין מעכשיו והוא יתן את 
, השטר לקונה אבל כל זמן שלא נתרצה בקנין השדה לא זכו לו העדים בקנין זה

מ כשנתרצה עכשיו לקנותו איגלי מלתא למפרע דמשעת קנין קנאו והיאך הוא "מ

ואיכא מאן דמפיק לה לבר מהלכתא ומוקי לה כאביי ' וכו,  מעתהקונה אגבו השטר
 וכל היכא דלא מטי ,דלמטי שטרא לידיה'  ובעי,דסבר עדיו בחותמיו זכין לו

', שטרא לידיה לא קני והלכך צריך להחזיק בשדה כדי לקנות השטר אגב השדה
   .ל"כ הדק" א,והרי אם המטא לידיה הוא תנאי צדדי בעלמא גם לדעת אביי

והעדיו בחתומיו הקנה לו רק ' עדיין ראוי לקנין מדאוהשטר לאביי ל ש"וא
 ,י השטר הזה"עוד יש לדון שעצם הקנין למפרע תיקנו חכמים שיעשה ע. מדרבנן

  .כ נמצא שהשטר הוא הפועל את הקנין גם למפרע"וא
 זכין לועדיו בחתומיו פ ש"מטא לידיה אעא בגיטין הסתפק אם מה שבעינן "והרע
או סגי  ,ג קרקע לא יועיל" וטול גיטך מע,דיני נתינהיהא מטא לידיה עם כל שהוא 

  .שיבא לידו בכל ענין
 לאחר לידיהף אם מהני מטא "והרי' ב שתלוי במחלוקת תוס"כ' בסיי "וכתב קה

 הרו צריך דוקא נתינה הראוימ מטא לידיה אחר שמכ"לדף "שלרי, שמכרו לאחר
, ונה למפרע גם אחר שמכרו או נתנו לאחר מטא לידיה וקשמהני' ולתוס, לקנין
  .לא בעינן שינתן נתינה המועילה לקניןדה "ה
 ומהני , הראוי לקניןלידיהשלעולם אין צריך מטא ף "לדעת הרי יש לדון לכאורהו

לא משום אחר מטא לידיה אחר שנתנו למ "לד ומה ,ל גבי קרקעגם בטול גיטך מע
 הוא שלא יחזור בו עד לידיה מטא משום שהתנאי שלשאז אינו ראוי קנין אלא 

אם מכר או נתן 'ש "מ מלשון הרא"וכ, הרי חזר בולאחר וכיון שמכרו , הנתינה
 כיון שנתנו לאחר ,אותו קרקע לאחר בין חתימה למסירה נתבטלה זיכוי החתימה
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 משמע מצד שבמכירה בטל הזיכוי ולא מצד 'קודם שיבא השטר ליד הראשון
  .ין הראוי לקנלידיהשאין מטא 

לא סגי מ "שמהני מטא לידיה אחר שמכרו לאחר מ'  יש לדון שגם לדעת תוסוכן
פ "ואע, למפרעהקנין אז חל רק קנין והראויה ל אלא צריך נתינה ,בנתינה בעלמא

 , מהניהשניהמ כיון שאם יקנה תפקע המכירה "שאחר שמכר אינו יכול להקנות מ
חיעזר א' ועי,  הקנאהכ לאחר מיתה שלעולם אינו יכול ליחשב כמעשה"משא
 .ר"שיעורי הגרש' ועי, ז"כעי
 אלא לעולם ,ן במלחמות"הרמבף אין כן דעת "ש בדעת הרי"ש הרא"בעיקר מו

 גבי שובר ף" הריש"ומ, מ מטא לידיה אחר שמכרו לאחר" ול'ף כתוס"דעת הרי
שלא מטא אלא לא מטא לידיה כלל ש אין כוונתו ,לידיהלא מטא ג ד"דמהני אע

 אין הכוונה לחלק בין ,ש הויא לה כמחילה"ומ, חר שמכרה כתובתהעד אלידיה 
 וכן ,אלא כמוחלת מעכשיו ולזמן שיפרענה ,ש"כמו שהבין הראמחילה לקנין 

  .ל כמשעבד נכסיו מעכשיו ולזמן שילוה"בשטרי הלואה הו
*** 

  
שפירש שנותן לו גוף ופירי מהיום אם ' ת דמיירי מתני"ואור והא ה"ד' תוס

אבל אין לפרש שנותן לו גוף . [ דמצי הדר ביה,ד לאחר מיתהלא יחזור ע
מ כירושה שויוהו "דאין מתנה לאחר מיתה ורק מתנת שכ, ופירות לאחר מיתה

שבה , מ"ס אינו ממש כמתנת שכ"דסו, לא ניחא' א שגם לתוס"ריטב' ועי]. רבנן

  .גם כשמת אינו קונה למפרע
  
נה האב תחלה במתנת שכיב תימה אמאי לא אמרינן נמי שנת ובתר ה" ד'תוס
 ומת האב ונתקיימה ,כ האב עצמו כתבה להאי ולא יהבה ליה'' ואח,מרע

כמדומה [ואפשר דכתיבה הוי בחזרה 'מ בשם שיטה "שיט' עי, המתנה לראשון
', ואף גם זה לא יזכה הראשון נסתלק וחזרה ליורשיו דהיינו הבן] ל כחזרה"שצ
  .ד שהאריך בזה"מ הכ"זכוט מ"ש פ"או' ועי, ש"רשי וב"פנז ב"וכעי

  
לכאורה שובר הוא רק , ל דמצי לדחויי בשטרי הקנאה''וי מצא ה" ד'תוס

 אמנם גם בהמשך הגמרא ,אישור והודאה שנפרעה כתובתה ומה שייך בזה הקנאה
ויתכן ששובר דכתובה שאני שיש לה , עדיו בחתומיו זכין לוששייך בזה מצינו 

ומפיק ליה לשובר דכתיב בניסן ואתא ' וכלשון הגמרא ,זכות בקרקע מסוימת
ומפיק לשובר שכתוב בניסן ויקדום לשטרו י "ופרש', למטרף לקוחות שלא כדין

וכיון שיש כאן ', של לוקח ויחזיק הבעל בקרקע המיוחדת לכתובתה שלא כדין
  .עדיו בחתומיו זכין לוגם קרקע המיוחדת לה שפיר שייך בזה הקנאה ו

 
 א" ע'דף כ

ח לחברו וחזר "דאמר שמואל המוכר שט ,דשמואלשמע מינה איתא ל
ו ששלש שיטות "ס' ח סי"קצוה' עי,  אחר שמכרו מה שיכול למחול.ומחלו מחול
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ומחילה [ו ממכירה משום דמכירת שטרות דרבנן "ם פ"דעת הרמב, נאמרו בזה
, נחשב של המוכר'  ועדיין מדאו,'מ לדאו"ומשמע שקנין דרבנן ל', מהני מדאו

]. לא שייך כלל להקנות' בין מעשה קנין דרבנן לבין דבר שמדאואמנם יש לחלק 
אלא שאם לא מחלו  [,ד שם כתב משום שהלוה לא השתעבד ללוקח"והראב

ת בכתובות "ור, ]בהרשאהבא וכמו  של המלוה בשליחותוהקונה בא נחשב כמו ש
וכיון שנמחל שעבוד הגוף פקע , ה פירש שמכירה מועילה רק לשעבוד נכסים"פ

 . שעבוד הנכסיםממילא
  

וחזר ח לחברו " דאמר שמואל המוכר שט,שמע מינה איתא לדשמואל
מ "וכ,  הכוונה שממילא יש לה מיגו שהרי בידה למחוללכאורה. ומחלו מחול

לא , ומתוך שבידה למחול שטר כתובה לבעלה עכשיו'ה לשתי "בדי "ש רש"ממ
דין מיגו אתינן אלא דלאו מ כתב ן"הרמבאמנם  ',חיישינן לשמא כתבה ליתן בניסן

בעצם מה שאומרת שהשטר פרוע הרי היא מוחלת לו בפירוש וכמאן דאמרה 
  .א במשניות"כ רע" וכ,ה איתא"ד י"מ מרש"וכ, מחול לך

 כיון שאם באינו מיגו טוהרי נאמנותה מדין מיגו הקשה אם ן "מבובחדושי הר
וציא  אבל אם י,תמחל כעת עליה לשלם דמי כל הכתובה שהפסידה ללקוחות

י השובר נמצא מכרה דבר שאינו שלה ואינה חייבת להם אלא דמים "הבעל מהם ע
דכיון דאמרה פרועה  ומסיק שלעולם אינה נאמנת מדין מיגו אלא, שנתנו בכתובתה

, הוא הרי היא מוחלת לו בפירוש וכמאן דאמרה מחול ליה דמי ואין צורך לדין מגו

 שהרי טוענת שבשעת המכירה מה שנתנו בכתובתהמ אין עליה לשלם אלא "ומ
  .כבר נפרעה כתובתה

 
ן "ר' עי.  שאינה יכולה למחולד שלשתןשמא מכרה במעממ " שה"ד' תוס

 ].למקבלהלוה  אינו כמכירה אלא השתעבדות ד שלשתןשמעמ[
  
וכן צריך לומר בפרק החובל גבי האשה שחבלה בבעלה לא מ " שה" ד'תוס

' בבעלה'ם כתב שתיבת "מהר ,הפסידה כתובתה ואמאי תזבין במעמד שלשתן
ם שיף "מהר' ועי, ש"ש במעמ"ס שהרי הנידון שם שתמכור לבעלה וזה ל"היא ט
מ היא שאסור "פ שהנידון שתמכור לבעלה וזה דחי שפיר התם דר"שאע

ש ותתן "לשאול שתמכור לאחרים במעמ' מ כוונת תוס"מ, להשהותה בלא כתובה
  .את הכסף לבעלה

  
מוחלת לבעלה לא תפרע ללקוחות אלא דבר מועט ואם היתה מ " שה"ד' תוס

ז "ולפי, ן סובר שחיובה מדין גרמי על כל מה ששוה השטר"אבל הרמב. שנתנו
ן "וכתב הרמב. ז מיגו כיון שאם תמחול תצטרך לשלם לו מדין גרמי"קשה שאי

, דלאו מדין מיגו אתינן אלא בעצם מה שאומרת שהשטר פרוע הרי היא מוחלת לו
גם פ ש" אע,תה מוחלת בפירוש אבל כעת שאומרת שהשובר שלווכל זה אם הי

ז לא תפרע להם אלא מה שנתנו לה "מהני מדין מחילה בכמ "אם אינה נאמנת מ
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שהרי טוענת שהשובר אמת וכבר נפרע מקודם ומכרה דבר שאינו שלה ואינה 
 . חייבת להם אלא מה שנתנו

ר עצמה מדמי כל איך נאמנת לומר שהשובר נפל מהבעל ולפטו, ויש להבין
א ששובר שנמצא גם כשאינה מודה הוי ספק ולא ישלם "ש רע" ולפי מ,הכתובה

] ראיהמ במה שלא יחזירו רק לענין שיחזרו הלקוחות אחר "והנפ[, הבעל מספק
וכמדומה שיש , ז אינו מיושב"א שגם לפי" סודמר ע"בגרש' ועי[,  ניחאלכאורה

  ].לדון בדבריו
וכי מי שגרם לחברו נזק , ה שנתנו לה יש להביןשחייב רק על מ' ובדעת תוס
' ועי, ג אין חיובו אלא על מה ששילם עליו ולא על כמה ששוה כעת"שחייב מדד

  .י הכא דמעיקרא זבינא ריעי נינהוש בשם רב שרירא גאון דשאנ"רא
אלא כעין , שהרי יכול למחול, ל שאין זה מכירה גמורה"וביאור הדברים א

, ם"הוא הבעלים לדעת הרמב' שהרי מדאו[היו לקונה התחייבות שהתשלומין י
ולכן , ]ד שאין כלל מכירה אלא רק כעין הרשאה"וביותר מובן לדעת הראב

אלא מדין שלא , כשמוחל אינו יכול לתובעו מדין מזיק שהרי זה של המוכר עדיין
, ז"ולפי. השלים את התחייבותו בשעת המכירה וחייב להחזיר את מה ששילם לו

הובא , ז"ואמנם כן דעת הריא, ש ימחול לא יתחייב לשלם מממונו כללאם היור
  .א"ק ק"ו ס"ך ס"ש' ועי, פרק הכותבג ב"בשה

 
 אבל בכתובה ,ש אלא בדבר שראוי לגבות מיד"דלא תקנו מעמ " שה"ד' תוס

תקנו מעמד  לא , וגם שמא לא תתגרש,דאינו חייב עתה עד אחר גירושין
ח שלא הגיע זמנו "כאן בשט' תפק לדעת תוסא שמס"ו סק"ך קכ"ש' עי. שלשתן

ויש לחלק בין כתובה שסיבת החיוב עדיין לא הגיעה לבין חוב [, ש"אם מהני מע
כל תלוי בגיטין משמע שה' וכתב שמלשון תוס, ]שרק זמן הפרעון עדיין לא הגיע

 .האם זה ודאי יבא לידי גבי
  

זכין לו בשובר שייך  מה יש להבין,  דאמר עדיו בחתומיו זכין לוהאביי לטעמי
א שהשובר הזה כעין שטר "וכתב הריטב.  שהיה פרעוןהשאינו אלא שטר ראי

' ש בסי" זה לא כראלכאורהו[, מקנה שאומר לו חוב פלוני מחול לך בשובר זה
אבל , ]א"י הריטב"ש עפ"שביאר דברי הרא] ז"ט סק"ל[ח "קצוה'  אמנם עי,ט"מ

 אפילו בעלמא ראיהואין השטר אלא לבשוברים שלנו שהוא מוחל לו או מודה לו 
  .מודה דמשעה שמחל והודה נפטר הלהרבא 
מה שמבואר לקמן שאם יש שובר בידי המלוה יכול לטעון שעדיין לא , ז"ולפי

שוב אינו , אבל אם כתוב בשובר שמודה שנפרע חובו, פרע מיירי נמי בשובר קנין
כ " ואעפ,י מפלוני מנהכ לוית"ח שכתוב בו ג"ש משט"ויש להבין מ. יכול לתובעו
  .ז שלא בא השטר לידו"אינו חייב לו כ

  
א שזה "מהרש' עי. ח היא שזוכה משעת חתימה"ונראה שתקנ שובר ה"ד' תוס

 דוקא לכאורהו[ח כרתי הוא מעיקר הדין "אבל אם ע, מ כרתי"א שע"רק לר
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 שבמקום שלא מכרו לאחר עד שבא ליד המקבל ודאי י"פנ'  ועי,]כשבא לידו
 ורק כשנתנו לאחר לפני שבא לידו או כשמכרה כתובתה לפני ,מעיקר הדיןמועיל 

  .ח"שבא השובר ליד הבעל בזה מהני מדין תקנ
 שהרי ודאי לא אביי הוא ,ח יש להבין מתי ניתקנה"שהיא תקנ' ש תוס"ובעיקר מ

 ואם היא תקנה קדמונית למה לא ,ז"שתיקנה שהרי בא לבאר את המשנה עפי
ויתכן שאביי הוכיח אותה , ידועה כולםתקנה זו איך לא היתה  ו,אמרו כולם כאביי

 .' שאין המלוה עמו וכופ"מהא דכותבין שטר ללוה אע
  
א דאמר עידי מסירה כרתי גבי "ת והא אביי סבר כר"וא שובר ה"ד' תוס

א סבר בפרק מי שהיה נשוי כתב לזה ולא " ור,מתנתא דחתימי עלה תרי גיסי
משמע שקשה רק מזה אבל . סר לו תחילה קנהמסר לו לזה ומסר לו לזה שמ

 כאשר עדי ין לולא קשה איך נאמר עדיו בחתומיו זכמעיקר הדין של עדי מסירה 
משום שכיון שתיקנו חכמים שיקנה השטר ממילא יש כאן עדי , המסירה כרתי

א סגי "ולשיטות הראשונים שגם לר[,  שהרי עדי החתימה מעידים על זה,מסירה
  ].ודאי ניחא, ח"בע
  
 כיון ששניהם ,אבל אם הוה ידעינן למי נמסר קודם היה זוכה שובר ה" ד'תוס

 שהרי ודאי אינם ,כ נשאל אותם למי נמסר קודם"יש להבין א, כתובים ביום אחד
  .חשודים לשקר

  
 והיינו שאחרי . שקדמתםראיהויאמר הבעל ללקוחות תביאו  שובר ה"ד' תוס

  .שנפל ממנושיחזירו לו יטען שהוא קיבל קודם אלא 
  
והשליח המביאו אומר , דאשתכח בי דינא מקויים בהנפקה דאשתכח "י ד"רש

שהמעליותא של הנפק היא רק כשאשה ב "ח ע" י דףלעיל' תוס' עי ,ממנו נפל
 ,ואין לחוש לנמלך זו שנכתב לה שואלת אותו שמההנפק מוכח שכבר בא ליד

מ " דורשו אין נפאבל במקום שהשליח, והשאלה רק אם היא זו הדורשת אותו
ד משום שגם גבי שליח אין לחוש "ומה שמדמה למעשה בי ,ממה שהוא מקוים

  .לנמלך כיון שאינו יכול לבטל שליחותו שלא בפניו
  

 ב" ע'דף כ
אין אנו הולכים  דהא ,ת טפי אנן מחמירין בממונא''וא איסורא ה"ד' תוס

יכא חזקה  היכא דאאפילו ובאיסורא אזלינן בתר רובא ,בממון אחר הרוב
היכא דאיכא ' מה שהוסיפו שבאיסור אזלינן בתר רובא אפי, דאיסורא כנגד הרוב

א דבממון לא הולכים אחר הרוב באו לומר בזה דלא נימלכאורה , חזקה דאיסורא
הוסיפו ז " וע,ה נימא שאיסור חמור מממון"אבל בלא ,כיון שיש כנגדו מוחזק

ואם נאמר  [,חזקת איסורשהרי באיסור הולכים אחר הרוב גם כשיש נגדו 
כ שוב זכינו לדין שהוצאת ממון ממוחזק חמירא " א,שמוחזק בממון עדיף
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   ].מאיסורא
 נחשב כהוצאת האשה מחזקת איסור ומשמע מדבריהם שבנידון של מציאת גט

 ,ד נחשב כהוצאת ממון מחזקתו" וכן בהשבת השטר שיש בו מעשה בי,א"א
חמורה יותר מהוצאת איסור הם שהרי מצינו שהוצאת ממון ממוחזק לוהוקשה 
י שמה שאין הולכים אחר הרוב משום שיש חזקת ממון "והקשה הפנ, מחזקתו

  .  למוצא אין בו זכותאבל כאן אין מוחזק שהרי, דאלימא מרוב
י השבת השטר מוציאים "והרי ע, למה לא נחשב שיש מוחזק,  אינו מובןלכאורהו

וכן מבואר בחולין ,  ומשמע שדנים למי שייך השטר ובו אין מוחזק,ממון מהמוחזק
פ "פ סימנים אבל משיבים שטר ע"פ שאין מוציאין ממון ע"שאע' ו בתוס"צ

י " שהביא את דברי הפנש"חידושי רמ' ועי, הוצאהנחשב שאין זה כיון סימנים 
, כ דבריו דחויים במה שהוא דן על השטר שאין בו אחד מוחזק"אך במח'וכתב 

אולם סברתו לא מוזר למעיין , ובאמת צריך לדון על מה שיוציא בזה מהלוה
  .'ודוק', ה פלניא דהאי סימנא כו"בתוספות מסכת חולין ד

  
כ איך מוכיח משטרי "יש להבין א. החמירוא "מ בא"ל דמ"וי איסורא ה"ד' וסת

דאיסור יבמה לשוק הוי מוכח מזה א כתב ש" ורע,פורת יוסף' ועי, חליצה ומיאונים
כ כיון "כ' ממיאון לכאורה ליכא ראישהרי , פחות משניםואין בכלל דבר שבערוה 

י וחידושי "פנ' ח ועי"סק' ח' סיב "ל ח"כ ביה"וכ, דלא הוי אלא קדושין דרבנן
  .ש"רמ

 
פ "אעו. פ שרובם מתים"אע' א החמירו כו"מ בא"ל דמ"וי איסורא ה"ד' תוס

מ גם אין לנו ראיה שממון חמור יותר "שעדיין לא מצינו שאיסור חמור מממון מ
 .א"א להוכיח מממון לאיסור א"א חמור יותר מממון וא"ושוב יתכן שאיסור א

  
י " משמע מרש.כ היו וכרוכין היו"וזה צריך שיאמר כוה שטרי "י ד"רש

ל שדוקא כשיש שני סימנים צריך "וכתב מהרש. מנין וכרוכין, שצריך שני סימנים
כ די " שיף שאם"מהרוהקשה . שיאמר את שניהם אבל לעולם סגי בסימן אחד

 אינו יודע ש כתב שאם אינם כרוכין אין המנין מועיל כי"והרא, בשנים כרוכין
ח שם "וקצוה, שהאריך בזהא "לק "ה ס"ך ס"ש' ועי. אשיישנפלו יחד וממילא מת

ו "בחולין צ' ל פי תוס ותירץ ע,מ יאוש בחוב"ש שהרי ל"י הקשה על הרא"סק
 יאמר סימנים אפילוו ,שוב אין לו במה לגבות את החוב, אש מהשטרישכיון שהתי

 ורק אם מביא סימנים לזכות ,י סימנים"אין מוציאין ממון עלא יועיל לו שהרי 
 וכיון שבא השטר לידו שוב יכול גם ,זה אינו מוציא ממוןבשטר מועיל כיון שב
 .להוציא ממון על ידו

  
 מאי שנאש "הרא'  הקשה תוס.מצאו בחפיסה או בדלוסקמא הרי זה יחזיר

וממילא לא יועיל [ח דאמרינן כיון דנפל איתרע וחיישינן לפרעון "ממצא שט
ל הוא פרוע ולכן אב, הסימן שהרי יתכן שנפל מהמלוה ולכן הוא יודע את הסימן
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שכיון שמונחים בדלוסקמא או כרוכין הדבר מוכיח , ותירץ. ]לא נזהר לשומרו
ששם יש להסתפק אם נפל מהלוה אבל הכא מחזיר , ועוד. שהיה מתכוון לשומרם

אבל , ט"ה סק"ס' ח בסי"כ קצוה"וכ. למי שנותן סימן של חפיסה או דלוסקמא
' ועי, ל מהמלוה חיישינן לפרעוןכתב שמסתימת הפוסקים משמע שגם בידוע שנפ

 .א"ז סוף הלכות גזו" שם ואבהאמ"הנתי
. מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו יהא מונח עד שיבא אליהו

י שמיירי בשומר שאינו יודע מי הפקיד אצלו אם הלוה או המלוה או "ופירש
לא ד' ו שהרי גבי מנה שלישי כתבו תוס"ה סק"ס' והקשה הנתיבות בסי. שניהם
להיות אמת  יחלוקו כיון שאין החלוקה יכולה להיות אמת וכאן שיכולה אמרינן

ד וכיון "א שספק השומר כספק הבע"פ הרשב"ע' ותי. למה לא נאמר יחלוקו
שאם הלוה הפקיד אין כלל [אבי עזרי ' ועי. י לגבות בו"מספק א ליה דמספקא
  ].א להוציא"א ראיה של שטרך בידי כמו כשזה בידו וממילא בספק ראיה

 
 ,ל דמיירי הכא שנותן בדלוסקמא עצמה סימן שאינו מובהק"י מצא ה"ד' תוס

 דהכי ,ולא חיישינן לשאלה לשמא השאיל לאחר ואותו הניח בו שטרות
 ,תקון רבנן דלא חיישינן כמו שתקנו להחזיר אבידה בסימן שאינו מובהק

הרי בסתם אבידה ,  משםראיהמה ה, ויש להבין. אפילו סימנין לאו דאורייתא
שהנדון רק לגבי [י "ה סק"ח ס"קצוה' ועי. אינו מוציא ממוחזק וכאן מוציא מהלוה

  ].השטר ובו אין מוחזק ואחר שזכה בשטר ממילא מוציא את הממון

  
 קא סלקא דעתך אם אמר מלוה לא .יתקיים בחותמיוה יתקיים "י ד"רש

ל פי חותמיו ע, שהרי לא מסרתי לידך יתקיים בחותמיו, ותדע, נפרעתי
אבל כל כמה דלא , אם החותמיו מעידין שחתמוהו אין המלוה נאמן, יתקיים

יש להבין , ומלוה הא אמר פסול הוא, דמאן מפיק ליה מלוה, מקיים מהימן
י משמע שהמלוה מוציאו וטוען שהוא "ומרש ,היכן נמצא סמפון זה ומי הוציאו

כ למה הוציאו "איש להבין ו ,ד שטוען שהוא מזויף ולכן בעינן קיום"וס, פסול
ואולי נמצא השטר בין שטרותיו באופן שלא היה לו  , היה לו להטמינוכלל בפנינו

 ויתכן שטוען ,לזייף שובר למלוה מה לו הקשה ם שיף"מהרו ,אפשרות להטמינו
' ועי ,אבד ממנו יוכל לטעון שהוא מזויףזויפות שאם יהכין שובר עם חתימות מש
  .א"ח דרע"כו

 ואם לאו, דשיילינן להו אם ראו הפרעוןי " יתקיים מחותמיו פרש'מותירוץ הג
משמע שלמסקנא אינו , נאמן המלוה לומר שלא נכתב אלא להיות מוכן לכשיפרע

נראה דמשמע ליה שהוא ביד 'כתבו ' ותוס, שהכינו לאם יפרעטוען מזויף אלא 
 ,'ן ביטול דביד הלוה קרי ליה שובר ולשון סמפון לשו,המלוה מדקרי ליה סמפון

ואולי אין כוונתם שיש הבדל בלשון , יש להבין מה בין לשון ביטול ללשון שובר
וה לנמצא ביד המלוה נקטו כאן שובר וכאן לאלא כדי להבדיל בין נמצא ביד ה

  .סימפון
מיירי שהלוה יש להבין דילמא , י קיום"ועוד דביד הלוה פשיטא דכשר ע
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רכד

ואולי גם זה , ם לא יוציא המלוה מספק אבל בלא קיו,ל שצריך קיום"קמהוציאו ו
ואי בשיוצא מתחת ידי לוה 'ד "בשם הראב] א"בדף כ[מ "שיט' עיאמנם ו, פשיטא

תא שמע סמפון שיש עליו . פשיטא דבעי קיום אלא לאו בשיוצא מתחת ידי מלוה

עדים כשר ואי ביוצא מידי לוה פשיטא דבעינן עדים אלא לאו ביוצא מידי מלוה 
  .שמועינן דלא אמרינן ספרא איתרמי ליה וכתבולגופיה אתא לא
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רכה

  א" עא"דף כ
, כדאמר בגמרא, מצא פירות מפוזרין נתייאשו הבעלים מהןה מצא "י ד"רש

יש להבין הרי מבואר בגמרא דמיירי במכנשתא דבי דרי דאבידה מדעת היא ולא 
יצחק לאו לאוקמה ' ויש לפרש דר'ן שכתב "בחדושי הרמב' אמנם עי, מטעם יאוש

ק במכנשתא דבי דרי קב "אלא ה, במכנשתא דבי דרי בלחוד הוא דאתא' מתניל
אבל משנתינו מילתא פסיקא , נן ודינא אתא לאשמועי,בארבע אמות הרי אלו שלו

  .'קתני לכל דבר שאינו דרך הנחה
  
 משמע שיש דין לכאורה ,נתייאשו הבעלים מהן והפקר הןה מצא "י ד"רש

פ שפירות מפוזרין מוקמינן בגמרא "ואע ,ו בעליה שהתיאשאבידההפקר על 
י "מ הרי כתב רש"מ, במכנשתא דבי דרי שאינו כלל אבידה אלא הפקר מדעת

הואיל ואין להם סימן ניכר איאושי מיאש ' ותגבי מעות מפוזרגם בהמשך דבריו 
  .'והוו להו הפקר וזהו טעם כולם

אין החפץ ג שביאוש "ב סק"ב והנתיבות ברס"ו סק"ת' ח בסי"אמנם דעת קצוה
וכתב  [ וזוכה בו המוצאואלא שמותר לקחת אותו, יוצא מרשותו ועדיין הוא שלו

כ "כ התרוה"וכ, ] לפניךשלךח שלכן יכול לומר הגזלן אחר יאוש הרי "קצוה
מ אינו יכול לחזור בו " עדיין שלו משהאבדהפ " וכתב שם שאע,]'ב ה"רס[

  . מהיאוש
' ועי. [ל יאושו ואינו צריך לקניןוהנתיבות שם כתב שמיד שראה את האבדה בט

אבל אם מצא את , ר שדן שגם אם לא יכול לחזור מהיאוש"בשיעורי הגרש
 ].כיון שפקע שם אבידה ממנה ממילא פקע היאוש, אבידתו
פ "ואע,  מרשותו לגמרי כהפקרמוציאנוקט שיאוש ] א"ח סק"ק י"בב[א "והחזו

 דין קר מכחו אלא כך הואכאן אין ההפ, שאינו יכול להפקיר דבר שנאבד ממנו
 שאמנם היאוש לא ]ח"ל' סיק "ב[ש "גרשחדושי ה' ועי. התורה שיהא הפקר

ובזה , מוציאו מרשותו אבל עצם ההיתר לכל אחד לקחת עושה את זה להפקר
 .מחלק בין יאוש דגזילה לאבידה

ל שזה "אבל לדעת הנתיבות א, א מבואר שיאוש הוא הפקעת התורה"והנה בחזו
אמנם , רשות הבאה מצד הבעלים ולכן יכול לחזור בו מהיאושכמו נתינת 

 שזה דין התורה אלא שלא לכאורהכ ששוב אינו יכול לחזור בו משמע "לתרוה
  .נאמר בדין הזה הפקעת בעלותו אלא רק רשות לקחת

  
' ספיקא דאו, ש שכיון דלא איפשיטא"ופסק הרא. תיקו' בעי רבי ירמיה כו
, ם כתב לא יטול ואם נטל אינו חייב להכריז"רמבאבל ה, לחומרא וחייב להכריז

  .עילהם לשיטתו שתפיסה אחרי שנולד הספק מו"ס שהרמב"ר' א בסי"וכתב הגר
 מלשון אמנם, מ"ס ל"הנשר תפיסה אחל ש"ס לשיטתו שש"הראלכאורה גם ו

אמנם זה . שהרי יש עליו מצות השבה, איסורספק ש משמע שהוא משום "הרא
אי אזלינן , ם במצוות ממוניות כמתנות עניים וכדומהתלוי במחלוקת הראשוני

  .א שם"והובא בביאור הגר' רים דף זן בנד"ר'  עי,לקולא או לחומרא
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רכו

וחייב להכריז יש להבין מה שייך ' ש דהוי ספיקא דאו"ובעיקר מה שכתב הרא
 הואז כלל אבידה אלא מיירי במכנשתא דבי דרי וידוע מי "והרי אי, הכרזה כאן

 וכיון שהבעלים היה , שיש ספק אם הפקיר מדעת או לא הפקירהבעלים אלא
ככל ספק ממון ומה ענין ה " והמע,מוחזק וספק אם הפקיר הרי הפירות בחזקתו

ויתכן שכאן הספק האם הבעלים הפקיר מדעת או ששכח את , לכאן' ספיקא דאו
אם הפירות והוי ככל אבידה שיש מצוה להשיבה לבעלים בין אם הוא ידוע לו בין 

ש כאן כיון שהדבר אבוד ממנו וכבר נחשב "ה יתכן של"אבל המע ,אינו ידוע לו
  .ר שהאריך בזה"ר בשיעורי הגרש"שו, כמו שיצא קצת מרשותו

 אמאי חייב הרי הבעלים יודע שנפלו ,ש שחייב להכריז"ש הרא"עוד יש להבין במ
למה פ שמספק לא יטלם לעצמו אבל "לו שם פירות וספק הפקירם ספק לא ואע

וכן ', אינן שלו'ש לא כתב אלא "ואמנם בקצור פסקי הרא, חייב להכריז עליהם
אמות או קב ' אמות או קביים בח' וחצי קב חטים מפוזר בב'ס כתב "ר' בטור סי

 ולא , או לאמיבעיא אי שרי ליטלןאמות ' שומשמין או קב תמרים או רמונים בד
  .'איפשיטא ואסירי

 
כות איידי דיקירי אינון לא הוה שיפלו שלא ל דכרי"וי כריכות ה"ד' תוס

ש "לקמן שגם ככרות הוו יקירי ובכל זאת לפי מ' בגממבואר שהרי , וקשה. מדעת
 שכריכות יקירי מאד ולא יתכן שיפלו ם"מהר' ועי. מיירי בהו דרך נפילה' תוס

 וככרות יקירי קצת ולכן ירגיש לאחר זמן מועט ואז יתיאש כי ,בלא שירגיש מיד

 .ם שיף"מהרכ "וכ, ע היכן נפלולא יד
, ג קרקע"ש כתב שבכל אינך מיירי דרך נפילה כיון שאין דרך להניחם ע"והרא

  אלא שעדיין הוקשה לו,ש נפילה"שבכריכות ל' מפרש כתוסהוא ומשמע שגם 
  .ז אומר שאין דרך להניחם"וע, למה לא נפרש גם ככרות בדרך הנחה

  
 ,ר דמיירי דרך הינוח היאך לוקחם"הואם תאמר כריכות בר  כריכותה" ד'תוס

יש להבין הרי , הא אמרינן לקמן ספק הינוח לא יטול וכל שכן ודאי הינוח
ולכאורה בזה לא נאמר דין , ר מינשתפי ואינן במקום שהניחם"כבר הקדימו שברה

ר בספר מאורות נתן "שו, ]ולא משמע שזה כוונתם בתירוץ [,א יטוללספק הינוח 
 .ז"ג שהקשה כעי"ן דף כלקמ] נ בורגיל"לר[
 
ר "י אמאי צריך להכריז הא מתיאש שסבור ברה"וברה כריכות ה"ד' תוס
גם לדעת רבא  ,ז רק ביאוש מדעת אבל ביאוש שלא מדעת"א שכ"וכתב רע. נפיל

אין אומרין שאם היה יודע שנפל היה מתיאש מספק שמא נפל מ " מ,דהוי יאוש
, כ לא היה מתיאש"ם היה יודע הכל גוא ,שנפלשהרי כעת אינו יודע כלל , ר"ברה

  . נ אין כאן יאוש דאין דנים ידיעה לחצאין"ממילא ממ
אם   לדעת רבא גם יאושא מדעת הויכ אמאי יאוש של"שא,  אינו מובןלכאורהו

שאם היה יודע גם בזה נאמר , י מי שיודע מי הוא הבעלים"לבסוף ע נמצאה
אם מצד שזה ידיעה של ו,  לא היה מתיאשי אותו אחד"עשתימצא האבידה 
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רכז

וכדלקמן ,  וראה את האבידהעדיין יקשה ממקום שהמוצא כבר נמצא כאן, העתיד
 אבל לא ,ויתכן שאין דנים ידיעה לחצאין אלא מצד האבידה עצמה, ו"דף כ

ח "שנ' סי[ך "ש' עיאמנם , בדברים צדדיים כגון אם יש מי שיכול למצוא אותה
 כיון מ לא הוי יאוש" שיאוש שלאבייו שאמנם זה טעמו של  שמשמע ממנ]א"סק

  .שאם היה יודע שתימצא לא היה מתיאש
 

  ב" עא"דף כ
ן במלחמות כתב משום שהמוצא נחשב כשומר וידו "הרמב. לידיהבאיסורא אתא 
נוקטים האחרונים שחיוב ' דעת תוסבו. ויאוש ברשותו לא מהני, כיד הבעלים

, י"וקה, ב"שס' ח בסי"הקצו' ועי. [השבה שחל עליו מונע ממנו מלזכות בו
 ].ר"ושיעורי הגרש

 
משמע שהוא היתר מחודש . יהבזוטו של ים ובשלוליתו של נהר רחמנא שרי
 ולכן מהני גם ,ולא משום יאושמשום שאינה אבודה רק ממנו אלא מכל אדם 

ומבואר בנתיבות שבזה יוצא לגמרי מרשותו , א מדעתיאוש שלפ שזה "לאביי אע
כ כתב שגם בזה נחשב עדיין שלו עד שיזכה בזה "ם תרוהאמנ. ונעשה הפקר גמור

 .אחר
ז הביאו מירושלמי "כדף לקמן ' וכן בתוס, ם כתב שמותר משום יאוש"והרמב

לא ש מכל יאוש ד"כ מ" איש להביןו.  לכל התורה כולהשמשם ילפינן דין יאוש

  .שלא מדעת מהני
 ממנו במקום פלוני שבדבר שאין בו סימן אם היה יודע שנאבד, ולכאורה יש לחלק
 אבל בזוטו , וכן אם היה יודע שנמצא שם מי שמכיר אותו,הרי לא היה מתיאש

  .של ים גם אם היה עומד שם היה מתיאש
שבמקום שהדבר ברור , א גבי מרי בר איסק"הריטבש "מד שתירץ על פי "נח' ועי

  .גם אביי מודה, לגמרי שתהיה כך דעתו כשידע
איך באמת מותר , ם אבידה אינו ברור שמתיאשאם בסת,  אינו מובןלכאורהו

ודילמא לא ,  אפילו שאינו יודע שהתיאשלקחת כשיודע שהמאבד ידע שאבד ממנו
  .י"וקה' ח' ר סי"שיעורי הגרש' עיו, התיאש

  
בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר אף על גב דאית ביה סימן רחמנא שרייה  

ה ששטפה נהר שהיא מותרת מנין לאבידומבואר לקמן , כדבעינן למימר לקמן
אשר תאבד ממנו ומצאתה מי שאבודה הימנו ומצויה אצל כל אדם יצאתה זו ', וכו

תינח שמבואר בזה שאין ויש להבין ', שאבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם
  . ואין בזה משום גזלליטלה לעצמו אבל מנין לנו שיש היתר ,חיוב השבת אבידה

 ולא רק שאינו ,מותרתמ אבידתו " גזל גוי אסור מד"שגם למז "כעיאמנם מצינו 
מנין לאבידת הכנעני שהיא מותרת ' ג"וכדאמרינן לקמן דף קי ,חייב בהשבה

שנאמר לכל אבדת אחיך לאחיך אתה מחזיר ואי אתה מחזיר לכנעני ואימא הני 
מילי היכא דלא אתי לידיה דלא מחייב לאהדורי בתרה אבל היכא דאתי לידיה 
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כ גם כאן נאמר "וא',  אמר רבינא ומצאתה דאתאי לידיה משמע,אימא ליהדרה
  .כ כשאבודה מכל אדם אינו חייב להשיבה" ואעפ,ומצאתה דאתא לידיה משמע

  
 ואף על גב ,בדבר שיש בו סימן כולי עלמא לא פליגי דלא הוי יאוש

דלכי ידע דנפל מיניה לא מיאש  ',וכודשמעיניה דמיאש לסוף לא הוי יאוש 
יש להבין כיון , סימנא אית לי בגויה יהבנא סימנא ושקילנא ליהמימר אמר 

 הרי איגלאי מילתא למפרע שאם בשעת האבידה ,התייאששאבד ממנו שכששמע 
ל שלא דנים כל "והיה א,  ואמאי לרבא לא הוי יאוש,היה יודע גם היה מתיאש

פץ אדם לגופו אלא באופן כללי אם סתם אדם היה מתייאש כשנודע לו שאבד לו ח
  .שיש בו סימן

ואף על גב דהשתא מיאש אקראי בעלמא הוא 'כתבו לכי  ה" ד'תוסאמנם 
 שכך היתה דעתו היינו אומריםמשמע שאם אמנם ', ומתחילה לא היה עומד ליאש

הוא משום שאמרינן גם לרבא  ומה שאינו יאוש , הוי יאוש,גם בשעת האבידה
, פ שיש בזה סימן"אעכ קרה שהתייאש "שמתחילה לא היה עומד לכך ורק אח

ל "כ שהוא מאלה שניח"ולכן לקמן גבי כלך אצל יפות אמרינן שאם התברר אח
שכיון שזה מצוה אמרינן שכך גם דעתו ' ש תוס" וכמ,ביפות מהני גם למפרע

  .מעיקרא היתה אם היה יודע
 ואף ,בדבר שיש בו סימן כולי עלמא לא פליגי דלא הוי יאוש'והנה לשון הגמרא 

עיניה דמיאש לסוף לא הוי יאוש דכי אתא לידיה באיסורא הוא דאתא על גב דשמ

שלא רק בשעה שנפל לכאורה משמע  ,'דלכי ידע דנפל מיניה לא מיאש ,לידיה
 אלא גם בשעה שנודע לו שנפל אמרינן ,]כי לא ידע שנפל[ממנו לא התייאש 

כ "ורק לאחר זמן התייאש ולכן כבר לא יועיל מה שהתייאש אח ,שלא התייאש
לכאורה שוב לדעת רבא  , אבל אם מיד שנודע לו התייאש,דבאיסורא אתא לידיה

דאיגלאי מילתא למפרע שהיה פ שיש בו סימן "אעמותר למוצא ליטלו לעצמו 
   .עומד ליאוש

משמע שבשעת הנפילה לא  ,דלכי נפל מיניה לא מיאששגרסו ' אמנם כנראה מתוס
ולכן שנפל ממנו ילה כלל לא ידע וזה לכאורה אינו מובן הרי בשעת הנפ, התיאש

כששמע שנפל מיד פ שלבסוף היינו " ואע,פירשו שהכוונה שלא היה עומד ליאוש
ואולי גם לגירסא שלפנינו זו הכונה דלכי ידע דנפל ,  אקראי בעלמא הוא,התייאש

  . כלומר שלא היה עומד ליאוש לכשידע,מיניה לא מיאש
 

  בענין יאוש שלא מדעת 
ח "דעת הקצה,  לאחר יאוש נחלקו האחרונים בגדר ההיתרבמה שמציאה מותרת

כ שאינה יוצאת לגמרי מרשות הבעלים אלא רק יש היתר "והנתיבות ותרוה
ודלא [והוסיף הנתיבות שאם פקע היאוש ממילא חזרה לרשותו , ליטלה
 ].כ"כתרוה
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ק שאינו "בב' ש תוס"ומ, א שיאוש יוצא מרשותו לגמרי כהפקר"החזדעת אמנם 
 ויאוש הוא דין התורה ,י הבעלים ומרצונו"וונתם משום שהפקר נעשה עכהפקר כ

 .כ"ובע
א שיאוש אין גדרו הסכמה או ניחותא אלא דין תורה להפקיע "מבואר דעת החזו

ח והנתיבות יש לדון שגדר יאוש הוא הסכמה "אבל לדעת קצה, את בעלותו
לקחת רה  שלא אסרה התווהביאור בזה, וניחותא לכל מי שחפץ שיכול לקחת

 .אלא נגד רצונו אבל במקום שמסכים שיקחו אין בזה איסור גזלחפץ של חבירו 
ל שהיא אם סגי במה שאין הבעלים מתנגד "ז א"וביאור מחלוקת אביי ורבא לפי

,  הרי אין הסכמה כיון שאינו יודעא מדעתשלאוש  דבי,או שצריך הסכמה בפועל
 .ו שכשידע יתרצהא לומר שנוטל נגד רצונו שהרי ודאי לנ"מ א"ומ

 לכאורה בזה הביאור ,י התורה" הפקעת בעלותו עשיאוש הואא "חזודעת האבל ל
 אפילושנחלקו אביי ורבא אם התורה הפקיעה את בעלותו כשמתייאש בפועל או 

כיון שהאבידה היא במצב כזה שמיד שידע ודאי שיתייאש סגי , אם אינו יודע כלל
 .בזה כדי שתפקע בעלותו

תרומה גם מלענין יאוש שלא מדעת סוגיא הגמרא מביאה ראיה הוהנה בהמשך 
' ועי , אינו מובן מה ענין יאוש אצל תרומה והכשר מיםלכאורהו, הכשר מיםמו

 .ר"ושיעורי הגרש' ק ה"ז ס"י' ש סי"קוב
 לולי דיני ממונות ואיסור גזל שנאמרו בתורה מסתבר ,ואפשר לבאר את הענין כך

 וכן  והיה אפשר לקחת חפציו של חבירו,כללשלא היה גם דין בעלות ממון 

וגם , י הכשר מים" וליתן עליהם שם אוכל ע,הם תרומהמלהקדישם ולהפריש 
אחר שנאמר איסור גזל לא התמעט מזה אלא שאינו יכול לקחת נגד רצונו אבל 

ה שיכול להפריש תרומה בהסכמתו "הסברה הגמרא שו, בהסכמתו יכול לקחת
כ כמו שבעיקר הלקיחה נחלקו אביי ורבא אם " וא,]בלא פרשת שליחות כלל[

 .כ"כך לענין תרומה ג, סגי באי התנגדות או בעינן הסכמה
דבתרומה לא סגי בהסכמה אלא צריך ילפינן אתם גם אתם שמ'  הגמודוחה
ז גם בפירות של הפקר לא יוכל "ולפי,  וזה מהני רק בבעלים או בשלוחו,בעלות
אי מהני הפרשה בפירות של הפקר  ליה אואמנם בירושלמי דמיבעי. להפריש

בתורת זרעים שביאר שמזה שצריך ' ועי, מסיק דאתם גם אתם אמר רחמנא
 . ולכן גם בהפקר לא יועיל,שליחות ולא סגי בהסכמה מוכח שצריך להיות בעלים

ד סבר שצריך הסכמת הבעלים להכשר כמו על "שבס, וכן בהכשר מים יש לדון
,  והרי כאן בא ליתן שם אוכל על פירותיו,ל ממונוכל שאר דינים שבאים לתת ע

 .וזה תלוי במחלוקת אביי ורבא האם צריך הסכמה או סגי באי התנגדות
י הבעלים או "שלא הבעלות שלו מעכבת אלא צריך שיהיה נתינה ע' ודחיית הגמ

 , אבל בלא ידיעתו אין דין הכשר מים,בידיעתו והסכמתו שזה נחשב כמו כי יתן
 .ויתכן שזה כונתו' י מפוניבז"רי הגריבשיעו' ועי

מובן , י יאוש"כ יוצאים מרשותם ע"ואעפממון עניים כ יםובמתנות עניים אם נחשב
 לעני ולגר אבל אם זה הלכה שאין דין , דאבידהליאוש שלא מדעת' דמיון הגמ

' ב סי"ש ח"קוב' ועי ,ם"וכמו שמשמע מהרמבתעזוב אלא כשיש עניים המבקשים 
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לעני ולגר תעזוב אותם ולא לעורבים ולא 'ד "דף קלבחולין '  הגמפ"הוא עז ש"י
ד שעניים של עיר אחרת לא מתייאשים " אינו מובן למאי דסלכאורה, 'לעטלפים

ס אחר שיבואו וישמעו שהלכו הנמושות הרי יחזרו מיד "סו, ויבואו לפה לחפש
בל למה ואמנם אין כאן הסכמה מפורשת א, כ נחשב מעכשיו שאין כאן עניים"וא

  . אינו שלהםכיון שצריך הסכמה 
ויתכן שכמו שלענין אבידה נחלקו אביי ורבא אם צריך יאוש בפירוש או סגי במה 

אין היתר לכל אדם אלא ע ש"שאם היה יודע היה מתיאש כך לענין דין מת
 ואמנם אחר שהלכו הנמושות כל העניים שבסביבה ,כשפוסקים העניים לבקש

 אבל יש עניים ,] מעיקרא לא היו בכלל המבקשיםוהקטנים [,פוסקים מלבקש
 ,רחוקים במקצת ששייך שיבואו לכאן והם אינם יודעים שכבר הלכו הנמושות

פ שכשיבואו ויראו שהלכו "ואע ,וכיון ששייך שיבואו הרי עדיין יש דורשים
 תלי בשאלה של ולכןהנמושות יחזרו מיד למקומם אבל הרי עדיין אינם יודעים 

ומסיק שאותם עניים מעיקרא אינם בכלל המבקשים כיון , עתיאוש שלא מד
 ' ועי,ט"ה פי"י ש"וכמדומה שזו כוונת השער[, סוברים שהקרובים ילקטו הכלש
 .] בכח או בפועלניחותאאם צריך שהנידון ש "קוב

*** 
 
ל דברייתא אלימא ליה לאקשויי דמשמע דבכל ענין הרי "ויש " תה"ד' תוס

אש כי ימ אם עתיד להתי"מאי נפ, ויש להבין.  סימןאלו שלו אף על גב דאיכא

שנאבד  ס כעת לא ידע"סו,  כברייתאאו כי רבים מצויים ,כבמשנהאין סימן 
ויש לבאר שבדבר שאין בו סימן ודאי יתיאש כשידע שהרי אין , וכשידע יתייאש

אבל ביש סימן אלא שרבים מצויים שם הרי יתכן שיספיק למצוא לפניהם , לו סימן
כ "ואעפ, או שישיבו לו לפנים משורת הדין כיון שיש לו סימן,  שעודנו שםכיון

ומשני שעשוי למשמש בכיסו וודאי נודע , אמרינן דהוי יאוש וקשיא טובא לאביי
  .פ שיש לו סימן ועודנו שם"לו וודאי התיאש אע

ם דספק יאוש שלא "מ בדעת הרמב"ש הכ"י מ" שכתב לבאר עפא"רער ב"שו
ק בו לעצמו והטעם כיון דלא יתברר לעולם מי המה הבעלים מותר להחזימדעת 

ז מובן שאלימא ליה לאקשויי מהברייתא ששם יש סימן "ולפי, 'כיון דאין בו סי
  .ויכול להתברר

 
משמע . איכא עניים בדוכתא אחריתא דלא מיאשי נהי דעניים דהכא מיאשי

 ממתנות א"ם פ"וברמב, שנחשב ממון עניים וצריך שיהא יאוש שלהם בפועל
נאמר במתנות עניים לעני ולגר תעזוב אותם כל זמן שהעניים 'כתב י "עניים ה

, פסקו העניים לבקש ולחזר עליהם הרי הנשאר מהן מותר לכל אדם, תובעין אותן
ואינו חייב ליתן להן דמיהן שלא נאמר בהן ונתן , שאין גופו קדוש כתרומות
 ,אותן לחיה ולעופות אלא לענייםואינו מצווה לעזוב , לעניים אלא תעזוב אותם

משמע שההיתר משום שאין כלל מצות מצוות עזיבה כשאין  ',והרי אין עניים
לוי זרע בכישר 'ד " דף קלבחולין' ז שכך משמע בגמ"י' ב סי"ש ח"קוב' ועי, עניים
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ולא הוו עניים למשקל לקט אתא לקמיה דרב ששת אמר ליה לעני ולגר תעזוב 
אם אמנם ג כתב ש"י' א סי"ודבר אברהם ח, ' לעטלפיםאותם ולא לעורבים ולא

 אבל אם יש עניים חייב להשאיר ונעשה ממון ,אין עניים כלל אין מצות עזיבה
כשהיו ם משמע שגם "ולכאורה לשון הרמב, י יאוש"עניים שאינו פוקע אלא ע

 ויש להבין ,עניים אלא שפסקו מלבקש ההיתר משום ששוב אין מצוות עזיבה
  .ות הגמרא כאן דמדין יאוש אתינן עלהשהרי משמע

לשון יאוש אינו ו, ם"ע ממון עניים וכמבואר ברמב"אין המתויש לבאר שלעולם 
 והסיח דעתו  בומתפרש דוקא על ממון שלו שנאבד אלא על כל דבר שאין לו ענין

ע אלא כל זמן שיש "וזה גופא נידון הגמרא כיון שאין מצוה לעזוב את המתנ, ממנו
ולכן השאלה שאמנם העניים של כאן  ,ם"ש הרמב"וכמקוש של עניים ובידרישה 

 ,שוב אינם דורשין אבל עניים שבמקום אחר אינם יודעים ושמא יבואו לדרוש
 אבל עניים שבמדינת הים ,והכוונה לעניים שבסביבה ששייך שיבואו לכאן[

מעיקרא הסיחו שבמקום אחר עניים ד ומשני ,]פשיטא שאינם בכלל הדורשים
 ,מ"וממילא גם מקטנים ויונקי שדים מעיקרא לק, תם ואינם בכלל המבקשיםדע

 מה א" וניחא קושית הרע,שהרי מלכתחילה אין הם בכלל המבקשים והדורשים
ע והם " במתתמהני שהתיאשו העניים שכאן הרי יש עניים קטנים שגם להם יש זכו

 .ט"ה פי"י ש"וכמדומה שזו כוונת השער, אינם מתיאשים
 
ואפילו זכה בהן המוצא קודם שיתייבשו פטורות מן  ופטורות ה" ד'תוס

ק המפקיר כרמו והשכים בבקר ובצרו פטור מן '' כדאמרינן בב,המעשר
 וגבי הקדש אינו כן שאם הקדיש קודם גמר מלאכה ונפדה קודם ,המעשר

 שהפקר הוא ,יש לבאר החילוק בין הפקר להקדש, גמר מלאכה חייב במעשר
 וכיון שפקע ממנו ,מה שיש בו רשות ללוי אינו חייב במעשרפטור מצד החפצא ש
כ הקדש שאינו פטור בחפצא אלא שאין חיוב מעשר " משא,החיוב שוב אינו חוזר

 אלא שאם , וכיון שפדהו חל עליו חיוב מעשר,אלא על ישראל ולא על הקדש
, אינו חייב במעשר כיון שאין כאן מירוח של ישראלנגמרה מלאכתו ביד הקדש 

ז דין פירות גוי כדין פירות הקדש שהרי הפטור של פירות גוי גם הוא מצד "פיול
ר מובא " שו.]אמנם אם יש קנין לגוי הרי חל פטור מעשר בפירות עצמם [,הגברא
  .ח מביכורים"ח פ"ז בחדושי הגר"כעי

  
 וכן תאנה הנוטה לדרך ,תא שמע קציעות בדרך ואפילו בצד שדה קציעות

 בזיתים ,תרות משום גזל ופטורות מן המעשר מו,ומצא תאנים תחתיה
,  בשלמא רישא לאביי לא קשיא אגב דחשיבי ממשמש בהו,ובחרובים אסור

או מהשדה ואם שמא התפזרו  ,יש להבין מהיכן באו הקציעות שהיו בשדה לדרך
וכי כל שעה יבוא לספור את , כ מה שייך ממשמש בהו"א, דרךובאו לעפו ברוח 

לדרך ח שמא באו הקציעות מהשדה "באר שלעולם לויש ל, הקציעות שבשדה
ז שפיר קאמר דכיון דחשיבי "וע ,אלא סתמא דמילתא נפלו מעוברי דרכים
אמאי פטורות יש להבין כ "אמנם א, ממשמש בהו וודאי הרגיש שנפלו ממנו
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 הרי סתמא דמילתא קציעות שנושאים עמהם עוברי דרכים כבר נגמרה ,ממעשר
  .]ם סתמא דמילתא שהם מעושרותואולי ג[, מלאכתן למעשר

פירוש בעל הקציעות כשנוטל מהן להביאן לביתו 'ס שכתב "ר' דרישה בסי' עיו
ויתכן שבעל השדה מביא לביתו אף כאלו שלא , 'ונפלו ממנו הרגיש בנפילתן מיד

  . ולכן פטורות מהמעשר,נגמרה מלאכתן
 
. סותאמעיקרא מיאש משום מאי,  הלכך כיון דידיע דנתראה עם"י ד"רש

 וסגי במה שאם היה יודע  שהרי לרבא לא צריך לומר כךם שיף"הקשה מהר
י שלמסקנא גם לאביי חזותו מוכיח "ל לרש"ד שס"נח' ועי, שנפלה היה מתיאש

ם "ולכן גם הרמב, ן במלחמות"ש הרמב"וכמ, עליו ובעינן לטעמא דנמאסת
  .שפוסק כאביי מביא האי טעמא דנמאסת

 
י שכוונתם שמה שהקשו "פנ' עי. רץ מה שהקשינודבזה מתו תאנה ה"ד' תוס
] 'הגמ[וכוונתם דבזה מתרץ [' זה גופא באמת תירוץ הגמ, למה לא תירץ כך' תוס

   ].כן' מה שהקשינו למה לא תי
 ואין דומין ,ף''אבל תאנה עם נפילתה נמסת כן גרסינן בערוך נמסת בלא אל

 אינה דומה  אי נמי גרסינן נמאסת ומחמת שמתלכלכת,לאותן שבאילן
ויש להבין , ולכן יקחוה עוברי דרכים ולא יתלו שנפלה מהאילן, לתאנה שבאילן

זו לומר שלכן הוא ' ל גם לגי"ולא ניח, למה צריכים לשנות פירוש נמאסת

, כ לא הוצרך לומר חזותו מוכיח עליו"ם שיף שא"א ומהר"מהרש' ועי ,מפקירה
דרכים יטלוהו כיון שיתלו שנפל ל שאינו מתיאש כיון שאינו חושש שעוברי "והול

כ "וע, ותאנה מותרת כיון שמפקירה, כמו שהאמת שכך צריך לתלותו ,מהאילן
מבואר שכשאינה ניכרת נוטלים  ,ז הטעם של תאנה אלא כיון שאינה ניכרת"שאי

כ דטעמא דזיתים וחרובים משום " ולכן ע,אותה העוברי דרכים ואין תולין באילן
 .ד"ז בנח"כעי' עי ו,דחזותן מוכיחה עליהם

 
 א" עב"דף כ

 הרי אלו )ונתנו בתוך שדה חבירו(תא שמע שטף נהר קוריו עציו ואבניו 
בעוד   וכן ליתיה'ונתנו בשדה חבירו'ג " משמע של'ומצאן אחר'י "פרש שלו

ולכאורה  ,י"א הביא כך בשם רש"אמנם הרשב, י" וכן ליתיה בכתהראשונים
הרי אלו שלו וסיים בינו של הבעלים בשטף נהר קוריו דהיהלשון חסר שפתח 

ומצאן שטף נהר קוריו של זה י "י של רש"בכתהלשון ו ,מוצאדהיינו של ה
  . היה בגירסתוכל זהמשמע ש, ' הרי אלו כואחר

   
דכל שטיפת נהר כקורות עצים 'י "פרש ,הרי אלו שלו מפני שנתיאשו הבעלים

טא ליה שנתיאשו ומה שפשי, 'דיש לה קול, הבעלים ידעו בה מיד, ואבנים
כ נקט קורות "ואעפ ,אינו יכול להצילכעת שסתמא דמילתא הבעלים מפני שסבר 

שאין להם דברים אחרים סתמא דהיינו  אבל ,שיש להם קול וידע באבידתם' וכו
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כיון שלא שמע שנאבדו הוי יאוש שלא מדעת שאינו א להציל "פ שא"אעקול 
  . כאביי וקשיא לרבאיאוש

כ הוי כזוטו של ים "א להציל א"סבר כעת שמיירי באופן שאויש להבין לפי מה ש
כ " משא,ויש לבאר שזוטו של ים הוא דבר שאבוד מכל אדם, שגם אביי מודה בו

א הנמצאים בהמשך הנהר יתכן שיכולים "כאן שרק הוא אינו יכול להציל אבל בנ
  .פ"ר' תוס' ועי, להציל בקלות

שאם היה רודף אחריהם אמר בסיפא ועדיין יש להבין אם אינו יכול להציל איך 
 ואמאי לא נעשה ,אם אינו יכול להצילאחריהם ומה מועיל רודף , חייב להחזיר

ויש לבאר שאמנם אינו יכול להציל אבל כיון שמגלה את , כצווח על ביתו שנפל
ע ראוי ליאוש כיון שאינו כזוטו של ים לא "פ שהדבר מצ"דעתו שאינו מתיאש אע

 שאם ,ט גבי דבר שאין בו סימן וידע שנאבד"רנ' כ בסי"רוה וכשיטת ת,הוי יאוש
  .אמר שאינו מתיאש לא הוי יאוש

, הא אם היתה אבידה אחרת'י "פרש , הא סתמא לא,טעמא דנתיאשו הבעלים
' והקשו תוס ,'קשיא לרבא, שאין לנו לומר שידעו הבעלים לא הויא של מוצאה

ויש להבין כיון שנקט קורות ', ידאפילו סתמא נמי מצי מייר, מנלן דהא סתמא לא'
שסתמא דמילתא שמע מהם הרי יש לדייק שבדברים אחרים שלא שמע לא הוי 

  . וקשיא לרבא ומאי קשיא להו,יאוש
ל דמסתמא "היא גופא קמשהוקשה להם דילמא בשם גליון מ "שיט' ועי

מ " מ,פ ששמעו ואמרו שאינם מתיאשים" ונקט קורות לאשמועינן שאע,מתיאשים

  .יאושל "הו
  

ודכוותה במציאה אחרת דבר שיש 'י "פרש ,הכא במאי עסקינן כשיכול להציל
ברישא ש "ז מ"ולפי, 'דיכול ליתן סימן וליטול מודינא בה דחייב להחזיר, בו סימן

כ הפירוש שבמה שהיו כאן ולא רדפו גילו בזה דעתם "מפני שנתיאשו הבעלים ע
ון שגם אם ישמעו מסתמא לא לא הוי יאוש כי אבל אם לא היו כאן ,שמתיאשים
   ,יתיאשו

 אי ,אי הכי אימא סיפא אם היו הבעלים מרדפין אחריהם חייב להחזיר
יתכן הרי שי "ופרש ,ביכולין להציל מאי אריא מרדפין אפילו אין מרדפין נמי

למה מקשה מהסיפא ולא ' והקשו תוס,  על כך שיוכלו להציל גם מחרשסומכים
ואם ממה שלא  ,ל שהתיאשו"לים להציל מנמהרישא גופא שאם מיירי ביכו

  .ז ראיה שהרי יתכן שסומכים על כך שמחר יצילו"רודפים אי
 מרדפין לא אייאוש אין ,הכא במאי עסקינן ביכולין להציל על ידי הדחק

אין , הלכך, ואם לא ימהר להציל לא יצילו'י "ופרש, מרדפין אייאושי מיאש
ולכאורה כעת מיירי גם הרישא ',  הצילודהא ידעו ולא, מרדפין אפקורי אפקרינהו

 ונקט קורות לא משום שיש להם קול אלא משום שסתמא דמילתא ,שהבעלים כאן
ש "או שסתמא דמילתא אין בהם סימן וכמ[ ,י הדחק"א להציל אלא ע"א

אבל דברים  ,ולכן אם אינו רודף הוי יאוש ואם רודף לא הוי יאוש ,]ל"המהרש
  .בהם אינו מתיאש וחייב להכריזו ,לעולםשיש בהם סימן יש להם הצלה 
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 הכי נמי מסתברא דאי סלקא דעתך ,תרגמה רבא אליבא דאביי דשויה שליח 

 והא אתם גם אתם אמר רחמנא ,דלא שוויה שליח מי הויא תרומתו תרומה
משמע שכך היא ,  מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם,לרבות שלוחכם

התורם 'ד מתרומות כתב " בפם"מנם הרמבא, מסקנת הגמרא דמיירי בשוייה שליח
שלא ברשות או שירד לתוך שדה חבירו וליקט פירות שלא ברשות כדי שיקחם 

אם בא בעל הבית ואמר לו כלך אצל יפות אם היו שם יפות ממה שתרם , ותרם
הגהות ' ועי, ולא הזכיר כלל שמינהו שליח', תרומתו תרומה שהרי אינו מקפיד

ברא והא סתו ,תרגמה רבא אליבא דאביי דשויה שליח'ם "א שגירסת הרמב"הגר
אתם גם אתם אמר רחמנא לרבות שלוחכם מה אתם לדעתכם אף שלוחכם 

שאם מינהו שליח לא בעינן לכלך אצל והיינו , ]י"ה באחד מכתה"וכ ['לדעתכם
מה אתם לדעתכם אף 'ז יש לגרוס "ולכאורה לפי[, הרי שלוחו כמותושיפות 

  ].'לדעתםשלוחכם 
  
דהלכה ,  כשידער איסקדאין לומר שהיה סומך שיתרצה מרי ב מה ה"ד' תוס

, א כתב שכיון שהיה ודאי לו שיתרצה"אמנם בחידושים המיוחסים לריטב. כאביי
 הוא זוטו של יםדטעמא דמבואר שסובר . הוי כזוטו של ים דהוי יאוש גם לאביי

ר "עורי הגרששי' ועי, יאושע במקום שהדבר ודאי גמור הוי " ולכ,משום יאוש
  .י"ובקה

 תרצהישמותר לאכול משל חברו אם ודאי אצלו ש, ח כתב"שנ' ך בסי"והש
כ אינו מייאש אלא משום שאינו יודע "ויאוש שלא מדעת שאני שגם אח', כשידע

דבמה ' לידימעיקרא באיסורא אתי ' כ אמרי" א,כ הוא מתייאש"היכן הוא ובע
 ,יודע שהוא אצלו לא מתייאש' ו הי ואל, אינו מתייאשא אי ביאוש הא השת,יקנה
 א דמסתמ,כ השתא נמי בהיתרא אתי לידיה" אהכ הכא כיון שידוע שיתרצ"משא

 ליאוש שלא הס שם מדמה תרומה וטומא" ואף על גב דבש,אינו מקפיד על זה
  .'ידיעה ממש בעינן' איכא התם דלענין תרומה וטומא' אחרינ' מדעת טעמ

 לא היה מתיאש משמע שמה שאינו יאוש ש אילו היה יודע שהוא אצלו"ממ[
שאמנם אם היה יודע שאבד היה מתיאש אבל מאידך גיסא אם היה לאביי משום 

 ,כך' א שלא פי"ב סק"ח ברס"קצוה' אמנם עי,  לא היה מתיאששביד חבירויודע 
וקצת מש ,  גם יש להבין מה ענין באיסורא ובהיתרא לכאן,א"קי' ט סי"עונג יו' ועי

יקר ענין של באיסורא אתא לידיה שזה סיבה שלא יועיל מ שמפרש את ע
  .]היאוש

 
  ך בענין יאוש שלא מדעת"שיטת הש

פרק אלו מציאות והגהת '  מדברי התוסל" וזא"סקח "שנ' סיך ב" השכתב
י והגהת מרדכי שם מבואר דאם אדם נותן לאכול לחברו מדבר שאינו "אשר

 דהלכה כאביי , לאכלופ שיודע שחברו יתרצה אסור"שלו אלא של חברו אע
 א ליה מעיקרא לא הוי ניחאג דהשתא ניח"מ לא הוי יאוש ואע"דיאוש ש
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 ויאוש שלא מדעת שאני שגם , הייתי אומר שמותרא ואי לאו דמסתפינ,ליה
 ,כ הוא מתייאש" ובע,כ אינו מייאש אלא משום שאינו יודע היכן הוא"אח
 א אי ביאוש הא השת דבמה יקנה,לידיה מעיקרא באיסורא אתי ינןכ אמר"א

כ הכא כיון " משא, יודע שהוא אצלו לא מתייאשה ואלו הי,אינו מתייאש
 אינו מקפיד אכ השתא נמי בהיתרא אתי לידיה דמסתמ" אהשידוע שיתרצ

מ הוא שאמנם אמרינן שסגי במה שאם היה יודע "משמע שהטעם של ישל, על זה
כאילו ידע מסתבר שאין אבל הרי כעת אינו יודע ואם נרצה לדונו , מתיאשהיה 

  .לא היה מתייאשידיעה לחצאין והרי היה יודע גם שנמצא אצל חבירו ושוב 
ויש להבין תינח במקום שבשעה שנאבד היה שם חבירו שבזה מסתבר שאם היה 

 אבל במקום שאין שם אדם הרי אם ,יודע שנאבד וחבירו שם לא היה מתייאש
יודע שעתיד חבירו לבא לשם לא ואמנם אם היה  ,היה יודע שאבד היה מתייאש

ת שנתחשב בעתידות ונאמר שאם דנים כאילו יודע את " אבל מה,היה מתייאש
ויתכן שכוונתו , לדון כאילו ידוע לו גם העתיד לבאהמציאות של עכשיו שיש 

 אלא היה הולך ,שאם היה יודע שנאבד היה יודע גם היכן הוא ולא היה מתייאש
  .ח בדבריו" הקצוהוכנראה שכן הבין, ליטלו משם

 אלא ,מ אין הכוונה שאם היה יודע היה מתייאש" שישלך"עוד יתכן שכוונת הש
ולכן אם היינו יודעים  ,שכיון שכאשר יוודע לו יתייאש לכן כבר מעכשיו הוי יאוש

גבי יתמי דלאו בני ' ש תוס"וכמ[, ע"שלעולם לא יוודע לו לא היה יאוש לכ
ובזה , ]לכי גדלי מייאשי השתא נמי הוי יאוש דלרבא ניחא כיון ד,מחילה נינהו

ך שכאן אמנם כשיוודע לו יתייאש אבל זה הוי יאוש בטעות שהרי כבר "אומר הש
  .נמצא אצל חבירו

ל גם אם "הרי שם ניח, מה מייתי מתרומות ומהכשר מים ך"השלפי , ויש להבין
ס שם מדמה תרומה וטומאה "ג דבש"ואעך שם "וכתב הש, היה יודע הכל

דלענין תרומה וטומאה , טעמא אחרינא איכא התם, אוש שלא מדעתלי
ויש להבין שזה אמר רק בתירוץ אבל בקושיא עדיין לא  [.ידיעה ממש בעינן

  ].כ מה מקשה מזה על אביי"שא, נחית לזה
***  

  
 ב" עב"דף כ

תא שמע עודהו הטל עליהן ושמח הרי זה בכי יותן נגבו אף על פי ששמח 
מאי לאו משום דלא אמרינן כיון דאיגלאי מילתא  טעמאאינן בכי יותן 

,  שאני התם דכתיב כי יתן עד שיתןליה מעיקרא נמי ניחא ,דהשתא ניחא ליה
ז משמע שמחלוקת אביי ורבא "ולפי ,י"ה במקצת כת"וככן הוא הנוסח שלפנינו 

ולא אם סגי במה שאם היה , מועיל גילוי דעת של עכשיו למעיקראאם לא היא 
ל מסתבר שגם קודם היה " אלא בזה גופא האם כיון שכעת ניח,סכיםיודע היה מ

ז " או שמה שכעת שמח אי,פ שלא היתה ניחותא בפירוש"אע ודי בזה ,ל"ניח
  .ראיה שגם בשעת נפילת הטל היה שמח

 הרי גבי אבידה מיירי באבידה שאין בה סימן ,ויש להבין איך כלל מדמה זה לזה
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כ אבידה "משא ,לא ידע וממילא לא התיאשא שעדיין לשודאי שיתיאש ממנה א
לעיל דאקראי ' ש תוס" וכמ,כ"אחאש יע אין מועיל מה שהתי"שיש בה סימן דלכ

  .בעלמא הוא
 מה מהני שאמר כעת כלך אצל יפות ,לעיל גבי תרומה' ז הקשו תוס"ואמנם כעי

דשאני הכא דכיון דחזינן ביה דניחא ליה ' ותירצו ,ל"דילמא מעיקרא לא הוה ניח
ש גבי הכשר "וזה לכאורה ל', שתא אמרינן נמי ניחא ליה מעיקרא משום מצוהה

  .מים
 וגם אם ,ואולי יש לחלק שאבידה שיש בה סימן סתמא דמילתא אין מתיאשים

אבל אבידה שאין בה סימן סתמא  ,התיאש לבסוף אמרינן דאקראי בעלמא הוא
אינם תורמים וגבי תרומה מיפות אמנם רוב האנשים  ,דמילתא מתיאשים ממנה

ל בסוף אמרינן שכך היתה דעתו מעיקרא משום "מיפות אבל מי שגילה דעתו שניח
ואם שמח בסוף אמרינן שהוא מאלה הדבר שקול וגבי הכשר מים , מצוה

  .ולרבא היה צריך להיות שיהיה די בזה כדי שיוכשרו הפירות ,השמחים
 דאיגלאי מילתא דלא אמרינן כיון'ז מתיישב עם לשון הגמרא "אמנם עדיין אי

והרי טעמא דאביי אינו משום דמעיקרא ', דהשתא ניחא ליה מעיקרא נמי ניחא ליה
אלא שהרי באבידה שאין בה סימן ודאי שאם היה יודע היה מתיאש  ,לא ניחא ליה

  .דלא סגי בלא ניחותא מפורשת
, ולא אמרינן כיון דהשתא ניחא מהני האי דעתא למעיקרא'י "והנה לשון רש

משמע שלא היה לפניו הנוסח שלפנינו אלא כמו ', וקשיא לרבא, הכשרותיהוי 

אף על תא שמע עודהו הטל עליהן ושמח הרי זה בכי יותן נגבו  י"ברוב כתה
ומפרש , ותו לא  שאני התם דכתיב כי יתן עד שיתן,פי ששמח אינן בכי יותן

גם פ שודאי שמגלה לנו ש"שאין הניחותא של עכשיו מועילה למקודם אעי "רש
מ צריך ניחותא מפורשת כמו שצריך יאוש "מ, קודם היה שמח אם היה יודע

  .מפורש
  

ל שמותר ליטלה "יש להבין מנ ,מנין לאבדה ששטפה נהר שהיא מותרת
ויתכן , אחר יאושאבדה כל  וכן יש להבין ב,דילמא רק פטור מדין השבה, לעצמו

שיש היתר שמסתבר שמה שאין חיוב השבה הוא משום ששוב אינה שלו או 
ל שאבדתו מותרת דילמא רק "ד גזל גוי אסור מנ"ועדיין יש להבין למ. לזכות בה

א שפירש משום שבגוי אין כלל איסור "א מגזו"ז פי"אבהא'  ועי,אין חיוב השבה
 .לא תגזול וגזלו אסור מקרא דואכלת ורק בלוקח באלמות ולא באבדה

נאמר היתר לקיחה מע שמש 'ומצאתה דאתי לידיה משמע'ש רבנאי " ממלכאורהו
 לאפוקי זקן ואינו לפי כבודו שודאי ,מצד החפצא [,בכל אבדה שפטור מהשבתה

והרי באותו פסוק שממעט גוי ממעט גם אבודה מכל אדם ועל  ,]אינה מותרת לו
   . דאתא לידיה'ומצאתה'שניהם הוא אומר 

דעת של ['השב תשיבם'אם נאמר בזה פטור מ' ר לעיל דף ב"שיעורי הגרש' עיו
ח שאבידת "במהעיין שם שהביא , או היתר לקיחה] י הוא רק אחר שבא לידו"רש

  . אבן האזל שם' ועי. גוי גם אחר שבאה לידו אינה שלו
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כ לא איצטריך קרא "מה שמתיר אבודה ממנו ומכל אדם ע.  איסוראה"ד' תוס

בידע ומתיאש דהא אפילו במצויין אצל כל אדם מותרת ביאוש אלא לא 
אם יש בו ' לא כי לא ידע ואף על גב דלכי ידע לא מתיאש אפיאצטריך א

נ איסורא דהיינו מצוייה אצל כל אדם "סימן כיון שהיא אבודה מכל אדם ה
ג דלא ידעינן דמיאש בין יש בו סימן בין שאין בו סימן ואין "דאסור כה

 כוונתם לכאורה להתיר אלא דמיאש קודם דאתא לידיה דשריא רחמנא
 ולמה הוצרכנו להיתר , אם יש בו סימןאפילומ " של ים הוי ישלשלרבא כל זוטו

מ "משמלה שמשם ילפינן יאוש בין מדעת ובין של ליה תיפוק,  בזוטו של יםמיוחד
. אוש הוי יוטו של יםל דבז" וקמ,מ לא הוי יאוש"כ שישל"עלא א, לרבא

ן  אם יש בו סימאפילוג דכי ידע מתיאש "ואע'לפי זה היא ' והגירסא בתוס[
ר " וכן הוא בדפוולכן בלאו האי קרא הוי יאוש 'כיון שהיא אבודה מכל אדם

מסתבר לי יותר בלי ו'  שכתבם שיף"מהר' ל ועי"י מהרש"ולפנינו עפ, י"וכת
  ]. 'הגהה
ש איסורא דומיא דהיתרא פירושו שבאותו אופן של ההיתר שעומד להתיאש "ומ

אופן שאינה אבודה מכל באותו , אם ידע והותר משום אבודה ממנו ומכל אדם
 .י"פנ' ועי, פ שעומד להתיאש"אדם אסור אע

 ולשיטת הנתיבות שיאוש אינו יוצא מרשות הבעלים אבל זוטו של ים יוצא
ל קרא דבאבודה ממנו ומכל אדם לא "דילמא קמ, ראיהכ לא מובנת ה" אמרשותם

  .רק שמותר לקחת אלא גם יוצא מרשותו
 וכיון שבא , כאביי דיאוש הוי רק מדעתהמ הם רק להלכ"התויתכן שכל דברי נ

, אבל לרבא שהוא גם שלא מדעתו, מצד המאבד אינו הפקר אלא רק רשות לקחת
  .דינו כזוטו של יםלעולם הוי הפקעת התורה וממילא 

עוד יתכן שמה שאינה יוצאת מרשותו הוא משום שיכול לחזור בו ובזוטו של ים 
צווח נעשה כצווח על ביתו שנפל ממילא שאינו יכול לחזור בו שהרי אפילו עומד ו

 .גם יצא מרשותו
 
בשלמא לרבא כיון דלכי גדלי  ,ידלאו בני מחילה נינהו מא דלאו ה" ד'תוס

מ לרבא הוא דוקא "לכאורה כוונתם שגדר ישל, מיאשי השתא נמי מיקרי יאוש
 עד יום מותו לא הוי למאבדז אם לא נודע " ולפי,אם לבסוף יהיה יאוש בפועל

אמנם אינו מוכרח ויש לבאר את ,  וכן אם מתו היתומים בקטנותם,ע" לכיאוש
א  אלא שבקטנים ל,מ הוא שאם היה יודע היה מתיאש"כוונתם שלעולם גדר ישל

 ולכן צריך להוסיף שאם , מועילאין יאושםאפילו אם יתיאשו בפועל די בזה שהרי 
 גם אם לא יגדל  ממילא יש כאן יאוש מעכשיו,והיה יודע היה מתיאשהיה גדול 
  .'כ' ש סי"חדושי הגרש'  ועי,ע בזה" ועדיין יל,לעולם

  
 ודקא אמרת ברשות היחיד מאי מכריז ,אמר לך רבא לעולם דלית בהו סימן

שהאובד יאמר את המקום ]  האבידה כדיימה[המוצא מכריז '  לתוס,מכריז מקום
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. אבידה המהי המוצא מכריז את שם המקום כדי שהמאבד יאמר "ולרש, כסימן
פ " וכ,פירש שהאובד מכריז את מקום האבידה] מ"מובא גם בשיט[י "י כת"וברש
' ומשמע מתוס, י לקמן גבי יכריז יום אחד"פ רש" וכ,שאנץ' ת המובא בתוס"ר

 ומפסחים גבי ,גבי יכריז יום אחד' שמשמע יותר מהגמ[שבאו לאפוקי מפירוש זה 
 .ם"מהר' ועי, ]ה אין מכריזין על אבידתו"ע
 

 ג"ף כד
סמוך , סיםרא שתירץ שכיון שיש גם מיעוט ישראל שדו"רשב' עי,  והאה"ד' תוס

 .א"רע'  ועי,ל פלגא ופלגא"מיעוטא למיעוטא והו
  
 ,דגבי בשר שנתעלם מן העין הקילו טפי דאין הלכה כרב מחרוזות ה"ד' תוס
ם שמזה שאין "מהר'  עי,פ שרב עצמו שמחמיר אמר שחרוזים הוי סימן"ואע

  .כ"רב מוכח שאין החשש גדול ולכן גם רב לא מחמיר כהלכה כ
  
 דילמא הם ,יש להבין מהיכן משמע כך, משמע דמדה עדיפא מדמשקל ה" ד'תוס
גם לא נוספו  [ אלותר ליתניהו לתיבו"י וכן בדפו"ובכתה, מעיני החכמה'  ועי,שוין
 .לדהכא משמע דסימן דמנין עדיף טפי ממשק'פ כתב "ר' בתוסו, ]ל"י המהרש"עפ
  
 ינתן לאומר משקלותיו ולא לאומר נןת והא אמרי"וא מדמשקל ה" ד'תוס

מ בבגד דאין דרך "ל דה" וי,מדת ארכו ורחבו משמע דמשקל הוי סימן טפי
 ,ע משקל אינו מובהק יותר"יש להבין כיון שמצ, לשקול התם ודאי משקל עדיף

כסומא אם שלכן האומר מידה אמר , כ במה יש עדיפות לנותן מידת משקל"א
ויתכן שכוונתם שכיון שאין דרך  ,הרי יתכן שגם האומר משקל כך עשה, בארובה

 כיון שאין ,י ראייתו"לשקול לכן אין בני אדם יכולים לשער את משקל הבגד ע
י הנסיון " אבל כלים שדרך לשקול יכולים גם לשער עפ,להם כלל מושג בענין זה

  .שיש להם
  
א " ריטבפ"ר' תוס' עי[ מובא בראשונים ,י אינו נראה"ופירש אביי ה"ד' תוס
האחת למה לא נאמר שגם פתוח הוא סימן כמו , י"כמה קושיות על רש] מ"ושיט
ז סימן כמו חיורי וסומקי "רשום וחלק פתוח אימחביות שאם חלק  ועוד ,רשום

 ועוד שבתחילה משמע שרק אחר שנפתחו האוצרות הוי רשום סימן ,דאינו סימן
י יש סימן ברשימה אבל דוקא "ש שגם לרש"רש' ועי[ ,ואביי אומר להיפך

  ].ם שיף וחכמת מנוח"מהר'  ועי,ברושם השני ולא בסתימה הראשונה
  

איכא דאמרי אמר רב מרי מאי טעמא אמרו רבנן מקום לא הוי סימן 
דאמרינן ליה כי היכי דאתרמי לדידך האי מקום אתרמי נמי לחברך האי 

א "ריטב' ועי, רי נחלקו בזה לעיל רבה ורבא וה,יש להבין היכן אמרו כך, מקום
  . מיירי ברקתא דנהרא אלא שאמר מקום מסוים שםיכא דאמרישגם לא
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אתא לקמיה דרב אמר ליה זיל שקול  ההוא דאשכח כופרא בי מעצרתא

א משום שלא היתה " ומה שלא קנתה חצרו לבעל המעצרתא כתב הריטב,לנפשך
ש " מהני בלא שהתכון לשומרה וכמלא, פ שמסתמא עמד בצידה"ואע [,משתמרת

ולא עדיפא חצרו מידו דכל , היתה בחצירו לפני יאושן כתב ש" והר,]ן לעיל"הר
  .לא זכי בה לעולם' היכא דבאסורא אתי לידי

ויש להבין הרי מה שכשבאיסורא אתא לידיה שוב אינו זוכה אחר יאוש ביאר 
ש "וזה ל , ברשותומ היאוש דחשיב כיאוש"ז שומר ול"כיון שנעשה ען מ"הרמב
 אדם אחר ועוד שאם לא היה מועיל יאוש גם ,שהרי לא ידע ולא נעשה שומרכאן 

  .זכות בזהליכול לא היה 
יש  ,שבה הוא המונע ממנו מלזכותהשחיוב ה' ש האחרונים בדעת תוס"וגם לפי מ

ן "ומלשון הר ,להבין הרי כאן לא ידע שהיא בחצירו ומהיכן בא עליו חיוב השבה
מ אין חצירו קונה "ש בחצירו טעמא דבאיסורא אתא לידיה ומ"מנם למשמע שא

אף חצירו לו לא היתה קונה ידו לפני יאוש לשבא ג "כיון שידו בכהאחר יאוש לו 
  .אינה קונה לו

 הרי ,ו שהקשה מה שייך באיסורא אתא לידיה גבי חצר"א לקמן דף כ"רע' ועי
ולכאורה , ל דליקני"ורא לא ניח דאיס,ו רוצה שתזכה לו חצירו לפני יאושכלל אינ

 ולכל היותר יהיה שומר ,כשבא לידו לפני יאוש גם אם ירצה לקנות לא יוכל
וכשרוצה לקנות אחר , ש כאן שכיון שאינו יודע אינו נעשה שומר"אבידה וזה ל

ן "ובעיקר הקושיא כבר נתבאר לעיל שמלשון הר, יאוש אז הוי היתרא גמור
ק גם "ג ל"אבל כיון שידו כהא אתא לידיה ש בחצר באיסור"משמע שבאמת ל
  .'ה' ר סי"בשיעורי הגרש' ועי ,חצירו אינה קונה לו

כשנכנס לתוכה לפני יאוש א שרק חצרו לא קונה לו "ב סק"רס' סינתיבות ב'  ועי
 . גם אחר שבא לחצירו באיסוראאבל הוא עצמו יכול לקנות בידו

  
י לא שבעתן העין לא קים  כ,שבעתן העין קים ליה בגוייהו ומהדרינן ליה

 לא ע בה"שיש לו טבמשמע שאפילו אומר , ליה בגוייהו ולא מהדרינן ליה
' ואולי בא לומר שאפי ,ל לא מכרזינן"כ הול"סמכינן עליה ולא מהדרינן ליה שאל
  .כיון שודאי התיאשלו אם יודע שזה שלו אינו חייב להחזיר 

ייק כי לא שבעתן העין לא צורבא מרבנן דד' אפי'א כתב "אמנם בחדושי הרשב
  .'ולא משום דמשקר אלא דסבור להכיר ואינו מכיר, סמכינן אטביעות עיניה

  בן אלעזרש"דלמא גם ראמנם הקשה , מ נאמן"א נוקט שהכוונה שאין הצו"ורע
 אלא דליכא חיוב הכרזה דמסתמא לא יהיה לו ,ל דמהימנינן ליה בכל ענין"ס
ע "א דבא צורבא מרבנן ואמר דיש לו טבאבל היכ, ע כיון דלא שבעתן עין"טב

  ].כ כבר התיאש"שאלשאבד וכגון שמצא לפני שנודע לו [,  ליהנןבאמת מהדרי
א לא "פ ע"פ שמבואר לקמן שאפילו ע"ובעיקר מה שצורבא מדרבנן נאמן אע

  .ח" דף כ יתבאר לקמן,יחזיר
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  א" עד"דף כ
פ ששנים לא "ואע, מןדמנין הוי סי' י ותוס"ופירשו רש. אבל שנים חייב להכריז

ש דשאני הכא שמכריז מחטין מצאתי והוא אומר "כתב הרא, הוי סימן כדלעיל
 .ח"פ' ועי ,ה שמעת"ה ד"לקמן כ' כ תוס"וכ,  היושתיםבדין היו ו

 
 ה"ד' תוסמ. המוצא בסרטיא ופלטיא גדולה ובכל מקום שהרבים מצויין שם

א ופלטיא ולא כל א כתב שרק סרטי"אמנם הרשב, ר"ה לכל רה"אם משמע שה
 .ר דעלמא"רה
 

וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר המציל מן הארי ומן הדוב ומן הנמר 
 המוצא בסרטיא ופלטיא ,ומן הברדלס ומן זוטו של ים ומשלוליתו של נהר

 מפני שהבעלים , הרי אלו שלו,גדולה ובכל מקום שהרבים מצויין שם
 שהבעלים מתיאשין מהן טעמאדפ "ר' סש ותו"הרא'  כתבו תוס,מתיאשין מהן

ההיתר הוא מכיון שודאי הבעלים שם  ש,נקט משום מקום שהרבים מצויין בו
אבל בזוטו של ים בלאו האי טעמא , ]ודוקא כשנודע להם שאבד מהם [,התיאשו

  . אשוי אם באמת לא התיאפילו משום דאבודה ממנו ומכל אדם ו,הרי הן שלו
 עומד אפילואבל אינך 'שרבים מצויין בו ש בפסקיו דקאי רק אמקום "כ הרא"וכ

משמע   שנפללשון נעשה כצווח על ביתומ ,'וצווח נעשה כצווח על ביתו שנפל
פלפולא חריפתא שהקשה שגם גבי מקום ' ועי, בא לומר שמועיל מטעם יאושש

כצווח על  עומד וצווח נעשה אפילו'שרבים מצויין בו אמרינן לקמן האי לישנא 
 גבי זוטו של ים דעת והרי, כ הכונה משום שודאי מתיאש"עשם  ו,' שנפלביתו
  . אם באמת לא התיאשאפילובלאו האי טעמא הרי הן שלו ושש "הרא

המוצא אבידה בזוטו של ים 'י כתב "ו ה"א פ"ם בהלכות גזו"אמנם הרמב
 אמרפ שיש בה סימן הרי זו של מוצאה שנ"ובשלוליתו של נהר שאינו פוסק אע

מי שאבודה ממנו ומצויה אצל כל אדם יצאת זו , האשר תאבד ממנו ומצאת
משמע דטעמא דזוטו של ים  ', שזה ודאי נתיאש ממנה,שאבודה ממנו ומכל אדם

ויש להבין שהרי בגמרא משמע שהוא , התייאשודאי משום יאוש שדוקא מפני ש
 .כ משום שאבודה ממנו ומכל אדם"גזה

 הים נמי דרחמנא אפקרייך אזוטו של א כתב דהאי טעמא שי"רשבוגם בחדושי ה
שמשם ' א והביא את הירו"כ הריטב"וכ. משום שהבעלים מתיאשין מהן לעולם

  .ילפינן כל דין יאוש
ויש להבין אם מדין יאוש אתינן עלה מאי שנא זוטו של ים שמותר אפילו אם לא 

מדבר שאין בו סימן שגם הוא מותר מדין יאוש וגם , נודע לבעלים וכמבואר לעיל
  .מ בהו לאביי"כ יאוש שלא מדעת ל"שיתיאש ואעפודאי לנו 

דטעמא דאבודה ממנו ומכל , א"חידושים המיוחסים לריטבש ב"מי "ויש לבאר עפ
לאפוקי דבר שאין בו סימן שאין בזה ,  שברור לנו שיתייאש כשידעאדם משום

מ כדי שיהיה "מ, פ שכשנודע לו אמרינן שודאי התיאש"ואע, ודאות מוחלטת
וכעין קושית הגמרא גבי דברים [צריך שיהיה ודאות מוחלטת ס שהתייאש "אנ
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לא וכ הוי דברים שבלב "ל ואעפ" משמע שפשיטא שלא ניח,ל"שבלב והלא ניח
   ].בלבו ובלב כל אדם

קורות ואבנים ועצים וכיוצא בהן ששטפם 'ם "א כתב הרמב"א ה"ו מגזו"והנה בפ
 ואם אינו יודע אם ,צילןהנהר אם נתיאשו הבעלים מהן הרי אלו מותרין והן של מ

 ואין צריך לומר אם היו הבעלים מרדפין ,נתיאשו או לא נתיאשו חייב להחזיר
לפיכך המציל מן הנהר ומזוטו של ים ומשלוליתו של נהר ומן הגייס ומן , אחריהן

אם ידע בודאי שנתיאשו , הדליקה ומן הארי ומן הדוב ומן הנמר ומן הברדלס
א אלו דברי "א' ד"השגת הראבב' ועי. ' ידע יחזירהבעלים הרי אלו שלו ואם לא

  .'תימה הם
ם למה כאן צריך שתהא ידיעה שהתייאשו הבעלים "יש להבין בשיטת הרמב

כבר נשטף על  וטו של ים בזשבמצאויש לבאר , ש ממצא אבידה בזוטו של ים"ומ
 אבל ,הים והיה אבוד ממנו ומכל אדם וזה ילפינן מקרא דתאבד ממנו דשריידי 
 מיירי שעדיין לא נשטף אלא שעומד לישטף כמו מציל מהארי  מזוטו של יםילמצ

 , ובאותה שעה עדיין אינו אבוד מכל אדם,שעדיין לא נטרף אלא שעומד ליטרף
אמנם יש להבין  , ולכן תלוי אם הבעלים התייאשו,דהא קמן שזה הצליח להציל

ואולי ', הבעליםאם התיאשו 'ולא  ,שהרי לשון הגמרא מפני שהבעלים מתיאשין
 .ר"שעורי הגרש' ועי, הכונה שאם הם שם ודאי התיאשו

 
 וטעמא משום דאיכא ,אפילו ברוב ישראל נמי הוי שלו אפילו ה"ד' תוס

וניחא  [ד כתב משום מיעוט הגויים ששם"והראב. אינשי דלא מעלי ושקלי לה
 רקוכי , ויש להבין. ]אם כולם ישראלב ישראל לאפוקי וז מה שנקט ר"לפי

ויתכן שבסימטא אינו מתיאש כי סבור .  אינשי דלא מעליבסרטיא ופלטיא יש
 אבל ,או שבציבור גדול יש ודאי כמה אינשי דלא מעלי, שהוא עצמו יחזור ויקח

 .כן שאין ביניהם אפילו אדם אחד שאינו הגוןתבמעט אנשים י
 

והרי , ש איך יחלקו ברוב כנענים"והקשה הרא. ברוב כנענים פליגי או לא פליגי
 ימצאו ישראל אפילוו,  נאבד מישראל ודאי התיאש כי יתלה שימצאו גויאפילו

ג "לעיל דף כ' כ תוס"וכ, ותירץ דתקנתא עבוד רבנן גבי מציאה, יתלה שנפל מגוי
  . ה והא"ד

 םוהרי אינו מחזיר אבידה לבעלי, כיון שכבר התיאש מה תועיל התקנה, ויש להבין
א שיצתה לגמרי "וביותר לחזו[ ,יקנו ליתן מתנותוכי ת ,כיון שכבר התיאש ממנה

ואפשר שהתקנה לחשוש שמא הוא מהמיעוט שלא , ] אחר יאושמרשותו
שגם לענין שלא ' ומשמע מתוס,  וכמו שחיישינן למיעוט ישראלים,יאשיםימת

ם יולא נאמר שמעיקר הדין אין הולכ ,נתלה שנפל מרוב נכרים צריך להגיע לתקנה
 ,אפילו לשמואל דאמר בממון אין הולכין אחר הרוב'ון שכי, בממון אחר הרוב

משום שאין דיחזיר ברוב גוים טעמא די "ודלא כרש', היכא דליכא חזקה מודה
  .הולכין בממון אחר הרוב

ויש להבין למה הוצרכו לתקנה והרי כל מקום שאפשר לברר לא הולכים אחר 
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כ "והיינו ע'ל "זו 'א שזה באמת כונת תוס"וכמדומה מרע, ז"ש הט" וכמ,הרוב
דכיון דאיכא . ה והא איכא נכרים"ד) א"ג ע"דף כ(לעיל ' ש תוס"הטעם כמ

היינו שמה שכשאפשר לברר לא  ['לברורי ולתקן להשיב ממון להבעלים מתקנינן
 . ]סומכים על הרוב הוא גופא תקנה

כ מיירי "וע, יאשו במפורשיש היא רק לשיטתו שמיירי בהת" קושית הראלכאורהו
ש בחידושים המיוחסים "וכמ[ שנפל וכגון מידי דחשיבי או יקירי בידעו
 ומשמע שדינה כזוטו ,אבל לראשונים שמיירי בסרטיא ופלטיא דווקא, ]א"לריטב

 בלא ידע אפילובזה יתכן שמיירי , מ דודאי מתיאש" עומד וצווח לאפילושל ים ש
 .ו כזוטו של ים ברוב גויים אין דינאפילול ש"דילמא פליגי רבנן וס ליה ומספקא

  
ל דיש לתלות "כ מה צריך טעם שהבעלים מתיאשים ת"ת א"וא כי ה"ד' תוס

שיש שני טעמים להתיר אבידה ברוב ' מבואר בתוס.  רובאודמכנענים נפל דהו
מ "ונפ. [אשישהישראל מתי, והשני, שתולים שנפל מנכרי,  האחד,נכרים

המאבד אם מא דיאוש ולטע, מ"יודע שנפל מישראל לבגוים אם דלטעמא דתליה 
א סובר "שרשב' וסוברים תוס, ]מ" או בקטנים דלאו בני יאוש ל,לא ידע שנאבדה

ל את "כ לא ס"ורבנן שאוסרים ע, את שניהם ולכן הקשו למה לי טעמא דיאוש
י "כתב רש, מנכרינתלה שנפל נלך אחר הרוב וה שלא סוברים שמו. שני הטעמים

' ה והא ובתוס"לעיל ד' ובתוס, ובאחר הרבממון לקמן משום שאין הולכים 
י "ש כאן מבואר שהוא תקנת חכמים אם אפשר להשיב ממון לבעלים ע"הרא

  . הכרזה
 ,א פליג בתרתי אולי מתיר רק מטעמא דיאוש"שרשב' ל לתוס"מנ, א"והקשה רע
מ כיון דאפשר לברורי לא סמכינן " ברוב נכרים מודה לרבנן דלליהאבל מצד ת

 ].ש טעמא דיאוש"ששם ל[פשר להוכיח מהא דטמון ש שדן אם א"עי, ארובא
 

כתב , פ שרוב הנמצאים שם ישראל"ואע. בתי מדרשות דידן דיתבי בהו כנענים
כ "משא, א שהגויים יושבים שם בקביעות וממשמשין בכל מה שיש שם"הרשב

 .הישראל שנכנסים ויוצאים דרך הילוכם
 

, א במקום שרבים מצוייןפ שמיירי דווק"ואע. דאזיל בתר רובא ליה מאן שמעת
כ מיירי "ע, ה בטמון דמדפליג בין רוב העיר ישראל או נכרים"ד' תוספירשו 

וגם לראשונים שדווקא סרטיא , ר"במקום שרוב בני העיר מצויים דהיינו רה
מסתבר שרק בסרטיא ופלטיא מצויים כל בני , ר בעלמא"ופלטיא לאפוקי רה

 .העיר
 
 ליהז יקחנה לעצמו דכשלא ימצאנה בעת אמאי יכרי"וא בטמון ה"ד' תוס

 , ואף על גב דאיכא רובא ישראל,יתייאש ויאמר שאדם שאינו הגון לקחה
וכי מותר לו להפקיע , ויש להבין. ש דשרי ברוב ישראל"דהיינו טעמא דר
ל שכוונתם שכיון "וא,  והרי כשמוצאה עדיין לא התייאשעצמו ממצות השבה
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ז תירצו דהוי יאוש שלא מדעת "וע,  יאוששעתיד להתיאש לכן כבר מעכשיו הוי
  . מ להלכה"דל

י אדם הגון לא "נלקחה עש שכאן גם רבא מודה שהרי אם היה יודע ש" הרשוכתב
אם טעמא דרבא משום שאם היה יודע היה ולכאורה זה דוקא , היה מתיאש

אבל אם טעמו של רבא משום שאין ,  ובזה יש לדון שאין ידיעה לחצאין,מתיאש
מסתבר שגם כאן  ,ה בדבר שגם אם לא יטלנו אין בעליו עתיד לתובעוחיוב השב
שיעורי ' ועי,  לא יטלנו לא יתבענו בעליו לעולםשהרי ברור שגם אםהוי יאוש 

  ר"הגרש
  
ת ואמאי יכריז יקחנה לעצמו דכשלא ימצאנה בעליה "וא בטמון ה" ד'תוס

 לא ידע ל דהוי יאוש שלא מדעת דבשעה שלוקחה עדיין" וי',וכויתייאש 
 וכי בקושיא לא ידעו שיאוש שלא ,'מ בתוס"ויש להבין המ, האובד שנלקחה

דבשעה שלוקחה עדיין לא ידע ' 'גם יש להבין לשון תוס, מדעת לא הוי יאוש
 ,והרי לכאורה מיד שנמלך עליה לפנותה הפכה להיות אבידה', האובד שנלקחה

ו יודע והוי יאוש שלא אלא שכעת אינ ,ואם היה יודע שנמלך לפנותה היה מתיאש
אדרבה זה סיבה שלא  ו,אבל אינו תלוי בלקיחה שזה אינו סיבה ליאוש, מדעת

ואולי אין כוונתם בשעה שלוקחה את האבידה אלא  [ש"ש הרש"כמיהיה יאוש ו
  .]הבשעה שלוקחה את האשפה היינו שמתחיל לפנותה

 

  ב"ד ע"דף כ
,  דכיון דרובא נכרים,קתניאינו חייב להכריז ' מי קתני כוה מי קתני "י ד"רש

, דלא אזלי רבנן בתר רובא בממונא, ושלו נמי לא הויא, דלמא דנכרים הוא
 אבל לענין ,לכאורה כוונתו שלענין ממון לא אזלינן בתר רובא ולכך לא זכה בהם

גם כאן ן כתב ש"אמנם הר, איסור אזלינן ולכן אינו חייב להכריז כיון שרוב נכרים
  .לעיל' כ תוס" וכתר רובא כיון שאין מוחזק כנגדולענין ממון אזלינן ב

לכאורה כוונתו , אחר הרובבממון י שאינה שלו כיון שאין הולכים "ש רש"ובמ
בזה גם רוב לא יועיל אמנם , שלכן אם יבא ישראל ויתן בה סימן צריך להשיב לו

אלא ,  מהמיעוטשהמאבד הואהתברר אין רוב מועיל אלא בספיקות וכאן שהרי 
כמו בכל ו ,זה טעם למה לא ישתמש בזה מעכשיו ואם יבא ישראל יתן לול ש"צ

ז אומר שאין הולכין בממון "וע, מקום שהולכים אחר הרוב עד שיתברר אחרת
  .אחר הרוב ולכן אסור לו להשתמש בזה עכשיו שמא יבא ישראל

מה , אזלינן בתר רובא ואין עליו חיוב השבהועדיין יש להבין כיון שלענין איסור 
ומשמע שאיסור גזל נאמר גם באבידה שאין בה חיוב , מלזכות בחפץימנע ממנו 

פ "שאע, 'ומצאתה דאתא לידיה משמע'רשא של לולי הדד " וכמו שהיה ס,השבה
עוד יתכן שכאן לפי , מ יש בה איסור גזל"שאין חיוב השבה על אבידת נכרי מ

סור נוקטים האמת לא ברור שאין חיוב השבה שהרי הוא ספק אלא שלענין אי
  .ולענין ממון חוששים שהוא של ישראלשהוא של גוי 

 כיון 'הרי אלו שלו'והנה לפי הבנת הגמרא בקושיא ובתירוץ הראשון משמע ש
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ויתכן , הרי אין הולכים בממון אחר הרובי "לדעת רשויש להבין  ,שרוב נכרים
  כתבספר גן המלך סימן מזבגינת וורדים באמנם , משום שהישראל מתייאש

ב דמכשירין תנן מצא בה מציאה אם "קיימא לן אין הולכין בממון אחר הרוב ובפ'
מו צשיש שם טוען בעד עצמו לזכות את עונראה דדוקא כ. צ להכריז"רוב גוים א

  .'שאומר אני מן המועטים אמרינן דאין הולכין בממון אחר הרוב ושפיר טעין
  
ף "פ הרי"וכ. עניםמ יש לפשוט דהלכה כמותו ברוב כנ"ומ סבר ה"ד' תוס
וטעם ההיתר לכאורה הן מחמת שתלינן ברוב . ט"רנ' סיע "כ בש"ש וכ"והרא

ז כתב שמותר רק משום יאוש אבל רוב לא "אמנם הט. נכרים והן מחמת יאוש
 .ר"שיעורי הגרש' ועי, י הכרזה"מהני כיון שאפשר לברר ע

  
אמר ליה  ,רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל בשוקא דבי דיסא

 ,בא ישראל ונתן בה סימן מהו , אמר ליה הרי אלו שלו,מצא כאן ארנקי מהו
בחדושי ,  אמר ליה לפנים משורת הדין, תרתי,אמר ליה חייב להחזיר

בא 'כ מעיקרא מה שאל "אא הקשה אם סובר רב יהודה שזה תרתי דסתרי "הרשב
כוון לשאול אם א פירש שרב יהודה הת"ובחדושי הריטב, 'ישראל ונתן סימן מהו

' תרתי'ז שאל " וע, אבל כיון שאמר לו חייב משמע מעיקר הדין,ש"יש חיוב לצי
ש כתב דסתמא דתלמודא בעי לה "הרא' ותוס, ש"וענה לו שכוונתו לחיוב לצי

  .'אמר ליה'ג "ול

כתב שבאמת אין כאן תרתי דסתרי שהרי יתכן שהן שלו כיון שתולים פני יהושע ו
ש "ומ, מן חייב להחזיר משום שאין תולים ביאוש בעליםם אבל אם נתן סי"בעכו

  .ל הרי אלו שלו אלא אינו חייב להכריז וכדלעיל"כ לא היה צ"תרתי משום שא
א כתב ששאלת רב יהודה היתה שיש כאן ספק יאוש ולא יטול אלא בטענת "ורע

  .חייב בכל ענין תמה שזה תרתי דסתרי ועל מה שהשיב לו ,ברי או נאמר יחלוקו
  
, ב חודש"י שמצאם אחר י"פירש. הדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתאוא

ל שנאבדו "ויתכן שכשבא המוצא א, ח שנאבדו"ויש להבין מהיכן ידע שכבר יב
שראה אותם 'ד כתב "מ בשם הראב"ושיט. כ השיבם לו"ח ואעפ"כבר מלפני יב

ו הכי בתחילת השנה וראה אותם שם בסוף השנה ובודאי יאוש היה בהם ואפיל
  .ל שלא נמצאו בינתים וחזרו ואבדו"ויש להבין מנ', החזירם

  
 קשה ,ב חדש שנאבדו"י פירש שמצאן אחר י"אבל רש לבתר ה" ד'תוס

 דהאובד אינו מתיאש שסבור שהמוצא ,דמנלן שיהא בשביל כך למוצא
א "רע' עי, גבי כופרא הוי יאושלעיל ג ד"ואע ,יסבור שמקרוב נאבדו ויכריז

 ויודע המאבד שהמוצא ידע , ניכר על הכופרא שנאבד מזמן רבםשדלא דמי ד
  . שאינו ניכראןכ כ" משאשאבדו מזמן רב

ב חודש מתיאש כיון שסובר שאם עד עכשיו לא הכריזו כנראה " אחר ילכאורהו
כי אם זה בלבד הוא , ששוב לא יחזור אליו ולא בגלל שהמוצא יתלה שהתיאש
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רמה

רובה וממילא לעולם לא החזיר אחר זמן מכ נאמר שלעולם חייב ל"א, טעם ההיתר
ב "ומה שהוי יאוש אחר י, א שמצד עצמו אינו מתיאש לעולם"רע' ועי, יהיה יאוש

  .חודש משום שחושש שהמוצא יטעה ויסבור שהוי יאוש
 דגבי כופרא מיירי  והרי בפשוטו יש לחלק,א למה הוצרכו לזה"אמנם הקשה רע

 וכבר בקשו ולא מצאו ,קרוב להנחתןדמסתמא נזכרו הבעלים בזמן דרך הינוח 
כ כשעבר זמן רב משעה " וא,ה בכותל חדש"ד) א"ו ע"דף כ(לקמן ' ש תוס"כמ

כ "א. שבקשו ולא מצאו סוברים דודאי מאז שבקשו ולא מצאו כבר לקחם אחר
אבל . או שמצאן נכרי. מדעבר זה זמן רב שלא החזיר בודאי אין דעתו להחזיר

 דלעולם חוששים ,דגם בקדחו ביה חלפא לא מהניל "בדרך אבידה שלא בהנוח י
  .ה לא הוכרז וכשמצאן יכריז"הבעלים דעדיין לא נמצא מש

  
 ,מ פריך שפיר דכיון דחזי המוצא שהעוף השליכם שם"מ אתא ה" ד'תוס

 דאימור נטלה מעיר שרובה ,אפילו מאן דפליג ארב מודה הכא דאסור
והרי גם לחולק על ,  מותרמאיאיש להבין ואם לא ראה שהעוף השליכם , כנענים

 אבל לבשר חדש שבא ,רב וסובר שלא חיישינן שהתחלף בשר זה בבשר אחר
 השליכם היינו תוליםהעוף שואולי אם לא ראה , ודאי חיישינןמסתבר שלכאן 

  .שאחד מבני הבית איבד אותו שם
  
דילפינן מיניה לפנים משורת נמצא לדבריהם דקרא דאשר יעשון  לפנים ה" ד'תוס

 אבל כשכולם פטורים אם אינו ,לא אתא אלא למקום שאחרים חייבים, הדין
 וכשמפסיד ילפינן מקרא דדרך ,מפסיד יש לו להחזיר גם בלא גילוי של פסוק

  .ר"שעורי הגרש'  ועי,כ יש לו להחזיר"טובים שאעפ
  
ה נגנבו ואף על גב דעבר על לא תגנוב לא עבר על "ה  הרי שאבדוה" ד'תוס

' ב סי"בית הלוי ח, בתוספתא תניא בהדיא הרי שאבדו או נגנבוו לאו דנבילה
', אבדו לו גדי או תרנגול ומצאו שחוט בבית כשר'ם שכתב "הקשה על הרמב' א

וגם בלא התוספתא  ,שנקטה גם נגנבו וקשה מהתוספתא , שנגנבו אסורעמשמ
  .דחשוד על איסור אחד אינו חשוד על שארי איסוריםל "הרי קיקשה ש
 אבל זה ,שב שאמנם חשוד על איסור אחד אינו חשוד על איסור אחרוכתב ליי

 אבל אם באותו מעשה עושה איסור שוב ,דוקא כשעשה את האיסור במעשה אחר
מי שחשוד על 'ולכן אמנם  ,חשדינן ליה שיעשה עוד איסורים באותו מעשה

 דהא לא ,הגניבה ושחט בהמה של עצמו דהשחיטה היא בהיתר שפיר סמכינן עליו
אבל השוחט בהמה גנובה דמעשה , לגבי איסור נבילה' בד חזקת כשרות דידיא

 שוב חיישינן על אותה מעשה עצמה דלמא עשה בה ,השחיטה היא באיסור גניבה
 דהרוח , ושחט גם בלא ידיעת הלכות שחיטה ובלא בדיקת סכין,עוד איסור אחר

ם לומר עד פה שטות הנכנס להעובר עבירה בעת עשיית האיסור לא גדרו בו חכמי
 ועל אותה שעה לא שייך בו חזקת כשרות , ודעביד הא אכיל הא,יבא ולא יוסיף

ד סתם גניבה "ל דאזלא כמ"תוספתא ששחיטתו כשרה גם בנגנבו יש ב"מו', כלל
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רמו

 וממילא כבר קנה את הגניבה ואינו עושה ,ל דיאוש כדי קני" וגם ס,יאוש בעלים
 .שחיטתו פסולהאוש כדי לא קני אבל לדידן די, איסור נוסף בשעת השחיטה

 
 א" עה"דף כ

 מקצתן בכלי ומקצתן ,מצא כלי ולפניו פירות כיס ולפניו מעות הרי אלו שלו 
א "כתב רע, על גבי קרקע מקצתן בכיס ומקצתן על גבי קרקע חייב להכריז

שאינו משום שתולים שנפלו  שייך לומר ,שמה שכלי ולפניו פירות הרי אלו שלו
, שסבורים שיפלו מרחוקכיון משום שהבעלים מתייאשים מהם   אלא,מאדם אחר

חייב להשיב אמאי ט ו"אש מהיגם מהפירות שבכלי התיכ "אמנם הקשה שא
 ושוב הוי ,כיון דהכלי נשאר בחזקת הבעלים דהא מהכלי לא מייאשו'וכתב , אותם

 אף דהכלי הוי חצר ,ן וסייעתו"מ יאוש לשיטת הרמב" דל,פירות כמונחים בחצירו
י "ל לענין זה מהני דלא יצא מרשות בעלים ע"מ י"מ, שאינו משתמר לענין קנין

  .'היאוש
שמה שיאוש ברשותו ] א"ט סק"רנ' בסי [מ"נתיהש "לפי מולכאורה יש לדון 

שלא נאמר יאוש אלא באבידה ומה שמונח ברשותו אינו אינו מועיל הוא משום 
מ הכלי עצמו " מ,נו שלופ שהפירות בתוך הכלי והכלי עוד"ז אע"ולפי, אבידה

 ואיך יציל על הפירות להחשיבם כמו שאינם אבודים ,ומועיל בו יאושאבוד ממנו 
 אשי התימהפירותיאש אבל יפ שמהכלי לא הת" ואע,בשעה שהוא והם אבודים
   .והרי שם אבידה עליהם

  
'  ומבואר בגמ. בו סימן חייב להכריזשישמצא דבר שאין בו סימן בצד דבר 

 כגון שלא אשתייר ,כ יש ראיה שלא בא ממנו"תלינן שבא מהכלי אאדבכל אופן 
שאם הוא מדין קרוב הרי , ח"והקשה קצוה. אוגנים וכדומהלו פ שיש "מידי אע

ן שמחלק בין קרוב גרידא לנמצא "פ הרמב"ופירש ע, רוב וקרוב רוב עדיף
  . א"ו וחזו" בסקמ"הנתי'  ועי,במקומו ממש שעדיף מרוב

ג שאם יש שאלה אם "ב כ"בב' ש תוס"י מ"תירץ עפ' מפוניבזי "ובשיעורי הגרי
 נזהרים י אדםתלינן בנפילה משום דבנ, נפל הגוזל מהקן או נאבד מהולכי דרכים

כשאפשר פירות  איבד אדםוממילא ניחא הכא דלא חיישינן שעוד , שלא לאבד
  .במי שאיבד את הכליאת הפירות לתלות 

  
י כדאמרינן ויבא קין מפרי האדמה זרע א דכיתנא אקרי פיר"וי הא ה" ד'תוס

זרע פשתן הוא דמקרי 'דא שהקשה על פירוש זה "ריטב' עי.  ודוחק,פשתן הביא
 .'פרי אבל פשתן גופיה לא מקרי פרי

  
דפריך אמאי דקאמר מקצתן על גבי קרקע חייב ' ח פי"ור הא ה" ד'תוס

וצא במה בא בעל סימן ונטל את שלו זכה המ'  ורמינהו מצא דבר כו,להכריז
 ואפילו בעל כלי , היינו מה שבחוץ אף על פי שיש בפנים קצת פירות,שבידו

י "לרשנמצא  , ולפי זה גרס בסמוך הא והא דאשתיירי ביה,אומר שכולן שלו
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רמז

 ,הרישא של הברייתא הראשונהעל הקושיא מהברייתא השניה על המשנה ו
הברייתא השניה ח הקושיא מ" אבל לר,ז שייך לגרוס הא והא דלא אשתייר"ולפי
א לגרוס הא והא דלא אשתייר "ז א" ולפי,על הסיפא של הברייתא הראשונהרק 

כ גרסינן הא והא " וע, הראשונה שמקצתן בכליברייתאסיפא של השהרי מפורש ב
  .דאשתייר

  
 הא דאשתייר בה מידי הא דלא ,רב פפא אמר הא והא בצנא ופירי ולא קשיא

והא דלא אשתייר בה מידי ולא קשיא  ואיבעית אימא הא ,אשתייר בה מידי
 ואיבעית אימא ,הא דמהדרי אפיה לגבי פירי הא דלא מהדרי אפיה לגבי פירי

 ולא קשיא הא דאית לה אוגנין לצנא הא ,הא והא דמהדרי אפיה לגבי פירי
והא דלא אשתייר כיון דסתם צנא יש לו אוגנין 'י "ופרש ,דלית לה אוגנין לצנא

ז לא "ולפי, 'דאוגנין מעכבי ליה, ו נפל הוה משתייר ביהאי מתוכ, כפולים לתוכו
ואיבעית אימא הא והא דלא אשתייר בה מידי ולא קשיא הא דמהדרי 'ש "מובן מ

 וכיון שסתם כלי יש לו אוגנין ,'אפיה לגבי פירי הא דלא מהדרי אפיה לגבי פירי
י "פי רשא של"וכתב הגר ,כ לא ממנו נפלו ומה יועיל מהדרי אפיה"ולא נשתייר ע

ולא קשיא הא דאית לה דלא אשתייר בה מידי ואיבעית אימא הא והא הגירסא 
ולא הא והא דלית ליה אוגנין א "ואבע, אוגנין לצנא הא דלית לה אוגנין לצנא

  .קשיא הא דאשתייר בה מידי הא דלא אשתייר בה מידי
  

ג דפשיטא ליה לעיל " אע,שמעת מינה מנין הוי סימן שמעת ה" ד'תוס
 ,' וכו' בעי לאוכוחי הכא ממתני,קל הוי סימן מדה ומנין נמי הוי סימןמדמש

 ויש ,משמע שאינו אלא דחיה, אי נמי דמצי למדחי דמנין וחרוזא הוי סימן
כ הרי רק שלשה הוו סימן ולא שנים "ל כך שאל"כ צ"להבין שהרי לכאורה ע
והמנין גם ש גבי בדים שהסימן הוא הבדים " ולכן כתב הרא,וכדלעיל גבי שטרות

  .יחד
  

 , תני צבור פירות,צבורי פירות וצבורי מעות שמעת מינה מנין הוי סימן
יש להבין לפי מאי דמוקי רישא ,  תני צבורי פירות,שמעת מינה מקום הוי סימן

 למה לא נאמר דסיפא בגוונא דרישא ,במכנשתא דבי דרי דאפקורי מפקר להו
צ כלל "ולעולם אי, ינו מפקיר אותםוכיון שהם מכונסים ואין טרחה לאוספם לכן א

ואמנם יתכן שהקושיא היא , סימן לא מקום ולא מנין כיון שאין מדובר באבידה
פ "והגמרא נקטה ציבורי פירות אע, מצבורי מעות שבזה ודאי מדובר באבידה

  .שעיקר הקושיא מצבורי מעות
א לומר כך לדעות הסוברים שצבורי מעות הכוונה לשלשה העשויין "אבל א

  .כ הנידון רק על צבורי פירות"כ ע"כמגדלים שא
ה הרי הוי יאוש שלא "פ שהרישא במכנשתא משום שבלא"עוד יש לבאר שאע

א להעמיד במכנשתא דבי דרי שהרי "אבל את הסיפא א, לעיל' ש תוס"מדעת וכמ
ז אבידה וגם לא הפקירם הרי לא " ובמכנשתא שאי,כתוב במשנה חייב להכריז
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רמח

  . לומר חייב להכריז ולא שייך,יטול כלל
' יצחק לאו לאוקמה למתני' ויש לפרש דר'ן לעיל בריש פירקין "ש הרמב"ולפי מ

ק במכנשתא דבי דרי קב בארבע "אלא ה, במכנשתא דבי דרי בלחוד הוא דאתא
אבל משנתינו מילתא פסיקא קתני לכל ', אמות הרי אלו שלו ודינא אתא לאשמועי

  ד לעיל"נח'  ועי,ניחא', דבר שאינו דרך הנחה
  

 כתב ל גב זהעה  שלשה מטבעות ז,צבורי מעותובמה ששנינו במשנה 
 בגמרא מוכח ,והא דקתני צבורי מעות שלשה מטבעות זו על גב זו'א "הריטב

 דבלאו ,בהדיא דכולה חדא היא וכולה מילתא תליא בשלשה מטבעות זו על גב זו
ירות אי מקום הוי סימן ז נידון הגמרא בצבורי פ"ולפי, 'הכי צבורין לא היו כלום

מה שעשויים הוא  אבל במעות הסימן ,או מנין הוי סימן לא קאי אלא אפירות
  .כמגדלים וכדלקמן

 וציבורי מעות ,א כתב שהם שני דינים נפרדים"אמנם בחידושים המיוחסים לריטב
לש מטבעות זה על גב ש' כ המאירי" וכ,מיירי בציבור גדול דודאי דרך הנחה הוא

 הא ה"ד' תוס' ועי, 'מ הואיל והן זה על גב זה" פי שאין כאן ציבור מזה ואף על
מטבעות היינו פירוש דצבורי ' לא פריך דמצינן למימר דג' אמתני'שכתבו גופא 
ל דברי עמ "א ושיט"ש מהרש"מ' ועי ,משמע שלפי האמת הם שני דברים', מעות
  .'תוס

מצא שלשה מטבעות .  מעות חייב להכריזצבורמצא 'ב "ז ה" בפטם"ולשון הרמב

 מהו השיעור של ע"ל וי,משמע שהם שני דינים', חייב להכריז, 'וכוזה על גב זה 
 .צריך שיהא בו כדי שיהא שמו צבורמעות צבור מעות וכמה 

 
 אמר רבי יצחק מגדלאה והוא שעשויין ,שלשה מטבעות זה על גב זה

יין כמגדלים  עשו, תניא נמי הכי מצא מעות מפוזרות הרי אלו שלו,כמגדלין
יש ,  ואלו הן עשויין כמגדלים שלשה מטבעין זה על גב זה,חייב להכריז

ז "להבין שבתחילה מביא את רבי יצחק לפרש לשון המשנה ששלשה מטבעות זעג
ז "מה הכוונה של זה עגמגדלין יותר ברור כשאומר היינו ש ,כמגדליןהכוונה 

שמגדלין הכוונה א ברייתא מביכ "אחו, ]לכאורה לאפוקי אם כולם באותו רוחבו[
מה יש להבין גם , ז הוא פירוש למגדלין"משמע ששלשה זעג ,ז"לשלשה זעג

  .הוצרך לפרש מהו מגדל ואיך היה ניתן לומר אחרת
שהשלשה יצחק ' רמשנה פירש את הואולי מגדל יכול להיות גם של שנים ולכן 

ה "וכ, לשהיתא מפרש שהמגדל צריך להיות של שי ובבר,צריכין להיות כמגדל
 כלומר ,ואלו הן כמגדלין שלשה מטבעות זה על גב זה'מ "ד בשיט"לשון הראב

אבל שנים ' וכמה הן שהן עשויין כמגדלין ויהא חייב להכריז שלשה מטבעות וכו
  .'אף על פי שעשויין כמגדלין לא

  
,  אמר רבינא טבעא מכריז, תרי נמיאפילומאי מכריז מנין מאי איריא תלתא 

אמנם מיעוט , ויש להבין. ך תרי לאו סימן הוא דמיעוט מטבעות שניםי הלכ"ופירש
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ולמה לא יהא סימן במה שיודע שהם שנים ולא , רבים שנים אבל גם יותר משנים
כ עכשיו שבשנים אינו "א, ואם משום שתופס תמיד המועט שאפשר, שלשה
מ בשם שיטה שאינו סימן מפני "שיט' ועי. לעולם יאמר שהם שלשה, מכריז
  .סכלים שסבורים שמיעוט רבים הוא דווקא שניםה
  
מטבעות היינו פירוש ' לא פריך דמצינן למימר דג' אמתני  האה" ד'תוס

מה שהיה אפשר לשאול על המשנה לכאורה הוא שברישא אמר , דצבורי מעות
, ייב להכריזמעות מפוזרות הרי אלו שלו משמע דוקא מפוזרות אבל שלחופי ח

והיה לו , ג זה משמע שמשלחפי הרי אלו שלו" זה עמטבעות' ובסיפא אמר ג
שאם אינם כמגדל חשיבי כמו כן ולתרץ כמו ששאל על הברייתא לשאול כן 
פ שסתמא דמילתא אינם כמגדל "ומה שציבורי מעות חייב להכריז אע[, מפוזרות

  .]משום דמיירי בציבור גדול של מעות
' כלומר שג', בורי מעותמטבעות היינו פירוש דצ' דמצינן למימר דג'ותירצו 

 יכ מה בין זה לציבור"שאלכ מיירי כמגדל "ז אינו דין נוסף שאז ע"מטבעות זע
 והרי סתם ציבור אינו עשוי כמגדל דוקא ,אלא זה הפירוש של ציבורי מעות, מעות

 ,מטבעות חשיבי ציבור'  ובא לבאר שגאלא גם משלחפי יכול להחשב כציבור
   .]ז"י כמדומה כעי"פנ' עי[, יפאכ אין סתירה בין הרישא לס"וא

שלשה  אבל , ובעינן כמגדליםמטבעות הוא דין נוסף' גומשמע שלפי האמת 
מהו השיעור של המעות שיחשבו כ "אע "ויל , ציבורחשיבימשלחפי לא מטבעות 

  . ויכריז גם כשאינם כמגדלציבור
 

ינו א ששאלתו אם ד"כתב הריטב. 'בעי רבי ירמיה כשיר מהו כשורה מהו וכו
 .א"רשב' ועי, כמגדלין דרבי יצחק

  
למה לא אמר בפשטות כל שנוטל את יש להבין ', כל שאילו מכניס קיסם וכו
 ,י קיסם"איך אפשר להגביה מטבעות ע גם יש להבין ,התחתונה ועולים כולם עמה

 אלא ,א להעלות אתו אפילו מטבע אחת"אינו כקיסם שלנו שאזה שקיסם ויתכן 
א דק אפשר להרים אתו את המטבע התחתונה ואת העולים  וכיון שהויותר רחב

  .ש"רש' ועי, עמה
 

 ב" עה"דף כ
ז מרקוליס אלא קוליס כדאמרינן "ת דאין שם ע"מכאן אר  כאבניה" ד'תוס
' כנראה מתוס,  והא דקרי ליה בעלמא מרקוליס היינו חילוף קילוס,הכא
ה אומר את "שהרי בלא [,ז שלא לצורך"בא ליישב איך מזכיר שם עש ש"הרא

הוא אלא ז "של העז שמה האמיתי "ז אומר שאי"וע, ]צורת הנחת המטבעות
  .שמה לגנאיאת חילוף חכמים ששינו 

  
כ "לכאורה לא שייך כ ,ולא עוד אלא אפילו שמו כתוב עליה לא אמר כלום 
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, י מחט וכדומה"ואולי הכוונה ששרט במטבע את שמו ע, לכתוב על מטבעות
ק אין סימן בצורת "נראה דה. דתניא אין סימן למטבעהא ' ן כתב"ובחדושי הרמב

מטבע להפריש בין דינר לדינר ממטבע אחד לפי שהרבה מהן נטבעות במטבע 
י על המטבע אלא טבע "בכתאת שמו משמע שלא כתב ', אחד וכולן דומות זו לזו

אימר אפוקי ' אבל הוסיף שלגירסא שלפנינו ,א"ז כתב הרשב"וכעי ,אותה בשמו
אין טובעין מטבע על שמו של זה ' שאפי'לומר בא  'מאינש אחרינא נפלאפקה ו

הכי אינו סימן דאימור אפוקי אפקה '  אפי,אלא שהוא כתב שמו עליה עכשו על זה
  . משמע ששייך גם לכתוב על מטבעות,'ומאיניש אחרינא נפל

  
 דילמא אפוקי אפקה ומאיניש ,' שמו כתוב עליה כואפילוולא עוד אלא 

כ בכל אבידות נמי ניחוש דילמא מכרה "א שא"הקשה הרשב. פלאחרינא נ
ז לא "לפי ו,כ"שחוששים שמא כתב שמו על מטבעות אחרות ג, ותירץ, לאחר

וכתב שלפי זה אם נותן סימן במטבע שנסדקה , ן"כ הר" וכ.חשדינן ליה במשקר
שאני מטבע שלהוצאה ניתנה ולכן חיישינן דא משמע "אבל מהריטב, מחזירין לו

ם משמע שגם אם רשם שמו "ומהרמב. ולפי זה גם בנסדקה לא יועיל,  משקרשמא
כיון שלהוצאה ניתנה , רק על מטבע אחת וגם ידוע לנו שנפלה ממנו לא יחזיר

ממילא מתיאש ממנה שסבור שהמוצא לא יכריז כיון שיסבור שנפלה ממי שלקחה 
 .ממי שכתב את שמו

 

הניחה בעלים שם '  דאפי,בידהויש לפרש דמיירי הכא בספק א ואם ה"ד' תוס
 דעל ,'א קצת מיירי דומיא דמתני" דבלא משתמר כ,מדעת דומה ששכחוהו

 אבידה היא ושכחוה דשמא ולכך אם נטל לא יחזיר ,קאי רבי אבא' מתני
 וכיון שאם היה יודע שהיא אבידה היה מחויב בהשבתה בלא שום ,הבעלים

תמר קצת לא יתייאשו  דכיון שהוא מש,הגבהה אם הוא יודע של מי הוא
משמע שמדיני השבת ,  היכא דהגביה הוי מחויב בשמירתה מספק,הבעלים

 משום שאין כלל מצות לכאורהו, ודיואבדה היה יכול או צריך להשיבו למקומו 
 ויש להבין כיון שאין עליו ,השבת אבדה כשיתכן שיש במעשה זה נזק לבעלים
 עוד יש ,באים מכח חיוב השבהחיוב השבה מהיכן יחולו עליו חיובי שמירה ש

להבין כיון שיתכן שעדיף לבעלים שיניחנו במקומו למה לא יעשה כן גם מדין 
אבל בדבר שאין בו סימן אם לא זז 'ד "ן כתב בתו"ואמנם בחדושי הרמב ,שומר

 .י"פנ' ועי ',משם יחזיר שכיון שאינו רשאי ליטלה לא נתחייב בה
,  אם זה אבדה,אבדה עוד לפני שנטל שלעולם יש עליו מצות השבת ויש לבאר

, לכן אסור ליטלו, ז אבדה ואז יגרום נזק לבעלים בנטילה זו"אבל כיון שיתכן שאי
 , ודאי מצוהאפילושהרי ודאי שאסור לגרום ספק נזק כדי לקיים ספק מצוה או 

כדי שלא , פ שיתכן שחייב בה"כ אינו יכול לקיים מצות השבת אבדה אע"וא
וגם אם כבר נטל היה חייב להשיבו למקומו כדי לתקן את הנזק , להיות ספק מזיק
פ שבזה מפסיד בידים את אפשרות קיום המצוה שיתכן "אע, שיתכן שעשה
דה הרי חל עליו יוכל זה לולי חיוב השמירה אבל כיון שאם זה אב. שמוטלת עליו
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נמצא שאמנם אם ישאירנו , חיוב שמירה ומדיני שמירה אסור לו להשיבו למקומו
 אבל אם ישיבנו למקומו יתכן שיעשה בזה ,בידו לא תיקן את הנזק שיתכן שגרם

ז אם עבר "ולפי [, ולכן מספק לא יעשה כלום ויניחנו בידו,מעשה פשיעה בידים
פ שאם יבא בעליו ויתברר שפשע בשמירתו " אע,והחזירו למקומו שוב לא יטלנו

  .]יצטרך לשלם לו
  
 דאבידה ,ינה לא מיחייב כלל בנטילהוכן צלוחית דפרק הספ  ואםה" ד'תוס

הנידון שם בשלח צלוחית ביד תינוק , מדעת היא ואינו חייב כלל בהשבתה
 אין החנוני חייב כיון שהיא ,למלאותה בשמן ומילאה ונתנה לתינוק ונשברה בידו

 אבל לולי זה כיון שבאה לידו היה חייב ,אבידה מדעת שדרך תינוק לשבור
  .פ שהיתה בידו קודם" אע,זירה לתינוקבשמירתה ואינו יכול להח

  
וכן הא דתניא לקמן מצא טלית או קורדום בצד גדר אין זו  ואם ה" ד'תוס

 אי נמי התם , מיירי במקום המשתמר,אבידה ולא יגע בו אפילו יש בו סימן
 דדרך פועלים שמניחים ,לדעת הונח שם ולא יגע בו אפילו יש בו סימן

נ מיירי "שלפי האא "מהרש' עי,  אותה שדהטליתן או קורדומם בצד גדר של
 כיון ,כמו כאן' דומה ששכחוהו'מ לא יטול כיון שאין לומר ש" ומ,במשתמר קצת

  .שכן הוא דרך הפועלים
  

 ,דפירש דלא יחזיר דליכא איניש דיהיב סימנאי "רש'  ולפי ואםה"ד' תוס
ן  שאינו יודע מי הם הבעלים כיו,קשה דפשיטא דלא יחזירנו לשום אדם

פ "לכאורה אם בא אדם ואומר שהניח כאן גוזלות מקושרים אע ,שאין בו סימן
ס אדם אחר אין " אבל סו,שאינו סימן גמור כיון שיתכן שגם אדם אחר הניח כך

כ " וא,לא יהיה סימן גמורלו שהרי גם  וגם אם יבוא לא נוכל לתת לו ,לפנינו
  .ל שלא ניתן לו" קמ,א שניתן לזה הדורש את האבידה"סד
שמעיקר הדין כשבא אדם וטוען ששלו אין סיבה שלא [ר "שיעורי הגרש' ועי

והרי בההיא ארבא אמרינן כל דאלים גבר ולא צריכים להוכיח שזה , לתת לו
אלא שבכל אבדה יש דין דרשהו שאינו רמאי וזה מחיובי השבה וכאן , שלהם
ם נטל שוב ל שא"קמ, א שלא חל עליו כלל חיוב השבה שהרי אמרנו לא יטול"הו

ולכאורה לא דמי דהתם טוען שהוא שלו , חייב בהשבה מספק ויש בו דין דרישה
אמנם מסתבר , בודאות אבל כאן דילמא כסבור ששלו ובאמת זה של מישהו אחר

  ].מ"ע לא ישיב לו אם אינו צו"שגם אם יאמר שיש לו טב
  
 במה יש להבין מה לי, בשלמא לרב פפא היינו דקתני שכן דרך אשפה לפנות 

ס כיון שנמלך לפנותה הוי "אפילו לא היה דרכה לפנות סו ,שדרך אשפה לפנות
דכיון שדרך האשפה לפעמים שנמלכין לפנותה אין לנו ' א"ריטב' ועי, אבידה

מ "ושיט', לומר לבעלים שיניחוה ולא יפנוה עד זמנם כדי שלא יגע בממונו של זה
נות כלומר מכיון דשמעיניה והיינו דקתני מפני שדרך אשפה לפ'בשם שיטה כתב 
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 אלא נוטל ומכריז שכן דרך בני ,לבעליו שרוצה לפנותה לא אמרינן כמשחק הוא
   .'אדם שנמלכין לפנות אשפתן

  
דאמרינן אחד מבני , מחצי עוביו של כותל ולחוץ שלוה מחציו "י ד"רש

דאף על גב דאמרן לעיל ספק הינוח לא יטול , רשות הרבים נתנו שם ושכח
 הא מוקמינן למתניתין בגמרא דשתיך טפי דאיכא ,י הינוח הואוהאי ודא

לא , יש להבין היכן העמדנו את הדין של כותל חדש בשתיך טפי, יאוש בעלים
וגם אם נאמר שכל , העמדנו כך אלא את הכותל הישן שלכן תולים באמוריים

 שהרי ,שתיך טפימיירי בבשניהם א לומר ש"נה מיירי בחד גוונא עדיין אשהמ
של כותל חדש שתיך כ "יך של כותל ישן הוא שנראה משנים קדמוניות משאשת

 ,ןא לפי העני"ויתכן ששתיך טפי כאו, ששיעורו הוא בכדי שיתייאשו הבעלים
בישן עד כדי שנראה ששל אמוריים ובחדש עד כדי שמי שהניחו שם ודאי 

 .התייאש
  

  . מצא בגל או בכותל ישן
מצא בכותל חדש מחציו ולחוץ שלו  ,מצא בגל ובכותל ישן הרי אלו שלו

ה דשתיך "בד' והקשו תוס , תנא מפני שיכול לומר לו של אמוריים הן',וכו
 וכן ,קונה לו את מה שהטמינו האמורייםאו הכותל אין חצרו של בעל הגל אמאי 

 . כמה דרכים בראשוניםבזה מצינו ו, ר"בכותל חדש את מה שהטמינו בני רה

בדבר שיכול להיות שלא ימצאנו לו  קונה וחצרפירשו משום שאין '  תוס.א
, ימצאנו או לאאם שלא מדעתו מה לי  לו כיון שחצרו קונה, ויש להבין. לעולם

 , משום שלא צריך דעת קנין אינוחצרו קונה לו שלא מדעתומה ש שיש לבארו
ועל מציאות , אלא משום שבאופן כללי דעתו לקנות מציאות שבאות לחצרו

כיון שלא מצוי לקנותם  ימצאם אמרינן שלא היתה דעתו לאמסתבר שלעולם ש
 .ד לקנין"שימצאם ואין כאן כוונה ולא גמ

 בעל היה ולא ,ש פירש משום ששלל האמורים היה שייך לכלל ישראל" הרא.ב
 שוב לא יזכה בו גם אחר ולכן,  באותה שעהלזכות בויכול הכותל הראשון 

  .ידיהלתא  כיון דבאיסורא אשהתייאשו ישראל ממנו
ל למיקני ולא יחול עליו כלל חיוב "א למה לא נאמר שאיסורא לא ניח"והקשה רע

דטעמא ן "סברת הרמבלפי ו. [לידיההשבה וממילא לא שייך באיסורא אתא 
כשלא היה ש "לשנעשה שומר ודאי משום שהוא דבאיסורא אתא לידיה 

וכן  [,ינה קונהג לא היתה קונה גם חצרו א" כהוא שכיון שיד"חזו' ועי, ]בידיעתו
דקודם יאוש היתה 'ג גבי ההוא דאשכח כופרא " דף כן לעיל"היא משמעות הר

, ]' לא זכי בה לעולםהשם ולא עדיפא חצרו מידו דכל היכא דבאסורא אתי לידי
  .ז"ר כעי"בשיעורי הגרש' ועי
ח " וכתב הפ,'ה בנו ובן בנו לא קנאה"וכיון דהראשון לא קנאה ה'ש "כתב הראו

,  באיסורא הבןוהרי לא בא ליד, ויש להבין למה בנו לא יזכה, ממנוח ה ללוק"שה
  .מה נאמר בלוקח, ואם משום שרשות יורש לאו כרשות לוקח
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ש שכיון שהוא אינו קונה כשבא לידו באיסורא אף חצירו "ש הרא"ויש לבאר שמ
לו מה שהוא לא היה קונה  שאינה קונה ז דין באדם אלא בחצר"אינה קונה אי

מה שבא לידה באיסורא שוב אינו נקנה על ידה גם למי שירש או קנה לכן ו ,ג"כה
  .מהבעלים הראשון ואפילו היתה של הפקר באמצע

 אבל ,ש תינח כותל ישן שמה שיש בו היה שייך לכלל ישראל"ע לדעת הרא"ויל
 והרי כאן לכאורה לא בא ,ר" מה שהצניעו בני רהתבכותל חדש לא יקנה אאמאי 

 ,שהרי בשעה שהצניעו לא היה אבידה ואין עליו חיוב השבה ,לידו באיסורא
ואולי לא מיד , וכששכחו אמנם נעשה אבידה אבל גם חל יאוש באותה שעה

 אלא תחילה שוכח שהניח ונעשה אבידה שנעשה אבידה נחשב שהיה גם יאוש
עוד יש לדון , ובין לבין כבר בא לידו באיסורא ,וכשנזכר שהניח מתייאש מיד

ר ודאי הוי חצר שאינה משתמרת ולא "במקום שיש בו גישה לבני רהשאם נמצא 
  .תקנה לו

שהרי , כיון שמטמון זה אבוד ממנו ומכל אדם ודאי שלא יזכה בו, ם כתב" הרמב.ג
ו לזה שלא היה " ממונו שנעשה אבוד ממנו ומכל אדם הוא של מוצאו קאפילו

ם "שמע מהרמבומ. ו"ד שיש תשובה על הק"שגות הראבה' ועי. מעולם שלו
פ שכאן זה גדר של "ואע, ן"ודלא כרמב, ששייך יאוש גם במה שנמצא ברשותו
ב "רס' כ בסי"תרוה' עי, ן מהני גם ברשותו"אבודה ממנו ומכל אדם ויתכן שלרמב

 . ע"ויל, ם שגם זה מדין יאוש"מ הרי שיטת הרמב"מ, במגיה שם' שדן בזה ועי
 ולכן אינו קונה אם לא עומד בציד וד פירש משום שאין הכותל משתמר"הראב. ד

 . ואומר תיקני לי חצרי
דלא אמרינן חצרו של אדם קונה שלא ', חיצונים כתב' מ בשם תוס"בשיט. ה

 אבל ,מדעתו אלא היכא שהחצר היה שלו קודם לכן שבאת המציאה לתוך החצר
 ומהאי טעמא ניחא הא דבעי במסכת ,היכא שאין החצר שלו לא קני ליה חצרו

 אלא שמע , ומאי בעי ליקני ליה חצרו, אי בעינן צבורין בשדהו או לאקידושין
  .'מינה דלא קני ליה חצרו אלא כשהחצר שלו בשעה שהמטלטלים באין לחצר

שקונה בקנין חצר גם מה ס שמוכח "ותמהו עליו האחרונים מכמה מקומות בש
 שהוכיחומה [, ג וזקנים דלעיל"עובדא דרכמו ב, שמונח בחצר בשעת הקנין

מ כשהחצר אינה "ו דנפ"כדף א בקדושין "ריטב'  עי,קנין אגבמצבורין ד
  . י"ש וקה"חידושי הגרש' ועיח "קצ' סיח ב"קצוה' עי] משתמרת

שמה שחצירו קונה לו שלא מדעתו הוא משום שסתמא יש לבאר עיקר הסברא ו
 משעה שקנאה וכאילו מינה אותה דמילתא דעתו שתקנה לו כל מה שיבא לחצירו

ולא התכוון  אבל מה שהיה בחצירו מקודם , שעה לשליח לקנות עבורובאותה
] משום שלא עלה על דעתו שיש שם חפצים[שתיקנה לו בשעה שקנה את החצר 

 שהרי סתמא דמילתא דעתו שתקנה לו דברים חדשים ,כ"שוב לא תקנה לו גם אח
 ג"אבל בעובדא דר, ולא דברים שהיו מקודם ומעולם לא עלתה בדעתו שהם שם

הרי היתה להם כונה מפורשת לקנות את התבואה בקנין חצר ובזה פשיטא שחצרם 
  .קונה גם מה שהיה מונח קודם

דבעי במסכת קידושין הא 'ראיה מחיצונים ' התוסכ מה מביא "אמנם יש להבין א
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 אלא שמע מינה דלא ,בעי ליקני ליה חצרו  ומאי,אי בעינן צבורין בשדהו או לא
שם הרי ו, 'חצר שלו בשעה שהמטלטלים באין לחצרקני ליה חצרו אלא כשה

  . בשעת קניית החצרהיתה לו כונה לקנות את המטלטלין
 ,לקנותם אבל לא בקנין חצר אלא בקנין אגב ויש לבאר שאמנם היתה לו כונה

י שרק בקנין דרבנן "ודלא כנמו[ ,חצרקנין לא יקנה באגב ולכן בשעת מעשה קנין 
בזה אמרינן שאין , שלא לדעתוכ "רו תקנה לו אחואם משום שחצי ,]אמרינן הכי

  .ולא מה שהיה שם קודםכ "אחדעתו שחצירו תקנה לו אלא מה שבא לתוכה 
מה  אבל ,כותל ישןמצא ברק על   הואחיצונים לכאורה' של התוסהתירוץ עיקר ו

 שהרי זה ל כאחד התירוצים האחרים"בכותל חדש ומחציו ולחוץ צשאינו קונה 
ר "ר ובני רה"ומסתבר שחורי כותל חדש הפונים לרה, ה בחצרבא לשם אחר שזכ

 .יכולים להצניע בהם דברים ודאי אינם משתמרים לבעל הבית
דלא שייך למימר בכי האי גונא חצירו של ה "י כתב בשם ראבי"ובהגהות אשר

 כיון דאינו ,אדם קונה לו שלא מדעתו וזכה בו הראשון שקנה הגל והכותל
 דכשקנאו אז לא העלה על לבו לקנות ,ה לא זכהדבר ההווה כשאר מציא

 וחצירו קנה לו בדבר הבא ,המטמון הלכך לא זכה אלא בדבר שרצה לקנות
 אבל כאן שהיתה בו מקודם ולא נתכוין לא המוכר למכור ,לחצירו אחרי כן

' התוסואת טעם '  מצרף את טעם התוסלכאורהו. ולא הקונה ליקח לא קנה
  .הוצרכנו לשני הטעמיםויש להבין למה , חיצונים

שלעולם דעתו של אדם באופן כללי שתקנה לו חצרו את כל מה שיכנס יש לבאר ו

אבל אין דעתו על מה ,  בין אם ודאי שימצאנו ובין אם ספק שימצאנו,כ"לתוכה אח
רוצה לקנותו פ שאם היה רואהו היה " אע, ולא ראהוהשהיה בה בשעת הקני

 .חיצונים' וזה כעין התוס , שלא ידע לא קנהאבל כעת , ודאי שהיה קונהווממילא
שמוכח מכאן שאם קנה חתיכות , ]ב"רל' מ סי"והובא בחו[ה "עוד כתב הראבי

 ,של בדיל ומכרם בחזקת בדיל ונמצאו שהם כסף המחופה בבדיל זכה הלוקח השני
ע אם זכה " ויל,כיון שהמוכר מעולם לא זכה בכסף שהרי לא ידע שישנו שם

 יש מקום לחלק לכאורה ש ובעיקר דבריו יש לדון,הבדיל או לאבכסף כנגד שווי 
בין מטמון שנמצא בכותל שלא עשה בו קנין אלא בא לקנותו בקנין חצר ולזה 

שאין אדם מבטל את , ומסתבר שאין הנסכא נעשית חלק מהכותל. [צריך כוונה
כ בכסף המחופה בבדיל שעשה קנין בגוף הדבר הזה אלא "משא, ]הממון לכתלים

 שכסף המחופה בבדיל נחשב ככלי בתוך כלי וקונהו יתכןו, לא ידע שהוא כסףש
. זכה בו, בדיל ונמצא שכולו כסףבחזקת שהוא ז אם קנה "ולפי, רק בקנין חצר

א ג ל"ת עבודת הגרשוני אבל הביא מהלבוש שגם כה"ואמנם כך רצה לומר בשו
  .ב"רל' ד בפתחי תשובה סי"והו, קנה
נו ברוך שאין חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו אלא המרדכי כתב בשם רבי. ו

 ליה  היכא דאיכא יאוש כיון דאילו הוה ידעאפילו ו,הפקר גמור אבל לא אבידה
  .לא הוה מפקירה

,  אחר יאושויש להבין כיון שחצירו קונה לו הפקר למה לא תקנה לו גם מציאות
.  לא היה מתיאשכוונתו משום דהוי יאוש בטעות שאם היה יודע שאבד שםאולי ו
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 .ט"ה סק"מ' ג סי"בית הלוי ח' עיו
והנה במה שחצירו של אדם קונה לו דברי הפקר הקשו שהרי חצר משום שליחות 

  .ח במקום שחב לאחרים" דהוי תופס לבע,מ בהא"איתרבאי ושליח ל
במקום ח " תופס לבעאי הויוהנה בעיקר מה שבמגביה מציאה לחבירו יש נידון 

 אם לכל העולם שהיו יכולים לזכות ולא ,ין למי הוא חב בזהיש להבשחב לאחרים 
ז "שהרי כ,  ויש לבאר שהחובה היא למאבד,ז חובה אלא מניעת רווח"אי, יזכו

שלא יזכו בזה אחרים יכול עדיין לחזור בו מהיאוש אם ימצא את האבידה וכיון 
  .שזכו בזה פקעה בעלותו לגמרי

רו של אדם זוכה לו רק הפקר גמור ובזה יש לבאר את דברי רבינו ברוך שחצי
 אבל מציאה אינה זוכה לו ,כצבי שבור וגוזלות שלא פרחו שבזה אינו חב לאחרים

פ שהתייאש ממנה ובזה נחשב כאילו " ואע,כיון שבזה יש חובה לבעל האבידה
כ "אינו דומה להפקר גמור שהוא מדעתו ואינו רוצה כלל את החפץ משא, הפקירה

 ,כ" יודע היכן היא הרי לא היה מתייאש והוי הפקר בעהפקר דאבידה שאם היה
 ולכן אין חצירו זוכה לו כמו ששלוחו אינו ,ובזה חובה היא לו שיזכו בזה אחרים

  .יכול להגביה עבורו מציאות
*** 

 
  א"ו ע"דף כ

ל דאין חצר קונה בדבר שיכול להיות שלא ימצאנו "וי דשתיך ה"ד' תוס

 וכן מוכח לקמן דתנן מצא , הכותללעולם כמו הכא שהוא מוצנע בעובי
 לפי , ואין חצירו קונה לחנוני או לשולחני,בחנות ובשולחנות הרי אלו שלו

 ש אין"ל שלרא"כתב מהרש. שהמעות הם דבר קטן ואין סופו הוה לימצא
, ש"בזה כרא' ל לתוס" אלא מוכח דלא ס,ה משם שהרי באיסורא אתא לידיראיה
דתלינן ליה בשל  יך כאן יאוש שלא מדעת כיוןדמה שי'שתמה עליו א "מהרש' ועי

 ולהכי הביאו נמי ראיה מהך דחנות ושולחנות דמיירי נמי דתלינן ברוב ,אמוריים
ש ששייך באיסורא אתא "ומה שכתב הרא ',לקמן' כותים כמו שפירשו התוס

' ועי, ל ישראללשיטתו ששלל האמוריים היה צריך להתחלק לכלידיה הוא רק 
 .א"רע
 
אבל מחציו ולפנים של בעל הבית דאינו שוכח חפציו ימים  בכותל ה"ד' תוס
י "ובאחד מכתה[כלומר גם אם עברו ימים רבים עדיין לא שכח אותם . רבים

ודלא , פ שהוא ברשותו" היה שייך יאוש אעלולי זהמשמע ש] 'דאדם שוכח'
א " וניזיל וכן הוכיחו ברעה"ד' תוסמ ב"וכ, ן דיאוש ברשותו לא מהני"כרמב
'  ועי,]ם שיף"המהר' לפי[ לשלשה ה"ד' תוס וכן מוכח ב,ב"רס' כ סי"ותרוה
 .ן מודה"מיירי בחצר שאינה משתמרת ובזה גם הרמב' מ שתוס"נתיה

 
 פשיטא לא צריכא דמשפע בחד ,תנא אם היה כותל ממולא מהן חולקין

מהו דתימא בחצי הגובה היה , לא צריכא דמשפע הכותל לחד גיסאי "פרש ,גיסא
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יש להבין מה לי במה שהכותל , ל"קמ, ואשתפוכי אשתפוך לצד הנמוך, להתחי
 ר" ודפוי"ואכן בכת, החור שבכותל הוא שצריך להיות משופעמשופע והרי 
ז "ה בפסקי ריא"וכ[ .' לחד גיסאהחורלא צריכא דמשפע 'י הוא "הלשון ברש
 לצד ואשתפוכי אשתפוך,  היה תחילההגבוהמהו דתימא בחצי  ,]א"ותלמיד הרשב

 וכן הוא ל"י המהרש" עפהוגה' דמשפע הכותל'ר שהנוסח "שו [.ל"קמ, הנמוך
  .]ש"בפסקי הרא

  
לכאורה להאי אוקימתא מיירי , מהו דתימא אשתפוכי אישתפוך קא משמע לן

ש בה "יא חתיכה אחת שממלאת כל רוחב הכותל ל שאם ה,טאות וכדומהרובג
   .אישתפוכי

  
לא רק שאינו אדרבא א "הקשה רע.  פשיטא,אם היה כותל ממולא מהן חולקין

והרי  [, שהרי הוא המוחזק,למה חולקין ולא יזכה המוצא בכלפשיטא אלא קשה 
, ]ר חצי"ב טמן חצי נסכא ובני רה"לא יתכן שבעההרי  ש,ודאי שהחלוקה מספק

פ שאין חצרו קונה לו בכל זאת נחשב "ונאמר שאע[ב מוחזק "ם נחשב בעהוא
למה יחלוקו והרי תפיסה אחר שנולד הספק לא , כ קשה איפכא"א] מוחזק
  .מועילה
 דחצר שאינה קונה לו גם לא ,שלעולם אם אינו שלו אינו נחשב מוחזקויתכן 

כ יש לפנינו " וא,אבל אם זה שלו הרי הוא נחשב גם למוחזק, מחשיבתו למוחזק

לא שייך הוא  שהרי אם ,ספק למי שייך הנסכא ומי ששייך לו הוא גם המוחזק
עולם לא היה מס כיון ש"ה תפיסה אחר שנה"ול, ב נחשב המוצא מוחזק בו"לבעה
  .ולכן יחלוקו, ב מוחזק בו לפי הצד הזה"הבעה

 
  ואמאי ליזיל בתר,אם היה משכירו לאחרים אפילו בתוך הבית הרי אלו שלו

אלמא אמרינן קמאי קמאי אזלו והני אחריני נינהו הכא נמי קמא  ,'וכובתרא 
 בדבר שעשוי להתכבד אמרינן אלמא י"ופירש, קמא אזל והני דבתרא הוא

 סתם שוכר בית כשהוא יוצא ,הכא נמי .והני אחריני נינהו, קמאי קמאי אזלו
 ,י"ה בכתה"כ[,  שכחןהאחרוונימא , ונוטל את שלו ויוצא, מחפש כל זויותיו

 כבר מצאו ,שאילו הראשונים שכחוהו] ל"י המהרש"עפהוגה ולפנינו 
שפתח במה שכל מי שיוצא בודק אחריו ולכן אינו ויש להבין , האחרונים
' ועי,  וסיים שאם היה מהראשונים היו האחרונים מוצאים אותו,מהראשונים

  .ם שיף"מהרא ו"מהרש
כ היה יכול להיות של "ק אחריו אויש לבאר שאם לא היה הדרך של השוכר לבדו

ז מצא "א בודק אחריו ובכ"אבל עכשיו שכאו, הראשונים כמו של האחרונים
 והשאלה שמא ,כ שהאחרון לא בדק היטב שאם היה בודק היה מוצא"ע, מטבע
 ובזה אמרינן שסתם שוכר בחזקת שבדק ,של הקודם וגם הוא לא בדק היטבהוא 
בין אם שלו היתה בין אם [במה שלא מצא ורק האחרון שיש בו ריעותא  ,היטב

 ולא מעוררים ספק שמא גם הקודם לא בדק ,תולים בו את הקלקלה, ]של הקודם
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  .היטב ונצטרך לומר ששנים לא בדקו היטב
 כבר מצאו ,שאילו הראשונים שכחוהוי "ועדיין יש להבין את לשון רש

חוהו כבר היו ז הטעם אלא שאילו הראשונים שכ"נ אי"והרי לפי מש, האחרונים
אמנם יתכן שכוונתו לומר שאם הראשונים שכחוהו שלא חפשו , מוצאים אותוהם 

כ האחרונים "א, היטב אבל האחרונים חפשו היטב ולא שכחו מדבריהם כלום
  שלא חיפש היטבן הוא זהכ שהאחרו"אלא ע, שחפשו היטב היו מוצאים אותו

  .וממילא לא אמרינן שגם זה שלפניו לא בדק היטב
  
 מיירי שמצא בזה הענין שנראה ,בתוך הבית הרי אלו שלו בתוך ה" ד'וסת

ב דר אתם ולכן כל דבר שאינו נראה "לשיטתם שבעה' תוס, שהוא אבידה
 ורק מה שנראה כאבידה יש להסתפק ממי ,ב"כאבידה מסתבר שהוא של בעה

  .נאבד
  
 דר  דהיינו בעל הבית דמסתמא לעולם הוא,וניזל בתר בתרא וניזל ה" ד'תוס

 וטרם שהלכו חפשו חפציהם וכבדו הבית ולא שכחו ,בביתו עם השוכרים
 ואין לתלות המציאה שהיא שלהם אלא בבעל הבית שעדיין נשאר ,דבר

 כגון מעות דתלינן בתר בתרא לפי שמכבדין השווקים בכל ,בביתו באחרונה
 י יתכן משום שבשלמא בשוקי ירושלים אמרינן"ל בפירוש רש"מה שלא ניח, יום

כ שזה נמצא " ע, אבל כאן שמצא אחר שיצאו כולם,שאבד היום ועדיין לא כיבדו

 ונימא כמו שהוא לא ,יכול בקלות להמצא שהרי לא מצאו האחרוןבמקום שאינו 
הרי עדיין יכלו לומר שהבתרא הוא כ "אאינו מספיק שאמנם , מצא כך גם האחרים

בא עד שיוצא חדש כר ואולי סתמא דמילתא אין שו, השוכר האחרון ועודנו שם
  .השוכר האחרון

  
ואין לתלות דמן המוכרין נפלו וכבר מעות חולין הן  לעולם ה" ד'תוס

 דמוכר אחד מוכר , דאזלינן בתר לוקחין דהוו רובא,שנתחללו על הבהמה
י מעות הרשה[ ,מבואר דאזלינן בתר רוב אנשים ולא בתר מעות, לכמה בני אדם

 , והנידון אם מטבע זו כבר הפכה לחולין,חוליןועתידות לההפך לכולם היו מעשר 
 והביאור בזה לכאורה שהאנשים הם המאבדים ולכן יותר מסתבר .]ש כאן רוב"ול

ומה שיש להם יותר מעות אינו , שהמאבד בא מרוב הלוקחין ולא ממיעוט המוכרין
  .סיבה שיאבד מהם יותר

ואחת מוכרת בשר כולן מוכרין בשר שחוטה במה שמבואר גבי תשע חנויות והנה 
 ובנמצא הלך , ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח ספיקו אסור,נבלה

שמלשון הגמרא והפוסקים משמע שהכל תלוי ג "ס' חוות דעת סי' עי ,אחר הרוב
משמע שדן רק אם לילך אחר רוב חנויות או [ ,ברוב החנויות ולא ברוב הבשר

, ים שהרי מסתבר שמאחד מהם נפלרוב בשר ולכאורה העיקר תלוי מה רוב הקונ
  .]ואולי אינו מוכרח

ואמנם מסתמא דמילתא תשע חנויות היינו שיש בכל ז שכתב "ט' בינת אדם סי' ועי



               דברים                              מציאותפרק  אלו                              הרהורי       
  

רנח

חנות בהמה אחת אבל אם יהיה בחנות האחת הטריפה עשרים בהמות טריפות 
ובתשע חנויות בכל אחת אחת או שתים באופן שיש רוב בשר בחנות הטריפה 

 דאטו כיון שיש רוב בשר או חנויות ,זלינן בתר החנות רק בתר הבשרבודאי לא א
 אלא על כרחך רצה לומר כיון שיש רוב חנויות אם כן ,זה יגרום שימצא חתיכה

 ועיין בפסחים ,כל דזבין מרובא זבין או המוכרים אבדו או הלוקח אבד חתיכה זו
דאזלינן בתר י הא " דפירש רש,א במעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה"ע' דף ז

והתוספות כתבו שם דהלוקחין  ,הלוקחים ולא אמרינן מן המוכר נפל היינו לחומרא
על כל פנים מוכח דלא אזלינן דוקא בתר המוכר או הלוקח ואם ,  עיין שםהם רוב

כן הכי נמי קשה כיון שיש רוב בהמות טריפות בודאי יש יותר לוקחין טריפות 
 ולמה לא נאמר ,רים שהם הרוב בחנויותמכשרות ואם כן למה ניזיל בתר המוכ

 אלא על כרחך דבאמת בענין זה ,שמרוב הלוקחין שלקחו בשר טריפה מהם נפל
  .'לעולם אזלינן בתר רוב בשר

אם בשעת הקנין נפלו מיד זה , ע מתי נפלו המעות מהקונה או המוכר"ולכאורה יל
ירה היא פ שמוכר אחד מוכר למאה אנשים אבל כל מכירה ומכ"כ אע"או זה א
אבל אם השאלה אם נפלו מכיסו , וכמו שיש מאה מוכרים ומאה קוניםע "ספק בפנ

כאן אמנם יש מאה קונים ומוכר אחד אלא של הקונה או מתיבתו של המוכר 
 את המעות שבכיסו של שהקונה יש רק את המעות שלו ובתיבתו של המוכר יש

ה מעשים של מכירה אמנם יתכן שגם אם נדון כמו שיש כאן מא, של מאה קונים
מ כשדנים מי הוא המאבד שאינו שומר היטב על מעותיו מסתבר שהוא אחד "מ

 הוא המוכרנתלה שולא  ,שמצוי שיהיה ביניהם אחד שאינו זהירממאה הלוקחין 
י "ק' ד סי"יובפתחי תשובה ' עיד "בעיקר נידון החוו ,זה שלא שמר מעותיו

  .ט"פ' בשער א ושערי יושר "ע' סיח "ת או"ונובי
  
ר "שעורי הגרש' עי, ועוד דמוקמינן להו אחזקה דהוי מעשר לעולם ה" ד'תוס

ש כאן חזקה שהרי אין הנידון אם מעות אלו התחללו אלא ממי נפלו "שלכאורה ל
  . ואם נפלו מהמוכר הם ודאי חולין

 והשאלה אם מידו של הלוקח או ,ויש לדון שאם ברור שנפלו בשעת מתן מעות
מעשר ונפלו בעודם ביד פיר שייך להעמידם על חזקתם שהיו  ש,מידו של המוכר

  .הקונה
  

 שמע ,אמר ריש לקיש משום בר קפרא כגון שעשאו פונדק לשלשה ישראל
יש להבין איך שלשה  ,מינה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל

ר ויש לבא, בני אדם נעשו למקום שהרבים מצויין בו כסרטיא ופלטיא ובתי כנסיות
במקום שרבים מצויין הוא משום שתולה שודאי אחד מהרבים מה שיש יאוש ש

אבל המאבד בסימטא , ושמא יהיה איניש דלא מעליימצאנו לפני שיחזור לבקשו 
ז במקום שיש עוברים ושבים "וכ, י אחרים"כסבור שיחזור ויטלנו לפני שימצא ע

וכמו שמצינו  ,א כדי שיתייאש"אבל במקום שקבועים בו אנשים די בשלשה בנ
 ,שבתי כנסיות שנחשבים כמקום שהרבים מצויים בו משום הכנענים הקבועים בו
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  .פ שמסתבר שאינם אנשים רבים"אע
ל שחושש שמא יש בהם " וצ,ועדיין יש להבין כיון שהם ישראלים למה יתייאש

כ אמאי גבי זיתים וחרובין לא "ויש להבין א[, ש"ש ריצב"איניש דלא מעלי וכמ
יהיה להם הוראת ויתכן שלא חושדם בגזלנים אלא ש, ינשי דלא מעלייתלה בא

  ].היתר כל שהיא
  

דעביד 'י "פרש, שמע מינה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל
 בין דבר שיש בו סימן לאין בו מפלגי דלא ,דמייאש ולא סמיך דליהדרו נהליה

 דלא ,מיך דליהדרו נהליהדעביד דמייאש ולא ס'י "ובכת, הלשון מגומגם', סימן
כלומר ממה שלא חילקת בין יש בו ',  בין דבר שיש בו סימן לאין בו סימןתמפלג

ברוב ואם מיירי  ,ביש בו סימן הרי אלו שלומשמע שגם סימן סימן לאין בו 
  .ברוב ישראל' א אפי"כ משום שהלכה כרשב"ישראל ע

  
ם שיף שכונתם "מהר'  עי,בפחות משלשה לא מיקרי רוב לשלשה ה"ד' תוס

לענין שנתלה ' א פי" ומהרש,לענין שיחשב רבים מצויים שם ויהיה יאוש בעלים
ב "י הכא שבעהשאנ, פ שתמיד סגי בשנים שיהיה רוב כנגד אחד"שנפל מגוי ואע

  .א"מ ורע"גליון בשיט'  ועי,קבוע יותר מהאורחים
 

  ב"ו ע"דף כ
י "לרש. 'כו ליה ואמינא ליה נקיטנא'  לא מיאש כומיניהט ההוא דנפל "מ
והלכה , אוש שלא מדעתל י"מ הו" מ,אחר שישביענו פ שסופו להתיאש"אע

פירשו יישו לשיטתם שאינו סבור להשביעו אלא לב' ותוס,  דלא הוי יאושכאביי
יביישנו יותר סבור שש [,שכאן גם רבא מודה כיון שלעולם אין סופו להתיאש

מ גם "מ ל"מ, יאשיא כתב שגם אם אחר שיתבענו ויכפור ית"והריטב. ]ויותר
ל "י א"ובדעת רש, ]שאינו עומד ליאוש מתחילה[לרבא דהוי כדבר שיש בו סימן 

 אחרי שישביענוו]  לא גנבשהרי באמת[ ישבע להה שכיון שברור לנו שלכאורה
 .נחשב עומד לכך מתחילה, אשייתי
ס אם היה יודע שחברו לא מצאה הרי היה "שסו, ר שהקשה"בשיעורי הגרש' ועי

זה קשה לכאורה  ו, דהוי יאוש לרבאא מדעתש מכל יאוש של"ומ, ודאי מתיאש
, היה מתיאששאבד משום שאם היה יודע הוא מ הוי יאוש "יאוש של מה שרק אם
, ל אם מטעם דהוי אבדה שאין לה תובעין כיון שברור לנו שלעולם לא יתבענהאב
 . בטעותתובעופ ש"אע, ס כאן יש לה תובעין שהרי תובע את חברו"סו
 

שאם כולם שותפין הרי אין  י"ופירש, א"פ לכאו"ש' לא אמרן אלא דלית בי
שבה פ לא רק שאין חיוב ה"ומשמע שבפחות מש, א ואין חיוב השבה"פ לכאו"ש

' ועי. ]וכמו אבידה של גוי ואבודה ממנו ומכל אדם [,אלא יכול ליטלה לעצמו
מגזלה שלעולם יתכן שנשארת ברשות המאבד אבל כיון שאין חיוב ' א' א סי"מחנ
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רס

 .כ" ומועיל יאוש של אח,לידיההשבה אין דין באיסורא אתא 
 

קו י קודם שהספי"פירש. 'ואמר רבא ראה סלע שנפלה נטלה לפני יאוש כו
ם גם קוד, מ הוי יאוש"מ הקשו שהרי לרבא דיאוש של" ובשיט,הבעלים למשמש

ח שגם לרבא "א בכו"רע'  ועי, יתיאששהספיקו הוי יאוש שהרי כשימשמש
 וכאן אם היה יודע שנפל ממנו ,אמרינן רק שאם היה יודע שנאבד היה מתיאש

 .כעת לא היה מתיאש כיון שבידו לחפש כאן
 

. ר יאוש מתנה הוא דיהיב ליה ואיסורא דעבד עבדואף על גב דחזרה לאח
דקאי רק על לא תוכל ' וכתבו תוס, לשון זה הוא הוספה מרב יהודאי גאון

 .להתעלם אבל לא תגזול והשב תשיבם קיים בהשבתו גם אחרי יאוש
 כיון שאין המצוה ,כ לא קיים" כתבו שהשב תשיבם גפ"ר' תוסש ו"הרא' ותוס

כ אמאי בכל "ויש להבין א. [אוש שוב אינה אבדתו ואחרי יהאלא להשיב אביד
ואולי דווקא כאן שכוונתו לגוזלה מועיל היאוש , אבידה חייב להשיבה אחר יאוש

 ].ן"וכרמב
ן במלחמות שגם לא תגזול לא תיקן בהשבה כיון שקנה את האבידה "ודעת הרמב

מ "לששם , ד לגזילה גרידא"ול,  דמיםאפילומצד יאוש של אבידה ואינו חייב 
ומה שמהני כאן היאוש גם לענין [יאוש אבל כאן שהועיל היאוש אינו חייב דמים 

 גרם ליאוש שבגזילהש כיון "חידושי רמ' עי, מ יאוש"פ שבכל גזילה ל"גזלה אע

ומה שבאבידה , ]י"אמרי משה וקה' ועי, כ כאן שגם בלעדיו היה מתיאש"משא
 שומר ופקע ממנה ליהעשה עמ יאוש הוא משום שכיון שכוונתו להשיב נ"גרידא ל
אבל כאן שאין כוונתו , מ"מ יאוש דהוי כיאוש ברשותו דל" וממילא ל,דין אבידה

 .י"קה' ועי, להשיב אינו נחשב שומר ומהני יאוש
' ועי, לעיל'  ודלא כתוס,מ יאוש"ן שהכלל הוא דברשותו ל"ומשמע מדברי הרמב

' ז י" אמרי משה ל'ועי,  ברשותוח שהקשה מכמה מקומות שמהני יאוש"קצוה
ש יאוש אלא שאין יאוש אלא באבדה וכיון "שאין הטעם משום שברשותו ל

י גבי כופרא מבואר "אמנם בנמו. שהמוצא שומר עבורו לכן אינו נחשב אבוד
  .מ יאוש"בפירוש שברשותו ל

ן כיון שגזל והתחייב בהשבה מה לי במה שקנה ביאוש "ויש להבין לדעת הרמב
והשיב עשה של הב את הגזילה ולא את דמיה ואיך יפטר מס לא השי" סו,דאבידה

ו לכל רויתכן שכיון שהאובד התיאש מצד האבידה שבדבר והפקי ,את הגזלה
שוב אינו יכול לתבוע את דמיו והוי כגוזל את הגר ומת הגר  ,הרוצה לזכות בו
לענין גזל את הגר ומת ז "במכות דף ט' תוס' עי [,ים מצוות השבהישאינו יכול לק

 .'גדולי שמואל לקמן דף ס' ועי, ]אי לוקה על לא תגזול
 

 עובר משום ,מ להחזירה ולאחר יאוש נתכוון לגוזלה"נטלה לפני יאוש ע
לא שאינו עובר משום לא תוכל להתעלם וד' י ותוס"דעת רש. השב תשיבם

כיון שאם לא נטלה אין עליו אחר , ויש להבין, ן במלחמות"כ הרמב"וכ, מ"כבעה
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כ התיאש "למה כשנטלה ואח, וכל להתעלם וגם לא השב תשיבםיאוש לא ת
  . נשאר עליו השב תשיבם ולא נשאר עליו לא תוכל להתעלם

ויש לחלק שלא תוכל להתעלם הוא לאו על כל מי שרואה את האבדה וכיון שאינו 
 אבל השב תשיבם הוא עשה למי שבאה ,אלא עד יאוש גם על המוצא כך הוא

 . וכיון שחל עליו שוב אינו פוקעושלידו המציאה לפני יא
שגם אם התכוון לגוזלה לפני יאוש יתכן שאין עליו איסור דלא , ד"וכתב הראב

ן ו כתב שרק אם התכו]ה קרא"ד' לקמן דף ל[ן " אבל הרמב,תוכל להתעלם
ן "פ שלדעת הרמב"ואע, לגוזלה אחר יאוש לא עבר על לא תוכל להתעלם

, ון לגוזלהול שכיון שאחר יאוש התכ"אמ "מ, ון להשיב לא חל היאושוכשמתכ
 .ד"א סק"מ' ר סי"שיעורי הגרש' עי ו,מיד פקע ממנו שם שומר וחל היאוש

 
המתין לה עד שנתיאשו הבעלים ונטלה אינו עובר אלא משום לא תוכל 

מוכיח מכאן שאין חיוב השב תשיבם אלא ' ן לקמן דף ל"הרמב. להתעלם בלבד
אבל השב תשיבם איכא משנטל 'י "שון רשוכמו שמשמע מל. [משעה שבא לידו

ן שם כתב שאם ראה אבידה והניחה והלך לו עובר בעשה "והר]. 'עד שישיבנה
 ושאני הכא שלא ביטל את העשה בידים שהרי לא הלך לו ,של השב תשיבם

הרואה אבידת ישראל 'ם "שכך הם דברי הרמב, וכתב. ובידו עדיין להשיבה
והקשו האחרונים אמאי . 'ובטל מצות עשהת "ונתעלם ממנה והניחה עובר בל

ז "אבהא' ועי, כשלא הלך אינו עובר על השב תשיבם ועובר על לא תוכל להתעלם

  .ג"מ' ר סי"א ושעורי הגרש"פי
  
ק דקדושין דחשיב השבת אבידה עשה שאין הזמן גרמא ''ובפ אינו ה" ד'תוס

בהשבת ות כלומר הוקשה להם איך אומר שם שנשים חייב, היינו בענין שבכאן
ז אמרו "עו , לאובזהל שיש "תיפו, הזמן גרמאע שלא "זו מכיון שאבידה 
ל "ויש להבין לו יהא דלא משכח,  כמו כאןל שיש רק עשה בלא לאו"דמשכח

, שעוברות על הלאו אלא גם על העשהל שלא רק "מ טובא קמ"עשה בלא לאו מ
  .בר לאול שיש כ"ת נשאל למה לי עשה תיפו"וכי בכל מקום שיש עשה ול

 אי הכי ,משום עשה שבהן' ל דחייבות אפי"וכי תימא קמ'ן שם שכתב "ר' ועי
משמע דבשאר מצות עשה שהזמן גרמא אף על גב דאית בהו לאו ונשים חייבות 

ת ועשה חייבות "ש שכל מקום שיש ל"עי', בו פטורות מן העשה והא ודאי ליתא
ש "או כגון הכא וכמג אלא אם יתכן שיש עשה בלא ל"פ שהז"העשה אעגם על 
 לא 'שתוס[א שם "רע' ועי, ג" שאז לעולם אין חייבות על העשה אם אין הז'תוס

 ולא סגי במה ,מ למקום שבפועל אין את הלאו" ולכן כתבו שהנפסוברים כך
  .]שיתכן שיהיה עשה בלא לאו

השב תשיבם והזהיר שלא הוא העשה של באבידה העיקר ד' ן שם תי"והרמב
וכיון דעשה הוא עיקר אילו היו נשים פטורות מן העשה , וה זויתעלם מלקיים מצ

ע שהרי מבואר "ויל[,  שאין הלאו אלא קיום עשה שבו,היו פטורות מלאו שבו
  .]ת דלא תוכל להתעלם בלא העשה כלל"כאן ששייך ל
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ל דהתם כשמתכוין '' וי',וכות ואמאי ליכא לאו דלא תגזול ''וא אינו ה" ד'תוס

יש להבין מה מהני מה , הבעלים והכא כבר נתיאשולגזול לא נתיאשו 
ר "שעורי הגרש' ועי, נו מועיל כיון דבאיסורא אתא ידיהשנתיאשו והרי יאוש אי

 ,מ יאוש הוא משום חיוב השבה שיש עליו"שמה שכשבאיסורא אתא לידיה ל
וכאן שהתכוון לגוזלה ועבר על השב תשיבם שוב אין מניעה שיועיל לו היאוש 

  . לעבור על לא תגזוללקנותה בלא
  

אמר רבא האי מאן דחזי דנפל זוזי מחבריה בי חלתא ואשכחיה ושקליה לא 
ח "ובר', ואשכחיה ושקליה'יש להבין את אריכות הלשון  ,מיחייב לאהדורי ליה
ג כתוב רק ואשכחיה ואולי שני גירסאות "ובבה, ף"ה ברי"כתוב רק ושקליה וכ
  .היו וצירפום לפנינו

  
ראה חבירו שנפל ממנו דינר בתוך החול או ט כתב "א ה"מגזוד "ם בפי"הרמב

,  הרי זה כנופל לים או לנהר והרי הוא של מוצאו,בתוך העפר ונתעלם ממנו
ואפילו ראה אותו הביא כברה , שהרי נתיאש ממנו מפני שאין בו סימן

 כדרך שמחפשים בעפר שאר , בדעת רעועה הוא מחפש,לחפש אחריו
ך הוא זה  כ,לום שמא ימצא מה שנפל לאחריםהבלשין שלא נפל מהן כ

ם משמע שזה נחשב כזוטו "מתחילת דברי הרמב, מחפש לא מפני שלא נתיאש

פ שראה שנפל ממנו "ויתכן שבא לומר בזה שאע, של ים דאבודה ממנו ומכל אדם
מ הוי יאוש כיון שודאי יתייאש "ע ישל"מ כאן לכ" בכיסו מועדיין לא משמש

ן שכאן הרי יודע היכן נפל ולכן לולי שנחשב כזוטו של ים עוד יתכ, כשידע שנפל
פ שאין בו סימן אבל כיון שאין דרך למצוא מה שנתעלם "לא היה מתייאש אע

מפני שאין 'ם "כ יש להבין מה שסיים הרמב"אמנם א, בתוך החול הוי ודאי יאוש
מחפש ז הטעם אלא מפני שאינו סבור שימצא שלכן גם כש"והרי אי' בו סימן

פ שמסתבר לו "ויתכן שכשנפל בחול אע, ריו בכברה אמרינן שמתייאש ממנואח
מ כסבור הוא שמא אחרים ימצאוהו במשך הזמן "י כברה מ"שלא ימצאנו אפילו ע

ה פוק חזי "ש ד"חידושי רמ'  ועי.אבל כיון שאין בו סימן שוב הוי יאוש גמור
  .ד"סק' ט' ר סי"ושיעורי הגרש

  
נאי דידי הכי נפול מאיניש אחרינא ומשכחנא מימר אמר כי היכי דנפול מי

נפל מחבירו ולא יחפש מה שאולי יש להבין אטו בשופטני עסקינן שיחפש , מידי
ואולי אין כוונתו לחפש רק של אחרים אלא כיון שיתכן , את שלו שודאי נפל

אבל לעולם אם היה ברור  ,שעוד אנשים אבדו שם מסתבר לו שימצא אחד מכולם
ויתירה מזה הרי מסתבר שאינו יודע את  ,א שלו היה מתייאשלו שאין שם אל

המקום המדויק שאבדה לו המטבע וצריך לחפש בכברה שטח גדול שיתכן שהיא 
 שרק שלו אבדה שם ודאי לא היה מחפש אבל אומר ע ואם היה יוד,בו ויתכן שלא

בלבו שבשטח גדול זה מסתבר שאפילו אם לא ימצא את שלו ודאי שבמשך הזמן 
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ומה שלא חפש לפני שאבד לו כיון שלא היה דחוק  [,ה אנשים אבדו שם דברהרב
  ].ד את שלו מחפש שמא ימצא משהולכסף אבל עכשיו שאב

 בדעת רעועה ,ואפילו ראה אותו הביא כברה לחפש אחריום "ולשון הרמב
הוא מחפש כדרך שמחפשים בעפר שאר הבלשין שלא נפל מהן כלום שמא 

משמע ,  הוא זה מחפש לא מפני שלא נתיאשךימצא מה שנפל לאחרים כ
 אלא כמו , אבל לא מפני שבאמת סבור שימצאנו,שלעולם מחפש את שלו

  .שאנשים מחפשים מציאות בחול למרות שיודעים שלא מסתבר שימצאו
הא דאמרינן מימר אמר כי היכי דנפל מינאי נפל מאיניש אחרינא 'א כתב "והריטב

שר לומר כן דשבק לאהדורי על מאי דאבד לאו דוקא שהאיך אפ. ומשכחנא ליה
אלא הכא מילתא בעלמא קאמר לומר , ודאי מיניה ומהדר על ספק אבידה מחבריה

ומה שעושה בכברה אנו דנין , דחלתא כזוטו של ים היא שהיא אבודה מכל העולם
  .'אותו כאלו אמר בלבו משכחנא סלע דנפל מחבראי לומר שמתעסק בעלמא הוא

  
שהרי השולחן מפסיק ,  אלו שלו דאמרינן מן הבאין נפלוהריה הרי "י ד"רש

ואם מן השולחני נפלו היה להם להמצא בינו , בין שולחני למעות שנמצאו
ואם , יש להבין היכן מצינו שלחן שמונח על כסא, לכסא שהשולחן מונח עליו

בינו לכסא 'י הלשון "ובחלק מכתה, השלחן מונח על הכסא על מה יושב השולחני
ואולי גם הלשון שלפנינו יכול להתפרש כך ועליו כמו על ', לפניון מונח שהשולח

  .ידו

והכסא היינו רגל שהשולחן מונח עליו 'ד "שכתב בתוס "ר' פרישה בסי' אמנם עי
דומיא דתיבה גבי חנוני נמצא שהכסא דהיינו השולחן מפסיק בין השולחני ובין בני 

  .'אדם הבאים אצלו להחליף
  

ן הכסא לשולחני של שולחני ליתני על שולחן אי נמי מאי אריא דתני בי
לכאורה אינו דומה שסתמא , מצא בשולחנות כדקתני רישא מצא בחנות שלו
כ שולחני שיושב בשוק " משא,דמילתא חנות הוא חדר שלם שמלא בסחורה

  .ע"ואולי גם לשולחני היה מקום בפנ, כשהשלחן לפניו
 

 א" עז"דף כ
 בלוקח מן התגר שאינו יודע למי להחזיר או לא שנו אלא בלוקח ה"ד' תוס

א בשעת דישה ואין "אם אינו הוה ליפול בתבואה כ'  אפי,ב"לתגר או לבעה
ב "ולכן בעה[, מ אינו יודע מאיזה בעל הבית קנה התגר" מ,להסתפק בתגר

למה לא סומך על זה שהמוצא ישאל את התגר והוא יאמר , ויש להבין]. מתיאש
, מ בשם הגליון שכיון שאין מקחו בידו אינו נאמן"וכתב שיט. לו ממי קנה

ריש פירקין בדנקיט מחד אי נאמן גם ' י ותוס" תלוי במחלוקת רשלכאורהו[
ומשמע ]. ומשמע שסובר שגם בקונה יש את הדין נאמנות הזה. כשאין מקחו בידו

ד שהביא מחלוקת הראשונים "ו פי"בשערי יושר ש' ועי, א אינו נאמן"שמדין ע
   .א באבידה" עאם מהני
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 שחייב להשיב ,יש להבין למה לא אמר שור לעבודתו, שור דאפילו לגיזת זנבו

פ שחלק מהעבודה " ואע, וכמו שאמר שה לגיזותיוכל מה שהשתכר בעבודתו
 מ את היתר צריך להשיב" מ,צריך לצורך מזונותיו כדין דבר שעושה ואוכל

אמנם בגיזת ', היתר לבעליםואם היה שכרן יתר על אכילתן הרי  'ם"ש הרמב"וכמ
  .'ש תוס"ל טובא כמ"זנבו קמ

 
 
 ואם אין בה שוה ,ת אם יש בה שוה פרוטה פשיטא"וא  זנבו לגיזתה"ד' תוס

יש להבין למה לא תצטרף הגיזה לשור . פרוטה הא ממעטינן לקמן מהשבה
ומאי שנא ממצא סאה של חטין שחייב בהשבה , ליהפ ויתחייב גם ע"שיש בו ש

א "אמנם אינו דומה ששם מצא את הכל בב ,פ" גרגיר וגרגיר אין שפ שבכל"אע
א "ר בהערות לגריש"שו, כ כאן שגיזת הזנב יכולה ליחשב כאבידה חדשה"משא

  .ז"שהקשה כעי
צ כלל "שלכתחילה יש חיוב השבה על הכל ולזה ל' ל שזה פשיטא לתוס"וא

ז " וע,השבתוהאם מחוייב גם ב,  והנדון כשהשיב את השור ושייר השיער,פסוק
' ה שאם גזל ג"ק ק"בב' ש תוס"פ אין כאן חיוב השבה כמ"שאלו שאם אין בו ש

 שאין לו חיוב השבה על השלישית שאין שתיםפרוטות והשיב ' אגודות בשווי ב
ה במצא סאה חטין והשיב כולה חוץ מגרגיר אחד אין חיוב " הלכאורהו[, פ"בה ש

 ].'ניבזי מפו"בשיעורי הגרי'  אמנם עי,השבה עליו
 
, פ בשעה שגוזזה"פ שאין בה ש"ל דאיצטריך שחייב לגוזזה בעתה אע"וי

ז שמחוברת לשור אינה "ויתכן שכ, פ למה חייב לגזוז"יש להבין אם אין בה ש
  .לשוה פרוטהי הגזיזה נעשית הגיזה " אבל ע,פ"ש

שיגזוז כל מ כיון "פ מ"פ שאין בה ש"שהחידוש שאע' עוד יש לבאר בדעת תוס
 אם באנו לצרפו לגיזות האחרות לכאורהו, פ"מנה יצטרפו כל הגיזות לשפעם בז

נ ניחא שכאן הנידון לענין חיוב ההשבה "ולפי מש, הרי אפשר לצרפו לשור עצמו
 , ואת זה חייב גם בלא לצרפו לשאר הגיזות,לכתחילה שצריך לטפל בו ולהשביחו
 .כיון שיש בשור עצמו שוה פרוטה

ל שחייב גם לטפל " וקמ,י הגזיזה חוזר וגודל"שעירשו פש "הרא'  ותוספ"ר' תוסו
 ,פ"ז שוב לא הוצרכנו לומר שאין בגיזה ש"ולכאורה לפי ,באבידה כדי שתשביח
 ,ל באבידה כדי שתשביחל שחייב לטפ"פ והיא גופא קמ"אלא לעולם יש בה ש

  .שאם לא יגזוז לא יהא אלא גיזה אחת וכעת שגוזז יש כל פעם גיזה חדשה
פ "פ כיון שיש ש"פ שאין בה ש"ל שחייב בהשבה אע" פירש שקמא"והריטב

.  שיער שבסוף הזנב יחזיראפילושי שכתב "מ מרש"וכ, בעיקר האבידה
 אלא שדחי גללים מפקיר , יפרש כך גם גבי גללים שלזה הוצרך הפסוקלכאורהו

ז מה החידוש " אבל יש להבין לפי,א"ש הריטב"פ וכמ" יש בהם שאפילולהו 
 .ח"ם שיף ותו"מהר'  ועי,פ"שהרבה יותר מ הרי בה מסתמא יש ,בגיזת שה



               דברים                              מציאותפרק  אלו                              הרהורי       
  

רסה

וכי מי שמצא סאה של חטין צריך פסוק שחייב , ויש להבין למה צריך לזה פסוק
ז שמחובר לשור לא "ל שאמנם כ"וא, פ"בהשבה כיון שאין בכל חיטה וחיטה ש

 צריך לזה גילוי אבל אחר שגזזו שוב פנים חדשות באו לכאן ואין זה האבדה
 את והרי אם גזל שור וגזז זנבו יתכן שהיה קונה[שמצא אלא כמו אבדה חדשה 

 ובמקום שמצא שתי ,]ריש הגוזל עצים' ז כעין שגזל עי"איהרי בשינוי שהגיזה 
ד "ול [,פ היה מקום לומר שלא יהיה לו עליה חיוב השבה"אבדות שבאחת אין ש

 . לאבדה אחתכ נחשב הכל"ל קרא שאעפ"קמ] לסאה חטין שהכל אבדה אחת
כיון ] פ"כשאין בהם ש[ע "מגללים שצריכים פסוק בפנ' ז שאלת הגמ"ומובנת לפי

 ]. ע"והיה שייך להחשיבם לאבדה בפנ [,שהם יותר דבר נפרד מהשור
 

יש להבין מאי חזית ,  גללים אפקורי מפקר להו,ואימא לגללים הוא דאתא
א דמילתא הגללים והרי סתמ, שאת הגללים מפקיר ועל גיזת הזנב הוא מקפיד

פ שאינו מתיאש מגוף הבהמה " והיה אפשר לומר שאע,שוים יותר מגיזת הזנב
 ולא דמי , אבל מהגללים שיהיו עד שתימצא ודאי מתיאש,כיון שיש בה סימן

כמה זמן תשהה בבית מתי ימצאוה ו וכיון שאינו יודע ,לשיער הזנב שמחובר לה
  . לגמרימהגלליםהמוצא מסיח דעתו 

אבל גללים לא , דאי כתב שור הוה אמינא כי אתא לגיזת זנבו אתא'י "רשש "ממו
א דמרבה להו "מ סד"ומ, גללים פחות חשובים מגיזת הזנבאמנם משמע ש ',חשיבי

שהקשה  ש"רש' ועי', למי שטרח בו'י " ופרש,קרא ומסיק דאפקורי מפקר להו

רת לישן  ואולי לשון הפקר דכאן אשיג, הפקר לא מיקרי עד שיופקר לכלשהרי
ל כהפקר "כיון דמפקיר לכל מי שיטרח השמאו , הוא והכוונה מתנה או מחילה

, שמפקיר לכולם כיון שאין לזה חשיבות אצלו  ומה שלא פירש כפשוטו,לכל
   .ח"סדף לקמן ' תוסש " וכמ,משום שמצינו מקומות שאינו מפקיר את הגללים

  
' תוס' ועי', פ וכו"הם שיקשה גם כאן אי יש ב' לתוס. ואימא לגללים הוא דאתא

היינו  [,ל שצריך להעמידה במקום שלא ילכו הגללים לאיבוד"ש שקמ"הרא
 ].שצריך לטפל בשבח האבידה דומיא דגיזת זנבו

 
' עי ,ו טרח וכתב לה קרא"מקשינן ונימא מלתא דאתיא בק, שהו ה"ד' תוס
  .]ו אלא בכלל מאתים מנה"ז ק"שאי[ם שיף "מהר

 דנכתב שור לגיזת זנבו הוי גיזת שה בכלל כל אבידת י כהן דכיון''ותירץ הר
יש להבין מה ענין זה לזה לומר שמכיון שנכתב שור לכן הויא גיזת שה , אחיך

  ].ם שיף"מהרוכקושית ה[ל דהוי בכלל גיזת שור "והול, בכלל כל אבידת אחיך
 גלי לן של האבידה ממילאטירחא חייב גם בשמשור למדנו אחר שש ויש לבאר
 ושוב גם גיזת שה הויא ,כלל כל אבידת אחיך נאמרה גם הטירחא באבידהקרא דב

אלא כמו שנכתב ו "בק ואין צריך ללמוד משור ,בכלל קרא דכל אבידת אחיך
  .בגופה בפירוש
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 ליהומבואר שאין ע, וה פרוטהאשר תאבד פרט לאבידה שאין בה שר "ת
 התיאש ממנה וממילא אם, איסור לא תוכל להתעלם וגם לא חיוב השב תשיבם

ועדיין . לידיה ואין כאן דין של באיסורא אתא ,אחר שבאה לידו יכול לזכות בה
 אם אין אפילוו, או שיש בה איסור גזללפני יאוש יש לדון אם מותר לקחתה 

, איסור גזל יתכן שלא יזכה בה אלא תישאר ממון הבעלים עד שימחל או יתיאש
 .מגזילה שהאריך בזה' א' א סי"מחנ' ועי
 

דלא תימא דאמעוט רק מלטרוח י "ופירש.  משמעלידיהומצאתה דאתא 
 כוונתו שלא נאמר שפטרו לכאורהו.  אבל אי נקטה מיחייב לאהדורההאחרי

, הכתוב רק מהלאו ולא הטריחו להגביהה אבל אם באה לידו יש חיוב להשיבה
אבל עדיין היה מקום לומר שלא זוכה בה ונשארת , ל שגם חיוב השבה אין"קמ
אמנם ממה . גם איסור לא תגזול יש בה, ואם גזל גוי אסור, מונו של הגוימ

ויש להבין ,  מותרת מבואר שמותר לקחתה לעצמוגויי שאבידת "שהקדים רש
 . משמע שיש איסור לא תגזול גם באבידה] ו"דף כ[מהיכן זה נלמד והרי לעיל 

זול אלא מקרא י שאיסור גזל בגוי אינו מלא תג"א ה"א מגזו"אבן האזל פי' ועי
חדושי ' ועי. ג" ומזה נאסר רק לקיחה באלימות ולא טעות ואבידה וכה'ואכלת'ד

גם בישראל לולי חיוב השבה לא היה איסור ' שלמסקנת הגמ[ב "קנ' ט סי"הגרנ
ובשערי יושר ]. ולכן כשממועט חיוב השבה גם איסור גזל אין, לא תגזול באבידה

' ועי, נו כאבודה ממנו ומכל אדםח כתב שכאשר אין חיוב השבה די"ב פ"ש

 .ו"מ' ר סי"שיעורי הגרש
 

א מה "הקשה רע. אלא פרוטה שהוקרה והוזלה וחזרה והוקרה איכא בינייהו
כ "תרוה' ועי[הרי כבר התיאש ממנה בשעה שהוזלה , מועיל שחזרה והוקרה

 אם לא ידע אפילוו, ]שמוכיח מכאן שיאוש לא יוצא מרשותו ויכול לחזור בו ממנו
שהרי , מ הוי יאוש"עדיין יקשה לדעת רבא שישל, בדה וממילא לא התיאששא

 גם לכאורהו[, כאן בשעה שהוזלה ודאי היה מתיאש אם היה יודע שאבדה ממנו
אבל , מ גדרו הוא שאם היה יודע היה מתיאש"קושיא זו היא רק אם נפרש שישל

כאן הרי , האם גדרו הוא שכיון שאין עתיד לדורשו לכן לא נאמר בו חיוב השב
 ].התברר לבסוף שהיה עומד לדרישה

 
ומאן דאמר ומצאתה בעינן דאית בה שיעור מציאה משעת אבידה ועד שעת 

 אי שנאמ, כיון ששניהם דורשים אשר תאבד וגם ומצאתה, יש להבין. מציאה
.  שיהא בה שיעור אבידה עד שעת מציאהא בעינן מאשר תאבד לאן דיליףמלש
ז גם רבא "ולכאורה לפי [ו יתירא דומצאתה"דורש מויא הוזה את א ש"ריטב' ועי

 . ]מ לדינא"סובר כמו כל המהלך של אביי אלא שאומר שיש בזה גם נפ
 

כתב שיש ב "ט סק"רנ' סיח ב"קצוהב .איבעיא להו סימנין דאורייתא או דרבנן
משום שיתכן שיש עוד חפץ בסימנים הוא ' סימנים לאו דאומה ש אם להסתפק
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 או ראה ,ם שחיישינן שמא משקר ואומר סימנים כסומא בארובהאו משו, כאלו
  . י כאן" וכן דן בזה הפנ,אצל חברו

כ גם סימן מובהק "א, מ שאם משום שחוששים שמא משקר וראה אצל חברו"ונפ
ומאידך גיסא , ש בסימן מובהק"אבל כסומא בארובה מסתבר של, יתכן שלא יועיל

  .יהיו סימנים מועילים מדאורייתאה במקום שאין חשש משקר כגון בעדות אש
כן ו,  ששם אין חשש משקרשהנדון גם לגבי עדות אשה' וממה שמשמע בגמ

לעיל ' ועי[,  משמע שהחשש משום שמא איתרמי,שסימן מובהק מועילמבואר 
ז "נ' ב סי"פרי יצחק ח' ועי, ] איה"ד' תוסב "ב ע"וכ,  מעולםה"ד' תוסב "ח ע"י

  .ט"כ' י סי"וקה
 ויש להבין למה נקט דוקא ,ה לאהדורי פירש שנפל מהשליח"די "והנה ברש

ויתכן משום שבבעל אין חשש משקר שהרי בידו לכתוב גט , מהשליח ולא מהבעל
  . מצאו פירשו שהנידון גם לגבי הבעלה" ד'תוסאמנם  ,חדש

  
כוונה לסימנים ן כתב שה"בחדושי הר, איבעיא להו סימנין דאורייתא או דרבנן

,  פשיטא דמהני כעדיםל סימן מובהק כנקב בצד אות פלוניתאב ,שאינם מובהקים
משמע שאין הטעם משום חשש משקר שזה יתכן גם בסימן מובהק אלא השאלה 

אבל לא משום ועדיין יתכן שהחשש שמא משקר  [,אם אפשר לסמוך על הסימנים
  .]ש בסימן מובהק" שזה ל,כיון כסומא בארובהשמא שראה אצל חבירו אלא 

  

   
  ב"ז ע"דף כ

י אם יש " פרש.מאי לאו בסימנין לא בעדים' ש דרשהו אם רמאי הוא וכו"ת
ת בעדים פשיטא אלא מאי תו "ואן הקשה "ובחדושי הר, לו עדים שהיא שלו

א דליסגי בסימנין דלאו לאפוקי ממונא ממר ומיתב למר הוא "ל סד"י, ליבעי
 אפשר כיון שהשאלה אםיש להבין , להכי אצטריך שלא יתן אלא בעדים
מ אם יש כאן הוצאת ממון או "כ מאי נפ"לסמוך על סימנים ולא בחשש משקר א

  .לא
י רוב לא מזדמן שיאבדו "א שזה שאלה של איסורין וכיון שעפ"ויש לבאר שסד

ל שנחשב כממון שאין " קמ,שנים באותו סימן הולכים אחר רוב זה לענין איסורין
ז בירור גמור גם לענין "שאיל "מאו ק, הולכין בו אחר הרוב ובעינן עדים דוקא

  .איסורין
ד שיועילו גם "ז שאלה של הוצאת ממון ולכן ס"ד שאי"ויש להבין לפי מאי דס

צריך כלל סימנים ולא תועיל טענת ברי של המאבד שזה שלו ונראה למה , סימנים
,  אם אינו צורבא מדרבנןאפילוע אם היא שלו "לו את האבידה כדי שיאמר בטב

ש " סימנים בחפץ ואינו נותנם יש מזה ראיה שאינו שלו וכמואמנם אם יש
,  אבל כלי אנפוריא שאין בהם סימן למה לא יהא נאמן,]ח"לקמן דף כ[ד "הראב

  .נ וגם זה בכלל השאלה"ואולי אה
ויתכן שגם לענין איסורין לא סומכים על כל עד דעלמא במקום שיש לנו חשש 
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ה "ין בבדיקת חמץ על נשים וקטנים וה וכמו שמצינו שאין סומכ,שאינו אומר אמת
שודאי לא מסתבר שעוד בלבו מ שמא יאמר " אם לא ישקר במזיד מאפילוכאן 

 שאינו בטוח שזה שלו יאמר שמסתמא שזה אפילוולכן  ,מישהו איבד כזה חפץ
  .שלו

 
 שהרי בברייתא לא מובא ,דילמא מדרבנן, ויש להבין. ש חמור בסימני אוכף"ת

וכן מבואר , ד שגם בברייתא יליף מקרא" שיף בסום"מהר' יוע. שזה נלמד מקרא
 .ש"הרא' בתוס

 
אף ] לרמאי[דריש מהאי קרא דלא יחזיר ' ת דבמתני"וא . דרשהוה"ד' תוס

ל דאסמכתא היא כדקתני עלה בברייתא משרבו הרמאים התקינו " וי,בסימנין
אבל הכא משמע ליה שהיא דרשה גמורה מדקאמר וכי תעלה על דעתך 

מיירי בידוע שהוא רמאי לכך צריך עדים אבל ' ל דבמתני" ועי,' כולומר
   .הכא מיירי בסתם בני אדם

יש לבאר שהוקשה להם איך אפשר לדרוש מהאי קרא שצריך לדרוש אם הוא 
ודי במה שיאמר  [,נ אם אינו רמאי לא צריך דרישה"והרי ממ, י סימנים"רמאי ע

 ,]ה שחבירו הגביה את המציאהע או שרא"י טב"שיודע הוא שזו אבידה שלו ע
נ אין ענין "כ ממ"וא, מ סימנים"ואם הוא רמאי הרי דרשינן מהאי קרא דלרמאי ל

ז תירצו שלעולם מעיקר הדין "וע, כ קרא אתא לאורויי דבעינן עדים" וע,בסימנים

וקרא דלקמן הוא אסמכתא על מה שתקנו חכמים , גם לרמאי מהני סימנים
  .מניםלא יועילו סיידוע שלרמאי 

ק דרשהו אם הוא " וקרא ה,'ותירוץ שני תירצו שעולם גם לקמן הוא דרשא דאו
 ומסרו הכתוב לחכמים שדרישה זו לסתם בני אדם דיה בסימנים ולרמאי ,רמאי

א שיאמרו שהיא שלהם "והביאור בזה שאמנם חשדינן לסתם בנ, בעינן עדים
ששין שיתפשו בשקר  וגם אינם חוי כל מיני הוראות היתר"פ שאינו נכון ע"אע

, אבל לומר סימנים על דבר שאינו שלהם זה דוקא רמאים גמורים עושים, ברור
 .ח" סקז"רס' ח בטור סי"ב' ועי, כ ידוע שהוא כזה"א אא"ח בסתם בנ"ולזה ל

 
מצאו גט קשור בכיס יחזיר המוצא לשליח או לבעל השואלו  מצאו ה"ד' תוס

 ובפרק בתרא דיבמות ,דאורייתאת ולוכח מהכא דסימנין "וא, בסימני הכיס
ל דמצי לאוקמה כגון שאותו שאבדו " וי,פריך מהכא דסימנין דאורייתא
, כ מה הנדון אם חיישינן לשאלה"ויש להבין א. מצאו ומכיר הכיס בטביעות עין

שהמאבד מצאו הם אם ' שדברי תוסא "מהרש' ועי, והרי הוא יודע שלא השאילו
אלא דחיישינן ' למאי דבעי למימר שהם דאואבל  ,'אמרינן שסימנים לאו דאו

וכן משמעות ,  יודע שלא השאילוהמאבדאחר מצאו שהרי אדם כ ש"ע, לשאלה
  .א"ריטב'  ועי,ש"הרא' תוס

  
אמר רבא אם תמצי לומר סימנין לאו דאורייתא היכי מהדרינן אבידתא 
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רסט

 דניחא ליה למוצא אבידה דנהדר בסימנין כי היכי דכי אבדה ליה ,בסימנין
 אמר ליה רב ספרא לרבא וכי אדם עושה ,דידה נמי נהדרו ליה בסימניןל

והרי אם , יש להבין אמאי הוי ממון שאינו שלו, טובה לעצמו בממון שאינו שלו
לא ישיבו אבידה בסימנים בינונים יהיה דינה כאבידה שאין בה סימן שזוכה בה 

ים בינונים אינו אמנם יתכן שכיון שיש בה סימנ, המוצא כיון שיש יאוש בעלים
 ,לעיל' ש תוס"ע וכמ"י סימנים אלו יביא עדים שיעידו בטב"מתיאש כיון שע

ז " עדיין אי,פ שגבי ניחותא דמאבד אמרינן שסתמא דמילתא אין לו עדים"ואע
 שהרי יתכן שיש ,יש ודאי יאוש בעלים ויזכה המוצאנאמר שמספיק לענין ש

  .א"רע' ועי, עדים
 אבל ,גם למאבדשניחא דניחא למאבד הכוונה א כתב שמה שמסיק "והריטב

אם סימנים אינם מועילים יזכה המוצא  שהרי ,לעולם גם ניחותא דמוצא בעינן
 .באבידה

 
 א" עח"דף כ

אלא הא דתנן מצא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות הרי זה יחזיר 
יש להבין וכי בכל אבידה , הכי נמי דניחא ליה ללוה לאהדורי ליה למלוה

 והרי סתמא דמילתא יש מקומות שגם ,בידה צריך לדון אם ניחא ליה למאבדוא
 כגון שיש לו עדים או כגון שהוא נמצא במקום רחוק ,ל"בשאר אבידות לא ניח

ל "כיון שברוב המקומות ניח אלא ,י סימנים"שעד שיבוא יקדמנו אחר ויוציא ע

לק בין מקרה פרטי ויש לח,  והכא נמי לא שנא,תיקנו שיועילו סימנים בכל מקום
לבין שטרות שזה דבר כולל שהיה הראוי לומר שבהם לעולם לא יחזירו בסימנים 

  ].ה ואולם"א ד"לעיל ע[א "רע' ועי
  

 הא פשיט ליה , אם תמצי לומר,אמר רבא אם תמצי לומר סימנין דאורייתא
ועדיין יש . י בעדים"פירש, משום דאיכא למימר כדשנינן ,סימנין דאורייתא

 גם הוכיח אבל הרי ,מהפסוקשאפשר לדחות את הראיה שהביא  תינח ,להבין
הא דתנן דמחזירין תכריך ואגודה 'ג "י' בסיש "וכתב הרא, מתכריך של שטרות

 אלא לצורבא מרבנן , לאו משום סימנא דלא הוי סימנא כולי האי,של שטרות
מ " בשיטכ"וכ', י סימן כל דהו מכירו בטביעות עינא" דע,מהדרינן בטביעות עינא

  .ד"בשם הראב
כאן הוא  שהרי הנידון משמע שלצורבא מרבנן מחזירים גם כשיש מי שמכחישו

' עי, ז"ד לפי"ו פי"ע בדברי הפרי יצחק והשערי יושר בש"ויל[, בין הלוה למלוה
  .ואולי מיירי כשרק אחד מהם לפנינו, ]ג"כ' ר סי"שעורי הגרש

לכאורה יתירה  ו, שני שטרותכ אמאי לא סגי בתכריך של"ח שהקשה שא"בפ' ועי
צורבא ומה צריך ה, שהרי ודאי נפל השטר מהלוה או מהמלוה, יש להביןמזה 
  .ע כדי לדעת אם נפל ממנו או מחברו"טסימנים או ל לדרבנן

שלעולם סימנים ב "סקה "ס' תומים בסי' ובעיקר הקושיא מתכריך של שטרות עי
 והביאור ,'הק שמועיל מדאודרבנן אבל גבי תכריך של שטרות דינם כסימן מוב
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רע

 שהרי הספק על כל ,משום דילמא איתרמיהוא בזה שמה שסימן בינוני לא מועיל 
 אבל כאן שהשאלה רק בין הלוה ,העולם ויתכן שיש עוד אחד בעולם שזה סימניו

  .אותו סימןשיהא לשני בני אדם ח שמא איתרמי "למלוה ל
ן דאורייתא דכתיב והיה סימניאלא אמר רבא 'ש "א כתב שמ"ובחדושי הריטב

אין הראיה מהפסוק שהרי כבר דחינו ',  לאו בסימנין' וכועמך עד דרש אחיך אתו
ח " אלא שכיון שמשטרות מוכח שאינו תקנ,בעדיםדרשהו לעיל שיתכן שהכוונה 

' ל סימנים דאו"ש את" ומ,י סימנים" וקרא דדרשהו הכוונה ע,'כ שסימנים דאו"ע
וכתב , מ אם סימן אחד עדיף מחבירו נותנים לו"מ' ל שהם דאו"הכוונה אפילו את

 משום דאיכא , הא פשיט ליה סימנין דאורייתא,אם תמצי לומר'ש "מא ש"הריטב
  .הוא לשון רב יהודאי גאון', למימר כדשנינן

 
בריש פירקין שאם החלוקה ' לדעת תוס, א"הקשה רע. סימנים וסימנים יניח

למה לא נאמר גם כאן , יש ודאי רמאי גם כשיכולה להיות אמת אמרינן יחלוקו
י שבודאי רמאי לא אמרינן יחלוקו קשה שהרי אין כאן "וגם לדעת רש, יחלוקו

לא אמרינן וגם אם [ ,ודאי רמאי כיון שיתכן שלשניהם אבד חפץ בסימנים אלו
 עדיין נאמר שהמוצא תופס בחזקת שניהן וכמו , בששניהם מוחזקיןאלאיחלוקו 

  ]. שזה שייך רק כשהפקידו בכרך אחד' א' י סי"קה' אמנם עי, במנה שלישי
' ב סי"ש ב"וקוב. ס תירץ שמצות השבה לא מקיים בספק"ר' ח סי"ובכתבי הגר

ט כתב שכיון שבאה אבידה לידו אינו יכול להשיבה בלא שידרוש אם אינו "ע

 .ו"א ה"ג מגזו"אבן האזל פי' ועי, רמאי
 

כ מובן שעדים "י בעדי נפילה אאם מייר. סימנים ועדים יינתן לבעל העדים
ש כתב שגם אם מעידין "אמנם הרא. דסימן יתכן שאיתרמי או שראהו בידו, עדיפי

  . שמכרולא אמרינןבחזקתו ו ליה שהיה שלו עדיפי טפי כיון שלכן מחזקינן
 משום שגם הסימנים אינם מוכיחים אלא שהיה שלו פעם ועדיין יתכן לכאורהו

, ]שזה הוכחה שנפל ממנו[ הסימן הוא המקום  אםאפילול ש"אמנם א. שמכרו
ר "שו. ק" דסימנים מועילים רק באבידה ולא נגד מוחזק או מר,עדיין עדים עדיפי

  .ה סימנים ועדים שמסתפק כעין זה"א ד"ברע
  

 במאי אילימא במדת ,הוא אומר סימני הגט והיא אומרת סימני הגט ינתן לה
 , אלא נקב יש בו בצד אות פלוני,ארכו ורחבו דלמא בהדי דנקיט ליה חזיתיה

 במאי אילימא ,הוא אומר סימני החוט והיא אומרת סמני החוט ינתן לה
לכאורה ,  אלא במדת ארכו,בחיורא ובסומקא ודלמא בהדי דנקיט ליה חזיתיה

אינן סימן מובהק שמועיל בגט גם אם סימנים דרבנן של הגט מידת ארכו ורוחבו 
 וכן בהמשך משמע ,שראתה בידו היה מועילכ משמע שלולי שיש לחשוש "ואעפ

וכן מסיק שסגי במידת אורך , שמהני סימן צבע החוט לולי שחיישינן שראתה בידו
ף כתב שדוקא נקב בצד אות פלוני מהני אבל דעת "שהריש "וכתב הרא, החוט
 סימן מובהק כיון שמעיקר הדין אשה שאמרה גרשני א בעינןש דהכא ל"הרא
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רעא

 דאיכא גט דמסייע לה חיישינן שמא מעיזה וכיון שיש לה בעלי נאמנת אלא היכא
ודוקא בשליח או בבעל שאבד גט חיישינן שמא יגרש , ח"סימנים בינונים שוב ל
  .בגט שלא נכתב לשמה

 ,' אלא נקב יש בו וכו,הא אמרת אין מעידין' אילימא דארוך וגוץ'ש "וגירסת הרא
ורוחבו של הגט בצמצום ה אם אמרה את אורכו "ד נקב אלא ה"ש של"כתב הרא

 וכמו שמהני אם אמרה את ,מ"בסתם שהוא ארוך או קצר ל ורק אם אמרה ,מהני
ידוע לה שכל חפציו מונחים ועיל סימני החפיסה לולי שאורך החוט וכמו שהיה מ

  .בחפיסה
 הרי ,כ למה הוצרכנו בחיורי וסומקי לטעמא דחזיתיה בידיה"ועדיין יש להבין א

ב גבי אין מעידין אלא על "ז ע"לל כדאמרינן לעיל כ כמסתבר שזה אינו סימן
  .ם שיף"מהרק "וכה, פרצוף הפנים

 אלא כמו שמובא וכנראה מהראשונים שלא היתה גירסתם כמו שלפנינו
ש גבי "ש הרא"וכעין מ[' אילימא בחיורי וסומקי והאמרת אין מעידין'ס "בדקדוק

  .]ארוך וגוץ
א זה או אחד מכל בני העולם בזה ולכאורה יש לחלק שבמקום שהשאלה אם הו

ודילמא איתרמי חיורי וסומקי אינו סימן כלל שהרי הרבה כלים כאלה יש בעולם 
וכעין בזה גם חיורי וסומקי חשיב סימן מובהק השאלה רק בינו לבינה אבל כאן 

  .סברת התומים דלעיל
  

מה לכאורה עיקר ,  עד אחד כמאן דליתיה דמי ויניח,סימנין וסימנין ועד אחד
ה אינם מוכיחים " שהרי הסימנים בלא,א אינו נאמן באבידה"שבא לומר הוא שע

א "ל סימנין כמאן דליתנהו דמו וע"כ הול"וא, ]שהרי שניהם אומרים אותם [כלום
ויתירה מזה כלל לא היה צריך לומר שיש כאן סימנים וסימנים , אינו נאמן בממון

  .א באבידה אינו נאמן"אלא ע
ניחא שלולי , א נאמן בהשבת אבידה"ה שע"ולין דף צן בח"ש הר"ולפי מ

א נאמן לומר למי צריך להשיב את האבידה כמו שנאמן בשאר "הסימנים היה ע
איסורין וכמו שהמוצא מחזיר למי שיודע שהאבידה שלו אבל מכיון שיש כאן 

א כמאן דליתיה "שנים שטוענים שזה שלהם חזר הדין כשאר כל דבר שבממון שע
  .דמי
שהרי יתכן שני ,  מסתבר שאם השנים אינם יודעים בודאות שזה שלהםז"ולפי

א נאמן "שאז יהיה ע, ע אין להם"וטב, חפצים שיש בהם אותם סימנים בינונים
   .ע שזה של אחד מהם"י טב"לומר ע

 
  א באבידה"בענין ע

ן "נחלקו הר.  עד אחד כמאן דליתיה דמי ויניח,סימנין וסימנין ועד אחד
ה "צדף ן בחולין " דעת הר,ע של אחר"י טב"עפאבידה יבין א אם מש"והריטב
 אפילומ "ז של"א בגיטין כ" ודעת הריטב,ם הארץעע של "טבי " עפאפילושמהני 

  .ח"תע של "טבי "עפ
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רעב

וכן יש ,  דמייהיתא כמאן דל"עאמרינן הכא ן מהא ד"ויש להקשות על הר
ם אינו בא א נאמן בממון א"עג ש"ו פ"ש ש"ק שמובא בש"להקשות על המהרי
לא בא כמאן דליתיה דמי והרי א "דעהכא אמרינן אמאי , להוציא מידי מוחזק

  ].כ נאמר שהמוצא נחשב כשומר עבור הבעלים"אא [,מוחזק להוציא מידי
. שצריך אותו שכנגד העד לישבע'ש " הראכתב 'כמאן דליתיהא "ע'ש "והנה במ

ה העד מסייעו ואם ולא גרע ממה שאם היה בידו והיה אחד אומר שלי הוא והי
אין כלל חיוב כאן י סובר ש"והנמו .'ישבע יניח ואם לא ישבע יתנהו לבעל העד

 .שבועה כיון שגם אחרי שישבע לא יזכה אלא ישאר מונח
 להכחישו ז שלא נשבע"א כ" שנחלקו אם עיש לבארובביאור צדדי המחלוקת 

או כל  ,יל לממוןז שלא נשבע להכחישו מוע"ולכן כ ,הרי הוא כשנים ומחייב ממון
 ולכן כאן ,שאם אינו יכול לישבע משלםשיש דין נוסף חיובו הוא רק שבועה אלא 

 .ש חיוב שבועה גם חיוב ממון לא יהא"של
ולא בגלל שאינו מעיד נגד , ן גם אם כונתו שנאמן מדין עדות"ז ניחא דעת הר"ולפי
 אם היה  אלא שכיון שאין מי שנשבע להכחישו דינו כשנים ונאמן גם,מוחזק
יש כאן עוד אדם שטוען שזה שלו א כמאן דליתיה זה משום ש"ש ע" ומ,מוחזק

 . נשבע להכחישוו
ק שמשמע ממנו שדינו כשנים כשאין נגדו מוחזק "אבל עדיין יקשה על המהרי

דכמאן דליתיה הכא אמאי אמרינן , ינים כההיא דארבאי אם יש שנים המתדאפילוו
א נאמן עד "כ דינו שוה לכל ממון שע" ואם משום שנשבע להכחישו א,דמי

א נאמן "ק שאמנם ע"וכמדומה שמיישבים את דברי המהרי [,שישבע להכחישו
ק "פרי יצחק שלמהרי'  ועי,אבל גם סימנים מועילים ואין תוספת בירור מהעד

ק " אין המהרילכאורהו, כ עדיף מסימנים ולמה נחשב כליתיה"שדינו כשנים א
ן ממון שאין בו מוחזק כדין איסורים וסגי בבירור של סובר שדינו כשנים אלא שדי

 .]א אבל עדיין לא עדיף מסימנים"ע
 ,א"שנאמנותו כלל לא מדין ע, ן"ד שכתב לבאר את דברי הר"ו פי"י ש"שער' ועי

אלא שהתקיימה ] ש"י הרא"ק וגם דלא כמו שהיה אפשר לומר עפ"ודלא כמהרי[
נ כאשר יש שנים " ואה,ועצמלמ המעיד " דלא גרע מצו, בעדותוהדרישה

ח לא "מ טענת ברי וגם ת"ז חזר הדין ככל שאר דיני ממונות של"המכחישים זא
 .יהא נאמן

י כך מפרש לשיטתו שבא הכתוב להקל שלא צריך בירור "וכמדומה שגם הפר
ה כיון "פ שהוא ע"י עדותו של אחר אע"וסגי בדרישה שאינו רמאי וזה מתקיים ע

 .ח לעצמו"דינו כתשאין חשש שמשקר שוב חזר 
, ח אינו נאמן לאחרים" תאפילוא ש"י שם בביאור סברת הריטב"ש בשער"מ' ועי

  .ש בכל זה"ז מ"ע' ע סי"גם קוה' ועי, ימת בזה דרישהיאמאי לא מתק
*** 

 
  ב"ח ע"דף כ

תנו רבנן בראשונה כל מי שמצא אבידה היה מכריז עליה שלשה רגלים 
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 שלשה ויחזור שלשה ויכריז יום  כדי שילך,ואחר רגל אחרון שבעת ימים
ה ימים כדי להשיב את גלימתו של עע וכי מוטל על המוצא להמתין שב"יל, אחד
ומסתבר  , ממוןואולי גם בהפסדוהרי מסתבר ששהות זו כרוכה בהוצאות , חבירו

ה עליו להכריז " אלא שאם הוא נמצא שם בלא,לכאורה שאין מוטל עליו להמתין
כ כשאינו יכול להמתין שבעה ימים לא יכריז כלל "אמנם א, כל שבעת הימים
  .או שיודיע שאינו ממתין,  כדי שהלה לא יטרח לחזור לכאן בחינם,ברגל השלישי
',  יותר משבעה ימיםשוהאלא הטריחו זה שיהא 'ה לא כתב "בדי "אמנם רש

נ אם זה כרוך בהפסדים דינו "ויתכן שאה, משמע שצריך לשהות כל אותו הזמן
  . היה בטל מן הסלעכדלקמן גבי

  
  בענין טענת ברי באבידה

, ב"ידף י בכתובות "הקשה פנ.  לא יתן לוהאמר את האבידה ולא אמר סימני
 סגי במה שטוען ברי שהיא לא וד ברי ושמא ברי עדיף אמאי בעינן סימנים"למ
, ועוד שאין לו חזקת ממון ,אינו אלא שמאהרי המוצא ו ,י טביעות עין" עשלו

ם שלא מחלק "אבל לרמב, ניחא,  שרק ברי טוב ושמא גרוע מהני'ובשלמא לתוס
שהרי כאן לא בא , ד לאו ברי עדיף קשיא"שגם למ' א' ב ה"ש ח"קוב' ועי. קשיא

 .להוציא ממוחזק
בשם ספר בני ציון שכאן השאלה אינה ' ז' ב סי"י ב"כ קה"ש שם וכ"ותירץ בקוב

שהוא אינו לפנינו אין זה וכיון , בין המוצא למאבד אלא אם יש כאן מאבד אחר

ש דרשהו אם הוא רמאי שנאמר "י כתב שזה נלמד ממ" ושער,שמא אלא ספק ברי
 .י טענה בלבד עד שיתברר לו שאינו רמאי"בזה שלא יתנהו עפ
ר ובא אחד ואמר שהיא שלו שודאי "ש מאבדה המונחת ברה"ועדיין יש להבין מ

ט מההיא ארבא "ו סק" קמ'מ בסי" וכמו שהוכיח הנתיה,לא נעכב בידו מלקחתה
' ועי [, ולא אמרינן שלא יוכלו כלל לקחתה מספק בלא ראיה,אלים גברדכל ד
 ].נ"י מטו"ש פ"או
 יש לחלק שכאן שבאה לידי המוצא הרי הוא כמוחזק עבור הבעלים לכאורהו

פ שבאומר מכרתי את שדי "ואע [,י טענה גרידא"א להוציא ממנו ע"האמיתי וא
, ]ך שם שחולק עליו"בש' ועי[ב "רכ' סיא ב"דעת הרמנאמן לומר לי מכרת ל

איך משיבים , כ יקשה"אלא שא ]ל שזה דוקא בקרקע שאין בה חיובי שמירה"א
מ יותר מאיניש " והיכן מצינו בדיני ממונות נאמנות לצו,ע"בי ט" ערבא מרבנןלצו

 .דעלמא
, זריד ובאבי ע"ו פי"האחד בשערי יושר ש, ומצינו בזה שני דרכים באחרונים

שמדיני שומרין אין מניעה לתתו לטוען ברי שהרי זה גופא הטענה שהוא שומר 
ולכן צריך עדים או , אלא שהתחדש דין מיוחד של דרשהו שלא יהא רמאי, שלו

ע כיון שנחשב כדרוש "י ט"ח נאמן ע"ולכן בת, סימנים כדי לברר שאינו רמאי
 .ועומד שאינו רמאי וסגי בטענת ברי שלו

שלעולם מדיני ממונות לא סגי בטענת ברי , ז"נ' ב סי"בפרי יצחק ח, ודרך שניה
אלא , ] משום שנחשב כמוחזק עבור הבעלים מדיני שומרלכאורהו [,גם באבדה
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ולכן נותנו , שדי בבירור שאינו רמאי, שכאן התחדש בדרשהו שלא יהא רמאי
 .ע"ח בט"לת
 וכשיש שנים ,י בא להקל עליו"י בא הדרשהו להחמיר עליו ולפר"כ לשער"וא

מ "י חזר דינו כשאר דיני ממונות שצריך בירור ול"לשער, הטוענים שזה שלהם
ש גבי תכריך "ע בזה מדברי הרא"ויל [,ח לא לעצמו ולא לאחרים"ע של ת"בט

פ שיש ספק בין הלוה למלוה גם כשאחד "מ אע"ע של צו" שמהני טבשל שטרות
. א כמאן דליתיה דמי"עאמרינן ד ,א" ולכן בסימנים וסימנים וע,]מהם אינו לפנינו

 זה גם כשיש עוד  אם,י שהפסוק בא להקל שסגי בבירור שאינו רמאי"ע לפר"ויל
 .אחד הטוען עליו

 ן דמחזירינןאי לאשמעי ',למה הוצרך קרא שמחזיר בעדיםן הקשה "והנה הר
 ואנא ה לשתוק קרא מינינן דבסימנים לא מהדרינן ואי לאשמעי, פשיטאםבעדי

ל שלא נאמר שסגי בסימנים כיון שאינו בא "ותירץ שקמ, א תיתיידענא דמנ
אבל לא להחשיבו  [,י שהפסוק בא להחמיר עליו" משמע כשער,להוציא ממוחזק

  .]מ לא נחזיר"גם לצומסתבר שכ "כמוחזק שא
 שלולי הפסוק ל"ן שהרי א"שהקשה על שאלת הרא "נ' ר סי"בשיעורי הגרש' ועי
ל "כ מנ" איש להביןו[, א עדים ובלא סימניםא שמחזירין בטענה בלבד בל"הו

ן מוכח "שמקושית הרוכתב , ]מא תפסת מועט תפסת וסגי בסימניםדבעינן עדים ני
  .שגם בלא קרא לא הוי סגי בטענה גרידא

ן הרי מבואר שאין דינו כמוציא מהמוחזק ולא בעינן עדים " בתירוץ הרלכאורהו

שאם אינו יתכן משום ,  סימניםצריךסבר גם בקושיא דפשיטא ש ומה ש,ש"וכגרש
] ב"ח ע"מ דף כ"בשיט[ד "ש הראב"וכמ, אומר סימנים הרי יש ראיה שאינו שלו

כיון דאית בה סימן מובהק ולא קאמר לה שמע מינה לאו דידיה היא דאי דידיה '
 וכי אמרינן דמהדרינן אבדתא בסימן שאינו מובהק דלית ,היא מידע הוה ידע ליה

  'ביה אלא הוא
*** 

  
 והרמאי אף על פי שאמר ,מר את האבידה ולא אמר סימניה לא יתן לוא

 שנאמר עד דרש אחיך אתו עד שתדרוש את אחיך אם ,סימניה לא יתן לו
 לכאורה הראיה מהפסוק היא לדין הראשון שלכן לא ,רמאי הוא אם אינו רמאי

ע וממילא מובן שאם ידו, יתן לו בלא סימנים כיון שצריך לדרשו אם אינו רמאי
ה דרשהו הבינו "ז ד"לעיל דף כ' שהוא רמאי לא יועילו הסימנים אמנם תוס
ש "השני שם כוונתם כמ' ויתכן שבתי[, בקושיא שזה לימוד שלא להחזיר לרמאי

  ].וכבר התבאר לעיל
  

 אמר , אמרו ליה אין, אמר להו ידעיתון ביה דרמאי הוא,אזל אייתי סהדי
 אמר רבה בר ,מאי את קאמרינן אמרו ליה אנן לאו ר,להו אנא רמאה אנא

יש להבין מה היתה דעתו , רב הונא מסתברא לא מייתי איניש חובתא לנפשיה
כ הועילו לו "הא קמן שטעו ואעפ, של רבה ששאלם כך אם כיון להטעותם
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ויתכן שסבר שיאמרו לו שאינם יודעים שהוא רמאי ויסברו שדי בזה , עדותם
וסברו ששואל אם אינו  אמנם הם טעו ,שאינו ידוע כרמאי ואז לא יועילו כלום

   . וממילא הועילה לו עדותם,רמאי וענו כראוי שאמנם אינו רמאי
  

אם אבידה זו דבר שיכולין 'י "פרש, כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל
כגון שור וחמור יעשה ויאכל ולא ימכור אותו המוצא , להאכילו את שכר מעשיו
שהכירה בו כבר ולימדה ,  לו בבהמתושכל אדם נוח, אם שהו בעליו מלדרשו

ותרנגולין מסתבר שלא יש להבין תינח שור וחמור אבל עגלים וסייחים ', לרצונו
למה כלל צריך להשהותן ולא ימכרם ו ,אינן בני עבודהשייך בהם טעם זה שהרי 

,  ואולי כמו שמצינו בהמפקיד שרוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירו,מיד
כ "ויש להבין א', כל מה שיוכל להחזיר אבדה ליד בעליה מחזיר'ד "ש הראב"וכמ

ולמה לא ישהם אצלו לפחות , מידומניחן שם דמיהן אמרינן לקמן שאמאי בתפילין 
מתקלקלים יותר לכן עדיף ואולי כיון שתפילין שאין מניחים אותם , כמה ימים

נחים בלא  משום כבוד התפילין שלא יהיו מועוד יתכן שהוא, שלא להשהותן כלל
  . שתתקיים בהם מצוה

  
 תניא נמי הכי כל , אמר רב נחמן אמר שמואל עד שנים עשר חדש,ולעולם

 מכאן ,דבר שעושה ואוכל כגון פרה וחמור מטפל בהן עד שנים עשר חדש
ויש ', ומניח הדמים אצלו, שם דמיהן מוכרן'י "פרש ,ואילך שם דמיהן ומניחן

ג "ם בפי"והרמב, ל מוכרן"א לכאן והול מה ענין שומ'שם דמיהן'להבין לשון 
מיכן ואילך שם דמיהן עליו והרי הן שלו ושל בעלים בשותפות כדין 'ו כתב "הט

שמין פרה וחמור  יפה אמר שהרי שנינו'ד " וכתב הראב',כל השם בהמה מחבירו
 הילכך כל מה שיוכל להחזיר אבדה ליד ,וכל דבר שהוא עושה ואוכל למחצה

וגם מסתבר שכך יעשה , ר יפה אמר שכן משמע לשון שמיןכלומ', בעליה מחזיר
  .ולא ימכרן כדי להחזיר את גוף האבידה לבעלים

שטפולן ] זכרים[ויש להבין תינח בדבר שיש בו שכר אבל אווזין ותרנגולין 
אמנם בהם פירש , מרובה משכרן מה שייך בהן שותפות וכי יחלקו בהפסדים

שם דמיהן ומניחן ' כתוב בהםפילין שגם תוגבי  ,ד"ז שמוכרן בבי"ם בהט"הרמב
נמצא הלשון שוה בשלשתן ', שם דמיהן ומניחן עליו' ם"הרמבפירש ' לאלתר

לוקחו בשומא כדין שותפות הכוונה ' שם' במה שעושה ואוכל ,והפירוש שונה
 ובתפילין , אצלוובמה שאינו עושה הכונה שמוכרן ומניח הדמים, ושם הדמים עליו

  .פילין עליוומניח הת שם דמיהן
  

 שלא יאכיל עגל לעגלים וסיח ,תנו רבנן והשבותו לו ראה היאך תשיבנו לו
 והרי ,יש להבין מה נאמר בהלכה זו, לסייחין אווזא לאווזין ותרנגול לתרנגולין

ונאמר שעדיף  ,נ אם שוה לבעלים למכור חלק מהם כדי להאכיל את הנותרים"ממ
מ בשם "וכתב שיט, ה גם הוא כךיעשכ " א,להם חמשים שוורים ממאה עגלים

 דהא לאו ,ואף על גב שגם הבעלים היו מוציאין הוצאות כאלו בהן'רבינו יהונתן 
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אי נמי  ,' וכובני מעבד מלאכה נינהו אפילו הכי חייבתו התורה שיחזור לו את כולן
 שיש להן שדות וכרמים ומכניס ,יש לומר שהבעלים לא היו מאכילין לעגלים

  .'במרעה טובאותם שם ורועים 
 

 א" עט"דף כ
הקשה .  לימא תיהוי תיובתא דרב יוסף,אבל לא נשתמש בהן אם אבדו פטור

 ,הרי כאן מיירי בדמי האבידה שאין בהם עסק מצוה, י אמאי הוי תיובתא"פנ
 .ע"ח לכ"י ויהיה ש"וממילא אין לו פרוטה דר

 
 ,וה עלייהותימה דהוה ליה למימר והוה ל. והוי שואל עלייהו והוי ה"ד' תוס

ואם נאמר דאם באו בעלים קודם שהוציאם חייב להחזיר אותם מעות עצמם 
 אלא כשאלה ,ולא הוי כמלוה שלהוצאה ניתנה וזוכה בה מיד[ ,ולא אחרים

הוה  ]פ שמשעת משיכה חייב באונסין" אע,שאינו זוכה בחפץ עד שישתמש בו
  .ש דקרי ליה שואל''א

פריך אי נאנסו חייב מאי אריא  דבפרק המפקיד ,אך אי אפשר לומר כן
המפקיד מעות אצל שולחני אם צרורין לא  ' התםתנן[ ,הוציא כי לא הוציא נמי

ישתמש בהן לפיכך אם אבדו אינו חייב באחריותן מותרין ישתמש בהן לפיכך אם 
נ אינו "בנאנסו ולר' ה חייב אפי"לר, ה"נ ור"ופליגי בה ר' אבדו חייב באחריותן

איתיביה רב נחמן לרב הונא המפקיד מעות אצל שולחני ' ,ש"א כש"חייב אלא בגו

אם צרורין לא ישתמש בהן לפיכך אם הוציא לא מעל הגזבר ואם מותרין ישתמש 
 ואי אמרת אפילו נאנסו מאי איריא הוציא ,בהן לפיכך אם הוציא מעל הגזבר

 אם ,והשתא אי חייב להחזיר הן עצמן כשיתבע הגזבר, ]'אפילו לא הוציא נמי
 ולא מעל כדאמר פרק השואל לא ,כן לא קנאם השולחני בשלא הוציאם

כ מאי פריך כי לא '' וא,בקע בו לא מעל כיון שהמשאיל יכול לחזור בו
 אלא ודאי אפילו אם אותן המעות עדיין בעין אין צריך להחזיר ,הוציא נמי
ל דנקט שואל משום דנקט אונסין דכתיב בקרא גבי שואל וגם ''וי, הן עצמן

  . פי שמזכיר שומר חנם ושומר שכרל
ג פסקו דהלכה כרב יוסף מההיא דאין בין המודר דקאמר ומחזיר ''ח וה''ר

חד אמר דוקא מדיר ] אסי' אמי ור' פליגי בה ר'ואמרינן התם [ ,לו אבידתו
 וחד אמר ,למודר אבל מודר למדיר לא משום דקא מתהני פרוטה דרב יוסף

 שבשעה , דכולהו אית להו דרב יוסףמ'' ש,'פרוטה דרב יוסף לא שכיחא
ולא כרבה שלפי הבנתם כעת סובר , {שמתעסק בה פטור מליתן פרוטה לעני

 אלא פליגי אי חיישינן שתזדמן לו הנאה זו ,}שכלל לא פטור מהאי פרוטה
ד "לממ "מ ,דכולהו אית להו דרב יוסףלפי הבנתם כעת גם ויש להבין , בפועל

, ש מחמת זה"אמאי נעשה שן מודר הנאה לעניולא חשיב הנאה דלא שכיחא 
ופליגי אי מצד עסק המצוה ואולי כוונתם דכולהו אית להו דרב יוסף שפטור 

כ לא מובן למה הוצרכו "אאמנם ,  לענין הנאה ולענין חיובי שמירהחיישינן לה
ן "ר' עיו, ד דלא שכיחא"לחדש מחלוקת נוספת ולא אמרו שגם רבה סובר כמ
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טה דרב יוסף לא שכיח שיבא עני לישאל ממנו באותה פרו'בנדרים שם שכתב 
 דכי האי גוונא כיון דלא שכיח לא הוי ,שעה דנימא לא מהדר משום דמתהני מידי

 ומיהו כיון דאפשר דאתי ומתהני מינה שומר שכר הוא עליה ,בכלל איסור הנאה
  .'וחייב בגניבה ואבידה

טור מלמיתב ואין זו ראיה דגם רבה מודה דבשעה שמתעסק באבידה שפ
ל דלא שכיחא שיבא עני בשעה שמתעסק בה '' אלא דס,רפתא לעניים

ולכאורה ,  ואין סברא שיהא שומר שכר בעבור זה כיון דלא שכיח,לצורכה
ד דהוי הנאה לענין "למד, ז תליא ההיא פלוגתא בפלוגתא דרבה ורב יוסף"לפי

מדברי 'ם שכתב "ר במהר"שו, ש"ש דהוי הנאה לענין שייחשב ש"נדרים כ
ל כמאן דאמר דשרי להחזיר אבדה משום דפרוטה "דהכא משמע דרבה ס' התוס

ל "ז משמע דר"דבפרק הכונס דף נ' אבל מדברי התוס ,' וכודרב יוסף לא שכיחא
ולפי 'זרע יצחק שכתב ' ועי', ד דאסר התם להחזיר אבדה"דרבה אתי אפילו כמ

ש לא הוי כיון דלא "ג דלענין ש"ל דאע"ד לא יחזיר ס"ק מ"ל דה"סברת רבה צ
ד יחזיר "ומ}, ן"וזו סברא הפוכה מסברת הר{ ,שכיחא לענין הנאה מיקרי הנאה

נ לענין הנאה לא מיקרי הנאה "ש לא הוי מטעם דלא שכיחא ה"ל כי היכי דש"ס
  .'ש"דמ

דבשעה שהאבידה בביתו ואינו מתעסק בה פשיטא דאף לרב יוסף אינו פטור 
וש ציצית או שיש לו תפילין בראשו מלמיתב רפתא לעני שהרי אדם שלב

ה כתבו שמשם "כדף ן בסוכה "א והר"ז והג"ח או" ומהר.וכי יפטר מכל המצות

ז עוסק במצוה "דאי, שעוסק במצוה חייב במצוה אם יכול לקיים שניהםאין ראיה 
ל "אממש במצוה אבל בשעה שעוסק , אלא מקיים מצוה וזה לא פוטרו ממצוות

למה הוצרך לומר שעוסק במצוה , כ"שאל[,  שניהםשפטור גם אם יכול לקיים
' אמנם עי, הראשונה ויעסוק בשניהאת ת יבטל "מהפשיטא ד, פטור ממצוה

ל גם אם השניה מצוה עוברת ויכול לקיימה ולחזור "א דקמ"קס' ז סי"ח או"במהר
 ].לראשונה
, ן שבשעה שהאבדה בידו אינו נחשב עוסק במצוה אלא מקיים מצוה"וכתב הר
ג כתב שגם כשהיא בביתו ואינו עוסק בה חשיב עוסק "קפ' ז סי"ח או"מהראבל ב
  .א"קס' ש בתשו"ועי, שהרי עוסק בהחזרתה, במצוה

ל דלא '' וקמ,הא דלקמן מוקי רבא קרא דוהשב תשיבם לגינתו המשתמרתו
אמר ליה ההוא מדרבנן לרבא אימא השב חדא זמנא '[ ,בעינן דעת בעלים
 תשיבם אין לי אלא ,השב אפילו מאה פעמים משמע אמר ליה ,תשיבם תרי זמני

 היכי דמי אי ,לביתו לגינתו ולחורבתו מנין תלמוד לומר תשיבם מכל מקום
 לעולם דמינטרא והא קא משמע לן דלא ,דמינטרא פשיטא אי דלא מינטרא אמאי

 וכדרבי אלעזר דאמר הכל צריכין דעת בעלים חוץ מהשבת ,בעינן דעת בעלים
  ].יבתה השבות הרבהאבידה שהתורה ר

 דרבה מוקי לה בשאינה משתמרת שמירה ,כדמוקי רב יוסף בפרק הכונס
 , ומייתי ראיה מינה דשומר אבידה כשומר חנם הוי,מעולה כמו בביתו

איתיביה רבה לרב יוסף השב אין לי אלא בביתו לגינתו ולחורבתו 'אמרינן התם [
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ילימא לגינתו המשתמרת  מאי לגינתו ולחורבתו א,ל תשיבם מכל מקום"מנין ת
 אלא פשיטא לגינתו שאינה משתמרת ולחורבתו ,ולחורבתו המשתמרת היינו ביתו

ל לעולם לגינתו המשתמרת " א,מ כשומר חנם דמי" ש,שאינה משתמרת
 הא קא משמע לן דלא בעינן ,ולחורבתו המשתמרת ודקא קשיא לך היינו ביתו

  ].מ הלכה כמותו"כרב יוסף שכיון דרבא קאי ש רבא ו"והיינו כמ', דעת בעלים
 דרבה גופיה הדר ביה כשתירץ לו רב יוסף ,אין ראיה דהלכה כרב יוסף

כלומר [ , ומוקי לה בגינתו המשתמרת,ל דלא בעינן דעת בעלים''דקמ
דהא בקרא שור ושה כתיב ] שמסתבר שגם רבה חזר בו ולא שמפורש שם כך

 ,טינהו נגרי ברייתאומודה רבה בבעלי חיים דהוי עלייהו שומר שכר דאנק
מ "ח מ"פ שדינו כש" אלא שאע,לכאורה לא מצינו שנעשה עליהם שומר שכר

י שם שכתב "וכן משמע מרש, לא סגי להו בשמירה פחותה דהוי כפשיעה לגבייהו
 ולאו משום שכר ,מודינא לך באבידת בעלי חיים דחייב המוצא בגניבה ואבידה'

דכיון דנקטו נגרי ברייתא , עותא היאמצוה אלא משום דגניבה ואבידה דידהו פשי
, 'הוי שומר חנם חייב' כיון שראה שמלומדות הן לצאת בעי נטירותא יתירתא ואפי

ואולי משום דהוי , י שחייב גם בגניבה"כ למה כתב רש"אמנם יש להבין א
משמע ' דגניבה ואבידה דידהו פשיעותא היא'י "אמנם לשון רש, תחילתו בפשיעה

  .פשיעהשגם אם נגנבו הוי 
להביא ראיה לדבריו ולא ידע שינויא דרב יוסף היה צריך  ]רבה[וכשרוצה 

 ועוד דוחק אחר דהוי מוקי קרא לגינתו שאינה ,לדחוק ולהעמיד בכפותים

 ולרבה אית ליה מסברא דהוי , ואשמועינן קרא דהוי שומר חנם,משתמרת
   .]ולא בעינן קרא להכי[ שומר חנם דלא מטי הנאה לידו

ל דלא בעי דעת "וקמאמר רבא דתשיבם לחצר המשתמרת ד[ל דלקמן ''ועוד י
פ היכי דמי אי דלא מינטרא למר כדאית ליה ''ה ]והיינו כרב יוסףבעלים 

 ואי דמנטרא למר ,מפשיעה ולמר כדאית ליה מגניבה ואבידה אמאי פטור
שהרי ע "ל שאין זה תירוץ בפ" מהרשכתב, 'כדאית ליה ולמר כדאית ליה וכו

והרי לרבה בא ללמד שאינו אלא שומר , אי מינטרא פשיטאקשה מאי פריך עדיין י
ב דעת "ל דל"ב יוסף דקמש שרבה קיבל מר"שגם לפי מ באו לומר אלא, חנם

ומאי , עדיין יש להוכיח מהמקשן לקמן ששאל אי דלא מינטרא אמאי, בעלים
ז תירצו " וע,ל כרב יוסף"ח אלא מוכח דס"קשיא ליה דילמא משום דהוי ש

ותשובת רבא שלעולם מיירי במינטרא ', שכוונתו לשאול למר כדאית ליה וכו
, ל דלא בעינן דעת בעלים"וקמ, ]ש"ח כש"ואפילו לרבה דינו בבע[א "אפילו מגו

  .י"א ופנ"מהרש' ועי
א '' דאמר ר]גבי המלוה את חבירו על המשכון ואבד המשכון[ושלהי האומנין 

 ,ע אומר אבד המשכון אבדו מעותיו'' ר,ישבע שאבד המשכון ויטול מעותיו
 ומסיק דפליגי ,א''דהלוהו על המשכון שומר שכר דלא כר' ומוקי מתני

י דרבה ודאי תנאי '' ופרש, וקאמר לימא דרב יוסף תנאי היא,בשומר אבידה
א '' אם כן משמע דאין הלכה כרבה דהוי כר,ע''היא דלא מצי סבר כר

  .יהלא אתיא כוות'  וגם דמתניתי,דשמותי הוא
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ע משום מצוה לא הוי שומר '' ואפילו לר,ל דרבה ודאי לאו תנאי היא''וי
 כדשמואל דאפילו בדלא שוי ,ע דאמר אבדו מעותיו'' וטעמא דר,שכר

שאם יאבד המשכון שיאבדו '  דהוי כאילו פי,שיעור זוזי אבדו כל מעותיו
 ,יוא לית ליה דשמואל ואפילו שוי שיעור זוזי לא אבדו מעות'' ור,מעותיו

ולא הקשתה על זה אלא  ,דפליגי בשמואלוכמו שרצתה הגמרא לומר בתחילה [
 ורבה יאמר שאמנם כן נחלקו ,אמרה שאינו מוכרח ויתכן שנחלקו בשומר אבידה

   .]בדשמואל
 ,אליעזר כוותיה' אלא לרב יוסף כי נמי מוקי פלוגתייהו בדשמואל לא קאי ר

 שהוא ,שומר אבידהלפי מה שמדמה עתה במסקנא מלוה על המשכון ל
 ומשני דאתי מלתיה ,פוטר את המלוה באבידה אלמא לא הוי שומר שכר

ע ''ותדע דלא מצינו למימר דרבה לא מצי סבר כר, א''כר' דרב יוסף אפי
ע נמי ''ולר] ע"ט בין ר"בין ר[ ,דהא בשמעתין משמע דכולהו סברי דרבה

  .הוי שומר חנם
משכון ואבד המשכון שחייב והא דתנן פרק שבועת הדיינין המלוה על ה

 אליבא דרבה מבעיא לן לאוקמה ,באבידה מה שהמשכון יתר על החוב
 דמה שכנגד החוב מפסיד , דלא הוי ביה אלא שומר חנם,באבדה בפשיעה

נ כי בעי '' דה, ואין זה דוחק,אפילו לא אבד בפשיעה מטעמא דשמואל
יצחק '  בדרעקיבא בדשמואל או' א ור''גמרא מעיקרא לאוקמה פלוגתא דר

דשבועות דמיחייב ' ולא היה מדמה לשומר אבידה צריך נמי לאוקמה מתני

 דמטעם ,לשלם באבדה מה שהמשכון יתר על החוב באבדה בפשיעה
יצחק אין לחייב המלוה באבידת המשכון אלא במה שכנגד ' דשמואל או דר

אם אבד המשכון כשהחוב יתר על המשכון לשמואל פ ש"כלומר שאע[ החוב
 ואינו  אבל כשהמשכון יתר על החוב לא אבד אלא כנגד מעותיו,כל החובאבד 

  .]ח שאינו חייב באבידה"חייב על מה ששוה יותר כיון שדינו כש
 דאי הלכה כרב יוסף אמאי ,האומנין יש להוכיח דהלכה כרבה' ואדרבה מפ

דלא ] דמלוה על המשכון שומר שכר[מוקי גמרא אלא מחוורתא מתניתין 
המלוה את חבירו על המשכון ואבד המשכון ישבע ויטול 'ר דאמ[ ,א''כר

 א''לר' לוקמה באין מלוה צריך למשכון דהוי שומר שכר אפי] 'מעותיו
מ חשיב "אי מ [ ופלוגתייהו במלוה צריך למשכון,]משום פרוטה דרב יוסף[
 , אלא ודאי משום דהלכה כרבה ואין הלכה כרב יוסף,]ח"ש או הוי ש"ש

כיון שאפילו אם אינו צריך למשכון  [א''אוקמא מתניתין כרולדידיה לא מצי ל
  .]ש"לא הוי ש

ל דבהנאה '' אלמא ס,ועוד ראיה מפרק המפקיד דרב נחמן סבר נאנסו לא
 דלרב יוסף הוי ,שמותר להשתמש לא הוי אלא שומר שכר והיינו כרבה

 היתר תשמיש הוי שומר בלאו ואין לומר דהכא דהוי שומר אבידה ,שואל
 אבל התם דלא מיירי ,שתא דשרו ליה לאשתמושי בהו הוי שואל ה,שכר

 לא היא ,באבידה משום הנאת היתר תשמיש לבד לא הוי אלא שומר שכר
כ ''כיון דבשביל היתר תשמיש לבד לא הוי אלא שומר שכר כרב נחמן א



               דברים                              מציאותפרק  אלו                              הרהורי       
  

רפ

בשביל שיש לו עוד פרוטה דרב יוסף משום שמירת אבידה אין סברא שיהא 
אמנם , אם מוסיפין שכר לשומר יהיה לו דין שואל דאטו ,לו דין שואל

דאמר בדמי אבידה ט "מ הביא את קושית רבינו אפרים כיון שהלכה כר"בעה
 ,ישתמש בהן ולפיכך אם אבדו חייב באחריותן ואפילו נאנסו קודם שישתמש בהו

 והא שרי ליה רבנן ,אמאי קאמר רב נחמן במפקיד מעות אצל חבירו נאנסו לא
ש הכא דלא הוי "ש הכא דהוי שואל ומ" דומיא דדמי אבידה מלאשתמושי בהו

דהתם לגבי דמי אבידה אבידה גופיה מעידנא ותירץ , שואל עד דמשתמש בהו
 וקאמרינן נמי דמתהני פרוטה דרב יוסף ,דאשכחה שומר שכר הוה עלה כרב יוסף

ל אהניתא מינה נפק ליה " כי קא מזבן לה וה,אף על גב דלא מתהני מינה כלום
 אבל פקדון כיון דשומר חנם הוא עליה בדליכא ,משומר שכר והדר ליה שואל

מפקינן ליה מתורת שומר חנם למהוי ] לא[ כי הוי זוזי דאית בהו הנאה ,הנאה
  . 'וזו כסברא שדחו תוס', ש לשואל"שואל אלא משומר חנם לשומר שכר ומש

ן הגמרא שהרי לשו ,ש או שואל משום תוספת שכר"ויש לבאר שאינו נעשה ש
בהא מודינא לך דהואיל ונהנה מהנה בההוא הנאה דאי מיתרמי ליה זבינא 'לקמן 

  ', דאית בה רווחא זבן בהו הוי עלייהו שומר שכר
אלא משמע , ש"ל ש"ל בההיא הנאה הו"ואם אותה הנאה נחשבת כשכר הול
ש שהרי עתיד הוא לשלם "כ לא היה נעשה ש"שמצד עצם ההנאה שתהא לו אח

ש בהנאה "אלא הוא המשעבד עצמו מרצונו להיות ש, ו בחיובי אונסיןעל הנאה ז
אלא הנידון עד כמה מוכן להשתעבד תמורת , זו שיתכן שיהיה לוה על מעות אלו

ומצינו השעבדויות כאלו כמו הואיל [, ההנאה שיש לו במה שיכול להשתמש
 חיובי ש מוכן להוסיף על עצמו"ה הוא ש" ובזה אמרינן שמי שבלא,]ונהנה מהנה

שתעבד הנות את המפקיד במה שילו ל דיח "שואל אבל מי שבלא זה אינו אלא ש
  .ש"כש להיות
 השתמשות עושהו לשואל ח אין היתר"רבנו אפרים ששומר פקדון שדינו כשולפי 

 רק לענין חיוב אונסין 'והוי שואל'' לכאורה מפרש את דברי הגמ, ש"אלא לש
' תוס' כ יקשה עליו קו" וא,ש לחלק"כ לכאורה ל" שא,ון לקנותםוולא שמתכ

שעורי '  ועי,כ הוי לוה עליהם" שמשמע שקונה את המעות עצמן ואמלקמן
כיון שיש לא ההיתר השתמשות עושהו ללווה אלא ש ש"ר בשם הגרש"גרשה

  .ו ממעילה"ש פ"או' ועי, ןנתו לקנותועליו כבר חיובי אונסין לכן כו
   

לאשתמושי בהו ] ליה[ה כיון דשרו דלגבי דמי אבד'ד כתב לתרץ עוד "והראב
אמר השתא ] אבל בפקדון כיון דידיע מרייהו לא סמכא דעתיה[, סמכא דעתיה

הילכך עד דאשתמש בהו לא הוי שואל אלא שומר , אתי מריה דזוזי ובעי להו
  .'שכר בלבד

 
 ב" עט"דף כ
 אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה מהו ,ביד רחבה הוה ליה הנהו זוזי דיתמי

יש להבין ,  אמר ליה זיל לא שבקו לי דאשרי לך', וכוושי בגוייהולאשתמ
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,  אלא שלא הניחו לו שמשמע שהוא עדיין סבור שמותר'לא שבקו לי'הלשון 
אמנם אביי אמר את ,  תלמידו וכי בטלה דעתו בפני דעת אביי,כ למה לא התיר"וא

  .ה"לא רצה רב יוסף לחלוק על ראולי ה ו"י ר"דבריו עפ
והכא לא הוה משום לא תלך רכיל דאמרינן במסכת 'כתב מ "נתן בשיטורבינו יהו

כיון דרחבא גופיה הוה בבי . 'סנהדרין מנין שלא יצא מבית דין ויאמר אני מזכה וכו
ויש ', מדרשא וחזא התלמידים המקשים לו ליכא משום הולך רכיל ומגלה סוד

אן הולך רכיל אדרבא אם לא היה בבית המדרש ניחא שאין כ' להבין שהרי לכאו
שהרי אינו יודע מי אלה שלא הניחוהו להתיר אבל כעת שהיה בבית המדרש 
וראה מי החולק אלא שיכול היה לסבור שרב יוסף מסכים עמו וממילא אין עליו 

אבל כעת שרב יוסף סבור שמותר ורק אביי גרם לו איסור שפיר שייך , טענה
  .ל רכילות בעקיפין"שיהא עליו קפידא והו

 ומה שאמר בלשון זו משום שלא ,שלעולם קבל רב יוסף את דבריו של אבייויתכן 
 ולכן אמר דבר ,רצה לתלות את האיסור בעצמו שהוא זה שחידש את האיסור

  .בשם אומרו שאביי הוא זה שאמר את האיסור
ובספר תורה לשמה הוכיח מנידון הרבינו יהונתן שדין זה שלא לומר אני מזכה 

ד בדיני ממיונות בין שני אנשים אלא גם בדיני "לא רק בדווחבירי מחייבין נאמר 
 שהרי השאלה אם מותר להשתמש בדמים אינה מצד קפידת ,איסור והיתר

 אלא נידון של איסור ,שהרי מסתבר שניחא להם שיהיו באחריותוהיתומים 
  .והיתר

  
תנו רבנן השואל ספר תורה מחבירו הרי זה לא ישאילנו לאחר פותחו וקורא 

ת נאמר כך "כתבו הראשונים שדווקא בס. לבד שלא ילמוד בו בתחילהבו וב
שאפילו מי 'ן "ל הר" וז,אבל בספרי התלמוד אין חילוק בין פעם ראשונה לשניה

 ואדרבא שכל מי שהוא יותר ,שלמד פירקו מאה פעמים צריך עיון גדול כבתחילה
 .'בקי צריך עיון יותר

 
 חומש שכתוב לכאורה. ויתרגםלא יקרא פרשה וישנה ולא יקרא בו פרשה 

מסתבר ה אם המקרא כתוב פעמיים " וה,'ויתרגם'בתוכו את התרגום אינו בכלל 
 ומה לי אם קורא בו שני , שהרי אינו מתעכב בקריאה יותר',וישנה'אינו בכלל ש

 בספר תולדות אדם' עיאמנם  ,פרשות או קורא בו פרשה ותרגום הכתובים בו
ד בענין "ל שם בתו"ז [רגום מהספר היא בכלל זהקריאת התגם נוקט שכנראה שש

אלו הייתי קורא ושונה ומתרגם יחד 'קריאת שנים מקרא ואחד תרגום בספר שאול 
בענין אחד בספר שלא מדעת בעלים הייתי עובר על לא יקרא פרשה וישנה ועל 

והרי בכל החומשים ', לא יתרגם ועל לא יהיו שנים קורים יחד בענין אחד
ואולי באותו חומש לא היה התרגום והיה , ס גם התרגום באותו דףהנדפסים נדפ
, פ משום דברים שבכתב"פ ורק את המקרא לא יכל לקרוא בע"קורא אותו בע

ש "מעין וכ, ויתכן גם שבקריאת התרגום שוהים יותר מאשר בקריאת המקרא
  .גבי ספרי תלמוד שצריכים עיון רב גם בפעם השניהן "הר
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דבר 'י "פירש,  דבר שאין דרכו ליטול הרי זה לא יטולמצא שק או קופה וכל

שאדם חשוב הוא ואין דרכו ליטול קופה שלו להכניסה מן החוץ , שגנאי הוא לו
ובשבועות דף ', דילפינן מוהתעלמת, ופטור מהשבת אבידה,  לא יטול,לבית שמור

ן היה שק של תבאם ע כגון ש"ויל',  אם היה שלו,שאין דרכו ליטול'י "פירש' ל
אבל אם היה מלא באבנים , פ שיכול לילך לאיבוד" אעלא היה נוטלו אם היה שלו
ומצא שק של ,  מה יש בתוכו גם אם מבחוץ אינו ניכרטובות ומרגליות היה נוטלו

אין , ואינה לפי כבודו 'ט" דף יי בברכות"ומלשון רש,  האם חייב להשיבותבן
ל אבידה לגופה אם היא  משמע שתלוי כ,'האבידה חשובה לפי כבודו להשיבה

  . חשובה כנגד כבודו
אם לא ימצא סבל יטלנו רק ע אם בשלו היה שוכר סבל בדינר כדי ליטלו ו"עוד יל
מסתבר שאינו חייב להוציא ממון שומצא שק של חבירו ויש סבל לפניו , בעצמו
מה הדין אם אין סבל לפניו ו, האם רשאי לשוכרו על חשבון המאבד, מכיסו

או כיון ששווה לו הבזיון דינר , שאו בעצמו האם חייב בשל חבירושבשלו היה נו
  .אינו חייב בשל חבירו לזלזל בכבודו בשווי דינר

ומיהו אי הוא במקום דאינו 'ד "כתב בתוז ו"דן בכעיש' ב' א דמאי סי"ר בחזו"שו
 אפשר דחייב להטריח כדין כל שבשלו מחזיר מחזיר ,מוצא לשכור עושה בעצמו

  .'בשל חברו
 היה חטיםע כגון שהוא אדם מכובד אלא שהוא עני ואם אבד לו שק של "ד ילעו

אבל אם היה עשיר לא היה נוטלו לא משום שאינו חושש לו , נוטלו בגלל עניותו
  .ג חייב להשיבו"ומצא שק של אדם עשיר האם כה, אלא משום כבודו

אין משמע ש, מצא שק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטולוהנה לשון הגמרא 
 אבל ,דרכו ליטול ממקום למקום כגון שאם יקנהו בשוק לא יטלהו בידו לביתו

מ אינו " ומ,אם אבד ממנו שק ומצאו יביאהו לביתו כדי שלא יפסידעדיין יתכן ש
שאדם חשוב הוא ואין 'י כתב "אמנם רש,  כיון שאין דרכו בכךחייב בשל חבירו

דוקא אם פטור משמע ש', רדרכו ליטול קופה שלו להכניסה מן החוץ לבית שמו
וכן משמע , גם כשנמצא במקום שאינו משתמר לא יזלזל בעצמו להכניסו לביתו

  .' בשל חבירו נמי מחזירמחזירכל שבשלו 'מלשון רבא 
  

כתב המאירי , אמר שמואל המוצא תפילין בשוק שם דמיהן ומניחן לאלתר
מצויין הם ביד הרי זה שם דמיהן ומעכבן לעצמו ומניחן בראשו מיד שהתפלין '

מצא תפילין שם 'ם "כ הרמב"וכ', הכל ומוצא מהם למכור בכל עת שהוא רוצה
ויש להבין וכי , י"ב בשם רש"ח ע"ן לעיל דף כ"כ הרמב"וכ ',דמיהן ומניחן עליו

למה שינה פירושו מכל י " רשתמה עלן "הרמבו, באדם שאין לו תפילין עסקינן
  .הנך דהתם שהכוונה שמניח הדמים ברשותו

 נמי לקמן גבי תפילין שם דמיהן נןומאי דאמרי'ז כתב "ובקונטרס הראיות לריא
 שיהו םנ מתפרש דלאלתר יכול לשום דמיהם ומניח הדמי"ה, ומניחן לאלתר
', ע"או שלא ישתמש בהן כר, ט"רי שמוש שמשתמש בהן כ"או ע, שמורים בידו
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 משום שטרח ויש להבין הרי מבואר לעיל שמה שהתירו לו להשתמש בדמים הוא
ואולי יפרש , אבל כאן שמוכרן לאלתר במה טרח' אחר שנטפל בהם'י "בהם ופרש

   .שדי במה שטרח במכירתן
  

מתיב רבינא מצא ספרים קורא בהן אחד לשלשים יום ואם אינו יודע לקרות 
יש להבין אם מניחן דתפילין הכוונה ,  לאומניחן גוללן אין שם דמיהן ,גוללן

גוללן אין שם י הלשון "ואכן ברוב כתה, ן גבי ספריםבראשו מה שייך מניח
  .דמיהן לא

  
 א" ע'דף ל
,  איבעיא להו לצורכו ולצורכה מאי,'שוטחה לצורכה אבל לא לכבודו וכו

אמנם הרי מבואר שאם , לכאורה לצורכו הכוונה כדי להתכבד בה בפני אחרים
 הכוונה מאירי שלצורכו' ועי, הזדמנו לו אורחים אסור לשוטחה בכל ענין

  .להשתמש בה ולהניחה על גביו
  

לבאר שהשאלה אם לכאורה היה נראה , איבעיא להו לצורכו ולצורכה מאי
ז שפיר מייתי "ולפי ,]מ מהסוגיא בפסחים"וכ [,נחשב שהשתמש בה או לא

 ומשני ששם ,שתמש בההששהפסול הוא בגלל  ששם גם סבר גלה ערופהמע
  .שעבדה נפסלה לא השתמש בה כל דניחא ליה במה אפילו

והשאלה אם גוזרים מדרבנן שמא , שמעיקר הדין ודאי שרימשמע ' תוסמאמנם 
שם הרי ,  מעגלה ערופהראיה ויש להבין לפי זה מה ה,יניחנה יותר מכדי צורכה

ר "שעורי הגרש' ועי. אין איסור להשתמש בה אלא שאם השתמש בה נפסלה
 אלא ,לא השתמש בהשהנידון אם גוזרים אינו משום שנחשב ש' ש תוס"שמ

  .היה מותר כמו שבשאר דברים מותר אפילו רק לצורכושלולי הגזירה 
א דטעמא משום דחיישינן שמא ישהא "סדגם גבי עגלה ש ד"הרא' תוס' עיאמנם 

 אותה השההשמא ל דחיישינן "היה צלכאורה [ ,אותה לדוש אחר שתפסוק מלינק
 והשאלה אם עגלה זולעשות מלאכה בשהרי אין איסור ,  לינוקשפסקהאחר 
  .] בעשיית המלאכהנפסלה

  
ג דצורכו הוא כמו '' אמרינן דקורא בהן אף עיםאבל בספר לצורכו ה" ד'תוס

 דליכא למיחש למידי כיון שקבעו לו זמן אחד לשלשים ,צורכה ולא גזרינן
 וכלי ,ב חדש ולא ילמוד בו בתחלה גם לא יקרא וישנה''יום או אחד לי

לצורכו ' בחמין וכלי כסף בצונן אפי' מש אפינחשת דתניא לקמן דמשת
משמע ,  כיון שעל ידי אותו תשמיש אינו יכול לבא לידי קלקול,מותר

וכן  ,מלשונם שלכלי נחושת וכסף לא קבעו זמן אלא משתמש בהם בקביעות
כלי נחשת , מצא כלי עץ משתמש בהן כדי שלא ירקבו'ם "משמע מלשון הרמב

כלי כסף משתמש בהן , די האור מפני שמשחיקןמשתמש בהן בחמין אבל לא על י
מ "כ הגה" וכ,משמע משתמש בקביעות', בצונן אבל לא בחמין מפני שמשחירן
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ומשמע לעולם אפילו אין צורך ' וכלי כסף ונחשת תניא לקמן משתמש בהן וכו'
וכן משמע שכלל אינו צריך לתתן  ',הכלי כיון שאינו יכול לבא לידי קלקול

   .ע"שדייק כך גם מלשון השוע "סמ' עי, בקרקע
שצריך לתתן , לצרכן שמתעפשים בקרקע'י במשנה "ש רש"לא כמכל זה דו

אבל , ולפיכך משתמש בהם לפרקים, כדאמרינן לקמן שזו היא שמירתן, בקרקע
כ למה לא קבעו " ויש להבין א,' לא ישתמש בהן זמן ארוך שישחקן,לא לשחקן

  .אינך שקבעו להם זמןזמן מתי יהיו פרקים אלו ומאי שנא מכל 
' בחמין וכלי כסף בצונן אפי' וכלי נחשת דתניא לקמן דמשתמש אפי' 'ש תוס"ובמ

ש אפילו "מ', לצורכו מותר כיון שעל ידי אותו תשמיש אינו יכול לבא לידי קלקול
כ "וכ ,רק לצורכו מותראם משתמש בהם אפילו שלצורכו מותר לכאורה כוונתם 

  .'י נחשת משתמש הוא אפילו לצרכו לבדוכלי כסף וכל'א בשמם "הרשב
שאין כוונתם שאין י אותו תשמיש אינו יכול לבא לידי קלקול יש לבאר "ש שע"ומ

 וממילא , אלא שההשתמשות עצמה היא הגורמת שלא יתקלקל,לחשוש לקלקול
  .שאם לא ישתמש לצורכו זה יתקלקל כיון ,לא שייך לומר שלא ישתמש לצורכו

ומשמע ' לי כסף ונחשת תניא לקמן משתמש בהן וכווכ'מ "אמנם מלשון הגה
משמע שאין ', לעולם אפילו אין צורך הכלי כיון שאינו יכול לבא לידי קלקול

כיון שאינה יכולה ה שרי " אלא בלא,הכונה שההשתמשות גורמת שלא יתקלקל
ישתמש בהן ואף על גב 'דהא דכלי כסף א כתב "הריטבאמנם , לגרום לו קלקול

ימשך ' ל דשאני התם שאפי"י, ולצרכה והתם לא נתנו חכמים שיעורדהוי לצרכו 

משמע שלכתחילה לא , 'להשתמש בהם לצרכו לבד ליכא קילקול כולי האי
ישתמש יותר ' מ לא נתנו שיעור כיון שאפי"אלא שמבלבד ישתמש בהם לצורכו 

משמע קצת קלקול יתכן שיהא אבל משום  [,ממה שצריך אינו מתקלקל כולי האי
  .]לא חששוזה 

וכלי כסף וכלי נחשת אין מתקלקלין בתשמיש מועט ויכול 'ש "הרא' ולשון תוס
 משום דניחא ליה לבעל אבדה שישתמש בהן ,להשתמש בהם אפילו לצורכו בלבד

 משום דדילמא ישכח ולא ישתמש בהם ,לצרכו כיון דאינן מתקלקלין' אפי
  . תשמיש מועטשמותר גם לצורכו אבל רק עמשמ', ויתקלקלו

  
שמדבקים שלש בהמות או 'י " ופרש,תא שמע הכניסה לרבקה ודשה כשירה

', כשירה הואיל ולא נתכוון שתדוש, ודשים הדישה, זו אצל זו, ארבעה בצואריהן
ן "כ הר"וכ ,שהכניסה כדי שתינקהמאירי וכתב , כ לשם מה הכניסה"ויש להבין א

' נו דלא ניחא לילשון כעגלי מרבק כלומר לפטמה והיי'ח כתב שהוא "בשם רו
  .'בדישה שהוא מכניסה לפטמה ודישתה מכחישה

 
כיון שאם , ל ולכן אין להכשיר"ל דאם היתה כשרה הוה ניח"וי אף ה"ד' תוס

אין ' שכיון שהמעשה מצד עצמו ניחא לי'ן "ר' ועי. ל"נכשיר שוב יהא באמת ניח
דאי  ועוד שאם תכשירנה ו,א"כ יהא פסולה סבת הכשרה וא"לנו להכשירה שא

וביאור התירוץ הראשון שאם נאמר ', והנה התירוץ השני הוא כתוס ,'הניחא לי
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שהיא כשרה הרי באמת תהיה פסולה וכדי שתהא כשרה צריך לומר שהיא פסולה 
 .א"וזה דבר שא

ש גם " ולפי זה א.ש"אמר דלא מיפסלא אלא כשידע בשעת עלייתו אנואם 
יון שהיה בפניו ולא הקפיד דכ'א "א בשם הריב"כ הריטב"וכ, הראשונה' הקו

 .'ל"ס דניח" אנליהלסלקו מע
לכאורה לאו , רק ניחותא דעושה מלאכהאי נמי לא בעינן ניחותא דבעלים 
 אבל גם דעת ,מועילהשל עושה המלאכה  דוקא של עושה המלאכה אלא גם דעתו

  .הבעלים מועילה
 שהוא לאכה הרי ניחא לעושה המ,כ למה שכן עליה עוף אינו פוסלה"יש להבין או

ט מצינו שמהני "אמנם בכריתות י, אולי צריך דוקא ניחותא דבר דעת ו,העוף
שכתב ' ד' י בכריתות סי"קהר ב"שו ,ניחותא דתינוק לענין להחשיב חלב כמשקה

ועוד הביא שם , שהתינוק נחשב כבעלים על החלב כיון שהוא מיוחד בשבילו
וק אלא הכוונה לדעת האשה דלאו דוקא דעת התינ' ב אות ד"עג "מ בדף י"מהשיט

  .שנותנת את החלב לתינוק
י "שמי חטאת ששתו מהם עופות נפסלו פרש' והנה במה שמבואר בחולין דף ט

פ שאין "ז שאע"בספר מלכי בקדש הלכות פרה פ' ועי ,שנפסלו בעשיית מלאכה
'  והרי מבואר בתוס,כאן כוונת אדם אבל יש כאן כוונת העופות ששתו מהמים

  .ז הא דשכן עליה עוף"ויש להבין איך יפרש לפי, עושה המלאכהשסגי בכונת 
 היינו .ר יצחק מסימפון פירש דלא פליגי בפרה עצמה אלא בבתה"וה

' ועי, ויש להבין מנין להם שעובר זה יהיה פרה אדומה, שלקחוה בעודה עובר
  .' כוס של ייןהכגון שדרכה לילד פרות אדומות והעבירו לפני'ן דמיירי "רמב
שמוכח מכאן שחלה קדושת דמים על עובר ואין חסרון של דבר ' מ' מ סי" אבנ'ועי

 .שלא בא לעולם
 

 ,פשיטא האי עשה והאי לא תעשה ועשה ,אילימא לכהן והיא בבית הקברות
א הביאו את "בחולין דף קמ' תוס .ולא אתי עשה ודחי את לא תעשה ועשה

ר אלא על העשה שהוא  ואינו עוב,אינו לוקה על אותו לאומ "שמא "דעת הריב
וצריך לומר 'וכתבו ,  הלאויש גם את ששמוכחשם ' והקשו עליו מהגמ, א נדחהל

  .'לפירושו שמא דוקא לענין דלא לקי על אותו לאו אבל לא מדחי ליה לגמרי
 ואולי יש ,ילקהלמה לא אם נדחה לא יעבור ואם לא נדחה , נ"ממ, ויש להבין

לא ילקה כיון שאין רצונו לעבור על הלאו כ "ואעפכלל לומר שלעולם אינו נדחה 
, ם שבשלשה עברות שדינן יהרג ואל יעבור"ש הרמב" וכמ,אלא לקיים את העשה

פ שלפי האמת אינו מוכרח לעבור " אע,אם עבר אינו נענש כיון שלא עבר ברצונו
  . ומצווה ליהרג,שהרי בידו ליהרג
ביותר שכאן אינו אנוס ו ,אלא באונס מיתה ולא שאר אונסיםזאת אמנם לא מצינו 

ם " והרי מבואר ברמב,כלל אלא שאין רצונו לעבור על הלאו אלא לקיים מצוה
  .שהלובש כלאים כדי להבריח מהמכס לוקה

דניהו דאינו לוקה משום דהעשה דוחה 'ת שוואל ומשיב שכתב לבאר "בשו' ועי
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תו ת שיעשה מצו"ת אבל כל הטעם דדחי הוא רק משום דיותר טוב בעיני השי"הל
ע דבין "ת יקיים מצות עשה גם כן שוב אין מעלה בהמ"י שישמור מל"אבל כל שע

ע ואם כן למה ידחה ולכך לא מדחי לגמרי אבל אינו לוקה "כך ובין כך מקיים המ
י לדחות ועל עשה אין "יכול לדחות רק דהעשה שבה א' ת בעצמה הי"מ הל"דמ

   .'מלקות
' מה קו, ]ה ודע"ו ד"ג מנדרים ה"פ[מ "הקשה בשעה, א שאינו לוקה"ולדעת ריב

והרי לולי , ומאי קשיא, ה אינו דוחה" והרי בלא'והתעלמת'למה הוצרך ל' הגמ
 .ח"א בדרו" וכן הקשה רע,והתעלמת היה פטור ממלקות וכעת ילקה

 
ה שעשה אינו דוחה "א שה"כתב הריטב, ת ועשה"ולא אתי עשה ודחי את ל

 שיש גם ולרווחא דמילתא נקט.  עשה דהאי עשה מהאיה דמאי אולמי, גרידאעשה
ת "ת של טומאה מעשה ול" אדרבא נימא מאי אולמיה דעשה וללכאורה ו,ת"ל

ל שאמנם לא "וא. טומאהשל אבידה ולא ת של "עשה ולולמה ידחה , של אבידה
מ "בשיט' עי. ע בידים"ת ולא ישיב את האבידה ויטמא א"אלים הא מהא ולכן שוא

 .ז" כעיותחיצוני' בשם תוס
ם שיתכן שמה שאין עשה דוחה "שכתב בדעת הרמב] ק"בסוף מהדו[י "בנוב' ועי

 וגם אם ,הברירה בידו לקיים איזה עשה שירצה'  אבל מדאו,עשה הוא מדרבנן
  . מ יתכן שאם עבר ועשה נחשב לו קיום עשה" מ,ת"דינו בשוא' נאמר שמדאו
' ושיית הגמכ מה ק"א, ]א המלוקט"הובא ברע' פ' תליתאה סי[א "והקשה הרע

.  הרי צריך אותו לומר שאין הרשות בידו,קרא דתשלח איצטריךלמאי בחולין 
לומר שאין בידו כלל והרי הוצרך , הוצרכנו לוהתעלמתלמה ה קשה אצלנו "וה

 .קיום של עשה
 

ה "כ, ת ועשה"ת ועשה ולא אתי עשה ודחי את ל"פשיטא האי עשה והאי ל
אין כאן אלא , שלא באה לידו האבידהז "והרי כ, ן"והקשה הרמב. י"גירסת רש

וכמו [, 'השב תשיבם' ועדיין אינו מחוייב בעשה של 'לא תוכל להתעלם'ת ד"ל
 ].ו"י לעיל דף כ"שמשמע מרש
שאמנם עדיין אינו חייב בעשה אבל כיון שאם , ]בתירוץ השני[ן "ותירץ הרמב

לקיים כדי ישיבנה יקיים עשה לכן אם היה עשה דוחה עשה היה יכול להשיבה 
 . פ שבזה יבטל עשה אחר"אעעשה 
כדי שיוכל לקיים את העשה או גם ת "ד חוקר האם עשה דוחה ל"י' סיע "בקוה
ן בתירוצו זה מבואר כצד "וכתב שבדברי הרמב, כדי שלא יעבור עליורק 

ש לחלק מהא דאי "ש מ"עי,  שהרי אם לא ישיב לא יעבור על העשה,הראשון
 .פ שגם לא מקיים"שאז אינו עובר אעלא דחי כיון , אמרה לא בעינא

לעיל ' והגמ, ת"ן שאם מניח את האבידה והולך לו עובר על עשה ול"ודעת הר
 .מיירי שהמתין לה עד שנתיאשו ולכן לא עבר על העשה

בעידנא שעובר על דת גרידא אינו יכול לדחות כיון " לאפילון ש"עוד הקשה הרמב
לא קיים , עומדת על פתח בית הקברות באפילו ו,ת עדיין לא מקיים את העשה"הל
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ן תירץ שמשעה שהגביהה נחשב עוסק "והר, ז שלא השיבו לבעליו"העשה כ
 .ת"במצוה ודחי ל

  
א "א מגזו"ם בפי"כ הרמב" וכ,י עשה דקדושים יהיו" פירש,ת ועשה"והאי ל

 .ו מיבום "מ פ"שעה'  ועי,אמנם לא מנאו במנין המצוות
 

  ]ק"מהדו[ת "בענין עשה דוחה ל
 או שהיתה , או שהיה זקן ואינה לפי כבודו,היה כהן והיא בבית הקברות

 למאי איצטריך , לכך נאמר והתעלמת מהם,מלאכה שלו מרובה משל חבירו
פשיטא האי עשה והאי לא תעשה , אילימא לכהן והיא בבית הקברות ,קרא
י שבטומאה לכהן יש "ופרש , ולא אתי עשה ודחי את לא תעשה ועשה,ועשה

פ שגם באבידה יש עשה "ואע, ל לנפש לא יטמא ועשה של קדושים יהיות ש"ל
אין לא תעשה מועיל לדחות לא ', ת של לא תוכל להתעלם"של השב תשיבם ול

  .'אלא עשה הוא דקא דחי ליה, תעשה
ל "תיפו, גם לא תעשהבטומאה שיש למה  למה הוצרכנו והקשו הראשונים

    .יה האי עשה מהאי עשה דמאי אולמ,שעשה אינו דוחה גם עשה גרידא
רה יוהנה בכל דיני דחיה שמצינו יש להסתפק אם לעולם יש את המצוה ואת העב

 ,לקיים את העשהילפינן דיש לו ת " וכשיש עשה כנגד ל,והנידון מה עליו לעשות
 וכאשר יש ,חשב כאנוסהכי חייביה רחמנא ונבמ "מת "פ שבזה יעבור על הל"ואע

לא יבטל ועדיף ת "ד אלים מחברו אמרינן שואין אחעשה כנגד עשה כיון שא
 ,ת"מבטלו בשואכעת כיון ש ,מבטל עשההוא למרות שגם כעת ו ,עשה בידים

 ,ז יש מקום לומר שאם עבר ועשה את העשה השני עדיין שכר מצוה בידו"ולפי
  .]ק"בסוף מהדו [י"וכן נוקט הנוב

אם היה רק ש יוןכ ,עשהת ו"לאין עשה דוחה כאן נקט מה ש יש לבארז "ולפי
ת ואם עבר והשיב קיום מצוה בידו ושפיר "פ שדינו בשוא"כ אע"עשה א

ות עשה של ג אין בידו כלל מצוה ורק ביטל מצ"איצטריך והתעלמת לומר שכה
כ בלאו והתעלמת אסור לו ליטמא ואם "ת א"אבל כיון שיש גם ל, קדושים יהיו
 ודלא ת אינו נדחה"ת גם הל"לשיטות הראשונים שכשיש עשה ול[יטמא ילקה 

  .]א"כריב
לא של ת "לעל ושל השב תשיבם פ שגם כעת שאינו משיב עובר על עשה "ואע

מ "ש שיט"מעשה וכמשיש בו ון כילאו דטומאה אלים יותר מ "מ, תוכל להתעלם
 ולכן פריך שפיר שלא הוצרכנו לוהתעלמת כדי לומר שאין ,חיצוניות' בשם תוס

ה אסור לו לטמא את עצמו כדי להשיב ואם השיב ילקה "ובלא, ג"קיום מצוה כה
  .על לאו דטומאה
, והא דאמרינן ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה'א כאן כתב "אמנם הריטב
ומאי , נו דוחה לעשה לבדו דמאי אולמיה דהאי עשה מהאי עשההוא הדין שאי

 ',לה' ת ועשה לרווחא דמילתא נקטי"הכא ובכל דוכתא אין עשה דוחה ל' דנקטי
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שלולי כדי שלא נאמר ת "לכך שיש גם להוצרכנו נ ש"ל כמש"מבואר דלא ס
  .שהעשה קיים ואם עבר וקיימו שכר מצוה בידוא "והתעלמת הו

וגדר עבירה , גדר מצוה הוא עשיית רצון השםהכלל הוא ש שוהביאור בזה יתכן
אלא או  , שתי מצוות סותרותלא יתכן שיהיולעולם ו, הוא לעבור על רצון השם

 וכיון ,רצון השם שיקיים ואז אין עבירה או אין רצון השם שיקיים ואז אין מצוה
 מצוה אין כללכ " א,ת"שוא האי עשה מהאי עשה ולכן מאי אולמיהדשהכלל הוא 
ת לא הוצרכנו "לשיש גם  וגם בלא ,ידחה את הלאוש ואין מה ג"להשיב כה

אלא לרווחא דמילתא ,  של והתעלמת לומר שאין בידו כלל קיום מצוההלדרש
  .ת"נקט שיש גם ל

א "בחולין דף קמ' ד בתוס"הו[א "ל כריב"א דס"עוד יש לבאר בדעת הריטב
פ שאין עשה "שאע] 'דף חא בביצה "ז וברשב"ש בפסחים דף מ"הרא' ובתוס
י העשה "ת עצמו נדחה ע" אבל הל,היינו שאין העשה נדחה, עשהת ו"לדוחה 

ה "ת מוסיף כאן שהרי הוא בלא"וממילא אין הל ,ואינו עובר אלא על העשה
 ומה שאינו יכול לקיים את העשה של השבה כיון שאין עשה של טומאה ,נדחה

קטיה לרווחא דמילתא שהרי ש דנ"כ מ"כ לא מובן כ"אמנם א, נדחה ממנו
  .ת כמו שאינו"שהרי הלדמילתא אין כאן כלל רווחא  א לכאורה"לריב
ו "ג מנדרים ה"פ[מ "שעההקשה נדחה לעולם ת "א שהל"בעיקר שיטת הריבו
 לומר שאין עליו מצות 'והתעלמת'למה הוצרך ל' הגמ' מה קוכ "א, ]ה ודע"ד

והרי , של טומאה ית מפני עשהוהרי גם אם היה עליו מצות עשה אינה נדח ,עשה
  .ח"א בדרו" וכן הקשה רע,היה פטור ממלקות וכעת ילקה לולי והתעלמת

פ "אעהוא משום שת "על הלא שמה שאינו לוקה "מבואר שהבינו בדעת הריב
 ,מ העשה קיים ואם קיימו שכר מצוה בידו" מ,ת ועשה"שאין עשה דוחה ל

רכנו לוהתעלמת כדי לומר  שהוצלכן הקשוו ,ת"וממילא שייך שידחה את הל
  . וילקה על מה שנטמא,וה כללושאינו מצ
בא לומר , אתא לזקן ואינו לפי כבודווהתעלמת ה למסקנת הגמרא ד"ולכאורה ה

שכר מצוה האם אם ישיב לפנים משורת הדין ע "ויל, ג"שאין כלל מצות עשה כה
 ,בעלמאח "או שפקעה ממנו מצות השבת אבידה לגמרי ואין בידו אלא גמ, בידו
מ אפילו זקן ואינה לפי כבודו שיכול "ומ'ד "א בנדרים דף ל"חדושי הרשב' ועי

מ אם "ג שפטרו הכתוב אם לא רצה להחזיר מ"להתעלם מותר הוא להחזיר דאע
משמע שיש בידו קיום ', מחל על כבודו והחזיר מצוה קא עביד ונוטל עליה שכר

מצוה זו קבל שכר אבל אין ואולי דינו כמי שאינו מצווה ועושה שמ, מצות עשה
  ].ג"ע שהז"ת נדחה אצל אשה המקיימת מ"כמו שאין ל [,ת"דוחה אצלו ל

ולא אתי עשה , פשיטא האי עשה והאי לא תעשה ועשה'במאי דאמרינן הנה ו
לא עשה ובהשבת אבדה יש  פ שגם"שאעי "רש כתב', ודחי את לא תעשה ועשה

 ,'א עשה הוא דקא דחי ליהאל, אין לא תעשה מועיל לדחות לא תעשה' ,תעשה
י העשה "ה יכול לידחות ע"והרי הלא תעשה בלא, ויש להבין מה הוקשה לו
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ומה יועיל הלא תעשה גם אם היה דוחה  ,מפני עשהוהעשה הוא שאינו נדחה 
  . ת"ל

פ "שאע' א בכתובות דף מ"י שיטת הרשב"ר לבאר עפ"וכתב בשיעורי הגרש
ינו לאו הבא מכלל עשה נדחה מפני שאין עשה דוחה עשה אבל איסור עשה דהי

שאין עשה של השבת אבדה דוחה עשה של , כאן'  והקשו עליו מהגמ,עשה
 . גם הוא אינו אלא איסור עשהלכאורהפ ש" אע,קדושים יהיו

ז " ולפי,שאין עשה דוחה שני לאויןא "ל לרשב"דס, ר"ותירץ בשיעורי הגרש
י עשה גרידא היה דוחה  כ,ת"ניחא גם הא דנקט הכא שאין עשה דוחה עשה ול

א דנקטיה רק "ש הריטב" ודלא כמ, ואינו אלא איסור עשהי מעשה"כיון שאינו ע
שאם , ת"ת דוחה את ל"שאין לי " רשש"שב מיובזה כתב גם לי, לרווחא דמילתא

 מפני  והלאו של טומאה נדחיםהאיסור עשהת שפיר היו "ת דוחה את ל"היה ל
 .ת שיש בה"לקיום העשה של השבת אבידה בצירוף ה

ת "ת ומאי אולמיה דהאי ל"ת את ל"ד שידחה ל"אבל עדיין יש להבין מאי ס
אם כך הוא ביאור [א "א והריטב" גם יש להבין במה נחלקו הרשב,ת"מהאי ל
קיום א שאיסור עשה נדחה מפני "וגם מה סברת הרשב]. א"י הרשב"הענין עפ

 .עשה
כי המקיים ועושה '] 'ות כשמ[ן "רמבכתב הת "והנה בעיקר הדין שעשה דוחה ל

ולכך אמרו , בגופו ובממונו רצון אדוניו הוא גדול מהנשמר מעשות הרע בעיניו
ומפני זה יהיה העונש במצות לא תעשה גדול ועושין , דאתי עשה ודחי לא תעשה

כמו , ואין עושין בו דין במצות עשה כלל אלא במורדין, בו דין כגון מלקות ומיתה
שסנהדרין היו מכין אותו עד שיקבל , סוכה איני עושה, שהלולב וציצית איני עו

  .'עליו לעשות או עד שתצא נפשו
ת "ת הוא משום שקיום עשה עדיף מקיום ל"מבואר מדבריו הטעם שעשה דוחה ל

ת מעונש המבטל "ט חמור יותר עונש העובר על ל" ומה,י מעשה"כיון שמקיימו ע
  .עשה משום שעובר על רצון השם במעשה

ונדחה  ,א שלאו הבא מכלל עשה דינו לענין זה כלאו" שיטת הרשבנת מובז"ולפי
ת "של, ז יש מקום לומר גם להיפך" ולפי,מעשהשהרי אינו מתקיים במפני עשה 
י "ס מקיים רצון השם ע" שהרי סו,י מעשה יהיה דינו כעשה לענין זה"המתקיים ע

 , לעבור עליוכ לאו דלא תוכל להתעלם שצריך לעשות מעשה כדי לא" וא,מעשה
 .יהיה דינו כעשה ויוכל לדחות לא תעשה

שכונתו , י שיש גם לא תעשה בהשבת אבדה"ובזה יש לבאר מה שהקשה רש
 יחשב כמו שיש מ"מ, פ שאין עשה דוחה שני לאוין"שלכן היה מקום לומר שאע

י מעשה וידחו את העשה "ת מתקיימים ע"כאן שני עשין שהרי גם העשה וגם הל
י שלעולם אין "ז אמר רש"וע. י מעשה"מים שלא עיאה שמתקית של טומ"והל
,  וממילא אם עבר והשיב אבדה,י מעשה"ת שמתקיים ע" לאפילות ו"ת דוחה ל"ל

 .שפיר שלא הוצרכנו לוהתעלמת' ולכן מקשה הגמ. יענש על הלאו
האי עשה והאי לא תעשה ועשה ולא אתי עשה 'ש "א שמ"ש הריטב"והנה לפי מ

 אבל גם עשה לבד של ,לרווחא דמילתארק  הוא ' ועשהודחי את לא תעשה
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א "ל כרשב" משמע דלא ס,קדושים יהיו אינו נדחה מפני עשה דהשבת אבידה
י " שהרי עשה דקדושים יהיו אין קיומו ע,ת נדחה מפני עשה"שעשה דשוא

י מעשה אלא שבקיומו "ל שהמעלה של עשה לא בגלל שהוא ע"ואולי ס, מעשה
וביטל  ולכן כשיטמא ,ת שרק לא עבר על רצון השם"כ ל" משא,נעשה רצון השם

נחשב כאנוס בזה וגם גם אם  מעשה וי"עבר עפ שלא "אע, עשה של קדושים יהיו
 .ס לא התקיים רצון השם שיהיה קדוש"סו, ג" בכהנאמר שלא נאמרה המצוהאם 

 מהא ,ת יותר חמור מעשה"ג כתב להוכיח של"פף כ ד" יוהפתוהנה בספר תוס
, ן"כ יקשה מכאן על הרמב" וא,כ"ת רק ביוה"כפר בתשובה בלבד ולדעשה מת

ת "שהמקיים עשה גדול ממי שאינו עובר על לפ "שאען "אמנם הרי מבואר ברמב
 העשה דוחה ט"דמהת גרוע יותר ממי שאינו מקיים מצות עשה "אבל העובר על ל

  .ת טעונה כפרה גדולה יותר מביטול עשה "כ ניחא שעבירת ל"וא, את הלאו
י מעשה או שלא "ן לקיים מצוה ע"ועדיין יש להסתפק מה עדיף לדעת הרמב

חייב לאבד כל ממונו כדי שלא יעבור על לא  וממה ש,ת בידים"לעבור על ל
ת "לעבור על ל מוכח שיותר חמור ,כ במצות עשה שחייב רק חומש" משא,תעשה

עשה יום אמאי ק כ יש להבין"וא ,בידים מאשר החשיבות שיש לקיום מצות עשה
  .ת"דוחה ל
ן מהא דאמרינן "ג הקשה על הרמב"פף כ ד"יוה' א על ספר תוס"רע' ובהגה

 ולכן ,כ" הוא גזהת" לדוחהעשה  ומה ש,ת חמור יותר מעשה"דל' ביבמות דף ז
,  דמה לי חומרא זוטא ומה לי חומרא רבה,א שידחה גם לאו שיש בו כרת"הו

ן " ואיך כתב הרמב,ת"ל ור עללעבכ מבואר שגם קיום עשה הוא פחות מאשר "א
  .ן הזה"ש לרמב" וכן ציין בגה,שלכן עשה דוחה לא תעשה

 אבל לא ,ת"ן עצמו מבואר רק שקיום עשה חשוב יותר מקיום ל"ובאמת ברמב
 ,ת חמור יותר"אמר שעונש הלהרי  אדרבא ,ת"שביטול עשה חמור מביטול ל

  . ת"ירת הלאיך זה סיבה שלכן ידחה קיום עשה את עביש להבין כ "וא
, כ שם"מה לי חומרא רבה או זוטא הקשה בתוספת יוהביבמות ובמה דאמרינן 

ש "עי, שהרי אדרבא מצינו גבי שבויה שחוששין לאיסור חמור יותר מאיסור קל
   .א"ז ברע"ש ע"ק ומ"ש בשם המהרי"מ

 כמו שמבואר , שלעולם עבירת הלאו חמורה יותר מביטול עשהויש לבאר
 ת"על לוגם עדיף לא לעבור  ,ת"היה עשה דוחה את לביבמות שמסברא לא 
ת כל " ובל מהא דבעשה אינו חייב אלא עד חומשוכדמוכח, מאשר לקיים עשה

  .ממונו
 וגם אינו גילוי שעשה ,כ נגד הסברא"ת אינו גזה"ז עשה דוחה את ל"ומה שבכ
 ,ת" אלא שגדר הדחיה הוא שכאשר יש מצות עשה אין כלל את הל,ת"חמור מל
 ואם אמרה תורה לעשות את ,נ לעיל שלא אמרה תורה לעשות עבירה"וכמש

 וממילא לא שייך לשאול איך אמרינן ,כ נאמר בזה שאין כאן עבירה"המצוה ע
לא שהרי כיון שלא נחשב כלל שעובר , ת"ליה לקיים עשה כשעובר בזה על ל

  . ג" בכהת"נאמר הל
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פ שודאי "אע, א זוטאמה לי חומרא רבה מה לי חומרביבמות ש "וממילא מובן מ
 והשאלה זה דוקא כאשר יש את האיסור,  כדמצינו גבי שבויהיש הבדל ביניהם
נאנס לעבור על איסור שודאי עדיף לו לעבור על או אם , אם יש לחשוש לו
 ,כ שמאכילין אותה הקל תחילה"וכמו שמצינו במעוברת ביוה, איסור קל יותר

כ מה לי לאו שיש בו " וא,לאו כללת הרי הוא שאין את ה"אבל גדר עשה דוחה ל
  .ה לא נאמר הלאו כלל" כיון שבלא,כרת או אין בו
יש לבאר  ,ת"ת שעשה גדול יותר מל"ן ממה שעשה דוחה ל" הרמבומה שהוכיח

אין כונתו שהתיקון שנעשה בעשה הוא יותר גדול מההפסד שנעשה בעבירת ש
 אלא ,ור מעשהת חמ" של וכמו שמבואר ביבמות,נ"שזה לא יתכן וכמש, לאו

  .ת"רק שקיום עשה גדול יותר מקיום לכוונתו 
ת נחשב כמו שאין כלל את "פ שכאשר עשה דוחה ל"שהרי אע, והביאור בזה

 את העשה ויחשב ת" עדיין יקשה למה לא אמרה התורה איפכא שידחה הל,ת"הל
 ולכן ת" למקיום אלא מזה מוכח שקיום עשה חשוב יותר ,כמו שאין את העשה

ת היה דוחה את "כ אם הל" משא,הרי קיום עשה בידות "את הלוחה כשעשה ד
רה בין כך יועב[ ,ת"וקיום עשה עדיף מקיום ל ,ת"העשה שהיה בידו רק קיום ל

  ].נ" שהרי באופן של דחיה אין כלל את האיסור וכמש,כ אין בידו"ובי
 ,ת נעקר לגמרי וכמו שאינו"שאין הלאם נאמר גם של "ובאמת על הדרך הזאת א

 , נחשב שעובר עליו כיון שהתורה צותה עליו לעבור ונחשב כמו אנוסשאינואלא 
 כיון מ"מ, מאשר על עשהפ שיותר חמור לעבור על לאו "שאעעדיין יש לבאר 

הרי הוא כאנוס ולא , על הלאו כדי לקיים את העשהשאמרה התורה שיעבור 
ומה שלא  , ושכר מצוה בידו, כיון שאונס כמאן דלא עבידנחשב שעשה עברה

ס לא " כי אז סו,ת ויחשב אנוס בביטול העשה"שיקיים את הלאיפכא אמרה תורה 
אי ביטול וקיום עשה עדיף מ, שהרי אונס כמאן דלא עבד ,יהיה קיום עשה בידו

  .נ"ת וכמש"ל
 או משום שנחשב ת"הלמ אם נאמר שגדר הדחיה הוא כמו שלא נאמר שם "ונפ

שאז , ת"ם שיש עשה כנגד עשה ולבמקו, ת"כמו שאנוס במה שעובר על הל
 אבל עדיין אם עבר ,ת עדיף"מאי אולמיה האי עשה מהאי עשה ושואאמרינן 

ג אין " וממילא שייך לומר שכה,י"ש הנוב"וקיים את העשה שכר מצוה בידו וכמ
לעולם ישנו אלא שפטור כיון ת "הל אבל אם ,]א"וכסברת הריב [ת"הלכלל את 

אינו מצווה לקיים את העשה בו כאנוס שהרי א להחשי" כאן א,שנחשב כאנוס
  .כשיש עשה כנגדו

ת ועשה הוא רק לרווחא "שכתב שמה שנקט אין דוחה ל[א "ואם הריטב
אם מה אמנם ל ש"א, ת"במה שעשה דוחה לן "חולק על סברת הרמב] דמילתא

כ " א,ן"י מעשה וכסברת הרמב"ת הוא משום שקיומו אינו ע"שעשה דוחה ל
ההסבר הוא אם אמנם , א"ש הרשב"הבא מכלל עשה וכמה ללאו "מסתבר שה

דחה ישלעולם יש כאן מעשה איסור אלא שנחשב כאנוס עליו ולכן אמרינן שי
כי אם דחינו את הלאו הרי שכר מצוה בידו שהרי עשאה ועונש , הלאו ולא העשה

 אבל אם נדחה את העשה ,עברה אין עליו כיון שהיה אנוס ואונס כמאן דלא עביד
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אמנם אין עבירה בידו אבל גם מצוה לא קיים שהרי ת " יעבור על הלכדי שלא
 .אונס כמאן דלא עביד

כי , ת"שהוא בשואכת ואינו דוחה עשה אף " שעשה דוחה למסתברז "ולפי
 ,ת אינו עובר עבירה שהרי היה אנוס עליה ואונס כמאן דלא עביד"כאשר דוחה ל

 אבל ,ת" שמתקיים בשוא עשה של קדושים יהיואפילו, אבל כשיש עשה כנגדו
 ולכן חזר הדין דמאי אולמיה דהאי עשה מהאי ,ס לא קיים את העשה הזה"סו

 .עשה
 פשר לומר והביאור בזה א,ת"א ששני עשין דוחין עשה ול"והנה דעת הריטב

אבל שני עשין , האי עשה מהאי עשהמאי אולמיה דשעשה אינו דוחה עשה כיון 
  . מפני עשהה נדחה"אבל הרי ת"הלוודאי אלימי מעשה אחד 

***  
 

  ]סח אחרבנו[ת "בענין עשה דוחה ל
אם הכונה שנחשב כמו שאין איסור להסתפק במה שעשה דוחה לא תעשה יש 

 וממילא לא , או שיש איסור אלא שצריך לעבור עליו כדי לקיים את העשה,כלל
רק שלא יענש עליו אלא גם לא נחשב שעשה עברה שהרי היה אנוס לעבור 

  .עליה
לא מסתבר שהרי  , הסברא נותנת שנחשב כמו שאין איסור כללאורהלכו

 אלא שכאשר יש מצוה לעשות דבר ומאידך ,שהתורה תצוהו לעבור על איסור

אם רצונו , שיעשהו או לא, צריך לדון מה רצון השם, גיסא יש איסור לעשותו
 . הרי אין מצוהושיעשנו הרי אין איסור ואם לא

ד שעשה ידחה "ת הכסא דהרסנא איך סישב בזה קושייוי ,ח"מ' סיע "כ בקוה"וכ
כ " פיקוח נפש שדוחה את כל התורה כולה ואאפילו והרי ,ת שיש בו כרת"ל

 . ואיך עשה ידחהו,ז אינו דוחה איסור כרת של עריות"בכ, עדיף ממצות עשה
ע שבמקום שיש עשה נחשב הלאו כמו שאינו וממילא גם כרת אין "וכתב קוה

 .רה נמצאת אלא שהוא אנוס לעבור עליהינ שהעב"כ פיקו" משא,כאן
כ " א,ת ונחשב כמו שאנוס לעבור עליו"ובאמת אם נאמר שעשה דוחה את ל

 אפילוד קשה יותר שהרי אסור לעבור על כרת דעריות " הכסשיתמלבד קו
 . דעשהאונס ומה לי אונס דמיתה או , באונס

 ,הרי בידו ליהרגאמנם יש לחלק שבמקום שרוצים להורגו הרי אינו אנוס ש
מה הרי יכ כשיש מצות עשה כיון שאמרה תורה שיעבור על הלאו כדי לקי"משא

  .הוא אנוס לגמרי ואין בידו שלא לעבור על הלאו
עשה שהרי קיום ב יותר מונ חש"כיון שפיקו, ד"אבל עדיין יקשה קושית הכס

נ "ת של עריות שיש בו כרת בשעה שפיקו"שעשה ידחה ל איך יתכן ,דוחהו
עשה יותר חשוב אם ז יש גם להקשות " ובאמת כעי,אותואינו דוחה דוחה עשה ש
  .ת כל ממונו" ועל ל,ת איך יתכן שעל עשה חייב להוציא עד חומש"מל
  

  .ב
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ז "בפסחים דף מ' כתבו תוס, ת ועשה"במה דאמרינן שאין עשה דוחה לוהנה 
בפסחים  ש"הרא'  בתוסד"הו[ א"ריב הדעתוהנה , ת"ת שחייב גם על הל"בשם ר
עשה דוחה אין פ ש"שאע] א"בחולין דף קמ'  ובתוס'א בביצה דף ח" וברשבשם
 דהא דלא דחי היינו משום ,מיהו אם עבר על אותו לאו אינו לוקה'ת ועשה "לאת 

  .'עשה אבל הלאו כמאן דליתיה דעשה דחי ליה
' מה קו, ה ודע"ו ד"ג מנדרים ה"מ פ"הקשה בשעה, א שאינו לוקה"ולדעת ריב

והרי , ת ועשה"ן עשה דוחה את לה אי" שהרי בלאוהתעלמת למה הוצרך ל'הגמ
  .ח"א בדרו" וכן הקשה רע, היה פטור ממלקות וכעת ילקהוהתעלמתלולי 

ל שהיא "היה א ,ת או לא"אם לוקה על הלא "לריב' בביאור המחלוקת בין תוסו
ת אלא שעומד ומצווה לעבור "ת נחשב שעדיין יש את הל"כשעשה דוחה לאם 

כ כאשר יש עם "וא, במה שעובר עליועליו כדי לקיים את העשה והוי כאנוס 
הלאו גם עשה שאז אמרינן מאי אולמיה ואינו מצווה לקיים את העשה ממילא 

כאשר יש במעשה נאמר ש אבל אם ,אינו אנוס בקיום הלאו ולא יפטר מהעונש
ם כשיש כ ג"א, ת" של הלהזה קיום מצות עשה אמרינן שלא נאמר כלל האיסור

עשה הזה וממילא אינו ממ יש לו קיום מצוה ב" מ, עשה שהוא לא נדחהכנגדו גם
 .ת"עובר על הל
ת אבל "ק שאין עשה דוחה עשה ולכן שוא"י בסוף מהדו"ש הנוב"וביותר לפי מ

 ויתכן שרק לכתחילה אמרינן שאינו ,אם עבר וקיים את העשה שכר מצוה בידו

 ממילא כיון ,עשות איזה עשה שירצהדוחה אבל מעיקר הדין הרשות בידו ל
 .שקיום מצוה בידו ממילא אין כאן עבירה על הלאו

 אבל אם ,וזה ניחא רק אם נאמר שכאשר יש עשה ממילא אין כלל את הלאו
כשיש עשה כנגד  אם נאמר שאפילוזה לא שייך כאן , הפטור משום שנחשב אנוס

ת ילקה עליו "לכשיש גם מ "מ, הרשות בידו לעשות איזה עשה שירצהעשה 
  .אינו אנוס לעבור על הלאושהרי 
ע אין עשה דוחה עשה " שלכ,'א ותוס"ל שבזה גופא נחלקו הריב"כ היה א"וא

על  ואם גדר הדחיה היא מטעם שנחשב ,אבל הרשות בידו לעשות מה שירצה
, ז שייך שאדרבא אמרינן ליה שלא יעשה"אישיש גם עשה כאן  ,כעין אונסת "הל

 כיון ,ל שזה שייך גם כשיש עשה אחר"מו שאין את הלאו אאבל אם נחשב כ
 .ס יש את העשה הזה שמכחו נחשב כמו שאין את הלאו"שסו

גבי נטילת האם על הבנים  מהגמרא שם א" הריבהקשו עלבחולין שם ' תוסאמנם 
פ שאם היה רק " ולכן אע,נדחהלא שמשמע שגם הלאו , לצורך טהרת מצורע

טול האם על הבנים כדי לטהר מצורע אבל כיון שיש עשה כנגד עשה היה יכול לי
וצריך לומר ' וכתבו ,ת כמאן דליתיה"א הל" והרי לריב,ת אין העשה נדחה"גם ל

וזה , 'לפירושו שמא דוקא לענין דלא לקי על אותו לאו אבל לא מדחי ליה לגמרי
  .א"נ בדעת הריב"דלא כמשלכאורה 

למה לא ולא נדחה לגמרי קיים  הלאו יש להבין אםהאלו ' בעיקר דברי התוסו
 ,]ד ללאו דחסימה"ה דלא לקי משום דל"ש פסחים קצ"קוב' ועי [ עליוילקה
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אבל 'שהביאוהו בעלי התוספות הוא א כפי מה "וביותר קשה שהרי לשון ריב
ולא רק שאינו לגמרי משמע כמאן דליתיה ',  דעשה דחי ליה,כמאן דליתיההלאו 

  .לוקה עליו
מ הלאו " אבל מ,לענין שאינו עובר עליוגם ן דליתיה ויש לבאר שלעולם כמא

נחשב העשה מ "ת נדחה מ"פ שהל"אעת עם העשה " וכשיש ל,קיים בעולם
  . ואינו נדחה אף מפני עשה של טהרת מצורע שחשוב יותר,כאלים יותר

ר יוסף איש ירושלים שאין עשה "ד בשם הר"ז בקדושין דף ל"ומצינו סברא כעי
מצות  גם ט"בשביתת יוט כיון שיש "ת של שביתת יו" לשל שריפת קדשים דוחה

ת "מ כיון שיש עשה עם הלאו אף הל"וגם בנשים שאין בהם את העשה מ, עשה
ל בדעת "ז י"וכעי, נעשה אלים ואינו נדחה גם בנשים שאין להם את קיום העשה

ת עם העשה אף העשה נהיה אלים יותר ואינו נדחה מפני " שכשיש ל,א"ריב
 גם אם נחשב שאין ,]אף אם העשה השני חשוב יותר כטהרת מצורע [,עשה אחר
אבל לא מדחי 'ומה שכתבו  ,]א" לדעת ריבכיון שנדחה מפני העשה[ת "את הל

ת לענין שעושה " אלא שנחשב שיש את הל,אין כוונתם שעובר עליו' ליה לגמרי
עין כ וזה ,ידחה מפני העשה החשוב יותרי ולכן לא ,את העשה שעמו לאלים יותר

 שלדבריו העשה הוא שמאלים את הלאו גם כשאין אותו בפועלאלא ר יוסף "הר
מאלים את העשה שלא ידחה מפני מ עדיין הוא "נדחה מת "הלפ ש"אעא "ולריב

  .עשה חשוב

שכאשר יש עשה כנגד עשה היה אפשר לבאר א "ובדעת החולקים על הריב
ודלא [אחר בידים רשאי כלל לקיים עשה ולבטל עשה אינו ת "שהדין הוא שוא

ד כתבו "בקדושין דף ל' תוס אמנם ,אין מה שידחה את הלאוממילא ו] י"כנוב
דעשה שיש עמו לאו אף הלאו אלים '  יתירה מזהר יוסף מארץ ישראל"הרבשם 

    .ולכן אפילו כשאין את קיום העשה בפועל אין הלאו נדחה ',ולא דחי ליה עשה
אחר שגזרו חכמים שלא מה הדין ם והנה בספר האשכול הביא מחלוקת הראשוני

ש " וכתב קו, של כלאים אם עבר והטיל האם לוקה על הלאו,להטיל תכלת בסדין
שתלוי בשאלה האם חכמים עקרו את העשה ז "סק' ג' סי ברי סופריםבקונטרס ד

 .או לא
כ אין הלאו נדחה " ואעפ,ע לא עקרו את העשה"ח שיתכן שלכ"והביא בשם הגר

 .יו חיוב לקיים את המצוהכיון שבפועל אין על
ת שכאשר יש "שאמנם לשיטת ר, ת"א ור"ס שתלוי במחלוקת הריב"וכתב בד

פ שאין "א שאע"ריבש "מ אבל מ,ח"מוכח כגרת "הלעל גם  חייב  ועשהת"ל
פ שאינו חייב " מוכח שאע,מ אינו לוקה על הלאו"ת ועשה מ"עשה דוחה ל

 .מ אינו לוקה על הלאו"לעשות את העשה מ
אלא ,  שאנוס לעבור עליומשוםשאין הלא תעשה נדחה יתכן  בזה והביאור

ת וכאילו לא נאמר "אמרינן עשה דוחה ל, שכאשר יש לאו ועשה באותו מעשה
ודין זה לא משתנה גם כאשר בפועל אינו חייב לקיים את העשה אם , האיסור שם

 .בגלל שיש עוד עשה כנגדו או שרבנן גזרו
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***  
  

 ב"ע' דף ל
ה "ז ה"ולפ'ן "וכתב הר ,י הואיל והתחיל"פירש , חייב בהאמר רבה הכישה

' א מה"ם פי"ד הרמב" דטעמא דמלתא שכיון שהתחיל במצוה גומרה וכ,לכלים
א רבא " ויש לתמוה עליהם דבפרק המוכר את הספינה משמע דל,גזלה ואבדה
דהיינו טעמא 'ג "רס' י בסי"ב' ועי, ' ומשום דאנקיטנה נגרי בריתאח"הכי אלא בב

ם לההיא דפרק הספינה משום דלאו בדרך פירוש איתמר "א חש לה הרמבדל
  .ח"ח הנדמ"ז ושיעורי הגר"אבהא' עי ו,'אלא בדרך דיחוי

ומשמע דפשיטא ליה , ל בדרכו בשדה ואין דרכו בעיר"והנה בהמשך הגמרא מבע
עמא ט ומשמע בלאו ,ל אם חייב להתחיל"שאם התחיל חייב להשלים אלא דמבע

ב שם "כ יקשה מב"וא ,י"כ משמע כרש" וא,אלא גם בשק או קופהדנגרי ברייתא 
  . דנגרי ברייתאשאמר משום טעמא

ויש לבאר בדעת הראשונים שטעמא דהכישה לא משום שהתחיל אלא משום נגרי 
כי שם ,  שלא יקשה מהא דמצאה בשדה שחייב גם בעיר משום שהתחיל,ברייתא

ון שהתחיל עליו להמשיך גם כ התחיל במצוות השבת אבידה וכי"חייב בשדה וא
 וגם אם היה , אבל בהכישה הרי מיירי שפטור משום שאינו לפי כבודו,בעיר

ש לחייבו להשלים " וממילא ל,מתחיל להשיב לא היה לו בזה קיום השבת אבידה

 ,א כאן"ז ברע"ר כעי"שו, משום שהתחיל במצוה שהרי כלל לא נחשב שהתחיל
  .ג"רס' י בסי"מ מהב"ש שכ"עי

 שנידון הראשונים אם יש עליו חיוב משום שהתחיל הוא בזה גופא האם זקן ויתכן
, ד"שאינה לפי כבודו יש לו קיום מצות השבת אבידה אם השיב לפנים משוה

  . ש לומר שחייב כיון שהתחיל"שאם אין לו קיום מצות השבת אבידה ל
, מחייבו להשליםמה מה שהתחיל לובעיקר הסברא של כיון שהתחיל יש להבין 

ו " לעיל דף כי"רשת ולדע, והרי הוא פטור מהמצוה ולמה יחייבנו מה שהתחיל
 יש לבאר ,שחיוב השבת אבידה אינו חל עליו אלא משעה שבאה האבידה לידו

ת של לא תוכל להתעלם אבל לא ממצות " אינו פוטרו אלא מהל'והתעלמת'ש
ה עליו לידו עדיין לא חלהאבידה ז שלא באה "אלא שכ, עשה של השב תשיבם

ן שאין הכוונה שעובר "ת ניחא לפי הרמב"ומה דאמרינן דאיכא עשה ול{מצוה זו 
הרי באה אבל כיון שהתחיל בה  ,}על עשה אלא שאם יחזיר יהיה בידו קיום עשה

 לא מצות השבה וב,וחלה עליו מצות השבה] הגבההבשה או בהכ[לידו האבידה 
  .של זקן ואינו לפי כבודופטור ה נאמר
 מה שאם דרכו בשדה ואין דרכו בעיר שחייב להשיב בשדה באריש לובזה 

 , שהרי בשדה אם לא יגביה יעבור על לא תוכל להתעלם,וממילא לגמור גם בעיר
   .והתעלמתוכיון שהגביה חל עליו חיוב עשה שעליו לא נאמר הפטור של 

  



               דברים                              מציאותפרק  אלו                              הרהורי       
  

רצו

איבעיא להו דרכו להחזיר בשדה ואין דרכו להחזיר בעיר מהו מי אמרינן 
 או דלמא ,עליא בעינן וכיון דלאו דרכיה להחזיר בעיר לא לחייבהשבה מ

 ,בשדה מיהת הוא דאיחייב ליה וכיון דאיחייב ליה בשדה איחייב ליה בעיר
ל אם "ומבע, האם פשיטא ליה שאם התחיל חייב להשלים, ע מה הספק"יל, תיקו

ל אם חייב להשלים או שדי "או מבע, חייב להתחיל כשיודע שיצטרך להשלים
  .במה שהביאה מהשדה לעיר ויותר מזה אינו מחויב

 אמנם יש להבין מה שורש החיוב של מי שהתחיל ,ובפשטות משמע כצד הראשון
ויש לבאר משום שנעשה עליה שומר ואם יניחנה הרי פשע , שעליו להשלים

הכישה והלכה מעט נתחייב בה ואם 'מ "ך בשיט"וכן משמע לשון הרמ, בשמירתה
ם הנהיגה בקול חייב או שזרק לה צרור והלכה נראה לומר  וכן א,אבדה משלם

שה קנין כדי להחשיבו היינו שצריך לעשות בה מע', כיון שעקרה יד ורגל כקנויה
ע אינו חל "ן שחיוב מ"י הרמב"ולעיל התבאר בזה עוד סברא עפ[, כשומר אבידה

  ]ת"עד שתבא לידו והתעלמת אינו פוטרו אלא מהל
לרבה דהוי [מדין שומר אבידה אינו חייב אלא בפשיעה מ אם חיובו "ולכאורה נפ
אבל אם משום נגרי ברייתא הרי חיובו מדין מזיק אם יניחנה בלא ] שומר חנם

  .להשיבה לבעלים
 

פירש רבינו זקן בחכמתו ואינה לפי כבודו 'א "כתב הריטב, זקן ואינה לפי כבודו
דעלמא לא חשיב אינה אבל זקן או נכבד , מפני חכמתו ומשום כבוד תורתו דחי לה

ס כיון שבשלו אינו "סו, ויש להבין ',אלא או יטפל בה או יתן דמיה, לפי כבודו
ל שמה שאינו מחזיר כיון שהוא עשיר " ואולי א,מחזיר למה יחזיר בשל חברו

 שהרי גם הוא ,ואינו חושש להפסד מועט אין זה סיבה לפוטרו מהשבת אבדה
 אבל אם היה מלא , לא היה מחזירתבןאם היה נאבד לו שק מלא פ ש"אעעצמו 

פ שמי שרואהו לא יודע מה יש בו ואין " אע,היה מחזירודאי שבאבנים טובות 
כ מה שאינו מחזיר אינו משום כבודו אלא משום שאין " וא,הבדל בזילותא שלו

פ שאינו חייב " ואע, מהמצוה וזה אינו סיבה לפוטרו,החפץ שוה לו את הזילזול
 וכאן הרי היה מוכן להפסיד ממון כדי למנוע ,השיב אבדהלהפסיד ממון כדי ל
ס אינו מפסיד ממון אין כאן הפטור של אפס כי "מ כיון שסו"מ, מעצמו זילותא זו
  .לא יהיה בך אביון

לכאורה המקור לזה מהא דרבי ', אלא או יטפל בה או יתן דמיה'א "ש הריטב"ובמ
 דמיה האם יש לו בזה קיום ע בנותן"ילו, ישמעאל נתן פלגא דזוזא לההוא גברא

   . או רק הועיל שלא נחשב שביטל עשה,מצות עשה
ומה , מחזירוהוכיח מהא דכל שבשלו , מכובדסתם אדם ה ל"ן לקמן שה"הר ודעת

ח "משום שהותר צעב, ח"עבר פ שיש בזה צע"פריקה אעממצות גם שפטור 
ה חכם מצא שק או קופה אם הי ם" הרמבכ" וכ,ש לכבודן"לתשמיש בני אדם כ

 ואומד את ,או זקן מכובד שאין דרכו ליטול כלים אלו בידו אינו חייב להטפל בהן
 ואם לא ,דעתו אילו היו שלו אם היה מחזירן לעצמו כך חייב להחזיר של חבירו

' ועי. ' כך בשל חבירו אינו חייב להחזיר,היה מוחל על כבודו אפילו היו שלו
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לפי כבודו והרי הכל תלוי אם כ למה תלה בזקן ואינו "ל שהקשה שא"מהרש
ויתכן שאם בשלו לא היה מחזיר לא משום שאינו לפי כבודו , בשלו היה מחזיר

אלא משום שהוא עצלן או שהוא עשיר מופלג שלא שוה לו להתאמץ עבור דבר 
.  כשבשלו לא היה מחזיר משום כבודו נאמר הפטור הזהק בזה לא יפטר ור,זה
  .ז"קובץ ביאורים גיטין כ' ועי
 או שהיה מוכן לשלם ,ע במי שרוצה ללכת לטיול וכדומה ששילם עליו ממון"ויל

והזדמנה לו אבדה שאם היתה שלו לא היה , עליו אם לא היה מקבל אותו בחינם
ולכאורה תלוי , ג"האם חייב להשיבה כה, מוותר על הנאת הטיול עבורה

מ "החזיר מג שפטרו הכתוב אם לא רצה ל"דאע'א " ולשון הרשב.ל"במחלוקת הנ
  'אם מחל על כבודו והחזיר מצוה קא עביד ונוטל עליה שכר

ע אם יש בזה "יל, ח"ן ששיעור כל שבשלו מחזיר נאמר רק על ת"ולדעת הרמב
ח שאבד לו שק "פ שמסתבר שת"ואע[, משום כבוד התורה איך מותר לו בשלו
, דברש שיש איסור ב"ש הרא"וגם לפי מ, או קופה מלאים בדינרי זהב שיחזירנו

וזה אינו , היינו מצות עשה של כבוד התורה שאינו חייב לבזבז עליה יותר מחומש
ואולי השיעור הוא כל שבשלו לא היה מחזיר היינו שהיה , ]שייך באבידת חברו

הרי מחסיר בזה את כבוד התורה , מרגיש בעצמו בזיון לפי הענין והמקום והזמן
 .שגם הוא חייב לשמור עליו

 

איחייב ליה ,  וכיון דאיחייב ליה בשדה,מיהא איחייב ליהאו דילמא בשדה 
, כיון שברור שאם יתחיל יצטרך להמשיך במקום שאין דרכו, ויש להבין, בעיר
ש כתב לפי "והרא. דברות משה'  ועי,ד שיחול עליו החיוב מלכתחילה"איך ס

'  ועי,ף שהשאלה אם חייב כלל בשדה אבל בעיר ודאי שאינו חייב"גירסת הרי
  .א"רעי ו"נמו
 

ג "רס' י בסי"הקשה ב, אמר רבא כל שבשלו מחזיר בשל חבירו נמי מחזיר
 ,'ז לא יטול"דבר שאין דרכו ליטול הכל ' מאי קא משמע לן רבא מתניתין היא

א מהלכות גזילה "ם ישובו של דבר שכתב בפרק י"עד שלמדתי מדברי הרמב'
ן דרכו ליטול כלים אלו מצא שק או קופה אם היה חכם או זקן מכובד שאי) ג"הי(

 ואומד את דעתו אילו היה שלו אם היה מחזירן ,בידו אינו חייב להטפל בהן
לעצמו כך חייב להחזיר של חבירו ואם לא היה מוחל על כבודו אפילו היו שלו 

ו "נ' א סי"וביאור הדברים כתב בפרי יצחק ח', כך בשל חבירו אינו חייב להחזיר
היה מוחל ודו ליטול אבל אם היתה אבידה שלו ל שגם בדבר שאין כב"שרבא קמ
  . כך חייב להחזיר בשל חבירו,משום הפסד ממונו אותה ומחזירעל כבודו 

  
ויש להבין לדעת ,  לפנים משורת הדין הוא דעבד יוסירבי ישמעאל ברבי

כיון שיש לו איסור לזלזל בכבוד , אינו רשאי, ש שבמקום שאינו חייב"הרא
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וכיון אינו חייב למה יצטרך לתת לו את דמי ,  משורת הדיןאיך חייב לפנים, תורתו
  .המשאוי

 ,יש להסתפק אם במקום שנותן לו את דמי המשאוי יש בידו קיום מצוההנה ו
 ומה לי סייע לו לטעון או קנה ממנו את ,שהרי המצוה שלא יניחנו עם המשא וילך

שהרי אינו חייב כ ניחא שאמנם מעיקר הדין אינו מצווה לקנות ממנו "וא, המשאוי
 אבל לפנים משורת הדין קיים את המצוה במה שקנה ,אלא בגופו ולא בממונו

  . את המשאויממנו
מ אפילו זקן ואינה לפי כבודו שיכול "ומ'ד כתב "א בנדרים דף ל"אמנם הרשב

מ אם " מ,ג שפטרו הכתוב אם לא רצה להחזיר" דאע,להתעלם מותר הוא להחזיר
ואולי הוא סובר שזקן ',  קא עביד ונוטל עליה שכרמחל על כבודו והחזיר מצוה

 .ה לכל אדם מכובד"דוקא משום כבוד התורה אלא הואינה לפי כבודו לאו 
 

 יש להבין למה הפקיר ולא נתנו במתנה למי ,יהב ליה פלגא דזוזא ואפקריה
ט שאז אם יזיקוהו "ק מ"ח ס"כ' מ סי"אבנ'  ועי, חוץ מאותו אדםשירצה לזכות בו

'  ועי, רשות גם להזיקוהרי יכול ליתןועדיין יש להבין , ות בו יכשלו בגזלבלא לזכ
  .ש"גידו
ע לדעות הסוברים דמהני תנאי בהפקר הרי היה יכול להפקירו על מנת שלא "ויל

אינו יכול לזכות בו וממילא  ואם יזכה בו בטל ההפקר וממילא ,יזכה בו אותו אדם
  .ול להתבטל שהרי לעולם אין התנאי יכ,התקיים ההפקר

 
ע אם אדם נושא משאוי אדעתא שיצטרכו לעזור לו אם יש "יל ,הדר זכה בה

 והרי כאן כשבא לזכות , או דהוי דומיא דרובץ ולא רבצן דלקמן,לסייע לוחיוב 
וביותר שהרי ידע שלא יעזור לו אלא , י"י ברב"בה ידע שיצטרך את עזרתו של ר

  .יתן לו עוד פלגא דזוזא
  
 ,אין בין המודר אין הפקר אלא בפני שלשה' ת הא אמר בפ"וא ' אפקרהה" ד'תוס
יש ', ל דהכא נמי הוו שלשה אי נמי דאורייתא בלא שלשה נמי הוי הפקר"וי

' תוס' ועי, הוי הפקר והרי מדרבנן לא הוי הפקר' להבין מה מועיל מה שמדאו
 כיון דמדאורייתא הוי הפקר כדאיתא בנדרים אהני מה שהפקירו כדי'ש "הרא

 היינו ,משמע שמרבנן הוי גזל', שלא יכשלו הלוקחים בלא תגזול דאורייתא
הוי הפקר ואין כאן אלא ' כ נשאר הדין שמדאו"שהפקיעו את דין ההפקר ואעפ

 .ח"א שם סק"ג ובביאור הגר"ע רע"שו' ועי, רבנןלא תגזול ד
 

סד אהבת ח' ועי', בה'א בחדושי אגדות איך ילפינן מ"מהרש' עי[, בה זו קבורה
ומבואר , לא נצרכה אלא לזקן ואינו לפי כבודו, ח"היינו גמ, ]ה"ג בהגה"פ

אלא , ]שבזה מצינו שאפילו כהן גדול חייב[שאין הכונה למת מצוה דוקא ' בתוס
 ואולי זה שייך רק במצוה ,ע למה באמת לא יהיה הפטור הזה"ויל, לכל מת
  .ממונית
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והרי השיעור הוא כל , כבודו איך שייך גבי קבורה זקן ואינה לפי ש להביןוי
היה מת והיה בידו לקבור את עצמו הוא ס שאם "והרי אנ, שבשלו היה עושה כך
ויקבור אותו בגיא וכי אחרים קברו 'מדרש רבה נשא ' עי [.ודאי שהיה עושה כן

  .]'אותו והלא הוא קבר את עצמו
אדם ויש לבאר שודאי גם לאדם מכובד אין פחיתות כבוד להתעסק בקבורתו של 

 שבזה יש לאדם מכובד פחיתות , והנידון כאשר הנקבר הוא אדם פשוט,חשוב
מ לגבי "פ שאת עצמו היה קובר מ" וממילא אע,כ חייב"כבוד להתעסק בו ואעפ
  .כ חייב"ל שאעפ"ז לפי כבודו וקמ"אדם פשוט יתכן שאי

  
 אלא אימא שהעמידו ' וכולא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה 

ש "בן יהוידע שמ' עי, על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןדיניהם 
אין הכוונה שזה היה העונש על , ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהשלא חרבה 

 אלא כיון , אלא העונש היה על עבירות אחרות,שלא עשו לפנים משורת הדין
ין נותן י שורת הדין היה הד"ד כך לא הלכו אתם ועפ"שהם לא הלכו לפנים משוה

  .שתחרב
  
יש להבין שהרי שם  ,ואם תאמר דביומא אמר מפני שנאת חנם לא ה" ד'תוס

 וכאן מיירי בחרבן ירושלים ודילמא ,נאמר שבית המקדש חרב משום שנאת חנם
 .שני דברים נפרדים הם

 
 א"עא "לדף 

פ שאין " החידוש שאעלכאורה ,ז גודר בפניהם"ראה מים ששוטפין ובאין הר
אמנם  ,ז נכלל במצות השבת אבדה" בכ, אלא רק הצלה מהפסדזו השבה ממש
בכלל זה מבואר שאם מים שוטפים עומרים תלושים פשיטא ש' מהמשך הגמ

 והשאלה כיון שקרקע אינה בכלל , והנידון רק במחוברים או בקרקע עצמה,השבה
ה "א שכמו שממועטת משבועה ושמירה ה" והו,י"ש רש" וכמהדברים המפורשים

ל " קמברייתא וכן ה,ל רבא שמרבינן לה מכל אבדת אחיך" וקמ,המהשבת אבד
פ שעדיין צריכים "מ עומרים הקרובים ליקצר אע"שגם אם אין השבה בקרקע מ
  .לקרקע דינם כמטלטלי לענין זה

ולכאורה  ,ע אם גם קיום מצות עשה של השב תשיבם יש בידו במניעת הנזק"ויל
אמנם אחר שמנע מהמים , ז שייך"אם חיוב השבה הוא רק כשבא לידו כאן אי
 .לשטוף יתכן שיש בידו קיום של השב תשיבם

 
 ,הכל צריכים דעת בעלים חוץ מהשבת אבדה שהתורה ריבתה השבות הרבה

אמנם הרי  ,לכאורה הכוונה ממה שחייב להשיבה כמה פעמים אם חזרה וברחה
הכונה ואולי השבות הרבה , מבואר בדברי רבא שמהיתור של תשיבם לומדים זאת

  .על יתור תשיבם
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 וארבעה שומרים שהשיבו  גזלן גנב,הכל צריך דעת בעלים ה הכל"י ד"רש
דכיון , ואם לא הודיעו ומתה או נגנבה חייבים באחריותן, צריכין להודיעו

יש להבין מה , ולא מאכילה, דידע שאבדה ולא ידע שהושבה לא נזהר בה
מרין ואדרבא באבדה אין צריך  הרי מיירי בנגנבה או בשו, לכאן'אבדהש'ענין 

  . ש שאבדה לאו דוקא"רש' ועי, דעת בעלים
י כתב שחייב אם "ש משום שלא נזהר בה ואינו מאכילה והרי רש"גם יש להבין מ

 ואולי תרתי נקט לא נזהר בה שלא תגנב ,נגנבה משם ולא דוקא אם מתה ברעב
  . ואינו מאכילה ולכן חייב אם מתה ברעב,ולכן חייב אם נגנבה

 
 ב"עא "דף ל

ל נתון תתן "נתון תתן לו אין לי אלא מתנה מרובה מתנה מועטת מנין ת
ד שלא " ויש להבין למה ס,'א לך ליתן מתנה מרובה"אם א'י "ופירש ,מ"מ

ד שחיובו לתת רק די מחסורו וזה נקרא מתנה "ל שס"וא, יתחייב במתנה מועטת
 אפילול שיש חיוב "קמ, בא ליתן די מחסורו שאין כלל חיו"ד שאם א"וס, מרובה

ע "ז ממת"ם פ" זה כונת הרמבלכאורהו. בחלק ממחסורו שזה נקרא מתנה מועטת
נותן לו כפי , בא עני ושאל די מחסורו ואין יד הנותן משגתש "ה במ"ה

  .א"ריטב' ועי, השגת ידו
דכתיב אל ירע לבבך בתתך לו . אין לי אלא מתנה מרובה'ש כתב "הרא' אמנם תוס

כלומר שאינו צריך אלא לדבר מועט , מתנה מועטת מנין,  מרובהדמשמע מתנה

א דקרא מיירי במתנה מרובה שיכול להיות "והיינו שסד, 'כ"ואינו מצטער כ
שיהיה רע בלבבו בתתה לו ומאידך גיסא תורך העני הוא גדול אבל מתנה מועטת 

כ " כא שאינו חייב והסברא בזה כיון שעני הנצרך למתנה מועטת אינו מצטער"הו
  .אם לא יתנה לו

  
ל דדוקא הכא בהני תרי קראי אמרינן דברה תורה כלשון ''וי אין ה" ד'תוס

יש , בני אדם משום דמוכחי קראי דכתיב די מחסורו ובאידך כתיב אשר ברכך
א שוב איך "ס כיון שיש הוכחה בכמה מקומות שדברה תורה בלשון בנ"להבין סו

דברה תורה יתכן ש אחר שמצינו ש,חהאפשר לדרוש מהיתור גם במקום שאין הוכ
 .א"בלשון בנ

  
  בענין תשלום שכר בטלה

אמר אביי כפועל בטל של , מאי כפועל בטל, תנא נותן לו שכרו כפועל בטל
, י המקשן הבין שבטל הכונה שכעת יבטל"לדעת רש, אותה מלאכה דבטל מינה

ז "וע, דהיינו שמקבל כמו שפועל כמוהו היה מוכן לקבל ולשבת בטל לגמרי
ומשני שהכונה שאם , מקשה שהרי אינו בטל לגמרי כיון שגם בהשבה יש טירחא

ודרכם של פועלים כאלו להסתפק בשני דינרים , היה משתכר סלע במלאכה קשה
ובשלשה דינרים כדי לטרוח מעט כגון להשיב אבדה , כדי לשבת בטל לגמרי

אין די במה נה בלא הת אבל גם ,ד" בפני ביכ התנה"לא יטול סלע אא, למקומה
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אלא יתנו לו שלשה דינרים כראוי לו לפי מה ,  שהרי טרח,שיתנו לו שני דינרים
 .שטרח
כ נמצא שנוטל שכר על מה שטורח "והקשו שא, ח"לקמן בדף ס'  תוסן פירשווכ

דאין לחוש אם ' ותירצו ,]י שם"פנ' עי[ והרי צריך לטרוח בחינם ,בהשבת האבדה
ד היה מתנה " דהא אם היה שם בי,אחרת ומפסידנוטל שכר כיון שעוסק במלאכה 

 .'ד למה לא יטול כל טרחו" ועכשיו דליכא בי,ליטול כל מה שמפסיד
ל להבטל ממלאכה ולהשתכר פחות "מיירי באדם שלא ניחשכוונתם ד ויש לבאר

כיון שאין המאבד כאן ואינו יכול , פ שלא יקבל סלע"ולכן אע, שהרי דורש סלע
ד שיכול להפקיר ממונו של המאבד ולחייבו לשלם "כאן בי וגם אין ,להתנות אתו

כ "אבל עדיין יכול לדרוש שכר על עבודתו שאל, יותר מאשר שכירות פועלים
 . נחשב לגביו כהפסד שהרי יכול באותה שעה לעבוד במלאכתו

 אבל ,ל לקבל שנים וליבטל לגמרי מותר לו ליטול רק שנים"כ אמנם מי שניח"וא
 ארבעה אם יש שם אפילוותר ולקבל יותר מותר לו לקבל ל לעבוד י"מי שניח

 .יקבל שלשה שבנוהג שבעולם זה מה שניחא לסתם פועלד "בי ואם אין ,ד"בי
פ שזה מה "אע,  שניםאפילוועדיין יש להבין מדין מה דורש שלשה או ארבעה או 

יורד לשדה חברו פ ש"ואע, ת שחייב לשלם לו מה שהפסיד"אבל מה, שהפסיד
 אבל מדין מה יטול הפסד צדדי שאירע לו כמו , נוטל מה שהוציאוהשביחה

 .מלאכה שהוצרך להניח
 כך כשצריך , כמו אם היה צריך לשכור אנשים ביוקר,ל שזה בכלל ההוצאות"וא

 ואם היה מוכן ,לאבד את מלאכתו זה נחשב כהוצאה שיכול לדורשה מהבעלים
 אבל אם טוען ,דינריםלשבת בטל תמורת שני דינרים נחשב כמו שהוציא שני 

 והיה ,שניחא לו לעבוד יותר ולהרויח יותר הרי נחשב שהוציא ארבעה דינרים
ס הרויח במה שעובד פחות מנכים לו "מהראוי שיקבל את כולם אבל כיון שסו

וכיון שזה ]. כמו בפועל שלא הוצרכו לעבודתו שנוטל כפועל בטל [,דינר אחד
ין מותר לקבל את כל שלשת הדינרים נחשב כתשלום על הוצאות ממילא גם לדי

 .שם' ואמנם כן מבואר בתוס, ולא נחשב שדן בשכר
דיין חייב לדון בחינם ולכן , פ שמשיב אבידה יטול שלשה" כתב שאעפ"ר' תוסו

 ששנים משמעו, כ גם שנים לא יקבל"שא, ויש להבין, לא יקבל אלא שתי דינרים
על הטירחה וזה אינו יכול הוא  והדינר הנוסף ,נחשבים הפסד ולכן יכול ליטלם

ל לטרוח ויכהיה  ודוקא משיב אבדה מותר לקבל שכר על טירחתו כש,ליטול
  .ויש להבין מה בין זה לזה, ולהרויח במקום אחר אבל לא דיין

באמת אין לו מצות השבת , שכאשר המוצא נוטל שכר על טירחתוויש לבאר 
ז תשלום ההפסד אלא "יומה שנוטל כפועל בטל א ,אבדה ודינו כפועל דעלמא

 ודינו ,כ התנה אחרת" אלא שהשכר מתחשב לפי העבודה אלא אא,שכר עבודה
 דיין כ"משא, כמי ששכרו אותו אנשי העיר להשיב את אבידות האנשים לבעליהן

מ אם ביטל אינו יכול "מ,  כדי לדוןגם אם נאמר שאינו חייב לבטל ממלאכתוש
ין שקיבל עליו שכר ישכר על הדין ודכ נמצא מקבל " שא,ליטול שכר על הטירחה

  .אינו דין
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 אלא ,ז תשלום מה שהפסיד בגלל המצוה"ז מה שמקבל כפועל בטל אי"ולפי
 וממילא אין לו קיום מצוה אלא דינו ,נחשב כמו ששכר אותו להשיב אבידתו

  .כפועל בעלמא
והנה לקמן גבי טעינה בשכר מצינו מחלוקת ראשונים אם הכוונה דוקא כשבטל 

 או טעינה בשכר אפילו אם לא בטל ,ופריקה בחינם אפילו כשבטל, כתוממלא
פ שלעולם מקבל "ולפי הצד השני מבואר שאע, ופריקה בחינם דוקא אם בטל

 והיינו שזו גופא המצוה שיטען בשכר ,מ יש בידו קיום מצוה"שכר על העבודה מ
שבטל אבל לצד הראשון יתכן שאמנם כ ,גם אם אין לו ענין כעת בעבודה זאת

 וחזר , בידו קיום מצוהיהממלאכתו התירה לו התורה לקבל שכר אבל אז לא יה
מצוה מן התורה לפרוק בחנם ולא לטעון 'אמנם לשון הגמרא , דינו כפועל דעלמא
ואולי תלוי , משמע שגם כשמקבל שכר יש בידו קיום מצוה', בחנם אלא בשכר
פת הטירחא שיש לו כפועל בטל בתוס אם כל מה שהפסיד או ,כמה שכר ירצה

 אבל אם מקבל ,]ודינו כמדדה עמו עד פרסה בשכר [,בטעינה אין בידו קיום מצוה
כדיין שמקבל  בזה יש בידו קיום מצוה ,רק מה שהפסיד דהיינו כפועל בטל ממש

  .כפועל בטל ממש
לא תיקנו לו חכמים ,  אתוט כתב שאם הבעלים שם ולא התנה"כ' ש בסי"והרא

] דהיינו שני דינרים[ואינו נוטל אלא כפועל בטל לגמרי , השיטול שכר על ההשב
  .ס שזה היה מוכן לשלם לו"דאנ

פ שאינו חייב להשיב אם " ואע,משמע שמעיקר הדין לא היה חייב לשלם לו כלום

 ,]אולי משום דהוי מבריח ארי [,מ אם השיב אינו חייב לשלם לו"מ, מפסיד בזה
  .ח שיטול שכר"ורק הוא תקנ

 להוכיח את דבריו מהא דשטף נהר חמורו שכיון שהיה הבעלים שם ש כתב"והרא
  .אין לו אלא שכרו ולא מה שהפסיד חמורו, ולא התנה אתו
 והוכיח מחמור ,שכתב באבדה שנוטל מה שהפסיד ולא מה שטרח, ויש להבין

ע שם "ח וסמ"ב' ועי, ששם הדין להיפך שנוטל מה שטרח ולא מה שהפסיד
 .מ"א ונתיה"וביאור הגר

 ורק כשאין הבעלים שם תיקנו לו , שבאבדה אסור לו לקחת על טרחויש לבארו
 וכל זה ,ל לבעלים בזה"ס שניח"ורק מה שהפסיד נוטל כיון שאנ, חכמים שיטול

לבעלים ל "ס שניח"כשמפסיד מלאכה אבל בהפסד חמור שדמיו מרובים אין אנ
כלל חיוב השבת  וממילא אין לו ,ולכן אינו חייב לשלם לו, ליתן לו את דמיו

ז "וכ, ח" וממילא מותר לו ליטול שכר על טירחתו מעיקר הדין גם בלא תקנ,אבדה
כשהבעלים שם ולא התנה אבל כשאינם שם תיקנו לו חכמים שיטול כל מה 

 ה היה צריך לטרוח"דהיינו דמי חמורו אבל לא דמי טרחו שזה בלא [,שהפסיד
  ].עבור חמורו

*** 
 

 וכן ,לם לכל הפחות השכירות כפועל בטלת דהכא מש"וא אם ה"ד' תוס
ח נמי שקדם בשכר " ומסתמא ש,'משני לקמן גבי רועה שהיה יכול לקדם כו



               דברים                              מציאותפרק  אלו                              הרהורי       
  

שג

ויש  ,ש לא קשה כי יש יותר סברא לחייבו"משמע שמש ,ב"חוזר ונוטל מבעה
  .א ודברות משה"מהרש' ועי, ח חוזר ונוטל"ל באמת שש"כ מנ" אלהבין

נהר את חמורו וחמור חבירו הניח את ואילו בפרק הגוזל בתרא תנן שטף 
ויש . שלו והציל את של חבירו אין לו אלא שכרו ואין משלם לו דמי חמורו

וכן גבי קידם ברועים הרי  ,להבין מאי קשיא והרי גם שם משלם לו שכרו כפועל
 .  ורק טביעת חמורו שהוא הפסד צדדי לא ישלם,משלם לו שכר פעולת הרועים

ז שכר " כאן כפועל בטל דהיינו שלשה דינרים אי שמה שמשלםמסתבראמנם 
 שהרי סתם פועל די לו בדינר והשנים היתרים הם תשלום על ההפסד ,עבודה

ה גבי קידם ברועים "וה, שנגרם לו שנחשב הכל כהוצאות שהוציא על נכסי חברו
,  אם זה יותר משכר פועלאפילוומקלות משמע שמשלם כל מה ששילם לרועים 

 .ולכן הקשו למה את הפסד חמורו לא ישלם לו, ז"אכתם עיכגון שבטלו ממל
 ,ל כיון שבעל החמור שם יכול לומר הייתי שוכר פועלים להצילו"ועוי
 .ט כתב שכיון שיכל להתנות ולא התנה לא תקנו לו חכמים"כ' ש בסי"והרא
וללישנא , הכונס דמבריח ארי מנכסי חבירו פטור' האמרינן פר' ת כו"וא

וטעם הפטור [בריח ארי פטור משום דלית ליה פסידא בתרא דהכונס דמ
 אלא רק , שהרי לא נתן לו דבר חדש משום שחייב מדין השבת אבדהלכאורה

ק דקאמר "אבל לל, ש דהכא אית ליה פסידא" א,]סילק את ההיזק ממנו
, משמע אפילו אית ליה פסידא פטור כיון דמדעתו הוא, דמבריח ארי מדעתו

אמנם כיון ,  למה נחשב שעושה מדעתותורה חייבה אותוכיון שהיש להבין , קשה

ק "ב בב"א ומהדו"רשב' ועי, ג כלל לא חייבתו התורה"שבטל ממלאכתו הרי כה
 .ח"נדף 
י דמבריח ארי פטור היינו דוקא שמצילו מפחד הארי שירא שיבא "ואור

 דבלא הצלתו יכול להיות שלא היה , דלא ברי הזיקא,וקידם ברועים והבריחו
בל מציל מפי הארי ושטף נהר חמורו ומחזיר אבידה דברי הזיקא ובא  א,בא

שיכול דמיירי בשטף נהר חמורו ' פ שאמרו תוס"ואע ,זה והציל נוטל שכרו
 ואינו רק הצלה מפחד ,מ חשיב ברי שיכול ומצוי לבא היזק" מ,י הדחק"להציל ע
 . גרידא

יח את נכסיו שהלשון מבריח ארי משמע שפטור משום שאינו משב, ויש להבין
אלא רק מסלק ממנו היזק ולכן לא נחשב שקיבל ממנו ואינו חייב ] כדין יורד[

 . מ אם ברי היזקא או לא"כ מה נפ"לשלם לו וא
י "פ שיכול להציל ע"אע[ממילא החפץ שוה פחות , ל שכיון שברי היזקא"וא

כ נחשב כמו " וא,וכשהבריח את הארי הרי שוב יש לו את שויו השלם, ]הדחק
 .שביח את נכסיו ולא רק סילק היזקשה
ז הפסד "ל דהתם נמי אין מצילו מן ההפסד דמה שמלוה טורף ממנו אי"וי

מ אם חייב לו "ויש להבין מאי נפ, שהרי נתחייב לו ולכך חשיב ליה מבריח ארי
ס אם לא היה פורע עבורו היה משלם מכיסו או שהיה טורף קרקע "או לא סו

ואדרבא כיון שנתחייב לו מן הדין , ה שפרע חובוכ הרויח במ" וא,המשועבדת לו
ד "כ' סי' י מפוניבז"ג ושיעורי הגרי"ח סק"מ קכ"נתיה' ועי, הוי יותר ברי היזיקא
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ה "ה ד"ג פכ"י ש"שער' ועי]. 'והדברים האלו תמוהים לעיני כל מעיין'ל שם "וז[
 .א"ע' ר סי"פ ושיעורי הגרש"וע
טול את הקרקע מן הדין אלא היה  שאם לא היה זה מלוה הרוצה לייש לבארו

או שהיו מים באים ושוטפים את השדה , ליסטים שברי היזקו שיטול את הקרקע
שהרי שדה זו שהיה , היה נחשב שמהנהו בפועלודאי בזה ,  מעליוםוהיה מסלק

אבל , עומד ליטלה שוב אינה שוה כלום וכשסילקו חזרה לשוויה הראשון
 שאין השדה שוה כלום שהרי עודנה א לומר"ח הוא העומד ליטלה א"כשבע

וזה , אלא שצריך לשלם בה וכעת נפטר מחיובו, בשוויה הראשון גם אצל הלוה
וכל זה בעושה מדעתו . [הוי כמבריח אריאלא לא נחשב שהשביח לו את ממונו 

אבל שלא מדעתו כמו שחייב לשלם לו כשלא ברי היזקא כך חייב לשלם לו 
יב לכהנים באנסו בית המלך ורע חובו ולכן חי כגון בפ,כשלא השביח את ממונו

  .]גורנו
דכשמצילו מן , לכאורה הוא נגד הסברא'ג שכתב "ח סק"קכ' מ בסי"נתיה' ועי

אבל . וכשמצילו מהחיוב שהוא מהדין יהיה פטור, החיוב שלא מן הדין יהיה חייב
דתנאי בית דין ] ב"ע[א "ק פ"דהא מבואר בב, אחר העיון נראה הדברים פשוטים

והוא מכלל השבת אבידה דמחויב ', הוא דזה שופך את יינו ומציל את דובשנו וכו
ה המציל את חבירו מן ההפסד לא הוי "משו, כל אדם להציל את חבירו מן ההפסד

כיון דמחויב הוא להציל הוי כפורע מדעת דדעת שכינה , כפורע חובו שלא מדעתו
כ לפרוע "משא, ורע מדעתוהוי כפ, ]ה זאת"ב ד"ע' כ[ק "י בב"ש רש"כמ, איכא

, והוי כפורע שלא מדעת דפטור, דאינו מחויב לפרוע חובותיו של חבירו, חוב
  .כ במשמעות תוספות"ז כ"וכמדומה שאיל הנתיבות "עכ', דלמה היה לו לפרוע

שמציל הבעלים מן ההפסד ] מועטין[ונראה דלא מבעיא אם קנאה בדמים 
משמע ,  דמי למבריח אריולא  קנאו בשויואפילושישלמו הבעלים אלא 

 ויש ,שהיתה סברא שאם קנאו בפחות יקבל מה ששילם ואם בשויו לא יקבל
ואולי בדמים מועטין . ס הבעלים הרויח בין כך ובין כך"להבין מה הסברא בזה סו

אנן סהדי שהיה הבעלים מתרצה וכמו שפירשו הראשונים הא דבשטף נהר 
ס שבזה היה "נותן לו שכרו דאנמ "י הדחק מ"פ שיכול להציל ע" שאע,חמורו
  .א"רע'  ועי,מתרצה

  
אזל רב ספרא פלג ליה בלא דעתיה דאיסור באפי בי תרי אתא לקמיה דרבה 

תרי מגו תלתא  בר רב הונא אמר ליה זיל אייתי תלתא דפלגת קמייהו אי נמי
 יש להבין וכי היה הכחשה ביניהם ,ואי נמי תרי סהדי דפלגת באפי בי תלתא

והרי משמעות הדברים שברור היה שלא היו אלא שנים והשאלה , קבפני כמה חל
 ופסק לו שאין החלוקה , שלא בפניוואולי לא אמרו לרבה אלא שחלק, אם די בזה

  .ד"ד וצריך להביא עדים שחלק בפני בי"מועילה בלא בי
ד "והא דאם יש בי, ד שלא מדעת איסור"יש להבין איך יכול לחלוק בפני ביעוד 

שלא היה איסור בעיר  'א"וכתב הריטב,  היינו כשאין הבעלים כאןמתנה בפניהם
לא היה בעיר לא היה לו לחלוק ' דאי לאו הכי אפי, והגיע זמן שקבעו לשותפותם
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ל דאי "י ז"והשותפות לא היה במעות אלא דבר הצריך שומא וכדפרש, עד זמנו
 .'ל דזוזי כמאן דפליגי דמו"לא הא קי

 
 א" עב"דף ל

י אלמא אין כח להפקיר ממון זה " פירש,נא מהאי ומתיב להאיהתם דמפיק ממו
 ויש להבין איך יש כח לשלשה הדיוטות להפקיר ממון ,אצל זה בפחות משלשה

 . שליחותייהוואולי מדין ,ד מומחין"ולא נצטרך לבי
 

ד משום "ג דאינה שלה שלא בבי"כיון דאלמנה מוכרת אע אלמנה ה"ד' תוס
ויש , ג דליכא טעמא דחינא"ד אע" שלא בבינ שותף יטול את שלו"חינא ה

 שיש שלשה דרגות יש לבארו. להבין כיון שאינו דומה איך מוכיח משם כלל
אלמנה שאמנם מוכרת , ד נוטל יותר מהראוי לפועל"י הבי"משיב אבדה שע, בענין

 שהרי הדמים ,מה שאינו שלה אבל אינה מוציאה מהם יותר ממה שחייבים
ושותף שאינו מוציא משותפו וגם , כדי לשלם את חובםנשארים ברשות היתומים 
ל לרב ספרא להשוות אלמנה שיש בה טעמא "וס, אינו מוכר מה שאינו שלו

 .ש"הרא' תוס' ועי. דחינא לשותף שאינו מוציא כלל מרשות חברו
 

ד "ד ובב"ש דאלמנה מוכרת לאחרים שלא בב"ת ומ"וא בית דין ה"ד' תוס
 ולקמן בפרק המפקיד תנן המפקיד פירות ,' וכולעצמה' יכולה לעכב אפי

ד מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמם "דאפילו בב' אצל חבירו והרקיבו כו
ד "דילמא מיירי בבי, י" והקשה פנ,ד אין מוכרין אפילו לאחרים"ושלא בב

כ לא הוה פסיק "שא' ותי, הדיוטות שבהם גם אלמנה אינה מוכרת אלא לאחרים
  .ד מומחין"י בי"ם כיון שיש להם תקנה למכור לעצמם עפותני ואין מוכרין לעצמ

א שבזה ניחא גם מה "כתב מהרש, ד משום חינא''ל דמוכרת שלא בב''וי
  .י"פנ' ועי, ד מומחין"י בי"שמוכרת לעצמה עפ

  
 אינה מתעה מדקתני אינו ,אמר רבא רפת שאמרו אינה מתעה ואינה משמרת

אבידה למה אינה נחשבת כלהבין יש ו, מבואר שברפת מתעה חייב בה, חייב בה
  .מדעת שהניחה ברפת זו

ז מתעה היינו " ולפי,א שאינה מתעה היינו שיש שם קצת מרעה"ש הריטב"לפי מו
מזונות ושכח שהניחה שם עד לה שם ניחא שיתכן שהניח  ,מזונותכלל שאין שם 

 . ונעשתה הרפת לרפת מתעהשכלו מזונותיה
 

  בענין כבוד אב במקום מצוה
ן מנין שאם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר שלא ישמע תנו רבנ

 כולכם ,' שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני ה,לו
את ולא ,  ויש להבין והרי זה גופא מצות השם לשמוע בקול אביו,חייבין בכבודי

ואין אביו אלא כמו החפץ של , ה"מצות הקבאת עושה אלא הוא מצות אביו 
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  .ה"שתיהן מצוות הקב,  ומה לי מצות קדושים תהיו או מצות כבוד אב ואם,צוההמ
 אלא זה גוף המצוה לשמוע ,א כשאר מצוות" שאין מצוות כיבוד אויש לבארו

פ שהוכח מכמה "מ לגרי"סה' עי[ ,בקול אביו וכמו שיש חיוב לשמוע בקול המלך
ו הוא כנגד התורה שגם כשציוויא "והו ,]ן כאן"ראשונים שכן דעתם ודלא כרמב

ת "א שחייב לשמוע בקול המלך גם כשמצווהו לעבור על ד" וכמו שסד,ישמע לו
א שישמע בקול אביו לולי הילפותא של כולכם חייבים " כך הו,לולי שיש מיעוט

  .]ע אם כך הוא גם אחר גילוי התורה"ועדיין יל [בכבודי
אמר לו אביו 'ע "וש הש"ו שכתב על מ"ק כ"מ ס"ר' ד סי"א ביו"ביאור הגר' עי

ואפילו מצוה של , בין מצות עשה בין מצות לא תעשה, לעבור על דברי תורה
ומשמע בריש ' אף על גב שאמרו שחוט לי בשל לי כו', 'לא ישמע לו, דבריהם

פי מלך אני {ד "נשא פי' ר שאמר פ" סמך על המ,ת שיש בה כרת"יבמות דוקא ל
 ודכוותיה איש ,'יאמר לך לעבור כו' ייכול אפ },שלא תמרוד על צוויו' שמור וכו
יכול אפילו אמר לו אביו שחוט לי ובשל לי בשבת ישמע לו תלמוד {' אמו כו
 ,ש הוא"משמע דוגמת המלך וכ} את שבתותי תשמרו כולכם חייבים בכבודי לומר

ק דקדושין והעובר על מצות מלך חייב "ש בפ"דהא מלך חמור מאביו ואמו כמ
לדברי ' יכול אפי' ו דסנהדרין כל איש כו" ואמרינן בספ,מיתה ובאביו עשה בלבד

הרי , ל" עכ')ה שכן"ה והא ובד"ה ניגמר וד"סד' א' יבמות ו' ועתוס( 'תורה כו
 שבפשטות היא מצוה לשמוע בקולו ולא רק שמדמה מצות אביו למצות המלך

  .לספק את צרכיו

מכל המצות ' על אל אביו עבור "א' יכול אפי'ז "א פכ"מתדבא "הגרעוד הביא שם 
 הוי אומר על הכל ישמע לו חוץ מעל עבירה וגזל ודבר ,'האמורות בתורה כו

  .'מכוער
ת כיון "א שישמע בקולו גם לעבור על עשה ול"ובזה יש לבאר מה דהוה סד
נ הוקש כבודו לכבוד " ולכאורה אינו מובן אה,שהוקש כבודו לכבוד המקום

  .ת"עשה ולהמקום אבל גם מצוות המקום אינם דוחין 
 והיה שייך ,א היא כשאר המצוות"א שמצות כבוד או"נ ניחא שאמנם סד"ולפי מש

ת של השבת "דחה עשה ולתא ש" מאי סדולא הקשה אלא ,ת"לומר שתדחה ל
 שהוקש כבודם לכבוד המקום אין הכוונה שלכן זה עשה ותירוץ הגמרא, אבידה

חייב לקיים את מצוות  שכמו ש, אלא הכוונה שזה סוג אחר של חיוב,חמור יותר
וגם ת "א שגם לעבור על ד" ומצד זה סד,ה כך חייב לקיים מצוות אביו ואמו"הקב

א שחייב לקיים מצוות המלך גם לשפוך דם נקי "וכמו שסד ,ת"אם יש עשה ול
שלכן רק מצד זה לא קיימו אבנר ועמשא את  ['אך'רק ו'של לולי שיש מיעוט 

  .]יםציווי שאול להרוג את נוב עיר הכהנ
 אבל זה גופא המצוה לנהוג באביו ,א"פ שודאי יש מצות עשה של כבוד או"ואע

ת שבזה לא ישמע לו אפילו "למעט אם זה נגד ד, כבוד ולשמוע בקולו בכל דבר
מי שאמר לו אביו 'ב "ו מהלכות ממרים הי"ם בפ"ש הרמב" וכמ,ת גרידא"בל

שה או לבטל מצות לעבור על דברי תורה בין שאמר לו לעבור על מצות לא תע
הרי זה לא ישמע לו שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת , עשה אפילו של דבריהם
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  .'שבתותי תשמורו כולכם חייבין בכבודי
ראה את האבדה ואמר לו אביו אל 'ט כתב "היא "גזו' הלא מ"פיבם "והנה הרמב

שאם קבל מאביו נמצא בעת שקיים מצות עשה , תחזירנה יחזיר ולא יקבל ממנו
 ',של כבד את אביך ביטל עשה של השב תשיבם ועבר על לא תוכל להתעלם

שאמנם יש לו קיום מצות עשה של כבוד אב אבל מאידך גיסא גם עבר על משמע 
   .ת"עשה ול

ויש להבין שהרי , א שישמע לו"ת הו"שאם היה רק לם משמע "ומלשון הרמב
 לכך שיש ת גרידא לא ישמע לו ולמה הוצרך"שגם לבהלכות ממרים כתב 
  .ת"בהשבת אבידה עשה ול

ם כאן מיירי שאמר לו אביו שלא יחזיר כדי " שהרמב,מ"ש המ"י מ"ויש לבאר עפ
שכאן לא בא מצד קיום מצות  ,כגון לשחוט לו או לבשל לו ,שיוכל לעסוק בכבודו

למה תידחה מצות כיבוד  ו,אכיל את אביואביו אלא מצד שיש לו מצות עשה לה
ת ואין "עשה ול בהשבת אבדהז אומר שיש " וע,ת אבדהאביו מפני מצות השב
  .ת"עשה דוחה עשה ול

ועדיין יש להבין וכי אם צריך לשחוט בהמה עבור אביו ואין לו אלא בהמה 
ת של אותו ואת בנו " נאמר שכבוד אביו דוחה להאם, שנשחטה אמה באותו יום

  .ת גרידא"כיון שיש שם רק ל
א ישמע לו שהרי לעולם אין כיבוד אב לומר שלכן לם "הרמבויתכן שלא בא 

שאמנם יש בידו קיום ת אלא לומר שאם ישמע לו נמצא "שה ולא ללא עדוחה 

נ שגם אם יאמר לו לעבור " ואה,ת"עבר על עשה ולמצות עשה אבל מאידך גיסא 
  ת "על גרידא נמצא שיש בידו קיום מצות עשה אבל עבר על ל

אמר לו אביו השקני מים ויש בידו  'ם"ג כתב הרמב"ו מהלכות ממרים הי"והנה בפ
 אם אפשר למצוה שתעשה על ידי אחרים תעשה ויתעסק בכבוד ,לעשות מצוה

ואם אין שם אחרים לעשותה יתעסק במצוה , אביו שאין מבטלין מצוה מפני מצוה
מבואר שגם כשיש מצות עשה ', ויניח כבוד אביו שהוא ואביו חייבים בדבר מצוה

כ "ויש להבין א,  כיון שהוא ואביו חייבים במצוהכבוד אביוכנגד מצות עשה יניח 
ל "ת תיפו"א כתב טעם משום שיש בהשבת אבידה עשה ול"למה בהלכות גזו

  .שאתה ואביך חייבים בהשבת אבידה
לא ישמע לו ] אלא עסוק בכבודי[אבידה באמר לו אביו אל תחזיר ויש לבאר ש

ת של לא תוכל " לו לעבור על לאסורכיון שאז בלאו אתה ואביך חייבים בכבודי 
, ]ת"א אלא כר"ודלא כריב[ שכיון שיש אתו גם מצות עשה אינו נדחה ,להתעלם

אבל כשיש כנגדו רק , ת"ואם עבר ונמנע להחזיר ביטל מצות עשה ועבר על ל
לפניו  כמו אם נזדמנו ,קום לומר שיכול לקיים איזה שירצהממצות עשה בזה היה 
ם לטעם של העדפת המצוה האחרת מכיון "רך הרמב וכאן הוצ,שתי מצוות עשה
ת גרידא שהרי הוא "ואולי מטעם זה לא ידחה כבוד אביו גם ל, שגם אביו חייב בה
ם לזה כיון ששם יש "אלא שבהשבת אבידה לא הוצרך הרמב ,ואביו חייבים בו

  .ת"עשה ול
עוד יתכן שבהשבת אבידה אין את הטעם של אתה ואביך חייבים בהשבת אבידה 
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יתכן שאביו כלל אינו יכול לעסוק בהשבת אבידה זו  ו,זו מצוה לחבירוגם כיון ש
 גם יתכן שהמאבד הוא אחיו שהוא ואחיו חייבים בכבוד ,או שאינה לפי כבודו

  .ת" לכן הוצרך לטעמא דאין עשה דוחה עשה ול,אביו
משום שיש כאן עשה ם שלא ישמע לו "ש הרמב"ו שכתב שמ"רס' דרישה סי' ועי
 אבל כשאומר לו אל תחזיר גרידא זה , הוא במקום שיש לאביו צורך בזה,ת"ול

'  ועי,]ת גרידא לא ישמע לו" אפילו על לובזה [,ילפינן מכולכם חייבים בכבודי
ולפי זה יצא לנו לכאורה דין חדש 'שכתב ' ג כלל ח"שושנת העמקים לבעל הפמ

כ דלא "ואעשה ג ,באומר אביו עסוק בדיבורי לעבור על לא תעשה לחוד עובר
פ ושניהם כבוד "שייך מה אולמיה דוודאי כיבוד אב ואם גדול משאר עשין עכ

ה שכן הדבר מפורש להיפך במה "ד' א' המקום הוא אלא שבתוספות יבמות ו
ב ופרשת דרכים " ובספר החינוך פרשת יתרו סימן ל,ש"י יע"שכתבו ואומר ר

שאין כאן דוקא  של בזה" שיוכבר התבאר, 'ש"והעיר בזה יע' דרך מצותיך חלק ד
ם לכך שיש כאן עשה " הוצרך הרמבטעם של אתה ואביך חייבים במצוהאת ה
  .ת"ול

 מבואר ,שיש מצוה לעשות את ציווי אביו דומיא דמצות המלך נ"שאמנם בעיקר מ
ל "מצאתי לרבותינו הצרפתים ז'ן כאן "ל הרמב"וז ,בראשונים לכאורה לא כך

טא שלא ישמע לו שהרי אין לו לאביו כבוד אם בתוספות איכא דקשיא ליה פשי
ויש לומר דהכי פירושה אל תחזיר , לא יחזיר ואין בו עשה כלל דנדחי לא תעשה

מבואר שאין כלל מצוה לעשות ציווי אביו אלא ', אלא עסוק בכבודי דאיכא עשה

ל מאי משני שהוקש כבודם לכבוד המקום עדיין איך " והדק,רק לעסוק בכבודו
  .ת ויתירה מזה איך ידחה חילול שבת"ולידחה עשה 

ד שישמע לאביו מדין עשה "ויש לבאר שכל נידון רבותינו הצרפתים היה למאי דס
 אבל תירוץ הגמרא שהוקש ,שאז גדר המצוה לעסוק בכבוד אביו, ת"דוחה ל

אלא גדר אחר של מצוה , כבודם לכבוד המקום אינו שלכן זה עשה חשוב יותר
ה כך חייב לשמוע בקול אביו ושוב שייך "מצות הקבשכמו שחייב לשמוע את 

חיוב זה בכל מה שיאמר לו אביו חוץ מדבר עבירה דילפינן מקרא דאת שבתותי 
  .]צ בסוגיא בריש יבמות ובראשונים שם"כל זה נכתב בלא עיון כה [תשמורו

***  
  

  ]ק"מהדו[בענין כבוד אב במקום מצוה 
 שאמר לו אל תחזיר שלא ישמע תנו רבנן מנין שאם אמר לו אביו היטמא או

 כולכם ,' שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני ה,לו
את ולא ,  ויש להבין והרי זה גופא מצות השם לשמוע בקול אביו,חייבין בכבודי

ואין אביו אלא כמו החפץ של , ה"מצות הקבאת עושה אלא הוא מצות אביו 
  .ה"שתיהן מצוות הקב,  מצות כבוד אב ואם ומה לי מצות קדושים תהיו או,המצוה

וכמו שיש מצוה , המצוה היא לעשות מה שאביו מצווהו לעשותובשלמא אם 
כ מצוות דרבנן אינן "ואעפ, לעשות מה שחכמים מתקנים וכמו שכתוב לא תסור

אבל , ל שגם כאן המצוה לשמוע לציווי אביו"היה א, נחשבות כמצוות דאורייתא
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  .גד מצוות התורה לא ישמע לואם ציוי אביו הוא כנ
וגם לא א שאין ציוויו של אביו שלא לקיים את המצוה "ש הרשב"אבל לפי מ

 ,אלא לעסוק בכבודו וממילא לא יוכל לקיים את המצוהלעשות פעולה בעלמא 
 וגם אם ,ה לכבד את אביו"נמצא אינו מקיים את מצות אביו אלא את מצוות הקב

 ודברי אביו לא באים ,הוא מצווה ועומד בזהאביו לא יאמר לו לעסוק בכבודו 
ובמה עדיפים מצוות , אלא לומר לו מהו הכבוד שאביו זקוק לו באותה שעה

  .אחרות ממצוות כיבוד אביו
ג דכיבוד האב נמי מצות המקום היא כמו "דאע'  שכתבב"י בקדושין דף ל"פנ' ועי

מצות השבת  דאביו גופו חייב נמי ב,ה אל ישמע לו" אפ,מצות השבת אבידה
כ מצות כיבוד לא שייך לגבי האב כלל ואדרבא יכול " משא,אבידה זו עצמה
  .'למחול על כבודו
 כגון שהוא זקן ואינה לפי שבה זו שאביו אינו חייב בה במקוםועדיין יש לדון

אמנם יתכן שאינו נחשב כאינו שייך למצוה אלא שבפועל אינו יכול , כבודו
וכן אם האם , י בנו ממילא דוחה את כבודו"עלקיימה וכיון שיכולה להתקיים 

פ שאינה מוזהרת "אע, מצווה על בנה הכהן להביא לה דבר מבית הקברות
ה "ג מאבל ה"ם פ"ש הרמב" וכממ היא מוזהרת שלא לטמא כהן"מליטמא מ

אם היו שניהם מזידין הרי הכהן לוקה וזה שטמאו עובר על , המטמא את הכהן'
יה הכהן שוגג וזה שטמאו מזיד הרי זה שטמאו ה, ולפני עור לא תתן מכשול

ועדיין יש לדון במקום שגם בעל האבידה חייב בכבוד האב כגון שמצא , 'לוקה

  .אבידת אחיו
י בן פלאט שמה "ח בשם הר"י' א סי"ש בתשובות הרשב"י מ" עפיש לבאר עוד

מפני שאין המצוה , ע והלואה וצדקה"שאין מברכין על כמה מצוות כמו מת
ל דכל מצוה "ומנ, כולה ביד העושה שאפשר שלא יתרצה בה חבירותלויה 

 ,ג דהשתא לא מיעקרא כמאן דמיעקרא דמי"שאפשר למיעקרא אע
 , עד אי אמרה לא בעינא מי איתיה לעשה כלל,'וכו מדאמרינן באלו נערות

וגמרינן מינה  ,'ג דאכתי לא עקרה לה כמאן דליתיה דהא לא קביעא וכו"אע
אם ועמידה בפני רבו הואיל ואפשר למיעקריה להאי למורא וכבוד אב ו

 הרי מבואר בדבריו שמצוה .עשה דידהו שהרב שמחל על כבודו כבודו מחול
. לחברו אינה חשובה כמצוה לשמים וכמאן דליתיה דמיא לענין דחיה וברכה
 ,והגדר מה נחשב מצוה לחברו הוא אם תלוי בדעת חברו ויכול לומר לא בעינא

מ כאן "בשיט' ועי, לעיל דלא דחינן איסורא מקמי ממונא' ת הגמויתכן שזה כונ[
 ].שגם כבוד אב נחשב ממונא' בשם גליון תוס
כ למה צריך פסוק של כולכם חייבים "א הקשה שא"ז סק"צ' ח סי"והנה בקצוה

, כיון דאי אמר לא בעינא ליתיה למצוה, ה"והרי בלא, בכבודי לומר שלא ישמע לו
ובזה לא יועילו כל דברי הראשונים [י כמו גבי אונס  אמר בעינא לא דחאפילו

 במפורש מדמה אותם וסובר שלכן א"הרשב שהרי ,א לאונס"לחלק בין כבוד או
  .]לא מברכים עליהם

פ שתלוי "א שכיון שהוקש כבודם לכבוד המקום יוכל לדחות אע"ותירץ שהו
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 .ב"ח סוף סק"כ' בדברי יחזקאל סי' ועי, ברצונם
גופא נלמד מהפסוק של כולכם חייבים בכבודי שמצוה לחברו ל שזה " אלכאורהו

א שדין מצוה לחברו כדין מצוה "כ לולי האי קרא הו"וא, אינה דוחה מצוה לשמים
 עשה אפילות וכבוד אב ידחה " וידחה עשה של ולו תהיה לאשה את ל,לשמים

, ]שהרי יכול לומר לא בעינא[ל קרא שכיון שזה נחשב מצוה לחברו " קמ,ת"ול
ט גם אין עליה "לכן אינה דוחה את מצות המקום ומה, ואינה נחשבת כשאר מצוה

 .ברכה
ל דאי אמר לא בעינא "תיפו, כ ניחא למה צריך קרא דכולכם חייבין בכבודי"וא

 .ש גבי אונס נלמד מכאן"ואדרבא מ, דזה גופא מה שנאמר כאן, ליתיה לעשה כלל
טומאה אבל אמאי לא דחי לאו ועדיין יש להבין תינח דלא דחי כבוד אב לאו ד

אם לא [,  והרי גם הוא מצותו לחברו ואי אמר לא בעינא ליתיה ללאו,דוהתעלמת
מצוות עשה ולא במצות נאמר שהחילוק בין מצוה לחברו למצוה לשמים הוא רק ב

 ].ת"ל
ומה , ל דבאמת יכול היה לדחות לאו דוהתעלמת כיון שגם הוא לאו לחברו"וא

אלא שלולי , ת ועשה" שיש בו גם עשה ואין עשה דוחה לשאינו דוחה הוא משום
קרא דכולכם חייבים בכבודי היה כבוד אב נחשב כמצוה לשמים והיה דוחה עשה 

 כולכם נאמר אבל עכשיו ש,ת כיון שהוא עשה חמור שהוקש לכבוד שמים"ול
' כ הדרישה בסי"כ[לכבוד שמים כבודם חייבין בכבודי הרי מבואר שלא הוקש 

 .ת שהם לחברו" ושוב לא ידחה גם עשה ול,]י דרכו"ז עפ"ו סק"רס

ראה את האבדה 'ט "היא "גזו' הלא מ"פים שכתב ב"ובזה יש ליישב דברי הרמב
שאם קבל מאביו נמצא בעת , ואמר לו אביו אל תחזירנה יחזיר ולא יקבל ממנו

שקיים מצות עשה של כבד את אביך ביטל עשה של השב תשיבם ועבר על לא 
 ממרים' ו מהל"פב ו,א שישמע לו"ת הו"משמע שאם היה רק ל ,'עלםתוכל להת

מי שאמר לו אביו לעבור על דברי תורה בין שאמר לו לעבור על 'כתב ב "הי
הרי זה לא ישמע לו , מצות לא תעשה או לבטל מצות עשה אפילו של דבריהם

 ריה', שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו כולכם חייבין בכבודי
  . לעבור על מצוה דרבנן לא ישמע לואפילוש

ת שהוא " אבל ל, בדרבנןאפילונ ניחא שמצוה לשמים לא ישמע לו "ולפי מש
   ,ת לא ידחה" ורק היכא דאית בה עשה ול,לחברו נדחה מפני עשה של כבוד אב
 ודאי שאסור לו לגנוב מחברו כדי לקיים מצות ,אמנם אם יאמר לו הביא לי גוזלות

והטעם לכאורה משום דהוי מצוה  ,ו שגם מצוה לשמים אינה דוחה את זה כמ,אביו
כ אין כאן קיום מצוה שידחה " וא,הבאה בעבירה דילפינן מקרא דשונא גזל בעולה

ו "יד המלך פ'  ומה שדוקא גבי גזל אמינן הך דמצוה הבאה בעבירה עית"את הל
  .ז שהאריך בזה"מחמץ ומצה ה

ת דלא תגזול משום "דלא מצינו שיודחה ל', ' אס"ש נדרים סו"חדושי הגרש' עיו
, כגון אם אין לו תפילין שיותר לו לגזול כדי לקיים המצוה של תפילין, מצות עשה

ת משום עשה הוא רק אם מטרת "דהא שהתירה תורה ל, ד"שהטעם בזה לענ
אבל בגזלה שאין ספק , כמצות ציצית וכלאים, התורה משם אחד הוא של אדם זה
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, שלא יהיה העושה גזלן ושלא יהיה השני נגזל, משני צדדיםשהמטרה בזה 
י המצוה עבירת הגזלן אבל "שאף שיתוקן ע, ת דלא תגזול"ה לא דחי ל"ומשו

  .'י המצוה"המטרה שלא יופסד הנגזל לא תתוקן ע
יכול 'מ "ר' א סי"ד בביאור הגר"ז הו"א פכ"ש בתדב"ואדרבא בזה יש לבאר מ

הוי אומר על הכל ' ל המצות האמורות בתורה כומכ' ל אביו עבור על א"א' אפי
ולכאורה אינו מובן למה פרט דוקא , 'ישמע לו חוץ מעל עבירה וגזל ודבר מכוער

, ת"א שישמע לו מדין עשה דוחה ל" הול ניחא כיון שהוא מצוה לחבירו"ולנ, גזל
ש דבר מכוער יש לבאר שאמנם אין בו עבירה אבל הוא דבר שמבזה את הבן "ומ

בנדון שרוצה האב מן הבן 'ע "ר' ת תורה לשמה סי"שו'  חייב בזה עישאינו
פ "או שהכוונה לדברים שאינם ראויים אע', לעשות מעשה שוטים בודאי פטור

  .שאינם עבירה ממש
ז "א כעי"בהערות לגריש'  ועי,נ"ז אחר קרא דכולכם חייבים בכבודי וכמש"כו
  .י דרכו"עפ
בזה אם היה משמע שר לו לעסוק בכבודו ומיירי שאומכתב דא "בהלכות גומ "מוה

שאומר לו מיירי הלכות ממרים ל שב"ז היה א"ולפי, ת היה נדחה"באבידה רק ל
ם שם " אמנם ברמב,על מצוה דרבנן לא יעבור'  ולכן אפי,ת"סתם לעבור על ד

ויש בידו לעשות מצוה אם אפשר מבואר שגם אם אמר לו אביו השקני מים 
ים תעשה ויתעסק בכבוד אביו שאין מבטלין מצוה למצוה שתעשה על ידי אחר

ואם אין שם אחרים לעשותה יתעסק במצוה ויניח כבוד אביו שהוא , מפני מצוה

א הוצרך לטעם של אין "ל למה בהלכות גזו"כ הדק"וא', ואביו חייבים בדבר מצוה
אמנם , לא סגי במה שהוא ואביו חייבים בהשבת אבידהת ו"עשה דוחה עשה ול

אין קדימה להשבת אבידה על  ניחא דגבי אבידה שהיא מצוה ממונית נ"לפי מש
   .ת"א לולי שיש בה עשה ול" אוודני כבפ

*** 
  
פשיטא שלא , ן"הקשה הרמב, 'ר מנין שאם אמר לו אביו אל תחזיר וכו"ת

ציווי   ולא בסתםכיון שאין מצות כיבוד אב אלא בדבר שיש לו בו כבוד, יחזיר
ל שאם "מבואר דס. ומר לו אל תחזיר אלא עסוק בכבודיותירץ דמיירי בא, בעלמא

אומר לו סתם עשה כך או אל תעשה כך אינו חייב לשמוע לו גם כשאינו עובר 
  .א ביבמות"ן והרשב"וכן מבואר בדברי הרמב, בזה על דברי תורה

וכן הוכיח , ל הכי"פ הוכיח מדברי המאירי ורבינו ירוחם דלא ס"מ לגרי"ובסה
שאם אמר לו אל תדבר עם פלוני לא ישמע לו , ]'ו ה"ט[ת "ש בשו"מדברי הרא

יש לדון ולכאורה . ה היה חייב לשמוע בקולו"משמע שבלא, ת"כיון שזה נגד ד
סתמא דמילתא אותו פלוני הוא שונא של אביו וודאי יש כבוד בראיה זו שהרי 
וכמו שמצוי בכל מחלוקת , הוא מאנשיו ולא של אותו פלוניבנו לאביו במה ש

א רוצה שיהיו אתו כמה שיותר אנשים שזה מוסיף לו חשיבות בעיני "כאוש
 ואם בנו מתחבר עם שונאו נראה כמו שמצדיק אותו ולא את אביו ויש האנשים

  .בזה בזיון לאביו
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שבשעה שהיו , ומה זכות היה בידן של בני קרח שינצלו'ז "ש כעי"בילקו' עי
אמרו אם , את פניהן בקרקעיושבין אצל קרח אביהן רואין את משה וכובשין 

ואם , נעמוד מפני משה רבינו נוהגין בזיון באבינו וכבר נצטוינו על כבוד אב ואם
מוטב שנעמוד מפני משה רבינו אף על פי , לא נעמוד כבר כתיב מפני שיבה תקום

הרי שלנהוג כבוד בשונאו של אביו נחשב כמבזה את ', שאנו נוהגין בזיון באבינו
  .מבזה את שונאו מכבד בזה את אביו שאם ינה ומ,אביו
יש לדון בזה שהרי ו, ש שדן שיהיה בזה משום מורא דהוי כסותר את דבריו"עי

 ואולי מעשיו מוכיחים אינו אומר שאביו לא צודק אלא רק אינו עושה מה שאמר
בזה גופא ששומע בקולו יש לו כבוד ם שדן שעוד , שבעיניו אביו לא צודק
ויתכן גם שמה שגורם לו קורת רוח בזה [,  זהו כבודווכדאמרינן רצונו של אדם

 .]ששומע בקולו לא גרע ממאכיל ומשקה
 

מימוני '  הקשה בהגה,מנין שאם אמר לו אביו הטמא או שאמר לו אל תחזיר
 ,ממרים כיון שציוהו לעבור על דברי תורה הרי נעשה בזה רשע' ו מהל"פ

הוכיח מזה דבדבור בעלמא אינו ו ,ופשיטא דלא ישמע לו כיון שאינו חייב בכבודו
  .נעשה רשע

א שתירץ שאם היה כיבוד אב דוחה איסור הרי לא היה עובר בזה עברה "רע' ועי
  .וממילא אינו רשע וחייב לשמוע בקולו

 אלא ,אינונחשב כמו שת "אם אין גדר הדחיה כמו שהלאמנם יש לדון בזה ש

 שמכריח אותו עו רשנמצא אבי, שהוא אנוס לעבור עליו כדי לקיים את המצוה
פ שחבירו חייב לעבור " והרי כל אונס את חבירו לעבור עבירה אעלעבור עבירה
נ אבל האונסו לעבור יענש במקומו כמבואר בספרי גבי ונשא את "משום פיקו

 .עונה וודאי שנחשב רשע בזה
 

א "א בחולין קמ"לדעת ריב, א" הקשה רע,ולא אתי עשה ודחי את לא תעשה
כ "א, ת לא ילקה"ת שאין העשה דוחה עשה אבל על הל"ולשגם כשיש עשה 

ש "י מ"וכתב ליישב עפ. ג וממילא ילקה"איצטריך קרא לומר שאין כלל מצוה כה
אבל כעת שיש עשה שאינו , שאם היה דוחה לא היה רשע, מימוני' הגה' על קו
ואין כלל מצוה לשמוע בקולו ,  שוב נחשב שמצוהו לעבור עברה והוי רשע,נדחה
  .ייב מלקות גם בלא קראוח
 עדיין צריך פסוק למקום שאמר לו אביו ללכת למקום פלוני בלא שידע לכאורהו

' א ליישב בזה את קושית הגה"פ שא" ואע, שאינו רשע בזהשיש שם טומאה
 אבל עדיין הפסוק ,היטמא משמע שיודע שיש טומאה' מיימוני כיון שלשון הגמ
  .יכול להיות על מקרה כזה

 
מ שהרי אמרינן לעיל דלא " הקשה בשיט,ת ועשה"אין עשה דוחה לל ד"ותיפו

אם כן לית לן למידחי עשה דכיבוד מקמי השבת  ',דחינן איסורא מקמי ממונא
 ועוד ,ת"כ כאן שיש עשה ול" ותירץ ששם הוי עשה כנגד עשה משא',אבידה
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 .]כיון דהוא להנאת אדם[תירץ שגם כיבוד אב נחשב כממונא 
 

  אב במקום מצוהבענין כבוד עוד 
והקשו , ל"א הואיל והוקש כבודם לכבוד המקום הלכך יציית ליה קמ"סד

' תיש "הרא' תוסו, עדיין למה יהיה עדיף מכבוד המקוםמ "הראשונים בשיט
 .שבכבוד אביו יש גם כבוד המקום

והרי אילו אמר האב לא בעינא ליתא עשה , ד שידחה"איך ס, ש"עוד הקשה הרא
  .ומפתה דלא דחי כיון דאי אמרה לא בעינא ליתיה לעשה כללכדאמרינן גבי אונס 

לכן גם כשאמרה , והנה אם שם הכונה שכיון שאם אמרה לא בעינא אין מצוה
ל שאינו דומה לכאן כי שם "א, ם ועוד ראשונים" וכדעת הרמב,בעינא אינו דוחה

כ כשאינה רוצה אינו מצווה " ואעפ,המצוה שישא אותה שייכת גם כשאינה רוצה
וכמו  [,אבל כאן המצוה לכבד את אביו וכשאינו רוצה לא שייכת המצוה כלל, בזה

בדברי יחזקאל ' ועי, ]כשאינו לובש בגד שיש בו ארבע כנפות אינו חייב בציצית
ו "ב סק"מ' ב סי"אפיקי ים ח' ועי, י שם"ז את דברי התו"י שפירש כעי"ח סק"כ

 . רק אם רצונה בושדן אם רצונה הוא תנאי בחיוב או שכל החיוב חל 
שהכונה שלכן צריכה לומר שאינה רוצה כדי ', מדף ' י בכתו"ש רש"אמנם לפי מ

 .כ קשה שגם כאן נאמר שיתחייב האב לומר שאינו רוצה" א,שלא ידחה האיסור
דלא דמי דהתם כי אמרה לא בעינא ליתיה ש בשם רבנו מאיר "ותירץ הרא

ב השתא לא בעינא אבל הכא אי אמר הא, לעשה כלל לגבי האי מאנס

, בשביל זה לא ביטל העשה עולמית ואפשר שיתקיים תדיר בשאר דברים
כיון שאינו קיים כאשר אומרת לא , ל שעשה של ולו תהיה לאשה"אוהביאור בזה 

 וזה שייך דוקא כשהעשה ,רוצההיא לכן נחשב עשה קל ואינו דוחה גם כש, בעינא
אשה וכשאינה רוצה פקע  שהעשה הוא לשאתה ל,בטל לגמרי כמו גבי אונס

כ בכיבוד אב שנחשב בר חיובא כל הזמן והדברים המסוימים שאביו " משא,העשה
 ולכן גם כשאומר לא בעינא בדבר המסוים עדיין ,מבקש הם רק היכי תמצי לכבוד

 ולכן נחשב ,לא פקע העשה שהרי אם יבקש ממנו דברים אחרים חייב לעשותם
 .עשהכעשה שקיים תמיד וחמיר לדחות לא ת

ועוד אפילו כי אמר לא בעינא שייך עשה דמכל מקום מצוה , עוד תירץ שם 
ל שהכיבוד " א בזהביאורהו .היא שיכבדו בכל דבר אפילו אמר האב לא בעינא

 וזה נשאר גם כשאמר ,אינו לעשות מה שאמר אביו אלא לעשות מה שאביו צריך
  .ד"קמ' ש כתובות סי"קוב'  ועי,לא בעינא

*** 
 

  ריקה וטעינהבסוגיא דפ
 שורש המצוה מצד שמירה על ממון חברו לכאורה ,מצוה מן התורה לפרוק
אמנם , מ לעיל דעביד צריכותא מהשבת אבדה" וכ,וכעין דין השבת אבדה

בזה מבואר שם  והשייכות ,ם הובאו דיניו בהלכות רוצח ושמירת הנפש"ברמב
' ן שזה כונת הגמויתכ, שאם יניחנו נבהל וילך שמא יבא לידי סכנהבסוף הפרק 
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ח "אמנם בשיעורי הגר, היינו שיכול לבא לידי סכנה, דאיכא צערא דמרהלעיל 
ש שהכל בחנם ודינם שוה והכל ענין של השבת "לעיל כתב שהצריכותא דוקא לר

 . ם פסק כרבנן"והרמב, אבדה
  

ש שדין פריקה כדין "דעת הרא, ר פריקה בחנם טעינה בשכר"תנינא להא דת
ן " אמנם הר,לא בטל ממלאכהאם  אפילווטעינה בשכר , על בטלאבדה שנוטל כפו

ופריקה חייב , שדין טעינה כדין אבדה שנוטל שכר רק אם בטל ממלאכה מסיק
 .ח" אם בטל ממלאכה אינו רשאי ליטול שכר בטלה משום צעבאפילו ו,בחנם

ל " והרי ס,עבור צער הבהמהממון למה צריך להפסיד , ן"ויש להבין לדעת הר
 ולכן בזקן ואינו לפי כבודו , בידיםאפילוח "שלצורך האדם הותר לצער בען "לר

 , כדי למנוע צער מהבהמהלבטל ממלאכתוכ למה צריך "וא, פטור כיון שזה צרכו
 . שתמה בזה' ח מצוה פ"מנ' ועי
 שאז באמת לא היה חייב ,ח" שאין חיוב הפריקה רק משום צעביש לבארו

סייעו או בהיה עליו יותר ממשאו שנוטל שכר להפסיד כמו במקום שאין הבעלים מ
בזה , ן"ש הרמב"ח גם צערא דמריה וכמ" ורק בפריקה שיש חוץ מהצעב,בטלה

ובזקן ואינו לפי כבודו ,  אם מפסיד את מלאכתואפילוחייבתו התורה לעשות בחנם 
בזה , ח"שמצד צערא דמריה אין עליו חיוב כמו גבי אבדה וכל השאלה מצד צעב

 .ח דוחה את כבודו" צעבאמרינן שאין
ן " ובר,ז מה שנוטל שכר כשאין הבעלים מסייעו הוא מעיקר הדין"אמנם לפי

מבואר שמה שנוטל שכר הוא משום דקנסיה רחמנא לבעל הבהמה שאינו רוצה 
ל שכיון שאין מצוה לעזור לבעלים אלא "תיפו,  ויש להבין למה הוצרך לזה,לסייע

ג "ן שכה"ל לר"ואולי ס, אכתו עבור זהאינו חייב לבטל ממל, ח"רק מצד צעב
יכול ליטול שכר גם כאשר אינו מבטל ממלאכתו ולכן הוצרך להגיע לטעמא 

ש בשכר היינו "ש אין כלל חיוב לתת לו שכר ומ"וכמו שלדעת הרא [,דקנס
ל דקנסיה רחמנא שיתן שכר " ועדיין יש להבין היא גופא מנ,]שרשאי ליטול שכר
ן כאן כלל קנס ומיעוט הפסוק שכשאינו רוצה לעזור  דילמא אי,גם כשאינו בטל
ח ובזה רשאי מעיקר הדין ליטול שכר "ועדיין יש חיוב מצד צעב, אין חיוב פריקה

  .  אבל כשאינו בטל לא,בטלה
ן שאם פירק אינו יכול לתבוע מה "ב שכונת הר"ע' ר סי"שיעורי הגרש' ועי

א "הערות לגריש' ועי. תונ שלכתחילה אינו חייב להניח מלאכ" אבל אה,שהפסיד
 .'ל' ודברות משה סי

אמרינן ש כיון דלא מסיימי קראי לכן " דלרמןש לק"ממ, ן"י הקשה לדעת הר"ופנ
והרי כיון דלא מסיימי קראי ואין יתור להוציא מהסברא החיצונה , שניהם בחינםד

 . צריך שיהיו שניהם בשכר כדין אבדה, ולגלות שבחינם
 ,ו דטעינה" הלכך אי לא כתב פריקה ואתיא מקה לומר כתב"י בד"והנה רש

 , מה טעינה בשכר אף פריקה בשכר,א דיו לבא מן הדין להיות כנדון"הו
א שגם טעינה "פ שהרי אם היה כתוב רק טעינה הו"ר' ותוסש "הרא' והקשו תוס
י "ש שציין לרש"א בגה"וכמדומה שזה כונת רע [,ת שתהיה בשכר"בחינם ומה
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ם "א ומהר"מהרש'  ועי,]ז"כעי' ז והקשו עליו תוס" כעיי"בביצה שגם שם פירש
ן שהחידוש הוא בפריקה שהיא בחינם "י כר"ל לרש"ל דס" אלכאורהו. שיף
ולכן ,  והסברא היא שתהיה בשכר כפועל בטל כדין אבדה,פ שבטל ממלאכתו"אע

  .ז באחרונים"ר כעי" שו,א שתהיה בשכר"אם היה כתוב רק טעינה הו
*** 

  
 ב" עב"דף ל

ש לא קאמר אלא משום דלא מסיימי קראי אבל מסיימי קראי "אפילו רו
 ,]והוה ילפינן במה מצינו[ש דילמא שוין הן "הרא'  והקשה תוס.ו"דרשינן ק

כ "וכ. ותירץ שאם הם שוין גם עכשיו דלא מסיימי היה די לכתוב אחד מהם
 .א"הריטב

  
  ח לתועלת האדם"בענין צער בע

ל משום " וי,'י עוקרים על המלכים כוכ אמא"ת א"וא מדברי ה"ד' תוס
ש "רש' ועי [,כמו בל תשחית דנדחה מפני כבודם, דכבוד מלך ונשיא עדיף

ו ממלכים "ם בפ" ודלא כרמב,שמוכח מדבריהם שבל תשחית נאמר על כל דבר
ומה שלא הוכיחו מזה גופא שמעקר ולא חששו ]. 'שרק באילן מאכל אסור מדאו

ה אסור להשתמש בסוסי " משום שבלאכאורהל, ' שהוא ודאי דאולבל תשחית
א כתבו שליכא בעיקור משום בל " י דףז"בע'  אמנם תוס,מרכבתו ואין כאן הפסד

דכיון שלכבודו של מלך עושין אין כאן השחתה אלא הוי כתכריכין של 'תשחית 
 ]. בראשונים שם אם יש בעיקור משום בל תשחית' ועי[, 'מאה מנה

וד כאן אינו במעשה הקריעה וההשחתה באה ל שהכב"כאן א' ובסברת תוס
אלא עצם מעשה ההשחתה הוא הכבוד ,  של מאה מנה וכמו גבי תכריכין,ממילא

 ולכן נחשב שעובר על בל ,ואם היה נשאר שלם אחר הקריעה לא עשה כלום
 .ה"דברות משה בהערה ע' ועי.  אלא שהותר לכבודם,תשחית

ז "בע' מ מהתוס"וכ, תועלת מזהח אסור גם כאשר יש "שצעב' מ משמע מתוס"ומ
ל "ואולי ס, ח ואיך שוחטים אותם"כ איך משתמשים בבע"ויש להבין א, ג"ידף 

דבהריגה ליכא צער 'רוצח ' ג מהל"ש פי"או' עי[ח "שאין בשחיטה משום צער בע
' מהך עובדא דר' ח כדהוכיח במישור בספר האשכול הלכות שחיטה סימן י"בע

דמשמע [ ' קטילנא להו איכא משום בל תשחיתפנחס בן יאיר בפרידות דאמר
ח הרגילים "וכן ההשתמשות בהם אינה נחשבת לצער לבע, ]ח ליכא"שמשום צעב

ושחיטה הותרה ' ש ורדו וכו"ל שהשתמשות הותרה לאדם הראשון במ"או א. בזה
 .לנח

ח " ילפינן שאין צעב'את סוסיהם תעקר'ג כתב דמקרא ד"ז י"ן בע"אמנם הרמב
שחיטתם וצערם , ח לצורך בני אדם"דבע', א"לתקנתם של בנאסור אם הוא 

' עי[, דדנו בזה הראשונים' ב דף כ"ב' ועי, משמע שמדמה שחיטה לצער. 'מותר
ועוד דכיון דלאו בת שחיטה היא שחיטתה נמי צער בעלי חיים 'י מגאש שם "בר

משמע שזה דין מיוחד בשחיטה שמותרת וכל שאין  ',דהא הריגה היא ולא שחיטה
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ל דלעולם גם " דסלכאורהוהביאור בזה [ח "עליו שם שחיטה אסור משום צעב
פ שיש דעות "והרי לא הותר לאדם הראשון להרוג בהמה אע, בשחיטה איכא צער

המתירה [ ושחיטה ,אלא שהותר לנח שחיטת בהמה, שלא נאסר באכילת בשר
 ]. הריגהסתם הותרה ולא , ]ה לנחירה לבני נח" והבאכילה

במקום שאין [, ח"כ איך אפשר לומר שיש חיוב בפריקה משום צעב"אויש להבין 
 והרי אם לולי החיוב לא ,] כגון ביותר מכדי משאו תעזוב עמוחיוב מקרא דעזוב

וכיון שכן הרי צורכו הוא שלא לפרוק , כ שלא ניחא ליה לפרוק"היה פורק ע
, לפי כבודון בטעם הפטור של זקן ואינו "ש הר"וכמ, ח"ושוב לא יהא איסור צעב

  ]. רוצח' ט מהל"ג ה"אבן האזל פי' ועי[
 שלעולם אין רצונו לפרוק ולא שלא לפרוק אלא לעשות את רצון יש לבארו

גם הוא אין לו ענין , והתורה לא הקפידה על צערם' ח לאו דאו" ואם צעב,השם
 ,והתורה חסה עליהם גם הוא רצונו לחוס עליהם'  ואם הוא דאו,להקל עליהם
 שזה ,פ שמצטערת"ובלא תשלום לא יפרוק אע שיכול לבקש תשלום אבל יתכן

 .רוצח הלכה ט' ג מהל"ש פי"ואו' ח פ"מנ' ועי. כעין צער שהוא לצרכו
יש להבין , ח"וחיוב פריקה הוא גם משום צעב' ח דאו"אם צעב' ובעיקר נידון הגמ

ת "ן עה"רמב' אמנם עי, ש משילוח הקן דפשיטא לן שאינו משום רחמים"מ
ח הותר לצורך "ז טעם המצוה כיון שצעב" אבל אי,אמת היה שייך בזה רחמיםשב

 .  אלא הטעם משום האדם שלא יהא אכזרי,האדם
ל ניחא שהרי אם "ן הנ"ולרמב[, ועדיין יש להבין למה לא הוכיח מלא תחסום

 ואולי לא ,]יחסום ירויח את מה שהבהמה היתה אוכלת ושוב הוי צרכו בזה
 פשיטא ליה דאסור והנדון כאן אם חייב לטרוח כדי למנוע תחסום שמצער בידים

ח מלא תחסום "ל צעב"מ שבאמת נפק"ד בשיט"ראב' אמנם עי, צער מהבהמה
ל אי משום דחזיא ומצטערא או משום "דמיבע' צדף ' ע לק" ויל,כ המאירי"וכ

  .ג"א עשה כ"ג ח"מ לרס"סה'  ועי,דמעלי לה
*** 

  
דלמא בתחת ', ח דאו"או משום דצעבט ל"ק סבר זקוק לו מ"לאו מכלל דת
בשלמא , והיינו דאינו מובן מה סברת המקשן ',י ותוס"רש' עי, משאו פליגי

ל "אבל מנ', ח לאו דאו"כ מוכח מקרא דצעב"ג כיון דדורש תחת משאו ע"לריה
'  אם הוא דאואפילו,  אם דורש תחת משאונ" והרי ממ,'ח דאו"ק צעב"שלת
דפליגי אם ' וכמו שבמסקנת הגמ, למה יפטר'  דאו לאואפילוואם לא דורש , פטור

 .לדרוש תחת משאו
ק סבר "אלא שת, ע דרשינן משאו הראוי לו"לכדא סבר "שבהו' ופירשו תוס

וכן , ח וממילא יכול ליטול שכר"מ חייב משום צעב"פ שאין מצות פריקה מ"שאע
ל "אי הוה סבדי "א הבין בדברי רש"אמנם הריטב, י" משמע מרשלכאורה

 .ג דהכי משמע טפי"הוה דחקינן ולא דרשינן משאוי הראוי לו אע' ח דאו"עבדצ
 
 ,ועל כורחו יטול שכר, עביד גביה משום צער בעלי חייםה עביד "י ד"רש
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ע מדין מה חייב הלה לשלם לו שכר כשטוען שאינו מבקש ממנו ואינו רוצה "ויל
עלים חייב לפרוק שכיון שהבויתכן , לפרוק שלא יפרוק ואם אינו רוצה ,לשלם לו
ח ואם אינו רוצה לפרוק בעצמו חייב לשכור פועלים לעשות זאת ואם "משום צעב

 ממילא אפשר ,אינו מוכן לשכור כופין אותו על כך כפי שכופין על שאר מצוות
 וממילא זה שפורק , שעד שתכפהו בגופו כפהו בממונו,לשכור פועלים על חשבונו

   .ו שכפהו לשכור פועליםעבורו על דעת להשתלם ממנו נחשב כמ
ולא נחשב מבריח ארי כיון דברי היזקא או כיון ,  מדין נהנהשחיובו לבאר עוד יש

  ]. א לעיל"ש הרשב"שהרי חייבתו התורה וכמ [,שאינו מדעתו
, ומשמע שיכול ליטול שכר אף כשאינו בטל ממלאכה כיון שאין עליו חיוב פריקה

מחיוב מניעת ] כשאין לו הפסד[נם ויש להבין מאי שנא חיוב פריקה שחייב בח
כ לענין "ל שכיון שמיעטו מחיוב פריקה ע"וא. ח שיכול ליטול עליו שכר"צעב

עוד יש , ח"מ מהפטור והרי עדיין חייב מדין צעב"כ מאי נפ"שיטול שכר שאל
 דחיוב פריקה הוא מצוה לחברו ואינו יכול לבקש שכר כיון שזה גופא לבאר

ח הוא כמצוה לשמים וכיון שחברו נהנה מזה " צעב אבל,המצוה שיעשה עמו חסד
ו שהקשה כן ותירץ שעל "סק' ח פ"ר במנ"שו. יכול לדרוש ממנו מדין נהנה

ח כדי להרויח "ח מותר ליטול שכר כמו שמותר לצער בידים בע"מניעת צעב
י "ל לרש"ואם ס]. ז גם יהיה מותר לו לא לפרוק אם רצונו במנוחה"ולפי [,ממון
 . ניחא דחשיב אית ליה פסידא, כר רק כשבטל ממלאכתון שנוטל ש"כר

מ שאם נותן לו "ח ונפ"וחייב משום צעב' ואם הלך וישב כוש כתב "והרא

כ יטול שכר אלא רק שרשאי "י שע" משמע שאינו מפרש כרש,שכר יכול לקבלו
פ "ואע, ל משום דהוי כמבריח ארי"א,  ומה שאינו יכול לחייבו לשלם,ליטול שכר
שהרי [מ לית ליה פסידא "מ. כ"תו שהרי הטילה עליו התורה בעשאינו מדע

 ].ש מיירי במי שלא בטל ממלאכה"לרא
 קשה עליו לכאורהו'ש "ז שכתב על דברי הרא"י' שכירות סי' א הל"מחנ' ועי

ל דפריקה " ואפשר דס,כ כיון דהוי בריא היזקא"דאמאי לא יטול ממנו שכרו בע
מדינא לית ליה אגרא כיון , ח"כ משום צעב"שאני דכיון דמחוייב הוא לפרוק בע

ע "ש הסמ"דמתחלה לא מצי לאתנויי לומר אם לא תתן לי שכרי לא אפרוק וכמ
  .'ש"יע

ש שכשפורק עמו אינו רשאי לקבל שכר אף אם הלה נותן לו "ומשמע מדברי הרא
וגבי השבת אבידה שחייב להשיבו בחינם 'ו "ט' א שכירות סי"מחנ' עי, מרצונו

אם הבעלים רוצים ' ש דאפי" מוכח מדברי הרא,קה דחייב לפרוק בחינםכ בפרי"וכ
א שם לענין "במחנ' עי, ' ולא מצי למשקליה דהוי שכר מצוה,לתת לו שהוא אסור

 .שכר שדכנות
  
ת ולרבי יוסי הגלילי דסבר צער בעלי חיים לאו "וא מכלל ה"ד' תוס

ואי משום [ ,הש טעינה מפריק" מ, ואית ליה לקמן דטעינה בשכר,דאורייתא
ן "והרמב]. שגם בפריקה יתכן שיש חסרון כיס' חסרון כיס הרי כבר דחתה הגמ

 ועוד , כשבטל משוקיהאפילוכתב שבפריקה יש יותר חסרון כיס מאשר בטעינה 
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, ולא מפורק, מ"ג יליף לה מקרא דתחת משאו ולא מפורק ותרתי ש"כתב שריה
פטור לגמרי אבל מפורק חייב י לעמוד בו "ומשא שא. [ומשאו שיכול לעמוד בו

ומה שלא ניחא . י"פנ' ועי. ן"א והר"כ הריטב"וכ, ]בשכר מקרא דהקם תקים
' תוס' ועי. ז עיקר הדרשא"י שאי"א בשם ר"ש הריטב"י מ"ל עפ"בזה א' לתוס
 . ה אלא"פ ד"ר
 דיש טעינה שאין בה ,ו מחסרון כיס דלכתוב טעינה גרידא"ל דדריש ק"וי

 וכיון , אלא כתב פריקה לאגמורי דטעינה בשכר,הש פריק"חסרון כיס וכ
 היכא דאית בה חסרון כיס נמי ,דטעינה שאין בה חסרון כיס הויא בשכר

 ,מטעינה דלית בה חסרון כיס'  דילפי,דהיינו היכא דבטיל משוקיה הוי בשכר
דלעולם פריקה ,  מי לדעת רבנןה"ד' תוסש ב"הסברא איפכא ממ' וכאן כתבו תוס
כ נכתב כדי ללמד " ועסרון כיסו מטעינה שאין בה ח"ליף בקמיותר דמצי י

 סרון כיסח היא בשכר ושוב ילפינן טעינה שיש בה סרון כיסחשטעינה שאין בה 
 .שהיא בשכר מטעינה שאין בה

 ולא לקיים שמכח ,והשתא לא בא להוכיח רק דצער בעלי חיים דאורייתא
ו הוי מחסרון כיס "ק דאפשר ש,ו יש להוכיח דצער בעלי חיים דאורייתא"ק

ומהיכי ,  מיה"ד' תוסש "ל את מ"כ לא ס"ג ע" שהרי ריה,יוסי' כדפרישית לר
ל "כ למה ס"שאל, יש' ח דאו"אבל הוכחה שצעב, רבנן אית להו הך סבראדתיתי 

 .ודחי דפליגי בדרשא דתחת משאו, שזקוק ביתר על משאו
', ח לאו דאו"וצעב, ו מחסרון כיס"ג דרשינן ק"כ לריה"י שכיון שע"והקשה פנ

דילמא גם הם סברי ,  מיה"ד' תוסש ב"וסברי כמ' ח דאו"ש צעב"ל שלרבנן ור"מנ
 .ש"ש עי"הרא' וכן הקשה בתוס]. ופליגי בדרשא דתחת משאו[ג "כריה
ונאמר שגם רבנן דרשי משאו הראוי לו ופליגי [ת ודילמא זקוק לו מדרבנן "וא

' כ בתוס"ין את המצוה וכשהרי א, ובשכר, ח"אי מדרבנן חייב משום צעב
ח לאו דאוריתא אינו חייב "ל דכל הסוגיא מוכחת דאי צעב" וי,]ש"הרא

ל עדיין "שאם היה מוכח רק שאינו חייב בחנם היה א[ , בשכראפילולסייעו 
].  מדרבנןאפילוכ שלא חייב "אבל כיון שגם בשכר פטור ע, שחייב מדרבנן בשכר

 .י"ם שיף ופנ"מהר' ועי
ח "פ שצעב"או שאע, גם מדרבנן אינו', ח לאו דאו"ונתם שאם צעבאם כ' ויש לעי

ל דאי "ויש "הרא' מ בתוס"וכ.  בשכראפילודרבנן אבל לא חייבוהו לפרוק 
והטעם [.  בשכראפילולא הטריחו חכמים בבהמות אחרים , ח דרבנן"צעב
ל שמדרבנן אסור רק לצער בידיים וזה שייך רק בבהמתו שהוא גרם לה "לזה א
 וכן ,ח דרבנן"ג צעב"ג דלריה"וכן מבואר לקמן ל, ]ר ולא בבהמת חברואת הצע
 .ח דרבנן ובמקום פסידא לא גזרו רבנן"צעב'ד "בשבת קנ

 
ודילמא פטור בחנם ' דקתני רישא הלך וישב לו כו' ח לאו דאו"תדע דצעב
ג נאמר שמשאו שאין יכול לעמוד בו אינו "כ גם לריה" ויש להבין א,וחייב בשכר

ח לאו "ג צעב"ל שלריה"ואיך פשיט, ח" בחנם וזקוק בשכר משום צעבזקוק לו
ל שדרשא דעמו דאמרי רבנן "עדיין מנ, ואם משום שמוכח במשנה דפליגי', דאו
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 דילמא ,ג היא לפוטרו לגמרי"היא רק לפוטרו בחנם ודרשא דתחת משאו דריה
ק מהאי ג מחל" הרי גם ריה, ואם משום שרבנן מחלקים בין טעינה לפריקה,איפכא
וכמדומה שמסברא יש מקום לפוטרו לגמרי כשהבעלים [, ]'לדעת תוס[טעמא 

 ,] יותר מדאי עליה מאשר כשפשע בזה שהעמיס,כעת לא רוצה לעזור לעצמו
ל "כ פטור שא" משא,ל שהלשון אינו זקוק לו משמע שאינו זקוק לגמרי"וא

' תוסש ו"ראה' תוס' ועי. ח בשכר"שפטור מחיוב עזוב תעזוב וחייב מדין צעב
 .פ"ר
 
כדי לכוף את '  ויש להבין איך יעבור על איסור דאו,ה לכוף את יצרו עדיף"אפ
 .ח"ן שלצורך האדם הותר צעב"י הר"שביאר עפ' ח פ"מנ'  ועי,יצרו

 
 ג"דף ל

י וולכאורה הכוונה שהמשא, ע מהו עומד ולמה פטור בו"יל, רובץ ולא עומד
ויש להבין איך יכול , ו ואין לו כח ללכתעליו ואינו נופל תחתיו אבל עומד במקומ

ואולי אם יהא המשאוי מסודר עליה כראוי תוכל ללכת יותר , לסייע לו בזה
י שיפרוק ממנה המשאוי ותנוח קמעא תחזור לכחה ויהיה "ויתכן גם שע, בקלות

  .אפשר לטעון עליה שוב את המשאוי
מה שונה כ ב"ויש להבין א, ומשמע מקושית הגמרא שיש לבהמה צער בזה

 ולכן ,י המשאוי אבל אינה נשברת מחמתו"ויתכן שאמנם היא מצטערת ע, מפריקה

  .ח"יש בה צעבזה דומה יותר לטעינה שאין בה חסרון כיס אבל 
  

ל דניחא ליה לשנויי דאתי כרבי יוסי הגלילי כדמוכח דאתיא "וי מה ה"ד' תוס
ש משאוי " וגם מ, דילמא גם כרבנןהל דאתי רק כוותי"מנ, להבין ויש. כוותיה

ובשלמא [, ח"שיכול לעמוד בו הוא רק לפוטרו בחנם אבל בשכר חייב מטעם צעב
ג אין זקוק לו משמע לגמרי אבל כאן דילמא מיעוטא רק "במשנה שאמר ריה

א כתב דרבנן לא שמעינן להו בהדיא "והריטב. מ"גליון בשיט' ועי]. לפוטרו בחנם
 .בהדיא ליה ג דשמעינן"דדרשי הכי ולכן לית לן לאוקמי אלא כריה

 
  בענין כבוד אביו ורבו

ז ורבו "אבדת אביו ואבדת רבו אבדת רבו קודמת שאביו הביאו לעוה
יש  ,ב ואם אביו חכם של אביו קודמת"שלמדו חכמה מביאו לחיי העוה

והרי חיובו בכבוד אביו הוא מצות עשה ואיך , ב לכאן"ז ועוה"להבין מה ענין עוה
ואם  , והיכן מצינו מצות עשה בכבוד רבו,ב"ו לחיי העוהידחנה בגלל שרבו הביא

ו מכבוד אביו הרי דיו לבא מהדין להיוןת כנידון ואיך יהיה "כבוד רבו ילפינן בק
ס רבו הוא " והרי סו,גם יש להבין מה מועיל שאביו חכם, רבו עדיף מאביו
 . ב ולא אביו"שהביאו לחיי העוה

,  שהוא מצות עשהח" הכללי לכבד תל שחיובו בכבוד רבו הוא מצד הכבוד"וא
ח אז אביו "אם היה סתם ת, ח"כ כיון שיש עליו חיוב כבוד אב וחיוב כבוד ת"וא
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 ,ב עדיף מאביו"אבל רבו שהביאו לחיי העוה, ז"עדיף כיון שהביאו לחיי העוה
ח אביו עדיף כיון שחייב בכבודו משני צדדים גם כבוד אב וגם כבוד "וכשאביו ת

 .שקוליםכשהם היא רק  ב"דמביאו לחיי העוה ומעליותא ,ח"ת
כיון שאם רבו גדול , ובזה יש להבין סברת הראשונים שרק באביו שקול כך הדין

ושוב רבו עדיף , ח של אביו נדחה מכבוד רבו שעדיף ממנו"הרי כבוד ת, מאביו
 .ב"שהביאו לחיי העוה

 אבל ,ח"תשזה שייך רק ברבו שלימדו גמרא שסתמא דמילתא הוא , ועדיין קשה
, ח בהכרח"פ שאינו ת"לדעת רבי יהודה שגם ברבו שלמדו מקרא כך הדין אע

א שכתב בשם הירושלמי שגם לרבי יהודה הכונה "רשב' אמנם עי, א לומר כך"א
 .גמראלרבו שלמדו דוקא כאן 
ש מפני שיבה תקום והדרת פני זקן שצונו "ט כתב על מ"מ עשה ר"ם בסה"וברמב

כבוד התלמיד את הרב יש בו תוספת גדולה על הכבוד  כי ב,'לכבד החכמים כו
 וזה כולו לקוח בראיה ,'שהוא חייב לכל חכם ויתחייב לו עם הכבוד המורא כו

 שהוא ילפותא מכבוד לכאורה משמע ,מהיות הכתוב מצוה לכבד החכמים והאבות
 .אב
כ לא היה "שאל' כ כבוד רבו הוא דין דאו"ת שע"ה מהלכות ת"קרית ספר פ' ועי
כך הרב , ]ט"סנהדרין י[וכתב שכמו שהתלמיד נקרא בן , וחה עשה דכבוד אבד

'  ועיב"והוא בכלל מצות כבוד אב ועדיף מיניה שהביאו לחיי העוה, נקרא אב
. ואלה תולדת אהרן ומשה ואינו מזכיר אלא בני אהרן'י פרשת במדבר "רש

, ירו תורהמלמד שכל המלמד את בן חב. לפי שלמדן תורה, ונקראו תולדות משה
כ מה מועיל שאביו חכם אם לא "ויש להבין א, 'מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו
 של אביו קודמת ,ואם היה אביו רבו'מאירי ' ועי, ב"לימדו ולא הביאו לחיי העוה

 .'אביו ורבו] שהוא[ ונמצא ,שאי אפשר לאביו חכם שלא למדו
ב כבוד רבו מובהק א מבואר שחיו"ק מ"בב' ז הלוי שבתוס"בחדושי מרן רי' ועי

ט מבואר שהוא בכלל "מ מצוה ר"ם בסה" ומהרמב,א תירא"ילפינן מקרא דאת ה
ויש להבין איך ילפינן מחד קרא גם כבוד החכמים וגם הכבוד  [,והדרת פני זקן
 ].המיוחד לרבו

ד "רס' ך בסי"אמנם הש, ועדיין כל זה שייך רק ברבו ממש שיכול להחשב כאביו
 אפילואבדת הנותן קודמת ומשמע ש, לרבו שילמד אתוכתב שאם אחר נתן שכר 

ב ידחה מצוה "ת שמה שהביאו לחיי העוה"ויש להבין מה, ח"אם אין הנותן ת
ל כך "א שלא הביא דין זה משמע שלא סב"שהרמ, ט"ס' ד ג"מ יו"אג' ועי. 'דאו
 .ש"עי

 ,ח שלו"ל שכיון שחייב לו הכרת טובה נחשב כמו בע"ך א"והביאור בדעת הש
 והרי ,י כמו ששלו קודם לשל כל אדם יתכן שתשלום חובו קודם לשל כל אדםוהר

פ שלא ברור שזה "מצינו שאשה פטורה מכבוד אב כיון שחייבת בכבוד בעלה אע
.  כיון שמשועבדת לבעלהלכאורה אלא ,]ג"ארעא דרבנן אות של' עי[' חיוב דאו

יוב לחברו ולכן י דרכו שחיוב כבוד רבו הוא ח"ז שכתב עפ"בחדושי הגרי' ועי
 .ח שלא שייך בו מחילה"כ כבוד ת"שייך בו מחילה משא
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ה למשה ועתה לכה "ל הקב"ובשעה שא'במדרש תנחומא פרשת שמות ' ועי
ואשלחך אל פרעה אמר ליה משה רבון העולם איני יכול מפני שקבלני יתרו ופתח 

חייב לו לי את פתח ביתו ואני עמו כבן ומי שהוא פותח פתחו לחבירו נפשו הוא 
ולא עוד אלא כל הפותח פתח לחברו חייב בכבודו יותר מאביו ומאמו את מוצא ' כו

ל אלישע ויהי "כשאמר אליהו לאלישע שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך א
', ל אליהו אם תראה אותי לקח מאתך יהי לך כן וכו"נא פי שנים ברוחך אלי א

החיה בן אכסניא שלו בנה של היה לו לאלישע לילך אצל אביו ואמו להחיותן כש
שונמית וכן אליהו היה לו להחיות אבותיו כשהחיה בנה של צרפית אלא שמסר 

 .'את נפשו על אכסניא שלו
ירושלמי הוריות '  ועי,ועדיין יש להבין מה מועיל שאביו חכם או שקול לענין זה

י רבי אמר רבי יוסי ב, מה הועיל, אם היה אביו שקול כרבו אביו קודם'ד "ג ה"פ
משמע שמפרש שקול לענין . 'בון בשהיה חצי תלמודו מזה וחצי תלמודו מזה

ל "ל שקמ" וא, זה פשיטאלכאורהו[שקיבלה משניהם בשוה , החכמה שלמד
 ].פ שרבו גדול מאביו בחכמה"אע

ח הרב קודם את האב בכל מקום מפני שהוא ואביו חייבין "כדף והנה בכריתות 
 וזה ,ב"כאן שהטעם משום שמביאו לחיי העוה' גמ זה דלא כלכאורה ו,בכבוד רבו

 .ט"ע' ל שם ובקונטרס הביאורים סי"ברד'  ועי,ח"גם שייך רק ברב שהוא ת
בכריתות יש להבין מאי שנא מהא דחייב בכבוד אביו יותר מאבי אביו ' ולפי הגמ

א "מ שכתב שם הרמ"ר' ד סי"יו'  אמנם עי,פ שהוא ואביו חייבין בכבוד אביו"אע

ל אלא דחייב " ואינו נ,]ד"ק שורש מ"מהרי[דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו א "י'
' ועי, ')'וראיה ממדרש גבי ויזבח זבחים וגו(בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו 

 ז כתב בלוית חן"וכעי', ח"ס' א סי"ת רע"בשו' ועי. ח"א קע"בתשובה מאהבה ח
דאתה ,  יותר מכיבוד אביודבחיי אביו מחוייב בכיבוד אבי אביו, }פרשת ויגש{

  .''ואביך חייבים וכו
*** 

 
והטעם , מ"ר רבו שלימדו חכמה ולא רבו שלימדו מקרא ומשנה דברי ר"ת

ב ולא במקרא או "לימוד הגמרא סתמא דמילתא שיהיה בן עוהי "על שרק "לזה א
ז אם רבו "אמנם לפי [,נ לעיל"ח וכמש"או משום שצריך שיהא רבו ת, משנה

 .] ואולי אורחא דמילתא נקט,לימדו אלא מקרא ישתנה הדיןח אלא שלא "ת
 

אם מקרא אם משנה אם י " ופירשרבי יהודה אומר כל שרוב חכמתו הימנו
אם למד מרב אחד מקרא ומשנה ועדיין לא למד גמרא שכעת , יש לעיין ,גמרא

שכעת רבו זה קודם לרבו , כ למד גמרא מרב אחר" ואח,רבו זה קודם לאביו
והדבר ברור שאם למד רוב , ]נ" אלפיים ק'חלק ו[ז "ש רדב"מוכ, הראשון

 ,המקרא מראובן ורוב המשנה משמעון ורוב התלמוד מלוי שלוי הוא רבו
רבנים ' ה בואו ונקום לפני אותם שלמדונו הפרשה ויהיו לאדם ג"דאלת

ס הביאו " האם עדיין יקדם רבו הראשון לאביו שהרי סו,] וזה ברור,מובהקים
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ויתרה מזו שהרי אם לא היה לומד מקרא ומשנה לא היה  [,ב" עוהבשעתו לחיי
 . או פקעה כל חשיבותו, ]יכול כעת ללמוד גמרא

 
ת אבדתו ואבדת רבו וכבוד אביו איזהו קודם אי אבדתו " וא אבדתוה"ד' תוס

 ואם כבוד אביו הלא אבדת רבו קודמת כדאמר ,'הלא כבוד אביו עדיף כו
 אלא נקט , חבירו באבדתלשאולה שיכלו "שה מ"שיטגליון ב' ועי ,'לעיל אני ה

 .ב שבאמת שאלו באבדת חברו"בקדושין ל'  ועי,אבדת רבו דאיירי במתניתין
ד משל אב יש להסתפק באמר לו אביו הניח "ב כתב שגם למ"א בקדושין ל"ורע

 ואם יניחנה הרי אבדת רבו קודמת לכבוד ,ע"מלאכתך ועסוק בכבודי שחייב לכ
 .הרי מלאכתו קודמת, סוק באבדת רבו ואם יע,אביו

דהיכא דאביו נהנה מגוף הבהמה חייב לכבדו כגון , ויש לומר אבדתו קודמת
שגם לאב קשה  , אבל הניחה ליאבד ותביא לי לאכול,שחוט לי בהמתך

ויש להבין מאי , ]התם אינו חייב להניח אבידתו[האבדה אלא שרוצה לאכול 
  . ס חייב לכבדו גם אם מפסיד"וס, מ אם נהנה מגוף הבהמה או לא"נפ
ל שבזה שנותן לו אוכל משלו הרי יש בזה תוספת כבוד שלא רק מגיש לו את "וא

פ שיש " לו ציד אעדשו שיצועוכמו שאמר יצחק ל[ ,האוכל אלא גם מביאו משלו
אבל בהפסד שאין לאביו הנאה ישירה  ] לטעם הצבילו בביתו גדיים שטעמם שוה

שגם לאב קשה האבדה ש "וכמ, דרבא עוד קשה הוא לוממנו גם כבוד אין בו וא
  . אלא שרוצה לאכול

ד משל בן וכמו "זרק ארנקי שלו לים למאם  אפילולשתוק מה שחייב  וניחא בזה
וזה , ששם יש לאב קורת רוח מעצם הזריקה, שהקשו בקדושין וכמו שתירצו שם

שאז יתכן [ ,כונתם גם כאן שאין לאב קורת רוח ממה שהבן מפסיד כדי לכבדו
ז " וממילא כיון שאין לו נחת רוח בזה אי, אלא קשה עליו ההפסד,]שהיה חייב
  . בכלל כבוד

א שלו "ד משל בן המצוה שיאכיל את אביו משלו ובזה ל"עוד יש לבאר שלמ
אבל עדיין באבידתו ואבידת אביו אבידתו , כי זה גוף המצוה להאכילו משלו, קודם
ולכן אם אמר לו אביו שחוט , אינו בכלל הכיבודכי להשיב אבידה לאביו , קודמת

אבל אמר לו הניחה ליאבד אין זה , לי בהמה שלך חייב לשחוט כדי להאכילו
 .בכלל כיבוד ושלו קודם

ומה שהוסיפו שגם לאב קשה ההפסד יתכן שאם היה לאב קורת רוח מעצם 
ד "מבזה הדר דינא של, ההפסד וכגון שהיה אומר לו אל תלך למצוא את אבידתך

וכשיטות שעל ציווי בעלמא גם יש מצות כבוד [משל בן יצטרך לקיים את מצוותו 
הוי כאומר לו , אמנם יתכן שכיון שיש דין של אפס כי לא יהיה בך אביון, ]א"או

  . ם שלא ישמע לו"ת והרי אפילו באיסור דרבנן כתב הרמב"אביו לעבור על ד
. שבסתם ציווי אין מצוהא "כרשב' ח שמוכח מתוס"דברות משה הערה ע' ועי
והיינו שיש לאביו , שגם אם בסתם ציווי יש מצות כבוד אב,  אינו מוכרחלכאורהו

ודלא [ואם יאמר לו זרוק ארנקך לים היה חייב , קורת רוח שאמר ונעשה רצונו
 אבל כאן שאדרבא , זה דוקא כשיש לו הנאה ממה שעושה מצותו,]א"כרשב
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   .ג"סק' אל יבמות גברכת שמו' ועי, קשה לו אינו חייב
 

ף גבי אבדה אם אביו שקול אבל "גירסת הרי , של אביו קודמת,ואם אביו חכם
ונראה דלענין פדיון נפשות לא 'ש " וכתב הרא,'ח"ואם אביו ת'גבי פדיון כתב 

א "והריטב, ח"פ'  ועי, ויש להבין מה החילוק',בעינן שקולים כמו לענין השבה
 ,יון שהוא תלמיד חכם ואפילו שרבו גדול ממנודהכא לא בעינן שקול אלא כ'כתב 

 ',דלגבי שביה חשו לכבוד אביו יותר מרבו כיון שאביו תלמיד חכם וכן עיקר
  . ז"מ בשם הרדב"שיטג ו"שה'  ועי,למה בשבי חשו יותר, ועדיין יש להבין

  
 ,במשנה מדה ונוטלין עליה שכר, ר העוסקין במקרא מדה ואינה מדה"ת

 ויש להבין למה לא יקבל עליו שכר והרי מקיים , שכרמשמע שעל המקרא אין
מכאן אמרו אפילו אם אין בידו של אדם ] ב"זוטא פ[א "תדב' ועי, ת"מצות ת

לא מקרא ולא משנה אלא הוא יושב וקורא כל היום הפסוק ואחות לוטן 
כ למה רבו שלמדו מקרא "גם יש להבין א.  הכי שכר תורה בידואפילו ,תמנע

ש "עוד יש להבין מ, ב אם אין מקבלים עליו שכר"יי העוהנחשב שמביאו לח
מה , שהמשנה וגמרא יפים ממנה מפני שתלויין בגירסא ומשתכחיםי "רש

 .ענין מה שיכולים להשתכח אצל קיבול שכר
הא דאין צדקה משתלמת ב' ב דרוש א"ת בית הלוי ח"ש בשו"י מ" עפויש לבאר

 שהכלל שאין ,ז"א לשכר בעוהאלא לפי חסד שבה שאין הכונה לעיקר השכר אל

ש למה "עי [,אוכל פירות אלא על מצוה שיש בה טוב לשמים וטוב לבריות
 ].בצדקה גופא לא נחשב טוב לבריות

שזה ודאי יש על כל  ב" בעוהשגם כאן אין הכונה לעיקר השכריש לבאר ז "ולפי
ז שבזה צריך שיהא טוב לבריות וזה אין " אלא על שכר בעוה,תיבה של תורה

ואם משום שבזה , כי מה תועלת לאחרים במה שלומד מקרא לעצמו [,במקרא
זה יש , ש ונשאתי לכל המקום עבורם"וכמ, ת מגין על הכלל"שמקיים מצות ת

ורק בגמרא , ]י זכות מצוה"ולא ע, כ הכונה טוב לבריות במישרין"וע, בכל מצוה
במשנה בזמנם וגם . ז"שיכול לפסוק הלכות חשיב טוב לבריות ומקבל שכר בעוה

 ויכול להזכירה בזה שעוסק בה וזוכר אותה,  ויכולה להשתכחשעדיין לא נכתבה
 ולכן גם ,תני תנא קמיהיש תועלת לכלל וכמו שמובא בכמה מקומות  לאחרים

 .היא מדה שנוטלים עליה שכר
דכיון דגבי משנה קתני ונוטלין , א כתב"אמנם בחידושים המיוחסים לריטב

מ מדה היא כלומר "מ, רא אין נוטלין עליה שכרעליה שכר מכלל דבמק
שמא מתוך מקרא יבא לידי משנה , מוטב שיעסוק במקרא ואל ישב בטל

 וקשה ,בעסק המקרא תועלת ושכרמשמע שלולי זה אין כלל . ויטול עליה שכר
 ].י פליגא עליה"תא דרשביל דברי"ואולי ס[ל "א הנ"מהתנא דב

, ב"א בברכות י"רשב'  ועי,ת"דינים בתז שיש שני "כ' ש קדושין סי"ברכ' ועי
ת למקרא מגילה שהקשו שם שהרי מקרא "ע בסוגיא דמגילה דמבטלין ת"ויל

 .ת"מגילה עצמו יש בו ת
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, ודברי יבמות לבדם, וסידרו המסכתות דברי נזיקין לבדםה בימי רבי "די "רש

יש להבין מה ענינה של מסכת יבמות שהתיחדה להאמר , ודברי קדשים לבדם
 סדר נזיקין פותח ,ויש לבאר שנקט מכל סדר את המסכתא הראשונה, ע"נבפ

סדר נשים פותח במסכת יבמות וסדר ] ב"מ וב"ק ב"הכולל ב[במסכת נזיקין 

י "זבחים בלשון רשמסכת כפי שנקראת [קדשים פותח במסכת שחיטת קדשים 
  ]וליןשחיטת חולין ובקיצור חי "שנקראת בלשון רשוכמו חולין  'קדשים'ובקיצור 

  
בית הלוי ' ל ועי"א ומהרש"מהרש' עי ,עובדי כוכבים יבושו וישראל ישמחו

  .ג"ב דרוש י"ח
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א

 ב"ג ע"דף ל
ן " כתב הרמב,שילם ולא רצה לישבע שהרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצא

אבל אם יש עדים , קונה את הכפלי שבועתו "שדוקא במקום שיכול ליפטר ע
  .אינו קונה כפל במה שמשלם, פטר שאז אינו יכול לישבע ולי,שפשע
לם ולא יז בכלל ש"הר, פ שהיו עדים שפשע"א הביא מהירושלמי שאע"והרשב

ל אם משלם לשומר או לבעלים או "לפנינו משמע דמספק' בירו. [רצה לישבע
 .]ר"שעורי הגרש' ועי ,}דחולקים מספק{לשניהם 

 חייב שבועה ה אינו"שבמקום שיש עדים שלא פשע שאז בלא' עוד מבואר בירו
כאן משמע ' א שמהגמ"וכתב הריטב, מ"ל כמוכר קנסיו דל" דהו,לא זוכה בכפל

כ "וא, 'דאי בעי פטר נפשיה'כיון כפילא מקנה לו הבעלים  ממה שאמר ש,לא כך
 .ש אי מצי פטר נפשיה בקושטא"כ

. י עדים מקנה לו ואם לאו לא"י שבועה בין ע"נמצא לבבלי אם יכול ליפטר בין ע
ואם ברור , אם חייב לשלם בין בגלל עדים ובין כי לא נשבע קונה כפל' ולירו

 .כי אין אדם יכול למכור קנסיו לאחר, פ שמשלם אינו קונה"אע, שאינו חייב
פירשו האחרונים שאינו גדר של הקנאה , ומה שלירושלמי קונה כשחייב לשלם

א שאם לא שילפינן מקרא שחיוב הגנב הוא לשומר אל', ש בירו"אלא כמ, וכבבלי
ילפינן מקרא דלמקום שהקרן הולך גם הכפל , שילם שאז הקרן מגיעה לבעלים

  .הולך

ל שהקרן הולך לשומר כששילם וביותר כשרק אמר "היא גופא מנ, ויש להבין
 ואולי משעת הגניבה חל חיוב תשלומין על השומר עד שיפטור ,הריני משלם
ח "ז פ"אבהא' עיו ,ב חייב לו וכל שלא נשבע עדיין הוא חייב והגנ,עצמו בשבועה

  .ר"פ ושעורי הגרש"משו
 
' עי ,ג או שאבדו משום דבאבדה ליכא כפל"אית דל המפקיד ה"ד' תוס

י מקיים "ונמו. א"רע'  ועי,נת גנבשטוען טעאבידה א ששייך כפל במוצא "מהרש
  .מ באבדו לענין יוקרא"נפכתב שהגירסא ו

נה שז לשון המ"נמצא לפי, נבויש ליישב שכך טוען הנפקד ואחר כך נמצא הג
  .נגנבו או שאבדו הוא טענת הנפקד

אי נמי אנו יודעים שנגנבו מתוך ביתו אך אין אנו יודעים אם פשע או 
שאבדו שאנו יודעין שנאבד ממנו אך לא ידעינן אם על ידי גניבה או על ידי 

  אלא שבנגנבו,זה נגנבו או שאבדו הוא שכך אנו יודעים'  נמצא לתי,דבר אחר
שאם היה בפשיעה לא היתה שייכת [אין יודעים אם בפשיעה או שלא בפשיעה 

היינו שברחה מעצמה  [,י גניבה או דבר אחר" ובאבדו אין יודעים אם ע,]שבועה
  . ומסתבר שגם אין יודעים אם בפשיעה או שלא בפשיעה,]וכדומה

  
 פ"נמי ה' דמתני' ן פי" וריב,'וכוה אם אמר פשעתי "ה נגנבו ה" ד'תוס
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ה "ד' זה הולך בשיטת תוס' לכאורה תוס',  וכודהנפקד אומר שנגנבו בפשיעה
  .ם"מהר'  ועי,המפקיד שנגנבו או אבדו הוא טענת הנפקד

 
 ,שתלוי בהקנאת הבעלים' משמע מכל מהלך הגמ ,בהמה הוא דמקני ליה כפילא

ד כיון שהגנבה גורמת "והקשה הראב. לבעליםהכפל אבל מעיקר הדין שייך 
כ הוי לגביו כדבר הגורם לממון ומכח זה נאמר שיתחייב הגנב " א,ומרהפסד לש

נ שאין "שרק באיסוה' י מפוניבז"יבשיעורי הגר'  ועי,]כמו בגונב שור הנסקל[לו 
 אבל סתם פרה ,לבעלים מהם כלום אז נחשב כממונו של מי שגורם לו ממון

 . בגלל שגורמת לו לממוןששייכת לבעליה אינה נחשבת של השומר
 
א שלא מצינו לשון "הקשה הריטב , אמתניתין קמתמה,מתקיף ליה רמיי "רש

 ולכן פירש שהקושיא היא על מה ,במקום שהקושיא על המשנה 'מתקיף לה'
ל שהוא דין דרבנן " היה אא זה דבל,שתלוי בדעת הבעלים להקנות' שפירשה הגמ

 .מפני תקנת העולם
 
הלא מעות אינן קונות אלא היאך יקנה הכפל במעות ששילם ו כגון ה"ד' תוס

 , מבואר שסברו כעת שקונה את הכפל במעות שמשלם,למיקם עליה במי שפרע
ל "א, פ שעדיין לא נתן מעות" אעאמר הריני משלם קונהרק אם פ שגם "ואע[

   ].שזה למסקנא שקונה את הפרה במשיכה

גם שהרי ודאי ש, אם במעות האלו קונה את הכפל במה יקנה את הקרן, ויש להבין
 ואם כיון ,]כ במה יקנה"כ מיירי כעת שכבר שילם שאל"כיון שע[, אותו יקבל

כ במה קנה את "א, שנמצא הגנב התברר שאינו חייב לשלם וישיב לו מעותיו
 .ואולי במעות אלו קונה גם את הקרן וגם את הכפל. הכפל

אמנם יתכן שהקרן מגיע לו מעיקר הדין מכיון שבשעה ששילם נמצא שהוא זה 
פ שאינו הבעלים כיון שהוא "סיד מהגנבה ולא הבעלים וחייב לשלם לו אעשהפ

 . זה שהפסיד מהגנבה
 

א שאין "כתב רע, בתחילת דבריהם שמקנה לו את הכפל' במה שסברו תוס
אלא ,  שהרי אין מעות קונות מעות,ונתם שיקנה את מעות הכפל שיקבל מהגנבוכ
  . מקנה לו את החוב שיתחייב לו הגנבש
כ מקנה לו את "א',  שיעבודא דאוד"למ, ז אפשר ליישב את קושיתם"פילכתב שו

  . וזה נקנה בכסף כדין קרקע,שיעבוד הנכסים שיהיה לו על הגנב
דהא טעמא דמעות אינן קונות היינו מדרבנן שמא יאמר נשרפו 'י כתב ליישב "ופנ

 ]ב"ו ע"לקמן מ[ועוד דאמרינן בפרק הזהב . חיטיך בעלייה וזה לא שייך הכא
דבמילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן ואוקמוה אדאורייתא ואין לך מלתא דלא 

 'שכיח יותר מההיא דהכא
 

 ,ל מי יימר דנגנבא פירוש שכבר נגנבה שמא נאבדה" כגון והולה"ד' תוס
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ש שהקשה שגם אם היה כתוב "קוב' ועי', משמע שקשה להם רק על לשון הגמ
ן של דבר שלא בא לעולם שהרי ז חסרו"שאי,  עדיין קשה'אדנגנבמי יימר '

ש שתלה בשאלה אם " עי,ז אלא חוסר ידיעה"בשעת התשלום כבר נגנבה ואי
 .ל הוא בבעלות או בגמירות דעת"החסרון בדבר שלב

 
  בגדר קנין פרה לכפילא

ויש לומר דהמקשה סבר דבשעת משיכה הקנה לו הפרה  כגון ה" ד'תוס
ש עוד "ה ומ"בד[א "רע' ועי ,הוהיינו שקונה פרה לכפיל, לקנות הכפל כשיבא

 שאם תגנב יחשב ,נחשב כבעלים על הפרה לענין הכפלשמשמע ש] מ"הכ
ג ממכירה "ח פכ"חדושי הגר' ועי, שנגנבה ממנו וממילא הגנב חייב לו את הכפל

ועיקר חיוב , דבמכר הפרה לכפילה הוי הלוקח גופיה הבעלים לענין זה'ל "וז
 .'הכפל ללוקח קאתי
 ,מ ורבנן"ז ענין לדבר שלא בא לעולם ולא למחלוקת ר"כ אי"ויש להבין שא

ל לכן אינו יכול למכרו " נחלקו אם כיון שאינו בעלים על מה שלבלכאורהשהם 
ואם סברת ,  וכאן שמוכר פרה לכפילה הרי אין חסרון בבעלותו,כ יכול"או שאעפ

כ איך מהני דקל "א, ד"פ שאין גמ"מ מהני אע"ד ולר"רבנן משום שאין גמ
 .א"רע'  ועי,ד"ס אין גמ"לפירותיו לרבנן והרי סו

כ אינו שלו ולא " ואל מצד שעדיין אינו בעולם"וכל זה קשה אם החסרון בדשלב
ל מצד שאינו "ע אין חסרון בדבר שלב"ל שלעולם לכ"אבל א, יכול להקנותו

ה אינו מקנהו עכשיו אלא כשיבא לעולם ואז יהיה "שהרי בלא, בעלים על הדבר
לא מהני לרבנן הוא משום שעצם מה שאין דומה ', וי ככל קנין לאחר לבעלים וה

 , שהרי יכול לחזור בו,החפץ כעת בבעלותו הוא סיבה שלא יהיה גמירות דעת
אבל אין סיבה שירצה לחזור בו , יכול לחזור בו' פ שבכל קנין לאחר ל"ואע[

 ,וכ בדבר שאינו שלו כעת אין ראיה שירצה למוכרו גם כשיהיה של"משא
ומעשים בכל יום שקל לאדם להבטיח שיתן דבר שעדיין לא זכה בו מאשר ממון 

שכיון שעשה קנין אין , ד"ל שמצד זה אין חסרון בגמ"מ ס" ור,]שכבר בידו
 .חושש שיחזור בו

וכל זה בפירות דקל אבל בדקל לפירותיו שכבר עכשיו נעשה בעלים על הדקל 
ודווקא בעבידי  .ע"ד לכ"סרון של גמלענין הפירות ואינו יכול לחזור בו אין ח

ובזה , מ ורבנן"ובזה נחלקו ר, ד היא מצד המוכר"דאתו שאז כל השאלה של הגמ
אבל במקום שלא עבידי דאתו שאז יש , ע מהני"אמרינן שבדקל לפירותיו לכ

מ מודה "בזה גם ר, ד מצד גוף הדבר שספק גדול אם יבוא לעולם"חסרון של גמ
פ שנעשה בעלים בגוף "מכר פרה לכפילה שהרי אעמ גם אם " ובזה ל,מ"דל

מ מהבעלות הזו רק לענין הכפל והכפל אינו מצוי שיבא אין "מ כיון שנפ"הפרה מ
מ שבחסרון בעלות סובר שיש " ראפילו ולכן אמרינן ש,ע"ד בקנין הזה לכ"גמ
ש לרבנן "ד וכ"מ כיון שאין גמ"ד אבל בחסרון במציאות הדבר מודה של"גמ
 .מ"דל

ס כל מה "הרי סו, לגמרי אם תגנב מהני אמאי במקנה לו את הפרה, ע"ן ילועדיי
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ולמה לא נאמר שלכן אין כאן  ,הכפל והוא לא עבידי דאתירק זה ממנה שיש לו 
שה מה מהני שמוכר לו את גוף הפרה כיון שכל הקא ש"ח לרע" בכו'ועי, ד"גמ
רא וזה יותר עבידי מ לענין יוק"ותירץ שכיון שיש גם נפ, מ היא לענין הכפל"הנפ

 אפילו וכל זה כשקונה את גוף הפרה אבל כשקונה פרה לכפילה, דאתי לכן מהני
כיון שהם שני קנינים נפרדים [אם היה קונה גם פרה ליוקרא וזולא לא היה מועיל 

ל "ג ממכירה וז"ח פכ"ז כתב בחידושי הגר"וכעי, ד ולשני אין"שלאחד יש גמ
אין זכות אחד מועיל לחבירו כלל ואין , עליםדנראה דכל שגוף הפרה נשארת לב'

 ].'קנין השבחא דמעלמא של יוקרא מועיל כלל לקנין הכפל
משמע שחסרון של ' ב כתב שמתוס"רל' ז סי"ר לעיל דף ט"ובשעורי הגרש

דבר של על עצמו בנדרים שכיון שאוסר '  והקשה מהגמ,ד"ל הוא מצד גמ"דשלב
כי אם משום  [,החסרון מצד הבעלות משמע ש,ל"דשלבעל עצמו חברו אוסר גם 

 ,]ל"כ בדבר שלב"ד משא"הרי באוסר עליו נכסי חברו אין חסרון של גמ, ד"גמ
  .ז"י גיטין כ"ו וקה"ב רע"ש ב"וכן הוכיחו משם בקוב

***  
 

  א ולמסקנא "שיטות הראשונים בגדר קנין הכפל להו
קנויה  ומשני נעשה כאומר לו לכשתגנב ותשלמני הרי פרתי  כגוןה"ד' תוס

א "רע' עי. לך מעכשיו שגוף הפרה מכר לו דהשתא הכפל שלו ממילא
 לכאורה והטעם בזה ,ם"ש הרמב"וכמ [,פ שבפועל לא יקבל את גוף הפרה"שאע

 ,] כך את גוף הפרה לא מקנה לו,משום שכמו ששבחא דמגופה לא מקני ליה
והוא עביד  גם את היוקרא ז יש לו"עימ מהני כיון ש" מ,והכפל אינו עבידי דאתי

הפרה עצמה חזרה יזכה בה  ה שגם אם"רצ' ך בסי"ושוב הביא את הש. דאתי
 . ורק את גיזותיה וולדותיה יחזיר,'השומר לדעת תוס

כ שגם למסקנא אינו קונה אלא " ומשמע א,ם כתב שהפרה חוזרת לבעלים"והרמב
תב  וכן כ,]ל אינו מוכרח"א הנ" אבל לדברי רע,ך"י הבנת הש"עפ [,פרה לכפילה

 א בגיטין"וכן סובר הרשב [,א קונה רק את הכפל"כ שבהו"ז ע"ולפי, ד"רי' תוס
א שמקנה לו "ש רע"ולפי מ, שמעות אינם קונות'  ויקשה קושית תוס,]ב"דף מ

  . דהוי מילתא דלא שכיחאי"ש פנ"ניחא וכן לפי מ, את שיעבוד הקרקעות
 את מרא קונהת הגמסקנכ של"עקונה פרה לכפילא סבר שא "בהוש' לדעת תוסו

כ "גם למסקנת הגמרא אינו קונה אלא פרה לכפילא עשם "לרמבו, גוף הפרה
 את א קונה"בהוב ש"דף מבגיטין א "רשבודעת ה, כפלאת הרק א קונה "הושל
 כיון , אבל פרה לכפילה לא שייך כלל להקנות,מסקנא את גוף הפרהלכפל וה

 .שאין הכפל בא מגוף הפרה כמו פירות דקל
מאי שנא , לא עבידי דאתוד ג"ם שפרה לכפילה מהני אע"הרמבלדעת הקשו ו

ממוכר עבד לקנס דהוא איבעיא דלא איפשיטא אם מהני או שכיון שלא עבידי 
 ,ח שכיון שמהני לענין היוקרא מהני גם לענין הכפל"קצוה' ועי. דאתו לא קנה

ל "ג ממכירה שלא ניח"ח פכ"חידושי הגר'  ועי,כ בעבד שקונה רק קנס"משא
וכתב ]. א"וכן נוקט רע[ שני קנינים נפרדים ולא יועיל אחד לחברו שהםכיון , הבז
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ועיל מה שהוא נחשב בעלים לענין הקנס כיון מלא גבי עבד ם ש" בדעת הרמבשם
ואינו אלא  ,שהקנס שייך למי שהעבד משועבד לו בפועל ויש לו בו קנין איסור

ולם שהרי זכיה זו לא  וממילא יש כאן חסרון של דבר שלא בא לע,וזוכה מכח
כ בפרה לכפילה שכבר מעכשיו זכה בפרה " משא,תבוא אלא אחר שיזכה האדון

  .לענין הכפל והגנב כלל לא מתחייב לשלם לבעלים את הכפל אלא לשומר
*** 

 
 א" עד"דף ל

יש להבין באיזה , מתקיף לה רבי זירא אי הכי אפילו גיזותיה וולדותיה נמי
ואם הכוונה , ים בבית השומר או שנגנבו עם הפרה המונח,גיזות וולדות מיירי

ה צריך לשלם את דמיהן כמו שחייב לשלם את גוף "לאלו שנגנבו הרי בלא
 ואם הכוונה לגיזות שלא , שהרי גם הם כעת חלק מחיובי השמירה שלו,הפרה

  .נגנבו עדיין קשה למה לא יתחייב להשיבם מדיני שומרים
ג שאמנם ודאי שחייב לשלם את "שם בסקז ונתיבות "ה סק"רצ' ך בסי"ש' יעו

ואמנם , דמיהם שזה חיובו מדיני שומר ורק אז מקנה לו את הפרה עם גיזותיה
ך שצריך "וכן גבי יוקרא סובר השממון לא ירויח בזה אבל גוף הגיזות יהיה שלו 

   .לשלם כפי השווי בשעת הפשיעה
לא לשלם את שלעולם זוכה בגיזות והולדות בב "בסקח "אמנם כנראה מקצוה

פ שמדיני שומרים ודאי חייב "ואע , ולכן זוכה ביוקרא שמשעת ההפקדה,דמיהן

כאן נעשה כמו שהתנו שאם יגנב וירצה לשלם את , להשיב אותם או את דמיהן
 יקנה אותו מאז וממילא ,]שזו שעת הקנין [,דמי הפקדון כשוויו בשעת ההפקדה

 תשלומי שומר אלא תשלומי והיינו שהתשלומין אינם [,הגיזות והולדות שלו
כגון [מ שכתב לחלק בין מקום שמשלם מרצונו "ש שהביא מהמ" ועי,]לוקח

דהוי [שאז משלם כשווי של שעת ההפקדה  ,]כ רוצה לשלם"שטוען נאנסה ואעפ
ד יחייבוהו לשלם "שחייב מהדין לשלם שאז ודאי בי לבין מקום  ,]כדמי מקח

  .כשעת הפשיעה
  

א " משמע שלהו,כי אפילו גיזותיה וולדותיה נמימתקיף לה רבי זירא אי ה
ולמה , א אמאי ניחא"והקשה רע, ניחא, ]'לשיטת תוס [שמקנה לו פרה לכפילה

ותירץ שזה פשוט שמקנה לו רק מה , לא יקנה גם פרה לגיזותיה וולדותיה
,  שאותם לא שילםיזות וולדות ולא ג,שמרויח מהגנבה כיון שהוא גם הפסיד עליה

  . שלויזות והולדותגהלו את הפרה עצמה אז קשה שממילא יהיו גם אבל כשמקנה 
והוצרך ,  מה מקשה מאי פסקאגיזותיה וולדותיהכ כשאומר חוץ מ" ויש להבין א

לומר שמקנה לו גם  הוצרך לחלק בין שבחא דממילא לשבחא דמגופה וממילא
 ולמה לא אמר שמקנה לו את הפרה ומשייר לעצמו את כל השבחים חוץ, יוקרא

  . א"מהכפל בגלל סברת הרע
חשב כמו נא לעיל שאז "ש הרע" וכמ,גם את הכפלכ לא יקנה "שא יש לבארו

 ולכן הוכרח לחילוק של ,ד" ויש חסרון של גמ,שמכר את הפרה רק לענין הכפל
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 .שבחא דמגופא שאז ישאר גם היוקרא בכלל
 
ש שאין כונתו "הרא' תוס' עי, שמשכה ממנו על דעת כןה מי "י ד"רש
 אלא כונתו שקונה , כיון שאין הכפל שייך לגוף הבהמה,במסירה קנה את הכפלש

 .'את הפרה לכפילה וכתוס
 

. ל"י דקים להו לרבנן דניח"ופירש. הרי פרתי קנויה לך' נעשה כאומר לו כו
ס כיון שלא עלה על דעתם להתכוון לקנין איך יקנו בלא דעת "סו,  קשהלכאורהו

שלדעת מקנה סגי במה שאם היה יודע ד "סקז "קצ' ינתיבות בס' ועי. קונה ומקנה
 ,ולדעת קונה סגי במה שהיא בחצרו, ח"שנ' ך בסי"ש הש"וכמ, ל"היה ניח

 .שהרי חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו ,]ללישנא דסמוך לגניבתה קנויה לך[
 

לאיכא דאמרי א נוקט ש"המהרש ,סמוך לגנבתה קנויה לך' נעשה כאומר לו כו
י "ז לא הוצרך רש" ולפי,יא סמוך לגנבה ואז נעשה כאומר לוכל ההקנאה ה

  . ם שיף"ז כתב מהר" וכעי'נעשה כאומר לו בשעה שמסרה לו' ש"למ
 אין לו עסק זאהרי  ש,מר לו סמוך לגניבהושנחשב כאא לומר "אשודאי י "פנ' ועי

י " בדעת רשם שיף"מהרכ "וכ , אלא כל האומדנא בשעה שמפקיד בידואתו כלל
שעה שמוסרה אין הכוונה שקונה במסירה זו אלא שהאומדנא היא ש ב"מש

מת המפקיד הנידון לקמן וכן ב,  שיקנה סמוך לגניבהבשעה שמוסרה לו לשמירה

 בשעה שירשו את הפרה והניחו אותה בידי אם יש אומדנא שמקנים לו בנים גבי 
 .השומר

 
, עשה קניןדעת הטור ששומר אינו קונה את הפקדון במה שנמצא בחצרו בלא מ

ז משום שמקום הפקדון קנוי למפקיד ולא נחשב חצרו של השומר "וביאר הט
קונה את הפרה ללישנא בתרא שט שמה "קפ' ח בסי"קצה' ועי. לענין קניית החפץ

,  כיון שלכתחילה לא קיבל שמירה אלא עד שעת הקנין, בחצרותבמה שנמצא
  .נמצא שבשעת הקנין כבר פקעה רשות המפקיד מהמקום

  
כא דאמרי אמר רבא נעשה כאומר לו לכשתגנב ותרצה ותשלמני סמוך אי

' הקשה תוס,  מאי בינייהו איכא בינייהו קושיא דרבי זירא,לגניבתה קנויה לך
שהרי , דחוץ מגיזותיה וולדותיהכ קשה מברייתא "ה  שא"ש לקמן דף ל"הרא

לא ואם הכונה לאלו שקודם פשיטא ש, באמת קונה את אלו שהיו משעת הגניבה
דנעשה 'ל "ותירץ דהיא גופא קמ, יקנה אותם שהרי כל הקנין הוא סמוך לגניבה

ל "דאת, כאומר לו סמוך לגניבתה ומשום הכי לא קנה גיזות וולדות דקודם גניבה
 דלא מסתבר למימר ,גיזות וולדות היה קונה' כ אפי"באומר קנוייה לך מעכשיו א

 .'בחא דגופהסתמא דמילתא שבחא דאתי מעלמא אקני ליה ולא ש
 

מ גם לדינא בגיזות שאחרי "א דנפ"כתב רע ,איכא ביניהו קושיא דרבי זירא
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 ,כ לענין יוקרא"ש שכ"ש שהביא מהרא" עי,ב קנה"ק לא קנה ולל"ללד ,הגנבה
א "ז הו"שלולי שאמר איכא בינייהו קושיא דר [, ובביאור שםם שיף"מהר' ועי

 כיון שפשטות הברייתא תיהגיזותיה וולדול נעשה כאומר חוץ מ"ב צ"שגם לל
מ " גם של אחר הגניבה וממילא גם אין נפגיזותיה וולדותיהמשמע שאין לו כלל ב

ק כיון שהברייתא מיירי "ב ל"ז שלל"ב קושיא דר" ורק אחר שאמר א,לדינא
 בגיזות שאחר מ לדינא"יש גם נפ ממילא , שעד הגניבהגיזותיה וולדותיהב

 .]הגניבה
 

כתב שהאומר ] ף"רימדפי הה "דף מ[ן בכתובות "רה. אי נמי דקיימא באגם
.  עומדת באגםאפילומשוך פרה זו ולא תקנה אלא לאחר שלשים יום קונה 

ן "ותירץ שאמנם לר, מ"כאן שבקיימא באגם ל' ז מהגמ"קצ' סיח ב"והקשה קצה
וכאן שודאי , קיימא באגם מהני אבל רק אם לא תצא מהאגם כל השלשים יום

מ משיכה קמייתא וקונה רק אם קיימא בחצרו " שוב ל]ש"ש הרא"וכמ[יצתה 
ל " ס,'ש בקנין מעכשיו ולאחר ל"ל לרא"מאי דס, נמצא. [בסוף השלשים יום

 ].'ן בקנין לאחר ל"לר
 

  'בענין קנין מעכשיו ולאחר ל' שיטת תוס
תימה דנימא נעשה כאומר לו לכשתגנב ותשלמני הרי פרתי  אי נמי ה"ד' תוס

שגם במעכשיו לא דלא פסיקא ליה כיון ש תירץ "הרא' וס בת,קנויה לך מעכשיו

פ שצריך גם שלא "ר' תוס' עי [,ר"רההיא במהני אלא בעומדת באגם ולא אם 
שדי במה שתהא מבואר  בכתובות שם' אמנם בתוס, תצא כל אותו זמן מהאגם
 .]ז"קצ' בסיח "קצוה'  ועי,עומדת באגם בסוף הזמן

מר בשעת המשיכה אלא נמשך כל ומשמע שמפרש שמעשה הקנין אינו נג
כאן ' ותוס, בשעת גמר הקניןהשלשים יום ולכן צריך שיהיה מעשה הקנין קיים 

 מפרשים שמעשה הקנין נגמר כעת ורק חלות הקנין לכאורה, שלא ניחא להו בזה
כ יקנה גם את " אלא שא,פ שלא קיימא באגם"ולכן קונה אע, היא אחר שלשים

אבל כיון שאינו קונה מעכשיו אלא רק סמוך , הקניןהגיזות והוולדות שהיו בשעת 
  . ניחא שאינו קונה גיזות וולדות שהיו קודם,לגניבה

הגיזות את בלא מעכשיו לא יקנה [' ש הקשה למה בקנין אחר ל"ובחדושי הגרש
 והרי בהם עשה את מעשה הקנין כדי שחלות הקנין , בשעת הקנין שהיווהוולדות
 שביאר שכשעשה בהם את הקנין ש"עי ,יהם הקניןז ולמה לא יחול על"יהיה לאח

 .ובגיזות מעולם לא עשה קנין, היו חלק מהפרה וכעת נעשו לגיזות
אבל הכא גיזות וולדות לכל הפחות הנהו דאיתנהו בשעת מסירה אהני 

משמע שמסופקים אם גם הגיזות של  ,מעכשיו לקנותה סמוך לגניבתה למפרע
 ויש לבאר מהם צדדי ,יו בשעת הקנין יהיו שלו או רק מה שההשלשיםתוך 

  . הספק וגם מהו גדר הקנין
 שגדר הקנין הוא כמו בדקל לפירות שנחשב בעלים על הדקל כולו ויש לבאר

נחשב  ו,'כך נחשב כבר כעת בעלים על הפרה לענין הזמן שאחר ל, לענין הפירות
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ל שותפין שחלקו ביניהם את הפרה שנה שוהוי כ ,כמו ששניהם שותפים בפרה
בעלים מעכשיו לענין הזמן של עכשיו הוא המוכר , ראובן ושנה של שמעון

 ולכן גם כאן הגיזות ,כ"לענין הזמן של אחעל פרה זו הוא בעלים מעכשיו והלוקח 
פ שקנה אותם כשהיה עליהם שם פרה " ואע,שהיו בשעת הקנין ודאי יהיו שלו

עה ראשונה לענין מ שהרי נעשה עליהם בעלים מש"וכעת הם גיזות אין בזה נפ
 ולא דמי למקום ,והרי חפץ של הבעלים נשאר שלו גם כאשר משתנה' לאחר ל

 שהקנין יחול רק על מה ודאי שאז ,שרק עשה מעשה קנין ולא נעשה כלל בעלים
 .ש"ש הגרש"שנשאר בצורתו ולא על מה שהשתנה וכמ

 וןלראשפ שהיא כבר מקודשת "אע[' בה תוך לתופסים של השני ומה שקדושין 
 הרי לראשוןאינה קנויה ' כיון שלגבי הזמן של תוך ל, ]כ"לענין הזמן של אח

היא ' פ שלגבי הזמן של אחר ל"וממילא נתפסים בה קידושין ואע, דינה אז כפנויה
שאני קדושין דאלימי , ג בבהמה היה פוקע קנינו של השני"אשתו ואם היה כה

אשון חלים כשמגיע הזמן מ גם קדושי הר" ומ,וכיון שתפסו שוב אינם פוקעים
שהרי היא כבר מקודשת לו מתחילה על הזמן הזה ולא פקעו קדושין מכח קדושי 

, ]שאשת איש שנעשית ערוה פקעי קידושיהי ביבמות "ע משיטת רש"ויל[השני 
 . 'היה קנינו פוקע לאחר ל' תוך לכ בפרה שאם היה מוכרה לאחר "משא

 שהרי , שלוו כמו גוף הבהמה ויהייםכ יש להסתפק אם נחשב" אחושגדלובגיזות 
 או שכמו שאת מה שעבד ,נחשב כמו שהיה שלו כל הזמן שהיא שלולענין הזמן 

בה הראשון לא יכול לתבוע ממנו כך גם שאר הרווחים שבאו ממנה את כולם 

ויש לברר בשותפין שחלקו שפחה לימים מה דינם של  [,לעצמוהמוכר שייר 
 דבמה 'לכל הפחות' 'תוסש " וזה מ,]דון בזהח ני" וכמדומה שיש במנ,הוולדות
  .]ז"כעיי "קהב ר"שו. [נ"כ יש להסתפק וכמש"שאח

*** 
 

כפילה דאי בעי פטר  ליה פ שומר חנם כיון שאמר פשעתי מקני"אמר ר
דברי וקשה שזה כבר התפרש ב,  בא לומר שסגי באמירהלכאורה.  בגנבהנפשיה

ל שלאו דווקא במקום "א שקמ"טבוכתב בחידושים במיוחסים לרי. ו ובברייתא"רי
אלא גם במודה שפשע וחייב , ז משלם"שאומר נגנבו שפטור מעיקר הדין ובכ

ל שכל מה שמקנה לו הוא בגלל "א כתב שקמ"הריטבבחדושי ו. ז מקנה לו"בכ
 ליפטר אינו יכולה "לאפוקי באו עדים שנגנבה שבלא, שיש לו אפשרות ליפטר

צ לומר "ל של"ה כתב שקמ"רצ' ח בסי"קצהו .א"שאז אינו מקנה לו ודלא כרשב
 .ח"ודלא כב, הריני משלם וסגי במה שיאמר פשעתי

 
כ נמצא "השוכר פרה ונגנבה ואמר הלה הריני משלם ואיני נשבע ואח

אף על פי שהשוכר חייב בגניבה  'י"ופירש.  משלם תשלומי כפל לשוכר,הגנב
, הלכך, טר בשבועהמכל מקום אם רוצה לשקר ולישבע שנאנסה היה נפ, ואבידה

ה "רצ' ח בסי"והקשה קצוה ',וחייב עצמו בקרן נקנה לו הכפל, כי אמר נגנבה
ומה , ז מדייקת מלשון ואיני נשבע שיכול ליפטר בשבועה"ק דף כ"בב' שהגמ
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  .ש פטור בו"הוא בליסטים מזויין שש, שאמר נגנבה
ולכן  , ליהפ וכשהודה שפשע לא מקני"ק דלא כר"ל שהסוגיא בב" אלכאורהו
 אמר אפילו ה ולדידי,פ"י פירש אליבא דר"כאן רש ו,כ מיירי בטענה הפוטרת"ע

 .הנגנבה באופן שמחייבו מקני לי
 
מ "ל לבעלים שיהא בטוח בקרן ע"דקים להו לרבנן דניחה נעשה "י ד"רש

ע " ויל, עצמומשמע שעושה לטובת. העתיד לבוא של שומרכפל שיהא ספק 
שמשמע שהוא עושה [ ,'גבי בניו וכולקמן רא בעיות הגמלעיל ומהצריכותא דמ

' ועי, לא קשה מאי פסקאי "ש רש" מ שיף שלפים"מהרוכתב ]. טובה לשומר
 .א"רע
 

 נפשיהכפילא דאי בעי פטר  ליה ש כיון שאמר נגנבה מקני"ש 'כו פ"אמר ר
ש " שאפילוח ולא נקט רבותא טפי ד" והא דנקט במשנה ש.בשבורה ומתה

ח " שאפילון דאתא לאשמועינן ש"כתב הרמב, ליהקני מ] שלא עשה לו טובה[
א "רע' ועי. אינו קונה אלא אם יכל לפטור עצמו בשבועה לאפוקי כשבאו עדים

  .ג קונה"א שגם כה"ש לישב לשיטת הרשב"מ
 ,כ היה היכן הבהמה המתה"ויש להבין איך יכול לומר שנשברה או מתה והרי א

ובשלמא מתה יתכן שבא ארי וטרף , בהי אינה לפנינו שהרי התברר שנגנוהרי ודא
 . ואולי שבורה לאו דוקא,אבל נשברה מאי איכא למימר, ולא השאיר ממנה שריד

 
 במאי הוה ליה למפטר ,שואל שאומר הריני משלם לא מקני ליה כפילא

 איכא דאמרי , מתה מחמת מלאכה לא שכיח,נפשיה במתה מחמת מלאכה
 דאי בעי , משלם מקני ליה כפילאאמר רב פפא שואל נמי כיון שאמר הריני

יש להבין איך יכול לפטור עצמו גם כאן , פטר נפשיה במתה מחמת מלאכה
  .היתה צריכה להיות לפנינווהרי אם מתה , במתה מחמת מלאכה כשנגנבה

, השואל בהמה מחבירו לילך דרך ידוע'מ "ש' ע סי"ש בשו"י מ"ויש לבאר עפ
חשיב שפיר מתה , ואנסוה ממנו,  רעותאו חיות, ובאו עליו לסטים באותו הדרך

או כגון ששאל , ז ניחא שיכול לטעון שנגנבה מחמת מלאכה"ולפי ,'מחמת מלאכה
  .כלב לשמור הצאן ובאו זאבים וטרפו אותו

שאינו יכול לפטור עצמו פ "ק של ר"ח שביאר כך את הל"פירוש ר' אמנם עי
 לא קנה הכפל אבל שואל אף על פי שאמר הריני משלם'במתה מחמת מלאכה 

וליתה גביה  והא נגנבה ,דלית ליה למיפטר נפשיה אלא במתה מחמת מלאכה
א דלמשום טעמא דהרי בגמרא מבואר ויש להבין  ,'דנימא מחמת מלאכה מתה

כ מה הביאור "א יש להבין וכן ,גם יש להבין אמאי בנאנסה ניחא ליה, שכיח
 דליתיה מלאכה  מחמתמתהשתהא ואולי הכוונה לא שכיח  [,באיכא דאמרי

 ',ודאי הויא תיובתא'רס וגח ש"ה ללישנא הביאו מפירוש ר"ד' והנה תוס, ]גביה
דכיון דרב פפא מפרש טעמא משום דלא שכיח האי טעמא שייך אפילו בשילם 

, ש נקט נמי גבי שואל"ח וש"והא דנקט ואמר הריני משלם משום דנקט גבי ש
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ל "והול ,תה כיון שאינה לפנינוח מפרש שאינו יכול לטעון מ"ויש להבין הרי ר
ואולי , ת מלאכהשכיון שאינה לפנינו לכן לא היה יכול לפטור עצמו במתה מחמ

  .ל שהכונה שלא שכיח מתה מחמת מלאכה שאינה לפנינו"כנ
  

 תימה כיון דקשיא ליה ,אלא מהא ליכא למשמע מינה אלא מהא ה" ד'תוס
'  ותקשה לר,יןרישא לסיפא נימא נעשה כדאמרינן בפרק קמא דקידוש

כלומר מהרישא משמע שכל שלא שילם ממש אינו קונה כפל אפילו אמר , יוחנן
 ומהסיפא משמע שכל שלא אמר שאינו רוצה לשלם קונה כפל ,הריני משלם

 וממילא הדיוקים סותרים מה דינו של אמר ועדיין לא ,אפילו אם לא שילם בפועל
 ולא שילם כדין לא רצה שנאמר שהרישא עיקר ודין אמר'  והקשו תוס,שילם
ומה שלא נאמר שדיוק הסיפא עיקר ודין אמר כדין שילם , ו" לריותקשה ,לשלם
שאין דרך התנא לומר שדין האמצעי כדין הראשון אלא עין יהוסף '  עי,דרישא

  .ש"גה' ועי, כדין האחרון
מבעלי ' ומצאתי כלל גדול מחודש שלא ראיתיו לשום א'א "יד מלאכי תצ' ועי

דאמרינן נעשה מסיפא לרישא כלומר הדיוק של הסיפא נעשה כמו הכללים 
 ולא כמו אבל הפשטות שלעולם הדיוק של הסיפא כמו הסיפא ['הרישא עצמה

   .]הרישא
  

מי אמרינן מיהדר הוא  אמר הריני משלם וחזר ואמר איני משלם מהו

, אם יכול לחזור בו'  שני דרכים בתוס, קאיהד במילתי"דקהדר ביה או
ודאי , פ שלא פשעתי שאם אמר פשעתי" רק כשאמר הריני משלם אעהלכאור[

 או שאינו יכול לחזור בו כיון שבאמירתו ,] לחזור בו אחרי שהודהשאינו יכול
 .ד לא מקנה לו"כ כיון שאטרחיה לבי" ואעפ,הריני משלם נחשב שנגמר הדין

ך שיי, תינח כשאמר פשעתי שאז חל עליו חיוב תשלומין מהדין, ויש להבין
אבל כשאומר הריני משלם , שיחשב כגמר דין כמו אם היו באים עדים שפשע

ל שכיון שאמר "וא, פ שאיני חייב הרי הוא כנותן מתנה ולמה יחשב כגמר דין"אע
אבל עדיין  .שאינו נשבע ממילא חייב לשלם שהרי רק השבועה פוטרתו מהחיוב

 ,יני משלם קונה אם באו עדים שלא פשע ואמר הראפילוקשה לדעת הראשונים ש
 .איך שייך לומר שנגמר הדין שחייב בשעה שיש עדים שפטור

 
 ב"ד ע"דף ל

 מתו הבעלים ונגנבה ואמר השומר לבנים הריני משלם ,שילם לבניםי "רש
כתב ו ,אחר שמתו הבעליםדוקא נקט שנגנבה יש להבין למה  ,או שילם מהו

בה הרי לא תלוי ללישנא בתרא שמקנה סמוך לגנ, א שאם נגנבה בחייו"מהרש
 לכן פירש ,הרי תולה בניחותא דבנים'  והגמ,בהקנאת הבנים אלא בהקנאת האב

ג "ק השאלה אם האב חס על בניו ומתכוון להקנות כה" ואז אמנם לל,שמת קודם
ב שההקנאה נעשית סמוך לגנבה "איירי לל' אבל הגמ] גבי אשה' ש תוס"וכמ[

 .נותל אם דעתם להק"ואז הבנים הם הבעלים ומיבע
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ב שמקנה סמוך לגנבה אז היא גם שעת ההקנאה לא רק "א שלל"ומבואר במהרש
י כתב שזה ודאי ששעת ההקנאה היא שעת "אבל פנ, בבנים אלא גם באב

 והוא בדוקא בשעה שמסרה לוי לעיל גם בלישנא בתרא "ש רש"וכמ[ההפקדה 
מת י משום שבשעה ש"כתב הפנ,  ומה שתלוי בדעת הבנים,]ם שיף"ודלא כמהר

א "ש רע"מ' ועי,  והשאלה אם הבנים רוצים להקנות שוב,האב פקעה הקנאתו
 .א"ד המהרש"ע
 

 אבל נגנבה אחר ,ל"ד שרק בנגנבה בחיי האב מספק" דעת הראב,שילם לבנים
 ,]נעשהש לומר "שהרי לא הפקידו אצלו וממילא ל [,מיתתו ודאי לא קנה

ומין יכול להתקיים גם א כתב שנגנבה בחייו פשיטא שקנה ותנאי התשל"והרשב
ק ודאי קנה " והשאלה בנגנבה אחר מיתתו שאז אמנם לל,במה שישלם לבנים

כיון שבחיי האב לא קנה וסמוך לגנבתה , ב"ל לל"מיבע  אבל,]א"ודלא כמהרש[
פ "ואע, שוב אינה שלו השאלה אם יש אומדן דעת שהבנים ניחא להם להקנות

כך ממילא קונה שהרי גם אביהם מ אם מסתבר שרצונם ב"מ, שלא הפקידו אצלו
 .לא דיבר אתו בפירוש

 
תימה היאך ישלם לבני הנפקד כפל הא אין אדם מוריש קנס  הריני ה"ד' תוס

ב שדוקא קנס בתו אינו מוריש כיון "ק ע"בב' ש תוס"שלפי מ י"פנ' עי, לבניו
  .א כאן"כ הרשב"וכ, שאת בתו עצמה אינו מוריש ניחא

 ,לבני הנפקדהגנב עד שמקשים איך ישלם ,  להביןיש' והנה בעיקר קושיית תוס
למה אינם מקשים איך ישלם לבני המפקיד שהרי משמע שלהם ודאי שייך הכפל 

  . השוכר קונהוןאם אי
 שדוקא קנס בתו אינו מוריש כיון ק"כאן הולכים כשיטתם בבאדרבא ויש לבאר ש

 שאת הפרה  אבל קנס של תשלומי כפל מוריש כיון,אינו מורישעצמה שאת בתו 
 הקנס כיון שיורשים מאביהם אתהמפקיד ובזה יש לחלק בין בני , עצמה מוריש

 אבל בני השומר שאינם יורשים מאביהם את הפרה שהרי ,שיורשין את הפרה
  .אינה שלו ממילא גם לא ירשו את הכפל שהרי אין אדם מוריש קנס לבניו

לעיל ' ת תוס אבל הרי דע,ז שייך אם אין לשומר אלא את הכפל"אמנם כ
ם "וגם אם כאן הם סוברים כרמב[, שלמסקנת הגמרא מקנה לו את כל הפרה

ח "ש פ"או' ועי, ]יין יש לחלק בין זה לבין קנס בתושמקנה לו פרה לכפילה עד
) ה הריני"ב ד"ד ע"מ ל"ב(ורבנן בתוספות 'ד "ה שכתב בתו"משאלה ופקדון ה

י דגוף הפרה שייך לנפקד משום דסבר, דהקשו דהא אין אדם מוריש קנס לבניו
  .'עיין שם', ה כגון פירות דקל כו"בד) ב"ג ע"שם ל(כמו שמשמע 

 שאמנם הקושיא םפ שמשמע מדבריה"ר' ותוסש "רא' תוס' ולעיקר הקושיא עי
  .גם על בני המפקיד איך יזכו בכפל

 
י שפשיטא שבשעה ששאל מהאשה " שאל הקשו על פירוש רשה"ד' תוס

 וכששילם לבעל את דמי ,בעל שגם לו יש זכות בפרהשנחשב בזה גם שואל מה
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שהרי היא זוכה בקרן הזה אלא שהוא  [,כל הפרה נחשב כמו ששילם לאשה
 כמו שאל משותף אחד ושילם לחברו [,כ ודאי שיקנה את הכפל" וא,]אוכל פירות

ש שמיירי שלא ידעה ששילם לבעל ולכן "הרא' תוס'  ועי,]את דמי כל הפרה
והיינו שהאשה היא המקנה את הכפל והוא . להקנות באופן כזהיתכן שאין דעתה 

 .בכתובות'  וכשיטת תוס,שלה
 והשאלה אם הבעל מקנה ,ויש ליישב ששילם לבעל חלקו מה ששוה לפירות

 וגרע משילם לאחד ,לו כפל או שכיון שלא שילם את דמי כל הפרה לא מקנה לו
 מבואר בזה שהכפל שייך ,]היינו כל מה שהיה לו בו[מהשותפין ששם שילם קרן 

ף "א שזה כשיטת הרי" וכתב רע,כ לא שייך כלל שיוכל להקנותו"לבעל שאל
שם שהכפל '  אבל לשיטת תוס, כדין פירותלבעלשייך ט שהכפל "עדף בכתובות 

 . לאשה אין מקום לפירוש הזה
 ואם ,כ אינו יכול להקנותה לשומר"כיון שהפרה אינה שלו א, א"והקשה רע
הרי מסיק לעיל שכיון דלא עבידי , ]שזה יש לו[ה פרה לכפילה הכונה שמקנ
 ]. ניחא, ם"ואם אזלי כאן בשיטת הרמב [,דאתו לא מהני

 אבל בעל לא ,'ן פירש שאל מן האשה ומתה ושילם לבעל מהו כו"וריב
 מבואר , וללישנא דמעכשיו אשה אינה חסה על בעלה,חייש לניחותא דאשה

. ף" לאשה ודלא כרי שייךכ משמע שהכפל"שהאשה היא המקנה את הכפל וא
חר הרי לא, צריכה להקנות לו את כל הפרה' כיון שלמסקנת הגמ, א"והקשה רע

ותירץ שכתב . לוג הבעל מוציא מיד הלקוחותתקנת אושא האשה שמכרה בנכסי מ

  . ד אין לי בנכסייך"לה דו
שלה י שהאשה היא המקנה והיינו שהכפל "ש ברש"ועדיין יקשה לפי הבנת הרא

א לומר " וא, והרי יש תקנת אושא,וכדי להקנותו צריך שתקנה את כל הפרה
 ואם מקנה פרה ,י שאוכל פירות"ד אין לי שהרי מבואר ברש"שכתב לה דו

כ "א וא"י לעיל כך הבננו בהו"ש ברש"ניחא אבל הרי לפי הבנת הרא, לכפילה
 .כ שלמסקנא מקנה את גוף הפרה"ע

ק "א שכוונתם שלל"מהרש'  פי,ה על בעלהוללישנא דמעכשיו אשה אינה חס
ה הבעיא לעיל בשילם לבנים אם משום " וה,הספק הוא אם האשה חסה על בעלה
 ואז ,כ רק ללישנא בתרא שמקנה סמוך לגנבה"ניחותא דאביהם מקנים לו היא ג

ק שהקנין מעכשיו שם הספק הוא אם האב חס על " אבל לל,הבנים הם המקנים
ובזה יש להסתפק גם אם נגנבה , ו הכפל כדי שישלם לבניוון להקנות לובניו ומתכ

א שכוונתם שזה ודאי "רע'  ועי,]א שהאב ודאי מקנה"ודלא כרשב[בחיי האב 
 .שהאב אינו מתכוון להקנות עבורם והשאלה אם הם מתכוונים להקנות

 
ע הקנאת "יל ,אשה אינה חסה על בעלה'  ניחותא דאשה כו שאלה"ד' תוס

עבד לי נייח 'מה שייך לומר , אם לטובת הבעלים, א באההכפל לטובת מי הי
 ואם טובת השומר היא מה ,והרי טובת עצמו הוא דורש,  ולכן מקנה לונפשיה

 גם יש להבין ,ז טובת בעלה כלל"שייך לומר אשה חסה או אינה חסה והרי אי
משמע שזה טובתו ומאידך גיסא , ל לבעלים"י קים להו לרבנן דניח"ש רש"מ
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 משום דנפיש טרחייהו משמע שזה לטובת ,הסוגיא מקני ליה כפילאבתחילת 
 . השומר

 
  בענין ספק בהקנאת הכפל

ף "וכתב הרי. תיקו ,אשה ששאלה ושילם בעלה מאי' אמר הריני משלם וכו
, פ שאינו מוחזק בכפל" ואע,ה"ל המע"ש שהרי קי"והקשה הרא, שיחלוקו מספק

 . יישאר בחזקתואבל הרי יש ספק אם מכר אותו או לא ומספק
וקשה . ף שכיון שאין האחד מוחזק יותר מחבירו חולקים"ם פסק כרי"והרמב

ועוד הקשו שגבי מכר עבדו לקנס , ק"ש למה לא נלך אחר חזקת מ"קושית הרא
פ שגם שם אין מי שמוחזק "ה אע"ם שהמע"פסק הרמב, ג"ל אם מהני כה"דמיבע
ני וגבי עבד הוי בעיא דלא ל דמה"גם יש להבין למה בפרה לכפילא פשיט, בקנס

מכירה ' ג מהל"ח פכ"חידושי הגר' עי, איפשיטא והאריכו בזה האחרונים
 . פ"ח משו"ש פ"ז ואו"ואבהא

כיון שלפי האמת , ק"ם שמה שלא הולכים אחר חמ"ל בדעת הרמב" אלכאורהו
שאם השומר קנה פרה , והוא מי שהזכות הזו שלו, יש כאן מוחזק בפרה לכפילה

 הוא גם היה מוחזק בה שהרי היא ברשותו ואם לא קנה הרי הבעלים לכפילה הרי
פ "ואע [,מוחזק בה שהרי השומר שומר אותה עבורו וידו כידו וחצרו כחצרו

ז חסרון כדמוכח מהא דמנה שלישי "ל שאי"א, שאין ידוע מי הוא המוחזק
פ שבשעת "ואע]. דחשיבי מוחזקין למרות שלא ידוע עבור מי השומר מוחזק

מ כיון שהיתה בידו "ומין שזה הזמן שבו צריכים לדון אינה ביד שניהם מהתשל
 . ק"ל שלא תועיל חזקת מר"קודם והיה מוחזק בה שוב א

מ "ם שמועילה מ"וגם לרמב [,פ שתפיסה לאחר שנולד הספק לא מועילה"ואע
 ,ס"כאן התפיסה היתה לפני שנה, ]י תפיסה כזו"מסתבר שלא יחשב מוחזק ע

כאן , ]ש"ס בדעת הרא"כן נוקט קונה [,מ"ס ל"שתפיסה לפני שנה לדעות אפילוו
 .ע" כתפיסה ברשות שיתכן שמועיל לכיש לדון שנחשב
שאמנם היה מוחזק קודם אבל בשעה שאנחנו דנים אם הכפל שלו , ועדיין יש לדון

' ס בכלל ג"וזה תלוי בשאלת קונה, שהיא שעה שנמצא הגנב הרי אינו מוחזק
 ,ק"ר אם אזלינן בתר מוחזק או בתר מר"ס והניח ברה"ז בתפס קודם שנה"סק
ל שאין הפרה כעת ברשות "כ הדק"ק וא"ש שנוטה לומר שאזלינן בתר מר"עי

 .ק"השומר ואמאי לא ניזיל בתר מר
, פ שכעת אינו מוחזק"ע יועיל מה שהיה מוחזק בה אע"אמנם יש ליישב שכאן לכ

ש "כ מרשותו וכמ"חל תפיסה ברשות ובזה מהני גם אם יצא א"דהו משום
 .ן"ס שם בשם הרמב"בקונה

אם שעת ההפקדה שהרי שורש השאלה , עוד יש לדון מתי היא שעת לידת הספק
 שהרי אם שילם כדין התברר שקנאה ,הוא אם בשעת ההפקדה קנה את הזכות הזו

, או בשעה שנגנבה, ]ואז היה מוחזק אלא שאין ידוע מי הוא[משעת ההפקדה 
כ היה "ואז ג[,  הכפל תלוי מי היה הבעלים בשעת הגנבהשהרי הספק למי שייך

או בשעה שנמצא הגנב שהרי הזמן שהשאלה באה לפנינו , ]מוחזק בלתי ידוע
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אלא שהיה מוחזק קודם ותלוי בשאלת  [,היא כשנמצא הגנב ואז אין מוחזק כלל
 ]. ס"קונה

ר ב גבי כותל חצ" תלויה במחלוקת הראשונים בתחילת בלכאורהוהשאלה הזו 
 או כשעדיין היה עומד והיה ראוי , אם לידת הספק היא כשנפל ובאים לדון,שנפל

היינו פוסקים אז ואינו דומה לגמרי שהרי שם אם היו באים לדון  [,להסתפק
 ומאידך גיסא ,א לדון כלל"כ כאן כל זמן שלא נגנבה ולא שילם א" משא,יחלוקו

א שהשאלה תלויה כבר בשעת המכירה התעורר ספק אם קנה זכות בכפל אל
בסוגיא דמרחץ  ב"לקמן דף ק' ועי].  ויש לנו ספק אם יתקיים,בקיום התנאי

 . ה ורב נחמן"י שם ד"וברש
ש "ק מובן מ"נ שנחשב שיש ספק מוחזק וממילא לא מהני חמ"י מש"כ עפ"וא

אבל  [,שכיון שגם בכפל גופו אין מוחזק לכן יחלוקו, ם גבי כפל שיחלוקו"הרמב
ס כיון "שנהר ה תפיסה אח" מוחזק בכפל עצמו היה זוכה ולאם היה אחד מהם

 ].שלא ידוע מי היה המוחזק
 בעבדז לענין כפל אבל לענין קנס של עבד הרי מעולם לא היה הלוקח מוחזק "וכ

נחשב גם הוא ק " מרשהבעליםכ חוץ ממה " וא,והיה כל הזמן ברשות הבעלים
ם שתפיסה אחר " דעת הרמבאלא שמועילה תפיסה שהרי[מוחזק ולכן זוכה בקנס 

 ].ס מועילה"שנה
כ אם היה העבד " א,ועדיין יש לדון כיון שגבי קנס לידת הספק בשעת המכירה

 ולמה לא התפרש כך בדברי ,בבית הלוקח באותה שעה יהיה הדין יחלוקו

 .ם"הרמב
אמנם יש לומר שרק גבי כפל שהיה לשומר תפיסה ברשות מהני גם אחר שיצא 

מ אחר " ל,שבמקרה נמצא אצלו גם אם היה לפני שנולד הספק אבל מה ,מרשותו
  .ס שם" וכמו שחילק בזה בקונה,שיצא מרשותו

*** 
 
פ שבכל השומרין כך " ואע.ר הונא משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו"א

ן "כתב הרמב, הדין ששלש שבועות משביעין אותם ואחת מהם שאינה ברשותו
  . חיישינן שמא עיניו נתן בה,ה לגזולפ שמשלם ואינו רוצ"ל הכא שאע"שקמ

 
בדבר ם שדווקא "כתב הרמב. שמא עיניו נתן בה 'כו ה משביעין אותו"רמר א

איתא לדרב ואם 'כ מה מקשה לקמן "ויש להבין א, שאין מצוי לקנות כמותו בשוק
נימא דמיירי בדבר ', הונא כיון דמשתבע מלוה שאינה ברשותו היכי מצי מפיק לה

ויתכן שלא מסתבר שיהיה חילוקי דעות על שווי המשכון , שוקשכמותו מצוי ב
משמע שדנים על כמות המשכון כגון שני סאים  ולא [, בדבר שמצוי כמותו בשוק

כ יוציא "כ שייך בזה שאח"וגם מסתבר שלא כ, ]הפקדתי והלה  אומר סאה אחת
חכמה מעיני ה' ועי,  את המשכון דמי יימר שזהו המשכון אחר שמצוי כמוהו בשוק

  .ש"וחדושי רמ
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א "רשב' עי. וכי עבדינן תקנתא לרמאי 'כו ת"וקשה לר שמא ה"ד' תוס
  .כ"שחיישינן שמא טועה וסבור ששוה כו

  
ונראה לרבינו תם כפירוש רבינו חננאל דנראה כמו שבועה  שמא ה" ד'תוס

 וגנאי הוא לישבע היכא שהדבר מתברר אחרי כן שהמלוה יוציא ,לבטלה
כ מאי חיישינן לקמן שהמלוה יחפש ויאמר שמצא אחר "הבין איש ל, את הפקדון

ח איזה ענין יש לו "י יחפש כדי לפסול את הלוה אבל לר" בשלמא לרש,שבועה
  .י"א שלישנא דגמרא דייק כרש"בחדושי הריטב' ועי, להוכיח שנשבע לבטלה

 לא  זהויתכן שאמנם המלוה יחפש כדי להוכיח שהלוה נשבע לשקר אבל משום
 אלא חיישינן שאחר שימצא ויתברר שלא נשבע לשקר יהיה גנאי ,לןאיכפת 

  .שיצתה שבועה לבטלה
 

 א"ה ע"דף ל
ן כתב שכיון " והר.ברישא לא מצי לאוקמי הכי תהא במאמינו ה"ד' תוס

אף הלוה אינו רוצה להאמינו  המשכון שהמלוה לא מאמין את הלוה כמה שוה
 .א"כ הריטב"וכ, שאינו ברשותו

 
ש שהכוונה שחיישינן "הרא' תוס' עי. היאמר אחר שבועה מצאתישמא יטעון ו

 .שמא באמת כך יהיה ולא שישבע לשקר

 
ה קודם "שבלא, א שהקשה"בחידושים המיוחסים לריטב' עי. מי נשבע תחילה

 .צריך השומר לישבע
 

א שהפשיעה במה שהניחם במקום "ריטב'  עי,כל לא ידענא פשיעותא היא
שעצם ההטמנה נחשב כפעולת מזיק כמו אם  מ"נתיה ' ועי,שיכול להשתכח ממנו

 ,יכנס לבית חברו ויטמין כליו כדי לשומרם וישכח היכן טמנם שחייב מדין מזיק
ששם אין עליו חיוב שמירה ,  יש לחלקלכאורהו[ , אם בעליו עמו חייבאפילוו

 .]כ כאן שמוטל עליו להטמינם"משא
 
יש  ,שבחא דעלמא כמו כפילאל דיוקרא דכיפי הוי "וצ ואותביניה ה"ד' תוס

שלמסקנת הגמרא מקנה לו את גוף הפרה אלא שמשייר גיזות ' להבין לשיטת תוס
למה הוצרכו לומר שהיוקרא חשיב  ,וולדות אבל לא את הכפל כיון שבא מעלמא

 ,אתי מעלמא והרי הוא כלל לא דבר חיצוני מהפרה ואיך שייך לשיירו כלל
  .] הנידון על שיור וזה לכאורה לא שייךתנאי אבל כאןשות עלשייך פ ש"ואע[

 .ש תירץ עוד דאתיא כלישנא בתרא דסמוך לגנבתה קני לה לגמרי"הרא' ותוס
 

  בענין זכות השומר ביוקרא
 ,כל הקונה הכפל קונה השבח הבא מאליו כתב אלה ופקדוןח מש"ם בפ"הרמב
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 ונגנבו או אבדו ,כיצד הפקיד ארבע סאין אצל חבירו והרי הן שוין סלע
כ נמצאו והרי הן שוין ארבע " ואח,ואמר הריני משלם סלע ואיני נשבע

שדין ' משמע שסובר כתוס , הרי הן של שומר ואינו משלם אלא סלע,סלעים
כתב שגוף ' והרי בהלכה א,  ויש להבין אמאי הרי הן של שומר,יוקרא כדין כפל

נין יש עואולי סתמא דמילתא , הפרה חוזר לבעלים ומאי שנא פרה מתבואה
 וכמו שמצינו שאין ,כ תבואה שמצויה לקנות בשוק"לבעלים בבהמה שלו משא

 . נשבע שאינה ברשותו אלא על דבר שאינו מצוי בשוק
דוקא שבא השבח אחר ששלם או שאמר הריני ד בהשגות כתב "והראב
ך "ש'  ועי, ללישנא בתרא קונה סמוך לגניבתהאפילומ שהרי " והקשה המ,משלם

אם לא יוכיח [שחייב לשלם כמו ששוה בשעת התשלומין ה שכיון "רצ' סיב
 וכתב ,ממילא אינו מרויח אלא מה שמתייקר אחרי התשלומין] שנגנב קודם

 .ה בגיזות וולדות צריך לשלם את דמיהן ואינו מרויח אלא את גוף הגיזות"שה
והיינו שסובר שלעולם חייב לשלם את דמי הגיזות כשנגנבו ולהשיב אותם כשלא 

 ורק אחרי שישלם ,שזה חיובו מדיני שומרים ובלא זה אינו מקנה לו כלל ,נגנבו
'  ושאלת הגמ,לו כל מה שחייב אז יקנה למפרע את הפרה עם גיזותיה וולדותיה

 ,]כמו שזוכה בגוף הפרה [,היא על גוף הגיזות שיקבל אותם' אי הכי גיזותיה וכו
  .ולא יזכה בגופםז משני חוץ מגיזותיה וולדותיה שיקבל את מה ששילם "וע
ח שמשמע שנוקט שדין הגיזות כדין הבהמה וכמו שיש בידו שני "קצוה' ועי

 ואם לא ,יזכה בגופן כמו בגוף הבהמה, נ אם נגנבו ושילמן"כ ממ"פקדונות וא

 .ג"מ בסק"נתיה'  ועי,נגנבו ודאי שלא יזכה כמו שלא זוכה בבהמה כשלא נגנבה
א שאמנם יוקרא הוי שבחא " הריטבי"ד עפ"ח כתב לפרש את דברי הראב"וקצוה

 ,אבל רק עד שעת התשלומין ומשם ואילך מקנה לו הכל, דמגופא ומשייר אותו
  .]שהרי זוכה בגוף הפרה וכל השיורים הם בין שעת הפקדון לשעת התשלומין[

*** 
 

למימרא דסבר רב נחמן דשומא הדר שאני התם דשומא בטעות הוה דקא 
הדרא הוא לטובת החייב שומא  שהרי מה שן"הקשה הרמב, הוה כיפי מעיקרא

ותירץ , וכאן עדיף לשומר שתשאר האפדנא ביד המפקיד והכיפי היקרים בידיו
הכיפי ואין אליו גם  שומא לא הדרא ישאר האפדנא בידי המפקיד ויחזרו םשא

  .לפי שומת הכיפי לפני שהתייקרולשומר אלא דמי האפדנא 
  

דשומא י "ופירש ,יפי מעיקראשאני התם דשומא בטעות הוה דקא הוה כ
דהא הוו כיפי , והרי לא אבדו,  דסבור היה שאבדו הנזמים,בטעות הוה

דאילו , ולא היה יודע,  שהרי בתחילת השומא היו הנזמים בידו,מעיקרא
משמע שאם באמת נגנב או אבד והיה  ,היה יודע שכן לא שמו לו הטרקלין

ן כתב שגם אם נגנב או "מב אבל הר,חייב לשלם מהדין לא היה חוזר האפדנא
 וכן דעת ,אבד כיון שחזר איגלאי מילתא שלא היה חייב לו ושומא בטעות היה

פ שהטריחו "וכתב שסברת המקשן שלא הוי שומא בטעות היתה שאע, א"הריטב
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מ את גוף הפקדון מקנה לו וכיון שיזכה בכיפי שימצאו ממילא לא הוי "ד מ"לבי
 יםה לא מקנה לו כלום וכיון שהכיפי חוזר ומסיק דכיון שאטרחי,שומא בטעות

 . למפקיד הוי שומא בטעות וחוזר האפדנא
מ אם נאבד בבית או בחוץ או נגנב והרי אמר כל "י יש להבין מה נפ"ובדעת רש

ואמנם אם היה , פ שאבד בבית"לא ידענא פשיעותא היא וחייב לשלם מהדין אע
ואם היה יודע את העתיד  ,יודעיודע היכן הניחו לא היה חייב אבל הרי כעת אינו 

שהרי בתחילת השומא היו הנזמים 'ש " עוד יש להבין מ,גם בנגנב לא היה חייב
היה  משמע שלא, 'דאילו היה יודע שכן לא שמו לו הטרקלין, ולא היה יודע, בידו

 גם יש להבין אמאי ,משמע שרק אינו יודע היכן הניחם' והרי בגמ, בידוהם יודע ש
  . שיעה ומה בידו לעשות אם שכחלא ידענא הוי פ

מ שכיון שאינו יודע היכן "ב בשם י"המאירי לקמן דף מ ש"מי "יש לבאר עפו
מסתמא נגנבו או ולכן אמרינן הכא ד, הניחם מסתמא לא הניחם במקום המשתמר

  .אבדו משם
היכא דאמר יודע אני ' לרבות אפי' לא ידענא לכ' שא כתב"אמנם הריטב

 כי ,ה חשיב פשיעותא" דאפ,אלא שאינו זכור מקומםשהנחתים במקום המשתמר 
  .'היה לו להניחו במקום שיוכל ליתנו לו כשיתבענו ממנו

  
 ואמר אמימר אנא ,אמרי נהרדעי שומא הדר עד תריסר ירחי שתא

 והלכתא שומא הדר לעולם ,מנהרדעא אנא וסבירא לי שומא הדר לעולם

קא אם הדרא לעולם הוא יש להבין למה דו, משום שנאמר ועשית הישר והטוב
ח אינו מעיקר הדין " והרי גם אם לא הדרא אלא עד יב,משום ועשית הישר והטוב
  .אלא משום הישר והטוב

כיון שמהדין לא הדרא אלא משום הישר והטוב שהוא לפנים  יש להבין עוד
כ " ויתירה מזה אם חייב בזה הרי ע,משורת הדין למה חייב בזה ולא תלוי ברצונו

אמנם  ,במה התקיים הישר והטוב שבא לומר שיעשה גם מה שאינו חייב ו,מחזיר
, כ כופין אותו על זה"מצינו גם בדינא דבר מצרא שהוא מטעם הישר והטוב ואעפ

ועניין דין בן המצר הוא שתורתנו התמימה נתנה בתקון ' ד משכנים "מ פי"מ' ועי
ונה כמו שאמרו מדות האדם ובהנהגתו בעולם כללים באמירת קדושים תהיו והכו

ל קדש עצמך במותר לך שלא יהא שטוף אחר התאוות וכן אמרה ועשית הישר "ז
והטוב והכוונה שיתנהג בהנהגה טובה וישרה עם בני אדם ולא היה מן הראוי בכל 
זה לצוות פרטים לפי שמצות התורה הם בכל עת ובכל זמן ובכל ענין ובהכרח 

ל " והחכמים ז,ת לפי הזמן והאישיםחייב לעשות כן ומדות האדם והנהגתו מתחלפ
כתבו קצת פרטים מועילים נופלים תחת כללים אלו ומהם שעשו אותם בדין גמור 

  .'ומהם לכתחילה ודרך חסידות
 יש להבין הרי סתמא דמילתא קרקע שיכולים להוציא מידו כל שעה שירצה עוד

יה שהרי לא ירצה להוציא עלהמוכר שוה פחות מקרקע שנשארת בידו לעולם 
ואיך נגבה למלוה בחובו קרקע בפחות , הוצאות ולהשביחה שמא יוציאוה מידו

אמנם כיון שעושים אכרזתא הרי הברירה בידו שלא ללוקחה אלא ו ,משוייה
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כ נמצא הלוה נפסד בתקנה זו שהרי המלוה " שאאלא, תימכר בשוק לאחרים
 נחשב גם יש להבין למה, שהיה מסכים לשלם יותר לא יקחנה מחמת תקנה זו

שאדעתא דזוזי נחת והרי כיון שהיתה אכרזתא והוסיף על הדמים עד שזכה בה 
  .משמע שרצונו בקרקע זו

ובמקרקעי נמי דוקא בשלא השביח המלוה או שלא ' 'ד' ש סי"בפסקי הרא' ועי
אבל נתייקרו הקרקעות לא מסתבר כלל שיצפה הלוה כל ימיו . נתייקרו הקרקעות

    .'קרקעו ואיכא נעילת דלת בפני לוויןאם יתייקרו הקרקעות שיפדה 
ולאחר זמן השיגה ידו של , ' וכובית דין ששמו קרקע לבעל חוב'ג "ק' ע סי"ובשו

מסלקין אותו , לוה או של נטרף או של יורשיהם והביאו לבעל חובו מעותיו
ואם המלוה סתר ובנה . אפילו שהתה ביד הבעל חובו כמה שנים, מאותה קרקע

נשבע , ואם השביח מחמת הוצאה. אינו נוטל הוצאתו,   בכךולא השביח הקרקע
אינו נותן לו אלא , כגון שנתייקר, ואם השביח מאליו. ונוטל כדין היורד ברשות

ואם . לא הדרא כלל, א דאם הוציא עליה והשביחה"וי: הגה. דמי חובו בלבד
). המפקיד' ש פ"ח בשם הרא"טור סכ(לא הדרא  אלא כשעת היוקר , נתייקרה

  .ואם רוצים לסלקו צריך לתת לו כל דמי חובו, אם הוזל לא הפסיד המלוהו
   

מבואר  ,' כדאמר זבנה אורתה כו,אי הוי יורש לא מהדר' אפי  לוקחה" ד'תוס
ש כתב "הרא' תוסו, בדבריהם שגם בירושה דממילא אמרינן שאינו חייב להחזיר

 אלונית הויי שכתב בחייו לבנו שדה פ"שרק ירושה שבאה עשיש לומר עוד 

כירושת הבן או הבעל אבל ירושה דממילא ואמרינן דנחית אדעתא דארעא  כמתנה
 .עומד במקום המוריש וחייב להחזיר

 
ת ואמאי לא מהדר מה מכר ראשון לשני כל " וא,'זבנה כו זבנה ה" ד'תוס

ל דהראשון מן הדין נמי אין מחזיר שמכורה היא לו " וי,זכות שתבא לידו
 , אלא משום ועשית הישר והטוב מהדר, בלא נכייתאשהרי אוכל פירות
 אבל היכן ,יש להבין אמנם מכר לו כל זכות שתבוא לידו, ולכך שני לא מהדר

ויתכן שהכל ענין אחד שהלוקח עומד , מצינו שמכר לו גם כל חובה שבאה לידו
' ותי[,  לא פחות אבל גם לא יותרבמקום המוכר ואין ללוקח אלא מה שיש למוכר

שאין זה יותר כי מהדין גם הראשון אינו צריך להחזיר אלא משום הישר ' תוס
  .]והטוב וזה אינו שייך בלוקח

  
' ך בסי"הש , היכא דאיכא פסידא לאחריני לא עבדו ליה טבא לוקחה"ד' תוס
 אבל , כשיש פסידא לאחריניט הקשה שרק זכות לוקח לא תיקנו לו"ק י"ג ס"ק

ח שם "קצוה'  ועי,]ו עיקר דינו מהתורהשזה[דין יורש ודאי לא פקע מיניה 
 .ניחא, ירושת הבעל דרבנן' א שאם לתוס"רע' ועי. ח"בסק

א שהקשה שהחילוק בין יורש ללוקח הוא אדעתא "בחזו' עי' ובעיקר דברי תוס
 . מ אם יש לו שם לוקח או שם יורש" ומאי נפ,דמאי נחית
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 ב"ה ע"דף ל
לאחר 'י "פרש, א לידיהומאימת אכיל פירי רבה אמר מכי מטיא אדרכת

שטר  דאמרינן בפרק קמא  דבית דין כותבין אדרכתא, תשעים יום שנפסק הדין
והיינו ', ומוסרין לו השטר, שבכל מקום שימצאם משלו יקחם, פסק דין אנכסי לוה

והקדים רבא ' רבא ה" ד'תוסוכן מבואר ב, שאדרכתא זו היא לפני האכרזתא
  .'אכרזתא משום דאדרכתא קודם ל,לאביי ורבה

דאלו באדרכתא קמייתא לא זכי בפירי , פירוש אדרכתא דחליטה ' כתבא"הריטבו
ל "י ז"ופרש,  וליכא לא שומא ולא שום זכייה,דהא לא ידע מהי ניהו קרקע דגבי

ה "ז ד"לעיל דף ט' וכן משמע מתוס, ד"ז כתב בפסקי הרי"וכעי', בזה אינו נכון
  .בקרקעמכי מטא אדרכתא לידיה זוכה ממש דבשטרי 

ש "ויש להבין מה שייך אדרכתא דחליטה והרי אדרכתא הוא לשון רדיפה כמ
ל מכי מטא חלטאתא לידיה " ואם הכונה לשטר חליטה הול,ז"י לעיל דף ט"רש

, שטר שכתבו בית דין למוציא שטר על חבירו וחייבוהו לשלם ולא שילם'שהוא 
', ל פי בית דין באה לוונתנו לו שטר שע, וירדו לנכסיו ושמו לבעל חוב אחד מהם

בתר דטריף לה קרעינן ליה 'ט "ב דף קס"ה בב"יד רמ' ועי, י שם"ש רש"כמ
',  בגוה וליכול פירי דידהולידרוךלטרפיה וכתבינן ליה אדרכתא עלויה דליחות 

  .]מלשון דריכה ולא מלשון חיפוששאדרכתא זו היא כלומר [
דיין אינו יודע באיזה י איך יאכל פירות כשע"א על פירש"ומה שהקשה הריטב

א שכתב שאחר שיזכה בקרקע יאכל "בחדושים המיוחסים לריטב' עי, קרקע יזכה

ע "ויל[, ו כל הפירות שהוציאה הקרקע משעה שבאה האדרכתא לידתלמפרע א
  ].אם גם קנה אותה אדם אחר יהיו הפירות של המלוה

  
  ישבע השוכר שמתה,השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר ומתה כדרכה

 ,א שאין השואל פוטרו משבועה" כתב הריטב,כדרכה והשואל ישלם לשוכר
' עי, פוטרעד המסייע ולדעת הסוברים ש. משום שאין עד המסייע פוטר משבועה

 .כגון שהיה קרובו ולכן אינו יכול להעיד' מ בשם גליון תוס"שיט
 אם ן דהוי כאיני יודע" דעת הרמב,ובמקום שאין השוכר יודע אם מתה או נגנבה

 אם פרעתיך כאיני יודעל דהוי "ד ס" והראב, ונשבע שאינו יודע ופטור,הלויתני
 .וחייב לשלם

 
 ישבע השוכר שמתה ,ומתה כדרכההשוכר פרה מחברו והשאילה לאחר 

 והרי , יש להבין מדין מה חייב השואל לשוכר,והשואל ישלם לשוכרכדרכה 
ש לומר דהוי "מילא גם לומ [,מתההיא אינה שלו וגם אינו מפסיד כלום ממה ש

 ]. כדבר הגורם ממון לגביו
 לכאורה, פ שהשואל התחייב להשיב את הבהמה או לשלם את דמיה"ואע

כך יבואו , התשלומין באים במקום ההשבה וכמו שהשבה חוזרת לבעלים
  .]שיאמר לו פרתי גבך' ש תוס"וכעין מ [,התשלומין לידי הבעלים

 אלא חיוב ,את הבהמה או את דמיהואם נאמר שחיוב השואל אינו להשיב 
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התחייבות של וכעין  [ע ואותו יכול להתחייב גם למי שאינו הבעלים"תשלומין בפנ
כ לא מובן נידון "א, ] שיכולה להעשות גם כלפי מי שאינו הבעליםחברת ביטוח

אלא משמע שלעולם התחייבות ,  והרי אינו צריך כלל לקנותה,במאי קני' הגמ
 ובזה השאלה איך ,ה או דמיה וזה יכול להיות רק לבעליםהשואל היא השבת הפר

 .נעשה לבעלים ובמאי קני לה
איזה קנין יש , יש להבין מה הכונה קונה בשבועה וכן למסקנא שקונה במיתה עוד

כ איך יוכל "עוד יש להבין אם קונה בשבועה או במיתה א. בשבועה או במיתה
 .  היתה שלועדיין לאלתבוע את השואל והרי כאשר השואל התחייב לו 

 ש קני לה במיתה אין הכונה שהמיתה קונה לו אלא קונה"שמא "ריטב' ועי
ל שכמו שקונה את הבהמה לענין "והביאור בזה א,  שעשה מתחילהבמשיכה

השתמשות כך הוא נחשב כבעלים עליה לענין להשאילה ולקבל עליה התחיבויות 
הוא אלא שבמיתה , המשכירמהשואל עד כמה שאין הדברים פוגעים בזכותו של 

ולכאורה היה מקום  ,יכול לתבוע את השואלממילא נפטר מחיובו כלפי הבעלים ו
 הכוונה שלעולם המשיכה ,מימר שקונה אותה בשבועהלה למאי דבעי "שהלומר 

 לעש "כ הרש"וכ [,נפטר מחיוביו כלפי המשכירהוא א שבשבועה להיא הקונה א
 קונה אינו קונה אלא משעה יהם בשבועה הא שא"אמנם מבואר בריטב, ]פי דרכו
 .ויש להבין מהו קנין השבועה, שנשבע

וכן לרבנן אם היה יכול לומר לו , ובעיקר מה שהשואל חייב לבעלים לרבי יוסי
ז סיבה "גם אם אינו חייב לשוכר עדיין אי, יש להבין, דל אנת ודל שבועתך

 אם היה אפילוכ "וא, לוס לא שאל ממנו ולא התחייב "שיתחייב לבעלים שהרי סו
אבל ,  וכיון שפטרו לא קנה ולא יוכל לתבוע מהשואל,קונה רק בשבועההשוכר 

  .מהשואלבמה הבעלים יוכל לתבוע 
ל שכל זמן שלא נפטר השוכר מהבעלים הרי הוא בחזקת חיוב וכיון "והיה א

שהוא חייב לבעלים והשואל חייב לו הרי הוא גובה מהשואל מדין שיעבודא 
 או ,האם כששכר התחייב לשלם אלא שהשבועה פוטרתו' ונידון הגמ ,נ"דר

כ "וכדי לחייבו צריך הבעלים להוכיח שפשע שאלשהתחייב לשלם רק אם יפשע 
 .ב"דעתו של בעהאת להפיס אינו אלא חיוב שבועה ו, נפטר בטענה גרידא

 והרי השוכר רוצה ,איך יוכל לומר לו דל אנת ושבועתךכ לא מובן "אמנם א
 וכמו שלא יכול לומר לו דל אנת ושבועתך ואגבה מנכסיך או ,ע וליפטרלישב

 , וביותר שהרי כשאמר לו דל אנת ושבועתך הרי מחל לו על חיובו,מהלוה שלך
  .ומה לי נשבע או ויתר לו על השבועה

מה שהבעלים יכול לתבוע מהשואל הוא משום ש' א בשם תוס"וכתב הריטב
ש "א והרא" והרשב,תי התחייבת באונסיהיכול לומר לו כיון שהשתמשת בפרש

השאיל בשליחות הבעלים ולכן יכול השוכר  נחשב כמו שיוסי' כתבו שלר
 יכול לתבוע השוכר אבל לרבנן נחשב כשואל של השוכר ולכן ,הבעלים לתובעו

  . את השואל
 שאמנם אין הבעלים יכול ש"ח שמינה ש"מ בין שני הטעמים האלו בש"ונפ

ח כנעשה " אבל אפשר להחשיב את המינוי של השלטעון שהשתמש בפרתו
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את שכר ח משלם "כ כיון שהש"אלא שאינו מובן כ[בשליחותו של הבעלים 
לקמן דף ' בתוס' ועי]  א" של גואיך יזכה הבעלים באחריות הנוספתהשומר שכר 

 .גבי ההוא תורא דיתמי' ב שכתבו שזה ספק הגמ"מ
זה והוא  [,ב שומר של השוכרהשואל נחשלדעת רבנן שמה שא "מהריטבומשמע 

דהיינו שאמנם קונה  [, הוא רק למסקנא שבמיתה קני לה,]פוטרו בבעליו עמוש
וכמו  י המיתה אין לו כלום מהקנין הזה"ז שלא נפטר ע"אבל כ, משעת משיכה

משמע שהשתעבדות השואל ,  אבל אם היה קונה בשבועה,]שנגמר קנינו במיתה
ואם לא , בעלים בשבועה יתחייב לשוכרתלויה ועומדת שאם יפטר השוכר מה

את  ויש לבאר ,יהיה חיובו לבעלים, בין אם לא יוכל או שיפטרנו הבעלים ישבע
 .הגדר בזה

ד אין השואל "שלמ' יכול להשאילו לאחר מבואר בגמהשוכר ובעיקר מה ש
א שלהלכה "וכתב הריטב [,רשאי להשאיל מיירי שנתן לו רשות שישאיל לדעתו

עבר אם רק לכתחילה אבל כיון שמה שאינו רשאי להשאיל הוא צ להגיע לזה "ל
 היינו שנתן לו בעלות לכאורה ו,] כיון שמסרה לבן דעת,והשאיל לא הוי פושע

 כך הוא בעלים , וכמו שהוא בעלים על הפרה לענין השתמשות לזמן,להשאיל
 .  וממילא יכול להשאיל ולקבל התחיבות תשלומין מהשואל,לענין להשאיל

ב גבי ההוא בקרא שגובה הספסירא מהרועה שהוא "י לקמן דף מ"ברשוהנה 
מה לו , ותמיה אני מנין לרמי בר חמא דין זה שומר של היתומים כתב
ונראה לי דממתניתין דהשוכר , לא שומר שלו הוא, לספסירא עם הרועה

יוסי יחזיר פרה '  דקאמר ר,הפרה לחבירו והשאילה לאחר ומתה כדרכה
אלמא אף על פי שאין הבעלים בעלי , יוסי' א הלכה כרואוקימנ, לבעלים

שהרי , והשוכר שהוא לו בעל דברים אינו חסר כלום, דברים של שואל
הואיל ויש לו דין על השואל לגבות יעמדו , אפילו הכי, פטור באונסין

הכי נמי הואיל ויש ליתומים , הבעלים הראשונים במקומן וגובין מן השואל
 יעמדו בעלים במקום היתומים , שומר שכר שלהםלגבות מן הרועה שהוא

י שאמנם עיקר חיובו של השואל הוא לשוכר "מבואר ברש, ]מהספסירא [וגובין
  . כלום לכן עומדים הבעלים במקומו והם אשר גוביםחסראבל כיון שאינו 

 דהיינו אם ,  שהשוכר נחשב בעל הבהמה רק עד כמה שנגרם לו הפסדש לבארוי
ל שנחשב " והביאור בזה א, ולא אם מתה כדרכה,שנגנבה או פשע בההשואל 

 אבל רק עד כמה שגורם לו ,כדבר הגורם לממון לשוכר ומכח זה נחשב כבעלים
בהם חייב  אבל לגבי אונסים שאינו , והיינו דברים שהיה מתחייב עליהם,ממון

 .אינו גורם לו לממון ולא נחשב בעלים ונשאר חיובו של השואל לבעלים הראשון
ח ולא רק בשואל "ש וש" הוא גם גבי שיוסי' י שדינא דר"רששמע ממ מ"ומ

ש שלא אמרו רבנן אלא בשוכר שיש לו "רשש ה"מולכאורה זה דלא כ ,ושוכר
י " רששהרי ,י שלא כדבריו"מרשאמנם לא מוכרח  ,ש"ח וש"קנין בפרה ולא בש

א נחלקו  ולח"ש וש"בשנ אולי גם רבנן יודו " ואה,יוסי' לדעת ראת דבריו אמר 
  .ו"י בדף ל"ש רש"ש עצמו על מ"ז כתב הרש"ואמנם כעי, אלא בשוכר ושואל
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א שאם אין "כתב הריטב, ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל ישלם לשוכר
שנשבע השוכר שאינו יודע ן "דעת הרמב, אם נאנסה וגם אין עדיםהשוכר יודע 

והלה אומר איני ל כאומר מנה לי בידך " דהו,אם מתה כדרכה או נגנבה ויפטר
ל סובר דאי ליכא עדים ואינו יכול "ד ז"אבל הראב, יודע אם הלויתני שהוא פטור

  .ל כאומר איני יודע אם פרעתיך שהוא חייב" דה,לישבע חייב לשלם
קני לה בשבועה או שבמיתה קני לה השוכר  תלוי בשאלה אם נידון זהולכאורה 

 שכל זמן שלא אמרינןועה קני לה בשבאם ד, ושבועה אינה אלא להפיס דעתו
דהיינו שהתחייב להשיב את  ,טרתוונשבע הוא בחזקת חיוב והשבועה היא הפ

וממילא מסתבר שאם מלשלם הבהמה או לשלם את דמיה אלא שאם נאנסה נפטר 
מלכתחילה אבל אם קונה במיתה פירושו ש, יודע דינו כאיני יודע אם פרעתיךאינו 

ואם יש ספק אם , שנגנבה או אבדהאם פשע בה או לא התחייב לשלם אלא 
 אלא שאם הוא יודע שנאנסה עליו , הוי כאיני יודע אם התחייבתי ופטורהנאנס

  .ב"לישבע כדי להפיס את דעתו של בעה
אם קונה בשבועה או '  ורבנן לדעת תוסייוס' ויש להבין הרי בזה גופא נחלקו ר

ל כאיני "ן דהו"מב כתב הרולמהיוסי שהלכה כמותו קונה בשבועה ' ולר, במיתה
ע אין " אלא לכ,יוסי' ז סברת ר"ן אי"ויתכן שלדעת הרמב, יודע אם הלויתני

בתשלומי השואל  ומה שהבעלים זוכה ,ב" של בעההשבועה אלא להפיס דעתו
יוסי לא ' דאלו אליבא דר'א "ש הריטב" כמאלא ,'כתוסאינו  משום דל שבועתך 

  .'י וכדמוכח בפרק השואל והשואל שומר דבעלים הוא לגמר,קני לה כלל

  
 

 בסוגיא דשוכר פרה והשאילה לאחר
 יש להבין מה סברת ,ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל ישלם לשוכר

 וגם אם יש לו בה קנין הרי לא ,חכמים שהשואל משלם לשוכר והרי אינה שלו
,  שהבעלים משלם כמה פרות לשוכרזירא' ש ר"וביותר במ. נגרם לו שום נזק

 . תי פרות על פרה אחת שמתהאיך משלם ש
ונימא ליה משכיר לשוכר דל  מכדי שוכר במאי קני להאי פרה בשבועה'ש "ובמ

יש להבין איזה קנין זה ', אנת ודל שבועתך ואנא משתעינא דינא בהדי שואל
נ אם מחל לו על "גם לא מובן איך יכול לומר לו דל שבועתך והרי ממ. השבועה

כ ישביעו ואיך יוכל "א, א מחל לו ועדיין תובעוז כמו שנשבע ואם ל"השבועה הר
 .י שבועה"לומר לו איני מאמינך אבל גם איני נותן לך להוכיח את טענתך ע

 ,דל שבועתך ואנא משתעינא דינא בהדי שואלשיאמר לו עוד יש להבין מה יועיל 
וכן לרבי יוסי שכך הדין ] א שם"ריטב' עי. [והרי השואל מעולם לא התחייב לו

ב "י מ"רש' עי. [והרי מעולם לא התחייב לו, ילה שהשואל משלם לבעליםמלכתח
  ].ה ומשלם"ב ד"ע
גם יש  ו, איזה קנין זה המיתה,כן יש להבין למאי דמסיק דקני לה משעת מיתהו

להבין מה יועיל שקונה אותה במיתה והרי בשעה שהתחייב לו השואל לא היתה 
 ד"למאי דס ועדיין יש להבין ,כה שקונה אותה במשיה לימא"א ד"ריטב' עי, שלו



                דברים                                      פרק  המפקיד                        הרהורי            
  

כג

 וגם ,איך נקנית לו בשבועה ,א שלא קנה למפרע"וכתב הריטב ,השבועה קונהש
 בשעת מה מועיל שנקנית לו משעת השבועה והרי צריך שיתחייב לו השואל

 . השאלה
למה , עוד יש להבין אם השוכר קונה את הפרה בשבועה או במיתה כלפי השואל

ש "וכמ  להקנאת המפקידלתובעו כפל ולמה הוצרכנו לעיללא יקנה גם כלפי הגנב 
 . ' וכו' הרי פרתי קנויה לךלכשתרצה ותשלמני'

 והרי קנה ,כפלזוכה הבעלים בלמה בנשבע ולא רצה לשלם יש להבין ויתרה מזה 
הוא רק בשוכר '  אם דינא דמתניאפילו ו,במיתהאו בשבועה את הפרה השומר 

ב שכך הדין גם " דף ממןא ולק"ק דף י"בב' וסכמו שמשמע מת ולא ,שיש לו קנין
הוא לענין כפל ' לעיל שדינא דמתני'  עדיין יקשה שהרי מבואר בגמ,ש"ח וש"בש

א לעיל ריש "י כאן ורע"פנ'  ועי,באמירת הריני משלםרק קונה גם בשוכר ש
 .פירקין

ד "ה שכתב בסו"כ' ש סי"חדושי הגרש' עי, י דרכם"והאריכו בזה האחרונים עפ
 וזהו עיקרי הפרטים בקצרה מה שנוגע ,'סוגיא סתומה בלי ביאור כלל כווה'

 וכל מה , כי בעניי לא מצאתי דרך פשוט בסוגיא הזאת,לסוגיא החמורה הזו
'  ועי,'שראיתי בספרי האחרונים לא נתיישבה דעתי ועוד הוסיפו לסכסך הענין

נתחוורה לי ז "ועפ'ד "שכתב בסו' ה' סימ שך "בספר יגיעת ערב שיעורי הגרא
ר "שיעורי הגרש' ועי', מהו הפשט שהוא קונה סוגיא שמעודי לא נתבארה אצלי

 .ג"ל' י סי"ט וקה"רס' סי

היא השכירות  ו,הוא רק בשוכר שיש לו קנין בבהמה' דינא דמתנידש "רש' ועי
ד "ולס[ אם תמות ורק ,כמו מכירה לעולם בתנאי שיחזירנה ככלות ימי השכירות

ל עליו קיום התנאי וממילא התברר למפרע שהיתה שלו אז לא מוט] וישבע
מ מתי נפטר מהתנאי של ההשבה האם " וזה המו,לעולם ויכול לתבוע את השואל

 .בשבועה או במיתה
ועדיין יש להבין איך אומר לו דל אנת ושבועתך והרי הוא רוצה לישבע ולאמת 

 . וממילא להפטר מקיום התנאי ולזכות בה למפרע,את טענתו
שיחזירנה  הבנה בגדר דין שכירות שהוא קנין לעולם בתנאי שאם היא בחייםגם ה

 ומהיכי תיתי , הרי דברו מתחילה שמשכירה לו לזמןלכאורה ש,כ"אינו ברור כ
 .להעמיס בדבריהם כונה אחרת

אמנם השכירות היא רק ש] ש"כעין דרכו של הרש[ בביאור הענין ויתכן לומר
כאילו שניהם נחשב  ו, בעלים על הפרההשוכר נחשבלזמן אבל באותו הזמן 

שזה נחשב קנין [לזה קנין הגוף לעולם ולזה קנין הגוף לזמן , שותפין בפרה
והרי הדין שאם אחד מהשותפין השאיל נחשב כמו ששניהם השאילו , ]פירות
 וכאשר יחזיר פרה , והשואל חייב לשניהם לזה גוף ולזה פירות,לעיל' ש תוס"וכמ

 .זור הגוף לבעלים והפירות למאה יום לשוכרבמקום הפרה ששאל יח
 שהמשכיר שהוא הבעלים על הגוף הוא ,בי יוסיובזה אפשר לבאר את סברת ר

נ יהיה לשוכר בה זכות עד " ואה,פרהה והשואל מחזיר לו את ,התובע העיקרי
 ,ש הראשונים שנחשב כמו שהשוכר השאיל בשליחותו" וזה מ,תום ימי שכירותו
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וגם אם לא  [,חד משאיל נחשב שעשה בשליחות שניהםכדין שותפין שאם א
ש "נחשב שהשכיר בשליחותו כיון שהשתמש בפרתו חייב לשלם דמיה וכמ

 , וכן לענין דין בעליו עמו תלוי במשכיר שהוא הבעלים על קנין הגוף,]א"הריטב
 .וכמו בעל שישאיל פרת מלוג שהאשה היא הבעלים לענין דין בעליו עמו

 וכיון שחייב להשיב נחשב ,שאמנם השוכר קנה רק לזמןבאר יש לובסברת רבנן 
 או כשמתה בפשיעתו  אבל זה רק אם הפרה עודנה חיה,שיש לו רק קנין פירות
והנבילה  [אינו חייב כלל להשיבבאונס מתה ש אבל פרה ,שאז חייב את דמיה

 נמצא ,] והפחת עליונשארת לבעלים והוא זה שצריך לטפל בה כשאר כל ניזק
 אלא שהוא ,  לעולם ולכן השואל משלם לו השוכר התברר שהיתה שלכשמתה

חייב להעמיד פשע בה ואם היא חיה או ש שהרי , באונסצריך לברר שאמנם מתה
לענין אחר ימי  [,המשכיר הוא הבעלים עליהנמצא ש ,פרה אחרת במקומה

ז שלא נשבע טוען " וכ, ובירור זה נעשה בשבועה,]השכירות וממילא הגוף שלו
 אלא שאם לא , או שפשע בה חיההיא עדייןב שאינו מאמין לשוכר ולדעתו "עהב

 יש זכות לשוכר לישבע כדי להוכיח את , לשלםהיה משאילה לאחר והיה תובעו
ממילא אינו משביעו יכול לומר שאינו תובעו כלל ו אבל עכשיו שהשאילה ,טענתו

 ,אל מדין בעליםותובע את השו בה פשעואו שויכול לטעון שלדעתו הפרה חיה 
 והשואל אינו ,אינו מחויב להאמין גם לו,  באונס שמתהאומרפ שגם השואל "ואע

  כיון שחייב גם כשמתה,ז טענה כלל לגביו"שהרי איבאונס יכול לישבע שמתה 
באונס ז שלא התברר שמתה " שכ, וממילא השואל משלם דמים למשכיר,באונס

 .הוא הבעלים על הגוף והוא התובע העיקרי
 והיינו שנאמן השוכר ,השוכר קונה את הבהמה במיתהלדעת רבנן ש' ת הגמידחיו

ב אינו " אלא שאם בעה,ובזה נפטר גם כשלא השאילהבאונס לטעון שמתה 
 ,יש לו רשות להשביעו כדי להפיס דעתו אבל לא כדי לברר את הענין, מאמין לו

 שנפטר  אלא,והיינו שלא נאמר שהוא בחזקת חיוב והשבועה היא שפוטרתו
 ואם מוותר לו על ,ב כדי להפיס דעתו"אלא שחייב שבועה לבעהגרידא בטענה 

המשכיר על  וממילא פקע קנין הגוף של , באונסהשבועה מתקבלת טענתו שמתה
 והרי אם ,שהרי התברר שקנה אותה לעולם , למפרע השוכרהפרה ונעשית של

 והרי התברר ,ההיה משכירה לו עד שתמות ודאי שהיה נחשב בעלים גמור עלי
י "א שקונה במשיכה בתנאי שיפטר ע"זה כוונת הריטביתכן שו[, כעת שכך היה

  .]קונה בשבועההיה נ כך הדין גם אם " אלא שלפי מש,המיתה
 שאז התברר שאינה עתידה לחזור לבעליה וממילא ,וכל זה במקום שהפרה מתה

 אם נגנבה כיון  אבל, ולכן חייב השואל לשלם לו,התברר שהיתה קנויה לו לעולם
 ואין השוכר יכול לתבוע את דמיה , בחיים לא פקעה בעלות המשכירשעדיין היא

 שהרי גופה שלו והיא קנויה לו לגבי , שהרי הגנב חייב את דמיה לבעלים,מהגנב
 ולכן במקום ,וכיון שלא מתה הרי היא עדיין ברשותו ,הזמן של אחרי השכירות

 ש "ח וש"דבש [,שוכרהפילה גם פ שנשבע לא קנה אותה לכ"שנגנבה אע
א מריש " וניחא קושית הרע,] שהרי אינה קנויה להם כללש כל זה"ה ל"בלא

או מתה ברשותו כבר חל חיוב לבעלים וגם אחר שהגנב טבח אותה [, פירקין



                דברים                                      פרק  המפקיד                        הרהורי            
  

כה

 .]בשעת הגניבה
 ולעולם , שסובר שגם כשמתה לא נחשב שקנה אותהיש לבאררבי יוסי בדעת ו

נחשב  וממילא כיון ש, פרתי גבךשאומר לוויתכן משום  [,היא ברשות הבעלים
 שהרי לפי מה שנתבאר כל קנינו הוא ,כמו שהיא קיימת נמצא שמעולם לא קנאה

 וישלם , וכיון ששילם השואל דמיה הרי היא כמו שלא מתה,רק לאחר מיתה
 וכך כנראה שנוקטים ,]למשכיר ולכן גם המשכיר הוא הנחשב בעליו עמו

מ למקום "ונפ [,'סובר שקונה רק בשבועה וכן נוקטים תוסאו ש, הראשונים
 ].שראה בעצמו שמתה

שנתן ח "ז כל הדין של רבנן שייך רק בשוכר שהשאיל אבל לא בש" לפילכאורהו
ב "י בדף מ" וקשה שהרי רש,ח שום קנין בפרה" ששם פשוט שאין לש,ש"לש
 ,פי רבי יוסיש ל"ח שהבעלים תובע מהש"א כתבו גם לגבי ש"ק י"שם ובב' ותוס

אמנם אינו . [ ויש להבין במה קנה,משמע שלרבנן אינו כך ודינו כשוכר שהשאיל
ס " הוא מכיון שסו,ש רבי יוסי"י מ"עפ' י שביאור הגמ"ש רש"מוכרח ויתכן שמ

 אבל באמת גם רבנן רק ברבי יוסי מבואר בפירוש שיש לבעלים זכות תביעה
 ].ו"דף לי לקמן "ש על דברי רש"כ הרש" וכמודים בזה

והנה בעיקר חיובי תשלומין בשומרים יש להסתפק אם הוא חיוב השבה כמו בלוה 
ולכאורה ממה  [ או שהוא כעין קבלת אחריות וכמו חברת ביטוח,ומזיק וגזלן

שנמנים ארבעה שומרים באבות נזיקין משמע כצד הראשון אבל אינו מוכרח 
 .]שיתכן דקאי אפשיעה

 אבל לצד השני אינו ,בעלים יכול למנות שומרהל שרק "מ שלצד הראשון א"ונפ
, מ"ועוד נפ. צריך כלל להיות בעלים על הפרה כדי שיוכל למנות עליה שומר

וכסברת מר בר רב [ש שיתחייב יותר מפרה אחת " ללכאורהשלצד הראשון 
 אבל לצד השני יכול לקבל גם עשרה פרות וכמו שיכול לבטח את פרתו ,]אשי

שלצד הראשון צריך לקנות את , מ"ועוד נפ, ]ז"סברת רוכ[בעשר חברות ביטוח 
 .הפרה בשבועה או במיתה אבל לצד השני אין בזה כלל ענין

א שחייב פרה אחת "במאי קני לה הוא רק למר בר ר' מ בגמ"ל שכל המו"כ א"וא
 אבל לרבי זירא , וזה כצד הראשון ולזה צריך קנין וזה שייך רק בשוכר,בלבד

 וכיון ,ח ולא צריך לזה קנין"שזה כעין ביטוח ושייך גם בשכ "שחייב כמה פרות ע
בי ח אמרו דקאי לר"לקמן שדיברו בש' י ותוס"שתלוי במחלוקת ניחא מה שרש

ז יתכן שחולקים " ולדעת ר,ח"י בש"שהרי לרבנן אינו מוסכם שמודים לר, יוסי
לא  וכיון שהשואל התחייב לו ממי, וסוברים שאין צריך כלל קנין,עליו גם בזה
ח משלם לבעלים כיון שאין השמירה " אבל לרבי יוסי ברור שגם בש,הוא התובע

 וזה ודאי , ולזה צריך שיחשב בעלים,קבלת אחריות גרידא אלא תשלום ההפסד
 . ח"שאין בש

***  
  

א " מר בר,'ומי אית לפרה בעינא כו' מכדי חדא פרה היא עיילה ואפקה כו
 ורב אחא בחד  רב אשימר ברי "לרש ,אמר אין לו עליו אלא שתי פרות
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כו

 ופרה ,שאינו חייב לו אלא פרה אחת על כל השכירויות שהשכירו שיטתא קיימי
 .אחת על כל הפעמים ששאל ממנו

האחד ששייכים כמה חיובים , והיינו ששלשה דברים התחדשו בדברי רבי זירא
 , והשני שיכול אדם אחד להתחייב כמה חיובים על פרה אחת,על פרה אחת

  .י שגם הבעלים עצמו יכול להתחייב לשוכר כמה פעמיםוהשליש
י המחלוקת רק בדין השני אבל הדין הראשון והשלישי " לדעת רשלכאורהו

מוסכמים ואם היו חמשה אנשים כגון ראובן השכיר לשמעון שמעון השאיל ללוי 
ישלם יששכר ליהודה ולוי , לוי השכיר ליהודה יהודה השאיל ליששכר ומתה

וכן אם ראובן השכיר לשמעון וחזר שמעון והשאיל לו , שלמהלשמעון פרה 
 כשאת אותה פרה השאיל כמה ורק , השוכרלשמעוןהבעלים ומתה ישלם ראובן 

גליון '  ועי,פעמים לאדם אחד בין לבעלים ובין לאחר לא ישלם אלא פרה אחת
 .ם שיף"ח ומהר"מ ותו"ושיטה בשיט' תוס

 
 ,יום השוכר פטור מכל דבר' יה קאבל הכא אי שיילה אגרה "דסוף ' תוס

 אם ישאיל לבעלים בבעליו עמו לכאורה ו,מ בשכירותו"משמע משום שאין נפ
ם "מהר'  ועי, יצטרך השוכר לשלם לבעלים על פשיעת הבעלים,ויפשע הבעלים
נתו בשאלה לבטל את השכירות ממילא אינו חייב ושכיון שכו' שיף שכונת תוס

 .ג"בכה
 

 א" עו"דף ל
 ,ת ושואל באשם כגון שמתה כדרכה ואמרי מתה מחמת מלאכהשוכר בחטא

א למי נחשב "הקשה רעו, פירת ממון כיון שנפטר בטענה זוכשלגבי השואל הוי 
ולדעת [, הרי השוכר קנה את הבהמה במיתה, אם לבעלים, השואל שכפר בממון

גם הוא נשבע ואם לשוכר הרי ].  לרבי יוסי קנה שהרי נשבעאפילוכאן ' תוס
ד שלו שמתה מחמת מלאכה "הודאת בעכאן יש כ "ה ואאכ מחמת מלשמתה

 .ופטור השואל מלשלם לו
ונשבע שמתה ] אליבא דרבי יוסי מדין דל אנת[ותירץ שתבע קודם את השואל 

 ושוב חזר ,י שבועתו" שהרי נפטר מממון עבן שבועה ונתחייב בקרמת מלאכהמח
ס כאשר נשבע השוכר "ואמנם הקשה שס ,מנת ליותבע את השוכר מדין את מהי

 .התברר שקנאו למפרע ושבועת השואל היתה כפירת דברים
בא  אלא ,ש כתב שאין הכונה שהיה מעשה אחד ששניהם נשבעו"הרא' ותוס

 .ם שיף"מהר' ועי. אם היו שני מעשים נפרדים ונשבעו שניהם כך דינםלומר ש
 

  בענין שומר שמסר לשומר
 אמר אביי ,רבי יוחנן אמר חייבאתמר שומר שמסר לשומר רב אמר פטור ו

לטעמיה דרב לא מבעיא שומר חנם שמסר לשומר שכר דעלויי עלייה 
לשמירתו אלא אפילו שומר שכר שמסר לשומר חנם דגרועי גרעה 

שלשה שיטות ונאמרו בזה  ,לשמירתו פטור מאי טעמא דהא מסרה לבן דעת
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ח "ש בהם וההיה חייבא ש"מ שפטור גם מגו"א כתב בשם י"הריטב, בראשונים
 וכן ,ז פטור"פ שנמצא שגרעיה לשמירתו מבחינת התשלומין בכ" ואע,פטור בהם

  .פ"ר' בתוסמובא 
ח במקומו " ומה שמניח ש,ל שלעולם הוא לא הסתלק מהשמירה"והביאור בזה א

ז נגנב " ואם בכ,דלא גרע אדם מכלב שמירה או ממנעול, בזה גופא הוא שומר
לדעת חלק [ש שפטור בגניבה אם שמר " כמו כל ש,הוא פטור דהוי אונס

אמנם . ז נשאר עליו דין שומר ויקבל שכרו משלם מהבעלים"ולפי. ]מהראשונים
שבזה שמסרה לשומר אחר נחשב [ש בביאור דבריהם "ח מ"חידושי הגר' עי

 .]שהסתלק לגמרי מקבלת השמירה שלו
ה שמסר דלא הוי פשיעה במכיון אונסין מן שאמנם פטור "רמבשיטה שניה היא ב

 .א" אבל עדיין חייב בגו, וכן פטור אם השני פשע,ח"לש
ל משום שלגבי זה אין פשיעה מצדו " היה אלכאורה ,ומה שפטור בפשיעת השני

פ שאינו " ואע,שהרי הניח שומר במקומו ולא גרע שומר בר דעת מכלב שמירה
מר  ואמנם הוא יוכל לתבוע את השני שהוא שו,א אבל פשיעה אין בזה"שומר מגו

 אבל הוא עצמו אינו חייב כלל שהרי ,]י ורבנן"ותליא בפלוגתא דר[שלו ופשע 
 ,כאילו נתנו בתיבה מסוגרתשנחשב א "ז סק"בנתיבות ע' ועי[, לא פשע
 ]. נ" כמשונתוכוכמדומה 

אלא שהראשון פטור כיון שיכול לומר לבעלים , ן משמע לא כך"אמנם מהרמב
ש "ואם היה ש, שומר של הבעליםשהעמיד לו שומר במקומו והשני נחשב כ

ש הרי יכול הראשון להסתלק לגמרי ויבוא השני במקומו ועכשיו "שמסר לש
ח נחשב כמו שיש שני שומרין ואם השני פשע יוכל הראשון "ש מינה ש"שש

  .א יוכל לתבוע רק את הראשון"בגו ו,לדחותו אצל השני כדין שומר שלו שפשע
ל משום "א, לחבירו היא גופא כשמירהן לומר שמסירתו "ומה שלא ניחא לרמב
ש שהוא חייב לשבת ולשמור בעצמו ולא יועיל לו לסוגרו "שזה לא יועיל לש

 .ב"ן לקמן דף מ" וכמו שמבואר ברמב,בתיבה ולא לטומנו מאה אמות באדמה
לא פ שדי לו לישבע ש"אע[ן שאם השני נשבע שמתה כדרכה "ומבואר ברמב

שבע שלא פשע בה יוכל לתבוע את הראשון אבל אם רק נ, נפטר הראשון, ]פשע
והיינו ששבועת השני שמתה כדרכה פוטרת .  ולא נגנבהשישבע שמתה כדרכה

, פ שהשני לא היה חייב אלא בשבועה שלא פשע בה"א אע"את הראשון מגו
ש שכיון שהשני אינו חייב בשבועה שמתה "א שכתב בדעת הרא"רע'  עיאמנם

ב בדעת "ק י"א ס"ח ברצ"כ קצוה" וכ,וןכדרכה אין שבועתו פוטרת את הראש
 .ם"הרמב

לא לדעת רב פ ש"ת ששומר שמסר לשומר אע"דעת רשיטה שלישית בענין היא ו
ל " והביאור בזה א,אבל חייב בפשיעת השני,  פשיעה ואינו חייב באונסיןתנחשב

אלא השומר השני נחשב , משום שבמה שמסר לשומר לא הסתלק מחיובו
ל שיכול למנות שומר רק "או א. תו ופשיעתו כפשיעתוכשלוחו ושמירתו כשמיר

ה "כ' סיש "בחדושי הגרש' ועי. אם יקבל עליו אחריות לשלם אם הלה יפשע
 .ב"ז סק"ל' סיי "וקה
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משמע  ',רב אמר פטור מכל מה שהיה נפטר אם שמרה הוא עצמו'י "רשש "ממו
ש "שח שמסר ל"ע אם כוונתו שלכן ש" ויל,שבמה שהיה חייב נשאר בחיובו

ש שמסר "או שלכן ש, א ואונסין פטור"חייב הראשון ורק מגו, ופשע בה השני
על פשיעת הראשון לעולם פטור כיון א אבל "ח פטור באונסין וחייב בגו"לש

  .שהשני חייב בה
 בכל אותן דינים ,שומר שמסר לשומר פטור הראשון'א כתב "ק דף י"י בב"ורש

פשיעה היא זו שמסרה '  ולא אמרי,שהיה פטור אם היתה אצלו פטור נמי השתא
ולא מבעיא שומר חנם שמסר לשומר שכר ונגנבה או שאבדה דפטור , לאיש אחר

משמע שאם פשע השני ', שומר חנם כי היכי דמיפטר אילו הואי גביה דלא פשע
  . אבל אינו מוכרח שיתכן שפשיטא שפטור כיון שהשני חייב,חייב

*** 
 

מר שכר שמסר לשומר חנם דגרועי ולטעמיה דרבי יוחנן לא מיבעיא שו
 אלא אפילו שומר חנם שמסר לשומר שכר דעלויי עלייה ,גרעה לשמירתו
' לדעת תוס , דאמר ליה אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר,לשמירתו חייב

נחשב כמו שהתנה אתו שאם ימסרנה לאחר יחשב כמו שפשע בה ויתחייב בכל 
, ז סתם תנאי בעלמא" שאילכאורה  והביאור בזה, שבאו מחמת זהשיתכןאונסין 
אלא שמסתבר שיש אנשים , ת נאמר שכוונתו היתה לתנאי שלא אמרו כלל"דמה

ואם נתן לזה גילה דעתו שסומך עליו ולא על , שסומכים עליהם יותר מאחרים

ולכן אם מסר לאחר נחשב שפשע בה , אחרים שחושש שמא לא ישמרו היטב
  .ת זהויתחייב בכל אונסין שיתכן שבאו מחמ

מסר הבעלים  משום שבזה שלכאורהח "ש שמסר לש"ש לא מיבעיא בש"ומ
ח "מסרו לשהשומר אם לכן ש גילה דעתו שאינו סומך על שומרי חינם ו"לש

 אמנם יש לדון דילמא ,נחשב לגביו כפשיעה במה שגירע את שמירתופשיטא ש
א או כי "ש לא כי אינו סומך על שומרי חנם אלא כי רצה שיתחייבו בגו"מסר לש

א אבל זה אינו תחילתו " ואמנם גירע בשמירתו מגו,לא מצא מי שישמור לו בחינם
  .ח באונסין"שא' א שדעת תוס"בפשיעה אלא תחילתו בגו

ח ולכן "ש ישמור יותר מש"אלא נראה שגם לענין פשיעה מסתבר יותר שש
וגם . ח כפשיעה"מסתבר שלרוב האנשים יש קפידא בזה ויחשיבו את מסירתו לש

 אם יקבלו אפילולומר שאינו סומך על אחרים המפקיד ש יכול "ח שמסר לש"ש
 וכמו כשאמר לו להוליכה בבקעה והוליכה בהר נחשב ,שכר ונחשב לגביו שפשע

כך בעצם מה שמסרה לו גילה דעתו , ח"כפשיעה מחמת גילוי דעתו וכדלקמן דף ע
 .פ"ר' ר סי"בשיעורי הגרש' ועי. שאינו סומך על אחרים

 
ל אין "ש דעלויי עליה לשמירתו חייב דא"ח שמסר לש" שאפילו אלא

שאין הטעם משום שנחשב ששינה ' כתבו תוס ,רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר
תו שאם ה א אלא נחשב כמו שהתנ,]כדין גזלן[ב וחייב בכל האונסין "מדעת בעה

 וממילא יתחייב בכל אונסין שיתכן שבאו מחמת ,ימסרנה לאחר יחשב כפשיעה
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 ואם מתה בבית השני שיתכן שהבלא דההוא בית ,סירה זו כדין תחילתו בפשיעהמ
 . לדעת אביי כמו גבי הבלא דאגמא,ע"קטלה יתחייב לכ

שיתכן שיש לכאן הניחו שם לא היה נגנב ששלולי והחילוק בין צריפא דאורבני 
 מבואר בסוף דבריהם , וכן באגם שיתכן שההבל שבו המית,בבית השני יותר הבל

 אבל ,התם בצריפא דאורבני לא היה האונס ראוי להיות נארע עד שבאו גנביםד'
 ,הכא אגלאי מילתא שאותו הבל ואותו מקום היה מסוכן יותר להמית בהמה זו

 . 'דמיד שבאת שם התחיל החולי
פשע בה ויצאת לאגם גבי , ש מבואר שהם שני סיבות נפרדות"הרא' אמנם בתוס

 כיון שגם לגבי הבל יש בזה תו בפשיעה פטורד תחיל"גם למחייב לדעת אביי 
 ולגבי שומר שמסר , שהרי מצוי שיש יותר הבל באגםקצת פשיעה מלכתחילה

משום שנחשב כאילו התנה שכל ד תחילתו בפשיעה חייב "רק למלשומר חייב 
והרי כיון שמת יתכן משום שיש , אונס שיתכן שיארע מחמת המסירה יתחייב בו

ש לקמן אבל בתחילת הסוגיא כתב "הרא' ה בתוס"כ[ ,יותר הבל בבית השני
ד פטור הכא חייב דנעשה כאומר לו אם תמסור פקדוני ביד "דאפילו למ' 'כתוס

 ' וכואחר תתחייב בכל אונס שאוכל לתלות ולומר שלא היה בא לו אם היה בידך
הבלה דההוא ביתא ' הבלה דאגמא קטלא הכי נמי הוה אמרי' כי היכי דאמרי

  .]' היה בא אונס זה אם היה בביתךולא, קטליה
 
ו אליבא דאביי משום דשינה "אין לפרש דטעמא דחייב לרי אין ה"ד' תוס

כ מאי פריך אביי לרבא " דא,'מדעת המפקיד ולכך יתחייב בכל האונסין כו
דאין רצוני דאביי לטעמא ד ,ש לו רבא"שבאמת זה מ ן כתב" אמנם הרמב,לקמן

לא  ו, וממילא איכא לאותובי לההיא,כגזלןשומר הנחשב שיהיה פקדוני ביד אחר 
 כיון שגזלן חייב גם ,מה לי התם לאך המות מה לי הכאמד יכל רבי אמי להשיבו

א " והקשה רע, ולכן הוצרך להשיבו דמיירי בנתן לו רשות,לאך המותבמיתה דמ
העיקר חסר מהספר שהרי אביי ודאי סבר שאינו אלא כ "שא] 'במערכה אות ח[

ל לרבא להשיבו דטעמא דאין רצוני אינו יכול להחשיבו כפושע אלא "פושע והו
   .ה"ש אות ל" ועי,כגזלן

ת שיאמר " ומה,ולכאורה ביותר קשה שהרי רבא סובר שאינו לא פושע ולא גזלן
ל "רבא לא סש ויש לבאר שכיון, שאם זה סיבה לחייב אינו אלא מטעם גזלן

ה תגם אם היתו בפשיעה תחילש כלל לחייבו מצד "ממילא ל לטעמא דהבלא
  .חייב מטעם גזלןאם זה טעם החיוב שכ ש" וע,ת כפשיעהנחשבמסירה לאחר 

ן " כתב הרמב,]אם אין רצוני הוא קפידא גמורה[ומה שנחשב כגזלן לדעת רבא 
ד שאינו גזלן " וגם למ,ד שנחשב כגזלן"ב שיש מ"משום ששינה מדעתו של בעה

ז "שאיאלא שרבא עצמו סובר [, לאחרהיינו דוקא כשעדיין בביתו ולא כשמסרו 
 ].קפידא גמורה ואינו פושע ולא גזלן

 
דהתם בצריפא דאורבני לא היה האונס ראוי להיות נארע עד  אין ה"ד' תוס

הכא איגלאי מילתא דאותו בית ואותו מקום היה מסוכן  אבל ,שבאו גנבים
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מ "פ יש להבין מאי נ, דמיד שבאת שם התחיל החולי,יותר להמית בהמה זו
ס הוא "סו, כ"אם איגלאי מילתא שהיה הסכנה בשעת הפשיעה או שהתחדשה אח

כ גנבים או לא ידע שיש "ומה לי לא ידע שיבואו אח, לא ידע והיה אנוס מצד זה
 . והרי בשניהם נחשב אנוס והיה פטור לולי הפשיעה,כעת הבל שיכול להרוג

 ,פשיעתובגלל נגרמו יתכן ש שלעולם כיון שפשע חייב בכל האונסין שיש לבארו
אבל כשבאו גנבים יכול לטעון שמזלו של המפקיד גרם שהרי לא היה עומד לזה 

 . וגם אם היה טומנם בקרקע היו באים לקרקע,כ"שיבואו לשם ובאו אח
כשיטת ו[שומר כמעשה מזיק הפשיעת את שהנה אם נדון , יש לבארעוד 
, יש שני מיני אונס, נסובא לפטור את עצמו בטענת או] ח חייב" שלכן שם"רמבה

וכמו , שלכן לא נחשב שהוא עשה את זה, בדבר שאינו עומד לכך כלל, האחד
מ אין "פ שאדם מועד לעולם מ" שאינו חייב אע,אש שהזיקה ברוח שאינה מצויה

והשני . כ הוציא הלה את ראשו" וכמו זרק אבן ואח,יחס אליו כלליההיזק מת
שפטור  ,הוי ליה לאסוקי אדעתיהבדבר שאמנם הוא עשה את הנזק אבל לא 

 . ל למיעבד"בשומרים משום מאי הו
ס "פ שהיה תחילתו בפשיעה שהרי סו"שבדין הראשון פטור אע, ובזה יש לחלק

אבל במקום , וזה הסברא שבצריפא דאורבני יהיה פטור, אין ההיזק מתיחס אליו
זה ב, ל למעבד"מאי הודע בטענה "שהוא עשה בידים את הנזק ובא לפטור א

וכמו שמסתבר שאם זרק  ,אמרינן שהיה לו שלא לפשוע ואז לא היה קורה כלום
 לברכה של מים שתטבע בה ונמצאת שהיתה ברכה של אש ונשרפה את הבהמה

כמו זרק כספת של חבירו לנהר והיתה שם ו, פ שלא ידע שיש שם אש"שחייב אע
 מעשה של ס עשה"כיון שסו, פ שלא ידע שיש שם מרגניתא"מרגניתא שחייב אע
 ולכן אם פשע בה ויצאה לאגם הרי יציאה זו היא מעשה מזיק ,מזיק במרגניתא הזו

פ שהוא לא ידע את זה אינו יכול לפטור עצמו בטענה דמאי " ואע,לענין הבל
בחדושי ' עיו[ .לא היתה ניזוקתלענין גנבים ל למעבד כיון שאם לא היה פושע "הו

 .] שזה כונתוויתכןרבי ראובן 
 שבמקום שרוצה לפטור את עצמו בטענת אונס ,וד להוסיף בביאור העניןויתכן ע

 וזה יכול לפוטרו רק אם שמר ,לא הוה ליה לאסוקי אדעתיה שיש שם הבלדמצד 
 אבל כשלא חשש לזאבים ולגנבים אינו יכול ,ואסיק אדעתיה כל מה שיכול להיות

 אם היה  שהרי הוכיחה תחילתו שגם,לטעון שלא עלה על דעתו שיש שם הבל
ז "ויש בו סברא כעי' פ שאינו מפרש כתוס"ר' בתוס' ועי [,יודע לא היה חושש

 ].י דרכו"עפ
 

 ב" עו"דף ל
על דעת י "פרש ,אמר רבא כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד

ח "ר' עיו ,'ואין יכולין לומר אין רצוננו כו, שהנפקד מוסרו לאשתו ובניו הגדולים
ד "אמנם בפסקי הרי, מ"משמע שלרבא לק', בא דאבייופריק רבא אלי'שכתב 

ומקבל שבועתם '  פי, רבא כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקידראמ'כתב 
',  לא מהימני לי בשבועה שעל דעת כן הפקידםר ולא מצי למימ,שלא פשעו בהן
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ולא יכול למימר ליה אנת מהימן לי בשבועה האיך לא מהימן לי 'ף "ה ברי"וכ
 .'ט אמר רבא כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד" מ,בשבועה

  
 מאי טעמא דאמר ליה את ',וכואמר רבא הלכתא שומר שמסר לשומר חייב 

ן במלחמות ריש "הרמב ,מהימנת לי בשבועה האיך לא מהימן לי בשבועה
א "ה שאין השומר פוטרו משבועה מדין עד המסייע מוכח שאין עמק כתב שמ"פ

ש שם כתב שאין השומר פוטרו מדין עד המסייע כיון " והרא,פוטר משבועה
ח שם הקשה איך "לובפ ,א קם לממון"מ ואין ע"שהתחייב ממון מדין משאיל

 .א"רע'  ועי,יפטרנו השומר השני והרי הוא נוגע בעדותו
 
' ח עי"וטעמו של ר ,ח דפסיק כאביי"וכן הלכה כרבא ולא כר את ה"ד' תוס
ש " והרא,חייבילתו בפשיעה וסופו באונס דהלכה דתחל "משום דס' ו' ש סי"ברא

אלא שאינו סובר שמה שמסר פקדונו לאחר נחשב , ל כך"הקשה שהרי גם רבא ס
 .א"רע'  ועי,פשיעה

 
והיינו שלא , פטורשנאנסה שאם יש עדים ' כתבו תוס ,את מהימנת לי בשבועה

 ,םנחשב פשיעה אלא שחייב משום שאין שבועת השני מתקבלת אצל הבעלי
משום דהוי מחויב שבועה ] 'ג' ק סי"פ[ש "ן והרא"ובטעם החיוב דעת הרמב

  . שהרי חייב בשבועת השומרים ואינו יכול לישבע, דמשלםנו יכול לישבעואי

 ,י שהוא מדין איני יודע אם פרעתיך"ד הביא מהנמו"מ סק"ש' ח בסי"וקצוה
ם שלכן  וביאר ש,שהרי כשמסר למי שאינו נאמן למפקיד חשיב שפשע בזה

 וכשאינו ,התחייב בהשבה ולא יפטר אלא אם היה אונס שאז נחשב כמו שהשיב
  .י אם פרעתיך"ל א"יודע אם נאנס הו

ל שאם לא היה " היה אלכאורהמשלם י לישבע "ומה שלא חייב מדין מתוך שא
הרי היה יכול לישבע שלא פשע ומה שהשני פשע אינו , פשיעה במסירתו לאחר

מסירה לאחר נחשבת פשיעה שוב לא יפטר עד שיוכיח  אבל כיון שה,מחייבו
  .שהיה אונס

א "ש'  והנתיבות בסי,א שהאריך לבאר את שני הצדדים האלה"במערכה לרע' ועי
 ובמה ,טוען שהשני גזלן והבהמה בידוהבעלי  ש,כתב שהראשון חייב מדין מזיק

, ביעית והוסיף שם דרך ר,ז"ל' י סי"שמסר לו הזיקו בידיים עיין בכל זה בקה
ששומר חייב לישבע וכשמסר לאחר שבזה שוב אינו יכול לישבע דינו כאינו 

 . שהרי הוא גרם לעצמו שלא יוכל לישבע,רוצה לישבע ולא רק כאינו יכול
 

ששומר שמסר לשומר חייב כיון שיכול  פסק כרבאד "הא משכירות "ם פ"הרמב
יה דרך הבעלים  לפיכך אם ה,לומר לו אתה נאמן אצלי לישבע וזה אינו נאמן

ז השומר הראשון פטור "להפקיד תמיד דבר זה אצל השומר השני ה
כיצד ימעט שמירתו כגון שהיה , והוא שלא ימעט שמירתו, ' וכומלשלם

 או שהיה שאול אצלו ,מופקד אצלו בשכר והפקידו אצל אותו השני בחנם
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,  הואיל ומיעט שמירתו פושע הוא ומשלם,והפקידו אצל אותו השני בשכר
אף על פי ששאל או ששכר בבעלים הרי הוא הוציא הדבר השמור מידו ליד 

 ,משמע שדוקא כשלא מיעט בשמירתו בעינן לטעמא דלא מהימן לי ,שומר אחר
  .ו גם לרבא חייב משום שנחשב כפושעאבל כשמעט בשמירת

ואם הביא השומר השני הראייה שיפטר בה שומר ראשון 'ם "ה כתב הרמב"ובה
ח "כיצד שומר שכר שנתן הבהמה השמורה אצלו לש, י זה פטורכדין שמירתו הר

 ,אם הביא השומר השני עדים שמתה הבהמה כדרכה הרי השומר הראשון פטור
  .'וכן כל כיוצא בזה

 לא יפטר בשבועת השומר השניצריך להביא ראיה ולמה הקשה מ "משלוה
 שהרי ,ה בשבועלא מהימן ליהאיך  יכול לומר אין הבעליםוהרי , שמתה כדרכה

  . רגיל להפקיד אצלו
ב שאמנם הוא נאמן עליו בשבועה אבל רק "ק י"א ס"רצ' סיח ב"ותירץ הקצוה

 חייב השומר השניז לגביו שבועת השומרין שהרי " וכאן אי,בשבועת השומרים
ובסתם שבועה אינו , רק בפשיעה ומה שנשבע שהיה אונס אינו שבועת השומרין

כ אין הטעם משום שהוא פושע "ח הקשה שא"רובחדושי הג. א"כ רע"וכ, מאמינו
  .אלא משום שאינו מאמינו בשבועה ,ד"ם בה"ש הרמב"וכמ
טעמא דאת מהימנת לי בשבועה הוא דמ "ש' ח בסי"ש הקצוה" לפי מלכאורהו

ם הואיל "ניחא שזה גם כונת הרמב, נחשב כפושעשמסר לו משום שבזה גופא 
 שהרי לא תועיל שבועת ,נסהא לברר שנא"ומיעט בשמירתו פושע הוא במה שא

ולכן הוא בחזקת חיוב וישלם מדין איני יודע אם פרעתיך עד שיביא , השני לזה
  . י"קה' ועי. עדים שנאנסה
פושע הוא ם "הרמבש "ו שמ"ק מ"א ס"רצ' סיך ב"א הביא מהש"ובגליונות חזו

 ואינו פטור ,בא לומר שממילא חייב בכל אונסין שיתכן שבאו מחמת הפשיעה
הוא שיהא פקדוני ביד אחר והיינו שגם לרבא אין רצוני  [,במתה כדרכהאלא 
 מה מ מה לי הכא"אינה מחייבתו במתה כדרכה כיון שמהפשיעה זו  אבל ,פשיעה
 ]. וממילא צריך לברר שהיה אונס,לי התם

ם שלעולם אינו חייב לקבל שבועה של אחר בין אם "ל בדעת הרמב" אלכאורהו
אם מסר לאחר שרגיל להפקיד , והכלל כך, אם אינו רגילרגיל להפקיד אצלו ובין 

אבל אם , אצלו ולא מיעט בשמירתו אין זה פשיעה ולכן נשבע שמסר לו ופטור
 ,הרי יכול לטעון שאינו סומך עליו שישמור כראוי, אינו רגיל להפקיד אצלו

 ולא יפטר עד ,וממילא פשע במה שמסר לו וחייב בכל האונסין שיארעו מחמת זה
רגיל לשמור אצלו אם מיעט בשמירה אם  אפילוו, יא עדים שמתה כדרכהשיב

 ולא יפטר אלא , ונחשב פושעהח אין זה שמירה הראוי"ש שמסר לש"כגון ש
 .בעדים שמתה כדרכה

 
יש להבין וכי אביי ורבא אינם  ,כל דיינא דלא דאין כי האי דינא לאו דיינא הוא

 שאמנם יתכן שבעיקר הדין מודים ,ניחאבסוגיא ' ולשיטת תוס, דיינים זה בעיני זה
 וכן אם ודאי מתה מחמת ההבל ודאי ,ע"מ ודאי פטור לכ"ז שאם מתה ממה"זל
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הוא  ומחלוקתם האם ההבל , וכל דיינא דלא דאין הכי לאו דיינא הוא,ע"חייב לכ
 . מעצמהשמתה הרג או ש
 

לא מבעיא למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב דחייב אלא 
דף לקמן '  תוס,ט הבלא דאגמא קטלה"ילו למאן דאמר פטור הכא חייב מאפ
צריך ,  חייבילתו בפשיעה וסופו באונסתחד "ה הוחמה כתבו שגם למ"ח ד"ע

 ,ע כיון שלא בא האונס מחמת הפשיעה"ה פטור לכ" דבלא,להגיע לטעמא דהבלא
  . א כאן"כ הריטב"וכ

ילתו בפשיעה וסופו תחד "מל, שלדעת אביי] שם' ד בתוס"הו[ף "אבל דעת הרי
ז אביי ורבא פליגי "ולפי, חייב גם באונס שלא נגרם מחמת הפשיעה,  חייבבאונס
,  חייב מחייב בכל אונסיןילתו בפשיעה וסופו באונסתחד "האחד האם מ, בתרתי

במקום שמתה האם , ד פטור"והשני למ, או רק באונסין שבאו מחמת הפשיעה
 ושתי מחלוקות אלו תלויות ,לא דאגמאבאגם תולין במלאך המות או בהב

האם בצריפא דאורבני נחשב שבא האונס מחמת הפשיעה , במחלוקת שלישית
כיון שפשע חייב בכל  אלא , נחשב שבא מחמת הפשיעה או לא,ורק אז חייב
, והסברא שלא נחשב שבא מחמת הפשיעה כמו בהבלא דאגמא [,אונסין שיקרו

 האונס מזומן חשיב שבא מחמת ל שרק כאשר בשעת הפשיעה היה כבר"א
 ]. לעיל' וכסברת תוס,הפשיעה

ן "בחדושי הר[א "כתב רע, ף אליבא דאביי שחייב על כל אונסין"וסברת הרי

שמשעה שפשע נחשב כמו שהחפץ אבוד מבעליו ] ח"הובא במלוקט לקמן דף ע
וכתב שלכן בתחילתו , ז תשלומין"וממילא לא יפטר באונס שאי, וחייב בתשלומין

' אבל לתוס. א לומר שהחפץ אבוד"א וסופו באונס לא יתחייב כיון שא"בגו
וממילא שייך לומר גם , הביאור הוא שאונס הבא מכח פשיעה נחשב כפשיעה

 .א"דינו כגו, א"שאונס הבא מכח חוסר שמירה מגו
יש להבין וכי כל פשיעה מחשיבה את החפץ כאבוד , ף"א בדעת הרי"ש רע"ובמ

ס עדיין לא נאנס ולמה "שיעה שיכולה לגרום לאונס סווהרי אפילו פ, מבעליו
שמה שמשעת פשיעה , ן לקמן בפרק האומנין משמע"ומהרמב, יחשב כאבוד

היינו שנהיה דינו כשואל וכגזלן שאין עליהם חיוב שמירה אלא , השתעבדו נכסיו
. ז לאביי דין פשיעה כדין שליחות יד"ולפי, חיוב תשלומין ולכן לא יפטר באונסין

 אם נאמר ,א יתחייב על כל אונסין"ז יש מקום לומר שגם תחילתו בגו"פיול
 וכמו שמשמע ,א כיון שלא שמר כדינו ונחשבת לגביו כפשיעה"ש חייב בגו"שש
 ,ף"ח ישבו את הרי"בדף ע' י היסוד הזה תוס"פ שעפ" ואע,'ק דף י"י בב"מרש
 .ש"ן שם עי"ף יבאר כרמב"מ יתכן שהרי"מ

ז " וכתב שלפי,שאונס הבא מפשיעה דינו כפשיעה' א בדעת תוס"ש הרע"ובמ
א וסופו "ל שתחילתו בגו"ס'  יש להקשות שהרי תוס,א"א דינו כגו"אונס הבא מגו
 .באונס פטור

 ,ב"בדף מ' ש לק" והרא,י"ז בשם ר"ק דף נ"בב' ש תוס"י מ"ל עפ" אלכאורהו
לא על מה שא "ש בגו"שחיוב  כ אין"וא , אם שמראפילוש חייב בגניבה "שש
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באונס פ שבאבדה "ואע[ז "ש בפסחים י"ש קוב" וכמ,שמר אלא זה חיוב תשלומין
 אלא לעולם זה התחייבות , חייב על מה שלא שמרשבאבידהאין הכונה , פטור

א "ש לומר שתחילתו בגו"וממילא מובן של, ]יכול למנועהיה לשלם כל אבידה ש
 , שהתחייב לשלם שהרי לא החוסר שמירה מחייבו אלא מה,וסופו באונס חייב

 .מיתהוהרי התחייב על גנבה ולא על 
 

 בענין פשע בה ויצתה לאגם
 אלא אפילו למאן דאמר פטור הכא חייב דהתם ליכא ה אלא"י ד"רש

שאם , אבל הכא איכא למימר בפשיעה מתה, פשיעותא אלא לענין נורא
דשמא הבל המצוי , ויציאתה לאגם היא פשיעת מיתתה, היתה בבית לא מתה

ד "והרי קיימינן למ[איך חייב מספק , יש להבין אם הוא רק שמא , קטלהבאגם
זה קרוב שמא לאו דוקא אלא  שויתכן ,] פטורילתו בפשיעה וסופו באונסתח

  .לודאי שמתה מחמת ההבל
ויש , י ההבל"י שעצם הוצאתה לאגם חשיב פשיעה שמא תמות ע"ומשמע מרש
ך אתה ושמרה מגנבים ה אם הל"ה, כ למה דוקא פשע בה ויצאה"להבין א
  . א"מהרש' ועי, יתחייבומזאבים 

שם יש א לומר שאמנם יש קצת סכנה באגם אבל כיון שיש תועלת במרעה ש"וא
 שהרי , לאגם בחינם יחשב פשיעהילך עמה נ אם " ואה,אינו צריך לחשוש לזה

ע אינו "כ שההבל מצ" וע,י מבואר שכל חיובו בגלל הזאבים והגנבים ששם"ברש

 .ייבסיבה לח
י בלשון שמא משום דלא חשיב ליה "להכי אפקיה רשש כתב "הרא' ובתוס

 ,כ אמאי נקט פשע בה ויצאת לאגם"דא, פושע גמור לענין הבל של אגם
 אפילו, דמשמע דמשום שיצאתה מעצמה והוי פשיעה לענין זאבים וגנבים

אלא שמתוך שפשע , אלא פושע גמור לא הוי, הוליכה בעצמו נמי ליחייב
ילתו תחד " לענין זאבים וגנבים חייב כשמתה כדרכה אפילו למתחילה

 שרבוי הבל , שגם לענין מיתה יש פשיעה קצת, פטורבפשיעה וסופו באונס
ולא דמי לצריפא , מצוי באגם יותר מבבית ושמא הבלה דאגמא קטלה

 דאין ראוי ליגנב שמה ממה ,דאורבני דהתם ליכא פשיעה כלל לענין גנבי
שמא הבל המצוי 'י "ש רש"משמע שמפרש את מ, בקרקעשאם היו טמונים 

 וכאלו אמר , שכונתו שצריך לחשוש לזה ולכן הוי קצת פשיעה'באגם קטלה
 למה כשפשע לגבי זאבים , ויש להבין כיון שעל קצת פשיעה אינו חייב,'יקטלה'

 . חייב עליה
 שלאכיון ז פשיעה "מסתבר שאי,  שאם פעם בשנה היה בא זאב לאגםיש לבארו

אבל אם פעם בא גנב ופעם זאב , וכן אם פעם בשנה בא גנב, נחשב שכיח היזיקא
, מהגשר לנהרהבהמה פורצת דליקה במקום ופעם יש שטפון ופעם נופלת ופעם 

ואכלה , ופשע בה ויצתה לאגם, י רוב כל באיה לא ישובון"עד שבסך הכל עפ
 אחר היזקיש כיון שכל יום , לא יפטור עצמו בזה שזאב בא פעם בשנה, זאב

ה הבלא דאגמא שאמנם הוא "וה, והזאב הוא אחד מהם נחשב שפשע גם לגביו
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נחשב , אבל כיון שהוא אחד מהדברים שיש באגם ופשע לגביהם, אינו מצוי
זה , אבל אם תיפול אש מהשמים ותאכל את האגם וכל אשר בו, פשיעה גם לגביו

 ולכן גבי צריפא .יחשב כאונס כיון שאינו אחד מהדברים שקורים שם כלל
, ז כלל פשיעה לענין גנבים"כיון שגנבים אינם מצויים שם כלל אי, דאורבני פטור

, וכן באגם אם ילך יחד עם הבהמה לאגם שאז כל שאר הסכנות אינן קיימות ומתה
אלא שיחד עם , ע אינו דבר מצוי שצריך לחשוש לו"כיון שההבל בפנ, לא יתחייב

וכשאין את שאר הדברים מצד ההבל לבד אין , שאר הדברים צריך לחשוש גם לו
  .כאן פשיעה

ואף , כיון שפשע תלינן עליו בכל מידי להחמיר עליו', מ כתב בשם שיטה"ובשיט
הוציאה הוא מעצמו ] ל ואילו"ס וצ"ט) [ולא(, על גב דלא ברי הזיקא דהבלא
שב  כיון שלא פשע כנגד גנבים וחיות כיון שהוא יו,אפילו שלא למרעה שמן וטוב

 ולא מיקרי פשיעה , ולא תלינן בהבלא,ומשמר אפשר דאפילו מתה כדרכה פטור
 אלא מתוך פשיעת היציאה תלינן ,ברורה לגבי הבלא כיון דלא בריר היזק הבלא

 אלא שכשברור לנו שסופו ,בכל מידי וכעין תחלתו בפשיעה וסופו באונס הוא
סופק אם סופו באונס  וכשהוא מ,באונס גמור הרי יצא מן הפשיעה בודאי ופטור

 אבל כשלא פשע ,מוקמינן ליה אחזקתיה דפשיעת היציאה ולא מיפטרינהו מספק
  .'מתחלה בודאי לא נתחייב משום ספק פשיעה

מ אם לא פשע " ומ,ל שלעולם יש כאן ספק פשיעה לענין הבל"ביאור דבריו א
פ שאין שם מרעה ואין תועלת לבהמה "לענין זאבים אלא הלך אתה לאגם אע

ל כאיני יודע אם התחייבתי ואינו חייב מצד "א לחייבו מספק דהו"א, מהליכתו
שאינו יכול לישבע שלא פשע שהרי יכול לישבע שהלך אתה יחד לאגם וכיון 

 אבל כאשר פשע בה ויצאה לאגם מיד ,שאינו ודאי פשיעה לא נוכל לחייבו
ז "ברא כעיס' עי[התחייב בתשלומין ולא יפטר עד שישלם או עד שתמות באונס 

 ואמנם מיתת אונס פוטרתו אבל כאן שיש ספק שמא מתה ,]ד"מ סק"ח ש"בקצוה
בפשיעה אינו יכול ליפטר מספק תשלומין שחל עליו בשעת הפשיעה הודאית 

]. ועדיין יש לברר גדר הפטור של האונס מחיוב הפשיעה. [שפשע לענין זאבים
  .ז"ר בחדושי רבי ראובן כמדומה כעי"שו

*** 
 

 , מאי טעמא דהא הדרא לה,ביי דאי הדרא לבי מרה ומתה דפטורומודי א
שחייב רק על אונסין הבאים ' לדעת תוס ,וליכא למימר הבלא דאגמא קטלה

 אבל יש , שכיון שלא בא האונס מחמת הפשיעה פטור,מחמת הפשיעה ניחא
  .ולא די במה שהחזירה לביתו, להבין למה נקט דוקא הדרא לבי מרה

לאו 'מ בשם שיטה כתב "ובשיט לבית שומרמע שגורס א מש"ואמנם מהרשב
דוקא למרה אלא הוא הדין לביתו של שומר ולא אמרינן מהיזק הבלא שהביאה 
עמה מתה שכשמתה כבר נסתלק מן הפשיעה הודאית ומן הספק לא נתחייבו ולא 

  .'מטעם היזק שאינו ניכר נגעו בה וכשהחזירה למרה דוקא
 אפילוחייב ,  חייב בפשיעה וסופו באונסילתותחד "ף שלאביי למ"אבל לרי
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בה שכיון שפשע  ,מה שנקט לבי מרהניחא , באונסין שלא באו מחמת הפשיעה
ד "ד שהו"מ שסובר הראב"וכ [,לא יפטר מהאונסין עד שיחזירנה לבעלים

ף "ח שכתב בדעת הרי"י' קובץ שמועות סי'  ועי,]א"בחדושים המיוחסים לריטב
אלא החיוב הוא על . הא אונס רחמנא פטריהשאין החיוב מחמת האונס ד'

ש הדרא "ז מ"וניחא לפי', ל תשלומין"אלא שאם לא נאנסה ומחזירה הו, הפשיעה
  .לבי מרה דהיינו שעשה השבה והסתלק מהשמירה

ליכא למימר הבלא דאגמא דלומר להוסיף ולמה הוצרכנו כ "אאבל יש להבין 
 אמנם יש שתי סיבות ף" ואפשר שלרי,ל שכבר כלתה שמירתו" תיפו,קטלה
 ולזה ,האחת שכיון שפשע התחייב בכל האונסין עד שישיבנה לבעליו, לחייבו

והשני שכיון שפשע חייב על כל האונסין שיגרמו , אמר דהא הדרא לבי מרה
 ולזה אמר ,ס הוא גרם לאונס" ולזה לא יועיל מה שהחזירה שסו,מחמת הפשיעה

  .וליכא למימר הבלא דאגמא קטלה
ומודי אביי דאי הדרא לבי מרה ומתה י לשון הגמרא "לק מכתהר שבח"שו

 וניחא בפשיטות שאמנם די בטעם זה ,ותו לא ,דפטור מאי טעמא דהא הדרא לה
ומודה 'ף כתב בפירוש "אמנם הרי, ח שכך היתה גירסתו"מ מהר" וכ,כדי לפוטרו

ולאו הבלא דאגמא ט דהא הדרא לה "אביי דאי הדרא לגבי מרה ומתה פטור מ
 .ואולי כוונתו שלא מתה בעודה ברשותו, 'טלהק
 

ולימא ליה מלאך המות מה לי הכא  ,'אמר ליה אביי לרבא לדידך דאמרת כו

 אמר ליה לדידכו דמתניתו אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר ,ומה לי התם
 ו"לריחייב טעמא דדדאית ליה לרבא משמע שסבר אביי  ,איכא לאותבה לההיא

ש סברת " היינו במקום של,ן חייב בפשיעה שמחמת האונסאין רצוני ולכמשום 
  . איןה"ד' תוסם שיף ב"א ומהר"מהרש'  ועי,מ מה לי הכא"מה
  
ומדלא שני ליה הכי שמעינן למאן דאמר תחילתו בפשיעה ה ושני "י ד"רש

ד "משמע שלמ , לא שנא אונס מלאך המות משאר אונסין, וסופו באונס חייב
וכפשטות , גם באונסין שאינם באים מחמת הפשיעהתחילתו בפשיעה חייב חייב 

לא מבעיא למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב  דחייב 'הגמרא לעיל 
אלא אפילו למאן דאמר פטור הכא חייב מאי טעמא דאמרינן הבלא דאגמא 

כ "וכ, ף"ד חייב גם בלא טעמא דהבלא חייב וכסברת הרי"משמע שלמ', קטלה
 . מ שיף"א ומהר"מהרש' ועי, אנץש' מ בשם תוס"בשיט

 
 ,לדידכו דמתניתו אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר איכא לאותובי להאי

 ,י קושית אביי היתה שמוכח מדבריהם דלית להו סברת רבא דמלאך המות"לרש
ותשובת רבא דמוכח מדבריהם שחולקים על רבא גם בהסבר דעת רבי יוחנן 

 ,]שזה באמת התפרש בדבריהם[צוני בשומר שמסר לשומר שהיא משום אין ר
 שאביי מקשה לו שמתירוצם מוכח שאינם סוברים  מתמיהיןלכאורהוהדברים 
מקושייתם מוכח שאינם סוברים כמוהו בעוד גם  ותשובת רבא ש, בחדאכמוהו
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ן שכונתו לומר שודאי שלכן מעולם לא שאלו דבר זה ולא ענו "רמב' ועי, דין
 .ז" וי'ת זא במערכה או"רע'  ועי.עליו כך
ל שאמנם פליגי עליה בביאור שיטת רבי יוחנן וסברי "ן פירש שרבא ס"והרמב

חייב בכל האונסין גם של מלאך שטעמא משום אין רצוני ולכן נחשב כגזלן ד
אבל לטעמא דלא מהימן לי בשבועה אינו נחשב כגזלן ואינו חייב במה . המות

כ פליג עליה רק בקמייתא "וא', שמתה כדרכה כיון שמלאך המות מה לי הכא וכו
וזה הרי מפורש להדיא [ולא משום לא מהימן לי ו משום אין רצוני "דטעמא דרי
 ].בדבריהם

 
 שיש לו ,ל כיון שאין צורך לבהמה בהעלאה זו פושע הוא"ויה אי "ד' תוס

היינו שאם , מליפול ולכך אם מתה היה חייבלחוש שמא ישכח ולא ישמרנה 
שלכן מחייבים אותו כשמתה צד הפשיעה הראשונה היה חייב משם כדרכה מתה 

 אבל אם נפלה כשיכל לתוקפה ולא ,כדרכה שמא אוירא דהר קטלה אליבא דאביי
 אלא די לחייבו במה שפשע ,תקפה לא הוצרכנו לחייבו משום שפשע בתחילה

   .בסוף שלא תקפה
או שעלתה מאיליה והוא יכול , העלה לראשי הצוקין'ג כתב "ש 'סיע "בשוו
שכל , חייב, אף על פי שתקפתו ונפלה ומתה או נשברה, ונעה ולא מנעהלמ

משמע שכשהעלה לא היה חשש שלא , 'חייב, שתחלתה בפשיעה וסופו באונס
 אלא הפשיעה ,כ הוי תחלתו בפשיעה וסופו בפשיעה"יוכל למונעה מליפול שא

 זה נחשב תחילתוו, והאונס היה שתקפתו' ש תוס"וכמהיתה שמא ישכח לשומרה 
שפשע בזה שהיה לו לחוש שמא ש "ש הרא"אמנם ממ, בפשיעה וסופו באונס
הוי כ "שאם לבסוף לא היה יכול לתוקפה ונפלה בעמשמע  ,לא יוכל לתוקפה

  . תחילתו וסופו בפשיעה
ח פטור "אינו פשיעה גמורה שהרי שכ מה שהעלה או עלתה "ענתיבות ש' ועי
א וסופו באונס " הרי תחילתו בגואמאי חייבכ "שאקשה וה ,א" אלא כעין גו,ג"כה

, שאילו היה יושב ומשמר שלא לעלות בודאי לא היתה נפלהכיון ש'  ותי,פטור
 .דהוה כמו תחילתו וסופו בגניבה, חייב

 
 א"ז ע"דף ל

ן הקשה " הרמב,נותן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו
וך שאינו יכול לישבע נאמר מת חייב בשבועת מודה במקצת וממילאאינו למה 
ותירץ שלא נאמרה שבועה אלא למי שכופר ויתכן שמעכב ממון חברו , משלם
שאינו א כתב שמתוך "והרשב .וזה מודה שיש בידו ממון ששייך לאחד מהם, בידו

 אמרינן רק בהוי ליה למידע והכא דמיירי בכרך אחד דלא יכול לישבע משלם
א וספר התרומות שער "ק נ"ב ס"ע' יך ס"ש' ועי.  מתוךלא אמרינןל למידק "הו
 .ב"ט ח"ל
 

אמנם הראשונים ',  והיינו פסידא דאמרינן בגמישברנוי " פירשמתוך הגדול
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  .כ נחשב פסידא"נוקטים שלעולם מוכרים אותו ואעפ
 

 ופירש שכיון י" כן היא גירסת רש,סיפא נעשה כמי שהפקידו אצלו בכרך אחד
ף גורס "אבל הרי,  בכרך אחדשהפקידו זה בפני זה נעשה כמו שהפקידו

 .ם ועוד ראשונים"וכן דעת הרמבהיינו ממש  'שהפקידו בכרך אחד'
  
 אוקי אם לך אם לחברךולא אמרינן כשזה תובע וזה אומר איני יודע י "רש

 , ויהא מונח עד שיבא אליהושלא נפסידנו ממונו, ממונא בחזקת נתבע זה
 ,שמא שיתכן שחייבברי ול שבא לומר שאינו ככ יש לבארמה שהאריך בלשונו 

 ,'ש תוס"שהרי אומר איני יודע אם לך אם לחברך אבל לשניכם ודאי לא וכמ
 אלא מצד שאם ישלם נמצא ,ס"והסברא שלא ישלם אינה מצד מוחזק של כל הש

 .כ כל שמא שיתכן שבאמת צריך לשלם" משא,מפסיד ודאי יותר ממה שחייב
  

הא מונחת עד שיבא אליהו שאם תי "רש 'פי ,הכא בבא לצאת ידי שמים
משום שיש עליו מצות  יש להבין למה לא פירש ,נמצא הנגזל מפסיד על ידך

  .עשה של והשיב את הגזלה ולא יצא ידי חובתו עד שיתן לשניהם
ואינו דומה , ואולי מצד קיום מצות והשיב לא יהיה מחוייב להוציא יותר מחומש

משלו אלא מחזיר לחבירו את ז מבזבז "ח שאי"לכל השבת גזילה או פריעת בע
  .כ כאן שנותן משלו כדי לצאת מאיסור גזל"ח משא"כתבי הגר' עי, ממונו

י ההשבה הוא מתקן את הלאו והרי צריך להוציא כל " עאינו מספיק שהריאמנם 
 אחר לעבור לבין לתקןשלא  ואולי יש לחלק בין ,ממונו ולא לעבור על לאו

' ש' ח בסי"קצוה' ועי.  יש את הדין הזהת ממוני"גם יש לדון אם גם בל, שעבר
ש שחילק בזה בין " עי,ש מצד מצות השבה"א דמשמע שמפרש שהחיוב לצי"סק
אין ' לבין פקדון ש,חיוב השבה וכן מקח שיש בו חיוב תשלומין שיש בו גזל

 .'הנפקד חייב להשיב ליד הבעלים דלא כתיב והשיב אלא בגזילה
 
יח גזילה ביניהם היינו משום דיודע ט דאמר מנ"לר' דאפי גזל ה"ד' תוס

כ "וכ , אבל ברי ושמא יודה דברי עדיף,בודאי שלא גזל לכולם רק לאחד
לא חשיב ברי דידהו לגבי שמא דידיה לאפוקי 'ג והוסיפו שם שלכן "ק דף ק"בב

פ שאין לו "ד ברי עדיף אע"ל שהמעלה של ברי למ"והביאור בזה א ,'ממונא
' והרי כתבו תוס [,ברי יש לנו ראיה שאומר אמתשמזה גופא שטוען  היא ,ראיה

  .ש שהרי לא יתכן שכולם אומרים אמת" וכאן זה ל,]שדוקא בברי טוב מהני
א היינו משום שיודע בודאי שהוא חייב "ע דאמר ישלם לכאו" לראפילוו

 , אבל גבי ברי ושמא יודה דפטור שאינו יודע שהוא חייב כלל,מהםלאחד 
כיון שיש כנגדו מוחזק ואין ברי הוא מאין ברי עדיף ל שמה ש"והביאור בזה א

לא מהניא מהם  ולכן כאן שיודע בודאי שחייב לאחד ,מועיל להוציא ממון ממוחזק
 ולכן חזר הדין שברי ,מוחזקתו שהרי אינה יכולה לברר שאינו חייב לשניהם

אבל התם לא מודה והוסיף ' ש תוס"ש שכתב כמ"הרא'  וכן משמע בתוס,עדיף
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וזה יכול להתקבל יותר אם גדר מוחזק  [. טפי מהכאחשיב אפוקי ממונאוכלל 
ז שיש "א כעי"וכמדומה שיש ברע ].ס"קונה'  עי,הוא מדין חזקה המבררת

 . ה"סק' א' ש סי"ברכ' ועי. ריעותא במוחזק
ועדיין אינו מספיק שהרי אין הנידון אם פטור או חייב אלא אם יהא מונח או 

גם יש לבאר , שפיר יש לו חזקת ממון שאינו חייב לכולם ולענין זה ,ישלם לכולם
ע עדיף מברי "שלר,  נחלקו בסברות הפוכותלכאורהט ד"ע ור"במה נחלקו ר
 .ט גרע"דעלמא ולר

ע או "ט הוא אם דנים כל אחד מהחמשה בפנ"ע לר"ל שיסוד המחלוקת בין ר"וא
 אבל השמא ,ע הרי לברי אין ריעותא" בפנא"כאושאם דנים , דנים את כולם יחד

מהם הוא יותר גרוע מתמיד שהרי יש ריעותא בחזקתו שהרי יודע שחייב לאחד 
אבל אם דנים את כולם יחד הרי אין ריעותא , ואולי האחד הזה הוא התובעו

 ומאידך גיסא בברי שלהם יש ,בחזקה שלו שהרי ברור לו שאינו חייב לכולם
 . שקרניםיש כאן ארבעהו  אינו חייב לכולםריעותא שהרי ודאי
נ שסובר לאו "ן כתב שאמנם יש מכאן קושיא על ר"אבל הרמב' כל זה שיטת תוס

 ועדיין ,אהדדי' ה קשיין מתני" אלא שלא פריך עליה משום דבלא,ברי עדיף
נ "ל כר"א ואמאי הרי קי"ע דמשלם לכאו"ל לר"יקשה למסקנא דבברי ושמא ס

ויתכן שגם בלוקח [קנס ע משום "נ סברת ר"ן שלר" ותירץ הרמב,דלאו ברי עדיף
 . ע מדינא קאמר"ל שר" ואביי שהקשה מנפל הבית ס,]קנסו

 מ בין ברי ושמא לשמא ושמא"מאי נפ, ועדיין יש להקשות אם משום קנס הוא

 ואפשר לומר שכיון שבא מעצמו להודות ,ולמה לא יקנסוהו כשאין ברי כנגדו
 . ן"ר'  ועי,בלא שתבעוהו הרי חוזר בתשובה ולא קנסוהו

פ "ה משו"אמנם בפ. א מדין קנס"ד מגזילה כתב שמשלם לכאו"ם בפ"והרמב
 אין כוונתו שלכן משלם מדינא שהרי לכאורהו, כתב שמשלם השומר כיון שפשע

אלא כיון שפשע חייב ודאי לאחד ושוב , ס פשע רק לאחד ואינו יודע מי הוא"סו
ד "פ ה"ה משו"ז פ"אבהא' אמנם עי.  שמדין קנס משלם לשניהםשניםהוי כגזל מ

 .ג"סק
 

ם " ואם רוצה לשלם רק את עיקר הדין כתב הרמב,ש"הכא בבא לצאת יד
ח "קצוה'  ועי,משום שאין ודאי רמאי ה"שס' ך בסי" ופירש הש,שיחלוקו

ל שהוא "ם א"והמקור לרמב. [א"ד מגזו"ז בפ"אבהא'  ועי,ח"קל' ונתיבות בסי
חייא זה אומר איני ' תני רהכי גרסינן ועוד הא 'ב " עי לקמן"הגירסא שמחק רש

  .]'יודע וזה אומר איני יודע ולא גרסינן יחלוקו
  
 דאין חילוק ,דהשתא לא צריך לשינויי קמאי  נראהלכאורה.  התםה"ד' תוס

 ורישא דנותן מנה לזה ומנה לזה בבא לצאת ידי ,כריכות' בין כרך אחד לב
פא מיירי בשתי לכאורה כוונתם שגם בסי, יהא מונח ליה וסיפא דקתבעי ,שמים

' אבל בכרך אחד ודאי אינו חייב אפי, ש ולכן יהא מונח"כריכות ולא בא לצי
אבל ' 'ט' ש סוף סי"ברא' ועי, לא משמע כך' אין חילוק' 'אמנם לשון תוס, ש"לצי
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. הפקידו זה בפני זה זה מנה וזה מאתים אי תבעי ליה פטור דלא הוה ליה למידק
ש "משמע שבתבעי ליה חייב לצי', די שמיםואי לא תבעי ליה פטור אף לצאת י

   .ל למידק" דלא הואף בכרך אחד
ל למידק חייב "ע דבברי ושמא והו"דלא כר' כ מתני"ז ע" שיף שלפם"מהרכתב ו

אבל , ע מיירי רק בגזל אבל בפקדון מודה שיניח"א שר"אמנם יתכן שהו. א"לכאו
אם לא לומר [  הפקיד לי מנהכ למה נקט ברישא אביו של אחד מהם"יקשה א

גליון דאורחא דמילתא מ בשם "שיטותירץ ב, ]שאם היה ברי היה חייב מדינא
וכתב שעדיין יקשה דמוכח ממקח . נקט שאם היה הוא מפקיד מסתמא היה תובעו

  .לקמן' ע וכמו שהוכיחו תוס"דלא רק בגזל אמר ר
שלקח משני בני אדם [ת דבפרק הגוזל קמא קאמר מעשה בחסיד אחד ש''וא

ט ואמר ליה הנח דמי מקחך ''בא לפני ר]יה יודע מאיזה מהן לקח וולא ה
 בא לפני רבי עקיבא אמר לו אין לך תקנה עד שתשלם לכל ,והסתלק[ביניהם 
' ל למידק ואפי"והרי שם הו ,וכי לא בעי חסיד לצאת ידי שמים, ]אחד ואחד

  .ט"ש גם לר"שמא ושמא חייב לצי
ל "כ איך א"ויש להבין א, ש" חייב לצינ"ואה ,ט אמר ליה שכך הדין''ל דר''וי
ט "ש ובזה גם ר" אלא לציינו חייב אע"שמא גם לרברי וע אין לך תקנה והרי ב"ר

ל ברי ושמא "ן דמיירי התם שהמוכרים היו תובעין אותו בברי והו"ר' ועי, מודה
  .ע מדינא חייב לשלם"ולכן לר

  

, ע"ידק חייב לכל למ"ש ורישא דהו"לצי'  התם פירשו דכולה מתניה"ד' תוס
 ,ש"ה מחייב לצי"ט דאפ"ונקט אביו של אחד מכם דהיינו שמא ושמא לרבותא דר

 גזל ה"ד' תוסש "וכמ [,ע דוקא נקט שמא ושמא דבברי ושמא חייב מדינא"ולר
כיון , ברי ושמאמיירי בפ ש"ל שאע" וסיפא קמ,]כיון שיודע ודאי שחייב לאחד

 .ע" לרואפילש ו" לציאפילול למידק פטור "דלא הו
ל למידק "ג דלא הו"ע בברי ושמא אע"משמע שלר] 'ס ט"בסו[ש "אמנם מהרא
פ "אע [,ש" דומיא דמנה לי בידך והלה אומר איני יודע שחייב לצי,ש"חייב לצי

 ,ש"ז מוכרח בדברי הרא"ם שיף שאי"מהר'  ועי,]ח"פל, ל למידק"שנחשב לא הו
ן שמסתפק בזה ומסיק "גם בחידושי הרמב'  ועי.אמנם בטור הביא כך להלכה

ש הם דוקא " וכתב בחדושי אנשי שם שדברי הרא,ש" לציאפילושאינו חייב 
  .ש"לציאפילו ט פטור "ע אבל לר"לר
ט לשיטתו שגזל מחמשה נחשב ברי וברי כיון שברי לו "א שביאר שר"רע' ועי

  .ל למידק"ש כשלא הו"ט גם אינו חייב לצי" ומה,שאינו חייב לכולם
 והיכן מצינו שומר ,ש"חייב לצי] ע"לר[ל למידק למה "דלא הוויש להבין כיון 

מ אם יש "ש מאי נפ" עוד יש להבין אם יש חיוב לצי,ש"שלא פשע שיתחייב לצי
ד ברי "ויש לבאר שמשלם לא כי פשע אלא כמו למ, כנגדו טענת ברי או לא

ומה שבשמא ושמא , א לחייבו לשלם לשניהם" אלא שמדינא א,ושמא ברי עדיף
כ " וע,ש יתכן כיון שאז יהיה ודאי חיוב בידי שמים על אחד מהם" חייב לציאינו

 אבל בברי חייב ליתן להם להוציא עצמו ,אינן רשאים ליטול ממנו כיון שמסופקים
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מא

 . מידי עבירה
 

 ב"ז ע"דף ל
 ומאן דאמר הלה שותק שתיקה ,מאן דאמר הלה צווח אבל שתיקה כהודאה

יה האי דשתיקי לכל חד וחד דאמינא  מצי אמר ל,דהכא לאו כהודאה הוא
 והרי לא ,יש להבין מה הסברא שיחשב כהודאה כשאינו יודע, דלמא האי הוא

   , יתכן שיודה לכולם כשיודע שחייב רק לאחד
ז הודאה אבל כשבא הראשון "א ושתק ודאי שאי"ויתכן שאם אמנם באו כולם בב

 מהראשון והודה  ושוב כששתק לשני חזר בו,ושתק משמע שמודה לו שזה הוא
 ומה שחזר מהראשונים אינו ,חמשה הודאותשיש כאן  נמצא ,ד"לשני וכן עזה

ל שמלכתחילה יכול לטעון שכיון "קמ, דאין המודה יכול לחזור בו מהודאתוכלום 
  .את האומר אמת לכן שתק לכולםשיודע שיש כמה תובעים והוא אינו מכיר 

  
פקינן ממונא ורמינהי נפל אלמא מספיקא מ' ע לא זו הדרך כו"מי אמר ר
ע משום שודאי " גזל שטעמו של רה"ד' תוסש "לפי מ, ויש להבין. 'הבית כו

 שיף ם"מהר וכתב ,ז שייך"כ מה מקשה מנפל הבית ששם אי" א,חייב לאחד מהם
כ "ע א"שלפי מה שסבר אביי שגם בשמא ושמא אמר ר] ה הא מתניתין"סוף ד[

 .מ בשם גליון"ל בשיטלעי' ועי', ש כלל סברת התוס"ה ל"בלא
 

  בענין ספק איסור גזל
ע לא זו הדרך מוציאתו מידי עברה עד "אמר ליה אביי לרבה ומי אמר ר

 אוקי לא אמרינן אלמא מספיקא מפקינן ממונא ו,שישלם גזלה לכל אחד וחד
ע מודה אני בזו " ואמר ר,' ורמינהי נפל הבית עליו כו,ממונא בחזקת מריה
  .תם שמא ושמא גזל אחד מחמשה ברי ושמאל ה"א, שהנכסים בחזקתן

שהרי יש לחלק בין גזל שעשה איסור וקנסו אותו לנפל , ן הקשה"הרמבבחדושי 
 . ע מחייבו מעיקר הדין"ותירץ שאביי סובר שר, הבית שלא עשה איסור

ואם משום דברי ושמא , אם אינו משום קנס למה חייב לכולם, ועדיין יש להבין
כ מה הקושיא מנפל הבית ששם זה אינו "א, ה גזל"ד' וסש ת"ג ברי עדיף וכמ"כה

 . וכמו שבאמת ענה לו רבה,שמא ושמאשמיירי בשייך כיון 
ע כאשר המוחזק הוא שמא לא מועילה חזקתו "ל שאביי הבין שלר"ובפשטות א

נאמר יחלוקו   וממילא בנפל הבית ששניהם שמא,ולכן אזלינן בתר הברי, כלל
ותשובת רבה שלעולם חשיב מוחזק אלא . ין מוחזקכדין ממון המוטל בספק כשא

 ,]או בגלל שברי עדיף או משום שברי לו שחייב לאחד מהם [,שברי מהני כנגדו
 .ולכן בשמא נשאר בחזקתו
לא זו הדרך מוציאתו מידי ע " דהנה בעיקר דברי ר,אמנם אפשר לומר עוד

וביותר לסברת , ן יש להבין מה ענין עבירה לכאן והרי בדיני ממונות עסקינ,עברה
  ].א"רשב' ועי. [ אין שום ענין של עברהלכאורהאביי שמדמה לנפל הבית ושם 

ויתכן , ל שהעברה היא איסור לא תגזול שעבר עליו בגזל מאחד מחמשה"וא
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מב

י שישיב את "וחייב לתקנו ע, שיעבור עליו אם ישאיר נכסים מסופקים בחזקתו
 .א" ולא יתקן את הדבר עד שישיב לכאו,הגזלה

 ,ה"המעבספק ממון ס איך אמרינן "י בסאן המובא בקונה"וזו באמת קושית מהר
ס "בקונה ותירץ שם ,והרי יש כאן ספק איסור גזל וספיקא דאיסורא לחומרא

 שוב אין עליו גם חיוב מצד ,א"משום שכיון שמדיני ממונות אינו חייב לכאו
 . האיסורין כיון שהאיסורים נגררין אחרי הממונות

ל הך סברא "ע מבואר דלא ס"ט אבל בדברי ר"יי שיתכן שזו סברת רוסבר אב
פ שאז יעברו "ואע, א כדי לצאת ידי האיסור"אלא מוטל עליו להשיב לכאו

הוא ודאי עבר איסור ולא , לא מוטל עליו לדאוג להם, ארבעה מהם על איסור גזל
 א לעכב בעדם" והם כיון שברי להם שחייב להם א,יתקנו עד שישיב לכולם

 .ואם אינו רוצה להכשילם בגזל הרשות בידו למחול להם, מליטול
וממילא מובנת קושית אביי שאם אמרנו שאין האיסורים נגררין אחר הממונות 

ע בשמא ושמא "איך אמר ר, ולכן משלם לכולם כדי לא לעבור על איסור גזל
פ "אע ו, והרי יתכן שאינם שלהם וממילא עוברים על איסור גזל,שהנכסין בחזקתן

נ "אה, שאם יתנו ליורשי הבן יצטרכו להשיב להם כדי שלא יעברו הם על גזל
 .ולא תהא להם תקנה עד שיחלוקו

שלעולם גם יש לבאר , הכא ברי ושמא והתם שמא ושמא, ובביאור תשובת רבה
 ולכן בנפל הבית שמצד דיני ממונות ,ל שהאיסורין נגררין אחר הממונות"ע ס"ר

א זה " ומה שבגזל מחמשה נותן לכאו, לחוש גם לאיסור גזלהנכסין בחזקתן אין לו

זה כיון , פ שיתכן שבכל מקום ברי ושמא לאו ברי עדיף" ואע,משום שהם ברי
כ כיון שודאי לו שחייב לאחד " אבל כאן אין מוחזקותו מועילה לו כ,שהוא מוחזק

 .ה גזל"בד' ש תוס" וכמ,מהם
 ,א כדי לצאת ידי האיסור" לכאושלעולם גם לרבה נותן, אמנם אפשר לומר עוד

 ואם נאמר ,אבל בנפל הבית אין עצה לצאת ידי האיסור שהרי שניהם שמא
 לכן בזה פוסקין לפי דיני הממון וממילא ,יחלוקו הרי ודאי יהיה לאחד איסור

ברי טוענים כ בגזל מאחד מחמשה כיון שהם " משא,יגררו גם האיסורין אחריו
א מוטל עליו לצאת ידי העברה בזה שיתן  וממיל,הרי להם אין חשש עברה

 .לכולם
 דלא ג"אעדש שכתב גבי הפקידו אצלו בכרך אחד "ובזה יש לבאר את דברי הרא

 לכאורהו,  אבל רק בברי ושמא ולא בשמא ושמא,ש"ע לצי"ל למידק חייב לר"הו
ש אם התובע ברי או שמא והרי בין כך ובין "מ לענין לצאת יד"מאי נפ, אינו מובן
 .א"ש ישלם לכאו" ואם רצונו לצאת יד,א יודע שחייב לאחד מהםכך הו
 ומה יועיל כשיתן לחברו ,ש הוא כדי לצאת ידי העברה"שלצי.  ניחאנ"שולפי מ

 ברי שאז הלה ורק אם ,י בסאן" וכמו שתירץ המהר,הרי אז אצלו תהיה העברה
  .סאןי ב"ס על תירוץ המהר"ש קונה" וכמ,אומר שאין אצלו עברה חייב לשלם לו

*** 
 
ע נותן לזה מנה "ש דלר"ט כ"ת ואלא כמאן דאי כר"וא וממאי ה"ד' תוס



                דברים                                      פרק  המפקיד                        הרהורי            
  

מג

 ,ע היא ומדינא דלמא לצאת ידי שמים"ממאי דר' ל דהכי פי" וי,ולזה מנה
, ]ע"ש וככ"ע דילמא לצי"והיינו ממאי דמדינא ושייך למחלוקת וקאי דוקא כר[

א משלם לכל ע דאמר מדינ"ט למאן מודה לאו לר"ומשני מדקאמר מודה ר
ט מדינא מניח ביניהם ומסתלק אבל לצאת ידי שמים "אחד ואחד ואמר ר

ע "לעולם בשמא ושמא לרש ותירוץ הגמרא, מודינא דמשלם לכל אחד ואחד
פ כי היכי דאמרת בשמא "ה'ט " ומאי דקאמר מודה ר,ש"אינו חייב אלא לצי

 לכאורה ',ושמא משלם לכל אחד ואחד לצאת ידי שמים הכי מודינא לך הכא
 אבל בשמא ושמא ,פ שחולק עליו בברי ושמא שאינו חייב מדינא"אעהכוונה ש

  .אינו משמע כך'  אמנם לשון תוס,ש"מודה לו שחייב לצי
תא יפ שחולק בשמא ושמא הכא בברי"ם שיף שפירש דבריהם שאע"מהר' ועי

יתא לא כתוב תובעין יפ שגם בבר"ואע[ש "דהוי ברי ושמא מודה שחייב לצי
כ הגליון "וכ, ]ל שרק במשנה שבסיפא מיירי בתובעין אותו הוי דיוקא"א ,אותו
' ש תוס" ודלא כמש" לצי'אפיט אינו חייב "ז בשמא ושמא לר"ולפי [.מ"בשיט

  .פ"ר' תוס'  ועי,]ט נמי"אתיא כר' לעיל דמתני
 

והאמר רבא ואי תימא רב  ,ל למידק"ומי אמר רבא כל בשתי כריכות הו
 ,שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהן ומסתלקפפא הכל מודים בשנים 

מ "וכ[ל למידק "ע האם בא להוכיח מההיא דרועה דגם בשתי כריכות לא הו"יל
ש כיון דלא עביד " לציינו חייבל למידק א"פ שהו" או שאע,]פשטות הלשון

והכי קשיא ליה לרבינא מי אמר רבא דכל היכא 'ן "מלשון הרמבמ " וכ,איסורא
ה "וכ', א לצאת ידי שמים חייב והא אמר רבא הכל מודיםל למידק וב"דה

מי אמר רבא כל בשתי כריכות הוה ליה למידק וצריך 'ד "מ בשם  הראב"בשיט
, 'לצאת ידי שמים והאמר רבא הכל מודים בשנים שהפקידו אצל רועה וכו

   .'ויתבאר עוד בתוס
  
 לשלם וחייב[ל למידק ''ומי אמר רבא כל בשתי כריכות ה ומי ה" ד'תוס
הכל מודים בשנים שהפקידו [והא אמר רבא ] ג דלא עבד איסורא"א אע"לכאו

ל "ג דהו"ע אינו חייב אע" וגם לראצל רועה שמניח רועה ביניהן ומסתלק
, ל למידק"וחייב כיון דהו[איירי לצאת ידי שמים ' ת והא מתני''וא. ]למידק

  ].ע כיון דלא עבד איסורא"אבל מדינא אינו חייב גם לר
דלא , הפקיד אצלי [ע אביו של אחד מכם''דאתי נמי כר' ל מדנקט במתני''וי

 משמע משום דהוי שמא ושמא אינו חייב ,]ל למידק"עבד איסורא אלא דהו
 הא הפקידו הן עצמן , כדמשמע לשון הודה,אלא לצאת ידי שמים דוקא

ג דלא עבד ''מדינא אע' דמסתמא תבעי ליה והוה ליה ברי ושמא חייב אפי
'  דאי לאורויי דאפי, דאי לאו הכי אמאי נקט אביו,ל למידק''רא כיון דהאיסו

לעיל שזה החידוש לדעת ' ש תוס"כמ [בשמא ושמא חייב לצאת ידי שמים
ע החידוש שדוקא "כ לר"אלא ע [ע'' זה אין נראה שום חידוש לר,] ט"ר

  .]ש אבל בברי ושמא חייב מעיקר הדין"ח אלא לצי"בשמא ושמא א
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מד

א אומר "וכאו[בהגוזל קמא בלקח מחמשה בני אדם ' נמי אית ליע ''ועוד דר
ל "כיון דהו[ ג דלא עבד איסורא''שמשלם לכל אחד ואחד ואע] ממני לקח
ט מודה שמשלם לכל '' דלצאת ידי שמים אפילו ר, ומדינא משלם,]למידק

 וקתני ,ט''אוקמינן נמי כר'  דהא מתני,ג דלא עבד איסורא''אחד ואחד אע
שבזה לא עבד איסורא אלא  [ד מכם הפקיד לי מנה נותן לכל אחדאביו של אח

  .]ל למידק"דהו
' דאפי' והאמר רבא הכל מודים כו] משנים שהפקידו אצל רועה[ולהכי פריך 

בטלאים שלעולם [ ,ל למידק כמו שאפרש''ג דה''ע מניח ביניהם אע''לר
  .משום דלא עביד איסורא]  טעמאכ"וע, נחשב כבשני כריכות

ג ''ע דאמר גבי מקח אע''מ למיפרך מר''ה] דשני כריכות[דבלא רבא ה ''וה
והתם אמר  ,]ל למידק"כיון דהו[דלא עבד איסורא משלם לכל אחד ואחד 

ומי 'ע מה כוונת הגמרא "יל[ ,ע מניח רועה ביניהם ומסתלק''לר' רבא דאפי
 ,ל למידק"האם פשיטא ליה דהו', אמר רבא כל בשתי כריכות הוה ליה למידק

, ש בשמא ומדינא בברי"ל למידק חייב לצי"השאלה ומי אמר רבא שכיון דהוו
או ומי אמר רבא , ג דהוה ברי"ע אע"והא גבי רועה אמר דאינו חייב מדינא לר

ל למידק "והרי מההיא דטלאים מוכח דלא אמרינן הו, ל למידק"דבשתי כריכות הו
ל "קח דהתם ודאי הוע דמ"כ אין להקשות מר"וא, ולכן הכל מודים שמניח ביניהם

ל דחשיב "ה שכתב שגם בשתי כריכות י"ו סק"ר בתומים ע"שו, למידק ממי לקח
  .כ לוקח שחייב לשלם את חובו"כאנוס ולכן שומר פטור באונס משא

ע "יש להבין דילמא מה שלא שאל מר, אלא דניחא ליה למיפרך דרבא אדרבא
במקח שאינו חייב ע מודה "ש אמר שם שר"דמקח על ההיא דטלאים כיון שראב

    .ח ועוד אחרונים"ר כן בתו"שו, א"מדינא לכאו
  

 והאמר רבא ואי תימא רב ,ומי אמר רבא כל בשתי כריכות הוה ליה למידק
.  הכל מודים בשנים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהן ומסתלק,פפא
 והוא לשיטתם שכשהפקידו זה בפני,  למה נחשב כבשני כריכות'י ותוס"רש' עי

בכרך אחד שהכוונה שהפקידו ם "ש הרמב"אבל לפי מ, זה חשיב בכרך אחד
 .בטלאיםש " ניחא שזה ל,ממש

 
 א" עח"דף ל

ה "ל' א סי"מחנ' עי. ד מפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים"מוכרן בב
 האם נחשב ,ונתקלקלו הפירות אם עבר ולא מכרמה הדין משומרים שמסתפק 

 ,או שאין עליו לשמור מפסידא דאתי ממילא ,כפשיעה וחייב לשלם מדיני שומרין
זה משום שזה עיקר קבלת , צריך לקדם ברועים ומקלותמצינו ברועה שפ ש"ואע

ז בכלל קבלת "אייתכן ש , אבל לתקן הדבר השמור בידו,שמירה של רועה
ד הוא מדיני השבת אבידה אבל אינו חייב לשלם אם " ומה שמוכרן בבי,השמירה
  .לא מכרן

ם חייב רק מדיני השבת אבידה עדיין הרי גם שומר אבידה דינו ולכאורה גם א
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מה

 םאמנם מסתבר שדינו כאדם דעלמא שרואה מי, ש וחייב בפשיעה"ח או כש"כש
השבת אבידה אבל אין שבאים לשטוף ממונו של חבירו שאמנם חייב להציל מדין 

  .עליו דין שומר אבידה מחמת זה
 פירות והרקיבו אומר לו הרי שלך פ שגזל"ו שכתבו שאע"ק דף נ"בב' תוס' ועי

ובהרקיבו כולם אם נעשו ' שומר כיון שמתחייב בכחשה דלא הדראבל 'לפניך 
בפשיעה כמו כן יתחייב בכחשה דהדרא ובהרקיבו מקצתם כיון דקבל עליו 

א שהוא מיירי בהרקיבו שלא "ז ענין לנידון המחנ"ומסתבר שאי', שמירה
מיירי בהרקיבו '  והתוס,מכרםבפשיעתו והשאלה אם חייב על מה שלא 

  .בפשיעתו
ג אומר שכל שרואה בהן התחלת הפסד אף על פי "ורשב'מאירי שכתב ' אמנם עי

שלא הגיעו לרוב חסרונן מוכרן בבית דין מפני שמשיב אבדה לבעלים ותבא עליו 
מ אף תנא קמא " ומ', וכוברכה כשהוא טורח להציל ממון חברו אף בהפסד מועט

ל ברשות בית דין ומצוה בכך אלא שאם "ו למכרן בבית דין רמודה בה שראוי ל
 שכל שפירות הפקדון מיוחדות במקום אומר לו הרי שלך ,לא עשה לא נתחייב

מכל לשונו משמע שאין זה מחיובי שומרין אלא מצוה ',  אלא שמצוה בכך,לפניך
וכגון שלא הרקיבו ,  ותבא עליו ברכה]והיינו מדין השבת אבידה[גרידא 
ל הרי שלך לפניך מסתבר שאין הכוונה שלכן פטור מחיובי "ש א" ומ,עתובפשי
 הרי הם כמו שהפקדת אותם ולא פשעתי בשמירתם אלא כמו שאומר לו ,שומרין

  .מ בחובל ומזיק"שעה'  ועי.ולא נגנבו ולא אבדו

עוד משמע מלשונו שהטעם שאינו חייב למוכרן מדיני שומרין הוא משום  
ובזה מובן החילוק בין רועה שצריך לקדם ', ות במקוםשפירות הפקדון מיוחד'

במקלות ששם בכלל האחריות גם להצילם מכל סכנה ויתכן שאם ישלח עמו 
דדוקא ' א שכתב "מ מלשון הרשב"סחורה ממקום למקום כך יהיה דינה וכ

בפקדון משום דכיון שיש להן בעלים ולהיות מונחין אצלו בקרן זוית בלבד 
הרי שהדגיש גם מה שלא נתנם לו ', בידתיה גבייהו כלל לאו ע,הפקידם אצלו

  .אלא להניחם שם ותו לא
 לתקן  שומרד שאפילו אם נאמר שמוטל על"ז סק"נ' ר סי"בשיעורי הגרש' ועי

 כגון לגלול ספרים כדי שלא יתעפשו [,את הדבר שלא יתקלקל מצד עצמו
ינו נכלל  א,למכור דבר העומד להתקלקלחיוב  אבל ,]לעיל' וכמשמעות תוס
 . בחיובי שומרים

גבי חמץ שלא מכרו , א שגם אם נאמר שחייב למכור מדיני שומרין"וכתב מחנ
 כיון דהוי היזק שאינו ניכר ושוב אינו חייב עליו גם ,יב לשלםיאינו חונאסר 

 אמנם כתב ,פ שאינו יכול לומר לו הרי שלך לפניך" אעמהעולםכ "אחכשנאבד 
, ג"תמ' א בסי"וכן מבואר במג, מוכח לא כך] גבי שור הנסקל[ה "ק דף מ"שבב

. ב שם"משנ' ועי, חייב לשלם, שאם הפקיד אצלו חמץ ולא מכרו לפני זמן איסורו
 שיש על שומר חיוב להשיב את ט"כ' סיש "הגרשבחדושי וביאור הדברים כתב 

 .ר שם"בשיעורי הגרש'  עי,ואינו נפטר ממנו אלא אם שמר כראוי, החפץ
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מו

  פירות אצל חבירובסוגיא דמפקיד 
רבן שמעון בן גמליאל אומר מוכרן בפני בית דין מפני שהוא כמשיב אבידה 

דדוקא בפקדון משום דכיון שיש להן בעלים ולהיות 'א "כתב הרשב, לבעלים
 אלא , לאו עבידתיה גבייהו כלל,מונחין אצלו בקרן זוית בלבד הפקידם אצלו

 אבל צדקה ותמחוי הפרנסים ,ד הוא שעושין"כשהוא רוצה לעשות להן תקנה ב
  .'ד"שלא בב' הם כבעלים והילכך כל מה שירצו לעשות עושין ואפי

 כיון שלא נתן לו מ"מ,  בזהלבעליםפ שמסתבר שניחא "ל שאע"וביאור דבריו א
מדין [ד "אין בידו למכור דבר שאינו שלו בלא כח בי, רשות למכור במפורש

י "עפיש לבאר , לאדם שלא בפניוכין זמה שאינו יכול למכור מדין  ו,]ד"הפקר בי
 . ח שזכין מאדם לא אמרינן"ש קצוה"מ

, פ יש השבת אבדה"פ שגם על ש"ז מובן מה שלא חששו להפסד מועט אע"ולפי
שייך לומר שלא הצריכו להפסד , ד להפקיר ממונו של זה"כיון שצריך לזה כח בי

הפסד מועט א שם שגם אם ירצה לחשוש ל"ש הרשב" וממילא מובן גם מ,מועט
 .אין לו רשות

 ונחלקו ,שם דמיהן ומניחםב חדש "לאחר יוהנה לעיל גבי משיב אבידה אמרינן 
 ויש ,משמע דלא בעינןשם א " ומהרשב,ד דוקא"הראשונים אי בעינן מכירה בבי

ילפינן מקרא דראה איך תשיבנו לו ד ג" ואע,ד"להבין מאי שנא מפקדון דבעינן בי
ס איך חלה המכירה בדבר שאינו "יין אינו מובן סועד, דלא יאכיל עגל לעגלים

 . ד"י בי"שלו ואינו שליח ואין הפקעת ממון ע

חיוב שיש משמע שלולי באבידה שהרי  ,פקדוןמאבדה יש לבאר שחלוק דין ו
ד " וכמו שמצינו שאבדת גוי מותרת גם למ,השבת אבדה היה יכול ליטלה לעצמו

 שלא מצינו אלא שאין בה דין השבת  וכן אבודה ממנו ומכל אדם,גזל גוי אסור
 ,ועדיין איך מותר ליטלה לעצמו, ]לשיטות דלאו מטעם יאוש אתינן עלה[אבדה 

ז "אבהא' עי [,לא היה גם איסור גזל, אלא משמע שלולי חיוב השבת אבדה
פ שגם בחפץ "ואע [, משום שאינה ברשותולכאורה ו,]ש לעיל"ט וגרש"וגרנ

כיון שיש , פ שאינו ברשותו"פ איסור מזיק אע"לכהשנגזל ממנו יש איסור גזל או 
  ].חיוב השבה לגזלן ואולי גם לאחרים מדין השבת אבידה ושוב יש גם איסור גזל

וממילא מובן שכאשר התורה אומרת שבעגלים המצוה היא לקחת ולמכור אין 
שהרי מעיקר הדין היה לוקח לעצמו ולא היתה רשות , צריך את הסכמת הבעלים

 וכאן המצוה שיקח ,עכבת עליו אלא שהמצוה שיקח וישמור עבורםהבעלים מ
 ולא נאמר שרשות הבעלים תעכב עליו כיון ,וימכור וישמור את הכסף לבעלים

 והרי אמרה ,שמעיקרא לא נשתיירה להם רשות באבדה זו אלא לפי גדרי התורה
 . הבעליםותורה שהמוצא ימכור את העגלים כדי שלא יפסיד

אם גוללו אחד לשלשים ' ת מצינו מחלוקת בגמ"ט גבי מצא ס"והנה לעיל דף כ
משמע שדין אבידה כדין פקדון שהלכו '  ופשטות הגמ,ב חודש"יום או אחד לי
ח "פ כתב גבי פקדון גוללו אחד ליב"ז משו"ם בפ" אמנם הרמב,י"בעליו למדה

 'ר סי"שיעורי הגרש'  ועי,א כתב גבי אבידה גוללן כל שלשים יום"ג מגזו"ובפי
, יום' פ שמסתבר שעדיף לגלול כל ל"אעשגבי פקדון  יש לבארנ " ולפי מש,ז"נ
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מז

,  פושע בפקדוןנמצא כיון שיתכן שאין בזה צורך ואם יגלול שלא לפי הצורך מ"מ
כ באבידה שאמנם גם בה יש איסור גזל אבל " משא,ח"לכן לא יגלול עד יב

מהם דיני המצוה ן תחילה יש לדוולכן , נ"שורש האיסור הוא מצד המצוה וכמש
וממילא לא יהא בזה , צריך כך לעשות, יום' וכיון שיתכן שעדיף לגלול כל ל

 דנים את דיני הממונות וכיון שיתכן שאין צורך בתחילה אבל בפקדון ,איסור גזל
  .יום' ח שוב מספק אסור לו לגלול כל ל"ביותר מיב
שאין רצונו א שבזה שלא אמר לו למכור גילה דעתו "ל שכונת הרשב"עוד א
 אלא שיתכן שאם היה יודע שילך לאיבוד היה מסכים שימכור ולזה ,שימכור

ד כיון שאין גילוי " אבל באבדה יוכל למכור גם בלא בי,ד"צריך רשות של בי
 ומה שגבי צדקה הוצרך ,ל" ואמרינן שמסתמא ניח,דעת שאינו רוצה שימכור

שומרים ושלוחין של כ היו כמו "ל שאל"א, לטעמא דנחשבים הגבאין לבעלים
  .ד"התורמים ואינם יכולים לשנות בלא רשותם או רשות בי

שהרי מעשים בכל יום [ל אם רצונו שיגלול או לא "ל שמספק"ת א"וכן גבי ס
פ שעדיף שיגלול כיון שלא " אעיום' ל ולכן כל ,]יום'  לשאנשים לא גוללים כל

 אבל אחר ,לא יגע בוכ גילה דעתו שאינו רוצה שיגלול ולכן "אמר לו מפורש א
פ שלא אמר "ח שאז יכול ללכת לאיבוד בזה אמרינן שודאי דעתו שיגלול אע"יב
ד שכיון שהפקידו בידו מדעתו ולא אמר לו "ק ל"ב ס"ך ברצ"מ מהש"וכ, לו

  .שיגללנו כל שלשים יום סגי בהכי
*** 

  
, יש להבין. מ על מקום אחר"י אמר חיישינן שמא עשאן המפקיד תרו"ורנב
והחשש רק שמא , למוכרם לכהנים, לחשש הזה יש תקנה'  למסקנת הגמשהרי
  . עשאןשמא ולמה נקט , א ונמצא אוכל טבלים"ומ על מק"תרו יעשם

ומה שלא מוכרן לכהנים ,  רק לשמא עשאןיש לחשושן שלעולם "וכתב הרמב
וכל זה [, בפחות מכדי חסרונם משום שאז יפסיד יותר במה שדמי תרומה פחותין

דלפי דבריו הרי מפורש שהחשש , גרוס את נוסחת רב יהודאי גאוןאם לא נ
  . ד"כ הראב"וכ]. משום שמא יעשהגם י "לרנב
אם יכול למוכרן  אפילו משום שסתמא משמע ,בזה ליה ן שלא ניחא"ר' ועי

עיקר חששיה דרב נחמן בר יצחק משום ' ופירש שלעולם ,באותם דמים לא ימכור
שאם בא למוכרו לזרים חיישינן ' יחא נקט לי אלא דמלתא דשכ,שמא יעשם הוא

מזבנינהו לכהנים '  ומינה דאפי,שמא עשאן ונמצא מאכיל מעכשו תרומה לזרים
 טבלים ב"עהבדמי תרומה אסור חיישינן שמא יעשה ונמצא גורם שיאכל ב

 .י"ופנ, מ"וגליון בשיט,  שיףם"מהר' ועי, 'לכשיפריש על שלו
 

ב עושה " לפיכך בעה,זבין דחיישינןהכי קאמר השתא דאמור רבנן לא נ
פ שכיון שיש אנשים שאינם "ר' בתוס פירש .מ על מקום אחר"אותן תרו

וכיון שהדין , לפיכך לא ימכור, מ גם בלא היתר חכמים"מהוגנים שיעשו תרו
מ על "א מהוגנים מותר לכתחילה לעשותו תרו"שוב גם לבנ, שאסור לו למכור
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מח

 .י"פנ' א ועי"כ הריטב"וכ, מקום אחר
 
 ,ת וכי נחשדו חבירים לתרום שלא מן המוקף"הקשה ר  שמא ה" ד'תוס

ישראל שאמר לבן לוי כור מעשר לאביך בידי והילך גבי [כדאמר בפרק כל הגט 
וכי והקשה שם  ,דמיו חוששין שמא עשאו אביו תרומת מעשר על מקום אחר

ה של מ שאכל על"ק דחולין גבי ר" ופ,]נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף
ח שמא "ל ו,ל"מוכח שפיר שנחשבת כחושלכן בלא מעשר בבית שאן  [,ירק

  ].עישר עליו ממקום אחר
בגיטין מ וכן "כמו ר ,מ דדוקא חבירים לא נחשדו"בגיטין שם כתבו בשם י' ותוס

 כל אדם מפקיד אף הכא אבל ,אלא לחברמעשר נותנין מיירי בחבר שהרי אין 
שפשיטא להו לכאורה כאן משמע ' מתוסם אמנ,  שאינן בקיאין בהלכות מוקף

 הרי רוב ,מ" ואם משום שמצינו שמפריש תרו,ל" ויש להבין מנ,דמיירי בחבר
וכתב  ,מ"של היתירוץ את הש כאן שהביא "הרא' תוס' ועי, ה מעשרין הן"ע

 אלמא ,לפיכך עושה אותן בעל הבית תרומה ומעשרש בהמשך "שעדיין קשה ממ
  .לכתחילה מצי למעבד

  
ת דהכא גבי פקדון תולין בחששא מועטת שלא יגע "ואור.  שמאה" ד'תוס
ה "אבל כשחסרו כדי חסרונם שבלא, תינח עד שבאנו למוכרן, ויש להבין. בהם
 דאי לא יש לבארו, למה נחשוש לחשש רחוק ולא נמכרם בתורת חולין, מוכרם

ם  ומיחזי כחוכא שלא מכרנו שמא עשאם תרומה ולבסוף נמכר,הא לא קיימא הא
 ב כהנא אבל לר,י שזה הטעם שלא מוכרים"ועדיין יש להבין תינח לרנב, לזרים

חשוש צריך למכור בדמי תרומה וללמה בקב שלו שהטעם משום רוצה אדם 
  . י"פנ' ועי. שמא עשאן כיון שהוא חששא מועטת

  
כמו [ ,כדרך שאר תבואות'י ''פרש. מחלוקת בכדי חסרונן מחלוקת ה" ד'תוס

, }ח לוגין"שהם י{ ו לחיטין ולאורז תשעה חצאי קבין לכורשמפורש במשנתינ
  ].'אבל אם אבודין יותר מכדי חסרונן אפילו רבנן מודו דימכרם בבית דין

 ,ע לא ימכור'' דבפחות מכדי חסרונן לכ,ם וכי פליגי במשהו''והקשה ריב
כ ''ועוד דא, פ אלא בכדי חסרונן מצומצם" ול,ע ימכור"וביותר מכדי חסרונן לכ

כיון שמודה שבפחות מכדי חסרונן לא ימכור למה בכדי חסרונן  ,ג''ט דרשב''מ
  .והרי כך היא הרגילות, ימכור

ל דפליגי שנתחסר בחדש או בחדשים יותר משרגילות להתחסר עד אותו ''וי
 ונחלקו ,ם שלשה לוגיןי שהרי הרגילות שיחסר בחדש לוג ומחצה ובחדשי,הזמן

 ופליגי עד שיעלה החסרון בחדש או ,מן הזןכשנחסר יותר מזה לפי חשבו
 שהוא בכדי חסרונן ,לכור] ח לוגין"שהם י[בשני חדשים תשעה חצאי קבין 

 ,ע לא ימכור" נמצא בחדש הרגילות שיחסר לוג ומחצה ואז לכ,לשנה שלימה
 לרבנן ,ד" או יותר משלשה לוגין בשני חדשים וכעזה,ואם חסר יותר מזה בחדש

ג "ולרשבא חסר כל מה שראוי להחסר בשנה שלימה כיון שעדיין ללא ימכור 
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בין חצאי קבין בפחות משנה '  ואם חסרו כל הט, כיון שזה יותר מהרגילותימכור
נמצא חסרו שמונה חצאי קבין  [,ע"ימכור מיד לכא חדשים "חסרו בחדש בין בי

 ,כ" ולכאורה גם זה לא מסתבר כ,א חדש ימכור"בחדש לא ימכור חסרו תשעה בי
אם בתחילה כלומר קורה שיחסר יותר מהראוי ה שזה הנידון לקמן מתי וכמדומ

  .]א"בחדש העשירי או היאו הראשונים בחדש חדשיים 
  

יותר מכדי , ל יותר מכדי חסרונם וזבנינהו וקאכיל טבלים"וליחוש דילמא הו
 כי , וליחוש שמא עשאן,מזבנינן להו, ואי משתכחי מאי, חסרונם לא שכיח
שהרי עדיין קשה מה יועיל ,  ויש להבין.נים בדמי תרומהמזבנינן נמי לכה

, מ אחר המכירה ונמצא אוכל טבלים"שימכרם לכהנים והרי יתכן שיעשם תרו
כ למה תירץ על "א, ה ועביד להו מקמיהואם טעמא משום דמשתכחי לקמי

, ל מיד"והיה צ, הקושיא הראשונה לא שכיח והרי אין זה מועיל ליישוב השאלה
,  שצריך את שני הדבריםפ"ר' תוס' ועי.  הוא דהויהחסרונם לקמייותר מכדי 

 הוא הומקמי. ב, שלא שכיח ולכן יכול הבעלים להפריש גם לזמן מרובה. א
וכעין , מ ולכן יכול למכור ולא לחשוש שמא יפריש לזמן מרובה"דעביד להו תרו
 .א"זה כתב הריטב

 
א כתב " והריטב,נ פליג"א מי דחקו לומר דר"והקשה ריב.  מזבנינןה"ד' תוס

וכי עביד להו  עד נזבנינהו לכהנים בדמי תרומה י נמי"ולרנב מ'שלשון הגמ

 אכיל טבליםבעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר לא ידע דזבנא וקא 
בגלל קושית [א בהוספה זו " ולא ניחא לריטב,הוא הוספה של רב יהודאי גאון

לא פליג רבי , נא שמזבנינן לכהניםוסובר שבאמת לפי המסק, ]ועוד קושיות' תוס
 .ן"ר' ועי, ן" וכן דעת הרמב,י"יוחנן אדרנב

 
ש שהרי " והקשה הרא,ע מוכר"ף פסק כרבי יוחנן שיותר מכדי חסרונן לכ"הרי
הלכה כבתראי כשידעו לכאורה  שהרי ע"יל [,י פליג עליה והלכתא כבתראי"רנב

כים מדברי האמוראים את דברי הראשונים אבל כשלא ידעו אדרבא מצינו שפור
י כדמצינו "ו על רנב"וכאן משמע שבא להקשות מרי ,הראשונים כמו מברייתות
, ף אינו סובר את הוספת רב יהודאי גאון" ואם הרי,]שמקשים מאמוראי קמאי

ש "י לא אמר ביותר מכדי חסרונן וכמ"כ ניחא בפשטות שלמסקנא אף רנב"א
 .א"הריטב

 
 ב"ח ע"דף ל

א שאם חיוב המכירה הוא משום חיובי "כתב המחנ. להפסד מועט לא חששו
אבל אם זה רק חיוב , אין טעם לחלק בין הפסד מועט להפסד מרובה, שומרים

הרי חייב בהשבת , ויש להבין. השבת אבידה ניחא דלהפסד מועט לא הטריחוהו
ולמה לא נחשוש להפסד ,  על גיזת זנבו מצינו שחששואפילופ ו"אבידה גם על ש

  .הקנקנים
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ן שלא הטריחוהו משום הפסד הקנקנים שמשמע שאם "ש הרמב"וכל זה לפי מ
ן נוקטים שכיון "א והר"א הריטב"אמנם הרשב, רוצה למכור תבוא עליו ברכה
מ "שוב אין לו רשות כלל לנגוע בפקדון וממילא לק, שלהפסד מועט לא חוששים

 .גם אם חיובו למכור הוא מדיני שומרים
 
משמע . די חסרונן דריקבון פירות וקלקול הקנקןהפסד מועט כגון בכי "רש

 פירות והרקיבו דברייתא לא מיירי בהרקיבו לגמרי אלא כדי חסרונןשמפרש שגם 
 משום ולא ח להפסד מועט"וטעמא דלא ימכור משום דל, וכמו שסבר בתחילה

רב לא פירש משום טעמא דומה ש, מ"תרושמא עשאן רוצה בקב שלו ולא משום 
 ומסתבר ,משום הפסד מועטכ הטעם "משום שגבי קנקנים עתכן י, י"כהנא ורנב

  .מ" וכן כנראה שנוקט בעה,שבכל דיני הברייתא יש טעם אחד
 אף אנו ,ירות והרקיבו האמור בבריתא למסקנת הסוגיאופ' אמנם המאירי כתב

 והוא שהזכירו ,מפרשים אותה בהרקיבו לגמרי כחברותיה ומשום קלקול כלים
 א"בחידושים המיוחסים לריטב' ועי',  קלקול הקנקנים והסליםגדולי המחברים בזו

 .שהאריך בזה
 
 וכמו שפסק שלא יגע בהםג "מים דרשבכגבי פירות דמתניתין כחף פסק "הרי

שחששו מ וסברי "מאידך גיסא פסק כרבנן דברייתא דפליגי ארו, נ"רבא בשם ר
חלקו גם בברייתא נמ שהרי "והקשה בעה, פ שהוא מועט"אעלהפסד דקנקנים 

הכל תלוי בטעם אחד אם ומשמע ש ,]דמיירי בכדי חסרונן[בפירות והרקיבו 
וכיון שהלכה כחכמים דמתניתין שלא יגע בהם ,  או לאחששו להפסד מועט

  .ממילא נדחו דברי חכמים בברייתא שלא חששו להפסד מועט
ש טעמא דרוצה בקב שלו ולכן גם "ן כתב דגבי דבש והדביש וכל אינך ל"והרמב

 ולא פליגי אלא בשמן והבאיש ואינך ,מודים שחששו להפסד מועט' כמים דמתניח
ף צריך "ש שלדעת הרי" הראכ"וכ, אבל בפירות והרקיבו יתכן שלא נחלקו כלל

לומר דרבנן דברייתא לא פליגי אלא אדבש וכדומה אבל פירות והרקיבו מודים 
, ]כדי חסרונןמטעמא דרוצה בקב שלו שהרי מוקי לה ב [,מ שלא יגע בהם"לר

לגמרי מיירי שהרקיבו הרקיבו ופירות גם באמנם המאירי כתב שלמסקנת הסוגיא 
 . א"בחדושים המיוחסים לריטב'  ועי, והנידון לגבי הכלים שלהם,דומיא דדבש

 
מדרבן שמעון בן גמליאל נשמע דמורידין קרוב לנכסי שבוי מדרבנן נשמע 

 שלרבנן לא יגע בהן ,רת הגמראיש לבאר סב, דאין מורידין קרוב לנכסי שבוי
וגם אם זו זכות עבורו זכין , בלא רשותוכיון שאין לו רשות למכור חפץ של השני 

ד מפני שהוא משיב אבידה משום "ג דמוכרן בבי"ולרשב, מאדם לא אמרינן
ה להורדת קרוב לנכסי " וה,ח"ד יש כח ליתן לו רשות לזה או שהיא תקנ"שלבי
  .שבוי

היתה את דין המשנה לשאלה אם מורידין קרוב לדמות ד "ן שהס"רמב' עיאמנם 
דניחא לן דליפסדו לגמרי ממילא 'הוא משום  את הפקדון ימכורלא לרבנן שמה ש
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הכא נמי מוטב שיפסדו , ולא נמכר שמא יוקרו ונמצינו מפסידין אותו בידים
 שמא לא יפסידו כל כך ואף על פי שההפסד ,מאיליהן הרבה ולא נפסידם מעט

ע מוכרן " זכות גמורה היה הדין נותן שלכ בזהמשמע שאם היתה', בהםמצוי 
 או שאז מסתבר שהיתה ,ח" ודלא כקצוה,פ דהוי זכין מאדם"אעומורידין קרוב 

  .ח שיעשה כן"תקנ
לטעמא דשמא יוקרו ולא משום שצריך למוכרן לכהנים ן "הרמבהוצרך שומה 

עוד , י ורב כהנא"י דרנבעדיין לא נחית להני טעמלכאורה משום ש, בדמי תרומה
 והרי אם יפסדו יותר מכדי ',דניחא לן דליפסדו לגמרי ממילא'ש "יש להבין מ

ואולי גם לזה ,  נמצא שלעולם לא יפסדו לגמריו"ש רי"חסרונם מוכרן מיד כמ
  .עדיין לא נחית

  
וממאי דלמא עד כאן לא קאמר רבן שמעון בן גמליאל הכא אלא משום דקא 

האם שאם לא ימכרם יתכן שיאבדו כל , ה הכוונה כליא קרנאע מ"יל, כליא קרנא
הכוונה  או ,ע מוכר"וזה לכאורה אינו מובן שהרי ביותר מכדי חסרונם לכ, הפירות

הקרקע נשארת ורק רווחים אין כל  ולא דמי לנכסי שבוי ש,שנחסר מהקרן עצמה
היא מ הם כמו תוספת לקרן ש"אם מתקלקלים העצים במקצת מ' ואפי [,לו ממנה

  .]גוף הקרקע
 

א כיון שלא "א שלהוריד אפוטרופוס א" פירש הרשב.מורידין קרוב לנכסי שבוי

א כיון "ולהוריד אריס סתם א, מצוי שיתרצו להיות אפוטרופוס אלא לקטנים
  .  ולכן מורידים קרוב, והנכסים שלושהקרוב מעכב שהרי יתכן שהבעלים מת

א כתב שעדיף " והריטב,ב מעכבעדיף להעמיד אריס אם לא שהקרוהיה משמע ש
אבל , אם אין קרוב מורידין אריסרק  ומשמע ש,להעמיד קרוב מאשר אריס

  .הנכסיםאת ע אין מורידין שמא יפסיד "ש כתב שאריס לכ"הרא
  
אם יבאו הבעלים שמין לזה חלקו בכל שנה שעבד בה כמנהג ה כיון "י ד"רש

 בדבריו אם אוכל ולא התפרש,  אם מחצה אם שליש אם רביע,אריסי העיר
אמנם לקמן דף , הכל וכשיבואו הבעלים יחזיר או שאוכל רק כאריס והשאר מונח

אלא , דלא שמעו שמת לאו אדעתא דכולה נחית, אבל הכא ' בפירושט כתב"ל
  .'ושאר פירות יהא מונחין, ליטול כאריס בכל שנה

  
ד  ובניהן רוצים ליר,מלמד שנשותיהם מבקשות לינשא ואין מניחין אותן

לכאורה הכוונה שאמנם יהרגו בחרב אבל  ,לנכסי אביהן ואין מניחין אותן
ויש להבין מה , נשותיהן ובניהם לא ידעו מכך ולכן לא יותרו לינשא ולירד לנחלה

ויתכן שאמנם אין הקללה לאנשים , הקללה בזה שאשתו לא תנשא אחר מותו
  .שמתו אלא לנשים שישארו עגונות

האחת שיפלו בחרב והשניה שילכו בשבי  , כאן ששתי קללות ישכתבי "רשו
אבל לא זאת עיקר הקללה  [, ולא בניהם לירשוממילא לא יוכלו נשותיהם לינשא
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  ].אלא מה שילכו בשבי
 
 דהא נטושין מורידין , מורידין אותו לכתחילהאפילוה ד"ה היורד ה"ד' תוס

ם " מהר'עיו ,ג" לרשבמורידין לכתחילהבנטושין ד ל"יש להבין מנ, ג"לרשב
ל "מהרש'  ועי,ם שיף משום דמוקמינן לה כשמואל דאמר מורידין"ב ומהר"ומהדו
 .י"ופנ
 

לא סגי בתלישה ובעינן שיאכל ד משמע ,ז זריז ונשכר"וקדם ותלש ואכל הר
ה "ד' תוס' ועי ' זה הפירותשיאכלדאם יבאו הבעלים קודם 'י "מ ברש"וכ ,גם כן

קודם ל הפירות ואם יבואו הבעלים דבשבוי ששמע שמתו אוכל כ' שכתבווכולם 
 ,משמע דוקא אם אכלו ממש',  הפירות יטול כשאר אריסין ויחזיר השארשיאכל
 ומה ,ואפילו שמע שממשמשין וקדם ותלש הרי זה זריז ונשכר' כתב א"הגאמנם 

 .משמע שסגי בתלישה', שלא תלש עד שבאו הבעלים אין לו אלא כאריס
ח גבי המוציא הוצאות על נכסי אשתו "דף ל' ף בכתו"ד על הרי"ובהשגות הראב

 ואם לא ,ותלישתו ודאי זו היא הכנסתו שכבר זכה בהן בתלישתו'ד "כתב בתו
אמנם ', תלש לא זכה והוה ליה כאילו הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול

  .יש ראיה מהנידון שם לכאןע אם "יל
מודינא דאי שמיט ן ו גבי מוכר דבר שלא בא לעולם דאמר רב נחמ"ולקמן דף ס

י דלאו דוקא שמיט ואכיל אלא "פר'א שם "וכתב הריטב, ואכיל לא מפקינן מיניה

  .  יש לדמות לכאןםע א"וגם בזה יל. 'כיון שהגביהן או שנתנם בכליו
  

ואלו הן נכסי שבויין הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישין הלכו 
ד "א הביא שהראב"שי הרשבבחדו ,'וכולהם למדינת הים ושמעו בהן שמת 

דהיכי קרו להולך בשביה 'והקשה , י הכוונה שהלכו בשבי"פירש שהלכו למדנה
פ שהלכו מדעתו למדינת הים כלומר על דעת "ל דה"אלא נ, הולך למדינת הים

 וכשהיה שם נשבה והרי זה ,לסחור ולשוב ולפיכך לא חשש לצוות על נכסיו
  .'כאלו יצא מנכסיו שלא לדעת

  
 הלכו , נכסי נטושים הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישיןואלו הן

ויש להבין כיון , י כגון שנשבו"ופרש, להם למדינת הים ולא שמעו בהם שמת
ה  למ,נשבו וכל החילוק שבאלו שמעו שמתו ובאלו לא שמעומיירי בשניהם בש

  .ר במעיני החכמה שהעיר בזה"שו, לאלו קורא שבויין ולאלו נטושין
 

 א"ט ע" לדף
. נטושים דבעל כרחן דכתיב והשביעת תשמטנה ונטשתה אפקעתא דמלכא

י ששביעית היא מצות עשה על הבעלים להפקיר ואינו נעשה הפקר "דעת הב
ג חלק עליו וסובר "מ' א סי"ט בח"והמהרי]. ולכן אין פירות גוי הפקר[ממילא 

קעתא דמלכא אפשביעית  שכאן' והוכיח כן מהגמ, שנעשה הפקר גם בלא רצונו
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, ו שאינם בני מצוה"ד לענין חש"ח מצוה פ"מנ' עי. משמע שנעשה הפקר ממילא
  .ד"ק כ"ט ס"י' א שביעית סי"חזו' ועי
  
ומדקא אמר יושד כשוד שלמן בית ארבאל מכלל דההוא ה רטושים "י ד"רש

והמה עוזבים , אלא מורך בא בלבם, יומא לאו בית ארבאל ביום מלחמה הוה
מה שהוצרך , שמא יבא עליהם, לכים להם מדאגת האויבאם על בנים והו

לכאורה ,  שמא יבואלפרש שלא בא אויב ממש עליהם אלא מורך בא בלבם
 שאין הכוונה רק אם ,כ"דבעמשום שאם היה בא אויב ממש היה נחשב כנטושים 

 כדלקמן גבי בורח מחמת ,שבו אותם בחזקה אלא גם אם ברחו מפחד אויב אמיתי
אלא  ,ס כסבורים שחייבים לברוח"סוש ,סבורים שבא אויבכוונה שואין ה, מרדין

  .ש"רש' ועי, חוששים שמא יבוא ועדיין יש להם פנאי לצוות על נכסיהם
 
דכיון דשמעו בו שמת כי נחית לה אדעתא דכולהו פירי ה דאילו "י ד"רש
 וכי מפני שהיה בדעתו ליטול את ,ואינו מספיק כל הצורך'א "כתב הרשב. נחית
ל שתקנת חכמים היא לפי שחששו שמא יפסידם "אלא נ, ל יזכה בשל אחריםהכ

וחששו כאן יותר מבנטושין לפי , דלא סמכא דעתיה אף על פי ששמעו בו שמת
 אבל בנטושין הוא בוש יותר ,כ מלהפסיד כיון ששמעו בהן שמתו"שאינו בוש כ

 .'מלהפסיד כיון שלא שמעו בהן שמתו
יון שאין מי שיכול לרדת כאריס כמבואר  שכאולי יש לבארי "ובדעת רש

 וכאן יש גם סברא של ביתא ,כ יש כאן דין זה נהנה וזה אינו חסר" א,בראשונים
 אינו יכול לאכול פירות של ה אינו חסרפ שמדין זה נהנה וז" ואע,מיתבא יתיב

כאן שהוא גרם שיהיו הפירות על דעת שיהיו שלו שייך לומר שלא יצטרך , חברו
כ בנטושים שלא ירד על " משא, כמו שאינו משלם על דירת ביתלשלם עליהם

 לכן הוי זה חסר ולא יזכה ,דעת שיהיו שלו שהרי יש אפשרות להעמיד אריס
 .בפירות

 
יורד לנכסי שבויין ה ו,י שיורד לנכסי נטושין אינו נוטל אלא כאריס"דעת רש

 יש לו ללאכו ואם לא הספיק ,ז זריז ונשכר"אוכל הכל ואם באו הבעלים הר
והרי שם , כ מאי פריך ממוציא הוצאות על נכסי אשתו"א' והקשו תוס, כאריס

. אינו אוכל את כל הפירותשיורד לנכסי נטושין כ "משאאוכל את כל הפירות 
ה הא משמע שהשאלה היתה על נכסי שבויין למה נתנו לו גם "י ד" מרשלכאורהו

 .ר כןלומ' מ למה לא ניחא לתוס"גליון בשיט' ועי ,כאריס
 והחילוק ביניהם שבנטושין אם שמע ,שבשבויין ונטושין אוכל הכל' ודעת תוס

 ובשבויין זריז ונשכר ואין לו כאריס ,נוטל כאריס שבאו אינו זריז ונשכר אלא
למאי דמסיק דמה ששמין כאריס הוא משום , א סבר שודאי יש לו"פ שבהו"אע[

 שהרי סמכא ,ן לו כאריס שוב בשמעו בו שמת אין סיבה לתק,דלא סמכא דעתיה
  ]. א סבר שאין לו כאריס" או כגליון שגם בהו,ש"ש הרא"ה וכמ"דעתיה בלא

 משום שכיון שיש לו כאריס שוב לכאורהומה שבנטושין אין לו דין זריז ונשכר 
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 כתב משום שדוקא בשבויין פ"ר' תוס אמנם .לא הוצרכנו לתת לו גם זריז ונשכר
 ,באמת עומדים לבא ויכול לקדום ולתלושששמעו בו שמת אין לו להאמין ש

ודאי יבואו מסתבר ש, כ בנטושין שלא שמעו שמת כיון ששמע שבאים"משא
 .  ולכן הוצרכו לתקן שיטול כאריס,ואסור לו לקדום ולתלוש

ג משמע שדין נטושין כדין שבויין " פשטות דברי רשבלכאורהויש להבין שהרי 
 לומר שנוטל כאריס ואם היה דינו  אלא שהוכרחנו לחלק מדאיצטריך,לכל דבר

כ למה לא נאמר " וא,כשבוי לא הוצרכנו לזה כמו שבשבוי לא הוצרכנו
ל בשניהם דלא הוי " וקמ,דינו כשבוי לכל דבר ובשניהם נוטל כאריס שלמסקנא

 .כנכסי אשתו
 

ן סובר " והרמב,'י ובנטושין כתוס"א בשבויין כרש"א והריטב"ודעת הרשב
 , אבל אם יבואו הבעלים יחזיר מה שעודף על אריס,הכלאוכל בנטושין שאמנם 

 וניחא בזה שתי ,ומניח את השאר י שמלכתחילה נוטל רק כאריס"ולא כרש[
  ].י"על רש' הקושיות הראשונות של תוס

  
ותו דאמר שמואל לקמן שבוי שהניח קמה לקצור מעמידין  וכולם ה" ד'תוס

נכסיו ומעיקרא אמאי אין כ מורידין קרוב ל''אפוטרופוס וקוצר ובוצר ואח
' עי, שהרי מיירי בלא שמעו שמת, מורידין קרוב כיון שלא יאכל הפירות בחנם

דהא דמורידין קרוב לנכסי שבוי בתורת אריסות דוקא לשדות וכרמים 'ח "תו

 אבל כשהניח השבוי ,שצריכין עבודה וטורח ומורידין הקרוב כדי שלא יפסדו
 מפקידין אותן ,נבים לבצור דכמטלטלין דמומטלטלין וכן קמה העומדת לקצור וע

  .'ביד נאמן על פי בית דין ואין מוסרין אותן לקרוב שמא יאכל
פ שלא שמעו "גם בנטושים אע[לכך נראה דודאי שכל הפירות אוכל בחנם 

משמע אחר שקצר [ואם זבל וחרש וזרע ובעלים באו קודם שקצר  ,]שמת
   .ס שכר טרחו ועמלויטול כארי] פ שעדיין לא אכל"יטול הכל אע

שחולק לעיל על שמואל ואומר שאין מורידין קרוב לנכסי שבוי שלא [ולרב 
כיון דאמר דאמר מורידין ל כשמואל ד" ולא ס,שמעו בו שמת דלמא מפסיד להו

שמה שרב סובר שאין ' ונוקטין תוס, מר שיימינן להו כאריס לא מפסיד להו
ג שסובר "דרשב[ק ''וכן לת ,]ריסמורידין הוא משום שאינו סובר ששמין לו כא

אית להו שאין שמין כאריס ולכך אין  ,] קרוב בלא שמעו שמתשאין מורידין
 לפי שירא שיבואו הבעלים קודם שיקצור ויאכל ,מורידין דלמא מפסיד להו

 ולא ישביח הקרקע אלא כל מה שימצא יאכל בחנם כדין ,ולא יטול כלום
והקשו הראשונים היא גופא קשיא , תששמעו בו שמקרוב היורד לנכסי שבוי 

 ,נימא שמין כאריס ומורידין, אמאי לרב אין מורידין משום שאין שמין כאריס
כי מפני שהוא קרוב וראוי ליורשו אם נבוא לחושבו ד "ן בשם הראב"רמבוכתב ה

  .כאריס לדקדק עליו מתקנא הוא בנו ויפסיד הנכסים
בואו הבעלים קודם שילקט והשתא פריך שפיר כיון שאוכל כל הפירות כשי

  .'אמאי נוטל כאריס טפי מהמוציא הוצאות על נכסי אשתו כו
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ואילו הכא [ ,זריז ונשכר] בשבויין ששמעו שמת[והא דקאמר ואילו התם 
משמע שבלא שמעו שמת אינו אוכל  ,שיימינן ליה כאריס} בלא שמעו שמת{

שמע הבעלים כש] בשמעו בו שמת[' פי] כ מה בין זה לזה"פירות בחינם שאל
פ שהפירות ישוו הרבה '' מניחין אותו לקדם ולתלוש אע,ממשמשים ובאין

 אבל הכא בנטושים אם באו , כיון שאם לא יקדם אין משלמין טרחו,מעמלו
כלומר אם שמע שהבעלים ממשמשין אבל [ ,בעלים אין מניחין אותו לתלוש

 משמע ,ריסלהו כא' כיון דלא מפסיד מידי דשיימי ,]עד ששמע אוכל בחינם
נמצא שמעו שמת עדיף במה שאוכל גם , שבשמעו בו שמת אינו מקבל כאריס

ו שמת עדיף במה ששמין לו ע ולא שמ,הבעלים ממשמשין ובאיןששמע שכ
השתא זריז ונשכר הוה  ' גבי שמעו בו שמת ויש להבין הרי הגמרא אמרה, כאריס

  .שאינו נוטל כאריס' ואיך אמרו תוס', מאי דאשבח מיבעיא
ל דאין שמין לו בשבח כאריס "וכששמעו בו שמת נ'ב שכתב "י' ש סי"רא' עיו

ואף על גב דפריך גמרא השתא זריז . אלא מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל
אבל . היינו מקמי דידע אמאי שמין לו כאריס. ונשכר הוי מאי דאשבח מיבעיא

ממילא . ובתר דמסיק טעמא משום דלא סמכא דעתיה תקינו רבנן דלא לפסדינה
ידענא דכששמע בו שמת דסמכא דעתיה דינו כמוציא הוצאות על נכסי אשתו 

  .'גדולה
שהרי כתבו זאת בסברת ' משמרות כהונה שלא מסתבר שזו גם כוונת תוס' ועי

 אלא מסתבר שכוונתם כגליון ,המקשן שעדיין לא נחית לסברת סמכא דעתיה

 פירוש מה ,בעיא מאי דאשבח מי'כוונת הגמרא ' מ שלפי תוס"שהובא בשיט
 כיון שהדין כך שהוא זריז ונשכר לוקח הכל ,צריך ליתן לו כלום במאי דאשבח

ומיבעיא אין [, 'אם ירצה אם כן למה יתקנו לו ליטול כאריס אם לא קדם ותלש
  .]פירושו לא צריך לומר אלא לא צריך ליתן

 
 בו שמת נחלקו במקום ששמעוו. היורד לנכסי רטושין מוציאין אותן מידו

 .י כתב שאין מוציאין"והנמו, ש שמוציאין מידו"הראדעת , הראשונים
 

מעמידין אפוטרופוס להכניס דבר י "פרש ',שבוי שנשבה והניח קמה לקצור כו
 ,'ואחר כך מורידין קרוב להשביח וליטול כאריס, ויהא שמור לבעלים, המוכן

 ה" ד'תוסמ מ"וכ, א כאריס ולכן אינו נוטל אלמשמע דמיירי בלא שמעו בו שמת
ותו דאמר שמואל לקמן שבוי שהניח קמה לקצור מעמידין 'וכולם שכתבו 

 ומעיקרא אמאי אין מורידין ,כ מורידין קרוב לנכסיו"אפוטרופוס וקוצר ובוצר ואח
שכתב א בתחילת הסוגיא "רשב' עיאמנם  ',קרוב כיון שלא יאכל הפירות בחנם

כ מורידין קרוב לנכסיו "ידין אפטרופא ואחוכענין שאמרו בקמה לקצור דמעמ'
  .מאירי' ועי, ה לשמעו בו שמת"י ה"ואולי גם לרש, 'ה לשמעו בו שמת"וה
 

 משמע שאם ,י שלא נמצא מי שירצה"פירש ,אפוטרופא לדיקנני לא מוקמינן
ה כתב שכיון שאין דרכם של בני "אבל הרא. א"כ הרשב"וכ, מצאנו שפיר דמי
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 .שמא יפסיד את הנכסים,  מצאנו לא נוריד אםאפילולכן , אדם בכך
 

, ואפילו הוא ראוי ליורשו'י " פירש,ה אין מורידין קטן לנכסי שבוי"אמר ר
מה שאמרנו מורידין שמשמע , 'ומוטב שיורידו להם איש נכרי, דקא מפסיד להו

אבל אם אין קרוב הראוי לזה מורידין , קרוב לנכסי שבוי היינו שיש לו דין קדימה
אמנם בשמעו שמת לא  [,ש שלעולם אין מורידין אריס"ש הרא"דלא כמו, אריס

 ]. יורידו כדלקמן
 

ש שאין הנדון לתת לו לאכול הכל כדין "הרא' כתב בתוס ,קטןולא קרוב לנכסי 
 אלא הכונה בתורת ,]שהרי לא מיירי בקטן שנשבה [,יורד לנכסי שבוי

ון לתת לו לאכול ה בקטן שנשבה ששם הניד" שהלכאורהומסתבר , אפוטרופוס
ש אלא לומר שכאן "ולא בא הרא, שלא ניתן לו וכדלקמן גבי מרי בר איסק, הכל

ל שגם בתורת אפוטרופוס לא "וקמ, מיירי בקטן שלא נשבה וכדלקמן גבי סבתא
 .ניתן לו

בתורת  א שלהוריד קרוב"ה הביא בשם תשובות הרשב"רפ' סיי ב"אמנם הב
  .שאנץ'  תוסמ בשם"כ שיט" וכ,אפוטרופוס אין חשש

 
ואותו , כגון קטן שיש לו אח מאב'י " פירש.ולא קרוב מחמת קרוב לנכסי קטן

 אין מורידין אותו אח מאם ,דאיש נכרי הוא אצל קטן, אח מאב יש לו אח מאם

דאתי לאחזוקי בהו , לנכסי קטן מחמת קורבת אחיו של זה שהוא אח של קטן
ואלו לחלקו , שנפלו לו מאביו, םלצורך אחיו ויאמר נכסים הללו של אחי מאמי ה

  . 'באו
 אחיו מחמתדאתי לאחזוקי בהו 'י שהחשש הוא "ש כתב בשם רש"הרא' ותוס

, ' אחי מאמי שנפלו לו מאביו ואלו לחלקו באואני יורש מחמתויאמר נכסים הללו 
 אלא שירש אותם ,י לפנינו"ברששהוא היינו לא שמחזיק אותם לצורך אחיו כמו 

, ך יטען שירש את אחיו מאמו הרי אין ירושה באחין מהאםוהקשה אי, מאחיו
ומיירי בנכסים שירש הקטן , התחלפו אב באםי ו"ס הוא ברש"ולכן כתב שט

ואין מורידין להם את אחיו מאביו של אחיו מאמו שמא , מאמו הוא ואחיו מאמו
ז שייך לנידון "ואי[, יטען שירש אותם מאחיו של הקטן מאמו שירשם מאם הקטן

' ועי, ]כי שם הנידון במה שירש מאביו, רא לקמן אם מורידים אחיו מאמוהגמ
  .ש" שיף ורשם"מהר

דאתי לאחזוקי בהו לצורך אחיו ויאמר נכסים הללו של 'י שלפנינו "ולפי לשון רש
 , שהרי אינו אומר שירש מאחיו אלא מחזיק לצורך אחיו,מ"לק' אחי מאמי הם
י הלשון "י של רש"ובכתה , מאחיוי שאומר שירש"ש מובא בשם רש"אמנם ברא

 .' ויאמר נכסים הללו של אחי מאמי הם אחיומחמתדאתי לאחזוקי בהו '
 

ש אחר "פ שאכלן ג"י אע" פירש. הגדילאפילואין מחזיקין בנכסי קטן ו
' ועי, ש אחר שהגדיל הוי חזקה"ם פסק שאם החזיק ג"אמנם הרמב. שהגדיל
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 .ז"ט סק"קמ' מ בסי"נתיה
 
משמע שלומר לנכרי הבא עדי מכירה יש דעת '  פשטות תוס.מ" שה"ד' תוס
ש " שבאה שדה לחלקך ולמחות בנכרי כל גראיהאבל לומר לקרוב הבא , לקטן

ה שאין לו דעת לומר לקרוב הבא "וכיון שרואים מר, שני דברים אלו שקולים
נתיבות ' ועי, ם שיף"מהר ום"מהר' עי. ש"ה שאין לו דעת למחות כל ג"ה, ראיה
 .ז"ט סק"בקמ
ה שמורידין רחוק ולא ממבנכסי קטן היא  שאין מחזיקין ראיהי ה"כ לרש"וא

ה שרואים שחוששים בקרוב שלא ידע לומר ממהראיה ' ולתוס, חוששים שיחזיק
 וממילא אין ,ש"שאין בו דעת למחות כל גה "כ ה"וא דבא לחלקך ראיהלו אייתי 

 .מחזיקין כיון שאין ראיה משתיקתו
 
מ כתב בשם "ובשיט. כמה משניות יש שמעמידין אפוטרופוס .מ" שה"ד' תוס
שאנץ שכל מה שלא מורידים קרוב הוא רק לעשות ולאכול שאז יכול לומר ' תוס

והנדון , אבל בתורת אפוטרופוס אין חשש שיחזיק כיון שאינו אוכל, שאוכל משלו
 כתב שבאפוטרופוס פ"ר' תוסו, מי שירצה להיות אפוטרופוסכאן כשלא מצאו 

 ורק כאן דמיירי בקטן שנשבה יש ,אין חשש שיחזיק כיון שהיתומים דרים בביתו
ויש להבין אם מיירי בנשבה מה הראיה שאין מחזיקין ממה שמורידין [,  חשש

  ].הרי בנשבה אינו כאן שיוכל למחות, איש נכרי

  
 ,ת כמו שיש לו לדעת ולומר לנכרי לשאול עידי מכירה''ואמ " שה" ד'תוס

יש להבין , ה לו דעת לומר לקרובו אייתי ראיה שזה הגיע לחלקךכמו כן יהי
 לא אמרנו אלא והרי, וכי אמרנו שלעולם יש לו דעת לומר לנכרי הבא ראיה

 כי יתכן ,שאם היה לו דעת ואמר כן לנכרי לא נאמר לו למה לא מחית בידו
לומר לנכרי גם  אבל ודאי שיתכן שלא יהיה לו דעת ,שלמחות לא היה לו דעת

אבל איך נוריד ,  אלא שלזה אין תקנה,הבא ראיה ואז באמת יפסיד שדהו
ודילמא לא יהיה לו , לכתחילה קרוב על סמך זה שיהיה לו דעת לומר הבא ראיה

 .דעת גם לזה ונמצא שהפסדנו אותו בידים
 

 ב"ט ע"דף ל
ולא היא לא , ' וכוולא אמרן אלא באחי דאבא אבל באחי דאמא  לית לן בה 

  ,פן יאמר של אמי היו נכסי מלוגי "ופרש, אבא ולא שנא אחי דאמאשנא אחי ד
ה "שבזה אמר ר, אחיו של אחיו מאביו של הקטןוהיינו כשאותו אחיו מאמו אינו 

בפירוש שאין מורידין קרוב מחמת קרוב שמא יטען שהם חלקו של אחיו מאביו 
 ומסיק ,א שאין חשש"אבל כאן שאינו קרוב של קרוב הו, י"ש רש"של הקטן כמ

  .דחיישינן שמא יטען שהיו נכסי מלוג של אמו
ה אין מורידין אחיו מאביו של אחיו מאמו של "ולמסקנת הגמרא מסתבר שה

 מיירי ה שאמר אין מורידין קרוב מחמת קרוב"ש כתב דר" ובפסקי הרא,הקטן
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ולכאורה נידון הגמרא , ח שכתב כך למסקנת הגמרא" וכנראה מפל,באחיו מאמו
' ש בתוס"וכמ [ש במה שירשו מהאם"ה שירשו מהאב ופירוש הראכאן הוא במ

ש גם הא דאין מורידין אחיו מאמו "אמנם יש להבין למה לא הביא הרא, ]ש"הרא
ם שיף "מהר' ועי ,שהקשה כן ח"פל' ועי, למה שירש מאביו וכמסקנת הגמרא

   . ש"ורש
  
ן כל דהא משמע דאי ודאי לא שכיבא סבתא הוה יהבינ מוקמינן ה"ד' תוס

, י שהקשה"פנ' ועי. י אפוטרופוס" ואמאי נוקי פלגא לינוקא ע,נכסי לאתתא
ת ניתן לו חצי " ומה,כ אין לינוקא שייכות כלל בנכסים"שאם ודאי לא שכיבא א

  .י אפוטרופוס"ע
 
 לא לאכול כל ,דהא דקאמר פלגא מוקמינן ליה אפוטרופוס לינוקאל "וי

לא שישמור האפוטרופוס כדין א ,הפירות כדין קרוב היורד לנכסי שבוי
ם "והקשה מהר,  וזה טוב מלתתם לאחתא שתאכל כל הפירות בחינם,אריס

שמא מתה הסבתא ואין מורידין קרוב לנכסי , א לתת"ה א"שהרי לאחתא בלא
שגם את אידך ', וכו וביאר שכוונתם לבאר הא דאמר רבא מיגו דמוקמינן, קטן

ז אמרו " וע, ומה תרויח הסבתא מזה,פלגא יהבינן לאפוטרופוס משמע שעדיף כך
שהאחות היתה אוכלת בחינם והאפוטרופוס ישמור את שאר הפירות עבור 

כ הדרא קושיא לדוכתא למה בלא שכיבא סבתא "ועדיין יש להבין שא, הסבתא

 .ם שיף"מהר'  ועי,לא נעשה כך
לא היה האפוטרופוס כ "לומר שאל', ש שזה טוב וכו"מ כתב שמ"וגליון בשיט

, ל שהוא כך"והביאור בדבריו א. [ולכן בלא שמעו לא עבדינן הכי, המתרצ
מחצה עבורו ומחצה עבור , שלעולם האפוטרופוס עובד כאריס' שכונת תוס

 ,ומהמחצה שלו מתפרנס הקטן, ]וממילא אין הקטן אדונו ולא ישמע לו[הסבתא 
י פ שבדרך כלל ודא" ואע,נמצא האפוטרופוס עובד כאריס והקטן הוא שמרויח

, שהרי אם רצונו לתת את שכר עבודתו לקטן[לא ימצאו אפוטרופוס שיסכים לזה 
ולכן אין עושים כך בלא , ]בלא שבוי יכול למצוא עבודה ולתת לקטן את השכר

אבל בשמעו שמתה שאז הוא יודע שמסתבר שאת מה ששומר , שמעו שמתה
ת את החלק לת[זה וש "וזה מ. 'לזה ימצאו אפו, עבור הסבתא יאכל הקטן בסוף

גם את חלק [מלתת הכל ] פ שאינו אוכל הכל"לקטן אע[ טוב ]שלו לאפוטרופוס
כאשר [שאז לא יבוא לידו כלום  לאחות שתאכל כל הפירות חינם ]הקטן

עדיין יקשה ו, 'וכיון שזה טוב יותר לקטן לכן ימצאו אפו] יתברר שמתה הסבתא
 וכמו שהקשה א לתתם לה"ה א" שהרי בלא,ש שזה טוב מלתיתם לאחתא"מ

  .ם"מהר
היכי נעביד לוקמינהו לנכסי בידא דאחתא דלמא 'אביי ש "ויש לבאר דהנה במ

 נוקמינהו לנכסיה בידא דינוקא דלמא ,שכיבא סבתא ואין מורידין קרוב לנכסי קטן
 אמר אביי הלכך פלגא יהבינא ,לא שכיבא סבתא ואין מורידין קטן לנכסי שבוי

כיון  ולכאורה ,צאים אפוטרופוס מה היו עושיםע אם לא היו מו"יל', לה לאחתא
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 , יתנו לאחות ולא יחששו שמא תחזיקכ"ממילא ע , שמא יפסידא ליתן"אלקטן ש
' כ זו כונת תוס"וא,  וטובת השבוי שירד הקרובשהרי יתכן שאינו כלל של הקטן

 שכיון שזה לטובת הקטן שהוא ירד כאריס ויתפרנס הקטן מזה מאשר ,לפי הגליון
 ,]אם אף אחד לא יסכים להיות אפוטרופוס [,תקח ותאכל את כל הפירותהאחות 

   . אף שלסתם דיקנני לא ימצאו מי שיסכים,לכן יסכים לרדת כאריס
 
הוא הדין אם יצא בחתימת זקן דאין נאמן לומר שהוא  ,  שיצאה"ד' תוס
ש לא ידענא "מולכן פירשו ש, שאינו אחיוואומר כחישו מיירי במהוה אי  ,אחיו

ובזה אם היה , לך אינו מכחישו אלא אומר שאינו יודע אם זהו האח שהניח קטן
 והיה צריך לחלוק אתו ,מניחו בחתימת זקן לא היה נאמן שאינו יודע אם זה הוא

 . בנכסים
 ולכאורה, ויש להבין מאיזה דין צריך לתת לו כשטוען שהוא מסופק אם זה אחיו

 היה ברי טוב ושמא ימת זקןוצא בחת אלא שאם היה י,מדין ברי ושמא ברי עדיף
ד ברי עדיף אבל "ועדיין יש להבין תינח למ. גרוע וכעת הוי ברי גרוע ושמא טוב

 .ד לאו ברי עדיף מאי איכא למימר"למ
ל כיון שאינו בא להוציא ממוחזק שהרי מרי מודה שיש לו אח אלא שאינו "וא

זל אחד מחמשה שכיון גבי ג' ש תוס"וכמ, יודע מי הוא ובא זה וטוען שהוא האח
כ קשה למה לא יטול גם בברי " אמנם א,ע"שודאי חייב לאחד מהם יועיל ברי לכ

 . גרוע

דינא הכי ' ש מרי"וכמ, כ נחשב שהאח בא להוציא" שכאן עלכאורהאלא מסתבר 
ל כיון שיתכן שהאח מת או לא " והביאור בזה א,'המוציא מחברו עליו הראיה

א "ש הריטב" וכמ,שכך היה מרי סבור'  הגמיבוא לעולם וכמו שמשמע מהמשך
ל שלכן נחשב מוציא כיון שכעת מרי מחזיק בנכסים כדין קרוב "ועוד א, לקמן

ואוכל כל הפירות חינם ולכן רק אם היה הברי טוב והשמא גרוע היה יכול 
 .ד לאו ברי עדיף"ל איך היה יכול להוציא למ"כ הדק"וא, להוציא

 כיון ,ד ברי עדיף לא יזכה" אמר שכאן גם למואולי רב חסדא לרווחא דמילתא
ל שכאן גרע משמא גרוע "עוד א, שאין השמא גרוע שהרי יצא שלא בחתימת זקן

 .ע ברי עדיף" דאיך יתכן שאינו מכיר את אחיו ולכן לכ,וניכר שכונתו לרמות
איך הוא נחשב מוחזק והרי קרקע , יש לעיין, ובמה שנתבאר שמרי נחשב מוחזק

ממילא גם , ואם זה שבא מבי חוזאה הוא באמת האח,  עומדתבחזקת בעליה
  . הקרקע בחזקתו

אם יושב אדם בקרקע ואומר , פ שקרקע בחזקת בעליה עומדת" שאעויש לבאר
ואביו של זה שכרה מהם , שירש אותה מאביו ובא אחר וטוען ששל אבותיו היא

 שאינו יודע  אם היושב אומראפילו ו, לא יוכל להוציאה מהמוחזק,או גזלה מהם
בחזקת בעליה אלא לענין קרקע ולא נאמר , אם היתה של אביו והאחר טוען ברי

ג אזלינן " שבמטלטלי כה,שאם ידוע שהיתה של אחד וכעת נמצאת בידי אחר
בריש ' בתוס' ועי[ק " אבל לא כאשר אין מר,בתר מוחזק ובקרקע בתר מרא קמא

 שלו הוי שכולהטוען שיתכן  וממילא כאן שמרי יושב בקרקע ו,]המוכר את הבית
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   .האח מוציא ועליו הראיה
אמנם אינו מוכרח ויתכן שכשיושב בקרקע שירש מאביו טענינן ליה שאביו קנאה 

ל למחויי כדאמרינן גבי "וגם אם היתה ממושכנת בידו הו[ שלא מיחו בו הראיה ו
  ].משכנתא דסורא

ועוד ראיה 'ד "ה בדברי בשואל שם בתו"ה סק"ש כלל נ"ת הרא"ר בשו"שו
מההיא דהמפקיד אחוה דמרי בר איסק דאתא ליה אחא מבי חוזאי ואמר ליה לא 

ואף על גב דהנך ארעתא . ידענא לך ואצרכיה רב חסדא לאיתויי ראיה דאחוה הוא
דלא שייך בהו המוציא מחברו דלא קיימא ברשותיה דהאי טפי מאידך דקרקע 

האיך ספק אין מוציא מידי ה כיון דהאי ודאי יורש ו"בחזקת בעליה עומדת אפ
ולא דמי לההיא דמרי בר איסק שלא ' ד "ז בתו"מ' ש סי"ת ריב"וכן בשו, 'ודאי

דהתם מארי הוא ודאי יורש אביו ואם . הצריכוהו להביא עדים שאין לו אח אחר
ועוד שאולי מארי כבר היה ',  וכואין לו אח הוא ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי

 שהלך אביו עם הבן הקטן לבי חוזאי שהוא הניחו בנכסיו מוחזק בנכסי אביו מעת
 .'ד אבל אחיו הקטן בא להוציא ממנו חלקו"ולא היה צריך שיורידוהו בהם ב

 
 משמע שהנדון האם מרי בר איסק לכאורה. ליפלוג לי מפרדיסי ובוסתני דשתל

' ולשיטת תוס. ע לא יחזיר"אבל פירות שאכל כל הזמן לכ, יקבל כאריס או לו
י שרק בשמעו "ולרש, ניחא, יל שבין שמעו שמת ובין לא שמעו אוכל בחינםלע

ד "ז סקי"רפ' ע סי"סמ' ועי, שמת אוכל בחינם משמע שכאן נחשב כשמעו שמת

 .ו"מ סק"ונתיה
 

 א"ע' דף מ
ב " ועדיין יש להקשות אמאי לא מייתי לה בב,ונראה דגרס רבה וכן ה"ד' תוס

ז נאמר "ועיין חכמת מנוח שלפי ,ןאמימרא דרבא דמחמת עצמן השבח לעצמ
כ בא "ורק אי גרסינן וכן אמר רב ע [,ש"ש הרא"ששבחו נכסים מחמת נכסים וכמ
כ למה הביאו אחרי שהביא את המשנה וכמו "לומר שחולק על רבא שאל

 ].י"שהקשה רש
 

פ שמוכח לעיל שראהו " ואע,י מי ידע שיש לו אח" ופירש,הכא מי ידע דליחיל
כ " וכ,א שהיה סבור שכבר מת או שלא יבוא לתובעו" הריטב כתב,בהיותו קטן

 .ש שסבר שידבק בנחלת אבותיו שמה ולא יבא לעולם"הרא
 

י " מרש.ליה לא יהבינן הגדולה מזו אמרו שמין להם כאריס השתא דידי
ו מלא "משמע שכאן נחשב כשמעו שמת שירד על דעת שזה שלו ולכן עביד ק

' אבל לתוס. גם בשמעו שמת יש לו כאריסי לשיטתו לעיל ש"ורש, שמעו שמת
 שיף ם"מהר' ועי, שבשמעו שמת אין לו כאריס יש להבין למה כאן יש לו כאריס

היינו [שירד שלא ברשות ' שזה גופא תירוץ הגמ] י"כוונתו לנמו[ן "שהביא מהר
שלא היה צריך רשות כיון שלא ידוע שיש אח חי הוי כשמעו שמת ואין לו 
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שכאן עדיף משמעו שמת כי סבור , ו כתב"ק ט"ז ס"רפ' ע בסי"וסמ]. כאריס
' ונתיבות בסי, ב"ה ס"רפ' ע סי"א בשו"רע' הגה' עי. בודאי שלא יבוא לעולם

 .ז כתב שכאן אין לו פירות ולכן נוטל כאריס"ז סק"רפ
 

 ,ד"י שלא נמלך בבי"פירש ,מי דמי התם ברשות נחית הכא לאו ברשות נחית
 משמע שגם ביורד מעצמו אין מוציאין מידו ואוכל והקשו הראשונים שהרי לעיל

אלא חד טעמא הוא דשלא ברשות נחית  ועוד קטןג "א דל"וכתב הרשב, פירות
א כתב שמה ששנינו שמין להם כאריס לאו אנטושין "והריטב. כיון דקטן הוה

 .מ"ד בשיט" וראבפ"ר' תוס' ועי. ד"אלא אהורידהו בי] דירד מעצמו [ברייתאד
 

שאינו נוטל כאריס ודינו ' כ מסקנת הגמ" וא,י דקטן הוהאקמלא סיימוה 
 וכאן , ויש להבין הרי הטעם משום מחילה,כהשביחו גדולים שהשביחו לאמצע

 וכתב ,שלא מחל למה לא יקבל לכל הפחות כיורד לשדה חברו שלא ברשות
ן במלחמות כתב שודאי יקבל "והרמב, מ שקנסו אותו על שירד שלא כדין"בעה

 ובעובדא דמרי לא הוציא משלו כלום אלא שבחו נכסים מחמת ,אמה שהוצי
  .נכסים

  
רבי יהודה אומר אם היתה מדה מרובה אינו מוציא לו חסרונות מפני 

ובימות הגשמים , החיטין יבשין, שבימות הגורן כשמפקידי "פרש, שמותירות

 , ומה שסתם במשנה פירש בברייתא,והיינו כברייתא דלקמן, כשמחזיר נופחות
דטעמיה דרבי יהודה במדה מרובה מפני שכשאדם 'ד "הראבכתב בשם א "והרשב

מודד אינו מדקדק במדה כל כך פעמים מוחק פעמים אינו מוחק כל כך מפני 
 וזה היה נכון ,ולדבריו ההיא דתני תנא רבנן היא והילכתא היא. שהמלאכה מרובה

גמרא שהביאו  אבל מה נעשה לדברי התוספתא ול,אלו היתה התוספתא מודה לו
  .'אותה בפיסקא דרבי יהודה

  
 משלמת חסרון המגיע לשני כורים או שלשה ןהלכך נפיחתה אם "י ד"רש

ק יש חסרון "הרי לת, כורין' או ג' יש להבין מהו שיעור ב, שהעכברים אוכלין
ק שאוכלות מכל "ל כת"ומשמע שלא ס, נ של כור אחד"של עשרה כורים ולריב

שיעור זה  אלא משנים ושלשה כורין ו,ק כמו מכור אחדנ שר"כור וכור ולא כריב
  .י נפיחה של עשרה כורין"נשלם ע

יוחנן בן נורי הולך ' יהודה בשיטת ר' דר' א שכתב בשם תוס"בחדושי הריטב' ועי
 וכיון דכן אין לו לתת ,כורין בלבד'  לומר שאין לתלות חסרונות אלא בג,קצת

כורין מותירות בנפחן ' כברים בג כי מה שאוכלין הע,חסרונות במדה מרובה
  .פ"ר' תוס' ועי, ]י"ש רש"וזה לכאורה כמ [העשרה כורין

 
 .ם שיף"א ומהר"מהרש'  עי,דאין להם ריוח להטמן בתוכה אלא ה"ד' תוס
ש שלפי מאי דמוקמינן "רש'  עי,מ לפי חשבון הראוי להתחסר יוציא"ומ
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 אם הפקיד כור ועירבן עם ע"ויל, מוציא חסרונות לפי חשבון, בעירבן עם פירותיו
חצאי קבין וכן אם היו רק של ' שני כורין שלו שאם היו רק שלו היו חסרים ט

ס הכל מעורב " האם עכשיו יחלקו בחסרון שוה בשוה או שכיון שסו,המפקיד
 .נמצא אכלו משלו כפול משל חבירו ויוציא לפי חשבון זה

 
, שלשה סאין לכורלכוסמין ולזרע פשתן בגבעולין ולאורז שאינו קלוף 

 שזה אינו מסתבר שיחסר ,אורז שאינו קלוף אינו מה שקורין אורז מלא לכאורה
ולאורז שאינו 'ב "רצ' בסיע " וכן לשון הסמ, אלא דומיא דפשתן בגבעולים,כ"כ

  .'דאז הגבעולין מתייבשין ונופלין והרוח מנשבתן. קלוף
  
, קנקנים בולעין שתותה, אם הפקיד אצלו יין ועירבו עם יינוה ליין "י ד"רש
יש להבין איך הביא לו את היין בלא ו, ל גם דמיירי במסתפק מהם"ט שצ"תוי' עי

' לקמן דף ס' עי [גם יש להבין וכי דרך לערב יין שלו ביין של חבירו ,קנקנים
 הקנקניםואם היו לו קנקנים חסרים ומלאם משל חבירו הרי , ]לגבי עירוב יין ביין

  .]ים ואינם בולעכבר ישנים
  

ח "ור, י שנעשה רב יהודה חנווני"פירש. פרס רב יהודה שיתא שיתא בזוזי
וניחא בזה מה שהוקשה , פירש שרב יהודה הורה כך לחנוונים שלא ימכרו ביותר

 .ה אל"ד' לתוס

 
 ב"ע' דף מ

,  איכא גולפי ושמריא,והאמר שמואל המשתכר אל ישתכר יותר על שתות
אי ערבת ליה הוה מזדבן לי 'מן אמרינן  ולק,מבואר שהשמרים יש להם שווי

, מה לעשות בשמריםן משמע שאי',  לחודיה לא מזדבן לי,השתא מאי אעביד ליה
 לשמרי שמן שאין ראויין ,ב"ויש לחלק בין שמרי יין דלעיל דראויין לתמד וכיוצ

 מזוקק מרויח את השמריםשמן שכשמוכר  כתבו ]ה לא"ד[' תוס אמנם ,לכלום
' ועי, ]א שראויין להדלקה"ריטב' עי[, ע שיש להם שווי משמ,שנשארים לו

  .ש"רש
  

 שהרי לוקח מקבל עליו לוג ומחצה ,לא אמרו שמן עכור אלא למוכר בלבד
י הפירוש הוא לא אמרו הפסד עכירת השמן מחמת "לרש. שמרים בלא פקטים

לא ' ולתוס.  שהרי לוקח קיבל עליו הפסד השמרים,הפקטים אלא על המוכר
 שאם קצץ לתת לו מאה לוג , עכירת השמן מחמת שמרים אלא למוכראמרו הפסד

נותן מאה לוג ואם נותן לו שמן מזוקק נותן , במאה זוז אם נותן לו שמן עכור
ש "שראויים להדלקה וכמ[תשעים ושמונה וחצי ומשאיר בידו את השמרים 

  שהוא מילתא באפיפ"ר' תוסש ו"הרא'  כתבו תוס,ש בלא פקטים"ומ]. א"הריטב
  . שאין הלוקח מקבל עליו אלא שמרים אבל לא פקטיםנפשיה
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 דתניא הגונב טלה ,הא מני רבי ישמעאל היא דאמר לא בעינן דעת בעלים
 רבי עקיבא ,מן העדר וסלע מן הכיס למקום שגנב יחזיר דברי רבי ישמעאל

שגנב מרשותו בשומר נחלקו ח מבואר ש"ק דף קי"בב, צריך דעת בעלים אומר
' ע סבר כלתה לו שמירתו ור" ר, בלא דעת בעליםיר למקום שגנבשיחזאם די 

ע סבר כיון שנעשה גנב כלתה "ר'י "ופרש, ישמעאל סבר לא כלתה לו שמירתו
 ולא ,ל גונב שלא לדעת צריך דעת"שמירתו דתו לא מהימן להו לבעלים דהא ה

וא ורבי ישמעאל סבר עדיין ה, אמרינן סגיא בדעת שומר והא איהו ידע בחזירתו
  .'שומר עליו וסגי בדעת דידיה

ע כשגנב פקע ממנו דין " או שלכ,ש מעולם לא כלתה שמירתו"ע אם לרי"ויל
חדושי ' ועי ,שומר והנידון הוא אם כשמחזיר את הגניבה חוזר לו דין שומר

וכיון שכן כשהחזירה לא '  פי,ע סבר כלתה שמירתו"רא שם שכתב "הרשב
ום בעלים קאי וכאלו לא החזירה דמי ועדיין במקום בעלים החזירה דאיהו לא במק

ישמעאל סבר לא כלתה שמירתו וכיון שהחזירה למקום ' ור, ' וכוברשותו קיימא
ומיהו עד שיחזירנה , שנטל לא צריך מידי אחרינא דאיהו במקום בעלים קאי

ע "ר' ל פי"ד ז"א אב"והר. למקום שנטל עדיין גנובה היא אצלו וחייב אף באונסין
'  ור,ל גונב שלא לדעת וצריך דעת בעלים כרב חסדא" שמירתו והוסבר כלתה

 דעדיין וכאלו לא נגנבהישמעאל סבר לא כלתה שמירתו ובמקום בעלים קאי 
' כ בסי"ומתרוה. ' וכוזה מחוור בעיני' ואין פי, כ"סגי ע' שומר הוא ובדעתא דידי

וד ויתבאר ע ,ש מעולם לא כלתה שמירתו" שלריב משמע כצד הראשון"רצ

  .בהמשך
 

 א" עא"דף מ
צריך דעת בעלים ואם לא הודיעם חייב באחריותם אם מת ה צריך "י ד"רש

, והשבה בלא ידיעה לאו השבה היא, דמדשקליה קם ליה ברשותיה, או נגנב
 כמבואר ע הוא שכלתה שמירתו של השומר"הרי עיקר טעמו של ריש להבין 

לכאורה  ליה ברשותיה זה דמדשקליה קם ומה שאמר ,י" וזה לא ביאר רש,ק"בב
השבה מה ש ו,ע חייב באונסין" שהרי כל עוד שלא השיבו לכש"מוסכם גם על רי

ע הוא "טעמו של ר ועיקר ,ע"בלא ידיעה לאו השבה היא נאמר בפירוש בדברי ר
  .י" וזה לא התפרש כלל בדברי רש,כלתה שמירתומשום ששאין ההשבה מועילה 

משום שמעולם לא יצא הוא בהשבה ים ש שלא צריך דעת בעל"ואם טעמא דרי
 שלכן לעולם אינו מתחייב כ" וכסברת תרוה,גם בשעה שגנב אותומרשותם 
לא כלתה שמירתו ש "רי ש" ומ,אלא משום שליחות יד גזלן םמשובאונסין 
כ ממילא נחשב כמו שלא " א,נחשב כשומרהוא  שגם בשעה שגנב עדיין הכוונה

כ שפיר "וא, ]נסין מפרשת שליחות ידאלא שחייב באו[ ,יצא מרשות הבעלים
ש שסובר "רימ לאפוקי , משום דקם ליה ברשותיהע"י דטעמא דר"אומר רש

 שהרי מעולם לא יצא שלא כלתה שמירתו ונחשב עדיין ברשות הבעלים
  .מרשותם
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 ,לא מיבעיא קאמר,  יחדו נמיאפילואי רבי ישמעאל מאי איריא לא יחדו 
פ "מאשר ביחדו אעלו מקום טרו בלא יחדו סבר כעת שיותר מסתבר לפומשמע ש

וכן משמע ,  ביחדו יפטראפילוש "ולא מקשה אלא שלרי , במקומהשחזר והניחה
 משמע שאינו סברא ש אפילו יחדו נמי"ל שלרי" שהקשו מנ איה"ד' תוסמ

  .ויש להבין שהרי איפכא מסתברא וכדמשני, פשוטה
 אפילו בהחזירה במקומה דטפי איכא לחיובי ביחדו' דהשתא סבר א" מהרשוכתב 

 היינו משום דביחדו כיון דשינה אותה מתחלתה ממקומה שלא מדעת ,מלא יחדו
הבעלים אף על פי שהחזירה שם איכא לחיובי טפי מלא יחדו שלא שינה מקומה 

  .'דבכל מקום מקומה הוא
  

 תרגמה רבי ,תרגמה רבי יעקב בר אבא קמיה דרב שנטלה על מנת לגוזלה
אלא אמר רב ',  וכו דרב שנטלה על מנת לשלוח בה ידנתן בר אבא קמיה

ששת הכא במאי עסקינן כגון שטלטלה להביא עליה גוזלות וקא סבר שואל 
 וסיפא שהניחה במקום ,וכולה רבי ישמעאל היא ,שלא מדעת גזלן הוי

מתחייב אינו שייך לקושית הוא לכאורה כל הנידון משום מה , שאינה מקומה
 ועיקר התירוץ הוא שסיפא כשהניחה במקום ,סיפאהגמרא בסתירת הרישא ל

  . ויש להבין למה הקדים את השאלה מה סיבת החיוב,שאינו מקומה
ואולי גם ו "כ שהרי לא משמע שבאו לתרץ את קושית רי"ובפשטות אינו קשה כ

וממילא ניחא הסתירה , לפרש את כל המשנה לפני רבבאו אלא  ,א שמעו אותהל

י "ש לבאר עפ"מ] א"ב סק"רצ' סי[כ "במגיה לתרוה' עיאמנם , מרישא לסיפא
  .ל"א הנ"דברי המהרש

 שהוא תמוה ,'תרגמא כו' ש תרגמא כו"ומ'ב כתב "ב סק"א ברצ"ביאור הגרבו
'  אלא משום דר,'ל אלא תרגמא שהניחה במקום כו" דלא הל,מאד שלא שייך כאן

 היא ישמעאל' ש הא מני ר" וז,שכבר גנבה והוציאה לרשותו'  למתנירשיוחנן מפ
 ואמר תרגמה ,כ החזיר והניחה במקומה"ש הניחה שאח"כ מ" וא,'דתניא הגונב כו

ל שהניחה שלא " וי,ועדיין לא נשתמש ונמלך להניחה' שטלטלה כו' שנטלה כו
ממש לרשותו ו מיירי בנטלה "א בביאור דבריו שכיון שלרי"חזו' עי[, 'במקומה

 אבל ,תו והחזירה למקומה השב אתכ גמר" גשבהניחהכ " ע,שגמר מחשבתו
ה לא " ה,ולא גמרכדי לשלוח יד או להביא גוזלות לדידהו שרק התחיל בנטילה 

כמדומה שלא ברור שזו כוונת , גמר השבתו אלא הניחה במקום שאינו מקומה
     ]. א"הגר

 
ולכן חייב  ,תרגמה רבי יעקב בר אבא קמיה דרב שנטלה על מנת לגוזלה

דינו שומר שנוטל לעצמו משמע ש, ב כפל כדין גנבבאונסין אבל אין עליו חיו
אין חיוב ש מה מיש להוכיחוכן , פ שלקח בלא ידיעת הבעלים"כגזלן ולא כגנב אע

 משום לכאורה והטעם בזה ,בטענת אבד אלא אם טען נגנב וגם נשבעלשומר כפל 
שומר שגנב 'י מגנבה כתב "ד ה"ם בפ"מנם הרמב א,שאין כאן וגונב מבית האיש

 אם יש ,ו כגון שגנב טלה מעדר שהופקד אצלו וסלע מכיס שהופקד אצלומרשות
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משמע ששייך חיוב כפל בשומר גם בלא טענת גניבה  ,'עליו עדים חייב בכפל
', זה אינו כלום'ל "ם הנ"ד בהשגות כתב על דברי הרמב"והראב, ובלא שבועה
  .'שלא מצינו כפל בשומר אלא בטוען טענת גנב ונשבע'מ משום "וביאר המ

ש שמה ששומר אינו חייב בלא שבועה זה דוקא כשהבעלים יודע שהדבר "או' ועי
, שהרי אם לא ישבע חייב לשלם בתו עד שישבעכ עדיין לא נשלמה גני" וא,חסר

, או הפקיד אצלו כיס מלא מעות בלא מנין, אבל מי שמסר עדר לרועה בלא מנין'
, ניבה שלא יכיר המפקידדרך ג, ובא הרועה ונטל שה מן העדר או סלע מן הכיס

והוא גנב , הלא בדעת השומר שהבעלים לא ידע מזה כלום ולא ירגיש לתובעו
כ לא שייך "א, והבעלים לא ידע את מי לתבוע, גמור שמוציאו מרשות בעלים
  .'שתיכף שלוקח ממנו הרי הוא גונבו, לומר שלא יתחייב אלא בשבועה

,  הרי נשלמה גניבתו,נשבע ושטוען שאבדהכ אמאי אינו חייב כ"ויש להבין א
ש עצמו "ואמנם האו[, ש"ג שהעיר בזה עי"סקה "ל' אמרי משה סיר ב"שו
י לישבע ונשלמה כפירתו בלא שבועה "ד כתב לענין שומר חשוד שא"בסו

ואולי . י דרך המצוי והרוב"דגדרי התורה הולכים עפ'כ אינו חייב כפל "שאעפ
כאילו טעין טענת  חשיב כגזלן ,שודבשומר חשוד שאינו יכול לשבע מפני שהוא ח

  .ה"ק פ"ש ב"קוב'  ועי ',ב" וכיונאבד
יתכן משום [א לחייבו "שרק משום גנב אד מסתבר "גם לדעת הראב לכאורהו

וכמו גונב  [,אבל משום גזלן שפיר אפשר לחייבו] שאין כאן וגונב מבית האיש
  .]מגנב שחייב רק משום גזלן ולא משום גנב

שומר אינו מתחייב משום ד "מה שלראבשו "רפ'  סיר"גרשחידושי ה' אמנם עי
ואין לחייבו [ ,כ גם מדין גזלן לא יתחייב"או , משום שידו כיד הבעלים הואגנב

ולכאורה אינו , ]כגון לענין חסרוןאלא משום פרשת שליחות יד עם כל דיניה 
 אבל משום גנב כיון שאין כאן וגונב מבית האישכפל מוכרח ויתכן שאינו מתחייב 
 .לעולם שייך לחייבו מדין גזלן

 
לכאורה סגי  ,על מנת לגוזלהתרגמה רבי יעקב בר אבא קמיה דרב שנטלה 

מ " עוהגביההשנטלה ' 'אמנם לשון תוס ,במשיכה ולא בעינן דוקא הגבהה
  כדי להחשב גזלןמעשה קניןמשמע שצריך מ "ומ, מ משיכה" משמע של'לגוזלה

  . הגבההאו בלא משיכה ה לו חצירוולא סגי במה שהיא בחצירו ותיקנ
אפילו מתעסק לגונבו כל שלא ט ש"ח שהביא תשובת מהרי"שמ' ח סי"קצוה' ועי

הטה ' ותנן נמי סוף פרק המפקיד החושב לשלוח יד בפקדון כו, עשה מעשה פטור
דלא , הגביהה ונטל הימנה רביעית ונשברה משלם דמי כולה' את החבית כו

 ומוכח ממשנה זו אף על גב דהפקדון הוא ,גבההמיחייב במחשבה אלא במעשה ה
ה אינו קונה לאונסין עד שיעשה מעשה וכמו "ל חצירו אפ"בביתו וברשותו דהו

  .]א"מ דף י"בב [י"ש רש"נעל וכמ
ה אין "הוא משום שבלא ,כדי לחייבו כפל משום גנבע אם מה שצריך מעשה "ויל

י "הרי אינו מתחייב כפל עפ, גם אם יודה שרצה לגנבו [,גילוי דעת שרצונו לגנוב
א "ש הריטב" וכעין מ, או שיתכן שאין גם גמירות דעת שרצונו לגנוב,]עצמו
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דכל כמה שלא חסרה ד בטעמא דשליחות יד בעי חסרון משום "לקמן דף מ
 ,ב"י' גזילה סי' א הל"מחנ' ועי, אמרינן שלא גמר בדעתו לגזול ומהדר הדר ביה

  .סוף פירקין] המלוקט[א "וחזו
 ,ה" נאמר שצריך דוקא מעשה גניבה ולא סגי במה שהיא בחצירו בלאואם

 או משום שצריך מעשה גניבה ולא סגי בגילוי ,משום שחצירו קנויה למפקיד[
 שהרי הגונב מבית הבעלים ,בחצירויש לדון אם מהניא משיכה , ]דעת גרידא

כ "א ו,עד שיגביה או עד שיוציא מחצירואינו חייב  ר הבעליםמשך בחצפ ש"אע
 וכלשון הגמרא לקמן ,שצריך שיגביה את החבית' יתכן שבדוקא סוברים תוס

 הגביהה ,הטה את החבית ונטל הימנה רביעית ונשברה אינו משלם אלא רביעית'
משמע דלא סגי במשיכה גרידא , 'ונטל הימנה רביעית ונשברה משלם דמי כולה

דשליחות 'ה אינו "די שם "רש' עיו [, שזה מועיל גם בחצר הבעליםעד שיגביהנה
אמנם אינו מוכרח ', דהוי קנייה,  או יגביהשימשוךיד אינו מתחייב באונסין עד 

  .]כוונתו שימשוך חוץ לרשותושיתכן ו
  

 ,אלא אמר רב ששת הכא במאי עסקינן כגון שטלטלה להביא עליה גוזלות
ב כתב שאם הגביהה כדי "רצ' ע סי"בשו, וקא סבר שואל שלא מדעת גזלן הוי

 ואין חיובו משום ,תמש בה תשמיש שאינו מחסרה אינו חייב עד שישתמשלהש
שאלו  מת הכרי וכתב תרו, אלא משום שואל שלא מדעת שדינו כגזלןשליחות יד
שיש לדייק כן מדברי רב אלא ,  ולא מצינו לו חבר בדברי הראשונים,דברי הטור

הביא  לעל מנתשטלטלה ולא אמר שטלטלה להביא עליה גוזלות ששת שאמר 
ט "וה,  שנטלה על מנת לשלוח בה יד,שנטלה על מנת לגוזלהשאמרו  כמו ,גוזלות

אבל לרב ששת ,  ודי במה שמגביה כדי לשלוח ידשליחות ידשהם מחייבים משום 
 לא סגי ,שאינו מתכוון לחסר אלא להשתמש וחיובו מדין שואל שלא מדעת

  . אלא צריך שישתמש בפועל,בהגבהה כדי להשתמש
כיון ששואל שלא מדעת נחשב כגזלן למה לא יתחייב כ "ה תרוההקשאמנם 

ויתבאר ,  כמו שגזלן מתחייב משעת ההגבהה,משעה שהגביהו כדי להשתמש בו
  .עוד בהמשך

 
  בענין שליחות יד צריכה חסרון

, והיינו חסרון שהכל גוזל ונוטל לצורך עצמו שנטלה והגביהה ה"ד' תוס
לומר שיש כאן חסרון ' תוסוצרכו למה ה, ב"רצ' והקשה תרומת הכרי בסי

לא שליחות יד של חידוש הוהרי כל ,  ידשליחותמדין שאינו חייב אלא שמשמע 
ש "וכמ ,]ד" דף ממןלק[י " וכמו שמשמע מרש, לחייבו על המקצת ככולואלאבא 
ד צריכה חסרון סבר שמה שחידש הכתוב לומר שמי שגזל "דמ' ד" בתון"הר

 הילכך , חידוש הוא ואין לך בו אלא חידושו בלבדמקצת פקדון יהא חייב על כולו
מ לחסרו ולא חסר לא " עה אבל אגבי,ר ממש עשה למקצתה ככולודוקא בשחס

ד "ד לגזול כולו חייב מגביה ע" ולפיכך אף על פי שהמגביה ע,עשה מקצתו ככולו
 לפי שאינו מדין אלא מגזרת הכתוב ואין לך בו אלא ,מקצתו אינו מתחייב על כולו
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, גזלןסתם כאן שכונתו לגזול את כולו הרי אפשר לחייבו מדין כ "וא ,'ושוחיד
 . ן"וכמו שמפורש בר

והביאור  ,א לחייבו משום גזלן"אלעולם שבשומר ' שמוכח מתוסכ "תרוהוכתב 
אין כאן ] ש שלא כלתה שמירתו"לרי[כיון שידו כיד הבעלים שבזה משום 

של הקדש שלא מעל כיון שאין וכן מוכח מגזבר שנטל אבנים , הוצאה מרשותם
א לחייבו אלא משום "ולכן א, כאן הוצאה מרשות הקדש שהרי ידו כיד הקדש

כ "וכ, אלא שמה שלקח הכל זה גופא נחשב חסרון, שליחות יד ולכן צריך חסרון
 .א"מגזלה היג "כ באבי עזרי פ"וכ ,'מ' בסיי "קה
 ,נו לשמור עבורם כיד הבעלים זה רק כל זמן שרצו שומר כל מה שידלכאורהו

 לרבי ישמעאל שלא כלתה אפילוו, אבל כשרוצה לגזול שוב אין ידו כידם
 שיהיה שאם ירצה לשוב ולשמור הבעלים מתרצה, היינו מצד הבעלים, שמירתו

לכאורה ומהא דגזברין , אבל בשעה שרצונו לגזול איך יחשב כידם, שומר עבורו
 לגזול מההקדש ולכן עדיין ידו כיד שהרי מיירי בשוגג שאין רצונו ,לא מוכח מידי

  .הקדש
א במשניות סוף פירקין שמסתפק "ג שהביא מהרע"רפ' ר סי"בשיעורי הגרש' ועי
ונידון דידן  ,נעשה גזלןכבר בשומר ששלח יד ודוקא א "אמנם נידון רע ,בזה

ן אם נשתיירו א הוא רק לעני" כל הנידון של הרעלכאורהו, כשבא להעשות גזלן
 שלא יהיה ידו כיד הבעלים כשרוצה מ יש מקום לומר"מ אבל ,מריןעליו חיובי שו

 . לגוזלו

ז אינו "בכ, פ שאין ידו כיד הבעלים"שאע' היה אפשר לבאר את דברי תוסועדיין 
אלא , כ" כתרוהולא בגלל שאין כאן הוצאה מרשות הבעלים, גזלןחייב משום 

 אי בגזילה ]כיה "ג ד"מדף [ מןי לק"ש רש" וכמ,כיון שבהיתרא אתא לידיה
 קא מחייבת יחות יד אבל הכא דבהיתרא אתא לידיה ומשום של,'ממש כו

שם הרי לא סוברים ' אמנם תוס, ו"כדף י שיטתו לעיל " והוא עפ,'וכו ליה
 .י בזה"כרש

או כי אין הוצאה [אם אין כאן מעשה גזלה , יש להביןאבל בין כך ובין כך 
 בלא יחות ידיך נעשה גזלן מדין שלא, ]מהבעלים או בגלל שבהיתרא אתא לידיה

 מעשה קנין כ עשה"אינו חייב אלא אכ למה "א, כ"ואם הוא גזה, מעשה גזילה
ג מגזילה "באבי עזרי פ' ועי. ה כבר היה ברשותו" והרי בלא,]'וכמבואר בגמ[
חייב , נעשה גזלןהיה כ שאם עשה מעשה שבאדם אחר "א שכך היא גזה"הי

פ שלפי האמת אין "לכן צריך לעשות מעשה קנין אעו [,שליחות ידבשומרין מדין 
 ].בו ממש
שבאו לאפוקי שלא נאמר שחסרון הוא דוקא '  דברי תוסיש לבאר אתויתכן ש

ה אינו נעשה גזלן או " ובלא,מרשותו הוצאה הוצאה מהעולם או לכל הפחות
או משום שכיון שהיה , ל"ש כלל מעשה גזלה בשומרין וכסברות הנ"משום של
וכסברת [ז שלא יוציאנו מהעולם "ודם אין ראיה שגמר בדעתו לגזול כברשותו ק
 .וממילא גם בגוזל את כולו לא יחשב גזלן בלא חסרון מהעולם, ]א"הריטב

 ומה שצריך חסרון הוא כיון ,ז כתבו שאינו כן ולעולם גם בשומרין שייך גזילה"וע
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ת הרביעית  שהרי עדיין צריך להוציא מהחבית א,מחשבתואת שלא גמר עדיין 
דכל כמה 'ד " לקמן דף מא"ש הריטב" וכמ,שרוצה לגזול וממילא יתכן שיחזור בו

 וכמו שמשמע ,'שלא חסרה אמרינן שלא גמר בדעתו לגזול ומהדר הדר ביה
כל החבית את ש כשגזל " וזה ל,]ש"הרא'  בתוסיותרומפורש [ חדא ה"ד' תוסמ

ד " למאפילוו'ה נתנה "ד' ק דף כ"מלשונם בבכן משמע ו, מחשבתואת ששם גמר 
   .'ון לקנות הכלומ כשאין מתכ" צריכה חסרון השליחות יד

*** 
 

   צריכה חסרוןשליחות ידעוד בענין 
והנוטל פקדון ' כתב  ]ד"לקמן דף מ[י " רש,מ לשלוח בה יד"שנטלה ע

הואיל , כל זמן שלא חסרו אינו מתחייב בהגבהתו, ומגביהו על מנת לשלוח בו יד
ושליחות יד בלא חסרון , אלא לשלוח בו יד, נת לגזול את כולוולא נטלו על מ

ואינו שייך , משמע שאם היה מתכוון לגוזלו כולו פשיטא שדינו ככל גזלן', ליתיה
שליחות יד הוא לחייבו על כולו כשהתכוון של   והחידוש ,לפרשה של שליחות יד

  .ן"וכן מבואר בר, ולזה צריך שיהא חסרון ,לגזול מקצתו
היה חייב  שליחות ידשל אם בלא החידוש ש כתב שיש להסתפק "י רמחדושבו

ש שמסתבר לו לומר " עי, או שלא היה חייב כלל, שרוצה ליטולמקצתהרק על 
  .שגם על אותו מקצת לא יתחייב

י שהיה חייב על אותו " נוקט בפשיטות בדעת רשב"רצ' סיכ "בתרוהאמנם 

, ע"ותו מקצת גם בלא חסרון לכומסתבר שלדבריו חייב על א, המקצת מדין גזלן
ז יש להבין למה צריך חסרון "ולפי, שהרי לגבי המקצת חייב לדבריו מעיקר הדין

כיון שנעשה גזלן על מקצתו ויצא אותו מקצת מרשות , כדי לחייבו על כולו
חידוש הוא ן משמע שכיון ש"ומהר, ז"א מקשה כעי"וכמדומה שבחזו, הבעלים

 .אין לך בו אלא חידושו
ובלא חסרון אינו חייב אף על  היה מקום לומר שהסברא שצריך חסרון ורהלכאו

אבל , שאמנם חידוש התורה לחייבו על הכל בגלל המקצתהיא , אותו המקצת
ובזה השאלה האם יכול להחשב גזלן על , צריך שיחשב גזלן על אותו מקצת

א לגזול מקצת ממנו "או שכל זמן שהוא גוף אחד א, מקצת בלא שיחסרנו
  .אחת עם מה שאינו רוצה לגזול כללגבהה בה
לעיל ' בתוס[פ שמצינו שאפשר להגביה טלית של הפקר כדי לזכות בחציה "ואע
ל שאין מכאן ראיה לחפץ שיש לו בעלים שכדי לקנותו " א,]ה אלא"דב' דף ח

.  וכיון שלא התכוון לגזול את כולו הרי לא יצא מרשותם,צריך שיצא מרשותם
עדיין , בעלים אפשר לקנות או לגזול חציו בהגבהת כולווגם אם חפץ שיש לו 

 אם אפילו ו,כיון שידו כיד הבעלים בחלק שאינו רוצה לגזול, ל שכאן לא יועיל"א
 אלא כיון שרצונו ,כ שיד שומר כיד הבעלים במה שרצונו לגזול"לא נאמר כתרוה

 , שידו כידם אבל במה שאין רצונו לגזול ודאי שייך לומר,לגזול שוב אין ידו כידם
 על אפילוכמו שהגביה את החבית יחד עם הבעלים ולא נעשה גזלן נחשב וממילא 

  . וממילא אינו חייב עליה כלל,קצתהמ
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י משמע " ומרש, לא היה חייב כללשליחות ידז לולי החידוש של "אמנם לפי
בהחסיר ם מיירי  וא,שעיקר החידוש לחייבו על כולו אבל מקצתו פשיטא שחייב

 שכיון שרצונו לגזול מקצת שוב  יתכן שכל זה בכלל החידושלא החסיר וב,ניחא
שליחות אין ידו כיד הבעלים בכולו וחייב על מקצתו מעיקר הדין ועל כולו מדין 

  . יד
ש " עי,שדן באריכות בנידון אם יש גניבה לחצי חפץ א"כ' ר בדבר אברהם סי"שו
תורה להחשיבו גזלן ן שחידוש ה"דמבואר בר שליחות ידשהוכיח מהא דח "בסק

  .שיש גזילה לחצי חפץהרי מבואר ,  אבל במקצת הוי גזלן מעיקר הדין,על הכל
שליחות ד "למי שם " רשש"מד שהביא את "א לקמן דף מ"בחדושי הריטב' ועי
ל שמגביה את הפקדון על דעת לשלוח "ונראה מדבריו ז'וכתב  צריכה חסרון יד

יב אלא במה ששלח ידו לא בשאר  אינו חי,יד במקצתו או ששלח יד במקצתו
פ שאינו "ד צריכה חסרון אע"משמע שלמ', הפקדון אף על פי שהוא גוף אחד

  .  ואולי כוונתו רק באופן ששלח יד ממש,מ חייב במקצתו"חייב בכולו מ
*** 

 
 תרגמה רבי ,תרגמה רבי יעקב בר אבא קמיה דרב שנטלה על מנת לגוזלה

 במאי קמיפלגי , לשלוח בה ידנתן בר אבא קמיה דרב שנטלה על מנת
 אלא אמר רב ששת הכא במאי עסקינן כגון ,' וכובשליחות יד צריכה חסרון

בחדושי ,  וקא סבר שואל שלא מדעת גזלן הוי,שטלטלה להביא עליה גוזלות

הראשון , אלו צריך משיכה וחייב באונסיןהדינים ת השלשבכל א כתב ש"הריטב
 וחיובו מדין גזלן ,שלא על דעת תשלומין  כולה או מקצתההוא הנוטלה לגוזלה

 ודוקא כשנוטל שליחות ידשחיובו מדין ' ודלא כמשמעות תוס[, פ שלא חיסר"אע
  .]כולה לעצמו דהיינו חסרון

ודין זה אינו ,  ובזה נחלקו אם צריך חסרון,יד על דעת לשלםוהשני הוא השולח 
   . וחייב משום שליחות ידאלא בשומרין

ל שלא מדעת שאין דעתו כלל להחסיר אלא להשיבו אחר ודין שלישי הוא שוא
 כ" ואעפ, ואם הוא דבר שראוי לשלם עליו שכר דעתו לשלם שכר,שישתמש בו

א דשואל ושוכר של [,הוי גזלןאם הוא דבר שיכול לבא לידי קלקול בתשמיש זה 
 ]. הוי גזלןמדעת

ין השני  אבל הד,א היא שהדין הראשון והשלישי הם בכל אדם"משמעות הריטבו
ה אבל "ד[כ "תרוההקשה ו ,י"א בנמו"והובאו דברי הריטב, אינו אלא בשומרים

 כדכתיב חבול ישיב רשע ,מ לשלם נחשב גזלן"גוזל עגם שהרי מצינו ש] בעניותי
פ "ד דחייב באונסין אע"תרוה וכן השוכר שלא מדעת מבואר ב,גזילה ישלם
  .שדעתו לשלם

 אבל , גם שלא בשומרין חייבתא מדעא ששוכר של"ריטבמשמעות הובאמת 
ד "כ יתכן שגם הוא יודה בנידון התרוה" וא,דוקא אם הדבר ראוי לבא לידי קלקול

  .שנחשב כגזלן
דעתו להחזיר את החפץ שגם אם שכתב ה "רפ' סיר "בשיעורי הגרש' ועי
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ז גוזל "איעדיין  , ובחפץ העומד לשכר גם לשלם שכירות,כשיגמור להשתמש בו
 יותר לכאורהו [,דמים של שעת הלקיחהכן שאין כוונתו לשלם על מנת לשלם כיו

אלא לשלם שכירותצ אבל אין דעתו שאין דעתו , י דרכו"מזה אפשר לומר עפ
 .]החפץכלל לשלם דמים אם יאנס ולא יוכל להחזיר את 

 וכתב שכוונת ,ב שמוכח דהוי גזלן גם כאשר משלם"ק דף ס"א הקשה מב"וחזו
 שאז אפשר לומר שעדיין לא איקבע איסורו , שילםא למקום שעדיין לא"הריטב

  . שאז בכל אדם עדיין לא התחייב באונסין ורק שומר חייב,ויתכן שיחזור בו
 
ואי קשיא דלמא הא דהניח מקלו ותרמילו חיוביה לאו משום ה והא "י ד"רש

אלא משום שואל שלא מדעת הוא כי ההוא , שליחות יד הוא דליבעי חסרון
דכי אמרינן בשומרין שאלה שלא מדעת בדבר ,  היא לא,דלעיל דחבית

אבל בעלי חיים המכחישים מחמת , שאינו כיחש וחיסר מחמת מלאכה
  .]ושליחות יד צריכה חסרון [,מלאכה תחלתו שליחות יד היא

 בלא חסרון ום ששייך בהם חסרון לא נוכל לחייבש וכי משו"הרא' תוסב ותמה
 .א"ריטב' ועי,  בהם חסרוןייךא ש כשאר דברים שלא מדעתמדין שואל של

 חייב אלא א מדעתשלן שאין שואל "ן בשם הרמב"הרי כתב "על קושית רשו
 ובהניח מקלו ותרמילו עליה עדיין היא ברשות הבעלים ,במקום שכל הנאה שלו
ומה שחייב , א מדעתשלא לחייבו משום שואל " ולכן א,ורועה באפר לדעתם

פ שהיא עדיין משתמרת בביתו "אע, במשנה על החבית שטלטלה לקחת גוזלות

  .ע שכלתה שמירתו"אתיא כרדי "כתב הנמו, לדעת הבעלים
 ,]ש מוקמינן לה"כרימתניתין שהרי [כ שהרבה לתמוה על דבריו "תרוה' ועי

שהבעלים נהנה ממה שרועה , ן אמורים אלא בבהמה"ופירש שאין דברי הרמב
וחייב ששומר אותה   ואם משום,שאין בה הנאה זוכ בחבית " משא,ומתפטמת
ה יצטרך השומר לשלם את " שהרי בלא, כבר הנאהלבעליםאין מזה , באחריותה
  .  מדין שואל שלא מדעת,אונסיה

 
 והא ,ואמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב שהכישה במקל ורצתה לפניו

הקשה ,  אלא לאו שמע מינה קסבר שליחות יד אינה צריכה חסרון,לא חסרה
 ואם ,צריכה חסרון אבל ודאי צריך שיהיה לו כונה להחסיר שאף אם אינה ן"הר

  .כלל שליחות ידכאן אין נמצא שאין הנחת מקלו ותרמילו עליה מחסירתה 
 ,א מדעתל שלעולם חיובו משום שואל של"ן הנ"ש הרמב"וכתב לפרש על פי מ

 ה וכמו שבגזלת מקצת,מ בשומר סגי במקצת הנאה"פ שאין כל הנאה שלו מ"ואע
 שליחות יד אלא שאם ,כולה כך בלקיחת מקצת הנאה חייב על כולהחייב על 

ה בשואל שלא מדעת כשרק מקצת "צריכה חסרון ולא סגי במה שגזל מקצתה ה
 ולא סגי ,והחסיר הכונה ממש החסיר [,הנאה שלו לא יתחייב אלא כשהחסיר

 ]. שזה יש כאן,במה שהתקיימה מחשבתו
ובעיקר , ל כך"י שלא ס"לדעת רש אבל עדיין יקשה ,ן"וכל זה לשיטת הרמב

ש בו חסרון לאפוקי "ש שואל שלא מדעת אלא בדבר של"י של"תירוצו של רש
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א שזה ודאי שכונתו היה להשתמש " ביאר הריטב, ששייך בהם חסרוןלי חייםבע
 ולכן אין לחייבו משום שואל כי שואל אין כונתו ,בה זמן מרובה שתתחסר בו
והוי שולח יד ולכן צריך ] שלם את מה שיחסרול [,להחסיר וזה כונתו להחסיר

 ,והא לא חסרה הכוונה שעדיין לא הספיקה להתחסר'  ושאלת הגמ,חסרון
ומשני , פ שסתמא דמילתא מיד עוד לא חסרה"דמשמע ליה שחייב מיד אע

י שהניח המקל " עא כתב" והריטב,י ההכאה"י משמע ע"מרש [,שמיירי שחסרה
 .]עליה זמן מרובה

 
' עי[ , שנחשב בעלמא גזלןא מדעת שאמנם חיובו משום שואל שלמ כתב"ובעה
אבל משום גזלן אינו מתחייב  ,שולח ידחייב משום א בשומר לכ שממי"תרוה

אבל עדיין מוכח שפיר , ]א"וכמדומה כך גם בגר ,שהרי ידו כיד הבעלים
א היה חיוב שואל  דאם היתה צריכה חסרון ל, אינה צריכה חסרוןשליחות ידד
 היינו שיתכן ,פ שמלקמן מוכח שהם שני דינים נפרדים" ואע, בשומריןעתא מדשל
אבל לא ,  אינו גזלןא מדעת אינה צריכה חסרון ושומר ששואל שלשליחות ידש

 . יהיה חייבא מדעתצריכה חסרון ושואל שלשליחות יד יתכן שתהיה 
שלכן אפשר ללמוד [ ,ומה ששואל שלא מדעת גרע משולח יד שלא החסיר

א ללמוד שואל שלא מדעת " וא, שלא החסיר משואל שלא מדעת ידשליחות
מ משום שלא מתכוון להוציא מרשות " מבואר בבעה,] שלא החסירשליחות ידמ

 שליחות ידמ ששואל שלא מדעת גרע מ"ד בשיט"ז כתב הראב"וכעי. הבעלים

ד " והו,כיון שלא רק שלא החסיר אלא גם לא נתכוון להחסיר, שלא החסיר
 .'ק ב"ב סס"רצ' א בסי"רבביאור הג
ז באו שלשת האוקימתות על " ולפי,מ שזה נכון מאד"א על פירוש בעה"וכתב הגר
 צריכה שליחות יד וברסמ לגוזלה "שאמר שנטלה ערבי יעקב בר אבא , הסדר

אין ו ש" וק,כ רצה לגזול את כולה"חסרון ולכן כאן שלא חסרה אינו חייב אא
 אינה שליחות יד שוברסי נתן בר אבא רבו,  בשומריןב שואל שלא מדעתוחי

 אבל לא , לשלוח בה ידמ "נטלה ע וחייב גם ב,צריכה חסרון ודי בכונה להחסיר
נחשב  א מדעתל שגם שואל של"ש ס"ור,  ודלא כרב ששתבשואל שלא מדעת

 . פ שגם לא התכוון להחסיר" אעשולח יד וחייב בשומרין 
שאם שאל שלא מדעת נעשה כ למה יגרע שומר מאיניש דעלמא "והקשה תרוה

, ]ואם צריך חסרון אינו חייב [, ושומר אינו מתחייב אלא משום שליחות ידגזלן
 אלא מדין ,וביאר לפי שיטתו שיד שומר כיד בעלים ואין לו יד להעשות גזלן

 וכתב ,]א"ג מגזילה הי"פ[ז כתב באבי עזרי " וכעי,שליחות יד שהתחדש בו
 אם אינו חייב מדין גזלן עדיין אפילומ ש"בעהן על "ליישב בזה את קושית הרמב

 שהרי גם כדי ,כיון שאין לו יד לעצמו גם שואל אינו נעשהש ,יתחייב מדין שואל
 .להיות שואל שלא מדעת צריך קנין

 
מ שבמקום שדעתו לגזול את כולה לא צריך "ל בדעת בעה" היה אלכאורהו

 צריך להוציא מרשות פ שודאי כדי להחשב גזלן"ואע, שליחות ידלהגיע לדין 
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הרי הוציאה מרשות , אבל כיון שהשומר מתכוון לגזול את כולה, הבעלים
ודוקא אם רצונו לקחת רק את מקצתה , שהרי שוב אין ידו כיד הבעלים, הבעלים
ל שאינו "והביאור בזה א, ד שסובר שאינו נעשה גזלן אם לא החסיר"בזה יש מ
נו נחשב גזלן על המקצת כיון שלא שאי,  אלא מהלכות גזלהשליחות ידמהלכות 

יצאה כולה מרשות הבעלים שהרי במה שאינו רוצה לגזול ידו כידם וכמו שמגביה 
ז גם על המקצת לא יהיה חייב שהרי לא עשה "ולפי, את החבית יחד עם הבעלים

 .]ש"ש בחדושי רמ"וכמ[בו כלל מעשה גזילה 
 מקצת וחייבתו תורה על ומה שצריך חסרון הוא כדי שייחשב גזלן גמור על אותו

ז קנין שהרי בשאר "פ שלפי האמת אי"ואע[כולו ובתנאי שעשה קנין בכולה 
מ בעינן שיהא מעשה גזלה כדי שיוכל להחשב כגזלן "מ, החבית ידו כיד הבעלים

 ,כ"ז לגבי שאר החבית שנעשה עליה גזלן מגזה" אבל כ,]ל"ש באבי עזרי הנ"וכמ
בזה צריך להחשב גזלן ,  לחייבו על הכללתה גורמתיאבל ברביעית עצמה שגז

 .נ"גמור ולזה צריך חסרון וכמש
ל שזה דוקא "ד אינה צריכה חסרון ונעשה גזלן בלא לחסרה עדיין א" למאפילוו

 ויתכן ,כ באותו מקצת אין ידו כיד הבעלים" שרצונו לגזול מקצת וא,בשולח יד
 שהרי עושה ,שבשעה שמגביה כדי ליטול מקצתה אין ידו כלל כיד הבעלים

 שכוונתו א מדעת אבל בשואל של,מעשה בכל החבית במטרה לגזול חלק ממנה
בזה היה יותר מקום לומר , רק להשתמש בה ועדיין להשאר שומר של הבעלים

 שהרי עדיין רצונו לשמור עבור הבעלים וידו כיד הבעלים ,שלא יחשב גזלן

לא שייך לומר  בשומרים ודאי שא מדעתשלולכן אם יש דין שואל , בכולה
אבל להיפך יתכן שאמנם אין צריך חסרון כיון ,  צריכה חסרוןשליחות ידש

שכשמגביה את כל החבית כדי ליטול מקצתה שייך לומר שבאותה שעה אינו 
 אפשר שעדיין הוא שומר בכולו א מדעתשלאבל בשואל , שומר כלל של הבעלים

 .לומר שלא יחשב כגזלן כיון שידו כיד הבעלים
 אינה צריכה חסרון שליחות ידד "מטעמא דשאלה אפשר לומר שהם אם וצדדי ה

כ בשואל שלא מדעת שאין רצונו להחסיר "וא, משום שאין ידו כיד הבעליםהוא 
כ לחייבו "פ שידו כידם גזה" או משום שאע,יתכן שידו כידם ואינו נעשה גזלן

 . מדעתה לשואל שלא "כ ה"וא] ח"ש וש" בששליחות ידכדילפינן ממה שנכתב [
י "י עפ"לרש, נמצא שלשה דרכים בביאור הראיה מרועה שהניח מקלו ותרמילו

 ומיירי ,שליחות ידא לחייבו משום שואל שלא מדעת אלא משום "א א"הריטב
ן אמנם חיובו מדין שואל "י הר"ן עפ" לרמב,שהיה כונה להחסיר ולא החסיר

 , חסרוןצ"שלא מדעת אבל אינו אלא כשואל על מקצתו ומזה מוכח שאי
מ חיובו מדין שואל שלא מדעת אלא שאם שומר השואל שלא מדעת "ולבעה
כ משום שחיובו רק "י תרוה"והביאור עפ [,ש ששולח יד חייב בלא חסרון"חייב כ
 ]. כיון שידו כיד הבעליםולא מדין גזלן  שליחות ידמדין 

 מצינו כמה דרכים במה שהתחדש בפרשת שליחות ידעד כאן ז "לפינמצא 
מ " כ,כ גזלן דעלמא"האחת שבא לחייבו על מקצתו כעל כולו משא, שוניםברא
 ,פ שדעתו לשלם"שבא לחייבו אע] א"י הריטב"עפ[השניה , ן"כ הר"י וכ"מרש
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לת י שבא לחייבו בגזתשלישיודרך , אבל שחייב במקצתו על כולו זה דין בכל גזלן
ם את שאר  שהרי עדיין רצונו לשמור עבור,פ שידו כיד הבעלים"מקצתו אע

ויש להסתפק אם גם בשאר אדם חייב במקצתו  [,מ" דרך בעהלכאורההפקדון וזה 
 אלא , להחמיר יותר מאיניש דעלמאשליחות ידכ לא בא דין " וא,א"וכריטב

 ].ן"או רק בשומר כך הדין וכר. להשוותו אליו
א כדי שיחשב "י הסבר החזו"א עפ"לריטב, כ"ן הוא גזה"לר, ומה שצריך חסרון

' כ בתוס"וכ, י"ד בדעת רש"א לקמן בדף מ" וכן כתב הריטב,ר בדעתושגומ
ודוקא כשרוצה רק חלק ולא [ חדא משמע כן ה"ד' תוס גם מלכאורהו ,ש"הרא

 ,]לקחו שאז נראה שעוד לא גמר בדעתו לאפוקי היכא שלקח את כל החבית
כ כיון שידו כידם בשאר החבית "מ כדי שיחשב מוציא מהבעלים שאל"ולבעה

 .לא יצאה החבית מידםהרי 
 אלא שברועה ,ן"א דינו כאדם דעלמא וכן לר" לריטבא מדעתושומר ששאל של

באפר אין כאן כל הנאה שלו ואינו חייב אלא מדין מקצתו ככולו ורק למאן דלא 
אז שייך לחייב ,  לא בעי חסרוןשליחות ידמ רק אם נאמר ש"ולבעה, בעי חסרון

 ].שליחות יד יתכן שכל חיובו מדין וגם אז [,שומר מדין שואל שלא מדעת
 

 משמע שבמה , חייב הא שקלינהוליהמשום דהניח מקלו ותרמילו ע
הרי השליחות יד היא במה שהכחישה ,  ויש להבין,ששקלינהו נחשב השבה

מ " ובעה, הרי נשארה הבהמה כחושה,במקל ואיך נחשב השבה במה ששקלינהו

וד הכחש בה שלא חזרה  כוונתו שע גופא זהליהועודן עש רב "כתב שמ
א שכיון ששקלינהו נחשב "וכמדומה מהריטב. [ן במלחמות"רמב' ועי, לבריאותה

מ שוב אינו " מפ שאת הפחת לא החזיר ויצטרך לשלמו" ואע,שהחזיר את הבהמה
וכמו גזל חבית ליטול ממנה רביעית ונטל את הרביעית והשיב את , חייב על כולה

 ]. כולההחבית למקומה ששוב לא יתחייב על
 

א שדוקא כשגם הניח מקלו עליה שאז יש לו " כתב הריטב,שהכחישה במקל
 . אין דינו אלא כמזיקאם רק הכישה במקל אבל ,הנאה מההכחשה ונחשב גזלן

 
 ב" עא"דף מ

' תמצית דבריהם דהק'ל "ז [א בביאור דבריהם"ש רע"מ'  קרנא עיה"ד' תוס
איפוך אנא דילמא פרשה יקשה ו, ל דקרנא בלא שבועה עדיפא"למאן דלא ס

ע אית להו קרנא בלא "בשומר חנם ותירצו דלכו' הראשונה בשומר שכר ושני
מ נוכל לעשות "ל דמ"ד ס"אלא דאינך מ, שבועה עדיפא מכפילא בלא שבועה
לזה דאמרינן איכא למיפרך מה '  והביאו ראי,פירכא דיש בו צד חמור לשלם כפל
ו הא "לא פריך יותר על יסוד הקאמאי , ג"לשומר שכר דחייב כפל בטוען ט

ל "ובאמת יותר הו [,אדרבא כיון דשואל חמור פטור בגניבה כדי שיתחייב כפל
מ יקשה על "הא מ, נ קסבר לסטים מזוין גזלן הוא"א' להקשות דאיך משני הגמ

 אלא ,]ו דאדרבא היא הנותנת דכיון דשואל חמיר פטור מגניבה שיתחייב כפל"הק
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  .]'אלא דאתינן עלה בדרך פירכא לחוד, דבצד עצמותו קרנא חמור
 

י שכמו "פירש ,ש ותיתי משואל"ח ולא בש"לא תאמר שליחות יד לא בש
  .אף שולח יד כל הנאה שלו, ששואל כל הנאה שלו וחייב

אמנם גם שואל  ,כל הנאה שלו]  חיסראפילוו[ויש להבין איך שולח יד במקצת 
אלא הכוונה שבמה , ותאין כל ההנאה שלו שהרי אין לו בה אלא השתמש

שולח יד בין בכולה  וכן ה, ולכן חייב על כולהשמשתמש בה הוא הנהנה היחידי
 ממה שנטל בין אם נטל  הוא הנהנה היחיד, בין שמשתמש בפקדוןהבין במקצת

ה גוף הבהמה "ה, ומה ששאר החבית של הבעלים, מקצת בין אם נטל השתמשות
 .ויתבאר עוד בהמשך, עדיין של הבעלים

 
א איך "הקשה רע ,ש ותיתי משואל"ח ולא בש"לא תאמר שליחות יד לא בש

 שואל והרי ,אפשר ללמוד משואל ששולח יד יתחייב על כולו בגזילת מקצתו
 . נעשה שואל על הכל

א " אבל לריטב,שליחות ידי שזה החידוש של "רשדוקא לשיטת והקושיא 
 הוא שליחות ידשל שבאמת גם כל גזלן חייב על כולה בגזלת מקצתה וחידוש 

 .מ שהרי גם שואל דעתו להחזיר" יתכן שלק,פ שדעתו לשלם"שחייב אע
שהרי לוקח רק את  [,ל שגם שואל לוקח רק מקצת" אלכאורהי "ובדעת רש

 או שרק לזמן ולא לעולם או רק קנין פירות ולא ,ההשתמשות ולא את כל החפץ

כ "אעפ, רק מקצתפ שלוקח " אלא שזה גופא חידוש התורה שאע,]קנין הגוף
 ,ה בגוזל מקצתו יתחייב על כולו"כ ה" וא,נעשה הכל ברשותו וחייב עליו באונסין

 .ל דומיא דשואל שיש עליו דין שומר"א, ומה שאומרים כך רק בשומרים
 , לשולח יד בכולהדומהן שמשמע ממנו שסתם שואל "ועדיין יקשה לשיטת הר

 איך אפשר ללמוד משואל על ,ורק גבי רועה שאין כל הנאה שלו חשיב במקצת
  . ח"כר' ן יפרש את דברי הגמ"ואולי הר.  במקצתהשליחות יד

 
לא תאמר שליחות יד לא בשומר חנם ולא בשומר שכר ותיתי משואל ומה 

 שומר חנם ושומר שכר לא ,שואל דלדעת בעלים קא עביד שלח בה יד חייב
ח "ש וש" בשידשליחות לא ליכתוב '  שכונת הגמכתבח "רבפירוש ה ,כל שכן

ש "היינו משואל ששלח יד וחייב באונסין נלמד לש, ונלמד ממנו, אלא בשואל
א לומר שבא "וא, ה שואל חייב באונסין"ויש להבין שהרי בלא, ח ששלחו יד"וש

 הרי ,כ איך אמר חדא לחייב בבעליו עמו" שא, אם בעליו עמואפילולחייבו 
 ,שלח יד גם במתה מחמת מלאכה ואפשר שבא לחייבו אם ,ה היינו מחייבין"בלא

 ועוד שצריך השבה , ולא כשעת האונסשליחות ידל שבא לחייבו כשעת ה"ועוד א
 . מעליא ולא סגי ליה בגמר זמן ההשאלה
ש "ו מוסיף וכמ" ורק ילפינן בוישליחות ידעוד יש להבין שהרי בשואל לא כתב 

רון ופטור א צריכה חס"ח אלא בשואל הו"ש וש" ואם לא היה כתוב בש,ח"הר
שהרי במקום לכתוב  [, ואיך עכשיו ילפינן לתרויהו והרי רק אחד מיותר,בבעליו
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ו " ואולי נחשב שנכתב שלשה פעמים כיון שהוי,]ש"ח וש"בשואל נכתב בש
   .מ"א ובשיט"בחידושים המיוחסים לריטב'  ועי,מוסיף וכאילו נכתב גם בו

דיו א "דהוכ איך אמר "א, ח שהלימוד משואל ששלח יד"יש להבין לדעת רעוד 
 היינו אומרים שיתחייב עצמווהרי בשואל , שלח יד בבעלים פטוראם לבא מהדין ו

' ועי, שדן בזה. וקנב: ג דף קנא"מ לרס"ר בסה"שו,  בבעליו עמושליחות ידב
 .א"בחדושים המיוחסים לריטב

 
ומה כ מאי קאמר "א, ח שהלימוד משואל ששלח יד"לדעת ר, להבין עוד יש
והרי מה שהשואל שולח יד , עביד שלח בה יד חייבא לדעת בעלים קשואל ד

פ שיש לו רשות להשתמש בה וכאילו "שאעויש לבאר , אינו לדעת הבעלים
ואדרבא לדעת , ח"ש וש"ו לש" ק,ז חייב אם שלח בה יד" בכ,קנויה לו קצת

עביד שלח בה א ומה שואל דלדעת בעלים קי יש להבין את לשון הגמרא "רש
והרי זה אותו ' שלח בה יד'וגם ' קא עביד'ים גם י למה חזר על זה פעמ,יד חייב

ומה שואל ' גירסא שס שי"דקדוק' ואמנם עי, דבר שמשתמש בה לדעת הבעלים
  בדפוס וילנא וזה לשונו,י"וכנראה שזה גירסת רש'  שלח בה ידדלדעת בעלים

, 'שלח בה יד לעשות מלאכתו חייב באונסין .ומה שואל שלדעת בעלים'
לעשות  .ומה שואל שלדעת בעלים שלח בה יד' ל"שצ י"וכמדומה מהכת

 .'קא עביד' ואינו גורס ,' באונסין.חייב :מלאכתו
 

אם משואל נימא דיו שחייב רק ,  הוי גזלןא מדעתל ששואל של"א מנ"הקשה רע
כ למה " ואי מסברא א,מ לחסר" ואי משליחות יד הרי בעינן ע,בבעליםשלא 

ש לומר דיו שהרי "ושם ל [,א מדעת נילף משואל שלות ידשליחבעינן קרא ב
 ]. שואל שלא מדעת חייב גם בבעליו עמו

 ,ל שלעולם שואל שלא מדעת נחשב שמחסר את ההשתמשות" אלכאורהו
פ שכל גזלן " ואע, ואפשר ללמדו משליחות יד,מ לחסר"וממילא יש כאן ע
א אבל שואל של, רין כיון שזה הלכה דוקא בשומשליחות ידדעלמא לא ילפינן מ

 אם לא יהיה לו דין גזלן הרי יש לו דין שואל אפילו כיון ש, אפשר ללמודמדעת
 .שנעשה גזלן ששלח יד שוב שייך ללמדו משומרו ,שהוא אחד מארבעה שומרין

 
איך אפשר ללמוד , הקשה] ל"ולפי הנה "דבסופו [ד "ב סק"רצ' הנתיבות בסי

מה  ואם משואל ילפינן ,ה אלא בשומריםהרי שליחות יד אינ, שליחות יד משואל
  .א"ועיין חזו ,חילוק יש בין נפקד לאיש אחר

  
ושולח , ותיתי משואל שחייבו הכתוב באונסין בשביל שכל הנאה שלוי "רש

ומה שואל שלדעת בעלים שלח בה יד לעשות , יד נמי כל הנאה שלו
שומר חנם ושומר שכר השולחין יד שעושין , מלאכתו חייב באונסין

מבואר , מלאכתן שלא לדעת בעלים לא כל שכן דחייב שוב באונסיה
משואל המשתמש להשתמש שלא ברשות ש השולחין יד "ח וש"שהלימוד בש
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הבין כיון שמצינו שליחות יד בשומרין במתכוון  לויש',  וכן משמע מתוס,ברשות
י דוקא " למה נקט רש,ליטול כולו או מקצתו או במשתמש בו כאוקימתות שלעיל

  .שליחת יד ממש ליטול מקצתו או כולוופן של השתמשות ולא של א
 דומיא ו אם אינו לוקח אל השתמשותל שבא לומר שאפשר ללמוד אפיויתכן
מ שאם שומר " וכמשמעות בעה,ש כשלוקח ממש מגוף הדבר"וממילא כ, דשואל

  . שחייב אפילו בלא חסרוןש השולח יד ממש" חייב כא מדעתשלהשואל 
  
 ואין להקשות לפירושו הא ,י דסבר אפילו כרבי אלעזר"פרש  רבאה" ד'תוס

'  והא תרוייהו צריכי לאינה צריכה חסרון לר,דקאמר ואידך שלא תאמר דיו
ש "כלומר שלפי פירוש זה מ,  דהא לא יליף שומר שכר משומר חנם,אלעזר
 אבל ,ח"ש מש"א ללמוד ש" אלא שא,א אין הכונה דדא ודא אחת היא"דסבר כר

, הו מייתריאדרבא תרוויי אלא ,א דתרווייהו צריכי לגופיה"ל לר"סלא במה ש
  .שני שזה גופא הכוונה דא ודא אחת היא ששניהם מיותרים' ותי
  
ל בשואל דין הוא כיון דמושך לדעת בעלים חשיב כאילו "וי חדא ה" ד'תוס

 אבל שלא לדעת אינו , דלדעת כן שאלה ולאו לאוקמה בכילתא,נשתמש בה
 לכך לא ילפינן משואל ,בר נשתמש בשביל משיכה לבדהחשיב כאילו כ

שומר שהגביה פקדון כדי להשתמש בו שלא , אלא משיכה שיש בה חסרון
א לחייבו משום "שא. א] ב"רצ' בסי[כתב הטור  , תשמיש שאינו מחסרוברשות

 , משום שואל שלא מדעתיבחיאלא , ]כיון שאין לו כוונה להחסירו [שליחות יד
 .א"ביאור הגר'  עי,ע"ה בשו"וכ, עד שישתמש בושאינו חייב . ב

י שסובר כמוהו " מלבד הנמו,כ שלא מצא לו חבר בשני דינים אלו"וכתב התרוה
וכן . י"ש שהרבה לתמוה על דברי הנמו" עי,בדין הראשון וחולק עליו בשני

ן ששומר שהגביה כדי להשתמש חייב מיד עוד לפני "מבואר מפורש בר
  .שהשתמש
שהקשו למה צריך ,  משמע כטורזה' מתוס לכאורהשח "גזילה יא "וכתב מחנ
 משואל והרי שליחות ידאינה צריכה חסרון והרי כיון שילפינן  שליחות ידקרא ש

והיינו  [, אינה צריכה חסרוןשליחות ידכ מוכח ש"שואל חייב לפני שהשתמש וא
ז שלא התקיימה מחשבתו יתכן "א שכ" וכריטב,שחסרון הוא קיום המחשבה

ותירצו שזה דוקא בשואל מדעת שודאי ]. ש"הרא' וכן מבואר בתוס, יחזור בוש
 .כ שואל שלא מדעת שאינו חייב עד שישתמש"עומד להשתמש משא
ייב בלא ז אם לא היה גילוי שח" כיון שכ,א שאין מזה ראיה"אמנם כתב המחנ

 לא בעינן חסרון שוב גם בשואל שלא מדעת יתחייבדגלי קרא ד אבל אחר ,חסרון
 .עוד לפני שהשתמש

 
 כנדון מה שואל בבעלים פטור ואידך שלא תאמר דיו לבא מן הדין להיות

פ שבבעליו עמו "ח אע"ש וש" משמע שש.ש בבעלים פטור"ח וש"אף ש
 .שליחות ידמ יש בהם דין "מ, פטורים אף מפשיעה
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ד שמוכח מכאן שגם בבעליו עמו יש לו דין "ק ל"א ס"רצ' וכתב הנתיבות בסי
 ].שהוא חידוש דין בשומרים [שליחות ידש לחייבם ב"כ ל"שאל ,שומר

ח השולח יד כשהיה בעליו "ש וש"לפטור ש' מבואר בנתיבות שמפרש נידון הגמ
אבל אם הנדון ,  ולכן מוכיח שחל עליו אז דין שומר,עמו בשעת קבלת השמירה

ל  כלראיהאין מכאן , על שעת שליחות היד שאם כששלח יד היה בעליו עמו חייב
א לפרש כך את כוונת "ש למה א" עי,שהרי כשקיבל שמירה לא היה בעליו עמו

  .ד"ל' י סי"קה' ועי', הגמ
  

 א" עב"דף מ
אלהינו שתשלח ' תנו רבנן ההולך למוד את גורנו אומר יהי רצון מלפניך ה

 התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה מדד ,ברכה במעשה ידינו
 לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר ,ילת שואואחר כך בירך הרי זה תפ

השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העין 
יש להבין כיון שנאמרה כאן תפילה , אתך את הברכה באסמיך' שנאמר יצו ה

עשה מה ', כ בירך"מדד ואח'הכוונה לפני המדידה וברכה בתחילת המדידה מה 
 ואם ברך למה אמר תפילת שוא ,כ בירך"אח התפלל למה אמר וםאאחר שמדד 

ההולך למוד גורנו  ב מברכות"י הכ" פם"ואמנם לשון הרמב, ולא ברכה לבטלה
התחיל למוד , אלהי שתשלח ברכה במעשה ידי' אומר יהי רצון מלפניך יי

 הרי זו ביקש רחמיםמדד ואחר כך , אומר ברוך השולח ברכה בכרי זה

כ "משמע שלא בירך אח,  זו תפלת שואוכל הצועק לשעבר הרי, תפלת שוא
  .ש"רש' ועי, ואולי כך היתה גירסתו, תפילת שואכ ושפיר אמר "אלא התפלל אח

 בירך הרי זו כ"מדד ואח'שכתב ו "סקל "ברכי יוסף אורח חיים סימן רר "שו
כתבו ) ברכות סה(וארחות חיים ) עשין כז(ג "ם והסמ"הרמב. 'תפלת שוא וכו

ר שתשלח " ונראה דכונתם על מה שאומר בתחילה יה.כ בקש רחמים"מדד ואח
ל "דס, אבל לא קאי על מה שאומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה', ברכה וכו

 אבל בחידושי ,ש הרב דוד אבודרהם"כמ, ל אשר שלח"דפירוש השולח ר
ודאי האי ברכה ', ברוך השולח ברכה וכו, ל"ב כתב וז"א למציעא דף מ"הריטב

ומאי , מכי מדיד נמי מצי בריך, דאי הודאה הוא ולשעבר, שישלח, לעתיד קאמר
אלא ודאי , שייך למימר לפי שאין הברכה מצוייה אלא בדבר הסמוי מן העין

    .'ל"עכ, והברכה שמתברך ורבה מאליו, לעתיד הוא
  
  

  ומר שכרבענין גניבת אונס בש
צריך עיון אם שמרם בקרקע ונגנבו משם אם שומר  אמר שמואל ה"ד' תוס
 ומשמע , אלא ליסטים מזויןאלמא כל גנבה לא הויא אונס ,' כו חייב שכר

ולכן כתבו בסוף דבריהם שתמהון , שהצד לחייבו הוא משום שאינו אונס גמור
 שפטור' ומסקנת תוס, גדול הוא למה לא יחשב אונס כשהטמין מאה אמה באדמה

 .  בין בטמן באדמה ובין תקפתו שינה או חוליבאונס
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י " ומפנ,ח"שדין ר רק אם טמן מאה אמה או גם בטמן טפח כע האם פטו"ויל
כ מה בין "א שהקשה שא" וכן משמע מהרשב,ח"משמע שסגי ליה בטפח כש

מ לענין דלת שיכולה לעמוד "ג שנפ"שמ "חוא " רעותבהגה'  ועי,ש"ח לש"ש
ש פטור כשטמן בקרקע "ז משמע שש" נ דףק"פ בב"ר' מתוס אמנם ,ברוח מצויה
  .י מחילות" להגיע לשם אלא עא"רק באופן שא

 ,פ שקרובה לאונס"ש בגנבה אע"ז שכיון שחייבה תורה ש"נדף ק "י בב"ודעת ר
כאן שלא ' ודלא כתוס [, היתה באונס גמוראפילושוב אין חילוק וחייב בכל גנבה 

בתחילת א "כ' בסיש כאן "כ הרא" וכ,] וכתבו שאין לתרץ כךסברא זול ב"ניח
ע מה " ויל,שחייב משום שצריך לשמור בעצמו' א מהירוכ הבי"אמנם אח. [דבריו

 .]הדין בחלה
ואינו נחשב אונס , ן כתב ששומר שכר חייב אם טמן באדמה ונגנב משם"והרמב

 אבל לא ,אם תקפו חולי ונגנב פטוראמנם ו, כיון שצריך לשבת ולשמור בעצמו
ענה שלא  אלא בט,שייך בו חיוב כפל כיון שאינו פוטר עצמו בטענת נגנב ממני

 .היה שומר באותה שעה
 ואם תקפתו ,טמנו בקרקע חייב כיון שצריך לשמור בעצמואם א כתב ש"והרשב

 כגון ,אלא באונסין שהיו בפקדון כ חייב משום שלא פטרתו תורה"שינה או חולי ג
 .אבל מאונסין שאירעו לשומר לא פטרתו תורה, מת או נשבר המפורשים בשואל
ש "שלעולם ש' דעת תוס. א, ים בענין גנבת אונסנמצא ארבעה שיטות בראשונ

ק "י בב"דעת ר. ב. א בכל אונס בין אונס בגופו ובין אונס בחפץ"פטור בגו

ש "שלעולם ש] ן"כרמב' כ הביא מהירו"אמנם אח, בתחילת דבריו[ש כאן "והרא
' ן כתוס"דעת הרמב. ג. כ בין היה אונס בגופו ובין בחפץ"חייב בכל גנבה מגזה

 וצריך ש" שר כשהיה אנוס אלא שלטמון באדמה אינו שמירה לגביש פטו"שש
ובמקום שחלה אמנם פטור אבל סיבת הפטור היא שאינו , לשבת ולשמור בעצמו
א ששומר פטור באונסי החפץ אלא שאם "שיטת הרשב. שומר באותה שעה ד
 אבל חייב באונסי גופו ,ז אונס כי צריך לשבת ולשמור"טמנם בקרקע ונגנבו אי

י "א ור"ע שצירף את הרשב"א בשו"ולא התבררו לי דברי רע. [ן אם חלהכגו
 ].ח"קצוה' לשיטה אחת ועי

***  
  

  ש"בענין חיובי שמירה ותשלומין של ש
א יש להסתפק אם עיקר חיובו הוא לשמור "ש לשלם על גו"בעיקר חיוב ש, והנה

ו ופשיעת, ואם לא שמר ונגנבה אמרינן שבמה שלא שמר מגנבים נחשב כפושע
 , ח שפשע"גרמה את הגניבה ולכן חייב לשלם מדין מזיק וכש

א הוא כעין חיובו של שואל באונסין שודאי אינו חיוב על "ש בגו"או שחיוב ש
חיוב תשלומין שמשעבד את עצמו לשלם אם הוא אלא , שהרי לא פשעפשיעתו 
 רק לענין פשיעההוא ז " לפי,ש שארבעה שומרין הן אבות נזיקין"ומ. [תיגנב

 .ז"י' ש בפסחים סי"קוב' ועי ,]שכולם חייבין בו
כ חיוב שמירה "ולפי הצד השני יש להסתפק אם חוץ מחיוב התשלומין יש עליו ג
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 וכן יש ,ז מקבל את השכר"וא רק תשלומין ועאו שכל חיובו ה ,ח"יתר מש
 ומסקנא ,להוכיח ממה דאמרינן לקמן דסבר רבה דאי נטר כדנטרי אינשי פטור

 משמע שחיובו הוא ,להכי יהבי לך אגרא לנטורי לי נטירותא יתיראל "דחייב דא
 .אלא שיש לדון אם יש עליו גם התחייבות לשלם, לשמור
 והוכיח כן ,ש שלא שמר הפסיד שכרו"א כתב שש"ק י"ז ס"רכ' ח סי"ובקצוה

ל שהשכר "מבואר דס, ח גבי שומרי הקדש שנשבעין ליטול שכרן"מלקמן דף נ
' י סי" וכן הוכיח בקה, עדיין יתכן שיש לו גם חיוב אחריותאבל, הוא על השמירה

, פ שפועל יכול לחזור בו בחצי היום"שאע, א"ד סק"ע' ח בסי"ש הקצוה"ח ממ"ל
א שדחה את "חזו' ועי. ש יכול לחזור בו כיון שיש עליו התחייבות לשלם"אין ש

שכר כ שה"כיון ששם אין עליהם חיוב תשלומין ולכן ע, הראיה משומרי הקדש
 .הוא על השמירה
ש שלא שמר ולא נגנבה אם "ת הביאו שהסתפק בש"א עה"ובספר ליקוטי רע

' ועי.  תלוי בשאלה הזו אם משתעבד לשמור או לשלםלכאורהו, הפסיד שכרו
 .ז"ל דיסקין שהסתפק כעי"ש שהביא מהמהרי"בגידו
 ש שפשע"ש'שכתב ה שומר "ד' ק דף י"י בב"ח שמדייק מרש"ל' י בסי"קה' ועי

 משמע שחייב ,' כנזקי גופו חשיב לה שהרי היה עליו לשומרה,י זאב"ונטרפה ע
 .על מה שגרם לגניבה ונחשב כמזיק

ל כצד הראשון שחיובו הוא " א,ן שפטור בכל אונסין"והרמב'  לתוסלכאורהו
ולכן אם , ואם לא שמר ונגנבה חייב לשלם כיון שפשיעתו גרמה לגניבה, לשמור

 ].אלא שבזה פליגי אי בטמן באדמה נחשב אנוס[ור פטור היה אנוס ולא יכל לשמ
ולכן כל גניבה ל שזה התחייבות לשלם "כ ס"ע, י שחייב גם בגניבת אונס"אבל לר

א לומר שפשיעתו גרמה לגניבה שהרי "פ שא"בנגנבה באונס חייב לשלם אעגם 
 ש"י חייב רק בגניבת אונס ולא באבידת אונס וכמ"פ שגם לר"ואע, נגנבה באונס

ל שגם באבידה אין סיבת החיוב משום שגרם לה "מ א"מ, ג"ש' ח בסי"קצה
 אלא ,יבות לשלםיהתח  אלא גם באבידה עיקר חיובו הוא,באי שמירתולהאבד 

 ועל אבידה ,שעל גניבה מתחייב לשלם גם אם לא יהיה בידו למנוע את הגנבה
לאבידה  אבל בשניהם אין חיובו על מה שגרם ,מתחייב רק ממה שיכול למנוע

 .אלא הם התחייבות לשלם
 ולא נפטר ,]בין באבידה ובין בגניבה [, אם חלהאפילוא שחייב "וכן לדעת הרשב

ל שאין חיובו משום שגרם לאבידה במה שלא " סלכאורה, אלא בנאנס החפץ
כ שזה גדר של התחייבות שאם לא ישמור ישלם "אע, שהרי היה אנוס, שמר
 בזה לא קיבל על, כ נאנס"בל אם שמר ואעפא.  היה אנוס במה שלא שמראפילוו

 אלא ששמירה היא לשמור בעצמו ולטמון בקרקע לא ,עצמו התחייבות לשלם
 . שמירהתנחשב
י מתחייב " אלא שלר,א זה התחייבות לשלם"י ובין לרשב"בין לרז "לפינמצא 

א מתחייב לשלם רק אם "ולרשב, לשלם על כל גניבה ועל אבידה שיכול למנוע
 .בין בגניבה ובין באבידה , היה אנוסאפילולא ישמור 

 ואם לא ישמור ותגנב או ,א שלעולם חיובו הוא לשמור"ל לרשב"אמנם יתכן שס
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ומה ,  כיון שהוא גרם לזה ונחשב כמזיק,תאבד בגלל שלא שמר חייב לשלם
. אדם המזיק חייב גם אם הזיק באונסשכיון , שחייב בתקפו חולי ולא יכל לשמור

 ].נבה פטור שהרי לא הזיק כללאבל בשמר ונג[
א שאם מה " וסופו באונס כתב רעניבה ואבידהוהנה במקום שהיה תחילתו בג

שחייב בתחילתו בפשיעה וסופו באונס משום שאונס הנגרם מפשיעה נחשב 
אבל אם הטעם משום  [א"א דינו כגו"ה אונס הנגרם מגו"כ ה" א,כפשיעה

  ].נגנבהשהשתעבדו נכסיו משעת הפשיעה זה לא שייך ב
א "רק אם חיובו בגוא "לחייבו על אונס הבא מחמת גוייך ולכאורה מסתבר שש 

כ שייך לומר שחייב גם על "או ,הוא על מה שגרם בחוסר השמירה את הגנבה
פ "א אע" אבל אם הוא התחייבות לשלם על גו,האונס שגם הוא נגרם מחמת זה

  . על אונסיןא ולא"רק על גו הרי התחייב לשלם, שלא נחשב שגרם להם
*** 

 
דבלאו הכי  , יש לדחות דהוי מצי למימר ולטעמיךהנהומיהו  אמר ה"ד' תוס

 ,ש משלם כפל בבעלים"תמצא שגזלן הוא ' נמי מצי למימר וליטעמיך אפי
ויש להבין איך אפשר לומר על , משמע שעל שתי הראיות יכל לומר ולטעמיך

ץ כך אבל לא שייך לומר ואמנם יכל רב יוסף לתר [,ולטעמיך הראיה הראשונה
 ].ז קושיא על מי שחולק עליו" כיון שאי,ולטעמיך

  

ש "שהרי ש י" הקשה פנ,ש משלם כפל בבעלים"תמצא ש אמר ה"ד' תוס
ממילא  ו,כ אינו חייב כלל שבועה שנגנבה ממנו" וא,בבעלים פטור גם בפשיעה

'  תוס ואמנם, ולא הוי שבועת השומרין ולמה חייב כפל,י השבועה"לא נפטר ע
ק שם שהספק משום שאין "שיטמ'  ועי,ג"ז מסתפקים אם שייך כפל כה"ק נ"בב

 .טענת גנבה פוטרתו אלא בעליו עמו הוא הפוטרו
ק "א ס"רצ' מ משמע שיש לו דין שומר גם בבעליו עמו וכשיטת הנתיבות בסי"ומ
כ "שא, ו שבבעליו עמו אין לו כלל דין שומר"ק קכ"ו ס"ס' ך בסי" ודלא כש,ד"ל
י "ט וקה"תרנ' סיב "ש ב"קוב'  ועי,ג"ש כלל דין חיוב כפל בטוען ט" לכאורהל
 .ו"ל' סי
כיון שמה שצריך , ז שבועת השומרין"ש ששייך חיוב כפל גם אם אי"או' ועי

 ,ז שלא נשבע עדיין לא נשלמה גניבתו"שבועה כדי לחייבו כפל הוא משום שכ
ען שנגנבה פטור בלא מיד שטו,  בפשיעהאפילווממילא בבעליו עמו שפטור 

  . וחל עליו דין גנב המשלם כפל]שנגנבה[שבועה 
 
דהא בליסטים מזוין ' ואין לתרץ כו' מ אין סברא כלל כו"ומ אמר ה"ד' תוס

ש פטור "שש' נמצא מסקנת תוס[ ,ג דגנב הוא לרב יוסף"הוא פטור אע
 ]חזרה הקושיא שהקשו לעיל, בגניבת אונס ש פטור"שש[ כ"וא ,]בגניבת אונס

ולכן אפשר ללמוד ששואל חייב  ,מאי משני בהשואל ליסטים מזוין גזלן הוא
ש שחייב כפל בליסטים מזוין כי גזלן "ואין פירכא מה לש, ש"ו דש"א מק"בגו
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ש שכן משלם כפל בטענת "והרי עדיין יש פירכא מה לש, הוא ואין בו חיוב כפל
,  בו חיוב כפל ולעולם אין תאמר בשואל שמשלם קרן בכל גניבה,גנבת אונס

מ כיון שסתם גנבה " מ,ש שהרי פטור בה"א ללמוד מש"פ שגנבת אונס א"ואע[
סברו כעת שממילא גם בגניבת אונס חייב וכעין , ילפינן ואונס כתוב בו במפורש

 .]דון מינה ואוקי באתריה
ו שלא " באו ליישב בזה איך אפשר לפרוך על הק,ק דמנחות"ז פריך פ"דכעי

ז שלא "והרי כ, ש כיון ששואל משלם קרן בגנבת אונס"משנוכל ללמוד שואל 
ז " וע, בכל גניבה שהיאקרןששואל משלם ו לא ידעינן שמשלם "למדנו את הק
א ללמוד כדאשכחנא "שוב א, ס כיון שאחרי שנלמד יהיה פירכא"כתבו שסו

  .א"מהרש' עי, התם
ם מזויין ד שאם ליסטי" איך סא"קשה מהרשה, ודיו לבא מן הדין להיות כנידון
, ש שמשלם כפל תאמר בשואל שמשלם קרן"הוא גנב איכא למיפרך מה לש

 אפילוי ש"פנ' ועי .ש נימא דיו"ואם יליף מש, ל דמשלם קרן והרי זה גניבה"ומנ
שהרי נאמר בו בפירוש , בקרןבו  חייבשואל מ "אם ליסטים מזויין הוא גנב מ

  .קרני ראם' ועי, 'או' כדילפינן לקמן מהשבוי
ו דשומר שכר אין לחייבו בגניבת אונס בקרן " דכיון דאתי שואל מקונראה

וממילא אם נשבע שנגנבה באונס נפטר  ['וכוודיו לבא מן הדין להיות כנדון 
  .]מהקרן ואם נמצא שהוא גנב משלם כפל

 והוי כאילו ,,ו מוסיף על עניין ראשון"ל דנפקא לן מוכי ישאל איש וי"וי

 וכיון דכתיב ביה גניבה ואבידה ואונסין ,ואלכתיב גניבה ואבידה להדיא בש
ו היינו אילו לא " והא דיליף בברייתא מק,ליכא למפטריה בגניבת אונס

יש להבין כיון שמצינו שואל שחייב באונסין וחייב , ו"נאמר קרא הייתי אומר ק
 ומה לי אם ילפינן חיוב גניבה ,גם בגניבה ממילא פשיטא שחייב גם בגניבת אונס

וחיוב אונס  בו בפירוש חיוב גניבה היה נכתבס גם אם " סו,ו"סיף או בק מוו"יבו
שאם חייב בגניבה וחייב באונס שחייב גם  אלא שמסתבר , גניבת אונסל"מנעדיין 

  .ו"כ מה לי במה שלא ידענו זאת אלא בק" וא,בגניבת אונס
אלא כיון שאם נאמר שחייב גם בגניבת , ולכאורה לא היו צריכים להגיע לדיו

כ " ממילא ע, גם סתם גניבהדו ולא נוכל ללמו"אונס ממילא תהיה פירכא על הק
ואולי נוקטים שלא יתכן שיהיה  [,גניבת אונסבסתם גניבה ולא ב אלא נחייבשלא 

 .]ו"א ללמוד גניבה בק" ולכן א,חייב בגניבה ובאונס ויפטר מגניבת אונס
 

א שני " כתב רעבטעם החיוב. והלכתא תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב
 או משום שמשעה ,צדדים האם משום שאונס שבא בגלל הפשיעה דינו כפשיעה

א משום שנחשב החפץ כאבוד "והביאור בזה כתב רע [,שפשע השתעבדו נכסיו
ן בהאומנין משמע שדין פושע כדין שולח יד "ומהרמב, והתחייב בתשלומין
לצד ,  והיה אונסש שלא שמר מגנבים"מ לש" וכתב נפ,]והתחייב בכל אונסין

א לומר "אבל א,  בשמירה מגנביםחסרוןהראשון חייב כיון שהאונס נגרם מחמת 
 .שהחפץ נחשב כאבוד
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 אבל אם השתעבדו , משום שהחפץ נחשב כאבודהשתעבדו נכסיווכל זה אם 
 וכמו שמשמע ,נכסיו משום שמעשה הפשיעה הוא המחייבו ונעשית ברשותו

כ שייך לחייבו גם "א, טר אלא בהשבת החפץן בהאומנין ואינו נפ"מלשון הרמב
 ]. ש נחשבת כפשיעה"אם נאמר שאי שמירה מגנבה לגבי ש[א "בתחילתו בגו

ן שהיא רק לאביי שחייב "אמנם כל הסברא שהשתעבדו נכסיו הרי מבואר ברמב
כ שהטעם משום שהפשיעה גרמה את " אבל לרבא ע,]ף"וכדעת הרי[בכל אונסין 
 שייך גם בתחילתו בחוסר לכאורה וזה ,ב כפשיעה נחשגם האונסהאונס לכן 
  . שפטור' כ יקשה למה כתבו תוס"וא, א"שמירה מגו

וכמו [א אינו מדין מזיק אלא התחייבות לשלם "ש חייב בגו"ואם הביאור במה שש
א וסופו באונס פטור "ניחא שבתחילתו בגו, ]י"ש בפסחים משיטת ר"שהוכיח בקו

כאן שאינו חייב על ' וגם לשיטת תוס.  אונסשהרי התחייב רק על גנבה ולא על
גנבה שהיתה באונס אין הכרח שחיובו על מה שלא שמר שזה מחשיב שגרם 

ל שלעולם קיבל עליו חיוב תשלומין אבל רק מגנבה שבידו למנוע " אלא א,לגנבה
ז על אבדת אונס "י שחייב על גנבת אונס והיינו שזה חיוב תשלומין ובכ"וכמו לר[

 ].על זה לא התחייב לשלםפטור משום ש
 
ודוקא היכא שיכול להיות שלא היה האונס נארע אם לא אם ג " הה"ד' תוס

 מה  מה לי הכאלאך המותף שזה דוקא לרבא דמ"ודעת הרי. לא פשע בתחילה
  .אבל לאביי חייב על כל אונסין, לי התם

 
 שהאונס לא היה נארע אם לא פשע שיכול להיותודוקא היכא ג " הה" ד'תוס
וכן הוא לשון , פ שספק אם בא האונס מחמת הפשיעה"משמע שחייב אע. חילהת

ל דהטעם הוא דחשיב כאילו פירש לו שאם ישנה מדעתו כגון "אלא י'לעיל ' תוס
 שנוכל לתלותשימסרנה לאחר שיהיה כאילו פשע בה וכל אונסין שיארעו לה 

ב פשיעה משמע שכיון שנחש, 'שאם לא מסרה לאחר שלא היו נארעים חייב בה
 איך אפשר לחייבו יש להביןו, ממילא חייב בכל מה שיתכן שקרה בגל פשיעתו

  .מספק
י שבפשיעה השתעבדו "מהנמושהביא ] 'במערכה אות י[ו "א לעיל דף ל"רע' עיו

וממילא הוי נאנסה שלא מחמת הפשיעה ואינו נפטר אלא אם החזירה או שנכסיו 
ע "הרי סוברים שלכ'  ותוס,עת אבייף לד"אמנם זה ניחא רק לרי, י אם פרעתיך"א

  .ל למה חייב מספק"והדק, חיובו משום שגרם את האונס
, היינו שלא מתה בגלל פשיעתו, ויש לבאר ששומר חינם שנשבע שלא פשע בה

ואולי  [,ואם יתכן שמתה בגלל פשיעתו שוב אינו נפטר בשבועה זו וממילא חייב
  ].י לישבע דמשלם"ש דהוי מחויב שבועה וא"א שם במ"זו כוונת רע

 
 ב" עב"דף מ

  בענין שומר שמסר לשומר
ן שהיתה סבורה " כתב הרמב,לא אמר לי דלאו דידיה נינהו דאקברינהו
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כ כיון "שאל, שמעות אלו עומדים להוצאה ולא היה דרכם לטמון מעות כאלו
 יוסי' שפשעה בשמירתה כלפי בנה היתה חייבת לשלם לבעל המעות מדינא דר

 .ליםדתחזור פרה לבע
, ומשמע מדבריו שכל התביעה היא עליה אבל הבן פטור גם אם היא לא תשלם

ן לעיל "וכן היא שיטת הרמב, שהבן חייב מעיקר הדין,  כלה"ד' תוסודלא כ
 משום שעצם לכאורהו. פטור הראשון גם אם פשע השני, ח"ח שמסר לש"שש

כלב המסירה לבן דעת נחשבת כשמירה דלא גרע מהניחו בקופסא או הניח 
א בביאור הדעות "ז סק"ע' ש הנתיבות בסי" וכמ,]ג"ח פטור כה"שש[לשמור 
פ שודאי גם "ז פטור אע"ולכן גם אם נשאר דין שומר על הראשון בכ. [שפטור

 ]כ לא היה הבעלים יכול לתבוע ממנו" שאל,על השני יש דין שומר
ן לעיל משמע שטעם הפטור משום שנחשב כמו שהראשון "אמנם מלשון הרמב

ל " שלא ניחלכאורהמשמע , הסתלק מהשמירה בזה שהעמיד שומר אחר תחתיו
ן מה שמעמיד שומר "יתכן שגם לרמבו, לומר שמסירה לאחר נחשבת כשמירה

לכן , ש"ן שם הוא בש"אבל כיון שנידון הרמב, נחשב כשמירה לגבי שומר חנם
כ לא יועיל מה שהניח בר "הוצרך לומר שנחשב כמו שהסתלק מהשמירה שאל

דעת לשמור כמו שלא יועיל אם יסגרנו בקופסא ולא יועיל גם כלב שמירה ולא 
ש חייב לשמור "ן כאן שש" שהרי שיטת הרמב,אם יטמננו בקרקע מאה אמות

 .בעצמו
 וגם אם ,ויש להבין אמאי הרי הוא לא פשע, שהבן חייב בפשיעת האם' ודעת תוס

' י סי"קה'  ועי, דעתלא הסתלק מהשמירה למה לא יחשב כאנוס שהרי מסרה לבן
שמסירה לבן דעת אינה נחשבת שמירה כיון שתלוי , ב שביאר בזה"ז סק"ל

ורק יכול לעשותו כשלוחו ששמירתו כשמירתו , ברצונו והוא יכול גם לפשוע
 . ופשיעתו כפשיעתו

ח צריך " ולמה ש,ס סתמא דמילתא בר דעת לא יפשע"ועדיין יש להבין סו
, כאן משמע שרק באלו שאין להם מה לשלם' וס מלשון תלכאורהו, לחשוש לזה

 וגם הם לא חוששים מלפשוע כיון שיודעים ,סתמא דמילתא אין אדם מפקיד בידם
ב תבא "כ כל מה שהופקד אצל בעה"שא' ש תוס" וכמ,שלא יצטרכו לשלם
 .כ יקבל השומר אחריות על פשיעתם" ולא מהני אא,אשתו ותאכל ותפטר

 ואולי גם ,כך'  ביתו שאין להם לשלם סוברים תוסז יתכן שרק במסרם לבני"ולפי
אבל לא לאדם אחר שרגיל הבעלים להפקיד אצלו ואינו סמוך , ברזיליה דרועהב

ו שהביא סברא "ן לעיל ל"ברמב'  ועי,על שולחן אחרים ומסתמא יש לו לשלם
כ "וכ, ז לחלק בין בני ביתו של השומר לבין מי שהמפקיד רגיל לשמור אצלו"כעי
תבא אשתו '' ש תוס"ח כתב שמ"פ ה"ד משו"מ בפ" אמנם המשל,ש"ביש

 וכן יש ,ה באדם אחר" וה,אינו הסיבה לחייבו אלא רק ראיה 'ותאכל ותפטר
 . הכא שגם במסרו לבקרא יש על היתמי חיוב תשלומיןה"ד' תוסלהוכיח מ

 
  .ב
ן שהוא צריך לישבע משום "כתב הרמב ,משתבע איהו דאשלמינהו לאימיה
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אבל בדבר מסוים די , עה אם אלו המעות שהפקיד הלה אצלושאמו לא יד
שהרי אינו יכול לטעון שאינה , בשבועת האם שדבר זה היה בידה ולא פשעה בו

וכל זה , נאמנת לו בשבועה כיון שכל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד
 אבל במעות ,בדבר מסוים שיכולה לישבע שפקדון פלוני היה בידה ולא פשעה בו

כי , לא תועיל שבועתה שנגנבו לה מעות שלא בפשיעתה, שאינה יודעת איזה הם
אינו , פ שטוען כך"ואע, עדיין יתכן שהבן כלל לא מסר לה את מעות המפקיד

 .נאמן לו אלא בשבועה
ועדיין יש להבין כיון שהבן חייב בשבועת השומרים והיא שמסר לאמו שזה 

 הגע בעצמך אם לא מסר לאמו ,אםאיך יפטר בשבועת ה,  היא שמירתולכאורה
האם יוכל להביא את אמו , ]שלא מחמת הפשיעה[ופשע בשמירתו ונאנס החפץ 

 ].אם הוא לא ראה את האונס[שתשבע במקומו 
ג דמשתבעא אימיה דאשלמינהו לה "דאע' פי, א כתב"ובאמת בחדושי הריטב

חם  או שישבע כדרך שהיה נשבע שהני,לא מהימנא ועדות ברורה צריך לזו
 משמע שאין .במקום המשתמר שזו היא שבועת השומרים ותו לא מידי
 .שבועת האם מועילה לו כיון שיש עליו חיוב לישבע ששמר כראוי

כיון , א"רצ' ח בסי"כתב קצוה, ן שבדבר מסוים אינו חייב שבועה"ובסברת הרמב
שאין טענתו שלא פשע אלא שסיים את שמירתו בזה שמסר לאדם אחר שנאמן 

ן לשיטתו "והרמב. [עלים והוי כאומר החזרתי שאינו חייב שבועת השומריןעל הב
  ].לעיל שהשומר הראשון נפטר לגמרי מחיובי שמירה בזה שמסר לשומר אחר

כ הבן "בין כך ובי, מ אם זה דבר מסוים או לא"כ מאי נפ"שא, ח"והקשה קצוה
 .ש בזה"ב מ"ש' ר סי"שיעורי הגרש' ועי. טוען החזרתי

א שטענת החזרתי מועילה "ב משכירות הי"מ בפ" מה שכתב המי"ל עפ"וא
 שגם לכאורהומסתבר , לפוטרו משבועת השומרין רק אם אומר החזרתי בידיעתך

כ אינו חייב שבועת השומרין "שג, אם אומר החזרתי לשלוחך והשליח מודה בזה
ה אם אומר מסרתי לשומר הנאמן עליך והשומר מודה בזה שאז שוב "וממילא ה

ולכן כאן כיון שהאם נעשית שומר של הבעלים והוא ,  עליו שבועת השומריםאין
ל כאומר החזרתי "הו, אומר שנתן לה והיא מודה בזה שהיא יודעת שזהו הפקדון

 אבל כל זה , שהרי האם אומרת שהיא נעשתה שומר שלו וקיבלה מבנה,בידיעתך
 .שייך רק בדבר המסוים שיכולה לומר שקיבלה ממנו

מ שבאומר החזרתי פטור כיון שלדבריו הבעלים יודע "ש המ" מע לפי"ויל
כ הוי כהחזרתי שהרי כל " גלכאורה ש,מה הדין בטוען נאנסה לעיניך, שהחזיר

כ כשטוען שמתה הבהמה באונס " וא,קבלת שמירתו היא רק עד שהחפץ קיים
 .לעיני הבעלים הרי אומר בזה שסיים את שמירתו בידיעתו

פ שכשמוסר לאדם אחר "ל משום שסובר שאע"זה אל ב"א שלא ניח"והריטב
 אבל ,שנאמן על הבעלים נחשב ששוב אינו שומר ואינו חייב בשבועת השומרין
 וכמו ,כשמוסר לאשתו ובניו אינו נפטר אלא מחמת שבזה גופא נחשב ששומר

 .הניחו בקופסא שכתב הנתיבות
 אלא ,חרו שהביא יש מי שמחלקים בין אשתו לאדם א"ן לעיל ל"ברמב' ועי
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 וכן יש להוכיח ממה ,ל כך"א א"אמנם בדעת הריטב, ן אינו סובר כך"שהרמב
ודלא [, ש"ח יכול למסור לאשתו ובניו אבל לא ש"א שרק ש"שכתב הריטב

והביאור בזה שמה ] ו"א סק"ח רצ"קצוה' ש עי"א שכך הדין גם בש"כרשב
וזה מועיל  ,שמוסר לאשתו מועיל רק מכיון שזה גופא שמירה וכהניחו בקופסא

א שצריך לשבת ולשמור בעצמו "ש דדעת הריטב"ח אבל לא בש"רק בש
 .ן"וכרמב
ן הבן פטור מצד אוקי גברא "לרמב, א"ן והריטב"ל שבזה נחלקו הרמב"כ א"וא

 ,בחריקאי וממילא לא מוטלת עליו שבועת השומרין כיון שיכול לומר החזרתי לך
א מסירה " ולריטב,]רךדמה לי לך או למי שנאמן עליך ונעשה שומר עבו[

ח ועדיין הראשון הוא " ומהני רק בש,לאשתו מהניא רק מדין שזה גופא שמירה
  . וצריך לישבע שמסר לאמו וממילא לא פשע,שומר

*** 
 

נימא ליה לבקרא זיל שלים אמר אנא בהדי תורי אוקימתיה אוכלא שדאי 
וכלא א'אם טענת ' י שספק הגמ"רשמשמע מ ,ליה לא הוה ידעינן דלא אכל

ולמסקנא אינה מועילה , ש או לא"שקרא שהוא באת ה מועילה לפטור 'שדאי ליה
י שאינו "ל כר" וכיון שהפרה של הספסירא וקי,ולכן הוא חייב ליתומיםלגמרי 

 אבל כיון שאינו פשיעה ,עושה סחורה בפרתו של חבירו לכן ישלם לספסירא
 . בשר בזוללכן הטיל פשרה ביניהם שישלם דמי] ש" לשאפילו[גמורה 

 כי מצד זה ודאי ,ש"לא מצד שאינה פשיעה גמורה לש' פירשו שספק הגמ' ותוס
 ,ומה ששילם בזול משום שזה מה שהיה שווה השור לשחיטה, ש חייב"לו שש
לא ח עליו דילמא " כיון שאין ליתמי קנין בגוף השור ואינם אלא שהיהוהספק 
רא פושע אז היו הם עצמם  ורק אם היה הבק, שיעמוד הספסירא במקומםאמרינן

שהראשון חייב לבעלים והשני , ח ופשע השני"ח שמסר לש"חייבים מדין ש
פ שפשיטא ליה "אע 'אוכלא שדאי ליה'ולכן הזכיר טענת הבקרא . לראשון

ממילא  ו,ש"כל חיובו מצד שושלכן אינו פושע כדי לומר , ש"שאינה מועילה לש
, ]י"וממילא לספסירא מדינא דר [,בזה יש להסתפק אם חל עליו חיוב ליתומים
 פשיטא ח"ה גם לש גמורפשיעהה תאבל לולי טענתו דאוכלא שדאי ליה והי

בהמשך ' ש תוס" ולכן ישלם לספסירא וכמ,שהיתומים חייבים והוא חייב להם
 .דבריהם

י מה שנתבאר לעיל בראשונים שני סברות איך "ל עפ"א' והביאור בספק הגמ
, ד דידי את"בוע את השואל ולא יאמר לו לאו בעיכול הבעלים לתלרבי יוסי 

 והשני משום שאומר לו ,האחד משום שנחשב שהשוכר השאיל לו בשליחותו
 ,]דלא גרע משואל שלא מדעת [,כיון שהשתמשת בבהמתי התחייבת באונסיה

ש שנחשב שעשה "ח שמסר לש"כ לפי הטעם הראשון שייך לחייב גם בש"וא
משום שאומר לו כיון שהשתמשת בבהמתי אבל אם  ,בשליחותו של הבעלים

וכיון שהבעלים לא , ש שלא השתמש בבהמה"ש בש"זה ל, התחייבת באונסיה
 . לא יתחייב, מינהו
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 ,ח הוא כשלוחו של הבעלים"ז שחייב כיון שנחשב שהש"לפי' ומסקנת הגמ
, ש אם רצונו לגבות ממנו"ז מסתבר שהבעלים יצטרך לשלם את שכר הש"ולפי
אמנם יתכן שלבקרא כלל לא . פ"ר' תוס' ועי, י מגאש"בשם רמ "כ בשיט"וכ

  . א שהובא לעיל" וכספק הרע,מגיע שכר כיון שלא שמר כדינו
 אלא כיון שיתכן שדוקא שוכר ,משמע שאין הספק מצד זה' אמנם מלשון תוס

מ כיון שהבעלים "ומ, שיש לו קנין יכול להשאיל ולקבל התחייבות מהשואל
כן הוא זה שגובה מהשואל ונחשב שהשוכר השאיל גם העיקרי הוא המשכיר ל

 אבל , כמו כל שני שותפין שאחד יכול להשאיל והשואל חייב לשניהם,בשליחותו
ח שאין לו קנין אינו יכול למנות שומר שכר שיתחייב לשלם לו על מה שלא "ש

 ואם יפשע ישלם ,ח שיחשב שלוחו לשמור עבורו" אבל יכול לעשות ש,הפסיד
 .סידולו מה שהפ
 לכאורה ,ש נאמר דין רבי יוסי"ח שמסר לש"שגם בש' שמסקנת הגמ' ולדעת תוס

ש "ודלא כדרכו של הרש [,ח בתשלומין"זוכה השדרבי יוסי משמע שלרבנן 
ש כיון שאינו יכול לקבל התחייבות "ח שמסר לש"ל שבש"אמנם א ,]לעיל

לרבי יוסי דו גם רבנן יו, ש שהרי אין לו כלל קנין בה"א מהש"תשלומין על גו
ש לומר לו "והשאלה רק אם לבעלים יש זכות או שיוכל הש, ח אין כלום"שלש
ח שהתחייבתי לו אין התחייבותי כלום כיון שאין לו קנין " והש,ד דידי את"לאו בע

 .בה
 והקשה ,יוסי' שהוא מדינא דר' והנה בהא דגובה הספסירא מהבקרא כתבו תוס

שבמקום שאין חיוב שבועה על השוכר לעיל '  שהרי מבואר בתוסם שיף"מהר
אין השואל משלם לבעלים אלא , ואינו יכול לומר לו דל אנת ודל שבועתך

וממילא  ,לספסיראוכאן הרי אין היתמי והאפוטרופוס חייבים שבועה , לשוכר
, ש גם רבנן מודים"ח שמסר לש"ואם נאמר שבש. [למה לא ישלם להם הבקרא

 ].ניחא
 לכאורה טרופוסם שיף שאין חיוב שבועה על האפו"רל למה"ובעיקר מאי דפשיט

ע מנא פשיטא ליה שאין עליהם חיוב "ועדיין יל, משום שהרי רואים שאין לו ככי
 .את זה וממילא פשעו שלא הודיעוהושבועה שלא ידעו 

  
 והם שומרים חנם ,דספסירא תובע ליתמי שורו שמת בפשיעה הכא ה"ד' תוס
א "כתב הריטב ו, והרי בא לידם בטעותרה עליויש להבין היכן קבלו שמי ,עליו
שצריך להחזיר להם שהרי נמצא  [,וכיון שהם יכולים לעכב אותו על דמישמ
 שיכולים לעכב אותו ט"ש מה"וכמו האומנים שנעשין ש, נעשו שומרים ,]ט"מק

  . ח"ט דיו שיהא ש" והכא דהוי מק,על שכרם
שהאפוטרופוס הוא אמנם הוא כתב [ש "ל באמת דהוי ש"ד ס"אמנם הראב

ז "ם פט"מ מהרמב"וכ ,]א"מ מהריטב" וכ,'הנעשה שומר ולא היתמי כתוס
הלוקח מקח ונמצא בו מום ואחר כך אבד או ' שכתב ,ש"שדינו כשד "ה ממכירה

ה "כ' א סי"מחנ' ועי, 'נגנב הרי הוא ברשות הלוקח עד שיחזיר המקח למוכר
  .מאונאה
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 ,ר לי מהאי רמי מהאי לא תירמי אמר לא אמ,נימא ליה לסרסיה זיל שלים

 , מדין פושע אלא מדין אדם המזיקהסרסיההרי לא באנו לחייב את , יש להבין
 הרי , ומה יועיל לו שלא אמר מהאי לא תירמי,שהרי הזיק את הכשות שלו בידים

באונס אדם המזיק ש' אמנם לדעת תוסו,  באונסאפילואדם מועד לעולם וחייב 
  , ניחא, גמור פטור

מ שאם אמר לוי לשמעון שבור כליו של ראובן ושברם "מנז' ז' א סי" מחנ'ועי
 ועדיין יש ,כיון שנחשב כאנוס'  פטור שמעון לדעת תוס,כיון שסבר שהם של לוי

למה לא חייב גם באונס גמור אדם המזיק ש] ב"לקמן דף פ[ן "להבין לדעת הרמב
 שזה נחשב מזיק  ויש לדוןן מזיק ברשות פטור" אמנם גם לדעת הרמב,יתחייב
  .ברשות

 ,ב מתייחס ההיזק למשלח"כיון שעשה זאת בשליחותו של הבעה עוד יש לדון
, כ מותיב בה"דבע כחצרפ שאין שליח לדבר עבירה כאן נחשב השליח "ואע
גנב לשומר שור אחד יש ק שאם אמר "י בב"ש רש"על מ'  לעיל דף י'ש תוס"וכמ

 הוציאו השומר מרשות בעלים ומת ,לי בבית פלוני קחנו ותהא עליו שומר חנם
כיון שאין השומר יודע שהוא גנוב הוה ליה כחצר ש ',חייב הגנב במשיכת השומר
' ועי, ל"י הנ"ן לעיל חולק בזה על רש"אמנם הרמב, 'דבעל כרחו מותיב ביה

מ "א לחייב את המשלח מדין שליח מ"י שא"נמוש ה"פי מל שאפילו ל"א הנ"מחנ
 ,מדין גרמי שהרי ברי היזקא] חבירו לשבור כליואת [  את המשלחיש לחייב

   .אינו ברי היזקא שדוקא יתן משל המפקידא לומר כך שהרי "אכאן אמנם 
 

י "ופירש. ר סמא בריה דרבא דהוה שיכרא חלא" א,הוהא קמשתרשי לי
 ,והלא הוא נשכר הכשות של הפקדון שהטילו בשכר ושלו עומד וישלם משלו

ק שמדין נהנה חייב רק כשהיה "בב' י תוס"מ שפירש עפ" מנזק'ב' א סי"מחנ' ועי
יכול לומר לא ניחא לי בהאי הנאה והייתי , י מעשיו אבל אם בא לו ממילא"ע

י "ש רש"וכמ , ליהא לחייבו אלא משום שמשתרשי"ולכן א, מתענה וכדומה
ז הנאה "ולכן אינו יכול לטעון שאי, שהיה עומד הכשות שלו להטיל לשכר

  . בשבילו
 ולכן ,ע שחיובו לא על מה שהרויח את שלו אלא על מה שנהנה משל חברוומשמ

 .]'ד' ש גם בסי"עי [בהוה חלא שלא נהנה אינו חייב לשלם
אמאי לא ישלם בהוה חלא משום שהרויח את הכשות שלו , ועדיין יש להבין
 ויש להבין אמאי הוה ,מ משום דהוי מבריח ארי"וכתב בשיט, שנשארה לפניו
 שהפסיד  וגם הוי ברי היזקא,הרי נעשה שלא מדעתו של המפקידמבריח ארי ו

ר בספר נפש חיה "שו, ח"ק דף נ" בב'ג כתבו תוס" וכההמפקיד בהברחת ארי זו
 . ז"כעישהקשה ] ב לוריא"לגרמ[
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 א" עג"דף מ
 אם צרורין לא ישתמש בהן לפיכך אם אבדו ,המפקיד מעות אצל שולחני

, ש בהן לפיכך אם אבדו חייב באחריותן מותרין ישתמ,אינו חייב באחריותן
, נ"ה ומשעה שישתמש לר"ומבואר בגמרא שנעשה לוה משעה ראשונה לר

 אם מיד שידרשנו מעמו ,ע מתי חייב להשיב את המעות למפקיד כשידרשם"ויל
 שהרי אינו יכול להשתמש שמא כ הרי אין לו כלל רווח מהיתר ההשתמשות"א

 ואמנם בשולחני ניחא שמשתמש ,ו להשיב לוירצה הלה את מעותיו ולא יהיה ביד
אבל חנוני הרי ,  כאלו או אחריםבהם להחלפת מעות נמצא כל הזמן יש בידו מעות

 וגם שולחני מבואר בגמרא שיש לו רווח שיכול לקנות בהם ,קונה בהם סחורה
ח יכול לשלם גם בסובין כשאין "אמנם ניחא שהרי בע, זבינא דאית ביה רווחא

ן לעיל דף "בחדושי הר' עיאמנם ,  נמצא לעולם יש לו במה לשלם,מעות תחת ידו
ט וחייב באונסין משעה ראשונה "הלכה כרט שכתב לחלק בין מעות אבידה ש"כ

 לשולחני שהפקידו אצלו מעות ,סתמא דמילתא כל אדם רוצה ללוותן מידכיון ד
יבא שמא 'יתכן שאין רצונו ללוותן נ שאינו חייב באונסין כיון ש"הלכה כרש

מ יש לו הנאה שאם "ומ, 'מפקיד ליטלן הימנו בשעה שאין מעות מצויות אצלו
  .ז ירצה ללוותן הרשות בידו"בכ
  

ומה גילוי דעת יש כאן ,  בתמיהי "פירש, משום דצרורין לא ישתמש בהן
, מאחר שאם הן מותרין קאמרת ישתמש בהן, שאין חפץ שישתמש בהם

דדרך ,  צרורין נמי ישתמש,עות אצלו יודע שהוא צריך תדיר למדהמפקיד
מותרין ואסור מעות מותר להשתמש בע אם מה ש"יל, כל אדם לצור מעותיו

 או , משום שבצרורין יש גילוי דעת שמקפיד על כךהואלהשתמש בצרורין 
כ יש גילוי "ההיפך סתמא דמילתא אין רשות לאדם להשתמש בממון חבירו אא

י משמע "י פירש"ית הגמרא עפומקוש, דעת שמרשה לו במה שהמעות מותרין
 ,כ גילה דעתו שמקפיד במה שצררן"שסתמא דמילתא מותר להשתמש אא
, י שדרך כל אדם לצור מעותיו"ש רש" וכמ,ומקשה הגמרא שאין בזה גילוי דעת

  .ז"ר במעיני החכמה כעי"שו
  

הלכך לא 'ף "הריכתב  ,איכא דאמרי בעי רב מרי קשר משונה מאי תיקו
ז משאלה ופקדון "ם בפ"פ הרמב" וכ,ח"כ הר"וכ ש"הראכ "וכ, 'ישתמש בהן

  .ו"ה
 ל ועלתה בתיקו ומשתמש בהן"ח ז" רבכת'ז כתב "ובקונטרס הראיות לריא

קשר משונה מאי תיקו הילכך ' ל כת"יצחק ז' ורבי, ]ח לא ישתמש"לפנינו בר[
ולאו דתיקו , ל עיקר דתיקו דאיסורא הוי ולחומרא"י נ"וכר, לא ישתמש בהן

כיון דלא י "כ הנמו"וכ',  הוא דניזיל ביה לקולא אלא אסור יש בדברדממונא
  .לחומרא' איפשיטא לא ישתמש בהם דספיקא דאו

ותיקו  ואמנם רבינו יהונתן כתב ,ויש להבין מאי שנא מכל ספק ממונא דלקולא
 ורשאי ,דממונא לקולא לתובע וחומרא לנתבע כדין המוציא מחבירו עליו הראיה
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 והילכך אם אבדו חייב ,ד למחות בידו"שאין כח ביד בהוא להשתמש בהן 
  .באחריותן

 שדוקא במקום שהשאלה למי שייך הממון אמרינן קולא יש לבארף "הריובדעת 
אז יהיה איסור כיון ש, ש לומר ספיקא דאיסורא לחומרא"לאז  כיון ש,לנתבע
ל ז שייך כיון שכ"אילכאורה וכאן , י בסאן"ס בשם מהר"ש קונה" וכמ,לתובע

  .האיסור שייך רק גבי הנפקד
מיד שבאו לידו נמצא שמותר לנפקד להשתמש בהם אמנם אינו מוכרח שהרי אם 

ואם יבוא הנפקד וידרוש ממנו שיחזיר , דהוה לוה עליהם' ש תוס"וכמקנה אותם 
לא קנה אותם נאמר ש כמו אם ,לו את אותם מעות עצמם נמצא יש איסור בידו

  .  איסורויסרב להחזירם שאז יש לנפקד
אזלינן כיון דהוא מספיקא דממונא לקולא דהא ד, ף"ריעוד יש לבאר בסברת ה

 ואם ,ז שייך כיון שהשאלה אם שייך לבעלים או לשומר" וכאן אי,בתר המוחזק
כיון שקודם ודאי ו, ב"שייך לבעלים הרי הוא גם מוחזק בזה דיד שומר כיד בעה

 ק" מר על חזקתםעמידים אותוספק אם יצאו מרשותו מהמעות היו של המפקיד ש
י שלא ישתמש "ש הנמו"כ לא מובן גם מ"אמנם א, כמו כל מקום שאין מוחזק
ל שגם מצד ספיקא דממונא לקולא לא " תיפו,לחומרא' בהם כיון דספיקא דאו

  .יצאו מידי הבעלים
 ,ויתכן שכאן לא שייך כלל מוחזק ולא מרא קמא שהרי אין כאן מוציא מחבירו

 שהרי , בהם הנפקד להשתמש בהם עדיין לא הפסיד המפקידשהרי גם אם זכה

ספק  ולכן אין הנידון אלא מצד ,תמורת מעות אלו התחייב לו במעות אחרים
  .איסור שבדבר שלווה מעות חבירו שלא מדעתו

כיון שיש ספק אם יכול להשתמש וחייב באחריות או האם נאמר שע "עוד יל
ו להשתמש אבל מספק גם יתחייב מספק ייאסר עליש פ"עא, אסור לו להשתמש

 ,ןלא יתחייב באחריותממילא מסתבר שאם אינו רשאי להשתמש אמנם , באחריות
' ועי,  לשלםלענין חיוב אחריות מסתבר שנלך לקולא ולא נחייבנוועוד שהרי 
 .ג"ש' ר סי"שיעורי הגרש

  
 קאמר מתניתין דחייב באחריותן ואפילו לא ואפילו נאנסוה ואפילו " די"רש
 כל זמן שלא נשתמש ,נאנסו לא . עלייהושואלדמהשתא הוי , תמש בהןנש

ואל לא הוי שומר ואי ש .כשומר שכר, אלא אבדו דוקא חייב, שואללא הוי 
אלא על שסמך עליהם ,  מה שכר נטל על שמירתם,שכר נמי לא הוי

שהרי כל , ושאלה היא זו, להחליפן ולהשתכר אם יבא לידו אתה מחייבו
לא הוי שואל מהשתא עד  אף על גב דאמינא ,יא מודינאבהה .הנאה שלו
  . מודינא דשומר שכר הוי,שישתמש

ש "ודלא כמ ,י משמע שיש עליו דין שואל ולא דין לוה"מכל מהלך דברי רש
אלמא לא הוי שואל 'הגמרא כפשטות לשון ו, לעיל שיש עליו דין לוה' תוס

ואי אמרת  ה ואי" בדי"אמנם בהמשך כתב רש, ה הוי שואל" משמע שלר'עלייהו
נמצא משעה שהפקידו ,  תנא מתניתין דחייב שולחני באחריותן,אפילו נאנסו
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ואין ,  לושלוהונעשה כמו , אצלו יצאו מרשות הקדש ובאו לרשות שולחני
 ולכאורה בהכרח לומר כך שאם ,משמע שיש עליו דין לוה, הוצאה גדולה מזו

' יוציאם וכמו שהוכיחו תוסשכ לא מעל הגזבר עד " א, שואל עליהם הוא רק
  .לעיל

היתר השתמשות עדיין לא קנה את המעות אלא שבתחילה סבר שש ויש לבאר
היתר אם נ "ממשנ "לר רבא הקשהולכן , נ"ש לר"ה וכש"לרמחשיבו כשואל 

שלעולם השיבו נ "ר ו,לא יהיהש "שואל גם שהשתמשות אינו מחשיבו מיד כ
ומה , ש" מחשיבו כשואל ולא כשהיתר השתמשות אם לא קנה את המעות אינו

נ שזו סברא "ל לר" וס,מטעמא דהואיל ונהנה מהנהש הוא "שחייב באחריות כש
כ שכבר "עאינו משום היתר ההשתמשות אלא ה חייב באונסין " ואם לר,מוכרחת

 אמאי לא מעל גזבר  עליוקשהלכן ה ו,הוי לוה עליהםממילא קנה את המעות ו
  . מיד

  
לא מעל  ,בר שהפקיד מעות הקדש כסבור שהן שלו גז,המפקיד מעותי "רש

 דהוה ליה כנותן רשות מותרין ,גזבר שהרי לא ברשות הוציאן ואינו שלוחו
ואי אמרת אפילו  , מעל גזבר שולחנילפיכך אם הוציא ,והוה ליה שלוחו

נמצא משעה שהפקידו אצלו ,  תנא מתניתין דחייב שולחני באחריותןנאנסו
ואין , ונעשה כמו שלוה לו, לרשות שולחנייצאו מרשות הקדש ובאו 

נ "ש הוי שלוחו לכאורה הוא לר"מ ,מאי איריא הוציא, הוצאה גדולה מזו

להשתמש השולחני רק כשרוצה  ו,ש"אינו אלא שלשולחני מסירה שבלשיטתו 
 ,את פעולת הזכיה הזו עשה השולחניהרי  ו,בהם קונה אותם ונעשה לוה עליהם

נתן לו רשות לזכות בהם נמצא עשה הוא זה ש ש כיוןמעלמ הגזבר "מאלא ש
שנעשה החנווני לוה מיד הרי מעל ה "אבל לר, את הזכיה בשליחותוהשולחני 

 והוא זה שעשה מעות של הקדשלשולחני  שהרי הלוה ,הגזבר בלא דין שליחות
  .ש"ד' ר סי"שעורי הגרש' ועי, את פעולת ההוצאה

  
לכאורה הכונה  ,ש"י עלייהו שהו' בהא מודינא לך דהואיל ונהנה מהנה כו
הואיל 'אינו מובן לשון כ "א אמנם ,ש"שהנאה הזו שוה פרוטה ולכן יש לו דין ש

 וכן לקמן דף ,ש"ל ש"הובפרוטה  והיה צריך לומר הואיל ונהנה ,'ונהנה מהנה
פטור משואל וחייב כשומר שכר גבי שואל שכלו ימי שאילתו אמרינן דא "פ

גם ש " שבתחילה לכן יש לו דיןהנאה שהיה שואל בההיא ד ,הואיל ונהנה מהנה
  . מהנה הואיל ונהנהגם יש להבין את הלשון, אחר שכבר אינו שואל

 ,שהיה קודם שואללקמן כ לוה או "שיוכל להיות אחכאן הנאה הזו השויש לבאר 
 שהרי כשיהיה לוה זה לא יהיה בחנם ,ע"אינה יכולה להחשיבו כשומר שכר מצ

 אלא הכונה , וכן כשהיה שואל מקודם התחייב באונסין,תחייב באונסיןיאלא 
מ כיון שנהנה בעבר או בעתיד רוצה לשעבד את "פ שלא קיבל שכר מ"שאע

 .ש"ח להיות כש" וכעין מתנה ש,עצמו ולהתחייב יותר מדינו
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, ש לרב יוסף"ששומר אבידה שדינו כש] ז"לעיל דף כ[מ "והנה דעת בעה
'  והקשו תוס,תמש במעות נעשה כשואלכשמכר את האבדה ויש לו רשות להש

נ "ולפי מש, ז וכי משום שיש לו שתי פרוטות ייעשה שואל"לעיל על סברא כעי
ז שכר ממש אלא רצונו להנות את הבעלים בגלל הנאה הבאה לו ולכן "ניחא שאי

ואם כבר , ש"ח מתחייב להיות כש"היה שולכן אם , מוסיף דרגא יותר ממה שהיה
  .ות כשואלש מתחייב להי"היה ש

  
בההוא הנאה דאי מיתרמי ליה זבינא דאית בה רווחא זבן בהו הוי עלייהו 

ל "תיפו, יש להבין למה הוצרכנו להנאה דזבינא דאית ביה רווחא, שומר שכר
שיש לו הנאה ממה שיכול להשתמש במעות לצורך עבודתו כשולחני ולהשתכר 

ו יודע שהוא דהמפקיד אצלי במשנה "ש רש"וכמ, בכל החלפה שעושה בהם
, מה שכר נטל על שמירתם'ה ואי "י בהמשך בד"ש רש"וכמ, צריך תדיר למעות

והרי זבינא דאית ביה , 'אלא על שסמך עליהם להחליפן ולהשתכר אם יבא לידו
  .רווחא יכול להזדמן גם למי שאינו שולחני ואדרבא לחנוני יותר מצוי שיזדמן

כ גדולה שיתחייב עוד "אינה כעבודתו לויתכן שהנאה זו שיכול להשתמש בהם 
 אבל הנאה זו ,]שהרי כשישתמש בפועל חייב גם באונסין[ש "מקודם להיות כש

שאולי יוכל לקנות בה זביני דאית בה רווחא היא הנאה גדולה שבגללה רצונו 
  .להנות גם את המפקיד ולהתחייב יותר מדינו

ל הרי עוד יש לבאר שאמנם די בהנאה של ההשתמשות להחשיב כשואל אב
ורק  ,]ע דינו כלווה"שאז לכ[שולחני זה עדיין לא הוציא את המעות בעבודתו 

  .ש"משעבד עצמו לחיובי שמשום הנאה של זבינא דאית ביה רווחא 
  
, ל בקנין מעות"נחלקו רבי יוחנן ורש, יש להקדים להבנת דבריהם , מאיה"ד' תוס
אינם ם בישראל  ומדרבנן ג,ו מעות קונות מהתורה בישראל ולא בנכרי"לרי
  .מדרבנןהדין גם  וכן הוא ,קונות מהתורה בנכרי ולא בישראלמעות ל "ולר, קונות

מ כיון "מ, שאינו קונהבישראל שהפקיעו קנין מעות גם אחר ולרבי יוחנן 
פ " אעכגון בנתנו לספר[ ,מעל הגזברשמהתורה קונה לכן אם קנה במעות הקדש 

 מהתורה וגם רי שמעות קונות בול מעל רק בספר נכ" ולר,]שעדיין לא משך
 .מדרבנן

ת הא דתנן לקמן בהזהב נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות יכול לחזור "וא
לרב הונא דאית , ]'ל מדאו"ו מדרבנן ולר" לרי,מעות אינן קונותבישראל ד[ ,בו

 וכן לרב יוסף בפרק אלו מציאות ,ליה דהיתר תשמיש מחייב באונסין
רו ליה רבנן לאשתמושי בגוייהו והוה ליה שואל רבי טרפון סבר ש'שאמר [

ל "כ צ"ע, ה"הרי שהיתר תשמיש מחייב באונסין עוד לפני שהשתמש כר', עלייהו
 תקשה , שאם היה מותר להשתמש,המוכר אסור להשתמש במעות שקבל]ש

 נתן לבלן מעל דוקא בלן ,ל"להו הך ברייתא דמייתי אפלוגתא דרבי יוחנן ור
דקתני סיפא הרי מרחץ לפניך הכנס ורחוץ אבל ספר  כ,דלא מחסרא משיכה



                דברים                                      פרק  המפקיד                        הרהורי            
  

צב

 אפילובספר ישראל שמעות אינן קונות בו מיירי ל "לר [,לא מעל עד דמשיך
ו שמהתורה מעות "ולרי, ולכן לא מעל הנותן, לא זכה הספר במעות כללו' מדאו

מיירי בספר ', כ היה צריך למעול כיון שלענין מעילה אזלינן בתר דאו"קונות וא
  .] מהתורהאפילוו אינו קונה במעות " שלרינכרי

כי  ,]להשתמש במעותלמוכר לרב הונא ורב יוסף אם יסברו שמותר  [ולדידהו
 כיון דספר מותר ,ג דלא משיך"נמי למעול אע] שמחוסר משיכה [נתנה לספר

שבספר ישראל כיון שמעות  [יוחנן' בין מיירי בספר נכרי כר, להשתמש בהן
שאין מעות  [ל"בין בספר ישראל כר ,]מועלהיה י שודא,  בו מהתורהקונות

י "ה ור"כ שלר"אלא ע, מ ימעל משום היתר השתמשות"מ,  גם מהתורהקונות בו
  .] ולכן לא מעלאסור למוכר להשתמש במעות

יוחנן ' ל ולר"נ לר" ה,וכמו שאסור להשתמש בהם לרב הונא ולרב יוסף
 ויש להבין ,ו"ל ורי"יגי ארי לא פל"ה ור" כונתם שרלכאורה [,דבהא לא פליגי

,  שמשמע שבדבר אחר פליגי והרי לא מצאנו שנחלקו כללא פליגיבהא להלשון 
ו יש הוכחה "פ שמרי"ולכן אע ,ו"ל ורי"לא נחלקו רהכוונה שאלא מסתבר ש

ל אין ראיה " אבל כיון שמר,שמותר להשתמש כדי שלא יקשה הקושיא בהמשך
ולא הוה  ,]מש דבהא לא פליגיו אסור להשת" שוב מסתבר שגם לרי,לכך

שהרי אין לו היתר [, ע"המוכר על אותם מעות כי אם שומר חנם לכ
מה  כ לרבי יוחנן"וא, ]ואחר כל ההקדמות האלו באנו לקושיא, להשתמש

דאי מעות קונות יאמר מוכר נשרפו , הועילו במה שתקנו דאין מעות קונות

נשרפו ] המוכר [ קני יאמרהשתא דלא] ולכן תיקנו שאינן קונות[חטיך בעליה 
  .] כיון שאסור לו להשתמש בהםח עליהם"שהרי אינו אלא ש [מעותיך בעליה

 ואמנם יכול לומר לו ,ל"ל כר"ה ורב יוסף ס"שלא נאמר שרכוונתם  [ועוד
ו יסבור שמותר להשתמש " ורי,ל חושש לזה"נשרפו מעותיך אבל לא מצינו שר

 ולכן בספר לא מעל ,נ"ש כר"אבל היתר תשמיש לא עושהו לשואל אלא לש
  .]נ גם בזה"ה ור"ופליגי ר

 דאמר ,הזהב דבר תורה מעות קונות כרבי יוחנן' דרב הונא גופיה סבר בפ
דכיון דהוי מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה  [,' וכורב הונא מכור לי באלו קנה

כ " שאל,ה אסור לו להשתמש במעות"והרי הוכחנו שלר, רבנן שמעות לא יקנו
למה אינו חושש ל "הדק וכיון שאסור לו להשתמש , אמאי ספר לא מעליקשה

ג דלא הוי על המעות כי אם שומר "ל דאע"וי, ]שיאמר לו נשרפו מעותיך
 דכספים אין להם שמירה אלא ,ל נשרפו מעותיך בעליה"חנם לא מצי א

יש להבין הרי האידנא שמירתם בשמי קורה ושמא תשרף העליה עם [, בקרקע
ת "וא, ]ח שיניח עלייתו עצמה לישרף"ויתכן שלכך ל, המעות שבהקורותיה ו

  .'וכול " וי'וכוכיון דהיכא שלא משך אסור להשתמש במעות 
לא ,  דאית להו דבר תורה מעות קונותל דלרבי יוחנן ולרב הונא"ועוד י

 כיון דקונות מן ,הפקיעו כח שיש לו למוכר במעות שיכול להשתמש בהם
 אלא דתליא הא ,ל"ו לר"מנם יש מחלוקת שניה בין ריז א"ולפי[ ,'התורה כו

בספר נכרי שכיון שאסור מיירי ו " לרי,דנתנה לספר לא מעלהא כ ניחא "וא, בהא
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 אפילו כיון שמעות אינן קונות ישראלל בספר " ולר,לו להשתמש לא מעל
 אבל נתנה לישראל כיון ,אסור לו להשתמש בהם ולכן לא מעל, מהתורה

מותר לו להשתמש בהם ולכן לא יוכל לומר לו , רבי יוחנןשמהתורה קונה ל
 , שבזה מיושבת רק הקושיא הראשונהם שיף"מהר' ועי, נשרפו מעותיך בעליה

  ].ל כדלעיל"אבל גבי פוסק על הגדיש צ
  
ל דלרבי יוחנן ולרב הונא דאית להו דבר תורה מעות "ועוד י  מאי ה" ד'תוס

ות שיכול להשתמש בהם כיון קונות לא הפקיעו כח שיש לו למוכר במע
, ל נשרפו מעותיך בעליה" והוי שואל עלייהו ולא מצי א,דקונות מן התורה

קבל אותם תמורת יש להבין כיון שכל מה שיכול להשתמש במעות הוא משום ש
 ואיך שייך שתשאר זכותו , כיון שפקע הקנין ממילא פקעה זכותו מהמעות,החפץ

  .ה הלוקח בחפץבמעות כשלא זכ
 אלא ,י הדעות שלעולם לא הפקיעו חכמים את המכירה לגמרי"ל עפ" אוהיה

ז "אמנם אי, שנתנו זכות ללוקח לחזור בו אבל אם לא חזר בו נקנה החפץ במעות
מה עניינו של ', והוי שואל עלייהו'ש "ז מ" וגם לא מובן לפי,'במשמעות תוס
ים גמור על  והרי אם המכר קיים אינו לא שואל ולא לוה אלא בעל,שואל לכאן

לדברות משה בהערות שעמד  וראיתי מציינים[ ,המעות שקנה אותם תמורת החפץ
 המעות יאמר שחוזר בו יםאמנם יתכן שכוונתם שגם אם כשיראה שנשרפ, ]בזה

מ עדיין לא הועיל כלום וחייב " מ,מהמקח וממילא בטלה בעלותו על המעות
   . בהםבאחריות המעות מדין שואל שהרי היה לו רשות להשתמש

מעות ותמורתם קונה את הויש לבאר שצורת קנין מעות בכל מקום היא שהמוכר 
ואם יתן לו מעות היום שיקנה לו את החפץ למחר הרי המעות  ,מקנה את החפץ

 וחכמים שהפקיעו את ,בינתיים כפקדון בידו והרי במעות פקדון מותר להשתמש
המעות שקבל אבל את קנין המעות אמרו שהמוכר אינו מקנה את החפץ תמורת 

פ שאינם קנויים לו לגמרי שהרי לא "קנין המעות שיש למוכר לא הפקיעו ואע
ל "כ לא מובן למה לדעת ר"אמנם א, מ המעות כפקדון בידו" מ,הקנה את החפץ

משום שלא נתנם לפקדון אלא כ "עאלא , לא יחשבו המעות כפקדון ביד הלוקח
  .ו מדרבנן"והרי כך הדין גם לרי,  בהם ואם אינו קונה אף למוכר אין זכות,לקניה

ו מהתורה קנה המוכר את המעות לחלוטין ויכול להשתמש בהם "ויש לבאר שלרי
וחכמים הפקיעו שלא יקנה הלוקח וממילא גם , שהרי הלוקח קנה את החפץ
  . מ את זכות ההשתמשות לא הפקיעו ממנו" ומ,המעות אינן של המוכר לחלוטין

משום שהמקח חל עד ' ד לבאר את דברי תוס"ב בתחא שכת"מ' י סי"ר בקה"שו
א לקמן דף "רע' ועי, ש"עי' ז מוכרח בדברי תוס"ושוב כתב שאי, שיחזרו בהם

ת הוי "דבמעות שביד המוכר מקודשת כיון דמה [כאן' ש על דברי תוס"ח מ"מ
מ כיון שהכלי ביד " מ,ת הוא שלו"ל אף דמה"אבל בקידש לוקח בכלי י, שלו

ל דאינו קונה הרשות ביד המוכר לחזור ושלא יתן לו את "נת חזי תק"המוכר וע
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מ הוי כמו אינו ברשותו כמו בגזל ולא "מ, ת"וממילא אף דנקנה לו מה, הכלי
  .]נתייאשו הבעלים

 
אמר רבה האי מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה מעיקרא שויא זוזא השתא 

 ,לם זוזא איתבר ממילא מש, תברה או שתייה משלם ארבעה,שויא ארבעה
מאי טעמא כיון דאי איתה הדרא למרה בעינא ההיא שעתא דקא שתי ליה 

,  ותנן כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה,או דקא תבר לה קא גזל מיניה
גם על  , ברשות הבעליםשאין החביתשכיון ] ג" סקד"ל' בסי[ח "דעת קצוה

קא גזיל '' גמויש להבין לשון ה, מדין גזלן אלא מדין מזיקשתייתה אינו חייב 
גזלן כיון כתב שדינו כ] ה"סק שם [והנתיבות. והרי אינו גוזל אלא מזיק, 'המיני

 אבל בתברה למה יה ועדיין יש להבין תינח שתי,שהוסיף בהוצאה מהבעלים
 ,הימשום שתיגזיל ואולי נקט ,  והלא לא הכניס לרשותו ממון חברו,יחשב גזלן

אשתכח דההיא שעתא דקא 'י "ון רשמ לש"וכ[. נ בתברה חייב מדין מזיק"ואה
ושיעורי , אמרי משה' אמנם עי .] הרי שנקט דוקא שתיה' לה הוא דגזיל להשתי
  .ד"כ' ק סי"ר ב"וחדושי הגרש' י מפוניבז"הגרי

ד "גניבה הי' א מהל"בפם "הביא את דברי הרמב] ז"טדף מכות [ח "ובחדושי הגר
 שחט אותה או מכרה או ,בהיה שוה בשעת הגניבה זוזא והוקר ועמד על ארבעה

ק אמר רבה האי "בב' והוא מהגמ', כשעת העמדה בדין' וה' שברה משלם כפל וד
זוזי תברה ' מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה מעיקרא שויא זוזא ולבסוף שויא ד

ולכאורה החיוב דזוזי כמו ששוה . איתבר ממילא משלם זוזא' משלם ד' או שתי
ם דחייב גם כפל "הרמב' ן המתבאר מתוך דאכ, בשעת שבירה הוא מטעם מזיק

והחיוב הוא משום , הרי דיש בזה מעשה גזילה וגניבה מחודשת, הזוזי' על כל הד
דכל , ובטעם הדבר דזהו מחיובי דיני גזילה, גזילה וגניבה ולא מטעם מזיק

א "אבן האזל פ' ועי, 'החיובים הבאים עליו מחפץ הגזול חיובי גזילה וגניבה נינהו
 .ד" הימגניבה

 
אינו נעשה גזלן כיון שלא הוציאה לפני יאוש ח שהגוזל מהגזלן "דעת קצוה

 ורק באכלה או שברה חייב ,ה לא היתה ברשותם" שהרי בלא,מרשות הבעלים
ומה  ,והנתיבות סובר שגם כשאינה ברשותם יכול להחשב גזלן, מדין מזיק

אבל אם אכל את  ,גונב מהגנב אינו חייב כיון שלא הוסיף בהוצאה מהבעליםשה
  .הגזילה שאז הוסיף במה שהוציאה מהעולם שפיר חשיב גזלן

 ומה שהגזלן עצמו ,כתב שלעולם גוזל מהגזלן נחשב גזלן] ה"ק דף ס"ב[ש "וקוב
משום שאין כאן מעשה  הוא, ]לחייבו ביוקרא[ גוזל מחדשלא נחשב כל שעה כ
ן "ש הרמב"י מ לפלכאורהו, ש"ז כתב בחדושי רמ"וכעי ,גזלה והכנסה לרשותו

הוא ] כמו ששואל חייב [,באיתבר ממילא מתחייב כשעת האונסין שאין הגזלן
 זה טעם גם לאדם אחר שיקח ממנו שלא ,כיון שאינה ברשות הבעלים להקדשמ

  .ח" וכקצוה,יחשב גזלן בזה
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 אמאי , מאי טעמא השתא לא עביד לה ולא מידי,איתבר ממילא משלם זוזא
 הקשה , ההיא שעתא זוזא הוא דשויא,א דגזלהקא מחייבת ליה אההיא שעת

מדין חיוב אונסין כדאמרינן בסנהדרין ממילא כיון שגזלן משלם באיתבר , ן"הרמב
ש שואל שמשלם כשעת "מ, 'כי אוקמינא רחמנא ברשותיה לענין אונסין 'ב"דף ע

  . האונסין מגזלן שמשלם כשעת הגזילה
משום דלא גרע גזלן 'אונסין י בסנהדרין שם כתב דהא דגזלן חייב ב"והנה רש
דכל , דמשום דכל הנאה שלו אוקמינהו רחמנא ברשותו לשלומי אם נאנס, משואל

 ויש להבין', הא נמי כל הנאה שלו ומיחייב לשלומי, כמה דקיימא הדרא בעינא
 והרי יש עליו חיוב השבה ,משואלבגזלן למה הוצרכנו ללמוד חיוב אונסין 
כ "וא, ין שגזל ישיב ואם לא דמים בעי שלומימפורש והשיב את הגזילה אם כע

אם פשיטא ש, כיון שיש עליו חיוב דמים או השבה ושניהם חלים בשעת הגזילה
 וכיון שחיוב תשלומים חל ,נאנס החפץ ואינו יכול להשיב אותו שישיב את דמיו

  .עליו בשעת הגזילה פשיטא שישלם כאותה שעה
, לומין בגזלן הוא מקרא דכאשר גזלא שכל חיוב תש"א סק"רצ' נתיבות בסי' ועי

' סיק "ש ב"ברכ' ועי, י שם מבואר שילפינן חיוב אונסין משואל"אמנם הרי ברש
 ילפינן רק שאם השתנה או אבד שוב והשיבל דמקרא ד"ז לכאורה צ"ולפי', ד

הוא מדילפינן משואל , כשנאנסדמים חייב לשלם ומה ש, אין עליו חיוב השבה
 גם בשואל אינו חייב על מה שלא שמר עליו מאונסין אלא והרי [,לחייבו באונסין

 .]מלכתחילה התחייב להשיב את החפץ או את דמיו

, השתנתההגזילה  אמרינן שחייב דמים רק במקום שוהשיבל שמקרא ד" אעוד
אבל חייב לשלם דמים דלא גרע , שאז קונה אותה בשינוי ואינו חייב להשיבה

חייב לשלם שלא זכה בה שגם רה או נאנסה ועדיין לא ידעינן שאם נשב, מלוקח
ש שואל שמשלם כשעת "ן מ"כ שפיר הקשה הרמב"וא. וזה ילפינן משואל, דמים

 .האונס מגזלן שמשלם כשעת הגזילה
דשאני שואל דמשעת משיכת הבהמה נתחייב במזונותיה ולא ן "ותירץ הרמב

ו "קמיחייב באונסין עד שעת שבורה ומתה וברשותא דמריה היא למכירה ו
אבל גזלה כיון דמשעת משיכה מיחייב באונסיה ונפקא נמי מרשות , להקדש

דשעת , לא מחייבינן ליה באונסיה אלא כשעת משיכה, בעלים להקדש
, משיכה דגזלה כשעת שבורה ומתה דשאלה דההיא שעתא חייל עליה חיוב

המשאיל יכול להקדישה הוא סיבה יש להבין למה מה שהשואל חייב במזונותיה ו
  .יהיה חייב כשעת האונסש

ששעת כיון הוא מכשעת האונס מתחייב לשלם  הגזלן איןמה שויש לבאר ש
 ואין לומר שיחשב כל שעה כאילו גוזלה ,שעת הגזילהרק החיוב שלו היא 

א לומר שיש כאן מעשה " ולכן א, שהרי אינה ברשות הבעלים להקדישה,מחדש
,  שהרי היא עדיין של הבעליםק חייב מדין מזיהורק בתברה או שתי[, גזילה חדש

אבל גבי שואל שעדיין היא ברשות הבעלים ]. א"ד סק"ל' ח בסי"ש קצוה"וכמ
 ולכן משלם ,ויכול להקדישה שייך לומר שכל שעה מתחדשים עליו חיובי שואל

  .כשעת האונס
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 כלל חיוב אונסין עד שעת  השואלן משמע שלא חל על"אמנם מלשון הרמב
אורה שחיוב אונסין בגזלן הוא למעשה חיוב תשלומין והביאור בזה לכ, האונס

החפץ אם נאנס ו ,אלא שאם החזיר את החפץ נפטר ,שחל עליו משעה ראשונה
כלל כ שואל שאינו מתחייב " משא,ממילא חייב דמיםואינו יכול להשיבו 

עליו  וכל זמן שלא נאנס אין ,בתשלומין אלא חיוב תשלומי האונס הוא שחל עליו
  .בהאלא חיוב הש

ישנה כיון ששח שרצה השואל שם לומר "שכ' ב סי"א ח"ת הרשב"שו' ועי
ודחה דבריהם , כנגד אותו יום לשכירות מתחלה ועד סוף וכל יום ויום מתחייב

  .שאינו כן
מה ענין ', דמשעת משיכת הבהמה מחייב במזונותיה'ן "ש הרמב"מ, יש להבין עוד

בכל הראשונים שהובאו דברי [, חיוב המזונות לכך שיתחייב לשלם כשעת האונס
אחר שדחה ל "א הנ"ת הרשב"שובאמנם , ]ן לא הזכירו הא דחיוב מזונות"הרמב

ודרב פפא אינה 'את סברת השואל שאין חיוב שכירות מתחדש כל שעה הוסיף 
דמיון לדבר זה דהתם הא טעמא הוא משום דמשעת מסירה נתחייב במזונותיה ולא 

 איגלי מלתא שהאב לא נתחייב מעולם ה וכשמת האב קודם שנאנס,הבאונסי
אין ואולי  ,משמע שיש שייכות בין חיוב המזונות לחיוב האונסין', באונסיה של זה
 אלא בא לומר ,חיוב המזונות הוא סיבה לחיוב כשעת האונסן ש"כוונת הרמב

 ,פ שהתחייב במזונותיה מיד אבל באונסיה לא התחייב עד שעת האונס"אעש
   .א"הרשבזו גם כוונת אולי ו

שאם , עוד יתכן שכוונתו להוכיח מהא דחייב במזונות שאינו חייב מיד באונסין
כ שכבר משעה ראשונה חל עליו חיוב תשלומין " ע,חל עליו חיוב אונסין מידהיה 

 כמו שגזלן אינו ,לא היה מתחייב גם במזונותיהכ " וזה לא יתכן שא,כמו בגזלן
 .הבהמה שגזלחייב במזונות 

ן את מה שאין השואל חייב " על מה שתלה הרמבא הקשה"א סק"צח בר"וקצוה
גם ל ש"ל שס"כ לר"שא ,לפי דמי שעה ראשונה במה שהבעלים יכול להקדיש

באיתבר הגזלן גם לא יתחייב  אמאי, שאינו ברשותופ "אעיכול להקדיש הנגזל 
 .ה"ש' סי ר"בשיעורי הגרש' ועי, ממילא כשעת השבירה

  
 מאי טעמא כיון ,עה איתבר ממילא משלם זוזאתברה או שתייה משלם ארב

דאי איתה הדרא למרה בעינא ההיא שעתא דקא שתי ליה או דקא תבר לה 
 ואי איתא ק" שהרי יאוש כדי ל,משמע שגם אחר יאוש כך הדין, קא גזל מיניה

ר " והקשה בשיעורי הגרש,ב"שס' א בסי"כ ביאור הגר" וכ,הדרא למרה בעינא
רצה ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה לא נתייאשו הבעלים וח מהא דהגוזל ''ש' סי

 ואמאי כאן חייב ,רק לפני יאוש אבל אחרי יאוש פטור האוכלדכך הוא , מזה גובה
 . אחר יאושהגזלן על מה ששבר או שתה

שהרי יאוש מהני לאחרים ולא  ,אחראדם לחלק בין הגזלן לבין אפשר ולכאורה 
ולכן אחר שיכול ,  והגזלן לאינוי רשות וכמו שאחר קונה אחר יאוש בש,לגזלן
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 ק"א בב"חזו' ועי, י לזכות חייב אם הזיק" והגזלן שא,לזכות פטור גם כשהזיק
  .שם

 
 ב"ג ע"דף מ

ויש  ,לימא רבה דאמר כבית שמאי, אלא פשיטא כשעת הוצאה מבית בעלים
 למה לא יתחייב על מה ,ה לפי הצד הזה דלית להו דרבה"ב להבין מה סברת

שכיון דתברה או שתיא קנאה בשינוי  ויתכן , החבית אחר שהוקרהששבר את
א "סד'ן שכתב "חדושי הרמב' ועי, משלם כאותה שעהממילא משעה ראשונה ו

כיון דאוקמה רחמנא לגזלה ברשות גזלן לענין אונסין לענין מיקנא נמי קיימא 
  .ב"קל' ר בסנהדרין סי" ושעורי הגרשב"ס' ב סי"פרי יצחק ח' ועי, 'ברשותיה

  
כ "ת א" וא,בית שמאי סברי שליחות יד אינה צריכה חסרון בית ה" ד'תוס

 מבואר שסוברים ,תרי בבי הך דהכא וסיפא דהחושב לשלוח יד למה לי
שליחות ממילא מוכח שבלא מעשה ש דהחושב לשלוח יד חייב "ממה שאמרו בש
  .ויתבאר בהמשך ,ן כתב שאינו מוכרח"אמנם הרמב, אינה צריכה חסרון יד
 

 לימא רבא דאמר ,אלא הא דאמר רבא שואל שלא מדעת לרבנן גזלן הוי
דילמא בכל , מ לעיל שיש חילוק בין שומר לאחר" לדעת בעהע"לי ,ש"כב

ואם משום שליחות יד שמחשיבתו  , בשומר לא הוי גזלןאבלדוכתא גזלן הוי 
  .ג"ג סק"ל' ש סי"ברכ'  ועי,ז שייך לרבא"כ אי"לגזלן א

 
 בית שמאי סברי שבח גזילה דנגזל ,ל גזילה קמיפלגיאלא הכא בשבח ש

והאי חסר ויתר דמתניתין י "ופרש,  ובית הלל סברי שבח גזילה דגזלן הוי,הוי
ובמאי שהותירה כגון אם , דהיינו גיזות, אלא במאי דחסרה, לאו ביוקרא וזולא

ובית הלל כרבי , מאיר דברייתא' דבית שמאי סברי הכל ישלם כר, נתעברה אצלו
  .יהודה כשעת הוצאה מבית הבעלים

ש חייב להחזיר את הגיזות שהחסיר ממנה וגם את העובר שהותירה "נמצא לב
 והרי את שניהם ,א למה נקט חסרה בגיזות והותירה בעובר"והקשה מהרש ,אצלו

גזל טעונה או היינו דל שחסר "י י"וכתב שלולי פרש, אפשר לפרש בשני האופנים
 דבכל גוונא , בגזל ריקנית ונטענה או נתעברה אצלויתרו ,מעוברת וגזזה או ילדה

דחסר רצה לומר רחל 'י "ש רש"פ כתב על מ"ר' ותוס, הגוזל' פליגי כדמוכח בפ
  .' וזה לא נראה דהא חסר ויתר לא הוו מדוגמא אחת,שהיתה טעונה גיזה וגזזה

ה  או שלא הית,שגזל רחל שאינה טעונה ונטענת אצלו וגזזהכגון 'ף פירש "והרי
פירש רק מה זה חסר ולא פירש מהו ולכאורה ', מעוברת ונתעברה אצלו וילדה

שהחסיר את מה והכוונה  ,הוא דבר אחדשחסר ויתר מפרש שויתכן , יתר
  .]ש"ש שאם לא החסירו ועודנו עליה שלא יקנה לב"וכ [,שהתייתר אצלו
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גם את לנגזל ש מחזיר "ולב, ה זוכה הגזלן גם בגיזות שעליה"ן כתב שלב"הראבו
' ודלא כתוס [,ע השבח שעליה לנגזל ומה שגזל זוכה בו הגזלן" ולר,מה שגזז

   .]ע מיירי ביוקרא וזולא"שר
  

 בית שמאי סברי שבח גזילה דנגזל ,אלא הכא בשבח של גזילה קמיפלגי
כ למה נקטו לשון " יש להבין א, ובית הלל סברי שבח גזילה דגזלן הוי,הוי
מ "בדעת ר' ש תוס"אמנם לפי מ, ינו קונה בשינוי והרי זה עיקר הדין שא,ילקה

 ניחא שנקט לשון ילקה שאמנם , שמה שאינו קונה בשינוי הוא קנס,ש"שסובר כב
  .הוא עונש על האיסור שעשה במזיד

בזולא וכרבה שמשלם וש מיירי גם ביוקרא "שב' ש תוס"י מ"עוד יש לבאר עפ
ז לשון ילקה שמפסיד "ופל ע דשפיר נ,כמו זמן היוקר בין אם הוזל בין אם הוקר

  .משני הצדדים
  

 בית שמאי סברי שבח גזילה דנגזל הוי ,אלא הכא בשבח של גזילה קמיפלגי
ובפלוגתא דהני תנאי דתניא הגוזל  ,ובית הלל סברי שבח גזילה דגזלן הוי

את הרחל גזזה וילדה משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה דברי רבי 
 נקט למהכ "יש להבין א ,לה חוזרת בעיניה רבי יהודה אומר גזי,מאיר

 והרי ,הנידון אם שינוי קונה והרי בכל גזלן שייך ,פלוגתייהו בשליחות יד דוקא
  .מ נחלקו בסתם גזלן"רבי יהודה ור

אבל נקט , בין שולח יד לגזלןמ "ה אין נפ"ש וב"ויש לבאר שאמנם בדעת ב
' עי,  דוקא בשומריםשזה דיןשיתכן ע שאמר כשעת תביעה " משום רשליחות יד

ע הכא כיון דבהיתרא באת לידו ליכא שעת גזילה עד שעת "דלר'א "מהרש
רבי עקיבא אומר 'מ שכתב "וכן משמעות בעה', התביעה דמחייב ליה אשמה

אינו נעשה גזלן לקנות שבח הגזילה שהם גזותיה וולדותיה ' כשעת התביעה פי
ע במקום שיש עדים על " ר ומודה',וכוד "משעת שליחות יד עד שעת תביעה בב

 נעשה גזלן לקנות שבחיה , שאינו מתחייב מפי עצמו אלא מפי עדים,שליחות יד
 דבגוזל את , לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתודכתוב בשומר ,משעת שליחות ידו

 ודריש ליה יתננו ביום אשמתו ,הגר ונשבע הכתוב מדבר ובשבועת הפקדון
נ יתננו כעין יום " ה, יחזיר כעין שגזלכדדרשינן והשיב את הגזלה אשר גזל

 , וכיון דאיכא עדים בשליחות ידו מההיא שעתא הוא דאיחייב ליה אשמה,אשמתו
  .משמע שזה דין בשומר דוקא, 'ובאותה שעה נעשה עליה גזלן לקנות שבחיה

גם  כשעה ששלח בה יד א במשניות כתב שבאיתבר ממילא משלם זוזא" ברעוהנה
מ כיון " מ,חייב כשעת השבירההיה מתפ שמדין שומר " אע,אם נשבר בפשיעה

 יתכן שלכן נקט ז"לפיו, שנעשה גזלן פקע ממנו חיוב השמירה וחייב רק מדין גזלן
שהרי מיירי גם  [,ולא כשומרבשומר ששלח יד לומר שדינו כגזלן פלוגתייהו 

 ל בפירוש"הולם זה מה שבא להשמיענו אמנם א, ]'ש תוס"ביוקרא וזולא וכמ
  .שהרי ילקה בחסר ויתר מיירי בשברה בידים,  דאיתבר ממילאדינא
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 דלא שבחע לענין "את דברי רגם ף פירש "הרי ,'ע אומר כשעת התביעה כו"ר
כ תבעו "גזל רחל שאינה טעונה ונטענת אצלו וגזזה ואחאם כלומר ' ל" וז,'כתוס

 אבל ,יה גזלה חוזרת בעיניה ואינו משלם לא את גזותיה ולא את ולדות,בבית דין
אם בשעה שתבעו בבית דין היתה טעונה ואפילו שקדם וגזזה לאחר תביעה או 

א שמשעת תביעה "ופירש הריטב, 'שילדה משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה
התביעה שעת  ורק מה שגזז עד ,חזרה להיות ברשות הבעלים וכל גיזותיה שלו

 עצמה לא קנה משמע שאת הבהמה [,כ"קנה בשינוי אבל לא מה שגזז אח
ה "ודלא כב, אז חוזר לרשות הבעליםש ויום אשמתו הוא שעת התביעה ,]בגזיזה

ע כשעת השבה "שעת תביעה לראלא , שכל מה שגזז עד שעת השבה שייך לגזלן
  .ה"לב

, ה" הוצאה דבע אינה כשעת" תביעה דרכ נמצא דשעת"ז דא"ויש להבין לפי
 וקנין זה , קונה את הגזילההוא הזמן שבומבית הבעלים ה שעת הוצאה "דלב

אבל לא עד ה "כבע אמנם קונה משעת גזילה " ולר,נמשך עד שישיבנה לבעלים
 כשעת שעת תביעה ולא עדל "כ הול"וא, שעת השבה אלא עד שעת תביעה

  .]מ"וכבעה[אז קונה רק  שמשמע ש,תביעה
ולא קנה ש דאמרי ילקה בחסר ויתר "ה אלא אב"ע לא קאי אב"רויש לבאר ש

משלם כשעת אמנם אחר התביעה לא קנה כלום וע ואמר ש"ז קאי ר"וע ,כלום
שאם ] ש"לב[ע "ומודה ר [, אבל כל מה שגזז עד התביעה הרי הוא שלו,התביעה

,  דהוי אותה שעה כשעת התביעה,יש עדים בשעת הגזילה שאינו קונה כלל
  .]ש"ע הוא לב"דמודה רא "ש הריטב"וכמ[

עד  משעת הגזילה בשינויהגיזות והולדות את קונה ע "לרף " הרינמצא לדעת
מ "בעהאמנם ,  בשינוימאותה שעה אינו קונהו ,שעת התביעה שהוא יום אשמתו

של הגזלן נכנס לרשותו אז יום אשמתו בשעת התביעה שהוא ש, פירש ההיפך
 ,אלא בתביעהשהיא הגזילה  ואינו קונה בשליחות יד ,משלם כשעת התביעהלכן ו

 ומאותה שעה קונה שליחות יד קונה כבר בשליחות ידם בד אם היו עדי"ולחד מ
  . בשינוי
 שאין כונתו לכל גזלן אלא רק לשומר ששייך לומר שלא נשלמה הגזלה עד ויתכן

כ גזל בפני עדים שאז ודאי כבר גמר "אא, ]ש"וכסברת האו[שעת העמדה בדין 
  . ף"ם שי"מהר'  ועי,בדעתו לגזול

ן במלחמות שתמה "ברמב' ועי, ות הפוכותמ בסבר"ף ובעה"ולכאורה נחלקו הרי
ד "מ איך יתכן שבשעת הגזילה לא קנה ורק בשעה שחייבהו בי"על דברי בעה

 . יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא, לשלם אז קנה את הגזילה
י "עפלהשיב ד "בביף היא שעה שהתחייב " ששעת התביעה לפי הרייתכןאמנם 

ולכן מובן שמשם והלאה חזרה להיות  ,י"ש רש"וכמ י עדים"הודאת עצמו או עפ
 שכיון שמוכן להשיב הוי ברשותו ו"ק דף ל"מ בב"לשיטת בעה [,ברשות הבעלים

 ועדיין לא ד וכפר לו"מ שעת התביעה היא שעה שתבעו בבי" ולבעה,]דגזלן
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 דומיא דהוו , ומאותה שעה קונה בשינוי שרק אז נשלמה הגזלה,ד"חייבוהו בי
 . שעה קונה בשינויעדים בשעת הגזילה שמאותה

] 'כדמים'ל "י שצ"י של רש"כמדומה מכת[ביום אשמתו בדמים   פירשי"ורש
מ "כבעהשמפרש א שמשמע "כתב הריטבו ,של אותו יום שהוא מתחייב לו
ויש להבין כיון שהודה ששלח יד , את השבחשרק משעת התביעה ואילך קונה 

 יקנה בשינוי ולא נאמר ד סתמא דמילתא מוכן להחזיר למפקיד ולמה"וחייבוהו בי
ו שגם "לדף ק "ן בב"יסבור כרמבי "ויתכן שרש, שכבר נחשבת ברשות הנגזל

י "מלשון רש אמנם [, נשארו לו קניני גזילהמוכן להשיב עדייןאחרי שהגזלן 
  ]. ולא לענין שינוי,'שהנידון לענין יוקרא וזולא וכתוסלכאורה משמע 

  
היתה  שיש עדים שלא'ף " הריפירש ,ומודה רבי עקיבא במקום שיש עדים

ויש להבין שהרי בפשטות עיקר העדות היא על עצם  ,'טעונה בשעה שגזל
שיש עדים ' ל"י שצ"בהגהות חו' ועי, שליחות היד ולא על מה שלא היתה טעונה

ף כמו שהם "אמנם בראשונים מובאים דברי הרי', היתה טעונה בשעה שגזל לאו
עקיבא במקום שיש עדים ' ומודה ר'י כתב "רשוכן , ]א ומאירי"רשב' עי[ ,לפנינו

משמע ', דמשלם כשעת הגזילה, וראו שגזלה הימנו, כמה היתה שוה ביום שגזלה
  .צריך עדות כמה ששוהשגם על 

  

ומודה רבי עקיבא במקום שיש עדים שלא היתה טעונה בשעה שגזל 'ף "וכתב הרי
דאמר קרא  , ואף על פי שהיא טעונה בשעת התביעה,שמשלם כשעת הגזלה

לאשר הוא לו יתננו וכיון דאיכא עדים מההיא שעתא איחייב ליה אשמה ובי דינא 
בלא שעליה בשעת תביעה גם משמע שקונה את הגיזות , 'גלוי מילתא בעלמא הוא

או [, ן"ש הראב" כמל שקונה גם את הגיזות שעליה"ה שס"היינו כב ו,שגזזם
  ].כ"כוונתו אם גזזם אח

ל שעת הגזילה כיום "תביעה והושעת ה כתעדים נחשבה בגזילשלהבין כיון יש ו
 גזיזהכמו שלא מועיל  ,גם בשינוימאותה שעה ואילך לא יקנה כלל כ "א, אשמתו

ל שאם יש עדים שהיתה טעונה בשעה "הוללשיטתו ו, אחר התביעה כשאין עדים
 ,ת הגזילהעפ שגזזה חייב להחזיר אותה עם הגיזות כמו שהיתה בש"שגזל אע

  .ש"בוכדעת 
ף דטעמא דשעת תביעה משום שמאותה "א שבמשנה פירש כרי"ואמנם הריטב

ע במקום "ש מודה ר"אבל במ, שעה קמה ברשות הבעלים ושוב אינו קונה בשינוי
ע לבית שמאי דילקה בחסר וביתר במקום שיש עדים "מודה ר'שיש עדים פירש 

גזלן ואוקמה  דההיא שעתא הוי יום אשמתו ומיום אשמתו חייבו הכתוב ל,שגזל
  .'ברשותיה דנגזל וכלהו גזות וולדות דלבתר הכי דנגזל נינהו

אינו כשאין עדים  שמה שלא מועילה גזיזה אחר התביעה יתכןף "בדעת הריו
 אלא שהחיוב חל בשעת התביעה ,מ שינוי"משום שהיא כבר ברשות הנגזל ול

מו שהיא ואז מתחייב ליתן אותה כ, כשאין עדים או בשעת הגזילה כשיש עדים
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ואם היתה טעונה באותה שעה חייב טעונה ואם היתה ריקנית חייב , באותה שעה
  .ריקנית

 
תימה מאי קסבר אי קסבר שינוי קונה למה ישלם השבח ע " רה" ד'תוס

 ואם הגדילה רחל או הגזיזה , הלא בשעת גזיזה קנאה,כשעת התביעה
בר שינוי אינו ואי קס, ונתייקרה לא ישלם אלא כמו ששוה רחל בשעת גזיזה

כפי , כ כשגזזה אחר התביעה נמי יהא הכל לנגזל דבמאי קנה"קונה א
מ שקונה "ודעת בעה ע קונה רק עד שעת התביעה"ף שלר"שהובא לעיל דעת הרי
כ כשגזזה אחר התביעה נמי יהא הכל לנגזל "א' 'ומלשון תוס, רק משעת התביעה

 ,אחרי התביעהי אם גזז בשינוקונה ע "לרמ ש"כבעהמשמע שהבינו ', דבמאי קנה
 ולא יהיו  התביעהשאחרקונה למה יקנה את הגיזות אינו ולכן שאלו שאם שינוי 
  .ם"א והמהר"וכך כנראה שהבינו המהרש, גם הם ברשות הנגזל

עקיבא אזיל בתר שעת תביעה ואם גזזה וילדה קודם ' ור'ש כתב "הרא' אמנת תוס
גבי גזלה בשעת העמדה בדין הויין אבל שבח דעל , 'וכוהעמדה בדין קנאם בשינוי 
כ דכתיב ביום אשמתו דמשמע שישלם כעין שהוא "דנגזל אפילו גזזה וילדה אח

  .עד שעת העמדה בדיןרק ף שקונה בשינוי "והיינו כרי', ביום אשמתו
 ,ע אין שינוי קונה אלא לגזלן"מ לכאורה לכ"ף ובעה"והנה בעיקר מחלוקת הרי

ק ממנו דין גזלן והיא ברשות הבעלים או והשאלה אם משעת העמדה בדין פס
אם שינוי קונה למה לא ' כ לא מובנת קושית התוס" וא,שרק מאז יש לו דין גזלן

 והרי פשוט ,]למה לא יקנה גם לפני התביעהש "ולרא [,יקנה גם אחר התביעה
   .י"וכן הקשה פנ, שאם אין לו דין גזלן לא יקנה

עולם דין גזלן עליו משעת השליחות  אבל ל,כ"ומשמע שנוקטים שהוא כעין גזה
  . ולכן הוקשה להם מה ענין שעת העמדה בדין לקנין שינוי,יד ועד שעת ההשבה

פ שלא שלמה הגזילה עד שעת התביעה לענין שיחשב שלא "שאעעוד יש לבאר 
 עד שעת  הבעליםכיון שזה ביד השומר עדיין נחשב ברשותשמ, ברשות הבעלים

בזה אין , יםבעלרשות האז בעלמא יוצא לגמרי מ אבל כשהיה שינוי ש,התביעה
 .חילוק בין שומר לאיניש דעלמא

נתייקרה והלא בשעת גזיזה קנאה ואם הגדילה רחל או הגזיזה ' ולשון תוס
 ,לא ישלם אלא כמו ששוה רחל בשעת גזיזה] 'או גזזה ונתייקרה'י "בכת[

 אינו קונה  והריהגיזהיזה את זבאו לבאר בזה מה מועיל לו שקנה בגיתכן ש
ה עליה את ת ואז כבר הי,]ק"ש בב"ודלא כרא[למפרע אלא משעת הגיזה בשינוי 
י "ל שע"ומזה משמע שס[כ גדלה הרחל "מ אם אח"ז אמרו שנפ" וע,הגיזה

שאינו משלם , או התייקרה הגיזה, ]הגזיזה קונה גם את הרחל ולא רק את הגיזות
' י ועי"זה כונת הפנכמדומה ש[אלא כמו שהיתה שוה הרחל בשעת הגזיזה 

   . קונהותפ שרק את הגיזות והולד"כמדומה בראמנם , ]א"מהרש
 שישלם שליחות ידע במקום שיש עדים בשעת "ועוד דקאמר ומודה ר

וגם כי יגזזנה שינוי   שינוי ליכאאפילו במאי קנה והלא אכתי ,כאותה שעה
שווייה משלם כ שליחות ידעל הלכאורה הבינו כעת שאם יש עדים  ,לא יקנה
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אינו משלם את השבח כ "אח ואם נטענה גיזה או השביחה ,שליחות ידבשעת ה
ולכן הקשו שגם אם שינוי , ין לא היה בו שינוי שהרי לא גזזהפ שעדי"הזה אע

 והוסיפו שגם אחר הגיזה לא יקנה כיון ששינוי ,קונה הרי כאן עדיין לא היה שינוי
ל שישלם כשעת "קונה ניחה הימשמע שאם שינוי , אינו קונה לפי הצד הזה

קונה את שכשגוזז , ק"ש בב"כראלכאורה זה ו , ולא כשעת הגזיזהשליחות ידה
שדין הוא לכאורה והביאור בזה , הגיזות למפרע ואינו משלם אלא כשעת הגזילה
כ לא " וכיון שאת הגיזות שגדלו אח,שינוי הוא שאינו חייב לשלם אלא מה שגזל

ויש להבין אם בשעת השינוי קונה למפרע למה  [,גזל לכן לא צריך לשלם אותם
והרי כיון שקנה למפרע ומשלם כשעת הגזלה ישלם גם את ' כששבר משלם ד

 .]וכמדומה שיש לחלק בין גיזות לבין יוקרא, הדמים של שעת הגזלה
שגזל רחל ונטענה וגזזה משלם כשעת הגזיזה ה "דף צק "בב 'אמנם שיטת תוס

ל שעל הגיזות שנטענה הרי "והסברא בזה א[, יזהואינו קונה למפרע את כל הג
לנתיבות ששייך , {עדיין לא נעשה גזלן וכל גיזה וגיזה שנטענה נעשה עליה גזלן

וחייב } ס נשארים ממון בעלים"וגם לקצות סו, גזילה במה שאינו ברשותו
 אם היה סובר אפילוולכן , ]אלא שקונה אותם בשינוי שהוא הגזיזה, להשיבם

 כשהיתה בעדים כיון שאז שליחות ידבשינוי לא יתכן שיקנה משעת הע שקונה "ר
  . עדיין לא היה שינוי

  

שקונה את השבח משעת הגזילה כשיש עדים [ועוד למאן מודה  ע" רה" ד'תוס
הלא בין  ,]היה שינוילא גזזה וממילא לא השבח על הבהמה ועוד פ שעדיין "אע
ואז משלם , עת שינויה לא קנאה בשעת שליחות יד עד ש"ש בין לב"לב

יש להבין למה לא נאמר שגם ו, לעיל' אותה כשוויה בשעת הגזיזה כמשמעות תוס
ואולי , ה קונה את כל השבח גם בלא שינוי ואינו משלם אלא כשעת הגזילה"לב
הם  שהרי ,מוכח דמיירי בשינויי "מ ור"ה נחלקו במחלוקת ר"ש וב"ש שב"ממ

   .ין השבח שלוע א"לכנחלקו אם שינוי קונה אבל בלא שינוי 
 
 דאמר משלם כשעת ,ע פליג אזול ויוקר"ור' לכן נראה כוע " רה"ד' תוס

שני דברים נאמרו בדברי רבה גבי מאן דגזל , התביעה בין הוזל ובין הוקר
האחד שאם הוקר או הוזל אחר הגזילה ונשבר ממילא משלם , חביתא דחמרא
ה "וב[ .ם כשעת השבירההשני שאם הוקר ושברו בידים משלו ,כשעת הגזילה

  .]ל כוותיה בכל זה ופליגי אי שינוי קונה"ש ס"וב
, שעת הגזילה ושעת השבירה, ה יש שני זמנים לחיוב"בלש ו"נמצא לרבה וכן לב

ע שעת התביעה יש להסתפק אם בא להוסיף זמן שלישי שגם בו תלוי "ש ר"ובמ
ת שבירה מחייבאו שבא לומר שאמנם ה, ]מ להוקרה וחזרה והוזלה"ונפ [החיוב

או בא , זמן התביעה אינו מחייב אלא שליחות ידאבל זמן ה ,כשווי של אותה שעה
   . וגם לא מעשה השבירהשליחות ידלומר שרק זמן התביעה מחייב ולא זמן ה
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שאיתבר ממילא אינו משלם של רבה ע מודה לדין הראשון "רלכאורה ודאי שו
אבל , ]ש יחלקו בזה"ן שבלעיל שלא יתכ' והרי כתבו תוס[ ,כשעת השבירה
שאז נעשה שעת התביעה אלא כשעת הגזילה גם אינו משלם כל ש"סעדיין יתכן ד

א שזה דוקא בשומר שבהתירא אתא לידיה ולא בכל "מהרש' ועי, מ"וכבעה[גזלן 
,  מה הדין אם הוקר אחר התביעה ושברו בידים' תוסולא התפרש בדברי, ]גזלן

 דאמר משלם כשעת התביעה בין הוזל ובין ע פליג אזול ויוקר''ור'ומלשונם 
משמע שחולק על שני הדינים האלו ולעולם משלם כשעת התביעה אפילו ', הוקר

  . אבל אינו מוכרח,כ ושברו בידים"אם הוקר אח
ולא בתר ] יד[לינן בתר שליחות ז לא אא וזולאלענין יוקרע "שלרפ כתב "ר' ותוס

משמע , א שעתא הוי חיובדההי יעה משלםב אלא כשעת תרהשתיה או שבי
שלעולם משלם כשעת התביעה ולא אזלינן כלל לא בתר שעת הגזילה ולא בתר 

 ששעת התביעה היא שעת הגזילה. א, פליג בתרתידכ נמצא "וא, שעת השבירה
 אינו משלם ו בידיםאם הוקר אחרי התביעה ושברגם ש. ב, ולא שעה ששלח יד

ל שבשעת התביעה חל "זה אוהביאור ב, כשעת השבירה אלא כשעת התביעה
פ שיש עליו חיוב להשיב "עליו חיוב תשלומין ושוב לא יחול עליו חיוב מזיק אע

את גוף הגזילה אבל כיון שכשאינה בעין קונה למפרע משעת התביעה אין לחייבו 
  .מדין מזיק

ויש לבאר , ע דפליג גם על דינא דתבריה או שתייה"ויש להבין מהיכן מוכח מר
ע אומר " ור,ש ילקה בחסר ויתר היינו שיש לו שני זמני חיוב"בשכיון שאמרו 

  .כשעת התביעה משמע שיש רק זמן חיוב אחד וזמן זה הוא שעת התביעה
ה במילתיה דרבא "ש וב"ביוקרא וזולא דמודו באלא 'כתב ש "הרא'  תוסאמנם

עקיבא וכגון דמעיקרא שויא זוזא ובשעת תביעה שויא ' דלעיל דבהא פליג ר
ובתר הכי איתבר ממילא אי נמי הוזלה אחר מכאן ועמדה על זוז אפילו ארבעה 

עקיבא משלם ארבעה '  ולר,ה"ש ולב"שתייה אחר כך לא משלם אלא זוזא לב
  .'כשעת תביעה

משמע שאם לא הוזלה אחר התביעה ושתיה או תברה משלם ארבעה כשעת 
ובשבירה '  דמ ביניהם אם בשעת הגזילה היה שוה זוז ובתביעה"ורק נפ, השבירה

ע אינו חולק על הדין השני "נמצא ר, 'ע משלם ד"שוב זוז שלרבה משלם זוז ולר
 אם אזיל רק בתר ע"ועדיין יל[של רבה אלא רק בא לומר מתי היא שעת הגזילה 

  .]שליחות ידתביעה או גם בתר תביעה בנוסף לשעת 
 

שמוכח ה בית שמאי "ד' תוסומבואר ב .ש אומרים חייב"החושב לשלוח יד ב
ש " כיון דבראיהן כתב שאין מזה "והרמב,  צריך חסרוןנה אישליחות ידמזה ש

 בלא חסרון שליחות ידאבל , מעשה והרי נחשב כמו שיש חסרוןכמשוו מחשבה 
 ].ש"לדעת ב[לעולם אימא לך דפטור , שלא חשב לחסר ולא חסר
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לפי מה אמנם . שליחות ידאם לא חשב ולא חסר במאי הוי ,  אינו מובןלכאורהו
פ שלא לקח " שאם אמר שיקח אע,ן דחשב היינו אמר ניחא"שמבואר ברמב

 כדי לקחת מקצת כיון שלא האבל אם לא אמר אלא רק הגבי, שלקחכמו נחשב 
וכן ,  צריכה חסרוןשליחות יד ש,פ שחשב" אעשליחות ידלקח ולא אמר לא הוי 

י "ש' סיר " הגרששיעורי' ועי, שאנץ'  ותוספ"ר' תוסש וכן ב"הרא' מפורש בתוס
 .]ט"רצ' עמ[
 

שליחות ל ד" מוכח דסאינה צריכה מעשה שליחות ידש ש"ש ב"שממ' דעת תוס
 יתכן שצריך עדייןפ שמועילה בדיבור "ן שאע"ודעת הרמב,  אין צריך חסרוןיד

 .כמעשהנחשב חסרון אלא שדיבור 
משום שאם לא , האחד, במה שצריך חסרון אפשר לפרש בשני דרכים, והנה
ל עוד שאם "וא. י"א בדעת רש"כ הריטב" וכ,ד גמורה לגזול"יר אין עדיין גמהחס

לא החסיר אין כאן מעשה גזילה כלל גם במקצת כיון שידו כיד הבעלים בשאר 
 ].ש לעיל"רמ' ש בחי"וממילא יתכן שגם על המקצת לא יהא גזלן וכמ[, החבית
 לכאורהסרון מ צריך ח"פ שחייב באמירה מ"אעש "לבשן שיתכן "ש הרמב"וממ
, כ שאין צריך כלל מעשה קנין" שהרי אם סגי באמירה ע, כצד השניא לומר"א
 אלא שכשיש אמירה לא חסר ,ד"שיהיה גמכדי כ מה שצריך חסרון הוא "וא
  .ד"בגמ

  

  בגדרי שליחות יד לדעת בית שמאי
ה אומרים אינו חייב עד " וב,ש אומרים חייב"החושב לשלוח יד בפקדון ב

אמר בפני 'י " ופירש, שנאמר אם לא שלח ידו במלאכת רעהו,שישלח בו יד
 .'עדים אטול פקדונו של פלוני לעצמי

 אבל ,לת מקצתוין שהוא לחייבו על כולו בגז" מבואר ברשליחות ידוהנה חידוש 
לענין מעשה הגזלה מבואר לעיל שדינו ככל גזלן ובלא משיכה או הגבהה לא 

 . חדש שנעשה גזלן בלא קנין כללש נאמר דין"ולכאורה בדברי ב, יתחייב
ה דין " והרי לב,ש"ה ולא של ב"ויש להבין למה התפרש במשנה טעמם של ב

ש באו לחדש שאינו צריך קנין והיה צריך לומר " ורק ב, כדין גזלןשליחות יד
 .ש הא" לבל"מנ

, גם עיקר הדין יש להבין היכן מצינו מי שיחשב גזלן בלא שעשה בה מעשה גזלה
 ברשותו ויהיה לו בה קניני גזלה בלא שעשה בה מעשה של הכנסה ואיך תהיה
 .לרשותו

 מכל גזלן שלא מצינו בו אי שנאמ, י אמר בפני עדים"ש רש"עוד יש להבין במ
דלא צריך לומר כן 'א כתב "ואמנם בחדושי הריטב, שצריך שיגזול בפני עדים

ותל או שהודה בפני עדים אלא אפילו בינו לבינו ושמעו עדים מעצמן מאחרי הכ
 . 'ש צריך שיאמר כן בפני עדים ואין זה נכון"ויש אומרים דלב, ' וכובדבר
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 והרי חידוש ,י שאמר אטול פקדונו של פלוני לעצמי"ש רש"עוד יש להבין מ
 ולמה נקט בגוונא דרצונו ליטול , הוא לחייבו על כולו בגזילת מקצתושליחות יד

 .את כל הפקדון
 שליחות ידכדי להתחייב מדין הגבהה מר לעשות השווהנה בעיקר מה שצריך 

ט למה לא מהני במחשבה "קפ' ח סי" הקשה בקצוה,ה ולא סגי במחשבה"לדעת ב
מוכח מכאן שחצרו לכאורה  וכתב ש,ונאמר שתקנה לו חצרו את הפקדון, גרידא

ט שסובר " ודלא כמהרי,של השומר קנויה למפקיד ולכן אינו יכול לקנות על ידה
 דחצרו וקנינו באים ,מ יכול לקנות בה ממנו" קנויה למפקיד משגם אם חצרו

 .כאחד
לעיל י "ש רש"ה הוא כמ" כתב שאין מכאן הוכחה כיון שיתכן שטעמם של באבל

משמע ,  חייב כפלונעל בפניהגבי גגו חצרו וקרפיפו מנין שאם נכנסה לחצרו 
בלא ה שאינו נעשה גזלן "ח שה"וסובר קצוה. שאינו נעשה גנב בלא מעשה

ש מחייבים "ומה שב, פ שמצד קנין לא חסר כאן שהרי נמצאת בביתו"אע, מעשה
אלא שאין צריך , צ קנין שהרי יש כאן קנין"ז שאי"במחשבה אין הכונה לפי

 .ר"כ בשיעורי הגרש" וכ,לעשות מעשה של גזלה וזה נלמד מעל כל דבר
תכן יי שצריך מעשה "שמה שכתב רש, ח יש לדון"אמנם בעיקר דברי קצוה

 גם אם יודה א לחייבו כפל" ובלא זה א,הוא כדי שיהיה גילוי דעת שרצונו לגנובש
ואם אמר בפני עדים שרצונו  [י עצמו"דאין אדם משלם קנס עפ, שהתכוון לגזול

 אבל לענין שיחשב ,]שוב אינו גנב אלא גזלן דלא מיטמר מאינשייתכן שלגנוב 

ל למה לא "כ הדק" וא,י חצרו"על שסגי במה שיודה שהיה רצונו לגזול "גזלן א
אמנם הרי מבואר  [,י חצרו"ה בזה שיקנה ע"עשה גזלן במחשבה גם לדעת ביי

 .]שצריך לישבע שלא שלח ידו משמע שאינו מודה בכך
 ,נ סתם גזלן יוכל להתחייב במחשבה בלבד"ב מגזילה שאה"י' א סי"מחנ' ועי

  .  אם לא שלח ידוכ שאינו מתחייב בלא מעשה שנאמר"ודוקא בשומר הוא גזה
 ,הפשטותהוא ] כלומר באמירה בפני עדים[ש שחייב במחשבה "ש ב"ז מ"ולפי

 ,חצרו קונה לו והוי גזלן גמורממילא  כיון שרצונו לקנות את הפקדוןשהרי 
 ולכן מובאת ,מעשהלא סגי בקנין חצירו אלא בעי ה הם שמחדשים ש"ואדרבא ב
שמשמע אמר שליחות יד אלא שאחרי שנ [ה" בהילפותא שלדוקא במשנה 
על כל דבר שלא נאמר שצריך שלא לומדים מ צריך לומר ש"שוב גם לבמעשה 

 ].דוקא מעשה
י קנין חצר יש לדון איך יקנה "והנה אם באנו לומר שהשומר קונה את החבית ע

 שהרי כאשר קיבל עליו שמירה ונתן לו רשות להניח ,והרי חצרו קנויה למפקיד
השאיל לו רשותו וקנה הלה את המקום בחזקת חפציו בביתו נחשב כמו ש

 .ט"קפ' ח בסי"ש קצוה"השתמשות וכמ
שבשעה שאומר שרצונו לגזול את הפקדון הרי גילה בזה את דעתו , אמנם ניחא

 וממילא פקעה זכותו של המפקיד וחזרה להיות ,ששוב אין רצונו להיות שומר
 . וממילא קונה לו חצרו את הפקדון,רשות השומר בלבד
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י להפקיע זכותו של המפקיד מהמקום אינו צריך להחשב גזלן אלא סגי במה וכד
 ,שאומר ששוב אינו רוצה לשמור את החבית וממילא פקעה זכותו של המפקיד

 ,לבעליםשרצונו להפסיק לשמור גם והרי באמירתו שרוצה ליטלה לעצמו מונח 
 , י חצרו"וממילא פקעה זכותו של המפקיד וקנה ע

 הוא כדין פועל שיכול לחזור בו אפילו , בו מקבלת השמירהומה שיכול לחזור
ח "ש קצוה"פ שעדיין נשאר לו חיוב תשלומין על החפץ וכמ" ואע,בחצי היום

 . יכול להוציאו מביתו, מ כיון שאינו משועבד לשומרו"מ, ד"ע' בסי
י "ש רש"ז מ" יש לבאר לפי,ש קונה השומר בחצרו"נ שלדעת ב"ולפי מש

א הקשה כיון דעדים "א סק"רמ' ח סי"דהנה בקצוה,  עדיםשצריך לומר בפני
ק בעינן עדים לקיומי " דבגומאי שנאבדבר שבערוה ילפינן דבר דבר מממון 

 .ובממון לא בעינן עדים לקיומי ומהני קנין שלא בעדים
ד כמאה "ותירץ שלעולם גם בממון בעינן עדים לקיומי אלא שכיון שהודאת בע

 ,ד" שהרי המתחייב בקנין יכול להודות בבי,ם לקיומיעדים דמי הרי יש כאן עדי
ק דהוא "כ בגו" משא,וכיון שיש אפשרות בירור בעדים נחשב שיש עדים לקיומי

ורק כלפי עצמם יהיה שויא אנפשיה  [,חב לאחרים והודאתם לא תועיל גם לבירור
 .ממילא אין כן עדי קיום] ז"מ' סיי קדושין "קה' ועי
ל "ולכאורה א, כ איך קונה מציאה שלא בעדים"א, קשהא שה"ז פ"י ש"שער' ועי

 .שכל מה שצריך עדי קיום רק כשבא להוציא ממוחזק

ז קנין " ובגזלן אי,ל שרק לקנינים צריך עדים"ומה שנעשה גזלן שלא בעדים א
, פ שיש לגזלן גם זכויות"ואע [,שהרי לא נעשה שלו ממש אלא רק יש לו חיובים

 ]. שלו נחשב שהודאתו שגזל היא לחובתוכיון שהם מסתעפות מהחיובים
י שצריך אמירה בפני עדים כיון שבאמירה זו "ש רש"ז אפשר לבאר מ"ולפי

שרצונו לגזול מפסיק להיות שומר ופקע קנינו של המפקיד מהמקום וממילא קונה 
בפני עדים שהרי אין זה רק אמירה זו היה ת לכן צריך ש, בחצרוהפקדוןאת 

 , ולהפקיע זכותו מהמקוםה קנין שבא לחוב בו למפקידמעשה גזלה אלא גם מעש
 .  והודאת המתחייב אין כאן שהרי המפקיד אינו כאן,כמו כל קנין ממון

 יש לבאר , ולא סגי במה שיטול מקצתו,ומה שצריך לומר אטול פקדונו של פלוני
שוב , שאם רצונו רק במקצתו ועל שאר החבית עדיין הוא שומר וחצרו קנויה לו

ולא דמי להגביה כולו כדי [, נה גם את מקצתו כיון שהוי כחצר השותפיןלא יק
  .]כי שם כשמגביה אין ידו כיד הבעלים, צ חסרון"ד אי"לגזול מקצתו למ

 ושם הרי אין ,כ כל מה שקונה במחשבה הוא כשרצונו בכל הפקדון"אמנם א
י והר,  שהוא לחייב על כולו בגלל גזלת מקצתושליחות ידצורך בחידוש של 

נ "י מש"ואולי עפ[,  ולא מדין גזלן בעלמאשליחות ידש משמע שחיובו מדין "מב
  . ]ש גם בכולו זה דין של שליחות יד"לביתכן ש

*** 
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 א" עד"דף מ
 כאן התחדש לכאורה .ל על כל דבר פשע" ת,אמר לעבדו ולשלוחו מניין

 לדבר יש שליחהתחדש שכאן , ע"פ שבכל התורה כולה אין שליח לד"שאע
'  ועי,ג"וכן משמע בקידושין דף מ,  וכדילפינן גבי מעילה וטביחה ומכירה,רהעבי
  .ב"רצ' ך בסי"ע וש"סמ

, ע אלא במעילה"דיח ללא מצינו שלל התורה כולה שבככתב ם "הרמבאמנם 
ח שם הביא "הווקצ, ע כמבואר כאן" יש שלדשליחות ידוקשה שהרי גם ב

ייב על מעשה שלוחו לא מדין  חשליחות ידשמוכח מזה שבט בקדושין "מהמהרי
י עצמו בין "שע ע שחייב הכתוב את השומר בין שפ,שליחות אלא מדין פושע

  .י אחרים"שפשע ע
עוד יש להבין , ויש להבין אם זה פשיעה למה צריך ללמוד מפסוק כדי לחייבו

 ואם זה רק פשיעה למה יחשב שליחות ידי ה"שהרי משמע שיש לו דין גזלן ע
 . ולא כמזיקןגזל

  
ל " אמרי לא שאני הכא דניח,צ חסרון" אישליחות ידלימא קסבר שמואל 

ד "א דטעמא דמ"ש הריטב"ולפי מ. דתיהוי הא חבית כולה בסיס להא רביעית
בעי חסרון הוא משום שכיון שעדיין לא נטל את מה שרצונו ליטול אמרינן 

ת אין ל שתישאר הרביעית בחבי" ולכן כאן שניח,שעדיין לא גמר בדעתו לגזול
 . ומתחייב עוד לפני שהחסיר בפועל,סיבה לחשוב שלא גמר בדעתו

 ונעשה שואל על ,ל כמו שנטל והניחו עם השאר להשתמר"הו'י כתב "אמנם רש
למה הוצרך כיון שנחשב כמו שנטל והחזירו ויש להבין . 'כל שאר החבית

  . ית באותה רביעשליחות יד ולא סגי במה שעשה ,להחשיבו לשואל על כל החבית
ל שמגביה את הפקדון על דעת לשלוח יד "ונראה מדבריו ז'א "הריטבוכתב 

במקצתו או ששלח יד במקצתו אינו חייב אלא במה ששלח ידו לא בשאר הפקדון 
ג דגבי " ופירש שאע',כ מתחייב עליו מדין שואל"אף על פי שהוא גוף אחד אא

 שואל על הניח מקלו ותרמילו משמע שסגי במה שמחסר מקצתו בלא שיהא
כ רביעית שראויה "שאני התם דהוא גוף אחד שאינו ראוי ליחלק משא, השאר

לא נטל נטל ממש משמע ש "אמנם הקשה שממ, ליחלק משאר היין שבחבית
אין כאן שואל פ ש"אעש אם נטל ממנה רביעית שהוא חייב בדמי כולה "דכ

 .ב "רצ'  סיכ"תרוה' ועי, בשאר החבית
 באותו אפילוה אין כאן מעשה גזלה "וא משום דבלאאם מה שצריך חסרון ההנה ו

נ שם שכיון שיד "והביאור בזה כמש, ש לעיל" וכמו שמצדד בחידושי רמ,המקצת
וכשרוצה לגזול רק , כ רוצה לגזול שאז שוב אין ידו כידו"ב אא"שומר כיד בעה

 במקצת דהוי אפילוב בשאר וממילא אין כאן קנין "מקצת הרי עדיין ידו כיד בעה
   .ב"ילו מגביה יחד עם בעהכא
ז יש ליישב שמה שרצונו ברביעית עדיין לא מחשיבו כאילו נטל כל זמן "לפי

י כאילו נטל והוי שואל אינם "ש רש" ומ,שאין רצונו גם להשתמש בשאר החבית
שכיון שרצונו ליטול את הרביעית ולהשתמש בשאר  ,שני דברים אלא דבר אחד
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 ,וממילא אפשר לחייבו על כולה באונסיןחבית  לכן נחשב שעשה קנין בכל ה,היין
אחר שנעשה שואל על , ויתרה מזה, ] שואל הואא מדעת אם שואל שלאפילו[

שוב נעשה גזלן על הרביעית וממילא , כל החבית ואין ידו כיד הבעלים בכולה
מ שחייב מדיני גזלן כשעת "ונפ[,  גם על שאר החביתשליחות ידמתחייב מדין 

 ,]כ אם היה לו דין שואל שלא היה מתחייב אלא כשעת האונס" משאשליחות ידה
  .י"ש לעיל בדעת רש"וכמדומה שכך הם דברי רמ

  
לכאורה הכונה כיון שדינר , או דלמא שאני נטירותא דארנקי מנטירותא דדינר

כ אין זו סיבה שיחשב " אמנם א,ע"נשמר יותר טוב בארנק מאשר כשהוא בפנ
ואין נוח להיות , יס מלא נראה ומשתמרכ'תב י כ"ורש, שואל על שאר הדינרים

 משמע שריבוי הדינרים שבכיס מסייע בשמירתו של הדינר', נאבד כדינר יחידי
  .מאשר אם היה בארנקי רק דינר אחד

 
חמרא הוא דלא מינטר  ,בעי רב אשי הגביה ארנקי ליטול הימנה דינר מהו

ארנקי  או דלמא שאני נטירותא ד,אלא אגב חמרא אבל זוזא מינטר
 אבל , צריכה חסרוןשליחות יד השאלה רק אם לכאורה , תיקו,מנטירותא דדינר

ף לא הביא בעיא זו " הריואכן ,מ מהשאלה"אין נפחסרון להלכה שאינה צריכה 
הגביה את החבית ליטול ממנה רביעית 'ל "וז ,ם הביאה להלכה"אמנם הרמב, כלל

 את הכיס ליטול ממנו דינר אבל אם הגביה, נתחייב באונסיה אף על פי שלא נטל
וכיוצא בכיס מדברים שאינן גוף אחד הרי זה ספק אם נתחייב בכל הכיס או לא 

משמע שהשאלה כיון שהדינרים אינם גוף לכאורה ו', נתחייב אלא בדינר בלבד
כ " שאעפוהצד , לחייב על מקצתה משום כולהשליחות יד ולכן אין כאן דין ,אחד

נטל את ממש ז אם " ולפי,ל הדינריםעשה שואל על ככיון שנהוא מיתכן שיתחייב 
שהרי גבי חבית [, ם"ולא משמע כן מהרמב, הדינר ודאי שלא יתחייב על כולו

  ].ש אם נטל ומשמע דומיא דהכי בארנקי"פ שלא נטל משמע כ"כתב אע
ל שאם שאני נטירותא דארנקי משל דינר ולכן נחשב שואל על כולו כמו גבי "וא

' א בסי" וכך כנראה שנוקט המחנ,יכול להחשב הכל לגוף אחדט גופא "מה, חבית
  .ד"ב סק"מ רצ"נתיה' ועי, ב מגזילה"כ
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  ב" עה"דף ע
' ע בסי"סמ'  עי,אין להם אלא תרעומתהשוכר את האומנין והטעו זה את זה 

י סלנטר שמוכח מכאן "וידוע בשם הגר. ג שיש בזה משום מחוסרי אמנה"של
מ במה שאמרה "כ מאי נפ"שאל, יש בזה איסור, עםשאם אין לאדם רשות להתר
אלא מוכח שאסור , אם רוצה להתרעם יתרעם, המשנה שיש להם תרעומת

שערי תשובה שער שלישי בחלק '  ועי,להתרעם כאשר אין לו טענה על חברו
הוא האיש אשר דרכו וחוקו להתאונן ולהתרעם ' הששי שהאריך בענין הנרגן
ואף על פי שחברו בתומו , על מעשיו ועל דבריו, וימצא תנואות על חברו תמיד
וכל שגגה ישים , וידון כל דבר לחובה ולא לזכות, מתהלך עמו ולא זד עליו בדבר

והוא , וכאילו כבד חטאת חברו עליו, והנה יתן עצמו כמו עשוק והלום, לזדון
  . 'כי דבריו יורדים חדרי בטן, המכה וההולם

 שהוא הלאו של לא יתכןו ,כן הוא נלמדע מהו שורש האיסור הזה ומהי"ויל
 אם לא שהרע לו , שנאמר בזה שאסור לזכור מה שחברו לא הטיב עמו,תטור

  .ו שאסור לו להתרעם עליו אפילו בלבו"ק, בגופו או ביישו
  

ה "ד' ג ב"עדף לעיל [א " גדר החיוב בזה כתב הריטב,שוכר עליהם או מטען
 ואת הפסדלו  לשלם ים משתעבדיהםבההיא הנאה שסמך עלדה "בשם הרא] האי

דכל שהבטיח לחברו וסמך חברו עליו ואלמלא הבטחתו לא ' כ כאן"וכ, כדין ערב
 ,'דאילו כשנאנס פטור הוא, היה בא לו שום הפסד חייב לשלם לו אם פשע בדבר

מסתמא אסיקו ש הוא משום, כפל שכרםאלא עד עליהם ומה שאינו שוכר 
, ולא התכוונו להתחייב יותר מזה,  אחריםאדעתייהו שבכפל שכרם ימצא פועלים

  .חבילתם שאז כונתם להתחייב עד כדי דמיהלו את כ נתנו "אא
ותירץ דמיירי , למה לא יתחייבו מדין גרמי בכל הפסדו, אשרי' והקשה הגה

כ לא גרמו לו "ואבשעה ששכר את אלו ה לא היה מוצא פועלים אחרים "כשבלא
 וכעת בשעה ששכר את אלועלים אחרים ז כשהיה יכול למצוא פו"ולפי. הפסד

נתיבות שם ' ועי[ו "ג ס"של' סיא ב"כ הרמ"וכ, כל הפסדואת ישלמו לו  אינו יכול
  ]. ד"ק י"ס

ק "ג ס"כ' סיק "ב[א "חזו'  עי,הסוברים שגם אז אינם חייבים בכל הפסדוובדעת 
ויש להבין מה , וא פועלים ביוקר שיצילו את הפשתן שעל הרוב אפשר למצ]ה"כ

 כונתו שלכן לא הוי לכאורהו, אם כעת לא מצאלמצוא לי במה שעל הרוב אפשר 
  . אינו חייב אלא בברי היזקאגרמין שמדינא ד"ש הרמב"כמ ו,ברי הזיקא
גרמי כיון שלא גורם לו נזק אלא רק גורם לו חיוב מדין ש כלל "לכאן ויש לדון ש

ונע מחברו ללכת ואם היה מ, שלא יוכל להציל את פשתנו וממילא נפסד הפשתן
  .כ לא היה שייך לחייבו משום גרמי"ולהציל את הפשתן יתכן שג

ומי שראה חברו רוצה ליתן מתנה '] ה והיודע"ד[ג "ן בדד"והנה לשון הרמב
ז גורם היזק " שאי,לפלוני או הולך להציל ממונו והוא מעכבו אין מן הדין לחייבו

הולך להציל ממונו של ן מדבר ב" אמנם הרמב,'אלא מונע וההיזק בא ממילא
נאמר שבהולך להציל  אם אפילו ו,ה בהולך להציל ממון עצמו"ע אם ה" ויל,חברו
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 להציל ממון הפועלים הולכים כאן הרי ,מדינא דגרמיהמונעו ממון של עצמו חייב 
ע אי דמי להולך להציל ממון עצמו או ממון "ילאמנם  ,ם ונמנעים מלילךחבר
  .]לו את עצמםשהרי הפועלים השכירו  [חבירו
כתב שאם סגר הדלת ולא יכל חברו למכור יינו עד ' כ' ד סי"א ח"ת הרשב"ובשו

  .ל חבירוש דלאו מידי עבד והוי כמבטל כיסו ,שנפסד פטור
  

גבי חליל וכדומה אין , א שאם לא שכר" כתב הריטב,שוכר עליהן או מטען
כרן או כדי שאת הפסדו עד  וגבי פשתן וכדומה משתלם מהם ,להם תשלומין
קנין אם עשו  קנין אבל אם לא עשה ל זהה שכ"וכתב בשם הרא. כשיעור החבילה
עליהן אבל אם לא יש לו רשות לשכור שרק ן "ודעת הרמב. חייבין בכל הפסדו

ט שכיון שיכל "ק ל"ך בס"ש'  ועי,י"ד בנמו" והו, לשלם הפסדוים חייבןישכר א
, ] לא יכל לשכור חייביםז אם"ולפי[ ,הלשכור ולא שכר איהו דאפסיד אנפשי

  .ט"ג ל"ק כ"א ב"חזו' ועי
 האם גם אז ישכור עליהם או ,שכירות הפועלים היא יותר מהפסדודמי ע אם "ויל

ר "שו, ]ן יהיו חייבים בו"ומסתבר שגם לדעת הרמב [,דיו שיטול מהם הפסדו
נסתפקתי בדבר האבד כגון פשתן 'ז וזה לשונו "ט שדן בכעי"א לקמן דף ע"ברע
דינרים '  במים והפשתן בעצמו שוה רק דינר והשכירות הפועלים הוא בששרו

 וחזרו בהם הפועלים ומצא ,דינרים' כ למכור בה"ואורגים ממנו בגד ושוה אח
 , אם יוכל לשכור עד כדי שכרן או כיון דהאבד רק זהב,דינרים' אחרים לשכור בג

  .ש"יג ע"ד בפתחי תשובה של"הו' כ יאמרו היינו משלם לך הפשתן"א
  

 ,הדיןגדר יש לבאר את  ,ל התחתונההשוכר את האומנין וחזרו בהם ידם ע
 התחייב הוא לתת להם שני סלעים והם התחייבו לקצור את שבפסיקה שעשו

להם  יכול לומר ה השכירותת וכשהוזל" חוזרים בהם ידם עה הם וכאשר,הקמה
 ה השכירות וכשהוקר, מדין נהנהשמבטל את הפסיקה ויקבלו סלע לחצי העבודה

יכול לומר שאינו מבטל אותה וכיון שהתחייבו שהקמה תיקצר תמורת שני סלעים 
  .ח"קצוה'  ועי,הרי מה שישלם לאחרים ינכה מהם

שאינו מעיקר ] ב"ז ע"עדף [י לקמן "ודין זה שידם על התחתונה מבואר ברש
ב "ן כיון שבעה"רמב' ומה שאינם חייבים משום דבר האבד עי [,הדין אלא קנס

ולכן כאשר הם אנוסים נוטלים מה שהיה מגיע , ]יכול לעשות מלאכתו גם מחר
  .ג"ג ל"א כ"חזו' ועי. י הפסיקה"להם עפ

  
 משמע ליה בין בשכיר יום בין .השוכר את האומנין' השוכר ה"ד' תוס

 השוכר'י הלשון "ובכת, לא התבאר מהיכן מוכח שמשמע ליה הכי ,'בקבלנות
 משמע בין בשכיר יום .האומנין. ]ל ריש פירקאוהוא תחילת הפרק כדרכם בכ[

  .ותו לא מידי, כלומר שם אומן משמע בין פועל בין קבלן .'בין בקבלנות
ק אם שכיר הוא כדאמר השוכר את הפועל נותן לו שכרו ואם ''ל דה''וי

 היום לא שייך חציבו , ומשום דבעי למתני ובחצי היום,קבלן הוא כך דינו
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השוכר את הפועל ולחצי היום ל "עדיין יש להבין דהול ולמתני אלא אשכיר יום
אם קבלן הוא נותן לו ו ,שמע שמת לו מת או שאחזתו חמה נותן לו שכרו

  .ולמה חזר ואמר אם שכיר הוא, קבלנותו
  
ורב נמי דקאמר פועל יכול לחזור אפילו בחצי היום דוקא   השוכרה" ד'תוס

החילוק ביניהם לכאורה , בשכיר יום איירי ולא בקבלן כדמוכח בשמעתין
אין לו רשות לחזור בו לא יחשב בזה אם  וגם מלאכהמתחייב לעשות רק שקבלן 
, ב ליומו ואם לא יוכל לחזור בו הוי כעבד" אבל פועל נחשב כקנוי לבעה,כעבד

 וביותר שהרי ,ויש להבין ועכשיו שיכול לחזור בו למה לא הוי כעבד עד שיחזור
  .ויתבאר להלן, ן זה מפקיע ממנו שם עבד ואיגם עבד יכול לפדות עצמו

שדוקא קבלן שהקנה את גופו כגון ] במלוקט בפתיחה לפרק האומנין[א "חזו' ועי
  .ב כלי אומנותו אינו יכול לחזור בו"שמשך בעה

  
  א" עו"דף ע

' ת דאמר לקמן אמר מר או יגמרו מלאכתם ויטלו ב''וא השוכר ה" ד'תוס
 ,ב ופייסוהו פועלים'' ואימר בעה,א פשיטא לא צריכא דזל עבידת,סלעים

 מה מרויח בחזרה ,ב בזה בשביל שהוזל המלאכה''והשתא למה חוזר בעה
י שידו על "קושיא זו היא רק לשיטת רש, הלא צריך ליתן להם סלע וחצי

פ "ר' ש תוס"לפי מ אבל ,כ מה מרויח בחזרתו" שא,התחתונה כשהוזלו הפועלים

פ שיצטרך "אע[ ,ועלים שנותן להם סלעשידו על התחתונה במקום שהוקרו הפ
אבל כשהוזלה המלאכה לא יתן להם אלא , ]להשלים את המלאכה בששה דינרים

 ניחא שמרויח בחזרתו שכעת ישכור פועלים להשלמת המלאכה בשני ,סלע
  .דינרים

  
דרבי דוסא לרבנן ד' ב' ש בסי"כתב הרא ,ב חזר בו ידו על התחתונה"ואם בעה

ידו על אין ב חוזר בו "ה כשבעה" ה ,התחתונה כשחוזר בו יד פועל עלדל "סלא ד
  . 'כל החוזר בו ידו על התחתונה' ל הך דמתני"דרבנן ל ',התחתונה
מפני שהוא ' ל התחתונהעחוזר בו ידו ב "בעהכשע "לכדא כתב " הריטבאמנם

 שהרי כיון שהוזלו פועלים אם באו עכשיו להשכיר עצמן ,דבר האבד לפועלים
,  כדי הנשאר בכאן לא יתנו להם אלא שקל דהיינו שני דינריןלאחרים לעשות

 'דוסא מודו שחייב לשלם' ובכל שיש דבר האבד אפילו רבנן דפליגי עליה דר
גם , ש שאם הפועל לא השתעבד"ראהוא סובר כמשמע שבעיקר הסברא [

'  ועי,]ב מפסיד משום דהוי דבר האבד" אלא שבעה,ב לא משתעבד"הבעה
  .ג "לק "סג "כ' סיא " וחזומןיף לקם ש"א ומהר"מהרש

  
  ב החוזר בו"בגדר חיוב בעה

נותן הפועלים  שאם הוזלו י"דעת רש, ב חוזר בו ידו על התחתונה"אם בעה
פ למה יתן להם יותר ממה "ר' ס והקשה תו, על מה שעשולהם ששה דינרים
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  . שעשו
יתן  ,ואם בעל הבית חוזר בו ידו על התחתונה, כתב] ה ואם"ד[י "והנה רש

על כרחו יתן להם כמה ,  ואם הוזלה מלאכת הפועלים,להם לפי מה שעשו
ש יתן להם לפי " ויש להבין מ,שפסק חוץ ממה שצריך להוצאות בהשלמתה

ש חוץ ממה "גם יש להבין מ,  והרי גם אם יתן כפי מה שפסק כך יתן,מה שעשו
  .שפסקלמה מוריד את זה מהחשבון אם חיובו כמו , שצריך להוצאות בהשלמתה

הפועלים יכולים לבוא אליו בתביעה משני צדדים או מצד שנהנה יש לבאר שו
 והפסיקה היא שהוא יתן שני סלעים והם ,ממלאכתם או מצד הפסיקה שביניהם

ולכן אם הוקרה ,  ואמרינן שידו על התחתונה והברירה בידם,יתנו קמה קצורה
שהרי [ים שיקצרוה העבודה אינם באים מצד הפסיקה שאז יצטרכו להעמיד פועל

אלא באים מצד מה ,  דינריםוזה יעלה להם ששה] אינו מניח להם לקצורחזר בו ו
 באים ה שכירות הפועלים ואם הוזל,]בשעת העשיה[שוה סלע היה שעשו וזה 

פ שכנגד זה הם התחייבו קמה "ואע, אליו מצד הפסיקה שהתחייב שני סלעים
 אם גם כששכרם לא אפילו וחיובו ,י להם שיתנו דמי פועלים שיגמרוהד, קצורה

היו יכולים למצוא מקום אחר שהרי אינו חייב מדין דבר האבד אלא מדין פסיקה 
ז מיירי רק באופן שכבר התחילו "ולפי[, פ"ר' ס התושית וניחא בזה קו,נ"וכמש

  ].כ אינו אלא דברים בעלמא"במלאכתם שאל
שכיון שכעת ] ל"הנפ "ר' ס תוושיתמק[י "א כתב בישוב דעת רש"אמנם הריטב

 ולכן יטלו  שני דינרים הרי הפסידם דינריםלא ימצאו להשתכר ביותר משני

 ,שכרם משלםאת כל כמו כשלא מוצאים כלל מקום להשתכר שנותן להם ו ,ששה
כיון  ו, ומשתעבד בההיא הנאה,לא התחילו לעבודאם  אפילוז חיובו "ולפי

ם את שני הדינרים האלו אלא כ לא יוסיף לה"שתוספת זו היא על מה שהפסידו א
 זה דלא כמו שכתב לכאורהו, כרם היו יכולים למצוא עבודה אחרתששבשעה אם 

ה לא היו " אם בלאאפילוב חייב בשכרם "ן שבעה"לקמן בשם הרמבא "הריטב
  .וא מי שישכירם אם התחילו במלאכהיכולים למצ

האחד , דדיםב משני צ" ואפשר לחייב את בעה,אמנם נראה ששני הדברים נכונים
חייב בעבודה  אם לא התחילו אפילואם כששכרם יכלו למצוא מקום אחר שאז 

והשני . ומשתעבד בההיא הנאה, כ מצאו מקום עבודה אחר"מדין דבר האבד אא
כ "אם כבר התחילו בעבודה שאז חל עליו חיוב תשלומין כפי מה שפסק להם אא

א מפרש " והריטב,לומצאו עבודה אחרת שאז מנכה מחיובו להם לפי מה שיקב
  .את הדין השניגם את המשנה באופן הראשון אבל גם לדבריו יש 

***  
  

על חבירו  תרעומת לאדם  משמע שמותר שיהיה ,לית לך אל תמנע טוב מבעליו
ויש להבין אמאי לא הוי בכלל  ,פ שלא הרע לו אלא רק מנע ממנו טובה"אע

ואולי זה , ]ב הראשוניםלפי דעת רו [איסור לא תיטור שנאמר על חסרון הטבה
 ורק על אי עשיית , שהרי לולי הוא היו מקבלים יותר,כמו שגרם להם רעהנחשב 

  .טובה אינו רשאי להתרעם
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 היכי דמי ,אי דאמר ליה בעל הבית בתלתא ואזיל איהו אמר להו בארבעה

 דתניא השוכר את הפועל ,אי דאמר להו שכרכם עלי נתיב להו מדידיה
 בשל חבירו נותן לו שכרו משלם וחוזר ונוטל מבעל לעשות בשלו והראהו

ה שאינו "ואם עבודתם שוה חמשה כתב הטור בשם הרמ, הבית מה שההנהו
 שלא יהא עושה סחורה בפרתו של ,ב אלא ארבעה שנתן לפועלים"נוטל מבעה

 םהשליח נוטל יותר ממה שקצב לפועליל דלעולם אין "ור'ך "וכתב הש, ב"בעה
ה " שקצב להם שאינו יכול לעשות סחורה בפרתו של בעאף שההנהו יותר ממה

  .'רק נוטל מה שההנהו עד שיעור שקצב להם
ב והרי הפועלים הם שלו "יש להבין למה נחשב שעושה סחורה בפרתו של בעהו

 ומה ,ב מה שההנהו והרי ההנהו בחמשה"והוא המשלם להם והוא תובע מבעה
י דינו כיורד לשדה חבירו שלא ואול, ב במה שאינו נותן להם אלא ארבעה"לבעה

  .ברשות שאם השבח יתר על ההוצאה אין לו אלא הוצאה
ב לומר לו שכיון ששינה מדבריו בטלה שליחותו "עוד יתכן שאמנם יכול בעה

אבל יכול גם לומר לו שאינו רוצה בביטול שליחותו וישלם הוא לפועלים ישר את 
ז "ינו שהוא אחראי על שכרכם עלי הי"פ שא"ואע [,מה שקצץ עמהם השליח

דברות ' ועי, ]ב לומר שאין לו עסק עמהם"כ שינה משליחותו שאז יכול בעה"אא
  .'ו' ענף ה' ב' סי' משה פרק ו

  

איבעית אימא לעולם דאמר ליה בעל הבית בארבעה ואזל איהו אמר להו 
,  ודקאמרת סבור וקביל דאמרי ליה לית לך אל תמנע טוב מבעליו,בתלתא

לא למנוע טוב מהפועלים דילמא לא ימנע טובה זית שעליו יש להבין מאי ח
 ,א מהם"ואדרבא הפועלים מפסידים דינר אחד כאו, ב שישלם פחות"מבעה
  .ב מפסיד דינרים כמנין הפועלים"ובעה

ים שיחפש להם עבודה בשלשה והיה לים לו הפוענ אם היה אומר"ויתכן שאה
אבל , ב עליו תרעומת" היתה לבעה,ב שמצא לו פועלים בארבעה"אומר לבעה
והכלל שלא ישנה ממה ב בארבעה יש להם תרעומת עליו "ל בעה"עכשיו שא
  . ואם שינה יש עליו תרעומת,שאמרו לו

ב אמר לו בפירוש בארבעה ולא אמר לו שישכור "דכיון דבעה'א כתב "הריטבו
משמע משום שיש , 'כפי מה שיוכל גלי אדעתיה דניחא ליה דליתן להו ארבעה

  .ת שרצונו ליתן יותרעגילוי ד
והוא חס על עושר בעל הבית שלא יחסר ולא חס 'רבינו יהונתן שכתב ' אמנם עי

 משמע שלעולם יש לו לחוס על הפועלים', על עניים ומרודים של פועלים
  .ב עשיר"שסתמא דמילתא הם עניים ובעה

והמאירי כתב שמיירי שמלאכתן שוה באמת ארבעה אלא שמשום דוחקם התרצו 
ז אם מלאכתן " ולפי,ולכן יש להם תרעומת עליו על שפיחת משכרם ,הבשלש

  .שלשה אין להם עליו תרעומתרק שוה באמת 
ונראה לומר שאפילו תרעומת אין כאן אלא בשכל 'א "כ תלמיד הרשב"וכ
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אבל אם היו מקצת פועלים נשכרין בשלשה אפילו , הפועלים היו נשכרין בארבעה
  .'להשביח שליחותו בכל יכלתולפי שהיה לו , תרעומת אין כאן

ז " ולפי,משמע שהוא אחד מהפועלים', דאטעו פועלים אהדדי'והנה לשון הגמרא 
יש מקום לומר שאם ז "לפיו, מובן שהוא נחשב כשלוחם ועליו לדאוג יותר להם

כללא 'ש כתב "אמנם הרא ,ב שלא יהיה  להם עליו תרעומת"הוא שלוחו של בעה
 אבל אית ', וכו צא ושכור לי פועליםשלוחולדאמר דנקיטין מהאי שמעתא דהיכא 

ב יש להם עליו "משמע שגם אם הוא שלוחו של בעה, תרעומתלהו עליה 
    . אם שינה לרעתםתרעומת

  
 היינו מהימנת לן דהכי ,ב''והא דאמרו ליה כמו שאמר בעה ואזיל ה"ד' תוס

ם  אי נמי משום דאי אמר בעל הבית טפי מארבעה שיהא לה,ב''אמר בעה
ם שהוקשה להם איך אומר "י המהר"ביאור דבריהם עפ ,כמו שאמר בעל הבית

 ,אי סמכי אשליח או לאבתר הכי ל " והרי מיבע,פשיטא דדעתייהו אעילויא
שכך אמר ופירשו שיתכן שהכוונה דעתייהו אעילויא שכוונתם שמאמינים לו 

ותר ב אמר י" או שכוונתם שאם בעה,להם עילויאשיש וממילא יוצא ב "בעה
כ "ואבגמרא  וזה הבעיא השניה ,אמר יותרב "בעהמ כש" ונפ,יותרלהם שיהא 

 ואמנם כאן אין ,סיבות למה יהיה להם עילויאאלא שני ' ז שני תירוצים בתוס"אי
 וזה ספק הגמרא ,ב"מ למקום שאמר להם פחות מבעה"מ בזה אבל נפ"נפ

חות מקצבתו לא לפ'ל בו "וצ ,י"ם שיף כתב שכן הוא דעת רש" ומהר,בהמשך

 ' מהימנת לן דהכי אמר בעל הביתכך אמרונ "א, אלא להוסיף, של זה אמרו
  .א"מהרש' ועי ,]כך אמרואו י ושם הלשון "ז בכת"וכעי[
  

ל בארבעה ואמרי ליה "פשיטא אי אמר ליה בעל הבית בתלתא ואזל איהו א
' ואי שויא עיבידתיהו ד'ף "כתב הרי, כמו שאמר בעל הבית דעתייהו אעילויא

ש "וכתב הרא', מבעל הבית ולא אמרינן אדעתא דתלתא קא עבדי' שקלי ד
ב ואיכא דמיתגרי בתלתא ואיכא דמיתגרי "מיירי דאמר ליה שכרכם על בעהש
, ולכן מקבלים כמו ששוה עבודתם ב" מדברי בעה ובטלה שליחות כיון דשינה,'בד

  .'וסש ת"אז ודאי יקבלו ארבעה בכל ענין וכמאבל אם אמר שכרכם עלי 
   

 דאי אמר להו שכרכם על ,באמר להו שכרכם עלי איירי דעתייהו ה" ד'תוס
 לא ישלם להם  אב''בעההא בעל הבית מאי נפקא מינה אי דעתייהו אעילויא 

ל שכרכם על "ף מפרש שמיירי בא"ש שהרי"רא' אמנם עי, אלא מה שהתנה
ממה ודעתייהו אעילויא שאם שוה עבודתם ארבעה לא יפחות להם , ב"בעה

   .ב"שאמר בעה
מ במה שאמר "כ מאי נפ"ל שכרכם עלי א"דמיירי בא' ש תוס"ויש להבין לפי מ

ב משלם מדין נהנה "ב וגם מה שבעה" והרי הם פועלים שלו ולא של בעה,ב"בעה
ב אינו אלא סיפור " שכך אמר לו בעהמר להם ומה שא,אינו משלם להם אלא לו
  .הוא המשלםמ שהרי הוא השוכר ו"דברים שאין ממנו נפ
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אמר לו בעל הבית בשלשה שלשה והלך הוא ושכרם בארבעה 'ולשון המאירי 
 אם אמר להם שכרכם עלי נותן להם ארבעה ונוטל מבעל הבית שלשה ,ארבעה

משמע שגם כשאומר ',  שהרי מאחר ששינה נעקר שליחותו,ומפסיד אחד מביתו
 ורק אם שינה ,ב הוא המשלם"שכרכם עלי היינו שהוא האחראי על זה אבל בעה

  .ב עסק עם הפועלים"מדבריו נעקרה שליחותו ושוב אין לבעה
דאי אמר להם שכרכם עלי לא שייך למימר ' 'ח שהקשה על דברי תוס"ר בתו"שו

  .'אדיבורא דבעל הבית קא סמכי דלית להו גבי בעל הבית מידי
  
דאי אמר להו שכרכם על בעל הבית מאי נפקא מינה אי  דעתייהו ה" ד'תוס
  . תרעומתמ לענין"שנפי "א למה לא פירשו כרש"מהרש' עי ,תייהו אעילויאדע
  

אלא אי אמר ליה בעל הבית בארבעה ואזל איהו אמר להו בתלתא ואמרי 
 אדיבורא דידיה קא סמכי דאמרי ליה מהימנת ,כמה שאמר בעל הבית מאי
וכתב , או דלמא אדיבורא דבעל הבית קא סמכי, לן דהכי אמר בעל הבית

 ולצד השני , שלצד הראשון יקבלו שלשה גם אם עבודתם שוה ארבעהף"הרי
וכיון שלא נפשטה הבעיא אין להם , יקבלו ארבעה גם אם עבודתם שוה שלשה

  .אלא שלשה בכל ענין
  

אבל אין לפרש דעילויא דבעל הוי מה שאינה מתגרשת  דאי ה" ד'תוס
                                                                                                                                                                                           

 .י"ה בכת"כ א

דיין אם  כי עכשיו יהיה בידו ע,במהרה דהא עדיף ליה ממתגרשת לאלתר
' כלומר לפי פירוש תוס,  והשתא פשיט ליה בפשיטות,לקיים אם לגרש

שאם היתה דעתו על עילויא דידה היתה ההוכחה היא שרצונו שתתגרש מיד 
פ שלפי האמת היה עדיף לו שיהיה שליח קבלה "אעו ,מתגרשת בהגעת הגט לידה

 לו שיהיה  עדיףמ כיון שאז לא יהיה גט כלל"מ, ולא כמו שאמרהותתגרש מיד 
ה "מוכח שהוא סומך לחלוטין על השליח והו ,שליח הולכה כמו שאמרה האשה

  . וזה דחוק קצתנימא כך גם גבי פועלים
 כדי י שליח הולכה"שתהא מגורשת עהוא אם היינו אומרים שעילויא דבעל אבל 

כ ניחא בפשיטות שאמנם מה שאמרה האשה זה באמת " א,שלא תתגרש מיד
 ולא רק בגלל שאם לא יעשה כך לא תהא מגורשת ,פי האמתעילויא דידיה גם ל

  .כלל
שאם אמרה לו [' דבסמוך לא יתיישב דקאמר בשלמא אי איתמר איפכא כו

 ,ל הבא לי גיטי והוא אומר הילך כמו שאמרה"התקבל גיטי ואמר השליח שא
דאדיבורא ] אלמא[ ,משהגיע גט לידו מגורשת]  אמר רבבה בר אבוהואמר ר

] שאין רצונו שתתגרש במהרהכלומר אם נפרש כך [ ולפי זה ,ךדידה קא סמי
 ,שמתגרשת מהרה] כלומר שדבריה גרועים עבורו[ אהידיד אהיינו אגריעות

כלומר כיון שדעתו לעשות  [ב יש לסמוך''ש דאעילויא דבעה''ופשיט דכ
שיסמכו הפועלים על דברי ש " כ,אפילו כשהם גרועים עבורו האשה כדברי
כ '' וא,] אבל גם כשהם גרועים להם דומיא דגט,בים עבורםב כשהם טו"בעה
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סותר פשיטות דלעיל דהוי פשיטא ליה דדעתיה אעילויא דקאמר שליח ולא 
שדעתו על מה שהרי לעיל אמר בפשיטות שגם אם אמר  [ ,ב''אגריעותא דבעה

 ]ב רק לעילויא אבל אם דברי השליח עדיפים סומך על השליח"שאמר בעה
אלא ודאי שעילוי דבעל שתתגרש  [,אגריעותא דידהוהכא סמיך בעל 

  .]במהרה
ומוכח ,  לבעל אם יהיה שליח הולכה או קבלהמ"נפלעולם אין שכתב פ "ר' סתוו

 שאם כוונתו שסומך על ,שפיר שסומך על דברי השליח ומאמינו שכך אמרה
פ שאינו מרויח בזה כיון שאינו "מגורשת אעתהא משיגיע גט לידה כ "אדבריה 
  .פ"ר' ש תוס"וכן מ' א תירוץ תוס"והובאו בחדושי הריטב, דמפסי

  
  ב" עו"דף ע

 דאמר להן תשכירו עצמכם ,אין להן זה על זה אלא תרעומתה אין "י ד"רש
ומיהו , ואינהו נמי אמרו ליה כי הדרי בהו צא ושכור אחרים, לאחרים

, תרעומת איכא שיהו צריכים לחזר זה אחר פועלים וזה אחר שוכרים
יש להבין אם טעם הפטור  ,ת ממון ליכא דהא דברים בעלמא נינהוותביע

ל תשכירו "למה הוצרך לטעמא דא, משום דדברים בעלמא נינהומממון הוא 
 שאם התחילו א לומר"וא ,עצמכם לאחרים שמשמע שפטור בגלל שלא הפסידו

שהרי מבואר במשנה ,  ולא הפסידובמלאכה חייב גם כשיכולים למצוא מקום
יכולים מיירי שכ משום ש" וע,ת אבל לא נותן כל מה שפסק"ו ידו עהשכשחוזר ב

                                                                                                                                                                                           
 י"ה בכת"כ א

  . וכן מבואר לקמן גבי ספינה,למצוא מקום להשתכר
שלא נתחייבתי לכם , השכירו עצמכם אם תמצאו'י "ן שכונת רש"הרמבכתב ו

כ פטור "להשתכר אעפגם אם לא ימצאו מקום משמע ש, 'דדברים בעלמא נינהו
כ למה הוצרך לומר השכירו עצמכם ומה " ויש להבין א,כיון דהוי דברים בעלמא

  .הוסיף בזה
היה מקום אם לא היה שייך שימצאו מקום להשכיר את עצמם ויש לבאר ש

ז אומר שכיון שיתכן שימצאו מקום "וע,  שהרי ברי הזיקאלחייבו מדינא דגרמי
נא אין חיוב דיגם אם לבסוף לא ימצאו  ו,להשכיר עצמם שוב לא הוי ברי היזיקא

  . שגרמי חייב רק בברי הזיקאן"רמבש ה"וכמדגרמי 
ה לא היו מוצאים עבודה בשעה "ן כתב שמיירי במקום שבלא"הרי הרמבאמנם 
ע "וגם יל[. י"ואולי כתב זאת בדעת רש, א לחייבו מדינא דגרמי"כ א" וא,ששכרם

ן יש עליהם חיוב מדינא דגרמי על מה שמונע מהם אפשרות "אם לדעת הרמב
  ].ויתבאר בהמשך, להרויח

יכולים למצוא עבודה עדיין הם מ אם "אין נפלעולם שן " הרמבויתכן גם שכוונת
 ופטומי מילי בעלמא , ומה שאומר להם תשכירו עצמכם היינו אם תמצאו,או לא
י יש לבאר שצריך "אמנם בדעת רש , ולעולם פטור גם אם ברור שלא ימצאו,הם

 וכגון שבשעה יתחייב מדינא דגרמישתהא להם אפשרות למצוא עבודה כדי שלא 
  .ששכרם היו יכולים למצוא עבודה אחרת
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 ,מ דדאין דינא דגרמי בהגוזל קמא"ל כר"י דהא קי"קשה לר אין ה" ד'תוס
ל " וי,כ אמאי לא יתן להם כפועל בטל כיון שעל ידו נתבטלו אותו היום"א

ין לא  וכי מפליג בסמוך ב',וכודמיירי שכשחוזר בו עוד ימצאו להשתכר 
 הוה מצי לפלוגי אף בלא הלכו כלל ,הלכו החמרים להלכו ומצאו שדה לחה

ע "יל, בין יכולין עוד להשתכר בין חוזר בו אחר שלא מצאו עוד להשתכר
 או גם משום שהתחייב להם ,האם כשאין יכולים להשתכר חייב רק מדינא דגרמי

  .ן"ש הרמב"וכבר השתעבד בתחילת המלאכה וכמ
ל "אמאי בלא התחילו אינו מחויב מדינא דגרמי שהרי קי' וממה שהקשו תוס

ג למה חייב כשבאו וראו שדה " ולא הקשו מיניה וביה שאם אינו חייב מדד,מ"כר
ן "ש הרמב"כ כמ" וע,גרמידינא דבלא שחייב גם  משמע שזה ניחא להם ,לחה

שיש עוד סיבה והיא שכבר לא ימצאו אלא , שנקנתה השכירות בתחילת המלאכה
  . להשתכר ויש חיוב של גרמימקום

הקשו שיתחייב מדינא דגרמי שהקשה למה ] ה ושרש"א ד"לעיל ע[א "רע' עיו
פלוגתא אי דאין דינא דגרמי היינו בלא נשתעבד עצמו  ' והרי,מ"שזה רק לדעת ר

פ "והכא ששכרן וע, לכך אבל בשיעבד עצמו וזהו מפסיד על דבריו הוי כמו קנין
ויתכן שאין  ,'וי כאומר זרוק מנה לים ואחייב אני לךב ה" מניחין את בעהודיבור

דיתכן שבזה , גם בהתחילו אינו חייב אלא מדינא דגרמי' כוונתו שלדעת תוס
 והנידון על קושיתם בלא התחילו ,ן"ש הרמב"ל שחייבים מדין פסיקה וכמ"פשיט

ש שאם "וכן מבואר ברא, ל מדין ערב"תיפולמה הוצרכו להקשות מדין גרמי 

ה " יש לחייבו מדינא דגרמי אבל גם אם לא גרם להם הפסד כגון שבלאתחילוה
גדולי שמואל ' ועי, לא היה להם במה להשתכר עדיין חייב ליתן להם שכר

  .שהאריך בזה
וכששכרם היו יכולים [ן כתב שאמנם אם בגללו אינם יכולים להשתכר "והרמב

, תחילו לעבודפ שעדיין לא ה"אע[חייב לשלם את מה שהפסידו למצוא עבודה 
ה לא היה להם מקום להשתכר " אבל גם במקום שבלא,]ינא דגרמימדלכאורה ו

 כיון ששכירות פועלים נקנית בהתחלת ,חייב לשלם שכרם אם התחילו בעבודה
אם לא מצא גם [ אלא שהפועלים אינם חייבים לו ,ז"בו זליהמלאכה והתחי

יון שיכול לשכור גם כ] ל התחתונה לרבי דוסא שידם עאפילובמקומם פועלים 
א " לריטבלכאורהו. [כ ימצאו מקום אחר להשתכר" והוא חייב להם אא,מחר

  ]. ן כצורתם"חיובו משום ההיא הנאה אמנם כאן הביא את דברי הרמב
ע שקונה " אם היא שיעבוד הגוף וכמו קנין עב"לבעהבות הפועלים יועיקר התחי

'  עי,בות זויכסיהם להתחי או שמתחייבים לעבוד ומשעבדים נ,ב את גופם"בעה
א "הריטבדעת , הראשוניםשנחלקו בזה ' א' סישכירות פועלים הלכות א "מחנ
 ,ע שמגרע פדיונו"קנוי ומה שחוזר בו הוא כמו עשל הפועל ש שגופו "והרא
א בפתיחה "באריכות בחזובזה '  ועי,בקדושין סוברים שאין גופו קנוי' ותוס

  ].ג"כא ו"כ' ק סי"בוב, במלוקט[לפירקין 
  
מ דדאין דינא דגרמי בהגוזל קמא ''ל כר''י דהא קי'' קשה לר איןה" ד'תוס
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, כ אמאי לא יתן להם כפועל בטל כיון שעל ידו נתבטלו אותו היום''א
 ברוך שגרמי חייב רק על רבים ב"כתב בשם מהר' ק ב"ג ס"של' בסיח "קצוה

ב רק על נזק ולא דגרמי חיי, ואינו חייב משום שבת [,הפסד ולא על מניעת רווח
  .ז"מ' סיי "קה' ועי] דברים' על ד

  
א שלא הלכו "אין להם אלא תרעומת בד' השוכר את האומנין והטעו כו

  .נותן להם שכרן משלם' כוולא מצאו תבואה אבל הלכו חמרים 
א שלא התחילו במלאכה אבל התחילו במלאכה שמין להם מה שעשו "בד
 או יגמרו מלאכתן ויטלו שני היה יפה ששה דינרים נותן להן סלע' כו

תא באה לחלק בין יד שהברי" פירש הראב,סלעים ואם סלע נותן להם סלע
אם הוא חוזר בו אחר שהלכו , א הראשון"שבד, ב"חזרת הפועלים לחזרת בעה

א השני הוא אם הם "ובד, שנותן להם כל שכרם כמו שפסק, שזה נחשב התחלה
. וסא בקבלנים ידם על התחתונהולרבי ד, ק הרשות בידם"שלת, חוזרים בהם

 גובין איןדמכיסם לעולם , שיש מהיכן לגבות, משום רבי דוסא,  דנקט'התחילו'ו[
י כך הפירוש אלא " גם לרשלכאורהו[י "ז כתב הנמו" וכעי,]אלא בדבר האבד

לבין השני שמדובר , א הראשון שמדובר גם בשכיר"שכתב שיש חילוק בין בד
  .]א"מהרש'  ועי, דוסאדבפועל מודה רבי, רק בקבלן

  
כיצד קבלו קמה לקצור בשני סלעים קצרו חציה והניחו חציה בגד לארוג 

 שמין להן את מה שעשו היה יפה ,בשני סלעים ארגו חציו והניחו חציו
 היינו ,ששה דינרים נותן להן סלע או יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים

 לאומנים  דינריםפ שכעת יצטרך לשלם ששה" אעלפי מה שעשושמשלם להם 
היה נותן לא לפי הפסיקה אין חיובו אלא  כי אם ,שישכור להשלים את המלאכה

  . בשני סלעיםהמלאכהכל  שהרי התחייבו לעשות את , שקלאלא
מסתבר שאינם יכולים ולא יצטרך לשלם אלא שני דינרים ואם הוזלה המלאכה 

בטלה הפסיקה שכיון שחזרו בהם שוב ,  על מה שעשו לפי הפסיקהלדרוש ששה
 וידם על העליונה רק לענין שלא יפסידו מביטול ,ולא יוכלו לזכות מחמתה

 יד ה"ד' תוסז "עדף לקמן '  ועי,קיימתהיא  אבל לא שתחשב כאילו ,הפסיקה
דלרבנן ' ב' בסי[ש "כ הרא" ושכ,'ם שיף שם שפירש כך את דברי תוס"ובמהר
 ,נותן להם אלא חצי שכרןב אינו "עהאם הוזלה המלאכה וחזר בו ב' דוסא' דר

שיתן להן כל שכרן חוץ ממה שצריך ליתן לפועלים אחרים לגמרו ' ולא אמרי
  .]'כל החוזר בו ידו על התחתונה' ל הך דמתני" דרבנן ל,המלאכה
ביאור סברת הטור כתב בו,  הטור כתב שבמקום שהוזל נוטל ששה דינריםאמנם
ש שיתכן שאינו "בחדושי רמ וכתב ,ח שהיא משום גרעון כסף"ג סק"ח של"קצוה

  . כי הם דברו בקבלן שאין גופו קנוי] ה יד"ד[' חולק על התוס
  

 שמין להן את מה שעשו, בגד לארוג בשני סלעים ארגו חציו והניחו חציו
רבי דוסא אומר שמין להן מה שעתיד , ואם סלע נותן להם סלע, 'וכו
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אם סלע היינו שלא ש ו"לגירסא זו מ, ואם סלע נותן להם סלע, ' וכולהעשות
ז מובנת שאלת הגמרא לקמן שזה פשיטא כיון שלא "ולפי ,השתנה המחיר כלל

נותן להם [ואם שקל 'א "גירסת הגר ו,השתנה המחיר שיתן להם כפי מה שעשו
וצריך לשלם לפועלים החדשים כשהוקרה המלאכה מיירי והיינו שרישא , ]סלע

מיירי וסיפא , פחות להם או לאאם ישבזה נחלקו רבנן ורבי דוסא  ,ששה דינרים
וגם על זה מקשה הגמרא  ,ע אינו יכול לפחות להם"שבזה לככשהוזלה המלאכה 

היתה בשקל ומשני שאין הכוונה שהוזלה עכשיו אלא מלכתחילה  [,שהוא פשיטא
 הוא לאו 'טפי זוזא'ז "נחלת ישראל שלפי' עי ,והוא קצץ להם סלע ושוב הוקרה

  .]} זוזישהרי הוסיף להם תרי{דוקא 
  

במה דברים אמורים בזמן שאין שם פועלים לשכור אבל יש שם פועלים 
ש " כתב הרא, צא ושכור מאלו אין לו עליהן אלא תרעומתל"לשכור וא

 ואם הטען חייב לשלם כפסיקה ,אין לו רשות להטעותןלשכור שאם יש פועלין 
  .ד"ק כ"ך בס"ש'  ועי,האחרונה

  
 ימתין ואינו מוצא לשכור בכדי שכר בדבר שהוא אבוד אםה אבל "י ד"רש

 אינו מה שהוקר משמע שאם מוצא לפי , לפי היוקר שנתייקרואפילופועלים 
שתלוי [רשאי לשכור עליהם אלא דינם ככל פועלים וקבלנים שחזרו בהם והוקר 

ז יתכן שגם אם לא מצא לפי היוקר והוצרך " ולפי,] ורבנןבי דוסאבמחלוקת ר

  .שהוקראחר יותר משכר הפועלים שילם ו אלא מה ש לא ישלמו ל,להוסיף עוד
 ואם יש להם רשות ,ל שכיון שהוקר השכר הרי זה עכשיו המחיר"והסברא בזה א

ש "בחדושי רמ'  ועי,מ בשם שיטה"וכן כתב בשיט. לחזור אינם חייבים לו כלום
  .ל"י הנ"מ מרש"ש וכתב שכ"הרא' מ ותשו"שהביא כן מהשיט

 שהרי כתב שמה שהפועלים שחזרו ,נו סובר כךן נראה שאי" מהרמבלכאורהו
 ,ב משום שלגביו אינו דבר האבד שיכול לעשות מחר"בהם אינם חייבים לבעה

  .]במחיר הזה [והרי כאן אינו יכול לעשות מחר
אבל אם יש שם פועלים לשכור בשכרן 'ד משכירות "ט ה"ם פ"והנה לשון הרמב

מה ] ע"ה בשו"ל לשכיר וכ" צ'לכאו[אין לו עליהם אלא תרעומת ושמין לשוכר 
קרה העבודה אין חייבים בה י מבואר שאם התי'שעשה ולקבלן מה שעתיד לעשות

  .  שהאריך בזהל"סקג "כ' סיא "חזו'  ועי,מדין דבר האבד
  

 אבל ,ז לענין פועלים"ד שכ"א בשם הראב"ריטב' עי ,אי סייריה לארעיה
וני דהשתא איהו הוה שהשכירן להביא תבואה שלו שהיה לו במקום פלבחמרין 

שכר אבל אם , ב הוא בלחוד"ליה למידע אם ישנה שם אם לאו ופשיעה דבעה
ב לא "חמרים לקנות לו תבואה מן השוק ולהביאה לו והלכו ולא מצאו כיון דבעה

  .הוה ליה למידע טפי מפועלים פסידא דפועלים הוא
  

אינהו 'התנו ן כיון שלא " כתב הר,אי סייריה לארעיה מאורתא פסידא דפועלים
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ה כיון שהפועל " אפ,כ ידע זה ולא אתני"ב ג"פ שבעה"ואע, דאפסידו אנפשייהו
 ויש לעיין אם כונתו שזה ספק ולכן ,' ידו על התחתונהב"עהבא להוציא מב

' ועי.  או שעל המוציא מוטל להתנות ואם לא התנה ודאי ההפסד שלו,ה"המע
  .' על התחתונהדהמוציא מחברו עליו הראיה וידו'' ג' ש סי"ברא
ס נשכרו לעדור ואינם "ל שההפסד יותר של הפועלים כיון שסו" היה אלכאורהו

' ועי [,ב פשע שלא הודיעם"כ בעה"הרי אין להם על מה לקבל שכר אא, יכולים
להשקות ואחר שירד  ששכרם וכן בדוולא ,]ז"כמדומה כעי' א שכירות ח"מחנ
  .שייך להשקות לא  שובמטר
' ב' כתו' עי[ויש להבין מניין לנו שמזלם דילמא מזלו , ו גרםי כתב דמזלייה"ורש
עוד  ,ס הם אלו שלא יכולים לעשות את עבודתם"ל שסו"וא].  מציאה"ד' תוס
 ל"ה וכנ" אבל כיון שהוא מוחזק הרי המע, שאמנם זה ספק מזלו של מי גרםיתכן

  . ]םוממילא כיון שגם בספק הם שמפסידים שוב מוכח בודאות שמזלם הוא שגר[
וכיון דלהכי 'ש  "ו שכתב על דברי הרא"קע' א סי"ת שבות יעקב ח"שו' ועי

פסידא דבעל הבהמה משום דהוא המוציא ממילא היכי שהוא מוחזק פסידא 
ז כתב גם "י וכע.ה"משמע שהבין שפסידא דפועלים משום ספק והמע', דשוכר
לם באונס  כתב שלעו]ח"רע' סיד "יו[ם "ת מהרשד"וכן בשו, ת באר יצחק"בשו

  . שאינו ידוע לשניהם הפסידא הוא על מי שבא להוציא מחבירו
  
 אמרי ליהד' ולקמן כתב משום ,עליו היה לתת לב לדברה לא סיירוה "י ד"רש

 צריך את שני הדברים כדי לכאורה ו,'דלדעתא דההוא ארעא אגרתןמי יימר 
,  אנוסים שהרי בשניהם פושעים ושניהם,שהוא פשע ושהם היו אנוסים, לחייבו

  .ף"ם שי"ומהר] שמשמע שזה שני טעמים[ש "רא' עיאמנם . פסידא דפועלים
 שבשניהם אנוסין פסידא ]ה אלא"ט ד"לקמן ע[' י כאן ובתוס"ומבואר בנמו

ב היה "בעה אם והוכיחו דבריהם מהא דאגר לדוולא ואתא מיטרא ש,דפועלים
, ת פעולהי בעשיי לבאר שכיון ששכרו תלוי" וכתב הנמו,אנוס פסידא דפועלים

שכרו ב את "לו בעהנתן כבר ז גם אם " ולפי,פסידא דידיה הוא, כל שלא עשה
 שלעולם זה ספק מזלו של מי גרם ולכן קמןם ל" אמנם דעת הריב,חייב להשיב לו

  .נשאר אצל המוחזק
 , דתרווייהוא למירפק הוי פשיעה"ט הקשה שבאתא מיטרא וא" עקמן דףא ל"ורע

וכן בחלה [ מצד הפועל שהוא אינו יכול להשקות ובפסק נהרא האונס בא
' א בסי"ומחנ, פטוראז הוא ב שגם "ל שכאשר בא האונס מצד בעה" ומנ,]הפועל

גם [ לשלם חייבב נאנס "משכירות כתב שדעת גדולי הראשונים שכאשר בעה' ח
ב פסידא "דהיכי דהאונס מן הבעהמ "והביא שם משיט ,]כשהפועל מוחזק

  .שהיא שיטה יחידאה] ב"ק י"ס' לעיל עמוד א[ש "י רמבחדוש' ועי ,ב"דבעה
  

  א" עז"דף ע
, דלא יהיב להו מידי, גשמים שירדו הפסד פועלים הואה פסידא "י ד"רש

י שמכיון שסיירוה "יש להבין שהרי לעיל כתב רש, דאמר להו מזלייכו גרם
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ולמה והיינו שהפשיעה היא שלהם לארעא מאתמול לא היה להן לילך בבוקר 
 ואולי אמנם הם פשעו אבל גם הוא פשע שלא אמר להם, כאן שמזלייהו גרםכתב 

 ,וכיון ששניהם פשעו למה הם מפסידים, אם תמצאו שדה לחה לא אתן לכם כלום
  ].כיון שהם באים להוציא ממנו[ז אומר שיכול לומר להם מזלכם גרם "וע
א דבסיירי ארעא מאורתא דהו' שעמד בזה וכתבא "ד סק"שלר בדרישה "שו

 ,י שם בלשונו תרווייהו שדה לחה וירדו גשמים"פסידא דפועלים קמייתא נקט רש
 והיינו דבלחה היה להם לראות ולהבין כמו ,משום דבסיירא טעם שניהן שווין

ובירדו גשמים בלילה שניהן לא ידעו בערב  ,]נמצא ששניהם פשעו[הבעל הבית 
ובדבר  ,]ניהם אנוסיםנמצא ש[ ,שירדו ובבוקר שניהן לא ידעו שיעכב החרישה

 'ששניהן שווין הוא פסידא דפועלים ואמרינן מזל רע דידהו גרם להן ההפסד
  .]פ ששניהם אנוסים"י גבי ירדו גשמים דמזלייהו גרם אע"ולכן אמר רש[
  
ל דדוקא באריס שיורד לקרקע באריסות נותן לו השליש ''וי דאגר ה"ד' תוס

 שאר אריסי דשקלי ריבעא  כמו, מספק דשמא לא אתי,אפילו אתי מיטרא
ט דרב יוסף "כ מ"יש להבין א ,לא יצטרך לדלות תלתאו ,אתי מיטרא' אפי

 והרי אין התנאי שיקבל שליש על העבודה ,לא דלהש שאינו נוטל שליש כיון 
 ומאי שנא שריבעא נוטל גם אם אינו דולה שלשה ,אלא שכך קובע את האריסות

  .פעמים

על תוספת הדליה תוספת השליש ניהם האם זו גופא המחלוקת ביויש לבאר ש
 הדליהשכר על  לשליש הוא עשההפרש בין רב או ,צורה של אריסותגם  היא

למה אומר דטעמא דרבה משום דמשמיא רחימו יש להבין כ "אאמנם  ,הנוספת
  .ל שכך היא האריסות"עליה תיפו

פ "נ וכל אריס שלא הצטרך לעבוד מקבל את חלקו בשלימות אע"יתכן שאהו
שברור שאם היה יודע בעל השדה שלא יצטרך לעבוד לא היה נותן לו כלום 

  .ובאו הגשמים בזכותו ומזלו גרםמשום שיכול לומר שמשמים רחמו עליו 
והאריס מקבל  ,פועל מקבל תשלום על העבודההשוהחילוק בינו לבין פועל הוא 

 ואם לא עבד לא, צריך לשלם בעבודה על חלקו בשדהחלק מהתבואה אלא ש
ירדו גשמים כדי רחימו עליה ו אלא שיכול לטעון שמזלו גרם ומשמיא ,יקבל

וכיון שהסכימו שיהיה לו שליש בשדה והשאלה אם חייב , שיפטר מהעבודה
ב "כ כאן שהוא בא להוציא דמים מבעה"משא, מספק פטרינן ליה, לשלם בעבודה
  .לשלם לךב מזלי גרם שירדו גשמים ואפטר מ" אדרבא יאמר לו בעה,בלא לעבוד

 אלא רק , בגמרא שם'דמשמיא רחימו עליה'ר לא מצאתי לשון זה "ובאמת לפו[
'  ואינו אלא בתוס, וכן אינו מובא בראשונים,ותו לא' הא לא איצטריך'רבה אמר 

ז ניחא בפשיטות שאינו צריך כלל לטעון כלום אלא " ולפי,ש כאן"הרא' ובתוס
  .]מעיקר הדין יש לו את חלקו בשדה כמו שהתנו

  
אבל הכא פועלין שאינם אריסין אלא נותן להם שכירות על  דאגר ה" ד'תוס
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אמנם  , התחילו במלאכה אין להם ליטול אלא לפי מה שעשואפילו, המלאכה
 שאם קבל קמה לקצור ,שאף בכל קבלן כך הוא דינוד " כתב בשם הראבן"הרמב

 ,לנותו משלםוקצר חציה ובאו גוים וקצרו חציה או נמלים וקרסמוה נותן לו קב
א שגם פועל שהתחיל "ד שי"והוסיף הראב, בלא התחילומיירי דוקא והכא 

מקבל את כל שכרו דומיא דהיכא דשלים עבידתא בפלגא מלאכתו וירדו גשמים 
  .דיומא

 המלאכה נותן לו שכרו ה ומה שבשלמ,ן שבפועל ודאי אין הדין כך"וכתב הרמב
אבל ירדו גשמים שניהם  [,ב במה שלא התנה"משלם הוא משום שפשע בעה

ד "ש הראב"אבל בקבלנות יתכן שהדין כמ, ]שוים במה שלא התנו ומפסיד הפועל
  .'דכל רווחא דמיתרמי בקבלנות מאחר שהתחיל במלאכה דקבלן הוי'

אינו אלא ] של פועל[לפי ששכרו 'ן "וביאור החילוק בין פועל לקבלן כתב הר
לן אין שכרו תלוי אלא בגמר  אבל קב,כפי טרחו וכל שאינו טורח אינו נוטל

  .' וכשנגמרה בין על ידו בין על ידי אחרים נוטל קבלנותו,מלאכה
  
 דבלא ,ל דמיירי בסיירא לארעיה'' צ'בליליא'לספרים דגרסי  ואתא ה" ד'תוס

ג "אבל אי ל [,סייר לא הוי פסידא דפועלים כדאמר רבא בההוא דלעיל
גם בלא סייריה פסידא  ש,חאניובא המטר בבוקר אחר שהוליכם לשדה בליליא 

  .]פסידא דפועליםדפועלים כיון ששניהם אנוסים 

לא לאשמועינן דבמיטרא פסידא דפועלים שזה כבר שמענו [ואצטריך הך דהכא 
ג ''ב דאע''לאשמועינן דבאתי נהרא פסידא דבעה] אלא , מההיא דריפקאלעיל

 נהרא דלעיל בההיא דריפקא לא שייך לאשמועינן באתא ,דסיירו לארעא
חילוק את הולא השמיענו גבי ריפקא של דוולא הוצרך לדין חדש שכלומר מה [

 דאין רגילות על ידי גידול נהר דתיתמלי ארעא מיא שלא ,]בין מיטרא לנהרא
 ומההוא דדוולא ,]ב"אין זו פשיעת בעהלכן ו[ תהא ראויה לריפקא בשביל כך

שמעינן מינה ההיא  לא הוה ,דהכא אפילו הוה מפליג בין סיירא ללא סיירא
לא , כלומר מה שהוצרך למימרא דלעיל דריפקא ולא די בזו של דוולא[ ,דריפקא

שהרי היה יכול לומר , משום שכאן לא התפרש החילוק בין סייריה ללא סיירה
א דגבי ''דה] אלא משום שמדוולא לא היינו יודעים דינא דריפקא, חילוק זה כאן

 דלא היה להם לידע דתיתמלי ,פועליםריפקא אפילו סיירא לא הוי פסידא ד
 אבל הוא מכיר קרקעו שהמטר ,י מיטרא שלא יוכלו לרפוק בה''כ ע''מיא כ

כ בדוולא שפשוט שאם "משא[מונעה מריפקא ולא היה לו בבקר להוליכן שם 
 פסידא דפועלים כיון ברפקא הוהל שגם "קמ, ירדו גשמים אינה צריכה להשקאה

  ].שראוה בלילה
פ שבא "אע [לא סיירא הוי פסידא דפועלים' גבי דוולא אפיל דהכא ''ועי

 דהתם אי , ולהכי לא מפליג בה בין סיירא ללא סיירא כבאידך,]המטר בלילה
 לפי שהפועלים אין להם לידע שהמטר ,לא סיירא לא הוי פסידא דפועלים
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 )איאורים( אבל בדוולא רוב השדות מתמלאות בהם ,ימנע קרקעו מריפקא
פועלים ולא פשע במה שהוליכם ן ה יותר מדעלי ולא היה לו ,על ידי המטר

  ].בבוקר [שם
ואולי כוונתם , ולכאורה אדרבא שניהם פושעים, משמע מלשונם ששניהם אנוסים

 כמו ת יכול לטעואאבל הכא בדולא גם הו'פ "ר' ולשון תוס, ולא פשע יותר מהם
 אנוס בזה כמו כ גם הוא"א מיטרא דצריך להשקות ואתוא גם כי אההם דסבור 

  .'סידא דפועלים שבאים להוציא ממנופה " ומ,הם
  

, היה יפה ששה דינרים נותן להם סלע קסברי רבנן יד פועל על העליונה
לחזור הפועל ל שלרבנן כיון שיכול "היה אק לרבי דוסא "בין תביאור המחלוקת 

 כל הפסיקה שביניהם אלא מכאן הלא נחשב בחזרתו כמו שבטלבחצי היום בו 
 כיון ששכרם ליום  ולרבי דוסא, לפי מה שפסקויקבל, וחצי יום שעבד, והלאה

 אינו נותן להם מצד מה שקצץ להם ,שלם ואין להם רשות לחזור בהם כדלקמן
 אלא מדין נהנה ואין הנאתו אלא בשיעור מה שישתייר ,שזה הרי בטל בחזרתם

  . בידו אחרי מה שישלם לפועלים החדשים שישכור
אמאי לא ,  לחזור הוא מדין עבדי הם הפועלן שלרבנן מה שיכולכיו, אבל קשה

 והרי ,סגי לזה במה שיוכל לחזור ותתבטל כל הפסיקה ויקבל שכר רק מדין נהנה
 אלא משמע שגם מדין נהנה צריך ליטול כפי מה שעשה ,גם בזה לא יהיה כעבד

גם ו] ט"ג סק"נתיבות בשל' עי, פ שכעת יצטרך לשכור בששה"אע [,ולא פחות
                                                 

 י"תיבת יאורים ליתא בכת א

כ "שהרי בשעה שעשה היה שוה סלע ורק אח, פ שהוקרה העבודה"אע[לא יותר 
דהשתא אייקר עבידתא אחר שעשו חצי 'שאנץ ריש פירקין ' ש תוס" וכמ,וקרה

, ]ב לשלם לו כפי מה שפסקו" הוקר קודם פשיטא שביד בעהאפילו ו,'מלאכה
לים את שני דינרים הוא משום שהתחייב להשרק ומה שלרבי דוסא נותן לו 

 נ"ש וכמ,ישלם משכרו מה שעלתה ההשלמה ואם יחזור בו שלא כדין ,המלאכה
  .י"לעיל בדעת רש

  
לא שיכולין ש "הרא' כתב תוס, לא צריכא דאייקר עבידתא ואימרו פועלים

 אלא לא היו עושין מלאכתם בפנים יפות ,לחזור בהם אם נתייקרה המלאכה
היינו [' אימראי בעל הבית דלקמןוכן , ופייסינהו בעל הבית ואמר להטיב להם

  .]שמראה להם פנים זועפות
ל ידם עולחזור ודאי יכולים ק "לת והרי 'לא שיכולין לחזור'יש להבין מה כוונתו ו

כיצד דין הפועל שחזר בו ד "ג סק"של' סיע "ש בשו"י מ"ויש לבאר עפ, העליונה
דוקא שחזר ו'א בשם הטור "וכתב הרמ ,שמין לו מה שעשה ונוטל, אחר שהתחיל

והרי כאן שבאים לחזור בהם , 'אין שומעין לו, אבל אם חוזר מכח יוקר, סתם
כ משום שרוצים לעזבו ולילך לעבוד במקום אחר " יותר עווכסבורים שיקבל
כ נמצא "או, ת סברו שפייסם על דעת להוסיף"כ מה" שאל,בתוספת שכר

ינם עובדים ש שאינם רשאים אלא שא"כתב הראלכן  ו,שחוזרים מחמת היוקר
  .בפנים יפות
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ת דאמר לקמן אמר מר או יגמרו מלאכתם "וא' השוכר ה" ד'תוסוהנה לעיל הקשו 
ב ופייסוהו פועלים "סלעים פשיטא לא צריכא דזל עבידתא ואימר בעה' ויטלו ב

ב בזה בשביל שהוזל המלאכה מה מרויח בחזרה הלא "והשתא למה חוזר בעה
ו ופועלים נמי למה פייסו כיון שאין צריך ליתן להם סלע וחצי על מה שעש

 אלא שמראה להם כלל לא בא לחזור בוש ניחא ש"ולפי הרא', מפסידים כלום
  .פנים זועפות

  
, לא צריכא דאייקר עבידתא ואימרו פועלים ואזל בעל הבית ופייסינהו

 דילמא ת שהתכוון להוסיף להם כלל דבר"ויש להבין מה, י הרבה תחנונים"פרש
ויתכן שהטענה שלהם שכיון שיכולים לחזור בהם , שלא יעזבוהו התחנן להםרק 

לא להשאיר את השכירות הראשונה אלא הרי חזרו בהם וכשהסכימו לתחנוניו 
, היוקר של עכשיולפי וממילא יקבלו  ,היתה כוונתם להשכיר עצמם מחדש

כ לא "אמנם א, ב טוען שהכוונה היתה להמשיך את השכירות הראשונה"ובעה
א סגי לומר ול', אדעתא דטרחנא לכו באכילה ושתיה'הוצרך לומר מובן למה 

  .אדעתא דפסיקה קמייתא
ויתכן , ל שייטיב להם וטוען שהתכוון למאכל ומשקה"ש כתב שא"הרא' ותוס
ש שאומר " אבל הרא,י שנוקט שחזרו ממש ניחא שמתחנן שיחזרו"שרש

  .להםש בזה תחנונים אלא הבטחה שייטיב "שעושים שלא בפנים יפות ל
  

 לא צריכא דזל עבידתא מעיקרא ואגרינהו , פשיטא,סלע נותן להם סלע
 מהו דתימא אמרי ליה טפי , ולסוף אייקר עבידתא וקם בטפי זוזא,בטפי זוזא

 קא משמע לן דאמר להו כי אמרי לכו טפי ,זוזא אמרת לן טפי זוזא הב לן
 שקצץ  מסתבר דלא מיירי במקום,זוזא דלא הוה קים לכו השתא קים לכו

 שבזה ודאי שאין להם טענה ,עמהם בארבעה בשעה שכולם נשכרים בשלשה
אלא מיירי שכולם נשכרים בשלשה והוא אמר להם שיתן , שיקבלו כעת חמשה

 והוא ,וכעת טוענים שגם כעת יתן להם דינר יותר מכולם, להם דינר יותר מכולם
אלא ותר מכולם כי עבודתם משובחת ידינר יותר לא  טוען שמה שרצה ליתן להם

אבל לא התכוון  ,שהם לא התרצו בפחות מארבעה והוא היה יכול ליתן ארבעה
  .שגם כשיקבלו כולם ארבעה יתן להם עוד דינר

ואמר , היו הפועלים בזול עד שהכל משתכרים בשלשה זוזים'ז "ה לשון ריא"וכ
לסוף , זה לפועליו שאני אוסיף לכם זוז על שאר הפועלים ויתן להם ארבעה זוזים

הרי זה נותן לפועליו בארבעה ואינו , הוקרה הפעולה עד שהכל נוטלין בארבעה
  .'מוסיף להם עוד
ושכרם בארבעה והוזלה ועמדה על , אם המלאכה שוה חמשהע "אמנם לשון השו

גם עתה תקחו דינר פחות ממה : ולא יוכל לומר להם. (נותן להם ארבעה, ארבעה
אינם , והוקרה המלאכה, תר דינר מהראויוכן אם שכרן ביו). ה"טור ס) (ששוה

משמע , 'יכולים לומר גם עתה תוסיף לנו דינר יותר מהראוי לפי היוקר של עכשיו
שלא אמר להם שיטלו דינר יותר או פחות אלא קצץ עמם בפירוש בארבעה 
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ולכאורה זה פשיטא ולא הוצרך לומר אלא כשאומר , שהוא דינר יותר או פחות
  .לםשיטלו דינר יותר מכו

ואני בכך , לא קים לכו לא הייתם יודעים שתהיו ראויין ליטול סלע'י "ולשון רש
ואמרתי להוסיף , וראיתי בדעתכם שלא תתרצו בפחות מסלע, היה אפשי לשכור

י "ויש להבין מה כוונת רש', זוז על שכר פעולה כדי ליטול סלע להשלים רצונכם
  .'י לא נתברר לי"ולשון רש'ם שיף  "מהר' ועי 'לא הייתם יודעים'

ואולי יש לבאר שאם היו יודעים בשעת הפסיקה שעתיד המחיר להתייקר היו 
לא ידעתם יכולים לטעון שכוונתנו היתה לתוספת על המחיר החדש אבל כיון ש

  .כ כוונתכם היתה כתוספת על המחיר הישן ותו לא וגם אני לזה כיונתי"ע
טפי [מצי אמרי ליה , על העליונהמהו דתימא הואיל ולרבנן יד פועל 'י "ש רש"ומ

יש להבין מה ענין זה למה שידם על העליונה , ]זוזא אמרת לן טפי זוזא הב לן
מוכן לשלם הוא שזה אינו אלא טעם שיכולים לחזור בהם והרי באמת חזרו בהם ו

אמנם יתכן שאם ,  וכל טענתם שכוונתו היתה להוסיף על השכירות,לפי הפסיקה
 הרי לא היו מרויחים ממה שהוקרה המלאכה שהרי היו היתה ידם על התחתונה

צריכים להוסיף לו עבור השכירות של האחרים אבל כיון שידם על העליונה הרי 
   .דורשים לקבל על החצי יום שעבדו תוספת זוז

  
מעיקרא ואגרינהו בטפי  לא צריכא דזל עבידתא ,סלע נותן להם סלע פשיטא

 מהו דתימא אמרי ליה טפי זוזא ,י זוזא ולסוף אייקר עבידתא וקם בטפ,זוזא

 זה דין כללי גם לכאורה ,'  וכו קא משמע לן,אמרת לן טפי זוזא הב לן
 ויש להבין למה נקט את , שאין יכולים לטעון כךכשהשלימו את כל העבודה

ל שזה "ואדרבא הול,  באמצע היוםהחידוש הזה דוקא במקום שחזרו בהם
שלא יטלו יותר או פחות ן ויטלו שני סלעים מלאכתהחידוש במה שאמר או יגמרו 

   .ל טפי זוזא והוקרה העבודה"פ שא"אע
  
ת טעמיה משום דתפיס "הואיל ואמר רבי דוסא יד פועל עהה מהו "י ד"רש
ל התחתונה שהרי ב חוזר בו תהא יד פועל ע"ז גם כשבעה"לפי ,ב הוא"בעה
ל שזה רק "הרש מוכתב, הרי במשנה מבואר לא כךיש להבין שו, ב מוחזק"בעה
  .ם שיף"א ומהר"מהרש'  ועי,א"לסד

  
 כדקאמר רבי , כלומר אינה על התחתונה,יד פועל על העליונה,  ידה"ד' תוס

 הוקשה להם לכאורה ,דוסא שפוחת להם מה שצריך לשכור פועלין ביוקר
 ,שאם ידם על העליונה למה לא יתן להם ששה דינרים כמו ששוה העבודה כעת

ועיין . כונה שאין ידם על התחתונה להפסיד ממה שפסקוז כתבו שעיקר ה"וע
 שכוונתם שאם ש שאפשר לפרש עוד" עי,ף שכן מפרשים העולם"ם שי"מהר

כל הפסיקה פחות מה שצריך את ב חוזר בו לא יתן להם "הוזלה העבודה ובעה
  .'ב' ש בסי"כ הרא"רק מה שעשו וכאלא ] וכדעת הטור[לתת לאחרים 
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  ב" עז"דף ע
ונותן לו , הואיל ואנוס הוא אין לקנסו ולעשות ידו על התחתונה'נותן ה "י ד"רש

ולכאורה , משמע שלרבי דוסא מה שידו על התחתונה הוא קנס', חצי דמי שכרו
, זה לזהן לעיל שכיון שהתחילו במלאכה השתעבדו "זה דלא כמשמעות הרמב

 הדין והרי גם רב לא אמר שיכול לחזור בו אלא משום עבדי הם משמע שמעיקר
  .אינו יכול לחזור בו

והייתי סבור לומר דמה שאמרו 'ד "שכתב בתו' ד' א שכירות פועלים סי"מחנ' ועי
א דהתחלת מלאכה בפועלים עביד קנין היינו דוקא בפועל דכי "ן והרשב"הרמב

ה קעביד וידו כידו ומאי דמצי למהדר "ה קא טרח שליחותיה דבע"טרח להנאת בע
י קבלן דכי טרח בדידיה קא טרח ולדעתיה קא עביד אבל גב, הוי מגזרת הכתוב

 , אלא שקנסו אותו שיהא ידו על התחתונה,אין התחלת מלאכה עביד קנין
  .'י"כדפירש רש

  
ל תן לי קרקע "א שבאופןן שאין הכונה " כתב הרמב,מהיכן מגבהו מן העידית

 אלא ,חצי שדהמחבירו קונה ה כדין  שאז משמנין ביניהם ונוטל כחוש,כנגד מעותי
 וכתב ,י"כ בנמו" וכ,על מקום שרוצה את מעותיו ומגבהו מהקרקע את חובו

ומה שגובה מהעידית  ,מהיכן מגבהו את חובו, י"ש רש"מ ממ"ן שכ"הרמב
כ '' אבל מעיקרא פריך שאין לקנסו כ,משום דקנסו את החוזר בו' ' כתבו תוסשבה

ליה כאילו היא דרבנן שויוה ניה ' כתבא"הריטבו .'ולהגבותו עידית דעלמא

ויש להבין תינח שהיא אפותיקי אבל עדיין למה יגבה מהעידית , 'אפותיקי אצלו
  .נוטל הלוה מהעידית שבהיותר מהחוב שבה וכי העושה שדה גדולה אפותיקי 

הרי שם לכתחילה קנה חצי יש להבין ן ממוכר חצי שדה "מה שהוכיח הרמבו
ה שלימה אלא שהלה חזר בו  אבל כאן הרי רצה לקנות שד,ת יטול עידית"ומה

ל "ואולי כיון שגילה דעתו שניח ,וממילא ידו על התחתונה שיטול הלה מהעידית
  .גם במקצת שדה שוב חזר דינו כקונה לכתחילה חצי שדה

אלמא בגוביינא 'ח "לא יהא אלא בעא שכן משמע מקושית הגמרא "כתב הריטבו
הא ארעא דיהיב 'ה השניה  השאלז מה "מנם יש להבין לפי א,'דבי דינא קיימינן

למה ' ל שהקו"וא[י " בכתהאינקושיא זו ואמנם בדקדוקי סופרים מובא ש, 'זוזי
והיא , הרי מלכתחילה לא רצה יותר מהקרקע הזו, יקבל מעידית שבשדה אחרת

הא אהא ארעא 'ז אולי יש לגרוס "ולפי, שהרי עליה נתן דמיםעדיפא לו מכסף 
  ].'יהיב זוזי
שיעור תן לי קרקע אומר ם משמע שגם ב"רה כתב שמהרמבח ממכי"מ בפ"והכס

הא ארעא 'ז מובנת השאלה השניה " ולפי,מ" וכן כתב בעה,גובה מהעידיתמעותי 
כ " וכ, שהרי מקבל בתור קיום המקח ולמה יקבל מעידית אחרת'דיהיב זוזי
 ,ח" מובנת השאלה הראשונה לא יהא אלא בעלא אבל ,ב"א במהדו"המהרש

ששני הקושיות הם כעין  ויתכן ,תן לי מעותייום המקח ולא מצד והרי בא מצד ק
  .נכסיושאר  שבין אם רוצה מעות ובין אם רוצה קרקע לא יטול מעידית שב,נ"ממ
פ שבקונה חצי שדה "ואע ,כשרוצה קרקעיתכן דוקא הגמרא שמעידית שבה ' ותי
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הו ש שקנסו"ש הרא" כאן נוטל מהעידית וכמ, ונוטל מהכחושמשמנים ביניהם
מגבהו קרקע בחובו  מעות ולמוכראין מעותיו ואת גם כשרוצה יתכן שאו  ,חכמים

ל שיקנסוהו שיגבה "ניחש' ש תוס"כמו,  מהעידית שבה חובושיגבהקנסוהו 
  .ל שיקנסוהו לגבות מעידית שבנכסיו"מעידית שבה ולא ניח

  
ח אוקמוה '' דכי נמי הוי כבע,אבל מזיבורית לא קשה ליה לא ה" ד'תוס
על מה אבל [ ',וכו דהכא לא שייך נעילת דלת ,ורייתא דהוי בזיבוריתאדא

 התינח שידו על העליונה לדרוש את ,יגבה ממנהלמה שגובה מעידית קשיא ליה 
   ].תשלום החוב או קרקע כנגד המעות אבל למה כשדורש תשלום יקבל מהעידית

 ,]לומר דוקא זיבורית שבה [ לא היה צריך'שבה'וכי משני מזיבורית 
 אלא מוקי לה הכי דליהוי ,דמזיבורית לא הוה קשה ליה מידי כדפרישית

עדיין יש להבין למה יקבל מזיבורית שבה [, זיבורית שבה כמו עידית שבה
  ].דוקא ולא מזיבורית אחרת שיש לו

בארעא כי אית ליה זוזי ' ח לא מסלקי''אי נמי כי היכי דלא תקשי הלא לב
 לו מזיבורית יש להקשות שהרי כשיש לו כלומר שגם על מה שנותן[, ללוה

 דלא דהאש ''וכי משני מזיבורית שבה א ,]מעות אינו רשאי לפרוע לו בקרקע
 יש להבין היאך התקיים ,משלם זוזי לפי שנתקיים המקח כנגד המעות שנתן

ויתכן שאמנם ,  והרי מקושיתם משמע שהנידון כשאומר לו תן לי מעותי,המקח
ש מהיכן מגבהו מיירי באומר תן לי " שהבינה שממשוםהיתה קושית הגמרא 

או בנותן לו  , אבל התירוץ הוא שמיירי באומר לו תן לי קרקע כנגד מעותי,מעותי
ובזה כשהמוכר חוזר בו ידו על התחתונה וצריך ליתן לו  ,קרקע כנגד מעותיו

  או נותן לו, וכשהלוקח חוזר מגבהו זבורית מקרקע זו אם רצונו בכך,קרקע עידית
ם "וזה כשיטת הרמב, ]או מגבהו מזיבורית אחרת אם יש לו[מעות אם רצונו בכך 

  .ודלא כראשונים שכשרצונו בקרקע מגבהו מהכחוש שבה
עוד יתכן שאמנם מה שכשהמוכר חוזר בו מגבהו מהעידית זה גם כשרצונו 

פרעון חוב  אבל כשהלוקח חוזר בו מה שהמוכר נותן לו זיבורית אינו מדין ,במעות
זיבורית מאלא שיכול לומר שרצונו בקיום המקח ונותן לו  ,ז צריך ליתן מעותשא
  .כדין קונה חצי שדה או מדין קנס ,שבה

  
יש להבין כיון , רבן שמעון בן גמליאל אומר מלמדין אותן שלא יחזרו
וכי המוכר שדהו  ,שמעיקר הדין יכולים לחזור בהם למה צריך ללמדם שלא יחזרו

  . ללמדו שלא יעשה כן כדי שלא יוכל לחזור בויש' מעכשיו ולאחר ל
ויש לבאר שכאן החוזר בו עושה שלא כהוגן שהרי קנסוהו שתהא ידו על 

 ולכן ראוי ללמדם שלא יעשו את ,כ רשאי הוא לחזור" אלא שאעפ,התחתונה
 ועדיין יש להבין למה לא מצינו שמלמדים ,הקנין באופן שיוכלו לבא לידי מכשול

  .ם שלא יקנו בכסף כדי שלא יבואו לידי מי שפרעקונים מטלטליאת ה
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'  וכו כיצד כותב לו,רבן שמעון בן גמליאל אומר מלמדין אותן שלא יחזרו
והרי קרקע נקנית יש להבין כיון שצריך לכתוב ומביא שטר ועדים למה לו כל זה 

ואולי מיירי במקום שלא , כ ותו לא מידי"בשטר ויכתוב לו שדי מכורה לך בכו
  . בשטר לבד בלא מעותקונים

  
 כיצד כותב לו אני ,רבן שמעון בן גמליאל אומר מלמדין אותן שלא יחזרו

פלוני בן פלוני מכרתי שדה פלונית לפלוני באלף זוז ונתן לי מהם מאתים זוז 
 קנה ומחזיר לו את השאר אפילו לאחר ,והריני נושה בו שמונה מאות זוז

וקרקע , לוה הוה כאילו נטלם והלווםדכיון שעשאם עליו מ'י "פירש, כמה שנים
 ,ז לצורך הקנין"י דהוה כאילו נטלם והלוום אי"ש רש"מלכאורה , 'נקנית בכסף

 וכמבואר בהמשך ,אלא כדי שגם אם יהיה עייל ונפיק אזוזי לא יתבטל המקח
  .הגמרא

נתנו לו בתורת תחלת 'י ש"ש רש" וכמ,ומבואר שקונה במה שנתן חלק מהדמים
 והרי לכאורה ,איך מועיל מקצת פרעון לקנות את כל השדהבין ויש לה', פרעון

  .השדה והרי לא נתן אלא את דמי מקצתהגדר הקנין הוא במה שנתן את דמי 
כ למה צריך " אבוואם עצם מה שמתחייב לשלם את כל השאר הוי כפרעון וקונה 

' ואמנם עי, שיתן לו מקצת הדמים ולא סגי במה שיתחייב לו את כל הדמים
ובדין הוא , 'א שנוקט שהתחייבות קונה בלא נתינת כסף כלל"ושי הריטבבחד

, דאפילו לא נתן לו כלום אלא שזקף כל האלף זוז במלוה היה קונה מדין כסף

ג דמלוה אינה קונה בקרקעות כדאיתא בירושלמי דקידושין התם הוא במלוה "דאע
 כאילו אבל זה שזוקף עליו הכסף במלוה ואומר הריני, שעמו מקודם לכן

והא דקתני ונתן לי מהם מאתים זוז סירכא ,  כפרעון גמור חשוב,התקבלתי זה
נ שהתחייבות קונה אבל במה זכה הלה "ויש להבין אה', דרישא דברייתא נקט

ג שמתחייב לו מעות "אמנם מסתבר שכוונתו באופן שנקט רשב, בהתחייבות זו
  .אלו בשטר

קונה גם בלא נתינת  במלוה חובהג שזקף את "א משמע שרק בכה"ומלשון הריטב
 , אינו מועילאת דמי השדה בלא לזוקפם אבל אם רק התחייב לו ,דמים כלל

וכאילו כשאר חוב יתכן שכשזוקף במלוה הרי חל עליו חיוב לשלם והביאור בזה 
והרי קונה במה שנתן לו התחייבות כתשלום על זכה הלה במעות וחזר והלום לו 

 אמנם חייב את הכסף בתשלום על השדה אבל רק אבל בלא זקיפה במלוה, השדה
נמצא שאין  ,אם יקנה את השדה ואם אינו קונה אין חיוב ואם אין חיוב אין קנין

 ולכן אינו מועיל אלא אם יתן חלק מדמי השדה שאז ,כאן פרעון של דמי השדה
  .מועיל מדין תחילת פרעון

א יאמר לו שמוכר ועדיין יש להבין למה לא יקנה שדה בלא כסף ובלא שטר אל
ויתכן , לו את השדה באלף זוז וזוקפם עליו במלוה והרי יש כאן פרעון שלם

א התחייבות קונה בקרקע אבל אין התחייבות זו נעשית בלא קנין "שאמנם לריטב
חל החיוב ומועיל לקנין גם בלא מעות כלל ורק כאן שכתב לו בשטר שמתחייב לו 

  .]נ"משובלבד שיזקוף את דמי השדה במלוה וכ[
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ולפי מה שמשמע שקנין כסף הוא במה שפורע את דמי הקרקע או במה שמתחיל 
 ,יש להבין אמאי לא מהני לקנות במלוה ,לפרוע ולכן מהני לקנות גם בהתחייבות

ולפי מה [ ,ס פרע לו את דמי הקרקע"ומה לי במה שלא קבל הלה כסף חדש סו
א משום שדעתו על בכתובות שמה שמלוה אינה קונה במכר הו' שמשמע מתוס

ומאידך , ]ניחא שזה אינו שייך בהתחייבות חדשה, מעות המלוה והם אינם שלו
רע כלל והאריכו בזה מ להחזיר והרי לא פ"גיסא קשה איך מהני לקנות במתנה ע

  .האחרונים
שיגיע למוכר ' דכסף קנין קרקע דבעי'ד "ז שכתב בתו"קט' ח סי"ת ראנ"שו' ועי

ג שאמר " וההיא דפרק האומנים דרשב, דשעבוד לא חשיב קבלה כלל,הנאת כסף
 יש לדחוק דלא אהני ההיא מלתא ,'מלמדין אותן שלא לחזור כיצד כותב לו וכו

 אבל אם לא היה מקבל כלל לא הוה ,זוז'  דהתם שקבל ראלא דוקא בכי האי גוונא
 וכמדומה שיש גם ,א"דלא כריטבלכאורה וזה ', מצי למיקני בזקיפת מלוה עליו
  .א"בראשונים שאינם סוברים כריטב

 
 אומר מלמדין אותן שלא יחזרו כיצד כותב לו אני פלוני בן פלוני ג"שבר
 והתניא הנותן ערבון ,ני טעמא דכתב ליה הכי הא לא כתב הכי לא ק,'כו

לחבירו ואמר לו אם אני חוזר בי ערבוני מחול לך והלה אומר אם אני חוזר 
 אמר , רבי יהודה אומר דיו שיקנה כנגד ערבונו',וכובי אכפול לך ערבונך 

 במה דברים אמורים בזמן שאמר לו ערבוני יקון אבל מכר לו שדה ג"שבר

ה ומחזיר לו את השאר אפילו באלף זוז ונתן לו מהם חמש מאות זוז קנ
 לא קשיא הא דקא עייל ונפיק אזוזי הא דלא קא עייל ,לאחר כמה שנים

  .ונפיק אזוזי
גם כשלא עייל ונפיק [ בזמן שאמר לו ערבוני יקון אינו מועילי שמה ש"ופירש
והאי לא אוזיל גביה למכור לו כל 'הוא מכיון שרצונו שערבונו יקנה הכל  ,]אזוזי

גם [, 'בל נתנו לו בתורת תחלת פרעון הוו להו השאר מלוה עליוא, הקרקע בכך
בלא זקיפה במלוה קנה ומה גם ומשני שלעולם , ]בלא שיזקפנו עליו במלוה

דגלי דעתיה דמשום זוזי אזוזי ג זקיפה במלוה הוא בעייל ונפיק "שהצריך רשב
 ].כ זקפן במלוה"אא[ אדעתא דהכי לא מכר ,מכר וכיון שאינו משלם

מ אם לא "ה הבנת המקשן היתה שכדי לקנות צריך לשלם הכל ולכן לולכאור
ע מה התחדש "ויל, ומשני שבלא עייל ונפיק מהני גם בלא זקיפה, זקפן במלוה

האם שדי בתשלום מקצת המעות כדי לקנות את כל השדה אלא שאם , בתירוץ
בל עייל ונפיק לא קנה כיון שמוכח ממעשיו שאינו גומר בדעתו למכור אם לא יק

 . אלא אם יכתוב שהכסף נעשה כמלוה ואינו מעכב בקנין,הכסףכל את 
או שלעולם צריך לשלם את כל הדמים אלא שסתמא דמילתא נזקף עליו שאר 

 אבל כשעייל ונפיק אזוזי אינו מועיל עד שיכתוב , פירשאהתשלום במלוה גם כשל
 . ונחשב כמו שנזקף במלוה,בפירוש שאין התשלום מעכב
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כמו הצד הראשון שהרי הדין הוא ששביעית אינה משמטת דמי מקח ויש להוכיח 
שעדיין לא שילם אלא אם זקף עליו במלוה מבואר שאינו נזקף מאליו אלא אם 

 .זקף בפירוש
וכן מצינו גבי גוי שלוה ברבית והתגייר שאם זקף עליו את הריבית גובה אחר 

מע שצריך לזקוף מש, י שנחשב כמו ששילם לו וחזר והלום לו"שהתגייר ופירש
ל שעצם ההתחייבות " וצ,שילם לונחשב שוגם שם יש להבין איך [, בפירוש

 .]החדשה נחשבת כתשלום
 

 בענין קנין כסף
רבי יהודה אומר דיו שיקנה כנגד ערבונו אמר רבן שמעון בן גמליאל במה 

במה שלא מועיל כשאומר ערבוני  ,דברים אמורים בזמן שאמר לו ערבוני יקון
שלא נתנה לו בתורת תחילת פירעון 'ח שהוא משום "י לעיל דף מ"רש פי,יקון

', והא לאו מלתא היא, אלא בתורת שערבון זה יקנה את הכל, והשאר עליו מלוה
 שערבון זה יקנה את ,ויש להבין אמאי לאו מילתא ולמה לא יועיל מדין כסף קנין

 .זקה ועדיין ישאר חייב את הדמים כמו כשקונה בשטר או בח,כל השדה
שיקנה לו ערבונו שאמר ' מייריי שערבוני יקון "ש רש"שם הקשו על מ' ותוס

 תימה דהא עדיף מנתן לו בתורת פריעה דקנה ,]ולכן לא קנה [כנגד כל המקח
 .'הכל כיון שפירש בהדיא שיקנה הכל

, י שאם נתן לו ערבון ופירש שיקנה כנגד הכל קנה הכל"צ ס"ק' ע סי"בשוכ "וכ
דלא גרע מנותן לו ח "בדף מ' ש תוס"דהיינו כמח כתב "ק י"סא "ובביאור הגר

  . בתורת תחילת פרעון
נה בשוה ע שם שקרקע נק"ש בשו"א שכתב על מ"צ סק"ק' ע בסי"סמ' ועי

 דהיינו דוקא אם נתן את הפרוטה בתורת תחילת פרעון ואת השאר זקף ,פרוטה
אבל אין לומר דלא איירי כאן ',  לא זקף אם לא עייל ונפיק אזוזיאפילו או ,במלוה

אלא שנותן לו פרוטה שבפרוטה זו נשתעבדו , בכסף שנותן בשביל שיווי המקח
דומיא דקנין שטר וחזקה , כול לחזור בוושאין אחד י, זה לקנות וזה למכור, זה לזה

דהא קנין כסף נלמד משדה עפרון וכסף הנזכר בשדה עפרון , דזה אינו, וקנין סודר
  .'היה דמי שיווי השדה

ושאין , זה לקנות וזה למכור, זה לזהנשתעבדו 'ע שבקנין שטר וחזקה "ש הסמ"מ
לכאורה לא יש להבין שהרי ',  דומיא דקנין שטר וחזקהאחד יכול לחזור בו

חייב לשלם את תשעבוד יש כאן אלא קנין יש כאן שקנה הלוקח את השדה וה
שזה גדר שנוקט ע "מהסמ ומשמע , וכן לכאורה הוא גם בשאר הקניינים,דמיה

 .ז ממילא נעשה הקנין"זלוהשתעבדו י שנתחייבו "הקנין שע
לא , הא דכל שלא נתן בתורת שיווי מקח אינו קונ"ע סק"ש סמ"מ'ז שם כתב "והט

 הא גם  ועוד,באמר ערבוני יקן קנה הכל' א סעיף י"דהא כתב רמ, הבנתי דבריו
וזה פשוט דבאשה , גבי קנין דאשה בכסף נלמד מעפרון כמו דאיתא ריש קדושין
 .'קונה אותה דרך נתינה לחוד ולא בתורת שיווי מה שהיא שוה
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 וגם ,איהי אין ר"רשפי אבל ל' ש תוס"ז היא רק לפי מ"ולכאורה ראיית הט
אינו מוכרח שיש לפרש שלעולם מועיל מדין תחילת פרעון ולא גרע ' לשיטת תוס

 גם יש ,א"הגרש "מ ממ"בגלל שאמר בפירוש שרוצה לקנות בזה את הכל וכ
 כמבואר בפירוש ז שיש קנין כסף של תחילת פרעון"להבין כיון שמודה הט

 ומהיכן נלמד  המקחת שיש עוד דין של קנין כסף שאינו דמי"מה, 'י ותוס"ברש
 .את שני הקנינים האלו
 יש לדון ,באומר ערבוני יקון הכל אם מהני או לא' י ותוס"ובעיקר מחלוקת רש

מ ערבוני יקון "שמה שלכאן י " שהרי מבואר ברש,שאינה בעיקר יסוד קנין כסף
, 'לא אוזיל גביה למכור לו כל הקרקע בכך' כלומר יקנה הכל הוא משום שהמוכר

ן כוונתו לקנות את הקרקע בערבון בתורת כסף קנין ולשלם את משמע שאי
מ כיון שודאי המוכר אינו " ול, אלא שערבון זה יהיה כל דמי הקרקע,השאר

י כמדומה שדן בזה לפרש כך את "צ סק"ק' ר בדרישה סי"שו [,מתרצה בכך
  .]י"דברי רש

ים כך משום שאין מפרשהוא לכאורה י "על רששחולקים ח "בדף מלעיל ' ותוס
, ז כתבו שלא גרע מתחילת פרעון"שיועיל בתורת קנין וע אלא שכוונתו ,את דבריו

ע האם כוונתם שאמנם מתכוון שכסף זה יהיה כסף קנין ומועיל משום שלא "ויל
 ,שלעולם כוונתו לתחילת פרעוןאו , כסף שניתן לתחילת פרעוןכסף קנין מגרע 
כל כיון שפירש בהדיא שיקנה דהא עדיף מנתן לו בתורת פריעה דקנה ה'ש "ומ
מ לשון "וכ,  שרצונו לקנות את הכלשאמר בפירוש כיון  שעדיף הכוונה,'הכל

דיותר ראוי לקנות כשמפרש בהדיא שנותן לו לקנות הכל מבשדה 'ש "הרא' תוס
 כי זה וזה דעתו לפרוע המותר וכי ,של אלף זוז כשפורע לו חמש מאות זוז סתם

 .'ות הכל גרע טפישנותן לו לקנ' בשביל זה שפי
יש להבין כיון שלא זקף במלוה איך מדין תחילת פרעון שמועיל ' ש תוס"במו

בלא גם ואם התחייבות התשלום כמוה ככסף , מועיל תחילת פרעון לקנות הכל
 .כללגם בלא מתן מעות  למה לא יועיל כ" א,זקיפה

נו  אבל אי,ויש לבאר שאמנם קנין כסף גדרו הוא מה שמשלם את דמי השדה
 וכמו כשרפק בה פורתא קנה הכל כך ,צריך לשלם הכל ודי במה שמשלם מקצת

האם כשאומר ערבוני ' י ותוס" ומחלוקת רש,כששילם מקצת די בזה לקנות הכל
  .ו שיהיה תחילת פרעון על הכלפרעון על הכל אהערבון יקון כוונתו שיהיה 

מי הקרקע קנה ועדיין אינו מספיק שאם גדר קנין כסף הוא שבמה שמשלם את ד
 ואינו דומה לחזקה שרפק בה ,מועיל תשלום של מקצת לקניית כולה איך ,אותה

 ששם זה מעשה קנין גרידא ויכול להחשב כמו ,פורתא נחשב שהחזיק בכולה
 אמנם יתכן שאין , אבל איך יחשב פריעת מקצת כפריעת כולה,שהחזיק בכולה

שלום מתיחס לכל שמשלם על מקצת מהקרקע אלא התהכונה בפריעת מקצת 
  . ולכן יכול לקנות את כולה,הקרקע שפרע מקצת דמיה

 ולא שהשדה נקנתה לו ,יש לבאר שלעולם גדר קנין כסף הוא מעשה קניןעוד 
ת שמשיכת הפרה קונה "כמו חליפין שוה בשוה לדעת ר [,במה ששילם את דמיה

אינו אבל , ]את החמור ואם החליף חמור בפרה וטלה צריך למשוך גם את הטלה
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שנותן לו פרוטה שבפרוטה זו נשתעבדו זה 'ע "מעשה קנין בעלמא וכלשון הסמ
דומיא דקנין שטר וחזקה , ושאין אחד יכול לחזור בו, זה לקנות וזה למכור, לזה

אלא גדר הקנין הוא שבמה שפרע את , ]שאז היה מועיל גם במתנה[, 'וקנין סודר
 . יך לשלם את דמיהדמי השדה או שהתחיל לפרוע נקנתה לו השדה וצר

ע שגדר קנין כסף הוא כסף "ב האריך להוכיח כדברי הסמ"ט סק"כ' מ סי"ואבנ
מ שלא זכר שבאמת הוא "אבן האזל שתמה על האבנ' ועי, שווי ולא כסף קנין

י שערבוני יקון אינו מועיל כיון " שדעת רש,ח"מ דף מ"בב' י ותוס"מחלוקת רש
  .שמועיל' סשרצונו שיועיל מדין כסף קנין ודעת תו

 ולכאורה אינו מוכרח ,מועיל מדין כסף קנין' ז שלדעת תוס"וכנראה מאבהא
 שלעולם מועיל מדין תחילת פרעון והעדיפות היא במה שאמר בפירוש נ"וכמש

 ,י אין הכרח שאינו מועיל מדין כסף קנין"וגם מרש, קנות בזה את הכללשרצונו 
זה כיון שרצונו לקנות בערבון הוא מאינו מועיל מה שי כאן ש"שהרי מבואר ברש

 . ולזה ודאי שהלה לא יסכים,את כל השדה בלא לשלם את שאר הדמים
ומה ,  בתחילת פרעוןה נתינת פרוטהע בפדיון הקדש אם גם שם מועיל"ויל

טלית זו תחת טלית של פרה זו תחת פרה של הקדש 'ה "שמבואר לעיל דף נ
ו בחמש סלעים תחת פרה של  פרה ז,הקדש הקדשו פדוי ויד הקדש על העליונה

י " ונחלקו רש,'הקדש טלית זו בחמש סלעים תחת טלית של הקדש הקדשו פדוי
י פירש שמחולל כדין הקדש שוה מנה שחללו "רש, בביאור הדין הראשון' ותוס
סלעים ' פירשו שאם היתה כוונתו לחללו בה'  ותוס,פ אלא שצריך להשלים"על ש

אלא כוונתו , ]לשיטתם[ להשלים ינו חייב א כמו שבסיפא,לא היה צריך להשלים
מ הקדשו "פ שצריך להשלים מ"מבואר שאע, לפדותו בשוויו ולכן צריך להשלים

 . ולכאורה היינו בתחילת פרעון,פדוי
'  ועי,ז מקודשת וישלים"וגבי קדושין מצינו התקדשי לי במנה ונתן לה דינר הר

  . המקח ומדין פסיקהד שאין זה מדיני תנאי אלא כעין דמי"ט י"מ כ"אבנ
***  

  
אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בזמן שאמר לו ערבוני 

 ומחזיר , אבל מכר לו שדה באלף זוז ונתן לו מהם חמש מאות זוז קנה,יקון
  יש להבין אטו בשופטני עסקינן שימכור,לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים

כך מלמדים אותם שיהיה לטובת לו שדהו והלה ישלם לכשירצה והרי משמע ש
גוזמא בעלמא נקט לומר שהדמים 'ח "לעיל דף מא "וכתב הריטב, שניהם

זמן '  אבל שורת הדין שאפי,הנשארים חוב הם אצלו ואינם מעכבים בקניית השדה
ק דמכות אבל " וכדאיתא בפ, שלא אמרו אלא בסתם מלוה,שלשים יום אין לו

  .'זמןבמכר חייב לפורעו לאלתר אם לא קצץ 
  

 דאמר ,לא קשיא הא דקא עייל ונפיק אזוזי הא דלא קא עייל ונפיק אזוזי
 לא קא עייל ,רבא האי מאן דזבין מידי לחבריה וקא עייל ונפיק אזוזי לא קני

, נפיק וכי עד סוף ימיו לא יתבענויש להבין מהו שיעור העייל ו, ונפיק אזוזי קני
ש "הרא' תוס' ועי, ל ונפיק אזוזיכ אם ירצה לבטל את המקח יהיה עיי"ועוד שא
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ח הא דלא קני בדגלי דעתיה דלא מזבין האי מידי אלא משום דצריך "ר' פי'שכתב 
לדמי השתא בדוחקא אבל אי מזבין לאשתלומי למחר וליומא חרא בלא נחיצותא 

 וזוזי מקבל להו בתר הכי דנעשו עליו כמלוה ואפילו עייל ,מעידנא דאחזיק קני
ד כתב אפילו קבע לו זמן לפרעון וכשהגיע הזמן דוחקו "אבוהר, ונפיק אזוזי

ג מלמדין "ודייק לה מדאמר ר, לפרוע מעותיו ודוחהו גם זה נקרא עייל ונפיק אזוזי
עליו שיזקוף עליו השאר אלמא אף על פי שמרחיב לו הזמן אם לא זקף מיקרי 

ם אדם חייב ואני אומר הכל תלוי לפי ראות הדיינים כי לפעמי, עייל ונפיק אזוזי
מעות ומוכר קודם הגעת זמן פרעון שלא יראוהו דחוק למעות ויצטרך למכור בזול 

 וכשיגיע הזמן ,ואינו רוצה לקבל דמי המכירה עד שיצטרך לפרוע חובו פן יוציאם
הילכך בכל עת , הוא דחוק הרבה למעות ואם דוחהו הלוקח אדעתא דהכי לא מכר

  .זר אחריו והלוקח דוחהו המכר בטלשיראוהו הדיינים שמחמת דוחקו הוא מח
אחר המכר נכנס ויוצא שוהנה מכל הראשונים מבואר שעייל ונפיק אזוזי הכוונה 

 ויש להבין עד ,וזה ראיה שמכר מחמת דוחקואת השאר  שישלם לו לתובעואצלו 
וגם יש להבין דילמא הוא מערים כדי ,  וכי לעולם לא יוכל לתובעונאמר כךמתי 

  .וכעת נדחקוגמר בדעתו דילמא כשמכר לא היה דחוק וגם , לבטל המקח
, שמי שעייל ונפיק אזוזי זל ארעיה' ק דף ז"והנה לשון נפיק ועייל אזוזי מצינו בב

ל " והיה א, ניזולים נכסיורואים עליו שהוא דחוקכיון שהכוונה שלכאורה שם ו
ראיה  וזה ,כ הכוונה שנפיק ועייל קודם המכירה לחפש הלואות וכדומה"שכאן ג

ז ניחא שאינו דבר שמתחדש אחר המכירה "ולפי, שמוכר מחמת דוחקו למעות

ההוא גברא דזבין ליה חמרא 'גבי הגמרא  נידוןאמנם מ ,אלא היה ידוע קודם
 ,עייל ונפיק אחר שמכר שמשמע 'לחבריה ופש ליה חד זוזא וקא עייל ונפיק אזוזא

ן שדרכו להיות עייל ק הכוונה שכיו"ואולי גם בב [,מ גם בהמשך הסוגיא"וכ
  .]ונפיק אזוזי על מה שכבר מכר שוב אין אנשים רוצים לקנות ממנו ומוזלים נכסיו

  
  א" עח"דף ע
 וזבין במאתים וקא עייל ונפיק אזוזי ,פשיטא בעי לזבוני במאה ולא אשכח

 אלא אי בעי לזבוני במאה ולא אשכח ואי טרח הוה משכח ולא טרח ,לא קני
 כמוכר שדהו מפני רעתה דמי או ,יל ונפיק אזוזי מאי וקא עי,וזבין במאתים

לקח שוה מאה במאתים והמוכר יוצא 'ה כתב "ח ממכירה ה"ם בפ"הרמב, לא
הרי זה ספק אם הוא כמוכר שדהו מפני רעתה ואינו , ונכנס לתבוע שאר הדמים

או אינו כמוכר שדהו מפני רעתה וזה שתובע מפני , תובע אלא מפני שמכר ביותר
לפיכך הרוצה לחזור משניהם אינו , לא גמר להקנותו עד שיקח כל הדמיםשעדיין 

ואם תפס המוכר ממקח שמכר כנגד המעות שנשארו לו אין מוציאין , יכול לחזור
  .' איבעיא להו זבן שוה מאה במאתן וכוסתורהיתה גישא "הגר' הגה' ועי', מידו

  
 שוכר ,ו כלוםולא קיבל, אם עשו אצלו קצת המלאכה'י "רשפ ,עד כדי שכרן

מבואר שאינו יכול לשכור  ,'כל מה שהוא חייב להן יוסיף לאחרים ויגמרו, עליהן
 כגון שכבר התחילו את המלאכה ועדיין לא ,עליהם אלא ממה שבידו משלהם

ז אם עשו רבע המלאכה ששוה שני דינרים יוכל לשכור עליהם "ולפי ,שילם להם
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רבע רק אם נשתייר גם ו ,םבמקום בששה דינריסלעים לשאר המלאכה בשני 
שני דינרים [במקום בשני דינרים שני סלעים ביוכל לשכור לאותו רבע מהמלאכה 

  ].משלו וששה ממה שיש בידו משלהם
כדרך האומנים , אם יש בידו משלהן הרבה'וכן פירש גבי באה חבילה לידו 

שהטעם ומשמע ', המקבלים עליהן מלאכה מביאים כלי אומנות לבית בעל הבית
חבילה לאו דוקא אלא ז מסתבר ש"ולפי ,בממון שלהםכיון שהוא מוחזק בשניהם 

  .ד"ק ל"ג ס"של' ך בסי"כ הש"וכ, כל שיש בידו משלהם
יכול להשתלם רק ממה שבידו חייבים למה דוקא הם ודאי אם נ "ממויש להבין 

על ואולי יש ספק האם התכוונו להשתעבד , ואם אינם חייבים מה מועיל שבידו
  .ה" ומספק אמרינן דהמע,פ שיטלו יותר"פועלים האחרים אעשכר ה

עוד יש לבאר שיש לו עליהם תביעה מצד שגרמו לו הפסד אלא שגרמא בנזיקין 
  .מ אם יש בידו ממון שלהם מהני מדין תפיסה שמועילה במזיק בגרמא" ומ,פטור
והשתא ' ]ה מנה"ד' דף ח[בקדושין ' ש תוס"ר במשמרות כהונה שכתב על מ"שו
ל דלא דמי " וי,י באת חבילה בידו מאי הוי הא מנה אין כאן משכון אין כאןכ

 ועוד שאין החבילה בתורת משכון אלא קנוייה לו לשכור ,דהתם גרמו לו הפסד
ש ולכן מהני "דהוי גרמא בנזיקין דפטור מדינא וחייב לצי'שהביאור בזה , 'פועלין
  .'יקיןמ תפיסה בגרמא בנז"ש דל"ל ביש"ודלא כמהרש, תפיסה

משמע שהשאלה כמה יכול להוסיף להם ' ועד כמה'ולכאורה לשון הגמרא 
ז שאלה אלא "ויתכן שאי, ל מהיכן מוסיף עליהם ולומר מתוך שכרן"י הול"ולרש

  .נ"הכל דברי ר
שכר את החמר ואת הקדר להביא פרייפרין ביש להבין הרי המשנה מיירי עוד 

ו מן המשרה וכל דבר שאבד וחזרו וחלילים לכלה או למת ופועלין להעלות פשתנ
ומה שייך בלהביא חלילין שכבר ,  מקום שאין שם אדם שוכר עליהן או מטען,בהן

לין יחלעל נ ו" ואולי אה,כ שייכת בזה"וגם חבילה לא כ, התחילו במלאכה
שוכר גם שייך   ובפשתן ששייך בו התחלת מלאכה,'מטען' שייך רק ופריפרין
    .עליהם
מה שכבר עבדו הרי זה גם בדבר כנגד כ שמפסידים רק "אפ הקשה ש"ר' סותו

והיינו שמפסידים משכרם מה  [,שאינו אבד שידם על התחתונה לרבי דוסא
  ]. שיצטרך לתת לפועלים אחרים

 ,ולכאורה לא מצינו ברבי דוסא אלא שיכול לשכור פועלים לפי היוקר שהתחדש
וצריך לשכור אנשים באותה שעה אבל כאן זה דין אחר שאם כלל אין פועלין 
ונוטלים ממון מרובה שלא כדרך שבדרך כלל לא מוכנים לעבוד כפועלים 

ועוד שאם באה חבילה לידו שוכר עליהם  ,כ יכול לשכור על אלו" אעפ,הפועלים
כ הרבה "עד חמשים זוז שמסתבר שגם אחר היוקר אין פועלים שנשכרים בכ

  ]שהרי סתם שכירות משמע שהיא שמונה דינרים ליום[
שמוסיף כשיעור שכרן ש עד כדי שכרן הכוונה "שמפירש רבינו פרץ ' ותוס

  . הביא את שני השיטותש"ראבפסקי ה ו,א"כ הריטב" וכ,דהיינו כפל
ליום ומסתבר שכפל שכרן הוא לפי העבודה שנשתיירה שאם שכרן בשני סלעים 
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 בחצי היום שוכרחזרו  ואם  סלעיםוחזרו בהם מיד שוכר עליהם בארבעהשלם 
  .עליהם בשני סלעים

והטעם בתשלומין אלו הוא ממה שאמרנו למעלה 'ה "א לעיל דף ע"וכתב הריטב
דכל שהבטיח לחברו וסמך חברו עליו ואלמלא הבטחתו לא היה בא לו שום 

ת אם כן למה "וא, דאילו כשנאנס פטור הוא, הפסד חייב לשלם לו אם פשע בדבר
ל דמסתמא היינו "י, ו כדי חבילהאינו שוכר עליהם אלא כדי כפל שכרן בלבד א

דאסיקו אדעתייהו שאם לא יוכלו לעשות שימצא לעולם פועלים בכפל שכרן ועל 
כ נתנו לו חבילה דמסתמא הקנו לו חבילה שלהן "אא, זה בלבד הבטיחוהו

    .'להתחייב לו עד כדי דמיה
  
נ דפועל לא נותן לו " א,א אסמכתא היא ולא קני"ל דה"וי כגון ה" ד'תוס
ה " וכ,'א דפועל לא נתן לו וכו"כלומר או הו, א לשכור בשוה ולא מן הכלאל
 לא נתנו לו אלא לשכור כדרך הפועלים אבל לא על א"סדאי נמי 'ש "הרא' בתוס

  .'ל"כל המשכון קמ
ש "שום שעל דעת זה הניחוה בידו וכמממשמע מדבריהם שהטעם בחבילה 

אלא שאינו נותנה לו א "הוא שהיא אסמכתא או "ולכן תירצו שהו, א"הריטב
  .אדעתא שישכור ממנה בשוה

א שכלל לא הניחוה בידו על " והרי הו, פשיטאהקשו שזהכ אמאי "יש להבין או
ש " וכמ,ב"א שכך דרך הפועלים להניח החבילה ביד בעהל א,דעת שיגבה ממנה

 ,חבילה לידוש שבאתה "כתב שמש "הרא' אמנם בתוס, י שכך דרך האומנין"רש
, ת פשיטא כיון שנתנו לו משכון"וא, ן בא לידו שנתנו לו הפועליםפירוש משכו'
אי נמי , ל כיון דדבר האבד הוא לאו אסמכתא היא"א אסמכתא היא קמ"ל דסד"וי
', ל"א לא נתנו לו אלא לשכור כדרך הפועלים אבל לא על כל המשכון קמ"סד

ל דעת עשנתנו בידו שהנחת החבילה או כלי האומנות היא בגדר משכון מבואר 
פ שלא פירשו כך דרך האומנין שמניחים כלי אומנותן אצלו "ואע [,שיגבה ממנו

ולכן הקשו פשיטא כיון שנתנו , ]וכוונתם שיהיה משכון על התחייבותם לעבוד
כמשכון שהוא ' בקדושין דף ח' וכן מבואר בתוס, בידו משכון שעל דעת זה נתנוהו

  .על התחייבותם או שהקנו לו אותה ממש
 ,לא משמע שהניחוה בידו בכוונת משכון 'שבאתה חבילה לידו'ה לשון ולכאור

ל שהניחו "כ הול"אלא בכל דרך שבאה לידו אפילו שכחו אותה בביתו שא
  .חבילה בידו

 םכ מה לי שכר" א, כיון שכבר למדנו שממה שבידו יכול לגבותיש להביןי "לרשו
א שרק כנגד שכרן "ואולי הו,  או שאר דברים שלהם בידובידו או חבילה בידו

זוז לא אסיקו אדעתייהו שיצטרך להוציא וזה ' ונ' יכול לשכור עליהם אבל כדי מ
  .כ ולא יתחייבו גם מדין גרמא"כמו דבר שהתחדש אח

כיצד שוכר עליהן שוכר פועלים אחרים 'ד כתב "ט משכירות ה" בפם"הרמב
 מה שפסק  וכל שיוסיף לאלו הפועלין האחרים על,וגומרים מלאכתן שלא תאבד

ואם היה ,  עד כדי שכרן של ראשונים,עד כמה, נוטל מן הראשוניםלראשונים 
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להם ממון תחת ידו שוכר להשלים המלאכה עד ארבעים וחמשים זוז בכל יום לכל 
י "והנה גבי חבילה מפרש כרש', פועל אף על פי ששכר הפועל שלשה או ארבעה

 , שלאו דוקא כלי אומנותומפורש בדבריו[שהכוונה שיש ממון שלהם תחת ידו 
 הא דשוכר עליהן עד ארבעים או חמשים זוז ג בשם המרדכי"של' א סי"ברמ' ועי

ולכאורה זה , ]ך"ש' ועי, שאר דבריםלא אבל , היינו דווקא שתפס כלי אומנותם
וכל שיוסיף לאלו הפועלין האחרים על מה שפסק 'ש בתחילת דבריו "דלא כמ

  .שמע שמשלמים מכיסםשמ' לראשונים נוטל מן הראשונים
 ,ויתכן שהם שני דינים עד כדי שכרן הוא חיוב שצריכים לשלם גם מכיסם

שעד כדי שכרן , א שאומדנא שהשתעבדו בכך"ש הריטב"והביאור בזה יתכן כמ
אבל יותר מזה אינו יכול להוציא מהם אלא אם יש ממון , מצוי שיתייקרו הפועלים

 על מה שגרמו ולכאורה מדין תפיסה [,שלהם בידו שאז יכול לשכור אפילו ביותר
  ]. לו הפסד

הכוונה ממה לא שנותנים מכיסם אלא ' מן הראשוניםנוטל 'ש "מגם אמנם יתכן ש
 וגומריןאחרים  שהרי מיירי במקום ששוכר פועלים ,שיש להם בידו שכירות

מ "וכ, משמע שכבר עשו מקצתן ויש שכר שלהם בידו וממנו נוטל מלאכתן
מ מסתבר שאם שכר פועלים "ומ[ .מ"לח' ועי, י"ם כרש"מ שדעת הרמב"מהמ

לא יוכל לשכור פועלים אלא בשני בשני סלעים ליום ונשארה עבודת חצי יום 
סלעים לאותו חצי יום דהיינו תוספת סלע שזה שכרן של הראשונים לאותו חצי 

  .]יום

ש שאפילו אין בידו שכר "ם כרא"ב כתב שדעת הרמב"ק ל"ך בס"אמנם הש
סלעים וחוזרים ועדיין לא נתן להם כלום שוכר אחרים ' כגון ששכרן בב'שלהם 

 'נוטל מהראשונים'ע שלשון "כ הסמ"וכ', סלעים' סלעים ונוטל מהראשונים ב' בד
ם "א שדעת הרמב"וכן נראה מביאור הגר, פ שאין בידו שכר להם"משמע אע

     .י"ש ודלא כרש"היא כדעת הרא] ע כלשונו"שהובאה בשו[
  
 , טלנה כמו שהיא סמויה ותלך שאף מזלך גרם כמו שליה הרי"י ד"רש

לזה הגוף ולזה הפירות הרי ההפסד ,  הטעם כיון ששניהם כמו שותפין בהלכאורה
כ יש להבין מה ענין המזל לכאן וכי אם מזל הבעלים בלבד "אמנם א, על שניהם

יהם  להבין למה אם מתה לא אמרינן דמזל שנישגם , גרם יש לו להפסיד יותר
  . ויתבאר בהמשךגרם

  
ולהוסיף מעות , חייב המשכיר למכור העור והנבילה לכלביםה חייב "י ד"רש

שהרי חמור זה שיעבד , או ישכור לו אחר בדמי נבילה, ולהעמיד לו חמור
 משועבדז שיעבוד הגוף אלא גוף החמור " משמע שאי,או יחזור לו שכרו, לו
י "רשאמאי כתב כ "הקשה שא ו,זהמיירי בחמור ל ש"צכ "ש שא" וכתב הרא,לו

י "ב ביאר עפ"א במהדו" ומהרש,שחייב להוסיף מעות ולהעמיד לו חמור אחר
ש "רש'  ועי,ם שיף"כ מהר"י לקמן לחלק בין מת בבית למת בדרך וכ"ש רש"מ

 ,בכך אלא אם אינו רוצה לכלות קרנו יעשה כךהמשכיר י שחייב "שאין כונת רש
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  . ב"כ מהדו"וכ
ד שמיירי בחמור "בשם הראב א"הרשבכ "וכ, מיירי בחמור סתםש פירש ד"והרא

י שיש לו "רשאבל ל [,להעמיד לו חמור המשכירבמה השתעבד סתם והקשה 
 והקשה ,י קנין"עהתחייב לו  שפירש ו,]קונהו במשיכתוניחא שקנין בגוף החמור 

י מסירת החמור שיעבד את " ולכן פירש שע,ז מפורש במשנה"שאיא "הרשב
כ רוצה "ן סובר שבאמת אינו חייב להעמיד לו חמור אחר אא"נם הרמבאמ. עצמו

'  ועי,ב"ה משכירות ה"מ פ" והובאו שלשה שיטות אלו במ,לקבל שכר מה שהלך
  .'ו א"א ליקוטים ט"חזו
  
 ויש ,אמאי פטור הא תחילתו בפשיעה היה לענין הוחלקה הוחמה ה"ד' תוס
 אם שכר להוליכה בבקעה כ למה דוקא"אם הולכה בהר הוי פשיעה א, להבין

 וכן בפשע , שכרה סתם והוליכה בהר יתחייבאפילו ,והוליכה בהר נחשב פשיעה
  . בה ויצאה לאגם למה לא חייב גם אם לא פשע בה אלא הוליכה בעצמו לאגם

ל שכיון שהתנה אתו שיוליכנה בבקעה הרי הודיע בזה שאינה רגילה להר "וא
יותר ל שאמנם הוא מקום " וגבי אגם א,כ יכולה להחליק ולכן נחשב פשיעה"וא

 ורק כשפשע ,מסוכן לענין הבל אבל אם מוליכה שם לצורך אינו נחשב פשיעה
' תוסו " לעיל ל'עי ו,ועדיין יקשה משומר שמסר לשומר. בעיקר ההולכה חייב

  .' דף פמןן לק"ש שם וברמב"הרא'  אין ובתוסה"ד
  

א "מהרש'  עי, כךובלאו הכי צריך לפרש הפשט התם הוחמה ה"ד' תוס
 ואיך היה מציל והרי אם ,שכוונתם מדקאמר אין אומרים אלו היה שם היה מציל

היה הארי ירא או מא ג ש"כ כה" אלא ע,אומדין שהיה יכול להציל באמת חייב
אלא אומדין  וקאמר אין אומרים שמא היה מציל שהיה הולך למקום אחר וכדומה

  . אם בודאי היה יכול להציל
  
כ למה " ויש להבין א,ד חייב סמך נמי אהאי טעמא"דלמהוחמה  ה"ד' תוס

ד חייב הכא חייב כיון שאפשר " למא מיבעיאל שכונתו ל" וא,לא מיבעיאאומר 
ד פטור הכא חייב כיון שהתברר " למאפילואלא , כ"לתלות בהבל שהתחדש אח

  . ו"לעיל דף ל' ש תוס" וכמ,שהיה הבל קודם
  

 אמרי דבי רבי ,אי שנא סיפא דקא מפליגמאי שנא רישא דלא קא מפליג ומ
 דאמרינן אוירא דהר קטלה ואמרינן אוירא ,ינאי רישא שמתה מחמת אויר

 רבה , רבי יוסי בר חנינא אמר כגון שמתה מחמת אובצנא,דבקעה קטלה
בתחילת הסוגיא שכששינה מהר לבקעה ' שיטת תוס, אמר כגון שהכישה נחש
חייב ומתה כדרכה פשע בה ויצתה לאגם ולאביי שב, או מבקעה להר הוי פשיעה

ל "כולהו סתירוצי הגמרא הם דלא כאביי אלא  ו,ה כאן חייב בכל ענין"ע ה"לכ
 , או כשגם המיתה היתה בפשיעה,שהאונס בא מחמת הפשיעהכאינו חייב אלא ש

ולרבי ינאי שמתה מחמת אויר כגון שידוע שהיה בהר או בבקעה אויר משונה 
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ח שמתה מחמת אובצנא כיון שפשע בה "וכן לריב ,יעה בפשווהוי תחילתו וסופ
הוי תחילתו ] שהעליה להר או ההולכה בבקעה יכולה לגרום לזה[לענין אובצנא 
כ טעמא משום דרבה "ג דהוי אונס ע"ולרבה שהכישה נחש אע, וסופו בפשיעה

והרי האונס בא מחמת הפשיעה , לשיטתו שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב
שלעולם לא היתה ' ד כתבו תוס"אמנם בסו[, שבבקעה לא היו נחשיםשהרי יתכן 

   ]כאן פשיעה במה ששינה מהר לבקעה
  
שידוע שאותו יום היה אויר  'פי .  שמתה מחמת אוירכגון כגון ה"ד' תוס

' ה גירסת תוס" כמשונה בהרים יותר מבבקעה או איפכא משלג או ממטר
כך באותו יום ושלכן מתה והוי י ולכן פירשו שידוע שהיה "ה בחלק מכתה"וכ

שמתה מחמת אויר דאמרינן אוירא ' אבל לגירסא שלפנינו ,תחילתו וסופו בפשיעה
יתכן שהאויר השונה גרם לה למות דומיא רק שייך לומר שהכוונה ש ',דהר קטלה

כ "א משמע שגורס כלפנינו ואעפ"אמנם הריטב, י"דהבלא דאגמא וכפירוש רש
  .שידוע שכך היה שלשון מחמת אויר משמעכתב 

  
שידוע שאותו יום היה אויר משונה בהרים יותר מבבקעה ' פי כגון ה"ד' תוס

' תוסולכן כתבו ב , והוי תחילתו וסופו בפשיעה,או איפכא משלג או ממטר
.  רבי שזה דלא כאביי שסובר שגם בלא ידוע חייב שמא אותו אויר קטלהה"ד

 דהר קטלה כונתו כאביי שיתכן ש רבי ינאי אוירא"ב דילמא גם מ"והקשה במהדו

  .א"כ הריטב" וכ,ותירץ שהלשון שמתה מחמת אויר משמע שידוע כך, כך
לא מוכרח שידוע שמתה מחמת זה אלא רק ידוע שהיה אויר ' ולכאורה מתוס

  .משונה וממילא הוי פשיעה וחייב שמא מחמת זה מתה
ל "מה לא ניחשידוע שהיה אותו יום אויר משונה יש להבין ל' ש תוס"ובעיקר מ

 ולכן גם ,לומר שתמיד האויר שונה בהר מבבקעה כגון שבבקעה חם ובהר קר
, כשלא ראינו שהוחמה או הוקרה כיון שמתה תלינן שהחום או הקור גרמו לכך

כ אמר רבא דלא תלינן בו אלא "אמנם גם אויר אגם שונה מאויר העיר ואעפ
  .אמרינן דמלאך המות קטלה

 משמע שבאמת זה ,ו לא מתה זו אלא מחמת אויריכול לומר לי "ומלשון רש
ע חייב כיון שהבלא " כמו גבי אגם שסובר אביי שלכ,רק ספק וכיון שפשע חייב

לא  ויתכן שכאן גם רבא יודה ש,כ שפיר קאי אביי כרבי ינאי"דאגמא קטלא וא
 , מלאך המות מה לי הכא מה לי התם כיון שטוען שאינה למודה לאויר הראמרינן
ש "מא ש"ריטבמבואר באמנם , גם שהוא מקום מרעה לכל הבהמותכ בא"משא
מה עליו שהלשון  ות,ש רק לאביי שיכול לומר הבלא דאגמא קטלה"אי "רש

 ואז יכול לומר אויר , או מחמת אובצנאודאישניכר בה שמתה מחמת אויר  משמע
  . נ איפכא"דהר קשה לה או אובצנא דהר קשה לה א

לא כתבו אלא שודאי  ודאי שמתה מחמת האויר ואינו' גם לשיטת תוסולכאורה 
מ " ומ,אבל עדיין ספק אם מחמת האויר מתה , פשיעהויולכן ההיה אויר משונה 

' מ מלשון תוס" וכ,פשיעהיכול לומר לו שמתה מחמת הכיון שפשע לענין אויר 
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וכגון שהיה האויר קשה ומשונה לשם באותו היום וכיון שהאויר ש שכתב "הרא
 אם היה מוליכה למקום שהשכירה לא היה תלינןביום והוא שינה היה קשה בו 

 ,והא דנקט הר ובקעה שרגיל אוירם להשתנות זה מזה, האויר קשה כל כך שם
ה נמי הר והר ובקעה ובקעה כיון שהאויר "ל כמפרש שמתה מחמת אויר וה"והו

  שנוי האויר לא היה קשהשמאהיה משונה וקשה בו ביום בשנוי כל דהו תלינן 
לה באותו מקום כי הוא פשע קצת מתחלה להוליכה מאחר שהאויר היה קשה 

אבל בהמשך גבי הכישה נחש שם ואובצנא אמנם כל זה באויר , 'ומשונה בו ביום
  .ודאי מתה מחמת הנחש

לא היתה לימודה ליגדל , יכול לומר לו לא מתה זו אלא מחמת אויר'י "ולשון רש
משמע ', ודה באויר בקעה וקשה להאו לא היתה לימ, באויר הר וקשה לה

זה טוען בברי שלא היתה את שהספק רק אם מתה מחמת שינוי האויר אבל 
 לא יוכל לטעון כך ,ולכאורה אם היתה רגילה באויר שניהם, מודה לאויר האחריל
    .פ ששכרה ממנו לחרוש בהר או בבקעה"אע

 שידוע שחמור כגון'ל  "י וז"שהבין בדעת רש' ן לקמן דף פ"וכן משמע מהרמב
זה אינו רגיל לילך בבקעה ומשום הכי אפשר שמחמת אוירא מתה הואיל 

ל יכול לומר לו מחמת אויר מתה שלא היתה "י ז"וכן פרש, ולהוליכה בהר שכרה
כיון שידוע שאינה חייב ע "משמע שלאו דוקא לאביי אלא לכ', למודה לגדל בהר
  .רגילה לאויר האחר

  

אותו יום היה אויר משונה בהרים יותר מבבקעה ששידוע ' פי כגון ה"ד' תוס
 מה שלא פירשו ,והוי תחילתו וסופו בפשיעה ,או איפכא משלג או ממטר

לענין [כ והוי תחילתו בפשיעה "אלא התברר אחבתחילה כגון שלא היה ידוע 
תחילתו בפשיעה וסופו ד "כדי ליישב גם למלכאורה , וסופו באונס] החלקה
  .פטורבאונס 

  
ולהכי נקט להוליכה בהר והוליכה בבקעה ולא נקט להוליכה  כגון ה" ד'תוס

 משום דאין רגילות להשתנות אויר אלא מהרים ,בהר זה והוליכה בהר אחר
כל זה ,  אבל מהר להר ומבקעה לבקעה אין דרך אויר להשתנות,לבקעות

בהר וזה יתכן גם בשינוי היה באותו יום אויר משונה ידוע שהוצרכו לשיטתם ש
 שלא היתה למודה בהר או בבקעה פשיטא שלא טועןי ש" אבל לרש,להרמהר 

  . דכיון שלמודה בהר מה לי הר זה או הר אחרהיה יכול לנקוט הר זה והר אחר
  
י דרבה לטעמיה דאית ליה תחילתו בפשיעה וסופו "ואומר ר רבי ה"ד' תוס

, ייבע ח"שכאן לכיכלו לומר למה הוצרכו לזה והרי א "הקשה רע ,באונס חייב
כמו בהבלא דאגמא שלאביי , נחשאת הכאן כבר  הכ שהי"כיון שהתברר אח

כ גנבי דצריפא שבאו " כיון שההבל כבר היה בשעה שהוליכה משאע חייב"לכ
וגם רבא לא חלק עליו אלא בגלל שלא , ו"לעיל דף ל' ש תוס" וכמכ"אחרק 

יה כ כאן שידוע שהנחש הרג והתברר שה"משא, ההבל הרג אלא מלאך המות
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שהרי סתמא דמילתא אין נחשים באים ממקום אחר אלא כאן נמצאו [שם מקודם 
אמנם בעיקר הסברא יש להבין מה לי היה האונס בשעת הפשיעה מה לי , כאן היו

  ]. וכבר התבאר לעיל,כ"התחדש אח
  
 דיכול ליזהר ,לכך נראה דלא חשיב הכא פשיעה במה ששינה רבי ה"ד' תוס

כ אמאי חייב " וקשה אם אינה נחשבת פשיעה א,רולדקדק יפה שלא תחליק בה
כ גם אם " שא, שחיובו על מה שלא שמרה מהחלקהא לומר"וא[בהוחלקה 

א משום דהוי כגנבה ואבדה ששוכר "וכתב המהרש, ]הוליכה בבקעה יתחייב
  .ע"כ פטור באונס כיון שתחילתו בגנבה ואבדה וסופו באונס פטור לכ" ואעפ,חייב

א וסופו באונס הוא רק לאביי "טור בתחילתו בגוא שכל מה שפ"וכתב רע
משום שנחשב הטעם בזה ו] ף"לדעת הרי[חייב בכל אונסין בתחילתו בפשיעה ש

 אבל ,א"גו מרקמקום שלא שמר  וזה לא שייך ב,החפץ לאבוד והשתעבדו נכסיו
 שלכן משום ,ף חייב רק באונס הבא מחמת הפשיעה"רישיטת הלרבא שגם ל

א שאונס הבא מחמתם יחשב "זה שייך גם בגו, פשיעהשנגרם האונס בנחשב 
  .]ה"ל' סיי "קה וח"מ י" בבץ שמועות אבל וקוה"ד' תוסד "ל' כתו' ועי. [א"כגו

, שאין השינוי מהר לבקעה פשיעה לפי שהזיקה מצוי בזה כמו בזה'ן כתב "והרמב
 בהר חייב בעלייההילכך אם הוחמה , ומיהו אינה שמירה למה שאמר משכיר

כלומר מה שאם הוחמה מחמת המעלה [, לו לשמרה מחמום ולא שמרהשאמר 
 ,]בבקעה כוונתו שלא יעלנה להר כדי שלא תוחםחייב הוא משום שכשאמר לו 

וכן כשאירע לה מיתת אויר שנשבה הרוח בהר באותו היום ומתה בו או נחש 
ג "דכל כה, ב לא אירע לה מיתה זו"שאם שמר כמו שאמר בעה, הכישה חייב

הילכך אם סופו באונס פטור ואם סופו מחמת אותו , פשיעה ואינה שמירהאינה 
  .'בשומר חנם הוא חייב' ומסתברא דאפי, ל"כנ שינוי חייב

משמע  אלא א"דהוי כגו' א בדעת תוס"ש המהרש"דלא כמולכאורה זה 
שכשעובר על מה שהזהירו נחשב כפושע לענין זה אבל לא יתחייב באונסין 

ע שנאמר שיחשב כמו שכבר נאבד והשתעבדו "עה מצאחרים שהרי אינו פשי
  . או שכבר עומדת ברשותונכסיו

דטעמא דאביי התם משום דכל שתחלתו בפשיעה משעה שפשע 'ן "רמבוכתב ה
משמע שזה  ,'במתה כדרכה' בה נעשית ברשותו להתחייב עליה בכל ענין ואפי

שום שנחשב א שחיובו מ"ז כסברת הרע" וכמדומה שאי,כעין חיובא דשליחות יד
ד תחילתו "ומה שאמר אביי משום הבלא דאגמא הוא למ, החפץ כבר כאבוד

  .ף"בפשיעה וסופו באונס פטור והיינו כשיטת הרי
  
ל שפעמים מצויים נחשים "ורבה דמשני כגון שהכישה נחש צ רבי ה" ד'תוס

 ואתי שפיר לרבה אפילו , להכי נקט הר ובקעה,בהרים מבבקעה או איפכא
וכגון שידוע שבמקום 'ש "הרא' תוס' עי, ה וסופו באונס פטורתחילתו בפשיע

  .'שהוליכה מצויין שם נחשים יותר מבמקום שהיה לו להוליכה
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  ב"ח ע"דף ע
,  נקרא גזלןהא מני רבי מאיר היא דאמר כל המעביר על דעת של בעל הבית

', ואפילו במידי דליכא קפידא גמורה ולא פשיעה גמורה' פי'א "כתב הריטב
נותן צמר לצבע ב ויש להבין שהרי, ע הוי גזלן" שכשיש קפידא גמורה לכמשמע

  .יש קפידא גמורהמסתבר ש לצבוע לו אדום וצבעו שחור שחור וצבעו אדום 
ל נמי שאני התם "ותדע דהמ' ד "ב שכתב בתו"רל' ת חוות יאיר סי"ר בשו"שו

ה " דעת ב ואכתי מנלן בעובר על,דודאי איכא קפידה טובא וכל אדם קפיד בהכי
ל שאני " י,ל הכי רק דהשיב לו גם לפי סברתו"כ המ" אלא ע,לחוד וליכא קפידא
  .'התם דקניא בשינוי

  
האם , נקרא גזלןצד שע מה ה" יל,ב נקרא גזלן"כל המעביר על דעת בעה

ב התנה "או אם נחשב כמו שבעה ,על דעתומשום שכונתו לגזול במה שמעביר 
ן שלא שכר על דעת זה הרי אין לו רשות או אם כיו, שאם ישנה יחשב כגזלן

  .ד דהוי גזלן"להשתמשות זו והוי כשואל שלא מדעת למ
ן "רמב'  ועי, קשה הרי אין כונת גזלהרהוגבי צמר דמשני דקניה בשינוי לכאו
 ,]משמע שהשאלה אם התכוון לגזול [,שכיון שעושה שינוי ודאי כונתו לגזול

ב בדבר "שר מעביר על דעת בעהמ מחשיבו לגזלן רק כא"שר' א תי"והריטב
ב מקפיד ונחשב כמו שהתנה שאם " כונתו שאז בעהלכאורהו [,שנחשב שינוי

  ].ישנה יחשב גזלן

  
 , ואין מדקדקין בדבר,דתניא מגבת פורים לפורים מגבת העיר לאותה העיר

אבל לוקחין את העגלים ושוחטין ואוכלים אותן והמותר יפול לכיס של 
ר מגבת פורים לפורים ואין העני רשאי ליקח מהן  רבי אליעזר אומ,צדקה

א כתב "בהגהות הגר ,רצועה לסנדלו אלא אם כן התנה במעמד אנשי העיר
מגבת פורים לפורים ואין מדקדקין בדבר ואין העני רשאי ליקח מהן 'ל "שצ

ף "וכמו שהוא ברי', רצועה לסנדלו אלא אם כן התנה במעמד אנשי העיר
 וממה ,י הוא כלפנינו"י המבורג אבל בכל שאר כתה"ה בכת"ואמנם כ, ש"וברא

 אמנם ,משמע שלא גרס לה' מגבת העיר לאותה העיר'י מה הכוונה "שלא פרש
שהכוונה מה שגבו בני העיר ' תוסופירשו  ,וכן היא גם בתוספתאגרסי לה ' תוס

  .ולכאורה היינו שלא ישנו לצורך דבר אחר ולא לצורך עיר אחרת ,לצורך פורים
  

 דילמא זה רק , יש להבין איך מוכיח מכאן שנחשב גזלן,העני רשאי לשנותואין 
ע " לכ קפידאאבל אם יש, ב" ואם השאלה אם יש קפידא של בעה,איסור לשנות

  .]שזו גופא המחלוקת אם יש קפידאכתב ב כמדומה "י רל"חו' עי [ניחא, הוי גזלן
  

במעמד אנשי ואין העני רשאי ליקח מהן רצועה לסנדלו אלא אם כן התנה 
  .ני או על הגבאיעעל ה, כ התנה"ע על מי הכוונה אא"יל, העיר
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' נמי'יש להבין מה הכונה  , דאדעתא דפורים הוא דיהבו ליהנמידילמא התם 
ה " וכודילמא שאני התםי הגירסא "בכת ו, עד עכשיוז"כעיוהרי לא תירצנו 

  .דילמא התם אדעתא דפורים הוא דיהיב ליהז " ובאוא"בריטב
  
 נמצא מעות בחזקת בעלים הן חוץ מן היוצאין בסעודת ה אדעתא"י ד"שר

 ויש להבין ,ב עד שיאכלנו" היינו שלא ניתן לו כלל ועדיין הוא של בעה,פורים
ל "כ מיבע"ב ואעפ"צמר הם של הבעהה והחמורל שיש קפידא והרי גם "עדיין מנ
  .אם מקפיד

ש מקום להסתפק אם כונתו שאם נותן לו במתנה גמורה כדי שיאכלנו יויש לבאר 
 אבל כשכלל לא נותנו לו אלא נותן לו רשות לאכול ,לנתינה על תנאי או לא

כמו אם ישאיל לו  [,משלו פשיטא שאם יקח אותו לדברים אחרים שיחשב כגזל
א פירש שכיון שהיא מצות היום "אמנם הריטב, ]פרה לחרוש בה ויאכל אותה

משמע שאמנם העני קונה לגמרי אבל , שלכן יש קפידא גמורה וכאלו התנו בפירו
  .ב"מהדו'  ועי,בתנאי שלא ישתמש בו לדבר אחר

הנותן דינר לעני ליקח לו חלוק לא יקח לו טלית מ ד"ף דליתא לדר"וכתב הרי
נמי הא ליתא  וכן ,טלית לא יקח לו חלוק מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית

אין העני רשאי ליקח מהן רצועה דתניא מגבת פורים לפורים ואין מדקדקין בדבר ו
  .ל דמקיל" וכרבן גמליאל ס, דתרוייהו בחד טעמא שייכן,לסנדלו

  

 אמר רב לא שנו אלא ,או שנעשית אנגריא אומר לו הרי שלך לפניך
 ושמואל ,באנגריא חוזרת אבל אנגריא שאינה חוזרת חייב להעמיד לו חמור

ם בדרך הליכה ניטלה  א,אמר בין אנגריא חוזרת בין אנגריא שאינה חוזרת
 ואם לאו בדרך הליכתה ניטלה חייב להעמיד לו ,אומר לו הרי שלך לפניך

אם בדרך הליכתה ניטלה שהאנגריא מוליכתה לדרך שהיה זה י "פרש, חמור
נוטל חמורו של זה , אומר לו הרי שלך לפניך שכן דרך אנגריא, רוצה להלך

, ומחזיר לו את שלו, וטלווכל חמור שפוגע בו ראשון נ, ומהלך בעליה אחריה
הלכך אומר לו הואיל ואף מזלך גרם , והשני חוזר אחר חמורו עד שפוגע באחר

בין ' מה שאמריש להבין ', עד שיפגע בחמור אחר, שכור חמור אחר ולך אחריו
אם , 'אם בדרך הליכה ניטלה אומר לו הרי שלך לפניךחוזרת בין אינה חוזרת 

נראה מזה 'ן "וכתב הרמב, ו אינה דרך הליכהאינה חוזרת מה לי דרך הליכה א
אלא שאין , שהוא אינו מפרש אנגריא שאינה חוזרת שאין המלך מחזירה לעולם

  .'המלך מחזירה לשנים ושלשה ימים עד שיפגע בחמור אחר
  
הלכך אומר לו הואיל ואף מזלך גרם שכור חמור אחר ולך 'ה אומר "י ד"רש

מה באותו מקום לשכור ין ואם אין חמור יש להב, עד שיפגע בחמור אחר, אחריו
והרי צריך להחזיר את החמור , כ בשני חמורים"וגם אם יש מה יעשה אח, יעשה

  .ששכר לבעליו וכי יחזור עם שניהם
 וגם אם ,י שהכוונה שילך רגלי אחר האנגריא"והמאירי פירש על דרכו של רש
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חזקה בדרך  ,בשמירה והולך} את המשאוי{מניחו 'שכר את החמור למשאוי 
  .'מועט מוצאין אחרת ומניחין לזה את שלו

  
 צריך השוכרכלומר למה  ,ותימה דלמה ישכור בהמה אחרת אם ה" ד'תוס

א שכתב "חדושי הריטב' ועי, לשכור חמור עד שם ואין זה חיובו של המשכיר
ל דמה טענה היא זו לומר לו שכור חמור אחר עד שתפגעו במקרה "והקשו עליו ז'

ל לא תלה טענה זו אלא על "י ז"ולפי דעתי אין זו קושיא שהרי רש ,בחמור אחר
  .'מה שאומר לו כיון שמזלך גרם דוקא

 שאין זה הטעם לפטור אלא פטומי מילי יש לבארומה שאומר לו שכור חמור 
', שוף אכריסך ועול ושוף אכריסך ופוק'ב גבי בית ועליה "ש בב"כעין מ ,בעלמא

תכן שאם לא היה לו אפשרות אמנם י, ן שמזלך גרםאיני אחראי לך כיוהכוונה שו
הוי כאנגריא שאינה י שישכור חמור "גם עבשום אופן להשיג את האנגריא 

יתכן א "א היה ליכנס לבית בשו"אם אבההיא עובדא דבית ועליה וגם  [,חוזרת
  .]היה בעל העליה משועבד לוש

אין סתבר שמ ,ש''ואם השוכר אין צריך החמור בהליכה אלא בחזרה הוי א
י כתב בפירוש שצריך לשכור חמור "רש שהרי ,י"ש פירוש רש"כוונתם א
 וזה כעין ה אינו צריך חמור"ש שלצורך ההליכה בלא"אלא כוונתם א, להליכה

   .ש המאירי"מ

ח דמפרש אם בדרך הליכה שהאנגריא אין מחפשין בבתים "ר' ונראה כפי
ו משכיר הרי שלך  אומר ל, והיינו דרך הליכתה,אלא כשפוגעים בדרך

 ואפילו ,ל מזלך גרם שאילו היתה בבית לא היתה ניטלת"לפניך דמצי א
 יש להבין היאך ,אינה חוזרת דלא דמי למתה דהכא מוכח דמזלא דידיה גורם

והרי גם המשכיר במה שהפסיד את השכירות מוכח שמזלו של השוכר גרם 
  .מוכח שגם מזלו גרםכ "ואהפסיד את כל חמורו 

 אבל הנידון מזלו ,נם מה שהפסיד לגמרי את החמור ודאי מזלו גרםויתכן שאמ
ממה זה מוכיח את  ו,של מי גרם שבשבוע של השכירות אינה ראויה לשימוש

ן שגם באינה חוזרת אין "ש הרמב"ולפי מ, שלקחוה בהליכתה שמזל השוכר גרם
  .ניחא, הכונה שלא תחזור לעולם אלא שתחזור אחר כמה ימים

הליכתה ניטלת דהיינו שמחפשין גם בבתים שאז לא מזלו ואם שלא בדרך 
 , חייב להעמיד לו חמור אחר לעשות מלאכתו לאלתר,של שוכר גורם

 אין ,דאפילו חוזרת האנגריא את החמור לכאן בעוד שתועיל חזרתה לשוכר
יש להבין מה ,  ולא דמי להבריקה או נשתטתה,לו לשוכר להתעכב ממלאכתו

קה יצטרך להוליכה בשני ימים במקום יום אחד ובנעשית  הרי בהברי,בין זה לזה
גם יש , כ מתעכב ממלאכתו יום שלם"כ ובי" בי,אנגריא יצטרך לחכות יום אחד

פ "להבין למה כשמחפשים גם בבתים אמרינן שלא מזלו של השוכר גרם אע
והרי גם בהבריקה או נשתטית היה קורה כך גם בבית , שלמעשה לקחוה מהדרך

  .ל מזלך גרם"ואמאי שם א
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ש שמחפשין בבתים היינו שלוקחים את כל החמורים שבעיר בין "ויתכן שמ
א לומר " אוממילאשגם אם לא היה שוכר היתה ניקחת נמצא  ,מהבית בין מהדרך

כ בהבריקה שרק "משא ,ולכן חייב לשכור לו לאלתרם של השוכר גרשמזלו 
יכול רם לו רק עיכוב  וכיון שגו,של השוכר גרםחמור זה הבריק אמרינן שמזלו 

   . ויישרנה בדרכיםלומר לו הרי שלך לפניך והוליכנה כך
  

  א"עט "דף ע
, בתמיהלכאורה הכוונה  , אגרא בעי למיתב ליה,אי דלא שכיח למיגר

ולפי מה . 'אגרא לא בעי למיתב ליה'א הגירסא "ובחידושים המיוחסים לריטב
ג נותן לו שכרו של "ול [,י במשנה שמיירי בשכבר הקדים לו שכר"שמשמע מרש

 ניחא שהכונה ,]יד דוד' עי, חצי הדרך או שהכוונה נותן לו המשכיר לשוכר
  .המשכיר לשוכר ליה  בעי למיתביהאגרבניחותא 
בעי '  ותו לא אגרתלאוגורי אמאי תרעומ אי דלא שכיח'י מינכן הגירסא "ובכת

כבר אגריה שאת הלו להשיב שהמשכיר צריך משמע שהשאלה ', למיתב ליה
  .קיבל

  
 שהרי אמרנו יש להבין ,הא חייב להעמיד לו חמור אחר, ל חמור סתם"אי דא

ן שהשאלה "רמבומשמע מה,  ומנין יביא לו חמור אחר,שמיירי בלא שכיח לאגורי
לשכור השאלה שיצטרך ש משמעא "רשבמה ו,משכר מה שהלךגם שלכן יפטר 

  .אף בהרבה יותר מדמי השכירותלו 
  
ה דהשתא מיהא דלאו עד הכא בעי למיתי למה יתן לו תימ אילו ה" ד'תוס
ויש להבין מה לי , לכאורה כוונתם שלא הרויח כלום ממה שבא עד כאן, שכר

ומה להם במה שאירע , במה שלא הרויח והרי הלך חצי הדרך בכיון שרצה ללכת
וכי אם ישכור פועל לבצור ענבים ולעשותם יין , שאין שם כעת חמור לשכור

יין ולא מצא פועלים אחרים לעשיית היין והלכו הענבים ה ה אתשונאנס ולא ע
ע שמחייבת " והרי זו מלאכה בפנ, שכר על הבצירהלולא יתן האם  ,לאיבוד
 ,ה ולא עשא גם את הדריכה אם נאנסה שסיכמו שיעשבגלל ולמה יפסיד ,תשלום

 אבל גם על, וחמור זה דומה לכך שהרי יש שוכרים לחצי דרך ויש לדרך שלימה
וגם זה שרצה ללכת  ,שכירות שהרי יש השוכרים עד כאןשל חצי דרך יש שם 

מי בעולם ולא דמי לספינה שטבעה שאין  ,מ כבר התקדם לשם בחצי דרך"יותר מ
  .שישלם דמים על הולכת היין לאמצע הים

כ " א,אמנם אם בחצי הדרך אין אפשרות למכור סחורה ולא להשיג חמור אחר
 כלום והוי כמו  חלקים שהרי חלק אחד אינו שוהא לדון את הדרך כשני"א

וגם אם יש שם חמורים במחיר יקר בהרבה סתמא דמילתא , שיקחהו לאמצע הים
אין מי שישכור חמור ללכת עד מקום כזה ולא הוי כהשלים מלאכה אחת אלא 

  .ע"שעשה חצי מלאכה שאינה שוה בפנ
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רי היינו לפי אותן ל דהא דקאמר לעולם דלא שכיח לאגו''וי אילו ה" ד'תוס
 והרי נהנה במה שבא , אבל בטפי פורתא ימצא להשכיר,דמים שהשכיר מזה

 ואין צריך לפחות המשכיר משכרו מה , לכך נותן לו חצי שכרו,עד כאן
לכאורה כוונתם   ,שזה נותן עתה יותר מעט מכאן ואילך כיון דהוא אנוס

פ "חצי היום אעע מקבל שכר "שדינו כפועל שחזר באמצע היום באונס שלכ
ודוקא באונס אבל שלא , שהוקרו הפועלים ויצטרך כעת לשכור יותר ביוקר

ר "שו,  דדוקא בפועלים אמרינן טעמא דעבדי הם,ע ידו על התחתונה"באונס לכ
דהכי נמי אמר לעיל גבי אחזתו חמה דאפילו איכא 'מ בשם גליון "שיטב ז"כעי

  .'פסידא לבעל הבית נוטל חצי שכרו
 צריך להוסיף טובא לא משמע שאם'  ימצא להשכירטפי פורתאב ''ולשון תוס
 הפרש בין הוקרו מעט הרי גבי פועלים לא מצינו ויש להבין ש,וכרשיפסיד ה

  .וגם לא התבאר בדבריהם עד כמה נחשב פורתא, להוקרו הרבה
וכמדומה מתורת חיים שאם יצטרך לשלם על חצי הדרך הנותר כמו שהיתה עולה 

,  נמצא שלא הרויח כלום במה שבא עד כאן ולמה יתן לו כלללו שכירות שלמה
בכדי כל שכרו של או שצריך לשכור חמור אחר 'ד "א בתו"ז כתב הרשב"וכעי

כ גם בטפי פורתא לא הרויח "ויש להבין א ,' אמאי נותן לו שכר חצי הדרךראשון
  .דרךהרווח שלם ולמה יתן לו כל דמי חצי 
 יכול להיות משום שהמחיר לחצי דרך ורתא פוהנה מה שאינו מוצא אלא בטפי

או משום שהוקרה השכירות או , הוא יותר ממה שמשלם כשלוקח לדרך שלמה

ולשון לא שכיח לאוגורי לא משמע , משום שבאותו מקום השכירות יקרה יותר
כ אין מי שירצה "ויתכן שכיון שלא שכיח לאוגורי במחיר סביר א, כצד הראשון

  .חמור לחצי הדרך ודמי לספינה שטבעה באמצע הנהרללכת דרך שלמה שישכור 
נ כגון שיוכל למכור סחורתו במקום שמת החמור וירויח בה ויש סוחרים "א

 להבין יש ,הרבה שאין מביאין סחורתן אלא עד כאן לכך יתן חצי שכרו
' מאמנם לשון הג, לרכב עליו והרי מייירי בשוכר חמור ,סחורה מאן דכר שמיה

ף "אכן גירסת הרי, 'כר את החמור ומתה לו בחצי הדרךהשו'י " כתהרובב
  .כלפנינוהיא ם "והרמב
שחייב להעמיד בין שכרה לרכיבה כתב שיש חילוק ב "ה משכירות ה" פם"הרמב

ובאמת ' מ" וכתב המלו חמור לבין שכרה למשאוי שאינו חייב להעמיד לו חמור
תוב בהן השוכר אי אפשר ליישב סברת רבינו לפי גירסת ספרי הגמרא שלנו שכ

ם "ומסתבר שהרמב',  בפירוש'לרכוב'את החמור ומתה לו בחצי הדרך ואין שם 
  .גרס כמו שהוא לפנינו

מיהו קשה על מה שכתבו התוספות דאיירי כגון 'ל "ח שעמד בזה וז"ר בתו"שו
שיוכל למכור סחורתו במקום שמת והא רב קאמר השוכר את החמור לרכוב 

 ויש ספרים דלא גרסינן לרכוב ,ן בידו שום סחורהעליה משמע דלרכיבה בעי ואי
ה מהלכות "ש הרב המגיד בפ"עליה אלא גרסינן השוכר את החמור ומתה לו כמ

     'שכירות
שהכונה לא שכיח לפי אותן דמים או שיכול למכור סחורתו ' ובעיקר תירוצי תוס
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מה הרי שאלת הגמרא היתה בתמיה דאי לא משכח לאגורי ל,  יש להבין,גם כאן
' ותי,  והיינו שהבין המקשן שלא הרויח כלום במה שבא עד כאן,יתן לו שכר

עיקר התירוץ חסר ' ולפי תוס, שאם היה רוצה לבא עד כאן גם היה לו ליתן שכר
 או כגון שיכול למכור סחורתו ,ל כגון דשכיח לאגורי בטפי פורתא"הולדמהספר 
  .גם כאן

 ', וכו ומתה לו בחצי הדרך עליהלרכובהשוכר את החמור 'ז כתב "ובפסקי ריא
שהרי אם לא היה מוצא מתחלה כדי , ונותן לו השוכר השכר שלחצי הדרך

ומשם ואילך אם אינו מוצא לשכור , לשכור כל הדרך היה שוכר עד חצי הדרך
שכרו , הולך רגלי ואין לו על המשכיר אלא תרעומת שהשכיר לו חמור רע

 לו בחצי הדרך הפסדו תהוכשמ.  רגליאו שהיה אדם שאינו רגיל ללכת, למשאוי
ז "ולפי', ק"ה במהדו"וכן ביאר מז, גדול אצלו מהנייתו הרי זה אינו נותן לו כלום

 וכגון שיכול לילך משם שאמנם הרויח במה שרכב עד כאן' קושית תוסניחא 
  .והלאה רגלי

  
 ,והא דאמר בסוף פרק השואל אי דאמר בית זה ונפל אזדא לה  ואםה" ד'תוס

 ,אמר אם יש בדמיה לרב ליקח יקח ולשמואל אפילו לשכור ישכורולא 
 ,דהתם אין הבית עומד לימכר אלא להוסיף עליו ולחזור ולבנותו כבתחילה

 וגם לא קבל עליו להוסיף יציאה בבנין ,ל בית זה ונפל אין למוכרו"וכיון דא
ל  וכי נפ, אלא בית זה כמו שהוא השכיר לו לדור בו כל זמן שיוכל,בית זה

 ולכך יש בדמיה ליקח , אבל חמור שמת אין עומד אלא למכרו בדמים,אזדא
] לקמן בפרק השואל[ן "עוד בשם הרמבתירץ א "והריטב, יקח לשכור ישכור

אבל חמור , דהתם בית זה אמר ליה וכיון דנפל לא שמיה בית ולא משתעבד ליה'
 זה קאמר ובין דהכא חמור'ן "כ הר"וכ', אף על פי שמת שמו עליו ואישתעבד ליה

 אבל בית זה כיון דנפל לאו בית ,החי ובין מת חמור מקרי ושעבודי משעובד לי
  .' כלליהמקרי ולא משועבד ל

  
 והקשו ,היכא דמתה בבית הבעלים דמוסיף ולוקח חמורה לא "י ד"רש

טעמא דא "וכתב רע. כיון שאמר חמור זה מה יחייבו להוסיף דמים, הראשונים
כ בבית " משא, הוא משום שאולי הבעלים לא ניחא ליהדרב דלא מכלינן קרנא

כ מאי פריך "אבל הקשה שא, הבעלים יש להכריח הבעלים לעשות או זה או זה
  . מנקצץ האילן הרי שם הבעלים לפנינו ואפשר לכוף אותם

  
לזה ,  סברת רב אפשר לבאר שנחשבים כשותפין,רב סבר לא מכלינן קרנא

א "אמנם מרע [,נן קרנא שהרי אינה של השוכרהקרן ולזה הפירות ולכן לא מכלי
 וסברת שמואל שיש לו שיעבוד על הקרן לענין הפירות ,]ל משמע לא כך"הנ

  .ולכן מכלינן קרנא
  

 יש להבין מה מרויח המשכיר ממה שלא נכלה את ,רב סבר לא מכלינן קרנא
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והרי אם ימכור את הנבלה וישאיר את הכסף לעצמו לא יקבל שכירות של , הקרן
 אמנם הפסיד את דמי הנבילה בדמי הנבלהחמור ואם ישכור שנותרה חצי הדרך 

כ בכל מקרה ישאר עם "ואשל כל הדרך את השכר אבל במקום זה יקבל את 
  ].שחצי הדרך עולה יותר' ש תוס"מ למ"ואולי נפ [,אותו כסף

עוד יש להבין כיון שבחמור זה נחשב שהחמור משועבד לו וכמו שקנה את 
לא יתחייב לו את שכר כל , למה לרב שאינו חייב לשכור בדמיו, וההשתמשות ב

א כתב במשנה " ואמנם הריטב,הדרך ונאמר שאזדא ליה ומזלו גרם כמו גבי בית
 ולכאורה כונתו שמשלם דמי כל ,שאם אין בדמיו ליקח ולא לשכור פסידא דשוכר

ל " וא,כאן מבואר שלרב נותן רק דמי חצי הדרך'  שהרי בגמיש להבין ו,הדרך
נ ואם יאבד החמור יפסיד כל שכרו אבל כיון שהחמור נשאר ואין שוכר "שאה

  .אף השוכר אינו מפסיד, בדמיו כדי לא לכלות קרנו של הבעלים
ע שאם אין בדמיו ליקח ולשכור נותן "ם ובשו"אמנם בעיקר הדין מבואר ברמב

מ "ליומא מג דשכירות כמכירה "דאע'י "ג סק"א כ" ועיין חזו,רק דמי חצי הדרך
 ',כשנפל באמצע נחשב כמו שלא היה לו זמן אלא עד הנפילה או דהוי כאילו התנו

מ לא דמי "מ', ב כתב שאמנם שכירות היא כמכירה לזמן"ה ה"ובאבן האזל פ
ואם מתה מתה ללוקח אבל שוכר , למכירה דכשקנה הלוקח כבר נתחייב בדמים

שמיש וכשמתה הבהמה לא קנה אלא לזה שישתמש בדבר השכור וישלם דמי הת
ועיין . ז בהשמטות"גם מה שכתב ע'  ועי'או נטבעה הספינה אין בשביל מה לחייבו

  .ג ובהשמטות שם"ע נ"וקוה' ה' ס ז"קונה

  
ה "ח שה" וכתב המנ,מנין למוכר שדהו לששים שנה שאינה חוזרת ביובל

סוף סוף לכי מטו שיתין שנין קא 'כ מה מקשה " ויש להבין א,לאלפיים שנה
  . הרי עדיין יכול לקנות לששת אלפים שנה'דראה

למכור א "מה שאמרה תורה שאסור או שאכ מה הועיל "עוד יש להבין א
אמנם הועיל שרשאי , א למכור שדהו לששת אלפים שנה"לצמיתות אם יכול כאו

שיחין אין הלוקח רשאי לחפור בו בורות ש ו,המוכר לפדותו בכל שעה שירצה
  . ואם הקדישו דינו כמקדיש שדה מקנה,ם אינו קורא ואם מביא בכורי,ומערות

, והארץ לא תמכר לצמיתות כאן פירש לך טעמו של מצות יובל'י "והנה לשון רש
', שאם לא היתה מצות יובל היתה נצמתת, אלמא אין היובל מוציא אלא קרקע

 אלא עיקר ,שתחזור הקרקע לבעליה ביובלוהיינו שלא נסבור דטעמא דקרא כדי 
  .י שלא תהיה מכירה לצמיתות וכל שאינה לצמיתות שריהטעם כד

  
ושמא יפגע יובל בתוך שני המשכונא וקא כליא קרנא ה הדרא "י ד"רש

 ,ה אם יפגע בסיום שני המשכונא" וה,י" כתהבכלה " וכל"המהרש' ה גי" כ,דלוה
ולא בא אלא לאפוקי שאם יפגע היובל אחרי זמן המשכנתא אז לא כליא קרנא 

 וחדושי ב"א ומהדו"מהרש' ועי, שיאכל קצת אחר שיחזור לו וכדלקמןכיון , דלוה
  .צ"מהריט
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 אף על גב דהשתא נמי דליקח ,ש"ולברייתא גופא א,  והא הכאה"ד' תוס
 דזמנין ,מ נפקא מינה ללוה דלא ליצלח לציבי" מ,הקרקע קרי כליא קרנא

 ואכיל  או איתרמי ליה זוזי ופריק,דשלמי ימי משכנתא מקמי דלימטיה יובל
י לשון " שנין אמנם ברוב כתה'וה' בגמרא לפנינו נקט ד[ ,תרתי או תלת שנין

לקמן '  דברי הגמהם' ש תוס" מלכאורה ,קמי יובל] הגמרא תרתי ותלת שנין
עדיף כך , מכלינן קרנאלשמואל דמ לרב אבל גם "שאמנם זה נחשב כילוי קרן ול

 ט"חדושי מהרי' ועי. וםשיתכן שיאכל מזה קצת מאשר לציבי שלא יהיה לו כל
  .צהלון

  
היכי דמי אילימא בספינה זו ויין סתם אם נתן אמאי לא יטול נימא ליה הב 

 אילימא שאינו נותן כלל שכר ה" ד'תוסכתבו , לי ספינתא דאנא מייתינא חמרא
ד " ול,דמי הדרך שכבר הלךאת גם ווגם אם נטל יטול בחזרה את כל מה שנתן 

 שהרי היין נטבע  לו שום תועלת ממה שבא עד כאןלשכר חמור כיון שכאן אין
 זה בשוכר ביתיש להבין למה לא נאמר אזדא ליה כמו ו ,ואין לו מה למכור

שאינו חייב בשכירות , ב" שי' סיע"פ בשו"ש וכ"ן והרא" ולדעת הרמב,דלקמן
א שם שחייב "אבל ליש מפרשים שהביא הריטב. ניחא, של אחרי הנפילההבית 

י שכאן "ג סק"א כ"חזו' ועי,  להקשות מכאן שמבואר שפטורבכל השכירות יש
  .לא שכר את הספינה אלא את הבעלים עם הספינה הזו והוי כשכירות פועלים

  

 לימא ליה ,אלא בספינה סתם ויין זה אם לא נתן אמאי לא יתן  אלאה" ד'תוס
לא מבעיא אם כבר נתן שלא יטול אלא  ,הב לי חמרא ואנא מייתינא ספינה

 שהרי קנה המשכיר כל השכירות , לא נתן יש לו לתת כל השכירותאפילו
 או אפילו ,במשיכת השוכר את הספינה כיון שמזומן המשכיר לקיים תנאו

כ "בלא משיכה כיון שמשכיר יכול לקיים תנאו ושוכר אינו יכול לקיים א
  . והוי כחוזר בו ויתן לו מחצי הדרך שלא הלך כפועל בטל,מזלו גרם

י משיכת "דוקא כשהתחייב עהוא מסופקים אם פסידא דבעל היין ' משמע שתוס
ולכאורה , ה כיון שאינו יכול לקיים תנאו מזלו גרם ומפסיד" או גם בלא,הספינה
 ומזלו גרם לענין שכר , את שני הטעמים משיכת הספינה לענין שכר הספינהצריך
  .הספן

טל כיון וקשה דאמאי יתן לו כלל מחצי הדרך שלא הלך אפילו כפועל ב
צ " הא אמרינן לעיל היכא דהשוכר אנוס דאתא מיטרא דא,שאירעו אונס

ב " ומשמע לעיל דכל אונס שאירע לבעה,להשקותה דהוי פסידא דפועלים
א שמה "רע' ועי, שלא היה לו לידע יותר מן הפועלים הוי פסידא דפועלים
לא  ש אלא כיון,שלעיל הוא פסידא דפועלים אינו משום שתולים במזלם שגרם
 ולכן כאן באופן ,היה קנין גמור אלא רק התחלת המלאכה שזה רק קצת קנין

נ " אבל אהב"בעהה הוי פסידא ד"מש] ד"בתח' תוסש "וכמ[שמשך את הספינה 
, ן"צ למה שדחק הריב"וממילא ל ,פועליםכשלא היה קנין לעולם הוי פסידא ד

כר מה שהלך עד ש לא כתב שהיה קנין ופסק שאינו נותן לו אלא ש"ואמנם הרא
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   .]ן"ודלא כריב [כאן
  
אבל הכא שהמשכיר הפסיד ספינתו כפועל בטל מיהא אית  אלא ה"ד' תוס

הרי אין  ויש להבין מה לנו במה שהפסיד ספינתו ו,ליה כיון שמזומן לקיים תנאו
ובסברא ודאי משמע 'ד "ה משכירות שכתב בתו"ז פ"אבהא' עי, מרחמים בדין
כיר הפסיד ספינתו אטו מדיני ישר וטוב אמרינן ש דמה בכך שהמש"כדעת הרא

יבות תשלום השכר כוללת אחריות על ישהתח[א "חזו' ועי, 'הא בדינא קא איירינן
  ].ש למה מחשבים כפועל בטל" ועי,אונסין בשיעור השכר

היא לשיטתם שבשניהם אנוסין הוי פסידא דפועלין וכמו שהוכיחו ' תוס' ועיקר קו
א " ובמחנ,י לעיל"כ הנמו"חשב ששניהם אנוסין וכמאתא מיטרא שסוברים שנ

ב לא הפסיד "כתב שדעת גדולי הראשונים שכאשר בא האונס מבעה' שכירות ח
 וטעמא דאתא מיטרא הוא כיון ,ב שכרם"הפועל או המשכיר וחייב בעה

ש שהיא "חידושי רמ' ועי. כ אינם יכולים לקיים תנאם ולעדור"שהפועלים ג
  .שיטה יחידאה

  
 ויש להבין גם אם נותן ,דמשמע אם נתן כל שכרו לא יטול כלל אלא ה"ד' תוס

 שלא יטול כלל  לומרא"כ עדיין א" וא,כפועל בטלאינו נוטל אלא הכל עדיין 
ואולי זה לא נחשב שנוטל בגלל הטביעה . שהרי את ההפרש של פועל בטל יטול

משלם והרי לעיל אמר שכרו . [אלא כיון שהפחית במלאכה ממילא נפחת השכר

  ].והכונה כפועל בטל
  

נימא ליה הב לי ההוא  ,אלא בספינה סתם ויין זה אם לא נתן אמאי לא יתן
ה אלא שצריך ליתן את כל "ד' דעת תוס, חמרא ואנא מייתינא ספינתא

השכירות כיון שקנה אותה בעל הספינה במשיכת השוכר או כיון שאין השוכר 
  .כ מזלו גרם"יכול לקיים תנאו א

 אבל ,שאלת הגמרא אמאי לא יתן שכר הדרך שהלךם לקמן ש"ריבאמנם דעת 
אבל אם כבר נתן ניחא ליה שלא , מה שלא הלך פשיטא שלא יתן כיון שהוא אנוס

דכיון שהוא מוחזק ומזומן לקיים תנאו ניחא ליה שלא 'יטול אפילו מה שלא הלך 
  .'יחזיר כלל

ם לא התפרש אמנ, ם שאינו נותן אלא שכר חצי הדרך"ש כתב כריב"והרא
  .בדבריו מה הדין אם כבר נתן האם יטול שכר הדרך שלא הלך או לא

שהשאלה אמאי לא יתן חצי הדרך שהלך אבל מה  ם"ש כתב כריב"הרא' ובתוס
ם "ש אם נתן לא יטול לא כתב כריב"אבל מ, שלא הלך פשיטא שלא ישלם

ן הכל פ אבל אם נת"ה'ל " וז,רק מה שהלךשאפילו מה שלא הלך לא יטול אלא 
ש אין חילוק בין נתן ללא " נמצא לדעת הרא,'לא יטול שכר חצי הדרך הראשון

ספינה סתם ויין סתם ש גבי "ז מ"ולפי, נתן ולעולם משלם רק מה שכר הלך
כ היינו ספינה סתם ויין " שאל,לכאורה היינו שחולקין את מה שלא הלך, חולקין

ה סתם ויין זה שנותן דמי חצי מ אינו דומה לספינ"ומ אמנם יתכן שחולקין הכל ,זה
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  .כי שם תלוי כמה הלך וכאן לעולם נותן מחצה, הדרך
  

  ב"עט "דף ע
ודאי ,  יש להבין מאי קשיא,וכי בשביל שהמשכיר מוחזק ירויח אי ה"ד' תוס

וכמו , י"ש רש"ירויח כיון שיאמר לו עד שלא תביא את היין לא תקבל שכרך וכמ
 ששכירות אינה משתלמת פ"לם הכל אעשניחא להו ביין זה וספינה סתם שמש

  .אלא לבסוף
 שביין זה וספינה זו נחשב כמו שלא קיימו שניהם את התנאי שהרי יש לבארו

 ולכן אין לו שום תביעה על מה שלא הלך ,ברור שאינו יכול להביא את ספינתו
,  ומה שהוסיפו ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף,ומה יועיל שמוחזק בכסף

ניחא שמפסיד כל , היה נחשב כמו מכירה לזמן שצריך לשלם מידכ ו"ל שאל"א
 , אבל כיון שאינה משתלמת אלא לבסוף למה יפסיד,שכרו שהרי נסתחפה שדהו

  .ש מובא כקושיא אחת"הרא'  ואמנם בתוס,ז שתי קושיות"ז אי"ולפי
  

ו פירש שאין "מ' סיי " בקה,כיון שנתן לו שכרו נתרצה שיהא שלו לאלתר
אלא שכונתו ,  אם לבסוף לא יוליך אותואפילו , שיהא שלו במתנההכונה שמוכן

 ולכן ,שבזה שמקדים לו שכרו שיחשב כקנין לזמן ולא כתשלום על ההשתמשות
כ גם ביין סתם וספינה זו "ויש להבין א. [לא נפטר מחיובו גם כשטבעה הספינה

  ]. אם נתן לא יטול שהרי ספינה שלו טבעה ונסתחפה שדהו

  
שביין סתם וספינה זו ,  אילימאה"ד' תוסש "ם כמ" דעת ריב'ש וכום פיר"וריב
 כיון שבעל הספינה אינו יכול להשלים תנאו ומחצי הדרך ,אם נתן יטול הכלגם 

 שבספינה סתם ויין זה צריך ]ה אלא"ד[' וסש ת"אבל חולק על מ,  כלללא הרויח
 דומיא ייןס אינו חייב לתת אם לא נתן עדסובר שכיון שנאנאלא  ,לשלם הכל
פ " שיתן אע, על מה שהלך,אם לא נתן אמאי לא יתן'  ושאלת הגמ,דפועלים

 מה אפילושלא יטול  ליה ז כשעדיין לא נתן אבל אם נתן ניחא" וכ,שלא נהנה
ה בפועלים אם "א שה"חזו' ועי [,שלא הלך כיון שהוא מוחזק ומזומן לקיים תנאו

  .]ב אחר ששילם להם לא יטול"נאנס בעה
 מה מועיל שהלה מוחזק וכמו ב אינו חייב לשלם" אם כשנאנס בעהיןויש להב

ם שבכל מקום שהשוכר או " ומשמע מלשון ריב,שהקשו בתחילת דבריהם
ל מזלו של מי גרם והוא צריך להפסיד ולכן ישאר ביד "מספק, ב נאנס"בעה

  .המוחזק
 ם אם חולקין שכר" בהא מספקא ליה לריב,אבל ספינה סתם ויין סתם חולקין

נ אם חייב ישלם ואם לא "יש להבין ממ ,חצי הדרך שהלך דוקא ונותן רביעית
  .ל נשאיר ביד המוחזק" ואם מספק,יפטר
שניהם פושעין 'שכיון שזה לא הביא ספינה וזה לא הביא יין ש "רא' תוס' ועי

כי קודם [בדבר ואין יכול המוחזק לומר לחברו עד שתביא את שלך ישאר הדבר 
דמצי למימר עד שלא תביא את שלך אין עלי , לשלם]  לישתביא את שלך אין
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להביא את שלי שאיני מאמינך שתביא את שלך ונמצאתי טורח ומפסיד מעותי 
ומיהו כל אחד מהם שהביא את שלו ושכנגדו לא הביא יפסיד וחולקין , בחנם

ולכאורה כל זה הוא טעם למה ', דקאמר היכא דשום אחד מהם לא קיים תנאו
  .ע מה הדין בחצי שכבר הלך"ויל , הדרך שעדיין לא הלךיחלוקו בדמי

הלך ועדיין מזומן כבר או חולקין כל השכירות ויתן שכר הדרך כיון ש
הדרך כיון שהלך ועדיין מזומן לקיים חצי ויתן שכר 'י הלשון "בכת[ לקיים תנאו

 והיינו שכיון , הכונה שמה שהלך ישלם ומה שלא הלך לא ישלםלכאורה, ]'תנאו
כ אין תביעה על החלק "פ שיכולים א"ההסכם אעאת יהם אינם רוצים לקיים ששנ
פ שלא נהנה כיון שאין העיכוב " ומצד שני מה שכבר הלך ישלם אע, כללהזה

א שכנראה מפרשים "ע וחזו"בדרישה וסמ' אמנם עי, מתיחס דוקא לבעל הספינה
  . מ כמה הלך"שיחלוקו הכל בכל ענין ואין נפ

  
 גם על דמי ספינה זו ויין סתם אם לא נתן לא יתן ואם נתן יטול ב,לסיכום הסוגיא

  . ם"ומשמע שזה מוסכם גם על ריב, הדרך שכבר הלך
ן "ודעת ריב, בספינה סתם ויין זה אם נתן לא יטול וגם אם לא נתן צריך ליתן

, אלא שעל מה שלא הלך יתן כפועל בטל, שצריך ליתן הכל גם על מה שלא הלך
 אם נתן לא יטול כלל אבל אם לא נתן יתן רק על מה שכבר ם שאמנם"ודעת ריב

  .ב שהוא פסידא דפועלים"כדין כל מקום שנאנס בעה, הלך ולא על מה שלא הלך
 אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתןבספינה זו ויין זה נאמר הדין של רבי נתן ש

  ].ע הדין הוא על כל השכר"ומשמע שלכ[
האחד שיחלקו , ואת זה יש לבאר בארבעה דרכים ,בספינה סתם ויין סתם יחלוקו

והשני שישלם , את כל השכר המגיע לכל הדרך בלי קשר למה שהלך או לא הלך
כיון שמיירי בטבעה בחצי  ונקט יחלוקו ,מה שהלך ולא ישלם על מה שלא הלך

 והרביעי ,והשלישי שישלם את מה שהלך ויחלוקו את מה שלא הלך, הדרך
דמספקא ' וכתבו תוס, לא ישלם כלל על מה שלא הלךשיחלוקו את מה שהלך ו

 או יחלוקו ,]וכצד הרביעי[את מה שהלך ויטול רביעית רק ם אם יחלוקו "לריב
ע "סמ' ועי,  ולא התברר בדבריו אם כצד הראשון או השני,את כל השכירות

  .א שמוכרע כצד הראשון"חזו'  ועי,ך שהדבר מוכרע"ש' ל בזה ועי"דמספק
ד שיחלוקו הכוונה שיתן מה שהלך ויחזיר מה שלא הלך "בתחא "וכתב הריטב

כלומר מה שלא הלך [אין לפרש שיחלוקו חצי הנשאר וכתב ש, ]וכצד השני[
כיון ] וכצד השלישי ,רבעים' נמצא משלם גמה שהלך צריך לשלם את אבל 

וכצד  [,א שיחלוקו את כל השכירות"אמנם מסקנת הריטב, דבספינה סתם הוא
  ].הראשון

  
 ולשון פרקיה כתב ,שמכר סחורה שבספינה' כו' ח פי"ור דפרקיה ה"ד' סתו

  .א שהוא מלשון פדיון"הריטב
  

כתב , תנו רבנן השוכר את החמור לרכוב עליה איש לא תרכב עליה אשה
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דאין שינוי מאיש , לאו למימרא שאם ניזוקה שיהא חייב בתשלומים'א "הרשב
יא לרכוב עליה בין איש בין שהחמור עשויה ה, לאשה פשיעה שיתחייב עליה

ומסתברא שאם מנהג המקום להתייקר , אלא שלכתחלה אין לו לעשות כן, אשה
וכתב , 'יותר בשכר רכיבת הנשים מרכיבת האנשים מוסיף לו שכר כפי המנהג

השוכר את הבהמה לשאת עליה 'ו "ד משכירות ה"ם בפ"ש הרמב"מ שלפי מ"המ
לק משלשים על השיעור שפסק עמו משקל ידוע והוסיף על משאו אם הוסיף ח

ה "ה, פ שדרכה לשאת כך כיון שפסק עמו על פחות חייב"והיינו אע', ומתה חייב
  .ח שני הדעות"ש' ע סי"והובאו בשו, כאן אם הושיב עליה אשה ומתה חייב

מ "ומ'א שכתב "תלמיד הרשב' עי, מ שני דברים אלו"ובעיקר מה שדימה המ
, תטעון עליה אלא כך או אל תוליכנה אלא כךנראה לומר שאם אמר בפירוש אל 

כמו שכתבתי למעלה בענין , וטענה או הוליכה יותר ממה שהתנה עמו הרי זה חייב
לפי שיכול לטעון אני הייתי יודע בבהמתי שלא , להוליכה בהר והוליכה בבקעה

מ נראין הדברים לענין לרכוב עליה "ומ. היתה ראויה ליותר ומשום כך התניתי
פ שאמר לו בפירוש לא ירכב עליו אלא איש אינו חייב בכך אף על פי "עשא, איש

  .י שהביא את תחילת דבריו"ב' ועי', שרכבה עליו אשה
  
ועוד אין מתישב שפיר לפי גירסא זו הא דקאמר ביניתא  השתא ה"ד' תוס

מ ביניתא "ועוד מאי קאמר ש'ש "הרא' בתוסונתם מבוארת ו כ,אגב כרסה תקלה
  .' פשוט הוא שיותר הוא כבד כשבטנו גדולאכרסא תקלא דבר

  
  א" ע'דף פ

י שלכן אין את מי לחייב "נמו'  עי,ונעריו הולכים עם בהמתוה השוכר "י ד"רש
] ט שהם בניו של בעל הפרה ואינם בני חיובא"תוי' עי[כיון שאינם שכירים 

במקום שהיו היא היכא דלא שני בה מאן משלם '  ושאלת הגמ,ושפיר תני פטור
  .ריםשכי

  
 רב , אמר רב פפא דנקיט פרשא משלם,היכא דלא שני בה מאן משלם

,  והלכתא דנקיט מנא משלם,שישא בריה דרב אידי אמר דנקיט מנא משלם
 ושניהםל כמתה מחמת מלאכה " דילמא הו,ל דחד מינייהו משלם"יש להבין מנ

את  עיות  או ניחזי אנן אם העמיק היתד,גם יש להבין מה הנידון מי חייב, פטורים
ל מתה מחמת מלאכה "נ ואם לא עיות ולא העמיק הו" ויש לבאר דאה,השורה
אלא מיירי כגון , וחבירו פטוראחד מהם פשע הוא חייב רק  ואם ,יםופטור
 ומסקנא דנקיט מנא ,אחד עיות והשני העמיק והשאלה מי חייבה, שניהם פשעוש

כ "משאברו בהעמקתו שהרי הקנקן בידו וש ,חייב יתכן כיון שהוא הזיק בידים
ש חייב "פ שש"ואע ,י חבירו"וגרם שעיוות השורה שישבר עהשני שרק פשע 

אכן , מסתבר שכאשר יש מזיק בידים פטור מלשלם על פשיעתומ "בפשיעה מ
שאילו לא העמיקו יותר מדאי לא היה י משמע שנקיט מנא משלם כיון "מרש

היה עוות השורה לא היה ויש להבין מאידך גיסא אם לא ', נשבר בעיוות השורה
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ויתכן שאם העיוות לבדו היה יכול לגרום לשבירה היה נחשב גם , נשבר בהעמקה
הוא מזיק בידים אבל עכשיו שלולי ההעמקה לא היה נשבר נחשב אוחז היתד 

  .למזיק וחבירו רק לגורם או לפושע
  

ל " דלא קי, ואין נראה,בקונטרס משום דהוי ספק מי עשה' פי ואי ה"ד' תוס
 ואי הוה ספק הוי ,כסומכוס אלא כרבנן והמוציא מחבירו עליו הראיה

ב שיש מקומות "בב' י התוס" עפרץג שתי"שפ' סיח ב"קצוה'  עי,שניהם פטורים
  .שנראה לחכמים לומר שיחלוקו

ל כיון דשניהם קבלו לחרוש הויין "הא י' יש להקשות מה מקשו תוס'א כתב "רע
או שהוא , פ או שהוא פושע"החצי בממנ' כ גובה מכל א"וא, כמו ערב זה לזה
  .'ש ליישב קושית תוס"ש מ"עי', מחייב מדין ערב

  
אמר רבי יוחנן המוכר פרה לחבירו ואמר לו פרה זו נגחנית היא נשכנית 

קשה מאי ענין שמועה זו 'ל "כתב בחדושי מהר, היא בעטנית היא רבצנית היא
  .' בפרק הזהב בדיני אונאהכי נראה דלא שייך הכא לכאן כלל רק למעלה, לכאן

  
 , ולכן אוכל בתרומה,וכיון דליכא קלא ליכא למיחש להכי שפחה ה"ד' תוס

  .כ שיש בו אחד ממומין אלו הוי מקח טעות"אבל אם אמנם התברר אח
  

המוכר פרה לחבירו ואמר לו פרה זו נגחנית היא נשכנית היא בעטנית היא 
י "לרש ,מין הרי זה מקח טעותרבצנית היא והיה בה מום אחד וסנפו בין המו

בהיו לה '  הגמוספק ,מיירי שידע הלוקח ששאר מומין אין בה וסבר שגם זה אינו
ויש להבין למה הוצרך לזה ולא אמר  ,י שאינו מקפיד אלא על אחד"כל אלו פירש

כ הרבה מומין "בפשטות שאמנם מקפיד על כולם אבל כסבור שודאי אין בה כ
  .שליך ממנו תרעומתוודאי שאינו אומר אלא לה

כ רישא דברייתא "ט א"א שאם נאמר שגם בהיו בה כולם הוי מק"מהרש' ועי
 וכמדומה ,ש היה בה מום אחד היינו מום אחד שעליו הוא מקפיד" ומ,בהכי מיירי

  .ז"ק ט"ב ס"רל' סיא ב"כונת הגרגם שכן 
' יוע, ת שבדיוק דוקא זה שמקפיד עליו אין בה"הבין איזה טענה זו ומהלויש 

דאיירי שהלוקח גילה דעתו מעיקרא שאינו מקפיד ונראה 'קרית מלך רב שכתב 
 והמוכר הזכיר לו מומים שאינו מקפיד בהם וסינף זה שגילה ,אלא על האחד
כ כשנמצאו כל המומים בא וטוענו כסבור הייתי שאתה " ואח,שמקפיד בתוכם

ליך התרעומת  אף שאין אתה יודע אם יש בה שום מום ולהשליך מע,'כולל וכו
 אלא ודאי ,כ מה היה לך להזכיר מומים שאיני מקפיד עליהם" דאל,אמרת לי כן

  .'שלהשביח מקחך אמרת כן ואילו ידעתי שזה בה לא הייתי לוקחה
  

שפירש לו שם אותו מום לבדו 'י "פרש, מום זה ומום אחר אין זה מקח טעות
שאת השאר כלל לא י "וביאר הנמו  [,ואמר לו מום זה בה ועוד מומין אחרים
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   .'דכיון דאותו המום הזכיר לו לבדו בו היה לו לבדוק ט"ז מק" אי,]פירש
האם הברייתא מיירי שנמצאו בה בהיו בה כל המומין האלו הוא ' ספק הגמ' ולתוס

היה בה מום אחד וסנפו בין ד ברייתארישא ד ו והלוקח לא בדק כללכל המומין
 ,ת כולם אלא שאינו מקפיד אלא על אחדהיו בה אהכוונה ש, ט"ז מק"ר ההמומין

 ,ולכאורה מיירי כגון שאמר לו הקונה שמא נגחנית היא, מ"כ הגליון בשיט"כ[
ל נגחנית ונשכנית ובעטנית היא וסבר שגם נגחנית אינה והתברר שהיא "וא

 ובאמר ,ן בהמום זה איוגם  שסבר שודאי אין בה את כולם ויכול לטעון ,]נגחנית
 אלא ,היו בה את שניהם ו מומין שנירקהזכיר לו אחר מיירי שלו מום זה ומום 

  .]שהרי מצוי שיהיו בה שני מומין[ שכאן אינו יכול לטעון שסבר שאין בה שנים
ט "ולכן זה מק ,מאלו שמנהשהיה בה רק מום אחד מיירי  ברייתארישא דאו ש

ם אין וכיון שהלוקח בדק וראה שאחד מה ,שאין בהכיון שסנפו בין מומין הרבה 
וסיפא דברייתא  ,אבל אם כולם אמת לא הוי מקח טעות ,בה סבר שכולם אינם בה

אמר לו ה אם " וה,ט"ז מק"איולכן מום זה ומום אחר הכונה שיש בה את שניהם 
  .את כולםיש בה הרבה מומין ו

 ,נמצא ספק הגמרא בהיו בה כל המומין אינו מקרה שלישי שאינו מבואר בברייתא
או שהוא הדין ט "והוי מק האם מקרה זה הוא הדין של הרישא אלא הנידון הוא 

ש הסיפא "ז מ"ז מקח טעות ולפי"ומסקנת הגמרא שאי, ט"ז מק" ואישל הסיפא
ה  אם מנה יותר משני מומין " וה,מום זה ומום אחר הכונה שנמצאו שניהם בה

  .בהכולם ונמצאו 

האחד יש בה והשני מהתוספתא שבסיפא הכונה שאמר לו שני מומין ' והביאו תוס
 ודוקא כשמנה הרבה מומין יכול לטעון שסבר שאין ,ט"ז מק"כ אי"אין בה ואעפ
 והרישא מיירי שמנה לו הרבה ,א הוא מקרה שלישימרז ספק הג"ולפי ,את כולם

פ שאחד " והסיפא מנה לו רק שנים שאע,ט"מומין שחלקם אינם בה ולכן הוי מק
 ,א כשמנה הרבה מומין שכולם ישנם בה וספק הגמר,ט"מהם אינו בה לא הוי מק

  .א"א שם ובמהרש"ביאור הגר' ועי, ט"ז מק"ומסקנא שאי
  

המוכר פרה לחבירו ומנה בה מומין גלויים ז כתב "ו ממכירה ה"ם בפט"הרמב
ונמצא בה מום ,  ולא היה בה מאותן המומין הגלויין שמנה,ומומין שאין ניכרין
,  וחוזר ואף על פי שפירש המום שנמצא הרי זה מקח טעות,מאותן שאינן ניכרין

שהרי הלוקח אומר כשראיתי שאין בה אלו המומין שנראין שמנה אמרתי כך אין 
, ואינו מפרש מומין אלו אלא כדי להשביח דעתי, בה אלו שאינן נראין שמנה

ונמצאת רבצנית , כיצד פרה זו עורת היא חגרת היא נשכנית היא רבצנית היא
מבואר שדוקא כשמנה בה גם מומין ', זה מקח טעותבלבד או נשכנית הרי 

  .הניכרים וראה הלוקח שאינם בה
א "ביאור הגר' ועי ,ויש להבין שהרי בברייתא שלפנינו מוזכרים רק מומין שבסתר

 חדל שא"ברישא ואמר בה מום אחר רם גורס "ז שהרמב"ק ט"ב ס"רל' בסי
 אבל ,ים הניכרין ואין בהמאלו שאינן ניכרין היו בה אבל אמר בה עוד מומין אחר

  .כולם ניכרין או כולם אינן ניכרין אינו מקח טעות
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 שהיה בה רק אחד מהמומין ל שרישא מיירי"והנה בעיקר סוגית הגמרא היה א
 ואכן הלוקח טעה וסבר , הרבה מומין כדי להטעותו שאין בה כלל מומיןומנה לו

ני מומין והיה בה אחד  אבל אם אמר לו רק ש, ולכן אמרינן דהוי מקח טעות,כך
 שמצד ,ל בהיו בה כולם" ומבע,ט"כ מקום לטעות ולא הוי מק" כין בזה א,מהם

 אבל מאידך גיסא יש כאן ,אחד אין כאן הטעיה מצד המוכר שהרי אמר אמת
 והשאלה מה הסיבה בהיה , שסבר שאין בה כלל מומין,טעות מצד הלוקחמקום ל

ה שהיה ללוקח מניסה להטעות או האם מה שהמוכר , ט"שהוא מקבה אחד מהן 
אמנם מבואר , ט כיון שהמוכר לא ניסה להטעות"ז מק"ומסיק שאי, מקום לטעות

  .שלא פירשו כך' י ותוס"ברש
ואם ס שהלוקח סבר שאין בה מומין "נ אם אנ"ל בזה משום שממ"ויתכן שלא ניח

ואם , ט ומה לי במה שלא ניסה להטעותו"ז מק"אמאי איהיה יודע לא היה לוקח 
ס עלתה בידו וסבר וקיבל "ס שלא היה לוקח מה לי במה שהלה הטעהו סו"אין אנ

  .גם אם יהיה בה כל המומין
  

 לאביי , חייבהשוכר את החמור להביא עליה חטין והביא עליה שעורין
פ "אע [, שלשה קביןבנפח של החטין וחייב אם הוסיףשהביא שעורין הכוונה 

 ,]ה צריך תוספת של ששה קבין שהם סאהשעדיין אין המשקל כשל חיטין שלז
אם הוסיף שלשה קבין לא הוסיף ורק שינה וובלתך שגם הוא מידת נפח פטור אם 

  .חייב

 ויש להבין ,כ אין כאן שני דינים אלא דין אחד והחילוק בין הוסיף ללא הוסיף"וא
 וברישא אמר ,כ למה חילקו לשנים ושינה בלשונו מחטין סתמא ללתך חטין"א

שסיפא באה לפרש את ' ומבואר בתוס, תמא ובסיפא פירש אם הוסיףחייב ס
  .הרישא באיזה תוספת חייב

 אותו משקלחטין והביא לתך משקל של להביא  רישא מיירי ששכר אותוולרבא ה
הסיפא מיירי  ו,חייב כי תוספת הנפח מקלקלתו] דהיינו סאה יותר[בשעורין 

 פטור כישאז ביא לתך שעורין והשהוא מידת נפח לתך חטין ששכר אותו להביא 
 פחות ואם הוסיף סאה והשוה משקלו חייב כמו ברישא משום ים שוקלהשעורים

אמנם בביאור . קבין' חייב בתוספת גוהביא חטין תוספת הנפח ואם לא שינה 
שהרישא לרבא היא באופן שאמר לו משקל מסוים שגם באופן כזה ' א פי"הגר

  .ם" לשאת יותר וכדעת הרמבפ שדרך החמורים"חייב אם הוסיף אע
ן שאם שכרו להביא חצי לתך חטין והביא לתך אינו חייב אם מתה "וכתב הרמב

ם כתב שאם שכרו לשאת עליה משקל " וברמב,כ ידוע שמתה מחמת המשוי"אא
על השיעור שפסק עמו ומתה חייב ' ידוע והוסיף על משאו אם הוסיף חלק מל

ם כשאין ידוע שמתה "פרש את הרמבוהיינו שמ[ן "מ שזה דלא כרמב"וכתב המ
  .]מחמת המשאוי

את החמור כדי א שמחלק בין מקום שהשוכר ביקש "י הביא מתלמיד הרשב"והב
ל שאינו נותן לו ליותר שבזה גילה " לבין מקום שהמשכיר א,לשאת חצי לתך

  .דעתו שאינה ראויה לשאת יותר
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 משמע ,] סתםמ שחייב גם במתה"י הבנת המ"עפ[ם "ובטעם החיוב לדעת הרמב
אמנם .  באונסין כדין גזלןאפילוח משום דהוי כשליחות יד וחייב "מקצוה
כ "כ כתב שאינו גזלן ומה שחייב במתה כי תולין שמחמת התוספת מתה וכ"בתרוה
 מזיק אינו חייב אם אמדוהו שאינו ראוי אפילווהקשה באבן האזל שהרי . הנתיבות
ינו ראוי להזיק משום שנחשב ואם הטעם שפטור כשאמדוהו שא. [לינזק בזה
ל שכאן שהתנה אתו שלא יקח יותר הרי כונתו שאם יקח יותר יתחייב "א, כאנוס

 וכמו שחייב בהבלא דאגמא וכנראה מאבן ,ולא יוכל לפטור עצמו בטענת אונס
  ].האזל שסובר שלכן אמרינן שלא מחמת זה ניזוק

  
  ב" ע'דף פ

זל או אבנים והוליך סובין דכי אם התנה עמו להוליך בר תרגמא ה"ד' תוס
א שרק במה שדומה קצת כגון חטין "ריטב'  עי,נ דאם יוסיף יהא חייב"ה

 אמרינן ]מ"ש בשיט"שמעורבת במוץ שלה כמ[ושעורין או תבן ותבואה קלה 
  .הכי

  
 אמר אביי , אם איתא דלא מצי ביה בר דעת הוא לשדיה,אמר מר קב לכתף
לא חבטו לאלתר לא צריכא  רבא אמר אפילו תימא בש,בשחבטו לאלתר

 והקשה , רב אשי אמר הוא סבור חולשא הוא דנקיט ליה,אלא לאגרא יתירא
 תימה , ואם תאמר שנזקי אדם הם,וכי שומר הוא על גופו, ן למה יתחייב"הרמב

  . הטעינו הואאפילו ו,הוא דהא לאו מכחו אתי ליה נזק
כיון שלא חבטו לאלתר  ואולי ,ויש להבין כשהטעינו הוא אמאי אינו מזיק בידים

 ,זוק בסוף נחשב כמו שהזיק את עצמופ שני"והוא ממשיך לשאת אותו אע
ן "ויתכן שסברת הרמב ,א משמע שחייב מדין גרמי בזה שהטעה אותו"ומהריטב

 וגם יתכן שאם , כי יתכן שלא ינזק,שאינו חייב משום גרמי כיון שאינו ברי הזיקא
  .שזה רק חולשהלחשוב יטעה  ש ברור ולא,יראה שקשה לו יורידו ממנו

  
אבא שאול אומר רשאי אדם להשכיר משכונו של עני להיות פוסק והולך 

 מותר ראבא שאול אומ'ובתוספתא אמרינן , עליו מפני שהוא כמשיב אבידה
ויש להבין ', אדם להשכיר משכונו של עני בפחות ושל עשיר אינו רשיי ליגע בו

  .ל ולעשיר לא"מדנא מסוימת שלעני ניחואולי יש בזה או, מה בין עני לעשיר
  
 ולכן כאשר יש לו , דדרך פירות להרקיב,הלוהו פירות שומר שכרי "רש

ע מהא דאיזהו "יל[, הרבה פירות מרויח ממה שמלוה אותם כי אצלו היו מרקיבים
  ].'חיטי דקדחי באכלבי'נשך 

  
' וסכתבו ת ,בההיא הנאה דקא יהיב ליה טפי פורתא הוי עילויה שומר שכר

 אלא בלאו הכי פריך ,והוה מצי לאקשויי מי לא עסקינן דלא יהיב טפי פורתא'
לעשות אוקימתא שמיירי באומן מבואר שהבינו שכוונת הגמרא ', ליה שפיר
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ה "י בד"אמנם רש,  בכל האומניןיריולכן הקשו שהרי משמע שמי, שמקבל יותר
בלנות לשכר דמי דקא יהיב ליה טפי פורתא שאי אפשר לצמצם שכר ק'דקא כתב 
משמע שזה כלל בכל האומנין שלוקחים אותם בקבלנות ', שלא יטול יותר, פעולה

 ולכן קא פסיק ואמר שלכל האומנין יש הנאה ,שמקבלים יותר מאשר שכירי יום
מ כיון שיש " מ,פ שודאי לא לכל שוכר מוזילים"וקושית הגמרא משוכר אע, זו

 אלא דוקא כשלא ,ח"כל שוכר הוא ששוכרים שמוזילים להם לא היה לו לומר ש
  .הוזילו לו

  
 את שוכר נמי בההיא הנאה דתפיס ליה אשכרו שנתן"וא דקא ה" ד'תוס

ת שכבר נתן שכר והרי שכירות אינה " יש להבין מה,ליהוי שומר שכר
גם יש להבין בשלמא אומן חושש שלא ישלם לו את , משתלמת אלא לבסוף

ת יחשוש שיבוא " שהקדים את השכר מהשכרו בזמן שזה דבר המצוי אבל שוכר
ק "ב ס"ע' תומים סי'  ועי,עסקינן וכי בגזלנים ,המשכיר ויטול ממנו את החפץ

  .ב"כ
ת שוכר נמי בההיא הנאה דתפיס ליה אעבידתיה הוי "וא'ש "הרא' ולשון תוס

משמע שאדרבא עדיין לא שילם ולכן יכול לחשוש שיחזור בו ', עליה שומר שכר
  .ון שהחפץ בידו יש לו בטחון שלא יוכל ליטלו הימנו אבל כי,המשכיר

  
ל דאומן ודאי הוי שומר שכר במאי דתפיס אאגריה לפי "וי דקא ה"ד' תוס

שרוב אומנים עושין מלאכה בבית בעל הבית ואינם תופסים כלום בשכרם 
וזה שעושה בביתו ותפוס בכלי נהנה הרבה אבל שוכר אין לו הנאה שכל 

ששכרו דאין יכולין לעשות מלאכתן אם לא שיהא שוכרים תפוסים בדבר 
ואפשר לומר ,  אינו מובן וכי הנאה שיש לכולם אינה הנאהלכאורה ,ברשותם

כ באומן "שמשלם גם על הנאה זו משא, שלכן זה נחשב בכלל תשלום השכירות
  .שלא לכולם יש את ההנאה הזו לכן אינו בכלל התשלום

ן יכול מאוב ו, אם יכול למונעה ממנושלא נחשב שנותן לו הנאה אלאעוד יתכן 
כ של המשכיר צריך שיהא ברשות "כ שוכר שע"לומר לו שיעשה בביתו משא

  .השוכר
  

  א" עא"דף פ
ומיהו לטעמיה דלעיל דמדמינן אומן לשוכר ולא אמרינן שאני   האה"ד' תוס

א "שכשאמר ואבע[ם "מהר'  עי,אומן דתפיס ליה אאגריה פריך הכא שפיר
בההיא הנאה דתפיש ליה אאגריה  חזר בו מהסברא של ר אבוהרבה בכדמחליף 

  ].דלא בעי למיעל ולמיפק אזוזי הוי עליה שומר שכר
  

ולכאורה הכוונה דהוי  ,י משמע שדינו כלוקח" מרש,הלוקח כלים מבית האומן
' ועי. ה הלוקח כתבו שחיובו מדין שואל"ז ד"פדף ב "בב' ותוס, כלוקח על תנאי

דחשיב זה כלוקח ' והנה בדין זה דשמואל יש מי שפי'כתב  שד"א שומרין כ"מחנ
                                                                                                                                                                                           

 י אשכירות שנתן"בכת א
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ויש מי שסובר דחשיב , ש"והרא' י בתוספו"ם ור"י והרמב"והיא סברת רש
מ לענין דינא היכא דהיו הבעלים עמו "נראה דנ' ולכאור. כשואל דכל הנאה שלו

מפשיעה דשאלה בבעלים ' ד שואל הוי פטור אפי"במלאכתו בשעה שלקחה דלמ
  .'ד לוקח הוא לא מפטר משום זה"הוא ולמ

  
 ואם היה רוצה לתת בדמים שנתן לו ,ל דזבינא חריפא היה"וי אתא ה" ד'תוס

 ומה שלא מכרו כמו ,המוכר היה מוצא הרבה אלא היה רוצה למוכרו ביוקר
, שהיה יכול משום שאף אבבא דביתיה כשיחזור יתנו לו אותן דמים או יותר

מזדבנא מוטב   ממטינא ליה לדוכתא פלוני איקא'יש להבין אם כן למה אמר לו 
גם , למה יחזירנו ולא ימכרנו כאן או שם שלא ביוקר, 'ואי לא מהדרנא ליה נהליך

  .יש להבין מה הכוונה בדמים שנתן לו המוכר
ויש לבאר שהמוכר מכר לו במאה ובזה לא עשה לו טובה שלענין מאה הוי זבינא 

הם נתן לו המוכר את החמור דהיינו חריפא ואם היה רוצה למוכרו בדמים שב
 אלא שהוא רצה להרויח בזה ולמוכרו במאה ועשרים ,מאה היה יכול למכור כאן

 אבל אינו עושה בזה טובה למוכר שהרי כל הרווח ,ולגבי זה לא הוי זבינא חריפא
כדי [באותו מקום במאה כ לא מכרו "וכשראה שלא מכרו בק, הזה יהיה שלו

 אבל ,כ"שמא ימצא בחזור מי שיקנהו בק, ]מור בחזרהלחסוך עמל הדרך עם הח
 כי למכור במאה במקומו של המוכר אין לו ענין ,אם לא ימצא דעתו להשיבו לו

היה ת שאם יהיה בו מום ואדרבא מפסיד ,כיון שאינו מרויח לא כסף ולא טורח

  . האחריות עליו
אסקיה ההוא גברא דאמר ליה לחבריה הב לי חמור ו'ף הגירסא "אמנם ברי

ז "וכעי'  אסקיה לשוקא ולא איזדבן,לשוקא וזבניה אפשר דאשכחנא מידי עילויה
ההוא ספסירא דשקל חמרא לזבוני ולא איזבן ' ובנדרים הלשון ,ס"כתב  בדקדוק

  .'בהדי דהדר איתניס חמרא
  

 ,י שהשאלה רק על שמור לי ואשמור לך" ופירש,ואמאי שמירה בבעלים היא
 אמאי בהשאילני ויש להבין ,ל אינך אין כאן בעליו עמואבל השאילני ואשאילך וכ

ואשאילך אין כאן שמירה בבעלים והרי השואל חייב לשמור את החפץ כשאר כל 
ה שזה אמנם טעמו של "ש' טור בסי'  ועי,השומרין וממילא הוי הבעלים במלאכתו

  . כ המאירי" וכ,י בזה"ה שחולק על רש"הרמ
שהרי , י שחיוב שואל אינו שמירה"דעת רשו כתב לישב "ש בכתובות קכ"ובקוב

חייב גם באונסין ומוכח שאין עליו כלל חיוב שמירה אלא רק חיוב תשלומין כגזלן 
רק שואל אינו מה שכל ג ש"מ מ"ח ב"בכתבי הגר' ועי[ולכן לא נחשב בעליו עמו 

 שעיקר כוונתו היא כיוןשהרי מקבל  עליו שמירה תמורת זכות ההשתמשות  ש"ש
  ].ההשתמשות

 אם שואל אינו שומר אבל כאן הרי אינו שואל אלא אפילוש,  יש לדוןלכאורהו
 חייב לכאורהש "ז וש"ש זל"ש שהרי השאילני ואשאילך נעשו ש"דינו כש

ש לתשלומין אבל "פ שדינו כש"בשמירה אמנם יש מקום לומר שגם שוכר אע
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  .אינו חייב בשמירה אלא יש עליו רק חיוב אחריות
כ פשע שאז חייב מדין "אא[הוא מצד קבלת אחריות ש " שביש להוכיח שחיוו

' ש חייב גם על גניבת אונס עי"שהרי יש דעות בראשונים שש] ח"מזיק כש
מ גם אם חיוב התשלומין הוא מצד "ח שהאריך בזה ומ"י ל"קה' ועי, ד"ח ע"קצוה

ח " חיוב שמירה כמו שמוכח מלעיל נו גם שיש עלייתכןעדיין , קבלת אחריות
ש חייב לשכור רועים "ג שש"צ' מקבל אגרא יתירא כדי לשמור יותר ולקש "שש

  . ומקלות ודי בזה שיחשב בעליו עמו כדמוכח כאן
י ששואל לא הוי במלאכת הבעלים כיון "ג כתב בדעת רש"רכ' ובחוות יאיר סי

  .'מ' א סי"בדבר אברהם ח' ג ועי"ש' כ הנתיבות בסי"שעושה להנאת עצמו וכ
נ ששומר להנאת עצמו אבל גם הבעלים מרויח מזה והרי "בן אה אינו מולכאורה ו

ש עושה " אמנם יש לחלק שש,ש שומר להנאת עצמו כדי לקבל שכר"גם ש
כ שואל ושוכר שהבעלים כלל לא היה "לתועלת הבעלים אלא שמרויח מזה משא

  .כ רק לעצמם הם עובדים"צריך את שמירתם שהרי היה שמור אצלו וא
ם "י שמשמע מהרמב"כ הב"ה שבכולן הוי בעליו עמו וכ"והטור כתב בשם הרמ

ח "ש' סימ "והקשה הטור שבשמור לי ואשאילך אינו במלאכתו וכתב בנתיה
  .ז"אבהא' ועי. שבעצם מה שמשאילו נחשב עמו במלאכתו כמו בהשקיני מים

  
  ב" עא"דף פ

 אריכא רכיב חמרא ,הנהו בי תרי דהוו קא מסגו באורחא חד אריך וחד גוצא

 לנהרא ומט כי , גוצא מיכסי סרבלא וקא מסגי בכרעיה, ליה סדינאוהוה
שקליה לסרבליה ואותביה עילוי חמרא ושקליה לסדיניה דההוא ואיכסי 

 כדי לבאר למה כשלקח ממנו ח"תו' עימה שאמר שרוכב החמור היה ארוך , ביה
 דכיון שהוא גוץ וחבירו ארוך לא יוכל ,את הסדין לא נתן לו ללבוש את הסרבל

שכיון שהיה הסדין ארוך ממידתו לכן עוד כתב , ללבוש את הסרבל של הגוץ
  .נשטף במים

  
ח שדייק בלשונו לומר דהוה ליה "תו' עי, אריכא רכיב חמרא והוה ליה סדינא

ה לא "ז בלא" ולפי,שהרי מסיק דבלא דעתיה שקליה[סדינא ולא שהיה לבוש בו 
י הלשון "אמנם בכל כתה, ]ן במקום הסדי שיתן לו ללבוש את הסרבלמקוםהיה 

  .היינו בלא רשותו שקליה ש בלא דעתיה "מז "לפיו', הוה מכסי סדינא'
  

ההוא גברא דאוגר ליה חמרא לחבריה אמר ליה חזי לא תיזול באורחא 
 אזיל באורחא דנהר , זיל באורחא דנרש דליכא מיא,דנהר פקוד דאיכא מיא

פקוד אזלי ומיהו ליכא פקוד ומית חמרא כי אתא אמר אין באורחא דנהר 
כ מה לי במה שאינו " וא,כ שטוען שמת כדרכו"יש להבין כיון דליכא מיא ע, מיא

לו יהא שהיו מים אבל הרי טוען שמת כדרכו ולא מחמת , נאמן שלא היו מים
  .המים

ולכן חייב גם  במה שהלך דרך שם מים נמצא שפשעשם ויתכן שכיון שהיו 
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שהרי מתה הרי לא בא האונס מחמת הפשיעה אמנם עדיין יש להבין  ,באונסין
  .כדרכה ומלאך המות מה לי הכא מה לי התם

כל שהמשכיר התנה שלא לילך בדרך פלוני 'ח שכתב "ר במאירי לעיל דף ע"שו
 ואם הזכיר לו סבה שמחמתה הוא מונעו מדרך זה אפילו ,והלך נתחייב באונסיה

ייב שהרי הוא כעין מ היתה שם הסבה ח"לא מתה מחמת אותה סבה הואיל ומ
 ויתבאר דבר זה ממה שאמרו בפרק זה למטה באחד ,תחלתו בפשיעה וסופו באונס

שהשכיר חמור לחברו ואמר לו לא תיזיל בארחא דנהר פקוד דאיכא מיא זיל 
 ואמר אין בארחא ,בארחא דנרש דליכא מיא אזל בארחא דנהר פקוד ומית חמרא

ים הואיל והדבר ברור שהמים מצויים  ודנו חכמ,דנהר פקוד אזלי מיהו ליכא מיא
 וודאי הוא הדין ,'וכושם אף על פי שאם רצה היה אומר שבדרך נרש הלך חייב 

מ תחלתו בפשיעה " שהרי מ,מ מנפשיה מית שהיה חייב"שאם אמר איכא מיא ומ
 והדבר ,אלא שזה היה סבור לפטור עצמו בטענה חזקה שלא היתה שם הסבה

 ואם לא , שם הסבה כלל יראה מכאן שהוא פטור הא אם לא היתה,ברור שהיתה
  .'הזכיר לו סבה אלא שמנעו מלילך והלך חייב על כל פנים

הלך בדרך נהר פקוד ומת החמור ולא היו שם עדים שמעידים 'ם "ולשון הרמב
באי זה דרך הלך אלא הוא מעצמו אמר בנהר פקוד הלכתי ולא היו שם מים 

ויש עדים שהמים בנהר פקוד מצויין חייב  ואמרו חכמים הואיל ,ומחמת עצמו מת
מ חייב כיון "משמע שגם אם מת מעצמו מ', לשלם שהרי שינה על דעת הבעלים

  .'ויש להבין נימא מלאך המות וכו, ששינה מדעת הבעלים להוליכו במקום סכנה

וסלקא דעתיה דרבה דכיון דאית ליה מיגו מתרצינן לישניה דהא א כתב "והריטב
 לאו דליכא מיא אלא שלא מת מחמת מיא וכמאן דליכא מיא דקאמר דליכא מיא

משמע שאם היה אומר ,  ואביי אמר שאין לנו לתפוס אלא לשונו כפשוטו,דמי
 אלא כיון שטען שלא מתה מחמת מים ,פ שהיה מים היה פטור"שמתה כדרכה אע
ס באומרו לא "ויש להבין סו, ס שהיו מים ממילא חייב" ואנ,כיון שלא היו מים

ם ולמה "ש הרמב" מים מונח בזה שלא מחמת המים מתה אלא מעצמה וכמהוו
מ אמרינן "פ שלא טבעה בהם מ"ויתכן שכיון שהעבירה במים אע, חייב

  .שההעברה במים גרמה לה למות
  

י שכיון ששומרין צריכים " כתב נמו,ל הנח לפני שומר חינם"שמור לי וא
 ,ח והכישה במקל" בבע או,אמותיו' משיכה מיירי שהניחו בסימטא בתוך ד

 אינו מובן איך תועיל הכשתו של הבעלים והרי אין המוכר יכול למשוך לכאורהו
ח שאינו מושך לרשותו "א שדוקא בבע"חזו'  ועי,את החפץ בשליחותו של הקונה

ז גדר של הכנסה לרשותו אלא של מעשה קנין "כ אי"וא[אלא מכישה במקל 
  .ט"בדף צלקמן ויתבאר עוד , ]ולזה יכול להיות שלוחו

  
 דתניא המלוה את חבירו על המשכון ,לימא מתניתין דלא כרבי אליעזר

 רבי עקיבא אומר ,ואבד המשכון ישבע ויטול מעותיו דברי רבי אליעזר
 ,יכול לומר לו כלום הלויתני אלא על המשכון אבד המשכון אבדו מעותיך
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 כמבואר ש"י שע הו"כ משמע שלר" א,ע" אלא כרא"דלא כר' יש להבין אם מתני
 אבד המשכון אבדו כלום הלויתני אלא על המשכון' ומהו הלשון של ,במשנה
  אינו בגלל שהלוהו על המשכון אלא מכיוןאבדו מעותיומה ש והרי ',מעותיך

  . חייב בגניבה ואבידהש"שש עליו ו"הוא שש
שכיון שהלוהו רק על המשכון הרי גילה דעתו בזה שאינו סומך עליו ויש לבאר 

' ש תוס"ולפי מ. ש וממילא אבדו מעותיו"בה שיחשב ש וזה סי,חו לגוביינאולק
ש שחייב "ש הכוונה שדינו כש"שהמשנה שהוא ש "שמה נימא "דסוף לקמן ב
  .גם זה ניחאא "רק בגו
א "מלכתחילה לומר שנחלקו ר' לא היה ניחא לגמאמנם לכן י שכתב ש"פנ' ועי
' א כר"ע ור"א אלא כר"דלא כרק "נ ת" ואה,בי יהודהק ור"ע במחלוקת ת"ור

לא מחמת חיובי ע משמע ש" ומר,ש"ח או ש"כיון שהם נחלקו אי הוי ש, יהודה
ל שאין המשנה שייכת "ולכן ר, כעין דברי שמואלשמירה הפסיד חובו אלא 

יהודה ואתיא אליבא ' למחלוקתם כיון דמיירי שלא בשעת הלואה או דכולה כר
  .א"דר
  

ה אבד המשכון אבדו "הניח לו משכון עליהם דובשטר אבל הלוהו אלף זוז 
 ם וגי שכאשר יש שטר אינו צריך את המשכון לזכרון דברים" ופירש,מעותיו
אלא ודאי ,  שהרי הקרקעות משועבדות לו שלא יהיה לו מהיכן לגבותשאינו חוש
  . נא נקטיהילגובי

כבר כמו ש אין הכונה שיהיה שלו לגמרי ויחשב לכאורהנקטיה נא יש לגובי"ומ
 כמבואר ש"משמע שאינו אלא שהרי  ו,אונסיןה חייב גם בכ הי" שא,נפרע החוב
ש בההיא " ולכן נחשב ש, אלא שלקחו כדי שיוכל לגבות ממנו אם יצטרך,במשנה

 עדיף מאפותיקימשכון ומה שולכאורה הוי כעין אפותיקי  [,הנאה שיש לו ממנו
  ]. הוא מכיון שהוא ביד המלוהלענין שביעית
שזה אינו נחשב הנאה כיון שגם אם לא היה מלוה לו ' א בשם תוס"ריטבוהקשה ה

 וכתב ,]לעיל' ש תוס"וכמ[היה לו את אותה ההנאה היו המעות נשארים בידו ו
 אבל כאן שלא רצה ,ש"לתרץ שאמנם אם לא גילה דעתו שתופסו אזוזי לא הוי ש

וזי תפיס הרי גילה דעתו דאז] פ שכבר יש לו שטר"אע[להלוותו בלא המשכון 
לא של ויכהיה ויש להבין ודאי אזוזי תפיס ליה אבל הנאה אין לו כיון ש, ליה

  .להלוות והיו המעות ברשותו
שלקמן אמרנו כמה טעמים בסברת מחלוקתם ', א בשם תוס"עוד הקשה הריטב

  . י בזה"ש ליישב דעת רש"מש "עי, גוביינאולמה לא אמר שהשאלה אם תפסו ל
יש להבין , לזכרון דבריםאינו לוקחו אלא ין שטר י שכשא"רשמ ה שמשמעובמ

גם ,  ואדרבא יש לו שתי הנאות,וכי כשאין שטר אין לו הנאה שיכול לגבות ממנו
נוטל ויתכן שסתמא דמילתא אינו , שלא יוכל לכפור וגם שיהיה לו מהיכן לגבות

 וזה רק כאשר יש שטר שאז יש לו ,לגוביינא אלא אם יש הכרח לומר כךמשכון 
  . ומסתמא לקחו לגוביינאקעות לגבות מהן ואין לו לחשוש שמא יכפורקר
יש בו ה "בלאכיון שולא לבטחון  גוביינאי שלכן כשיש שטר הוי ל"ש רש"מוב
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הרי אדרבא אם יש לו יש להבין  , ובטוח הואשעבוד קרקעות ויש לו מהיכן לגבות
קרקעות בוד ויתכן שכשאין לו שע, גוביינאמהיכן לגבות זה סיבה שלא נטלו ל

אבל  ,חושש שמא לא יהיה מהיכן לשלם ולוקחו כדי שאם לא ישלם יגבה ממנו
 ,כ שנטלו לגביה ממש"רקעות הרי אין לו מה לחשוש ועלו שעבוד קכשיש 

  .] ולא יצטרך לטרוף מלקוחות יחליטנו בידוישלםכלומר שאם לא [
למה ההנאה שלא יוכל לכפור כדי ינא אלא יקחו לגובלגם כשלא עוד יש להבין 

לעיל '  ואם כסברת התוס,ש"לא יוכל לכפור אינה מחשיבתו לשיש לו ממנו שש
ויתכן שאז ,  נאמר כךגוביינאכ גם כשתפסו ל"א, שזה היה לו גם לפני שהלוהו

 באונסין אפילונחשב שיש לו ממש קנין בו ומצד זה חייב באחריותו ואולי 
  .וכדלקמן
 בשטר והניח לו משכון עליהם דברי אבל הלוהו אלף זוז'ש "פירשו שמ' ותוס

בשעת שלא הוא משום שאז מסתמא איירי ', הכל אבד המשכון אבדו מעותיו
מה שהלוהו נמצא [. בי יצחקולאחר הלואה ודאי קני כדמוכח מקרא דר, הלואה

אלא סימן בעלמא שמיירי שלא בשעת שלכן חייב באחריותו על השטר אינו סיבה 
' שעת הלואה מדרמשכון של לא קני ד ג" אעש"ע דהוי ש"סברת רו, ]הלואה
 כמבואר בהמשך כרב יוסףל "דס או ,]ובפירש[שמואל ל כ" משום דס,יצחק
ה לו תהיהנאה זו אינו הנאה כיון שו  שזגוביינאאבל לא בגלל שלקחו ל [,הגמרא
  ]. ה וכדלעיל"בלא

שודאי נטלו י שכשיש שטר זה סיבה "רשש "מג דלא כ"והביאו ראיה מהבה

אפילו אם ג שאמנם שלא בשעת ההלואה קונה בכל ענין ו"הבהש "ממ ,ינאגוביל
י עדיין קונה " אבל גם בשעת ההלואה דליתא לדר,מדרבי יצחקיש שטר 
 וזה היפך ,כשאין שטר שאז סומך על המשכוןדוקא אז קונה אבל  ,מדשמואל
  .כשיש שטר אז סומך על המשכוןדוקא י ש"סברת רש
ע במשכון בשעת הלואה אי איתא "א ור" שנחלקו רג הוא" לבהברייתאוביאור ה

ז " וכ, ומיירי בליכא שטרא,]ג"בדברי הבה' כך היא הבנת תוס [,לשמואל או לא
שאז מיירי  [, אבל בהלוה לו מעות בשטר והניח לו משכון עליהם,בשעת ההלואה

פ שיש שטר אבדו " ואע,יצחק'  בזה קונה מדר,]'ש תוס"אחר ההלואה וכמ
'  שהוא דחוק לתוס'בשטרהלוהו אלף זוז 'מה שנקט ג "וניחא לבה. [ע"מעותיו לכ

ג ניחא " ולבה,י"ש פנ"וכמשנקטיה רק לסימן דמיירי שלא בשעת הלואה 
מ " מ,פ שיש שטר שזה סיבה שבשעת הלואה לא יקנה" שאעדלרבותא נקטיה

  ].יצחק'  מדראחר ההלואה קונה
וסברי ' ' וכן סיימו תוס,אלע איתיה לשמו"שלפנינו נמצא דלר' ולפי לשון תוס

ב רנשבורג שתמה " מהרת הגהו'ועי', דהלכה כשמואל ואין הלכה כרב יוסף
ש מה שכתב " עי,ג שאין הלכה כשמואל"בשבועות הביאו מהבה' שהרי תוס

דסברי דאין הלכה כשמואל ואין הלכה כרב 'הלשון ' י של תוס"בכת[, להגיה
  .ויתבאר בהמשך, ]'יוסף

  
' שלהי שבועת הדיינים דמשום שטר מודה ר' ה דפי"על פו דברי ה" ד'תוס
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אליעזר בסיפא דכיון דיש שטר לשם משכון קבל ולא לזכרון דברים בעלמא 
 ולמה הביאו י כך"רשכאן כתב גם יש להבין הרי , ' וכו תימהכמו ברישא

 ,שבסיפא לא לקחו לזכרון דבריםרק י כאן כתב "אמנם רש, י בשבועות"מרש
  .ז הקשו"לקחו לזכרון דברים בעלמא וע בפירוש שברישא מבוארובשבועות 

תימה דאי ברישא לא נקט משכון אלא לזכרון דברים בעלמא משום דליכא 
 ,כ אמאי לא יהיה משמט אפילו שוה המשכון כנגד מעותיו" א,שטרא

אבל , כדמשמע בהזהב דהיכא דלא נקט אלא לזכרון דברים בעלמא דמשמט
פ שאינו "שעת הלואה אעמשכון של משמט גם לשיטתם משמע שניחא מה שלא 

אמנם ,  ולמה לא ישמט ולכאורה אם אינו קונה אינו אלא זכרון דברים,קונה
פ "שעת הלואה אעמשכון של  דגם ] והאה" ד'תוסב[מפורש בדבריהם לקמן 
כמו שקרקעות הלוה משועבדות [שעבוד בו מ יש לו "שאינו קנוי לו ממש מ

מלוה בשטר משמט פ ש"אע [ ולכן אינו משמט,]לופ שאינם קנויות "למלוה אע
נחשב של אחיך ושהוא ביד המלוה משכון שאני , פ שיש לו שעבוד קרקעות"אע
  .]בידך

יהודה דאמר הלוהו מעות ' מיירי בשטר לא הוה פליג ר' ועוד דאי מתני
ויש להקשות 'ם " מהרכתב,  דלא יחלוק ארבי אליעזר ורבי עקיבא,שומר חנם

אליעזר ולא קשיא כאן שמשכנו בשעת '  רילו תימאהמתרץ אפכ מה משני "א
איירי שלא '  תקשה נמי כיון דמתני,הלואה כאן שמשכנו שלא בשעת הלואתו

כ איך יחלוק רבי יהודה "ש א"ע דהוי ש"א ור"בשעת הלואתו דמודה בה ר

  .א"מהרש' ועי', ח הוא"עלייהו ואמר הלוהו מעות ש
'  לא מטעם דר,אפילו בשעת הלואהל דהיכא דליכא שטר קני ''ומה שר

יש ,  אלא קני מדשמואל, דקרא לא איירי אלא שלא בשעת הלואה,יצחק
 אדרבא אם מצד ,להבין היכן מצינו בשמואל שקונה את המשכון ולכן מפסיד חובו

 אלא לכאורה קבל עליו שאם יאבד ,שקונה לא היה מפסיד אלא את שווי המשכון
שיהיה ויתכן שמקבל עליו , יש לו גם קנין בות ש"המשכון יפסיד את חובו ומה

אלא שאם לא יאבד [, המשכון הזה קנוי לו כנגד כל החוב ואם יאבד יאבד החוב
  ]. את כל החובמהלוהיגבה 

' ל דהיכא דליכא שטר קני אפילו בשעת הלואה לא מטעם דר''ומה שר
 אלא קני מדשמואל וסברי , דקרא לא איירי אלא שלא בשעת הלואה,יצחק

ב רנשבורג שתמה "הגהות מהר' עי, הלכה כשמואל ואין הלכה כרב יוסףד
ש מה שכתב "ג שאין הלכה כשמואל עי"בשבועות הביאו מהבה' שהרי תוס

  .להגיה
ויש ', דסברי דאין הלכה כשמואל ואין הלכה כרב יוסף'הלשון ' י של תוס"ובכת

  .ע כשמואל"ג את ר"להבין שהרי כעת העמידו בדעת הבה
לא ריהם שכשאין שטר קונה מדשמואל ולא מרבי יצחק לכאורה ובעיקר דב

אבל לא כתב עליה שטרא ושקיל מיניה משכון ' שכתב ,ג"משמע כך מלשון הבה
וכי אמר רבי יצחק משכנו בשעת . בשעת הלואה קני והוי עליה שומר שכר
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, 'הלואה לא קני בדכתב שטרא ולא סמך אמשכון דאזלינן בתר אומדן דעתא
  .קונה מדרבי יצחקן שטר כשאימשמע ש

ג "בההאבל  ,ג"לשיטת הבה' שקונה מדשמואל הוא סברת תוס' תוסש "שמויתכן 
דסברי דאין הלכה כשמואל ואין ' וכמו שסיימו ,קונה מדרבי יצחקעצמו סובר ש
  .]י"לפי הנוסח בכתה[' הלכה כרב יוסף

 לא קונה מדרבי יצחק כיון דקראשאין לומר שכשאין שטר ' ש תוס"ובעיקר מ
ג ליישב "יש להבין הרי משמע שבא הבה, איירי בשעת הלואה וכמבואר בגמרא

 דוקא באיכא שטרא אבל בליכא שטרא קונה גם שהפסוק והגמרא מיירי ,זאת
   . שאז יש אומדנא שסמך על המשכוןבשעת הלואה

  
א כאן שמשכנו בשעת הלואתו כאן שמשכנו שלא בשעת " תימא ראפילו

 ,ה נקטיגוביינאד ודאי ל"י בי"כנו אחרי ההלואה עפי שאם מש" פירש,הלואתו
שמשום זה לא [י "א שלא משום דינא דר" וכתב הריטב,ש"א דהוי ש"ומודה ר

סבירא לן השתא אלא ד ,]י" לדעת רשש אלא היה חייב אף באונסין"שרק היה 
ע לגוביינא תפיס ליה ועליו בלבד הוא סומך כיון שלא פרעו הלוה בזמנו "דלכו

אבל הביא , וברייתא במשכנו בשעת הלואתו, ש"משכנו ונעשה עליו שוהוצרך ל
הרי ו[ אימור ה"ד' תוסמ מ" וכ,משום דינא דרבי יצחקשיש מי שפירש שהכונה 

  .]ש" שאלאהוי לא י "לרגם לשיטתם ש' תוס
  

' ודעת תוס[והכי נמי אמרינן בפרק קמא דפסחים יחד לו בית  והא ה" ד'תוס
אין זקוק לבער ] בל אחריות על חמצו של גוישם מיירי בשומר ישראל שק

מ כיון דיחד לו '' מ,ג דחשיב לגמרי כשל ישראל כיון דקבל אחריות''אע
בבית של הישראל ממושכן כ אמאי כשהחמץ "יש להבין א, בית אינו מצוי אצלו

ס אינו מצוי "ילו שעבוד אין לו סופ והרי גם אם הגוי אינו קונה וא,הגוי עובר עליו
 ,ראש יוסף שם שהקשה מה הראיה משם לחמץ של ישראל ביד גוי' יעו, בידו

קונה לגמרי מכל מקום גוף החמץ של ישראל ודמי למקבל שהגוי ל "את' הרי אפי
  .שהחמץ שלומשום  זה משום אחריות וזה  ,אחריות ששניהן עוברין

ובעיקר מה שמבואר בפסחים שחמץ של ישראל הממושכן לגוי עובר עליו כיון 
' יש להבין תינח דשלא בשעת הלואה אינו קונה מדר, א קונה מישראלשגוי ל

 אבל למה לא יהיה לו שעבוד גם בשעת הלואה ,יצחק שזה נאמר רק בישראל
 וכי שעבוד זה הוא תוצאה ממה שיש לו קנין שלא בשעת ,י"בלאו דינא דר

והרי לכאורה זה רק ראיה על החוזק של , ההלואה שנאמר שבגוי אין את זה
  .כוןהמש

  
  א" עב"דף פ

 'הלוהו על המשכון'שאם '  והקשו תוס,והא אידי ואידי הלוה על המשכון קתני
 על המשכון אינו משמט  בגיטין דהמלוהכ איך אמרינן" א,משמע בשעת הלואה
 ותירצו ,שלא בשעת הלואהדוקא י מיירי " והרי ר,יצחק' משום דקני ליה מדר
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בשעת הלואתו אלים שיעבודיה לענין אף , שלא בשעת הלואה קני לגמרידשכיון 
  .לענין קדושין' חדף כ בקדושין " וכ,שמיטה וכן לענין חמץ

 שלכן נאמר שבשעת לגמריויש להבין מה ענין חיובו שלא בשעת הלואה שקונה 
י בגיטין שכתב שהדברים נראין "פנ'  ועי,קונה יש לו בו שעבודשלא הלואה 

ם ששייך קנין במשכון ושוב מסברא שמהפסוק רק לומדי[ש " עי,כדברי נביאות
  .ח"י' י בקדושין סי"קה' ועי, ]קונה בכל מקום כדינו

בשעת הלואתו במשכנו מיירי גם יצחק ' ן היא שלעולם ר"מבאמנם דעת הר
ן "וכתב הרמב. ן" והרא"א והריטב"ז כתבו הרשב" וכעי,ודיחויא בעלמא הוא

 ובמשנה ,באונסין שחייב יצחק' ל בדעת ר"א לומר כך שהרי ס"י א"שלרש
 יש חילוק בין שעת ההלואה כ שגם לפי האמת" וע,ש"הוי רק שדמבואר 
  .לאחריה

  
ואנן קיימא לן במסכת 'י "פירש, אי הכי קמה לה מתניתין דלא כרבי עקיבא

שבאנו ויש להבין כיון ',  וכולהו אליבא דרבי עקיבא' וכובכולהו סתמי סנהדרין
ש "וכמ[' דברי רבי יהודה'משנה רבי יהודה ומוסיפים בכ לומר דכולא

ואם משום שגם רבי , כ הרי אינה סתם משנה ומאי קשיא ליה"א, ]ס"בדקדוק
ל "ה הול"כ בלא" א,ע ולכן לא מסתבר שיחלוק עליו" כרםיהודה בספרי סת

  .ע" דלא כררבי יהודה דאתי
ל שמתחילה רצה להעמיד את המשנה גם "י היה א"ולכאורה לולי דברי רש

 ולכן ,ע"ל שהרי הלכה כר"ע ודאי שלא ניח"א ודלא כר"העמיד כר אבל ל,א"כר
  .א"ש בחדושי הריטב"מ' ועי, א"אמר מחוורתא דלא כר

  
אבד המשכון ז " ולפי,לימא בדלא שוי משכון שיעור זוזי ובדשמואל קמיפלגי

 שמצד זה לא ,ש" כשבאחריותו ולא בגלל שחייב ,שמואלנא דאבדו מעותיו מדי
י "כתב רששאבדו כל מעותיו שמואל מא ד וטע,י המשכוןיתחייב אלא על שוו

ומשמע שלא  ',דסבר וקביל בתורת משכון וכל כמה דלא מיהדר ליה לא ליגבי'
' כ תוס"וכבמסכת שבועות י "רשכ "וכ, אלא בסתמא כן הואאמר כך מפורש 

משמע שחייב רק '  ומתוס,חייב גם באונסיןלשמואל  משמע שלכאורה ו,בדעתו
  .ש"שא כדין "בגו

אבל בלא שוי , ואבדו מעותיו נקטיה גוביינאע ל"לכשיעור זוזי י דבשוי "ופירש
א "ל לר"ולא ס,  כמעותיו שהרי אינו שוהגוביינאש לומר דנקטיה ל"לשיעור זוזי 
 גוביינא כנגד מעותיו לא איבד דכיון דלא שווי אינו נוטלו לאפילולכן  ו,כשמואל

  . אלא לזכרון דברים
 שהרי לית , דרב יוסףמשוםכ "וע[א אבדו מעותיו " דבשוי גם לרכיון' והקשו תוס

 ואמאי יפטר ,ט"כ יאבד כנגד המשכון מה"כ בלא שוי ג" א,]ליה דשמואל
  .א"בשבועה לר
פ " ואע,י שבשוי אבדו מעותיו לא מדרב יוסף אלא מדשמואל"שב לרשיוכתבו לי
ל ולא א על שמואל בלא שוי שלא נחשב כמו שפירש שיפסיד הכ"שחולק ר
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  .י שכאילו פירש שיאבדו מעותיומודה ליה בשו, ב רק כזכרון דבריםיחש
 ',לימא בדלא שוי משכון שיעור זוזי ובדשמואל קא מיפלגי'ש "פירשו שמ' ותוס

א לית ליה דשמואל ולכן לא " דר,בשוידפליגי ה "האבל  ,הכונה אף בלא שוי
א " שסברת ר] לאה"ד' תוסב[ וזה לפי מסקנת דבריהם ,איבד גם כנגד המשכון

אלא שלעולם כל משכון הוא לזכרון דברים לא קניא אסמכתא דאינה משום 
   .א יועיל שיפרש שיהא כנגד כל החובוממילא ל

'  והא דאמר במתני,ע אית ליה דשמואל ואיבד גם מה שיתר על המשכון"ור
כ לא יפסיד אלא " ואש"ששחיובו מדין  אין הכוונה ,ש"שהלוהו על המשכון 

 אבל לעולם מפסיד את כל ,א"ש שמפסיד רק בגו"דינו כששאלא , י המשכוןכשוו
  .חובו

  
דכיון  [ע''בדשוי וככ' ומיהו יש לומר דלא מצי לאוקמי מתני נימא ה" ד'תוס

 דאין סברא שיחלוק רבי יהודה על ,]ש"דשוי ודאי נטלו לגוביינא ולכן הוי ש
מצד שנטלו לגוביינא ש "שהרי לרבי יהודה אינו ש, עקיבא' רבי אליעזר ור

מ שהקשה "גליון בשיט' ועי, אלא מצד שיש לו הנאה מעצם מה שהלוהו פירות
דלעיל דקאמר כאן בשעת הלואה ומתניתין שלא בשעת הלואה אם כן הוי רבי '

   .א כאן"ם לעיל ומהרש"מהר' ועי', יהודה דלא כמאן
  
י " ולרש,בשבועות שמחלקת בין פירש ללא פירש'  לא הביאו מהגמה"ד' תוס

 ומה ,פסידשלא יכ פירש "שמואל איירי בלא פירש ובסתמא הפסיד הכל אא
 כי ,שמואל ופליגי בפירשד  להוע אית"שמואל ולא אמר כ להו דע לית"שאמר דכ
  . ע"בזה לא יחלוק ר] שכך נוקטים כעת' כנראה מתוס [שלא יפסידאם פירש 

 ,ורק אז מפסיד, ותיושיאבד כל מע ששמואל איירי בפירש , איפכאשם גורסח "ור
'  ונקטו תוס,בלא פירששאינו מפסיד כל חובו מיירי דסלע הלויתני ' ומתני

כל את שיפסיד היינו שאמר בפירוש שאם יאבד המשכון בתחילה שפירש 
ע "רד,  בפירשכ פלוגתייהו"שמואל אדז כשרצה לומר דפליגי ב"לפי ו,מעותיו

יד לא אבדו מעותיו כיון פ שאמר בפירוש שיפס"ל שאע"א ס"ל כשמואל ור"ס
ע אית להו דשמואל היכא "כ אמאי לא אמר דכ"שא' תוס והקשו ,דהוי אסמכתא

  .]או ברב יוסף [דפירש והכא בלא פירש ולכן לא מפסיד ופליגי ברבי יצחק
 בדלא פריש נמי ,ויש לומר דסבר גמרא דאי בדפריש מפסיד כל החוב

 ולהכי לא מצי , דמי דמה שכנגד המשכון כדפריש,מפסיד כנגד המשכון
אליעזר למה ישבע ויטול ' כ לר'' דא,למימר כולי עלמא אית להו דשמואל

, כל מעותיו דמה שכנגד המשכון יש לו להפסיד כיון דאית ליה דשמואל
הכונה שאמר ין שמה שבפירש מפסיד כל חובו לשמואל א' כעת נוקטים תוס

 בלא פירש אינו מפסיד ז"לפיו [,לעיל' ש תוס"כמאת כל חובו פסיד בפירוש שי
בלא גם ממילא  ו,יהיה המשכון כנגד כל החובאמר ששהכוונה  אלא פירש ,]כלל

ישבע א לית ליה דשמואל כיון שסובר "כ דר"כ ע" וא,פירש הוי כנגד מעותיו
 ולכן אם לא נרצה לומר ,שגם כנגד מעותיו אינו מפסידויטול כל מעותיו מבואר 
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ויש לומר אינו רק ' ש תוס"ומ. [דשמואלהו  לע לית"כ דלכ"דבשמואל פליגי ע
' מ בתוס" וכ,'פירש' מה הכוונה ח"תירוץ על הקושיא אלא הבנה אחרת בדברי ר

  ].בשבועות
לא פירש שלא ש, 'ש בדפריתיןמתני'י לומר שזה הכונה "ז יתכן גם לרש"ולפי

 ,שיהיה המשכון רק כנגד מעותיופירש אלא  ,ד"בתח' כמו שהבינו תוסיפסיד 
, ע אית להו דשמואל"לא מצי למימר הכא דכד'י ניחא " שלרשלעיל'  תוסש"ומ

מטעמא , נהי דלית ליה דרבי יצחק,  אית ליה דשמואל למה ישבע ויטולא"רדאי 
ואי איירי בדפריש , ש בדשוי''כ, לא פירש ולא שוי' דשמואל יפסיד הכל אפי

אי בפירש  אמרוי  מה שכתבו כעת לפי,'עקיבא' שלא יפסיד לא היה חולק ר
ה "ד[בשבועות ' כ תוס" וכ,רבי אליעזרשיהיה רק כנגד מעותיו בזה לא יחלוק 

לא פירש מפסיד כל החוב אם כן בדפריש נמי נהי שלא יפסיד ' דכיון דאפי ']'מתני
אליעזר יטול מעותיו ' כנגד כל החוב מכל מקום כנגד המשכון יפסיד ואמאי לר

  .א וקרני ראם"מהרש' ועי ',דמשמע אפילו כנגד המשכון
אז אם פירש י "לרש, כ לסיכום הענין שני דרכים שהם ארבע מה הכונה פירש"וא

 או שפירש שיהיה , שפירש שלא יפסידופירש הכוונה ,אין את דינו של שמואל
ופירש , רק כשפירש יש את דינו של שמואלח "ולר. רק כנגד מעותיוהמשכון 

  .כנגד כל ההלואה המשכוןאו שיהיה , חובוכל הכוונה שיפסיד את 
  
דלא מיקרי אסמכתא אלא היכא שאמר להסמיך חבירו על  לא ה"ד' תוס

 ביאור הדברים , אבל הכא המלוה מחל על חובו אם יפסד המשכון,'דבריו כו
 כגון בשדה ,ש בשבועות שכשיש לו ענין שחברו יסמוך עליו"הרא' משמע מתוס

 אבל כאן אין ,ו להתחייב אז אמרינן שאין באמת כונת,שיחכיר לו אותהשרוצה 
אם כל חובו את  שמוכן להפסיד ז" ולכן אם אומר בכ,שום ענין למלוה בהלואה

 שמחלק בין ש"מחדושי ר' ועי,  את דבריודעתו לקייםודאי שיאבד המשכון 
 שבזה אסמכתא לא  מכיסומקום שצריך ליתן לבין  אסמכתא א הוידלמחילה 
  .קניא

  
משכון י שקונה " ופירש,ולך תהיה צדקהח שקונה משכון דכתיב "מנין לבע

 ,ויש להבין אם קנאו לגמרי מדין מה צריך להשיבו ,לכל מילי להתחייב באונסין
 אלא משמע ,והרי פשוט שאם גבה בגד בחובו אינו חייב להשיבו כבוא השמש

, ]בשלמתווהרי כתוב ושכב [שעדיין נשאר החוב ושייך המשכון לבעליו 
י  שכיון שאין כל הנאה שלו " הקשה על שיטת רשן במלחמות בשבועות"והרמב

  .ן כאן" וכן הקשה הר,שהרי אינו משתמש בו לכן אין לחייבו באונסין
 שיכול לקדש ש קונה משכון הוא לענין "שאינו אלא שומר שכר ומ' שיטת תוסו

שהקשה  ]ט"ב סק"ע' סי[ך "ש' עיו ,בו את האשה ולקנות בו עבדים וקרקעות
 ,ל למה יש לו צדקה"כ הדק"ש הוא עליו א"י לו אלא רק שעליהם אם אינו קנו

ש שקנוי לו לקדש בו "ועל מ, וכי שומר שיחזיר הפקדון לבעליו צדקה יהיה לו
כיון דאין לו בו קנין גמור היאך יוכל לקדש בו , היא גופא קשיאכתב ד אשה 
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  .שלואלא ודאי קונה אותו קנין גמור והוי כ, האשה או לקנות בו עבדים וקרקעות
כתב  ,למה חייב באונסין אם אינו יכול להשתמש בון "ועל מה שהקשה הרמב

דמאן לימא לן שאם ירצה המלוה לא יוכל להשתמש בו בשעה שהוא 'ך "הש
ולפסוק עליו , להשתמש בו'י "ופרשש במלוה צריך למשכון "ז מ"ולפי ['בידו

'  ועי,]ונהושעת ההלואה שאינו קדקאי אמשכון , 'להיות פוחת מן החוב והולך
למלוה ד שמבואר שם שאסור " קימן דףז שהקשה מלק"צ' ח סי"בקצוה

פ שנחשב "ך שאינו יכול להשתמש בו אע" אמנם מסקנת הש,במשכוןלהשתמש 
ולא המשכון אם ישתמש בו שמא יתקלקל  ש, משום שגם זה חלק מהצדקה,שלו

פ שהתקלקל "יש להבין אם יתקלקל הרי חייב באונסיו אע [,יהיה ראוי להחזירו
 ואולי עד שישלם ,שהרי חיובו לא מדין שואל אלא בגלל שקנהו, מחמת מלאכה

  . ]לא יהא ללוה במה להשתמש
כיון ך שנחשב שלו אינו מסתבר "שמשמע מהשה כתב שמה "והנתיבות בסק

ך "ש הש"וגם אינו יכול להשתמש בו כמ, ז"שאינו יכול למוכרו כמבואר בסימן צ
הוא עיקר הקנין שיש לו ש ולכן פירש,  הוא שלון מהלעניכ "וא, בתירוץ השני

 , בפסחיםי"ש רש" כשיגבנו וכמלמפרע האחד שנעשה שלו ,שני דבריםענין ל
עושה מאידך גיסא נחשב ש ו,לא יגבנולבסוף ולכן אסור לו להשתמש בו שמא [

כ ישכירנו ויהיה השכר מונח עד "ע א"ויל. צדקה בנתינתו ללוה שמא יגבנו
 ואפשר שגם זה בכלל הצדקה לתת ללוה , ללוהן את השכרה נות ולמ,שיתברר

  ].פ שיתכן שיתברר שהיו שלו למפרע" אע,ההשתמשויות שבינתייםכל את 

 ולכן יכול לקדש בו את ,י המשכון" השני הוא שיכול למכור את החוב עוהדבר
ל שמקדשה רק " היה אלכאורה [,י המשכון"שמקנה לה את החוב עהאשה בזה 
מעכשיו מקנהו לה אבל לעולם , אם יבוא לידי גביה ויהיה שלו למפרעבמשכון ש

  ].החוב נשאר שלו
 ,א בקדושין"ש הריטב"פ שזוכה בו למפרע וכמ"ח שאע"י בקדושין י"קה' ועי
כיון שנאנס הרי איגלאי מילתא שמעולם דחייב באונסין מוכרח מזה שמ אינו "מ

  . לא היה שלו
  
לקמן ' ותוס, להתחייב באונסין,  מילישקונה משכון לכלה שקונה "י ד"רש

במשנה  והרי ,ע שהמשנה כמותו כרבי יצחק"רצה להעמיד את רהקשו שהרי 
 ועוד הקשה שהרי אינו יכול להשתמש בו ,ן" וכן הקשה הר,ש"מבואר דהוי ש

א "ז כתב הריטב" וכעי,ש" אלא ודאי אינו קונה אלא למיהוי ש,ואיך יחשב שואל
 עליו כלוקח להתחייב באונסין שאינו אלא קונה אותו דלא קני ליה לגמרי שיהא

לענין שלא ישמט בשביעית ושאינו נעשה מטלטלין אצל בניו ושיכול לקדש בו 
  .את האשה בזכות שיש לו בו

ובזה חייב י הוא רק כנגד החוב "י שמה שקונה מדר"בדעת רשי שכתב "פנ' ועי
מאירי ' אמנם עי[ , החובבמה שיתר עלהוא ש "שאינו אלא ד' ומתני ,גם באונסין

יש לפקפק משכנו שלא בשעת ' ולדעת גדולי המפרשי'ד "בשבועות שכתב בתו
 אלא ,הלואה אם חייב באונסין אף במה שהמשכון שוה יותר על חובו אם לא
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   .יד דוד' עיו ,]'שהדברים נראין שהכל בדין אחד
י "ת שלרנ יכל לדחו"י שאה"כתב ליישב דעת רש' י' א סי"ש בקדושין פ"והרא

  .דחדא מתרי פרכי נקט אלא ,ש"נה מבואר שהוא רק ששחייב באונסין ובמ
י " בפד"ם והראב"אם חייב באונסין כן נחלקו הרמב' י ותוס"ובעיקר מחלוקת רש

 ,א"שאין המלוה חייב באחריות המשכון אלא מגום "דעת הרמב ,משכירות
וכן דעת , ןההלואה חייב אף באונסישעת שלא בד שם כתב שבמשכון "והראב
   .ך שהביא עוד ראשונים שסוברים כך"בש' עי, א"צ' ד בספר המכריע סי"הרי

  
 אבל משכנו ,ותסברא אימור דאמר רבי יצחק במשכנו שלא בשעת הלואתו

עיין בתשובת 'שכתב א "י משכירות ה"מ פ"משל' עי, בשעת הלואתו מי אמר
משכון שבא אחר  ואחר המחילה טעה בזה שהוא סבור דכל ,ב"ץ סימן י"מהריט

 לפי אותם הסוברים ,הלואה מיקרי משכנו שלא בשעת הלואתו להתחייב באונסין
ד ששם "י ב" וזה אינו אלא במשכנו לבסוף ע,דשלא בשעת הלואתו חייב באונסין

ר " ושם הוא דא,הוזהר המלוה להחזיר כסות של יום ביום וכסות לילה בלילה
אבל . היינו להתחייב באונסיןי ודעמיה "ח קונה משכון ולדעת רש"יצחק ב

במשכון הבא ליד המלוה מיד הלוה ברצונו כך הוא שעת ההלואה או אחר ימים 
  .' ואלו דברים ברורים הם,ש"ע אין בו למרבה אלא ש"לכ
' ג מה"והוא תימא שמדברי רבינו פ ' על דבריוה מאישות שכתב"מ פ"שעה' ועי

ל אחד "וז' כ בדין ה" שכ,מדעת הלוה חייב להחזיר' מלוה ולוה מבואר שאפי

ז מצוה "ה'  כואו מדעת הלוהד או שמשכנו בידו בזרוע "הממשכן את חבירו בב
 שוב ראיתי שדין זה ,ש"ה שזה מפורש שם יע" וכתב עליו ה,'להחזיר כו

ל כי הנה "ד ז"ה והראב"במחלוקת הוא שנוי בין גדולי עולם הלא המה הרז
אהא דתנן מחזיר את הכר '  שהקד"הראב' פ המקבל כתב ליישב קו"ה בס"הרז

בלילה ואת המחרישה ביום דהא מחרישה כלים שעושים בהם אוכל נפש הוא 
אקרא קאי דכתיב ' מ דמתני"ה דלק" וכתב עליו הרז,והיאך משכנו מחרישו

 ובודאי הלוה יכול להוציא ,והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט
 בין ,רא נמי אכולהו קאי דמצוה להחזיר דק,'נ כו"מדעתו כלים שעושים בהם או

ל כדעת " הנה מבואר שדעתו ז,ש"יע' במשכון דהיתרא בין במשכון דאיסורא כו
 ,ן שם במלחמותיו"רבינו שאפילו מדעת הלוה חייב להחזיר וכן נראה דעת הרמב

ב "ל בהשגותיו על המאור הובאו דבריו בשיטה מקובצת למוהר"ד ז"אמנם הראב
ת הוא שהוא רשאי לקבל ממנו אבל מאין לו שהוא חייב ל אמ"תמה עליו וז

 הואיל ומדעתו נתן לו שהרי משכנו בשעת הלואתו כיון שמדעתו נתן לו ,להחזיר
 ומהתימה על ,ש"יע' אינו חייב להחזיר וכמו כן שלא בשעת הלואתו דמאי שנא כו

ל שכתב על דברי רבינו שזה מפורש שם בדבר שהוא במחלוקת "הרב המגיד ז
  .'ע"וצ

פ שמשכנו שלא בשעת "ד אלא שאינו חייב להחזיר אע"ולכאורה לא מצינו בראב
אבל לא מצינו בו שאז אינו קונה אותו ואינו חייב , הלואה כיון שהיה מדעת הלוה

  .באונסין
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האחד מה דינו של משכון שניתן אחר , ובעיקר הענין יש לכאורה שני נידונים
 האם דינו כמשכון ,י הלוה"שייך רק עשעת ההלואה טרם הגעת זמן הפרעון שזה 

 כיון ,ודאי ניתן לגובינא ולא לזכרון דברים גרידאשהרי שלא בשעת ההלואה 
משכון שניתן כשהגיע שאינו קונה אלא  וגם אם נאמר ,שלא ניתן בשעת ההלואה
 בזה יש לדון האם ,משכון זה עומד לגוביינאשמסתבר ש, זמן הפרעון ולא פרעו

  .ד או גם כשניתן מדעת הלוה"גבו אותו בירק כש
 ד"י ב"ע לבסוףאינו אלא במשכנו 'שמה שקונה משכון מ "משלנה לשון הוה

 ושם הוא ,ששם הוזהר המלוה להחזיר כסות של יום ביום וכסות לילה בלילה
אבל . י ודעמיה היינו להתחייב באונסין"ולדעת רש. ח קונה משכון"ר יצחק ב"דא

', אחר ימים כך הוא שעת ההלואה או  ברצונומיד הלוהבמשכון הבא ליד המלוה 
כאשר היה לבסוף כלומר בזמן הוא קונה שכון שהרי שתפס את שני הקצוות ש

היה  קונה הוא כשהיה מדעת הלוה וומשכון שאינו, ד"י בי"הפרעון וגם היה ע
דיין לא התפרש בדבריו מה עו , לא הגיע זמן הפרעוןמשמע שעודאחר כמה ימים 

ה יכולים "ם והרז"ודברי הרמב .י הלוה כשהגיע זמן הפרעון" עכשניתן לוהדין 
 אמנם מבואר ,להתפרש על משכון שניתן מדעת הלוה כשהגיע זמן הפרעון דוקא

שדין השבת העבוט נאמר גם במשכון שניתן בשעת ] ב"ג ה"פ[ם "ברמב
  .ההלואה

ת ח קונה משכון רק בשע"י מגאש דבע"כתב בדעת הר' ן לעיל דף ד"ובחדושי הר
י הוא גם בשעת "וכראשונים דדינא דר [,י מעותיו"ההלואה שאז נקנה לו ע

אבל אחר הלואה אין כאן מעות שיקנו , ]הלואה והכא דיחויא בעלמא הוא
אבל בגוביינא דבי דינא קונה , ומשיכה אינה מועילה בדבר שאינו קנוי לו לגמרי

וגזירת הכתוב הוא ' משום דבגוביינא דבי דינא אתאי לידי'פ שאין שם מעות "אע
      .'ד"ל כאלו הגביהו לו ב"יצחק דהו' כדר' דקני לי

  
דכתיב לעיל , דהא קרא במשכנו על ידי שליח בית דין כתיבה אימור "י ד"רש

, וההוא ודאי קני, מיניה בחוץ תעמוד ומוקמינן לה לקמן  בשליח בית דין
כ "להבין איש  , וליכא לדמוייה למשכנו בשעת הלואתו, דלגוביינא שקליה

  .למה צריך ללומדו מהפסוקלגוביינא שקליה קני כיון דששזה סברא 
ויתכן שאמנם מסברא ידעינן שלגוביינא שקליה אבל מה שקני ממש זה ידעינן רק 

 וההוא ודאיהלשון י " של רש ואכן בכתבי היד,דקהלך תהיה צמקרא ד
  .ולכן מסתבר שרק בו נאמר הדין שקונה, לגוביינא שקליה

  
 וכיון ,ן משמע שעצם ההלואה היא המצוה"מהרמב ,ר אבדה קמיפלגיובשומ

 .'מ מתוס" וכ,יש מקום לומר שגם זה חלק מהמצוה, שבלא משכון לא היה מלוהו
מ "נתיהוכתב  ,א כתב שמה שמתעסק במשכון לנערו הוא עסק המצוה"והריטב
ש בתשובה "א בתשובה המצוה היא ההלואה ולרא"דלרשב ז"ב סק"ע' בסי
ש "ובמ. י שהאריך בזה"פנ' ועי, ו"תומים סק' ועי,  בשעת שיטוח וניעורצוהמה

נתיבות '  ועי,ש"ח יחשב ש"כ כל ש"א שהניעור הוא המצוה הקשו שא"הריטב



  דברים                      האומניןהשוכר אתפרק                       הרהורי
  

  
  

סג

 

והכניס עצמו , דדוקא במלוה על המשכון שעשה מצוה בהלואה על המשכון 'שם
רוטה דרב ה פטור מפ"משו, בחנם בחיוב שיטוח וניעור על פי הכרח מצות רחמנא

כ בפקדון שהמפקיד בעצמו יכול לשטחו "משא, יוסף בשעת שיטוח וניעור
ומה שהנפקד חייב את עצמו בשיטוח וניעור לאו משום מצות רחמנא , ולנערו
דרחמנא לא פקדיה בכך לקבל פקדונות שיתחייב בשיטוח וניעור כשלא , הוא

,  בשיטוח וניעורוכן באומן משום הנאת עצמו חייב עצמו. יהיה המפקיד במדינה
לא מיפטר , וכיון שהשיטוח והניעור שעושה לא נצמח על פי הכרח מצות רחמנא

  . 'מפרוטה דרב יוסף
  

  ב"ב ע"דף פ
 והוי שומר שהלוהובמלוה צריך למשכון קמיפלגי מר סבר מצוה קא עביד 

י "פרש ,שכר ומר סבר לאו מצוה קא עביד שלהנאתו מתכוין והוי שומר חנם
 ורבי עקיבא ,פסוק עליו להיות פוחת מן החוב והולך קמיפלגילהשתמש בו ול'

ל שמחמת זה יחשב "כ תיפו"ן שא" והקשה הרמב,'סבר אפילו הכי איכא מצוה
  . ותירץ בשכלו ימי שכירותו,ש"ש

ות ההלואה וש מצוה קעביד אין הכוונה למצ"א כתב שמ"ובחדושי הריטב
ובשומר אבדה לא , דהא ליתא דמצות לאו ליהנות נתנו, כדמשמע לכאורה

אלא מצוה דהכא היינו כדפרישית לעיל דבעי , ש מאותו הטעם"עשאוהו ש
מר סבר כיון , למיטרח במשכון לנערו ולא מיבעי ליה למיתן פרוטה לעני

 שאין ,דמשתמש בו כי מנערו ומקשטו לא חשיבא מצוה למפטריה מפרוטה דעני
ה מצוה עביד " סבר דאפורבי עקיבא, ח הוא"זה אלא כמנער כסות שלו הילכך ש

  .'בניעורו כיון דהחוב פוחת והולך כשמשתמש בו
ויש להבין דילמא לעולם המצוה היא במה שמלווהו ולא שעצם המצוה היא 

המצוה מה שבשעת אבל עדיין נאמר ש, השכר דהא ודאי דמצות לאו ליהנות ניתנו
 הגבהת וכן גבי אבידה למה לא תהא עצם, ההלואה נפטר מלמיתב ריפתא לעניא

ז סיבה "אמנם עדיין אינחשבת עסק מצוה לפוטרו מלמיתב ריפתא לעניא המציאה 
ש "שיתחייב באחריות המשכון ודוקא שיטוח בגוף המשכון מחשיבים אותו לש

ועיקר ר לבקש צדקה "וגבי אבידה סתמא דמילתא אין עניים מזדמנים ברה, עליו
וזהו שכרו דאי מיתרמי  ']'ד' ו סי"פ[ק "ש בב"רא' המצוה בשעה שמטפל בו עי

ליה עניא בשעה שהוא מכניסה לביתו או בשעה שהוא עוסק בצרכי אבידה כגון 
אם היא בהמה ומאכילה או משקה ואם היא טלית ושוטחה או מנערה פטור מליתן 

  .'לו פת
, 'שהלוהומצוה קא עביד 'יש להבין הרי מפורש בגמרא א "ובעיקר דברי הריטב

מר סבר מצוה קא 'אמנם בכתבי היד הלשון ,  בהלואההרי שהנידון אם יש מצוה
 ,וכן הוא לשון הגמרא בשבועות, ותו לא' עביד עביד ומר סבר לאו מצוה קא

  .עמד בזהי ש"ר בפנ"שו
  
ח פירש צריך למשכון היינו שאינו רוצה להלוות לו "ור במלוה ה"ד' תוס
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כאורה ל, באין צריך' ש דלא מצי לאוקמי מתני"ולפירושו א ,בלא משכון
ז הוא יכול " כי רק עימצוה גם בלקיחת המשכוןלו לכן יש  שוכוונתל ש"היה א
פ שבהלואה יש מצוה בנטילת המשכון " אעשצריך למשכון אבל לולי ,להלוות

 כי אז א להעמיד את המשנה באינו צריך" ולכן אש"אין מצוה ולא יחשב עליו ש
  .ש"אינו שע "לכ

מלוה צריך למשכון שעליו סומך '  פיח"ור'א שכתב "וכן משמע מלשון הרשב
 וכיון שכן משכון זה עיקר המצוה ,להלות מעותיו שאילולי כן לא היה מלוה לו

א סבר "ור. ש עליו שהוא הגורם ופוטרו מלתת פרוטה לעני"ולפיכך נעשה ש
המלוה על המשכון לאו מצוה קעביד אלא עיקר המצוה במלוה תלויה אבל לא 

  .'ש"רו אלא המלוה ולפיכך אינו נעשה עליו שבמשכון והמשכון אינו פוט
ג דאין "ועוד דאע' שהרי כתבו ,כךשהבינו לא משמע '  תוסאמנם מהמשך דברי

רוצה להלוות אלא על המשכון מצוה קעביד שבלא משכון אין לו להלוות כיון 
אז  ןלמשכוצריך מקום שמשמע שאדרבא ב', שירא להפסיד ואפשר במשכון

א להעמיד באינו צריך "ש כיון שא"ח א"שלרי "גליונות קה' ועי, אין מצוהא "לר
ל " ר,והא דאמרינן במלוה צריך למשכון קמיפלגי ',כ למה נוטלו"למשכון שא

  .'דקמיפלגי בהא דהמלוה צריך למשכון אם הוא מצוה
, ח צריך לפרש שאין הנידון אם יש לו מצוה בהלואה"א שגם לר"וכתב הריטב

מר סבר 'יש לפרש  אלא ,ש"נו די להחשיבו כששזה ודאי שיש לו אלא שזה אי
 ומר סבר לא מצוה עביד ,מצוה עביד בניעורו דכשהוא מנערו לצורך העני מנערו

  .'בניעורו שלצורך עצמו מנערו מפני שיודע שסופו לגבות ממנו
  
ח פירש צריך למשכון היינו שאינו רוצה להלוות לו "ור במלוה ה" ד'תוס

 אבל אין ,באין צריך' א מצי לאוקמי מתניש דל"בלא משכון ולפירושו א
בדבריהם לא התבאר , נראה פירושו דלישנא דצריך למשכון לא משמע הכי

ויש 'א "ריטב' ועי, ח" לפירוש רריך לומראיך היה צוהכי לא משמע לישנא למה 
ואין קושיא , 'מלוה צריכה משכון'שהקשו על פירוש זה משום דהוה ליה למימר 

שכיון שאינו רוצה להלוותו בלא משכון ממילא יש לו [' ירשנוזו כלום לפי מה שפ
  ].צורך בקיומו של המשכון ומערו לצורך עצמו

',  משכוןצריךל מלוה "דהול'ל "א מגומגם ומסתבר שכך צ"והנה לשון הריטב
כלומר לא שהמלוה צריך למשכון להשתמש בו אלא המלוה צריך משכון כדי 

וכן מובא ', במלוה צריך משכון' הלשון י"ואמנם בחלק מכתה, שיוכל להלוות
  .ן כאן"בחדושי הרמב

ועוד דאיהו גריס צריך ' ח "ד להקשות על פירוש ר"ז כאן שכתב בתו"או' ועי
  .'למשכון ובכל הספרים כתוב משכון

  
ק דפסחים דחייב לבער פקדונות ''ולפירושו הא דאמר בפ אימור ה" ד'תוס

ינו דוקא כשקבל עליו אחריות  הי,של כותים כשקבל עליו ישראל אחריות
ג דאחריות '' דהא מלוה על המשכון של חמץ בשעת הלואה אע,דאונסין
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ל דמה '' כדפ,בדלא פריש'  ואפי,המשכון עליו מגניבה ואבידה מדשמואל
ה אין חייב לבער אם לא מטעם דקני ליה '' אפ,שכנגד המשכון כמפורש דמי

בר עליו גם שלא בשעת  ולכן עו,לגמרי שלא בשעת הלואתו כדרבי יצחק
ולמה כל , א"ס בשעת הלואתו אינו חייב עליו אלא בגו"ויש להבין סו, הלואתו

דמשום חיוב ד "אמנם מבואר בסו, מקבל פקדון לא יעבור גם בלא חיוב אונסין
דשומר שכר לא מיקרי חמצו אי לאו משום דאמר הכתוב דקני ליה והוי 

,  קנוי לו וגם אינו חייב באונסיןפ שבשעת הלואתו אינו"ואע, יצחק' שלו כדר
מ כיון דשלא בשעת הלואתו קני ליה לגמרי אלים שיעבודיה בשעת הלואה נמי "מ

  . שאינו קנוי לו ואינו חייב באונסיןפ"לענין שיעבור עליו אע
' ע סי"בשו, דאינו עובר על פקדון אלא אם חייב באונסין' ובמה שמבואר בתוס

א שם "ביאור הגר' ועי, ח"ש עובר או גם ש"מ מובאים שני שיטות אם רק ש"ת
 אינו עובר אלא אם קבל עליו אחריות שלב "ב ס"ע' מ סי"בחא "שלשיטת הרמ

  .  'ש תוס"כמו ,אונסין
  
' ל דבההיא הנאה שיכול לקדש בו את האשה כדאמרי"וי אימור ה"ד' תוס
ק דקדושין דקדשה במשכון דאחרים מקודשת ולקנות בו עבדים "בפ

 ולפי זה הא דאמר קדשה במשכון מקודשת , עליה שומר שכרוקרקעות הוי
שהרי אם כל הקנין הוא  , היינו דוקא במשכון שמשכנו שלא בשעת הלואתו

דלא וזה , כ שבשעת הלואה שאינו קונה אינו יכול קדש בו אשה"לענין קדושין ע

בשעת הלואה נמי אלים שיעבודיה לחשב ממון לקדש בו 'ד בקדושין' תוסש "כמ
  .א"מהרש' עי, ' ולקנות בו עבדים וקרקעותהאשה

  
ל דמשום חיוב דשומר שכר לא מיקרי חמצו אי לאו משום דאמר הכתוב "וי

ש "ויש להבין אם לא סגי במה שנעשה עליו ש ,יצחק' דקני ליה והוי שלו כדר
כ אמאי קונה משכון במה שיש לו רווח בזה שיכול לקדש בו " א,כדי שיחשב שלו

 עוד יש להבין אם אינו שלו , בקבלת שכר כדי שיחשב שלו והרי לא סגי,אשה
  . איך יכול לקדש בו אשה ומה נותן לה

מה  ו, ניחא על תנאי אם יגבה יחשב שלו למפרעש הנתיבות שזה שלו"י מ"ועפ
התברר שמעולם לא היה שלו הרי אם יאנס שאינו חייב באונסין הוא משום ש

לקדש בו אשה ומקודשת בזכות הזו  ולכן יכול ,ח"י' סיי בקדושין "ש קה"וכמ
כבר יש לו בפועל  וממילא גם בלא שיקדש בו ,שאם יגבנו יהיה שלה למפרע
שעת משכנו באבל ב,  אם לבסוף יאבדאפילוש "הנאה מהזכות הזו ונעשה עליו ש

 וגם אם ,הלואתו שלעולם לא יהיה שלו למפרע וממילא אין לו במה לקדשה
  . ו בפסח כיון שאינו שלוש מדשמואל לא יעבור עלי"יחשב ש

  
 וסבר כתבו שרבי יהודה סבר דנתקל אינו פושע אבל גם אינו אנוס אלא ה"ד' תוס

ש חייב "ית בור פטור כיון שלא עשהו בפשיעה אבל שי ולכן לגבי עש,א"הוי כגו
מ אי נתקל לאו פושע היה פטור והרי מזיק חייב גם " והקשו אמאי לר,א"כדין גו
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ח "כ אמאי ש" והקשו שא,א" חייב אלא על אונס כעין גו ותירצו שאינו,באונס
 ופירשו שמדין מזיק חייב רק על ,חייב מדין אדם המזיקהתפטור והרי צריך ל
  . לאונסה והכא הוי כעין גנבה שקרוב שקרובה לפשיעהאונס כעין אבדה

ל שפטור גם ממה "ויש להבין כיון שמבואר שאדם המזיק חייב באונס איך א
ואינו חייב אלא באבידה שאין לה שם אונס ולא קרובה לאונס אלא שקרוב לאנוס 

  קרובה לפשיעה והרי על דבר כזה מסתבר שאין כלל שם אונס
 באונס גמור והכא שאני דברשות אפילון שאדם המזיק חייב " אמנם דעת הרמב

' ק סי"י ב"מ וקה"מנז' ה' א סי"מחנ'  ועי,לכן אין עליו שם אדם המזיק, קעביד
  .ד"כ
  
 ,מעיקרא הוה אתי ליה שפיר שנשבע שלא שינה מן המנהג מאי ה" ד'וסת

אבל השתא דתרצת דכי נמי לא שינה דהוי פושע ואפילו הכי פטור משום 
 דמה , אם כן אפילו שינה ממנהגו נמי פטור מכח אותה תקנה,תקנת חכמים

,  ומשני שבועה שלא בכוונה שברתיה,לי פשיעה רבה ומה לי פשיעה זוטא
עה לפשיעה אלא שבפשיעת נתקל פטרוהו יין והרי אין חילוק בין פשיש להב
  . אבל למה נאמר שיפטרוהו משאר פשיעות, כ אין לך אדם המעביר חבית"שאל

  
  א" עג"דף פ

מאיר אית ליה ' ור, נייתי ראיה ולא יפטר בשבועה כאיסיה נייתי "י ד"רש

לכאורה היה , ודאיסי לית ליה, הלכך שומר שכר נמי פטור, נתקל אנוס הוא
א שאינו נפטר אלא במדרון " אלא שדוקא לר,אפשר לומר דשפיר אית ליה דאיסי

מ שנתקל אנוס " אבל לר,צריך להביא עדים שהיה מדרון שבזה מצוי שהיו עדים
  . בזה סתמא דמילתא שגם אם יש עדים לא ראו איך נשבר,והשאלה שמא פשע

  
 דרבי מאיר הא ודאי פושע לרבי חייא בר אבא אליבא'י "פירש, היכי משתבע

ח לפטור את הנתקל "א ששבועה זו תקנ"משמע שהבין את דברי רחב', הוא
ז מקשה איך ישבע שלא " וע,בשבועה שלא פשע ולהחשיב את ההתקלות כאונס

', מאי משתבע' 'אמנם גירסת תוס, שלפי האמת פשע אלא שפטרוהו חכמיםפשע כ
וגם לגירסא [, כ מה ישבע"א והשאלה ,כלומר זה פשוט שלא ישבע שלא פשע

  .]ז בלשון תמיה אלא בלשון שאלה"היכי משתבע יש לפרש כך שאי
  

ת נשביע אותו שלא " מה יש להבין,אמר רבא שבועה שלא בכוונה שברתיה
שמשביעין לעיל י "ש רש" על מאפילווהרי ,  עסקינןיאטו ברשיעשבר בכוונה 
למה נחשוש ' מהו תוס שלא שלח בה יד שאם שלח חייב באונסין תאת השומר
  .ששלח יד

 אלא שלא נהג בה בחוסר זהירות ,ויתכן שאין הכוונה שנשבע שלא רצה לשוברה
 כגון שמגלגל אותה ,שידע שיכול לגרום לה לישבר ולא איכפת לו אם תשבר

 שזה ,במורד הכביש או זורקה מהעגלה בתקוה שלא תשבר ואם תישבר תישבר
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פשיעה רבה הכוונה שפטור גם מ' תוסש "מו, יותר קרוב למזיק בידים מלפושע
שינה בהעברתה של חביות ' מאיר אפי' שמעינן מינה לר'ן "בחדושי הרש "כמ

 ,כגון שרץ יותר מדאי או שהלך במקום רעוע ונתקל פטור דהא נמי פשיעה הוא
  .'וכל נתקל פשיעה הוא אלא שפטרוהו מפני התקנה

ל " אבל להלכה קי,מ שנתקל פושע"ף שדברי רבא הם אליבא דר"וכתב הרי
 ולכן גבי ההוא ,לאו פושע ושפיר משבעינן ליה שלא פשע בהנתקל דכחכמים 

ולא משבעינן ליה דאיתבר בזיזא דמחוזא אצרכה רבא לאתויי סהדי דלא פשע 
  .מ איתמר אבל לדידן חייב בפשיעה"דהך שבועה לטעמיה דר ,שלא שברו בכוונה

 ,מ ולעולם נשבע שלא שברו בכוונה"ו סובר שהלכה כר"ק דף ט"מ בב"ובעה
הכי מפרשינן לה שלא 'דלא פשעת בה ואיפטר ומה שאמר לו רבא אייתי ראיה 

במעביר ' י פשיעה היא וחייב אפינתכוין להורידה למטה מכתיפו דההיא כוונה ודא
  .'יהודה' לר' חבית ואפי

מ "מ שנתקל פושע ומ"ז שגם הוא נוקט שהלכה כר"קונטרס הראיות לריא' ועי
משום דהתם לא , 'ח ומה שרצה רבא לחייבו בזיזא דמחוזא אם פשע"מתקנפטור 

כאלו ל " וה,נתקל הוא וכפשיעה דידיה הוא מפני שראה הזיז ולא נזהר ממנו
רבנן אלא '  תקידלא, ל זיל אייתי ראיה דלא פשעת בה"ה א"ומ, ו בכוונהשבר

, ם למקום לך אדם שמעביר חבית ממקון כך איר אתה אומןל אם אי"בנתקל דא
 הוא ד ולא חשש להזהר ממנו זה קרוב למזיזאבל היכא דתברה בזיזא אם ראה הזי

ביר חבית ממקום  לך אדם שמען בו איר לך לומןדאי,  ראוי לעשות בו תקנהןואי

ל נמי בהני דדרו באגרא "וכך י, למקום דכל כי האי פשיעא ודאי לא פשעי אינשי
 ן משא שאיםכאלו עשו בכוונה דמי כיון שנושאי הוא ודובדיקלא דקרוב למזי

 מעליו ת רבנן תקנתא אלא במי שנתקל ונפלה החבידדלא עבו,  בוד לעמוםיכולי
וזה ', ה"ונה שברתיה וכן פסק נמי מזוהתם ודאי משתבע שלא בכ, בדרך הלוכו
אלא לעולם , ואינו חייב אלא אם שבר בכוונה, שפטור מכל הפשיעות' דלא כתוס

מ שאל מאי משתבע שהרי אינו יכול לישבע שלא "ב ומ"פטור רק מנתקל וכיוצ
קרוב שלא היה ומשני שלא שברתיו בכוונה היינו , פשע שזה כולל גם נתקל

  .כוונהנחשב כשובר בזה למזיד ש
  
א " והיינו כר,ותברו ליה שלא במקום מדרון ובפשיעהה שקולאי "י ד"רש

 ג" אבל במקום מדרון פטורין בשבועה אע,שתמה על רבותיו שלא חילקו בזה
 אבל לא ,רבי יוחנןש "כמפטור ח שיהא "תקנ הכא ,ש חייב"א שש"דהוי כעין גו

 וכן דעת ,בר בכוונהשלא שאלא נשבע ולדבריו אינו  ,מ שפטורין גם בפשיעה"כר
  .הטור

לא שא וכסתם משנה "של רח שהלכה כרבותיו "ן כתב בשם ר"אמנם הרמב
אינו מ שנתקל פושע "לראמנם ו , בין מקום מדרון לשלא במקום מדרוןחילקה
א "לרבנן שנתקל לאו פושע אלא כעין גואבל  ,שלא שבר בכוונהאלא נשבע 
ח צריך לישבע " וכן שהנפטר בשבועה שלא פשע בשש "שרק לענין ח "תקנ

  .'ט' ק ד"א ב"חזו' ם ועי"ף והרמב"וכן דעת הרי, שלא פשע בה
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 מאי ,אתקין רב חייא בר יוסף בסיכרא הני דדרו באגרא ואיתבר נשלם פלגא

 בדיגלא  משלם ,טעמא נפיש לחד וזוטר לתרי קרוב לאונס וקרוב לפשיעה
ומשמע ששניהם , וצלי אגרא הוא מוט כפוף ודיגלא הוא מוט מפ"ופירש, כולה

עשויין לאדם אחד אלא שאגרא עשוי למי שרוצה לקחת משאוי היתר על של 
אחד ופחות משנים ודיגלא עשוי למי שכחו יפה ורוצה לקחת משאוי של שני בני 

י גבי "ש רש" ומ.י"ש רש"וכמ, ולכן עשוי בצורה שיוכל לפוש באמצע [,אדם
ליות קטנים לתפוש בהם את אזני שני יתידות או אונק היינו' שני בדין'אגרא 
ולכן אם לקח באגרא ונשבר אינו פשיעה גמורה כי יש שיכולים לקחת , ]החבית

לשאת בשנים המשאוי  אבל בדיגלא שדרך ,משאוי זה ואין הדרך ליטלו בשנים
  .אם נשבר הוכיח סופו על תחילתו שלא עשה כראוי והוי פשיעה

  
אי נמי , מדרון ובפשיעהותברו ליה שלא במקום , ה שקולאי"י ד"רש

נשא בו משאוי של שני בני אחד שיש להבין הרי דיגלא שחייב היינו , בדיגלא
  .]ח"קמ [מעייני החכמה' עיו, היו שניםהם וכאן , ה דדרו"י ד"ש רש" וכמ,אדם

  
אמר ליה הב להו גלימייהו אמר ליה דינא הכי אמר ליה אין למען תלך 

שמה שלא הביא קרא דאשר יעשון דילפינן ד "לעיל דף כ' תוס' עי, בדרך טובים
שברו לו החבית ועשו לו הפסד גדול ש'משום דהכא , מיניה לפנים משורת הדין

משום לפנים משורת הדין אין לו להפסיד לכך מייתי קרא למען תלך בדרך 
  .'טובים

  
 אמר ליה זיל ,אמרו ליה עניי אנן וטרחינן כולה יומא וכפינן ולית לן מידי

, וארחות צדיקים תשמר  אמר ליה אין, אמר ליה דינא הכי,הב אגרייהו
 ויתכן, עיקר הדיןמ משמע חיוב 'צדיקים'חסידים שהרי אורחות ל "הוללכאורה 

 , ונשבר באונס פשעואשכיון שלפנים משורת הדין פטר אותם מתשלומין כאילו ל
 מאירי' עי, היה נשבר באונסבאמת  אם כמושוב חייב להם שכרם מעיקר הדין 

אבל אם היו נפטרין מן הדין כגון שלא היה במקום שהעדים מצויים ונשבעו דין '
  .'הוא לשלם שכרם
אמר ליה הב להו גלימייהו אמר ליה דינא הכי אמר  ' לפנינווהנה לשון הגמרא

 אמרו ליה עניי אנן וטרחינן , יהיב להו גלימייהו, למען תלך בדרך טוביםאיןליה 
 אמר ליה דינא הכי  , אמר ליה זיל הב אגרייהו,מידיכולה יומא וכפינן ולית לן 

ויש להבין הרי הוא שאל אם כך הוא הדין ',  וארחות צדיקים תשמראיןאמר ליה 
והרי אין זה הדין ואפילו לא לפנים  ,שמשמע שכך הוא הדין איןומה השיבו 

אמר 'י לשון הגמרא "ואמנם באחד מכתה, משורת הדין אלא רק מידת חסידות
אמר ליה זיל הב אגרייהו  'וכונא הכי אמר ליה למען תלך בדרך טובים ליה די

ובאחד  ,ליתא' אין'ותיבת ', אמר ליה דינא הכי אמר ליה וארחות צדיקים תשמר
 אמר ',וכואמר ליה דינא הכי אמר ליה למען תלך בדרך טובים 'י הלשון "מכתה
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', ת צדיקים תשמר וארחואיןליה זיל הב אגרייהו אמר ליה דינא הכי  אמר ליה 
הנזק היה מידת חסידות פטר אותם מלשלם את וזה מדויק שאמנם מה ש

 שוב חייב להם  ממילאאבל ,להחשיבם כמו שלא פשעו או לפוטרם מפשיעה
שאחר שהלך בדרך טובים התחייב בזה בכל הצדק הנובע [שכרם מעיקר הדין 

  .]מדרך זו
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דעתא דמקדמיתו מהו דתימא אמר להו הא דטפאי לכו אאגרייכו א
 קא משמע לן דאמרו ליה האי דטפת לן אדעתא דעבדינן ,ומחשכיתו בהדאי

 או גם אם יאמרו כסבורים ,ע האם דוקא כשטוענים כך"יל, לך עבידתא שפירתא
נחזי , גם יש להבין אם אדעתא דעבודה שפירתא סברו, היינו שבעין יפה אתה נותן

  .ו"כדאמרינן לעיל דף ע,  היכי הויאעבידתייהו
ג פריך פרק האומנין "דכה, וקשה לי ונחזי עבידתייהו' שכתב א"לבשז "ר בט"שו

במה דברים ' ב סעיף א"בסימן של] הטור[ופסקו רבינו , ומשני דאי אפשר למיחזי
נ נחזי עבידתייהו אי הוי טפי משאר "ה', כו' אמורים שאין מלאכתן שוה ד

הא דאוסיפת לן כדי לעשות שיוכלו לומר 'ע שם שכתב "סמ'  ועי.ש"עי, פועלים
  .א"ח שם סק"קצוה' ועי, 'וכן עשינועבודתך שפיר 

אף הם אומרים לו לא קבלנו התוספת אלא על דעת שנדקדק  ' כתבוהמאירי
מ אם לא עשו מלאכתם יפה משאר פועלים " ומ,במלאכתנו עד שתהא מלאכה יפה

  .' להםמ כבר עשו בה ככל שאפשר" ויש חולקין בזו שמ,מנכה להם בתוספתו
  

  ב" עג"דף פ
י זמן תחילת העבודה "לרש, פועל בכניסתו משלו ביציאתו משל בעל הבית

 ,מ אינו צריך לצאת מביתו קודם אלא יוצא עם הנץ החמה" ומ,הוא הנץ החמה
צריך לוותר משלו אצל בעל הבית ולהחשיך ווסיום העבודה הוא משתחשך 

  .כ"מה או צהולא התבאר בדבריו אם משתחשך הוא שקיעת הח, אצלו

י "וכן כתבו בדעת רש ,כ"צהמנץ החמה ועד מבואר שזמן העבודה הוא ' ובתוס
ב " היציאה שהיא לצורך בעה,ז מדין ויתור אלא מעיקר הדין"אלא שכתבו שאי

  . והכניסה שהיא לצורך הפועל היא מזמנו של הפועל,ב"משל בעה
  
 וממהר ,ב"הח פירש בכניסתו למלאכתו נותן משלו לבע"ור פועל ה" ד'תוס

 ולכך ביציאתו ,לצאת קודם הנץ שהוא זמנו לצאת ויוצא מעלות השחר
ב שיוצא קודם צאת הכוכבים שיגיע לביתו עד צאת "ממלאכתו משל בעה

ב שהרי דינו היה עד צאת הכוכבים כמו שמביא " וזהו משל בעה,הכוכבים
ל ריש לקיש ששינו העולם מנהגם מדין הפסוק שמביא " וקמ,מן הפסוק

א שמה שיוצאים לפני "מהרש' עיו, יים הא דאמר לעולם יכנס אדם בכי טובלק
  .מקרי שפיר יצא בכי טוב כיון דכבר עלה עמוד השחרח "נה

הא ריש לקיש לא אתא למימר שצריך לעשות כן אלא אתא לאשמועינן 
ל " הוזכר בדברי רן יש להבין היכ,למה שינו פועלים מנהגם מפועל דאורייתא

והלא לא אמר רק אלא שכך ] 'בכי טוב'שהוא משום  [, מנהגםהטעם למה שינו
  .נהגו

  
,  אמר להו תפסוהו תפסוהו,אמר מדחציף כולי האי שמע מינה רשיעא הוא

שאני הכא , והא דדאין בלא עדים והתראה ושלא בזמן סנהדרין'א "כתב הריטב
 ,דשליחא דמלכא הוא ומדיני המלכות להרוג בלא עדים והתראה לייסר העולם
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מ במקום שאין "ומ,  ושלוחו של מלך כמותו,כמו שראינו בדוד שהרג גר עמלקי
 ואם אמר לו ,כח למלך לעשות כן מחוקי המלכות אף הממונה שלו אינו רשאי

  .'המלך לעשות כן יהרג ואל יעבור
 כלל לא   הריבגנבים שהיה תופס אבל , והתראהםויש להבין תינח דלא בעי עדי

אמנם יש לבאר שכיון שהיו ,  מצינו חיוב מיתה לגנב שהרי לא,היה חיוב מיתה
ה גנבא "בדי "ש רש" וכמ,גונבים בלילה סתמא דמילתא היו עושים זאת במחתרת

והרי הבא ', או לחפור בתים, שניעור בלילה לארוב עוברי דרכים, ולכך הוא ישן'
, גוומי שאומנותו בכך יש לו דין רודף כל הזמן ומותר להור, במחתרת דינו כרודף

ישב במארב חצרים במסתרים 'וגם קרא דיארב במסתר הרי כתיב לעיל מיניה 
כ ניחא גם מה שלא צריך עדים והתראה כמו שאין רודף צריך כל "וא ',יהרג נקי

  .זאת
לא היה לו א לא היתה על הגנבים שתפס אלא על הכובס שעליו "וקושית הריטב
 שעבר על חייבי מיתה  ויתכן גם רשע גמור, אלא שהוא רשעראיה שהוא גנב

ז אמר " וע,הרי לא היו עדים והתראה על עבירה זו  אבל ,כ"התברר אחוכמו ש
 וכיון שסבר ,שמדיני המלכות להרוג את עוברי העבירה בלא עדים והתראה

  .שכובס זה עבר על עבירות שיש בהם חיוב מיתה שפיר מסרו למלכות
 פרהגונא שלא היה יודע מי ובעיקר מה שקבל עליו אומנות זו יתכן משום שאותו

ש עושה זאת " וממילא במה שהיה ראב,שקיל צדיקי ושביק רשיעיהגנבים היה 
  .היה הצלה לאותם צדיקים שהיו נתפסים בחינם

  
 אמרו ליה רבי אל ירע בעיניך שהוא ובנו , קם תותי זקיפא וקא בכי,זקפוהו

', רע בעיניך ליה רבי אל יאמר'ר "בדפו, בעלו נערה מאורסה ביום הכפורים
ל שהכובס הוא זה שאמר לו כך "חדושי מהר' ועי' בסוטה דף ח' וכן מובא בתוס

 אלא' זקפוהו' אין הלשון ובאחד מהם', ליה' אמ'י "בכתה[, על עצמו בעודו חי
  ].היינו שעדיין לא תלוהו אלא העלוהו לזקיפא', אסקיה לזקיפה'

שודאי 'שכתב ש " עי,תושכך היתה גירס' ע' ח הישנות סי"ת ב"בשווכן מבואר 
מבואר שם  שהרי , עץ כדי שימות בחנקלש זקפוהו אין הכוונה שתלו אותו ע"מ
ל רבי אל ירע בעינך שהוא ובנו בעלו נערה " א,ש תותי זקיפא וקא בכי"קם ראב'

 ואי הוה ההיא זקיפא בחניקה בחבל שסביב הצואר ,המאורסה ביום הכפורים
 ואם כן מאי האי ,יוכל לדבר אף דיבור אחדהדבר ידוע דלאחר שזקפוהו שוב לא 

דמשמע להדיא ' ל רבי אל ירע בעינך כו"דקאמר והוה קם תותי זקיפא וקא בכי א
אלא ודאי , 'ל רבי אל ירע וכו"ש א"דלאחר שזקפוהו ולאחר שהיה בוכה ראב

אלא בצליבה שקושרין שתי ידיו זו על גב זו וצולבין אותו בידו אינה שזקיפה זו 
  .'וכמו ראוהו מגוייד וצלוב שאין מעידין עליו, על העץ

  
  א" עד"דף פ

פר דורות בס, אמר ליה אי הדרת בך יהיבנא לך אחותי דשפירא מינאי
שהרי , ו או שהיו תאומים"הראשונים כתב שאחות זו או שהיתה גדולה מרי
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ש "עי, א" כמבואר בקדושין דף לו מתה אמותכשעברתו אמו מת אביו וכשילד
בזמן שרב ל עוד בצעירותם ומה שהיה לפני רבי "ו החזירו לר"רישהוכיח מזה ש

 וכן מה ששאל את רבי ,היה אחרי מעשה זהד "למד לפניו כמבואר בחולין דף נ
  .'ש בתוס"ה עי"אפס בערובין דף ס
ו "ורי, ל כמבואר כאן"ו נפטר זמן מועט אחר ר"שהרי ריכ "כועדיין אינו מרווח 

רבי יוחנן גברא סבא [ז "ק דף קי"כמבואר בבו היה זקן מופלג עוד קודם פטירת
,  כמבואר כאןו"ישל רזו ל הניח אחריו ינוקי מאחותו "ור, ]הוה ומסרחי גביניה

ו "פ בת גילו של רי"כ קצת קשה שהרי אחות זו היתה לכה"כ ובי"אמנם זה בי
  .' כמבואר בתענית דף טל" מראמ היו לה ינוק" ומ,שהיה זקן מופלג

  
 ולא ,מן מוכח דנסבה דקאמר אתיא אחתיה וקא בכיא קמיהלק אי ה" ד'תוס

ולפי  ' כתבש"הרא' תוסו , כדחייש לקמן,חש לשמא יאמרו בשביל זו חזר זה
יש להבין למה אם היה קודם אדם ', מה שפירשתי שמתחלה היה אדם גדול ניחא

  .גדול אין לו לחשוש שמא יאמרו כך
 ואם יאמרו ,זר בו בשביל כךחבתחילה ל אמנם "יתכן שר' ובעיקר קושית תוס

לקמן במעשה ד אבל ,בשביל זו חזר כך היא האמת ומה יועיל במה שלא ישאנה
 ולכן לא רצה לישאנה כדי ,את בתושיתן לו גם בלא גמר בדעתו לחזור בו יתכן ש

  .ז במעיני החכמה"ר כעי"שו, שבשבילה חזרשלא יאמרו 
  

ד הסייף והסכין מאימתי "כלים פרק י' ת דתנן במס"הקשה ר הסכין ה" ד'תוס
 והיינו דלא כרבי , הסייף משישופנו והסכין משישחיזנה,מקבלים טומאה
אמנם , כשהעלו חלודה ובא לתקנן'  ונראה דההיא מתני,ל"יוחנן ודלא כר

' ועי, ח מכלים כתב את דין המשנה לגבי תחילת עשיית הכלים"ם בפ"הרמב
' י וריש לקיש בפי"גי רההיא דהפועלים ברייתא היא ופלידא "הגהות הגר
  .א"ז בחזו"כעי' ועי, 'ם כמתני"פליג עלה ופסק הרמב'  אבל מתני,דברייתא

  
  ב"ד ע"דף פ

כ היה זה "בן יהוידע שא' עי, שמעון בן יוחי' דנח נפשיה דרה שאין "י ד"רש
 וכאן משמע ,ש גברא רבא"כבר היה אז ראבהרי וג שנה במערה "אחר שהיו י

י באותו מקום " שלא היה רשב,כונה שאין לו אב כאן אלא ה,שהיה קטן בשנים
  .באותו זמן

  
 והיינו ,שהוא ארי בן ארי ואתה ארי בן שועל לךאמר ליה בני אל ירע 

 יש להבין במה התייחדו ', וכודאמר רבי שלשה ענוותנין הן ואלו הן אבא
על אברהם אבינו ומשה רבינו ודוד שהיו  והרי במקום אחר מצינו , אלוהשלש
 וכי לומר על מי שגדול ממנו שהוא ,ג" וגם לא מובן הענוה של רשב,תניםענו

 והרי גם ,פ שלא סבר כך באמת"ולא משמע שאמר כך אע ,גדול ממנו נחשב ענוה
 ומשמע שסבר כך באמת כמו ,ש היה גדול ממנו בתורה"רבי אמר שראב
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  .שהגמרא מוכיחה
ב " וירשו חיי העהז"שלשה הניחו כתרן בעה'אמר ' ובירושלמי פסחים פרק ו

ז ניחא שהכוונה "ולפי', וזקני בתירה. ואילו הן יונתן בן שאול ואלעזר בן עזריה
אלא אדרבא מבואר שם שלא רבי אמר זאת [ ,לענוה של הנחת הגדולה לאחרים
אליהם רבי כ לא מובן מה שצירף "אבל א ,]ע"השיג שם על מה שמנו את ראב

  .רו לאחרים שהרי לא מצינו בו שהניח כת,ג"את רשב
כ הרבה ממנו היה לו מקום לחשוש "י גדול כ"ואולי במה שאמר לרבי שרשב

י היה עדיין חי אלא שלא "לדעות שרשב [,י"שרבי יניחנו וילך ללמוד אצל רשב
י בתקוע "רשב והרי באמת מצינו שרבי למד אצל ,]בן יהוידע' היה שם עי

ג כמבואר באיגרת " רשבאמנם עיקר לימודו היה אצל ,א"כמבואר בעירובין דף צ
ם "והרמב', ג גדל רבינו הקדוש בנו לתלמוד תורה"וכל ימיו של רשב'ג "רש

יהודה בנו של רבן ' ורכתב כשמונה את סדר קבלת התורה בהקדמה ליד החזקה 
' אלעזר בן שמוע ומר' שמעון זהו הנקרא רבינו הקדוש והוא קיבל מאביו ומר

משה רבינו עליו השלום ארבעים דורות נמצא מרב אשי עד '  וכושמעון חביריו
ורב הונא ) ד. ורבה מרב הונא) ג. ורבא מרבה) ב. רב אשי מרבא) א: ואלו הן

ורבינו ) ו. ורבי יוחנן ורב ושמואל מרבינו הקדוש) ה. יוחנן ורב ושמואל' מר
הרי עיקר ',  וכוורבי שמעון מרבן גמליאל אביו) ז הקדוש מרבי שמעון אביו

י שוב לא היה "ג ואם היה מניחו והולך לרשב"י רשב"בי היה עמסירת התורה לר
  .י" לרשבכ היה מוכן להניח כתרו"בכלל מוסרי התורה ואעפ

  
  א" עה"דף פ

ואפילו הכי יסורי דרבי אלעזר ברבי שמעון עדיפי מדרבי דאילו רבי אלעזר 
 ביאור יסורים של אהבה נחלקו ,ברבי שמעון מאהבה באו ומאהבה הלכו

הקדוש ברוך הוא מייסרו בעולם הזה בלא ' כתב' י בברכות דף ה" רש,הראשונים
משמע בלא עון ', כדי להרבות שכרו בעולם הבא יותר מכדי זכיותיו, שום עון

פ שמסקנת הגמרא שיש מיתה בלא "ן בשער הגמול שאע" אמנם דעת הרמב,כלל
ואל אבות ד מ"כ המאירי בפ" וכ, אבל אין יסורין בלא עון,היינו דוקא מיתה, חטא

 שאין עניינו אלא שקורבתו אליו יתברך ,יטעך ענין יסורין של אהבה
יוכיח וכאב את ' תענישהו יותר בהמרותו והוא שאמר כי את אשר יאהב ה

 וכן רק אתכם ידעתי מכל , כלומר שיוכיח יותר הבן אשר יבחר בו,בן ירצה
 אקדש  וכן בקרובי,משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם

ג כתב שיש שלשה " ובספר העיקרים מאמר רביעי פי,וסביביו נשערה מאד
 האחד הן יסורין הבאין על הצדיק הגמור העובד .מינים של יסורים של אהבה

השם מאהבה גמורה שמאהבת השם אותו מביא עליו יסורין למרק אי זו טומאה 
ונות לפי שאין פ שהן למרוק ע"ויסורין הללו אע ,'וכואו זוהמת חטא שבנפשו 

 ונקראים גם כן יסורין של אהבה לפי דעת ,סבתן ידועה לאדם נקראים נסיון
 לפי שהם מאהבת השם את האדם כדי שלא תמנע זוהמת איזה חטא קל ,ן"הרמב

  .שלא הרגיש בו משתגיע הנפש אל מדרגתה הראויה לה לפי מעשיה
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גיעו אל האדם ל שאומרים שכבר י"דעת הגאונים זלוהאופן השני מן היסורין 
י יסורין אלו מתברר "מכיון שעיסורין בלי עון כלל והן הנקראין יסורין של אהבה 

  .לעולם שצדיק זה עובד את השם מאהבה
 מן היסורין הן הנקראין יסורין של אהבה באמת והן היסורין השלישיוהאופן 

הבאין על האדם לא למרק חטא שאין בידו עון אשר חטא כלל שכבר קבל 
 אבל שמחסד השם ואהבתו אותו מביא , הראוי לו ולא לנסותו שכבר נוסההמירוק

וזה כדי להרבות שכרו שיהיה לו שכר מעשה טוב ולא שכר ' וכועליו יסורין 
ן כתב שיסורין אלו באין על האדם כדי " ובדרשות הר.מחשבה טובה בלבד

  .ל שהאריך בזה"בספר דרך השם לרמח' יעו, ז"להרחיקו מהעוה
  

 דאילו רבי ,כי יסורי דרבי אלעזר ברבי שמעון עדיפי מדרביואפילו ה
ש "יש להבין הרי גם ראב, אלעזר ברבי שמעון מאהבה באו ומאהבה הלכו

 ומשמע שלולי זה לא ,שלא כדיןלמלכות קבלם עליו משום שחשש שמא מסר 
נ אם היה עליו תביעה הרי כאן מעשה ואם לאו למה "כ ממ" וא,היה מקבלם עליו

אלא שאין זה אלא לקרובים , ן שלעולם באים כדי למרק איזה חטא"מב ולר,באו
ז נקראו של אהבה כיון שרק " ובכ,ה וכיון שקבלם עליו באו לו"ביותר לקב

  .ה מתייסרים על דברים דקים כאלו"האהובים על הקב
ולדעות שיש יסורין בלא עון ניחא שאמנם קבלם כדי לכפר על עוון שאולי יש לו 

צה לקבלם באו אליו כדי להרבות שכרו וכאופן השלישי של בעל אבל כיון שהתר

כ גבי רבי שאמנם אם לא היה מקבלם לא היו באים עליו כיון " משא,העיקרים
 ורק כיון שרצה שידקדק ,כ הרבה יסורין" מחייב כההוא עגלאשאין מעשה של 

ן  וזה כאופ,ה כמו שמדקדק על האהובים עליו באו עליו יסורים אלו"עליו הקב
  .הראשון שהתבאר בספר העיקרים

  
, ואמר אמימר אי לאו צריך לעלמא בעו רבנן רחמי עליה ומבטלי ליה

ד "כ אינו מובן מאי ס" אמנם א,לכאורה צריך לעלמא היינו שצריכים מים
 וכמו שיאמר אם לא היה העולם צריך לאכול היו מבטלים ענין ,שיבטלוהו
  .מטרשירד  רבי היה מים בלא וגם לא מובן למה צריך והרי בימי, אכילה

שמצד זה היו יכולים להתקיים כמו בזמן ויש לבאר שלא את הגשם צריך העולם 
שיהיו נושאין את עיניהם לאביהם צריך העולם אלא את התפילה על הגשם  ,רבי

דברים חזר בו ' מפני ד] בראשית רבה פרשה יג[ש במדרש "וכמ, שבשמים
ובשביל , מפני בעלי זרוע, עלןה שלא תהא הארץ שותה אלא מלמ"הקב

ועוד שיהיו הכל תולין , ושיהא הגבוה שותה כנמוך, להדיח טללים הרעים
  .עיניהם כלפי מעלה

  
 ,אתייה אסמכיה ברבי ,'וכואיקלע רבי לאתריה דרבי אלעזר ברבי שמעון 

שיהו קורין אותו ' ש"י במ" ואולי זה כוונת רש,יש להבין איך סמכו לפני שלמד
אמר רבי '] ז"ז י"ע[מצינו י מה ש"עוד יש לבאר עפ,  לא סמיכה ממשהיינו' רבי
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ואולי גם למד , 'לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן אלא שקורין אותן רבי
  .הרבה תורה לפני שפירש

וצריך לומר בזה או ' שעמד בזה וכתב ] ה"קל' א סי"ח[מ "ת אג"ר בשו"שו
נפרש שסמכו ממש  או ,'וכוסמוך דאסמכיה רק ליקרא בשם רבי כתואר שנותנין ל

 ,וניליף מזה שיכולין לסמוך אלאחר זמן וכמו שיכולין לסמוך רק על זמן ועל תנאי
 ,ט"ד ה"ם מפרש לה לענין סמיכה בפ"שהרמב' שמן בסנהדרין דף ה' כהא דר

 ולכן אפשר שיכולין לסמוך לאינו ראוי ,כ מסתבר שיכולין"כ גם על זמן דאח"וא
  'לכשיהיה ראוי

  
 אלא זה היה בצער מערה וזה , שזה גדול מזהמפניתה בת קול ואמרה לא יצ

משמע שיתכן שזה גדול מזה אבל לא זו הסיבה שלא , לא היה בצער מערה
לא שזה י הלשון "ברוב כתהאמנם ,  אלא משום שלא היה בצער מערה,פתחה לו
  .גדול מזה

גדה פרק השוכר גרסינן באכתב  ר קלונימוס "רבי יהודה בובספר ערכי תנאים ל
עד יצתה בת קול ואמרה לא שזה גדול מזה אלא שזה היה '  וכואת הפועלים

ולא . למדנו שאדם גדול וחשוב היה. בצער מערה וזה לא היה בצער מערה
  .'מצאתי דבריו לא במשנה ולא בברייתא

  

  ב" עה"דף פ
, יש להבין למה לא ברכו, אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה

י היה אפשר לבאר שמעיקר הדין היה מהראוי בכל פעם שלומד "לי דברי רשולו
 ומה שאין מברכין משום שאין אדם מסיח דעתו מתלמוד תורה ודעתו ,תורה לברך

אמנם מי שאין דעתו כך לכאורה , שכל פעם שיהיה לו פנאי מיד יחזור לתלמודו
 ויתכן שזה ,ברכהמעיקר הדין חייב ברכה ואם אינו מברך נמצא לומד תורה בלא 

, היה המעשה שם שהיו מסיחים דעתם מתלמוד תורה נמצא למדו בלא ברכה
ז "ר כעי"שו, ]ת ולימוד בלא ברכה"נמצא שני דברים בידם היסח הדעת מת[

  . בבית הלוי פרשת יתרו
  

 ובקרב כסילים תודע ,בלב נבון תנוח חכמה זה תלמיד חכם בן תלמיד חכם
מר עולא היינו דאמרי אינשי אסתירא  א,זה תלמיד חכם בן עם הארץ

ויש , י שאם היה מלא סלעים לא היה קולו נשמע"פירש, בלגינא קיש קיש קריא
שאין בו אלא בכלי ח הזה פחות חכמה מחבירו ולמה ממשילו "להבין הרי אין לת

ופירשו שהכוונה שאין הסלע במקום '  לתוסהולכאורה זה מה שהוקש [,דסלע אח
ח אחרים אלא "אין הכונה שיש בלבו פחות חכמה מתר שויש לבא, ]הראוי לו

ח יחיד ביניהם הרי הוא כסלע הנמצא בכד ריק "ה והוא ת"כיון שכל משפחתו עמ
  .ח הרי הוא כסלע הנמצא בכד מלא סלעים"כ כשכל משפחתו ת"משא
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ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנן כי מטא למערתיה דרבי חייא איעלמא 
רבונו של עולם לא פלפלתי תורה כמותו יצתה בת מיניה חלש דעתיה אמר 

יש להבין וכי , קול ואמרה לו תורה כמותו פלפלת תורה כמותו לא ריבצת
מערות הצדיקים נעלמות מהעין והרי מערת המכפלה ידוע מקומה וכן קבר רחל 

רב הונא ארונו של שהרי הביאו לשם את  ,וגם מערת רבי חייא היתה ידועה
צה להכנס בפנים כדי לציין את מקום הקבר המדויק ולכן ואולי רלקוברו בה 

והרי אפילו כשהביאו את רב הונא לקבורה שם לשם נעלמה ממנו כדי שלא יכנס 
' רבי חגי הוזהר שלא יסתכל כמובא במדרש קהלת פרשה טונכנס עמו 

  .ט"ובירושלמי כלאים פ
  

 אומר ,אף על גב דאיכא נמי מחיה המתים מקמי משיב הרוח כי ה" ד'תוס
כ מה ענינה "ויש להבין א ,י טל"ת משום דתחיית המתים לא הוי אלא ע"ר

  .של הזכרת תחית המתים לפני הטל
 אתה ,ואף על גב דמקמי הכי אדכר תחיית המתים בראש הברכה'א כתב "הריטבו

 ,ההיא אינה אלא להחיות חולים שהגיעו לשערי מות, מחיה מתים' גבור לעולם ה
וכדאמרינן באגדה שאין הקדוש , ידה היא של סוף הברכהאבל תחיית המתים העת

כי טל אורות  ['י הטל דכתיב יחיו מתיך וגו"ברוך הוא מחיה מתים לעתיד אלא ע
  .]טלך וארץ רפאים תפיל

  

 ,הכא לא הוה אפשר באחר' אין מורידין לפני התיבה כו אחתינהו ה"ד' תוס
א היה "עבד לא ירדו אשאם היה הדין שגם בדי] ד ביד דוד"הו[כתב חקרי לב 

אף אם היה ברור הגאולה בעמידתם אינו מעלה ומוריד לעקור דבר מן 'להורידם 
 לכאורהש איסור תורה "ומ,  אם אינו אלא איסור דרבנןאפילומשמע  ,'התורה

ז " וכן ידוע בשם הגרי,]א לעקור כדי להביא את הגאולה"כונתו שגם לא תסור א
  .בת משום איסור שבות דרבנןשהוכיח כן מהא דאין אליהו בא בש

  
  א" עו"דף פ

שמואל ירחינאה חכים יתקרי לדידי חזי לי סיפרא דאדם הראשון וכתיב ביה 
לכאורה כל זה היה כתוב שם בזה , ורבי לא יתקרי ואסו דרבי על ידו תהא

ה גם בחלק "וכ ,'ג חכים איתקרי רבי לא איתקרי"ה'י כתב "אמנם רש, הלשון
' יתקרי'ון שהספר נכתב קודם הרי היה מהראוי לכתוב ויש להבין כי, י"מכתה

ויש לבאר שלעולם , בלשון עבר' איתקרי'ינן סי דגר"בלשון עתיד ולמה כתב רש
 אלא שבספר זה היו כתובים דורשי ,לא היה כתוב שם שיקרא חכם ולא יקרא רבי

וכתוב שם את שמואל בין החכמים , ד"י בתח"ש רש"הדורות ופרנסיו וחכמיו כמ
 היינו שנקרא שם בשם חכם ולא בשם רבי ולא שכתוב שם שלא ,א בין הרבניםול

שמואל רפואתו של רבי תהיה על ידי החכם היה כתוב שאלא  ,יקרא רבי
  .ומזה הבין שלא יזכה לסמיכה, ירחינאה
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, עד ימיהן אמרו איש את דבריו בבית המדרש'י "פרש, רבי ורבי נתן סוף משנה
וסדר , ולא היו מסכתות סדורות, עה שמועה לבדהוהיו תלמידים גורסים שמו

  .'והם כללו האמור בדורות שלפניהם וסדרו את המסכתות, וקבץ על הסדר
וכן המסכתות ושמותיהם , ג כתב שהמשניות היו כבר מלפני רבי"ובאגרת רש

 אלא .ג אביו של רבי שישנה את מסכת עוקצין"כדאשכחן בהוריות שאמרו לרשב
ומבואר שם פ רבי מאיר "מסכתות ואת נוסח המשנה קבע עשרבי סידר את סדר ה

ג אסתייעא "בנו של רשב' וביומוי דר'ל "שלא רק שסידרם אלא גם כתבם וז
כמשה מפי הגבורה אמרן וכאות ' והוו מילי דמתני, וכתבינהומילתיא ותרצינהו 

אלא הנהו מלי דהוו גרסי הנהו ראשונים , ולאו מליביה חברינהו. וכמופת דמיין
  .' וכולקמיהד

ומה שרבי חייא כתב רק חמשה חומשי תורה ולא כתב גם ששה סדרים יתכן 
  .עד סוף ימי רבישעדיין לא נכתבו אז 

אחרונים שכתבו שרבי אמנם סידר את המשנה אבל עדיין שיש מהאמנם כמדומה 
] י שם"של רש[מוכח מדבריו ' ' ש בשבועות דף ד"רש' עי ,לא נכתבה בימיו

  .'בדורות שאחריו עדיין לא נכתבה המשנהדבימי רבי וגם 
  

 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם ,הוה יתיב אגירדא דדקולא וקא גריס
 ספק ,בהרת קודמת לשער לבן טמא ואם שער לבן קודם לבהרת טהור
 ואמרי ,הקדוש ברוך הוא אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא

ר נחמני אני יחיד בנגעים אני  דאמר רבה ב,מאן נוכח נוכח רבה בר נחמני
יש להבין על , כי הוה קא ניחא נפשיה אמר טהור טהור ,'וכויחיד באהלות 

 ולא הביאו לפניו  והרי משמע שעדיין לא נפטר,מה אמר את הפסק טהור טהור
 וכיון שהוא עסק ,ויש לבאר שרבה עסק באותה שעה בענין זה ממש, את השאלה
, ש בנפש החיים לענין פילגש בגבעה" כמ,ה כביכול עסק בזה"בזה גם הקב

 ומסקנת רבה עוד לפני שנפטר ולפני ששמע את ,ונחלקו בזה במתיבתא דרקיעא
 צריכים במתיבתא דרקיעא שיבוא היוועדיין  [,המחלוקת שהלכה היא שטהור

  ].לשם ויבאר את שיטתו
 ,נראה לו כעין חלום ששתי כתות של צדיקים ברקיע חולקות'ח שכתב "ר' ועי

 ,והכת הקרובה לזו השכינה היתה אומרת טהור וכל שאר הכתות אומרות טמא
 הראו לו בחלום הדברים הללו כדי שיצא ,ואמרו מי יוכיח ונתרצו ברבה בר נחמני

ה אמר טהור אלא הכת הקרובה לו " והיינו שלא הקב,'מן העולם בישוב נחת רוח
ה בחלום את כל  שהוא ראז ניחא"לפיו, שחלקה עם כל הכתות האחרותיותר 

ומה שנפטר לא כדי שיבוא , המחלוקת הזו ופסק טהור כאותה הכת לפני שנפטר
  .לשם ויפסוק כמו מי האמת אלא הגיע זמנו ליפטר ורצו שיהא מתוך נחת רוח

  
ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא ואמרי מאן "הקב, ספק
 לן למיזל בתר חזקה ט טמא הרי אית"ה הקשו מ"בכתובות דף ע' תוס, נוכח

שהיה בו נגע אחד שחין או מכוה 'נזקק לטומאה כשת דמיירי "ואור, שהיה טהור
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קודם והיה מוחלט ממנו וקודם שנטהר נולד בו ספק ואחר שנטהר מן הראשון לא 
טעמא ש בנגעים ד"א שהביא מהר"ב פ"שש "ש' ועי', נשאר בו אלא ספק זה

    .ודמת בהרת לשער לבןק] פעמים[דרבנן משום דסבירא להו דרוב 
  

ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא ואמרי מאן "הקב, ספק
ן בדרוש השביעי מי הם המתיבתא דרקיעא האלה ואיך "בדרשות הר'  עי,נוכח

והעולה שם מדבריו שהתורה נמסרה  [,ה שטהור"טמאו אחר ששמעו מהקב
י "ם האנושי הוא טמא עפ ואם על פי שכל,לחכמי הדורות והם המתיבתא דרקיעא

 והשאלה היתה ,ה"ש הקב"פ שלפי האמת הוא טהור כמ"ז טמא אע"הר, התורה
אם אמנם הגיעו לסוף הכרעת השכל האנושי כפי התורה והמדות שהיא נדרשת 

 או שלא היה רק מקוצר שכלם בערך השכל האנושי או מהתרשלם בלמוד ,בהם
 ואה זה ישתומם ולבבו יחרדוכל הרח "בהקדמה לקצוה' ועי.] התורה בחייהם

  .'וכו
פ " ואע,ק דמתניתין דנגעים"מ שפסק כת"מ'  ועי,טמאספק ם פסק ש"והרמב

  .לא בשמים היא, כיון שבשעת יציאת נשמה הוא דאמר הכי, שרבה אמר טהור
ח כתב שכיון שרבה היה לבדו באותה שעה ולא נודע שאמר "ח ר"ס או"ובחת

 אליהו שוב הוי בכלל לא בשמים היא י"טהור ועל מה אמר אלא בחלום או ע
פ "ן שם שעדיין נשאר רבה יחיד ואין הכרעתו מועילה אע"וכמדומה מהר[

  ]. שהסכים יותר לאמת

  
אי אמר קדימו להשכים מעלות השחר דאייתי לכו ריפתא ' פי דאי ה" ד'תוס

 אמרי ליה לא אלא בהנץ החמה נאכל ,ואנפקא ולא תתבטלו ממלאכתכם
כ "יש להבין כיון שדרכם לאכול בהנץ החמה ואח ,כתנוכ נעשה מלא''ואח

 והרי ש ומה בא לתת להם תמורת זה"ת שיאמר להם להקדים מעה"לעבוד מה
  .כבר אמר שאינו רשאי לומר להם להשכים ולהעריב

ש "ויתכן שדרכם לאכול משלהם בנץ החמה והוא אומר להם שיקדימו לבא בעה
אינו מספיק וכי הוצרך ללמדנו שאינו ועדיין , וירויחו שיתן להם לאכול משלו

ואם רוצה לעשות אתם עסק הרי ודאי שתלוי , יכול לומר להם להקדים
  .בהסכמתם

 ואפשר לומר ,לכאורה פשיטא דהכל כמנהג המדינה' ר במעיני החכמה שכתב"שו
דנהי דהמנהג שאין מקדימין מעלות השחר אפשר שאינו תלוי בפועלים רק לפי 

 ואם כן זה שרוצה ,ן לפועלים לכן מתאחריןתי בתים לישאין מזומן ביד הבעל
  .'ל"ד שצריכים לאכול קודם קמ"להיות מן הזריזין הוה ס

פ '' וה,תי בתרייכו אמרי ליה לאייואית ספרים דגרסי דאי אמר להו קדימו וא
ב קודם שיעשו ''פועלין היה להם לאכול ריפתא או אנפקא בביתו של בעה

בטלו אלא לכו עתה בשדה כל זמן שאין  ואם אמר להם אל תת,מלאכה
המאכל מזומן ושם אביא לכם ריפתא ואנפקא אמרי ליה לא אלא עתה נאכל 

ה אין האוכל מוכן למה תתבטלו כעת "כלומר שטוען להם כיון שבלא ,בבית
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בחינם תלכו לעבוד ואביא לכם את האוכל לשם והם יכולים לטעון שהמנהג 
  . רשאי לשנותלהתחיל לעבוד רק אחר האוכל ואינו

ל קדימו לפני האוכל ואייתי לכון "שא [וכן לגירסא ראשונה יש לפרש כן
  :]כשיהיה מוכן

  
יש ,  מעשה לסתור,' יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא ושכור וכויברבמעשה 

הביא את המעשה לראיה לדבריו ממה שאמר ק "ת דילמא ,להבין למה לסתור
 ,חסורי מחסרא והכי קתניתרץ  גם יש להבין מה שמ,ג שלא היה צריך"רשב

והרי , ג שלא היה צריך"כ למה אמר רשב"א,  ריבה להןואם פסק להן מזונות
  .כיון שפסק להם היה צריך

ג "ז גופא חולק רשב"ק סובר שאם פסק ריבה להם אבל ע"ויש לבאר שאמנם ת
ש אינו צריך היינו שגם כשריבה להם "עוד יש לבאר שמ, ג"שאינו צריך גם כה

מנהג המדינה במקום שפוסקין ומתכוונים לרבות שאין דעתם על סעודת ריבה כ
ג אינו מוסיף " שכתב כצד הראשון שלרשבת שלמהר במלאכ"שו, שלמה המלך

ם שלא הביאו כלל הא דאם פסק להם מזונות "ף וברמב" וכן מבואר ברי,כלל
  .ריבה להם

  
  ב" עו"דף פ

כר והוא עמד בשכר חמאה וחלב זכו למן בש בשכר שלשה זכו לשלשה

 ,עליהם זכו לעמוד הענן בשכר יקח נא מעט מים זכו לבארה של מרים
ותימה הוא דהא אמרינן בדוכתא אחריני 'א "המיוחסים לריטב םהקשה בחדושי

בזכות משה זכו למן בזכות אהרן זכו לעמוד ענן בזכות מרים זכו לבאר והכא 
  .'משמע דבזכות אברהם זכו לשלשתן

דזכות שלשה הרועים מעיקרא לא היה במסכת פסחים ה דרוש שני "של' ועי
, אם לא מכח שהיה כבר נתהווה במקצת דוגמא לזה, להמציא יש מאין לגמרי

  .במה שעשה דוגמא לשלש אלה, דהיינו באברהם
דבזכות אברהם לא היו זוכין בהן אלא לפי שעה אבל בזכות ' א כתב "ומהרש

שנה ולכך כשמת ' ר כך זמן רב ממשה ואהרן ומרים היו נמשכים המן והענן והבא
  .'אהרן נסתלק הענן וכשמתה מרים נסתלק הבאר וכשמת משה נסתלק המן

  
 היינו דכתיב אל נא תעבור ,נפק איהו חזייה להקדוש ברוך הוא דקאי אבבא

 , כיון דחזא דקא אסר ושרי אמר לאו אורח ארעא למיקם הכא,מעל עבדך
 אנשים נצבים עליו וירא וירץ היינו דכתיב וישא עיניו וירא והנה שלשה

 מעיקרא אתו קמו עליה כי חזיוהו דהוה ליה צערא אמרו לאו ,לקראתם
 ,בא ורצה ללכתה כביכול "הלשון משמע שגם הקב, אורח ארעא למיקם הכא

ש מה שהקשו "עי' וכן מבואר בתוס, וגם המלאכים באו וחזרו לאחוריהם
ותו היום שלישי למילה של א'הלשון ] המבורג[י "בכתאמנם , מהסוגיא בשבת

והנה שלשה [וישא עיניו וירא ] 'כת[, ה לשאול באברהם'אברהם היה ובא הקב
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מעיקרא הוו קימי עילויה כיון  ]וירא וירץ לקראתם' אנשים נצבים עליו וכת
ארעא למיקם הכא פירשו מיניה  דחזיוה דקא מצטער דאסר ושרי אמרי לאו אורח

  .א ובן יהוידע"מהרש' ועי ', מיד וירץ לקראתם
  

 אזלד גבריאל , רפאל שבא לרפא את אברהם,מיכאל שבא לבשר את שרה
' שבא' אמר מיכאל ורפאלב, יש להבין למה שינה בלשונו, למהפכיה לסדום

 בכמה מקומות שמובאי מה "ויתכן עפ, בארמית' אזל'ובגבריאל אמר ק "בלה
ג "בסוטה דף ל אבל גבריאל מבואר , ארמית בלשוןמכירין אין מלאכי השרתש

ומה   [ארמיתדרכו לדבר בלשון שהיה שם  ומצינו ,שהיה יודע שבעים לשון
 כי הם כבר באו לשליחותם וגבריאל הלךשועליו לשון ' בא'שעליהם אמר לשון 

  .]עתיד ללכת
  

  א" עז"דף פ
אמר רבי אלעזר מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה רשעים 

שים מנלן מעפרון מעיקרא כתיב ארץ אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עו
ארבע מאות שקל כסף ולבסוף כתיב וישמע אברהם אל עפרון וישקל 
אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף 

משמע שאמירת ארבע מאות לכאורה  , דלא שקל מיניה אלא קנטרי,עבר לסחר
היינו נדיבות [הרבה  אמירתנחשבת כ] כפשוטה כלומר שקלים ולא קנטרין[

ויש להבין למה לא אמר עדיפא מיניה שאמר עוד יותר שיתנו במתנה , ]רבה
כ למה ארבע מאות נחשב "גם לא מובן כ, ]ואמנם כן איתא במדרש[גמורה 

  . והרי משמע שזה היה מחיר השדהכ שזה נקרא אמירת הרבה"כנדיבות רבה כ
 אלא ,אמר שיתן במתנהויש לבאר שגם לגמרא דידן אמירת הרבה היא מה ש

שלבסוף לא רק שאת ההרבה הזה לא עשה אלא גם מעט דהיינו למכור בשווי 
ש "נמצא מ, שהוא ארבע מאות שקל לא עשה אלא לקח הרבה יותר מהשווי

 הכוונה למעט שלא עשה ולא ',מעיקרא כתיב ארץ ארבע מאות שקל כסף'
  .להרבה שאמר

  
', בעלה ישאל מה שלום הגברתאלא ל, לא שישאל לה לשלום'ה על "י ד"רש

היינו דוקא 'ה על כתבו "ד' אמנם תוס, אבל לא יעשנו שליח לשאול בשלומה
' בפ' י בעלה אסור כדאמרי''לשאול איה פלונית אבל לשאול בשלומה אפילו ע

  .'עשרה יוחסין
ל הכי אמר שמואל קול " א,נשדר ליה מר שלמא לילתא'בגמרא שם לפנינו והנה 

 ,ל הכי אמר שמואל אין שואלין בשלום אשה"י שליח א" ע אפשר,באשה ערוה
אמנם ', על ידי בעלה אמר ליה הכי אמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל

 אין שואלין אל שמומרי שליח הכי א"ל לישדר לה ע"א'י שם "בחלק מכתה
 וכן ,ף שם"י בעלה אסור וכן לא מובא ברי"ולא מוזכר שגם ע',  כללה אשםבשלו
ואין שואלין בשלום אשה כלל ואפילו על 'א מאיסורי ביאה כתב "בפכם "הרמב
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וכן אין שואלין בשלום אשה 'בפירוש ז שם כתב "ובפסקי ריא ,ותו לא' ידי שליח
אבל על ידי בעלה , כמבואר בהלכה ראשונה שלפרק זה, על ידי שליח' אפי

הם שואלין כמו שמבואר בבבא מציעא בפרק השוכר את הפועלים בעניין אבר
  .'אבינו
י "ואמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל ואפילו ע'ש שם שכתב "ברא' ועי

  .מבואר שלא היה בגירסתו כך', י בעלה אסור"ע' י פירש ואפי" ורש,שליח
  
, יוחנן אמר לבנו פת וקטנית ולא פת של קטנית' הא פשיטא דר פת ה" ד'תוס

ואולי גם אמר כך ית ו רצה שיבטיח להם פת וקטנ"כלומר שפשיטא ליה שרי
האם אמר פת וקטנית או שגם אם אמר פת קטנית המובן הוא והשאלה בפירוש 

' ועי, שכוונתו לפת וקטנית ומסיק שדוקא באומר פת וקטנית הכוונה לפת וקטנית
אבל [מ לדידן "א שאם היה הספק מה אמר רבי יוחנן לא היה מזה שום נפ"מהרש

  ].ריך ליתן פת וקטניתמ למי שאמר פת קטנית אם צ"עכשיו נפ
  

 השוכר את הפועל ואמר לו כאחד וכשנים מבני העיר דתניאלאתויי הא 
 וחכמים אומרים משמנין ,נותן לו כפחות שבשכירות דברי רבי יהושע

משמנין ביניהן , הרי שכרך עלי כאחד מפועלי העירל "י שאם א"פרש, ביניהם
ולכאורה כיון שאין לדעת , אלא כמנהג המדינה בינונית, לא בפחות ולא ביותר

ש "ממז ניחא שזה מתרבה "ולפי, כמו איזה פועל לשער חזר הדין למנהג המדינה

אמר תנאי אחר כל שאין לברר את התנאי חזר אם שגם ' הכל כמנהג המדינה'
משמנים ביניהם כלומר מן 'מ "ד בשיט"ז כתב הראב"וכעי, הדין למנהג המדינה

 וזהו הכל כמנהג המדינה כלומר ,פחותיםהבינונים ולא מן היתרים ולא מן ה
  .'שתופסין המנהג השוה שבמדינה

השוכר את הפועל ואמר לו כאחד וכשנים מבני העיר רואין 'ם כתב "אמנם הרמב
שמע שכוונתו לכאורה מ', הפחות שבשכירות והיתר שבשכירות ומשמנין ביניהן

על טוען בדוקא כאחד מהפועלים אלא שהוא טוען שכוונתו לזול שבהם והפו
למה לא ויש להבין אם זה מספק ,  שכוונתו ליקר שבהם ולכן משמנין ביניהם

  .ה וגם מה ענין מנהג המדינה לכאן"נאמר המע
אלא כל היכא , ה"המע' ג לא אמרי"שמעינן מינה דכל כה'ן כתב "ובחדושי הרמב

', נ תרוויהו לא היה להם לפרש משמנין ביניהם"דתרוויהו היה להם לפרש א
  .שאם לא פירשו ישומו בבינוני גם זה בכלל מנהג המדינה ואולי

והיינו דקאמרי במתניתין הכל כמנהג המדינה כלומר לוקחים ורבינו יהונתן כתב 
 וזה פירוש ,השני מנהגים והולכים אחר המנהג הגדול ואחר המנהג הקטן

 אף על פי שהלכה רווחת היא ,ף מנהג מבטל הלכה"הירושלמי שהביא הריא
 וכן השוכר טוען בפחות שבשכירות רצית לומר ,מחברו עליו הראיההמוציא 

 שבשכירות היה לנו , והפועל אומר לא נתכוונתי אלא על הגדול,הבינותי מדבריך
 לפיכך בא המנהג ,לומר המוציא מחברו עליו הראיה ולא יתן לו אלא כפי הפחות

ת לפרש שבדרך בעלי בתים לפעמים לשכור ביוקר ועל כן היה לו לבעל הבי
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 פועל שמנהגו לפרקים להשכיר עצמו ן וכ,דבריו ולא עשה יפסיד חצי טענתו
בפחות משאר פועלים ולא פירש דבריו יפסיד הוא חצי טענתו כיון ששניהם היו 

  .יודעים המנהג
  

  ב" עז"דף פ
ש שגם מה "רש'  עי,עלי קמה העומדים בקומה בארץ והכל בכללי ב"רש

  .  קומההםשהרי יש לבעלי קומה לל בכ,  וכדומהשטמון בארץ כבצלים
  

 הניחא למאן דאמר גזל נכרי אסור היינו ,בכרם רעך ולא בכרם נכרי
 אלא למאן דאמר גזל נכרי מותר השתא ,דאיצטריך קרא למישרי פועל

קושית  ו,י דבשל גוי רשות בידו לתת אל כליו" פירש,גזילה מותר פועל מיבעיא
  .ך קרא איצטרילא מותר ד גזל גוי"למדהגמרא 

מהו השיעור שמותר , דאיצטריך קרא למישרי הכא ד גזל גוי אסור"למויש להבין 
ובאמת גם ,  האם יכול לקחת את כל בציר הכרם לביתו,לקחת בכרמו של גוי

כמה היה מותר לו של אל כליך לא תתן בישראל יש להבין לולי איסור התורה 
שאינו רוצה ול לומר יכויתכן ששיעור שבני אדם רגילין לאכול היה , לקחת

בכרם לאכול ל שלא ניתנה לו רשות אלא " קמ,לאוכלו בכרם אלא יקחנו לביתו
  . ליטלו לביתו ובנכרי מותר,ולא שיטלנו עמו

ועוד נראה דואל כליך לא תתן  ',ד"בתוז "שכתב כעיט "ח לקמן דף פ"ר בתו"שו

 כדתניא ,םאיצטריך לגופיה שלא יתן אל כליו שיעור אכילתו ולא יאכל כאן כלו
לקמן מניין לפועל שאמר תנו לאשתי ובני פירוש שיעור אכילתי שאין שומעין לו 

  .'שנאמר ואל כליך לא תתן
שהזהיר השכיר שלא לקחת מן 'ח כתב "ת רס"ם בספר המצוות ל"אמנם הרמב

 מאכילתו והוא אמרו  ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל יותרהאוכל שיעבוד בו 
  .א נאמר לאו זה אלא על היותר מכדי אכילתומשמע של', כליך לא תתן

ומתבאר מדבריהם שאם לא לקח יותר 'פ "ג שכתב שם הגרי"מ לרס"בסה' ועי
מכדי אכילתו אפילו לא אכל בשדה ובכרם במקום עבודתו אלא לקח ונתן לתוך 

  .'כליו והוליכו לביתו אינו עובר בלאו זה
ך בידו ממה שעשה או וכן פועל שהולי'ם "ב כתב הרמב"בהלכות שכירות פיו

שלקח יתר על אכילתו ונותן לאחרים עובר בלא תעשה שנאמר ואל כליך לא 
 ולכאורה אינו מובן הרי אם לקח יותר מאכילתו עובר גם אם לא נתן ,'תתן

וכן אם הוליך בידו ממה , האוכל בשעה שאין לו לאכול'ע הלשון " ובשו,לאחרים
ז ניחא ששלשה דברים "ולפי, עובר בלא תעשה,  או שנותן לאחרים,שעושה

  .פ שם שהאריך בזה"בגרי'  עי,נאמרו כאן
לדעת  או ,מה שראוי לו לאכוללביתו כשנוטל ע אם גם עובר על לאו של גזל "ויל

למה גזל גוי מותר ד "למומנידון הגמרא , כשנוטל יותר מהראוי לום "הרמב
יתכן שאם גזילו אמנם , משמע שהנידון מצד איסור גזלהוצרך מיעוט על כרם גוי 

ועובר 'ז "ח תקע"מנ' ועי, ש שיאסר עליו לקחת אל כליו מפירות הכרם"מותר ל
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מ "אך הר ,' וכוכ אלאו דגזל דכל בדרך שלא התירה לו התורה הוא גזל גמור"ג
  .'לא כתב דחוץ מלאו זה עובר אלא תגזול

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בשביעי ממציעא ושם 'ם שם מסיים "והרמב
ר מהו מותר לו לאכול ומהו שאין לו רשות שיאכל ואם יאכלנו יהיה עובר התבא

משמע שכל שאכל ממה שאין לו רשות בו עובר על ', על אמרו ואל כליך לא תתן
שאם אכל ממה שלא התירה לו התורה 'ח "ק ל"ז ס"של' ע בסי"סמ' ועי, לאו זה

ל ואל כליך לא ואם הוליך לביתו עובר ע, או שנתן לאחרים עובר על לא תגזול
  .'תתן

 בפני אוז ל"מה שנאמר ואל כליך לא תתן היה לכאורה מקום לומר שאיובעיקר 
 וכל שלא אכל לפי גדרים אלו ,גדרי היתר אכילה של פועלמעצמו אלא הוא 
אמנם מבואר בכל מוני , ז לאו בפני עצמו אלא מפרטי המצוה" ואיעובר משום גזל
  .ע"ת בפנ"המצוות שזה ל

נחשב כגוזל או מה שיותר מזה כשלוקח לכליו את שיעור אכילתו ע האם "ויל
  .משמע לכאורה שהוא גזל ממש אלא ה" ד'תוס ומ,או הוי כהפקעת הלואהממש 

  
 הוא על עיקר האכילה שלא 'נכריולא בשל ' של א פירש שהמיעוט"והריטב

 י גבי רעך ולא של"וכמו שפירש רש[ ,הותר לו בשל גוי כיון שהגוי אינו מצווה
ד גזל גוי אסור "הניחא למ' וקושית הגמ, ]הקדש ששם נאמר איסור על אכילה

ד גזל גוי מותר "אבל למ, שייך לומר שאסרה עליו התורה וממילא הוי גזלשאז 

היינו 'ז לא גרסינן "ולפי,  משאר ממון גוי שמותר ליטולעומאי גראמאי אסור 
וכן  ,ועל הוא דאתאשהרי אדרבא קרא למיסר פ ,'דאיצטריך קרא למישרי פועל

  .ג ליה"י דל"ס בשם כת"מובא בדק
של  שהיא אם היתר האכילה יש לבארא "י לריטב"בין רשהמחלוקת  וביסוד
 או שזה זכות , וזה לא שייך בגוינות ענייםב כמו מת"הוא מצוה על בעהפועל 

' הגמב ממעילה הביא מ"ח פ"ובחדושי הגר. ממונית של הפועל וזה שייך גם בגוי
 ומוכיח מזה שאינו ,י שם שפועל גוי בכרם גוי אוכל"ז ומהרש"נדף ין סנהדרב

אם א שמבואר שם רק שאינו נהרג "בגליונות החזו'  ועי,מצווה אלא זכות ממונית
  .א"ו אות י"ח תקע"מנ' ועי. אבל לא שמותר לואכל 

י " ופירש,ב מיבעיא לן אי פועל משלו הוא אוכל או משל שמים"צדף ולקמן 
תוספת שכר הוא שהוסיפה לו תורה או משל שמים במתנת , אוכלמשלו הוא '
בשיעורי ' אמנם עי, שני הצדדים שאלו הם משמע לכאורה ו'ע"ח כשאר מתנ"גמ
ג דמשל שמים הוא " ואע,דפועל עיקר חיובו מקרי דבר שבממון'ח כאן "הגר

  .'ב"אוכל היינו דאין לו התחייבות על בעה
 על בעל הבית מצוה שיניח אותן לאכול ריה', ב משכירות כתב"ם בפי"והרמב

 ,ודבר קשה הואכתב ] ב"עשין ע[ץ בזוהר הרקיע " והרשב,'ממה שהן עושין בו
 וכן נראה ממה ,שאין הכתוב מדבר אלא בפועל שהוא מותר ואין בזה משום גזל

א הרי מוכח שזה גדר "י דלריטב" מפרש כרשלכאורה. [ם"שאמרו רעך ולא עכו
ם שזה "פ על מה שסובר הרמב"ג הקשה הגרי"וות לרסובספר המצ]. של מצוה



            דברים                      פרק השוכר את הפועלים                                    הרהורי                                       
  

  
  

פד

 

ם " שהרי בהלכות מלכים כתב הרמב,כ אינה שייכת בגוי"מצוה על הבעלים וא
 משמע שבשעת , אכל בכרם שלא בשעת מלאכהאפילו ו,שגוי הגוזל מגוי חייב

א "ובספר המצוות עשין ר,  שאינו מצוה אלא זכות ממוניתומוכח ,מלאכה אוכל
 וזה יכול להתפרש לא 'שציוונו להיות השכיר אוכל בעת עבודתו'ם "כתב הרמב

שכירות משמע '  אבל מלשונו בהל,כמצוה על הבעלים אלא מצוה שיהא כך הדין
  .שהוא מצוה על הבעלים

  
ת למאן דאמר גזל כותי מותר מאי עביד ליה לקרא ''וא אלא ה" ד'תוס

שלא יגלום עליו דוחשב עם קונהו דדרשינן בהגוזל בתרא ידקדק עם קונהו 
ל ''וליכא למימר דס,  ודרש מהתם דגזל הכותי אסור,ולא יבא עליו בעקיפין

לכאורה כוונתם שלכן אינו יכול לגלום  ,דקרא איירי כשידם תקיפה על עצמם
א לומר כך שהרי לא הוצרך קרא לומר שלא יעשה מה שאינו "אמנם א, עליו

 אלא בזמן אין ההיתרוי מותר ד גזל ג"משמע שנוקטים שגם למאלא , יכול לעשות
מנין לגזל הכנעני שהוא אסור שנאמר  ',ק שם"שהם מסורים בידך וכמבואר בב
אלהיך נותן לך בזמן שהן מסורים בידך ולא בזמן ' ואכלת את כל העמים אשר ה

ונראה דמאן דאמר גזל 'ז "עצמות יוסף בקדושין דף ט' עי, 'שאינם מסורין בידך
ומאי דמותר היינו בישנו תחת ידיך , ת היינו רב הונאהגוי מותר שאמרו התוספו

  .'כדדריש ליה מואכלת

 איך יצא ביובל והלא הכותי לא יניחנו ,דאם כן היכי קאמר קרא דיצא ביובל
 ואם נמכר , יש להבין דילמא מיירי שאינם מסורים בידינו ולא אנחנו בידם,לצאת

  .על דעת לצאת ביובל אין הנכרי רשאי לעכבו בידו
 שהכותי בטח עליו ונותן ,ש לומר דהיכא דאיכא חילול השם מודה דאסורוי

 יש להבין , והוה חילול השם אם היה יוצא בחזקה קודם היובל,לו כל שכרו
 ,הרי המיעוט לא היה שלא יצא בחזקה אלא שלא יגלום עליו היינו שלא יטעהו

  .תושם שהכוונה למקום שהגוי יודע שמטעים אוק "בב' אמנם מבואר בתוס
  

  ש"בענין איסור אכילת פועל ובהמה בהקדש ומע
ד כי היכי דשרי רחמנא איסור גזל "רעך ולא של הקדש דס'ה רעך "ד' תוס

 הקשה בחידושי , הכי נמי הוה אמינא דשרי בשל הקדש,שאוכל משל חבירו
דאיסורא לא 'ב דנזיר אינו אוכל בענבים "צדף מהא דלקמן ב ממעילה "פח "הגר

  .פ שאין פסוק הממעטו" אע,'זכי ליה רחמנא
 מלבד דאיסורא ,א למילף שאר איסורין מגזל" שאפשיטאשזה לישב וכתב 

כ "משא ,ז כלל גזל" הרי כיון שהתירה התורה אכילתו שוב אי,מממונא לא ילפינן
ורק הקדש צריך מיעוט כיון שאיסור מעילה הוא משום גזל  ,שאר איסורים

א שגם זה יותר לפועל כמו גזל "סד ולכן , והראיה ששיעורו בפרוטה,הקדש
 .ג"אות יו "מצוה תקעח "ז כתב המנ" וכעי,הדיוט
שאם היה לפועל זכות ממונית שוב לא יהא בזה איסור ' א כתב בדעת תוס"והחזו
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 כמו שיכול ליטול שכר עבודתו ממעות הקדש ומתחלל ההקדש על ,מעילה
ההקדש כל מן גם מה שא כך היתה זכות האכילה בכלל שכרו והיה ,העבודה

  .העבודהמתחלל על 
אמאי לא ה כאן "ד' שהקשו תוס' צדף ל יקשה מהא דלקמן "ולכל הביאורים הנ

והרי גם הקדש היה מותר אי לאו דמיעטיה ש חוץ לחומה "יהא ניתר האכלת מע
'  ועי,]ממון הדיוטש "מעד "למ[של רעך ש אין מיעוט " ובמע,קרא מרעך
 .יטתם שגם מעילה אינה רק ענין של גזללש' ח שם שכתב שתוס"בשיעורי הגר

 ופריך ,ש ממון הדיוט עובר על לא תחסום"י דמע"אמרינן דלר' והנה לקמן דף צ
והיכי אתי לאו דלא תחסום ודחי לאו דלא תוכל לאכול 'י " ופירש,והא בעי חומה

 ולכן מותר ,ש" משמע שחוץ מזה אין איסור להאכיל לבהמתו מע,'בשעריך
  .  החומהלהאכילה לפנים מן

ש ממון הדיוט מותר להאכילו "ד מע"כתבו שלמ ה נכסי"דג "עדף ביבמות ' ותוס
אבל חוץ לחומה כשם שאסור לו לאכלו מדין לא , א כאן"כ הריטב" וכ,לבהמתו

 ,תוכל לאכול בשעריך כך אסור בשאר כל ההשתמשויות כגון להאכילו לבהמתו
  . ואין האיסור הזה נדחה מפני לא תחסום

יש לדון שכל האיסור הוא כשמשתמש לצורך עצמו אבל אם יאבדנו אין  לכאורהו
 אפילו , וכאן הרי נותן לבהמה לאכול לא בשבילו אלא מצד מצות התורה,איסור

  .הרי יכול לא לדושש, יתכן שנחשב בשבילואמנם , תהיה בהמת חברו

 הקשו שהרי מוכח שלולא המיעוט של רעך היה פועל אוכל ]ה כאן"ד[' וסות
ל הקדש והיה מותר לו איסור מעילה כמו שבשל רעהו הותר לו איסור גזל מש

ולא נאמר שחוץ  [,ש  חוץ לחומה"ואמאי לא נימא שיהיה מותר גם איסור מע
שהרי ממה שיכול לקדש בו את האשה מוכח , י"לחומה ממון גבוה הוא גם לר

האיסור כ נאמר שידחה "וא, שגם חוץ לחומה ממונו הוא אלא שיש איסור אכילה
 ].הזה כמו שנדחה גזל וכמו שהיה נדחה איסור מעילה לולי מיעוטא דלרעך

 שכיון ,ל"ש ממון גבוה ניח"מ שמע" אבל לרבי יהודהומבואר שהקשו רק על ר
י שממון " ורק לר,שהוא ממון גבוה שוב ממועט מלרעך כמו שהקדש ממועט

  . חוץ לחומה הקשו שיוכל לתת לה לאכולאפילוהדיוט הוא 
ז "בכ,  ויכול לקדש בו אשהש ממון הדיוט גם חוץ לחומה"פ שמע"רצו שאעותי

' עי [, דכתיב גבי שוראו מדישודכתיב גבי אדם אינו שלו לגמרי וממועט מלרעך 
, ]שאנץ למה צריך שני מיעוטים ולא ילפינן שור ואדם מהדדי' מ בשם תוס"שיט

 שמוכר את הזכות ד"ל' סימנחת ברוך ' ומה שיכול למוכרן ולקדש את האשה עי
 .שיש לו בהן לאוכלן בירושלים

והרי , וכי הותרו כל איסורי אכילה לפועל ולבהמה, מאי קשיא להו, ויש להבין
 ,ח"ש הגר" או מעילה שגם הוא גדר של גזל וכמ,מסתבר שרק איסורי ממון כגזל

אם איסור אכילה חוץ לחומה הוא משום שנחשב ממון , כ מה סברו בקושיא"וא
 ואם זה גדר של איסור הרי איסורים לא ,מ"י ממועט מלרעך כמו לרגבוה הר

  .ב"צדף  וכמבואר לקמן ,מצינו שהותרו
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אמנם יש לחלק שדוקא לפועל לא הותרו איסורין אבל בבהמה אם אמרה התורה 
ש לצורכו שהרי אינו עושה "לא יחסום ולא יחשב שמשתמש במע, לא תחסום

כ לא "שא, הרי לא מחלקים כך' תוסאבל . בשבילו אלא מחמת ציווי התורה
 . הוצרכו להוכיח מהא דלולא המיעוט של רעך היה אוכל משל הקדש

  וכן,מבואר שאינם סוברים כך' ח שכתב שמקושית התוס"ועיין בשיעורי הגר
 ולכן שפיר הקשו ,מוכח מדבריהם בפסחים שיש במעילה גם גדר של איסור

כ "אמנם א .ש חוץ לחומה" מעשכמו שהותר איסור הקדש יותר איסור אכילת
 .ש"שאין נזיר אוכל בענבים עי' יקשה עליהם מהא דפשיטא לגמ

 ודעת ,ויתכן לומר בביאור הענין שמצינו בתורה איסורי גברא ואיסורי חפצא
 ,א שכל איסורי תורה הם איסורי גברא חוץ מהקדש ונדר וכדומה"הריטב

שנבלה ושאר מאכלות '  א' ש נדרים סי"והחילוק ביניהם ביאר בחדושי הגרש
אסורים וכדומה הם איסור גברא כיון שרצון התורה שהאדם לא יאכל את הדבר 

 ואיסור חפצא הוא בגזל והקדש וכדומה  שרצון התורה שהדבר לא יאכל ,הזה
לתועלת חברו וכביכול לתועלת  [,ולא ילקח וישאר של ההקדש או של חברו

פ שהקפידה " שכמו שמצינו שאע,ההוא רק על החלק הז'  ונידון התוס,]ההקדש
וממילא אין איסור גזל [ז כאן התירה את זה "התורה שלא יקח את ממון חברו בכ

שנאמר בו שאין בשל הקדש זכות [ הקדש לולי מיעוט של רעך ן וכ,]כלל
 כאן ,פ שהקפידה התורה שלא ילקח ממון ההקדש"היינו אומרים שאע, ]אכילה
 ,לה הוא מצוה על הבעלים למה הוצרכנו למיעוט אם דין אכיויש להבין[, התירתו

ש איסור אכילתו חוץ לחומה "ה מע"וה, ]אמנם יתכן שזה גופא נאמר במיעוט
שהקפידה ש "המעמצד אינו לתועלת האדם שלא יאכל חפצא דאיסורא אלא 

שהרי הותר [ ואיסורים כאלה הרי מצינו שהותרו ,יאכל חוץ לחומהישלא התורה 
 ומיעוט של רעך אין ,ג לא נאמר כלל האיסור הזה"אמר שכהוממילא נ] אסור גזל

 .י"ס זה שלו לר"כאן שהרי סו
ז יש להבין בעיקר הסוגיא במאי דאמרינן דאינו עובר בתרומה משום "והנה כעי

כיון שיש , למה הוצרכנו למיעוט, בל תחסום משום מיעוטא דדישו הראוי לו
א "בהערות לגריש' עי[ הזה ת יותר האיסור"מה, איסור להאכיל לבהמה תרומה

ל שלולי המיעוט היה אסור לו לדוש כדי שלא " ובפשטות א,]שהאריך בזה
ל שכיון שהאיסור "נ א"אמנם לפי מש, ל שמותר לדוש בחסימה" קמ,יחסום

 וממילא הוי ,להאכיל לבהמתו תרומה הוא משום התרומה והוי כאיסור חפצא
 .כגזל שהותר וכהקדש שלולי המיעוט היה מותר

ש חוץ "ד שיותר איסור אכילת או הנאה ממע"א שהקשה איך ס"ר בחזו"שו
 ,רחמנא ליה  והרי אמרינן לקמן גבי נזיר דפשיטא לן דאיסורא לא זכי,לחומה
  .'ומיהו מנזיר לאו ראיה דהתם איסור גברא'וכתב 

*** 
  
אי לאו דכתיב שבעך הוה ממעטינן . שבעך ולא אכילה גסה שבעך ה" ד'תוס

לה גסה דאכילה גסה לא שמה אכילה ולא הוה דרשינן ואכלת מואכלת אכי
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 אבל השתא דכתיב שבעך ולא אכילה גסה , דשתיה בכלל אכילה,ולא מוצץ
כלומר הוקשה להם למה הוצרך למעט , אייתר ואכלת למדרש מיניה ולא מוצץ

  .ל מואכלת ותירצו כדי שישאר ואכלת למעט מוצץ"מושבעת אכילה גסה תיפו
ת דתרי גווני "ואומר ר'ז "בפסחים דף ק' ש תוס"י מ"ל עפ"אולכאורה היה 

כ ויש אכילה גסה "אכילה גסה אחת שנפשו קצה מלאכול ועל אותה פטור ביוה
שאינו מתאוה לאכול אך יש בה טעם והא דפסח נאכל על השבע היינו שמתאוה 

וניחא שמואכלת יכול למעט רק אכילה שקץ בה שאינה נחשבת ', לאכול קצת
ר "שו, אבל משבעך ממעט גם אכילה שיש לו בה טעם אבל הוא כבר שבעאכילה 
  .ז בהגהות אהל משה"כעי

  
כיון , ומקח קובעת למעשר אף דבר שלא נגמרה מלאכתו ה אף " די"רש

 שדן מי הוא המחשיב ]ה במקח"ד ד"ו סק"נ[מקדש דוד '  עי,דזבניה אחשביה
  .אם הקונה או המוכר

  
  א" עח"דף פ

א "בחזו'  עי, הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הביתאמר רבי ינאי אין
ב "אפיקי ים ח'  ועי,ח" וכן בחדושי הגר,בכמה מקומות אריכות גדולה בסוגיא זו

  .ד"ג וי"י'  ומשנת רבי אהרן זרעים סי,ט"ח וכ"כ' סי
  

מסתבר , אמר רבי ינאי אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית
שסתמא דמלתא אין אדם מכניס בתוכו את כל  ,שבית זה אינו בית שדר בו

אלא כמו בית העצים ובית האוצרות ,  שיש לוהתבואה וחביות היין וכדי השמן
   .חצר הביתפתוחים לוגם לפני מחסנים אלו יש חצר או שהם , דהיינו מחסנים

  
ולא דרך גגות , שיכנס דרך הפתח שהוא פני הביתפני הבית ה "די "רש

מבשעריך ' ש בהמשך הגמ" אלא כמ'מן הבית'ש "מד ממ זה אינו נל,וקרפיפות
מפיק לבשעריך לומר דו " לרילכאורה ו,שיכנס דרך השער שהוא פני הבית

ז "ד ממעשר ה"ם פ" והרמב,שחצר קובעת אינו סובר שצריך ליכנס דרך השער
מדרבנן נקבע אמנם אם זה כרבי ינאי ו [' נקבעודרך השערומשיכנסו לחצר 'כתב 

  .ו תרתי שמע מינה"א כתב דלרי"והרשב]. ג"ג ה"דרך אמונה פ' י וע,אין ראיה
  

יש להבין , ורבי יוחנן אמר אפילו חצר קובעת שנאמר ואכלו בשעריך ושבעו
 מה ענין ואכלו בשעריך דקאי על מעשרות שכבר הפריש ומוציאם מהבית לשער

שמזה נלמד על , ש בערתי הקדש מן הבית"כמ ,כדי שיטלום הלוויים והעניים
או לרבי ינאי שנכנס דרך [נקבע למעשר במה שנכנס לחצר הכנסת הטבל ש

  .]השער
ל דהא מהאי קרא דרשינן בספרי תן להם כדי שובעם מכאן "ק'ש הקשה "ורש

ש "ה וכן הר"ח דפאה מ"ם שם בפ"הביאו הרמב' אמרו אין פוחתין לעני בגורן כו
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וא אלמא דהאי שם מהירושלמי והביאו שם מהתוספתא דמתוך ביתו נותן כל שה
  .'בשעריך היינו שערי גורן שהוא בשדה

  
, ורבי ינאי נמי הכתיב בשעריך ההוא מיבעי ליה דמעייל ליה דרך שער

 עד משמע שמסופקים אם לרבי ינאי די שיכנס דרך שער הבית או ה" ד'תוסמ
אבל פתח הבית ודאי צריך כמבואר בדבריו [צריך שיכנס גם דרך שער החצר  

  .כאורה שער שייך לחצר ולא לבית ששם שמו פתחול ]'פני הבית'
, 'לאפוקי דרך גגות וקרפיפות דלא'הא דאמר ניחא ואם נאמר שצריך את שניהם 

'  ואפי, שערוסתמא דמילתא אין לדקרפף הוא מאחורי הבית שאין עליו שם חצר ו
וגגות למעוטי , ז הכניסה הראשית שהוא הנקרא שער"יש שם פתח כלשהו אי

  . דרך גג הביתשלא יכניסנו
דורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון כדי 'ה "ובברכות דף ל

 דרך )אדרך חצרות(לחייבן במעשר דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות 
קרפיפות כדי לפטרן מן המעשר דאמר רבי ינאי אין הטבל מתחייב במעשר עד 

ית ורבי יוחנן אמר אפילו חצר שנאמר בערתי הקדש מן הב שיראה פני הבית
דרך טרקסמון דרך שערי החצר 'י "ופרש', קובעת שנאמר ואכלו בשעריך ושבעו

ו ובית " חצר לרימשמע שצריך את שניהם אמנם אינו מוכרח ויתכן שנקט', והבית
  .לרבי ינאי

  

  בענין קביעות בית למעשר 
אמר אמר רבי ינאי אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית שנ

 ורבי יוחנן אמר אפילו חצר קובעת שנאמר ואכלו ,בערתי הקדש מן הבית
גם לרבי ינאי אבל ' דאוחיוב שהמחלוקת לענין ' תוסוכתבו , בשעריך ושבעו

שנקבע דוקא אם נכנס אחר שנגמרה ' תוסכתבו עוד , חצר קובעת מדרבנן
בתוך כ " אם מירח אחאפילופטור להכניסו בשבולים מערים ה ולכן ,מלאכתו
 וכן מקח אינו קובע אלא במה , כיון שלא ראה פני הבית אחרי מירוח,הבית

 . שנגמרה מלאכתו
אחד מששה דברים קובע הפירות כתב ג "הג ממעשר "ם בפ"הרמבו

, ]ם" וכן משמע מהמשך דברי הרמבם פרנקל"ה ברמב"כ[הבית , למעשרות
לא בדבר וכולן אין קובעין א, והשבת, והתרומה, והמלח, והאש, והמקח

 ולא הזכיר שגם ,השערדרך יכניסנו דוקא צריך שולא כתב ש, שנגמרה מלאכתו
  .חצר קובעת

אין הטבל נקבע למעשרות מן התורה עד שיכניסנו ם "כתב הרמבא "הד "ובפ
והוא שיכניסנו דרך השער שנאמר , לביתו שנאמר בערתי הקדש מן הבית

רפיפות פטור מן אבל אם הכניס תבואתו דרך גגות וק, ואכלו בשעריך
ג שפירש כל דיני קביעות ופירש " ויש להבין למה בפ,התרומה ומן המעשרות
כ נכנס דרך "לא פירש בדין בית שאינו קובע אלא א, גם קביעות של בית כיצד

 .ד" גם יש להבין למה לא הזכיר שגם חצר קובעת כמו שכתב בפ,השער
                                                                                                                                                                                           

 י שם"ליתיה בכת א
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 משמע ,מרה מלאכתווכולן אין קובעין אלא בדבר שנגג " בפם"ש הרמב"ובמ
כ לא " ימרח אחאפילו ו,לפני שנגמרה מלאכתומועילות  קביעויות אלו איןש

וקשה שבהלכה . ' וכמו שמשמע מדברי רבי אושעיא וכמו שהוכיחו התוס,יועיל
 ויש ,ם שאם גמר מלאכתן אחר שנכנסו לבית הוקבעו למעשר"כתב הרמב' ד

ם שאינן קובעין "דים הרמבכ והרי הק"להבין איך מועיל מה שגמר מלאכתן אח
 .ה שעמד בזה"ח בשצ"מנ'  ועי,אלא במה שנגמר מלאכתו

ת על אכילת הטבל עד שיקבע "ויראה לי שאין לוקין מה'ד "ם בפ"עוד כתב הרמב
 אבל אם נקבע בשאר הששה דברים שמנינו אין ,בכניסתו לביתו כמו שביארנו

 הששה אמר בשאר נשארו רק חמשה דברים ולמהכ "א לכאורהו, 'לוקין עליו
 ] ל"ג בבה"ג ה"דרך אמונה פ' עי[ז המפרשים "וכבר עמדו ע

ם משמע שהוא ענין של " ומהרמב,ע מה גדרו"והנה בעיקר דין הכנסה לבית יל
 אלא שהם קובעים ,קביעות כשאר כל הדברים שקובעים מדרבנן כמו מקח ואור

  .'מדרבנן והוא בלבד מדאו
עיקרו הוא שכיון שלדעת ' שהוא דאואמנם אפשר לבאר שדין הכנסה לבית 

ז "נמצא שכ, ת"כ מכרו אינו חייב במעשר וכשיטת ר"ם אם מירח ואח"הרמב
 שהרי יתכן שימכרנו ואז ,שלא הכניסו לבית עדיין לא נקבע שרצונו בו לעצמו

 ,' והתחייב בו מדאו, ורק אחר שהכניסו לבית הוקבע שדעתו בו לעצמו,אינו חייב
פ שמראים על קביעות של "שהרי אע', א מועילים מדאואבל כל שאר הדברים ל

 ורק כשמכניסו לביתו נקבע בזה ,אכילה אבל אינן מראין שרצונו בפירות לעצמו

 .שרצונו בו לעצמו
 אבל אחר שתקנו חכמים שגם לוקח חייב במעשר שוב יכול להקבע ,'וכל זה מדאו

ברים אלו עדיין ז שלא עשה בו אחד מששה ד" אלא שכ,גם בלא שיכניסנו לביתו
פ "אע [, וכל אחד מששה אלו מחשיב אכילתו לקבע,אין אכילתו אלא עראי
שאין לך , אבל לאוכלו בקבע אינו יכול גם בלא כל אלו, שאוכלו אכילת עראי

 ].קבע גדול מזה
ד הם שני הלכות "ש בפ"ג ומ"ש בפ"ם שמ"נ מבוארים דברי הרמב"ולפי מש
והוא שיכנס דרך שער '  האחד הוא בית דאו,שני דיני קביעות בית ישו ,נפרדות

 וגדר הקביעות בזה הוא שנקבע בהכנסת הפירות לבית שהם ,ד"וזהו המפורש בפ
ז שלא הכניסם לביתו עדיין לא נקבע שהם " אבל כ,מיועדים לעצמו ולא למכירה

 .לעצמו אלא יתכן שימכרן וממילא לא נקבעו למעשר
רך שער שזה מראה שמכניסם ויתכן שזה גם הסיבה שצריך להכניסם ד [

כ מכניסם לחצר האחורית "לקביעות ולא באופן זמני עד שימכרם שלזה בדר
 אלא שגם אם מכניסם לצורך עצמו דרך הקרפף לא ,ומניחם שם עד שימכרם

 שבפשוטו אינו מובן למה ,מערים אדם'  ומדויק בזה לשון הגמ,חילקה תורה
ז כונת התורה שהיא דברה "ס אי"ואמנם ס, נחשב הערמה והרי פטור מעיקר הדין

באמת  והמערים הזה הרי ,דרך כלל שמי שמכניס מהקרפף אינו מכניס לקביעות
 ].כונתו לקביעות

 ,ג שמנה שם ששה קביעויות דרבנן שאחד מהם הוא הבית"והדין השני הוא בפ
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 וכל אלו אינם מועילים ,וגדר כל הקביעויות האלו הוא שבזה נחשב לאכילת קבע
ז שלא "ז מועיל מהתורה כ"פ שגורמים לאכילה שתהיה של קבע אי" אע,מהתורה

אבל אחרי ,  וזה נקבע בהכנסה לבית,למכירהנקבע שהפירות מיועדים לו ולא 
 ,של הכנסה לבית' שתיקנו חכמים שגם לוקח חייב שוב אין צריך את הדין דאו

יך אחד  ולזה צר,ז שהאכילה היא אכילת עראי"אבל עדיין לא חל חיוב מעשר כ
 .מששה דברים שיחשיבו את האכילה לאכילת קבע ואחד מהם הוא ההכנסה לבית

 וכל שנמצא בתוך הבית הרי אכילתו אכילת ,ובזה אין דין שיכנס דוקא דרך שער
פ שששה דברים אלו אינם " אע, אחר שנכנסר מלאכה וממילא מועיל גם גמ,קבע

 , נגמרהמלאכתווית ס הוא בב"שהרי סו, קובעים אלא אחר שנגמרה מלאכתן
מ הרי כבר "מ, שנגמרה מלאכתופ שלא היתה הכנסה דרך שער אחר "ואע

נ אם יכניסנו " ואה,התבאר שלגבי קביעות בית דרבנן אין צריך שיכנס דרך שער
 .לא יועיל, לבית ושוב יוציאנו וימרחנו בחוץ

 ת עד שיכניסנו"ש אין הטבל נקבע למעשר מה" במ,ד"ם בפ"ומדויק לשון הרמב
 יראה לי ,' והוא שיכניסנו דרך השער כו,לביתו שנאמר בערתי הקדש מן הבית

ת על אכילת הטבל עד שיקבע בכניסתו לביתו כמו שביארנו מפי "שאין לוקין מה
ולא חמשה [ דברים הששה אבל אם נקבע בשאר ,]היינו דרך שער[השמועה 

ס שלא כדרך או מ שמועיל גם אם נכנ" ונפ,שהרי זה כולל גם קביעות בית דרבנן
 . אין לוקין עליו אלא מכת מרדות מדרבנן,] אחר שהכניסורה מלאכתושנגמ

ם "ברמב' י עי"לפי רוב גירסאות הכת[ם חצר "ג לא הזכיר הרמב"והנה בפ

 ובזה ,ל ששם כותב דיני קביעות דרבנן שהם מדין קביעות לאכילה"וא, ]פרנקל
צר יכולה להיות אכילה  כיון שעדיין אכילת ח,יתכן שאמנם אין חצר בכלל

של קביעות בית שהוא משום שבזה נקבע שרוצה בפירות '  ורק לדין דאו,ארעית
 אלא שלזה צריך דוקא שיכנס דרך שער ,לעצמו ולא למכירה לזה סגי בחצר

 נכנס דרך שער אלא שנכנס אפילו אבל אם נכנס דרך קרפף או ,ואחר מירוח
נס לבית שאז מועיל מדין קביעות כ נכ" אא,כ לא יועיל"במוץ שלו ומירחו אח

לא נכנס דרך שער ', כ נכנס אחר מירוח לחצר דרך שער חייב מדאו"וא. [דרבנן
שאין חצר קובעת , גם מדרבנן אינו נקבע', או נכנס לפני מירוח שלא נקבע מדאו

 . מדרבנן
ג שאם הכניס את התבואה במוץ שלה מועיל מירוח "וניחא בזה מה שמבואר בפ

 וקשה שהרי משמע ,]אם התחיל על דעת למרח הכל[בית כ ב"שעשה אח
 ואם משום שאחר ,ר מלאכהקודם הגמהכנסה לבית ם שצריך שיהיה "מהרמב

ת פני הבית ינ ניחא שראי" ולמש,הרי לא ראה פני הבית, המירוח נמצא בבית
 , אבל לגבי הדין דרבנן סגי במה שנמצא בבית,צריך רק לענין הקביעות דאוריתא

אסור לאכול , פ שאם מירח בבית"ולכן אע. לא תהיה לו בזה' עות דאונ קבי"ואה
ז בחבר שמת והניח מגורה מלאה פירות סמכינן אחזקה כיון דהוי "בכ, מדרבנן

 אבל לגבי ,פ שאחר מירוח חייבים מדרבנן" ואז אע,ספק שמא הכניסם במוץ
  .שם' י בפסחים דף ט"ש רש" וכמ,דרבנן שפיר מהני ספק שמא החבר עישר

*** 
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ואין לומר דלרבי ינאי אינה חייבת במעשר עד שיראה פני  עד ה" ד'תוס

ואותה חצר צריכה [  דהיינו שיכניסנו דרך שער החצר לבית,הבית ופני החצר
 , וכי אמר בסמוך לרבי ינאי בשעריך לאפוקי דרך גגות,]להיות חצר צורית

 זו הכוונה  לכאורה,מ למימר לאפוקי מכניס לבית בלא דרך שער החצר''הו
והיינו שלא נכנס דרך החצר ופתח ', לאפוקי דרך גגות וקרפיפות דלא'ש "במ

  .הבית אלא דרך הקרפף וגג הבית
 איך אפשר שעומד פועל בבית ,ד לבית לבית''כ היכי קאמר בסמוך ולמ''דא

ש שנופה נוטה " שהבינו כעת שמא"מהרש' עי,  דרך שער החצראאיביוותולש 
הם  אלא ,הבית החצר או בתוךנמצאים ממש ונה שהתאנים לבית אין הכלחצר או 

ומיד הבית וצריך לעמוד בתוך הבית כדי לתולשם ותולש פתח החצר או  שערליד 
וכיון שעומד שם בשעת התלישה ממילא מותר לו , דרך הפתח לתוך הבית מביא

וזה לא שייך אם , ]א לפי האמת ויובא בהמשך"וכן מפרש הריטב[, גם לאכול שם
עד  שהרי אינו יכול להושיט ידו מתוך הבית ך שיכנס גם דרך שער החצרצרי

  .צ כלל שיכנס דרך החצר"ד לבית אי"אלא מוכח שלמ, מחוץ לשער
ל היכא שהתאנה נוטה לחצר או עומדת בחצר אז אין צריך ראיית "ומיהו י
נכנס ממש לבית או לחצר הנוף כעת מפרשים שנופה נוטה הכוונה ש ,פני חצר
יש להבין שהרי לא מה שנמצא בחצר קובעו ו, צריך שיראה פני החצרשאז לא 

והראיה שאם נכנס לחצר לא דרך  ,קובעדרך השער הוא האלא מה שנכנס לחצר 

מ פירות "הנ' , שכתבן"בחדושי הר'  ועי,ומה יועיל שנלקט שם, הפתח לא נקבע
נסה כל שאין נכנסים דרך שער לאו הכ, הגדלים בשדה שכיון שצריכים הכנסה

לכאורה הכוונה שמה , 'הוא אבל הגדל בבית אין לך ראיית פני בית גדול מזה
, שצריך להכנס צריך ליכנס כדרך אבל מה שגדל בפנים אינו צריך כניסה

הכנסה ארעית כיון שלא הכניס גילוי דעת שזו שהכנסה דרך גג היא והביאור בזה 
כניס מאשר מה הרי אין לו דרך אחרת להאבל כשגודל בבית , כדרך הכנסה

אין לך ראיית פני בית 'ן "לשון הראמנם עדיין יש להבין , שנמצא בפועל בבית
  . שהוא פתח הביתלמה נחשב כמו שראה פני הבית', גדול מזה

ודמיא לההיא דקתני במשנה ' שכתב ב"לקמן בעמשאנץ ש "מ בשם הר"שיט' ועי
י הבית לפי תאנה העומדת בחצר אם צירף שתים חייב אף על גב שלא ראה פנ

משמע שהכל הולך , 'שלעולם גדל בחצר ורגיל חיוב גורן שלו לעשות שם בחצר
לפי הרגילות מה שבחוץ דרך להכניסו דרך הפתח ומה שבפנים גמר מלאכה שלו 

  .בפנים
שהנוף ' פי. והא דאמרינן ונופה נוטה לחצר או לבית'א כתב "בבחדושי הריטו

בפנים ומכניסו איכא ראיית פני הבית  לפתח הבית או לחצר וכאשר מלקטו מסמוך
דאילו כשנוטה מלמעלה דרך ראשי הכותל אין כאן כניסה אלא , או פני החצר

' ש תוס"וזה כמ', אלא ודאי כדאמרן, דרך גגות דלא שמה כניסה ואינה קובעת
  .ד"בתח
ג ממעשרות דתנן תאנה העומדת בחצר אוכל אחת אחת ואם "מ בפ"וכ

                                                                                                                                                                                           
 י"בכתה "כ א
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 ויקשה לרבי  שהרי מזה גופא מוכח שחצר קובעתןויש להבי , חייבשתיםצירף 
ולכאורה יש  [כ לבית"ם שאפשר לדחות שמיירי שהכניסו אח"מהר' ועי, ינאי

  .]לבאר דמיירי בעומדת בחצר ונופה נוטה לבית
כתב בחדושי  ,א''אמאי יגמור לר' יוחנן דאמר חצר קובעת מדאו' ת לר''וא
אבל זה שכבר , ר לתת אותו שםדחצר קובעת מילתא שמביא לחצ'ל ליישב "מהר

ולכך לא נתחייב במעשר מן , התחיל בו לאכול לא הביא אותו לשם שיהיה לשם
  .'התורה

  
 ,לאו דוקא נקט תאנה דאין בו מעשר אלא מדרבנן הכא ה"ד' תוס

ן הביא "בחדושי הרמב ,דמדאוריתא לא מיחייב אלא דגן תירוש ויצהר
ן שהן חייבין בבכורים חייבין ונראה לי דכל שבעת המיני'שכתב ד "מהראב

ל ולא היא " דגמר ראשית ראשית ובתר הכי כתב הרב ז,בתרומה ובמעשרות
ב מתרומות "ם בפ"ודעת הרמב', דתאנים מדרבנן ואיידי דנקט ענבים נקט תאנים

  . חוץ מירקות' מדאויןחייבגידולי קרקע שכל 
  

 בגינה אמר רב פפא הכא בתאנה העומדת ,הא לוקח חייב מאי לאו בשדה
ב נמי "בעה אי הכי , ולמאן דאמר לבית לבית,ונופה נוטה לחצר עסקינן

שמקח קובע רק '  שיטת תוס,ב עיניו בתאנתו ולוקח עיניו במקחו" בעה,נחייב
 בזה , ועדיין אינו חייב במעשר עד שיכנס לבית או לחצר,במה שנגמרה מלאכתו

ו שאמרו שאין "י וריבי ינאוהקושיא על ר.  יצטרך הכנסה לביתמהני מקח שלא
ב אבל "שזה דוקא בבעה עד שיכנס לבית או לחצר ולא מחלקים הטבל מתחייב

  .מתחייב גם בחוץלוקח 
 והכא מיירי שעם לקיטתו נכנס , בלא כניסה לביתומשני שאמנם מקח אינו מועיל

 אבל , ונחשב שנגמרה מלאכתוג בלוקח מהני כיון שעיניו במה שלקח" וכה,לבית
בכל התאנה והיא עדיין לא נלקטה כולה ולכן לא הוי גמר מלאכה ב עיניו "בעה
  .  במה שנלקטאפילו
ז מה שמקח קובע אינו משום שאחשביה במה שזבניה שהרי מיירי בנגמר "ולפי

את מה  אלא משום שנחשב גמר מלאכתו במה שלקט ,מלאכתו וגם נכנס לבית
דרבנן גמר מלאכה אבל מ' וזה מדאו [,נגמרה הלקיטהפ שלא "אעשרצונו לקנות 

  .]ומקח קובעים בלא בית
שאם אין מירוח מועיל '  וקושית הגמ,י פירש שמקח קובע בלא גמר מלאכה"ורש

. ת פני הבית כך גם מקח לא יועיל ואמאי איצטריך לימוד לפועל שפטוריבלא ראי
ב " ומקשה אי הכי בעה,החצרומשני בתאנה הנוטה לחצר שבתלישתה רואה פני 

  . נמי
י שמדובר במה שלא נגמרה מלאכתו אלא שמקח "שהרי משמע מרש' וסוהקשו ת
 והרי אינו דומה לוקח שהמקח קובע ומהני ,ב נמי"כ מה מקשה בעה"קובע וא

  .מ הכנסה לבית כיון שלא נגמרה מלאכתו"ב של"לבעה, הכנסה לבית
ם שכיון שמיירי בתאנה שלקיטתה הוא גמר מלאכתה "מהר' י עי"ובדעת רש
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ה בעל "א'י "ש רש" וכמב יתחייב במעשר"גם בעהנ ש"אהכ "י א"ש רש"וכמ
א להעמיד בחטים "וא [,'הבית נמי תלישה היא גמר מלאכתה והרי רואה פני הבית

י לעיל שמקח קובע "ש רש"ז מ" ולפי,]ש בהם נוטים לחצר"ושעורין כיון של
'  והגמ,למעשר אף בדבר שלא נגמרה מלאכתו יתכן שהוא רק לסברת המקשן

  .א"מהרש' ועי, למסקנאבביצה 
  
ע אם מפרש "יל,  דמכי תלשה חזיא פני חצר,נוטה לחצרה נוטה "י ד"רש
 טו שמלק,ד שגם הנוף נמצא בחוץ אלא שהוא סמוך לפתח"בתח' ש תוס"כמ

דמכי ' וכמו שמשמע פשטות לשונו ,מבפנים ומיד שתולשו מכניסו דרך הפתח
נופה נכנס ממש לחצר  שאו, והרי פני חצר הוא הפתח', חזיא פני חצרתלשה 

ש חזיא פני חצר היינו שדינה כמו שחזיא פני "בהמשך דבריהם ומ' ש תוס"כמ
  .'אין לך ראיית פני בית גדול מזה'ן "ש הר" וכמ,חצר

  
, הלכך הכל הולך אחר העיקר, אין הנוף חשוב בעיניוה עיניו "י ד"רש

 מלאכה עד שיגמר כל לקיטתו ויכנס לבית לאו גמר, הלכך, ועיקרה בחוץ
וכמו נוף ועיקר [, י שהכל תלוי היכן הגזע של התאנה"לכאורה כוונת רש, הוא

 הגינההרי גם התאנה ו בעיקרויש להבין מה לו  ,]ש"דגבי ערי מקלט ואכילת מע
וגם החצר הם שלו ואינו בא לקצוץ את העיקר אלא ללקוט את התאנים ועליהם 

משמע שאצל ' גמור כל לקיטתועד שי'י "ש רש"גם יש להבין מ ,הנידון היכן הם

  . כיון שלא נגמרה הלקיטה ולא מכיון שהעיקר בחוץגמר מלאכהב אינו "בעה
נמצאת ב כמו שכל התאנה "ויש לבאר שכיון שעיקר התאנה בחוץ נחשב לבעה

במה שנלקט וממילא אין כאן ראיית פני הבית  ,בחוץ וגם מה שנוטה לפנים
והכניס את כל התאנים דרך פתח כל לקיטתו את אלא שאחר שגמר  ,מבפנים

 שנכנסו גם כמונחשב ו , אחריהםהבית שוב נגררים גם התאנים שנלקטו בפנים
כ הלוקח שעיניו במקחו ומבחינתו מה שבחוץ בחוץ "משא, הם דרך פתח הבית

גם אם ב כלוקח ו"דינו של בעהז אם כל התאנה בפנים "ולפי,  בפניםומה שבפנים
   .עשרלקט רק שני תאנים התחייב במ

ובקונטרס פירש עיניו בתאנתו שעיקרה חוץ לחצר משמע ' בעל כתבו ה" ד'תוסו
י חדא דאין " ואין נראה לר,ב נמי חייב"ל שאם היתה כולה בחצר היה בעה"שר

  .'שייך ראיית פני החצר במחובר אפילו כל התאנה היתה בחצר
ל "שי מהרחדו' עי[, י ששייך ראיית פני חצר במחובר"ויש להבין היכן כתב רש

דהא , ל דמהני ראיית חצר במחובר"י ז"כי לא היה דעת רש, ודבר זה אין קשיא'
בהדיא כתב אחר כך לוקח נותן עיניו במקחו והן פירות התלושין ומשנתלשו באו 

ומשמע דוקא משנתלשו מהני ראיית פני הבית אבל לא קודם , ל"לבית עכ
  ].'תלישה

 ,בחוץגם הנוף העיקר לענין שנחשב י הנוף נגרר אחר "ויש לבאר שכיון שלרש
אחר העיקר לענין שאם העיקר עדיין לא הנוף ה היה מהראוי לומר שנגרר "ה

כ קשה איך מתחייב " וא,גם הנוף לא ראה פני הביתשיחשב שראה פני הבית 
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 אלא , והרי עדיין לא נלקטה כל התאנהבלקיטת שתי תאנים כשכל התאנה בחצר
 עומדת בחצר נחשב שכולה ראתה פני הבית גם י שכיון שהתאנה"ל לרש"כ ס"ע

כ מה לי העיקר "ש ראיית פני הבית במחובר וא"ז הקשו של"וע, לפני שנלקטה
  .כ לא ראה פני הבית"כ ובי"בחוץ מה לי העיקר מחובר בי

 גם לפני שנלקט וכמו שסובר ית פני הבית לומר ששייך ראיןיתכי "ובדעת רש
אמנם אינו דומה כי לפני גמר מלאכה [ ,ש ששייך ראיה לפני גמר מלאכה"הר
, ]א כלל לעשרו עדיין"כ במחובר שא"מ יכול לעשר משא"פ שאינו חייב מ"אע

 ורק כשדנים היכן ,או שלגבי ראיית פני הבית בפועל אין נגרר המיעוט אחר הרוב
  .מקומו של המיעוט בזה הוא נגרר אחר הרוב

, י מקח"יירי בשדה ונקבע עמדל בלא רבי ינאי "כ איך ניח"שא' תוסעוד הקשו 
אין פועל אוכל כלל ואם לא נגמרה מלאכתו לא למעשר הרי אם נגמרה מלאכתו 

ב "שלקיטת מקצת הוי גמר מלאכה רק ללוקח ולא לבעה' ולתוס, מועיל מקח
י שהחילוק בגלל שעיניו בעיקר תאנתו שעומדת בחוץ זה לא " אבל לרש,ניחא

אבל ,  וכמו שהוכיחו לעיל מביצהוהקושיא לשיטתם. [שייך שם שהכל בשדה
 וכתב ,]א"מהרש'  ועי,י שמקח קובע גם אם לא נגמרה מלאכתו ניחא"לרש
נחשב שעוסק , י כיון שמלאכתו היא לתלוש את המחובר"ם שלדעת רש"מהר

פ שבשעת אכילתו כבר נתלש "בדבר שלא נגמרה מלאכתו ויכול לאכול אע
  .ונגמרה מלאכתו

  

 ,פ הכא בתאנה העומדת בחצר"אמר ר, ההא לוקח חייב מאי לאו בשד
י המקח "משמע שמועילה הכנסה לבית או לחצר של הבעלים לענין שיקבע ע

 שהרי אין הכנסה קובעת אלא כשנכנס לבית שרוצה להשאירו ויש להבין ,ללוקח
פ שהוא "המוליך פירותיו ממקום למקום אעא "ד הי"ם פ" וכמבואר ברמב,בו

 עד שיגיע למקום שהוא סוף ,' לא נקבעו כונכנס בהן לבתים וחצרות בדרך
  .ש"רש' ועי. מגמתו

ניחא שהרי זה הבית , ]ד"מקד' עי[י המוכר "י המקח נעשית ע"ואם קביעות שע
ב משום שלגבי הלוקח "שהחילוק בין לוקח לבעה' ולפי מה שמשמע מתוס[שלו 

 שכאן הרי לא המקח קובע אלא רק עושה שיחשב גמר, ניחא, חשיב גמר מלאכה
  ].ב"מלאכה והגמר הזה מתיחס לבעה

כתב שכאן הרי מיירי ] ה והא תאנה"ד ד"ק י" ס'כ' מ סי"בליקוטים לב[א "וחזו
שאם היה דינו כלוקח היה חייב כיון שלגביו בית שרוצה לאכול כאן בפועל 

  .הבעלים הוא מקום קביעותו
  
 מה ל דהתם מיירי כשאינו רוצה ללקוט עכשיו יותר אלא''וי בעל ה" ד'תוס

 דלא שייך למימר , ולהכי חייב בשתים אפילו בעל הבית כמו לוקח,שאכל
 ולהכי חשיב גמר מלאכה ,עיניו בתאנתו דאין עיניו אלא במה שאוכל

אפילו 'ש שגבי לוקח חשיבי שתים גמר מלאכה "הרא' כתב תוס בצירוף שתים
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שתים  ו,מ כיון שאין עקר התאנה שלו עיניו במקחו" מ,לקח כל התאנים שבאילן
  .'חשיב גמר מלאכה

ל שאם "ובקונטרס פירש עיניו בתאנתו שעיקרה חוץ לחצר משמע שר
י חדא דאין שייך " ואין נראה לר,ב נמי חייב"היתה כולה בחצר היה בעה

י "היינו כיון שלרש,  כל התאנה היתה בחצראפילוראיית פני החצר במחובר 
 פני הבית כך כשכולה המיעוט שבפנים נגרר אחר הרוב שבחוץ ונחשב שלא ראה

בחצר ולקט מקצת לא יחשב שראה פני הבית אלא אם נחשב שגם הרוב ראה פני 
י יתכן שלגבי "ובדעת רש [.י"פ שעודנו מחובר וזה לא מסתבר לר"הבית אע

ורק כשדנים היכן מקומו של , ראיית פני הבית בפועל אין נגרר המיעוט אחר הרוב
  ]המיעוט בזה הוא נגרר אחר הרוב

ד מקח קובע קובע אפילו בשדה בדבר שנגמרה מלאכתו כדאמר "ד למועו
, ] כמו הכנסה לביתגמר מלאכההיינו שמקח מועיל אחר [בפרק המביא כדי יין 

ובסוף פרקא משמע גבי מקשאות דאיפקיסו אפילו בשדה אין פועל אוכל 
ועדיין לא התחייבו [פ שלא ראו בית וחצר "לפי שנגמרה מלאכתן אע

והיכי , ]גמר מלאכה אכילת פועל תלויה בחיוב מעשר אלא בדאין, במעשר
 אי בדבר שלא נגמרה ,משכחת לדידיה שלוקח חייב במעשר ופועל פטור

מרה לשיטתם שאין מקח קובע אלא במה שנג[, מלאכתו לוקח נמי פטור
פ שעדיין אינו חייב "אע[אי בדבר שנגמרה מלאכתו אין פועל אוכל , ]מלאכתו

כ לא משכחת אלא דלוקח אין אוכל שתים "ע, ]ו מלקמןבמעשר וכמו שהוכיח

כ היינו טעמא " וע,ופועל כי לא ספת אוכל שתים שתים ,אפילו לא ספת
ומקח קובע [ עיניו במקחו וחשיב שתים גורן וגמר מלאכה לוקחדכדפרישית 
, אבל בעל הבית עיניו בתאנתו לא הוי גמר מלאכה, ]רה מלאכתובמה שנגמ

גמר שגם לגביו אין שתים [, ב" ופועל כבעה, ]לביתו אם יכניסנו אפילו[
ה לא שייך " ופ] לא רק לענין מעשר אלא גם להיתר אכילה מדין פועלמלאכה
 ,גמר מלאכהז כלל "ז שלא גמר ללקוט אי"ב כ"שבעה' ז ניחא לתוס"דכ, שם

 אין בזה גמר מלאכהי שכל הנידון רק מצד הכנסה לבית אבל לענין "אבל לרש
נ לעיל "ולפי מש[,  אינו מיושבגמר מלאכהב הוי שנים "צל בעהחילוק וגם א
  ].ניחא, גמר מלאכהה "ז שלא נלקט הכל או הרוב ל"י כ"שגם לרש

  
 אלא , דגנך ולא דיגון נכרי,וקאמר אי מרחינהו נכרי תבואת ה"ד' תוס

, 'הלוקח טבלין ממורחין'ש " ומ,אחר שקנאן מן הנכרי'  פי,דמרחינהו ישראל
שהיה 'י שם פירש "אמנם רש, שם שקנה טבלים ועתה הם ממורחין' פירשו תוס

 היינו גויאי בחלק 'שם ' והקשו תוס', ישראל אריס וקרקע של עובד כוכבים הוי
  .' אי בחלק ישראל אין זה לוקח טבליםגוימריחת 

הכוונה טבל זה י שם אם "שני פירושים ברש ,פעם אחת נתערב לי טבל בחולין
א להפריש מיניה וביה שמא "אכיון שהתערב בחולין  ו,דמאי שחיובו מדרבנןל

בחולין לטבל גמור אבל כיון שהתערב הכוונה  או ,יפריש מן הפטור על החיוב
 ורבנן הוא , והוה ליה פטור מדאורייתא, חד בתרי בטילאדמדאוריית ,ברובבטל 
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  .דאחמור ביה ואמור טבל אסור במשהו והצריכו להפריש עליו תרומה
 אבל לוקח קודם מירוח כי התם ,דהכא איירי בלוקח אחר מירוחת ''ואומר ר

נמצא נאמר בפסוק מיעוט אחד על המוכר שאינו חייב , תבואת זרעך קרינא ביה
פ שכבר התמרח "אע ,לעשר אלא רק מה שרוצה לאכול ולא מה שרוצה למכור

ומיעוט שני על הלוקח שאינו חייב לעשר אלא תבואת זרעו אלא , וחל עליו חיוב
  . שאם הוא מירח נחשבת תבואת זרעו

אמאי לא קאמר ליה לך וקח ] שאמר לו ליקח דמאי מן השוק[ת במנחות "וא
על הלוקח הוא שחיובו , טבל ודאי של ישראל שהתמרח ביד המוכר[הממורח 

   ]ת"מדרבנן לדעת ררק 
מ דמי למן החיוב על הפטור כיון דאילו הדר מוכר קני ליה הוה "ל דמ"וי

הוא לאו דוקא ועיקר כוונתם שהפטור ' הדר מוכר וקני ליה'ש " מרהלכאו ,חיוב
אלא  ,אינו בחפצא אלא בגברא שאין חיוב אלא על הבעלים ולא על הלוקח ממנו

גם אם יזמנהו ו ,דאורחא דמילתא שאין המוכר אוכל אלא אם חזר וקנה מהלוקח
כל עדיין גם אם לפני שא[הלוקח לאכול על שולחנו הרי כיון שאוכל נעשה שלו 

  .ט"ס' ת אמרי משה סי"ר שכן מסיק בשו"שו, והוי כחזר ולקח ממנו] אינו שלו
ושוב כתב שמקורם מהא  ,ע מהיכן קים להו זה"שצ' ז' א שביעית א"חזו'  עיאמנם

ש שרק אם חזר "עי, דמפקיר כרמו והשכים ובצרו חייב ולא מיפטר משום לקוח
  .ל אצלו עדיין פטורוקנאו ממנו חזר לחיובו אבל אם הזמינו לאכו

ד '' דאיכא מ,נ משמע התם דאין להפריש מדבר הדומה חיוב על הפטור''וה
 קסבר אין רוב , ופריך ולימא ליה קח מן השוק,שאמר ליה לך וקח מן הנכרי

ל '' והא ליכא למימר דס,עמי הארץ מעשרים והוה ליה מן החיוב על הפטור
 אלא משום ,ארץ דמאי היא דהא ליכא מאן דפליג דתבואת עם ה,דודאי הוא

מ אינו "מה מעשרין "אין רוב עפ ש"והיינו שאע, דדמי לחיוב על הפטור קאמר
ל דטעמא משום דדמי לחיוב על הפטור " ויש להבין מנ,חיוב גמור אלא ספק חיוב

, דילמא משום דהוי ספק ואין מעשרים מספק על ספק שמא זה חייב וזה פטור
ניחא שאין שניהם חייבים ,  לקולא מהתורה'ואם ספיקא דאו, י שם"ש רש"וכמ

   .אלא מדרבנן
מ לימא ליה קח מן ''וצריך עיון דכי משני התם קסבר אין קנין לנכרי מ

פ ''מ דריש דגנך ולא דיגון נכרי בס''ד אין קנין מ'' דלמ,הנכרי מן הממורח
א "אלא דמי למן החיוב על הפטור כיון ש ו, שאז פטור מדין לקוח, השולח
ולכאורה גם אם היה דיגון נכרי מחייב לא היה יכול לחזור , לחיובו לעולםשיחזור 
מ הוי דמי " ואולי מ, שהרי לכאורה הנכרי לעולם אינו חייב על אכילתו,לחיוב

  .למן החיוב על הפטור
 דהא ,ת דהכא משמע דלוקח קודם מירוח פטור מדאורייתא''ואם תאמר לפר

 ומתחיל ,ר היינו קודם מירוחפועל אוכל בדבר שלא נגמרה מלאכתו למעש
 ואהא פריך ולוקח ,מקחו משעה שעושה מלאכתו ואז אינו מתוקן

ל שהמקח אינו מתחיל עד שאוכל ואותה שעה '' וי,מדאורייתא מי מחייב
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דפועל אינו אוכל אלא בזכות התורה אינו זוכה עד 'ן "רמב' ועי, כבר נתקן
רק באכילה היא דוקא אחר ויש להבין שהרי לכאורה כל הסברא שזוכה [ 'שיאכל

שחידשה תורה שאינו כלוקח אלא אוכל משל שמים אבל אם היה כלוקח היה 
  . ]זוכה כבר קודם וממילא המירוח נעשה ברשותו

ואין דרך תירוץ זה מחוור בעיני כל הצורך לפי שאין פועל אוכל 'א " הרשבוכתב
 הוא נוטל  ואם כן הרי,ב אלא ממה שהוא קוטף בידו לאכול"ממה שלקט לבעה

  .א"חזו' ועי, ' וכנגדו בלוקח אסור דבר תורה,מן השבולין
 שאינו ממורח פטור לוקחד ,מרדכי נראה לפרש איפכא' אבל לרבי יצחק בר

 אבל לוקח ממורח הואיל ונתחייב ברשות ,שעדיין לא נתחייב ברשות מוכר
ז המיעוט של עשר תעשר ואכלת ולא "ולפי, מוכר תו לא פקע שם טבל מיניה

אבל , אלא מוכרומוכר הוא שאינו חייב לעשר גם מה שכבר מירח אם אינו אוכלו 
תבואה של תבואת זרעך ולא לוקח הוא על הלוקח  והמיעוט ,הלוקח ממנו חייב

 כי דוקא תבואת זרעך חייבת , שאפילו מירחה אינה חייבת מהתורה,לפני מירוח
  .אלא שאם כבר חל עליה חיוב שוב לא פקע ממנה

ש ובהפקר שאם הקדיש והפקיר קודם מירוח מפקיע מידי מעשר כמו בהקד
ש בביאור "מ. 'ו' תורת זרעים פאה א' עי ,אבל לאחר מירוח אינו מפקיע
  .ת"החילוק בין הפקר ללוקח לדעת ר
וכשלא נתמרח ברשותו חייב דאין קנין ' ולוקח מן הנכרי הוי איפכא כו

של מוכר אלא תבואת לנכרי להפקיע מידי מעשר ולא מיקרי תבואת זרעך 

 יש להבין אמנם אין קנין לענין להפקיע מידי ,הלוקח ממנו ולא חשיב לוקח
, ל שאין קנין לענין שיחשב שלו ויהיה דין לוקח על הקונה ממנו" אבל מנ,מעשר

 אבל איך יחשב ,ואפילו אם גם נחשב שאינו של הגוי אלא של כל עם ישראל
  .הזה בדוקא תבואת זרעו של הקונה 

ב ממעשר "דרך אמונה פ' עי, ם כנראה שאינו מוסכם"קר דין זה בדעת ריבועי
א "פאה פבש "ה טבלים משמע לא כך וכן מהר"א ד"בבכורות י' ד שמתוס"ק י"ס
  .א"מ
  

  ב"ח ע"דף פ
ת "לר,  ארבעה שיטות בראשונים מתי נאמר הפטור הזה,תבואת זרעך ולא לוקח

ם דוקא אחר "לרמב, ירוחם דוקא קודם מ"לריב, חר מירוחם לקח אדוקא א
ד שלקוח פטור בין קודם "מ כתב בדעת הראב"והכס. מ למוכרו"שמירחו מוכר ע

  .ב ממעשר"ח פ"בחדושי הגר'  ועי,מירוח ובין אחר מירוח
  
 כ" וכ,דבתר גמר מלאכה בעינן שבת ומקח וחצר לקבוע מאי ה"ד' תוס
, החצר, תאחד מששה דברים קובע הפירות למעשרו'ג "הג ממעשר "ם פ"ברמב
וכולן אין קובעין אלא בדבר שנגמרה , והשבת, והתרומה, והמלח, והאש, והמקח
  .  שלא היה אחד מששה אלו יכול לאכול מהם עראיל זמן וכ ',מלאכתו

 כמו שאסור לאכול קבע גם , הוא מדרבנןלכאורהומה שאינו יכול לאכול קבע 
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'  ועי, רשאי לאכול שרק עראי'אלכה ם בה"ש הרמב" וכמ,לפני שנגמרה מלאכתו
וטעם האיסור היה מקום לומר דלא גרע . ד שאיסור זה הוא מדרבנן"מ בה"כס

ש כשבאמת אוכלו "מששה דברים שכולם קובעים משום שנחשב אכילה קבועה כ
ז " איאו שאר הדבריםשכשאוכלו בלא להכניסו לבית , אלא שיש לדון. [בקביעות
  ]. חושב לקובעו בטלה דעתואפילו ו,קביעות
שאין טעם איסור קבע משום דיחוד 'י "סק' ד' א מעשרות סי"חזו' אמנם עי

 ,' אלא אכילה קבועה אסרו חכמים כו,לאכילה קובע כמו ספיתה במלח ושליקה
אלא ודאי ,  ולמה אסורה באכילת קבע,כ בדין הוא שאין יחוד לסעודה קובע"וא

  .'אכילת קבע אסרו חכמים אף אם אין הפירות נאסרים ביחודן
 לפני גמר מלאכה אסור לאכול קבע מכיון אפילוז שדן ש"י זרעים י"בקה' עיו

 שהרי ,אבל עדיין איסורו רק מדרבנן [,שהקבע הזה מחשיבו לגמר מלאכה
  .]ם רק הכנסה לבית קובעת מהתורה"לרמב

  
 על המשנה מיניהו תיקשי " וריינאי'  לרמיניהת אדפריך "וא.  מאיה"ד' תוס

ניחא , מלוקח שחייב'  ולעיל שהקשתה הגמ,לאכהשמצריכה חצר אחר גמר מ
, אבל כאן שלא מיירי בלוקח,  שצריך חצר גם בלוקחראיהשמהמשנה אין ' לתוס

 בי ינאיומה שלא הקשה על ר. ו כך קשה על המשנה"י ורי"כמו שקשה לר
וכן פסק  [,לעיל' ש תוס" כיון שיתכן שזה מדרבנן וכמ,מהמשנה שמועיל חצר

וכל שאר ששה דברים קובעים רק ' בית קובע מדאום להלכה שרק "הרמב

  ].מדרבנן
  
 ,אבל קישואין ודלועין רגילות להכניסם בבית עם הפיקוס,  לאה"ד' תוס
שאנץ שזה גם הטעם שבמה שגדל בחצר אין את ' מ כתב בשם תוס"בשיט

  . כיון שכך הדרך לגמור מלאכתו בחצר,החסרון הזה
יהא גמר תחילה שלעולם צריך ש, אחדה. ביאור דבריהם יש לפרש בשני דרכיםו

 אלא שאין דין שיכנס דוקא דרך השער אלא ,הכנסה לביתכ "מלאכה ואח
 ומה שנלמד , והרי נמצא בבית אחר גמר מלאכה,מציאותו בבית היא הקובעת

, הכנסהמהפסוק שיכנס דרך השער אין הכונה דוקא דרך שער אלא שיכנס כדרך 
כדי למרחה בבית תבואה במוץ שלה הכנסת   וכן כניסהמהגג אינו כדרךכניסה ו

אין חסרון במה דרך להכניסם עם הפיקס  אבל קישואים ודלועים ש, כדרךהאינ
ס הם בבית הוי כמו " אחר שנגמרה מלאכתם כיון שסושלא נכנסו דרך השער

לעיל שאין חסרון של ראית ' שנמצאת בחצר שכתבו תוסוכתאנה [שגדלו בבית 
  . ] פני חצר

אפשר לומר שלעולם צריך שיכנס דרך השער אלא שלא צריך שיכנס ודרך שניה 
 ומה שלא ,דוקא אחר הגמר מלאכה אלא מהני גם אם נכנס קודם גמר מלאכה

 משום שהכניס שלא כדרך שאין ,כ"מהני כשהכניס תבואה במוץ שלה ומירח אח
  . אבל דרך להכניס בפיקוס, דרך להכניס במוץ

ה גם הטעם שבמה שגדל בחצר אין את שאנץ שז' מ בשם תוס"ש בשיט"וממ
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משמע כמו הצד הראשון , החסרון הזה כיון שכך הדרך לגמור מלאכתו בחצר
  .שכל מה שצריך דרך שער הוא משום שכך הדרך

 לתבואה שמה שלא מועיל מירוח בבית, ה תירץ"א ה"ש במעשרות פ"והר
מכוסין לא ראו פני הבית שהרי היו נחשב שכיון שהוא מ, שהכניסה במוץ שלה
כ בקישואין שאין הפיקוס מכסה אותן ושפיר ראו פני "משא, במוץ בשעת כניסתן

והיינו שמועילה .  כאןפ"ר' תוסכ "הבית בכניסתן מהני שיגמור מלאכתן בבית וכ
  .גמר מלאכה וכצד השנילפני ראיית פני הבית 

מותר להערים על התבואה להכניסה במוץ כדי כתב ] ח"ג ה"פ[ם "והרמב
וזורה מעט מעט אחר שהכניס , המתו אוכלת ופטורה מן המעשרשתהיה ב

לביתו ופטור לעולם מן התרומה ומן המעשרות שהרי אינו מתחיל לגמור 
ם "ד גם ברמב"הו[א " ובביאור הגר.]ד"פק "סא "לשד "יו[ע "פ בשו"וכ. הכל
ששם דעתו לגמור את [מקשואין ' כתב שבזה ניחא גם קושית תוס] פרנקל

  .]ואין שהכניסמלאכת כל הקש
גבי חבר שמת והניח מגורה מלאה פירות ' ש תוס"ם ממ"יקשה על הרמבועדיין 

  .א"ד שתולין שמירח מעט מעט ולא בב"מקד'  ועי, כולם ממורחיןאפילושמשמע 
פ שהכניסו במוץ יש להבין "ם שאם מירח הכל חייב אע"ובמה שמשמע מהרמב

פ שלא "מדרבנן קובע בית אעואולי  [,איך מועיל גמר מלאכה אחר שנכנס לבית
 או שמועיל ראיית פני הבית לפני גמר מלאכה ומהני גם לתבואה נכנס דרך השער
  .ה"ח בשצ"מנ'  ועי,]המכוסה במוץ

  
, ואף הן בכלל תבואה, בענבים וזיתים העומדין לאכילה ה בענבים"י ד"רש

 ן הקשה שדוקא חמשה מיני דגן בכלל"בחדושי הרמב ,ומעשר שלהן מן התורה
ו מבואר בפירוש ששאר פירות "י בברכות ל"במגיה שם שברש'  ועי,תבואה

  .חייבים רק מדרבנן
ב "ש המאירי בבב"י שדוקא זיתים וענבים בכלל תבואה כמ"ויש לבאר בדעת רש

ויתכן שבכלל זה גם ' תבואת הכרם'ח שענבים נקראים תבואה כדכתיב "דף ס
פ שכרם סתמא לא איקרו אולי "זיתים שגם הם נקראים כרם כדאמרינן לעיל ואע

  .מ"כאן שלא כתוב כרם בפירוש אין בזה נפ
שגם יצהר ' שם בתוס' י שדגן ותירוש איקרי תבואה ועי"ב כתב רש"ה דף י"ובר

  .ע שם אם הנידון על יין ושמן או גם על זיתים וענבים"ויל, איקרי תבואה
  

 אבל ,רן נינהוואיבעית אימא כי קאמר רבי ינאי בזיתים וענבים דלאו בני גו
פסחים ש רבי אושעיא ב"שמי "וכתב רש, חטין ושעורין גורן בהדיא כתיב ביה

אלא אפילו בחטין ושעורין ,  לית ליה האי תירוצא,'אדם מערים על תבואתו וכו
   ',ינאי' נמי אמרה ר

ש בגורן תלינהו רחמנא " ומ,ן כתב דהא דרבי אושעיא הלכה פסוקה היא"והרמב
לא 'אבל גם אם  ,גורן התחייבו במעשר בלא ראיית פני הביתהיינו שאם מירחן ב

 ואף על פי כן ,מירח ולא העמיד ערמה אלא דש וזרה מעט מעט אין כאן קביעות
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הלכך אם הכניסה במוץ שלה וזרה ולא , אם הכניס לבית הוקבע בראיית פני הבית
  .'אושעיא' מירח ולא העמיד ערמה פטור לעולם והיינו דר

אין הטבל נקבע למעשרות מן התורה עד 'א כתב "ממעשר הד "ם בפ"הרמבו
והוא שיכניסנו דרך השער , שיכניסנו לביתו שנאמר בערתי הקדש מן הבית

אבל אם הכניס תבואתו דרך גגות וקרפיפות פטור מן , שנאמר ואכלו בשעריך
', א זה בדבר שאין לו גורן"א' כתב ד"הראבובהשגות . 'התרומה ומן המעשרות

ל כהך תירוצא "ל דלא קי"ורבינו ס'ב "ג ה"מ פ"משל' ועי, א"אבעל כ"והיינו דס
 ועיין ,ש"י יע"ש רש"ק דפסחים לא אתיא כהך תירוצא וכמ"משום דסוגיא דפ

  .'א ודוק"שס' א סי"בהרשב
  
ינאי מיירי בשאין דעתו לדרכן אלא לאוכלן כך דחייב לעשר ' ר כי ה" ד'תוס

בפסוק לא מצינו אלא תירוש מן התורה בראיית פני הבית אף על גב ד
ואף על גב דלא אשכחן 'ל "ש וז"הרא' דבריהם מבוארים יותר בתוס, ויצהר

היינו משום דסתם זיתים , בקרא אלא תירוש ויצהר אבל זתים וענבים גופייהו לא
 ומיהו זיתים וענבים ,וענבים עומדין ליין ושמן להכי נקט קרא תירוש ויצהר

  .'ן התורההעומדים לאכילה חייב לעשר מ
  

 ,שור במחובר מנלן קל וחמר מאדם, 'קל וחומר משור כואדם בתלוש מנלן 
ז משום "בזבחים ט' תוס'  עי,והא דלא אמרינן כל חדא וחדא תיקום אדוכתיה

  .ז"ו סותרים זא"שאין שני הק
  

כלומר שכרם רעך כולל כל , מי לא עסקינן ששכרו לכתף ואמר רחמנא ליכול
לכתף לשאת 'ה לכתף כתב "י בד"ורש , ולל הכיתוףהמלאכות הנעשות בכרם כ

ולכאורה אינו מובן מה לי  במה ', דהוה מלאכתו בתלוש,  וחביריו בוצרין,הענבים
ואולי כוונתו לומר שלא מדובר שהוא גם בוצר וגם מכתף אלא , שחביריו עושין

  .חביריו בוצרין והוא רק מכתף
  

 שאי אתה מצווה על  ומה אדם,ויהא שור מצווה להחיותו מקל וחומר
 שור שאתה מצווה על חסימתו אינו דין ,חסימתו אתה מצווה להחיותו

] מרוטנבורג[ם "ש בשם מהר"הרא' הקשה תוס, שאתה מצווה להחיותו
ולפרוך מה לאדם שכן אסור לשוחטו תאמר בשור דכתיב ביה וזבחת מבקרך 

  .ש שאינו מצווה להחיותו"ומצאנך וכ
ח "ד דצעב"חיות שור יש להבין הרי מצינו לחד מש שאין מצווה לה"ובעיקר מ

למנוע ממנו צער כדמצינו גבי חייב  לצער בידים אלא גם שאסורולא רק  ,'דאו
ש "ח לצורך האדם כמ"ומה שמותר לשוחטו משום דהותר צעב ,פריקה וטעינה

מ שלא לצורך "ח דאורייתא ה"ד צער ב"דמ' דאפי'ד "ן בשבת דף קנ"הר
  .'צורך תשמישו ושמירת ממונו ודאי שריתשמישו של אדם אבל ל

ודאי יכול '  פי, שור מצווה להחיותוויהא'א כתב "ובחדושים המיוחסים לריטב
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 אלא כשלא ירצה לשוחטו יהא , דכתב וזבחת מבקרך ומצאנך,לשוחטו כשירצה
וממילא אינו יכול [  אי נמי הכי קאמר ויהא שור שאינו שלו,מצווה להחיותו

  .'תומצוה להחיו] לשוחטו
  

  א" עט"דף פ
לענין אדם לשור ושור לאדם 'י "פרש, לאקושי חוסם לנחסם ונחסם לחוסם

וכן מבואר , ת באדם" ולא לענין שיהיה לזהענין והיינו רק ל', אכילת פועלין
דאילו לענין שאם חסם , לאקושי שילמדו זה מזה לענין תלוש ומחובר'א "בריטב

בי אדם אם חסם פטור כדתניא לעיל  דאילו בבהמה אם חסם חייב וג,לא מקשינן
  .'בהדיא

  
לענין [בריש בכל מערבין חשיב בעלי חיים גידולי קרקע  גידולי ה"ד' תוס
דדריש ונתתה הכסף בבקר ובצאן מה הפרט מפורש פרי מפרי ] ש"מע

 התם קרי להו גידולי קרקע לפי שניזונין מן הקרקע אבל הכא ,וגידולי קרקע
 .הוי בכלל דיש שהוא גודל וצומח מן הקרקעמפיק שפיר חולב ומגבן דלא 

כי שם , ומה ששם לומד כל מה שניזון מן הקרקע וכאן רק מה שצומח מהקרקע
מש  מה שצומח מאלאמפורש בפסוק לא כ כאן ש"ח משא"מבואר בפסוק גם בע

  .הקרקעמ
  

פועל אוכל בו אף  תניא אידך דיש מה דיש מיוחד דבר שבשעת גמר מלאכה
 יצא המנכש בשומים ובבצלים , מלאכה פועל אוכל בוכל שהוא בשעת גמר

 למה לי מואל כליך לא תתן ,הואיל ואין גמר מלאכה אין פועל אוכל בהם
במשנה לעיל ,  לא צריכא אף על גב דקא משליף קטיני מביני אלימי,נפקא

מבואר שבמחובר לקרקע אוכל בשעת גמר מלאכתו ובתלוש עד שלא תגמר 
 ובתלוש אחר גמר מלאכהבר לקרקע בשעה שאינה  אבל העושה במחו,מלאכתו
בשעה שאינה גמר מלאכה כגון 'י במחובר " ופירש, אינו אוכלרה מלאכתושנגמ

  .'מאחר שנגמרה מלאכתן כגון נתפרסו עגוליו דמתניתין'ובתלוש  'המנכש בבצלים
 , דבמחובר בעינן שיהא גמר מלאכת הקציר,ואין שני גמר מלאכה אלו שוין

  .שעדיין לא נגמרה מלאכתו למעשר ובתלוש בעינן ,בבצליםלאפוקי מנכש 
 ויש להבין איך דרשינן מדיש למעט מנכש בבצלים שעדיין לא נגמרה מלאכת

  והרי אדרבא מדייש ילפינן שצריך שבתלוש עדיין לא תגמר מלאכתו,קצירתו
 ואם , שזה לכאורה ילפינן מאל כליך,גמר מלאכה ולא שבמחובר יהיה ,למעשר

  .כ אמאי אינו אוכל"ט משם מנכש בבצלים אא למע"א
כבר וש, משמע שמדיש ילפינן תרוויהו שעדיין לא נגמרה מלאכתו למעשר' ומתוס

כ למאי איצטריך ואל כליך לא תתן שיהיה " והוקשה להם א,אינו צריך לקרקע
 וביארו שלולי זה לא היינו דורשים מדיש אלא שלא נגמרה ,גמר מלאכהבשעת 
 אבל עכשיו שילפינן מאל ,ל לא שכבר אינו צריך לקרקעתו למעשר אבכמלא

 לאפוקי , ילפינן מדיש שתהא זו סוף מלאכת הלקיטה,כליך שמיירי בשעת לקיטה
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  .מנכש בבצלים
ומתניתין ,  ועכשיו הוא גומר מלאכתו,שבשעת גמר מלאכהי כתב "והנה רש

א יתכן שב, כגון נתפרסו עיגולין, לאחר גמר מלאכה קאמר דאין אוכלין
ש במשנה שאחר " למגמר מלאכהבשעת שאוכל ש כאן "לבאר שאין סתירה ממ

 הכוונה שכעת הוא גומר גמר מלאכהש כאן בשעת " כי מ, אינו אוכלגמר מלאכה
לאחר  והמשנה ממעטת העושה ,מנכש בבצליםלאפוקי את מלאכת הקציר 

א "הרשמ' ועי, פרסו עיגולים שאינו אוכלתכגון נשנגמרה מלאכתו למעשר 
  .ב"ם ומהדו"הרמו

  
,  שנוהג בו רק מעשרשבדבר משמע ' י ותוס" מרש,אלא אמר רבינא כרוך ותני

אוכל עד שיקבע ,  שנוהג בו גם חלהובדבר , עד שיקבע למעשראוכלפועל 
העושה בחטים וכיוצא בהן 'ה "ב משכירות ה" פים"הרמבש "ממ מ"וכ. לחלה

 ,ו לטחון הרי אלו אוכליןאחר שעשו כגון ששכרן לבור צרורות או לנפח אותן א
אבל הלש והמקטף והאופה אינו אוכל מפני , שעדיין לא נגמרה מלאכתן לחלה

 ואין הפועל אוכל אלא מדבר שעדיין לא נגמרה מלאכתו ,שנגמרה מלאכתן לחלה
שלא הוזכרה חלה אלא בכרוך ותני אבל משעת 'ד "והשיג הראב. 'לחלה ולמעשר

ד שבמקום שלא "ז שכוונת הראב" אבהא'מ ועי"מ' עי, 'מעשר פקעה אכילתם
  .רבינו יהונתןמ בשם "כתב בשיטז "נקבע למעשר אוכל עד שתקבע לחלה וכעי

לקמן גבי פרות המרכסות משמע שגם במה שנוהג חלה אם אין בדעתו ' ומתוס

  . פועל רשאי לאכולאין , כגון שרצונו בו לקליות, לאוכלו באופן שיש חיוב חלה
אחר שנקבע למעשר אין דין בר שהפועל עושה בו דא פירש שבכל "והריטב
דין אכילה עד שתגמר בו נחשב כפרי אחר ושוב יש אבל אחר שנטחן  ,אכילה

  .מלאכו לחלה
  

בראויים  אפילוי השאלה " לרש,איבעיא להו פועל מהו שיהבהב באור ויאכל
בראוי לאכילה ודאי שרי ת " ולר,ההבהוב גורם לאכילה מרובהאלא שלאכילה 
לאוכלו ש, וההבהוב מכשירוי הדחק "אלא עכ " והשאלה כשאינו ראוי כ,הבהוב

 ,ל שכדבר אחר דמי" ומלח פשיט, שאסורברייתאדבר אחר מפורש בי "ע
  . ולא איפשיטא,י הבהוב"והשאלה בהכשרה ע

ש "הרא'  אמנם תוס,שרי אפילו עם דבר אחר לגמרילאכילה י דבראוי "כתב רו
  .ר אחרכתב דרק מלח והבהוב שרי ולא דב

ואם גם , ענבים ולא ענבים ודבר אחרויש להבין הרי לא נאמר בתורה אלא 
ת שבראויין "מה, מ אסור עם דבר אחר"בראויין לאכילה שמלח והבהוב שרי מ

א יהיה דינו "נ אם הבהוב כד"והרי ממ, י הדחק יהיה מותר הבהוב"לאכילה ע
י "ת שייאסר בראוי ע"מהאינו כדבר אחר ואם וגם בראויין לאכילה ייאסר כמוהו 
כ מכשיר דבר שלא היה "ואולי לעולם הבהוב אינו כדבר אחר אלאר א[, הדחק

  .]ראוי מקודם שאז ניכרת הפעולה שלו בענבים ונחשב כדבר אחר
ש רבא בסוף הסוגיא ששתים שתים לא יאכל "שממ, י"לשיטת רש' והקשו תוס
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 והרי לעיל לא ,ש להבהב"ה מותר לספות וכ" משמע שבלא,במלח משום מעשר
 אינו מובן לכאורה ו,ב רשות"ד שמיירי בנתן לו בעה" ותירצו בסו,נפשטה הבעיא

  .'ב"ג דנטל רשות מבעה"ואע'' הרי הן הן דברי הגמ, מה הוקשה להם ומה תירצו
 שהרי ,מ שכתב שלמסקנא פועל יכול להבהב וגם לספות"וביותר קשה על בעה

 ,בא אמר שמיירי בנתן לו רשות והרי ר,משמע מרבא שרק בגלל מעשר אסור
ג " לא יספות ואעשתים'ואמנם במלחמות הקשה עליו שהרי מבואר בדברי רבא 

  .'ב"דנטל רשות מבעה
 שתים'י הגירסא "ס שברוב כתה"בדק'  ועי,ויתכן שהיו להם גירסאות חלוקות

קונטרס ' ועי, ]ב רשות"ג דנתן לו בעה"ג אע"ול. [' לא יאכל דספיתא קבעאשתים
כתבו ' אמנם תוס, ז שמשמע ממנו שגם לפניו היו גירסאות חלוקות"ת לריאהראיו

ל "ואולי כוונתם דבהכי צ, 'ב רשות לאכול דבהכי איירי"משום שנתן לו בעה'
  .דאיירי

  
  ב"ט ע"דף פ

 ואף על גב דעלייהו ,מלח ודאי כענבים ודבר אחר דמיה מלח "י ד"רש
 מכל מקום דבר ,ספת הוא ולאו מילתא באפיה נפשיה, דענבים קא מבדר ליה

ה "וכ, פתכולאו מילתא באפיה נפשיה הוא ל "צי ו"ס ברש"ט ,אחר הוא
  .דפוס שונצינובי ו"הכתחלק מב
  

 משמע שספיתא לכאורה ,מי איכא מידי דבארץ קבעה ספיתא מדאוריתא
ויש . א"מ בחידושים המיוחסים לריטב"א כאן וכ" וכן מסיק הרשב,'קובעת מדאו

. כ יקשה עליו מכאן"ם שמלח אינו קובע אלא מדרבנן א"להבין לדעת הרמב
ל "ה דגזור בחו" דקבעא ספיתא בארץ הדאמור רבנןוכיון 'א כתב "אמנם הריטב

 ואולי היתה לו גירסא , משמע שאינה קובעת אלא מדרבנן',דכולה חדא גזרה היא
 גירסא שלפנינוגם את השמבאר ] ג"כ' מעשרות ד[א "אמנם עיין חזו. 'אחרת בגמ

  .ם"י שיטת הרמב"עפ
 שהרי על הסיפא שאוכל ,אחדפרי והנה לדעת אביי משמע שספיתא קובעת גם ב
 במלח ד משמע שבארץ גם אח,ל"אחד אחד וסופת במלח אמר שמיירי דוקא בחו

 שתיםה "י ד" וברש, אבל רבא סובר שספיתא אינה קובעת אלא בשנים,אסור
',  שמה שנקבע מדאולכאורהשמע  מ', לאחתשתיםאין חילוק בין ' דאי מדאו'כתב 

 , אינם קובעים במקחשניםכ כונתו שאין חילוק כיון שגם "אא [,נקבע גם באחד
כ למה " אמנם א,שניםאבל לעולם מה שנקבע מהתורה אינו נקבע בפחות מ

  ]. לומר שזה אסמכתא' י ותוס"הוצרכו רש
מהניא גם אביי שסובר שספיתא , כ אפשר לומר שבזה גופא נחלקו אביי ורבא"וא

כ אינה מועילה " עשתיםולרבא שנקבע למעשר רק ב', באחת סובר שמהני מדאו
 לשיטתו דאביי ,קבעה ספיתא' ש רבא מי איכא מידי דמדאו" ומ,אלא מדרבנן

 וכן , אבל לדברי רבא אינה אלא מדרבנן,'פריך שמוכח ממנו שסובר שקובע מדאו
  . ם"פסק הרמב
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 לא שתים שתים ,אחת אחת אוכל, ספת, שתיםלא קצץ ולא ספת אוכל שתים 

 יש ,דאטביל להו למעשר וקבעא ספיתא, ב"ג דנטל רשות מבעה"יאכל ואע
 אינם גמר שניםו, ב"לא קצץ אין דינו כלוקח אלא כבעההפועל להבין הרי כיון ש
ובלא גמר מלאכה הרי , לעיל' ש תוס"ב שעיניו בתאנתו וכמ"מלאכה לבעה
לעיל משמע שאין '  וגם מתוס,האלו קובעיםם שאין כל הדברים "מבואר ברמב

  .מקח חצר ושבת קובעים בלא גמר מלאכה
, ב" שכיון שמהתורה אין לו רשות לספות במלח אלא אם הרשהו הבעהויש לבאר

י שיכול " אבל זה ניחא רק לרש, כיון שעיניו במקחושניםשוב הוי כמקח ונקבע ב
 בענבים הראויים לאכילה ת הרי מיירי" אבל לר,ב"בעהשל לספות רק עם רשות 

ואולי יסברו שספיתה שאני שבה עצמה , שאינו צריך כלל רשות לסופתם במלח
ב עצמו שעיניו " ולכן גם אם הבעה,יש משום גמר מלאכה וגם קביעות למעשר

  .  ויאכלם יתחייב במעשרשניםבתאנתו יספות 
 ,לכיון שספת והוקבע למעשר שוב אין לו רשות כלל לאכו, א הקשה"והרשב

 אם נאמר שמלח אפילו [,שהרי אין פועל אוכל מדבר שנגמרה מלאכתו למעשר
ניחא ,  ותירץ שאם ספיתא קובעת רק מדרבנן,]לא נחשב כענבים ודבר אחר

כ גמר " אעפ,]וכך נראה לו יותר['  אם קובעת מדאואפילוו] ויעשר ויאכל[
ר קודם ב למעש"מלאכה שמפקיע זכות פועל תלוי במה שנגמר מלאכתו של בעה

  .אכילת פועל

] ה תבואת"ד[' תוסן ועל "הרמבא לשיטתו לעיל שחולק על " הרשבלכאורהו
אז עדיין לא נגמרה ניחא שו, וסובר שהפועל זוכה מיד בלקיטה ולא רק באכילה

אבל , ומה שנגמרה המלאכה בידו אינו מפקיע את זכותוב למעשר "מלאכת בעה
ב ונגמר "יתה עדיין היה של בעהכ בשעת הספ"א, שם שזוכה רק באכילה' לתוס

 ואם משום שנטל ,מלאכתו למעשר ואיך יאכל אחר שנגמרה מלאכתו למעשר
. ת מיירי בראויים לאכילה שאינו צריך ליטול רשות"הרי לר, ב"רשות מבעה

 ' לא יאכל דאיטביל להו למעשר וקבעא ספיתאשתים שתים'ש "נ ומ"ל שאה"וא
  . ואין לו גם רשות לאכול,עשרהוא סיבה שלכן הוי נגמרה מלאכתו למ

  
ל דאי לאו דאשמועינן בשום מקום דספיתא קבעא לא "וי בארץ ה" ד'תוס

ותימה הלא 'ש "כתב רש, הוי אשמעינן שום חידוש ההיא ברייתא דסופת
חדא קבעה '  ועוד קשה דלאביי משמע דאפי,ד דמעשרות דמלח קובע"שנינו ברפ
  .א"חזו'  ועי',ג איתא דאחד אינו קובע" ושם במ,ספיתא

  
ל דאי לאו דאשמועינן בשום מקום דספיתא קבעא לא "וי בארץ ה" ד'תוס

יש להבין כיון שמסברא לא , הוי אשמעינן שום חידוש ההיא ברייתא דסופת
 ,' מאי דוחקיה דאביי לומר שקובעת מדאו,היינו אומרים כלל שספיתה קובעת

ולמה לא יאמר שגם  ,אפילו מדרבנןל שרי "קשה עליו איך יתכן שבחולכן ש
  . כללל לא גזרו" וממילא ניחא שבחו,בארץ אינה אלא מדרבנן
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י שדשות בשעורין שכבר נגמרה "פרש, תנו רבנן פרות המרכסות בתבואה

פרה של ישראל שהיה כהן דש בה בתרומה ובתרומת ' כתבם "והרמב, מלאכתן
בואה לפי ופרות המהלכות על הת ,וכן פרות הדשות במעשר שני, מעשר של ודאי
אם אבל מפני מראית העין , אינו עובר עליהן משום בל תחסום שירט להן הדרך

 מביא מעט מאותו המין ותולה להן בקרסטלין היו דשות בתרומה ומעשר שני
שהרי כולם רואים שאינן  [משמע שבמרכסות אינו צריך לתלות בצוארן, 'שבפיהן

  ].דרך הלוכןמהלכות על התבואה דשות אלא 
 שהן רכלומ, דמרכסות הוא מלשון ארכס'ז פירש "ס הראיות לריאובקונטר

כדרך שהבהמות , משליכות התבואה ומפזרת אותה בפיהן ומאבדות אותה בפיהן
 עובר משום בל תחסום נוובזה ודאי אי,  כשהן שבעותםעושות הרבה פעמי

שובעך ולא , גבי פועל ואכלת ולא מוצץ' וכבר אמרי, דאיתקש נחסם לחוסם
  .בצוארןטרסקל  לפירוש זה אינו צריך לתלות םגמסתבר שו, 'גסהאכילה 

  
  א" ע'דף צ

י משום דסתם דייש " ופירש,מ אינו עובר משום בל תחסום"והדשות בתרו
דמיירי גם [ד "מ בשם שיטה שזה רק למאי דס"שיט'  ועי,מ מיירי"לאו בתרו

ום  טעמא מש,ש" אבל למסקנא שמחלק בין מעשר ראשון למע,]במעשר ראשון
 ,ש ממון גבוה ותרומה אסור להאכיל לבהמה" כיון שמע,לא קרינן ביה דישוד

  .א"ז כתב מהרש"וכעי.  לקמןי"ש רש"וכמ
  
 שאין ,בקונטרס דסתם דייש לא הוי תרומה ומעשר' פי,  והדשותה" ד'תוס

כ אפילו הן חולין " תימה דא,רגילות להיות תרומה ומעשר אלא אחר מירוח
יתכן לבאר , ן רגילות להיות מתוקנים קודם מירוחמתוקנים לא יעבור דאי

 ויתרה מזה ,מ"ל שאין חיוב תרו"י שיש חולין גם לפני מירוח כגון בחו"בדעת רש
אין יתכן ש ואמנם אינן מתוקנין אבל ,לפני מירוח הכל אינו חייב עדיין במעשר

 ומה לי משום שאינם חייבים או ,חלות שם של חולין מתוקנים אלא שאינן טבל
אמנם אינו דומה לגמרי שהרי מירוח מחייב את אלו שלא ניתקנו ואינו [, שנתקנו

  ]. מחייב את אותם שניתקנו
  

, אבל מפני מראית העין מביא בול מאותו המין ותולה לה בטרסקלין שבפיה
ויש להבין וכשתגמור את אותו הבול מה יאמרו , י שבול הוא מלא אגרוף"ופרש
א שכתב "ריטב' ועי, ז די לשיעור אכילתה"י שהרי סתמא דמילתא א,הבריות

קבין ' ושמעינן מהכא שכל שתלה לבהמה שיעור אכילתה בטרסקלין דהיינו ד'
ה סגי ליה באגרוף "ומשו, קבין לחמור ליכא משום בל תחסום' לפרה וג

והיינו שיחשבו שתלה לה כל שיעור אכילתה ', בטרסקלין דליכא תו מראית העין
  .אלא שגמרה מהר לאוכלו

כ נותן מן "דהרואה תחילת החסימה יראה שג'ח "של' סיבע "סמכתב הז "כעיו
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כ יאמר בלבו כבר אכלה מהשק כל שבעה "ומי שיבוא אח, התבואה לאכול
  .'ושאחר שעה יחזור וימלאנו מאותו המין שתאכל ממנו

  
 עובר כיון שהוא שר ראשוןבמע' לתוס ,שר שניכאן במעשר ראשון כאן במע

א " והריטב,]מת מעשר וכבר הפריש ממנו תרושהוא ביד הלוי כומיירי [,שלו
 ,מת מעשר אינו עובר כיון שמיירי בטבול לתרושר ראשוןמעבפירש איפכא ש

  .י"ש עובר כיון שמיירי לפנים מן החומה לר"ומע
  
והיכי אתי לאו דלא תחסום ודחי לאו דלא תוכל ה והא בעי חומה "י ד"רש

 ,ש"הזה אין איסור להאכיל לבהמתו מע משמע שחוץ מהלאו ,לאכול בשעריך
ה "ד[' וסג שכתבו ת"עדף ביבמות ' ועי. ולכן מותר להאכילה לפנים מן החומה

 אבל ,בשעת דישה ש ממון הדיוט מותר להאכילו לבהמתו"ד מע" שלמ]נכסי
אבל חוץ לחומה כשם . א כאן"כ הריטב" וכ,שלא בשעת דישה אסור מדרבנן

 לאכול בשעריך כך אסור בשאר כל שאסור לו לאכלו מדין לא תוכל
 , ואין האיסור הזה נדחה מפני לא תחסום,ההשתמשויות כגון להאכילו לבהמתו

  .ש ודרכי דוד"רש' ועי
  
 כאן הקשו שהרי מוכח שלולא המיעוט של רעך היה פועל אוכל משל ה"ד' תוס

 ואמאי , כמו שבשל רעהו הותר לו איסור גזל,הקדש והיה מותר לו איסור מעילה

ואין לומר שחוץ לחומה ממון , ש חוץ לחומה"לא נימא שיהיה מותר גם איסור מע
שהרי ממה שיכול לקדש בו את האשה מוכח שגם חוץ , י"גבוה הוא גם לר

וממילא נאמר שידחה האיסור הזה , לחומה ממונו הוא אלא שיש איסור אכילה
  .כמו שנדחה גזל והיה נדחה מעילה

ל שכיון "ש ממון גבוה ניח"מ שמע" אבל לר,הבי יהודומבואר שהקשו רק על ר
י שממון הדיוט " ורק לר,שהוא ממון גבוה שוב ממועט מרעך כמו שהקדש ממועט

 ותירצו , חוץ לחומה ואין מיעוט של רעך הקשו שיוכל לתת לה לאכולאפילוהוא 
 שור  וממועט,מ אינו שלו לגמרי"פ שיכול לקדש בו אשה חוץ לחומה מ"שאע

 ' סימנחת ברוך'  עי,ומה שיכול למוכרן ולקדש את האשה [,רעךמדישו ופועל מ
  ]ד שמוכר את הזכות שיש לו בהן לאוכלן בירושלים"ל

 והרי מסתבר ,וכי הותרו כל איסורי אכילה לפועל, מאי קשיא להו, ויש להבין
ש "מעילה שגם הוא גדר של גזל וכמ וכן איסור ,הותר לושרק איסור גזל 

 אכילה חוץ לחומה הוא משום שנחשב ממון גבוה הרי כ אם איסור" וא,ח"הגר
 ,ואם זה גדר של איסור הרי איסורים לא מצינו שהותרו, מ"ממועט מרעך כמו לר

  .ב גבי נזיר"וכמבואר לקמן צ
 אבל בבהמה אם אמרה התורה , יש לחלק שדוקא לפועל לא הותרו איסוריןאמנם

כו שהרי אינו עושה ש לצור"יחשב שמשתמש במעילא יחסום ולא , לא תחסום
כ לא הוצרכו להוכיח מהא דלולא "אאבל . בשבילו אלא מחמת ציווי התורה

  .המיעוט של רעך היה אוכל משל הקדש
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משום לא מבואר שסוברים ש' ח שכתב שמקושית התוס"ועיין בשיעורי הגר
 מוכח מדבריהם וכן ,היה מקום להתיר גם איסורים ולא רק ממונותתחסום 

 ולכן ,כ היה מותר לולי המיעוט" ואעפלה גם גדר של איסורבפסחים שיש במעי
. ש חוץ לחומה"שפיר הקשו שכמו שהותר איסור הקדש יותר איסור אכילת מע

. ש" עי,שאין נזיר אוכל בענבים' כ יקשה עליהם מהא דפשיטא לגמ"אמנם א
  ].ח שגם נזיר ממועט מדישו"וכמדומה מכתבי הגר[

 ודעת ,ו בתורה איסורי גברא ואיסורי חפצאויתכן לומר בביאור הענין שמצינ
 ,א שכל איסורי תורה הם איסורי חפצא חוץ מהקדש ונדר וכדומה"הריטב

לה ושאר מאכלות ישנב' א' ש נדרים סי"והחילוק ביניהם ביאר בחדושי הגרש
אסורים וכדומה הם איסור גברא כיון שרצון התורה שהאדם לא יאכל את הדבר 

גזל והקדש וכדומה שרצון התורה שהדבר לא יאכל ולא  ואיסור חפצא הוא ב,הזה
לתועלת חברו וכביכול לתועלת  [,ילקח וישאר של ההקדש או של חברו

פ שהקפידה " שכמו שמצינו שאע,הוא רק על החלק הזה'  ונידון התוס,]ההקדש
וממילא אין איסור גזל [ז כאן התירה את זה "התורה שלא יקח את ממון חברו בכ

, דש לולי מיעוט של רעך שנאמר בו שאין בשל הקדש זכות אכילה וכך הק,]כלל
, פ שהקפידה התורה שלא ילקח ממון ההקדש כאן התירתו"היינו אומרים שאע

 אמנם ,ולכאורה אם דין אכילה הוא מצוה על הבעלים למה הוצרכנו למיעוט[
  .]יתכן שזה גופא נאמר במיעוט

עלת האדם שלא יאכל חפצא ש איסור אכילתו חוץ לחומה אינו לתו"ה מע"וה

 ואיסורים כאלה הרי ,יאכל חוץ לחומהיש שלא " אלא לתועלת המע,דאיסורא
ג לא נאמר " וממילא נאמר שכה,] לפועלשהרי הותר אסור גזל [,מצינו שהותרו

 ואמנם עיין ,י"ס זה שלו לר" ומיעוט של רעך אין כאן שהרי סו,כלל האיסור הזה
 ] רעךה" ד'תוסה שם "ב ד"ז ע"קט לעיל פבמלוה ו"ח סק"מעילה ל[א "בחזו

 , שהרי מוכח מנזיר שלא הותרו איסורים,ש"ממע' שגם הוא עמד על קושית תוס
  . גבראוכתב בתוך דבריו שמנזיר אין ראיה כיון שהוא איסור 

 ולא הקדימו להקשות ,ש חוץ לחומה"רק על מע' אמנם יש להבין למה הקשו תוס
 ,מיעוט של רעך אמאי אסורה לבהמהבה ם ואין על תרומה שהיא ודאי ממון בעלי

בעינן דישו הראוי לו ותרומה אינה ראויה לבהמה כיון שאסור דואם משום 
ש חוץ לחומה שהרי גם אותו אסור להאכיל "כ יתרצו כך גם על מע"א, להאכילה

 ולא יצטרכו לחדש שחסר לו בבעלות ואינו ,לבהמה חוץ לחומה ואינו ראוי לה
  . דישו שלושל רעך או אינו

שהמיעוט  משמע ,שהמיעוט הוא דישו הראוי לו' ובאמת גבי תרומה משמע מתוס
ש חוץ לחומה משמע "וגבי מע, שאינו ראוי לודבר מה שאסור להאכילו הוא ב

ויש להבין למה ,  משמע שזה שני מיעוטים,שהמיעוט הוא משום שאינו דישו שלו
וי לו שאמרו גבי תרומה גם לא יועיל המיעוט של ראוהוצרכנו לשני מיעוטים 

  . ש חוץ לחומה"למע
 שיש הגבלות באכילתה , שאיסור אכילת תרומה מניעתו מצד התרומהיש לבארו

ז " ואי,מצד קדושתה ועומדת רק לאכילת כהנים ולכן נחשבת אינה ראויה לבהמה
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שהרי בירושלים מותר ש הרי ראוי גם לבהמה " אבל מע,דישו הראוי לו
איסור על הבעלים לאכלו חוץ לירושלים וגם לא ליהנות אלא שיש  ,להאכילה

וכיון שהאסור הוא מצד הבעלים בזה אמרינן  ,ובכלל זה ליתנו לבהמתושם ממנו 
כ אינה " וא,שנאמר בלא תחסום שאין הבעלים יכול לעכב על הבהמה מלאכול

  .אוכלת מחמתו ואינו עובר על איסור
ועל משל הקדש כי היכי דשרי משל והלא אי לאו רעך היה אוכל פ' ש תוס"וזה מ

 והיינו שהתורה הפקיעה את הבעלות שלו מהדבר ולכן אינו ,חברו ולא הוי גזל
 ולכן הקשו , ולולי המיעוט היתה נפקעת גם בעלות ההקדש והיה יוצא לחולין,גזל

 וממילא לא ,ש"שגם כאן נאמר כיון שממון הדיוט הוא תפקע בעלותו מהמע
 ולא יחשב שנהנה ,ש חוץ לחומה"המתו תאכל מהמעיעבור על איסור במה שב

ע על " ואין איסור מצ, הבעלות עליו ממנוהממעשרו חוץ לחומה כיון שנפקע
אכילת הבהמה אותו אלא זה דין על הבעלים שלא ליהנות ממנו חוץ לחומה והרי 

   ].וגם אינו נהנה שהרי היא אוכלת מדרחמנא [,אינו בעליםנחשב כמו ש
י "ל בתרומה שהאיסור על החפצא של התרומה שלא תאכל עש אב"וכל זה במע

ומסתבר שבאדם גם בלי מיעוט  [, זה ממעטינן מדישו הראוי לו,מי שאינו ראוי לה
א " אבל בהמה סד,רק זכות ממוניתבאכילתו  לפועל שהרי יש ,היה אסור לו
ש איסור אכילה וכל האיסור הוא על הבעלים שלא יהנה ממעשרו "שכיון שבה ל

  .] לירושלים וכיון שפקעה זכותו מהדבר שוב אין עליו איסורחוץ
  

 ל"וצ, ס"ט[,  תימה לרבי מאיר קפריךל"שאנץ כתב וז' מ בשם תוס"בשיט
משמע , הא לעיל נמי דרשינן רעך למעוטי הקדש] מאי קפריך, תימה לרבי

ל דממון הדיוט "וכאן הרי ס[דאי לאו רעך הוה אמינא דאכיל כמו של רעך 
ל למיסר משום גזל שרייה קרא הכי "ג דהו" ואע] ממועט מלרעךהוא ואינו
  .ל"מרבי ז, דמותר לאכול חוץ לחומהלן למימר ]  איתל"צ[נמי לית 

  
 השתא , כאן במעשר ודאי כאן במעשר דמאי,איבעית אימא לא קשיא

 כאן בתרומת ודאי כאן בתרומת ,דאתית להכי תרומה אתרומה נמי לא קשיא
 הרי דישה היא לפני ,דשות בתרומת מעשר של דמאייש להבין איך , דמאי

ה כבר " שהענאמרת "מהל ודאי טבל ד"הו ו,המירוח ועדיין לא התחייב במעשר
  .מ"הפריש תרו

דרוב עמי הארץ מעשרים הן לא שייך אלא אחר 'ב "בבכורות דך י' תוס' ועי
'  עי,הקשה עליהם מהגמרא כאן' ס ב"ב סו" ובספר המאיר לעולם ח,'מירוח

מיירי כגון ל ש"ח שצ"ב לעיל דף פ"נמוקי הגרי' ועי. ש בזה"שמר הלוי שם ממ
  ].הוי דמאי כיון שאינו נאמןמ "מו [,שעשרבפירוש ה אומר "העש

ם שהלוקח "ג הביא שאלה לדעת ריב"ד י"א תשובות חדשות יו"ת רע"ובשו
שהרי רק כעת [ה לפני מירוח "כ כאן שלקח מע" א,קודם מירוח פטור מהתורה

והרי  , ואיך נאמר שאינו עובר על לא תחסום,פטור ממעשר מהתורה]  דשהוא
  .ש ליישב בכמה דרכים"ש מ"עי, דישו ראוי לוהוי מהתורה 
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דישה שלי ודאי יש להסתפק אם    ,דישה שלך, חסום פרתי ודוש בהי "רש
ל " או כוונתו שמבע,ל אלא בדישה שלך שאין הישראל נהנה" ולא מבע,אסור

' ועי, נ גם דישה שלי בכלל האיבעיא" שיהיה אסור אבל אהלךאפילו דישה ש
 דדוקא בדוש בה דישה שלך קמבעיא ליה אבל בדישו י"משמע מרשא ש"מהרש

  .שלו לא קמבעיא ליה
שגם ק "דתניא במשהקשה למה לא פשטה הגמרא מהא י "נא הביא "המהרשו

בחולו ן פ שאי"מ אסור לומר לנכרי לעשות מלאכה האסורה על ישראל אע"בחוה
ב היה מחלק דהתם "והר' ,ה אמירה לנכרי שבות"של מועד איסור סקילה ואפ

איירי לעשות מלאכתו של ישראל וההנאה של ישראל היא אבל הכא קמבעיא 
 אבל תימה מאי מייתי מהלין תורין דגנבין ,'ליה בדוש בה דישה שלך לצורכה כו

דגזירה יום '  כוירב לכך נראה ל,ארמאי נימא שאני התם דההנאה לישראל היא
ל ובפרק תולין כתב עוד בזה חסום פרתי "ט הוא עכ"מ מעין י"טוב אטו שבת וחה

ה "מ הרי מרבה לו הבע"אינה שלו מ' ודוש בה פירוש שנהנה בחסימתה שאפי
ב מובא "ובמהדו. י"לא מצאתיו בנמו [.ק"ל ודו"עכ' שכר במה שהיא נחסמת כו

בהגהות מרדכי פרק במה טומנין אבל ואמנם הקטע האחרון נמצא בשם המרדכי 
  ].י הזה"יד דוד שגם הוא לא ידע מי הוא הנ'  ועי,ד לא מצאתיו"ש בתח"מ
 פשיטא  הגויל לדוש את תבואת"ד שבמקום שא" חסום כתבו בתחה" ד'תוסו

ויש להבין אם ,  כיון שאינו מרויח בחסימה אלא אדרבא מפסיד,שאינו עובר

פ שאין "רבנן אסרו מה שעושה בשליחותו אעאיסור אמירה לגוי הוא משום שמד
והרי , ס עשה בשליחותו"כ מה לי אם לא מרויח בשליחות זו סו" א,שליחות לגוי

ויתכן , ע"השולח את הבעירה ביד אחר היה מתחייב לולי שאין שליח לד
עוד יתכן שכיון שמעיקר הדין אין , שכוונתם שלכן הגוי עושה אדעתא דנפשיה

לא גזרו אלא במקום שמרויח ממה שמצוה , בנן גזרו בזהשליחות לנכרי אלא ר
  .לנכרי

ל גם באומר לו דוש תבואה שלך שייאסר כיון "מבעיתכן שש' אמנם מסקנת תוס
 ומשמע שגם אם יאמר לו דוש תבואה שלך בפרה ,שלישראל אסור לעשות זאת

  .שלך ייאסר
חסום '  כוכבימינה לענין סוגיא דישראל דאומר לעובד' ושמעי'י כתב "נמואמנם 

פי פרתי ודוש בה דישה שלך או חסום פרתך ודוש בה דישה שלי אסור משום 
 ולא דמי ,שהרי עושה מלאכת איסור בדבר של ישראלם אמירה לעובד כוכבי

דבמלאכת העובד כוכבים ליכא משום ] 'ט' סדר בא פר[להא דתניא במכילתא 
משמע שאם ',  כלוםאמירה לעובד כוכבים דשאני התם שאינו עושה בשל ישראל

  .אומר לו חסום פרתך ודוש בה את שלך שרי
י כתב שני צדדים או שהפרה שלו או שהתבואה שלו ולכאורה "והנה הנמו

י לא כתב את ספק "שהרי הנמו, אין לדייק כן אמנם ,כששניהם שלו פשיטא דשרי
 וכתב שבין בפרה שלו בין ,הגמרא אלא את מסקנת הסוגיא שהיא לאיסורא

  . אבל כששניהם של הגוי משמע ששרי,ש כששניהם שלו"שלו אסור וכבתבואה 
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 בחול שיעשה מלאכה גוילומר ל' דאפיא הוכיח מכאן "י שהרשב"עוד כתב הנמו
ן כתב "והר, בשבת אסור דומיא דחסום פרתי ודוש בה שאומר לו כן קודם דישה

ר כ כשאומ" משא,שיש לדחות שכאן הוא אומר בזמן שיש איסור לדוש בחסימה
  .א שאמנם אסור לומר לו גם בחול"מ הוכיח ממק"לו בחול ומ

והוא , האחד ששייך בכל התורה, שיש שני דיני אמירה לנכרי' ז ח"י ע"קה' עיו
 ואפילו יאמר לו לפני שבת שיעשנו ,שאומר לו לעשות דבר שאסור לישראל

 והשני שאסור בשבת , ושורש האסור הוא משום שנחשב מדרבנן כשלוחו,בשבת
 ואיסור זה , אחרי שבתלו לעשותמה לומר לו שיעשה מלאכה אפילו יאמר עצ

  .שבתאיסורי  ושייך רק ב,ש ממצוא חפצך ודבר דבר"הוא ממ
  
, ורבנן לא פליגי עליה במאי דמפרש טעמא משום דמעלי לה אמר ה" ד'תוס

פסקי ' ועי, יש להבין אם לא פליגי עליה למה אמרו שמביא מאותו המין דוקא
 ,ורבנן לא פליגי עליה אלא משום דחיישינן למראית העין'שכתב ' ו' ש סי"הרא

  .'ש לא אשכחן דפליגי"אבל טעמא משום דמעלי לה דקאמר ר
  

  ב"ע' דף צ
מ היו מחליפין שמא לא '' ומ,שלא מדעתן היו מסרסין אותן מחלפי ה" ד'תוס

 או משום שלא יאמרו אחרים לנכרי ,יאמינו העולם שהיה שלא מדעתם
 בתורימבואר ששאלת בני מערבא , כן ויאמרו שלא מדעתנו עשולעשות 

 אלא שהיו מערימים כמו שלא היה ,דגנבי ארמאי היתה באופן שהיה זה מדעתם
  .מדעתם ולכן קנסום

כלומר בעליהם אמרו לגוים הסירוס אסור עלינו 'ח "ו בשם ר"רפ' ז בסי"כ או"וכ
 אותם ואחר כך נבוא אנו הראו עצמיכם כאילו אתם גונבים שוורים שלנו וסרסו

  .'ונכירם אצלכם ונקחם וישארו סריסים אצלינו
 יתכן שכיון שהם באים ואומרים, 'קנסינן להו' ולא 'אערימו עלייהו'ש "ומ[

כ " א,ואין להם שום ענין בזהשיעשו כן שכלל לא היה על דעתם בתמימות 
 ,וח בזהשימכרום שהרי לדבריהם אין להם רוגם אנחנו בתמימות  מרינן להוא

  .]נמצא נלכדו בערמתם
כ "שהיו הגוים גונבין אותם ומסרסין אותם ואח'י "א כתב בשם רש"אמנם הריטב

 והבעלים היו מעלימין עיניהם משום דהוה ניחא להו ,מחזירים אותם מסורסין
מ גלו " וממשמע שלא אמרו להם כך בפירוש', במאי דעבדי והיינו הערמה דידהו

  .ו עיניהםל במה שהעלימ"דעתם דניח
  

 שור בדישו אמר ,בעא מיניה רבי יונתן מרבי סימאי חסמה מבחוץ מהו
 אמר , או דלמא לא תדוש בחסימה אמר רחמנא,רחמנא והא לאו בדישו הוא
 ,אכםו יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בב,לו מבית אביך אתה למד

ל ו ולהבדיל בין הקדש ובין הח,בבואכם הוא דאסור הא מישתא ומיעל שרי
 אלא מה התם בשעת ביאה לא תהא שכרות הכא נמי בשעת ,אמר רחמנא
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והנה גבי עבודה לכאורה פשוט שהאיסור הוא העבודה , דישה לא תהא חסימה
ולכאורה , כ חייב מלקות"אם שתה באונס ועבד אחגם  ו,ולא השתיהבשכרות 

, היא האסורה אלא הדישה בבהמה חסומה ,ה גבי חסימה אין האיסור בחסימה"ה
 ואינו לוקה אלא דש ,החוסם את הפרה והמזווג בכלאים פטור'וכן משמע לקמן 

וחבירו דש , החוסם את הפרה ולא העבירה על הדישה'י "ופירש', ומנהיג בלבד
 פטור הראשון ואינו חייב ,וכן המזווג שור וחמור לקרון ובא חבירו והנהיג ,בה

ם נמי לא תחרוש כתיב וגבי כלאי, דלא תדוש בחסימה קאמר רחמנא, אלא הדש
משמע שבין בכלאים בין בדישה החיוב הוא על ', ואינו לוקה אלא זה המנהיגו

  .המנהיג כלאים ועל הדש בחסימה
כיון שקוץ , ל לעיל בישב לה קוץ או רבץ לה ארי"ז אינו מובן מאי מיבע"ולפי

 והרי אין האיסור על החסימה ,וארי הוו חסימה מעלייתא מה לי ישב או הושיב
  . והרי דש בבהמה חסומה,אלא על הדישה בבהמה חסומה

 אלא ,כ דש בה"והיה אפשר לבאר שלא מדובר שישב הקוץ ורבץ הארי ואח
ישב בה  ובאמצע הדישה בא ארי ורבץ או ,שהכניסה שתדוש ובזה גמר מעשהו

 והשאלה האם יש מצוה ,קוץ שכעת אינו חוסם ואינו דש אלא היא דשה מעצמה
  . ולהבריח את האריץלסלק ממנה את הקו

 לא תדוש ןאמרינאיך יהיה מותר בישב לה קוץ והרי , ה ישב הקשו"ד' אמנם תוס
 אבל הכא שישב לה ,מ כשחסמה בחוץ כדי שלא תאכל"דה'ותירצו , בחסימה

ז "מבואר שמתחיל לדוש אחר שישב לה הקוץ ובכ', מאליו בעי דלמא הוי כחלתה

ל הדישה בחסימה ואפילו אם חבירו ויש להבין כיון שהאיסור ע, מותריתכן ש
כ " ואם משום שקוץ נחשב כחולי א,חסמה חייב למה לא יתחייב כשישב מאליו

 כמו אם היה עושה אותה חולה שמסתבר שלא היה ,גם בהושיב לה קוץ יפטר
 וכמו שאינו מתחייב אם דש בבהמה שבעה שלכן ,חייב על הדישה בבהמה חולה

גם עיקר הדמיון , ]יש לחלקאולי אמנם  [,מותר להאכילה עמיר לפני שתדוש
כ זו שרוצה אבל אינה "הרי בהמה חולה אינה רוצה לאכול משא, לחולי יש להבין

  .יכולה
ע אם חבירו חסם את פרתו והוא רוצה לדוש אבל אינו יכול לפתוח את "עוד יל
 האם אסור לו לדוש או רק כשיכול לפתוח ואינו פותח נחשב כמו שהוא ,החסימה
 וכן גבי כלאים גם ,ולכאורה גבי שתוי יין שעבד חייב גם אם שתה באונס, חסם

  .אם אינו יכול להפריד ביניהם ודאי שאסור לו להנהיג אותם
 , האם האיסור בחסימה או בדישה,ח"ל שזה גופא ספק רמי ב"ולכאורה היה א

י בתחילה כתב "אמנם רש, ולמסקנא שהאיסור בדישה נפשטו כל הספיקות האלו
משמע שלא ', או אין מצוה ליטלה, מצוה ליטלה'עיא דישב לה קוץ מהו גבי ב
ג שישב אחר שהתחילה "אולי בכה [ל אם מותר לדוש שזה ודאי מותר"מיבע
ע כיון שאין איסור "ויל,  והשאלה אם יש מצוה להוציא ממנה את הקוץ,]לדוש

  .ח"ואולי מדין צעב, בדישה מהיכן תהיה מצוה להוציא ממנה את הקוץ
כשהיתה שוחה לאכול היה 'י "ל גבי חסמה בקול פירש"ו ור"קמן בפלגתא דריול

ויש להבין כיון שהאיסור בדישה ולא בחסימה למה יתחייב על מה ', גוער בה
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ויתכן , ה היתה דשה והוא רק מנע ממנה מלאכול"שגער בה מלאכול והרי בלא
תב שחסמה מ בשם רבינו יהונתן כ"אמנם שיט, שהדישה בחסימה מתייחסת אליו

שאנץ שם כתב ' וכן בתוס, בקול הכוונה שאחר שחסמה צעק עליה שתכנס לדוש
 אלא שם המצוה , הוה ליה למנקט דש בשעת חסימה בקול,איתמר חסמה בקול'

  .'נקט דהיינו שם המצוה דכתיב לא תחסום
ישב , ם חסום פרתי ודוש בה" אמר לעכוג כתב"ג משכירות ה"ם בפי"הרמב

הרביץ לה ארי מבחוץ או , בה והרי אינה אוכלתלה קוץ בפיה ודש 
ג "פרס עור ע, הרי שצמאה ואינו משקה אותה, שהרביץ בנה מבחוץ

היה הדבר , כל זה וכיוצא בו אסור ואינו לוקה, הדייש כדי שלא תאכל
או שהיתה חולה ואם תאכל מזה , שהיא עושה בו רע לבני מעיה ומזיקה

  .אלא על הנאתה והרי אינה נהניתשלא הקפידה תורה , מתרזת מותר למנעה
ס "וכתב שט, מ שהרי בגמרא מבואר שהרביץ הוי חסימה מעלייתא"והקשה הכס

כ המאירי "י וכ"ה בכל כתה" אמנם כנראה שכ,ע"כ בשו"ל רבץ וכ"ם וצ"ברמב
  .בשמו

ז ספק "ל הר"מספק הולאסור  ואם ,גם יש להבין כיון שאינו לוקה למה אסור
,  ויש להבין מהיכן האיסור,ר אלא שאינו לוקה ומשמע שודאי אסו,איסור

  ].כמדומה מבארים שנחשב כגורם ודינו ככל גרמא שאסור אבל פטור[
כל המונע הבהמה מלאכול בשעת ב "ג משכירות ה"ם בפי"והנה לשון הרמב

אחד החוסם אותה ' וכו, מלאכתה לוקה שנאמר לא תחסום שור בדישו

שה בה מלאכה והיא חסומה בשעת מלאכה ואחד החוסם אותה מקודם וע
משמע שהאיסור הוא על מה שחסם ולא על מה שדש  ,אפילו חסמה בקול לוקה

ש משתוי יין "ויש להבין מ] ז בדעתו"ש האבהא"וזה כמ[, בבהמה חסומה
  .שהאיסור בעבודה

  
 משמע שחיובו על ,י פירש שגער בה כשהיתה רוצה לאכול" רש,חסמה בקול

פ שמבואר שחיובו על דישה כשהיא "ואע , אם אחר דש בהאפילוהחסימה 
ג דכי היכי "קובץ שמועות ל'  ועי,ה חייב על חסימתה כשהיא דשה" ה,חסומה

משמע '  אמנם מתוס,נ אמרינן לא תחסום בדישה"דאמרינן לא תדוש בחסימה ה
'  ותוס, ולכן נחשב שבדיבורו נעשה מעשה,י דיבורו"שעצם הדישה נעשית ע

 וכתבו שבדיבורו נעשה מעשה שהבהמה זוקפת י"ה פירשו כרש"בסנהדרין ס
ב בדעת "ג ה"ז שכירות י"אבהא' ועי, א"הערות לגרשי' ועי. ראשה מהדישה

ם שמספק אינו חייב הדש כשחבירו חסמה כמו שאין חייב הדש בה "הרמב
  .כשישב לה קוץ

  
' עקימת שפתיו' 'גירסת תוס, רבי יוחנן אמר חייב עקימת פיו הויא מעשה 
ה "ן בסנהדרין דף ס"בחדושי הר' ועי,  גבי קרבןרין ובכריתותה בסנהד"וכ

יש  לבין עקימת פיו ש,פ" עקימת שפתיו שהיא דוקא באותיות בומןשמחלק בי
  .'אות הכגון  ויש שאין בהם גם עקימת פיו ,בשאר אותיות
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 ,ל דלא קאמר רבי יוחנן דעקימת פיו הוי מעשה אלא הכא''וירבי  ה" ד'תוס

יש להבין אם ,  קעביד מעשה שהולכת ודשה בלא אכילהמשום דבדיבוריה
  .נחשב מעשה בגלל שבדיבורו נעשה מעשה למה הוצרכנו לעקימת פיו

י "ויש לבאר שכדי שיהיה לאו שיש בו מעשה צריך שהפעולה של האדם תהיה ע
 ולכן צריך שהאמירה תחשב , וגם שהתוצאה של פעולה זו תהיה מעשה,מעשה

  . מעשהמעשה וגם שנפעל על ידה
אם נאמר שתמורה אפשר לעשות [מה דינו של עושה תמורה בלב ז "ע לפי"ויל

שאמנם איתעביד מעשה על ידו אבל עקימת  ,]גם בלב כמו שאפשר להקדיש בלב
בהמה מ למקדיש בלבו "וכן נפ [,האם יהיה זה לאו שיש בו מעשהשפתיו אין כאן 

  .]מ למזבח"בע
ח שהביא "ד כ"ת באר יצחק יו"שו'  עי,ובעיקר הנידון אם מהני תמורה בלב

ש שהוכיח "עי,  איסור'דתמורה אינה בלב משום דהוי] ח"י' סי[מספר ושב הכהן 
ו שהביא דברי ושב הכהן "ז כ"ת אחיעזר אהע"שו' ועי, שגם תמורה הויא בלב

  .והוכיח מכמה מקומות כמוהו
ל דלא קאמר רבי יוחנן דעקימת פיו הוי מעשה אלא הכא משום ''וי

 כדאמרינן בריש ,בוריה קעביד מעשה שהולכת ודשה בלא אכילהדבדי
 אמר ליה רבי יוחנן לתנא ,תמורה אההיא דחוץ מנשבע ומימר ומקלל חבירו

ע מהו המעשה דאיתעביד "יל ,לא תיתני מימר דבדבוריה קעביד מעשה

, פ שאינו ניכר בגופה" האם מה שחלה קדושה על הבהמה אע,בדיבוריה במימר
מ למזבח "ז מקדיש בע"ולפי [ג המזבח" של דבר עתידה להקרב עאו מה שבסופו

שעושה י שם כתב שהמעשה הוא "ורש, ]לא הוי מעשה שהרי אין סופה ליקרב
  .משמע כצד הראשון, מחולין קדשים

י לריש לקיש ממימר דחשיב מעשה משום דבדבוריה ''ולהכי פריך הכא ר
מוקי לה התם  אבל נשבע לא עביד בדיבוריה מעשה כד,קעביד מעשה

 אבל שבועה שלעתיד כגון שלא אוכל ואכל הרי עשה ,באכלתי ולא אכלתי
  .מעשה

יוחנן דעקימת שפתיו דמגדף לא הוי ' מיתות קאמר ר' ת דבסוף פרק ד''וא
, עיקר חיוב הבא עליו תלוי בלב'י פירש "רש ,מעשה משום דישנו בלב

בלבו כלפי מעלה שאפילו מברך את השם כל היום ואין , שמתכוין לברך השם
', אלא שהעלה את השם לדבר אחר ומכנהו בשם המיוחד ומקללו אינו מתחייב

ולפיכך הקצת שפתים אינה חשובה מעשה שהרי יתכן לגדף בלבו 'ף פירש "והרי
, ' ולפיכך הקצת שפתיו ומחשבות לבו שאין בה הקצה אחד הן,בלא הקצת שפתים

  . ]פתיו לא תחשב מעשה גם עקימת ש,ז גבי תמורה אם מהני בלב"ולפי[
שאין ] שאין מביאין חטאת על שגגתן כיון[ופריך והתניא יצאו עדים זוממים 

שאני  ומשני אלא ,]ואיכא עקימת שפתים' ואמאי הא ליתנהו בלב' [בהן מעשה
י "י גירסת רש"ולפנינו שם עפ' ה גירסת תוס"כ[ , הואיל וישנו בקולמגדף
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עיקר חיובן בשמיעת 'י "ופרש', שנו בקולאמר רבא שאני עדים זוממין הואיל וי'
  .'וקול לית ביה ממש הלכך הוי כמגדף דתלוי בלב, קולם לפני בית דין הוא בא

 , והא חסמה בקול לרבי יוחנן חייב,יוחנן לאו מעשה הוא' ופריך וקול לר
עיקר עדותן בראיית י פירש ש"רש ,ומשני שאני עדים זוממים דישנן בראייה

דותן עוהקשו הראשונים והרי , ראו הילכך לא חשיב מעשההעין שמעידין מה ש
כגון ' באיהדישנן 'ף "הרי' וגי, שקר וכלל לא ראו את מה שהעידוהיא עדות 

שהעיד אחד מן העדים והשלים עדותו ואמרנו לחברו כך אתה מעיד כמו שהעיד 
ן  וכיו,'חבירך ואמר איה או אין הרי עדותן עדות ואם נמצאו זוממין חייבים וכו

שישנן באיה ובאין עדותן עדות ואף על פי שאין בהן הקצת שפתים שאותיות אלו 
 לפיכך אף על פי ,מאותיות הגרון הן ואין בהם הקצת שפתים שיש בהן מעשה

 שהרי אפשר לו להעיד בלא הקצת ,שהעיד בהקצת שפתים אינה חשובה מעשה
לפיכך אין  ,שפתים ונמצאת עדותן בהקצת שפתים ובלא הקצת שפתים אחד הן

  .'הקצת שפתים חשובה מעשה
ו הוא דוקא אם היה דיבור שלם אבל אם "ז חסמה בקול שחייב לרי"ולכאורה לפי

, רק גער בה בהוצאת קול כגון הה או הא וכדומה לא ייחשב לאו שיש בו מעשה
ה "וכ' עקימת שפתיו'מובא ' אמנם בתוס' עקימת פיו'והנה לשון הגמרא כאן 

ן "בחדושי הר' ועי, גבי מגדף לענין קרבן חטאת בשוגגבסנהדרין ובכריתות 
פ לבין "ה שמחלק בין עקימת שפתיו שהיא דוקא באותיות בומ"בסנהדרין דף ס

ו ודאי פטור "ו ה"בה'אכן כתב שאם גער בה , עקימת פיו שהיא גם בשאר אותיות
  .והוי דומיא דאיה דעדים זוממין' הוא דלא עביד מעשה

פ שגבי מגדף אמרינן שכיון שיכול לעבור " שאען בסנהדרין שם"וכתב הר
במחשבה שאין בה מעשה שוב גם בדיבור היה צריך ליפטר כיון שכתוב תורה 

גבי חסימה לא אמרינן שכיון שיכול לחסום בהה ולא ילקה שוב גם בדיבור , אחת
 דגבי חסימה שהיא למלקות לא כתיב תורה אחת כדכתיב גבי חטאת' ,לא ילקה

    .חייב כשלא יהיה בו מעשה פטור' יכא דאיכא מעשה יהי אלא כל ה'וכו
אמגדף דלא עביד ] שנעשה מעשה בדיבורו[והשתא היכי פריך מחסמה בקול 

 ,ל דלאו אמגדף פריך אלא אעדים זוממין פריך''וי, מעשה בדיבוריה
דבההוא שנויא דמשני שאני מגדף הואיל וישנו בקול שני נמי אעדים 

 דבדיבורייהו מתעביד ,יוחנן לאו מעשה הוא' קול לר ועלייהו פריך ו,זוממין
י עדותם אם שחל עליו "ע מהו המעשה שנעשה עפ" יל,מעשה שמתחייב הנדון

 שהרי ,א לומר"ולכאורה מצד זה א, י עדותם"עשה בו הדין עפנחיוב או מה ש
י עדותם "ונעשה גברא קטילא עפכ שמה שהחילו עליו חיוב "וע, הרגו אין נהרגים

  .] דומיא דמימר שנעשה מחולין קדשים [עשהנחשב כמ
אבל מגדף הוי טעמא דלא , ומשני שאני עדים זוממין הואיל וישנן בראייה

פ "ואע[ ,חשיב מעשה הואיל וישנו בקול דלא עביד בדיבוריה מעשה
] שזה נקרא מעשה דומיא דעדים זוממין[שבדיבורו זה הביא על עצמו חיוב מיתה 
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ואין , ]ש אלא על מה שגידף ובזה לא היה מעשהמ הרי לא על זה הוא נענ"מ
  .צריך תו לטעמא שכן ישנו בלב

 כ מועשה''והיינו טעמא נמי דמסית ומדיח ומקלל אביו דממעט להו בת
 אלא על , דהתם אינו לא בלב ולא בראייה,]שלא מביא עליהם קרבן חטאת[

להבין ויש ,  כלומר שאין בהם כי אם קול בלא מעשה,כרחך משום דישנן בקול
' יעו, ושייר כל הניומימר ומקלל חבירו בשם כ למה אמר רק חוץ מנשבע "א

שלא מנה אלא אלו שלא התפרש בתורה עונשן ולכן לא ' א במכות דף ד"ריטב
  .ר"מנה עדים זוממין ומוצש

ק דכריתות לא קאמר טעם דמגדף דישנו בקול אלא קאמר ''ג דבפ''ואע
והרי במגדף דלא איתעביד [ ,אייהמגדף ישנו בלב ועדים זוממין ישנן בר

  .אסוגיא דסנהדרין סמיך] מעשה בדיבורו סגי בטעמא דישנו בקול
מתיב רבי זירא יצאו עדים זוממין שאין בהן מעשה 'על הא ד[ובקונטרס גריס 

 הואיל וישנן בקול שאני עדים זוממין]  אמר רבא,ואמאי הא ליתנהו בלב
כי סובר ' הואיל וישנו בקול'[גדף ולא גריס שאני מ] וקול אינו נחשב מעשה[

שהרי אינו בראיה והרי למסקנא קול חשיב , שבמגדף נשאר הטעם של ישנו בלב
 אם כן ,משום דאי הדר ביה מטעמא קמא דהואיל וישנן בלב ,]ו"מעשה לרי

ו קול חשיב "שהרי לרי[ ,לפי המסקנא דסתר טעמא דהואיל וישנן בקול
הדר לטעמא קמא ולמימר שאני מגדף הוה ליה למי ,]מעשה מצד עקימת פיו

  .]אלא ודאי שמעולם לא חזר בו [,הואיל וישנו בלב

ואין נראה דלמסקנא נמי לא סתר טעמא דהואיל וישנו בקול לענין מגדף  
ו "גם לרי [דבדיבורייהו לא מתעביד מעשה] שכיון[ ,ומסית ומדיח כדפרשינן
  .]פ שיש כאן עקימת פיו"אע, הוי לאו שאין בו מעשה

  
 יש להבין מה הקושיא והרי ,ל לא שאדם רשאי להמיר"איתיביה רבי יוחנן לר

 ומימראמרינן בשבועות כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע 
ו לתנא "ל רי" ואם משום שא,כ שלוקה במימר"כ הרי גזה" וא,ומקלל חברו בשם
'  ועי,ן תני מימרל שהוא כ"אין מכאן קושיא על ר', ש תוס"וכמ, לא תיתני מימר

  .כ מימר"מקלל יש פסוק שלוקה משאבנשבע ובם ש"מהר
ח מסנהדרין כתב שאין לוקין על לאו שאין בו מעשה חוץ מנשבע "ם בפי"הרמב

משמע שלא סובר , ומימר ומקלל חברו בשם שמפי השמועה למדו שלוקה עליהם
ה  והקש,כ לא היה אומר מימר"ו שעקימת שפתיו הוי מעשה שא"שהלכה כרי

ותירץ שלאו שיכול , כ איך פסק שחוסם בקול לוקה"ג משכירות שא"מ בפי"המ
  .י מעשה לוקה עליו גם כשנעשה בלא מעשה"להיות ע
וקה אינו ל, ד כאן מצינו סברא הפוכה שלאו שיכול להיות בלא מעשה"ובראב

ן שרק "ר' אמנם עי, ד לעיל"הו, ף"ש הרי"וכמ [י מעשה"עליו גם כשעבר עליו ע
  .]נ לעיל" חיוב קרבן שנאמר בו תורה אחת וכמשבמה שיש

מ מבואר שלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו לא "ד ובין למ"מ בין לראב"ומ
 לא נאמרו ו מעשה אלא שעל לאו שאין ב,משום שאין מלקות בלא מעשה
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 ,ד סגי שיש אפשרות לעבור בלא מעשה" אלא שבזה נחלקו לראב,מלקות
'  ועי, שלא יהיה אפשרות לעבור עם מעשהמ צריך"מש ה"ם לפי מ"רמבול
  .ו"ח ע"ת או"ד ונובי"ט ל"ע ס"קוה

ו שמימר חשיב מעשה כיון שחלה קדושה על "ש רי"ח שמ"ועיין בכתבי הגר
 אבל לרבא דכל מילתא דאמר , הוא דוקא לאביי שזה מעשה העברה,הבהמה

 לאו זה, רחמנא לא תעביד לא מהני והאיסור על ההמרה ולא על חלות הקדושה
כ בחסימה הוי מעשה כיון שאיתעביד " משא,כ"שאין בו מעשה ולוקה רק מגזה

  .'ש תוס" וכמ,י דיבורו"מעשה עפ
  

  א" עא"דף צ
 ,מ תפיסה"ב כתב דל"שצ' סיש ב" וריב,אי תפיס לא מפקינןה רבא "י ד"רש
  .ז"סדף מ "א בב"ד והרשב"ח כתב שנחלקו בזה הראב"כ' סיע "א בשו"ורע

  
חייב לכן  חיוב לשמים ושלא תחסום הוא יש להבין כיון ,קבין' לוקה ומשלם ד

 ואם יש אומדנא ,גם כלפי חברוממון ל שיש חיוב " מנ,גם על חסימת בהמתו
 ,]ז"א ואבהא"ש בחזו"וכמ [,דאדעתא דהכי השכיר לו פרתו והתחייב במזונותיה

א "והרשב, שיא ליה ומאי ק,פ"כ ודאי שמשעת משיכה חל החיוב הזה כר"א
 אמאי משלם ,ג הקשה למסקנת הסוגיא שמשל שמים הוא אוכל"צבדף ן לקמ

גבי עבדו הרי ניחא שאם חסמו משלם ד ותירץ ,לבעלים והרי לא גזל מהם כלום

ז " ויש להבין הרי ע, והוא הדין והוא הטעם בבהמתו,לעבד והאדון זוכה ממנו
עבדו של גופא יש להקשות אם משל שמים הוא אוכל למה יתחייב גם לחברו או ל

. הרי אינו מפסידו אלא רק מונע ממנו רווח, ואם משום גרמי, חברו אם חסמם
 בבהמתו כלל לא שייך שיחשב לכאורהו, ה בבהמתו"ש שה"וביותר יש להבין מ

  .כחייב לה ומהיכן יזכה הבעלים
א בליקוטים "ז כתב החזו" וכעי,ג שנחשב כמו שהתנה"ב סק"ג ה"ז פי"אבהא' ועי
ד משלו הוא אוכל נחשב "שרק למ'  ויש להבין הרי מבואר בתוס,ז"לדף פ' כ' סי

  .כמו שהתנה
 ,פ הקשה כיון שיכול להתיר פקיע עמיר לפניה לא ישלם אלא דמי עמיר"ר' סתו

ואולי סובר שכל עיקר התשלומין  [,דמי דישה מעלייתאותירץ שקנסוהו לשלם 
  ].א"הוא קנס וניחא קושית הרשב

 ,ה"כ הטור בשם הרמ" וכ,סם אדם חייב לשלםא שגם החו"מ מבואר ברשב"ומ
  .ח"מנ' ם אינו מובא דין זה ועי"אמנם ברמב

  
 ולא רק לוקה ומשלם גם בממון כך הדיןאדם מ ש" הא כתבו שלרה"ד' תוס
 ועדיין היה מקום לומר שלרבנן שאינו לוקה ומשלם זה רק בממון דומיא ,בקנס

ב הוכיחו שלרבנן "בכתובות ל'  אמנם תוס,דעדים זוממין אבל בקנס ילקה וישלם
  .גם בקנס אינו לוקה ומשלם
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ל דהם לא רצו " וי,ש" חייבין לצאת ידאואמאי לא קיבלם וה בבא ה"ד' תוס
 והקשה ,שבדין חייבין להחזיר ולכך לא קבלינהו ןש אלא היו סבורי"לצי
י שמועילה תפיסה למה לא לקחם מדין "ו מריבית לשיטת רש"ט' א סי"מחנ

  . י בזה" סוברים כרשלא' תוסשמכאן יח  והוכ,תפיסה
מ "ל שכשנעשה בפועל העונש החמור ל"י מהרש"ח תירץ עפ"כ' ח בסי"וקצוה
'  ועי,]ובא במחתרת שדינו כרודף נחשב שנעשה בו כבר העונש החמור [,תפיסה

  .'מ' סיש כתובות "בנתיבות שם ובחידושי הגרש
גם יסה הוא רק להלכה שג מגנבה כתב לבאר שכל מה שמועיל תפ"ובאבי עזרי פ

ד יכולים לחייבו ולכן "הדבר אלא שאין ביגוף  את קונהמ אינו "קלבכשיש 
 והרי רבא , אבל לרב שבדמים קנינהו ודאי שגם תפיסה לא תועיל,תפיסה מועילה

וזה ישוב רק  [,רצה לחשוש לדברי רב למרות שאין ההלכה כך ולכן לא תפס
ש אין "ז גם חיוב לצי" כך שהרי לפיודאי לא סוברים'  אבל תוס,י"רשדעת ל

  ].ן"ש שם בשם הר"וכמ
  
בשעת ביאה  ת דאתנן אינו נאסר אלא בדקאי בחצרה"וא אתנן ה"ד' תוס

כ היכי '' א,כ נתן לה מותר'' אבל בא עליה ואח,ז''בתרא דע' כדאמר בפ
 והא ,ג דקם ליה בדרבה מיניה''מוכח מאתנן דחייב לצאת ידי שמים אע

צר קני ליה קנין גמור אפילו היכא דקם ליה בדרבה משמע במרובה  דח
י "מ לכן אין האתנן נקנה ע" כונתם להקשות שאמנם כיון שקלבלכאורה ,מיניה

בשעת ביאה   אבל עדיין כיון שנמצא בחצרה,מ" כיון שקלבהביאה מדין קנין כסף
ש לא היה "לולי שחייב לצי ותירצו שאמנם נקנה בחצר אבל ,י חצר"עלה קנה יי

  . נאסרא היהכמתנה ולב אלא נחש
  

 פפא בר אבא ופשטי להו )רב(אמר רב פפא הני מילי בעו מינאי דבי 
ל לאתויי "ובחולין הו, יש להבין מה שייכות שני שאלות אלו לסוגיין, לאיסורא

  .גבי דגים שעלו בקערה או גבי כלאי בהמה
  

ט "לא כנלא הוי א דתו ,תימה למה לי עד שיוסק בקינוח סגי , ואםה"ד' תוס
 ,דגים שעלו מן הצלי כשהיו רותחין[ ,דגים שעלו בקערה כמו שריוט "בר נ
כיון שהדגים לא  ,דמותר לאכלן בכותח ,]נתנן לתוך הקערה שאכלו בה בשרו

א שאם לא רק עלו "וי[ ,קבלו טעם מהבשר אלא מהקערה שקבלה טעם מהבשר
 עלו בקערהבר שככבדיעבד אלא גם נתבשלו אסור לאכלן בכותח לכתחילה אלא 

 וכשאינו בן יומו מותר ,א"רמדעת הלבכותח  ו התערבגםשדוקא כ ו,י"לדעת הב
  .טעם מהשומןהפת קבלה טעם מהתנור שקבל ה כאן "וה ,]אף לכתחילה
ד לעלו "בחולין דהא דאסור הכא גבי תנור משום שכאן נאפו ממש ול' וכתבו תוס

דאי אפשר לתנור 'ת אומר דטעמא הכא משום "ור ,בקערה שלא נתבשלו בה
  .' והוי בעין עד שיוסק,להתקנח יפה כשנדבק בו השמנונית
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  ב" עא"דף צ
 מהו , נחמיה ריש גלותאנאאמר רב אשי הא מילתא בעו מינאי דבי רב

בלא מינו פשיטא מין ואינו מינו  משמע ש,להכניס מין ומינו ושאינו מינו לדיר
 ואולי ,ה מותר מעיקר הדיןהרי לעיל מבואר שגם זיש להבין ש ו, להכניסשאסור

  .פ שלעיל"השואלים ידעו את פסק ר
  

ז "היה עושה בידיו אבל לא ברגליו ברגליו אבל לא בידיו אפילו בכתפו הר
 משמע שאם נושא על כתפו לכאורה ו,י דאינו מזיז ידיו ורגליו"ופירש ,אוכל
ל "עמבג ד" ואע,ב"נחשב עושה גם ברגליו שהרי מזיז רגליו לצורך בעה, והולך

 היינו מהלך מגפן לגפן אבל מהלך עם משאוי ,לקמן אי מהלך כעושה מעשה דמי
אכן יש , י שאינו מזיז ידיו ורגליו" ולכן כתב רש,על גביו נחשב עושה גם ברגליו

 גם יש להבין איך ,להבין אם אינו מזיז רגליו מה תועלת בנשיאת המשא על כתפו
  . ואולי קשור לו ברצועות, יכול לשאת על כתפו בלא לתמוך המשא בידו

משור שמושך את העגלה שהליכה לצורך העבודה נחשבת עשיה וכן יש להוכיח 
 אמנם המאירי כתב שברגליו היינו שדש ,ברגליוממש שאינו עושה את העבודה 

 ענביו לגת שזה לא ולהוליךכגון שכרו לכתף הכוונה אפילו על כתפו ו ,ברגליו
וחמור וגמל שאוכלים ממשאוי דלא ושור שמושך עגלה  [,נחשב ברגליו

  ].י"כריבר
 שהולך מאומן ,קוצר ובוצר בידיו וברגליו עושה'ד כתב ד"אמנם בפסקי הרי

מהלך לאו כעושה מעשה דמי כגון ' ולהך לישנא דאמרי, לאומן ומשורה לשורה
אי , ולקצור ולהוליך עומרים בשדה לייבשן, ששכרו לבצור ולהוליך ענבים לגת

, והילוך זה ודאי כעושה מעשה דמי , וכן הקוצר, לגפן ובוצרנמי הבוצר מגפן
אבל מגפן , דדוקא כשהולכין מאומן לאומן יש לומר דלאו כעושה מעשה דמי

  .' יקראהלגפן עושה מעש
 שהרי ,כ כשעובד בכרם או בקמה סתמא דמילתא עובד בידיו ורגליו"ולכאורה א

  .ור ולמה הוצרכנו ללמוד פועל מש,הולך וקוצר או בוצר
 , קוצר או בוצר לא נחשב שעובד בידיו ורגליוגם בלא ההליכה למהע "עוד יל

 ובוצר סתמא דמילתא והרי בשעה שקוצר צריך לכופף את ברכיו וגם אם עומד 
 אלא צריך שהפעולה תיעשה ,ומשמע דלא סגי בזה, מאמץ את כל גופו בזה

   . וכמאיריי ידיו ורגליו דומיא דשור"במישרין ע
  

 כי שור מה שור עד שיעשה בידיו , דרבי יוסי ברבי יהודהמאי טעמא
יש להבין אדרבא נימא מה ,  אף פועל עד שיעשה בידיו וברגליו,וברגליו

פועל סתמא דמילתא אינו עושה אלא בידיו שהרי חרמש ונתינה לכלים אינם אלא 
נו מ לעוף שאי"מ נפ"מ, מ בשור" ואם אינו נפ,בידיו אף שור סגי בידיו או ברגליו

כ למה הוצרכנו ללומדו "ואם משום שפועל הולך וקוצר א, עושה אלא ברגליו
  . בידיו ורגליודשאמנם שור לעולם , משור
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 , אינו מובן מה ענינו לכאןלכאורה , בגתפועלים עד שלא הילכו שתי וערב
ף " אמנם עיין ברי,י"ש רש"של תאנים וענבים וכמהבאה והרי זה שייך למשנה 

  . ואחריה נאמר הדין הזהשהכל משנה אחת
  

 אבל מונע ,היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים בענבים לא יאכל בתאנים
משמע ' אבל מונע את עצמו'לשון , את עצמו עד שמגיע למקום יפות ואוכל

הוא דין לכאורה הרי  ,ויש להבין מה ענינו לשם, ששייך להא דתאנים וענבים
כמו הא דרשאי להרעיב את  ,כךלא בא אלא לומר שמותר לו לעשות ע ו"בפנ

דעד שיגיע אצל יפות שאנץ ' מ בשם תוס"שיט' ועי, עצמו ולאכול פתו בציר
  .ש"רש 'ועי, איירי נמי בשני מינים כגון תאנים וענבים

  
 אבל משום השב אבידה לבעלים אמרו ,וכולן לא אמרו אלא בשעת מלאכה

מ למדנו מפורש "מ 'ן כתב"בחדושי הר, פועלין אוכלין בהליכתן מאומן לאומן
ממשנתינו שעיקר אכילתו של פועל מן התורה הוא בשעה שעוסק במלאכתו של 

ב מהלכות שכירות העושה במחובר "ל פי"ם ז" וזה שלא כדברי הרמב,בעל הבית
 והמבטל ממלאכתו ואוכל בשעת מלאכה הרי זה ,אינו אוכל עד שיגמור עבודתו

השמועה למדו שכל זמן שהוא  מפי ,עובר בלא תעשה שנאמר וחרמש לא תניף
 ולא מחוור וכדכתיבנא וכבר השיג ,כ"עוסק בקצירה לא יניף חרמש באכילתו ע

  .'ל וכתב דברים הללו אין להם שורש"ד ז"עליו הראב

  
ל אם "ה מיבע"לכאורה ה, איבעיא להו עושה בגפן זה מהו שיאכל בגפן אחר

צרך לאכול קצת מכל  ויש להבין וכי הו,כשקוצר שבולת זו אוכל משבולת אחרת
, בולת שבולת אלא אגודת שבולים יחדהרי אין דרך לקצור שאמנם , שבולת
אותה שבולת את מ שהרי "ר דכלל לק"שו, נ שאוכל מאגודה זו ולא מאחרת"ואה

בולים וכבר וגם לרבנן דרב אסי כשיש עוד ש[ ,שקצר יכול לאכול בשלמותה
   .]ב"התחיל ליתן לכליו של בעה

  
 או דילמא ממה ,ב בעינן והא איכא"תן לכליו של בעהממין שאתה נו

 מקור הדין הזה הוא לכאורה ,ב בעינן והא ליכא"שאתה נותן לכליו של בעה
ל אם נאמר בזה " ומספק,ב"ש ואל כליך בזמן שאתה נותן לכליו של בעה"ממ

 אמנם ,]וממילא הוי ממין[ ,שאתה נותןאו שיהיה ממה שאתה נותן שיהיה ממין 
שאתה נותן  ויש להבין כיון שצריך ממה ,דתרתי בעינן ממין וממהי כתב "רש

  .ממילא הוי ממין
כתב , פ שעוסק בזו"שאז באותו מין יכול לאכול מגפן זו אעש במודלת "ובמ

שמיירי י פירש " אמנם רש,כגפן אחתשתיהן ת ונחשבבגפן וגפן א שלכן "הריטב
 ממנו כדי שיוכל שעוסק בשניהם שלוקט מאחד ומפריד את הענפים של השני

דממין שאתה נותן וממה שאתה , אין צריך להבחין מאיזה מהן יאכל'ללקוט ש
והיינו שיש כאן ממין וממה שהרי שניהם מין  ,'דבשניהם הוא עסוק, נותן הוא
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 אינו מובן מה לכאורה ו, שהרי מפריד הענפים זה מזהאחד וגם עוסק בשניהם
  .קיטה ממשמועיל שמפריד הענפים הרי צריך שיעסוק בל

שלזה צריך שממש שאתה נותן ממין שיהיה ויתכן שאמנם זה שני דינים דין 
אינו אוכל אלא ששאתה נותן ודין ממה  ,מ בתאנים וענבים"ממין זה ולכן לילקוט 

 להבין מהיכן נלמדים שני ישו ,לזה סגי שעוסק קצת ו,מאילן שהוא עוסק בו
  . הדינים האלו

ב משכירות " פים"האחת מה שמובא ברמב, תט שאמנם יש שתי דרשו"תוי' ועי
היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים בענבים לא יאכל בתאנים שנאמר בכרם 'י "ה

ז "של' ע בסי"ש הסמ"מ והשני , והוא מהספרי,]ולא תאנים [ 'ואכלת ענבים
 ,ממה שאתה נותן לכליו של בעל הבית אתה אוכל, ש ואל כליך לא תתן"ממ

 איפכא לכאורהו,  ושם לא בעינן ממש לקיטה'ממה'ד ומשמע שמאל כליך נלמ[
' ועי, ב"עוסק בלקיטה עצמה שנותן לכליו של בעה' אל כליך' שהרי מיסתברא

  ].'ממה'ולא ' ממין'ע "ל בסמ"שצט "תוי
  

 שור במחובר היכי ,ואם תמצי לומר עושה בגפן זה לא יאכל בגפן אחר
לאכול מגפן שהוא עושה הרי מלאכת שור במחובר אי אפשר לו ' י"פרש, אכיל
והבוצרים עושין בגפן שאצל העגלה ונותנים , שהרי קשור לצמד לפני העגלה, בה

 , כלומר מהגפן שלפניו ודאי אינו רשאי לאכול שהרי אינו עושה בה',בעגלה
אבל אם , והשאלה איך הוא יכול לאכול מהגפן שעושה בה כיון שהיא מאחוריו

וכן מתבאר  ,בגפן זו הוא עוסקשהרי ניחא ממנה משמע שהיה יכול לאכול 
מתירוץ הגמרא בשרכא והיינו שזמורה מהגפן שבוצרים מגיעה עד השור ויכול 

  .לאכול ממנה
וגם אם היה יכול ויש להבין שהרי אינו עוסק בבצירת הענבים אלא בנשיאתם 

זו  ו,לאכול לא היה רשאי לאכול אלא מהענבים שבעגלה שבנשיאתם הוא עוסק
כ אפילו מאותו גפן עצמו שטוענין אותו אין לו לאכול "דא'א " הריטבקושית

שהרי מלאכת השור בתלוש הוא להוליך פירות ממקום למקום והעושה בתלוש 
  .'אינו אוכל במחובר

הלא הבהמה אינה יכולה להגיע ולאכול 'י " שור כתבו בשם רשה" ד'תוסמנם א
נו שאמנם הבהמה והיי',  שהיא נושאה שהבהמה לפני העגלהשעל העגלהמגפן 

ש "ומ[ , מהענבים שבעגלה אבל הרי אינה יכולה להגיע אליהםלאכולרשאית 
 שאם לגפן ,תם לענבים שהוא נושא אווי מגפן שהוא עושה בה הבינו שכוונת"רש

ז הקשו ששאלת הגמרא היכי "וע] א"עצמה הרי אינו עושה בה וכקושית הריטב
  .ושמשכחת לה שור במחובר וזה אינו מחובר אלא תל

י אולי יש מקום לומר שכיון שהפועלים בוצרים ונותנים לתוך העגלה "ובדעת רש
 ואינו דומה לשכרו לכתף ,נחשב שעובדים יחד ואף מלאכתו נחשבת במחובר

  .ששם כבר גמרו לבצור כשבא לכתף
  

 ואי אמרת ,תא שמע אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל
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 התם משום ביטול , ניזיל וניתי וניכולעושה בגפן זה אוכל בגפן אחר
,  כי קא מבעיא לן היכא דאיכא אשתו ובניו מאי,מלאכה לא קא מיבעיא לן

יש להבין מה ו ,'וקא מייתו ליה שלא נשכרו אצל בעל הבית אשתו ובניו'י "ופרש
, ענינם של אשתו ובניו ליכנס לכרם שאינם עובדים בו וללקוט פירות עבורו

עד בפירות עדיין לא זכה עצמו ם הוא אוכל וגם הוא וביותר אם משל שמי
אי לא [ש לעיל דמצו אשתו ובניו להבהב לו "ד למ"ול, שילקוט או עד שיאכל

מיירי שהם חוץ לכרם וגם שאינם לוקטים אפשר דדהתם ] א"הוי כענבים וד
  .בידים אלא רק מהבהבים מה שלקט

  
  א" עב"דף צ

 ממשאוי שעל גביהן ובלבד שלא תנינא להא דתנו רבנן חמור וגמל אוכלים
 ,יש להבין אם לא יטול בידו איך יאכלו ממה שעל גביהן, יטול בידו ויאכילם

י גבי שור במחובר שאינו יכול לאכול ממה "בשם רש' וכעין מה שכתבו תוס[
ומר שמיירי במשאוי שנמצא גם לפני ואין ל, ]שיש בעגלה שהיא מאחוריו

  .אה אותושאינה רו'  שהרי כתבו תוס,הבהמה
  

 אבל ,בפניהא שאינה אוכלת אלא כשהיא רואה הגפן " דסד אלאה"ד' תוס
 ויש להבין אם אינה ,כשאינה רואה שהגפן עליה או בעגלה אינה אוכלת

 ואולי הכונה שיכול למנוע ממנה לראות אלא שזה גופא ,אוכלתהיא רואה איך 

תוספות ' עי ו,א שם שמדמה לכאן"מהרש'  עי,נחשב חסימה וכקטבליא דלעיל
  .א"רע

א כתב שאינה אוכלת מעיקר הדין כיון שכבר טענו להוליכו לגת הוי "והרשב
א שהאריך "ג ה" ועיין אבן האזל פי,כאילו פרקוהו ואינה אוכלת אלא מן התקנה

  .בביאור דבריו
  

א שודאי גם הוא " כתב בחידושים המיוחסים לריטב,לתנא קמא לית ליה מלמדין
 ,א שהוא לא אמר את זה וזה מה שהוסיפו חכמים אל,סובר שצריך ללמדו

כיון שזיכתה לו , ק סובר שאסור ללמדו"מ כתב בשם רבינו יהונתן שת"ובשיט
  .תורה

  
 ויש להבין אם ,י כיון שאסור לכתוב היה מסתירו מן העין" פירש,מגילת סתרים

 ואולי משום שמא ישכח הותר משום עת ,אסור איך כתב ומה תועיל ההסתרה
ח בפאת השדה "שד' ועי. וכדי שלא יחשבו שעבר על הדין היה מסתירולעשות 
 חזן שהאיסור אינו הכתיבה אלא הלימוד מן הכתב ולכן ם"מהרב בשם "כלל כ

וזה לא נחשב מהכתב כמו שעדים יכולים לכתוב [היה כותבו כדי להזכיר לעצמו 
ם "ברמב' ועי. ומסתירו כדי שלא ילמדו מתוכו אחרים] ז יזכרו"עדותם כדי שעי

שמלמדין ומימות משה ועד רבינו הקדוש לא חברו חבור 'בהקדמה ליד החזקה 
ד או נביא שיהיה באותו "פ אלא בכל דור ודור ראש בי" בתורה שבעאותו ברבים
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  .'פ ברבים" זכרון בשמועות ששמע מרבותיו והוא מלמד עכותב לעצמוהדור 
  

 הספק הזה הוא רק הלכאור ,פועל משלו הוא אוכל או משל שמים הוא אוכל
ש בה זכויות ממון גם " מלבד של, אבל בהמה ודאי משל שמים אוכלת,בפועל

אמנם חוץ ממה שיש  ,ז חיוב ממוני"מוכח מהא שחייב גם על חסימת בהמתו שאי
חיוב ליתן לה לאכול וזה משל שמים מבואר לעיל שיש גם חיוב לבעל הבהמה 

  .משלם ארבעה קבין לפרהשהרי 
 לפי המסקנא שמשל שמים אוכל למה משלם מה א הקשה"הרשבאמנם בחדושי 

איך זה יש להבין  ו,היה גם בבהמההגמרא  משמע שספק ,שהיתה הבהמה אוכלת
  . בהמתו חסימתיתכן כשיש חיוב גם על

  
דאי משל שמים '  פירשו תוס,פועל משלו הוא אוכל או משל שמים הוא אוכל

והיינו כעין [לו כח ליתן כלום  ואין ,אינו זוכה אלא בשעת אכילההוא אוכל 
 או כמי שסועד על שלחן חברו שדנים האחרונים אם זוכה ,אכילה משלחן גבוה
  ].ח"מ' בסיי "ג משכירות וקה"ב הי"מ פי"עיין משל, במנתו לפני שאכלה

ז זכה בזה מיד שבא " ולפי,י פירש משל שמים כשאר מתנות עניים"אמנם רש
ז דלא מטי לידיה לא זכי "וכ'ה לדידיה "י ד" וכן מבואר ברש,ע"לידו כשאר מתנ

א "הגר' כ בהג" וכ, זכהמשמע שמשעה שבא לידו ,'ליה דליתביה לאשתו ובניו
י יוכל " לרשלכאורהו. [ח שתי דעות אלו"של' סיוהובאו בטור . י"לדעת רש

ל שאין לו רשות ללקוט " אמנם א,ללקוט כדי לתת להם שהרי כבר בא לידו
ו "ח תקע"מנ' ועי]. לקט לעצמו יכול לתתו לאחריםלצורך אחרים ורק אם 

משום  א אוכלוגבי עבדים קטנים דאי משל שמים הב "בעלקמן י "רשש "משמ
דאין לפועל קטן זכות אלא כשנותן לתוך , הכי אינו קוצץ על ידי עבדיו הקטנים

, לית להו למרייהו זכייה באכילתןמשל שמים הוא אוכל הלכך 'וכן בהמשך  ,'פיו
  .כאן'  משמע כתוס',ו שלהן אינה עד שיתננה לפיהןדאפיל

, ' קטן שאינו זוכה מדאולעבד יש לחלק בין פועל גדול שיש לו יד לזכות לכאורהו
מסתבר שכאן לא ,  זכיה וגם אם תקנו לו,ויתכן שלעבד קטן אין זכיה גם מדרבנן

  .ה הוא אוכל" שהרי בלאיתקנו לו חכמים זכיה
  

 למאי נפקא , אוכל או משל שמים הוא אוכלאיבעיא להו פועל משלו הוא
ע " יל, אי אמרת משלו הוא אוכל יהבינן להו,מינה דאמר תנו לאשתי ובני

ע "וכן יל, יכול ליתן להםז כמה " היה אוכל בעצמו שנדע לפילפי מה נשער כמה
ז אוכל "ה, פועל העושה מלאכה לבעל הבית בדבר מאכל' ע "במה שפסק בשו

 מהטור שכתב א" הרמוהביא' ואסור לחסמו שלא יאכל' וכוממה שהוא עושה 
  .כמה ישלם לוע "יל', שלומי משלם ליה מלקי לא לקי, ואם חסמו'ה "בשם הרמ

 ויש ,משמע שכיון שמשלם אינו לוקהלכאורה ובמה שכתב שמשלם ואינו לוקה 
ל שלא מקישים אדם "פרישה שקמ' ועי, ת שילקה ועל איזה לאו עבר"להבין מה
  .]ה יתכן שהיה לוקה ומשלם דומיא דשור"אבל בלא[ זה לשור לענין



            דברים                      פרק השוכר את הפועלים                                    הרהורי                                       
  

  
  

קכג

 

  
דמשעה ששכרו הוי  , אי אמרת משלו הוא אוכל יהבינן להו איה"ד' תוס

יש להבין למה צריך לומר שנחשב שהתנה ולא סגי במה  ,כאילו התנה עמו
ה הכי כתבו שכיון שכאילו " ולקמן בד,שהתורה זיכתה לו ואוכל בתנאי התורה

שהרי כ מובן מה שהוצרכו לתנאי " וא, פודה ומאכילןע רבעינטהתנה לכן גם ב
ל שיש תנאי חוץ ממה שזיכתה לו "אבל יש להבין מנ ,שם לא זיכתה  לו התורה

  .תורה
את ב חייב לו כמו שחייב לו "נחשב שבעה,  שאם משלו הוא אוכליש לבארו

ר את שכרו וממילא אחרי שיש חיוב כזה מצד התורה אמרינן דאדעתא דהכי השכי
 אבל אם , צריך לפדות ולעשרהודיעואם לא ,  ולכן גם כשאינו ראוי לו,עצמו

 וכיון שמעיקר הדין ,ז חיוב של הבעלים אלא זכות שיש לו לאכול"משל שמים אי
 גם לא שייך לומר שנחשב שהתנה אתו שנשכר לו על ,ב"ז חיובו של בעה"אי

כ " אא, אין לו חיוב לעשר ולכן כשזה איסורא, שהרי לא הוא הנותן,דעת שיתן לו
  .ח טעותמשום דמיחזי כמק

  
ל כחולה שאינו יכול ליתן "כיון דהוא אינו יכול לאכול הו ואי ה"ד' תוס
' תוס'  ועי,ל שאין לחולה זכות אכילה" ויש להבין כיון שמשלו הוא אוכל מנ,להם
ע "ויל. [ש שיכול לתת רק כשיעור אכילתו וכיון שהוא חולה אין לו כלום"הרא

  ].כ לא הפסיד"אם תלוי בשעת הלקיטה או בשעה שהשכירו שאם חלה אח

  
ש עדיין "הקשה הרש ,אבל נזיר דתאב זכי ליה כשאר פועל ואי ה"ד' תוס

 אם זה כתוספת שכר ויכול לכאורהו [,נמעטו מדישו הראוי לו כמו גבי בהמה
ראוי לו שאינו עוד יש לחלק בין מה , שפיר קרינן ביה ראוי לו, לתתו למי שרוצה

וכבר התבאר , ז אלא איסור גברא" לנזיר שאי,שיש בו איסור חפצאמשום 
  ].לעיל

  
תימה דאם היה רוצה לאכול כך בלא קציצה היתה נגמרת  השוכר ה"ד' תוס

 יש להבין מאי , ובשביל שחושב הוי בכלל דיש,מלאכתו ולא היה בכלל דיש
ם חשב לקצות הרי לא כ א" א,והרי כיון שתלוי בגמר מלאכה למעשר, קשיא להו

  . נגמרה מלאכתו
ל שאין " לפי מה דמסיק לעיל שאינו תלוי במעשר ממש וגם בחויש לבארו

 והיינו שזה שיעור בגמר מלאכה ולכן הקשו ,כשנגמר למעשר אינו אוכל, מעשר
לא תשתנה המציאות הזו במה , כיון שאם לא היה חושב היה נחשב שנגמר

 לקצות שוב מציאות הדבר הוא שלא נחשב  ותירצו שכיון שהמנהג הוא,שחשב
  .שנגמרה מלאכתו

י מחשבה זאת חשיב לא " כיון דע,י מחשבתו"ועוד דין הוא שיאכל פועל ע
זה לא תלוי במה '  משמע שלפי תי,נגמרה מלאכתו לענין שאוכל ופטור

 אבל יתכן שגם כעת ,שנגמרה מלאכתו במציאות אלא במה שנגמר למעשר
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שהרי ,  אלא שסוברים שהמציאות משתנה לפי מחשבתו,סוברים שתלוי במציאות
כ נחשב שגם "כשנגמרה המלאכה חל חיוב מעשר וכשחושב לקצות שפטור ע

  . במציאות לא נגמרה מלאכתו
  

  ב" עב"דף צ
על מנת שאוכל אני ובני או שיאכל בני בשכרי הוא אוכל ופטור ובנו אוכל 

מר רבינא משום דמיחזי  א,וחייב ואי אמרת משלו הוא אוכל בנו אמאי חייב
 נמצא ,מ שיאכל בני בשכרי היינו בשכר שקצצת לי"ש ע"י שמ"פרש, כמקח

 וקושית הגמרא בנו אמאי ,במקום שיטול שכר ויאכל לא יטול שכר ויאכלו שניהם
והיינו כיון שגם אכילתו היא ', כאביו, הא בשכר אביו הוא אוכל'י "חייב פרש

בשכר א פטרה התורה כל מה שאוכל  נמצ,כ"מ פטור מגזה"בשכר עבודה ומ
 ולכאורה בין אם התנה שיאכל הוא ובנו חוץ ,כ מה לי הוא מה לי בנו" א,עבודתו

 כל שעבודתו גורמת לזכות ,משכרו בין אם התנה שיאכל בנו במקום שכרו
  .ומשני שכיון שהוצרך להתנות מיחזי כמקח, האכילה יהיה פטור ממעשר

    
 איסורא לא זכי להו , אמאי פודה ומאכילןואי אמרת משל שמים הוא אוכל

ט ממש אלא רק "שמע שאינו מקמ ,  התם משום דמיחזי כמקח טעות,רחמנא
ואי אמרת משל שמים הוא אוכל ודאי 'מ "ד בשיט"כ הראב"וכ, ט"מיחזי כמק

 אבל משל ,מקח טעות הוא כמי שהתנה לו ארבעה ואינו נותן לו אלא שלשה

 ושני ליה אפילו הכי , חסד שמים הוא ואינו בכאןשמים אינו מן התנאים שלו אלא
  .'משום דמיחזי כמקח טעות הוא
וכי  ,ט"ט מה לו במה שנראה מק"אם אינו מק, ט"ויש להבין מה שייך מיחזי כמק

מי שמכר שדהו והתנה תנאי שלא לפי משפטי התנאים נאמר שבטל המקח כיון 
רי ידוע שאין היתר  והט"למה ייראה מקיש להבין וגם , דמיחזי כמקח טעות
ם גבי בהמה שמפני מראית העין תולה לה ואמנם מצינו ג, לפועל לאכול איסור

  .ט"אבל כאן הרי לא אמר דמיחזי כעבריין אלא מיחזי כמק,  בצוארהטרסקל
  

 איסורא לא זכי להו ,ואי אמרת משל שמים הוא אוכל אמאי פודה ומאכילן
תימה לי 'י "גהות אשרכתב בה,  התם משום דמיחזי כמקח טעות,רחמנא

דליהדר ביה ויאמר כיון שאינם רוצים להניח מלאכול אל תעשו ואני לא נתחייבתי 
ג לא מצי הדר אלא יאמרו לו הפועלים אתה " ויש להוכיח דכל כה,לכם לפדות

 ולאו כל ,השכרתנו ולא הגדת לנו שדבר איסור הוא ובחזקת היתר היינו תופסין
  .ע" וצ,א נוכל להשתכרכמינך למיהדר בך השתא שכבר ל

  
אמאי פודה ומאכילן יאכלו בלא פדייה כיון דמשל ' ח פי"ור הכי ה" ד'תוס

ז "ש שלפי"הרא' תוס' עי[  , ומשני איסורא לא זכי ליה רחמנא,שמים אוכל
כמו שמצינו ש ת המקשן היתהסבר לכאורהו, ]'משום דמיחזי כמקח טעות'ג "ל

 כך ,הקדשגם לאכול משל  היה מותר 'רעך' המיעוט של גזל ולוליאיסור שהותר 
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א שכלל לא הותר ד משלו הוא אוכל ניח"למבל  א,נטע רבעיאיסור נאמר שיותר 
אכילה ממה שעושה איסור גזל אלא שחייבתו התורה להוסיף על שכר הפועל גם 

א שגם ההקדש צריך להוסיף זכות "לולי מיעוטא דרעך ולא הקדש הו ו,בו
  .לתו ממעות הקדש כך יאכל פירות הקדש וכמו שמקבל שכר פעו,אכילה

ויש להבין גם אם נאמר שמשל שמים וזכי להו גם נטע רבעי למה יאכלוהו בלא 
, מ העניים פודים לעצמן"ר חייב בפרט ועוללות מ"שנט ש " והרי לדעת ב,פדיה

ז "ר היא לאוכלו בירושלים וכאן אי"ויתכן שעיקר מצות נט, ולמה כאן לא יפדוהו
א שיאכלוהו " ולכן כיון דזכי להו הו,ן להם רשות להוציאו משםשייך שהרי אי

ועדיין יש להבין ,  ומשני דלא זכי להו איסורא, והיינו שבזה לא נאמרה המצוה,כך
ג לא נאמר מצות לאוכלו בירושלים "ד דכה"אלא ס, ד דשרי להו איסורי"וכי ס

הרי הקשה שלא  ו,כ מאי משני דלא זכי להו איסורא"וא, וממילא לא הוי איסורא
  .נחשב איסור כלל

  
כיון דלא זכי [ ,דאכתי הוה ליה למיפרך אמאי אוכלין כללולגירסא זו קשה 

 והוה ,דהכי פריך בסמוך גבי נתפרסו עגוליו ,]להו איסורא ולמה צריך לפדותו
 דילמא גם להבין ויש , משום דמיחזי כמקח טעות כדמשני בסמוך,ליה לשנויי

 אין לו ם שכיון שנגמרה מלאכתו למעשר שוב"מהר' י וע,בסמוך יפרש כמו כאן
  .ב"מהדו'  ועי, גם אם משל שמים הוא אוכלזכות אכילה

  

'  עי.אמאי מעשר ומאכילן איסורא לא זכי להו רחמנא' נתפרסו עיגוליו כו
ה לא אכלי כיון שנגמרה "אלא בלא, האי טעמא לאו דווקאדש "הרא' תוס

  . הכיה"ד' תוסם ב"מהר' ועי. מלאכתו למעשר
  

 וכי ,'ואם לא הודיען מעשר ומאכילן כו' אימא סיפא נתפרסו עיגוליו כו
ט "אלא נתפתחו חביותיו מאי מק' ט כו"נ משום דמיחזי כמק"תימא הכ

והקשה . ד משל שמים" משמע לפי הגירסא שלפנינו שכל הקושיא רק למ.איכא
 כיון שהרי מן הדין אינו אוכל, ד משלו הוא אוכל קשה"ל שגם למ"מהרש

הרי כאן ', ש תוס"ואם משום שנחשב כאילו התנה וכמ, שנגמרה מלאכתו למעשר
דלא וכתב , ת שייחשב כהתנה"ש כיון שידע שאין לו זכות אכילה ומה"זה ל
' א ותוס"ק בשם הריטב"כ בשיטמ"וכ, ע" וזה קושיא חדשה לכווכי תימא גרסינן
  .א"מהרש' ועי, שאנץ

  
אוכל אתי שפיר שהרי הוא כאילו התנה אבל אי משלו הוא  הכי ה"ד' תוס

א לקמן " והרשב, משמע שאם משלו הוא אוכל לא נחשב שהתנה,עמו מעיקרא
למה , כ להלכה דמשל שמים הוא אוכל ולא נחשב שהתנה"ג הקשה שא"צדף 

ז "אבהא'  ועי,ז חיוב לחברו וגם לא נחשב שהתנו"קבין לפרה והרי אי' משלם ד
  . ג"ג ה"פי
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מ שכתוב בתורה "ט הרי מתנה ע"ו סק"ח תקע" הקשה מנ,מוי עצ"קוצץ אדם ע
א שהוא משום שהתנאי "הרי כתב הרשב, פ שבממון תנאו קיים" ואע,תנאו בטל

מ שימחול וכיון שהפועל זוכה רק באכילתו איך מועילה מחילה כעת הרי הוי "ע
  . דבר שלא בא לעולם

ור אינו יכול שדוקא בקדושין שגוף הקדושין הוא איסח "בשיעורי הגר' עי
 אבל בשכירות פועל ,]מצד מחילה [להתנות אלא בחיובי ממון הנובעים ממנו

, שגוף השכירות הוא דין ממוני יכול להתנות שמעיקרא יחול בלא זכות אכילה
  .ש לישב בדרך שניה"מש "עי
  

 הכא במאי עסקינן ,אלא אי אמרת משלו הוא אוכל קטנים נמי נקוץ להו
שאין מעלה להן מזונות ואף שכרן אינו 'י "ופרש, בשאין מעלה להן מזונות

ב שלא "ויש להבין כיון שאין שכרן שלו מה עניינו כלל לקצוץ עם בעה', שלו
א גבי בנו קטן שסמוך על שלחנו שגם אם אין שכרו לאביו "ריטב' ועי, יאכלו

כיון שסמוך על שלחנו לא גרע האב לפקח בעסקיו מיתומים שסמכו אצל מ "מ
הבין כשאינו סמוך מדין מה ל ועדיין יש , ל לקוץ עליהם כהאי גונאב שיכו"בעה

. ע כשאין מעלה להם מזונות"ופרקינן הב'א שם בהמשך "ריטב' ועי, קוצץ עליו
ת "ועדיין יש להבין מה', וכיון דכן אין לרב בשכרן כלום ואין לאב דין אפוטרופוס

פועל 'ז "ז י"ע של"וש' ועי, מ בזה"כלל שירצה לקצוץ עבורן כשאין לו שום נפ
והתנה עם בעל הבית שלא יאכל ממה , שהיה עושה הוא ואשתו ובניו ועבדיו

,  לא יאכלו אבל אם הם קטנים}טור, ומדעתן{אם הם גדולים , שהם עושים
ל " וקמ,ז ניחא שהשכיר עצמו עם בניו והתנה שכולם לא יאכלו"ולפי', יאכלו

     ]. בזה למה נקט שהיה עושה עמהןפרישה שעמד' עי[, שאין תנאו על בניו מועיל
  

משמע  , אי הכי קטנים נמי ניקוץ להו,במאי אוקימתא במעלה להן מזונות
אם פליגי דהרי גם לאוקימתא הראשונה א ש" והקשה הרשב,ז"שקשה רק לפי

ש "וכמ[שמקשה על שניהם '  וכתב שזה סתמא דגמ,של שמים קשהמשלו או מ
יתא במעלה להם מזונות יות מיירי הברשהרי לשתי האוקימת.  במאיה"ד' תוס

 והשאלה אם סברת המשנה משום שאינו מעלה מזונות או ,ומשלו הוא אוכל
  ].משום שמשל שמים הוא אוכל

  
  בענין אכילת פועל

 'תוסכתבו , איבעיא להו פועל משלו הוא אוכל או משל שמים הוא אוכל
 ',ועס ואוכללא זיכה לו הכתוב אלא מה שהוא ל'שאם משל שמים הוא אוכל 

 אחר שלקטו יכול לכאורהז " ולפי,י שזוכה בו כבר בעודנו בידו"אבל דעת רש
מ אם לקט "מ, וגם אם נאמר שאין לו רשות ללקוט לאחרים, לתתו לאשתו ובניו

  .לעצמו מסתבר שיוכל לתת לאחרים שהרי כבר זכה בו
ך  שכיון שאינו כתוספת על שכרו אלא אוכל משל שמים לכן שייאמנם יתכן

אחר ע ושם "למתני מדמה " שרשפ"ואע ,שיהיה דין שיאכל דוקא הוא בעצמו
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לגמרי  אינו דומהכ ש"עמ "מ, גם אם הם עשיריםשלקט יכול לתתו לאחרים 
 שהרי אסור לו ,הרי מצינו שגם אחר שלקט אינו יכול לאכול איך שירצהש

 . ולא ליטלו לביתו עם דבר אחר ולא למצוץלאוכלו
שאין לפועל קטן זכות עד שיגיע לתוך ' י בהמשך הגמ"רשש "ח ממ"והקשה המנ

ל שזה דוקא בקטן שאין לו יד לכן אינו " אלכאורהו, פיו שזה סותר לדבריו כאן
 יכאן הר, ח"ש הקצוה"פ ששכר פעולה יש לקטן מהתורה כמ"ואע, זוכה בלקיטה

ה " ומסתבר שכאן לא יתקנו לו חכמים זכיה כיון שבלא,משל שמים הוא אוכל
 .]ע אם תיקנו חכמים זכיה לעבד קטן"ילועוד [, ור לקחת ממנואס

י משמע שבתוך פיו "ומלשון רש,   הקטןכ גם בתוך פיו לא יקנה"ע שא"ועדיין יל
א לקחת ממנו הוי שלו בלא כונת קנין " ויתכן שמה שבתוך פיו וא,יש לו זכות
ש "עי [פסח' ג מהל"כ' ז מהאמרי בינה בסי" וכמדומה משמעות כעי,ובלא דעת

ל דהיכא דמניח לפיו "פסחים הנ' שהוכיח מתוס) ו"תס' סי(ח "ועיין מקו'ד "בתו
 .]למקום שיופסד אף שאינו רוצה לקנות נעשה שלו ממילא

 זו תלויה השאלה אם אורח זוכה במנתו לפני שבמחלוקתודעת האחרונים 
ן נ שמוכיח מכא"ק' א סי"ט ח"מהרי'  עי,מ שיכול לקדש בה אשה"ונפ [,שאכלה

 ].שאינו יכול
, ה"לענין כזית מצה שצריך שיהיה שלו כמבואר בסוכה לבנידון זה גם מ "ונפ

 או ,ב להקנות את המצה במפורש לאורחים כדי שיהיה שלהם"האם צריך בעה
ה שנוקט שצריך להקנות להם "א סוכה ל"שפ'  עי,שמשעה שבא לידם זכו בזה

 וכמשאיל טבעת לחברו ,ח"כ נאמר שסתמא דמילתא כונתו שיוכלו לצאת יד"אא
 .שיכול לקדש בה אשה
האם ', שלא זיכה לו הכתוב אלא מה שהוא לועס ואוכל' 'ויש להסתפק לדעת תוס

או , ב להקנות את המצה"כ אין צריך בעה"וא ,בשעה שלועס זכי ליה ונעשה שלו
 .אוכל משל שמיםגם  אז אינו שלו ו

ממנו והוא יש לו זכות א לשום אדם ליטול "והאמרי בינה שם כתב שכיון שא
  .  ולכן גם אם לא יתכוון להקנות לו חשיב שלו,לאכלו חשיב שלכם

 מה ,ת שלוקח פטור ממעשר"א שלר"ח שמביא מהרשב"י מ"אמנם עיין קה
 מבואר שגם כשאוכלו ,ה" עב"שתיקנו לאסור דמאי הוא באורח האוכל מבעה

 .עדיין אינו שלו
ול לתת לאחרים עוד לפני שבא יכשאם משלו הוא אוכל מבואר הנה במה שו

שהרי אמרה תורה יש להבין  , לביתווליטלוה יכול גם למוכרו " הלכאורה ו,לידו
 ולא מסתבר שמותר לו , וגם איך יתן לאחרים,ואל כליך לא תתן ואיך יקח לביתו

 וגם כיון ששלו לגמרי ,לתת רק בתנאי שיאכלו בשדה דאיך יכול לשמור בזה
גם יש להבין מה הנידון אם יכול , ל לקחתו לביתוכתוספת שכר למה לא יוכ

 .לאכול בהליכתו מגפן לגפן והרי כבר זכה בו ויכול לאוכלו היכן שירצה
האיסור הוא על לקיחה יותר משיעור אכילתו וכמו שלאחרים אינו ז "לפיל ש"וא

שהזהיר השכיר שלא 'מ "ם בסה"ואמנם כן הוא לשון הרמב. יכול לתת יותר מזה
 .'כל שהוא עובד בו יותר מאכילתולקחת מהאו
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 על שיעור נאמר אפילואם ה ,ז יתכן שפירוש האזהרה של ואל כליך לא תתן"ולפי
תלוי בשאלה אם משלו הוא אוכל או משל , יותר מזההעל דוקא אכילתו או 

 ואם ,שאם משלו הוא אוכל נאמר בזה איסור על יותר משיעור אכילתו. שמים
 .כילתו שהרי לא זכה בזה עד שיאכלנו על שיעור אאפילומשל שמים 

גם אם משל שמים הוא י שמשמע ממנו ש"אבל לדעת רש' וכל זה לדעת תוס
ד משל שמים יכול לתת "יש מקום לומר שגם למ, משבא לידו זכהמ "אוכל מ

נ " וכמש, אבל אינו מוכרח, והאיסור נאמר רק ביותר מזה,לכליו כשיעור אכילתו
 .נ" אסור ליטול לביתו וכמששיתכן שכמו שאסור למצוץ כך

וכן פועל שהוליך בידו ממה שעשה או שלקח 'ג "ב ה"ם בפי"והנה לשון הרמב
 משמע שהאיסור רק על יותר 'ת"יתר על אכילתו ונותן לאחרים עובר בל

או שאמר הריני נותן ' פועל שאמר תנו לאשתי כו'ג כתב " וקשה שבהי,מאכילתו
 בשיעור אפילו משמע 'אין שומעין לולאשתי ובני , מזה שנטלתי לאכולמעט 

שזוכה רק ' היינו כתוסלכאורה ו [, ממה שכבר בא לידואפילואכילתו ומשמע 
  .ז" דבריו סותרים זאלכאורהו].  אבל אינו מוכרחכשבא לפיו

ג עוסק באיסור של ואל כליך לא תתן שזה נאמר על מה שלוקח "ויש לבאר שבה
ג "ובהי, איסור זה עובר גם על איסור גזליותר משיעור אכילתו ובזה יתכן שחוץ מ

 ,עוסק כשבשיעור אכילתו שזכה בו אינו אוכלו בעצמו אלא נותן לאחרים ממנו
 מסתבר  ואם יעשה כך,]ש ואכלת ולא לאחרים"לכאורה ממ[שבזה אין לו רשות 

שיהיה דינו כמי שמוצץ ענבים או אוכלם עם דבר אחר שלא התירה לו זאת 

לא תתן  אבל אינו עובר על ואל כליך ,ו הבא מכלל עשה ואולי הוא לא,התורה
י שמשעת "אם כשיטת רש [, שהרי ענבים אלו הם כבר שלו, לא על לא תגזולםוג

  ]לקיטה זכה בהם
והנה בספר החינוך כתב שאם לקח יותר על אכילתו עובר על הלאו של ואל כליך 

יון שהותר לו ח שדן כ"במנ'  ועי, ומשמע מדבריו שעובר גם על גזל,לא תתן
שוב גם באלו שנאסרו לא אהדריה לאיסורא קמא והוי רק לאו הבא , איסור דגזל
  .מכלל עשה

*** 
  

  א"ג ע"דף צ
מהלכות 'י "פרש, שומרי פירות אוכלין מהלכות מדינה אבל לא מן התורה

,  ניחזי אנן היכי נהגו,כ במה נחלקו רב ושמואל"ויש להבין א', מדינה כבר נהגו כן
שהלכות מדינה הם דברי סופרים שהטילו 'י וכתב "ל בפרש"שלא ניחד "תורי' ועי

 ואף על גב ,על בני המדינה שיאכילו הפועלין מן הפירות שהן עסוקין בהן
 כל פועלין ,אבל מזונות שמעלה להן מביתו, דמאורייתא לא אכלי אכלי מדרבנן

  .'אוכלין במקום שנהגו ואין לחלק בהן כלל
  

 אבל שומרי גיתות וערימות ,מרי גנות ופרדסיןאמר רב לא שנו אלא שו
כ לעיל "יש להבין א,  קסבר משמר כעושה מעשה דמי,אוכלין מן התורה



            דברים                      פרק השוכר את הפועלים                                    הרהורי                                       
  

  
  

קכט

 

היה עושה בידיו אבל לא ברגליו ברגליו אבל לא בידיו אפילו בכתיפו הרי ' שאמר
אינו עושה כלל אלא יושב ומשמר אפילו למה לא אמר יתירה מזה ש', זה אוכל

  .הרי זה אוכל
אינו רק יושב אלא מהלך סביב הגינות שנחשב כעושה מעשה יתכן שמשמר זה ו

 ואינו דומה למהלך ,והפרדסים והנידון הוא על הילוך זה אי חשיב כמעשה
ב שהפירות "כעושה מעשה דלעיל כיון שכאן בעצם ההילוך נעשית מלאכת בעה

  .וממילא ניחא שאם כעושה מעשה הרי הולך ברגליו, נשמרים
  

אבל שומרי גנות ופרדסים אינן אוכלין לא מן התורה ולא ' מר כוושמואל א
משמע לכאורה  . קא סבר משמר לאו כעושה מעשה דמי,מדינהמהלכות 

מנכש במחובר אוכל מהלכות  אבל , בו שני חסרונותדוקא משמר מחובר שישש
 אמנם בדברי רב אשי מבואר שגם בעושים מעשה ממש במחובר אינן ,מדינה
 המשמע שעדיין לא אסיק אדעתי'  הגמא שמתחילת" מהרש' ועי,אוכלין

  .ש"ב ורש"מהדו'  ועי,שלשמואל גם עושה במחובר אינו אוכל
,  מדינה ועושה במחובר אינו אוכלכותמשמר בתלוש אוכל מהללשמואל ומה ש

כתב , ]א יש חסרון אחד זה שאינו עושה וזה שאינו תלוש"פ שלכאו"אע[
א כתב " והרשב,ך גם לעשות מעשהד משום שמשמר לפעמים צרי"הראב

 אבל מחובר שלא שייך ,שבתלוש שיש בו אכילה תיקנו גם כשאינו עושה ממש
  .בו אכילה לא תיקנו בו

  
א מוקים סתמא דרב אשי דהוא בתר', ח דהלכתא כשמואל"ז בשם הר"כתב באו
  .ל הלכתא כשמואל בדיני"ה והרי קי ויש להבין למה הוצרך לז,'כוותיה
 ועדיין אינו מספיק שהרי ,משמר את הפרהבמ לאיסורים כ"יש נפל משום ש"ואפ

'  ועי,דין ממוני לכאורהמשמע שעיקר המחלוקת היתה לענין אכילת פועל שזה 
כמדומה ששם הקשו על  [נחלקו שתלוי לענין מה ]ה לא"ב ד"פדף [לעיל ' תוס
  .]ח מכח זה"ר

ז מצות " שהר,רשאלה של ממון או של איסואם אכילת פועל נחשבת ' ויש לעי
 ,עובר על גזל,  ומאידך גיסא אם אוכל שלא כדינו,עשה להניח לפועל לאכול

  .ואולי תלוי בשאלה אם משלו הוא אוכל או משל שמים
  

 ואי אמרת משמר לאו כעושה מעשה דמי ,המשמר את הפרה מטמא בגדים
פ שלא "אע, אבל אי כעושה מעשה ניחא דמטמא בגדים, אמאי מטמא בגדים

כל העסוקין בפרה שד " מבואר בפרה פ,שורף ואוסףשוחט ופרה אלא נאמר ב
ותניא בספרי אם המשליך את 'שם ש "ר' ועי ,מתחלה ועד סוף מטמאין בגדים

ל והשורף בא הכתוב ולימדך כל " מה ת,ש"האזוב מטמא בגדים השורף לא כ
    .'העסוקים בפרה מתחלה ועד סוף שיהו טעונין תכבוסת בגדים

  
א שיזיז אבר לצורך שמירתה שלא תפול "חזו'  עי,יז בה אברגזרה שמא יז
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  .מהמערכה
  

 שלא ניטל פיקס , עקורין והלא נגמרה מלאכתן למעשר,בעקורין שנו
להכי קרי ליה מקשאות , עקורין משרשיהן עם קישואין שבהם'י "פרש, שלהם

 ויש להבין אם עקורין עם שרשיהן היאך נגמרה מלאכתן', ולא קרי ליה קישואין
 והרי מסתבר שחיבור השרשים ניכר יותר ,למעשר אפילו ניטל פיקס שלהם

  .שתמה בזה' ק כ"ס' ג' א מעשרות סי"ר בחזו"שו ,מהפיקס שלא נפל
 ,ואולי רבותא נקט שלא רק כל עוד שלא ניתקו מהשרשים לא נגמרה מלאכתן

לא ש ואם היה אומר ,אלא אפילו אחר שניתקן לא נגמרה מלאכתן עד שיפקסו
 שהרי בעינן שגם ד שאם ניתקו נגמרה מלאכתן ולא היא"קו מהשרשים הוה סנית

  .ינטל הפיקס
ואולי סתמא דמילתא [, א למה נקט התנא מקשאות ולא קישואין"עוד תמה החזו

  ]. ולא מעמידים שומרשהופרדו הקשואין מהשרשים כונסים אותם לביתאחר 
  

 שומר חנם ,ארבע שומרים הן שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר
יש להבין תינח שואל שמשלם את כל , נשבע על הכל והשואל משלם את הכל

ח " אבל מה שייך בש,כלומר אם נאנסה אם נגנבה ואם פשע ,מה שנאמר בפרשה
א מהדברים אלא " והרי לכאורה אינו נשבע שבועה חלוקה עכאו,שבועה על הכל

  .רק שבועה אחת שלא פשע

ישבע שנאנסה וכן אם טוען שנגנבה חייב שבועה ויתכן שאם טוען שנאנסה חייב ל
בה  שהרי גם אם נגנבה יתכן שפשע בשבועה זואמנם לכאורה לא די , שנגנבה

 ]תו בפשיעה וסופו באונס חייבלד תחי"נאנסה חייב למאם ואפילו  [,ולכן נגנבה
ולמה לא די לו בשבועה אחת שלא  ,כ צריך לישבע שנגנבה שלא בפשיעתו"וע

ילו יאמר שנעל בפניה כראוי ואינו יודע מה קרה לה בלילה אם  והרי אפ,פשע
  . די לו בשבועה שלא פשע בה,נשבתה או נגנבה

 אלא נפטר בשבועה , היהכ"וש נשבע על הכל אין הכוונה שנשבע שכ"ואולי מ
  . בין אם נגנבה בין אם נאנסה,מהכל] שלא פשע[

ובות בשאר שומרים  על כל המאורעות הכת,נשבע על הכל'ב כתב "ובפירוש הרע
כלומר ישבע שנשבה או 'כ רבינו יהונתן "וכ ',  ופטורשכך עלתה לונשבע , לחיוב

  . 'שנשברה או שנגנבה או שאבדה ומתה שלא בפשיעה ופטור
ה לשון הגמרא לעיל "וכ, 'נשבע על הכל שלא פשע'בשבועות כתב י "רשאמנם 

ק דף "י בב"רש' ועי, ' וכושלש שבועות משביעין אותו שבועה שלא פשעתי בה'
שבועה שלא פשעתי , שלש שבועות משביעין את שומר חנם האומר נגנבה'ז "ק

משמע שנשבע ',  דאי פשע בה חייב דכתיב על כל דבר פשע,כשנגנבהבשמירתו 
ח " שהרי אם ש,כ זה חלק מהשבועה"והרי ע, גם על מה שאומר שאירע לבהמה

 נמצא שלעולם ,רק שלא פשענשבע שנגנבה חייב כפל ואם היו משביעים אותו 
  .אין חיוב כפל

ח שנגנב הפקדון ממנו או אבד ואין צריך "ש'א משכירות כתב "ם בפ"והרמב 
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ז נשבע " ה,לומר אם נאנס הפקדון אונס גדול כגון שהיתה בהמה ומתה או נשבית
שמע שאינו צריך לישבע מה אירע אלא רק מ, 'ששמר כדרך השומרין ופטור

 ויש להבין אם לא נשבע שנגנבה מהיכן ישלם א פשעהיינו של, ששמר כדרך
צ דוקא שישבע "ויתכן שאמנם הטוען טענת גנב ונשבע משלם כפל אבל אי, כפל

וביותר לפי [שנגנבה ודי במה שטען שנגנבה ונשבע שלא פשע בה לחייבו כפל 
  .].ש שבשבועה נשלמה גניבתו"האו

בפשיעה ונשבע על ח משלם "ד הקשו למה לא אמר ש"לקמן דף צ' והנה תוס
 הרי , ולכאורה במה שאמר נשבע על הכל אם השבועה היא שלא פשע,השאר

   .כבר מונח בזה שאם פשע חייב לשלם
  

  ב"ג ע"דף צ
פ שאם " ואע,י שלכן אין זה אבדה אלא אונס" ופירש,הא נטר כדנטרי אינשי

י "ש רש" וכמ,מ כיון שאינו חייב נחשב אונס" מ,ירצה יכול לשמור כחזני מתא
  .ב שגנבה לשומר חינם אונס היא"לעיל מ

,  חנםיהבעלים או שומרכמו ששומר ולרבה שפטור כששמר כדנטרי אינשי היינו 
עיילי לא בעידנא דמ "הנפש תירץ ו,ח"ש לש"שכ מה בין "א שא"הקשה הריטב
ש חייב לשמור בגופו ולא "ש ו,ח פטור כשנעל בפניה כראוי"שש ,וגנו אינשי

, ח סגי בהטמנה בקרקע"לעיל שגם לש'  ולדעת תוס,ברזליועיל גם מחיצה של 
ש " ולש,ח מצויהדלת שיכולה לעמוד בפני רונעל בפניה בח סגי ב"החילוק שלש

  .שתעמוד גם בפני רוח שאינה מצויהנעילה בעינן 
ש שמשלם "כ מצינו ש"לרבה שפטור בעל כדעיילי אינשי א, א"והקשה הרשב
 ישןנס לעיר בעידנא דעיילי אינשי או נכ כשנגנב ממנו בשעה ש,תשלומי כפל
אלא בשומרים וזה לא קיבל עליו וען טענת גנב  ותירץ שאין חיוב ט,בעידנא דגנו

  .שמירה לאותם זמנים
נחשב ולא בגלל שאינו [א משמע שרבה פוטרו מטעם אונס "אמנם מסקנת הרשב
ש " בשטענת גנבוען ל ט"ל שמשכח"כ הדק" ויש להבין שא,]שומר באותה שעה

כגון שהתעורר וראה את הגנב נשבע שכך היה ו [,שטוען שנגנבה כשהיה ישן
  ].גנבהבורח עם ה

 יאמר אפילו שהרי , שכיון שנפטר בגלל שישן ולא בגלל שנגנבהיש לבארו
פ שלולי זה כל לא ידענא "אע [כ פטור"שאינו יודע היכן היא כיון שישן ג

ט סברא "ב תרנ"ש ב"קוב' עי [,וען טענת גנבט לכן אין לו דין ,]פשיעותא היא
   .]ז לענין גנבה בבעלים"כעי

  
ל לאביי "וס[ ,ת לאביי נמי דמוקי לה בעידנא דעיילי אינשי"וא אי ה"ד' תוס

 ,מ אם היה יכול להציל חייב" והא מ,מי ניחא] ש לעשות כן"שאין רשות לש
 לכאורה והרי , יש להבין מה כונתם בראיה הזו,אלמא תחילתו בפשיעה הוא

כ הוי פשיעה " וא,חייבדעל בעידנא דעיילי אינשי ש "ט שאביי סובר ששפשו
א "ואם מסופקים אם נחשב פשיעה או גו[ ,ואמאי פטור כשלא היה יכול להציל
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י עייל דאת לאביי "וכך היו צריכים לומר וא, ]לזה אין ראיה משם וכמו שתירצו
 יכול להציל בעידנא דעיילי אינשי חייב אלמא הוי פשיעה ואמאי אי לא היה

ש אביי שעל בעידנא דעיילי אינשי אינו רק "אמנם יתכן שכוונתם שמ, פטור
פ דהוה "שמה שהלך אע ,מסברא אלא מוכיח כך מהא דחייב כשהיה יכול להציל

  .שדן בזהר בדרכי דוד "שו. בעידנא דעיילי אינשי הוה פשיעה
  
 כתב ,טורא דפ"ויש ללמוד מכאן שתחילתו בפשיעה וסופו בגו אי ה" ד'תוס
א וסופו באונס הוא רק לאביי שחייב בכל "א שכל מה שפטור בתחילתו בגו"רע

 וזה לא , ומשום שנחשב החפץ לאבוד והשתעבדו נכסיו,]ף"לדעת הרי[אונסין 
 ,ף חייב רק באונס הבא מחמת הפשיעה"רידעת ה אבל לרבא שגם ל,א"שייך בגו

א שאונס הבא מחמתם "זה שייך גם בגו, נחשב כפשיעההאונס והביאור שלכן 
י "קהו. ח" י' סימ" בבץ שמועות אבל וקוה"ד' תוסד "ל' כתו' ועי. [א"יחשב כגו

  ].ה"ל' סי
ם שפושע "י הרמב"משמע שסברת החילוק עפ א"ריטבבחדושים המיוחסים לו

פ שנחשב באמת כאנוס על " ולכן חייב על כל מה שנגרם מפשיעתו אע,כמזיק
מ " אינו מובן מאי נפלכאורה ו,ו נחשב כמזיקש שאינ"כ ש" משא,התוצאות האלו

  .אם חייב כי לא שמר או כי נחשב כמזיק
 ושלשה שיטות יש ,ש חייב גם אם נטר כדנטרי אינשי וכן ההלכה"ודעת אביי שש

בהמפקיד שבאונס גמור ' דעת תוס, ג"מ ש"א בחו"בראשונים כפי שהובא ברע

ו חייב אלא כשלא שמר  ואינ,פטורשטמנם בקרקע או שנפל עליו חולי כגון 
ח סגי "ח שלש"ש לש" והחילוק בין ש,]דנחשב כפשיעה לגביו[שמירה מעולה 

עילה שתועיל גם לרוח ש צריך לנעול נ"בדלת שיכולה לעמוד בפני רוח מצויה וש
י "דעת הנמו, עיילי אינשיד בעידנא יכול להכנס ומר חינם ושש,שאינה מצויה

 כיון שצריך ,חייבפם מחיצה של ברזל ואפילו הקין שאם טמנם בקרקע "והרמב
כ "ש וכ"א והרא" ודעת הרשב, אבל נפל עליו חולי פטור,לשבת ולשמור בעצמו

  . נפל עליו חולי ופטור רק באונס בגופו של החפץאפילושחייב , בהכונס' תוס
 ומשלם כי ,ירהולשתי השיטות הראשונות אפשר לומר שחיוב שומר הוא בשמ

 אבל לשיטה השלישית יש להבין אמאי חייב הרי ,ר פטולא שמר ולכן כשאנוס
 אמנם יתכן לפרש , רחמנא פטריה אבל חברו לא פטריה ואולי אונס,היה אנוס

 אלא ,ש לשמור אלא הוא כקבלת אחריות שאם יגנב ישלם"שאין חיובו של ש
 אפילו וכשלא שמר ,יפטר, ]שמירה רגילה לרבה ומעולה לאביי[שאם ישמור 

  .ז שדן בזה"ש פסחים י"בקוב'  עי,טרנובאונס אין מה שיפ
ניבה ז יש לבאר החילוק בין תחילתו בפשיעה וסופו באונס לתחילתו בג"ולפי

 שבפשיעה שחיובו על מה שפשע חייב גם על האונס שנגרם ,ואבידה וסופו באונס
לשלם קבל אחריות רי אינו חייב על מה שלא שמר אלא א ה" אבל בגו,מהפשיעה
  .גנב אלא נאנס והרי לא נאם יגנב

  
 אין ,פטור] ונאנסה[ח "ש שמסר לש" שאפילוומהא דאמר רב  אי ה"ד' תוס
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לא ישמור ממילא גם א "ח לא חייב בגו"שהיה מקום לומר שכיון שש[ ,ראיה
כ מוכח " א,כ פטור באונס"א ואעפ"ש מגו"כ נחשב שלא שמר הש" וא,ממנה

ן דעת רגיל לשמור  סתם ב,'כו ] וסופו באונס פטור ואבידהשתחילתו בגנבה
א ואין סיבה לחייבו "מגוגם שמרו ח "במה שמסרו לשלכן נחשב ש[ ,הרבה
  .באונס

למה באמת חייב ולכן אינו חייב באונס א " אם נחשב כשמירה מגויש להביןו
 ט"בחדושי הגרנ'  ועי,]שאם שמר שמירה מעולה פטור' לשיטת תוס [,א"בגו

דהך דמסרו לבן דעת הוי זה 'תב ז וכ" שהקשה כעי,]ל"ה וכן צ"ז ד"קנ' סי[
 ,יה בעצם מסירתו לבן דעתדסברא בעיקר חיובי שומרין שיצא ידי חיוב שמירה די

אלא דעדיין יש לחייבו מצד קבלת שמירה דהוי כאילו התנו עמו הבעלים במסויים 
כ אם " וע,שרוצים הם בשמירת שומר שכר ולא סגי להו בשמירת בן דעת בחנם

 שאדעתא דהכי נתחייב והרי אירע לה , חייב השומר שכרבאמת נגנבה או נאבדה
 , אבל אם נאנסה אין לחייבו מצד תחילתו בגניבה ואבידה,מה שהתנו עמו הבעלים

 ולא נתחייב מדיני שומרין ,דלא חשיב פשיעה לגבי זה הואיל ומסרו לבן דעת
  .'ג" ומצד תנאו אין שייך לחייבו שהרי לא התנו שיתחייב בכה,ביותר מכך

  
 אם  יש להבין,ל למעבד"אי הכי אומדין אותו מאי הו, שמע קל אריה ועלד

ד שכיון שרק " וכתב הראב,כ נחייבו על מה שברח ולא הציל"היה יכול להציל א
ולא ידע שהוא קטן ויכול  [,שמע קולו סבר שהוא אריה גדול שלא יוכל לו

 שסבר ואין טענה למה ברח שהרי לפי,  והראיה שסבר כך שהרי ברח,להציל
 אבל ברועים ומקלות גם אריה גדול ,]שהוא גדול היה בסכנה אם היה נשאר

  .אפשר לסלק
  

נ "ד דילמא אה" הקשה הראב,ח נמי" שאפילוש "אי הכי מאי איריא ש
 אינו יכול אפילוכ " וא,כ דהוי פשיעה"ח חייב ע"שאם ש'  ותי,ח מיירי"ובש

ש להבין אם אינו יכול להציל וי, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייבלהציל חייב ד
  . ודילמא אמד את עצמו שלא ימצא רועים כמו שכך היא האמת,אמאי הוי פשיעה

  
אם היה יכול ובספק , אלא אומדין אותו אם יכול להציל חייב ואם לאו פטור

ח שגם בעל בעידנא דעיילי "ג מהלכות שכירות ה"ם בפ"רמבמבואר בלהציל 
 וכתב ,'ואם אין הדבר ידוע חייב לשלם'] א"דלא הוי פשיעה אלא גנו[אינשי 
י כתב שהטעם "ג סק"ש' סיך ב" והש,י טעמא דמן הסתם היה יכול להציל"הב
א שם כתב שהטעם משום "ורע.  משלםום שחייב שבועה ואינו יכול לישבעמש

ש כתב שכיון שנחשב כפשיעה או כאי שמירה " ואו,דהוי כאיני יודע אם פרעתיך
א עצמם חייב גם בספק שהרי "ייב על אונסין אבל על גופ שאינו ח"אע, א"מגו

  .א"ודאי לא שמר מהם וספק היה גו
  

 ואם לא קידם ,מ לכושרא דחיותא"נפ' ב כו"דהדר שקיל דמיהן מבעה
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ן שאינו משלם דמי כולן אלא מנכין לו שכר הרועים "כתב הרמבברועים ומקלות 
וביאור הספק . ע" וצואם עולה שכרן לדמי הבהמות משלם דמי כושרא דחיותא

דבר '  ועי,מ שאפשר שאין הכושרא דחיותא דבר שגופו ממון"כתב המשל
ד שפשיטא שמזיק וגזלן אינם משלמים דמי כושרא "סק' ט' א סי"אברהם ח
  . וכל הנדון רק בשומרים,דחיותא
ד שמנכים "ג סובר שמשלם את הכושרא דחיותא וכן סובר הראב"ד בפ"והראב

מ שזה "מ' ן דמספקא ליה בזה ועי"ר' ועי, כירות הרועיםמתשלומי השומר דמי ש
  .ל"א הנ"דב'  ועי,ן"גם ספק הרמב

  
ף דמיירי שתקפתו ועלתה " כתב הרי,עלתה לראשי צוקין ונפלה הרי זה אונס

ל דכיון "ד ס" והראב,שם' כ תוס" וכ,ו"לדף תקפתו וירדה כדמוקי לה אביי לעיל 
ף "ם שי"י כאן ומהר"ן ונמו"רמב'  ועי, לא תקפתו חייבאפילושהלכה כרבא 

  .לעיל
  
ולומר שמתה גם בשביל  יש לתלות אפילול ד"ל דקמ"וי סיגפה ה"ד' תוס

 ,כ אמאי חייב"א,  יש להבין, דלא היה לו לסגפה,דבר אחר אפילו הכי חייב
ע כיון "ל שכאן חייב לכ" וא,'ז מחלוקת בגמ"ואם משום תחילתו בפשיעה הר
 והוי כתחילתו וסופו ,חמת הפשיעה הזו עצמהשודאי פשע וספק אם מתה מ

  .י לעיל לגבי הבלא דאגמא"ש רש"בפשיעה וכמ

  
 והאי לא  יש להבין עדיין נאמר האי מסר נפשיה,אמאי לוקי גברא בהדי גברא

  . ואולי כיון שאינו מזוין אינו בא על עסקי נפשות,מסר נפשיה
  

  א" עד"דף צ
י במה שהזכיר לו המקום "רש פי,הרי הוליכן למקום גדודי חיה וליסטים

,  או סגי בחד מינייהו כדי לחייבוע אם תרתי בעינן" ויל,י שגידפן"והשיאו לבא ע
  .  בזה לחייבוימאירי שגם אם רק חירפו ד' ועי
  

להיות פטור ח "מתנה ש ומה שלא אמר ,ח להיות פטור משבועה"מתנה ש
 ומשמע שאם ,זהטה שיסכים לכתב רבינו יהונתן שאין שו, מתשלומין אם יפשע

'  אבל הגה,]ה אי"ג ד"לעיל צ['  וכן משמע מתוס, גם מפשיעההתנה כך פטור
  .תפארת שמואל'  ועי, לשלם אם פשע חייבפורשאשרי כתב שגם אם התנה כך מ

וגם אם פושע נחשב , ויש להבין למה לא יועיל תנאי לפוטרו מתשלומין אם יפשע
פ שקרע "מ לפטור פטור אע" הרי גם קרע כסותי ע,ם"ש הרמב"כמזיק וכמ

  . בידים
' וכן נראה מדברי ר'ד "שכתב בתו] ה ולענין"סוף דמשאלה ' א' סי[א "מחנ' ועי

ח להיות פטור "דמתנה ש' ל שהביא בהגהת אשירי בפרק הפועלים אמתני"ברוך ז
מ דאין תנאי מועיל "מפשיעה ש'  פטור אפית שדקדק מדלא קתני להיו,המשבוע



            דברים                      פרק השוכר את הפועלים                                    הרהורי                                       
  

  
  

קלה

 

'  עליה לשמור שוב אינו מועיל תנאי להיות פטור אפי אלא כיון דקביל,בזה
  .' דנמצא תנאי סותר את המעשה שהרי קיבל עליה לשמרם,מפשיעה

ולכאורה שייך ,  הוא תנאי שלא לשמורמפשיעהמשמע שמפרש שתנאי ליפטר 
 כמו ,לומר שמקבל עליו להיות שומר אבל מתנה שאם יפשע יפטר מתשלומין

מא דמילתא אין התנאי שלא ישמור מדברים א שסת"ש שמתנה ליפטר מגו"ש
    .בהמשך מה שיתבאר בזה עוד' ועי, אלו אלא שלא יצטרך לשלם

  
ה כיון "עדף בגיטין '  פירשו תוס,וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל

,  על מה שכתוב בתורהלא היה התנאיפרשת בני גד שממנה לומדים תנאי בש
  .ג מהני"ילפינן דדוקא כה

תקיים למה מאבל , נ שלא יכול להתקיים התנאי"ו אה"נדף בכתובות ' תוסוהקשו 
הרי אומר מפורש שאם יהיה חיוב שאר כסות ועונה אינו חפץ ו ,המעשה
 אלא , ותירצו שמעיקר הדין לא היה מועיל כלל תנאי לבטל מעשה,בקדושין

 ,י התנאי" שאפשר לעקור את המעשה עםחידוש התורה שנאמר בפרשת תנאי
ש שם ובחדושי "קוב' ועי. [מ שכתוב בתורה לא נאמר הדין הזה"נה עובמת
  ]. 'י' ז נחלות ו"הגרי
י שם כתבו שכיון שאין התנאי יכול להתקיים הוי כתנאי שתעלי לרקיע שאינו "ותו

ויש להבין כשעושה תנאי , ]כאן' ש תוס"וכעין מ [,אלא כמפליגה בדברים
מר ין תנאי זה מועיל עד כדי שנאל שידוע לו שא" מנ,מ"מ לדעת ר"שבממון דל

  .שכוונתו להפליגה בדברים
  

י שהכוונה שהקדים "משמע מרש ,וכל תנאי שיש מעשה בתחילתו תנאו בטל
 שאר ו עליהעל מנת שאין לז בקדשה " ולפי,את אמירת המעשה לאמירת התנאי

אלא  ,ע"שכועלי מ שאין לך "עאת מקודשת לי  לא מיירי שאמר הרי כסות ועונה
  .ו"נדף ' בכתו' כ תוס" וכ,תהיי מקודשת לי ע"ושכעלי א יהיה לך אם ל

כ "תנאי כולו ואחהג פירש שצריך לומר את "ו מאישות ה"ם בפ"אמנם הרמב
כ אמר אם תתני " לאפוקי אם נתן בידה ואמר לה הרי את מקודשת ואח,לקדשה
]. 'נדף ש קדושין "חידושי רמ, מ תנאי"שגם במקום שמועילה חזרה ל [,'לי וכו

לאמירת המעשה ולא לעצם רק ד שם שבבני גד קדם התנאי "ונחלק עליו הראב
י הדבור "ח שם שאמירת משה רבנו כיון שהיתה עפ"בחדושי הגר'  ועי,המעשה

'  ועי,ד"ם והראב"ש באריכות בביאור מחלוקת הרמב" עי,נחשבת למעשה
  .א"בגליונות חזו

  
 ,ו"נדף ' בכתו' כ תוס" וכ,סותשאר וכדהיינו י "פירש ,בדבר שבממון תנאו קיים

ט כתב שגם עונה " י דףא בקדושין" אבל הריטב,ו מאישות"ם בפ" הרמבן דעתוכ
  . והביא שכן מפורש בירושלמי,הוי כדבר שבממון

  
ממון דבר שבט שגם ב"א בקדושין י" דעת הרשב,בדבר שבממון תנאו קיים
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לא שיחולו עליו י תנאי לעשות קדושין ב"מ גם ע" ול,נחשב עוקר דבר מהתורה
 ,שתמחל לועמה משום שמתנה הוא בדבר שבממון  ומה שמועיל ,חיובים אלו

 לדעות מ מחילה"אמאי בעונה לז "יש להבין לפיו[ ,ובממון מועילה מחילה
ודבר של 'מ " בשם שיטו מאישות"פמ "משל'  ועי,ע"מ מחילה לכ"שבעונה ל

ר הגוף כגון עונה לא ממון שאר וכסות תנאו קיים דממון עשוי לימחל אבל צע
התנאי נעשה עם שנמצא ז "ולפי, ]ש שה אריך בזה"עי', מחלה ליה ותנאו בטל
ומסתבר שמחילה זו נעשית בשעת  ,מ שתתני לי מאתים זוז"האשה והוי דומיא דע

  .תר על חיוב זהוהקדושין שאז חל החיוב שלו ואז מתרצה לו
 כל יום על חיוביול בפועצריכה למחול לו א אינה "גם לדעת הרשבמסתבר שו

אם לאחר עשר שנים תאמר שאינה מוחלת יתבטלו הקדושין לא נאמר ש ו,ויום
 והרי לעולם אינה יכולה לדרוש ,סגי במה שאינה דורשת אותםאלא , למפרע

ויתכן גם , אותם שהרי אם תדרוש יבטלו הקדושין ואין לה כלל זכות לדורשם
ש שתדרוש "ושוב לעולם ל ,יןי הקדוש"שחל ע שהתנאי שתמחל על עיקר החיוב

  .אותם
גם יועיל ע ו"מ שתמחלי יועיל לכ" שאם יתנה עבכמה מקומותן "הרמבדעת אמנם 
 ובדבר שבממון אמרינן שהתורה , וכאן מיירי שמתנה שלא יחול חיוב כלל,בעונה

 , עיקר החיובהסכים שלא יחול לה היא ולכן יכול,חייבה אותו לזכותו של השני
  .  עיקר הנשואין אינו יכול לעשות נשואין לחצאין אף מדעתהכ עונה שהיא"משא
כיון , ג דהכא גבי שאר כסות ועונה בידה למחול"ואע' ו"ב קכ"בבן "ל הרמב"וז

מ שלא אתחייב לך שאר כסות ועונה דמי "דאמר לה על מנת כמאן דאמר לה ע
מאי ודמי ל, אבל על מנת שתמחלי לי שאר כסות ועונה תנאו קיים, והא חייב לה

מ שלא "דאמרינן בעל מנת שלא תשמטנו שביעית דמפלגינן בגמרא בין אמר ע
מ סבר על מנת שאין לך עלי "ור, תשמטנו שביעית ובין שלא תשמטנו בשביעית

יהודה ' ור, כ ימחול לו ולאו כל כמיניה שלא יתחייב לו"לאו כלום הוא אלא א
 ,ון יכול הוא למחול ובדבר של ממ,סבר בידו לומר שלא יתחייב לו שהרי מוחל

 ,אבל בדבר שאינו של ממון לא, שלא אמרה תורה שיתחייב אלא ברצונו של זה
  .'שהרי הן עיקר נשואין של תורה ואינן לחצאין

אלא שהרי אינו תלוי בה כלל ן אינו עושה את התנאי אתה "נמצא לפי הרמב
ו שיחולא " ואם א,חיוב שאר כסות ועונה בלא יחולו קדושיןמ ש"מקדשה ע

כ אמאי הוי מתנה על מה שכתוב "ויש להבין א, לא תהא מקודשתקדושין כאלו 
מ שאפשר לקדש "עקדושין גמורים עם כל החיובים וכי אם יקדש אשה  ,בתורה

כ שנחשב מתנה "א לא תהא מקודשת כלל נאמר ג"ואם א ,ע"בלא להתחייב שכו
  .מ שכתוב בתורה"ע

 אלא לעולם עושה ,וי בדין התורהז סתם תנאי שתל"ן אי"ויתכן שגם לדעת הרמב
 ,את התנאי אתה שהיא גם צריכה להסכים להתקדש בלא שיחולו חיובים אלו

מ "זה נחשב מתנה עלכן  ו,י התנאי רוצה לעקור את חיובי התורה"נמצא שע
  .שכתוב בתורה
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 מתנה על מה שכתוב , אמאי',וכומתנה שומר חנם להיות פטור משבועה 
יש להבין מה , ל מה שכתוב בתורה תנאו בטל וכל המתנה ע,בתורה הוא

 והרי אומר ,תנאילעשות  ולמה כלל צריך ,מ שכתוב בתורה"עניינו למתנה ע
נ ואם היה אומר שיפטר "ויתכן שאה, שאינו מקבל עליו כלל חיובי שמירה

והוי  ,מלשלם גם אם יפשע נמצא שאין כאן שמירה בתנאי אלא כלל אינו שומר
אבל כיון , פשיטא דמהניוח אינו " לעיל דאפילו שדאמרינןכהא ביתא קמך 

 אלא שמתנה שיפטר משבועה ,שמקבל עליו שמירה ואם יפשע יתחייב לשלם
ובזה ניחא מה , מ שכתוב בתורה"ז מקשה דהוי מתנה ע" ע,פ שהוא שומר"אע

 חידוש שהרי נמצא שבזה אין כלל, מלשלםח להיות פטור "שלא נקט מתנה ש
  .שכלל אינו שומר

  
י שהחילוק אם עשה את "משמע מרש ,ני הכא דמעיקרא לא שעבד נפשיהושא

ו שהרי לעולם צריך תנאי "נדף ' בכתו'  והקשו תוס,התנאי לפני שחל המעשה
צדקה ' הל[א "מחנש "מ' י עי"ובדעת רש, ן כאן" וכן הקשה הרמב,קודם למעשה

  . ]ה ותמהני"ד' ב' אישות ו[מ " ושעה]'ט' סי
שבקדושין אין אישות לחצאין אבל בשומרין , חילוקי משמע שיש עוד "ומרש

א שנאמר " והקשה הרשב,הרי הוא אומר אי אפשי להיות שומר שלך אלא בכך
 מה עיקר ע"לוי. [שלא יהיה שומר שלא יתחייב בדיני שומרין, כך גם בשומרין

 ומשמע , האם שהקדים המעשה או שאין קדושין לחצאיןי"רשלדעת החילוק 

 ויתכן שזה הביאור ,א"ריטב לםחדושים המיוחסי ועיין ב, בהאמלשונו דתליא הא
  .]י"בדברי רש

יכול גם כל אחד , בכתובות פירשו שכיון שריבתה התורה שומרין הרבה' ותוס
א כאן פירש שהתורה אמרה מהו סתמא דמילתא " והרשב,לפי תנאושומר להיות 

ז " וכעי,אם אבל אם פירשו הכל לפי תנ,ששומרים משעבדים עצמם כשלא התנו
  .ש כאן"הרא' שני ותוס' שם בפי' כתבו תוס

  
א הביא "בחדושי הרשב, במאי בדברים,  להיות כשואלומר שכרמתנה ש
 והא כל תנאי ,כיון שתנאי בשעת משיכה הוא למה לי קנין'ד שהקשה "מהראב

א "בב הרשתכו', ל בקושיא"ונשאר לו ז, שהוא בשעת מעשה מתקיים בלא קנין
ח " ומה שש,שלא מצינו שיתחייב אדם בלא שנהנה מחברו שאין כאן קושיא

 שנחשב כמזיק כיון שהבעלים הוא מטעםבלא לקבל שכר } בפשיעה{מתחייב 
  .נשען על שמירתו

ולמה לא יוכל  ,ש והוא הרי מקבל שכר"שאלת הגמרא היא על שויש להבין הרי 
 יםא ככל הראשונ"אמנם פשוט שגירסת הרשב, ןלהתחייב תמורתו גם אונסי

דף לעיל ' ה בתוס" וכ' להיות כשואלחנםמתנה שומר ' ששאלת הגמרא  היא על 
ל שזה אינו סיבה לחייבו " ומה שמושך את הבהמה א, כאןי"ח ובכל כתה"נ

הא , ואיני מבין מה טיבו של משיכה דשומר חנם'ח "א לעיל מ"רע'  עי,באחריותה
  .'ה זוהוא אינו זוכה כלום במשיכה זו ובמה יתחייב הוא במשיכ
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ולאו קושיא היא דכל  ',ד בהשמטות שכתב על קושיתו"הביא מהראבמ "ובשיט
תנאי שהוא בשעת מעשה תנאו קיים ואם לא יתקיים תנאו תהיה השמירה בטלה 

ולכאורה ',  וכל שכן שיהיה פטור לפיכך צריך קנין,ומשיכתה לשומר בטלה
  .א בזה"התירוץ מרווח מאד ויש להבין למה לא ניחא לרשב

האם התנאי , ח להיות כשואל"ש לבאר שהנידון הוא מה גדר התנאי שמתנה שוי
כ "א, ח"יהיה שומר חינם ואם לא ישלם לא יהיה שישלם את האונסין אם הוא ש

מ שהרי לעולם יאמר שאינו משלם ובטל התנאי ובטל המעשה ואפילו "ודאי שלק
  .ח אינו ואפילו משבועה שלא פשע יפטר"ש

 ,א לכאורה סברו שאין התנאי שישלם אונסין"וכן הרשבד בקושיא "אמנם הראב
 ,ע"שכומ שאין לה עליו " והוי כמקדש אשה ע,אלא שיהיה לו דין של שואל
תה יכולה לומר לו אחר עשר שנים ששוב אינה שאם היה מועיל התנאי לא הי

א שהתנאי שתמחל "גם לדעת הרשב [,מרוצה מזה ויתבטלו הקדושין למפרע
 שתמחל כל פעם מחדש אלא שתתרצה כעת למחול על עיקר לכאורה אין הכונה

יבות יה כאן כיון שהתנה  שיהיה דינו כשואל ממילא חלה עליו התח"וה, ]החיוב
 ולא יכול לומר שאינו רוצה  וממילא מתחייב באונסין כדין שואל,של שואל
  . שהרי כבר חל עליו חיוב,לשלם

  
 ,במאי בדברים, ות כשואל להי]י ובראשונים"ה בכתה"כ[ חינםומר ומתנה ש

 כתב ,ע"במה משעבד אשחייבתו התורה בפשיעה ח "והא דלא קשיא ליה על ש

ז "הר, שכיון שקבל על עצמו וזה נשען על שמירתו ונאבד בפשיעתו'א "הרשב
  .'קרוב למזיק

  
בההיא הנאה דקא נפיק ליה קלא דאיניש מהימנא הוא גמיר ומשעבד 

 ,נחשבת ככסף ותמורתה משעבד את עצמו לכאורה הכונה שההיא הנאה ,נפשיה
ט כתב שבההיא הנאה מועיל בלא קנין " ובחדושי הגרנ,ביתיא מר"א י"מחנ' ועי

,  קניןחפץ בלא מעשהקנות  ואפילו אם לא שייך ל,אלא בגמירות דעת בלבד
  .א כאן"ו וחזו"של' כתובש "קוב'  ועי,התחייבות אפשר לעשות

  
 אמר שמואל בשקנו ,מאי בדבריםתנא ומתנה שומר שכר להיות כשואל ב

 ורבי יוחנן אמר אפילו תימא בשלא קנו מידו בההיא הנאה דקא נפיק ,מידו
משמעות הגמרא שבלא , ליה קלא דאיניש מהימנא הוא גמיר ומשעבד נפשיה

 אמנם , אלא מיירי בעשה קנין או שמהני בההיא הנאה,קנין אינו משתעבד
להיות פטור משבועה והשואל להיות מתנה שומר חנם 'ט כתב "ב ה"בפם "הרמב

ח או נושא שכר ושוכר להיות חייבין "וכן מתנה בעל הפקדון על ש, פטור מלשלם
  .'צ קניין ולא עדים"שכל תנאי בממון או בשבועות של ממון קיים וא, בכל כשואל

ויש להבין למה הוצרך להא דהוי תנאי שבממון שמשמע שמהני דוקא לרבי 
גם יש , ז מתנה על מה שכתוב בתורה"מ אי"שגם לר הכא והרי מסיק ,יהודה

 והרי מבואר בגמרא שצריך קנין אלא שקונה בההיא ,צ קנין"ש שאי"להבין מ
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  .שעמד בזה] ג"ו ח"שער כ[ת "גידובר "שו, הנאה
ומהני מצד  ,מ תנאי גם בממון"מ דל"ויש לבאר שדברי הגמרא הם אליבא דר

ב עצמו ביותר מחיובי התורה צריך  וממילא כשמחיי,ד נפשיהיא שעבלשמעיקרא 
 אבל להלכה כרבי יהודה מהני מדין תנאי בין לפטור בין לחיוב וממילא לא ,קנין

   , צריך כלל קנין ומהני מדין תנאי
  

 על מנת שתביאי לי ,א"של ד [על מנת שתרדי לתהום על מנת שתבלעי קנה
ים התנאי  נתקי, על מנת שתעברי את הים הגדול ברגליך, בן מאה אמה]קנה
ויש להבין אם , י שם" ע לרקיעאם עלתהכגון ד "בגיטין פ'  כתבו תוס,ז גט"הר

ת שהתכוון "מה קבלה מעשית וידוע לה שם שלאשה זו שייכת לכאלה דברים 
' תוס' עי [אמר זאת על סתם אשהואולי , יהודה בן תימא' ר ללהפליגה בדברים

ידע ששייכת מי שבנ " ואה,]י שם לא היה דעתו לכך"נתקיים ע' ואפיש שם "הרא
  .לזה לא הוי הפלגה

  

' תוס ,אלא כולה רבי מאיר היא ושאני הכא דמעיקרא לא שעבד נפשיה
נמי לא קידשה על מנת כן ולא ' כ גבי קדושין נימא " שאו הקשו"בכתובות דף נ
דשאני התם כיון דריבתה תורה שומרים הרבה שומר 'ותירצו  ,'שיעבד נפשיה

  .' יכול נמי כל אחד להיות לפי תנאו,'שכר כוחנם והשואל נושא 
 ודוקא בקדושין עושה מציאות ,אינו נחשב לחצאיןבשומרין יש לבאר שלכן ו

אמנם יש להבין תינח מתנה שומר שכר להיות , חדשה שלא מצינו אותה בתורה

אבל מתנה שומר חנם להיות פטור משבועה  ,בתורהכשואל שמצינו פרשת שואל 
פ שאם בבעליו עמו פטור מפשיעה "ואע,  פטור זה בשומריםהרי לא מצינו כלל
 עדיין אם הביאור בזה שבבעליו עמו אינו נחשב כלל לשומר ,וממילא גם משבועה

מ שהרי זה "כ יתכן שמעיקרא לק"אמנם א, ל שלא מצינו שומר הפטור"הדק
 והרי מצינו מי שהחפץ בידו ואינו נחשב ,גופא מתנה שגם הוא לא יהיה שומר

  . כגון הא ביתא קמך כשומרעליו
שאנץ משמע שכיון שלא הקפידה התורה ונתנה כמה דיני שומרים אף ' ומתוס

   .ח שאינו נשבע או שפטור בפשיעה"הוא יכול לחדש דין שומרין חדש והוא ש
שאני התם דחייבתו תורה שומר שכר על שלוקח נ "א'שם לחלק ' עוד כתבו תוס

 הלכך ,דים עצמם לכל הכתוב בפרשהשכר ושואל לפי שכל הנאה שלו ומשעב
  .'במקום שאין משעבדים עצמם פטורים

שסתמא דמילתא כך דעתו של כל חיובי שומרים שאמרה תורה הם יש לבאר שו
א "כ הריטב"וכ,  אבל אם פירש אחרת מתחייב לפי דבריו,אדם לחייב את עצמו

' עיאמנם ,  שדין התורה הוא רק שכך יהיה למי שקבל עליו שמירה סתםכאן
ש בהגהות " עי,כתירוץ אחד' ש ששם נכתבו דברי תוס"הרא' תוס' ועי, א"חזו

  .ש"הגרמש
דהכא מקודשת משום דכי יהיב לה קדושיה 'י "שם בשם רש' והביאו תוס

 אבל שומר חנם , ותנאה דבתר הכי לאו כלום הוא שכבר היא אשתו,אקדשה
 קודם למעשה  ואין נראה דהא כל תנאי לרבי מאיר תנאי,מתנה קודם שמשך
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מ לא "שבאומר ע' מצדקה שכתב ליישב את קושית תוס' ט' א סי"מחנ' עי, 'הוא
ו מאישות "מ פ"שעה' ועי, בעינן משפטי התנאים ולא היה כאן תנאי קודם למעשה

, מ בעינן משפטי התנאים"מ גם בע"שתמה עליו שהרי זה דוקא לדידן אבל לר
ל "והיה נראה דס' ]י"ש רש" וממה"בד[ש ליישב שם "מ' עי' ובעיקר קושית תוס

ג דבחלוקה ראשונה הקדים מעשה קודם התנאי כל שבכפל התנאי "י דאע"לרש
  . 'בהכי מתוקמא' מ שאין לך עלי שאר כו"הקדים תנאי למעשה מהני וברייתא דע

וכי , איתקדשה לה מכי אמר לה הרי את מקודשת לי'י לפנינו הוא "והנה לשון רש
דאין אישות ,  מתנה על מה שכתוב בתורה, עליאמר לה על מנת שאין ליך

, 'והוה מתנה על מה שכתוב בתורה, וכי תפיס קדושין לגמרי תפיס, לחצאין
כבר התקדשה כיון שהקדים את המעשה משמע שצירף כאן שני טעמים גם ש

  . ויש להבין למה הוצרך לכך,וגם שאין קדושין לחצאיןמ התנאי "ול
מ שכתוב בתורה " דטעמא דמתנה עו" דף קכב"ן בב"ש הרמב"י מ"ויש לבאר עפ

הרי ע "שאר כושכיון שאמר על מנת שאין לך עלי 'מעשה קיים ותנאי בטל משום 
אפשר להתקיים כיון שמצאו מקום לחול הרי חלו הקדושין שמיד  ,את מקודשת לי

וכיון שחלו לא חלו לחצאין שאין אישות , התנאי שלא יתן לה שאר כסות ועונה
 וכיון שנתפסו ,ע"י איקדשה לה בלא חיובי שכו" כוונת רשותכן שזוי, 'לחצאין

וכמו מקדש [, ע כיון שאין קדושין לחצאין"הקדושין ממילא התחייב בשאר כו
, ]פשטו הקדושין בכולהממילא אלא שלתפוס בחציה חצי אשה שהועילו דבריו 

כיון שנתן לה הקדושין הוי שכתב כאן א "בחדושים המיוחסים לריטב' ועי

 ,מקודשת ואינו יכול להשים תנאי באותה שעה דאין אשה מתקדשת לחצאין
  .ה האי"א ד"בנזיר דף י' תוס' ועי, ושוב הוה מתנה על מה שכתוב בתורה

לחלק י שיש "לבאר את דברי רש כתב ט"פ' מ סי"מ על ב"ח הנד"כתבי הגרוב
מם קדושין שהם עצשומרים שעצם קבלת השמירה היא מילתא דממונא לבין בין 

וכיון ' , ולכן לא שייך לעשותם באופן אחר ממה שאמרה תורה,מילתא דאיסורא
 ,כ אינו מועיל תנאו לעקור"דהוי קידושין גמורים אם כן חלה עליו שאר כסות וע

כ בשמירה מועיל תנאו על עצם השמירה כיון דהוי ממונא ולא ירד "משא
יון דהתנאי הוי כ שפיר מועיל התנאי כ"לשמירה כולה אלא למקצת שמירה וע

רבה באופן כזה לא הוה כלל מתנה על ד וא,באופן דמעיקרא לא שעביד נפשיה
כ בתורה דמקבל עליו מקצת השמירה ואין הוי מתנה אלא היכא שמתנה "מש

  .'לפטור את המחויב וזה לא היה מחויב כלל
  

אלא ' ונראה לומר כו' א כו"ל למיתני כל שא"אבל קשה דהו אמר ה"ד' תוס
 ם שגם בא לסיומא דרישא"מהר' עי ,'פא מילתא באפי נפשה היא כוודאי סי

כ בגליון " וכ'אבל קשה' וניחא ה,י בן תימא"אבל גם להשמיענו מדיוקא הא דר
  .א"מהרש'  ועי ,ש"הרא' תוסעל 

  

, י כלל לכך לא כתבתיו''רבינו שמואל אין נראה לר' ופי אמר ה" ד'תוס
.י"וכתב שם למה אינו נראה לר, נץשא' מ בשם תוס"מובא בשיט ם"שברפירוש 
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  ב" עד"דף צ
 ה"ד' תוס הקשו,  פרה במשיכה ובעלים באמירה,עמה ממש מי משכחת לה

דאמר לקמן בפירקין שתלא טבחא ואומנא וספר מתא כולהו בעידן 'פרה 
 משמע דשלא בעידן עבידתייהו לא הוי שאלה ,עבידתייהו כשאלה בבעלים דמו

ידן עבידתייהו אלא בשעת הליכתן או אפילו מזמנים ל דלאו דוקא בע" וי,בבעלים
 אבל ודאי משעת אמירה של קודם ,עצמן לילך ולעשות חשוב בעידן עבידתייהו

ולכאורה כונתם שאמירה לחוד אינה  , מלאכה לא חשוב שאילה בבעליםסקע
אלא שגם מה שהולך או מכין עצמו להליכה , כ עובד"מחשיבתו כשאול אלא א

ד שמשעת "הראבמסקנת אמנם , תחילת דבריוד ב" הראבכ"נחשב כעובד וכ
קשה  וכן ,וטבחא משתלא אי שנאז יש להבין מ"לפי ו,אמירה כבר נחשב כשאול

  .מההוא דשתי שיכרא
והריהו ] כשכיר יום[ שכאשר משאיל עצמו לעבוד לכל מה שיאמר לו ויש לבאר

מתחייב  אבל כש,פ שאינו עובד בפועל נחשב כשאול לו"אע, מזומן לעבודתו
 וכן מבואר לקמן , בזמן שאינו עובד בה אינו שאול,]כקבלן[לעבודה מסוימת 

ב נחשבים שאולים רק בשעות שהם משועבדים לבני "בראשונים ששתלא וכיו
  .העיר

  
 ,מדקתני סיפא ואחר כך שאל את הפרה מכלל דרישא דקתני עמה עמה ממש

 איבעית ,'וכועמה ממש מי משכחת לה פרה במשיכה ובעלים באמירה 

יש להבין מה , אימא דאמר ליה את גופך לא תשאל עד שעת משיכת פרתך
מ לו אם תתחיל שאילת הבעלים לפני שאילת "תועלת לשואל מאמירה זו ומה נפ

וכי , כ יש את הפטור של בעליו עמו"כ ובי"בי,  או בשעת שאילת הפרההפרה
  .אמירות משונות של אנשיםאיכפל תנא להשמיענו 

לא מיירי בשואל את הבעלים לעבודה ממושכת שאז באמת אין לו ויש לבאר ש
ל אשקיין מיא וכדומה שיכול "אלא כגון שא, ממתי משעבד את עצמומ "נפ

עד שימשוך את להתחיל ולגמור לפני משיכת הפרה ולכן אומר לו שלא יביא לו 
  .הפרה נמצא רק משעת משיכה משתעבד לו ונמצא עמה ממש

פ " מקרה זה מצוי אבל נקט אותו כדי ללמדנו שאעעוד יש לבאר שאמנם אין
אמנם אם , שכבר הזמינו לעבודה לאחר זמן לא נחשב כשאול משעת ההזמנה

 שהרי יש להעמידה בדקיימא פרה ,הוצרכנו ללמוד זאת אין לכך ראיה מהמשנה
    .בחצירו

  
שומר חנם נשבע על הכל לא חשיב פשיעה דבהא כולהו  שומר ה" ד'תוס

ורה הוקשה להם איך אמר נשבע על הכל והרי על פשיעה אינו לכא, חייבים
כ "ויש להבין א, ל משלם את הפשיעה ונשבע על השאר"נשבע אלא משלם והול

למה זה סיבה לומר נשבע על הכל בשעה שיש , מה תירצו שבזה כולם חייבים
ואולי כוונתם שלא בא לומר את דיני השומרים אלא את , דבר שמשלם אותו

  .ינים שבהם ולענין פשיעה אין חילוק דין ביניהםחילוקי הד
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ובעיקר השאלה לכאורה אם משביעין אותו שלא פשע הרי מבואר בזה שאם 
  .פשע חייב לשלם

ב לשבועה שלא שלח "דילמא ונקרב בעה, ל"ח חייב בפשיעה מנ"ע הא דש"יל
דשבועה שלא שלח יד היא דרבנן ניחא שעיקר ' לעיל דף ו' ולתוס ,בה יד

  . שלא פשע בההשבועה
ויש לבאר שבקבלת שמירה מונחת קבלת אחריות לשמור וממילא פשוט שאם לא 

ח מתחייב אלא לשמור כדרך השומרים ולא יותר "שמר חייב לשלם אלא שאין ש
  .אבל אם פשע ודאי חייב לשלם

ולא נודע מנין , ואמרו שעל כל פנים חייב בפשיעה'ח בפרשת משפטים "אוה' ועי
,  לא חייבו אלא לישבע שלא שלח ידו כל חוץ מזה פטורלהם כיון שהכתוב

ל דכתיב ביה פשיעה " אשומר חנם וזה"ה כתב בד"ל בהשואל דף צ"י ז"ורש
  .'דכתיב על כל דבר פשע

שיעידו עדים , על כל דבר פשע שימצא שקרן בשבועתו'י בחומש כתב "אמנם רש
ובפירוש ', לרעהוישלם שנים  וירשיעוהו אלהים על פי העדים, שהוא עצמו גנבו

ויאמר אם לא ימצא הגנב יקרב בעל הבית אל האלהים 'ד "בתון שם כתב "הרמב
  .י כאן"וזה כרש', על כל טענת פשע שיטען עליו פשעת בשמירה

הכונה על הדברים שהתפרשו ' על הכל'ש "ז כתב שמ"ובקונטרס הראיות לריא
 מחמת פ שפטור במתה"ט אמר ששואל משלם הכל אע"בפרשה בפירוש ומה

ל בזה "שלא ניח' ותוס, מלאכה משום דלא קאי אלא על דברים שנאמרו בפירוש

ח התפרש "י שחיוב פשיעה בש"יתכן סוברים כרש, ]כ גבי שואל"פ שכ"אע[
  .ש על כל דבר פשע"במ
ם לא הזכיר דין חיוב פשיעה "והרמב'ד "ב משכירות שכתב בתו"ז פ"אבהא' ועי

ומוכח דסובר , לכתוב המקור מהכתובולא קרא דעל כל דבר פשע אף שדרכו 
  .'דפשיעה מסברא חייב

  
 אבל מתה ,והשואל משלם את הכל מה שהוזכר בפרשה שומר ה" ד'תוס

ע מה "יל, מחמת מלאכה כיון ששואל יש לו רשות לעשות בה מלאכה פטור
ש משלם את "ימו שמדהרי מה שלא אמר ששואל פטור כבר הק, באו לומר בזה

 גם ,מ לכאן"והטעם ששואל פטור אינו נפ, וזכר בפרשההכל הכוונה על מה שה
שזה לא סיבה לפוטרו יותר , לעשות בה מלאכהש שיש לו רשות "לא ברור מ
  . אלא מבואר לקמן משום לאו לאוקמי בכילתא,ממתה כדרכה

לא הוזכר בפרשה במתה מחמת מלאכה שמה ששואל פטור ויתכן שבאו לבאר 
 להשתמש אין לחייבו אם מתה מחמת זה אלא הוא מסברא שכיון שיש לו רשות

  .והיינו הא דלאו לאוקמי בכילתא
  

, אדרבה ראשונה בשומר שכר שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת גנב
ש פטור כדי לחייבו "ח חייב וש"יש להבין תינח גניבה שהיה מקום לומר שש

ש והרי בזה אין כפל וגם "ש באבידה ויתחייב בה ש"אבל למה יפטר ש, בכפל
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ויש לבאר שהרי לא התפרש חיוב באבידה בתורה אלא מריבויא , קרוב לפשיעה
ח לא היה מתחייב באבידה "נ אם היתה פרשה שניה בש"ו ואה"דגנוב יגנב או מק

ר "שו, ו שהרי שוב אין סברת כפל"ח מתחייב בה מק"ואם היה מתחייב היה ש
  .א"ז בהערות לגריש"כעי

    
 והא בעיא נטירה , דקיימא באגם,זוני והא בעיא מ,והשואל כל הנאה שלו

 ואיבעית אימא לא תימא כל הנאה שלו אלא אימא רוב הנאה ,בנטר מתא
פ שנותן לה מזונות "מבואר דסגי ברוב הנאה כדי לחייבו באונסין ולכן אע ,שלו

  .ושומר עליה יש עליו דין שואל
עליו דין אין א גבי רועה שהניח עליה מקלו ותרמילו "ן לעיל דף מ"והנה הרמב

שאינו מבטלה ממלאכת הבעלים והיא רועה באפר והולכת עם העדר כיון 'שואל 
אמנם , משמע לכאורה דלא סגי ברוב הנאה', במקום שדעת בעלים שתלך שם
ן ששם אינו מבטלה ממלאכת הבעלים שהרי "אינו דומה וכמו שהדגיש הרמב

יחא שתשאר כ כאן שלבעלים היה נ"הבעלים רוצה שהוא ירענה וישמרנה משא
כ גבי "בביתו ותעבוד לו והוא ישמרנה ויאכילנה לכן רוב ההנאה של השואל משא

  .רועה שגם אחר שהניח עליה מקלו עדיין רוטב ההנאה של הבעלים
  

] ח"י' ת סי"בשו[ן "המחנה אפרים הביא ר. אלא אימא רוב הנאה שלו
שהרי גם  ,אין כל הנאה שלומחבירו אינו חייב באונסין כיון ששואל ספר הש

והקשה ,  ומרויח פרוטה דרב יוסףהמשאיל נהנה כיון שעושה מצוה בהשאלה זו
 ועוד, שואל לומד ולא בשעת ההשאלהשאת המצוה מקיים כשהא "המחנ

 ,סגי ברוב הנאהזונות כיון דמחייב באונסין גם כשנותן לה  שמבואר כאן ש
 היהין כי אז  פטור מאונסהיהפ שאם היה נותן לו שכר של פרוטה ודאי "ואע[
פ שיש לו הנאה צדדית כמו "אבל כשהוא לא נותן למשאיל כלום אע, ש"ש

  ]. עדיין נחשב שואל, י"מזונות או פרוטה דר
שתמה על המחנה אפרים שמדמה ] ב"ו ע"לקמן דף צ[ש "חידושי רמ' ועי

פשיטא נחשב כבעלים עליה אותה שעה והמה ברשותו ששם כיון שהב, למזונות
י לא מקבל "שהרי את הפרוטה דר, ן תמה"וגם על הר, הדחייב במזונותי

  .מהשואל
ן יש להבין למה דוקא שואל ספר הרי בכל שאילת חפצים "ובעיקר דברי הר

 ,ואם משום שבספר מקיים מצוה בכל שעה שהלה לומד בו, מקיים מצוה של חסד
ח " בזה באהבת חסד לבעל החש"מ' ועי ,כ הנידון על שעת ההשאלה"אבל הרי ע

  .בנתיב החסד' ק אפר
ן שאמנם "הוכיח מדברי הר יפות לבעל ההפלאה בפרשת משפטים ובספר פנים

 , ודוקא בהלואת ממון התפרשה מצוה בתורה,חפציםסתם אין מצוה בהשאלת 
 ואולי הוא בכלל מצות תלמוד ע היכן התפרשה מצוה בהשאלת ספרים"ליו[

  .]תורה ללמוד וללמד לאחרים
שכתב שאמנם כל משאיל עושה מצוה בהשאלה זו ' ז' יח ס"ר באמרי בינה או"שו
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ה ששואל חייב שהרי מפורש בתורז פוטר את השואל מאונסין "מ אי"אבל מ
כ דכך גזרה התורה דלא למחשב הנאה זו של עצם השאלה דיש "וע'באונסין 

ורק במשאיל ספר שיש עוד ', י"להמשאיל במה דעושה מצוה ומרויח פרוטה דר
לא ראיתיו בעיון [,  בזה שייך לפטור השואל מאונסיןהנאה נוספת למשאיל

י והרי מפרוטה זו "ן מצד פרוטה דר"הרי נידון הרש ,ר לא התברר לי"ולפו
 ובמה שהוא ספר לא  אלא כל חפץ אחרספרמשאיל ה פטור גם אם לא היה "בלא

  ].רווחנוסף לו שום 
  

הפסד היש להסתפק אם הכונה ש, קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה
מהמשלם כפל רק אם נשבע שנגנבה חמור יותר  ,על כל גניבההמשלם קרן של 

 מאשר לקבל ,ד"או שעדיף לבעלים לקבל את הקרן בלא דו, ונמצא שהוא הגנב
  .גנבהאת הכפל רק אם ישבע השומר שנגנבה ונמצא שהוא 

אם היה חייב '  להזכיר שבועה בכאן אפילמה ליההקשה א "ש לעיל דף מ"רשוה
ש חייב " וש,כ יבואו עדים"מ אין זה עד שיטעון בשקר ואח" בלא שבועה מכפל

ש כאן כתב ליישב "והרש, אם טוען באמת ואף אם יש עדים כדבריו' בקרן אפי
דאין נותנין לו [א שבועה  בל]דהוא משלם מיד שטוען נגנבה[נ קאמר קרנא "דה

  . בשבועה]מ פטור עתה"דאידך דמ[ עדיפא מכפילא ,]שבועה להפטר
  

 תדע דהא שואל כל הנאה שלו ,קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה

םרשה  ו,ן דילמא כפילא בשבועה עדיף" הרמבה הקש,ואינו משלם אלא קרן
חייב ממילא א ו"פטור מגוחייב באונסין ו ושואל ,ח"ש ושניה בש"ראשונה בש

י לא אמא[א בביאור דבריו "ש רע"א ומ"מהרש' ועי ,ש מה שתירץ"עי, בכפילא
  .ח"רע' ש בסי"ריב' ועי, ]ן"הרמבל בתירוץ "ניח
  

מה לשבורה ומתה שכן אונסא דסליק אדעתיה תאמר בשבויה שכן אונסא 
א "ש הרשב"וכמ [,בדעתםמשמע שחיובי שומרין תלוים . דלא סליק אדעתיה

כל זה  שאפשר לדחות ש]משאלה ופקדון' א' סי[א "וכתב מחנ, ]ד לעיל"שהו
  . שוב אינו תלוי בדעתו, שגם בשבויה חייבל"אחר הקמד אבל "לס
  
מ שלא אתחייב בשבורה "ועל מנת כן שייליה מדלא אתני עה שכן "י ד"רש

ס " סו ויש להבין.ל לאסוקי אדעתיה ולאתנויי" תאמר בשבויה דלא הו,ומתה
ת שהיה מתנה על " ומה,פ שאסקיה אדעתיה"לא התנה על שבורה ומתה אע

לא התנה כיון אולי אפשר לומר שעל שבורה ומתה ו. [שבויה אם היה חושב עליו
 אבל שבויה שאינו מצוי יתכן שהיה , לזהידע שלא היה המשאיל מסכיםש

  ].מסכים
  
א אפילו אין " דאי לאו יחדו ה,ו דלא תחרוש איצטריךיויחד אלא ה" ד'תוס

 ודלא , קשורים במחרישה אלא שמנהיגם בבת אחת או אפילו בזה אחר זה



  דברים                                                    פרק השואל                              הרהורי                                               
  

  
  

קמה

 

א מה שהוקשה "בריטב'  עי,א יחרוש לא בשור ולא בחמורא של"י דהו"כרש
  .להם על פירושו

אם אינם קשורים וגם אינו מנהיגם יחד  ',או אפילו בזה אחר זה'מה כוונתם ע "יל
 אין קשורים במחרשה היינו שביד אחת אפילוש "שמ ויש לבאר ,ת יאסר"מה

ם זה ליד זה אלא ואפילו אינם הולכי ,ה אסור"חורש בשור וביד שניה בחמור ואפ
  .א שאסור"זה מאחורי זה כל שמנהיגם יחד הו

ל "ג משא והנהיגם או דצ"כוונתם שלא קשרם אלא הניח ע'ש "רש' ועי
ל המחרישה או העגלה בלא קישור אלא שדוחפין בראשיהן "שמנהיגים ר
  .'ע"א במחרישה בפ"א עם שניהם אבל כ" או דיכוונו שחורש בב,מאחוריהם

  
  א" עה"דף צ

עד שיפרוט לך הכתוב יחדו כמו שפרט לך הכתוב בחורש ה עד " די"רש
דמדאיצטריך למיכתב יחדיו שמעינן דאי לא כתביה הוה משמע , שור וחמור

א "ת שמשמע כאו"מכאן למדים לכהו .שלא יחרוש לא בשור ולא בחמור
  .ע עד שיפרוט הכתוב"בפנ
גם באחד ד שאסור לחרוש "איך הוה ס' א בשם תוס"ריטבבחדושי ההקשה ו

 לעבוד שמותרמשמע , הרי מפורש בתורה למען ינוח שורך וחמורךמהם ו
  .ע"א בפנ"בכאו

 דישה וטחינה וכדומה אבל חרישה דקרא במלאכתולכאורה היה אפשר לומר 

 פ שאיסור עבודה בכלאים הוא בכל המלאכות" ואע, גם באחד לבדולם אסורהעל
  .אר בספרי שם וכמבוזה דוקא אחר שכתוב יחדיו, כמבואר בספרי

  
יש  ו, משמע שמת פשיטא שחייב.דנשבר בלא מת נמי מחייבה סברא "י ד"רש

אם גם ו,  שסתם מתה אינו חייבע שמשמכ איך אמר עד דמיתברא ומתה"אלהבין 
א שנשבר אגב "ריטב'  ועי.כ מתה" ואחמ במאי דמיתברא"מאי נפסתם מתה חייב 

  .א"רע' ועי', ש כתבי"ש
ק מה לי קטלא כולה מעיקרא "היה נראה לפרש דה'י " שלולי פרשא"מהרש' ועי

 ולא אצטריך למכתביה אלא ,ל קטלא פלגא קודם שמתה"דהיינו מתה לחוד ומ
  . ' דבשבורה לחוד נמי חייבנןלאשמעי
י שבירה חייב לאפוקי מתה "א היתה שרק אם מתה ע"ש לעיל פירש שהסד"ורש

וד גם המקשן ידע שחייב אבל נשברה לח, מ מה לי הכא ומה לי התם" דמהכדרכה
ומסקנת הגמרא שכיון שפשיטא , מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגאד

  .שנשברה לחוד חייב למה הוצרך לכתוב גם מתה
א שרק "י דרכו שהסד" ואפשר לבאר עפ,כ במשמעות הגמרא"כמדומה שאינו כו

 ומסיק שודאי , אבל מתה כדרכה או נשברה בלבד פטור,י שבירה חייב"מתה ע
 ולמה הוצרך לכתוב ומת ,י שבירה חייב כך נשברה ולא מתה חייב"ו שמתה עכמ

  .אלא ללמדנו שמיתה לחוד ושבירה לחוד מחייבים
  



  דברים                                                    פרק השואל                              הרהורי                                               
  

  
  

קמו

 

הקשה , ש שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת ליסטים מזוין"מה לש
דף לעיל '  ותוס,ש"כ גם את זה נלמד מש"פ אם זה חומרא א"ר' ותוסד "הראב

, ]נאמר שיפטר כדי שיתחייב כפל[א "אמאי חייב בגוש חמור "א הקשו אם ש"מ
  .ש"עי
  

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

 הניחא למאן דאית ליה דיו אלא למאן ,ואבידה דשואל נמי בבעלים פטור
א "בלא דיו אגם ש שהקשה שכאן "רש'  עי.מאי איכא למימרדלית ליה דיו 

ואפשר משום דפטור בבעלים 'וכתב ליישב  ,ש יותר ממה שנאמר בו"ללמוד מש
 וכעין זה הקשה ,'לקמן ואין לך בו אלא במקום חידושו' ש התוס"חידוש הוא כמ

  . ש ביישוב הקושיא"ש מ"עי] הנדפס[א "בריטב
כ יש לפרשו "הא דשומר בבעלים פטור מגזה' ט"ב תרנ"קובץ שיעורים ב' ועי

כ " וא, דסיבת החיוב שישנה בסתם שומר ליכא בשמירה בבעלים.בשני אופנים א
ל דאותה " י.ב, בספק אי הוי בבעלים הספק הוא אם ישנה לסיבת החיוב או לא

כ בשמירה בבעלים אלא דבבעלים "סיבת החיוב שישנה בסתם שמירה ישנה ג
ק אי הוי בבעלים סיבת החיוב ישנה בודאי והספק הוא אם ובספ, הוא דבר הפוטר

', ושייך בזה לומר אין ספק פטור מוציא מידי ודאי חיוב, יש בזה דבר הפוטר
חיוב אלא  שבבעלים אין כלל חיוב ולא שיש ש משמע שנוקט"ת הרשמקושיו

אמנם מה שכתב ליישב הוא לכאורה שזה גדר של  ,פוטרו ממנו' בעליו עמו'שה
  .ב"כ' סימ "שיעורי רבי אלחנן ב' ועי, פטור

  
מאן דאמר פטור קסבר מקרא נדרש לפניו ולפני פניו וכי כתיב אם בעליו 

להוסיף על ' ש לא נכתב ו"יש להבין כיון שבש, עמו אשומר חנם נמי כתיב
מקרא נדרש בסמיכות 'י "רשופ, מקרא ראשון איך ידרש המקרא על לפני פניו

משמע ששוב לא הוצרכנו כלל ', יקש מפורש בהןואף על פי שאין ה, הפרשיות
  .מוסיף על ענין ראשון' לו
אלא , ש שלולי דבריו יש לפרש שאין הכונה שלפני פניו למד מלפניו"רש' ועי
  . נכתב להוסיף על מקרא שלפניו וכן על מקרא שלפני פניווכי ישאלשל ' שהו

  
  

ב וחד אמר איתמר פשיעה בבעלים פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר חיי
ג כתב "ב משכירות ה"ובפ, ד פטור"א משכירות כמ"ם בפ"ופסק הרמב ,פטור
 שאינו ,יראה לי שאם פשע השומר בעבדים וכיוצא בהן חייב לשלם' ם "הרמב

 שאם ,פטור בעבדים וקרקעות ושטרות אלא מדין גניבה ואבידה ומתה וכיוצא בהן
 וקרקעות ושטרות פטור ח על מטלטלין ונגנבו או אבדו ישבע ובעבדים"היה ש
וכן אם היה שומר שכר שמשלם גניבה ואבידה במטלטלין פטור , משבועה

ואין הפרש ,  שכל הפושע מזיק הוא,אבל אם פשע בה חייב לשלם, מלשלם באלו
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  .'בין דין המזיק קרקע לדין המזיק מטלטלין
ת נתיבו' ועי.  אמאי פשיעה בבעלים פטורם פושע נחשב כמזיקא, ד"והקשה הראב

אבל , א שעבדים ושטרות התמעטו מדין שמירה ועדיין חייב מדין מזיק"ש' בסי
  .  נאמר במפורש פטור מתשלומין וגם פשיעה בכללו עמובבעלי
אינו כלל שומר וממילא גם אינו עמו ו כתב שבבעליו "ק קכ"ו ס"ס' ך בסי"והש
 אלא דין שומר יש לו'אבל בעבדים שטרות וקרקעות ,  ולכן פטור בפשיעהמזיק

   ',ומפשיעה לא מימעט, דמימעט משבועה
ח " בשם הגרש"עי [ו"ד סק"ק ל"ש ב"ד וברכ"ל' י סי"וקה, ח"שיעורי הגר' ועי

  ].ק יש לו דין שומר ורק פטור מתשלומין"שבעשו
וכתבו , ג בבעלים"ש שמשלם כפל בטט"ל בש"שמשכח, ז הקשו"ק נ"בב' תוס

ק שם שלא טענת "שיטמ' ור בזה עיוהביא, 'ג בענין זה"ושמא אין שייך כפל בטט'
  .ו"ק ל"י ב"קה' ועי, הגנבה פוטרתו אלא מה שהיה בבעלים

  
  בענין פשיעה בבעלים ובעבדים שטרות וקרקעות

יראה לי שאם פשע השומר בעבדים וכיוצא 'ג כתב "ב משכירות ה"ם בפ"הרמב
דה  שאינו פטור בעבדים וקרקעות ושטרות אלא מדין גניבה ואבי,בהן חייב לשלם
ח על מטלטלין ונגנבו או אבדו ישבע ובעבדים " שאם היה ש,ומתה וכיוצא בהן

וכן אם היה שומר שכר שמשלם גניבה ואבידה , וקרקעות ושטרות פטור משבועה
אבל אם פשע בה חייב לשלם שכל הפושע מזיק , במטלטלין פטור מלשלם באלו

  .'ואין הפרש בין דין המזיק קרקע לדין המזיק מטלטלין, הוא
, פ שלא הזיק בידים הוא מדינא דגרמי"ולכאורה מה שפושע נחשב כמזיק אע

על ' ח חייב מדאו"שהרי מבואר בגמרא שש[', ן שחיובו מדאו"וכשיטת הרמב
  .ז מתבאר כן"ז מחובל ומזיק ה"ם בפ"מ שמהרמב"מרכה' ועי, ]פשיעה

ן ו שנוקט שגרמי אינו חייב אלא מדרבנ"שפ' ך בסי"אמנם יקשה מכאן על הש
  .ם שבעבדים שטרות וקרקעות חייב בפשיעה"כ הכריע להלכה כרמב"ואעפ

מ התחדש בפרשת שומרים שמי שגרם "ת מדרבנן מ"ויתכן שגם אם גרמי בכה
והרי ', פ ששאר גרמי פטור מדאו"לנזק במה שקבל עליו לשמור ופשע חייב אע

, דין שומר יש לו אלא דמימעט משבועה'ק "ך שהשומר של עשו"דעת הש
וממילא ניחא שכיון שהוא שומר הרי התחדש בפרשת ', שיעה לא מימעטומפ

  .ח שפשע נחשב מזיק"שומרים שש
ק פטורים גם מפשיעה ויש "ו כתב ששומרים של עשו"ס' מ סי"ע חו"והנה בשו

ם עיקר שחייבים "ו שדברי הרמב"ק קכ"ך שם בס"וכתב הש, מחייבים בפשיעה
, יו עמו שפטור גם מפשיעהד לבעל"ול, פ שפטורים משבועה"בפשיעה אע

, עבדים ושטרות וקרקעות והקדשות כיון דאינן בכלל החיוב שחייבה התורה'ד
ומוקמינן להו , ]שבועה [הרי אינם מוזכרים בתורה כלל ומנא לן לחיובינהו
 דפושע כמו מזיק הוא, אסברא מבחוץ דפטורים משבועה וחייבים בפשיעה

אבל פשיעה בבעלים , ]ומר עליוך שדין ש"ק כתב הש"בשומרים והרי בעשו[
כ קאי "א, דהא כתיב אם בעליו עמו לא ישלם, בפירוש כתבה התורה לפטורא
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אם בעליו עמו לא , אכל מה שהזכירה התורה לחיובא דהיינו פשיעה וגניבה ואינך
ל "ל שומר עליו כלל אלא ה"דכשבעליו עמו לא ה, והיינו טעמא דקרא, ישלם

  .כאינש דעלמא
ס הבעלים סמך עליו "לי במה שבבעליו עמו הוא אינש דעלמא סוויש להבין מה 

וגם אם נאמר שמה שפושע חייב מדין מזיק , שישמור וכיון שפשע הרי הזיק בזה
מ אמאי אינו חייב "מ' ך גרמי פטור מאו"שהרי לש, הוא חידוש התורה בשומרים

  .מדרבנן מדינא דגרמי
מר גם מפשיעה הרי שאין לו ויתכן שכיון שהבעלים יודע שהתורה פטרה את השו
ש החינוך בטעמא "מ' ועי, לסמוך עליו וממילא לא נחשב גם שגרם לו היזק

, שהתורה לא חייבה השואל אחר שבעל הכלי או הבהמה עמו'דבעליו עמו 
ואף על פי שהשואל פטור אף לאחר . דמכיון שהוא לשם ישמור הוא את שלו

פשר לתרץ בזה שלא רצתה א, מכיון שהיו שם בשעת שאלה, שהלכו הבעלים
התורה לתת הדברים לשיעורין ולומר אם ישהו לשם הבעלים הרבה יהא פטור 

וציותה התורה דרך כלל דכל שהבעלים לשם בשעת , השואל ואם מעט יהא חייב
  .'שאלה יהא פטור

ך שבבעליו עמו מופקע גם מפרשת שומרים וגם ממציאות "מ מבואר בש"ומ
ז מסתבר שגם לא יהיה בפרשת "ולפי, ק בפשיעתושומרים ולכן אינו נחשב מזי

  .של שליחות יד שהתחדשה בשומרים
ק אמנם אינו בפרשת שומרים אבל מציאות של שומר יש עליו וכיון "אבל בעשו

  .שליחות ידע אם חייב ב"ויל, שבפשיעתו גרם לנזק חייב לשלם
ע ם שבבעליו עמו לא רק שאינו מופק"א כתב בדעת הרמב"ש' והנתיבות בסי

דלא  [שליחות ידממציאות שמירה אלא גם מפרשת שומרים אינו מופקע וחייב ב
ומה שבבעליו עמו פטור מפשיעה הוא משום , ]שליחות ידק שפטור ב"כבעשו
ח אין תשלומים "והרי בש, מוסיף' י ו"ח נמי ע"כ שנאמר לא ישלם וקאי אש"גזה

  .אחרים אלא פשיעה הרי שפטרתו התורה בפירוש
שמופקעים מפרשת שומרים ואין בהם ] א"רצ' בסי[ כתב הנתיבות ק"ובעבדים שו

מדין מזיק ולכאורה מדינא [אבל בפשיעה חייבים מסברא , שליחות ידדין 
  . ד בכל זה"ל' י סי"קה' ועי, ]דגרמי

לא איפשטו ונשאר בספק אם יש ' והנה ספיקות הגמרא גבי שותפין ששאלו וכו
א אבל חייב "פ שפטור מגו"ב משו"ם בפ"ופסק הרמב, פטור של בעליו עמו

ם שפושע נחשב כמזיק ואין שם ראיה "מ שכיון שסובר הרמב"וכתב המ, בפשיעה
  .ברורה לפוטרו חייב לשלם

י הנתיבות שבעליו עמו אינו מפקיע את "ולכאורה הדברים מתבארים היטב עפ
פ שכיון שהוא שומר ממילא הוא "הדין שומר ממנו אלא רק פוטרו מתשלומין אע

וממילא כיון שהוא ודאי מזיק וספק , כ לפוטרו מתשלומין"מ גזה"מ, שב מזיקנח
  .נפטר חייב לשלם
ך שבבעליו עמו אינו נחשב כלל לשומר וממילא אינו נחשב גם "אבל לדעת הש
ס "א דהוי ס"ש הגר"ואולי יפרש כמ[, מ"א לפרש כסברת המ"למזיק לכאורה א
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  ].מ"ך עצמו הביא את סברת המ"אמנם הש
נתיבות שסובר שלא פקע ממנו דין שומר אלא שיש דבר הפוטרו יש להבין וגם ל
א צריך להתחייב מספק שהרי הוא ודאי שומר ויש עליו כל חיובי "כ גם בגו"שא

והרי יש ודאי סיבת החיוב וספק , א"ם שפטור מגו"שומרין ולמה כתב הרמב
  .נפטר ממנה ואיך נפטרנו מספק

שקבל או שהטילה עליו [לת האחריות א מצד קב"ש חייב בגו"ויש לבאר שש
ואם בעליו עמו הרי לא חלה עליו התחייבות זו וכיון שיש לנו ספק אם ] התורה

אבל כשפשע הרי ודאי נחשב , חלה עליו קבלת אחריות זו ממילא פטור מספק
מ פטור מלשלם אם נחשב בעליו "אלא שיתכן שמ] שהרי נחשב שומר[כמזיק 

  .א לפוטרו"עמו ומספק א
ז משנה את "ר ביאור כאשר אמרה תורה שפושע לא ישלם כשבעליו עמו איובית

ש "כ בש"משא, כ פטרתו התורה"המציאות שהיה מעשה מזיק אלא שאעפ
א הרי פטרתו תורה מקבלת  האחריות של סתם "שאמרה תורה שלא ישלם גו

שהרי לא יתכן שחייב באחריות אם פטרה [, כ נפטר מעיקר החיוב"ש  וא"ש
ולכן , ]ד לפושע שנחשב מזיק אלא שפטרתו התורה" מאחריות ולאותו התורה

למרות שבתור שומר התחיייב באחריות אחר שבא דין בעליו עמו ופטרו ממנה  
א לחייבו "שוב אין עליו אחריות וכיון שיש ספק אם חל עליו חיוב אחריות א

  .מספק
ק "שוד והצד השוה שבהן שע"עד כאן התבארו שני דרכים בישוב קושית הראב

ך גם דין שומר אין "התמעטו מפרשת שומרין ובעליו עמו התמעט מתשלומין ולש
  .עליו

ק התמעטו רק מדין "ח שעשו"ב כתב בשם הגר"ל' ק סי"ובברכת שמואל בב
] וממילא הפושע בהם נחשב כמזיק[תשלומי שומרין אבל דין שומרים יש עליהם 

  .שעאבל בעליו עמו נפטר מעצם השמירה וממילא לא הוי פו
והוסיף שאין הכוונה שמלכתחילה לא חל עליו דין שמירה אלא חלה ונפקעה 

  .מ בזה"ש שכתב נפ"עי, ]נ"מ וכמש"ולכן ניחא ביאור המ[
***  

  
  ב" עה"דף צ

תא שמע שאלה ושאל בעליה עמה שכרה ושכר בעליה עמה שאלה ושכר 
 אף על פי שהבעלים עושין מלאכה ,בעליה עמה שכרה ושאל בעליה עמה

 סברוה הא מני רבי יהודה היא דאמר שוכר כשומר ,ום אחר ומתה פטורבמק
 והא האי תנא קתני מילתא דאתיא מדרשא ואילו שומר חנם לא ,שכר דמי

הבעלים רבותא דשואל ושוכר משום דוקא יש להבין דילמא הא דנקט , קתני
 וזה שייך רק ,עושים מלאכה במקום אחר שמשמע שגם בפרה הוא עושה מלאכה

  .ל ושוכרבשוא
  

יש להבין למה , כיון שיצאה מרשות משאיל שעה אחת בבעלים ומתה פטור
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ל כיון שנכנסה לרשות השואל שעה אחת "נקט יצאה מרשות הבעלים הול
 ואם נאמר , שהרי לא היציאה מחייבתו אלא הכניסה לרשותו, ומתה פטורבבעלים

יו עמו לא  שאמנם כיון שבעל,כלל בפרשת שומרים ניחאשבבעליו עמו אינו 
  .נחשב שהיא ברשותו ולכן נקט רק מה שיצאה מרשות הבעלים

  
 פ"ר' תוס'  עי.' בסיפא דמילתא וכוב המנונאתיובתא לרה ועוד תניא "י ד"רש

  .שמכאן תיובתא גם על רישא דמילתיה שהרי בשעת שאלה אין כאן מלאכה כלל
  
ואזיל דאי במרפי . הא מדסיפא על גבה רישא במלאכה אחרת הא ה" ד'תוס

,  הבעלים עושין מלאכה במקום אחראפילוולמה אמר [ , גבהעלכהיינו ממש 
שמרפי בפשטות כיון שנוקט [ותימה , ]והרי אין חילוק בין מקום אחר לעל גבה

 בלא סיפא תיקשי ,דמאי צריך לדקדק מכח סיפא] ואזיל הוה ממש כעל גבה
   .'אפילו'ג ממש ומאי '' דאי במרפי ואזיל היינו ע,ליה רישא

ת דמרישא גופא לא מצי למיפרך דאיכא למימר דהיא גופא אתא ''וכ
ולא שפשוט מסברא שאין חילוק [ ,ג''לאשמועינן דמרפי ואזיל הוי כע

  ].ביניהם
אחר שכבר שמענו מהרישא שמרפי ואזיל הוי כמו על [אבל מסיפא פריך שפיר 

אזיל אף על גב דלא מרפי ו]להשמיענו ש[ ,ג''דאמאי נקט אפילו ע] גבה

 הא מרישא שמעינן לה] מ כיון שלא היה בשעת שאילה"אלא ממש על גבה ל[
  .]שמרפי דינו כעל גבה[
תיקשי ] ממש ודלא כרב המנונא[כ כי נמי תוקי רישא במלאכה אחרת ''דא

הא מרישא שמעינן דמלאכה אחרת ] על גבה[אמאי איצטריך סיפא אפילו 
בן שבמקום שאין את הפטור לא ויש פטור של בעליו עמו ממילא מו[ג '' כעהוי

  ]יועיל אפילו על גבה ממש
 'בעליניחא ליה דנקט בסיפא אפילו ] ממש[ל דאי רישא במלאכה אחרת ''וי
כיון  ,]שמלאכה אחרת דינו כעל גבה[ ,ג דמרישא שמעינן'' אע,ג לרבותא''ע
 אבל אי רישא באותה מלאכה וכגון דמרפי ,ג הוי רחוק ממלאכה אחרת''דע

ג תו לא הוה צריך למינקט בסיפא ''ון דאשמעינן רישא דהיינו כע כי,ואזיל
  ]כיון שקרובים הם להיות זה כזה [בעלים חורשים על גבה' אפי

  
לומר לך היה עמו בשעת שאילה אינו צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה 

יש להבין , היה עמו בשעת שבורה ומתה צריך להיות עמו בשעת שאילה
ל היה עמו בשעת שאילה פטור לא היה בשעת "נו הולכ בלשו"אריך כלמה ה

שהרי שעת  אינו מרווח ,' בשעת שאלהלהיות עמוצריך 'גם הלשון , שאילה חייב
אמנם ו [,לה כבר חלפה עברה ואינו יכול להיות בה אחר שמתה הבהמההשא
 בעת המיתה או שהיה עמולא היה עמו בשעת השאלה אף על פי 'ם "שון הרמבל

  .]'השבייה חייב
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  א" עו"דף צ

והיינו שבתחילה אמר שלשעת , אפילו הכי שאלה עדיפא שכן חייב במזונותיה
 ולשעת השבורה יש מעלה שהיא המחייבתו ,שאילה יש מעלה שהכניסה לרשותו

 וכעת מוסיף שלשעת השאלה יש מעלה נוספת שחוץ ממה שמכניסה ,באונסין
שחל בשעת השאלה זונות יש להבין למה חיוב מו, לרשותו גם מתחייב במזונותיה

ואולי גם זה ראיה , הוא סיבה שפטור בעליו עמו יהיה תלוי גם באותה שעה
   .מעיני החכמה' ועי, שנחשב עליה כבעלים מאותה שעה

  
 אפילו הכי שאלה ',וכואדרבה שבורה ומתה עדיפא שכן חייב באונסין 

 שמכאן משמעא לקמן כתב "בחדושי הרשב ,עדיפא שכן חייב במזונותיה
משעת משיכה איחייב לה במזונותיה ואינו חייב באונסיה 'דק "כדברי רב פפא בב

דאמרינן מסתברא שבורה ומתה עדיפא שכן חייב , אלא משעת שבורה ומתה
באונסיה ואי לאו שאלה שבורה מאי עביד מסתברא שאלה עדיפא שכן חייב 

סיה עד  דאלמא דאינו חייב משעת שאלה אלא במזונותיה ולא באונ,במזונותיה
  .ל"עכ, 'שעת שבורה ומתה

  
אבל ,  הראשוניםן פירשו וכ,י לענין אונסין" פירש.שאלה ליראות בה מהו

. והשאלה אם יש פטור של בעליו עמו,  ודאי חייבןם כתב שבאונסי"הרמב

למה חייב , ואם לא, אם הוא בכלל הפרשה יפטר בבעליו, נ"ממ, מ"והקשה הלח
  .דילפינן לחיובא משואל ליה נאה שלו פשיטאח שכיון שכל ה"תו' ועי. באונסים

ויתכן שדין בעליו עמו נאמר רק כשהפרה והבעלים במלאכת השואל אבל כאן 
פטור פ ש"ואע, מ אינה שאולה לו למלאכה"פ שיש עליו חיובי שואל מ"אע

 שבכל יש לחלק, פ שאין עושין בה מלאכה"אעש "ח וש"גם בשבעליו עמו יש 
 אבל ,מהני כשהבעלים עמו בשעת קבלת השמירהוהשומרים יש חיוב שמירה 

 מצד אלא רק חיוב תשלומין יש עליויתכן שאין עליו כלל חיוב שמירה שואל 
דילמא בעינן שיהא עמו במלאכתו וכאן אין ל "מבעכ "וא ,ששאולה למלאכתו

אמנם ,  והיא נעשית כשמכניסה לרשותומלאכה או תלוי בשעת קבלת האחריות
 אלא שאין דרכם של אנשים ,אבל לרבעה הרי הוא מלאכהזה ניחא גבי ליראות 

  . ואולי לכן לא נחשב כמלאכה,לשאול לשם כך
השואל את הפרה שלא למלאכה 'ל "ם וז"ר במאירי שגם הוא מפרש כרמב"שו

והוא לא שאל את ושאלה בבעלים אלא שהבעלים שאולין לו לאיזו מלאכה 
כעשיר או ששאלה לעשות  כגון ששאלה לרבעה או להתראות בה הפרה למלאכה

כל אלו ספק אם נקראו שאלה ' וכובה פחות משוה פרוטה שאין זה קרוי מלאכה 
  .בבעלים אם לאו

  
ד מנדרים שדן בשואל שופר "כ' א סי"מחנ'  עי.ממונא דאית ביה הנאה בעינן

  .ש"או' ועי,  כיון שמצוות לאו ליהנות ניתנו,לתקוע בו אם חייב באונסין
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ם "וכתב הרמב. ולא איפשיטא' שותפין ששאלו כו' שאל משותפין כו
,  וקשה,אבל אם פשע הרי זה משלם, ]אם היו בעליו עמו [שמספק אינו משלם

וכתב .  גם בפשיעהיפטר מספקלמה לא , ליו עמו פוטר אף מפשיעהכיון שבע
א  משמע כנתיבות וללכאורה[מ כיון שהוא ודאי מזיק וספק אם יש לו פטור "המ
 ,ו כתב שחייב כיון שיש שני ספקות לחיוב"שמ' סיא ב" והגר,קחייב מספ] ך"כש

פטור גם עמו שכל מה שבבעליו , ח ביאור דבריו"ב תרנ"קובץ שיעורים בב' עי[
]. א ורבינא"שהרי לא איפסקא הלכתא בפלוגתא דר, בפשיעה הוא מטעם ספק

  .מ"ש בביאור דעת המ"ש שם מ"בקוב' ועי
  

, יפטר מחצי משמע שהנדון לענין ש.'ושותפין ששאלו כ' שאל משותפין כו
. ש"מ מהרא"וכ, יפטר מהכלשף שהשאלה "ם והרי"י כתב בדעת הרמב"והנמו

ה יש ספק "יב הכל או חצי אבל השיתחי' א שאמנם ספק בגמ"ופירש המהרש
  .א משמע שהיה להם גירסא אחרת" ומביאור הגר,פטר מהכל או רק מחצישי
  

ש בשותפין שלוו או "ן והרא" הרמבקונחל ,שותפין ששאלו ונשאל לאחד מהם
דף ן לעיל "והוכיח הרמב, א ללווה על הכל או רק על חצי"שאלו אם נחשב כ

ואם משום שיש , כ למה לא ייפטר על הכל"שאל, ד שנחשב לווה רק על חצי"ל
ה "ואבן האזל פכ ,ז"ע' קצות החושן בסי' ועי, כ גם מחצי לא יפטר"עוד שואל א

ש אין צד שייפטר רק מחצי אלא או חייב הכל " הראשאמנם לדעתכתב ממלוה 
ש " ששם ל,אבי עזרי שמחלק בין שנים שלוו לשנים ששאלו'  ועי,או פטור מהכל

  .שיחשב שואל על הכל כיון שאין כל הנאה שלו
  

 כולו שואל בעינן וליכא או דלמא ,שותפין ששאלו ונשאל לאחד מהן מהו
ל ההוא שותף שנשאל לו "היה צלכאורה , בההיא פלגא דשיילי מיהת מיפטר

 אם לא מדין ,ויתכן שכיון ששאלו יחד הרי החיוב מוטל על שניהם, מיהא ליפטר
 , אבל כיון שאחד פטור מחיובו לא ישלמו שניהם אלא חצי,שואל אז מדין ערב

  ].'ההוא פלגא דשייליהב'י "הגירסא בכתו[
  
אילה אבל ש דהתם סברא הוא שישלם לפי מה שגנב ונשאל ה"ד' תוס

ש "רש'  עי.בבעלים אין סברא לפטור והוי כחדוש ואין לך בו אלא חדושו
,  ששם יש סברא שיקבל קנספ"ר' תוס' ועי. ה הם קנס וחדוש"שהקשה שגם דו

  .כ בעליו עמו שאין כלל סברא לפוטרו"משא
  
תימה דמה כח יש לאשה להשאיל בנכסי מלוג שהפירות  שאל ה"ד' תוס

שאיל בלא רשותה והיא אינה יכולה להשאיל  ולבעל יש לו כח לה,לבעל
 ויש לומר דאין הבעל יכול להשאיל או , ואמאי נקט שאל מהאשה,כלל

לבעל אין כח תירוצם פי משמע של. למכור פירות נכסי מלוג בלא רשותה
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 ודלא כמו שנקטו בפשיטות בקושייתם, אשה יש כח להשאיללהשאיל אבל ל
ויש לי 'כ הגהות אשרי "ח וכ" הבמ מהגהות" וכ,שרק לבעל יש כח להשאיל

  . 'האשה יכולה להשאיל שלא מדעת בעלהמכאן ללמוד ש
ויתכן שיש לבאר כך גם בדעת , י כתב דמיירי שהשאילה ברצון בעלה"אמנם נמו

היינו שהוקשה להם כיון שהאשה צריכה רשות בעלה למה נקט אשה ' תוס
ן שהיא צריכה והוא  ויתרה מזה כיו,שצריכה רשות ולא בעל שאינו צריך רשות

 ,כ שהוא המשאיל וגם כשנותן לה רשות אינה אלא שלוחה שלו"אינו צריך ע
ומה שנקט שאל מהאשה  ,ז תירצו שגם הוא אינו יכול להשאיל בלא רשותה"וע

אלא שלבעל יש זכות על הפרה לעולם היא הבעלים ' יש לבאר שלפי תירוץ תוס
 לה רשות להשאיל לאחר מוותר וכשנותן, בה ודינו כדין שואל מהאשהלהשתמש 

על זכותו לתקופת ההשאלה וממילא היא המשאילה אבל הוא אינו יכול להשאיל 
בלא רשותה כדין שואל שאינו רשאי להשאיל וגם כשהיא נותנת לו רשות 

    ].ו"לעיל דף ל' עי, אם לא אמרה לו לדעתך [,להשאיל נחשב שהיא המשאילה
  
 יכול להשאיל או למכור פירות נכסי ויש לומר דאין הבעל שאל ה"ד' תוס

יש  ,כדאמר רבא בהאשה שנפלו משום רווחא דביתא ,מלוג בלא רשותה
 והרי נידון הגמרא ,פירותלהשאיל או למכור שאין הבעל יכול ' להבין לשון תוס

 אבל את ,הקרקע לפירותאינו על מכירת הפירות אלא על מכירת ] וגם כאן[שם 
משמע 'ש שם "כ הרא" וכ,כור שהרי זכה בהןהפירות עצמן משמע שיכול למ

דפשיטא ליה לאחר שליקט הפירות יכול למוכרן מדלא קא מיבעיא ליה אלא 
 והיינו טעמא כשמוכר פירות בכל שנה ושנה איכא רווחא ,במוכר קרקע לפירות

ולשנים  אבל כשמוכר הקרקע לפירות , וגם נהנו מן הפירות קודם שמכרן,בדמים
ומלשון ', ם כאחד ומוציאן ליכא רווח ביתא מכאן ואילך ומקבל הדמימרובות
ש לשנים מרובות משמע שלזמן קצר שרי ולכאורה האי דהכא משמע "הרא

  .לסתם שאלה שהיא לשלשים יום
א ששם "מהרש' עי ,גם להשאילשמבואר בכתובות שאינו רשאי ' ש תוס"ובמ

  .כירהמדמים בתירוץ הזה שאלה למ' תוסכתב ש ו,י למכור"מפורש רק שא
ההיא איתתא 'מיירי שם גם גבי  שהרי ,ולכאורה מבואר שם גם גבי שאלה

דעיילה ליה לגברא תרתי אמהתא אזל גברא נסיב איתתא אחריתי עייל לה חדא 
מנייהו אתאי לקמיה דרבא צווחה לא אשגח בה מאן דחזא סבר משום דסבר מה 

ולי רווחא משמע של', שעשה עשוי ולא היא משום רווח ביתא והא קא רווח
דביתא לא היה יכול לתת לאשתו השניה להשתמש בשפחתה של הראשונה 

ועדיין לא מצינו שם אלא שמעמידה לפני השניה לזמן  [פ שאינו אלא שאלה"אע
  .] ולא מצינו לזמן קצר,מרובה

  
ט דהיינו שנשאל "צדף לקמן '  כתבו תוס,האומר לעבדו צא והשאל עם פרתי

אבל שאל לכתחילה את פרתו ואת עבדו הוה , הרב ושלח את עבדו במקומו
  .ן שם"בחידושי הר' ועי, כשואל שתי פרות
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 , הני מילי שליח דבר מצוה הוא,תיבעי למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו

י היינו מצוות שומרין כיון שאין לו כלום " פירש,דלאו בר מצוה הואאבל עבד 
 ממון כגון שנתנו לו דלעבא הקשה שהרי יתכן שיהיה "ריטבבחדושי ה ו,ומשל
ד דהכא "דאפשר דאפילו למ'ולכן פירש שהספק הוא , מ שאין לרבו רשות בו"ע

נמי שלוחו כמותו דילמא הני מילי שליח ישראל דשייך בכל המצות דהשתא 
קרינא ביה בעלים ממש אבל עבד אינו ראוי לשליחות זה ואינו ממלא מקום 

ידו כיד רבו וקרינא ביה בעלים או דילמא אדרבה דעבד כנעני עדיף ש, ישראל
כ אם הבעלים הם נשים או עבדים שיש להם " שתמה עליו שאא"רע' ועי, 'ממש

כ "מ קשה נימא ג"מ, גם אם נדחוק ולומר כן' נכסים יועיל אם ישלחו את עבדם
יונתן דאינם ' אם הבעלים אנשים ואמרו לשלוחם נשים צא והשאיל דלא מהני לר

  . 'צות ממש כמו הבעליםדומיא דבעלים שאינם בר מ
להשאיל את עצמו שלא ברשות י "ש כתב שאינו בתורת בעליו עמו כיון שא"ורש

  .]וברשות הבעלים נחשב הבעלים למשאיל [,הבעלים
 ,]מ שאין לרבו רשות בה"שנתנו לו ע[את פרתו  הרי יכול להשאיל לכאורהו

מן במלאכת  שהרי הוא כל הזבעליו עמוכלפי הבעלים כ ואז יחשב ם שלולבעלי
ולא ויתכן שאין לזה דין בעליו עמו שלא נאמר אלא כשהוא שאול לו , הבעלים

אם הביאור הוא מ שאין לרבו רשות "עוד יש לדון שכשנתנו לו ע, כשהוא קנוי לו
ע "ויל, כ נמצא שלא הוא המשאיל אלא מי שנתן לו"שלגבי זה אינו שלו כלל א

ש כלל חיוב מצד האדון "ה או שלאם נאנסה האם חייב האדון לעבד את דמי הפר
שהרי בזה ואם פטור יתכן שכלל אין רשות לעבד להשאיל את הפרה [, לעבדו

  ].כמו שנותנה לאדון
  

ד "ב מקרבן פסח הי"מ פ"א על שעה"רע' בהגה' עי. מסתברא יד עבד כיד רבו
י "שלא לכל מילי אמרינן יד עבד כיד רבו דודאי לא יוכל להפר נדרי אשתו ע

  .ט"א תנינא קל"רע' ועי. א רק לענין ממוןאל, עבדו
  

  ב" עו"דף צ
ע מהם צדדי "יל, שואל הוי או שוכר הוי בעי רמי בר חמא בעל בנכסי אשתו

 ,ומאי שכירותיה ']ה ואליבא"בהמשך ד[י "ומה ששוכר הוי מבואר ברש, הספק
כ מה הצד "ויש להבין א', אם נשבית, שהרי תקנו לה חכמים פרקונה תחת פירות

  . שהרי מתחייב ממון תמורת זה,אל הוי והרי אין כל הנאה שלוששו
 שהרי גם ,ויש לבאר שאמנם תיקנו זה תחת זה אבל אינו ממש כתשלומי הפירות
  .מי שלא הכניסה כלל נכסי מלוג חייב לפדותה ואין זה אלא טעם התקנה

ואם תאמר כיון שתיקנו פירקונה תחת פירותיה הרי 'ד שכתב "ר בפסקי הרי"שו
יש לומר כיון שאין הפירקון ידוע כמו הפירות אינו שוכר אלא כשואל , וכר הויש
  .'דמי
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דבפרק אלמנה דיבמות דתנן ' הוי מצי למיפרך רבא ממתני אמר ה" ד'תוס
יש להבין דילמא , נכסי מלוג אם פחתו פחתו לה אלמא אינם באחריות הבעל

ר "שו,  מלאכה ופחתו לה כגון מה שפחת מחמת,לעולם שואל או שוכר הוא
ן דמתה מחמת מלאכה "לטעם שפירש רמב'ש וכתב "שעמד בזה בחדושי רמ

ש "כ א"א, פטור משום דהמשאיל פשע שלא היה לו להשאיל למלאכה שממיתו
כ ועוסק בלי "רק רבנן אקנו ליה בע, דכאן באשה דדעתה דלא לקני כלל בנכסים

אולם , מלאכה כאדם העושה בתוך שלו ודאי חייב אף אם מתו מחמת הרצונ
משום דודאי לאו דעתיה , ם דמפרש דמתה בשעת מלאכה פטור"לשיטת רמב

  .'ש תמן במתה בשעת מלאכה"כ א"א' דשואל להתחייב על זה דלאו לאוקמה כו
 שלכאורה ,ש שאין דעתה להקנות לו"הן במע "ן יל"ש בדעת הרמב"והנה במ

 ,הם הכניסה לומ הרי על דעת שישתמש ב"כיון שנישאת מרצונה והכניסה לו נ
ש שלא פשעה לכאורה אינו מוכרח שהרי היתה צריכה לומר לו שאין "וגם מ

 שהרי טעמא דלאוקמא ,ע"ם יל"ש בדעת הרמב"וכן מ, פרה זו ראויה לשימוש
א "ש הריטב" וכמ,בכילתא אינו תלוי רק בדעת השואל אלא גם בדעת המשאיל

מ חייב " שואל מא שגם אם שואל שלא מדעת לא הוי גזלן אלא"לעיל דף מ
  .'דלא שייך לומר בהא לאו לאוקומה בכילתא שייליה, 'במתה מחמת מלאכה

  
 או דלמא ,ואתיא שאלה בבעלים מפקעא שכירות שלא בבעליםשואל הוי 

ע לשיטות שבבעליו עמו אין לו דין "יל, שוכר הוי ושכירות כדקיימא קיימא

ת השאלה או את כ איך תפקיע השאלה א"א] ו"ו קכ"ך ס"ש' עי[שומר כלל 
אמנם מסתבר שרק , והרי אין כאן כלל לא שאלה ולא שכירותהקודמת השכירות 

ז "חיובי שומרים אין עליו אבל זכויות של שואל ושוכר יש לו וממילא שייך שעי
  .תפקע השכירות הקודמת

  
 אלא מילתא דשכיחא ,ה דמצי למימר דשאל מינה פרה"וה  דאגרה" ד'תוס
ל דלמא שאלה שמוסיפה חיובים תפקע "שכר דוקא מבע באולייש להבין , נקט

ה אי "בד' ואמנם כתבו תוס, ל שלא תפקיע שאלה"משכירות אבל שכירות פשיט
ולא מסתבר ליה למימר דדוקא שאלה שהוסיף להתחייב באונסין מפקיע שכירות '

, א סבר שיש לחלק בזה"בהודילמא וזו סברת הדוחה אבל לכאורה ', שמתחילה
  .א"מהרש'  ועי,ח"בתוז "ר כעי"שו
  
ולא מסתבר ליה למימר דדוקא שאלה שהוסיף להתחייב  אי ה" ד'תוס

 ,יש להבין וכי בשאלה זו הוסיף על חיוביו, באונסין מפקיע שכירות שמתחילה
 כיון ,א וכעת פטור אפילו מפשיעה" שעד עכשיו היה חייב בגו,והרי פחת מהם
  .שבעליו עמו

  
א כגון דאגרא איהי פרה מעלמא והדר אלא כי קא מיבעיא לרמי בר חמ

', להשתמש בה כל יומי השכירות, והדר נסבה וזכה הוא אף בפרה'י "פרש, נסבה
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ג לא זכה הבעל בפירות דהפרה כיון דליכא קרנא "הא בכה'ש "א בגה"והקשה רע
, ה אוכל דגבי בהמה איכא עורה"ב ד"ט ע"י כתובות דף ע" עיין ברש,לדידה

יש להבין ולכאורה קושיא זו היא על הגמרא ו', ש כן"לואילו הכא דאגרא פרה 
שצריך בכתובות י "רשלשיטת הקושיא היא דוקא  אמנם ,י"למה העמידה על רש

ף שם שכל מה שיש לה בעז הוא החלב " אבל לדעת הרי,קרןלה שישתייר 
  .מ" לק,כ אוכל והולך"ואעפ

    
רבי יוסי ברבי אמר רבא בעל לא שואל הוי ולא שוכר הוי אלא לוקח הוי מד

 דאמר רבי יוסי ברבי חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי ,חנינא
לכאורה יש להבין הרי , מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות

 שמעיקר הדין הבעל יורש רק מה ,תקנת אושא לא היתה אלא אחר מיתת האשה
 אבל עדיין יש , ותיקנו להחשיבו כלוקח ראשון,שהניחה לו ולא מה שמכרה

  .אם מה שמשתמש בפרה הוא מדין שוכר או שואללהסתפק בחייה 
והם שני ומשמע שאמנם לפני התקנה היה לבעל זכות אכילת פירות ודין ירושה 

 ותיקנו באושא לעשותן תקנה אחת שהבעל נחשב כמו שקנה ,זכויות נפרדות
ן לוקח ולא מדין   ולכן מה שאוכל פירות הוא מדי,פירות מהיום וגוף לאחר מיתה

  .ז"א כמדומה כעי"ר בחזו"שו, שואל או שוכר
  

 ומיהו נראה .בעל בנכסי אשתו לא שואל הוי ולא שוכר הוי בעל ה"ד' תוס

 בשמירה כיון שלא התחייב יש להבין ,י דשומר חנם הוי וחייב בפשיעה"לר
ן "י הרמב"ו שביאר עפ"ו סק"נתיבות בשמ'  ועי,ח"מהיכן יבואו עליו דיני ש

  .ש"ח ולא ש"בר לעצמו ואינו לא שק שאין לך תופס ד"בב
ש "י מ"ויתכן גם עפ , שיש אומדנא שמקבל על עצמו שמירהולכאורה הכוונה

 וביארו בזה מה שדוקא שומר חייב בזה ,ם ששומר שפשע חייב מדין מזיק"הרמב
' ועי ,כשתופס הדבר לעצמוה "בגללו אין הבעלים שומר עליו וממילא המשום ש
  .ו משומרים"ל' סי ומתנה וזכיהח מ" י' סיפריםמחנה א
ולכן ר או יורש אינו חייב כלל כשלוקח מהשו, בתרתי' ן חולק על התוס"והרמב

הכא זכותה של אשה לקח ממנה והיא חייבת בשמירה ואם נגנבה או שאבדה היא '
וחייב דינו כשוכר ן ש"כתב הרמבלוקח לשלשים יום גבי  ו',משלמת לאחר זמן

  ].א"כ חייב בגו" ואעפרי גם שוכר הוי קנין לזמןשה[א "בגו
  
 כוונתם לכאורה. ח הוי וחייב בפשיעה"י דש"ומיהו נראה לר בעל ה"ד' תוס

ואין בעליו עמו של האשה , םשחייב לבעלים מסברת רבי יוסי שחיובו לבעלי
 ,אבל בעל פטור מדין בעליו עמו, מ רק ללוקח"ש כתב שהנפ" אמנם הרא,פוטרו
  .ה אכן"ד' ב' י סי"א וקה"ב הי"פ פ"אזל הלכות שואבן ה' ועי
  
מתה אין חייבין ' יתומים שהניח להם אביהם פרה שאולה כו אלא ה"ד' תוס

 ,ן סובר שפטורים מהכל" והרמב. משמע דבגנבה ואבידה חייבין,באונסין
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ואם רק את , אם יורשים גם את החובות יתחייבו באונסין, יש להבין' ובדעת תוס
  .ש מלוקח שחייב רק בפשיעה"ומ, א"פטרו גם מגוהזכויות יי

' ש תוס"א וכמ"ש הואיל ונהנה מהנה כדלעיל דף פ"דין ש להםיש לבאר שיש ו
כ " ודוקא יורש שרק נהנה משא,ים לא מקבל אונסין של אביהםאבל חיובי, ב"בב

לא , י וגם היא נשארה בחיוביה"ש רש"וכמ, לוקח שנחשב כמו ששילם לאשה
  .נחשב נהנה

  
 דהיכא דאיכא פסידא דאחרינא ,ת ולימא דיורש הוי"וא אלא לוקח ה" ד'וסת

והכא איכא פסידא דאם  ,יש נוחלין' בסוף פ'  כדאמרי,הוי יורש ולא לוקח
 כדאמר רבא באלו ,שאלה האשה יתחייב בגניבה ואבידה אי הוי יורש

יתומים שהניח להם אביהם פרה שאולה ומתה בתוך ימי שאילתה או  נערות
 הגמרא כאן נידון,  משמע דבגניבה ואבידה חייבין,הבאונסיסה אין חייבין נאנ
ולכן ] ח"ודינו כש[בעל לוקח הוא ואינו שואל אמר רבא דשכרה פרה ושאשה ב

שיהא דינו כיורש כי ' ובזה לא הקשו תוס, אינו משלם למשכיר אם נאנסה הפרה
שהאשה שאלה ש לעיל אלא שאלו על מקום " כמגם יורש אינו חייב באונסין

  .וכדלקמן
נגנבה הפרה שאם הוא לוקח פטור מ גם בשכרה פרה ו"נפעדיין יש לכאורה ו

ועיין , א"יורש חייב בגוהוא ואם , ]ש הראשונים"ולה אין מה לשלם כמ[א "מגו
ש שאם היא שכרה פרה אין הבעל מתחייב "רא' שאנץ ובתוס' מ בשם תוס"שיט

ל "מנמשאלה פרה ' מה הקשו תוס כ"ויש להבין א,  הוי כיורשאפילוא "בגו
הנידון על שכרה ולא על שאלה '  והרי בגמ,אינו מתחייב כדין יורשבשאלה ד

  .ודילמא בשאלה באמת יהא דינו כיורש ויפטר
 והכא איכא פסידא דאם שאלה האשה יתחייב בגניבה ואבידה אי הוי יורש
ה כדאמר רבא באלו נערות יתומים שהניח להם אביהם פרה שאולה ומת

 משמע דבגניבה ואבידה הבתוך ימי שאילתה או נאנסה אין חייבין באונסי
שחייב מה ו, אבל לה אין מה לשלם, ה היא חייבת באונסין"פ שבלא"ואע ,חייבין
מ כיון שנהנה מהנה " מ,פ שזוכה רק בזכויות שלה ולא בחובות" אעש"א כש"בגו

  .]יב רק בפשיעה וחיאבל אם הוי לוקח אינו נחשב כנהנה[ש "ונעשה בהם כש
 אבל כשיש פסידא ,ויש להבין תינח אחר תקנת אושא שנחשב לוקח כבר מחיים

אחר מיתה לכאורה אינו יורש אלא  ,אינו נחשב כלוקח אלא כיורששדאחריני 
בזה יש אמנם  ו,אבל בחייה אין לו אלא אכילת פירותלפני התקנה שהיה כמו 

' אבל מתוס, א"בגורק חייב ו שוכראונסין או כחייב בושואל כלהסתפק אם הוי 
משמע שברור להם דהוי כבר כיורש מחיים ויורש זכויות ולא חובות כיורשים 

  .דאלו נערות
אימא כמו שהיינו דנין קודם תקנת 'ד "שכתב בתוט "ב דף קל"א בב"ר ברע"שו

דהוי יורש אושא שאין האשה יכולה למכור הפירות להפקיע זכות הבעל משום 
ש שם "קוב' ועי, מע שגם דין יורש יש לו מחיים לגבי הפירותמש', לפירות מחיים

  . ג"תע' סי
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ל דלא שוייה רבנן יורש אלא משום פסידא דאלמנתו כדי שתהא ניזונת ''וי

 אבל משום פסידא דמשאיל אין לנו לעשות כיורש ,מנכסיו כדאמרינן התם
והוי  דמי דוחקו להשאילו , שאם ירצה לא ישאילנו,לחייבו בגניבה ואבידה
וכשהשאיל לה לא לה יש להבין הרי לא השאיל לו אלא , כאילו אפסיד אנפשיה

ואולי כיון שנישאת היה לו לומר שאינו , ידע שתינשא ולא יהיה לה לשלם אונסין
  .מסכים שהבעל יוכל לזכות בהשתמשות בפרה

שלא ' ד נראה דאין הפירוש בתוס"ולענ'ה שכתב "פ' א סי"ר בהפלאה בקו"שו
 דהא כתבו הלשון דאם ירצה לא ,השאיל לאשה משום דקיימא לאנסובילו ל' הי

לו למחות בשעת נשואין שלא תמסור לו '  והיינו דהי,ישאילנו משמע דקאי אבעל
  .'הפרה משום דאין השואל רשאי להשאיל

 להשאיל דמי דוחקו הישאילנשאם ירצה לא הלשון ' י של תוס"אמנם בכתה
 שאם היה רוצה לא ישאיל לאשה כוונתםשמבואר , ]ה בדפוס שונצינו"וכ[

הוא באופן שהאשה שאלה ולא כנידון הגמרא ' והרי נידון התוס[מלכתחילה 
ב "ש בב"וכלשון הרא,  אשה עומדת לינשאםשהרי יודע הוא שסת, ]ששכרה

שלח ליה אבוה בר גניבא לרבא ילמדנו רבינו לותה ואכלה ועמדה ונשאת  'רק חפ
לוקח הוי ומלוה על פה אין גובה מן הלקוחות או יורש בעל לוקח הוי או יורש הוי 

 הלכך מלוה על פה לא גבו ,הוי ומלוה על פה גובה מן היורשים ולא איפשיטא
מיניה דבעל דאיהו דאפסיד אנפשיה דלא איבעי ליה לאוזופי בלא שטר לאיתתא 

  .ג"א סק"צ' ז סי"ח אהע"ב' ועי', דקיימא לאינסובי
  

אמר רבא מאן לימעול לימעול , י אשתו מי מעלבעי רמי בר חמא בעל בנכס
 תימעול איהי ,בעל דהיתרא ניחא ליה דליקני איסורא לא ניחא ליה דליקני

י השאלה כשנפלו לה הנכסים אחר "לרש, דהיתרא נמי לא ניחא לה דליקני
א לומר שבמה שנישאת לו התרצתה להקנות לו נכסים אלו "ובזה א, שנישאת

י שמה שהיא אינה מועלת " ופירש,ין לא זכתה בהםשהרי בשעת הנישואין עדי
הוא משום שלא ניחא לה כלל להקנות לו גם את נכסי ההיתר אלא קונה הוא 

  .אותם בעל כרחה
 נמצא במה ,מפרשים שהנידון הוא על נכסים שירשה לפני הנישואין' אמנם תוס

ז אין לגרוס בגמרא "ל שלפי"כתב מהרש ו,שנישאת לו היא מקנה לו אותם
שהרי בשעת הנישואין היא מקנה לו והרי היא [ 'היתרא נמי לא ניחא לה דליקני'

איהי נמי 'ופירשו '  ניחא לה דליקניאיהי נמי לא'אלא גירסתם , ]נישאת מדעתה
', לא עשתה כלום דלא ניחא לה דליקנו בנישואין אלא היתר שתיקנו לו חכמים

  .ס"דקדוק' ועי
עוד ' שר באשה עצמה שהרי לדעת תוסל בבעל יותר מא"ויש להבין למה מיבע

וגם ,  שיש בתוכן מעות הקדשלפני שהבעל נשא אותה כבר ירשה נכסים אלו
ל בכל יורש דעלמא אם "י שהבעל זכה מיד יש להבין אמאי לא מיבע"לדעת רש

ל בכל יורש "עדיין תיבע, ואם משום שהבעל לקחם והכניסם לרשותו, מעל
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  .שנטלם והכניסם לרשותו
ק דף "ל בכל יורש שאין כאן שינוי רשות שהרי מבואר בב"שזה פשיטויש לבאר 

 והנידון רק בבעל לפי מה דמסיק רבא ,א דרשות יורש לאו כרשות לוקח דמי"קי
האם יש כאן מעילה ומי הוא , לעיל דבעל לאו שואל הוא ולא שוכר אלא לוקח

  .המועל
ח דרשות יורש "ק שם אמר רמב"דתינח לרבא אבל הרי בב, ועדיין אינו מספיק

  .ל הכא יותר משאר יורשין דעלמא"כ מאי מיבע" וא,כרשות לוקח
ל שאין לחייב לא את המוריש ולא את היורש שהרי "ויתכן שבשאר יורשין פשיט

וגם לא עשו היורש והמוריש שום פעולה כדי , התורה הקנתה להם בעל כרחם
י הנישואין " והקנין נעשה עח"והנידון רק כאן שזה תקנלזכות במעות אלו 

האם חכמים חייבים שהם המקנים לו , ח" לפי תקנשנעשין על ידי האיש והאשה
 שחכמים אינם מקנים אלא אומרים לאשה להקנות והיא זאת  אונכסי הקדש

או שאינם אומרים לה להקנות אלא נותנים לבעל זכות לקנות והוא זה , שמקנה
ן לחייב אחד מהם כי ז אמר רבא שלכל שלשת הצדדים אי"וע, שמוציא ומועל

 וגם להקנות לוחכמים אינם רוצים להקנות לו מעות הקדש וגם היא אינה רוצה 
י ח ביסוד החקירה מה"ז לא נפשטה שאלת רמב"ולפי[, הוא אינו רוצה לקנותם

  ]. של הבעלצורת הקנין
 לולהקנות גם ע אם חכמים מחייבים את האשה להקנות ונאמר שבכלל חיובם "ויל

פ " ואע,אם היתה היא מועלת או חכמים המצווים עליה להקנות לומעות הקדש ה

ע יתכן שזה רק כששולחו להוציא מעות שהיו ברשותו ולא "שבמעילה יש שלד
שוב יש , ע"ג יש שלד"ואם נאמר שגם כה, כשאומר לו הוצא מעות שברשותך
ז "וע, ויתכן משום שנחשב שמקנה ברצונה, להבין מה הצד לחייב את האשה

וגם , י שגם היתירא אינה רוצה להקנות לו"ש רש"כ וכמ"היא מקנה בעאומר ש
ד מחייבים "שמשמע שהיא זו שמקנה יתכן שהיה מקום לומר שאין הבי' לתוס

מ שלא יזכה בנכסים אלו ובידה גם לא "אותה להקנות לו ובידה להינשא לו ע
א  ולכן נחשב שהיא זו שמקנה והוצרכנו לסברא שאיסורא ל,להינשא לו כלל

  .ל להקנות לו"ניח
  
שכל תקנות , נמעלו בית דין של ישראל שבאותו דורה נמעלו "י ד"רש

והוי כמי , ועל ידיהן נוהגות חוקות המתוקנים לצבור מאז, משפט תלויה בהן
, ונמצאו הם המקנין לנכסי הקדש והוציאום לחולין, שתקנו לו הם קנין זה

וכי יכולים לבטל את , עשותד של אותו דור ל"יש להבין מה היה בידם של בי
ד "ביולמה לא פירש שהכונה ל, תקנת אושא אם אינם גדולים מהם בחכמה ובמנין

 ואם שלא שייכת מעילה אחר שנפטרו מהעולם עדיין השאלה היתה ,של אושא
  .נוגעת בזמנם

חזינן מזה דמה שכל 'י "שכתב על דברי רשד "סקט "כ' א סי"דבר אברהם ח' ועי
 תיקנון לכל הדורות אלא םד הראשוני"ם שבו משאינויימות התקנות נוהגות וק

ד של "פ ב"התקנות המתוקנות משכבר הימים מתחדשות בכל דור ודור ע שכל
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ד שבכל דור "וה בנקתל דעיקר התקנה בשעה שניתקנה כך היה שי"אותו הדור ר
ד שבאותו דור אינהו מאי "ה אמאי לימעלו ב"אלד ,קבעוה להלכהיודור מחדש ו

  'ייהועבידת
  

 . בכילתא שאילתההל לאו לאוקמי"אפילו מתה מחמת מלאכה נמי פטור דא
 יש להבין ו,ה אינו מפורש בתורה אלא הוא סבראשמתה מחמת מלאכ, מבואר

של שואל  אלא כך דינו ,השתמש בהעל מה שמתה מחמת שהרי אינו תובעו 
  .מת מלאכהולמה יגרע מה שמתה מח,  מתה באונס גמור חייבאפילוש
התברר שלא היתה ראויה למלאכתה מתה מחמת המלאכה כיון ש, ן"ב הרמבוכת
א פירש שכל משאיל יודע שיכול ליפחת " והרשב,הרי זה פשיעת המשאילו

 ,וממילא מה לי קטלה כולה או פלגא, מחמת ההשתמשות ועל דעת זה משאיל
אם ספק מקום שיש  וב,פ שנחשב כשאלה בטעות"משו' ד' מחנה אפרים סי' ועי
  . ד"מ סק"ש' סיח ב"וקצוה' ד' ש בסי"רא' עי, מ" מחמתה

  
 אמר ליה זיל , אתא לקמיה דרבא,ההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה איתבר

עדים אינו א שמשמע שבלא "כתב הריטב, אייתי סהדי דלאו שנית ביה ואיפטר
, אלא צריך להביא ראיה, כשאר שומרים במה שהן נפטריןנאמן בשבועה 

 ,ר ששאר שומרים הפשיעה או חוסר השמירה מחייבםוהסברא בזה יש לבא
כ "מחייבת אלא שאעפומעיקר הדין היה צריך הבעלים להוכיח שיש סיבה ה

אבל במתה מחמת מלאכה מעיקר הדין היה חייב השואל , חייבה תורה את השומר
אלא שיש לו טענה ,  וכקושית הראשונים דלא גרע ממתה כדרכה,לשלם

  .כ עליו להוכיח שכדבריו כן הוא" וא,ן"בש הרמ"כמשהמשאיל פשע בה 
 דלא גרע שואל ,ל דהא ליתא"אבל סברא דרבוותא ז'א " הריטבאמנם כתב

והא דאמר ליה זיל אייתי , משאר שומרין במה שהן פטורין שנאמנים בשבועה
נ במקום רואין הוה והלכה כאיסי בן "א, ראיה לא רצה לפתוח לו בשבועה

כ "וכ, ם שמיירי שהיה במקום שיש רואים"רמבכ ה"וכתירוץ השני כ, 'יהודה
  .ש"כ הרא"ד וכ"ן בשם הראב"הר
  

 אתא לקמיה דרב אמר ואיתברתא שמע דההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה 
דההוא גברא דשאיל ש "ת'ק לשון הגמרא "בב, ליה זיל שלים ליה נרגא מעליא

ר בכונה לגירסת הגמרא שם אין הכונה ששבולכאורה גם , 'תברהנרגא מחבריה 
ההוא 'ש "ש הרא" אלא כמו המעשה של רבא שנשבר מחמת המלאכה וכמ,להזיק

וכיון שנשבר מחמת מלאכה ', גברא דשאיל נרגא מחבריה ואיתבר מחמת מלאכה
ור כדין מתה ט אלא שאם לא שינה ולא פשע פ,הרי הוא כאילו שברו בידים

  .מחמת מלאכה
 ליה דשינוי לא קני היינו נ הא דאית''אד כתבו "זיל בסו ה" ד'תוסאמנם ב

ויש להבין איך , ג תברה"משמע של, דאיתבר מאליובמתה מאליה או נרגא 
ואולי גם זה נחשב שנשבר , נשבר מאיליו אם יש נידון שמת מחמת מלאכה
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  .מאיליו
  
דמדמי ליה רב לגנב וגזלן דאמר שמואל בפרק קמא דבבא קמא  זיל ה" ד'תוס

 אין ורב אית ליה דאף לשואל ,א לניזקיןדאין שמין לא לגנב ולא לגזלן אל
  .שהרי אמר רב זיל שלים נרגא מעליא ,שמין

י "עפהוגה ולפנינו ' ורב אית ליה דאף לשואל שמין '' תוסוהנה בדפוס ונציא לשון
הכונה לסברת יש לפרש שצ בהגהה כיון ש"א שאי"ש מהרש"מ'  ועי,ל"המהרש

ה חשובה שהתבררה לי מהרבה אמנם מהראוי לציין כאן ידיע, רב אחר שחזר בו
כ כותב "אאי "אלא מכתל לעולם אינם מסברא " שהגהות המהרש,מקומות

י הגהת "הלשון כמו שהוא לפנינו עפ' י של תוס"ואכן בכתה ,שנראה לו כך
וכמדומה שדבר ,  והשתבש מדפוס ונציא ואילך,ה בדפוס שונצינו"ל וכ"המהרש

ל למה הוצרך "על המהרשא ולכן תמה בהרבה מקומות "זה נעלם מהמהרש
שהם ח "ה הוא גם ברוב הגהות הב"וכ[ ,להגיה כשאפשר לפרש גם בלא ההגהה

א לכוון להם " מהגהותיו שלפעמים מוסיף הרבה מילים שאנראהוכי "י כת"עפ
  .]י"מסברא ואכן כדבריו נמצא בכתה

  
  א" עז"דף צ

י אפילו דפליג' ם אלא שהוסיף ופי''ריב' וכן פי זיל ה" ד'תוסא "ז ע"דף צ
 דלרב שנשבר כלי ברשות שואל פותחין לו שישלם לו ,היכא דליכא פחת

מ אם רצה לשלם '' ומ, ואין מלמדין אותו לשלם השברים,דמי נרגא מעליא
 אבל לרב כהנא ולרב אסי מלמדין אותו לשלם ,השברים בחשבון ישלם

, י"כ מה הוקשה להם על רש"יש להבין א, השברים כיון שהם ברשות משאיל
י לא אמר לו רב אלא שישלם נרגא מעליא ולא פתח לו שישלם "דילמא גם לרש

  .נ אם הוא יאמר שרוצה לשלם בשברים הדין עמו"ואה, בשברים
 נרגא מעליא היינו שזה מה דמים שלרב אומרים לו לשלם "ויתכן שלכן דייק ריב

י משמע "אבל מרש, אלא שיכול לשלם גם בשברים, שהוא חייב וזה אומרים לו
 ,שאומרים לו להחזיר נרגא מעליא היינו שצריך לטרוח ולקנות לו נרגא חדש

, ועליהן ישלם דמיו, הכא נמי ישומו לו שברי הראשון'ולכן כתב בהמשך דבריו [
רב על השואל מוטלת דעת משמע של', וזה ילך ויטרח ויקנה לו כלי אחר

ף אינו יכול כ משמע שודאי אינו יכול לשלם בשברים שהרי גם בכס"וא ]הטרחא
  .לשלם

אבא בר ' והא דאמר בירושלמי מנין שאין שמין לא לגנב ולא לגזלן ואמר ר
ר בון " א, בגניבה בגזילה מניןןדוכ עד ,ממל חיים שנים ישלם ולא מתים

 לאו היינו שישלם לו חיים ממש בהמה אחרת ,הגזלה אשר גזל] את[והשיב 
חיים והוזלו יחזירם כמו ק חיים שנים ישלם שאם עודם " אלא ה,ולא סובין

א כתב "י' א סי"ק פ"ש בב"אמנם הרא, שהם אבל הוזלו מתים צריך ליתן פחת
ד אבות ומסור ומפגל וכופר ושלשים של " וכן לכל כ',וכוופחת נבילה על הניזק '

 והנבילה והשברים , בר מגנב וגזלן שצריך לשלם לו בהמה וכלים שלימים,עבד
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ם שנים ישלם בגזלן כתיב והשיב את הגזילה אשר  דבגנב כתיב חיי,לגנב ולגזלן
 ומיהו מעות יכול ליתן לו דמה לי הן ומה לי דמיהן כיון שיכול ,גזל כעין שגזל

 אבל לא דבר שיצטרך לטרוח ולמוכרו ולקנות בדמים כעין ,לקנות בהן כעין שגזל
  .תפארת שמואל שם' ועי', שגזל

  
שמה שהרגוהו ' מבואר בתוס ,ג מאי" כה,' עכברי וקטלוהו וכוליהחבור ע

והשאלה אם פשע במה שהוליכו במקום שהרבה , מת מלאכהנחשב מתה מח
ח שהשואל כלי מלחמה והלך "שכ' ד סי"והוכיח מכאן בתה. עכברים מצויים

  .מת מלאכהמתה מחלהלחם והפסיד ושללו ממנו את הכלים חשיב 
הו נחשב לא התחיל להלחם אלא מיד שללואם מוכח מכאן שאפילו ולכאורה 

כבר התחיל לאכול מהם מיירי שיתכן שואינו מוכרח אמנם , כמתה מחמת מלאכה
ואמנם עדיין  [,והם התנפלו עליו והרגוהו אבל לולי שהתחיל לא היו נוגעים בו

  ].ד" שזה נידון התההרגתועצמה לא המלאכה 
 פטור כיון מת מלאכהמתה מחן ש"שלסברת הרמב, מ כתב"ש' סיך ב"והש

 בעצמה הלעשות מלאכתשמחמת שרצתה זה שייך רק בשונרא , שפשע המשאיל
 שהשאיל לו שונרא כ פשע המשאיל"להרוג העכברים חברו עליה וקטלוה וא

א שעל דעת זה "אבל לרשב[, אבל לא בכלי מלחמה ,שאינה ראויה למלאכתה
  .פ"משו' ב' סיא "מחנ' ועי, ]ניחא, משאילו

  

כלומר העכברים כמו נשים 'ח "ב רכת ,גברא דנשי קטלוהו לא דינא ולא דיינא
במלחמה לפני אנשים הן חשובין שאין דרכן לעמוד כנגד השונרים וזו כחושה 

',  לפיכך פטור השואל דאינו אונס אלא מחמת מלאכה היא,וכחה היה תשוש
אמנם הרי שואל חייב באונסין אלא , ל אונס"ולכאורה אדרבא כיון שאין דרכן הו

 המשאיל היא שהשאילו חתול שאינו ראוי למלאכתו שכאן אינו אונס אלא פשיעת
  ן"וכסברת הרמב
מתה לא הוי של עכברים לעמוד כנגד שונרים אם היה דרכם ח ש"ומשמע מר

כ גבי כלי מלאכה יש לחייב את "וא,  אלא אונס וחייב השואלמחמת מלאכה
  .השואל

  
 יש להבין, תימה מאי קמבעי ליה הלא מתה ממש מחמת מלאכה כי ה" ד'תוס

 והלא לא המלאכה הרגתו אלא העכברים וכספק ,למה הוי ממש מחמת מלאכה
כ לא היה שייך "ואולי א [,ל לומר שזה גופא היה הספק" ולמה לא ניח,ד"התרוה

  ].לזה התשובה של גברא דנשי קטלוהו
 ,ל דאיבעי ליה אם שינה במה שהוליכה למקום שהרבה עכברים מצויין''וי

וכיון שאין כאן , דרכם של עכברים להרוג את החתולז פשט לו שלעולם אין "ולפי
  .שינוי הדר דינא דמתה מחמת מלאכה פטור

כלומר אין ליישב שהשאלה דילמא פשע , אבל אין לו לשמור שלא יהרגוהו
ולכאורה כן מוכח , שזה לא מוטל עליו, בזה שלא ישב ושמר שלא יהרגוהו
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ל אי הוי "אמר דמבעל אי הוי כמתה מחמת מלאכה  ולא "מהגמרא שאמר מבע
    .פשיעה

כלומר נשים . גברא דנשי קטלוהו לית דינא ולית דיינא'א כתב "ובחדושי הריטב
ולא היה לו לשואל להעלות על לב שיהרגוהו וכיון דלא פשע פטור , משלו בו

ע אם במה "וילמשמע שהנידון שמא נחשב פשיעה ', דמת מחמת מלאכה הוא
  .'שב ושמר עליו וכפירוש שדחו תוסאו במה שלא י' שהוליכו לשם כתוס

  
אם כשהיה זה במלאכתו שאל הימנו בהמה באותה שעה ה בשאלה "י ד"רש

, שבמלאכתו היינו של השואל, י"א פירש את דברי רש" הריטב.ומתה פטור
שאפילו שאל ממנו אחר הוי שאלה ' אלא כוונת הגמ, והקשה שזה פשיטא

וו להו כאחד מן השותפין ששאל הו' בבעלים כיון שנחשב שאול לכל בני העיר
  .'ובשעת שאלה נשאל לכולן שהוא פטור לדברי הכל

יש מקום ממילא י יש לבאר שאדרבא כיון ששאול לכל בני העיר "ובדעת רש
 ואם משום , אדם שעוסק במלאכתוואינו נחשב ששאול במיוחד לאותלומר ש
א " שסדל"א משמע שהיה ניח"הרי גם מהריטב, ה שאול לכל בני העיר"שבלא

  .ה בבעליםלשזה לא נחשב שאי
דכי קאמר בעידן עבידתיהו לאו דוקא בשעה 'ד "ן כתב בשם הראב"ובחדושי הר

כך הן עומדין בעליו שעושין אלא בשעות המיוחדות למלאכה קאמר שכיון של
  .' בריש פרקין ובעלים באמירהנן כדאמריהעמו קרינן בי

  
 להו לאפקועי ממונאי קא  אקפיד אמר,אמרו ליה רבנן לרבא שאיל לן מר

 דאילו אנא מצי אישתמוטי לכו ממסכתא , אדרבה אתון שאילתון לי,בעיתו
הנה סברת רבנן היתה שרבא משועבד  ,למסכתא אתון לא מציתו לאישתמוטי

ויש להבין מה השיב להם שהם משועבדים , להם ללמדם ולענות על שאלותיהם
גם יש , ה הם משועבדים לוס במ" סו,לו כיון שיכול להשתמט למסכתא אחרת

להבין תינח בתחילת הלימוד שבידו לומר מה ילמדו אבל לא מסתבר שבאמצע 
  .כ הדר דינא שהוא שאול להם" וא,המסכתא יוכל להחליף

י פלפול התלמידים " שהרי התורה נקנית ע,ויש לבאר שלעולם גם הם שאולים לו
 אבל כיון שבידו לומר ,ז"נמצא שניהם שאולים זלורב שגלה מגלים ישיבתו עמו 

 וממילא אפילו אם באמצע ,מה ילמדו ולא בידם מוכח ששעבודם גדול משעבודו
ב "ז פ"ז באבהא"ר כעי"שו, המסכתא אינו יכול לשנות לא משתנה בזה הדין

  .ד"פ ה"משו
וכן הרב השונה לתלמידים אם תלוי ברב ללמד לתלמידים 'ש "אמנם לשון הרא

תחילו מסכת אחת יכול הרב לשנותו ממסכת זו איזו מסכתא שהוא רוצה ואם ה
מבואר , 'אז הם שאולים לו ואם שאל מהן הויא שאלה בבעלים. למסכת אחרת

מסכתא לגם אחר שהתחילו שדוקא כשבידו לשנות את המסכתא בכל שעה 
  .נחשבים הם כשאולים לו ,אחרת

יש , ולא היא איהו שאיל להו ביומא דכלה אינהו שאילו ליה בשאר יומי
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והאמת היא  ,שמשמע שנדחו דברי רבא והרי לא נדחו' ולא היא'הבין הלשון ל
שאין את הטעם אלא שביומי דכלה שהם שאולים לו כיון שבידו לומר מה ילמדו 

גם יש להבין תינח שביומי דכלה הוא שאול להם אבל גם , הזה אינם שאולים לו
  .הם שאולים לו שהרי גם הם אינם יכולים להשתמט לדבר אחר

הרב שהוא מקריא ברצונו 'ב משאלה ופקדון "ם בפ"והנה זה לשון הרמב
 והם היו קבועים לבא תמיד בכל עת שירצה ואיזו מסכתא שירצה לתלמידים

וביום , ונשמט להן ממסכתא למסכתא הרי הן שאולין אצלו ואין הוא שאול להם
אולין  הרי הוא שאול להם והם אינן ש שהכל באין לשמוע ענין אותו מועדהפרק
  .לו

לתלמידים קבועים שאם הדבר תלוי ברצונו  יש רב המלמד ,הרי שהם שני ענינים
 אבל ,]ז"ואם תלוי בשניהם מסתבר ששניהם שאולים זל [,הרי הם שאולים לו

ם שאין שם תלמידים קבועים אלא הכל באים לשמוע "ביומא דכלה מבואר ברמב
שהרי בידם לא לבא ולים לו ענין אותו מועד הרי הוא שאול ללמדם והם אינם שא

וגם סתמא דמילתא הם רק שומעים , כלל אם אינם רוצים לשמוע מה שידרוש
  . שםז"אבהא' ועי, ואיל לו תועלת של פלפול התלמידים מהם

  
 ולא מיבעיא בפרה אחת דספיקא ',וכולא זו אף זו קתני  שאלה ה" ד'תוס 

פרות יותר מצוי לכאורה בשתי , רבה היא אלא אפילו בשתי פרות יחלוקו
ויתכן שאין , מאשר בשני ימיםואיזו של שכירות שיטעו איזו היתה של שאלה 

  . אלא מתה בין השמשות וספק באיזה יום,הטעות אם מתה ביום ראשון או שני
 לחייב כיון ארישא דחצי יום יש יותר סברבדד "א כתב בשם הראב"והרשב

ל רבותא "ובשתי פרות קמ ,םשכבר היה בחזקת חיוב באותו יום יותר מבשני ימי
    .בחזקת שאולהאצלו טפי שיתכן שהפרה שמתה היא השכורה ומעולם לא היתה 

  
י " וקשה לר,נ בשיש עסק שבועה ביניהם"בגמרא מוקי לה ר ביום ה"ד' תוס

 דאמאי צריך לאוקומי הכי דבלאו הכי הוי ליה מחויב שבועה על ידי גלגול
לדעות שגם ש, א כתב" והריטב.ם ומתוך שאינו יכול לישבע משל',וכו
 , ביניהםעסק שבועהשיש '  כוונת הגמגופאזה , שבועת גלגול אמרינן מתוךב

ד שאין אומרים בגלגול שבועה מתוך שאינו יכול לישבע "ולמ', י גלגול"היינו ע
 כגון שהפרה שמתה , משכחת לה הכא עסק שבועה על ידי הודאה במקצת,משלם

 וכשזה תובע ממנו ,]וממילא אינו הילך [ השוכראבדו עורה ונבלתה או שאכלם
פרתו אומר לו העור והנבלה אני חייב לך ודאי אבל השאר איני יודע אם שאולה 

ל חמשין ידענא וחמשין לא ידענא וכמימרא "והו, מתה ואני חייב בו ואם לאו
זה אומר 'ממשכחת לה ועד ' כל לשון הגמא ש"כתב הריטבו ,'דרבא ממש

  .ש מה שתמה על פירוש זה"עי,  מרב יהודאי גאוןושפיר הוא 'שאולה
  
 דאמר ליה משכיר ,י גלגול"ה הוי מחויב שבועה ע"בלא ביום ה"ד' תוס

 ,י גלגול צריך לישבע דשכורה מתה'' וע,אישתבע לי מיהת דכדרכה מתה
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 , ומתוך שאינו יכול לישבע משלם,ואינו יכול לישבע דהא קאמר איני יודע
י הגלגול נמצא שלא היה מקום להשביעו שכדרכה "לשלם ע אם נחייבנו לכאורהו

אם השאולה הרי ו, מתההיא זו ששהרי חייבנוהו לשלם כאילו השאולה , מתה
חידושי ' ועי. ש גלגול"ואם אין מקום לעיקר ל, מתה חייב גם אם כדרכה מתה

  .מ"הרי
לקמן בזה אומר שכורה וזה אומר [' דהנה קשה על הגמ'ח כתב "ובכתבי הגר

 וקשה דהא ,י גלגול ישבע איזו מתה"דקאמר דישבע דכדרכה מתה וע ,]ולהשא
בתשלומין ואין  אם שאולה מתה הרי הוא חייבדהני תרי שבועות סתרו אהדדי 

ששכורה [ ואם השכורה מתה למה ישבע ,עליו שבועה אלא אם כן השכורה מתה
כ "על הספק דשמא שאולה מתה אד ,ונמצא דשני השבועות ביחד ליכא] מתה

  .הרי ליתא לעיקר השבועה ועל מה יגלגל
כ הא יש עליו "ועל כרחך דכיון דהפטור שבועה הוא משום שמא שאולה מתה וא

א דפ ח" ועכ,חיוב תשלומין ונמצא דאחת משתי אלה חייב או שבועה או תשלומין
 והא הרי ודאי חיוב באמת ליכא דהא חיוב ,מיהת מתחייב ואו ישבע או ישלם

ליכא  מ מאחר דבירור גמור" מ,כ למה ישבע"שכורה מתה ואהשבועה היא אם 
', כ אין לפוטרו בלא כלום" ומצד הדין חייב באחת משתי אלה ע,דהוא פטור

מ לא סגי במה "שלגבי משאיל [כאן' ז את קושית תוס"ש ליישב לפי"ש מ"עי
והרי כאן , א לפוטרו בלא שבועה אלא בעינן שיהיה עליו ודאי חיוב שבועה"שא

  .]נ שבועה אחת מיותרת"חייב בודאי שבועה זו שהרי ממאינו 

  
י דאין מגלגלין אלא כשנתבע טוען ודאי דומיא "ונראה לר ביום ה"ד' תוס

אבל ,  כתב שאמנם יש גלגול גם כשטוען שמאפ"ר' תוס ו,דסוטה שטוענת ודאי
' ויש להבין כיון שגלגול שבועה הוא מדאו, י לישבע משלם אין בו"דין מתוך שא

  .מ כמו בשאר שבועות" לא יהיה בו דין מתוך שאיללמה
 ,שאם אינו נשבע צריך לשלםקנס סתם הלכה כעין מ אינו "ויש לבאר שמשאיל

 ואם ,עיקר חיובו הוא ממון אלא שיכול לפטור את עצמו בשבועהלעולם אלא 
וזה שייך רק בשבועות שעיקר חיובם , ממילא חזר דינו שמשלםלישבע אינו יכול 
 ולא בשבועה שהתורה כלל לא חייבתו אלא ,ו מודה במקצתכממהתורה 

  .א"התגלגלה עליו ממק
ובשאלה זו יש לתלות גם את מחלוקת הראשונים אם כאשר התובע אינו יכול 

 שאם הכלל שכיון שאינו יכול לישבע ,לישבע האם הוא מפסיד או הנתבע מפסיד
וא ממון אלא  אבל אם עיקר החיוב ה,ה כשאינו יכול לישבע יפסיד"ישלם ה

ה כשהתובע חייב שבועה עיקר החיוב הוא של "י שבועה ה"שיכול ליפטר ע
 ואם אינו יכול נשאר דין התשלומין על ,הנתבע אלא שצריך התובע לישבע

  .הנתבע
ובמקום שאומר הריני משלם את עיקר השבועה עדיין יש מקום לומר שיגלגלו 

י "י השבועה בפועל אלא ע" ונאמר שאין הגלגול בא ע,עליו את השבועה השניה
שאז גם , אלא שזה שייך רק אם נאמר שעיקר החיוב הוא שבועה, חיוב השבועה
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עיקר החיוב הוא ממון אלא שיכול אבל אם , אם שילם עדיין יש מקום לגלגל עליו
ואם  ,כ מסתבר שעצם השבועה הוא המגלגל ולא החיוב"י שבועה א"להיפטר ע

  . מקום לגלגולאמר הריני משלם ואיני נשבע אין
כ "י שבועה א"ולכאורה אם נאמר שעיקר החיוב הוא ממון אלא שיכול ליפטר ע

ויתכן , היה מהראוי שבקרקע שאין נשבעים עליה לא יפטר אלא אדרבא ישלם
  .שכל מה שחייבה התורה תשלומין הוא רק במקום ששייכת שבועה

 שכיון שאין שלא אומריםא המעיד על קרקע "שכתב לענין שבועת עא "רע' ועי
 י עצם כפירתו"שאז נאמן להכחיש את העד עבקרקע שבועה ממילא ישלם כיון 

כ כשאינו יודע יהיה הדין שמשלם כיון שאינו כופר ואינו "ע א"ויל[, בלא שבועה
   .]נשבע
מ "שלא אומרים משאילד כתב לבאר את הסברא בזה " סק'ז' ב סי"ש ח"וקוב

במקום שאינו יכול שמ הוא "ילשגדר מתוך שאשאם נאמר בגלגול שבועה 
לישבע חל עליו חיוב ממון זה לא שייך בגלגול שבועה שנלמד מסוטה ושם 

  .לעולם אין חיוב ממון
ויש להבין שהרי בסוטה גם בעיקר השבועה אין חיוב ממון ולא באנו ללמוד ממנה 

ש "וכמ] או דומיא דסוטה[אלא עיקר דין גלגול ושיהא הגלגול דומיא דעיקר 
  .'תוס
בעיקר הנידון בראשונים אם כשהנתבע שמא אין כלל גלגול או יש גלגול אלא ו

כ לא " בין כך ובי שהרילדינאמ "מזה נפלכאורה אין , מ"מתוך שאילדין שאין 

  . מ שיצטרך לישבע שאינו יודע"ד שנפ"צ' תומים בסי' ועי, ישבע ולא ישלם
 שאינו יכול לישבע מתוךשיטות בענין ' שיש ג, ז"סק' ה' מ סי"א חו"חזו' ועי

או שאין  ,'ש תוס"האחת שאין מגלגלין כשהנתבע שמא כמ, בגלגול שבועה
 ש"שלדעת הראמ "ונפ [,ש"ש הרא" כמלמ בשבועת הגלגו"אומרים משאיל

י שרק אם התובע והנתבע "שיטה שניה היא בנמו, ]צריך לישבע שאינו יודע
 דאם ]ג משאלה"פ[מ "ודעת המ, מ"אין אומרים משאיל] בשבועת הגלגול[שמא 

עיקר השבועה באה מחמת טענת ברי מגלגלין אף בתובע ונתבע טוענין שמא 
 אבל כשעיקר השבועה בטענת שמא לא ,ואמרינן מתוך ,]בשבועת הגלגול[

  .אמרינן מתוך כשהנתבע טוען שמא
  
ואם תאמר והיכי מגלגלין שבועה לעולם דאפילו כשנתבע   ביוםה"ד' תוס

והיינו לשיטתם לעיל , מיגו דאי בעי אומר אינו יודעמן בטוען ודאי יהא נא
  .דמיגו לאפטורי משבועה אמרינןריש מכילתין 

ל דאין זה מיגו דאין אדם עושה עצמו ברצון מסופק כי אז נראה "וי
 ,וזה כעין מיגו דהעזה, שהתובע אומר אמת שטוענו ברי והוא טוען איני יודע

 שהרי ,לא אמרינן ניחא גם כאןולשיטות שמיגו בהעזה רק לאפטורי משבועה 
  .הנידון לאפטורי משבועה

ל דאין מגלגלין כשטוען תובע טענת שמא אלא בדבר דדומה קצת ''ועוי
וכגון סוטה שרגלים לדבר שקינא ונסתרה ויש לחוש ' וכו] שהוא אמת[
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יש להבין מהיכן הרגלים לדבר שאם זינתה עכשיו  ,שמא זינתה גם באירוסין
המשביע חבירו בשבועת מודה במקצת ישביענו גם שלא גנב י  וכ,זינתה גם קודם

אם רוצה כעת לגנוב רגלים לדבר ונאמר שפ שאין לו רגלים לדבר "ממנו אע
  .םשגנב גם קוד

נ אם זינתה כעת לא הוצרכנו כלל לגלגל עליה זנות של "עוד יש להבין ממ
 כעת לא כ מגלגלין שמא"אלא ע, ה תיבדק מצד הזנות הזו" שהרי בלא,אירוסין

פ " שהרי אם כעת לא זינתה אע,כ אין רגלים לדבר"זינתה ורק באירוסין זינתה וא
' ואולי משמע מדיוק לשון תוס, ש שבאירוסין לא זינתה"שהיה קינוי וסתירה כ

ויש כיון שהיה קינוי וסתירה הרי הוחזקה בפריצות מ "משגם אם לא זינתה כעת 
 זינתה לבסוף יתכן שחששה ומה שכעת לא [לחוש שזינתה ממש באירוסין

  .]שישקוה
 שאם לא ,מגלגלין זנות דאירוסין גם לצד שזינתה כעת מעיני החכמה שלעולם' ועי

ה כבר "גם על זנות דהשתא שהרי בלאלא יבדקוה המים זנות דאירוסין נגלגל 
  .אסורה ועומדת לבעלה

גב  אף על ,על טענת ספק כמו בסוטה' אפי] בממון[והשתא ילפינן דמגלגלין 
שהיא ודאי ובלבד שיהא רגלים לדבר [ ,דבממון לא הוה כעין עיקר השבועה

 ,בדבר שאינו דומה' וילפינן נמי דמגלגלין בטענת ודאי אפי ,]כמו בסוטה
נמצא בסוטה , כיון דהויא כעין העיקר כמו בסוטה דמגלגלין כעין העיקר

ן שמגלגלים ש ילפינן לממו" ובגז,הדומהעל ספק הדומה מצינו שמגלגלין מספק 

וכן שמגלגלים , על ספק הדומה כמו שבסוטה מגלגלים ,מודאי על ספק הדומהגם 
ששניהם  כיון שהגלגול כעין העיקר ,מודאי שאינו דומה על ודאי שאינו דומה

על ודאי שאינו דומה כיון שאינו דומה גם  ולכאורה מודאי הדומה לא יגלגלו ,ודאי
 אבל , שאינו דומה לעיקר ולא לסוטה,לא על ספק שאינו דומהש ש"כו ,לעיקר

והקשה , העיקרמספק שאינו דומה יגלגלו לספק שאינו דומה כיון שהגלגול כעין 
ל למה כאן אין מגלגלין משבועה שמתה כדרכה שהיא "כ הדק"א שא"מהרש

שאינו פ "אע לשבועה ששכורה מתה שגם הוא ספק ,שבועת ספק שאינו דומה
  .דומה

מ דמתה כדרכה נמי הוי דומה דרגלים לדבר ששינה בה "ולק'ובעוד יוסף חי כתב 
ה לא הות מתה כיון שהוא רואה שלא היה לה שום חולי "ה מתה דאי לא"ומש

כ טענתו שטוען שאולה מתה אינו "דאי הוה בה שום חולי לא היה משאילה משא
  .'דומה דמאי רגלים לדבר איכא בשאולה טפי משכורה

  
  ב" עז"דף צ

על גב דבכל שבועת שומרים המפקיד משביעו מספק ואף  השוכר ה"ד' תוס
 הכא שאין יודע אם מתה השאולה אין ,שהוא אינו יודע אם נאנסה

 , דהוי כאילו אומר המשאיל ספק לי אם השאלתיך אם לאו,להשביעו מספק
משאיל אומר '  ועוד דהכא אפי,שעל אותה טענה אין השואל חייב לישבע

יש להבין כיון שמוכח מלקמן שאפילו , גולי גל"דאינו נשבע אלא ע' ברי אמרי
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מה סברו בתירוצם הראשון כ "א, וכמו שכתבו בועוד' בטוענו ברי אין שבועה דאו
  ].ה משכחת"לקמן ד' תוס' ועי[ אינו חייב שבועה שדוקא בטוענו ספק 

דאין זה שבועת ' במה שהוכיחו מלקמן שגם בטוענו ברי אין שבועה דאוו
' בסי[ך " על דברי הששמכאן קשה ]ט"יות אות סבמשנ[א "רעהשומרים כתב 

 דכל דינא דשבועת שומרים רק בטוען המפקיד שמא אבל באומר ]ז"ק קט"ב ס"ע
כ מאי ראיה מבבא דברי " דא,צ לישבע"ברי דמתה בפשיעה הוי ככל כפירות וא

  .ג ליכא כלל שבועת שומרים"וברי הא בכה
  
 וכן שמא דמשאיל , דשואלאי נמי דברי דמשאיל עדיף מברי והלה ה"ד' תוס

דשאני בריא דמשאיל דדין הוא דעדיף משמא 'ש "הרא'  תוס'עי ,עדיף מדשואל
 , דבריא דמשאיל טוב כי יודע הוא שהשואל יכול להכחישו אם אינו אמת,דשואל

אבל בסיפא דבריא דשואל גרוע כי יודע הוא , ושמא דשואל גרוע כי היה לו לידע
 , אימא לא עדיף בריא דידיה, ושמא דמשאיל טוב,שהמשאיל אינו יכול להכחישו

  .ש"רש' ועי ,ם"ז כתב מהר"וכעי, 'ל דאפילו הכי עדיף"קמ
  
ת והא מתניתין מוקי לה בסמוך כסומכוס דלא אזיל בתר ''וא לימא ה"ד' תוס

 ולהכי לדידיה כי איכא ברי ,חזקה ואית ליה ממון המוטל בספק חולקין
ז שלסומכוס בדררא דממונא "נמצא לפי, ושמא הוי ברי עדיף אפילו להוציא

 ולכן בדין הראשון חייב השואל ,אחד מהם ברי הוא זוכה בכלאבל אם  ,יחלוקו

 ובדין הרביעי , ובדין השלישי פטור השוכר כיון שהוא ברי,כיון שהמשאיל ברי
  .יחלוקו כיון ששניהם שמא

 והרי יש ,פטור השוכר בשבועה בדין השלישי ששניהם ברי כ למה"ויש להבין א
ר "שו , כמו כששניהם שמאדררא דממונא ושניהם טוענים ברי ונאמר יחלוקו

 ,]ה ומני"ב סד"ח ע"לקמן דף צ[א "שהקשה כן בחדושים המיוחסים לריטב
מודה סומכוס היכא דאיכא ד' לקמן דף קי מה שמבואר "עפד "אבבשם הרותירץ 

ת והדר הדין ע אם יוכל למחול לו את כל השבועו"יל[, שבועה דאורייתא
ד שאמנם יכול לוותר לו על שבועתו "כ ממכירה ה"ר באבי עזרי פ"שו, דיחלוקו

  .]בספק כדין ממון המוטל יחלוקוחזר הדין שו
ואם כן קשה למה ישבע בזה ', ]ה ולכן נראה"ב ד"ק י"ה ס"ע' סי[תומים ' ועי

מודה ל "וצ, סומכוס היא יחלוקו מבעיא' אומר שאולה וזה אומר שכורה הא מתני
, וקשה הא בזה רק גלגול שבועה דרבנן, סומכוס היכא דאיכא שבועה דאורייתא

  .'ל דחכמים עשהו כשל תורה"ועכצ
ש שמה שנחשבים שניהם מוחזקים לסומכוס הוא דוקא כששניהם "חדושי רמ' ועי
מ אינם נחשבים " אם גם אז סובר סומכוס שיחלוקו מאפילואבל בברי וברי  ,שמא

 דאטו מי אשכחן ,אמאי מודה סומכוס היכי דמחויב שבועהכ " שאל,כמוחזקים
  .שבועה להוציא מיד המוחזק

אי נמי רב נחמן אתי שפיר כסומכוס דמודה סומכוס היכא דליכא דררא 
ם שבמנה לי בידך ליכא דררא דממונא אבל "מהר' עי ,ה''דממונא דהמע
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  .בשאולה ושכורה איכא דררא דממונא
 המוטל בספק חולקין הוי כאילו תרוויהו דלסומכוס דאית ליה ממוןל "וי

י הדררא "תינח כששניהם אינם מוחזקין שנאמר ע ויש להבין ,מוחזקין בו
 אבל ,]שהרי איש מלבדם אינו רשאי לזכות בו [,דממונא כאילו שניהם מוחזקין
שוכר בממון שביד השוכר בשעה שהמשאיל מוחזק איך נאמר כאן שנחשב גם ה

ס שזה " אם למוחזק שאנ,ש לעיין לאיזה מוחזקין כונתם גם י,מוחזק בממוןלבדו 
או לתפוס גרידא כמו גבי מחליף פרה בחמור  ,כעין חזקה מה שתחת ידו שלושלו 

פ שאין " אע,]ם גם לסומכוס"לדעת רשבו[ ,דמוקמינן ברשות מי שנמצא אצלו
  .ס שזה שלו בגלל שבמקרה נמצא ברשותו"אנ
שיחלוקו מכיון ששניהם מוחזקין אלא כתב שאין כונתם ' ט' ב סי"ש ח"וקוב
ס " אמנם בקונה,מכיון שהדין הוא שיחלוקו לכן שניהם נחשבים מוחזקין, ההיפך

ק כיון שנחשב ששניהם "ביאר את דברי סומכוס שיחלוקו למרות שיש מר' ה' א
וגם , ש"משמע שזה הסיבה ולא התוצאה כקוב, ק"ומוחזק עדיף ממרמוחזקין 

' ז' א סי"מ דף כ"ר ב"בשיעורי הגרש'  ועי,ומכוסמשמע מדבריו שזה רק לס
  .ז שמשמע שהוא גם לרבנן"דף קט' לק' שהעיר מהתוס

ל דלסומכוס דאית ליה ממון המוטל בספק חולקין הוי כאילו תרוייהו ''וי
כמבואר ברישא  [ וכיון דלדידיה אהני ברי נגד שמא וחייב הכל,מוחזקין בו

יה למימר לרבנן דאהני נמי ברי נגד  הכי נמי הוי ל,]גם אם היא כסומכוס
לכאורה כוונתם כיון שמצינו בסומכוס . שמא לכל הפחות לומר שיחלוקו

 ולכן בסיפא שהם נחשבים מוחזקיםשניהם כאן שיש דררא דממונא פ ש"אעש
את החצי גם מוציא מחברו ברישא שהמשאיל ברי מ "מ,  יחלוקושמא ושמא

במנה לי בידך והלה אומר איני יודע ן כך לרבנ, י שטוען ברי" עמוחזק בוהוא ש
  . י ברי"חצי עממנו מוחזק בכל יוציא  שהנתבעפ "אע

שהרי מה שמוציא לסומכוס רק חצי אינו משום שאין כח הברי ליותר , ויש להבין
ת נאמר כך גם "ומה, ה שלו" שהרי חצי בלאמזה אלא שאין צורך ליותר מזה

  .ם"חידושי הרי'  ועי,לרבנן
  
דוקא שאומר איני יודע אם הלויתני אבל הלויתני ] השני[ה  והלה"ד' תוס

חלק [בית הלוי  ,ואיני יודע אם החזרתי לך מתניתין היא בהגוזל בתרא דחייב
 ,ע" לכ חייבם פרעתיך הביא שלשה הסברים למה איני יודע א]ז"יק "ס' מ' סי' ב

 ודאימוציא מידי פרעון  משום שאין ספק השני,  משום שהוא בחזקת חיובהאחד
 לא שנמצא מעולםשמא פרעו לפני שחל עליו החיוב  אם הספק אפילוו[, חיוב

,  במה שלא זוכר שפרענפשיה דאיהו אפסיד אוהשלישי] היה עליו חזקת חיוב
ש כאן כתב "והרא]. כ טענה"בזה אין עליו כ, אבל מה שאינו זוכר שלוה[

משמע , מידעל ל"פטור משום דלא הומ "מ ם פרעתיךאיני יודע אזה כפ ש"שאע
  .  'ג' ב סוף סי"ש ח"קוב' ועי. שסובר כביאור השלישי

  
ג ''מ פריך שפיר לרב נחמן ממתניתין דאע''ומ] השני[ והלה ה"ד' תוס
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 כיון שמחזיר אחת הוה כאילו אומר איני יודע ,דמודה שמסר לו שתי פרות
,  וכן בפרה אחת כשאינו יודע אם מתה בעודה שאולה,אם השאלתני אם לאו

משום שחיוב שואל שנחשב כאיני יודע אם השאלתני הוא ן שהטעם "ב הרמבוכת
  .הוא משעת אונסין וכאן יש ספק אם חל עליו חיוב

אין הכוונה שיש עליו ,  אם מתחייב משעת משיכהאפילוא והוסיף ש"כ הריטב"וכ
 והיינו , למפרעאלא שאם נאנסה ישתעבדו נכסיו, מאותה שעהחיוב תשלומין 
 ,וב השבה כגנב וגזלן אלא רק חיוב תשלומין על מה שנאנסהשאין בשואל חי
  .י אם התחייבתי"ובספק הוי כא

דשומר אין עליו חיוב השבה כלל כל זמן שהוא ' ו " סקמ"ש' ח בסי"כ קצוה"וכ
ודוקא גנב וגזלן הוא דמיחייבי בהשבה אבל שומר אינו חייב בהשבה אלא , בעין

 ודוקא היכא ' וכום מחזרין על שלהןכל היכא דאיתא ברשות בעלים הוא והבעלי
אבל , שמתה בפשיעה הוא דכתב רחמנא יביא עד דהיינו יביא עדודה לבית דין

ק "ש בנימוקי יוסף פ"היכא דמתה באונס אין השומר מחויב להביא עדודה וכמ
ש במשובב שהוכיח " עי,א"ו סק"ודלא כנתיבות בפ 'ק ומכל שכן כשהוא בעין"דב

  .א"כן מהריטב
כ שכורה חשיב "שאמנם בפרה אחת שהיתה קודם שאולה ואח,  כתבא"והרשב

  . משתי פרות' אבל קושיית הגמ, ]ד משעת משיכה"למ [איני יודע אם פרעתיך
  מאותה שעהד משעת משיכה חל עליו חיוב השבה" מפרש שלמלכאורהו

 איני יודע אם פרעתיךלמה בשתי פרות לא הוי יש להבין כ "אמנם א. וכנתיבות

א אין כאן " אלא מסתבר שגם לרשב,החזירהאם וספק אחת אי שאל פרה והרי וד
, חיוב השבה אלא חיוב שמירה שחל עליו משעת משיכה שזה מחייבו אם תאנס

והשאלה אם , ולכן בפרה אחת שודאי חל עליו חיוב שמירה וודאי נאנסה
אבל בשתי , כשנאנסה כבר פקע ממנו חיוב אחריות מעמידים אותו על חזקת חיוב

ש " לוממילאאונסין פרות הרי יתכן שעל זו שמתה כלל לא קיבל אחריות 
  .להעמידו בחזקת חיוב אחריות

  
ל דדוקא הכא אית ליה לרב יהודה דברי עדיף דהוי "וי רב הונא ה" ד'תוס

ברי טוב ושמא גרוע אבל גבי ניזק הוי ברי גרוע דלפי שיודע שהמזיק לא 
ל מזיק נמי טוב הוא שלא היה לו היה שם ולא יכחישנו טוען ברי והשמא ש

משמרות כהונה שכתב ' עי, לידע ולכך מודה רב יהודה התם דלאו ברי עדיף
ש "נ ממ"דהעיקר תלוי בברי אם הוא טוב אף על גב דהשמא גם הוא טוב חייב וכ'

אף על גב דהתם השמא ' ל דהתם נמי ירא שמא היום או מחר ישאלו וכו"ך וי"אח
  . והוכיח גם הוא מכאןא"תס' ב סי"בש ב"כ קוב"וכ', נמי טוב
י אם פרעתיך שברי עדיף כשהוא "לענין א[ז כתב "ה סק"ע' מ בסי"נתיהאמנם 

מה בכך , ויש ליתן טעם לדבר. דעיקר תלוי בשמא גרוע'] טוב והשמא גרוע
ל " ועל כרחך צ,וכי משום שהיה לו לידע ולא ידע קנסינן ליה, שהשמא הוא גרוע

ומחזיקין אותו למשקר , ל למידע טענה גרועה היא"ם דהודטענת איני יודע במקו
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דלא , היה פטור, ובאמת אילו היה ברור לבית דין באמת שאינו יודע, וטען שמא
  .'רק דחשדינן אותו למשקר לטעון שאינו יודע, ל למידע"גרע ממקום דלא הו

י " עיקר מה שמוציא הוא ע,ד ברי ושמא ברי עדיף"ולכאורה יש לחלק שלמ
שהוא כעין ראיה שהאמת אתו ולזה די שיהיה הברי שלו טוב ואז שלו הברי 

 ואינו יכול  אבל להלכה שברי ושמא לאו ברי עדיף,מוציא גם אם השמא טוב
אם ההסבר משום שיש אלא שבאיני יודע אם פרעתיך חייב  ,י הברי"להוציא ע

סתבר כ מ"ריעותא בטענתו במה שאינו יודע וכצד השלישי של הבית הלוי לעיל א
הזה ראיה שלא ' כ אין מהתוס" וא,שהכל תלוי בשמא אם הוא טוב או לא

  .ט"ב קס"שמואל ב' שעורי ר' ועי, תכנתיבו
   

אבל אחר שניתקנה שבועת היסת חייב לישבע שאינו   נחמן רבה" ד'תוס
 יש להבין הרי ,כ כל נתבע יאמר איני יודע ויהיה פטור מכלום'' דאל,יודע
  .אדם טוען ברצון שאינו יודעאמרו לעיל שאין ' תוס
אף על גב שאין כאן מגו דאין עושה אדם ברצון מסופק  ' שכתב א"מהרש' ועי
כ לא הועילו חכמים בתקנתם שבועת היסת "ל דאל"לעיל אלא דר' ש התוס"כמ

, 'כ מסתמא גם בכאן תקנו שבועת היסת לישבע איני יודע" וא,דיאמר איני יודע
ן לו כי יתכן שלא אמר שאינו יודע כיון שאינו כמדומה כוונתו שאמנם מיגו אי

כ לא יועילו חכמים " ואךס יש לחשוש שיטען כ" סולאב, רוצה לטעון כך
  .כ שצריך לישבע שאינו יודע" ולכן ע,לאדם זהבתקנתם 

אבל זה שכופר הכל , שאמנם סתם אדם אינו טוען ברצון איני יודעויש לבאר עוד 
הרי גם טענה זו שטוען , פניוין אדם מעיז פ שחזקה א"אעוחיישינן שמא משקר 

 וממילא הדר דינא שעדיף לו לטעון איני ,אינו טוען ברצון שהרי כלול בה העזה
כפור בכל העיז פניו ולמאשר ל ,פ שלא נוח לטעון כך"אעיודע ולהפטר משבועה 

 היה חייב שבועה אאם לז "ויתכן שלפי, וגם להתחייב שבועהשגם זה לא נוח לו 
שהרי שני הטענות  ,שהיה אומר איני יודע גם מיגו לכופר הכלהיה ודע שאינו י

  .ז בספר עין יהוסף"מ כעי"שו, אינם נוחות
  
מ במציעתא ששוכר ''מ. נ כגון שיש עסק שבועה ביניהם''ה נ"ה ה"ד' תוס

 שאין המשאיל יכול ,טוען ברי ומשאיל שמא פטור השוכר משבועה
כדין שבועת מודה במקצת שאינה [ ,פ שמודה לו במקצת''להשביעו מספק אע

 כאן הוי כאיני יודע אם ,פ ששבועת השומרים היא גם בספק" ואע,בטענת ספק
  ] לעיל' ש תוס"כמו ,ז שבועת השומרים" שאיהשאלתיך

ת דמשמע הכא דאית ליה לרב נחמן מחויב שבועה ואין יכול לישבע ''וא
ם לא יפרעו אלא כל הנשבעין גבי יתומים מיתומי'  ועוד דבפ,' וכומשלם

 דאמרי רב ושמואל לא שנו אלא שמת ,]'שלא פקדנו אבא וכו [בשבועה
שהיו בני הלוה נפרעים מהלוה בשבועה זו וכעת יפרעו מבניו [מלוה בחיי לוה 

אבל מת לוה בחיי מלוה כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה  ,]בשבועה זו
וריש להם ממון שחייב כלומר אינו מ [ואין אדם מוריש שבועה לבניו] גמורה[
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 וכיון שאינם יכולים ,עליו שבועה גמורה שיוכלו הם לגבותו בלא שבועה גמורה
 דסברי דלא אמרינן מתוך שאינו יכול ,]לישבע שבועה גמורה אינם גובים
ד מתוך "שלמ' כך נוקטים כעת תוס, הנתבע [לישבע או תובע או נתבע משלם

, י לישבע שמשמלם הנתבע"אי לישבע משלם הנתבע הוא גם כשהתובע "שא
מ דחזרה שבועה "והיינו כר [ אלא פטור,]י"ת ור"ולקמן יתבאר שנחלקו בזה ר
 ופליגי ,] בלא שהתקיימה השבועהד נזקקין לפרעון"למקומה היינו לסיני ואין בי

' א כר'' וסבר ר,אלעזר דאמר יורשין נשבעין שבועת יורשין ונוטלין' אדר
 , מי שהוא תובע או נתבע משלם הנתבעאבא דמתוך שאינו יכול לישבע

וקאמר התם כיון דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר דעבד כרב ושמואל 
ושניהם  [אבא'  משמע דרב ושמואל עיקר הוי כמו דר,א עבד''עבד דעבד כר

 והתם אינו מזכיר דרב ,]מ שאמר חזרה שבועה למקומה"נחלקו אליבא דר
ולא מסתפק אלא ברב ] יחלוקום בשניהם חשודייוסי ש' שפסק כר[נחמן 

חזרה  או ,מ אם חזרה לסיני ופטור"שנחלקו אליבא דר[א ''ושמואל ודר
  ]גם אם התובע הוא זה שאינו יכול לישבעהנתבע מ משלם "למקומה ומשאיל

אבא דמתוך שאינו יכול ' לא ידענא הלכתא כר' ת דבנסכא ובנ''ונראה לר
ששניהן חשודים הלכה כרב  וכ,רב נחמן'  והתם מודה אפי,לישבע משלם

 וטעמא משום דהתם ,אבא נמי מודה התם דיחלוקו'  ור,]שיחלוקו [נחמן
שניהם היו מחויבין שבועה ואין יכולין לישבע ולכך שניהם מפסידין כל 

 כיון דאינו יכול לישבע הנתבע משלם והתובע לא ,אבא' אחד חצי מטעם דר

לישבע מפסיד הנתבע אלא י "ש לעיל שגם אם התובע א"כלומר לא כמ [יטול
  .]כששניהם אינם יכולים לישבע [ ולכך יחלוקו,]י לישבע מפסיד"לעולם זה שא

שמה שאמר רבי מאיר חזרה [י דאמרי ''והא דקאמר התם רבותינו שבא
ומייתי מנסכא ] מ"ומשאיל[חזרה שבועה למחויב לה ] שבועה למקומה כוונתו

 שהרי ,בשניהם חשודיםגם [ אבא סבר כרבי מאיר'  לאו משום דר,אבא' דר
 אלא שסובר ,מ משלם"שאילתוך שמסובר כעת אומרים שגם רבי יוסי 

 אלא דמכח ,]מודה רבי אבאהרי  לישבע יחלוקו ובזה ינם יכוליםשכששניהם א
אבא דסבר בנסכא מתוך שאינו יכול לישבע משלם יש לנו לומר '  ראדברי

ולא כרב ושמואל  [, להמילתיה דרבי מאיר למקומה למחויב' דאיהו נמי פי
  .] גם בנסכא דרבי אבאשחזרה לסיני ופטור

מ ובשניהם חשודים "אמרינן משאיל [ודוקא בחשוד המחויב שבועה דאורייתא
 בוומת אבל בשבועה דרבנן כגון פוגם שטרו ופוגמת כתובתה ,]יחלוקו

קמי יתמי לא אמרינן מתוך שאינו ] השטר והכתובה[ונפלו ] הפוגם והפוגמת[
 דאמר רב פפא הפוגם שטרו ומת יורשיו נשבעין , לישבע מפסידיןיכול

דבשבועה דרבנן לא אמרינן מתוך שאינו ] משום[ טעמא היינוו ,ונוטלין
 לבד , כדמשמע לעיל פרק קמא גבי ההוא רעיא,יכול לישבע משלם

ג דשבועה דרבנן היא מתוך שאינן יכולין ''מיתומים מן היתומים דאע
ת מי " ולר,שהרי השבועה מוטלת עליהם [,נוטליןלישבע מפסידין ואין 

                                                 
 י"ה בכת"ל וכ"כצ א
 י"ה בכת"ל וכ"כצ ב
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פ " וכאן מפסידים אעהוא זה שמפסידואינו יכול לישבע שמוטלת עליו השבועה 
 ושמא הטעם הוא דבעלילה מועטת יש לנו להקל על ,]שהשבועה דרבנן

 והתם דוקא אמרינן דעבד כרב ושמואל ,היתומים שלא להוציא ממון מהם
משמע מלשונם שרב  [, הבו דלא להוסיף עלה כדאמר התם,עבד ולא בעלמא

  .]ושמואל עצמם לא אמרו אלא כאן ולא בשאר מקומות
 ,ג דשכנגדו אינו מחוייב אלא שבועה דרבנן''וההיא דשניהם חשודים אע

 ולרבי יוסי מפסיד ,מ מפסיד הכל"לרב ושמואל אליבא דר [ה מפסיד''אפ
ייב שבועה  היינו משום שהשבועה בא מחמת הנתבע שהיה ח,]מחצה

  .דאורייתא לכן חשיבא גם בתובע כדאורייתא
ת שלעולם מי שאינו יכול לישבע מפסיד "שיטת רי "נ לר"ל[ ,י''ואינו נראה לר

דמתוך 'ד "בתח' ש תוס"ל כמ"אלא ס, בין אם הוא התובע בין אם הוא הנתבע
כ היכי פריך ''דא ,]'שאינו יכול לישבע מי שהוא תובע או נתבע משלם הנתבע

 ופריך אי ,נ דאמר אי איתא לדרב ושמואל איתא אי ליתא ליתא'' אדרהתם
הרי מוכח  [נ עובדא דיחלוקו'' והא עבד ר,איתא איתא אלמא מספקא ליה

 דהא אית ,נ מצי סבר שפיר לדרב ושמואל'' והא ר,]ל כרב ושמואל"דלא ס
 לכך הוי דינא יחלוקו ,ליה נמי מתוך שאינו יכול לישבע התובע מפסיד

אלא שביתומים מהיתומים [ ,נ סברי רב ושמואל'' וה,ם חשודיםבשניה
  ]אינו יכול לישבע הוא מפסידבלבד הוא זה ששהתובע 

נ ודאי אית ליה הא דרב ''הא ר] וקשה[ואי פריך אלמא מספקא ליה 
ל אדרבה למימר '' דה, הא לישנא דאם איתא איתא לא משמע הכי,ושמואל

  .אם ליתא ליתא אלמא מספקא ליה
נ אינו סובר כרב ושמואל ביתומים מהיתומים לא "אפילו אם נאמר שר[ ועוד

דלמא  ,]ל שאין התובע מפסיד כשאינו יכול לישבע"מוכרח שהוא משום שס
דוקא בששניהם חשודים דבאה לתובע שבועה מחמת נתבע דמחוייב 

גם התובע [נ מתוך שאינו יכול לישבע מפסיד ''שבועה דאורייתא קאמר ר
דהויא שבועה דרבנן [ ולא בההיא דרב ושמואל ,ת''ר' כדפי] ולכן יחלוקו

 ]שהקילו בעלילה מועטתיסבור א בה שמפסיד מי שאינו יכול לישבע ולא "דל
  ).כדפרישית(

ותו היכי מוכח דרבותינו שבבבל דאמרי חזרה שבועה לסיני היינו רב 
שאמרו רב ושמואל שאם מת לוה בחיי  [ מכח היתומים מן היתומים,ושמואל

 והיינו שמתוך שאין התובע יכול לישבע ,לוה אין אדם מוריש שבועה ולא יגבומ
נ יכולין ''אבא ור' ר'  והלא בההיא אפי,]מפסיד התובעחזרה שבועה לסיני ו
שהרי גם שם אמרינן שמי שמוטלת עליו השבועה הוא  [,לסבור דרב ושמואל

 ,] היתומיםל שהקלו על"פ שהשבועה דרבנן דילמא גם הם ס" ואע,זה שמפסיד
והוא זה שמפסיד [ורב ושמואל יסברו שפיר חזרה שבועה למחוייב לה 

 , דקא סברי מי שאינו יכול לישבע מפסיד,]כרבי יוסי [או יחלוקו] מ"כר
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וביתומים מהיתומים מפסידים יתומי המלוה שהשבועה עליהם והם אלו שאינם [
  ] עטתהקילו בעלילה מו, פ שהיא שבועה דרבנן" ואע,יכולים לישבע

ש אם ''אבא אין חילוק אלא ל' אלמא משמע דפשיטא ליה לגמרא דלר
נתבע מחוייב או תובע לעולם מתוך שאינו יכול אחד מהן לישבע משלם 

נ ואדרב ''אבא אדר'  ופליג ר, ולרב ושמואל לעולם פטור הנתבע,הנתבע
דאמרי חזרה שבועה לסיני ] שבבבל[ ולכך מוכיח שפיר דרבותינו ,ושמואל

 ,אבא אדרב ושמואל'  וכולה סוגיא משמע דפליג ר,נו רב ושמואלדהיי
 וכן רב ושמואל האי בין שניהם ,אבא מיסתברא' דקאמר רבא כוותיה דר

  .מאי דרשי ביה משמע דפליגי
 סמיך אפרק ,דרבותינו שבבבל רב ושמואל' דעיקר דקדייק גמ' ת פי''ור

ק רבותינו '' וה,ל התם דרבותינו שבבבל רב ושמואל''קמא דסנהדרין דקי
ל אין אדם מוריש '' ושמעינן להו נמי דס,ל''שבבבל רב ושמואל כדקי

שבועה לבניו דכיון דמחוייב בעל דין שבועה ואינו יכול לישבע יעמוד 
כלומר כיון שרבותינו שבבל  [ להו בין תובע לנתבעא שנאול ,ממון במקומו
כלל דאין אדם עו כ מה שאמרו שיתומים מהיתומים לא יפר" ע,הם רב ושמואל

 גם סובר  שזה ,אינו משום שמי שאינו יכול לישבע מפסידמוריש שבועה לבניו 
אלא משום שלעולם אין הנתבע משלם בין אם הוא אינו  ,ת"לשיטת ררבי אבא 
 אלא לעולם חזרה שבועה לסיני , ובין אם התובע אינו יכול לישבע,יכול לישבע
אבא ' אמר שרב ושמואל סוברים כרת ממה ש"חוזר בו רוכעת , ופטור הנתבע

שכיון שידוע לנו מסנהדרין שרבותינו שבבל הם רב ורק ביתומים חולקים אלא 
כ שמה שאמרו שיתומים מיתומים לא יגבו הוא משום שלעולם התובע "ושמואל ע

שבפשטות משמע שממה  [ ודוחק הוא,]מפסיד כיון שחזרה שבועה לסיני
ש "מפי  ול,ליהם הכונה רבותינו שבבלשאמרו רב ושמואל ביתומים מוכח שע

ממה שידוע לנו שרבותינו הם רב ושמואל לכן מה הפירוש להיפך שת "כאן ר
תובע מפסיד והנתבע שאמרו שאין מוריש שבועה לבניו הוא משום שלעולם ה

  .נפטר
ה "י שלרבי אבא שמתוך שאין הנתבע יכול לישבע הוא משלם ה"והנה לדעת ר

כ חזרו כל "ש בתחילת דבריהם א" הנתבע משלם וכמכשאין התובע יכול לישבע
' תוס' ועי [י"הראשונות למקומם ולא התבאר כאן איך יישב אותם ר' קושית תוס

אמרינן מודה דד כמדומה הא דיחלוקו משום קנס אבל בעלמא "ב ל"בב
  ].מ"משאיל

  
  א" עח"דף צ

 .ח דאמר ארבעה שומרים צריכים הודאה במקצת וכפירה במקצת"ולרמי ב
האחד שאין שבועת השומרים בלא , ח בא לחלוק בשני דברים"א שרמב"רשב' עי

,  עירוב פרשיותלא אמרינןשומרין ודכי הוא זה קאי אשבועת ה, הודאה במקצת
י שאיני יודע או "ופירש[,  שלא ההודאה לבד מחייבת אלא צריך גם כפירהוהשני

  .]ז"תלויים זבאלו דברים ע אם שני "ויל, נאנסו אינו כפירה
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שהרי בלאו הכי לא מדובר כאן , ומה שנוגע לענינינו כאן הוא החידוש השני
בשיעורי רבי אלחנן שהודאה מחייבת גם ' ובסברת רבא עי [,בשבועת השומרין

  .] ולא שסובר שאיני יודע נחשב ככפירה,בלא כפירה
י "רשדעת ל,  יש שלשה שיטות בראשוניםד עירוב פרשיות כתוב כאן"ולמ

בלא הודאה ורק במלוה צריך הודאה בכפירה גרידא ם חייב שבועה בפקדון לעול
כ "והחילוק שבמלוה שעשה לו טובה אינו מעיז לכפור בכל משא[ ,במקצת
 עדיין לכאורהו[א "ש מהרש"מ'  עי,ק הקשו עליו מכאן"בב' ותוס ,]בפקדון

יש כפירה והרי שם  'מה שטענו לא הודה לו', ב" בעלקמןהגמרא ישאר קשה מ
  .] שהרי אומר שהשכורה מתה כדרכהגמורה

קים על ללחות לעולם אינו חייב שבועה בלא הודאה במקצת אלא ש"רדעת ל
  . כפירה מלבד נאנסוגם לא בעינן ח "רמב
אומר ה אבל , הודאהאינו חייב שבועה בלאם "א שומר שאומר להד"ריבדעת ול

  .  נאנסו חייב גם בלא הודאה במקצת
אם איני ' י ותוס"יב בלא כפירה והודאה ונחלקו רשע נאנסו אינו חי"ח לכ"ולרמב

ק אם כפירה והודאה בלא נאנסו "בב' כאן ותוס' ונחלקו תוס, יודע חשיב כפירה
  .חייב

  
ד שאם הפרה אינה ממש "שיטת הראב. ל ההיא דמודה הילך"הה קא "י ד"רש

 הובאו , בספר דברי הריבותה"ד והרז"והאריכו בזה הראב,  הילךלא הוילפנינו 

  .מ"חלק מדבריהם בשיט
  
הך סוגיא אתיא כרבי חייא בר יוסף דאית ליה בהגוזל קמא  משכחת ה" ד'תוס

 אבל , וכי כתיב כי הוא זה אמלוה הוא דכתיב,עירוב פרשיות כתיב כאן
אבא ' חייא בר' בפקדון לא בעי כפירה והודאה בהדי נאנסו כדבעי התם ר

גם כדי לחייב [פרות ' י ג ופליג אברייתא דרמי בר חמא דבע,ר יוחנן''א
אלא בשתי פרות סגי בהודאה וכפירה או בהודאה , ]שבועת השומרים שנאנסו

מ בנאנסו " פרות משלשה לא צריךחייא בר יוסף ש' כלומר גם לר[ ,ונאנסו
אלא צריך שיהיה גם הודאה במקצת דלא , גרידא או בכפירה גרידא לא סגי

שכופר הכל אינו חייב [מ במלוה '' הת''ג ר''ול, ]עקרינן לקרא לגמרי משומרים
אבל ] שבועה כיון שמזה שהעיז פניו בפני מי שעשה לו טובה מוכח שאומר אמת

 שלפי ,וגם כופר הכל חייב שבועה [מעיז ומעיז] שלא עשה לו טובה[בפקדון 
ת גם שומר צריך הודאה בין "ולר, גירסא זו  שומר חייב גם בלא הודאה כלל

   .]מ או החזרתי" להדבטוען נאנסו בין בטוען
וסובר ששבועת השומרים שנאנסו היא גם בלא הודאה [ ,א גרס ליה''אבל ריב

ומפרש , ]מ או החזרתי אינו חייב שבועה בלא הודאה"אבל כשטוען להד, כלל
מ במלוה אבל בפקדון דהיינו בטענה דלא שייכא אלא בפקדון דהיינו ''ה

 ,בלא הודאה' רו וחייב אפי מעיז ומעיז דאין חבירו מכיר בשק,טענת אונס
אבל הכופר בפקדון אינו חייב שבועה בלא הודאה כמו במלוה כיון שחבירו מכיר [



  דברים                                                    פרק השואל                              הרהורי                                               
  

  
  

קעו

 

כלומר , בשקרו לא היה מעיז לכפור הכל ומזה שכופר הכל ראיה שאומר אמת
 ,]מכיר בשקרואם התובע י אלא מצד "שהחילוק אינו מצד עשיית הטובה כרש

  .ושם מפרש באורך
א הכא דקטעין שוכר כדרכה מתה אבל איני יודע אם ''ריב' והשתא לפי

באופן של שתי פרות איני יודע אם זו [ או ,בשעת שאלה אם בשעת שכירות
 נהי דלשבועה שמתה כדרכה דהיינו ,שאולה או שכורה]שמתה היא הפרה ה

מ מה שטוען איני יודע אם שאולה או '' מ,טענה דנאנסו לא בעי הודאה
כלומר אם היה אומר בודאי ששכורה מתה היה נחשב [ ,שכורה דהיינו כפירה

אם וממילא כיון ש [,בעי הודאה]  ולכן,וכפירה זו אינה שבועת השומרים, כפירה
 עכשיו שאינו יודע מתוך שאינו יכול ,היה כופר היה חייב שבועת מודה במקצת

דהשתא איכא חדא ' וסיפא בג'  ולהכי מוקי רישא בב,]לישבע משלם
 דאי לאו דההיא ,וייב שבועה לישבע ששכורה מתהדהודאה והוי מח

   .דהודאה הוי כופר הכל ופטור
דאין [' י גלגול דנשבע דכדרכה מתה אין להשביעו כדפרישית במתני''וע

  ]מגלגלין כשהנתבע שמא
 דלדידיה אפילו נאנסו בעי ,]הא דבעינן שתי פרות [ש טפי''ת א''ולפר

  .הודאה
י זה אומר שאולה וזה אומר שכורה דפריך בסמוך גב ת''ומיהו קשה לפר

ישבע אמאי מה שטענו לא הודה לו ולרב הונא ולרב יהודה פריך דלא בעו 

י גלגול "כ מאי משני ע" וא,'בקונט' פרת הודאה והוי כופר הכל כדפי
ת כיון דליכא הודאה לא מיחייב " הא לפר,ל אישתבע דכדרכה מתה"דא

שבטענת [א אתא בפשיטות ''ריב' ולפי',  וכובטענת נאנסו' שבועה אפי
  ].נאנסו לא בעינן הודאה וכיון שהנתבע ברי מגלגלים עליו שפיר

 דמדרבנן איכא שבועה בנאנסו בלא שום ,ל דההיא שבועה מדרבנן''וי
 כדפרישית , ולעיל דמצריך הודאה משום דאיני יודע הוי כפירה,הודאה
כיס היוצא על גבי שטר [ת ההיא דסוף המוכר הבית '' וכן מפרש ר,א''לריב

מ "פ שנאמן מ"שאע ,היתומים שהיה אביהם נאמן לומר החזרתי במיגו דנאנסו
לכן חייב [דקאמר אילו אומר נאנסו לאו שבועה בעי  ,]חייב לישבע שהחזיר
חייב היה הרי שם אין הודאה כלל ולמה שת "רלוקשה , שבועה גם בהחזרתי

 דאיכא שבועה ,ןדהיינו מדרבנ] כ" אלא ע,שנאנסואם היה טוען שבועה 
ד אחד מעיד שהיא פרועה מדרבנן קודם שבועת היסת כמו פוגם כתובה וע

  .פרק הכותב
פ "אע[ ,נ ואיכא חדא דהודאה''כר' ת דרב יהודה מוקי נמי מתני''ועוד אור

שבדין הראשון של המשנה לא הוצרך לזה שהרי מה שחייב הוא משום דברי 
בלא הודאה ת "לרהיה שבועה שהרי  אבל בדין השלישי הוצרך לזה כדי שי,עדיף

אין הכונה שלכן לא ישבע [ והכי פריך מה שטענו לא הודה לו ,]אין שבועה
כלומר למה ישבע ] אלא, כ יש כאן גם פרה שמודה בה"שהרי ע, כלל

 והיא אותה שמחזיר לו , היה לו לישבע ששאולה קיימת,ששכורה מתה
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הרי הנידון על הפרה יש להבין [ ,ולהשיב על טענתו שאומר שאולה מתה
כ צריך "וא, שמתה שהלה טוענו שהיא השאולה והוא טוען שהיא השכורה

, לישבע שהיא השכורה ושמתה באונס ולמה ישבע על הקיימת שהיא השאולה
ומשמע שכיון שבא לפטור עצמו בטענה שזו הקיימת היא השאולה עליו לישבע 

   .]שכן הוא
 , אותה שמתה שכדרכה מתהי גלגול כיון דצריך לישבע על''ומשני ע

 דטוב ,]שהיא הפרה השאולה [אוקמה רבנן אידך שבועה נמי עלה בגלגול
ע אם כוונתם "יל[ ,פרות' שבועות על פרה אחת יותר מעל ב' לעשות ב

שאמנם עיקר השבועה היא על הקיימת שהיא השאולה ועליה חייב שבועת מודה 
ישבע על הקיימת שהיא במקצת אבל כדי לא לישבע על שתי פרות אמרו שלא 

השאולה אלא על המתה שהיא השכורה אבל עדיין השבועה היא שבועת מודה 
או שלעולם שבועת מודה במקצת צריכה , במקצת ולשון גלגול הוא לאו דוקא

ז "להיות על הפרה הקיימת וכשאמרו שישבע על המתה שהיא השכורה אי
גבי [ המוכר הביתאבל ההיא ד] שבועת מודה במקצת כלל אלא שבועת גלגול

ליכא לאוקמי כגון דאיכא פרה אחרת של שטר כיס היוצא על היתומים 
שנאמן לומר החזרתי במיגו  [, דלוקמה דליכא הודאה ותיתי ליה שפיר,הודאה

  :] ולמה לו להעמידה שיש עוד פרה כדי להקשותדנאנסו בלא שבועה כלל
  

  ב" עח"דף צ
 ואמאי מה , ששכורה מתהזה אומר שאולה וזה אומר שכורה ישבע השוכר
אף על גב דאוקימנא 'י "פרש, שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו

,  מיהו מתניתין לרב הונא ורב יהודה כדקתני, הני מילי לרב נחמן,בכופר ומודה
  .הרי אין כאן הודאה במקצת, ואמאי ישבע
ורה פ שגבי שתי פרות אחת שאולה ואחת שכ"שאע] א"לעיל בע[ן "וכתב הרמב

כ עדיין חייב להחזיר את "וא שהרי טוען שהשכורה מתה ,יש כאן הודאה במקצת
הודאה במקצת כיון שהפרה לפנינו חיוב שבועה של מ אין כאן "מ, השאולה

  .ל הילך"והו
שהרי אין כאן כלל . 'ומה שהודה לו לא טענו 'ג"לי "א שלשיטת רש"וכתב הגר
ל "והולכ "אינו מרווח כ'  הודה לואלמה שטענו ' הלשון עדייןולכאורה [, הודאה

  .]בקיצור שאין כאן הודאה
 ,'מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו' א כתב שאמנם גרסינן"ריטבהו

אינו צריך כלל לטעון אלא ש ,והודה בשעוריםאבל אין הכונה מצד טענו חיטין 
ידון על זו  וכל הנ,וכיון שאין טענה אין בה הודאה לפנינובעין כיון שהיא בה 

 ובה אין הודאה ,שהוא טוענו שהיא השאולה והוא אומר שהיא השכורהשמתה 
, כי אף על פי שיאמר השוכר שיש לו פרה אחרת אצלו אין זה מודה במקצת'כלל 

  .'כיון שאין המשאיל טוענו בה כלום, ואפילו היכא דליכא הילך
, הילךן אינה לכקיימא באגם והחיה הפרה שכגון מיירי ד סובר ש"אמנם הראב
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ומה שאין הודאתה מחייבת שבועה כיון שיש כאן שתי תביעות נפרדות של שאלה 
מה שמודה בפרה של השכירות אינו מחייבו שבועה על תביעת ו, ושל שכירות

כיון שהכל , ד לטענו חטים ושעורים והודה לו בשעורים שחייב"ול. [השאולה
  ].תביעה אחת
יב שבועה אלא גם את גוף הפרה לא כ לא רק שלא יתחי"א, מ"והקשה בעה
שהרי תובעו שהפרה החיה היא של שכירות והוא מודה לו שהיא , יתחייב להחזיר

  . והוי טענו חטין והודה בשעורין, של שאלה
שכיון שדנים על אותה פרה מסויימת שלדברי , א"כתב הרשבד "בדעת הראבו

של טענו חטין בזה אין את הפטור , שניהם שייכת למפקיד והשאלה מחמת מה
אבל כיון שהם שתי תביעות חלוקות אינה , והודה לו בשעורים וחייב בה עצמה

  .מחייבת הודאת זו שבועה על זו
ומכאן אנו למדים שאם אמר מנה הלויתי לך ומנה הפקדתי אצלך 'ד "וכתב הראב

 או שמודה בהלואה וכופר ,והלה אומר לא הלוית לי כלום אלא מנה הפקדת אצלי
 לפי שהלואה ופקדון שתי טענות הם שאין ,אין זה מודה מקצת הטענהש, בפקדון

  .'חיובן שוה ואין פטורן שוה
אם טענו מנה ש'ד אמת הוא גבי הלואה ופקדון "ד כתב שדין הראב"ן בסו"והרמב

במה ' פקדון או נזק והודה לו בחמשים של הלואה שהוא פטור לגמרי אפי
 שהוא אומר שלא הלוהו מעולם ולא דהאי נמי מודה במה שלא טענו הוא, שהודה

שאלה ושכירות תרוויהו פקדון נינהו ושלו הן 'אבל ', נעשה אותו מעשה ביניהם

 ויש בכלל שאלה שכירות שהרי שניהם ,בכל מקום וחוזרין בעינן בזמן שקיימין
וכשהוא טוענו פרה שאולה יש לי אצלך והוא מודה , חייבין בגנבה ואבדה

והתנית עמי  ,פרה הפקדתי אצלך בשמירת חנםבשכורה הרי הוא כטוענו 
אלא להתחייב בגנבה  וזה אומר לא קבלתי עלי , בגנבה ואבדה ובמתהלהתחייב
 וכן שאלה ושכירות תרוייהו ,שאם נגנבה ודאי חייב דחדא טענה היא, בלבד

  .'פקדון נינהו ויש בכלל מאתים מנה
של תשלומין ן שחיובי שומרים הם גדר של התחייבות "משמע מלשון הרמב

 ן "ן כתב בשם הרמב"אמנם הר, ם שכורה או שאולה היא כמה התחייבוהשאלה א
 אלא שהתובע אומר שקבל עליו שמירה 'וכודשאלה ושכירות חד מילתא היא '

באונסין ונתבע אומר שלא קבל עליו שמירה אלא ' מעולה בפרה זו להתחייב עלי
  .ובי שמירהשחיובי שואל ושוכר הם חימשמע ', מגניבה ואבידה

 וכל ,דשאלה ושכירות הרי הן כמלוה ופקדוןא "ן כתב בשם הרשב"בחדושי הרו
הא ו. שתבעו אחד מהן והודה לו באידך פטור כטענו חיטין והודה לו בשעורין

א שיפטר ממנה "נשבע שכדרכה מתה ולזה אומר שאולה וזה אומר שכורה דב
המשאיל אומר שהפרה דהכא בטוענו על פרה מסויימת עסקינן ש משום ,לגמרי

שמתה שאולה היתה בידך ואתה חייב באונסין והלה אומר לא כי אלא פרה זו 
ג כיון שהן טוענין על פרה מסויימת האי נמי הודה במה " דבכה,שכורה היתה בידי

 זה ואפילו במלוה ופקדון כגון שזה טוענו מנה ,ג ליכא מאן דפליג"שתבעו ובכה
 הוא ולא הלוית לי אלא של פקדון הוא הלויתיך והלה אומר אין מנה שלך
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    .'ג ודאי הודאה גמורה היא" דבכה,שהפקדת בידי
  

שאלה בבעלים וקודם ' י"רש' פי. שאלה בבעלים שכרה שלא בבעלים מהו
א שהנדון כשחזר ושכרה לפני " הריטבוכתב, 'שהחזירה חזר ושכרה מיניה

אילו חזרה לבעלים שאילו כלו ימי השאלה כבר הרי היא כ', שנגמר זמן השאלה
  .'וכי הדר אגרה מילתא אחריתי הוא

י "אם השכירות שאחרי השאלה נעשית עהי משמע שהנידון הוא "מלשון רשו
ולא [. המשיכה הראשונה או שצריכה קנין חדש והוא מה שנמצאת בחצרו

כ מצטרפת היא לשאלה "שפשיטא שצריך לה קנין חדש והספק אם אעפ
כרה לזמן נוסף עדיין יתכן שמועיל הקנין  אם שאפילוומשמע ש ,]שלפניה

  .אשון ואין צריך לעשות קנין חדשהר
, איך מוסיף על הזמן בלא לעשות קניין חדש, כיון שקנה לזמן מסויים, ויש להבין

 , שדוחה את ההפקעהניחא, אם קנין לזמן פירושו שפקעה זכותו בסוף הזמןאמנם 
כיון שאין מה שיפקיענה א ע בשואל פרה מגר ומת הגר אם זכה בה ממיל"ויל

  . צריך לעשות קניןממנו או שמלכתחילה לא קנאה אלא לזמן זה ו
מ בשם שיטה כתב שיתכן שהנדון רק אם הוא משנה חלק מזמן השאלה "בשיטו

  .לשכירות ולא שמוסיף זמן חדש
ד פירש שהשאלה כאשר במשיכה הראשונה קבעו שיהא חלק מהזמן "והראב

  .כ ודאי פטור בכל ענין"ן שתמה עליו שא"ברמ' ועי, שוכר וחלק שואל

  
מי אמרינן שאילה לחודה קיימא ושכירות לחודה קיימא או דלמא שכירות 

מי אמרינן 'י "רשופ בשאלה מישך שייכי דהא מיחייב בגניבה ואבידה 
ואף על גב דכי משך לה מעיקרא , שכירות לחודה קיימא ומילתא אחריתא היא

, דבשעת שכירות ברשותו היתה, מיחייב ליה,  להותו לא הדר משך, בבעלים היא
ושלא , ולעולם קנין אחריתי היא, וקני חצירו באמירה, ולא מיחסרא משיכה

  , בבעלים היא
או דלמא שכירות בשאלה מישך שייכא כל חיובי שוכר דגניבה ואבידה ישנן 

, והיא בבעלים הואי, ומחמת משיכה ראשונה באו לו, ולא הוסיף כלום, בשואל
  ', פטורו

משמע שהנידון אם השכירות קנויה לו בקנין שעשה בתחילה בשביל השאלה 
  .או קנין חדש הוא וחייב, וחשיב בעליו עמו ופטור

האחד לענין קבלת אחריות , והנה בסוגיא לקמן מבואר שיש שני קנינים בשואל
והשני לענין שלא יוכל המשאיל , י משיכה או שאר קנינים"ע נעשה ע"וזה לכ
  .י משיכה"י התחלת השתמשות או ע"ר בו ובזה נחלקו לקמן אם נעשה עלחזו

והנידון כאן בגמרא לכאורה אינו במשיכה של קנין שבזה מסתבר ששאלה 
 אלא במשיכה של קבלת אחריות האם המשיכה הראשונה מועילה ,ושכירות שוין

ה אמנם אם אין המשיכ, גם כשהשתנה הדין ונוספה עליו אחריות או נגרעה ממנו
  .הראשונה מועילה לחיובי אחריות יתכן שגם לקנין השכירות לא תועיל
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 שכרה בבעלים שאלה שלא ,אם תמצא לומר שכירה בשאלה מישך שייכי

 או דלמא כיון דשייכא , שאלה בשכירות ודאי לא שייכא,בבעלים מהו
שכרה בבעלים וקודם 'י "רשפירש  ,במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי

 וחיוב זה לא מחמת ,ומתה כדרכה, לה ממנו שלא בבעליםשהחזירה חזר ושא
 מהו מי אמרינן ,דהא חיוב שאלה לא שייך בשכירות, משיכה ראשונה בא עליה

וחיוב דמחמת קנין שלא בבעלים , שאלה לענין אונסין בשכירות ודאי לא שייכא
דחיוב גניבה ואבידה שעליו יש לתלות , כיון דשייכא במקצת, או דלמא, ובא ל
ש "כתב הרש ,' כמאן דשייכא בכולה דמי ופטור אף באונסין,שיכה ראשונהבמ

  .  והשאלה אם פטור גם מאונסיןא ודאי פטור"שמגוי "מלשון רששמשמע 
 אפילושהרי , א ויתחייב באונסין" שיפטר מגוח שזה לא יתכן"רבשיעורי הג' ועי

לעיל  שפ" ואע,א עדיין יתחייב בהם מדין אונסין"א מדין גו"פטר מגואם י
ו "אחר שלמדנו זאת בק'מ "מ, ש" משו"א בק"גוששואל חייב בהוצרכנו ללמוד 

לרבותא שיתכן , ' כדרכהומתה'י "ומה שנקט רש ['נכלל גם בכלל אונסיןשפיר 
  ]. גם באונסיןשפטור

  
 ,אם תמצא לומר לא אמרינן כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי

 הדר אתיא לה ,חזר ושאלה מהושאלה בבעלים ושכרה שלא בבעלים ו
כן היא גירסת  , או דלמא אפסיקא לה שכירות ביני וביני,שאלה לדוכתה

פ " ולכן אעשאלה בשכירות לא שייכאנאמר שרק אם י שבעיא זו היא "רש
בבעלים כיון ששכירות בשאלה מישך שהיתה שהשכירות שבאמצע נחשבת 

בעלים כיון שאין לא תחשב ב  השכירותהשאלה שאחר אבל דילמא ,שייכא
פ שאינה נחשבת כהמשך של השכירות עדיין "או שאעשאלה שייכא לשכירות 

שאלה בשכירות שייכא נאמר שם אבל א, תיחשב כהמשך של השאלה הראשונה
שהרי השכירות גם בשאלה שאחריה  פשיטא שפטור, כיון דשייכא במקצת

לי חד דמה [, השאלה ושאלה זו תמשיך את השכירותשבאמצע המשיכה את 
לא שייכא שאלה בשכירות יש להסתפק אם לכן אם  ורק, ]שייכי או תרי שייכי

 , שהרי אינה מצטרפת לשכירות שלפניהלא תחשב השאלה האחרונה כבעליו עמו
  .מ תצטרף לשאלה הראשונה"משלפניה פ שאינה מצטרפת לשכירות "או שאע

כ מאי "אשכירות שאלה בלא שייכא א לפי הצד שהספק הושאם ' והקשו תוס
שכרה בבעלים ושאלה וחזר ושכרה מהו מי אמרינן ' הרביעית בבעיאל "מיבע

 הרי כבר פקע, 'אתיא לה שכירות לדוכתה או דלמא אפסיקא לה שאלה ביני וביני
ולכן פירשו ששתי הבעיות , חזורי ומהיכן השאלה דין בעליו עמו בשעת

 האם גם תרי שייכי הכיון דשייכא במקצת כשייכא בכולאם אמרינן הם האחרונות 
  .אמרינן או לא

 דין בעליו עמו ולכן יתכן לא פקעמעולם א "שלגבי גוי "בדעת רשש " רשוכתב
פ " וכתב שאע,ז"ח כעי"שיעורי הגר' ועי, השניה השכירות יפטר גם בשעתש

  .א מדין אונסין אבל עיקר הפטור לא פקע"גועל שבפועל ישלם 
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ח "א גם בשו הנידון זהעיין האם יש ל. שאלה בבעלים ושכרה שלא בבעלים

מסתבר בעליו עמו אינו נחשב כלל כשומר בלפי הצד באחרונים שו ,ש"ששנעשה 
הרי מצד המשיכה הראשונה לא היו לו כלל ש, א שייך לומר מישך שייכשלא

 לא ודאי אם נאמר שחלו חיובי שמירה אבל חיובי תשלומין אפילוו, חיובי שמירה
עליו עמו אינו שלא חלו חיובים אלא אמנם אם ב. [וביםוכאן הנדון לענין חי, חלו

 יש ב"ל' ק סי"ש בב"ש ברכ"וכמ, לעולם חלו אלא שהבעליו עמו פוטרם
  .ח שדן בזה"ר בספר אמרי מהרש"שו, ]להסתפק גם בשומרים

  
ת דאמרינן לעיל דאתיא שכירות בבעלים ומפקע ''וא שאלה ה"ד' תוס

ש "ולפי מ, ברת עם הראשונהשכירות שלא בבעלים אלמא אין שניה מתח
א תירץ שאם "והריטב. ניחא, ד שכאן משך מתחילה גם לזמן השכירות"הראב

והשאלה , אנן סהדי שרוצה שתהיה כקנין חדש, השניה היתה בפטור
  .כשהראשונה בפטור אם יכולה השניה להשתייך לראשונה

 .כ הוא דכל היכא דאיכא בעלים או בראשונה או בשניה פטור"ל דגזה"וי
כ להקל על "ש דגזה"רא' תוס' ועי. [כ הזו"יש לעיין היכן נאמרה הגזה

ז גופא אנחנו דנים אם יש כאן ראשונה ושניה "הרי ע, עוד יש להבין]. השומרים
' ועי, ואם יש ראשונה ושניה משמע שודאי אין את הפטור של בעליו עמו, או לא

  .ח"לקמן בדברי הגר

  
 בבעיא רביעית שכרה בבעלים שאלה כ מאי בעי''ותימה דאג " הה" ד'תוס

 הא כיון ,שלא בבעלים וחזר ושכרה מהו אי חזרה שכירות לדוכתה או לא
דשאילה שבאמצע לא חשיבא בבעלים היכי תיהדר שכירות לדוכתה ליחשב 

 , אין זו סברא כלל,אחרי שכבר פסקו הבעלים בשאילה שבאמצע' בבעלי
שיכולה השאלה  נאמר כ תימה אם"אינו כבעיא השלישית משמע שבאבל 

ורק , האחרונה להשתייך לשאלה הראשונה כיון שעדיין לא פסק הבעליו עמו
  .עית שפסק כח הבעליו עמו קשיא להובבעיא הרבי

דכיון 'מ "כתבו שגם זה פשיטא דללפי גירסתם בגמרא אמנם בהמשך דבריהם 
לים  אפילו נעשה שכירות עצמו בבע,דאינה ראויה להתחבר עם השכירות שלפניה
 ', אף על גב שלא פסקו בעלים באמצע,איפסיקא לה שכירות דלא הדרא לדוכתה

כיון דשייכא במקצת כמו ששייכא שוגם הבעיא השלישית אינה אלא אם נאמר 
אי לא אבל  ,והנידון אם לשייך את השאלה האחרונה לראשונה, בכולה דמי

שאלה אם אז פשיטא שאמרינן כיון דשייכא במקצת כמו ששייכא בכולה דמי 
דכיון דאינה ראויה , בבעלים ושכרה וחזרה ושאלה לא הדרא שאילה לדוכתה

כמו שהיה שכירות עצמו אם תחשב ה אפילו ,להתחבר עם השכירות שלפניה
לא תצטרף השאלה האחרונה לשאלה הראשונה כיון שהפסיקה  מ "בבעלים מ

  .פ שהשכירות עצמה נחשב בבעלים"שכירות באמצע אע
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י "ש רש"לפי מש, ח" בשיעורי הגרכתב .ותרי שייכי לא אמרינןג " הה"ד' תוס
 ולשכירות שאחרי השיכה הראשונה מועילה לשאלה שאחרישהנדון אם המ

הרי לא לשאלה שלפניו באנו לשייכו אלא ש , נחשב לתרי שייכילא, השאלה
י שהשאלה מצד "אינם מפרשים כרש' ולכן פירש שתוס, למשיכה הראשונה

וברים  הם סאלא,  לשאלה או לשכירות שאחריהכה הראשוןין המשיקנשיועיל 
 כך כתבו ששואל ה" ד'תוספ ש"ואע[ן לחיוביהם ששומרים כלל לא צריכים קני

צ קנין כלל "במשיכה הינו אם נאמר שצריך קנין אבל באמת יתכן שאי' קונה מדאו
 או אם נחשבת השכירות כשייכת לשאלה שלפניהוהנידון , ] שםא"ש החזו"וכמ
הוא דכל היכא דאיכא כ "לעיל שגזה' ש תוס"על מוניחא בזה גם השאלה  [,לא

אם יש שהרי לכאורה זו גופא השאלה , בעלים או בראשונה או בשניה פטור
א היה קבלה "נ אמנם יש ראשונה ושניה ולכאו"אמנם לפי מש, ניהראשונה וש

אם שתצטרף השניה לראשונה להקל עליו וכן יש מקום לומר כ " ואעפ,ע"בפנ
  ].היה בשניה בעליו עמו גם זה סיבה לפטור שהרי במציאות היתה קבלה חדשה

  
 בעליו עמו היהח שבשומר אבידה ש"ב הביא דעת הגר"ל' בשיעורי רבי אלחנן סי

כיון שאינו נחשב שומר על , בשעה שהגביה את האבידה אין פטור של בעליו עמו
 לו היהובעליו עמו ש, כל הזמן אלא כל שעה ושעה מתחדש עליו חיוב שמירה

והקשו עליו . בשעת המציאה לא מועיל לו לחיובי השמירה שיבואו אחר כך
ב "שערי זיו ח' ועי,  ואמר שאין מכאן סתירה לדבריו, שאלהה"ד' תוסמ] ש"רמ[

  .ב"י' סי
אבל לא ,  דווקא בשאלה ושכירותויתכן לומר שכל הנדון של מישך שייכי הוא

י שהקנין הראשון יועיל למה "השאלה כרששאם , ש וכמו שיתבאר"ח וש"בש
ן כלל וממילא אינו יכול ש אין צריך קני"ח וש"ש' לדעת תוסהרי , שאחריו
ח "וגם אם ש', ח בדעת תוס"ש הגר"וגם אם אין השאלה מצד קנין וכמ, להשתייך

ש צריכים קנין עדיין אפשר לחלק שדוקא שאלה ושכירות שמצד הקנין "וש
לענין זכות שהרי הקנין הוא אחד בשניהם , להשתמש ודאי מישך שייכי

 חנם כ בשומר"משא, ז"ם את החיובים זלולכן יש מקום לשייך גהשתמשות 
  .ע"כל שמירה ושמירה היא דבר בפנאין עליהם אלא חיובי שמירה  ו שש"וש
  

  א" עט"דף צ
 ולית הלכתא כוותיה דרב ,ח דשמואל פליג עליה דרב''ר' פי אמר ה" ד'תוס

השואל ע במה נחלקו רב ושמואל אם "יל, במקל ותבא חייבדאמר הכישה 
  . הכישה במקל והיא תבאכשאומר למשאיל באונסין מתחייב 
דמהני מדין משיכה וכאילו המשאיל או עבדו מושכה ] ה כיון"ד[' ש תוס"ולפי מ

יתכן ששמואל סובר שאין המשאיל יכול להיות שלוחו של ,  השואלבשליחות
לשמואל מהניא משיכת המשאיל אלא שאין גמירות דעת ויתכן שגם , השואל בזה

  .ג"ז סק"א ליקוטים י"חזו' ועי, ג"של השואל להתחייב בכה
אבל אם היתה צריכה לבא דרך רשות הרבים לעולם אימא לך אפילו 'י כתב "ורש
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ולא שעבד , אמר ליה הכי לא סמכא דעתיה שיפקירנה המשאיל בלא שומר
וזה [, ג"חסרון מצד שאין גמירות דעת כהמשמע שה', נפשיה עד שתבא לידו

דשעביד 'י "א דמתחייב מדין ערב וכמשמעות רש"יותר מסתבר לשיטת הריטב
  ]'נפשיה משתצא מרשותו

  
לכאורה  ,פ שעבדו מוליכה לא הוי שאילה בבעלים"ואע באומר ה"ד' תוס

מה שהעבד מכישה במקל עבורו בזה ייחשב כבעליו בהיה מקום לומר ששכוונתם 
  .]ז תירצו שנחשב העבד כפרה שניה"וע[ ,עמו

איתמר השאילני פרתך ואמר לו ביד 'א לומר כך שהרי בהמשך הגמרא "אמנם א
',  כיון שיצאת מרשות משאיל ומתה חייב,' וכומי ואמר לו הכישה במקל ותבא

  . כ לא נחשב בעליו עמו"ושם הבעלים עצמו הוא שמכישה ואעפ
ל אינה מחשיבה אותו כעושה מלאכה כ שפעולת ההכשה שעושה המשאי"אלא ע
כ בכל משאיל חפץ לחברו נאמר שנחשב בעליו עמו בזה גופא "אש, לשואל

ליד השואל כבר סילק המשאיל החפץ ואם משום שכשבא , שמושיט לו את החפץ
הרי גם כאן כשנכנסה לסימטא ונעשה עליה שואל , ונגמרה שאלתוממנו את ידיו 

  .ז"פ כעי"ג משו"ר בספר זכר ישעיהו פ"ו ש.כבר סילק העבד את ידיו ממנה
בין אם  , לא חשיב בעליו עמועבור השואלבמה שמכישה  לעולםיש לבאר שאלא 

לא הוי  פ שעבדו מוליכה"ואע '' תוסש"ומ , מכישההבעליםהעבד מכיש בין אם 
ה מעש שחוץ מות המשנה היאכוונתם ליישב שהרי משמע' שאילה בבעלים

 ,ה לביתו של השואלכ העבד גם מולי, העבדי האדון או"הכשה שנעשית ע
של משמע שהעבד מוליכה לביתו ש 'שלח לי ביד עבדך'כפשטות לשון המשנה ו

  .ומצד זה הוקשה להם אמאי לא הוי בעליו עמו ,השואל
אלא רב מוקי לה למתניתין באמר לו הכישה 'ה לא "י ד"וכן משמע לשון רש
ומשום דשלח עבדו , א מחצרודשעביד נפשיה מכי נפק, במקל והיא תבא אחרי

ז " וע,משמע שחוץ ממעשה הכשה גם שלח את עבדו עמה, ' לא מיפטרעמה
   .אמאי לא הוי כבעליו עמו' הקשו תוס

שלחה לו כיון דב ,'גם הקשה כעין קושית תוסא על המשנה "והנה בחדושי הריטב
ל לעיל אם בשלח שלוחו לעסוק "כ מאי מבע"א ,ביד שלוחו חייב השואל

 והרי במשנה כאן מבואר שאינו נפטר משום ,ת השואל חשיב בעליו עמובמלאכ
 ,ותירץ שאין השליח נחשב כשלוחו של המשאיל אלא כשלוחו של השואל  ,כך
  .ד"מ בשם הראב"ז מובא בשיט"וכעי

 שהעבד נחשב כפרה שניה שהרי 'ועל קושיא זו הרי לא מועיל תירוצם של התוס
נחשב של המשאיל א ששלוחו " כריטבכ שגם הם יפרשו" וע,בשלוחו מיירי

כיון ' א לא יועיל לקושית התוס"וכן תירוצו של הריטב, כשלוחם של הבעלים
עבדו של הבעלים אינו יכול להיות שלוחו של השואל שהרי ידו כידו של ש

שגם אם ' א יתרץ כתוס"ויתכן שהריטב, ]שלכן הוצרכנו להכישה במקל[הבעלים 
או יפרש , בעליו עמו אלא הוי כמשאיל שתי פרותהעבד מוליכה לשואל לא הוי כ

שהכישה במקל הכונה שהעבד יכישנה במקל ויסלק ידו ממנה ולא יוליכנה לבית 
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ושוב פשיטא שאין כאן בעליו עמו שהרי בשעת ההכשה עודנה ברשות , השואל
  .  המשאיל

  
ל כשואל שתי פרות דעבדו "אבל הכא ששואל את עבדו הו באומר ה"ד' תוס

אמר לעבדו הכנעני צא והשאל 'פ כתב "ב משו"בפם "אבל הרמב.  דמיאכבהמתו
ג חשיב "משמע שגם כה ',ז שאילה בבעלים שיד העבד כיד רבו"עם פרתי ה

אמאי בהכישה במקל לא הוי ' כ תיקשה קושית תוס"ולכאורה א, שאלה בבעלים
ואין לומר שהעבד נחשב שלוחו של השואל שהרי ידו כיד  [,שאילה בבעלים

  .]ליםהבע
ויתכן שהכשה לא חשיבא בעליו עמו שכשנכנס לרשות השואל כבר פסקה 

 ,שחוץ מההכשה העבד גם מוליכהי "כרשם "ולא יפרש הרמב ,נ" וכמשההכשה
אלא שהמקשן סבר שהעבד מוליכה ולכן  ,אלא רק מכישה ושוב מסלק ידו ממנה

שהעבד אינו כ ניחא ליה שאין כאן בעליו עמו כיון "הקשה שיד עבד כיד רבו שאל
יכה לשהעבד אינו מוהגמרא ' ותי, ד"שלוחו של המשאיל אלא של השואל וכראב

  .אלא רק מכישה
  
ר ''לכאורה נראה דמיירי שיצאתה מיד לסימטא או לצדי רה כיון ה" ד'תוס

שלוחו של או עבדו איך נעשה המשאיל , יש להבין, דחשיב כאילו משכה שואל
י "והרי לעולם אינו יכול לזכות לחברו ע,  עבורולעשות את קנין המשיכההשואל 

 כמו שמצינו גבי המזכה עירוב לכל בני ,י אחרים"י עבדו אלא רק ע"עצמו או ע
 ,י עבדו ושפחתו הכנענים"י עצמו וגם לא ע"החצר או המבוי שאינו יכול לזכות ע

' א ליקוטים סי"חזו'  ועי,אלא צריך שאדם אחר יגביה את החבית כדי לזכות להם
אבל משיכה , ג שזה דוקא בהגבהה שעדיין לא יצא מרשותו של המקנה"סקז "י

כיון שסילק , פ שבשעת משיכה היה בידו"לסימטא יכול לעשות בשליחותו ואע
  .ידו קנה

 שהולכת מעצמה יכול להכישה בשליחות פרהי כתב שדווקא ב"ובשם הנמו
דיין  אבל לא במטלטלין שצריך למושכן בפועל ובשעת משיכה הם ע,הקונה
ומשמע שהשאלה מהו קנין המשיכה אם . [מ למשוך עבור הקונה"לבזה  ,ברשותו

מהני אף ממילא מה שמונחת במקום החדש שנחשב כחצרו של הקונה ו
 או עצם המשיכה היא הקנין ואז צריך שלא תהא תחת ידו של ,במטלטלין
  ].הבעלים

 ויש ,בהכשההוא שמסלק ידיו ממנה וזה שייך רק ' ולפי זה עיקר תירוץ הגמ
  כל עוד שלא אמר לו בפירושלהבין לפי זה איך היה שייך לומר נעשה כאומר לו

  .רק יכישה ויסלק ידו ממנהש
ז "א שגם אם לא יסלק ידו ממנה וימשיך להוליכה אי"י דרכו של החזו"ויתכן עפ

היא בידו שמגרע שהרי אינה בידו ממש ומה שאוחז באפסר ומוליכה לא מחשיב 
   .ד להגבהה שהיא ממש בידו"עיל לענין קניה מהפקר ולשאינו מוכמו 
ה שכאשר עושה "ער' ח בסי"ש קצוה"פי מא יש לבאר על "לולי דברי החזוו
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י "עונעשה הקנין , ן לקנותו מהני גם כשהשליח אינו מתכובנכסי הגרשליח לעדור 
א ולזה ל ,החזקה אלא רק למעשה לעצם הקניןוהיינו שאינו שלוחו , כונת המשלח

ש "י גוי וכמ" ומסתבר גם שמועיל ע,שליח וסגי בכוונת המשלחת הכוונריך את צ
י "ואפשר לומר שזה יכול להיעשות גם ע', ר' ד בשער משפט סי"ט הו"המבי

והחסרון של שליחות , המוכר עצמו שהרי אינו שלוחו על הקניין אלא על המעשה
קונה אלא רק עושה א וכאן אינו "המוכר היא שאינו יכול להיות קונה ומקנה בב

עבורו אינו שלוחו לקנות שהיינו , וזה הכוונה כאן הכישה במקל, מעשה עבורו
ד "ולזה היה ס,  השואלי"אבל כוונת הקנין תיעשה עאלא רק למעשה ההכשה 
 אלא רק שיעשה ונתווכיון שאינו צריך את כהכישה שייחשב כאילו אמר לו 
ואפילו אם [ סילק ידו ממנה ושוב יועיל גם אם לא ,עבורו את מעשה ההכשה

גם לעשות עבורו את הקנין לא יגרע בזה או את עבדו  סבור שמינהו המשאיל
  . ]שהרי הוא מצידו לא מינהו אלא למעשה הקנין גרידא

 להםמזכה מיירי בכיון שבעל החבית או עבדו י "לזכות לו עמ "לגבי עירוב ומה ש
י "יעשה עתהקנין וונת שגם כלכן צריך , אין כאן דעת קונהש םשלא מדעת

  אבל כאן שזה מדעת, ולזה אין המקנה יכול להיעשות שלוחו של הקונההשליח
  .י המוכר" וזה מהני גם ע סגי בשליחות על המעשה גרידאהקונה
חזקה בקרקע שהמשלח מתכוון במשיכה או בדוקא יתכן שכל זה שייך אמנם 

ל מהותה הוא  אבל הגבהה שלכאורה כ,לקנות והשליח עושה מעשה גרידא
בקדושין גבי קנין פיל בחבילי זמורות ' אמנם אינו מוכרח עי[ההכנסה לרשותו 

הוי כאומר לחבירו הכניס בהמה זו לחצירך שודאי לא יועיל , ]ובראשונים שם
גם אם נאמר שכאשר השליח  [גם אם המשלח מתכוון לקנותהבלא כוונת הקונה 

כמדומה נידון , סה לחצירומתכוון לקנותה עבור המשלח יועיל במה שמכני
  .]באחרונים בזה

' ב סי"ח(ט "והנה המביל שם "ז [ז"כמדומה כעי' ח' ר באמרי בינה קנינים סי"שו
ל וכן אם אמר להמוכר משוך פרה זו שאתה מוכר לי לרשותי או "כתב וז) ה"קמ

ר כדי שאחזיק בה נראה דקנה דנעשה שלוחו להוציא החפץ "מרה' לסימט
. י שליח מה לי הוא מה לי שליח דעלמא"נה דכיון דקונה עמרשותו לרשות הקו

ולכאורה נראה דודאי הוא רק בצירוף כוונת המשלח דאם הלוקח המשלח לא 
  .]מכוין לקנות כיצד יועיל כוונת המוכר הא אין אדם זוכה בשלו לאחרים

מהני אין כונת הגמרא שש, א"ן והריטב"נחלקו עליהם הר' ובעיקר פירוש תוס
 אלא מה שמתחייב ,משיכת הבעלים או עבדו מועילה לשואל ו,כהמדין משי

וכמו זרוק , י דבריו"מדין ערב כיון שהוציאה מרשותו עפהוא בהכשת הבעלים 
דשעביד נפשיה מכי נפקא ' שכתב י"וכן משמע גם מרש. [מנה לים ואתחייב לך

  .ז"ס י"א ליקוטים סו"א וחזו"ק י"מ ס"ש' נתיבות בסי' ועי, ]'מחצרו
אבל דין שואל יהיה לו רק מיד  ואר בדבריהם שרק חיובי אונסין חלין עליוומב

 האם ,ז אם שוכר יאמר הכישה במקל והיא תבוא"ע לפי"ויל ,כנס לרשותוכאשר י
 או שבאומרו הכישה במקל ,דין ערבמעד שתכנס לרשותו יהיה חייב באונסין 

  .מונח רק שיתחייב כאילו באה לרשותו ולא יותר מזה
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ה שכתב "ס קמ"וא ס"ט ח"ת המבי"ד הביא משו"סק' ר' שפט סיובשער מ
וכתב שתלוי במחלוקת , שהמוכר יכול לעשות משיכה או חזקה עבור הקונה

' וגם לתוס[הראשונים כאן אם בהכישה במקל מהני מדין קנין או מדין ערב 
אמנם יתכן שאין  ,מ הכישה במקל"שמדין משיכה הרי כתבו שהלכה כשמואל דל

   ].נ"וכמש, מ משיכת המוכר אלא משום דלא סמכא דעתיה"ם שלהטעם משו
  
אמרינן רב ושמואל דאמרי  ת דבהמוכר את הספינה''וא כיון ה" ד'תוס

משמע דמדד והניח , ר''תרוייהו כליו של אדם קונה לו בכל מקום חוץ מרה
 והכא אמר רב דקונה , אלא דוקא כליו קונה לו,על גבי סימטא לא קני

 ויש להבין הרי מצינו בהרבה ,מ"רה כוונתם שמשיכה בסימטא ללכאו  ,בסימטא
  .מקומות שמשיכה בסימטא מהניא

ויתכן שמשיכה בסימטא ודאי מהניא שהרי משיכה היא מעשה קנין ובסימטא יש 
וכאן הנידון שרק הניח בסימטא שלזה צריך שתחשב , לו רשות לעשות אותה

  .'הסימטא רשותו ממש ועל זה דנים תוס
אינו מספיק שהרי כשהלוקח מניח את הפירות בסימטא ממילא יש כאן ועדיין 

ששם מיירי שהמוכר מניח ה מדד "שם ד' אמנם מבואר בתוס, משיכה או הגבהה
פ שאם יניח הפירות בכליו או חצירו של "וזה אינו מועיל אע ,את הפירות בסימטא

  . חת המוכר בה אבל הסימטא עדיין אינה קנויה לו ולא תועיל לו הנ,הלוקח יועיל

 כשהמוכר מודד ,ג סימטא קנה"מדד והניח עד כתבו "ב דף פ"בב' והנה תוס
משמע שהמוכר עושה { אף על פי שמשיכת המוכר אינה מועלת ללוקח ,איירי

 ,}ש כאן"וזה לכאורה דלא כמכ אינו מועיל " ואעפ הלוקחמעשה משיכה מדעת
שבת כרשותו של שנח{ומניח על גבי סימטא } המוכר{הכא שאני כשמודד 

ר "ד דא"אבל מדד לוקח פשיטא ובהא לא הוה ס}, זירא שיועיל' סבר ר, הלוקח
  .זירא שמא לא שמע רבי אלא במודד לתוך קופתו אבל על גבי קרקע לא

שמא לא שמע רבי אלא במודד לתוך קופתו אבל על גבי קרקע 'ש רבי זירא "ובמ
אף על גב 'שם ' כתבו תוס ,]כאן' ש תוס"וכן היא סברת רב ושמואל לפי מ[' לא

 בלא משיכה מיהא לא קנה ,דמשיכה מועלת בסימטא כאילו מושך ברשותו
כלומר שהנחה בסימטא גרידא אינה קנין אלא אם משך שם והרי , 'בסימטא

  .משיכת המוכר אינה מועילה לו
ל דהתם מיירי כשהיה מתחילה מונח בכליו קודם קנין ולא שהניח המוכר ''וי

 כיון שמקום ,מ"ללפני הקנין ג אם היה מונח בסימטא "וכה ,השם בשעת מכיר
הסימטא שמונחים בו הפירות היה קנוי למוכר אינו יכול לעבור לרשות הלוקח 

כמו חפץ המונח ברשות [,  או הוא או המוכר,בלא שיעבירנו למקום אחר בסימטא
קא ודו ,]המוכר שאינו יכול להקנות ללוקח את החפץ עם החצר באמירה בעלמא

בכליו של הלוקח סגי במה שיאמר לו תיקני לך חצירך ובלבד קודם כשהיה מונח 
  . ששם אין לו רשות להניחםר"שהכלים מונחים בסימטא ולא ברה

אפילו אם המוכר הניחם  ,אבל הניח על גבי קרקע של סימטא לשם קנין קונה
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חה ע אם משום שבהנחה זו יש משיכה או משום שבהנ"ויל, שם בשליחות הקונה
 ומהני כיון שקודם ההנחה ,זו קונה את המקום בסימטא וחצירו וקנינו באים כאחת

י המוכר "כ המעשה נעשה ע"מ בין כך ובי"ומ, לא היה המקום קנוי למוכר
  .וכסברתם כאן

 דלענין להתחייב באונסין ,ר''יצאת מיד לרה' ל דהכא מיירי אפי''ועוד י
 כמו שואל קורדום ,נין מקחר אף על גב דלא קניא לע''קניא משיכה ברה

לרב הונא דאמר לקמן דקני במשיכה להתחייב באונסין אף על גב דלא קניא 
ר "א שגנב מתחייב במשיכה לרה"בכתובות דף ל' תוס וכעין זה כתבו ,לחזרה
  . ר" משיכה ברהמ"פ שלקנין ל"אע
י המשיכה יכניס "ח שלקנין צריך שע"ש' סיב "ש בב"קוב' עיהביאור בזה ו

אבל בגנבה חייב על ההוצאה מרשות הבעלים וזה , ר"ש ברה"ו וזה ללרשות
  .' פ' סיק"ש ב"קוב' ועי, ר"שייך גם במשיכה לרה

שמבואר דלא סגי להתחייב לים ק גבי זורק מטבע של חבירו "ע מסוגיא דב"ויל
ויש לחלק בין , מדין גזלן במה שהוציא מרשות הבעלים כיון שלא הכניסו לרשותו

לבין מתכוון לגנוב , שכלל אינו רוצה שתבוא לרשותו וגם לא באהמתכוון להזיק 
שחייב מיד שיצאה , שמוציאה מרשות בעלים כדי להכניסה רשותו בסופו של דבר

  .מרשות הבעלים
  

ע כגון שהיתה חצרו של שואל לפנים מחצרו של משאיל "אמר רב אשי הב

א דאיכא  לא צריכ, אי הכי מאי למימרא, לה ודאי להתם אזלאאמחידכי 
גזייתא מהו דתימא לא סמכא דעתיה דלמא קיימא התם ולא אתיא אזלא 

י הקושיא מאי למימרא היא שכיון שמיד "לרש, ל דסמכא דעתיה"להדיא קמ
 ד"לא סמומשני ד ,כשיצאה מזה נכנסה לזה פשיטא שחייב שהרי קנאה בחצר

ל א פירש שבין חצר המשאיל לשוא"אמנם הריטב, שמא תשאר באותם גזייתא
כלומר  'גוויתא' וגורס אלא של אנשים אחריםיש מקומות שאינם של שניהם 

מהו דתימא לא סמכא דעתיה דשואל ועד דאמר ואתחייב אני לך 'חצירות פנימיים 
  .'ל דסמכא דעתיה ומכיון שיצאת מרשות משאיל חייב באונסיה"לא מחייב קמ

מא קיימא התם מהו דתימא לא סמכא דעתיה דל'יש להבין הרי בגמרא מבואר ו
י שהחשש שמא "והרי זה כרש' ל דסמכא דעתיה"ולא אתיא אזלא להדיא קמ

   .תשאר באותם גזייתא ולא תצא כלל מחצרו של משאיל
  ,הוא הוספה מרב יהודאי גאוןס ש"דקדוק' ועיי "אמנם תיבות אלו אינם בכתה

  .אותםרס ו גאינוא "וכנראה שגם הריטב
 

ושלש 'ש "הרא' כתב תוס.  בקע בו קנאואמר רב הונא השואל קרדום מחברו
' ור, אמי סבר משיכה קונה בשומרים דבר תורה הילכך מעל' דר, מחלוקות בדבר

 'ורב הונא סבר דאף מדרבנן אין משיכה קונה, אלעזר סבר תקנו משיכה מדרבנן
דאחר שתקנו , א כתב" אמנם הריטב,ט"עדף ק "בב' כ תוס" וכ,]בשומרים[

וקנין דרבנן כקנין דאורייתא , ד הפקר"דהפקר ב'יתא משיכה שוב מעל מדאורי
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  .'ב' סימשיכה קנין א "מחנ' ועי, 'חשיב לענין זה
  

א בקידושין וכאן הקשה למה לא "הריטב. לא בקע בו מצי משאיל הדר ביה
ותירץ שכיון שאינו קונה את גוף החפץ אלא , יקנה את זכות ההשתמשות במשיכה

מה ו[עילה משיכה שעושה בחפץ לקנותו לכן לא מו, רק את ההשתמשות שבו
שזה דווקא בשאלה אבל שכירות מכירה ,  וכתב,]ח היא"בקיעה תקנשקונה ב
  .ליומא היא
 מתנה היהואולי אם ת, מתנה ליומא היאנמי  אמאי לא נימא דשאלה ויש להבין
, ולא יחשב כל הנאה שלו שהרי בשלו הוא משתמשש חיוב אונסין "ליומא ל
ר יכולים להיות לו כיון שסוף סוף יש לו גם הנאה מחלקו של כ חיובי שוכ"משא
ולפי זה הלוקח בהמה ' בעל שכתבו ה" ד'תוסו "לעיל דף צ' אמנם עי, חברו

לשלשים יום אף על גב דלאו שואל הוי ולא שוכר דבלשון מקח לקח מכל מקום 
, ]ח"א וקצוה"ש ביאור הגר"עי, ח"ק י"סו "ע שמ"שוכ "כו[, 'שומר חנם הוי

ובלוקח שלשים יום דפרה 'ן שם כתב " אמנם הרמב,שמע שגם שוכר אינומ
  .א"חזו'  ועי',מסתברא שומר שכר הוי כדין השוכר

  
תימה דתניא בתוספתא בקע בקורדום של הקדש בא חבירו   וחברוה"ד' תוס

ובקע בו ובא חבירו ובקע בו כולם מעלו וליכא למימר דאיירי בקורדום כלי 
 דהא קתני סיפא נטלו ונתנו 'וכו יוצא לחולין שרת ששוחטין בו שאין

                                                                                                                                                                                           
 י"ה בכת"כ א

לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל ובעולה נתנו לחבירו וחבירו לחבירו כולן 
מהרישא של התוספתא על הגמרא ' למה הקשו תוסא "מהרשהקשה ה, מעלו בה

 שברישא אמר ,כאן ולא הקשו שיש סתירה מהרישא של התוספתא לסיפא
היה ותירץ שלולי הגמרא כאן , בירו לא מעלשכולם מעלו ובסיפא אמר שח

 ,ולכן כולם מעלולחולין כולו  לא יוצא הרישא מיירי בשאלה שאזשלחלק אפשר 
על אבל  , חבירו לא מעל כולו לחולין ולכןבלקיחה יוצאאבל בסיפא דמיירי 

 קשה מהתוספתא שמבואר כ חבירו לא מעל"דמיירי בשאלה ואעפ כאןהגמרא 
שואל גם י ש"סברת ראת שהביאו אמנם אחר ו, לם מעלוברישא גבי שאלה שכו
, באמת קשה גם מרישא לסיפא ,וקם ליה כוליה ברשותושלא מדעת הוי גזלן 

  .דרישא דתוספתא מיירי בגזבריןל "וצ
י לכאורה שיצא כל "ובמשאיל קורדום לחבירו דקאמר הכא היה נראה לר

מ לא "כתחילה ומהקורדום לחולין בשאלה זו ולכך חבירו מותר לבקע בו ל
מעל אלא לפי טובת הנאה שבו אף על פי שההפסד כולו להקדש ולפי זה 

נמי לא מעל אלא לפי טובת ] ונתנה לחבירו[נוטל אבן או קורה של הקדש 
כיון שמזיק יש לבאר , ומה שלא מועל לפי כולו כמו מפסיד לחבירו. הנאה שבו

  . לפי מה שלקחומועל, או הנהנההקדש פטור וחייב רק הלוקח מההקדש 
 ,כ נראה לו יותר שאינו יוצא לחולין אלא אותה הנאה שנותן לשואל"וע

 ובנותנו לחבירו דעלמא מעל לפי ,ומותר לבקע עד זמן השאלה ולא יותר
 שוב לא צריך לומר דמיירי בגזברין אלא רישא ז"א שלפי"כתב מהרש ,כולה
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אלא בנתינה יצא א מעל לפי הנאתו ובסיפא דלא מיירי בשאלה "דתוספתא כאו
נ שבשאלה זו ויצאה "לפי טוהרק והכא דהשאילו לחבירו מעל , כולו לחולין

ז לא צריך לומר דמיירי רישא "ולפי [ההנאה לחולין ולכן חבירו לא מעל
  .]דתוספתא בגזברין

ודאי שואל שלא מדעת משעה שהשתמש בו ש כאן כתב ש"חידושי רמאמנם ב
דתוספתא שכולם מעלו כ רישא "עין ולכן נעשה גזלן על כולו ויצא כולו לחול

ודוקא כאן שהמשאיל כלל לא השתמש בו לא נעשה עליו שואל , מיירי בגזברין
מ חבירו מותר להשתמש בו כיון "נ שבו ומ"ולא גזלן אלא רק מעל לפי טוה
) ב"רצ' סי(ל שפסק "ומזה יצא להטור ז, 'שאותה הנאה כבר יצאה לחולין

' הל(ו גזלן רק משעת תשמישו ועיין במחנה אפרים מ אינ"במפורש כן דשואל של
  . 'ב"וז, שחיפש מקור זר עיין שם) ח"י' גזילה סי

 ,ואין להקשות איך מותר לבקע כיון שמעורב באותו קורדום חולין והקדש
מאי שנא ממשכיר ביתו והקדישו דאם דר בו השוכר מעל בשביל שמעורב 

 יצאת כל הנאת בקוע ,אלהל כיון שהשאילו ומעל בש"וי ,חלקו בשל הקדש
א "למה במשכיר בית א,  ויש להבין.לחולין ואין מעורב בה מן הקדש כלום

בית ואינו משתמש משל הבעלים הנאת ההשתמשות בלומר שהשכיר לו כל 
  .כלום

א משתמש "ויש לבאר שמשכיר בית נחשב הבית כשייך לשוכר ולמשכיר וכאו
עשו השוכר וההקדש כשותפין ב את חלקו נ" ולכן כשהקדיש בעה,בשל חבירו

כ " אבל זה דוקא בהשכיר ואח,וכשמשתמש בבית משתמש גם בשל ההקדש
 וגם ,בנתינה לשואל מעל בכל מה שיהנה חבירו אבל כאן הרי ,הקדיש את חלקו

יצאה לחולין מעילה ובכלל האם בהשתמשות זו נהנה מההקדש גם הנאה זו 
     . במה שיבקע בוש שימעל"וממילא ל

דבשכירות משתמש בשל , ל"וביאור תירוצם נראה כנ, 'ג"נ' ע סי"הקו' ועי
י "אבל כשיצתה הנאת ביקוע לחולין ע, ואסור להשתמש בשל הקדש, חבירו
והיינו משום שקנה גוף הקרדום להנאת , אין מעורב בה משל הקדש כלום, מעילה
  .ה"כ' שעורי רבי אלחנן סי' ועי, 'והרי הוא כלוקח לזמן, ביקוע
רכין עס "דדוקא בנהנה גופו ממש כי הא דש'ד שכתב "י' ד סי"קת יואב יוחל' ועי
ל בזה שפיר אסור אבל בקורדום דהוא רק הנאת דמים לא הנאת הגוף בזה "הנ

  .'דהדמים יצאו לחולין' שוב אמרי
 אבל כאן לא ,ל דבנתן מועל כדין לפי כולה כי כולה הפסיד להקדש''וי

 וטובת הנאה דשאלה ,י בקוע''ם עהפסיד להקדש אלא מה שנפחת הקורדו
נ ואם "נ אם מועל לפי הפסד הקדש למה ישלם לפי טוה" יש להבין ממ,הוי טפי

או ומשמע שיש שני סיבות של חיוב , לפי מה שהרויח למה הנותן מועל לפי כולה
  .ונותן לפי המרובהמצד מה שנהנה או מצד מה שהפסיד 

ויש לבאר , המזיק הקדש פטורועדיין יש להבין למה משלם מה שהפסיד והרי 
שזה דוקא במזיק אבל כאן הרי יש לקיחת חבירו והיא המחייבת אותו וחבירו הרי 

נמצא שיכול להתחייב מצד מה שנהנה או מצד מה שנהנה חבירו , ולקח את כול
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  .ומשלם את המרובה
ועדיין אינו מרווח שהרי משמע מדבריהם שאם הקרדום היה נפחת יותר משיעור 

גם ואולי סתמא דמילתא ,  ומאי שנא ממזיק הקדש,יה משלם את הפחתנ ה"טוה
נ של המשאיל עדיין הנאתו של השואל "אם היה הקרדום נפחת יותר משיעור טוה

  . ולכן היה משלם אותה ולא היה נחשב כמזיק הקדש,אינה פחותה מפחת זה
ע אם נהנה מההקדש במקצת אבל ההקדש הפסיד את כולו האם מעל רק "עוד יל

ק "ע בב"ויל, באותו מקצת או כיון שיש לו הנאה כל שהיא ממנו מעל לפי כולו
   .שם

  
 דהא שומר חנם בלא משיכה חייב ,לא להתחייב באונסין קאמר כך ה"ד' תוס

 והוא הדין שומר , כדאמרינן פרק האומנין דהנח לפני שומר חנם,בפשיעה
י "ומרין ופרשט אמרינן דתקנו משיכה בש"עדף ק "בב ,שכר בגניבה ואבידה

משמע שמעיקר הדין חייב בלא ',  עד שימשוךבשמירהשלא יתחייב שומר '
הוכיחו מהנח לפני ' אמנם תוס, משיכה אלא שתיקנו שלא יתחייב עד שימשוך

  .ח שמשמע שכך הדין גם אחר התקנה"ש
] או משעת מלאכה[הא לא מבעי ליה אי משעת משיכה 'שם כתבו ' ותוס\

יניה שומר חנם בפשיעה ושומר שכר בגניבה ואבידה מתחייבים כל חד וחד כד
  .' דפשיטא דמשעת משיכה מתחייבים דאם לא כן מאימתי,ושואל באונסין

מבואר מדבריהם  , מדאורייתא נמי לא קני אלא במשיכה,ואי אשואל קאמר

שואל ושוכר צריכים ו, קניןמעשה ש מתחייבים גם בלא "ח וש"סוברים ששש
, א שלמסקנת דבריהם יתכן שגם הם אינם צריכים קנין"וחז' אמנם עי. קניןמעשה 

, קניןמעשה ם סובר שכל השומרים צריכים "והרמב. ח"וכן נוקט בשיעורי הגר
פ "ואע [,אמותיו' מ שהכוונה שיניח בתוך ד"כתב המ, ומה שהנח לפני מהני

ח לענין "אבל דין ש, גם בלא קנין יתחייב בפשיעה מדין מזיקח לכאורה "שש
  ]. וחיוב שבועה לא יהא לו בלא קניןידשליחות 

  
  ב" עט"דף צ

 ,אמר שמואל האי מאן דגזיל חביצא דתמרי מחבירו ואית בה חמשים תמרי
לכאורה , אגב הדדי מזדבנן בחמשים נכי חדא חדא חדא מזדבנן בחמשים

 ממנו חביצא שלימה מוכרה יםואם קונ, בשוקאותו אדם עומד ומוכר תמרים 
מה להקדש משלם לז אינו מובן " אמנם לפי, בפרוטהט ותמרה אחת מוכר"במ

וגם מה מקשה רב ביבי  ,ט"אלא מ'  הרי המחיר לחביצא שלימה אינו נ,חמישים
  .ט" והא קמן שביחד היה מוכרה במ,שהיה מוכרה אחת אחת

, הלוקח יחד אינו נותן בהם אלא ארבעים ותשע פרוטות'י שכתב "רש' אמנם עי
מבואר שאין הכונה לאדם אחד ',  וישכור פרוטהכדי שיחזור וימכור אחת אחת

 אלא יש כעין ,וכשמוכר תמרה מוכרה בפרוטהט "בממוכרה  חביצא שכשמוכר
 והלוקחה ממנו מוכר לאחדים בלבד ,ט"סיטונאי שמוכר רק חביצות שלימות במ

 שהרי כל ,ט" והוא לעולם לא ימכור את כל החביצא במ,כל תמרה בפרוטה



  דברים                                                    פרק השואל                              הרהורי                                               
  

  
  

קצא

 

ולכן מובנת קושית רב ביבי שטוען הנגזל שהוא  ,פרוטההרווח שלו הוא אותה ה
באמת היה בדעתו  שהרי זה ,חמישים ומקבל תמורתםאחת אחת היה מוכר 

ט פרוטות וקנה בהם חביצא "אלא שעדיין יש להבין יאמר לו קח מ, לעשות
 והרי זה מעיקר הדין ,ולמה הוצרכנו ללמוד קולא לניזק משמין בית סאה, חדשה

  . ומעיני החכמה'ח' ק סי"א ב"חזו' ועי, ו יותרהזיקהרי לא ש
שגזל או אותה שעה ויתכן שכאן הוי כמו שיש כל יום יומא דשוקא ואותו יום 
 ומה שמשלם לו מחר ,ממנו את החביצא שוב לא ישתכר את אותה הפרוטה

 ולכן סבר ,הפרוטה שהיה מרויח באותו היוםאת בזה חביצא אחרת לא החזיר לו 
  .ליתן לו חמישיםרב ביבי שצריך 

הביאור בזה יתכן ו [,דשמין בית סאה תנןכיון  ,ט"די לו לשלם מ דמסיקמ "ומ
 מחשבים את שוי החביצא לפי מחיר ,ט"במשכיון שבאותו יום עצמו יש מוכרים 

ועדיין יש לברר מה בין זה לחביתא , ]זה ולא לפי כמה שהיה שוה לזה שגזל ממנו
  .ל"א הנ" חזו'ועי, ויתבאר בהמשך, דחמרא דלקמן

  
מתקיף לה רב ביבי בר אביי להדיוט אמאי משלם חמשים נכי חדא נימא ליה 

וכי תובעו על מה שגזל או ,  אינו מובןלכאורה. אנא חדא חדא הוה מזבנינא להו
י אברמסקי "ז במכתב לגר" הגריבסוף חידושי' ועי, על מה שיכול למכור ולהרויח

ולכן , ]טה הנוספת שגרם לו להפסידהעל הפרו [, שאמנם חיובו מדין מזיקשדן
וכעין זה כתב בדרכי , לשמין בית סאה שגם זה דין במזיק ולא בגזלן' מדמה הגמ

  .דוד
  
 שישים סאים ואת זה יםי עושים שומא אחת כמה שו" לרש,מין בית סאה תנןש

ושומא שניה כמה נפחת מחיר בית , לדעת מחיר בית סאהכדי מחלקים בשישים 
  . ערוגה ממנוה אחרי אכילתסא
מ אם בית סאה עם פירות "פ שאת הבית סאה עצמו לא שמנו בפני עצמו מ"ואע

שוה מאה דינרים ובלי פירות שוה שמונים נמצא שהאכילה הפחיתה חומש משויו 
רק ששים דינרים נמצא שנחסר שוה עם פירות סאין ' כעת שבית סאה בתוך ס

  . ב דינרים"ממנו חומש ולא ישלם אלא י
שמין כמה נפחתים ששים סאים באכילת סאה ש רק שומא אחת והיא שי 'ולתוס
לשיטתם ניחא ו [,אחר כך מחשבים מה שאכלה לפי חשבון של סאהאלא ש, אחת
  ].אבל שומא יש רק אחת,  בעלמא אלא חשבון שניהזה אינו שומאש
  
 שוה היתהבקונטרס דאין מדקדקין להיות שמין מה ' פיה שמין "ד' תוס

 אם היה בא , בית סאה בשדה זו מדמיונחסר אלא מה השנאכלערוגה זו 
   . בשביל אכילת ערוגה זו,למכור הקרקע
 חדא כיון דאבית סאה קאי הוה ליה למימר בלשון זכר ,י''ואין נראה לר
 יפה וכמה היתהשמין בית סאה באותה שדה כמה ולשון המשנה [כמה היה יפה 

  ]. הכל בלשון נקבה יפההיא
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ר יוסי בר חנינא סאה בששים "א[י בגמרא היכי שיימינן הכונס בע' ועוד דבפ
ומאי , ]ינאי אמר תרקב בששים תרקבים חזקיה אמר קלח בששים קלחים' סאין ר

שמין בית סאה באותה שדה כמה [בעי כיון דבמתניתין מפרש בהדיא שומא 
  .ולמה עלה על דעתו שיעשו עוד אחרת, ]היתה יפה וכמה היא יפה

 אמאי ,לח בששים קלחין כלומר בששים שיעורין כמותוק ק''ד ב''ועוד דלמ
ואין , והרי אין אלא שומא אחת בששים ממה שאכלה[נקט במתניתין בית סאה 

  ] שייכות לשער בבית סאה בדוקא
ד בששים סאין ובששים תרקבים "למ[ועוד דפריך התם לכולהו אמוראי 

היא ערוגה מדתני אכלה קב או קביים רואין אותה כאילו ] ים קלחיםשובש
דקתני '  תיקשי ליה אמתני, מאי לאו בפני עצמה,קטנה ומשערין אותה
  ].ע"וכאן מבואר ששמין אותה בפנ[שמשערין בבית סאה 

כלומר שמין את הסאה [ ,י דשמין בית סאה היינו בית סאה הנאכל''ונראה לר
 ,'ש אם סאה סאה כו''כדקתני בסיפא במילתיה דר] הנאכלת באותה שדה

כלומר שאכלה הבהמה ערוגה שיש בה סאה [ תבואה מיירי ובבית סאה
 ,]זה חמישים אמה על חמישים אמהלכאורה  [ולא בבית סאה זרע] תבואה

ואין לומר שנכנס לשם עדר של [לאכול כל כך ] אחת[ שאין יכולה בהמה
נפלה לגינה ונהנית משלמת מה שנהנית ' מיירי בבהמה שמשנהה שהרי ,בהמות

 משלמת מה שהזיקה כיצד משלמת מה שהזיקה שמין בית ירדה כדרכה והזיקה

הרי שמדובר בבהמה אחת ', סאה באותה שדה כמה היתה יפה וכמה היא יפה
  .]שנפלה לגינה

כמה היתה השדה  [ דבשומת שדה איירי',כמה היתה'ולכך נקט לשון נקבה 
  ].יפה עם הסאה של התבואה וכמה היא יפה בלא הסאה של התבואה

כמה תהא השדה ' במתני'  דלא פי, בגמרא היכי שיימינןובעי נמי שפיר
 ועוד מספקא ליה דדלמא שמין בית סאה באותה שדה ,גדולה ששמין בה

כלומר אמנם אמרה המשנה ששמין את [ ,היינו בקרקע עצמו של בית סאה
 שבו היתה למקום אבל עדיין לא התפרש אם הכונה ,הסאה הנאכלת באותה שדה

 ולפי הצד , שנאכלה ממנה הסאה שבו נמצאת הערוגה או לשדה,הסאה שנאכלה
  ].הזה יש עדיין להסתפק מה גודלו של השדה שמשערין בו

' ה דפחות או יותר שמין לפי חשבון סאה בס'' וה,סאין' ומפרש סאה בס
 ,כלומר רואים שדה שיש בה ששים סאין כמה נפחתה באכילת סאה אחת[סאין 
   .]כלה חצי סאה ישלם חצי מסכום זהז משלם אם אכלה סאה אחת ואם א"ולפי

ומאן דאמר , שיעורין כמותו'  לעולם בס,קלחין' ואיכא מאן דאמר קלח בס
יש  [,תרקב בששים תרקבין ואכלה סאה דמתניתין משערין לפי האי שיעורא

ד תרקב או קלח למה הוזכרה סאה "כ למ" א, שיש רק שומא אחתכיוןלהבין 
ואף על גב דקתני במתניתין בית סאה באותה ' ק שם שכתבו"בב' תוס'  ועי,במשנה
 לרבי ינאי לא לשיעורא נקטינן שאין משערין בו כלל אלא בתרקב ,שדה

  .]'משערין
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ושם מפורש באיזה שיעור מפסיד מזיק או משביח יותר בתרקב בששים 
ינאי משביח יותר מזיק ' ולר'שם ' כתבו תוס[ בששים סאין סאהבתרקבין או 

' א דקרחת תרקב אינה ניכרת בשלשים סאין כמו קרחת סאה בסיוסי בר חנינ' מלר
  ].י שם שמפרש איפכא לשיטתו" וכמדומה מרש'סאין

 ששמין , מאי לאו בפני עצמה,'ופריך על כולהו מברייתא אכלה קב או כו
הערוגה לבדה בפני עצמה כמה היתה יפה הקרקע עם הזרעין וכמה היא יפה 

 דאיכא נמי לפרושי ,א לא מצי למיפרךגופ'  והשתא אמתני,עכשיו כשנאכלו
ש שמין בית סאה באותה שדה הכונה לשדה שהיתה בה "שמ[ 'הכי כדפרי

  ].הסאה שנאכלה ולא לכל השדה
שהרי בית סאה ,  סאה מיבעי ליה,י האי בית סאה''ר' ואין להקשות לפי

 דהכי פריך התם רב הונא ]משמע מקום הראוי לזריעת סאה ולא לסאה הנאכלת
ר אין שמין קב מפני שמשביחו ולא בית "תלהא ד[ח לרב פפא דמפרש בר מנו

קבין ובית כור ' קב בס] ק אין שמין"ר פפא ה" מאי קאמר א,כור מפני שפוגמו
 דהתם לא פריך אלא , כור מיבעי ליה,האי בית כור] ומקשה[ ,כורין' בס

קט נ הוה ליה למינ''ה] קב[משום דכי היכי דקתני ברישא קב ולא קתני בית 
התיקונים [ . אלא כמו שהתחיל ברישא,בית כור הוה ליה למינקטכור ולא 

  .]י"י כת"עפ
  

 דעל כרחך לא ,תימה היכי מייתי ראיה ממקרקעי אמטלטלי באותה ה" ד'תוס
,  אלא בפני עצמה, שהרי הכא חביצא דתמרי אין שמין בששים כי התם,דמו
ו אלא ערוגה אחת אם אין ל'גם במקרקעי לעולם דמו ושאנץ כתב ש' ותוס

  .'והפסידה כולה שמין אותה בפני עצמה
י אברמסקי שהשאלה "כתב הגר' ביאורים אות יב' פרק וק "בבספר חזון יחזקאל 

או וההיזק מתייחס לכל השדה  כמה הזיקאם מה ששמין בששים הוא שכך שמין 
 ' זה שייך רק כשכל השדה שלו וכתוסמה שהזיק שמין שאם ,שזה דין בתשלומין

,  השדה אינה שלוכששארזה דין בתשלומין זה שייך גם  אבל אם ,נץשא
ז שספק זה שייך רק במזיק "ז הלוי כתב הגרי"י מרן רישובמכתבים שבסוף חדו

 ,בגזילההוא הנידון שאפשר לדון אותו כאילו הזיק את כל השדה אבל כאן הרי 
כ " אא,ל אלא רק כמה שוה מה שגזהחביצאהזיק את כל ובה לא שייך לדון כמה 

    .  נחשב כמזיקחדא חדאנאמר שמה שהפסידו את האפשרות למכור 
  

 והתנן נטל אבן או ,למימרא דסבר שמואל דין הדיוט לאו כדין גבוה דמי
 יש להבין, קורה מהקדש לא מעל נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל

 ויש לבאר שאין, ל" ומאי קמכיון שהוא  מעל ממילא פשוט שחבירו לא מעל
כ " אלא שגם אם ישתמש בה אח,הכוונה שחבירו לא מעל במה שקבל אותה מידו

י בחגיגה דף "וכן משמע ברש,  כיון שיצתה לחולין וכדלעיל גבי קרדום,לא ימעל
  .'דהא דידיה היא, וחברו לא מעל בכל שיעשה הוא בה' 'י
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בנאה בתוך ביתו לא מעל עד שידור תחתיה בשוה פרוטה ויתיב רבי אבהו 
 דרבי יוחנן ויתיב וקאמר משמיה דשמואל זאת אומרת הדר בחצר קמיה

 הדר ביה שמואל מההיא וממאי ,חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר
 לא מההיא הדר ביה כדרבא דאמר רבא ,דמההיא הדר ביה דלמא מהא הדר

יש להבין תינח דהדר מההיא משום , הקדש שלא מדעת כהדיוט מדעת דמי
הדיוט כדין דין ל דהדר ביה נמי מהא ד" אבל מנ, וזה אינו חסרדלא חשיב זה נהנה

  .גבוה
 ,ה ממאי הדר ביה היא איזה מימרא אמר בתחילה ואיזה בסוףויש לבאר שהשאל

מחלק אחד ממילא מסתבר שהיא נאמרה חזר בו ודאי וכיון שמהא דנטל אבן 
  .ראשונה יותר וחזר בו ממנה לגמרי

 כיון דלא הדר ביה מההיא אלא משום ל"וק'א שכתב "ר בחדושי הריטב"שו
מ שמעינן מינה "מ, דהקדש חשיב מדעת והדיוט הדר בחצר חברו שלא מדעת

ל דאנן הכי קאמרינן דכיון דמחדא "וי, שאילו היו שוין בטעם שהיו שוין בדין
כ הדר "ואית לן למימר דע, מינייהו הוא דהדר או מהא דהכא או מההיא דקתני

תו לא דחינן הא דהכא דמחמיר בתקנתו , מא דרבהביה מההיא דהתם משום טע
  'טפי מהדיוט

  
שהקדש מונח 'י "ופרש, דאמר רבא הקדש שלא מדעת כהדיוט מדעת דמי

 ורחמנא ,ורחמנא אמר מאן דמיתהני למעול, למעול לכל הבא ואין מוחה בידו

אין הכוונה ש הדר בחצר חבירו שלא מדעתו "יש להבין שהרי מסתבר שמ', ידע
י ויודע מה שיש כאן אלא "שהרי מסתבר שגם אם נמצא במדנה ,עתובלא ידי

ועיקר הכוונה שלא , שאין לו אפשרות להסכים ולא להתנגד לא ישתנה הדין
בדרך כלל הא בהא תליא שאם אינו יודע מדעתו היא שלא בהסכמתו אלא ש
ומסתבר שאם יודע ואומר בפירוש שאינו , ממילא אינו יכול להסכים ולא להתנגד

  .כים שידור בלא שכר חייב לשלם לומס
ז עיקר "דרחמנא ידע אבל איד "י בסו"ש רש"וגבי הקדש אמנם יש ידיעה כמ

הטעם אלא הכל תלוי במה שרחמנא אמר מאן דמיתהני ימעול וכמו מי שנסע 
י והשאיר ביתו ריקן וכתב עליו שלט שכל מי שידור בו חייב לשלם שכר "למדנה

שכתב ' י' א גזילה סי"מחנ' עי[ יצטרך לשלם שהדר בו, ואין לדור בלא שכר
דדעת שכינה איכא שלא יהנה אדם בלא מעילה יש ללמוד '' תוסש "ממשד "בתו
להוסיף י "רשולא הוצרך , ]ה בהדיוט היכא דדעתו הוא שלא ידור אדם בחנם"דה

  .גם דרחמנא ידע
אבל נהנה אלא על מי ש, עוד יש להבין הרי הנידון אינו על מי שנהנה ומחסיר

מועל ו אם חייב לשלם וממילא אם לא ישלם הרי זה גזלן מהדיוט ,אינו מחסיר
ז "עהרי ו ',ורחמנא אמר מאן דמיתהני למעול'י "רשב הביאורכ מה "וא ,בהקדש
 דדילמא לא אמר רחמנא דלימעול אלא , אם אמנם כך אמר רחמנא דניםגופא אנו

  .מי שהחסיר את ההקדש בהנאה זו
בהקדש ליכא למימר שלא 'ד "ש כאן בסו"כתב רק כמ' כק דף "י בב"והנה רש



  דברים                                                    פרק השואל                              הרהורי                                               
  

  
  

קצה

 

 שהכל תלוי בידיעה עמשמ', מדעת דדעת שכינה איכא הלכך כהדיוט מדעת דמי
ואינו מחוור 'י " על דברי רשא שם שכתב"בחדושי הרשב'  ועי,כמהסולא בה

 אלא אפילו ידע נמי ,דשלא מדעת דהדיוט אינו דוקא כשלא ידע שזה דר בביתו
ק כהדיוט "אלא ה, ושלא מדעת אורחא דמלתא נקט, הא לא חסרודינא הכי ד

 שכן אמרה תורה שלא יהנה אדם בלא ,מדעת ומתנה עמו שיעלה לו שכר הוא
  .ועדיין יש להבין היכן נאמר תנאי זה, ד"י כאן בתח"ש רש"כמזה ו, 'מעילה

ויתכן שכיון שאם היה בעל החצר מגלה דעתו שאינו נותן רשות לדור שם בלא 
וסתמא דמילתא  , והנידון הוא כשלא גילה דעתו,ם ודאי הדר חייב לשלםלשל

 והנידון אם אחר ,אדם שיודע שדרים בחצירו בלא רשות לא יניחם לעשות כך
וממילא כיון  , שישלמו לו על מה שדרושדרו יכולה להיות לו טענה עליהם

 ימעל  וכשאמר שכל מי שיהנה מהקדש,דרחמנא ידע שהוא דר ודאי מקפיד על זה
  .כלול באמירה זו שגם מי שלא יחסיר את ההקדש ישלם מה שנהנה

  
הני שקולאי דתברו חביתא דחמרא לחנוואה ביומא דשוקא מיזדבנא בחמש 
בשאר יומי מיזדבנא בארבע אהדרו ליה ביומא דשוקא מהדרו ליה חביתא 

 ,אהדרו ליה ביומא דשוקא'י "פירש רש ,דחמרא בשאר יומי מהדרו ליה חמש
וכתב [, 'שיגיע ראשון, שיכול למוכרה ביום השוק,  שיגיע יום השוקקודם
שיכול זוזי ' ה שיכולים לתת לו ד" שה}ו"ד וט"ק י"ס' ח' ק סי"בב{א "החזו

 חמשהואם השיבו אחרי יום השוק צריכים לתת לו , ]לקנות בהם חבית אחרת

   .'דאמר להו אי הוה גבאי ביומא דשוקא חמשה הוה שוה'
יכולים להשיב לו קודם שעבר יום השוק ראשון שדוקא וכתבו ' סוכן פירשו תו

 אבל עבר יום השוק לא יקח יין אלא ,אינו יכול לומר לא אקח אלא מעות'חבית ו
 ואין לו להמתין עד יום , דמצי אמר כבר היה מוכרו ביום השוק שעבר,מעות

 צריך ז אינומשמע שאם יחזירו לו ביום שוק שאחריו שאלכאורה ו, 'השוק הבא
 אמנם כנראה ,פ"ר' ותוסש "הרא' גם בתוס' עי, להמתין יכולים להשיב חבית

  . א שאינו כך"מהגר
ל ויכהיה וכי כל מי שיגזול מעות מחברו יצטרך להשיב לו כל מה ש, ויש להבין

שהקשה למה לא יוכל להשיב לו  א"סקד "ש' בסיח "קצוה' ועי, להרויח בהם
כיון דלקמיה חזי וביום 'וכתב , עת הגזילהחבית והרי כל הגזלנים משלמים כש

 והא דכל ,השוק שוי חמשא אית ליה ביה גורם לממון בחמשא ומשלם חמש
היינו היכא , הגזלנין משלמין כשעת הגזילה אף על גב דאייקר בשעת התביעה

אבל היכא דידוע היוקר דלקמיה כי , כ"דלא נודע בשעת הגזילה אם יתייקר אח
 , ל גורם לממון"משא אזלינן בתר יוקרא דלקמיה דהוהכא דביום השוק שוה ח

' וכול דבר הגורם לממון לאו כממון היינו משום דינא דגרמי "ואף על גב דאנן קי
ולא מיפטר בארבע אף על , כיון דברי היזקא שהרי שוה לקמיה ביום השוק חמשא

ק ל היז"גב דיכול לקנות בזה חבית יין כיון דאזלינן בתר יוקרא דלקמיה והו
  .'ה צריך להחזיר לו חבית יין דהוא נמי שוה חמשא ביום השוק"בחמשא מש
יתחייב לו חמשה  אם יגזול מחנוני ארבעה דינרים לפני יום השוק  ויש להבין וכי



  דברים                                                    פרק השואל                              הרהורי                                               
  

  
  

קצו

 

הקשה ' ה' ק סי"י בב"וקה, שהיה יכול לקנות בהם חבית ולמוכרה בחמשה כיון
  .טורפכיסו של חבירו ששהרי אינו גורם הפסד אלא רק מונע רווח והוי כמבטל 

ח שלעולם חיובו מצד דבר הגורם לממון אלא שבזה "וקצת משמע מלשון הקצוה
ואם היה מזיקו ממש היה חייב מדינא ש כיון שברי היזקא "מודים גם רבנן דר

, ו"ו סק"ב וש"נתיבות סק' ועי. ג מצינו שנחלקו"מדומה שגם בכהאמנם כ, דגרמי
  .ט"מ' כאן בסיי "וקה

  
והכא בשברה ביום ', ש שאם שבר לפני יום השוק לעולם ישלם ד"ודעת הרא

כ משלם ביום שוק שאז יכול לתת לו "אא' ומשלם לעולם ה' השוק ששוה ה
ל חמרא לזבוני באותו יום השוק "ולא אמרן אלא דל'', האז חבית ששוה 

 כלומר לא , אבל אית ליה חמרא לזבוני כשמחזירין לא,כשמחזירין לו החבית
 דאמר להו אם לא שברתה ,חזרת חבית אלא צריכין ליתן לו חמשא זוזימיפטרי ב

.  אבל ביום השוק הזה יש לו יין למכור ואין יכול למכור חבית זה,הייתי מוכרה אז
ולכאורה כמו שיכול לומר , 'ונמצא יום השוק זה הוא לגבי דידיה כשאר ימים

 שאינה שוה לו להם כשמחזירים לו את החבית שכיון שיש לו יין אחר נמצאת
ה אם בשעה ששברוה היה לו יין אחר שלא מכרו אינו יכול "ה, אלא ארבעה

  .לטעון שהיתה שוה לו אז חמשה אלא אותו יום שוק לגביו הוא כשאר ימים
אבל 'ש גירסא אחרת " שהרי הביא הרא,אמנם מבואר בהמשך דבריו שאינו כך
ו הא דאמר דמשלמי בשאר  והכי פירוש,אית ליה חמרא לזבוני איבעי ליה לזבוני

 אבל אי ,ל חמרא לזבוני" דל,יומי חמשא כמו שהיתה שוה ביום השוק ששברוהו
ל איבעי לך " דא,הוה ליה בההוא יומא חמרא לזבוני לא משלמי אלא ארבע

לזבוני חמרא דהוה לך והרי לא מכרת כל היין שהיה לך נמצא שלא הפסדנו לך 
חמשא ביום השוק ואם לא הספיק למכור מ הוי שוי " ולא נהירא דמ,חמשא זוזי

ויש להבין למה ניחא  ',כל יינו באותו יום השוק ימכרנו ביום השוק הבא אחריו
 ועל ,ש שאם בשעת התשלומין יש לו עוד יין אינה שוה אצלו אלא ארבעה"לרא

  .ל שיאמרו לו לא הזקנו לך אלא ארבעה"שעת הנזק לא ניח
אבל רוב המפרשים 'א "וכתב הרמ, ם"בד פסק כפירוש הרמ"ש' ע סי"בשווהנה 

ואם שברו ביום ', חולקים וסבירא להו בהפך שאם שבר בשאר הימים משלם ג
 ואינו נפטר אם רוצה ,אם בא לפורעו בשאר הימים צריך ליתן לו ארבע, השוק

אבל אם בא לפורעו ביום השוק יכול להחזיר לו חבית , ליתן לו חבית אחר של יין
אבל אם יש לו יין אחר הרי , אין לו יין אחר למכור בשוקוהוא ש, אחר של יין

  .'הוא אצלו כשאר ימים וצריך ליתן לו דמי היין
ביום אחר הוא ע שמה שבשברו ביום השוק אינו נפטר בנתינת חבית "וכתב הסמ

הרי 'דוקא כשלא נשאר לו יין מאותו יום שוק אבל אם נשאר לו יין שלא מכרו 
, שהרי לא מצי למימר אילו היה בידי הייתי מוכרו, ייןזה נפטר כשהחזיר לו חבית 
  .'ביום השבירה' כיון שהיה שוה ד' אלא שאינו נפטר בנתינת ג

ש "שאם היה הראב "ך בסק"כ הש"וכ, ש"ולכאורה לא משמע כן מלשון הרא
סובר שכשהיה לו יין שלא נמכר בשעת השבירה היה יכול להיפטר בהשבת חבית 



  דברים                                                    פרק השואל                              הרהורי                                               
  

  
  

קצז

 

 לא ודאיא, 'הגירסא שמפרשת שתלוי בשעת השבירהת כ לא היה לו לדחות א"א
 ואם היה בידי ,'ס החבית יין אינו שוה השתא רק ג"ש דיכול לומר ס"ל להרא"ס

 ומה שנשאר בידי עכשיו ידעתי שאמכרנו ,ביום השוק הייתי מטריח עצמי למוכרו
  .' אבל יותר לא אוכל למכור,'ביום השוק הב

שעת השבירה היה בידו יין שלא נמכר יכול אם ב, נמצא לעולם ידו על העליונה
ואם בשעת התשלומין , לטעון שאם היתה חבית זו בידו היה משתדל למכור יותר

     .יש בידו יין אחר יכול לטעון שעבורו אינו שוה כיום השוק כיון שיש לו יין אחר
  
הסבל ששבר חבית של יין לחנווני ונתחייב 'ג כתב "ג משכירות ה" בפם"הרמבו

 אם החזירו ביום , והרי היא שוה ביום השוק ארבעה ובשאר הימים שלשהלשלם
 והוא שלא היה לו יין ,השוק חייבין להחזיר חבית של יין או ישלמו לו ארבעה

החזירו לו בשאר ,  אבל אם היה לו יין מחזירין לו שלשה,למכור ביום השוק
  .'הימים מחזירין לו שלשה

 אפילו, או את דמי החבית בשעת התשלוםשלעולם נותן לו חבית של יין נמצא 
  .'אם שברה ביום השוק שהיתה שוה ה

והוא שלא היה לו יין למכור ביום השוק אבל אם היה לו יין 'ם "ש הרמב"ומ
פ שאז שוה החבית "שאעשעת התשלומין לכאורה כוונתו ל', מחזירין לו שלשה

 שהרי החבית חדש' המתן עד למחר ותקנה בדמ יכולים לומר לו "ארבעה מ
דכשיש לניזק 'א שכתב "חידושים המיוחסים לריטבב'  עי,ה יש לך כעת יין"בלא

 שהרי זה אמר אפילו נתתי לך יין היום ,חזרה' יין אחר די והותר הוא דחשיב ג
  .]מ"ד במרכה"הו ['ישאר עד למחר הילך שלש ותקנה לך חבית יין למחר

 אבל , לחבית שני שומותו שזה דוקא כאן שמלכתחילה יש"ט' ק ח"א ב"חזו' ועי
א ריש "ודלא כמחנ, כ" הוזלה אחאפילוכל מזיק התחייב דמים של שעת הגזלה 

  .מ"נז
  

 בשאר יומי מהדרו ליה 'וכוהני שקולאי דתברו חביתא דחמרא לחנוואה 
מנכי להו חנווני מחמשה אגר ' י "ש ופיר,ומנכי ליה אגר טירחיה'  וכוחמש

שב ולא למכור יין חבית אחת פרוטה פרוטה כמה הוא רוצה לי, טרחא כפועל בטל
משמע שגם ביום השוק אינו שוה חמשה אלא כשמוכרו אחד אחד . 'וישב בטל

והקשה  ,כ משלם לו כמו שהיה נמכר לאחדים אלא שמנכה אגר טירחיה"ואעפ
אלא בחמישים ים דכמו שהיה נמכר לאחש מחביצא שלא משלם " מח"קצוה

  .בבת אחתכמו שהיה נמכר פרוטות ט "ממשלם 
כ " משאםא וגם לאחדי" שחביצא עומדת לימכר בב,כ"ולכאורה אינו דומה כ

חביתא דחמרא ביום השוק שיושב ומוכר יין לאנשים ואין החבית עומדת כלל 
י היא שזה שמוכרה "אמנם כבר התבאר לעיל שמשמעות רש, לימכר בבת אחת

ומוכרה ט "ט אלא הוא לוקחה במ"לאחדים אינו מוכרה כלל בבת אחת במ
  .בחמשים ומשתכר פרוטה אחת

' ונראה דהתם ביומי דשוקא אפי'ד "בתוו שכתב "ק ט"ס' ח' ק סי"א ב"חזו' ועי
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י "קה 'ועי', אלא דמנכין אגר טירחא ודמי ברזנייתא' כשמוכרין חביתא מוכרין בה
  .ט"מ' סי
  
 שנותנין למכריז בעיר על יין בשווקים .ודמי ברזנייתאה ודמי "י ד"רש

, י בלעז"דייש,  לשון ברזא,ברזנייתא, ת יש בבית פלוני יין למכורוברחובו
ויש מפרשים שהיו צריכין , כלומר יציאת היין הנמכר בברזא בפרוטות

הנך דמי , ולתקן ברזא, מפני שהוא של חרס, לשכור אומן לנקב נקב בחבית
לכאורה לפירוש הראשון גרסינן כרזנייתא , שהרי פטרוהו מכל אלה, מנכי להו

בפירוש הראשון כתב גם י " אמנם רש,מ ברזנייתא מלשון ברזא"לשון כרוז ולימ
  .ברזאשהכוונה ל

לשון גמרא ומנכה ליה אגר טירחא 'י "ד שכתב על דברי רש"ש' פרישה בסי' ועי
 'ברזנייתא'י דבשני הפירושים שלו גריס " ועיין שם בפירוש רש,ודמי ברזנייתא

יינו העץ שתוחבין בנקב החבית שמוציאין ת ולתרווייהו לשון ברזא הוא וה"בבי
 אלא דלפירוש הראשון אין קפידא בהוצאת עשיית הנקב ולא בעשיית ,מתוכו יין

ברזא לתוך הנקב מפני שאיירי בחבית של עץ שאין הוצאת עשיית הנקב נחשב 
 ונקרא אותה ,לכלום ומשום הכי הוצרך לפרש שההוצאות הוא עבור הכרוז

ריזין יש לפלוני יין הנמכר בברזא כלומר הנמשך מעט הוצאה על שם הברזא שמכ
 מה שאין כן לפירוש השני דההוצאה עבור ,מעט וחוזר ונסתם כל פעם בברזא

הנקב שמיירי בחבית של חרס שיש הוצאה רבה על זה מפני שצריך אומנות שלא 

, ' וקורא הנקב על שם הברזא מה שאין כן ברזא בלא נקב,ישתבר החבית בנקיבתו
  .הפרישהל "עכ
  

  א" ע'דף ק
זה אומר עד שלא  ,המחליף פרה בחמור וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה

מ שהנדון ביניהם " כתב רבנו יהונתן בשיט.יחלוקו, מכרתי וזה אומר משלקחתי
לא קנית כי אם הפרה כי 'שבעל הפרה טוען , אם התכוון למכור לו גם את העובר

 כי הייתי יודע שלפרקה היתה עומדת ,לא נתכוונתי להחליף לך פרה וולדה בחמור
 יוכשמשכת , והלוקח אומר הכל מכרת לי בחליפין אלו,ושתמשכנותלד קודם 

  .החמור היתה הפרה מעוברת וזכיתי בה ובעוברה
 שהרי ,מ ביניהם ודאי שאין טענת המוכר כלום"אם כך המוך שם כתב ש"והרמ

 שמכר לו פרה ל שאמנם מודה המוכר"צ אלא, רתבמודה שמכר לו פרה מעו
 , ויתן לו פרה מעוברת אחרת,מעוברת אבל זו לא היתה מעוברת בשעת המקח

מיירי עוד פירש ש,  שנולד אחר המשיכהולדהגם בוהלוקח טוען שזכה בזו ו
כבר ילדה בשעת המשיכה שטוען ומוכר כשמכר לו פרה מסוימת כמות שהיא 

  .כ"הלוקח טוען שילדה אחהפרה ו
שפחה תוספתא שאם אמר בש "על מ תמהט " סה"ב פ"ש בב"בפסקי הראו

דמשמע הא לא קאמר שפחה מעוברת אלא ' ,מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד
נוספה בטור ' זו'תיבת , 'סתם לא מכר לו את הולד ולא מסתבר כלל] זו[שפחה 
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תה מעוברת ומסתבר שגם לולי הוספה זו ודאי הנידון על שפחה מסוימת שהי
  .ן ודאי שכוונתו גם לולד שלכבשעה שבא לקנותה

האומר לחבירו שפחה מעוברת אני מוכר לך פרה מעוברת 'כ כתב "ר' ע בסי"ושו
א דאפילו מכר לו שפחה ופרה "ויא "וכתב הרמ', מכר לו את הולד, אני מוכר לך

  .)ש"טור בשם הרא(אם הם מעוברות הולד מכור , סתם
משמע ''  מכרתי וכולאש בסוגיין זה אומר עד ש"ג כתב שממ"רכ' ז בסי"והט

', סעיף י] בטור[ך "וקשה לי מסימן ר, שאין חילוק ביניהם רק בזמן הלידה
כ קשה "וא,  ואם אמר פרה מעוברת מכר הולד,המוכר פרה סתם לא מכר הולד

ואי , כ"אי אמר פרה סתם הא לא מכר הולד אפילו נולד אח, הכא ממה נפשך
  .א"ח שם סק"קצוה' ועי', אמר פרה מעוברת הא מכרו אפילו נולד קודם

  
דאילו , להכי נקט המחליף ולא אמר המוכר פרתו וילדהה המחליף "י ד"רש

וכיון דמשך מידע ידיע אי ילדה כבר , מוכר במעות לא קני לוקח עד דמשיך
יש להבין , וליכא לספוקי בעד שלא מכרתי ומשלקחתי, אי לא ילדה כבר

ד " אבל למ,ן כשהיא לפניהםבשמא ושמא שזה לא יתכדמיירי דוקא ד "תינח למ
דמיירי בברי וברי למה לא יתכן שהפרה והשפחה לפנינו וכל אחד טוען שברשותו 

  .ילדה
כ כיון שיש דררא דממונא מיירי כגון "ד דמיירי בברי וברי ע"ויש לבאר שגם למ

ד "כ הוי כסתם דו" שאל,שיש עדים שראו את המקח ואין יודעים מתי ילדה

בליכא עדים כלל אין זה ספק 'ח ד"ח סק"פ' ח סי"והוכן מבואר בקצ ,בעלמא
ה "דב "בעלקמן ' וכן משמעות תוס', דררא דממונא אלא ספק שעל ידי טענותיהם

ה דינרים "ל המוכר בפני עדים עבד גדול אמכור לך בכ"דמיירי כגון שא'דמי 
ומה שהוצרכו לאמירה ', ועבד קטן בעשרים דינרים ולא ידעינן מה קבל מלוקח

וממילא אם היה קנין משיכה הרי ראו , כ כדי שיחשב דררא דממונא"עדים עבפני 
  .ח כאן שעמד בזה"ר בצל"שו , העדים ברשות מי ילדה

  
דאילו , להכי נקט המחליף ולא אמר המוכר פרתו וילדהה המחליף "י ד"רש

 מידע ידיע אי ילדה כבר ,וכיון דמשך, מוכר במעות לא קני לוקח עד דמשיך
מ "ד באבני נזר חו"הו[ט אלגזי "בספר נאות יעקב למהרי, בראי לא ילדה כ

אם לא חזר אבל , קנין מעות אלא שיכול לחזור בוכתב שגם מדרבנן מועיל ] ה"ל
כ אמאי לא מוקי במוכר פרתו " ויש להבין א,בו נקנה לו המקח משעה ראשונה

  .חזור בולרוצה ן המוכר איכגון שובמעות 
  

ושמא ד ברי " למ. אומר איני יודע זכה בגדולהלוקח אומר גדול לקחתי והלה
א דמיירי ביש עסק שבועה "ד לא ברי עדיף כתב הריטב"ולמ, ניחא, עדיףברי 

  .ל משלם וכדלעיל"ביניהם ומתוך שאי
  

 הקשה . אין לו אלא קטןיני יודעהמוכר אומר קטן מכרתי והלה אומר א
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ציא מידי המוכר ד ברי עדיף כיון שאמר שכשהלוקח ברי מו"למא במשניות "רע
' וכמו שהקשו תוס, למה הוצרך לומר שכשהמוכר ברי אין הלוקח מוציא מידו

פ "ל רבותא אע" שקמוכאן לא שייך תירוצם דלעיל, ה והלה"ז ד"צדף לעיל 
 אמנם,  שהרי כאן שניהם יכולים לידע באותה מידה,'שהמשאיל אין לו לידע וכו

ר שהמוכר הוא רגיל למכור ביום טפי לידע ממוכדלוקח יש לו 'ש "רא' תוס' עי
  .למה הוזכרו כל המשניות האלוש "עי ,'אחד לכמה לוקחים ואינו יכול לזכור הכל

  
, מוכרין בה בהמות ועבדים, קרן זוית הסמוכה לרחבהה בסימטא "י ד"רש

י בשאר מקומות שפירש מהי "סיום זה שמוכרין שם בהמות ועבדים לא כתב רש
כתב שזה המקום לכן  ו, הגיעה לשם השפחהמשמע שבא לבאר איךו, סימטא

ויש להבין הרי אדרבא כל מה שהעמדנו , שמוכרים בו שפחות ולכן הביאוה לשם
י גבי "ש רש" וכמ,לא תהא לפנינויתכן שפרה בחליפין ושפחה במכירה כדי ש

ואולי גם , 'ואפילו היא בבית בעלים, וכשנתן מעות ניקנית לו השפחה'שפחה 
ורק כשמושכים , יהיו שמאדה ממש ועל ילא יהיו יתכן שסימטא כשהם והיא ב

   .לא יתכן שלא ידעו אם ילדה לפני המשיכה או אחריהאו השפחה את הפרה 
  

 ,המוציא מחבירו עליו הראיה וליהוי אידך א קמאמרד הונוקמא אחזק
 או ,ק הוא כחזקה דמעיקרא דאיסורין" הסתפק אם גדרה של חמ'ס כלל א"בקונה

גם יש לדון שהעברת בעלות אינה שינוי בגוף  [,א לא ילפינןדממונא מאיסור

אלא ]. ב"ד ר"מ יו"אג' עי, ש בזה כלל חזקה דמעיקרא"ולהדבר וגם לא בדיניו 
 , דכל היכא דאיתיה בי גזא דבעליו איתיה,ז למוחזק" הוא שנחשב עיק" חמגדר

זקה  הוא כחק" חזקת מרש סוברים שאמנם גדר"י והש"והפנ. וכן מסקנת דבריו
  .דמעיקרא דאיסורין

באמת , ס ששלו" במוחזק שיש ראיה שזה שלו ממה שנמצא בידו ויש אנלכאורהו
ס שזה "עדיין אננחשב כמו שהוא בידו שהרי מסתבר שגם כשאינו בידו ממש 

כשכל מה שיש לו הוא חזקת  אבל , והלוקחו מהאגם נחשב גנב וחייב כפל,שלו
שלו יש להבין איך אפשר להחשיבו אם זה באמת  דררא דממונאיש ק אבל "מר

  . או ברשותוידובמוחזק כשאינו  
  

  בסוגיא דמחליף פרה בחמור
אמאי יחלוקו וליחזי ברשות דמאן קיימא ולהוי אידך המוציא מחבירו עליו 

 שפחה נמי , אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל בעומדת באגם,הראיה
דך המוציא מחבירו  ונוקמא אחזקת דמרא קמא וליהוי אי,דקיימא בסימטא

 הא מני סומכוס היא דאמר ממון המוטל בספק חולקין בלא ,עליו הראיה
 ומוחזק עדיף על ,מבואר בגמרא שיש דין של מוחזק ודין של מרא קמא, שבועה

פ " שאע וליחזיה"ד' תוסוכתבו , ק" אבל כשאין מוחזק הולכים אחר המר,ק"מר
ן שנמצאת בידו של הלוקח וטוען וכגו [,שכאן לא מיירי במוחזק שיש ממנו ראיה
אלא מיירי , שהרי אין לגודרות חזקה, ]שהוא זכה גם בולד והראיה שהוא בידו
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א להוציא ממנו אם יש דררא דממונא "כיון שהוא בידו אכ "ואעפבתפוס גרידא 
  .וגם טוען ברי
זה שלו אצלו שזה האחד כשיש ראיה ממה ש, שיש שני דיני מוחזק' מבואר מתוס

עדיין יש ] כגון בגודרות[ וגם כאשר אין ראיה , מהבעלים הקודםאותוקנה או ש
א להוציא ממנו "א בידו אשאז אם הואם יש דררא דממונא , דין שני של מוחזק

ואם  ,בריאם הוא ביד הלוקח אינו זוכה אלא בטענת יש חילוק שובזה , בלא ראיה
 שני דינים אלו  מהיכן נלמדיםע"לוי, גם כשהוא שמאהוא המוכר זוכה הוא ביד 
ה מקרא או "ו שילפינן המע"מדף ק "ועל איזה מהם אמרינן בב ,של מוחזק
  .מסברא

 אם הוא שלו כגון במוחזק שיש ולכאורה כאשר אין מקום להסתפק במה שבידו
 , דאנן סהדי שזה שלו,לזה אין צריך קרא ולא סברא, ראיה ממה שהוא בידו

 שהרי אנן סהדי שזה ,י יש לו ראיההר, ואפילו אם הוא היה צריך להביא ראיה[
 וגם כשהיה , והחוטף ממנו אף שיטען שזה שלו נחשב גזלן ופסול לעדות,]שלו

 דלא מחזקינן , יש לנו ודאות שזה שלו חבירו וכעת נמצא אצלדידוע ששייך לאח
  , אינשי בגזלנותא

א "הרי אאז שכגון בגודרות ראיה ממוחזקותו אין וקרא או סברא אתי למקום ש
א "מועיל מה שבידו שאאם יש דררא דממונא כ " ואעפ,ס שזה שלו"ומר שאנל

כאיבא אזיל לבי  והמוציא צריך להביא ראיה דמאן דכאיב ליה ,להוציא ממנו
דרות שייך לבעלים וכ ודאי שבג" שאל,וכל זה כאשר יש דררא דממונא, אסיא

  .הראשון ובשאר דברים זוכה מי שמחזיק כעת
ואם יש דררא  ,ק לדעת רבנן"ואר בגמרא שזוכה המרובמקום שאין מוחזק מב

י "בזה מסתבר לכאורה שאינו נחשב מוחזק עו, דממונא סובר סומכוס שיחלוקו
 שאם באנו להחשיבו כמוחזק עם ראיה הרי כאן אין לו ראיה ,ק"מר] החזקת

 שהרי קיימא  ואם מצד שהוא תפוס הרי אינו תפוס,שהרי יש דררא דממונא
ה יש לו דין חזקה דמעיקרא שכיון שעד עכשיו היה שלו אלא לכאור, באגם

  .]מוחזקגדר של ס שגם זה "אמנם דעת קונה [,אמרינן שעדיין זה שלו
 ,פ שאין מתפיסתו ראיה"תפוס בולד אעהלוקח מה שמועיל מה שש' וכתבו תוס

אבל אם היה טוען שמא סברא ' ,טוען ברי  והואכיון שיש דררא דממונאמהוא 
ה הסברא שצריך ויש להבין מ ,ש"הרא' כ תוס"וכ ,' חזקתו מספקהוא שלא תועיל

  .]והרי המוכר זוכה גם כשהוא שמא[טענת ברי בדוקא 
ויש לבאר הסברא שדוקא בטענת ברי מהניא תפיסתו של הלוקח משום שכיון 

פ "ואע, שטוען ברי נחשב כתפיסה ברשות שהרי עביד איניש דינא לנפשיה
, ל שזה דוקא כשבלא הוכחה זה ודאי של השני"א, שצריך להוכיח שהדין עמו

שהרי הוא מוחזק [, אבל כאן שזה ספק ועדיין לא נפסק הדין שזה של  השני
  .לכן מהני מה שהוא תפוס בזה כדין תפיסה ברשות, ]בשעת לידת הספק

ולא דמי לתקפו כהן דמוציאין מידו דהתם כהן 'ד "כתב בסו שש "הרא' תוס' ועי
אמנם מלשונו משמע שלא מכח הקושיא ',  בריא המוחזקוהכא טוען, טוען שמא

 ומה שאינו מוכרח ,'ש תוס"הזו מכריח שצריך טענת ברי אלא שסברא היא וכמ
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כ כאן "ס משא"ל ששם הוי תפיסה אחר שנה"משם יתכן משום שהיה א
ש התומים ששעת לידת הספק דינה כקודם "וכמ [,שהתפיסה בשעת לידת הספק

  ].ס"ינה כאחר שנהס שד"ס ודלא כקונה"שנה
***  

  
 יש ,רבא אמר לעולם כי אמר סומכוס שמא ושמא אבל ברי וברי לא אמר

 סומכוס שסברת יש לבארו, שמאברי וברי לבין שמא ולעיין מה החילוק בין 
 , שיש על כל אחד מהם הוא משום ספק איסור גזלשממון המוטל בספק חולקין

יחלוקו יצטרך כל אחד לחזור ז שלא " וכ,ס"י בסאן המובא בקונה"מהר' וכקו
ז שייך רק בשמא אבל " וכ,ולתתו לחברו עד שיחלוקו ושוב אין בידם לתקן יותר

  .ז" סברא כעיס" בקונה עי,ד נזקקין לו"כשאומר ברי לי שאין לי איסור אין בי
, דממונאטוענים ברי לא נחשב שיש דררא הם שכאשר ' דברות משה לעיל ג' ועי

 אלא אם יש עדים שראו את ,רי אין דררא דממונאודאי דבטענת בולכאורה 
כ אין " שאלג מיירי"כ בכה"וע, ח"פ' ח בסי"ש קצוה" ומספקא להם וכמ,המעשה

   .ויתבאר עוד בהמשך, כלל דררא דממונא
 ,בריאפילו בברי ויחלוקו  סומכוס לדעתה ש"רר  לרבה באפילום ש"ודעת רשב

וחזק מ אבל דוקא כשה,ה"המעמודה סומכוס שק אבל במוחזק "מרכנגד זה דוקא 
לסומכוס ל " והביאור בזה יתכן דס,טוען ברי אבל אם הוא שמא אמרינן יחלוקו

מ " ולכן ל,ס שממונא מאיסורא לא ילפינן"הקונה' ק וכקו" חמלא אמרינןכלל ד

ק בצירוף " שמרמןלק' ש תוס"ז מ" ולפי, ולעולם יחלוקובריכשטוען ליה גם 
ק אינה מועילה בממון "שלדעתו חמ [,ם"רשבדעת מעוברת מהני לסומכוס אינו ל

  .]ש שחזקת מעוברת שודאי היא חזקה דמעיקרא לא תועיל לממון"וכ
  
ולא דמי לאחד שהפקיד טלה חי אצל בעל הבית ויש  וליחזי ה"ד' תוס

ב דבכורות דהמפקיד הוי " דאמר בפ,ב כמו כן טלה חי ומת אחד מהן"לבעה
 דהתם היה מוחזק ,ל פי שטוען ספקה ומועלת חזקת בעל הבית אף ע"המע

 , אבל כאן לא הוחזק מעולם לוקח בולד זה בודאי,בודאי בטלה חי מעיקרא
ק "מרחזקת שהרי שם אין , על קושיתםה שתמה "לדף ק "במ ב"הנדא "רע' עי

' ולכאורה משמע מתוס [,ענת ברישגם בזה צריך שיהיה טל " ומנ,כנגד התפוס
א שבלא זה אינו נחשב כלל לק א"דו מרשמה שצריך ברי אינו כי יש כנג

  .]כמוחזק
יש להבין הרי ', דהתם היה מוחזק בודאי בטלה חי מעיקרא'' ש תוס"ובעיקר מ

ז גופא אנחנו דנים אם טלה זה היה שלו או לא שהרי אם הוא של המפקיד "ע
  .מעולם לא היה זה  הטלה שלו ומה לי במה שהיה לו טלה אחר

 שהיה מוחזק בודאי ,הוא טוען שמא' יל אפיאבל מוכר אם הוא מוחזק מוע
ואף על גב דלא דמי ממש  ,מתחילה קודם מכירה כשהיתה פרה מעוברת

לההיא דבכורות דהתם הוחזק בודאי בולד מתחילה אבל הכא לא הוחזק 
למה הוצרכו ל "א הנ" ותמה רע,מעולם בודאי וולד אחר שנולד אלא בעובר
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מכוס פשיטא שהמוכר זוכה אפילו אם אין לרבנן דסוהרי  ו,להביא ראיה מבכורות
ש " כ, כמבואר כאן דבקיימא באגם לרבנן המוכר זוכה,ק"לו אלא חזקת מר

הרי ,  שגם לדבריו זוכה המחזיק בטענת שמא ואם כונתם לסומכוס,כשהוא מוחזק
 כמבואר ,ם"וקו בשמא גם כנגד מוחזק אפילו לדעת רשבללסומכוס אמרינן יח

שבשמא ושמא אמרינן יחלוקו ומשלם השואל מחצה  שאולה ושכורהלעיל גבי 
  .פ שהוא מוחזק במעותיו"אע

 עצמוואף על גב דלא דמי ממש לההיא דבכורות דהתם הוחזק בודאי בולד 
 ,מתחילה אבל הכא לא הוחזק מעולם בודאי וולד אחר שנולד אלא בעובר

  כמו ששםבבכורות שמועילה טענת שמא למוכר' משמע שבאים להוכיח  מהגמ
שם הוחזק אלא שכתבו שאינו דומה לגמרי כיון ש, מועילה טענת שמא לשומר

אבל הכא לא הוחזק מעולם בודאי וולד אחר שנולד אלא  עצמו בולדבודאי 
  .בעובר

ויש  ,משמע שהיה מקום לומר שמה שהיה מוחזק בעובר לא יחשיבנו מוחזק בולד
מכח מה כ היא "וע ,ק בולד" חמלמוכרכאן שיש בגמרא להבין שהרי מבואר 

ק על " הרי שמועילה מוחזקותו בעובר שייחשב מר,שהיה העובר שלו בודאות
  .לא נאמר שייחשב גם מוחזק בולד כיון שודאי היה מוחזק בעוברולמה , הולד

כ מוכח " וא,ז למוחזק"ק הוא שנחשב עי"אמנם זה קשה רק אם נאמר שגדר מר
ק הוא "מרחזקת אמנם אם  ,עוברשהיה מוחזק בשנחשב מוחזק בולד מכח מכאן 

 ממה כ אין הוכחה"א ,ש" וכסברת השכמו באיסוריןגדר של חזקה דמעיקרא 

שהרי הנדון כאן הוא אם , ק בולד מכח העובר שיחשב גם מוחזק"שנחשב מר
חזקה שיש ז אמרינן " וע,העובר נמכר בהיותו עובר וממילא שייך ללוקח

'  אבל נידון תוס,טא דמהני וזה חזקה מעובר לעובר ופשי,דמעיקרא שלא נמכר
 ולזה אין ,מוחזק בולד מכח מה שהיה מוחזק בעוברגם נחשב המוכר הוא אם 

  .ק"ממה שיש לו חזקת מרראיה 
 עצמוואף על גב דלא דמי ממש לההיא דבכורות דהתם הוחזק בודאי בולד 

 ,מתחילה אבל הכא לא הוחזק מעולם בודאי וולד אחר שנולד אלא בעובר
מה ענין ולד לכאן והרי  'דהתם הוחזק בודאי בולד עצמו מתחילה'ש "יש להבין מ

שהיה בידו הרי לא בולד הוחזק אלא בטלה ומיירי בשומר שהפקידו אצלו טלה 
אף על 'מ "ד בשיט"שאנץ הו' ואמנם לשון תוס, בשעה שהפקיד אצלו טלה אחר

 גב דלא הוי הכא לגמרי ממש כי התם דהתם הוחזק בעל הבית מתחלה בטלה חי
  .'שהוא שלו והכא לא הוחזק המוכר בודאי בולד אלא בעובר

ואולי אין כוונתם למשל של  שני טלאים אלא לנמשל של רחל שלא בכרה וילדה 
 ואדרבא למה ,שם לא הוחזק מעולם בולד בודאיהרי גם כ "אמנם א, שני זכרים

  .הוכיחו מהמשל שאינו דומה לגמרי ולא מהנמשל שדומה
ולכאורה קשה דהתינח '' ב מבכורות שכתב על דברי תוס"ט אלגזי פ"מהרי' ועי

אבל בנמשל , ב"שהפקיד אצל בעה' ע בא"דלא דמי לההיא דבכורות למשל דר
המוציא מחבירו עליו הראיה התם נמי דומה להך ' ע אמרי"שהוא לענין בכור דלר

דאחר שנולד , דמעולם לא הוחזק בודאי בולד אחר שנולד אלא בעובר, דהכא
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ד טובת הנאה ממון גבי בכור "אמנם לפי האמור אתי שפיר דלמ.  הואממון כהן
דלא דמי ' ד טובת הנאה ממון כתבו התוס"ולמ, נמי הוחזק בולד אף אחר שנולד

  .'לההיא דבכורות
  
 ,נראה לרבינו שמואל מדלא קאמר אלא הא מני סומכוס היא הא ה"ד' תוס

ירי סומכוס אלא  ולא אי,משמע דלא הדר ביה ממה דאוקמה בעומדת באגם
 אבל היכא דמוחזק מודה סומכוס דעל אידך ,בשאין מוחזק לא זה ולא זה

אבל ,  בריהמוחזק טועןאם דוקא ובהמשך דבריהם כתבו שזה  ,להביא ראיה
  . יחלוקו, בין מוכר בין לוקח, בשמא

פ "מהני מוחזק אעמוכר שלה וליחזי "לעיל ד' תוסש "הקשה ממ י"ד פ"שש "שו
 'ותירץ שתוס, ]ם" לעיל הם גם בשיטת רשב'ונוקט שתוס[, ישאינו טוען בר

  .מ מוחזק כשאינו טוען ברי" אבל לסומכוס לרבנן דסומכוסכתבו כך ל
כ "ואעפדלא אמרינן יחלוקו ם סומכוס מודה במוחזק "ויש להבין כיון שלרשב

לא נחלקו אלא  והרי ,ל דלרבנן מהני גם בשמא"מנ, ל דמהני רק בטענת ברי"ס
ויתכן שלרבנן המוחזק זוכה כשהוא שמא , לא נחלקובמוחזק ק אבל "רבחזקת מ

  .ק"לא מדין מוחזק אלא משום דלא גרע מחזקת מר
ת ואמאי קאמר הא מני סומכוס היא לוקמה אפילו כרבנן והכא לית לן ''וא

למיזל בתר מרא קמא דאיכא חזקה אחרת כנגדה דאוקמה בחזקת מעוברת 
נח אם ידוע מתי היה הקנין והספק אם ילדה יש להבין תי, והשתא היא דילדה

אבל הרי יתכן ששעת , לפניו או אחריו שחזקת מעוברת מבררת שילדה אחריו
 ובזה לא ,האם לפני הלידה או אחריה הקנין מתי היההלידה ידועה והשאלה 
  .תועיל חזקת מעוברת

ק "כאן מוכח דחמכתב בקובץ שמועות כאן מ. ק חשיבא טפי"ל דחזקת מר"וי
', ז אות א"כ' ש בקובץ הערות סי" וכמ, חזקת ממון ולא חזקה קמייתא בעלמאהיא

  .ה"סק' אכלל ס "קונהכן דעת ו, 'ח' ב סי"ובקובץ שעורים ח
כתבו מה שו. ק היא כעין חזקת הגוף באיסורין"שחמה "א פ"שש "שאמנם דעת ה

דחזקת 'הוא משום שב "ד פי"בששם כתב , ק עדיפא מחזקת מעוברת"חמש' תוס
וברת איתרע דהרי ילדה לפניך וחסר לפניך וחזקת מרא קמא לא איתרע משום מע

ולכאורה יש לבאר עוד שחזקת מעוברת גרעא משום ', הכי חזקת מרא קמא עדיף
  .ז במשמרות כהונה"ר כעי"שו, שהיא חזקה העשויה להשתנות

ה "ואם היה עם חזקת ממון חזקת מעוברת אפילו סומכוס מודה דהמע
שור שנגח את הפרה דאוקי רישא כסומכוס וקתני סיפא כדאשכחן בריש 

פרה שנגחה השור ואינו יודע אם הולד היה בשעת נגיחה ופרה דחד וולד 
הפרה משלם רביע נזק דאמר ידעינן דשותפות אית ליה ואינו דחד בעל 

ט דאיכא תרי חזקה לבעל ''וה ,ה''משלם אלא כאילו ודאי וולד סייע דהמע
 אבל מן הולד גובה שמינית ,תא ילדה וחזקת ממוןהפרה חזקת מעוברת והש

מבואר , ג שהוא מוחזק דחזקת מעוברת היא כנגדה''שזהו חצי חלקו אע
כלל את מה שמוטל בספק ואינו משלם אלא רביע שזה שבעל הפרה אינו משלם 



  דברים                                                    פרק השואל                              הרהורי                                               
  

  
  

רה

 

כיון שיחד עם חזקת ממון יש לו גם חזקת  ,חייב גם אם הולד סייע בנגיחה
פ שספק אם כלל "מחלקו דהיינו שמינית אעלם מחצה  ובעל הולד מש,מעוברת
 לכאורה גםו,  יש חזקת מעוברת שיש לבעל הולדכיון שכנגד חזקת ממון, חייב

 שהרי מה , אמרינן יחלוקוכשאין כלל חזקת מעוברת לא מסייעת ולא כנגדו
 ,שבפרה אינו משלם אלא רביע כתבו שהוא רק משום שיש אתו חזקת מעוברת

  .י עובר לומר שיחלוקו משום שחזקת מעוברת היא כנגדוגבולמה הוצרכו 
יחלוקו גם אם נ לסומכוס אמרינן "וכתב ליישב שאה,  בזהדכ שעמ"ר במשמר"שו

חזקת מעוברת כנגדו כדי ליישב יש ומה שכתבו שכאן  ,אין חזקת מעוברת כנגדו
  בזה שיחלוקו שלכן מודים גם לדעת רבנן 

יום ושכרה למחר זה אומר איני יודע וקשה דלעיל תנן שאלה ה הא ה"ד' תוס
 ואמאי והאיכא תרי חזקה בחזקת קיימת והשתא ,וזה אומר איני יודע יחלוקו

ל דיחלוקו לא קאי אשאלה " וצ,היא דמתה בשעת שכירות וגם חזקת ממון
הכא בשמעתין ' ונראה לי הא דכתבו התוס 'ם"מהר'  עי,היום ושכרה למחר

אין רצונם לומר דלא קאי כלל ' ה היום וכווצריך לומר דיחלוקו לא קאי אשאל
ל דלא קאי אשאלה היום " אלא ר,יחלוקו על בבא זו דשאלה היום ושכרה למחר

ושכרה למחר כי אם אהיכי דהוי איפכא דהיינו אשכרה היום ושאלה למחר דאין 
 מפורש שקאי רק על ]ה מידע"ו ד"מדף [ק "בב' אמנם בתוס, 'כאן תרי חזקות

  .תשאל אחת ושכר אח
  

   בבסוגיא דמחליף פרה בחמור
קו רבה לבמה שנחלקו סומכוס ורבנן אם בממון המוטל בספק אמרינן יחלוקו נח

  .אם לסומכוס אמרינן יחלוקו רק בשמא ושמא או גם בברי ובריורבא ר הונא "ב
גם במקום שיש מוחזק אמרינן י ש"דעת ר ,ועוד מצינו מחלוקת בדעת סומכוס

 אמרינן יחלוקו אבל כשיש מוחזק ק"כנגד חזקת מררק ם ש"ודעת רשב ,יחלוקו
 ה"מודה סומכוס שהמעכ המוחזק הוא שמא שאז "אלא א, ה"מודה סומכוס דהמע

  .כמו שמבואר לעיל גבי שאולה ושכורה
פ שיש חזקת "פ שלסומכוס אמרינן יחלוקו אע"שאע' עוד מבואר בדברי תוס

ק עם " מר חזקתכשישז "בכ, ק עדיפא מחזקת מעוברת"פ שחזקת מר"ואע, ק"מר
  .חזקת מעוברת מודה סומכוס דלא אמרינן יחלוקו

מ בין ברי "ומאי נפ,  במה נחלקו סומכוס ורבנן,וכל הדברים האלו צריכים ביאור
שסומכוס ם " ומה סברת רשב,י"ם ור" ובמה נחלקו רשב,וברי לבין שמא ושמא

 הצירוף של וגם מה,  ולמה דוקא כשהמוחזק ברי ולא כשהוא שמא,מודה במוחזק
מ "ע מ"פ שלסומכוס אינם מועילות בפנ"ק וחזקת מעוברת שאע"רמזקת ח

  .מועילות כשהם יחד
ת "ה מה"ת כולה דהמע"ל בכה"והנה סברת רבנן לכאורה מובנת מאד כיון דקי

  .ובסברת סומכוס יש לבאר בשני דרכים, שכשיש דררא דממונא נאמר יחלוקו
ס דאית ליה ממון המוטל בספק חולקין דלסומכו'ז "דף צלעיל ' ש תוס"האחד כמ

 שמוחזק צריך פ"ואע, ק" והרי מוחזק עדיף ממר,'הוי כאילו תרוייהו מוחזקין בו
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י הדררא דממונא "י תפיסתו אבל כשמוחזק ע"זה דוקא כשמוחזק ע, טענת ברי
  .מהני גם בשמא
י הדררא דממונא כאילו שניהם מוחזקים יש לבאר שהמעלה של "ומה שנחשב ע

א "וכשיש דררא דממונא הרי לכאו,  היא שלכן מסתבר שהחפץ הוא שלומוחזק
  .משניהם יש סברא לומר שהחפץ שלו וממילא נחשבים שניהם כמוחזקים

י "ס את קושית מהר"מה שהביא קונהי "את סברת סומכוס עפעוד אפשר לבאר 
 והרי יש כאן ספק איסור גזל ,בסאן אמאי בכל ספיקא דממונא אזלינן בתר מוחזק

ל שזו "כ א"וא ,ש ליישב בכמה דרכים"ש מ" עי,לחומרא' ל ספיקא דאו"וקי
סברת סומכוס שאם נשאיר ביד המוחזק הרי יהיה בידו ספק איסור גזל וחייב 

 אמנם גם חבירו יצטרך להשיב לו מאותו ,לתתו לחבירו כדי לצאת מאיסור זה
ל שדין "כ א"וא, ח עד שיחלקו ששוב אין בידם לתקן יותר"ולא יצאו יד, טעם

  .יחלוקו הוא מצד ספק האיסור שבזה
, ר הונא ורבא אם אמר סומכוס גם בברי וברי"ל שבזה תלויה מחלוקת רבה ב"וא

 , מחשיב את שניהם למוחזקיםדררא דממונאשההיא משום שאם סברת סומכוס 
אבל אם השאלה מצד ספק , ברי או שניהם שמאטוענים מ אם שניהם "בזה אין נפ

לי שהוא שלי ברי טוען  אבל ב, אינו שייך אלא בשמא ושמא זה גזלאיסור
ס סברא "ש בקונה"עי[, ד מידו כדי להצילו מספק איסור"מסתבר שלא יוציאו בי

  .]ז"כעי
 שלי ואין לי בזה ספק הזועדיין יש לדון שזה דוקא כשנמצא בידו ואומר ברי לי ש

קא דאיסורא למי ד ספי"אבל אם קיימא באגם ויש לבי, איסור שלא יוציאו מידו
ד ליטלו ויאמרו "בזה יש מקום לומר שגם בטוענים ברי לא יניחוהו בישייך 

וביותר שכאן גם חבירו טוען ברי ולא , יחלוקו כדי שלא יכשלו בספק איסור גזל
  .דמי לכל מקום שאומר ברי לי שאינו אסור עלי שאין לנו סיבה להסתפק

 דהוי ספק איסור ולכן ם שטעמו של סומכוס משום"ל שדעת רשב"כ א"וא
כמו כל מי שאומר ברי לי שאינו אסור א ליטלו ממנו "כשטוען ברי ונמצא בידו א

 כיון , שמאאם הםטוענים ברי בין שניהם  באגם בין אם כשנמצא אבל ,לי
ומה שלא מועילה [ד יש ספק אמרינן יחלוקו כדי להפרישם מספק איסור "שלבי
 דמעיקרא דאיסורין אלא רק גדר מוחזק יש לבאר משום שאינה כחזקהק "חמזה ל

  ].ואינו מועיל לספק איסור
א "אלכאורה  ,טוען ברי אמרינן יחלוקוכשהמוחזק גם לסומכוס י ש"ולדעת ר

 אלא מסתבר שטעמו משום ,לומר שטעמו של סומכוס משום ספיקא דאיסורא
ובזה אין לעיל ' ש תוס"וכמ נחשב כמו ששניהם מוחזקים ררא דממונאי הד"שע
   .טוען ברי לטוען שמאילוק בין ח

ד "פ שאין בי" משום ספיקא דאיסורא ואעי הטעם"שגם לראמנם יתכן לומר 
ויש דררא כאן שמוכחש מחבירו , הפריש את הטוען ברי מספק איסורלצריכים 
, נ"י יחלוקו וכמש" וזה נעשה עפ שהחפץ בידו"יתכן שיש להפרישו אעדממונא 
 ז" אינחשבים שניהם מוחזקיםררא דממונא כשיש דלעיל ש' ש תוס"ז מ"ולפי

  .ז"סק' ט' ש סי"ש קוב" וכמ,הטעם שיחלוקו אלא זה התוצאה מהדין חלוקה
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פ שהיא עדיפא על "מ לסומכוס אע"ק ל"פ שחמ"שאע' ש תוס"ובזה יש לבאר מ
  .מ שניהם יחד מועילים שלא נאמר יחלוקו"חזקת מעוברת מ
היא עדיפא על חזקת לכן ל מוחזק והיא גדר שק "לעולם חזקת מרוהביאור בזה ש

מוחזק מבואר בגמרא כאן ששהרי , דאיסוריםמעוברת שהיא חזקה דמעיקרא 
,  לדעת סומכוסשלא נאמר יחלוקובפני עצמה ומה שאינה מועילה , ק"עדיף מחמ
ומה שאין לה גם  [,כ עושים יחלוקו"ולזה עכיון שעדיין נשאר ספק איסור הוא מ

 שהעברת בעלות אינה שינוי יש לבאר, ה באיסוריםשמועילדין חזקה דמעיקרא 
' עי, ש בזה כלל חזקה דמעיקרא"אלא רק בבעלות ולבגוף הדבר וגם לא בדיניו 

  .]ב"ד ר"מ יו"אג
כיון שהיא חזקה דמעיקרא שאמנם  ,בפני עצמהומה שלא מועילה חזקת מעוברת  

  .אבל לא בממוןמועילה באיסורים 
 כיון שמצד דיני ,וברת לא אמרינן יחלוקוק וגם חזקת מע"ולכן כשיש גם חמ

 אלא שיש בזה גם שאלה של איסור שלזה לא ,ק"הממון מגיע לזה שיש לו חמ
פ "אעו, יש גם חזקת מעוברת שהיא מועילה באיסוריןהרי  אבל ,ק"מועילה חמ

 ולכן כשיש ,ק"לממון די בחזקת מרהרי  אבל ,לה בממוןן חזקת מעוברת מועישאי
  .ק"המר אמרינן יחלוקו אלא נשאר ביד את שני החזקות לא

ונא מחשיב מי שטעמו של סומכוס משום שהדררא דמ"אמנם אם נאמר שסברת ר
 כיון שמוחזק אינה מועילה לוק "פ שיש לאחד חמ" ולכן אע,את שניהם כמוחזקים

כ עדיין יש לבאר איך בצירוף עם חזקת מעוברת מועיל לומר "א ,ק"עדיף ממר

  .דררא דממונאהי "פ שחבירו נחשב מוחזק ע"אע ,שלא יהיה יחלוקו
י " שאמנם ע,]ק וחזקת מעוברת"את הצירוף של חמ[ויתכן לבאר בדרך אחרת 

, ד ספק בלא טענותיהם נחשבים שניהם כמוחזקים"יש לביכיון שדררא דממונא 
אבל כל זה במקום שאין חזקה דמעיקרא אבל כשיש , ק"והרי מוחזק עדיף ממר

ק אבל יש "ע אינה מועילה כנגד מוחזק או כנגד מר"נבפפ ש" אעחזקת מעוברת
ד יש ספק בלא " דהיינו כשדנים אם לבי,בכחה לבטל את הדררא דממונא

ד אין ספק כיון שיש לפניהם חזקה דמעיקרא האומרת שלא " הרי לבי,ותיהםטענ
 אינם מתחשבים בטענות או לאד דנים אם יש ספק "כשביהרי  ו,השתנה הדבר

 והרי כמו שהוא לפנינו יש חזקת ,ע" אלא בדבר כמו שהוא בפנבמוחזקותוגם לא 
אין דררא דממונא ושוב זוכה  וכיון שאין ספק ,מעוברת שאומרת שלא להסתפק

  . גם לדעת סומכוס,ק"המר
***  

  
מרישא דזה אומר שאולה וזה אומר שכורה ישבע מצי  תנן ה"ד' תוס

כ דאיכא "רוץ יהיה גוהתי. דקאי בה' למיפרך אלא דניחא ליה למיפרך ממתני
ת שבלא הודאה אינה אלא שבועה "ולר.  והיא שבועת השומרין,'שבועה דאו

ולפירוש רבינו שמואל , יש עוד פרה בהודאהשה מיירי " רכ דלרבה בר"ע, דרבנן
כ מאי "א שהקשה א" ועיין רע,'ניחא ששם שהוא מוחזק זוכה בלאו שבועה דאו

וביותר למאי דמוקי בדמי  [, וטוען ברי הרי גם שם הוא מוחזק,פריך מגדול וקטן
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  ].עבד גדול וקטן
  

בזה סומכוס  והטעם שמודה .מודה סומכוס היכא דאיכא שבועה דאורייתא
כיון דבעי אשתבועי שקיל לכוליה בשבועה דתרתי לא 'מ "ד בשיט" ראבכתב 

עבדינן ביה דמשתבע ומפסיד מחצה אלא נשבע ונוטל הכל כלומר שאינו משלם 
, 'ם הכי ישבע המוכר ופטור או נוטל הכל מן האגם או מן הסימטא ומשו,כלום
שלא מסתבר שזה יטול מחצה בשבועה וזה יטול מחצה שלא כתב א "הריטבו

'  ועי,ן במלחמות בתחילת המסכתא"כ הרמב" וכ,לכן הנשבע נוטל הכל, בשבועה
נ זה יטול מחצה בלא שבועה וזה יטול "ד שתמה דאה"ב ממכירה ה"אבי עזרי פ

א לחייבו "ש שכתב שזה דין שבועה שא" עי,שבועה שהרי יש ריעותא בטענתוב
פ "ו משו"ד ופ"כ ממכירה ה"ז פ"אבהא' ועי, אם גם אחרי שישבע ישאר ספק

  .ה ועכשיו"ד ד"ה
  
שהרי , א" ותמה הגר.דלקמן מוקמינן לה דקטעה ידהה מודה "י ד"רש

פ שלקמן אמר "ואע. תמ אין נשבעין על קרקעו"אוקימתא זו נדחתה לקמן דגם לר
שם בא לבאר את , 'מודה סומכוס היכא דאיכא שבועה דאורייתא ובקטעה לידה'

מ "ומבואר שם שקאי כר, התוספתא שקאי על מחליף פרה בחמור ומוכר שפחה
, אבל במשנה הרי הוזכרה גם קרקע,  שםשנשבעין על עבדים וקרקע לא הוזכרה

ח דבגלגול "קצוה' ועי, גלגולכרבי הושעיא מטעם את המשנה ולמה לא פירש 

ש שכיון שבמה שיגלגל יפסיד שלא נאמר "או'  ועי,שבועה אין סומכוס מודה
  .יחלוקו ודאי לא ירצה לגלגל עליו

  
עבד ונתן לו דמים ולא כתב  י דמיירי שמכר לו ''אלא נראה לר דמי ה" ד'תוס

 נ כגון שהתנו דיוכלו'' א, ואיירי במקום שכותבין השטר,עדיין השטר
שאם כבר כתבו שטר הרי ודאי נכתב בו איזה עבד הוא , לחזור עד נתינת השטר

ז תביעת ממון אלא תביעת עבד שאין נשבעין "ואפילו אם לא נכתב אי, זה שנמכר
  .עליו
ק ''ת והיכי קאמר סומכוס יחלוקו והא ליכא דררא דממונא ואמרינן בפ''וא

ר בפני עדים עבד גדול ל המוכ''ל דמיירי כגון שא'' וי,דלא פליג סומכוס
ה דינרים ועבד קטן בעשרים דינרים ולא ידעינן מה קבל ''אמכור לך בכ

ח כתב שמה שאמר סומכוס דממון המוטל בספק "ח סק"פ' ח בסי"קצוה, מלוקח
, שהספק נולד בלא טענותיהם'  תוסש"וכמכשיש דררא דממונא דוקא חולקים 

 אין זה ספק דררא דממונא אלא אי בליכא עדים כללדעל הספק היינו כשיש עדים 
דמיירי כגון שאמר לו המוכר ' ש תוס"והוכיח כן ממ. ספק שעל ידי טענותיהם

ד " והרי מבואר דסומכוס לא קאמר אלא היכא דאיכא עדים דהספק לב,בפני עדים
דדררא דממונא 'א "ג סק"רכ' כ הנתיבות בסי"וכ, בלא טענותיהם על ידי העדים
ה דמי "בד] א"ע[' מ דף ק"בב' ש התוס"כמ, פ עדים"לא הוי רק בספק שנעשה ע

  .'פ טענותיהם"ג לא נעשה הספק רק ע"ובכה, עבד גדול
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שור אחד אחרי ג כתב גבי שני שוורים שרדפו "ח סק"פ' אמנם הנתיבות בסי
כיון ששניהם מודים הרדיפה , מ"מ, דאפילו ליכא עדים כלל אפילו על הרדיפה'

נא וספק לבית דין בלא טענותיהם על איזה מיחשב דררא דממו, משני שוורים
, הרי מוכח שבלא עדים אין כאן דררא דממונא' ובמשובב כתב שמתוס', מהם נגח

  .'אות ח' ס כלל ב"כ בקונה"וכ
ד זה אומר גדול מכרתי וזה "ובדעת הנתיבות יש לבאר שזה פשוט שאם באים לבי

שור אחרי  שרדפו אבל גבי שני שוורים, אומר קטן אין כאן כלל דררא דממונא
 וכבר מתעורר ספק ,י שנים ואחד נגח"אחד הרי שניהם מודים שהיתה רדיפה ע

 בזה לא ,א מהם טוען שהוא יודע"פ שכאו" ואע,שנגחהשור מי הוא ד "לבי
ולוקחין מדבריהם רק את מה ששניהם , ז"שהרי הם מכחישים זאמתחשבים 

  .אמסכימים בו והוא הרדיפה והיא עושה לנו דררא דממונ
ע במחליף פרה בחמור וילדה ושניהם טוענים ברי האם נחשב דררא "ילז "לפיו

ידה בזמן המכר או כיון דממונא בלא עדים כיון ששניהם מסכימים שהיתה הל
ז דררא דממונא אם אין עדים שמעידים על "א אומר שהיתה בזמן אחר אי"שכאו
  .הספק

  
  ב"ע' דף ק

ועל כסות 'י "פרש ,ו לא טענוכסות מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה ל
לכאורה כוונתו שאינה חלק מהכסות ', ואינה מאותה שטענו, אחרת הודה לו

צ שתהיה ההודאה חלק מהטענה ודי במה שתהא "אמנם מסתבר שאי, שטענו
ששואל סרבל גדול '' ש תוס"כסות גדולה וקטנה אינם מין אחד וכמוממין הטענה 

 ואין הגדול ראוי לקטן ולא הקטן ראוי שהם שני מינים', ומודה לו סרבל קטן
 ,מין אחדשני מינים או שהם סדין גדול וקטן נחשבים גם ע אם "ויל, לגדול

ולייפי לכאורה  [ומהמשך הגמרא משמע קצת דדוקא בדלייפי נחשבים מין אחד
 חמש היריעת תהיין חברתש גבי יריעות המשכן "הוא חיבור של שני חלקים כמ

  .]הוין מלפפןחמיש יריען יובתרגום 
  

שבגד שלם היה ועדיין י "פרש, כדאמר רב פפא בדיילפי הכא נמי בדיילפי
משמע , 'וזה אומר כסות קטנה, ממנו לי זה אומר כסות גדולה מכרת, מחובר

שצריך להיות ההודאה מתוך הטענה אבל אם יודה לו בכסות קטנה שאינה חלק 
וקטן גם הם נחשבים שני  והיינו שסדין גדול ,מהגדולה לא הוי הודאה במקצת

א "פ שסדין גדול ראוי להתחלק לכמה קטנים אבל מכמה קטנים א"ואע ,מינים
ורק סדין גדול המחובר מכמה קטנים הוי  ,לעשות סדין גדול שעשוי מחתיכה אחת

גם אם יודה לו בכסות קטנה שאינה חלק ג "כה ומסתבר ש,ול מין אחדדהקטן והג
  .יחשב מין אחדמהגדול 
לגירסא זו ו', ממנו'י יש שני נוסחאות אם כסות גדולה מכרת לי "ל רשי ש"בכתה

כסות זה אומר ל "לכאורה הלוקח טוען שהכל שלו והיה צכ שהרי "לא מובן כ
תביעתו על חתיכה גדולה 'רבינו יהונתן שכתב ' אמנם עי, קטנה מכרתי לך ממנו
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 אומר לא כי חדשה של בגד זה אומר כסות גדולה לעבד גדול מכרת לי ממנו וזה
של אריג שלדברי גדול ומשמע שמיירי בגליל ', אלא כסות עבד קטן מכרתי לך

ואולי , א"ז כתב הריטב"וכעי, שניהם לא מכר את כולו והשאלה כמה מכר ממנו
אין הכונה חתיכות מחוברות בתפירה וכדומה ' לייפי'ז "כ ולפי"י ג"זו כונת רש

  .אלא אריג אחד ממש
  
עומרים ומוכר אומר '  שדה שלוקח אומר מכרת לי מבשלמא כסות ה" ד'תוס
פ שאין "אע[ ,דהיינו עומרי גדולה וקטנה הוי שפיר מה שטענו הודה לו' כ

אבל ] מ הוי הכל מין אחד"עשרים עומרי הקטנה חלק מארבעים של הגדולה מ
כסות ששואל סרבל גדול ומודה לו סרבל קטן אינו מודה לו כלל מה 

 ,וען סדין גדול ומודה לו בקטן היה נחשב מין אחדמשמע שאם היה ט, שטוען
כ למה העמיד בלייפי ולא "אמנם א, אבל סרבל שהוא כעין בגד נחשב שני מינים

אמות של בגד ' שתובע לו ג'א כתב "ואמנם בחדושי הריטב, בעלמאבסדין 
  .'הראויין לעבד גדול והלה אומר לא היו אלא שנים כדי הראוי לעבד קטן

  
כ אקרקע נמי ''מ דריש ברבוי ומיעוט א''ת ואי ר''ואא  דלמה" ד'תוס

ל דדריש רבוי '' וי,נשבעין ואי דריש כללי ופרטי אעבדים נמי אין נשבעין
 אמנם ,ומיעוט ואית ליה שום מיעוט דמוקי לה למעוטי קרקעות ולא עבדים

כתב דלעולם דריש כללי ופרטי אלא שאינו ממעט ] א" תתקפ'בסי[ה "הראבי

 והנידון אם להקיש קרקעות לעבדים וגם , שהם מטלטלין וגופן ממוןעבדים כיון
  .עליהם יש שבועה או לא להקיש והם ממועטין מכלל ופרט

  
'  עי,עשו רביעית לסאה זה אומר זיתי גדלו וזה אומר ארצי גדלה יחלוקו

  .אלא מעיקר הדין, א שהיחלוקו כאן אינו מספק"בחדושים המיוחסים לריטב
  
אמנם , שאין בסאה שבהן רביעית שמן, ועשו זיתים רעיםה ועשו "י ד"רש

, דהא מילתא דלא שכיחא הוא שלא תעשה סאה רביעית שמן'א כתב "הריטב
שהאילן שהיה ראוי לעשות סאה זתים בעודו בתקפו עכשיו עושה פחות ' ולכך פי

 ומה שהקשה ,ז שנמצא פתח בזיתים וסיים בשמן"ויש להבין לפי, 'מרביעית שמן
כ לא "חוץ מההוצאה אולי אינו כשאמרו היא שרביעית כיון  לכאורה י"על רש
  .]שכיח

  
היכי דמי אי דאמר ליה קוץ לאלתר אפילו פחות מרביעית נמי לבעל 

פ שאין לו "אעהרי ו ,בהםחלק למה לא יטול גם בעל הזיתים יש להבין  ,הקרקע
לשדה ויש לבאר דהוי כיורד  ,גידלושלו ס גם העצים "סושם רשות להניחם 

וכאן שאין , חבירו שלא ברשות שאם השבח יתר על היציאה אין לו אלא יציאה
  .לו כלל הוצאות אין לו בשבח כלום

ל לוקח "ל דלאו הכל לבעל הקרקע קאמר דהא א"ונא כתב "אמנם בחדושי הרשב
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 ,' וכואלא לבעל הקרקע מחציתן קאמר כדינא דמתניתין ביתר מרביעית, זיתי גדלו
ל המוכר זתיו לעצים אם פסק עמו לקוץ כל הפירות שיעשו הרי "ם כתב וז"והרמב

  .ואינו מחוור בעיני, ד מהלכות שכנים"כ והוא בפ"הן לבעל הקרקע ע
דדוקא כשאמר לו כן בשעת מכירה 'ם "שכתב בדעת הרמבש "חדושי רמ' ועי
כ הוי כאילו גילה לו דעתו שאינו מוכר רק שכשיקוץ לא יהיה לו אלא עצים "א

  .'אחר אינו מוכר לוובאופן 
ם דלא מהני טענה דזיתי גדלו אלא בסתם "ונראה דסובר הרמבז שם כתב "ואבהא

 ואז יש חצי זכות להזיתים בפירות ,דאינו מקפיד בעל השדה על עמידתם בשדה
אבל כשאמר לו קוץ לאלתר כיון דעיקר היניקה , כ סבה להפירות"כיון שהם ג

  .הזיתים אין להלוקח זכות כלל בהפירותהוא מהקרקע ולא היה לו רשות להחזיק 
  

  א" עא"דף ק
 דאמר ליה אי את נטעת בתוך שלש ,אבל בתוך שלש הכל של בעל הזיתים

ס יש לו " סו,אם היה נוטע לא היה אוכליש להבין מה לי במה ש, מי הוה אכלת
  . וכלשון המשנהשותפות בפירות במה שגדלו בארצו

ל "וי, ם למה יכחישו קרקע שלו בחנםת מכל מקו"וא, 'א כתב"ובחדושי הריטב
דלאו בחנם הוא שהרי עתיד לחלוק בפירות לאחר שלש שאילו רצה בעל 

שאין י "ויש להבין תינח באר', האילנות לעקרן אין שומעין לו כדתניא לקמן
ובעיקר הקושיא יש להבין למה , מאי איכא למימרששומעין לו ל "בחושומעין לו 

ל שיש לו טענה שארצי גדלה " תיפו' שלו בחנםקעכחישו קרילמה 'הוצרך להא ד
  .'כדאמר במתני

כ למה לו להזכיר מה שהם "ז יחלוקו מעיקר הדין שא"ויתכן שגם במשנה אי
ש בחדושים "ודלא כמ[' ש תוס" אלא כל היחלוקו בא מכח טענותיהם וכמ,טוענים

  ].יקר הדיןעא שהוא מ"המיוחסים לריטב
כיון דבנטיעתו תוך שלש לא הוה מצי השתא סבר ש שכתב "חדושי רמ' ועי

ומגושיהן עצמו אינו , י שיונק מתוך קרקעו"למיכל לכן אין לבעל קרקע כלום אעפ
  .יכול לגדל פירות

  
ולימא ליה אי אנא נטעי לאחר שלש הוה אכילנא ליה כוליה השתא קאכלת 

משמע שהמקשן מסכים שתוך שלש אין לו זכות בפירות אלא , פלגא בהדאי
שאחר שלש בעל הזיתים אוכל אתו לכן יאכל עמו  מצד אחר שכיון שבא עליו
הפירות נ אם יש לבעל הזיתים זכות בכל " ולכאורה אינו מובן ממ,תוך שלש

 ,כ מה טוען לו שאחר שלש אוכל עמו מחצה"א ,ש"עכשיו וזכות במחצה אחר ג
ן לו ש אלא שמוכן לית"ואם אין לבעל הזיתים זכות אחר ג, והרי מהדין הוא אוכל

ת שיתן לו את חצי כל השנים הבאות תמורת חצי "מה, כדי שיחלוק עמו עכשיו
  .ש"של ג

שזה ענין של אומדנא שכיון שהיה יכול לשתול עצים קטנים ואז ' ומשמע מתוס
ש "ודאי לא עשה כן אלא על דעת שיחלוק בג, ש היה אוכל הכל"אחר ג
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  .וודאי שגם בעל הזיתים הניחם על דעת כן, הראשונות
וכגון ששניהם אינם כאן ולא ידוע [ע מה עיקר הדין לולי כל האומדנות האלו "ויל

שהרי זה אומר ולכאורה היה מהראוי שלעולם יחלקו ביניהם , ]מה היו עושים
כ לא הוצרכנו לכל האומדנות האלו " אמנם א,זיתי גדלו וזה אומר ארצי גדלה

  .וקומ אלא בפשטות היה צריך להקשות שלעולם יחל"ולכל המו
כ "ש הראשונות הכל לבעל הזיתים ואח"בגל "והנה ללשון הראשון של ר

, כ הכל לבעל הקרקע"ש ראשונות חולקין ואח"ש רבין בשמו בג"מלפי  ו,חולקים
 יתכן ,ש רבין"ומה שלא הקשה שנאמר כמ, אמנם המקשן הקשה שלעולם יחלוקו

ש " חדושי רמ'ועי, לזרוע תותייהו סילקא וארוזאמ "ד הא דהו"שעדיין לא ס
  .ל"הנ
  

מקבל כחוכר דמי מה חוכר בין עבד ובין לא עבד בעי עשורי ומיתן ליה דכי 
' מתוס,  ונותן לומעשרו אף מקבל נמי כי פורע חובתו דמי ,פורע חובתו דמי

של חוכר וחיובו י "לגוי בארסובר אין קנין  משום ש,משמע שאינו אלא גזירה
  .ר שחייב מעיקר הדיןאטו חוכ גזרו במקבל  לכן,מהתורההוא 
ויש לבאר שכמו , חייב מקבלי משמע שמעיקר הדין היה מקום ל" מרשאמנם
הוא משלם הכל שלו אלא שא נוטל חלקו אלא "חוכר אינו כמו שותף שכאוש

כך אריס אינו כשותף אלא הכל שלו ומשלם על  ,לבעל הקרקעסכום קבוע 
י ממה שתעשה  אלא שקבעו ביניהם שהתשלום יהיה חצ,ההשתמשות בקרקע

  .הקרקע
  

ואין מוטל , יש קנין ואי נמי אין קנין מקבל לאו כחוכר דמיה יש " די" רש
 ,דלא פורע חובתו הוא שברשות הנכרי גדל, עליו לפטור חלקו של נכרי

את  שהרי המציק לא קנה ,הקשה שהרי במציק לעולם אין קניןן "רמבבחדושי ה
 בעלמאלעולם אימא לך יש קנין 'שהכוונה '  ותי,גזולה היא בידואלא הקרקע 

ן "ר'  ועי,' והכא טעמא דקנסא משום דמקבל לאו כחוכר,ש אי אין קנין"וכ
 ,]שהרי למציק אין קנין [יש קניןאם  אפילושיש להעמיד את המשנה שהכוונה 

מיירי בשדה אבותיו ממש שלקחה גוי וקנסו אותו כדי  שהמשנה א"ריטב' ועי
ח שדה בארץ ישראל ממציק גוי שחייב לעשר כיון כל לוקוברייתא ב, שיקנה ממנו

 וחוכר חייב מעיקר הדין ,ע שהרי לא לקחה אלא גזלה"שאין למציק קנין בה לכ
  .וחכמים החמירו גם במקבל

  
ק ''ג דת'' אע,יהודה להזכיר שדה אבותיו' ומה שהוצרך ר סברוה ה" ד'תוס

 ,]בהכי מייריכ "פ שלא אמר זאת בפירוש אבל ע"אע[נמי איירי דוקא בארץ 
ק ''יהודה לת'  הכי קאמר ליה ר,דבחוצה לארץ אפילו חוכר פטור' כדפרישי
ראוי להחמיר במקבל כמו בחוכר דאין ] גם לדבריך[י קיימינן ''כיון דבא

שגם עכשיו היא שלהם משום דאין כלומר [ , דאכתי שדה אבותיו חשוב,קנין
ס היא "אם יש קנין דסוי היה מתפרש גם "בארהלוקח שדה אם היה אומר , קנין
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ולכך אין ראוי להחמיר ] י"גם לר[ולמאי דקאמר לעולם יש קנין  ,]י"אר
שסובר שרק חוכר [ק ''במקבל כמו בחוכר לפי זה לא פליג רבי יהודה את

מסתם מקבל היש קנין ו י"לר כי גם , כיון שיש קנין ואינו חייב אלא מדרבנןחייב
  .ל ממציק מעשר ונותן לו כמו בחוכראלא מוסיף דאף המקב ,]אינו חייבנכרי 

  
ן שדוקא במציק קנסו כיון שבאה לידו בחינם "ר'  עי,איידי דחביבא עליה

  .מסתבר שיתרצה למוכרה
  

, ולדידיה הוא דקנסוה רבנן דאיידי דחביבא עליה טפי ואזיל מקבל לה
וטפי על שאר , דאיידי דחביבא ליה לא מימנע בהכי מלקבלה למחצה'י "פרש

, ז אין הכונה שכיון שחביבא עליה טפי" ולפי',ת המעשר הזה ומקבל ליהאריסין א
ז יש לגרוס כמו "אלא כיון שחביבא עליה לכן טפי ומקבל לה ומסתבר שלפי

ח "אבל לפירוש ר',  טפי ומקבל לה,דאיידי דחביבא עליה'י "שהוא בחלק מכתה
בה עליו מסתבר שאמנם הגירסא כלפנינו שכיון דחביבא עליה טפי כלומר שחבי

  .לכן חיישינן דילמא אזיל ומקבל לה למרות שאסרו לעשות כך, ביותר
  

 דבלאו הכי שומע לנו ,אבל אחר לא הוצרכנו לקנוס ולעשר כדי ה" ד'תוס
ויש ,  ולכן הוצרכו לקונסו, אבל יורש דחביבה ליה לא תועיל אזהרה,מלקבלו
י "הרי ודאי שע ש,את היורש למה לא יקנסו את כולםס כיון שקנסו "להבין סו

ויתכן שיש פעמים שאין אדם מוצא , הקנס יותר מסתבר שאיש לא ישכור ממנו
שדה אחרת לשכור ואין לו ברירה אלא לשכור את זאת ולא רצו שגם באופן כזה 

  . כי אם יש שדות רבות פשיטא שדי לו באזהרת חכמים,יפסיד
', ע לנו מלקבלואבל אחר לא הוצרכנו לקנוס ולעשר דבלאו הכי שומ' 'ש תוס"ומ

ואולי לא נאמרה וניתנה לחכמים בכל זמן , יש להבין היכן נאמרה אזהרה זו
ויתכן גם שבכלל , קנסוהו מלבד מי שזו שדה אבותיו שלעולם ,להזהיר לפי הענין

 בכלל זה שלא לקבל ממנו ,מה שאמרו שלא לקנות דברים ממי שהוחזק כגנב
  .קרקע גנובה

  
 חבירו ובנאה שלא ברשותו ואמר לו עציי איתמר היורד לתוך חורבתו של

היורד לתוך 'ע "וכן נפסק בשו,  רב נחמן אמר שומעין לו,ואבניי אני נוטל
 ואם אמר ,ו על התחתונהשמין לו ויד, חורבתו של חבירו ובנאה שלא ברשות

ע בחורבה העשויה לבנות שידו "ויל',  עצי ואבני אני נוטל שומעין לובעל הבנין
  . גם אז יכול לומר עצי ואבני אני נוטלעל העליונה האם

עשויה ליבנות יכול אחד מהם לטעון אטול עצי ואבני או ' אפי'י שכתב "נמו' ועי
לא יוכל הבונה ז כתב שבעשוי לבנות "ה ס"ע שע"אמנם בשו', טול עציך ואבניך

  .י"א שהוא דלא כנמו"ביאור הגר' ועי, לומר בניני אני נוטל
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  ב" עא"דף ק
 והכי קאמר המשכיר בית לחבירו סתם אין ,ה להודיע קתניאמר רב יהוד

יכול להוציאו בימות הגשמים מחג ועד הפסח אלא אם כן הודיעו שלשים 
אין הכונה לשוכר ', בימות החמה שלשים יום'ז הא דתנן "ולפי, יום מעיקרא
 , אלא שהמשכיר בימות הגשמים צריך להודיעו שלשים יום קודם,בימות החמה
 , ועל משכיר בימות החמה לא מיירי כלל,ודעה תהיה בימות החמהדהיינו שהה

י "ש רש"וכמ, אלא שממילא מובן שגם הוא צריך להודיעו שלשים יום קודם
אם כלו לו ימי שכירותו בימות החמה אינו יכול , וממילא שמעינן'ה להודיע "בד

 ואם בא להוציאו בזמנו צריך להודיעו, להוציאו עד שלשים יום משהודיעו
  .'שלשים יום קודם הזמן

  
רבן שמעון בן גמליאל אומר של נחתומים ושל צבעין שלש שנים תנא מפני 

משמע שהכוונה ', שהקיפן מרובה לזמן ארוך'י במשנה "פרש, שהקיפן מרובה
מוכרין בהקפה לזמן שמוכרין בהקפה לזמן ארוך ולא התבאר למה דוקא שני אלו 

  .ארוך
 יראה לי כן ומהיכן הם מקיפין כל כך יתר על ולא' כתב על פירוש זה המאיריו

 אלא שנראה לי לפרש שטרח היקפן והעתקתם מבית לבית מרובה ,שאר אומנויות
הם צריכים בנין לשקוע הכלים הגדולים שלהם ושהם צריכים למים הרבה שמצד 

מ "ז כתב בפיה"וכעי, ושהם משתמשים על ידי האור ואין רוב בתים ראויים להם

, ' שמעון בן גמליאל לפי שחניות אלו יש בהן בנין ויגיעה מרובהוהלכה כרבן'
לא יפתח אדם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת  ''ב דף כ"ז מצינו בב"וכעי

ומסתבר שיותר ,  ומפורש שם מפני שהאש דולקת שם תמיד'אוצרו של חבירו
  .קשה למצוא מקום שראוי לדברים אלו

  
 חייב להעמיד לו דלתות לפתוח לו תנו רבנן המשכיר בית לחבירו משכיר

ע במה דברים אמורים האם "יל, חלונות לחזק לו תקרה לסמוך לו קורה
 או כל זמן השכירות ,חייב להעמיד לווחלון אם אין שם דלת שבתחילת השכירות 

  . חייב לתקנםאם התקלקלו דברים אלו
יזוק העמיד דלתות ולפתוח חלונות לכאורה מיירי בתחילת השכירות אבל חלו

', לסמוך לו קורה אם נשברה אחת מהןו, אם התליעו הנסרין'י "תקרה פרש
  .משמע שמיירי בתוך ימי השכירות

אם במשכיר בית זה או בית פלוני חייב להעמיד לו בשעה 'א "ריטבוכתב ה
ואם במשכיר בית סתם חייב להעמיד , מכאן ואילך נפל אזדא ליה, שמכניסו לתוכו

מיירי בבית אפל 'דלפתוח חלונות ד " וכתב בשם הראב',לו כן כל זמן השכירות
ואף על גב דבשעת שכירות נכנס שם שוכר וראה שלא היו , כ"שצריך לאורה ע

שם דברים אילו לא אמרינן ראה וניפייס דכיון דלדירה אמר ליה ולא חזיא לדירה 
  .'אלא בדברים אלו הרי הוא כאילו התנה בפירוש

חייב להעמיד לו דלתות ולפתוח לו , לחבירוהמשכיר בית 'ד כתב "ע שי"ובשו
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ין צריך  דבעיקר החלון א,ם"לשון הרמב'א "ביאור הגר' ועי', החלונות שנתקלקלו
ואף על פי שנכנס שם השוכר וראה שלא היו שם ' א שם "וכן מבואר ברמ', לומר

  .'אלא על המשכיר לתקן, לא אמרינן דנתפייס במה שראה, דברים אלו
  

ש כתב "והרא, י שחיובו מדאורייתא" משמע מרש,היאמזוזה חובת הדר 
חייב רק אם ' א שמדאו"כ הריטב" וכ,]משום שנראה כשלו[שחיובו מדרבנן 

  .דר בוהוא גם שלו והבית 
כתב דמזוזה חובת הדר כיון שהיא עשויה לשמירת מי שעומד נו יהונתן ירבו

אלא אם כן דר אבל ליכא לפרושי חובת הדר לפי שאין בית חייב במזוזה  ',בבית
 דהא קיימא לן אפילו יש לו עשרה בתים שאינו דר בהן דירה קבועה אלא ,בו

 חוץ מבית העצים שהנשים ,שנכנס בהן פעם אחת בשנה חייבות כולן במזוזה
יש חיוב על הבית גם אם משמע שמעיקר הדין ', נאותות בהן ומאי ניהו רוחצות

עם אחת בשנה ודילמא זה אינו נכנס  ויש להבין הרי בעינן שנכנס בו פ,אינו גר בו
ויש לבאר שלאו דוקא נכנס אלא כל שמשתמש בו והרי בית זה המושכר , כלל

  .משתמש בו להושיב בו את השוכר
  

בעו מיניה מרב ששת מזוזה על מי מזוזה האמר רב משרשיא מזוזה חובת 
מקום מזוזה העץ שהדלת שוקף 'י "פרש, הדר היא אלא מקום מזוזה על מי

', ואם אבן הוא צריך לנקוב בו סדק להניחה בתוכה, ואף הוא קרוי מזוזה, עליו

 ויש ,לכאורה מקום מזוזה הכוונה עשיית הנקב שיהיה מקום להניח בו את המזוזה
 ,י להקדים שגם העץ שהדלת שוקף עליו קרוי מזוזה"כ למה הוצרך רש"להבין א

י עשיית "וונת רשואולי כ, והרי לא אותו הוא עושה אלא את החריץ שבתוכו
  .מקום במזוזת הפתח כדי להניח בו את מזוזת הקלף

  
  א" עב"דף ק

יש להבין במה יתלה אותה ', ותולה אותה'י "פרש, בגובתא דקניאאפשר 
במנחות הקשו ' ותוס, ינעץ מסמר במזוזת הפתח ויתלה בו את הקנהומסתבר ש

ת המקל שהרי מבואר שם שתלאה במקל פסולה ולכאורה שם הכונה שמניח א
 את הקנהתולה מניחה בתוך קנה ו אבל כש,ז קביעות כלל"הפתח שאימזוזת ליד 

  .קביעותחשיב אפשר דשפיר על מסמר הנעוץ במזוזה 
  

י במנחות שמניחין המזוזה "מכאן נראה כמו שפירש רש בגובתא ה"ד' תוס
ת שמניח אותה מיושב "מעומד לכן צריך גובתא דקנה שלא תפול אבל לפר

א שהמדקדקים יוצאים ידי "וכתב הרמ ,רה מונח בארון ולא מעומדכמו ספר תו
  .שניהם ומניחים באלכסון

ש בספר הישר " וכמת צריך להיות מיושב" שגם הוא לדעת רת"וכן נוהגים בס
וכשבניתי ארון הקדש אם נזכרתי והרחבתיו לפי מידת העמדת ספרי תורה מיושב '

לכן הנוהגים לקבוע ו, 'הדרך קריאתו כספר תורה המונח בארון שעשה מש



  דברים                                                    פרק השואל                              הרהורי                                               
  

  
  

רטז

 

  . בארון כשהוא באלכסוןת"גם את הסמניחים המזוזה באלכסון כך 
ת יכול להניחה על גבי " שלרם"מהר'  עי,כ גובתא דקניא למה ליה"וא

  .]א צריך שתהא מחוברת ממשלמשמע ש [,מסמרים
  

לפי שהמזיקין באין בבית שאין בו מזוזה '' תוס' פי. לא יטלנה בידו ויצא
פ שסתמא דמילתא הם עצמם "ואע ',לה כאילו מזיק אותן שידורו בביתוכשנוט

, 'מיד] השוכר[שמא לא ימצא 'שחיישינן א "ק מנחות מ"שיטמ' עייקבעו מזוזה 
   .מ גם למקום שאינו חייב כל שלשים יום"חכמת מנוח שנפ' ועי
ד לציצית "ול [אין לו לסלקו משם, י כתב כיון שחלה קדושת שכינה בבית"ונמו
מובן יותר ' א ולכאורה לפי טעם תוס"כ הריטב"וכ, ]ינו אלא תשמישי מצוהשא

השוכרים העונש שקבר אשתו ובניו מידה כנגד מידה כיון שלא חס על נפש 
א יש לבאר כיון שהניח מזוזה והחיל קדושת שכינה "ולפירוש הריטב, אחריו

בקבורת בבית ועכשיו סילקה משם הוי כעין מתחיל מצוה ואינו גומרה שנענש 
  .אשתו ובניו

  
י "מרש. ב"לשוכר ותורי דשוכר אמאי של בעה ליה אילימא בחצר דאגיר

וכן בצד השני , משמע שהכוונה באופן שגם החצר שכורה לו וגם השוורים שלו
 שהזבל של פשיטאזה וב,  וגם השוורים של המשכיראת החצרלו  גם לא השכיר

לו י שלא השכיר "ופירש, מאבחצר דמשכיר ותורי דעלדמיירי ומסיק , המשכיר

  . השוכרזוכה לו אבל אם השכירה , החצראת 
אבל אם הבהמות של אחרים הזבל של בעל 'ה כתב "ו משכירות ה"בפם "והרמב

. החצר שחצירו של אדם קונה שלא מדעתו אף על פי שהיא שכורה ביד אחרים
דבר זה אינו מחוור שהרי בגמרא העמידוה בחצר כתב ד "ת הראבוהשגוב
דלא אגירא לשוכר דאי ] חצר דמשכיר' ושוורים דאתו מעלמא פי[משכיר ד

' סיי ב"וב   ',אגירא ליה כדידיה דמי וקניא ליה מידי דהוה אשוכר את מקומו
' שהרי כתבו תוסך שם "ש' ועי,  ממכר הואהג הקשה שהרי שכירות ליומי"שי

אה ומה ו דלא אמרו שכירות מכירה היא ליומא אלא לענין אונ"בהזהב דף נ
כ "ל דדעת אחרת מקנה אותו שאני משא"י'ד מסוכר את מקומו "שהקשה הראב

נ שאני התם שהונח בו הדבר לדעת השוכר וכיון ששכר המקום "והפקר א' במציא
מסתמא לכך שכרו שכל מה שיונח בו לדעתו יהא כאלו מונח ברשותו הקנוי לו 

 ,ירה לכל דברם מיירי גם שהשכ"כתב שהרמבעוד ', כ במציאה והפקר"משא
   .א"ח בסק"קצוה'  ועי,]ולא רק לצורך דריסת הרגל[

 הכוונה 'לשוכר ותורי דשוכר ליה אילימא בחצר דאגיר'ש "א פירש שמ"והריטב
  .ם"לפי זה דלא כרמב' כ מפורש בגמ"וא, או תורי דשוכר

  
 והויא לה כחצר הכיון דיצא לו שם מציאה בעיר מיבדל בדילי אינשי מיני

  .ש כיון שאינה משתמרת ממש" שצריך אמירה כתב הרא ומה.המשתמרת
ויש להבין אם נחשבת משתמרת למה צריך אמירה ואם אינה משתמרת איך 
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קונה הוא משום דסתמא דמילתא משתמרת ויש לבאר שמה שחצר , תועיל אמירה
אבל חצר שאינה משתמרת אין דעתו בסתמא שתקנה לו ואפילו דעתו שתקנה לו 

אלא שזו כיון פטומי מילי בעלמא וודאי אין דעתו לכך באמת יאמר שתקנה לו הוי 
שיצא לו שם מציאה הרי מצד זה נחשבת כמשתמרת אבל כיון שאין שמירה זו 

  .מצד עצם החצר אלא במקרה צריך שיאמר שרצונו שתקנה לו
פ שאין "א כתב שבעומד בצידו אינו צריך אמירה אע"ל' א סי"ש לעיל פ"והרא

א כתב שחצר שאינה "ח מגזו"ז ה"ם בפי"הרמבנם ע אמ"החצר משתמרת מצ
ואם , זכתה לי שדי זכה בה'משתמרת אינה קונה לו אלא אם עומד בצידה ואמר 

ולכאורה ', אינו עומד שם או שהיה עומד ולא אמר זכתה לי שדי כל הקודם זכה
' ועי, יש להבין כיון שעומד בצידה הרי היא משתמרת על ידו ולמה לי אמירה

שהרי מבואר כאן שמהגמרא כאן מוכח כדבריו , 'ב' קנין חצר סי' ם הלמחנה אפרי
מ צריך שיאמר "פ שיצא לו שם מציאה בעיר והוי כחצר המשתמרת מ"שאע

משמע דכל שאין החצר משתמרת מצד עצמו ממש לא קנה עד ' זכתה לי חצרי
ל "ל ס"ם ז"ף והרמב"ונראה דהיינו טעמא דכיון דהרי, שיאמר תזכה לי חצרי

ל דכל שאינו "ר דגברא לאו מדין יד קאתי אלא מדין שליחות הלכך סדחצ
  .'משתמר ממש מצד עצמו אינו נעשה שליח עד שיעשנו שליח

  
 כתבו שאויר חצרו קונה רק מה שבתוך 'עדף ק "בב'  תוס.אויר חצרו הוא

ומשיטת 'ד "ט סק"קל' מ סי"אבנ' ועי, ם שם"א ומהר"מהרש' ועי,  החצרמחיצות

ודוקא גבי גט , זיקא' א דבעינן תוך מחיצות היינו משום דלא לישדייי נראה ה"רש
  .'ליה' שייך למיחש לזיקא אבל לא גבי שאר דברים הכבדים דלא אתי זיקא ושדי

  
רבא אמר אויר שאין סופו לנוח לאו , אמר אביי במדביק כלי בשולי פרה

ם בחצר א הקשה שהרי אין כליו קוני" ובחדושים המיוחסים לריטב.כמונח דמי
ח כתב שזה דווקא "א בגיטין ע" והרשב.ה"א סק"כ' סיא "ש ובדב" עי,רויחב

ל שכשנמצא " והחילוק בזה א,במונחים על הקרקע וכאן מיירי בנמצאים באויר
ב "ם בב"ש רשב"הכלי בידו קונה מדין הגבהה שמועילה גם בחצר המוכר וכמ

ואינו קונה אלא מצד  או משום שאויר אינו מקום קנין גמור של בעל החצר ,ה"פ
  .ח"סק' ר' נתיבות בסי' ועי. ג קרקע וכדלקמן"שסופו לנוח ע

  
 ומי פשיטא ליה לרבא והא ,רבא אמר אויר שאין סופו לנוח לאו כמונח דמי

 אויר , דבעי רבא זרק ארנקי בפתח זה ויצאתה בפתח זה מהו,מיבעי בעי לה
 מיפסק ולא מידי  התם לא,שאין סופו לנוח כמונח דמי או לאו כמונח דמי

בשעורי רבי אלחנן שכתב בביאור הספק שהוא אם האויר ' עי, הכא מיפסק כלי
ומה שאינו קונה כשמפסיק כלי [ע ודינו כמתגלגל דודאי מהני "הוא מקום קנין מצ

או כל קנינו מצד שסופו לנוח ולכן , ]הוא משום שאז אינו נחשב כאויר חצירו
שאין קנינו מצד שסופו ט כתב להוכיח "י' סיי "ובקה, כשאין סופו לנוח לא קונה

כ למה קונה רק משנכנס לאויר מחיצות אלא ודאי שאויר הוא "לנוח בחצר שא
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והשאלה כיון שאין סופו לנוח באויר ומה שמתגלגל קונה הוא ע "מקום קנין מצ
ן לעיל ומה שבמפסיק כלי אינו קונה כיון "ש הרמב"מכיון שאין ודאות שיצא וכמ

  .ן לעיל"ש הרמב"ינוח וכמשודאי שלא 
אם ' גבי היתה ידה כקטפרס משמע שמתגלגל קונה אפיא בגיטין "בשאמנם מהר

וכן , ג הקרקע"גלגל עתמבין אויר לזורק בכ שיש חילוק בין "ודאי שיצא וע
רשותו גם יש א שכליו של קונה ברשות לוקח קונה כשהם באויר "ש הרשב"ממ

  ].ם שם"ש הרשב"גבהה וכמאמנם יתכן שקונה מדין ה [,להוכיח כך
ויש לדון שבזורק ארנקי מפתח זה ואין עוד פתח אחר שודאי קונה משנכנס 

שודאי סופו פ "אבל אם עדיין לא נכנס לפתח  החצר ודאי לא יקנה אע, לפתח
ז יש לבאר שאמנם אויר המוקף מחיצות הוא "ולפי, ליכנס לחצר ולהשאר בה

ואולי גם אם נח  [,ן מנוחה אלא בקרקעע אבל יש תנאי שינוח ואי"מקום קנין מצ
דקרקע הוא [ ולכן מעל המחיצות אינו מקום קנין כלל ,]בכותל כגון דבילה שמינה

ותוך , ]י המחיצות"מקום קנין גם בלא המחיצות אבל אויר נחשב חצר רק ע
ומנוחה הויא בקרקע דוקא , המחיצות מסתפק רבא אם קונה רק כשסופו לנוח

  . במה שסופו לנוח אם כמונח דמיולגבי התנאי הזה סגי
 כי זה ודאי שאויר המוקף ,כ אין השאלה אם אויר קרקע כקרקע או לא"וא

 וכיון שבאויר לא שייכת , אלא שיש תנאי שינוח,ע"מחיצות הוא מקום קנין מצ
אלא רק בקרקע ואפילו אם יתגלגל על גבי הקרקע עדיין יש לו מנוחה מנוחה 

שהוא שאינו נופל למטה מהקרקע הוא משום  שהרי מה ,מסוימת מצד הקרקע

מכח הזורק ואין האויר פועל בו רק כ באויר שכל אחיזתו היא " משא,מונח עליה
,  והנידון אם מה שסופו לנוח נחשב כמו שנח וקונה במה שנמצא בחצירו,כלום

א "כ' סידבר אברהם ' ועי, אבל זה ודאי שחצירו היא רק האויר המוקף במחיצות
  .ב"נ בזה לעיל דף י"מש' ועי אולםה "ד' ק ז"ס
  
  

אבל בחצר שיש לשוכר בה הילוך כניסה ויציאה לא הוי  תרתי ה"ד' תוס
ו כתב דחצר שיש לו בה רק דריסת הרגל אינה "ח סק"קצ' ך בסי" הש.ב"דבעה

' ט הקשה עליו מהתוס"ג סק"א בשי"וביאור הגר, נחשבת חצרו לקנין מציאות
  .כאן כתבו דבריהם רק לסברת המקשה' ג שתוס"קס' ג' ב סי"א ב"חזו' ועי, כאן

  
 ומיקנא לא קניא ,אמר רבא ביצה ביציאת רובה הוא דאיחייבה לה בשילוח

 אי הכי , וכי קתני חייבות בשילוח מקמי דתיפול לחצירו,עד דנפלה לחצרו
כלומר גזל דדרכי שלום אפילו אאמן 'י "ופרש,  אאמן,אמאי אסורות משום גזל

', דבטוח הוא דחוזרים למקומן לערב,  של בעל השובך עליהםדדעתו, נמי קאמר
כ מה הוקשה לו "ויש להבין א ,משמע שגם בביצים יש גזל מפני דרכי שלום

 על אמן אם גם על הביצים יש משום  הואגזלש "ממעיקרא ולמה הוצרך לפרש ש
  .גזל

 יאש מהאם לאישכיון שלא התלביצים שיצא רובן י "שכוונת רשא "וכתב הריטב
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דלישנא דפרקינן אאמן אאמן אמנם כתב , צים המחוברים להייאש גם מהביהת
 דלמא ,ועוד מנליה דכל שאמן אסורות משום גזל דהוא הדין לביצים, דוקא משמע

שאני אמהות דעל הרוב חוזרין לכלובן לערב ולא מייאש מינייהו לגמרי אבל 
, רא ולא הדרי הכאביצים שיצאו מקצתן הא ודאי איאושי מייאש לגמרי דנפלי לב

ועוד מי איכא למאן דאמר דבאמן ליכא מפני דרכי שלום והא מפריחי יונים 
כ ביוני שובך דאי בהורדסיות "וההיא ע, דרכי שלוםדדפסולין לעדות משום גזל 

  .גזל מעליא הוא
ולהכי , ד דכי קתני אסורות אפילו אביצים קאמר" דסת"רהנכון כולכן כתב ש

י לכלובן לערב אבל מן הביצים איאושי מיאש לגמרי פרכינן דניחא אמן דהדר
איבעית אימא אפילו אביצים , ופרקינן דכי קתני אסורות אאמן דוקא, דלא הדרי

 ה" ד'תוסוכן הוא ב, 'וכיון דנפקא רובא דעתיה עלה שתפול בכאן ולא תצא לחוץ
  .'ולא אביצים' פי, ומשני אאמן'אי 
  

ות בביצים כל זמן שהאם רובצת והשתא דאמר רב יהודה אמר רב אסור לזכ
לכאורה ,  שנאמר שלח תשלח את האם והדר את הבנים תקח לך,עליהם

ואדתני 'בהמשך  הסוגיא ד "מ בשם הראב"כ בשיט"וכ' איסור זה הוא מדאו
אסורה בגזל שאינו אלא מפני דרכי שלום לימא איסורא דאית בהו מדאורייתא 

  .'יהםשאסור לזכות בביצים כל זמן שהאם רובצת על
הביצים והאפרוחין עצמן שיש בשובך לא קנה י כתב "ג ממכירה ה"ם בפכ"הרמבו

ודבר זה גזרת חכמים היא ומשום לא תקח , אותם בעל שובך כל זמן שלא פרחו
, לפיכך הרוצה להקנות אפרוחים וביצים אלו לחבירו, האם על הבנים נגעו בה

ר כך יקנה אותן מטפח על השובך שיפרחו האמהות ויגבהו מעל הארץ ואח
  .לחבירו בקנין או על גבי קרקע או בשאר דברים שהמטלטלין נקנין בהן

פ "שלא תקנה לו חצירו אעהיא ם שגזירת חכמים "מלשון הרמבמשמע ולכאורה 
שהרי לא אסרה תורה אלא לקחת את הבנים ולא נאמר שבזה אינו עובר איסור 

יוכל לקיים מצות שילוח את הביצים  ויתכן שגם אחר שיקנה ,איסור על הקנין
מ כתב "ד בשיט"אמנם הראב[ ,כבר התחייב בו לפני שקנה את הביציםשהרי 

אלא שגזרו חכמים שחצירו לא תקנה לו ] שאחר שזכה בבצים שוב פטור משילוח
אבל אם נוטלם בידים מתחת האם יתכן ] 'שמא גם יקח בידים שזה אסור מדאו[

  .וכפשטות לשון רב' שעובר מדאו
והתורה לא אסרה אלא שלא ליקח האם על הבנים אבל ' מ שם כתב"סאמנם הכ

 אבל חכמים ,ליקח או לזכות בביצים ושלא ליקח האם לא מיתסר מדאורייתא
משמע שנוקט שגם לקחת ממש ', אסרוהו גזירה שמא יבא ליקח האם על הבנים
  .את הביצים מתחת האם אינו אסור אלא מדרבנן

  
לשון הגמרא משמע שאין  .רו נמי לא זכיא ליהכל היכא דאיהו לא מצי זכי חצ

 וגם אם לקח את הבצים לא זכה ,זה איסור לזכות אלא שאינו יכול לזכות כלל
ז " ולפי,שהיה מקום לומר כן משום אי עביד לא מהני' א חצר ד"מחנ'  עי, בהם
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א שאפילו גילה "הריטבש "אמנם ממ ,פשיטא שגם חצירו לא תוכל לקנות לו
דווקא גבי גניבה גלי קרא דקונה כיון ש,  קונהאינוי חצירו "עקנות דעתו שרצונו ל

א "אמאי איצטריך הריטב'כ "משמע שאם קנה בידו היה מועיל שאל, י חצירו"ע
לדחוקי נפשיה ולומר דשאני גניבה ובלאו הכי לא קשה מידי דשאני התם דאי 

כ הכא ולא "עבר הוא ונטל בידו זכה בגניבה ומשום הכי חצירו נמי קני ליה משא
  .ה"ח מצוה תקמ"ז כתב המנ"יעוכ', עדיף חצרו ממשלחו

ש ולא גזל גמור הואיל "פ שעבר יש כאן גזל מפני דרכ"מאירי שאם נטלן אע' ועי
  .ובעברה זכה בהם

  
י " ורש, מפני דרכי שלום]א"ריטב, לבעלים[אביו של קטן חייב להחזיר לו 

להשיב לבעל החצר מפני דרכי לקח באיסור חייב עבר וה גדול ש"בחולין כתב דה
  .שלום

  
מ לאוקמי וכגון שנתן ידו או בגדו תחת "בגדול ה' ותימה דאפי לא ה"ד' תוס

הביצים בשעה שאם רובצת עליהם ולא נתכוין לזכות בביצים עדיין דאסור 
, משמע שאם היה מתכוון לזכות היה זוכה במה שהביצים מונחים על בגדו .הוא

וכאן הרי אין לו רשות [ו קונים לו ברשות שאינה שלו שהרי אין כלי, ויש להבין
ג שהפורס מצודה בחצר המשתמרת "ע רע"ונפסק בשו, ]להניחם וגם אינם באויר
  . של חברו קנה בעל החצר

ואולי יש לחלק בין הניח מצודה ונכנסה חיה לתוכה לבין הכניס בידים דבר לתוך 
ה דהוה מצי "וה'ש "ראה' וכלשון תוס ,כלי שאז יכול הדבר להחשב כהגבהה

לתרוצי בגדול כגון שנתן ידו או בגד תחת הבצים בעוד האם רובצת עליהם ולא 
 כדי שלא יזכה בעל החצר בבצים אחר אלא הגביהן ,נתכוין לזכות דאיסורא היא

 ודבר אברהם ]'י' סיחצר קנין [מחנה אפרים ' ועי', שלוח ושלח האם ונטל הבצים
  .ח"א סק"כ' סי

כ ושילח את האם "די שלא יזכה בעל השובך בבצים אחאלא עשה כן כ
 משמע שכליו לא קונים לו וצריך לעשות קנין לכאורה. ונטלן עכשיו וזוכה בהן

מצודה פורש עדיין קשה מז "לפי ו,חדש ולא הועילו אלא שלא יזכה בעל החצר
  .נ"ויתכן שכוונתם שזוכה ממילא בהגבהה וכמש, קונהבחצר חבירו שבעל החצר 

  
  ב" עב"דף ק

 אבל בא בתחלת חדש כוליה ,ושמואל אמר בבא באמצע חדש עסקינן
 ורב נחמן אמר קרקע בחזקת ,'וכו בא בסוף חדש כוליה לשוכר ,למשכיר

אם דנים על הקרקע היא נ "ורלכאורה משמע שמחלוקת שמואל  ,בעליה קיימת
 בסוף או על המעות שבהם השוכר מוחזקשהיא בחזקת המשכיר גם בסוף החדש 

  .חדשה
 קרקע על חזקתה ובסוף העמדסברת שמואל דבתחילת חדש  פירש שי"רשאמנם 

אלא , שהספק לא עכשיו נולד'נ משום " וסברת ר, על חזקתוחדש העמד ממון
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וצריך , ונמצא שדר בשל חבירו, והעמד קרקע על חזקתו, מתחילת החדש נולד
  .'להעלות לו שכר

ד וממילא הוי " לביוכשבאמשמע שבזה נחלקו שלשמואל נחשב שהספק נולד 
לכאורה  הכוונה [נ הספק נולד בתחילת החדש "ולר , שנולד הספקלפניתפיסה 

, והוי תפיסה אחר שנולד הספק, ]חדש העיבור אפילו אם אינו האחרוןתחילת ל
יתכן לאפוקי אם היה שכירות מטלטלין ', קרקע בחזקת בעליה עומדת'נ "ש ר"ומ

 פרדיסי ה" ד'תוסש "כמבתחילת החדש גם שאז היה נחשב השוכר למוחזק 
  .לקמן

שגם אם נפל לחצירו של אחד גבי כותל חצר שנפל ' כתבו תוס' ב דף ב"והנה בב
 , כיון שהספק נולד בעוד הכותל עומד,ס"דהוי תפיסה לאחר שנהמ משום "מהם ל

מ כבר היה "ד מ"פ שעדיין לא באו לפני בי" שאענ כאן" כסברת רלכאורהוזה 
שנחשב תפיסה שם א ועוד ראשונים " אמנם דעת הרשב,בדברראוי להסתפק 

או שיבארו בדרך ,  ואולי יש מקום לחלק,נ כאן"ש ר" וקשה ממ,ס"לפני שנה
  .ד"י' ר שם סי"בשעורי הגרש'  ועי,נ כאן"אחרת את דברי ר

ל "הקשו איך מהני תפיסה לשמואל והרי קיה פוטר "ד' לעיל דף ו' תוסוהנה 
דהתם נכנס בהיתר לכך מהניא תפיסתו אבל הכא ' ותירצו ,ותקפו כהן מוציאין מיד

 שאין הטעם משום שמוחזק במעות לכאורהמשמע , 'לא בהיתר תפס כי אם בספק
אמנם יתכן  ,י אלא שתפיסתו בקרקע הועילה כיון שהיתה ברשות"כרש

ב חדש "אחר ישהמשכיר יכול לבא עליו משני צדדים האחד שכבר נגמר זמנו 

ז אומר שכיון שספק אם נגמר הזמן הרי " וע, עוד חדשמה שדרוחייב לשלם על 
 ואם בא לתובעו כעת שישלם לו על מה ,זכה לוכיון שהיה בהיתר תפס מספק ו

  .ז מהני מה שמוחזק במעות"ע ,שדר
 ומשמע ,מ בה תפיסה"נ שחולק משום שקרקע בחזקת בעליה עומדת ול"ור

ב דינרים דינר לחדש "ביכגון אם השכיר לו קרדום לשנה  ג" כהשבמטלטלין
ת החדש לספק נולד בתחיפ שה"אעו ,נ מהני תפיסתו"גם לרוהתעברה השנה 

כ במשכיר "משא ,ג"מ כבר היה מוחזק בקרדום לפני תחילת החדש הי"ג מ"הי
  .בית שלעולם הקרקע בחזקת בעליה

 משמע ,נ שהלכה תקפו כהן מוציאין מידו"ש שם כתב להוכיח מר"אבל הרא
 והקשה , גם בקרקען קרקע למטלטלי ותפיסה ברשות אינה מועילהשאין חילוק בי

 ,ק שתפיסה ברשות מועילה"פוף ש בבכורות ס"הראש "מא מ"שכ' סיד ב"תה
. 'מ דיני תפיסה בביאורים אות ג"ב ונתיה"ב סק"ח מ"וקצוה' א' ס ז"קונה' ועי
  .ש שם" פרדיסי וראה"ד' תוסהיטב לקמן ' ועי
  

 דאמר רב , אחרון הא אמר רב חדא זימנאמאי קא משמע לן תפוס לשון
 , מאה מעי אסתירא אסתירא,הונא אמרי בי רב אסתירא מאה מעי מאה מעי

שלשה פירושים מה  ,אי מהתם הוה אמינא פרושי קא מפרש קמשמע לן
א באיסתרא "י אי מאיסתירא הו"לרש, 'א פירושי קא מפרש"אי מהתם הו'הכוונה 

מפרש ויהיה כולו פירושי א במרחץ "וי אי מאיסתרא ה"לר, פירושי מפרש
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ז "ולפי, ולכן כולו למשכירא במרחץ מפרש "ם אי ממרחץ הו"רשב ול,לשוכר
אי מההיא כאן שלפירושו לא מיושב הלשון ' ז כתבו תוס"ל אי מהכא וע"הול

התם הלשון ה שמקשה ממרחץ "דף קב "ומאידך גיסא בב, ]ל אי מהכא"דהול[
י הרי גבי איסתרא אמר "ולרש ,משמע במרחץהוא דאיכא למימר פרושי קמפרש 

 כתב חכמת מנוח ,ש והשתא לא הוי כההיא דהתם" ומ ,א פרושי מפרש"שהו
  .ש לעיל"י וכמ"ה ששם הפירוש כר"בדף ק' שכונתם לגמ

  
אסתירא ' בקונט' פי. הוה אמינא פרושי קא מפרש] אי מהתם[ הוה ה" ד'תוס

 אלא משום דמפרש  לא משום תפוס לשון אחרון,מאה מעי מאה מעי
אבל במרחץ שאין שייך בו פירוש לא  [ אסתירא חשוב דשוה מאה מעי,נולשו

כ למה לא היה די לרב לומר "א א"והקשה הריטב, נאמר תפוס לשון אחרון
דאי ' 'ותי, דבמרחץ אמרינן תפוס לשון אחרון וממילא גם באיסתרא נאמר כך

ב זהובים "הכי קאמר בימהא הוה אמינא דהכא טעמא משום דפרושי קא מפרש ו
  .]'לשנה מאותה שנה שיעלו דינר זהב לחדש דהיינו שנה פשוטה

זוזים מאה דאינון סילעין ] שאם כתוב בשטר[וקשה דתנן בפרק גט פשוט 
 ומה שאמר שלשים ,ה סלעים רגילים"שהם כזוזים [תלתין אין לו אלא מאה 
 פחות אלמא כי פרושי מפרש אזלינן בתר ,]כוונתו לסלעים גרועים

ולא אומרים שמפרש דבריו [ ,שבלשונות למימר דאינון סילעין תלתין גרועין

סוף א שהטעם משום ש"ואיך כאן היתה הו, סלעים' מאה זוזים חשובים ששוים ל
   .] את תחילת דבריומפרשדבריו 

 כיון שרחוקין כל כך זה ,ג דאמר אינון'' לא מפרש אעהתםדדליכא למימר 
  .דר קא הדר ביהמזה מאה מתלתין אלא מה

 כדתנן התם כתב למעלה מנה ולמטה ,כ היה הולך הכל אחר התחתון''דא
אלא ודאי שלעולם כשמפרש אמרינן  [,מאתים הכל הולך אחר התחתון

אלא שלא אומרים שכוונתו לפרש אלא , שהפירוש תמיד הוא כפחות שבלשונות
  .]ון אחרון אמרינן תפוס לש'דאינון' ובאיסתרא שלא אמר ',דאינון'כשאומר 
י לפרש דאי מהתם מההיא דאסתירא הוה אמינא הכא פרושי ''ונראה לר

 שתשלם לי ךאב דינרים לשנה '' דהכי קאמר י,קמפרש והוי כולו לשוכר
 שכירות שאינה משתלמת אלא כדיןלא אמתין עד סוף שנה ודינר בכל חדש 

  .לבסוף
 ]ממל אמר רברבי אבא בר הא דאמר [וכי האי גונא אמר פרק בית כור גבי 

 אלא  בדיוקעשמשמ{שאמר גבי מדה בחבל [חלוקין עליו חביריו על בן ננס 
ל שחלוקין "ומקשה מאי קמ,  תפוס לשון אחרון,הן חסר הן יתר} שהוסיף לומר

יחלוקו את חדש העיבור ולא  חביריו הרי מפורש כאן גבי מרחץ דאמרו, עליו
תם הוא דאיכא למימר מיהדר אי מהתם הוה אמינא הומשני , תופסין לשון אחרון

ויהיה כולו  {ואיכא למימר פרושי קא מפרש} ויהיה כולו למשכיר{קא הדר ביה 
י "י ולא כרש"משמע שפרושי מפרש שייך במרחץ כר, ולכן יחלוקו}, לשוכר
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ם "י ולא כרשב"וגם שהכונה שלכן יהיה כולו לשוכר כר, שהכונה לאיסתרא
  ].שיהא כולו למשכיר' בהמשך התוס

] ולא היה אומר את דינו גבי איסתרא[ הוה אמר הכא כולו למשכיר גרידא ואי
 כי ,א בההיא דאסתירא פרושי קמפרש וניזיל בתר פחות שבלשונות''ה

ג דלא אמר ''אף ע] סלעים' גבי מאה דינרים שהם ל[ ההיא דגבי גט פשוט
 'דאינון'לכן הוצרך לומר שכיון שלא אמר [ מאה מעי כדקאמר התם 'דאינון'

  ]אמרינן דהדר ביה ולעולם תפוס לשון אחרון
אי נמי הוי אמינא האי דכולו למשכיר לאו משום תפוס לשון אחרון אלא 

אפיך '  ומשום דקרקע בחזקת בעליה קיימת הוי למשכיר ואפי,מספקא ליה
לכן הוצרך לומר גבי איסתרא דטעמא משום תפוס [ ,מיפך כדאמר רב נחמן

  ].לשון אחרון
שמקשה הגמרא על מה שאמר רב  [א''בע בפרק בית כור ' ירבינו שמואל פו

ל תפוס " מאי קמ, מאה מעי איסתרא איסתרא,איסתרא מאה מעי מאה מעי'שם 
לשון אחרון הא אמרה רב חדא זימנא דאמר רב אי הואי התם הוה יהיבנא כוליה 

 אי מהתם ,] שםם"ופירש רשב, 'ל"מהו דתימא פרושי קא מפרש קמ למשכיר
ב דינרים '' שמסופק היה וקאמר י,]במרחץ [א פרושי קמפרש''דמרחץ ה

לשנה אם היא פשוטה ודינר זהב לחדש אם היא מעוברת ולכך כולו 
 והשתא לא הוי פרושי קא מפרש , ולאו משום תפוס לשון אחרון,למשכיר

מאי שהקשה גבי מה שאמר רב חלוקין חביריו על בן ננס  [כההיא דהתם דלעיל

ומשני דהתם איכא למימר ,  שאמרו גבי מרחץ יחלוקול הרי כבר תנינא"קמ
 ולא כמו מפרש שלכן יהיה כולו לשוכר[י ''ר'  דהתם הוי כדפי,]פרושי מפרש

וזה דבר אחד שקשה לשיטת , י מפרש ויהיה כולו למשכירשדבית כור שפרו
  ]ם"הרשב

] שלא היינו לומדים ממנו על איסתרא[ותו ההיא דמרחץ אין צריך לדחות 
 דבלאו הכי איכא למידחי דטעמא הוי משום דקרקע ,רושי קמפרשמשום דפ

' י ניחא אלא דבפ'' וכדפירש ר,בחזקת בעליה עומדת ואפילו אפיך מיפך
י קאי "והרי לר[בית כור אינו מיושב לשון אי מההיא דמשמע דקאי אמרחץ 

  .והרבה יש כיוצא בזה בגמרא] ל אי מהכא"אאיסתרא והול
ל אי "דהול [אי מההיא] לשון[ו מיושב בשמעתין ולפירוש רבינו שמואל אינ

אי מהתם הוה אמינא 'לשון הגמרא [אינו מיושב שם '  ולפירוש הקונט,]מהכא
' התם הוא דאיכא למימר מיהדר קא הדר ביה ואיכא למימר פרושי קא מפרש

 א שמפרש"י באיסתרא הו" ולרש,מפרשדפרושי א "שמשמע שבמרחץ הו
רבינו שמואל וכאן כפירוש ' שם כפיש ראם לא תפ ]ל אי מהכא"והול

וכן [אי מההיא אלא גרס מהו דתימא ותו לא ] ב"בב[ג ''ס דל'' וי,'הקונט
  .וניחא טפי ,]הוא לפנינו בגמרא שם

  
 ליהושמואל אמר בבא באמצע חדש עסקינן אבל בא בתחילת חדש כו

 אףבמקום שעדיין לא שילם והרי ,  כוליה למשכירן אמאי" והקשה הר.למשכיר
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א "ב חודש שדר אין לו לשלם אלא י"וטוען שעל י [,השוכר מוחזק במעותיו
ב הוא ברור אם יניחנו המשכיר " ותירץ שחיובו של השוכר לשלם י,]ומשהו
תומים שתמה בזה ' מ עי"ב חדש כמובא בשיט"י ולא י"ה בכת"כ[חדש ג "לדור י
ג חודש "ניחו יוחיובו של המשכיר לה] 'ג חדש"י'ל "ס וצ"ס שודאי ט"קונה' ועי

  .שהאריך בדבריו' ג' זס "קונה' ועי, לכן הוא זוכה, אינו ברור
  
 ש במשנה"ומ,  ולעולם זוכה המשכיר,נ אמר קרקע בחזקת בעליה קיימת"ור

שיש ח כתבו "בבכורות דף מ' אמנם תוס ,כסומכוס' ן דמתני"יחלוקו כתב הר
פלגא הכי ופלגא דברים דהיכא דהדין מסופק לחכמים כי הכא עשו אותו כודאי 

ולפירוש זה אתיא נמי שפיר ההוא דמרחץ דהשואל דקאמר יחלקו את ',  וכוהכי
 א במשניות"רע' ועי ',חדש העיבור לכולי עלמא ולא צריך לאוקמה כסומכוס

 וכי ,נ שלעולם המשכיר זוכה"כ איך אמר ר"אע "שתמה עליהם אם המשנה לכ
 ומכוס והוא פסק כחכמיםכ שמעמיד את המשנה כס" אלא ע,יחלוק על המשנה

  . את דין המשנהםשאינם סוברי
  

דתנן מת האב בתוך שלשים יום בחזקת שלא נפדה עד שיביא ראיה שנפדה 
כן היא גירסת , לאחר שלשים יום בחזקת שנפדה עד שיאמרו לו שלא נפדה

דכהן לאו בעל דינו , לא שייך למיתני לשון יביא ראיהגבי כהן ו'י ופירש "רש
ולהכי תני עד שיאמרו , י אמר ליה לדידך לא יהיבנא אלא לכהן אחרדאי בע, הוא

ויש להבין ותוך שלשים ', ומשיאמרו לו המצוה מוטלת עליו שיפדה הוא עצמו, לו
י דכהן לאו "שש ר"ומ,  ולמה לא די במה שידע שנפדה,למי עליו להביא ראיה

  .קובץ שמועות שבמכירי כהונה חשיב בעל דינו' ד הוא עי"בע
  

ת לאביי דאמר בפרק השותפים עביד איניש דפרע בגו "וא בחזקת ה" ד'תוס
יש להבין דילמא נאמן לטעון שפרע אבל , זמניה אמאי הוי בחזקת שלא נפדה

ר בשואל ומשיב שעמד "שו, ש"ח דילמא פרע ולא טענינן מילתא דל"בסתמא ל
'  ראיואולי דעיקר הקושיא הוא מדקתני בחזקת שלא נפדה עד שיביא' בזה וכתב 

 והיינו אם יטענו היתומים פקד לנו אבא ,שנפדה ולא קתני עד שיאמרו לו שנפדה
כ דהוא בחזקת שלא נפדה "מ נאמנים וע"שפדה אותו אף שאינם עדים כשרים מ

  .'ואינם נאמנים נגד החזקה
   

  א"ג ע"דף ק
יש , שכיר הוא דרמו רבנן שבועה עליה משום דבעל הבית טרוד בפועליו

 והרי ,שמשמע שחייבוהו שבועה שלא מהדין', מו שבועה עליהר'להבין לשון 
ולשון , ל שכיר הוא דנוטל בשבועה" והול,ב משלם לו שלא מהדין"בעהאדרבא 

שכיר הוא דמשתבע בתקנתא דרבנן ושקיל דעקרוה 'ו "י מגאש בשבועות דף מ"ר
רבנן לההיא שבועה דאיכא עליה דבעל הבית ושדיוה אשכיר משום דבעל הבית 

שכיר הוא דשקלו רבנן שבועה מבעל הבית 'ז כאן "וכן באו', ד בפועליו הואטרו
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  .'משום דטרוד בפועליו וכסבור שנתן לזה כשנתן לחבירו ושדיוה אשכיר
  

אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא אלא מעתה אוזפיה מאה זוזי בשטרא 
  אמר ליה הכי השתא התם שטר ,ואמר ליה פרעתיך פלגא הכי נמי דמהימן

 אי נמי מיכתב ,ביינא קאי אם איתא דפרעיה איבעי ליה למכתבא אגביהלגו
 אבל הכא אמר ליה האי דכתיבי לך שטרא כי היכי דלא תחזק ,עליה תברא

 יש להבין אם סברת המקשן היתה שיד בעל השטר על העליונה ולכן אינו ,עליה
י  היה די לומר שזה שייך רק בשטר שנכתב כד,נאמן לומר פרעתי בלא ראיה

ולא היה , ליפרע ממנו אבל כאן השטר נכתב לטובת המשכיר שלא יחזיק עליו
הוא  ואם מה שאינו נאמן לטעון פרעתי ,צריך להוסיף שהיה לו לכתוב שובר

כאן כתב את  לא היה צריך לומר ש,משום שיש ראיה ממה שלא כתב שובר
שדר ה אין ראיה ממה שהשטר ביד השוכר " דבלא,השטר כדי שלא יחזיק עליו

אין המשכיר צריך לכתוב שובר על כל מסתבר ש שהרי ,שלש שנים ולא חמש
לטובת השוכר היה על נ אם היה השטר "ואולי אה, שדר בה השוכרשנה 

   .המשכיר לכתוב שובר על כל שנה
  

' ועי, דמי השבריםרק את י שאם נאנס משלם לו " וכתב הנמו,קתיה ליה ומהדר
אינו אם שאל לשלשים יום ונאנס בתחילתו ה "השא "ק י"סא "שמ' סינתיבות ב

  .]אם היה קיים [כפי שהיה שוה בסוף הזמןאלא לשלם לו חייב 

  
אבל לא קני מכי אהדריה כלתה , והוא דקני מיניה דבעלים והוא ה" די"רש

כ גם אם עשה קנין כבר כלתה קנינו "א, יש להבין, קנייה דמשיכה ראשונה
 משך אמרינן שהמשיכה היא עד  שאם רקיש לבארו .הוהדר סודרא למרי

וגם כשמחזיר ,  אבל כשעשה קנין כוונתו בקנין שיהיה שלו עד שיפחת,שיחזיר
   .ש"מ ורא"שיט' ועי, משאילו לבעליוחוזר ובאמצע עדיין נחשב שאול לו וכמו ש

  
 זה ,לא בני לה אם בא לבנותו ולומר עוד שאול לי לעולםה לא "י ד"רש

משמע שאם , ולא כשנעשה אחר,  אלא אותומעכב עליו ואומר לא השאלתיך
ת שכוונתו " ומה'בטובו' ויש להבין הרי כאן לא אמר ,לא נפל שאול לו לעולם

והרי היא שאולה לו עד שישקה כל 'י " וגם בהמשך כתב רש,להשאיל לעולם
ף "י על הרי"י וכן ברש"ובנמו', לעולם'משמע ותו לא ולמה כאן כתב ', שדותיו

  ].הוא כלפנינוי "של רשי "האמנם בכת[', לעולם'לא כתוב 
  

 ,ארעתא תרתי משמע ת דאמר בריש המוכר את הבית"וא פרדיסי ה"ד' תוס
 דהא ,ואין לומר דהתם נמי אי אמר ארעאי הוה משמע כולהו כמו פרדיסי

א כתב "אמנם הרשב, אמר התם בסוף פרק דיקלי יהיב ליה תרי דיקלי ותו לא
ל "אבל היכא דא, ק ואזיל כל פרדיסי דאית ליהג פרדסאי רפי"ה'ל " וז,ךלחלק כ

ששם [', פרדיסי לא רפיק ביה אלא תרי פרדיסי וכדמשמע בפרק המוכר את הבית
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  ].כתוב דיקלי ולא דיקלאי
 אלא ,דלא כמו שהבינו עד עכשיו שהפסק כאן ושם הוא בתורת ודאי[ל "ועוד י

דסים או רק מספקא לן כאן ושם האם הכוונה לכל הקרקעות ולכל הפרלעולם 
דהתם יד לוקח על התחתונה שהמוכר מוחזק והכא יד המשאיל ] אלא, לשנים

מה שנחשב מוחזק אפשר לומר כיון שלשני  ,על התחתונה שהשואל מוחזק
אמנם מהמשך דבריהם משמע , גם לשארפרדסים ודאי היה בידו והשאלה אם 

  .שהכוונה שמוחזק כפשוטו שהמרא בידו הוא
 כדאמר ,וחזק כיון שסופו להחזיר ואין נשאר בידות לא מקרי שואל מ"וכ

כלומר שקרקע בחזקת בעליה עומדת אין  ,לעיל קרקע בחזקת בעליה עומדת
 אפילו ,ש בה תפיסה אלא משום שחזקה לזמן אינה חזקה"משום שלהכוונה 

  . של השכירותין אלא רק להאריך את הזמןלחלוטמכחה כשאינו רוצה לזכות 
מר לא מיבעיא שאם בא בתחילת החדש אינו רשאי כלו, בסוף החדש' ואפי

ה כאן פשיטא שאינו יכול " וה, כיון שהיא בחזקת המשכירלהמשיך לדור בה
אלא ששם גם אם בא בסוף , להמשיך ולעדור עוד פרדסים חוץ משני הראשונים

והוי [לא נאמר דמהני לו מה שכבר דר מדין תפיסה חייב לשלם עליו והחדש 
 ולא השוכר כיון משום שלעולם המשכיר נחשב מוחזקכ "ע] תפיסה בהיתר
  .שעתיד להחזירה

לא דמי דדוקא קרקע שאין יכול להצניע לשמטו מיד בעלה אזלינן בתר 
אלא , כלומר אין הטעם משום שסופו להחזיר שזה יש גם במטלטלין ,חזקה קמא

  .לעולם ברשות בעליה עומדת ולא שייך בה מוחזק ותפוסע משום שקרק
טלין אזלינן בתר מאן דתופס השתא היכא דליכא חזקת קרקע אבל במטל

שקרקע בחזקת בעליה מה שהיה מקום לומר שבמרחץ ייחשב מוחזק לולי  ,כנגדה
שכעת הוא ז משום "וכן מה שבמרא נחשב באמת מוחזק מסתבר שאי, עומדת

כיון שזה לא , או אותו פרדס שעליו דניםמוחזק בהשתמשות של אותו חדש 
והשאלה כאן מצד שלפני , י"ש רש"וי תפיסה אחר שנולד הספק וכממועיל לו דה
ג היה המרחץ ברשותו כמו כאן שהיה המרא ברשותו בשני הפרדסים "החדש הי
שדוקא ' ז כתבו תוס"וע. ולכן נחשב מוחזק לגבי הפרדסים האחרים, הראשונים

לעולם שקרקע כ " משאשהוא מטלטלין מועיל מה שהשואל מוחזק בומרא 
   . עומדת והוא נחשב מוחזק בהליהבעבחזקת 

דדוקא קרקע שאין יכול להצניע לשמטו מיד בעלה אזלינן ' לשון תוס הנהו
 אבל במטלטלין אזלינן בתר מאן דתופס השתא היכא ,בתר חזקה קמא

 חזקת קרקעהיכא דליכא 'מה הכוונה ויש להבין .  כנגדהחזקת קרקעדליכא 
ק "חהיכא דליכא 'ל "ס וצ" ואולי הוא ט,איך יהיה במטלטלין חזקת קרקע', כנגדה
ועדיין יש להבין אמאי גבי מרא ליכא חזקה קמא  ,דהיינו חזקה קמא' כנגדה
  . והרי המשאיל היה מוחזק קודם,כנגדה

א לומר "וא,  כיון שהנדון למי שייכת ההשתמשות מכאן והלאהויש לבאר
ם האחרונים שהרי בשני פרדסי, שנעמיד על חזקה דמעיקרא שהיתה של המשאיל

י שיש לו חזקה קמא נחשב כמו שעודנו "כ במרחץ שע"משא, לא היתה שלו



  דברים                                                    פרק השואל                              הרהורי                                               
  

  
  

רכז

 

 כנגד זקה קמאאבל אם היה ח. [מוחזק בה כיון שקרקע בחזקת בעליה עומדת
  .]התפוס לא היה זוכה כיון שאינו טוען ברי
במטלטלין אזלינן ד, לפנינו' וכלשון תוסשוב התבוננתי שאולי הדברים כפשוטם 

לאפוקי מרחץ שאם בא , דתופס השתא היכא דליכא חזקת קרקע כנגדהבתר מאן 
על  צריך לשלם מ"מ  שהם מטלטליןהשוכר מוחזק במעותש פ"אעבסוף החדש 
  . חזקת קרקע של בעל המרחץ שהיא מכריעה כנגדו כיון שיש ,החדש שדר בו

   
ל דהתם יד לוקח על התחתונה שהמוכר מוחזק ''ועוד י פרדיסי ה" ד'תוס

ת לא מקרי שואל '' וכ,יד המשאיל על התחתונה שהשואל מוחזקוהכא 
 כדאמר לעיל קרקע בחזקת ,מוחזק כיון שסופו להחזיר ואין נשאר בידו

 לא דמי דדוקא קרקע שאין יכול להצניע ,בסוף החדש' בעליה עומדת ואפי
לשמטו מיד בעלה אזלינן בתר חזקה קמא אבל במטלטלין אזלינן בתר מאן 

  .כא דליכא חזקת קרקע כנגדהדתופס השתא הי
דהתם יד 'מ "כאן בשם י' ה קרקעי הביאו את סברת תוס"א ד"ב ס"בב' תוסאמנם 

המשאיל על התחתונה דשואל מוחזק אבל הכא יד לוקח על התחתונה שהמוכר 
דהתם נמי הואיל וסופה 'כאן '  תוסי"שנדחתה עבסברא וכתבו לדחותה ', מוחזק

 כדאמר רב נחמן קרקע בחזקת בעליה עומדת לחזור לבעליה הוי משאיל מוחזק
ואין לומר דיש לחלק בין קרקע למטלטלין דאין  ,הואיל וסופה לחזור לבעליה

 דאין נראה לחלק דהא מיירי ' וכוחזקת השוכר חשובה בקרקע כמו במטלטלין

התם רב נחמן אפילו בא בסוף החדש שנגמרה חזקתו שדר בה אפילו הכי מוקמן 
  .'בחזקת בעלים

  
ולד הספק תפיסה אחר שנמה מועיל שבא בסוף החדש והרי הוי ש להבין וי
א דמי דתמן בעת בוא הספק הוא תחלת ל' ש שם"בחדושי רמ'  ועי,י"ש רש"וכמ

  .'לא כן בפרדיסא, ג בחזקת בעלים הוי וכי דר ברשות בעלים דר"חודש י
 ס אבל אם אינו מוחזק"מ אחר שנה"ואולי יש לחלק שדוקא תפיסה ממוחזק ל

ק זה הכל כשאין מוחזק כנגדו אבל כשתפס זוכה נגד "פ שזוכה מדין מר"אע
  . עוד יתכן שכאן היה צריך להועיל כיון דהוי תפיסה ברשות, ק"המר

, שלעולם יש ספק אם התכוון לשני פרדיסי או לכל הפרדסיםן כתב "ובחדושי הר
דהתם היינו טעמא משום , 'הא דארעתא שאין לו אלא שניםלא קשיא מו

דפרדיסי ' נ כיון דהא תפיס מרא רפיק ואזיל כל פרדיסי דאית לי"ה ה"דהממע
משמע שאפילו לכתחילה יכול ', ה"ל אידך המע"משמע תרתי ומשמע טובא וה
  .להשתמש בו לכל הפרדסים שלו

ל כרב דאמר תפיס לשון אחרון אלא "ולענין פסק הלכה לא קיי'ן "ולעיל כתב הר
 הלכך ,נחמן' ל כר" מיהו בקרקעות קיי,ינ דאמרי דספיקא הו"כשמואל ור

במטלטלין בבא בתחלת החדש כולו למשכיר בא בסוף החדש כולו לשוכר 
 אבל בקרקעות אפילו בסוף החדש כולו למשכיר דקרקע םבאמצע החדש חולקי
ולא [ד "נ סובר שהספק נולד כשבאו לבי"משמע שגם ר', בחזקת בעלים עומדת
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אלא שסובר שתפיסת השוכר אינה ] חדשי שהספק נולד בתחילת ה"ש רש"כמ
  . עומדת בחזקת בעליההקרקעמועילה בקרקע כיון שלעולם 

 לבין שואל ,ן מתי בא המשכיר"ויש להבין מה בין משכיר מטלטלין שחילק הר
  . אפילו לכתחילהמרא שמשמע שלעולם יכול השואל לעדור בו את כל פרדסיו

פקעה מוחזקתו ולכן כשבא  ויש לבאר שבמשכיר מטלטלין לזמן כשנגמר הזמן
 שהרי על זה גופא  בחפץמוחזקהוא ועיל לשוכר מה שיבתחילת הזמן המסופק לא 

, אם יש לו רשות להחזיק ומה שהיה לו רשות אתמול לא יועיל לו להיוםאנו דנים 
הוא אלא כמה פרדסים הוא שאול לו כ גבי פרדיסי שאין הספק לכמה זמן "משא

ת המרא בידו מועילה לו מוחזקתו שיוכל לעדור בו וכיון שכע, רשאי לעדור בו
  .את כל פרדסיו
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  ג"דף ק
 מה טעם קאמר מה טעם לקצור אינו ,ושניהם מעכבין זה על זה למה לי

 , משום דשניהם מעכבין זה על זה,רשאי לעקור לעקור אינו רשאי לקצור
טעמא י מאי שנא הכא דיהיבנא " והקשה נמו,כ הוי מידת סדום"מ שאל"שיט' עי

והרי מסתבר שבכל מקום יש רווח והפסד בקיום המנהג  [,מבכולי תלמודא
שמנהג קצירה נתקן רק לטובת  ד"ס היה לכאורה ו,]ידת סדוםכ הוי מ"שאל

ל שנתקנו " קמ,ב" נתקן רק לטובת בעהעקירהתר עליו וכן מנהג והאריס ויכול לו
  .ט"תוי' י וע,לטובת שניהם ואין אחד מהם יכול לומר שלא ניחא לו בו

   
 פירש , משום ששניהם מספקין את הקנים,מה טעם שניהם חולקין בקנים

  . ל שעל שניהם לספק את הקנים"ד שהיא גופא קמ"הראב
  

 מה שלא ,מ דאי איכא איניש דיהיב עין יפה הוא ולא גמרינן מיניה"למאי נפ
 ,משום שבזה אין שום חידוש, אמר בפשטות שכיון שלא נהיגי אינו צריך לתת

ס "בדק [,ל שאין למדים מהנותנים"דפשיטא שאם אין נוהגים לא יתן אלא קמ
  ].הגירסא ומאן דיהיב בעין יפה הוא דיהיב ולא גמרינן מיניה

  
פ שבמכת מדינה מנכה " ואע,בין בחכירות בין בקבלנות איירי מנכה ה"ד' תוס

ין ז פירש בית השלח"הכא כיון שעומד בתוכה ובכ, רק בחכירות ולא בקבלנות

אמאי אינו ''  אבל קושית הגמ,נחשב כמו שפירש שינכה לו אם יבש המעין, הזה
' משמע מתוס,  דמיירי בלא פירש'מנכה לו מן חכורו נימא ליה מכת מדינה היא

שתעשה השדה  אבל בקבלנות חולקים במה ,א"ש הגר"שאינה אלא בחכירות וכמ
ח שהוא "ב'  ועי,ות אמנם הטור כתב שכן הדין גם בקבלנ,כמו בכל מכת מדינה

  .ח"שיעורי הגר' ה דאפשר ועי" דמןלק' י תוס"עפ
  

  א" עד"דף ק
ומצי לאתויי ' אבל משום קבלנות איצטריך כו' ל כו"נ י"א דאפשר ה"ד' תוס

 משמע שביבש נהרא רבה אינו מחויב ,בדוולא ולכך מחויב לעשות קבלנותו
ח כתב " והב, אבל אם יתעסק יחלקו במה שיצא,ויכול לא להתעסק בה כלל

ש "ש מ" ועי,שיכול לנכות לו ולכן פסק הטור ביבש נהרא רבה שגם קבלן מנכה
פרישה שמחלק שכאן כיון שצריך לטרוח '  ועי,לחלק בין יבש הנהר לאכלה חגב
כ באכלה חגב שאין יותר טירחא אלא " משא,יותר ממה שחשב לכן יכול לנכות

  .רק יש פחות תבואה
  

ז דוקא כשנקראת כך "א שהר" הקשה הריטב,אואמאי לימא ליה שמא בעלמ
 ותירץ שסגי ,ל שגם אחר שיבש המעין תקרא כך"מנ אבל כאן ,בלא הרימוניםגם 

הרי באותה שעה  וכאן עדיפא ש,במה שבשעה שהורידו לתוכה היתה נקראת כך
  .היתה באמת בית השלחין
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 ונפל  כמו בשוכר בית זה,ל שאם יבש המעין שהפסיד"א תיפו"עוד הקשה הריטב
 ח"בשעורי הגר'  ועי,]ן"לחולקים על הרמב[דאזדא ליה ואינו מנכה משכירותו 

כ "כתב שם לחלק בין שוכר בית שכבר יש לו קנין בבית וכשנפל אזדא ליה משא[
חוכר שאינו קונה קרקע ליניקתה אלא את היניקה קונה נמצא כשיבש המעין עדיין 

  .]לא בא המקח לידו ולכן לא ישלם
  

 ,ון ממש לבית השלחיןו שאז יכול לטעון שהתכ,וכר למחכירל ח"הא דא
  והוא אומר שהתכוון לשמא,כ כשאמר המחכיר הרי הוא מסתמך על דבריו"משא

  .בעלמא
  
 ,ל חוכר למחכיר איירי"בדא' א לומר כן דהא מתני"אבל א אידי ה"ד' תוס

ר ן כתב שרבינא יפרש דחכור לי הכונה חכו" אמנם הרמב,ל חכור לי"דקתני א
ד "ן וכ"כ הר" וככל עניןהוי קפידא בלמחכיר חוכר מר לו ממני אבל לעולם בא

  .ה שהובא בטור"הרמ
  

 ,'שכך כותב לה אחריות דאית ליך כו' אדם מביא קרבן עשיר על אשתו כו
 ,י הלשון הדיוט הוא מה שהיא פוטרתו מקרבנות שהתחייבה לפני הגירושין"לרש
 אבל מה ,ות שהתחייבה לפני הנשואיןקרבנאת המה שהוא מתחייב לה ' ולתוס

מ "שיט'  עי,משמע שהוא מעיקר הדיןלכאורה שבעל מביא קרבן עשיר על אשתו 

אדם מביא קרבן עשיר על אשתו אף על פי שהיא ענייה דבתר דידיה ה "בנדרים ל
  .אזלינן שחייבו הכתוב בקרבנותיה

יבת קרבן אם היא חי, מביא אדם קרבן עשיר על אשתו'שם כתבו ' תוסאמנם 
לידה או מצורעת ואין יכול לומר עניה היא ואין לה שום דבר שכך כתב לה 

. משמע שגם זה מכח התנאי, 'בכתובתה דאחריות דאית לך עלי מן קדמת דנא
  .ב"ק הי"ב ממעה"ועיין אבי עזרי פי

  
 כגון לידה וזיבה ,ודוקא בקרבנות שהן חובה לכפרתה כי גרסינן הה" ד'תוס

ש שהרי אין קרבנות "ותמה הרש, ה לאכול בתרומהוצרעת או להכשיר
 ולקיים ',להכשירה לאכול בקדשיםל " ולכן כתב שצ,מעכבים באכילת תרומה

אינו אמנם  , דהיינו חזה ושוקגירסא שלפנינו יתכן שכוונתם לתרומת הקדשים
  . ולמה נקט דוקא תרומת הקדשיםכ שהרי גם בשלמים אינה אוכלת"מספיק כ

 ,נמי אם היה חייב לשלם היתה מפסדת לו כמה וכמהובנדרים ובנדבות 
 יש ,דאפילו יוכל להפר דחשיב כדברים שבינו לבינה משום הפסד ממונו

יש להבין איך שייך כלל נדבה במה , לחוש שמא תדור ותפרע קודם שישמע
 ויתכן שאם חייב ,לפני שישמעבלא רשותו  וגם בנדרים איך תפרע ,שאינו שלה

ד לענין "דף כבנזיר ' תוס'  ועי, ויכולה ליטול בלא רשותולשלם הרי משועבד לה
כגון דאמר לה קודם לכן ימים רבים אם תצטרכי לקרבנות תקחי 'נדר נזיר 
  .ג"ואולי גם כאן מיירי כה', מבהמותי
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 דין המלוה ,'כוו שכך כותב לו ,המלוה את חברו לא ימשכננו יותר מחובו

 הוא הפסדו של המלוה כיון  הלוהל ומה שנפחת אצ,להשיב את המשכון כל יום
כלומר [ ואם משיבו לו לזמן מרובה ,]לקמן' ש תוס"לפי מ [,שזה חיוב התורה

 שאחריות הלוה כותב לו ,] הרבה זמן שזה אינו חיוב התורההלוהשיהיה אצל 
 משכון יותר  ולכן לא יקח,המשכון תהיה עליו אם יפחת או יאבד לגמרי

 וגדר קבלת ,ה שהרי קיבל אחריות על כולולושאז יפסיד הכיון  ,מההלואה
לקמן שהיא דוקא במחזיר לזמן מרובה שאז נחשב כמו ' אחריות זו פירשו תוס

 אפילושני כתבו ש'  ופי,וכעת משאילו לולמלוה שנפרע החוב ונקנה המשכון 
ז תיקנו חכמים שיכתוב כך כדי שלא "כשמחזירו ליום אחד שזה חייב מהתורה בכ

  .  שלא כדיןירימנע המלוה להחז
  
 דאף על גב דאין משלם לו הגירעון .לא ימשכננו יותר מחובו לא ה"ד' תוס

' יש להבין הרי כתבו תוס , מכל מקום לא ימשכננו יותר מחובו,אלא בכתב
 שאמנם אם מחזיר לו את א"מהרש' ועי, כמו שכתבנחשב לעיל שגם אם לא כתב 

 אבל ההלכה ,כמו שכתבדינו   וגם אם לא כתב,המשכון לזמן מרובה כותב לו כך
כמו נחשב שלא ימשכננו יותר מחובו היא על שעת ההלואה ואז לא כתב וגם לא 

שמא יחזיר לו לזמן מרובה ויכתוב  [,כ לא ימשכננו יותר על חובו" ואעפ,שכתב
  ].כמו שכתבדינו כך וגם אם לא יכתוב 

דבור תוספות ' ישאלת ממני אודיעך דעתי בפ'ט " סימן תתיב " חז"ת רדב"שו' עיו
פ "באים לומר שאע' שתוס ש"עי[ 'פרק המקבל והוא קטן הכמות וקשה ההבנה

כ מיירי בכתב ואז אין לחוש שיפסיד הלוה כיון שמסתמא יכתבו כמה שוה "שע
' ועי, ]מ לא ימשכננו יותר על חובו שמא לא יכתבו את שווי המשכון"מ, המשכון
   .ם"ל ומהר"מהרש

  
 והא אמר רבי יוחנן ,אי לא כתב ליה הכי לא קניאטעמא דכתב ליה הכי הא 

יש להבין למה הוצרכנו , משכנו והשיב לו המשכון ומת שומטו מעל גבי בניו
ד "מ בשם הראב"שיט'  ועי,ח קונה משכון"ו והרי כבר אמר רבי יצחק שבע"לרי

וקשיא לי מאי טעמא לא אקשי ליה מדרבי יצחק דמייתי לה מקרא דולך 'שכתב 
אלא .  אם אינו קונה משכון צדקה מנין ומה לנו לדרוש בו לשון הדיוטתהיה צדקה

 , ורבי יוחנן גופיה מדרשיה דרבי יצחק גמר לה,רבי יוחנן עדיפא ליה דהוא רביה
 דכמה ,אי נמי דהא דרבי יצחק איכא למימר דלהתחייב באונסין בלחוד קאמר

עת מלאכה ומת  אבל כי אהדריה ללוה בש,דאיתיה בידא דמלוה מחייב באונסין
 משום הכי אקשי ,מתוך החזרה אימא יעשה מטלטלין אצל בניו דלאו כפרעון הוי

  .'ליה מדרבי יוחנן דקאמר פרעון הוי
  

ותימה והא כיון דדריש לשון הדיוט אפילו לא כתב נמי  טעמא ה"ד' תוס
כונתם להקשות דילמא טעמא דרבי  , ומאי פריך לרבי יוחנן,כדפרישית לעיל
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  .ה הוא משום לשון הדיוטיוחנן גופי
  

  ב" עד"דף ק
ת היכי משמע לומר מה שכתב לו תשלומין דאית ליך "וא , אהניה"ד' תוס

 שיהא טועה המקשה ,ג בניו"עלי כל קבל דיכי שיהא מהני לשומטו מע
סברת המקשן היתה שמה שכותב לו הלוה כל  ,לומר שלכך כתב לו כן

ודחי  ,ג בניו"עמכל לשומטו הוא כדי שיקנה את המשכון ויו' תשלומתא וכו
ד שכותב כך "איך ס'  והוקשה לתוס,כדי שיתחייב את מה שנגרעכך שכותב 

  .איך זה משמע מלשון כל תשלומתא,  ויוכל לשומטולענין שיקנה את המשכון
 ופירשו שכיון שכותב לו שמתחייב לשלם את דמי המשכון משמע שהחוב כבר 

שלעולם לענין שיגבהו מבניו קונה גם בלא ' ית הגמי ודח,י קניית המשכון"נפרע ע
 ולכן כותב ,אלא שאז לא יתחייב את מה שנגרע, פ שלא נפרע החוב"כתיבה ואע

 וקנה את המשכון לגמרי ומשלם ,לו כל תשלומתא כדי שיחשב כמו שנפרע החוב
  .הלוה מה שנגרע המשכון

ן נ רבנן הוא דתקון שיכתוב כדי שלא ימנע המלוה מלהחזיר כמו שתק''א
כלומר התקנה היתה שגם , הלל פרוזבול לפי שראה שהיו נמנעים מלהלוות

כשמחזיר ליום או לילה יקבל הלוה עליו את הפחת כדי שלא ימנע המלוה 
  .מלהחזיר אפילו לזמן מועט ויעבור על דין תורה

  

דאינון ] אז הכוונה[אמר רב אשי חזינן אי אמר הבו לה ארבע מאה זוזי 
 דאינון ]אז הכוונה[י אמר כתובו לה ארבע מאה זוזי  תמני מאה א]שיכתבו[
  . מאתן]שיתנו[
  

ף " וכתב הרי,הכא כיון דקאמר מילתא יתירא גוזמא בעלמא הוא דקגזים
הקשה ' ז' ש בסי" והרא,מ מה שהיתה ראויה לעשות חייב שזה אינו גוזמא"שמ

מסיק  אמנם ,ת יתחייב מה שהפסידו"שכיון שהתחייב גוזמא וזה אינו מועיל מה
  .ח"בשיעורי הגר' ועי. שכיון שגם בלא כתב חייב כיון שנהגו לכתוב

  
שאם אכלה הבהמה ענבים [ , מאן דחייש לכחש גופנאאפילוו סבר ה"ד' תוס

 ומנכה מה שהרויח ,שעדיין לא הבשילו משלם כאילו הן ענבים העומדות ליבצר
ה לרב הכא מוד  ,]במה שלא הוכחשה הגפן אם היו נשארים בה עד שיגדלו

 ,א דמזיק ודאי אינו חייב יותר ממה שהזיק" והחילוק כתב מהרש,ח"אשי דל
למה ישתכר כחשא , כיון שהאריס לא הפסיד, ב הרויח"פ שבעה"אבל באריס אע

  .דארעא
מדין נהנה הרי טוען  את בעל הקרקע לכאורה יש לחלק שכאן שבאנו לחייב[

 מדין מזיק אינו ל הבהמה את בעכ שם שבאנו לחייב" משא,ל בהנאה זו"שלא ניח
  ].חייב יותר ממה שהזיק
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י שלכן לא ינכה לו כלום " וכתב נמו,אטו הוא אשבח ארעא לא אשבחה
  .י"חו' הגה' ועי] כיון ששניהם השביחו חזר הדין ככל אריסשמ[

ויש להבין תינח אם יצאו חיטין משובחים ביותר ששווים יותר משומשמי יש 
ובזה לכאורה אין לו כלל יצאו חיטין מרובים  וכן אם ,לתלות זאת גם בקרקע

ירי  אלא לכאורה מי,טענה שהרי יאמר לו שגם אם היה זורע שומשמים היה כך
הוקרו החטין והצליחה אותה שנה זריעת חטין 'י "ש רש"וכמשהוקרו החיטין 

ואולי הצליחו החיטין שכאן יותר , קרקעומה זה שייך ל ',יותר משל שומשמין
בשדות שסביבותיה שלכן ברור שאם היה זורע שומשמין היו מכל השומשמין ש
  ,מצליחים פחות

כ במה שעלה בדעתו לזרוע "גם יש להבין כיון שטוען האריס שהוא השביח וע
נ אבל במה שהשביחה הקרקע "אה ,מה משיב לו שגם הקרקע השביחה, חיטין

 דבר ואולי במה שעשה, גם יש להבין למה מתייחסת אליו ההשבחה, הם שותפים
היה ',  ארעא אשבחה,אטו הוא אשבח'ואם היתה הגירסא  [,טוב על דעת עצמו

  .]לקרקע ובה הם שותפיםרק  שכל ההשבחה מתייחסת ניחא הכל
פירוש הקונטרס שנתייקרו החטים וקשה דלישנא 'פ "ר' כתב בשם תוסמ "שיטו

אלא נראה כמו שפירשתי שהצליחו החטים . דארעא לא אשבח לא משמע הכי
 יש לומר אותה ,וכי תימא שמא אם זרעו בה שומשמין היו כמו כן מצליחיןמאד 

  .'שנה מצלחת בחטים יותר מבשומשמין
  

 הנה בדין עיסקא מבואר ,אמרי נהרדעי האי עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון
 ,לעיל שאו פלגא ברווח ותרי תילתי בהפסד או פלגא בהפסד ותילתא ברווח

 אבל המקבל תן בהפסדים הוא שיעור הפקדוןומשמע שכשיעור מה שנושא הנו
  .נוטל בשכר יותר מחלקו כדי שלא יהא ריבית או יקבל שכר עמלו
מלוה ולכן מפסיד ויתכן שמה שבאו נהרדעי לחדש הוא שבסתמא אמרינן שפלגא 

י כתב שמקבל "אמנם רש ,תרי תילתא ברווח דהכי ניחא לתרוויהו וממילא ,מחצה
 ואולי מחצית לאו בר באופן שנותן לו שכר טרחושמדוכ "כ ע" וא,למחצית שכר

  .דוקא
כ ''דאיזהו נשך דאין מושיבין חנוני למחצית שכר אא' ממתני האי ה"ד' תוס

לא שמעינן דהוה פלגא מלוה ] אלא אם כן נותן לו שכרו כפועל[ 'נותן כו
כ המקבל נוטל "מחלק המלוה ואעפגדול שאם חלק הפקדון יותר [ ,ופלגא פקדון

חידוש נהרדעי אפשר ללמוד את כ " וא,צ ליתן לו שכר עמלו"חים הרי איחצי רוו
 ,כ נותן לו דמי עמלו"מהמשנה לעיל שאין מושיבין חנוני למחצית שכר אא

ש מחצית שכר משמע גם מחצית הפסד שהרי נותן לו דמי " כונתם שממלכאורהו
  .כ מוכח שעיסקא היא מחצה פקדון" וא, ואין שאלה של ריבית,עמלו
ה בעי שכר עמלו כיון דליכא תרי תילתי ''א דטפי מפלגא פקדון הוי ואפ''דה

ההפסד בו ש[אמנם מקבל מחצה שכר אבל חלק הפקדון א ש"הוהיינו ש, פקדון
א שסתם עיסקא יכולה להיות "כ לולא נהרדעי הו" וא,הוא יותר מחצי] על הנותן
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מישיות פקדון  ואם מקבל שכר עמלו יהיה שלש ח,שני שליש פקדון ומחצית רווח
  .ומחצית רווח

שלעולם הוי פלגא מלוה ופלגא פקדון וצריך ליתן שכר עמלו נהרדעי ל "קמ
כ התנו שיהא שליש מלוה ויטול מחצית שכר או מחצה מלוה ויטול שני "אא

  .חכמת מנוח' ועי, שליש בשכר
  

  א" עה"דף ק
צי מ לא ,האי מאן דקביל עיסקא מן חבריה ופסיד טרח ומלייה ולא אודעיה

י שבהפסד ישתתף בחצי וברווח " ופירש,ל דרי מהיאך פסידא בהדאי"א
 וכתב ,ז עיסקא אחת בשטר אחד"ת שיוכל לטעון כך והר" ויש להבין מה,בשליש
ן "הרמב ו,מ שמיירי בטרח חוץ מהעסק הזה ועירב הרוחים בתוך העסק"בעה

קודם  אבל אם ,במלחמות פירש שרק במקום שקודם הרויח משתעבד הרווח לקרן
 ולכן מעיקר הדין מגיע לו , מהקרןהפסיד שוב אין העיסקא אלא כפי מה שנשאר

 וכגון שהיתה מאה ועשרים ופחתה ועמדה על ששים ,רק שליש ממה שנשאר
  . י"כ אין לו אלא ק"וחזרה ועמדה על ק

 כיון שפועל ,ע"ן כתב שרק אם הודיעו יכול לחשב את ההפסד בפנ"אמנם הר
ומיושב בזה מה שמשמע שאם הודיעו יכול  [, בחצי היוםאפילויכול לחזור בו 

ד "והראב]. א שגם בלא הודעה יהיה כך" אבל עדיין יש להבין מה ההו,לחשב כך
  .שמיירי שהרווח היה אחר הזמן שנקבע לסיום העיסקא' פי

  
י שאם יפסידו יהיה את הרווח כדי להשלים את " פירש,רווחא לקרנא משתעבד
ש שברווח גופו "יד דוד למה לא פירש כרא'  ועי,רווחההפסד במה שישתכרו מה
  .ישלימו את הפסד הקרן

  
אם מבקש גם א ש"מהרש'  עי,בכולהו הוי מצי למימר בהו הכי מזלא ה"ד' תוס
י מזל "את הרווח יכול לומר לו שרצונו שיהיה קיים כדי שירויחו ממנו עוד ערק 

  .שניהם
  

 היא כמין יעה שיש לה דפנות  רחת,רחת היוצא מהאי גיסא ומהאי גיסא מאי
ויש לה בית יד מעץ והשאלה ] בערוך' עי[צרים משני צידיה כעין מסגרת קטנה 

ח השאלה " ולר,י אם צריכים גם אותם דפנות להיות בתוך הכרי ופשט שכן"לרש
צד די באו , צריך הרבה תבואה כדי להעמידואז שאם צד הבית יד צריך להכנס 
  .צד הרחבדי ב ומסיק ש,זה סגי בכרי קטן יותרהרחב שיש בו בית קיבול של

  
יש להבין מה הכוונה , אמר ריש לקיש סאתים שאמרו חוץ מן ההוצאה

 , כל העבודות מוטלות על האריס ומן הסתם אינן נחשבות כהוצאהוהרי' הוצאה'
', חוץ מן ההוצאה שהוא מוציא במסיקתן ובעצירתן'י "ולעיל גבי זיתים פירש רש

  .מיירי באריס שחייב לעבוד תמורת החלק שהוא מקבלן דוזה לא שייך כא
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אם יש בה כדי להעמיד בה כרי יתר על ההוצאה 'ך כתב "מ בשם הרמ"ושיט
והזרע הראוי לבית סאה שהוא סאה זרע לשדה שהיא חמשים על חמשים חייב 

ויש להבין אם האריס , משמע שהוצאה היא הזרע הראוי לשדה כזו', ליטפל בה
 ,ב שיטול פלגא"למה אומר לבעה, 'בנפקות ידי'הזרע וזה הכוונה הוא הנותן את 
ר "שו, ב רק שליש"לעיל שכשהאריס נותן את הזרע מקבל בעה' והרי כתבו תוס

  .במעיני החכמה שעמד בזה
את עניי 'ש "אין הכוונה להוצאת ממון אלא כמ', בעמלי ובנפקות ידי'ולכאורה 

  .'ת ידיית עמלי וית לאו'שמתרגם ', ואת יגיע כפי
  

 כור הוא שלשים סאה והסאה ששה קבין ,הא באתרא דמעיילי כורא באוולא
  ].הקב ארבעה לוגין והלוג ששה ביצים[
  

  ב" עה"דף ק
לכאורה אינו מובן , תנן התם המהלך בבית הפרס על גבי אבנים שיכול להסיט

ז טמא שמא " והרי כל ההולך בבית הפרס הר,מ אם יש אבנים או לא"מאי נפ
תנן התם המהלך בבית הפרס על אבנים שאינו 'ל "ל שצ"וכתב מהרש, עצםהסיט 

על אבנים שיכול להסיטן , יכול להסיטן על האדם ועל הבהמה שכחן יפה טהור
ג אבנים "היינו שזה שני דינים דין ההולך ע' על האדם ועל הבהמה שכחן רע טמא

המה בלא אבנים  ודין רוכב על אדם וב,שיש בזה חילוק בין יכול להסיטן או לא

י משמע שגם ברוכב מיירי שיש "אמנם מרש, שיש חילוק בין כחן יפה או כוחן רע
י שמיירי בשני "שהגיה גם ברש] ר"דפו[חכמת שלמה ' ועי, אבנים תחתם

   .זרע יצחק'  ועי,אופנים
  
 יש להבין מדין ,דבלאו היסט נמי טמא המהלך בבית הפרסה המהלך "י ד"רש

ומבואר במשנה באהלות שם , עורה אינו מטמא באוהל והרי עצם כש,מה נטמא
 כונתו שהנרכב לכאורה ו,שאם רוצף בית הפרס באבנים שאינם ניסטות טהור

 אבל הרוכב יכול , אם אין אבנים שעל ידם יכול להסיטאפילוטמא מדין מגע 
'  ועי,ליטמא רק אם הנרכב כוחו רע והולך על אבנים הניסטות מחמת הרוכב

 ולכן רק הנרכב יכול ,י שבלא אבנים לא שייך היסט"רשא שסובר "מהרש
  .יד דוד'  ועי,ליטמא מחמת מגע

  
 והלא ,תימה אמאי קרי אין כחו רע לפי שאינה נחבאת באגרופו כל ה" ד'תוס

ש "הרא' ובתוס, יש להבין מנא פשיטא להו דרותת תחתיו, היא רותת תחתיהן
, דם אם אינה נחבית באגרופוותימה שיהא כחה יפה לעליית א'ל "מבואר יותר וז

  .'ויש מפרשים שנחבית תחת זרוע
   
ש שמדרבנן טמא "רש'  עי,וטהור העליון מטומאה דאוריתא על ה"ד' תוס 

  .דעשאום כזבים
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 היינו בגד שלישי אינו אלא ראשון לטומאה ,מ שלישי לא הוי אלא ראשון"מ
 בשעת נגיעה הנוגע במת הוא אב הטומאה והנוגע בו [,שאינו מטמא אדם וכלים

י הוא אב מדרבנן ודינו "וטמא שבעה והנוגע בו באותה שעה לר' גם הוא אב דאו
  .ש"ש ורש"הרא' תוס' ועי]. שהנוגע בו באותה שעה אינו אלא ראשון

  
וכן נראה דלא אשכחן שנותנין תפילין , ח גריס של לחם"ר אפילו ה" ד'תוס

 שאין דרך להניח כיס י יתכן" בדעת רש, אלא או בכיס או בתיק ולא במטפחת
  . בה את התפילין ויותר מצוי להניח מטפחת אם אירע שכרכו,או תיק על ראשו

  
והוא אלף וחמש מאות אמה אורך , לבית קרקע כור'י "פרש ,ארבעה סאין לכור

דחצר המשכן הוי סאתים והוא מאה על חמשים וכור , ל חמישים אמה רוחבע
 וכן  קום שצומח בו סאתים תבואהאתים הוא מסמבואר שבית ', שלושים סאין

'  ולמקום שצומח בו בית כור תבואה צריך ד,בית כור הוא שלשים פעמים כך
 שראוי לצמוח בו שהכוונה למקום' כ תוס"וכ] קבין' א ד"ולגירסת הגר[סאין זרע 
  .א"מהרש' ועי, כור תבואה

' ינו לכור דהירק יוצא או שמונה סאין ' משמע שמזריעת ד' תוסי ו"רשולפירוש 
והרי  [,כ מעט"ח שתמה איך יתכן שיוציא כ"ת חוות יאיר סימן קס"שו'  ועי,סאין

הערות ' ועי. ]בשבולת שיוצאת מזרע אחד יש הרבה יותר משמונה גרגרים
  .קבין' א ד"א שלכן הגיה הגר"לגריש

א שגורס " אמנם לגר,וכדי נפילה דלקט הכוונה לנפילת לקט ולא לשיעור זריעה
ל אם לכור "כ מאי מיבע"היה מקום לומר שזה אותו הדין אבל א, קבין' לעיל ד

  .]ל"כ זה גופא מיבע"אא[ ,או לכור תבואהזרע 
  

 הרי זה לא יסלקם לצדדין ולא ,המוציא זבל על ראשו ותפילין בראשו
יש להבין מה מועיל במה ,  מפני שהוא נוהג בהן מנהג בזיון,יקשרם במתניו

ויש לבאר שדוקא כשמונחות , בזיוןמנהג ז הוא "שמסלקן לצדדין ולמה בכ
 הוי בזיון כשמונח גם זבל על ראשו אבל ,נקרא עליו בהם' בראשו במקומן ושם ה

 והבזיון ,מ הוי בזיון"ל דמ" קמ,ג השלחן דמי"משסילקם לצדדין כמונחים ע
שגנאי הוא 'ש רבינו יהונתן " וכמ,לכאורה הוא מה שיש על ראשו תפילין וזבל

ג "תכ' מור וקציעה סי' אמנם עי', ד דבר קדושה ודבר מאוסשישא במקום אח
  .]דומיא דקשירה במתניו[שעצם הסילוק לצדדין הוא הבזיון 

דמיירי שהיה הזבל מונח על מקום משמע י אסכנדרי "א בשם הר"מ' בסיי "מהבו
ל כן כתב ע' ד שיסלקנו לצדדין כדי שלא יהא מונח עליו"התפילין ולכן היה ס

  .'ן הרי הוא עדיין באיסור שעדיין יש בדבר זלזולשגם אם יעשה כ
  

 והרי שכירות , יש להבין למה מנכה,אם מכת מדינה היא מנכה לו מן חכורו
אמנם חכירות אינה [י "ג סק"ק כ"א ב"חזו'  ועי,היא כממכר לזמן ונסתחפה שדהו

כשכירות גמורה שהרי מתחייב לשלם לו מתבואת השדה אלא שזה יכול להיות 
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מדפי א "א ע"ס[י לעיל "נמו'  ועי,]י שמחלק בין מעות לתבואה" ררק לדעת
ש מוכר דלא מנכה מחוכר "גבי יבש האילן שהקשה מ] 'לפני מתניף "הרי

ע אם "ויל [,כ כאן שנוטל חלק בפירות"ששם הסתלק המוכר משא'  ותי,שמנכה
שעורי '  ועי,] חכר במעות מנכה לו לרבנןאפילוזה הסבר גם במכת מדינה ששם 

  .]שהוא משום מקח טעות [ח שם"הגר
  
 ויש להבין והרי התשלום הוא על השדה ,שעל המעות לא נגזרה גזרהי "רש

 ,י שמנכה לו כיון שנוטל חלק בפירות"י הנמו"ל עפ"וא. ועליה נגזרה הגזרה
ולכן יתכן שההפסד בא מחמתו וזה שייך כשנוטל פירות מהשדה ולא כשנוטל [

  .]מעות
  

  א" עו"דף ק
 יש להבין איך יכול להוציא ממנו ממון ,יים בי ותגזור אומר ויקם לךהוה מיק

ה "ט ד" ק'מ סי" חוב"ח[ט "ת מהרי"שו' ועי ,מספק שמא היתה תפילתו מתקיימת
ולא דמי כלל להא דאמרינן בפרק המקבל אילו זרעתה ' ד" שכתב בתו]מכל מקום

 הוה מקיים בי חטים הוה מקיים ותגזר אומר ויקם לך וכן הא דאמר אילו זרעתה
 דהתם זה עומד בקצבת חבירו שקצב לו והלה בא לפטור ,לא יבושו בעת רעה

עצמו בטענת דאישתדוף רובא דבאגי הילכך בטענה כל דהו מדחי ליה לעמוד 
לא , ש שכיון שיש ודאי חיוב וספק פטור"או'  ועי,'בחכורו הקצוב הואיל ושינה

א שהביא "א שליט"רות לגרישבהע'  ועי,ה כשיש צד לתלות לטובתו"שייך המע
  .ה היה מקיים את רצונו"שגם אם מודה שלא התפלל יכול לטעון שהקב

  
ע אם הטענה הזאת מועילה גם " יל,הוה מיקיים בי ותגזור אומר ויקם לך 

 או רק ברובא שאז היתה תפילתו ,]שזה נס גדול יותר [באישתדוף כולא באגא
 רובאשדותיו של חוכר ואשתדוף  כל וכן בנשתדפו ,מועלת להיות מן המיעוט

 רק ברובא דבאגא לכאורה ו,ל משום לתא דידך"דבאגא דאמרינן מסתברא דא
  .ר כן בהערות שם" שו,אבל לא בכולה

  
אבל מחכיר שגוף הקרקע שלו וממנו יש לו לקבל חכירותו  אי ה" ד'תוס

כדאמר לעיל מארעאי קבעינא יכול המחכיר לומר לחוכר כי נשארנו מעט 
ש "רש' עי, והרי נשאר לי חכירותי מה שקצבתי עמך בכך וכך כוריןמהרבה 

דיכול לומר כי ' ומדוע לא פי'נ שנשתייר באותה שדה "שתירוץ זה עולה רק לא
' שהרי נשאר לי מה שקצבתי עמך אם מאותה שדה או מן השוק ואפי' נשארנו כו

  .'אם בה לא נשאר מאומה
  

 בכולא אפילוד[ד וקשיא לתרויהו "בהרא'  פי,מיתיבי היתה שנת שדפון וירקון
  ].באגא לא סגי עד שיהא בכל הארץ
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כיון ' מ בתוס" וכ, בקצה העולםאפילו לכאורה ,שנים שיש בהם תבואה בעולם
ד "ראב'  ועי, מה יש בסוף העולםל"ע מנ" ויל,ל בשום מקום בעולם"שיש בחו

המאירי ו. שהכוונה לכל המלכות דומיא דשני אליהו שהיה בכל מלכות אחאב
  . כתב שהכוונה לאותו מחוז דהיינו סביבות ארץ ישראל

  
י " אלא הקשו שהשאלה אלא מעתה אינה שייכת לתירוץ של רנבה"ד' תוס
ששביעית אינה דומיא דשני אליהו שבהם אין , תאיה השאלה בגוף הברי"דבלא

ותירצו שסברת המקשן בתחילה היתה שמכת מדינה . תבואה בכל העולם ובה יש
 שאין השדה ראויה לגדל תבואה וזה רק כשאין תבואה בכל העולם ואז פירושה

ית י אבל לפי דח,היה ניחא לו ששביעית נחשב שאין השדה ראויה לגדל תבואה
שגם רובא דבאגא נחשב מכת מדינה הבין המקשן שגם בזה נחשב שאין ' הגמ

 כ שזה"כ ע"כ עולה למנין שני תבואה וא"השדה ראויה לגידול תבואה ואעפ
כ גם שביעית "כ שאם יש תבואה בעולם שתעלה למרות שאינה ראויה וא"גזה

שלעולם רובא דבאגא חשיב ראוי , שביעית אפקעתא דמלכא' ותירוץ הגמ. תעלה
פ " ולכן עולה מן המנין אע,לתבואה כיון שיש מקום בעולם שיש בו תבואה

בה אינה  ורק שביעית שיש בה אפקעתא דמלכא חשי,שלענין חכירות אינה עולה
  .ראויה לתבואה ואינה עולה

  

אלא 'ש בביאור "א מ"מהרש'  עי,אלא מעתה שביעית לא תעלה לו מן הגירוע
  .'י תוס" עפ'מעתה

  
משום דאמר ליה אי הוית חזית לאיתרחושי לך ניסא הוה איתרחיש לך ניסא 

 ונימא ליה נהי דלניסא ,כרבי חנינא בן דוסא דמתיין עיזי דובי בקרנייהו
קשיא ' פי'ש "הרא' כתב תוס, קשיא,  חזינאהוה חזינא לניסא זוטארבה לא 

והרי מכאן מוכח שגם לנס ', לשמואל דאמר לעיל דמצי למימר חזינא לניסא זוטא
ואיך אומר שמואל  ,היה ראויאינו יכול לטעון שקטן שגם הארי והדוב הכה עבדך 
ל את כל ה תפילתו שלא יאכלנה חגב גם אם אכ"שהיה ראוי לנס שישמע הקב

  .הבקעה
  
ה תפילתו של זה שיצליח כל "דבסתמא לא היה מקבל הקב לניסא ה"ד' תוס 

 ויש להבין למה להתפלל דוקא על חיטין ראוי ,מה שיזרע אם לא שיעשה לו נס
 ולהתפלל ,פ שאותה שנה נשדף הכל אינו נחשב נס"אעלכן ו ,יותר להתקבל

  .  אלא מין אחדמה שיעשה הוי נס והרי בפועל לא זרעכל שיצליח ב
 שאדם צריך לעשות השתדלות לפני התפילה והיא לראות מה טוב ויש לבאר

 אבל לא שיתפלל שכל מה ,לקרקע שיזרע בה ואז יוכל להתפלל שיצליח בזה
 שלזה צריך נס ואין ראוי להתפלל על זה כשיש ,שיעשה בלא התבוננות יצליח
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 לנס שיעלה בידו גם מה וגם אם יתפלל צריך ,בידו לעשות השתדלות ולמעט הנס
  .שאינו ראוי לעשות

במה יעזור לו כ "אעפה ש" כלום ומתפלל לקבלבררבמקום שאין בידו ש מסתברו
לזה אדרבא יתכן שאינו מן הראוי שיתפלל שתבוא הישועה בדרך , שיעלה בידו

  . שאין לו סיבה לחשוב שהיא ראויה יותרמסוימת
  

  ב" עו"דף ק
בניסן , 'וכוקבועין בו שנים עשר מזלות לפי שבגלגל ה עד זמן " די"רש

ושתי , לעולם בתחילת עלות השחר טלה מתחיל לעלות ומאזנים שוקע
לאחר שתי שעות העולה גמר עלייתו והשוקע , שעות המזל שוהה לעלות

וששה , הששה עולים בשתים עשרה שעות ביום, נמצא, גמר שיקועו
ניסן הוא  שמה שמזל כלומר, כל ימי ניסן ראש טלה מתחיל לעלות, בלילה

השמש זריחת  זורח עם ,היום המזל נמצא למעלהשעות טלה הכוונה שבמשך כל 
בניסן לעולם בתחילת עלות 'י "ש רש"אמנם יש להבין מ, ושוקע בשקיעתה

מעלות את היום והרי אם מחשיבים ', השחר טלה מתחיל לעלות ומאזנים שוקע
ואיך יהיו ] כ"בים עד צהוביותר אם מחשי[השחר נמצא היום גדול מהלילה 

  .ששה למעלה וששה למטה

שהם עשר שעות מתחילת היום שהרי עלה [ולסוף שמונה שעות משעלה 
 הוי זנבו באמצע הרקיע נמצא באדר זנב טלה בסוף ]לאחר שתי שעות מהיום

  .'שעה עשירית באמצע הרקיע
  
 ותו' קשה דפועלים לא אתו מדברא עד צאת הכוכבים כו וקיימא ה"ד' תוס

משמע , פ ששעות המזלות אינם זמניות" ואע,שעות הן עוד היום גדול' דבסוף י
  . בשעה זוכ בתחילת אדר עדיין לא יראו כוכבים"שאעפ

  
יש להבין , נהר מלכא סבא לא עביד דמיסכר מכת מדינה היא זיל נכי ליה
 ואם אינו ,למה הוצרך להא דלא עביד דמיסכר ולא די במה שמכת מדינה הוא

מכת 'י " ופרש,נה למה מה שלא עביד למיסכר מחשיבו כמכת מדינהמכת מדי
דלא הוי עביד , ולאסוקי אדעתיה נמי לא הוה ליה,  לא עליו לבדו עברה.מדינה

למה בכל ויש להבין , משמע דאי הוי ליה לאסוקי אדעתיה אינו מנכה', למיסתכר
יה מצוי ויתכן שאם ה, ל לאסוקי אדעתיה או לא"לק בין הוהני דלעיל לא חי

שיסכר הנהר לא היה נחשב המקום כראוי לזריעה כלל והזורע שם הניח מעותיו 
  .על קרן הצבי

אמאי אצטריך רבא לומר מכת מדינה היא זיל 'שהקשה ך "ת מהרש"שור ב"שו
הכי טעמא דמלתא דלא שכיח ולא ' דאפילו לא היתה מכת מדינה אפי, נכי ליה

  .'אבעי ליה לאסוקי אדעתיה סגי לפטור
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איברא דאיכא למידק הכא בדברי רבא ' כתב ח "י' סיי קצבי "ת מהר"בשוו
דארכביה אתרי רכשי ואמר ליה נהר מלכא סבא לא עביד דמסתכר מכת מדינה 
היא זיל נכי ליה הרי כאן דתלה הדבר בתרי טעמי חד משום דאונסא דלא שכיח 

הוא וחד משום מכת מדינה והא ממתניתין משמע דמטעמא דמכת מדינה . הוא
  .ש ליישב"ש מ"עי', דמנכה לו ולא בעי טעמא אחרינא

  
לא יזרענה חטין שהחטין מכחישות את הקרקע יותר מן  ה לא"י ד"רש

דאי בקבלנות הא אמרינן ,  והא לא מיתוקמא אלא בחכרנות,השעורין
כ כתב "וכ ,והרי הוא נהנה בשינוי של זה, תיכחוש ארעא ולא ליכחוש מרה

ן "אמנם הרמב ,שבקבלנות מאי דבעי ליזרע ,נה פשתןרעזי לקמן גבי לא י"רש
זה אומר לו  שהרי ,לעולם אינו יכול לשנותשבקבלנות ד כתב "לעיל דף ק

  .]ל לשעורין אני צריך"שא [, וכן גבי חיטין ושעוריןלתבואה אני צריך
ששם רצונו בשומשמין , ח שאינו דומה"תו' עי' דתיכחוש ארעא וכוי "ש רש"ומ

 אבל כאן שאמר לו ,'מכחיש מרה' כחשא דארעא נמצא נעין וימואם יזרענה חיט
ולא להכחיש את ל לקבל פחות "בתחילה שיזרענה שעורין הרי גילה דעתו דניח

 ,דקתני חטים יזרענה שעורים איכא למידק שפיראמנם כתב שמהסיפא , הקרקע
  .'דאי בקבלנותא אמאי יזרענה שעורים הא אמרינן תכחוש ארעא וכו

  

  א" עז"דף ק
אמר אביי טעמא דרבן שמעון כדמר דאמר מר האי מאן דניחא ליה דתתבור 
ארעיה ליזרעה שתא חטי ושתא שערי שתא שתי ושתא ערב ולא אמרן 

מי שרוצה שתינזק י " לרש,אלא דלא כריב ותני אבל כריב ותני לית לן בה
רשו פי'  אמנם תוס, ואי כריב ותני לית לן בה כלומר אין בזה נזק,ארצו יעשה כך

 ,הלשון לית לן בהלא מובן כ "וא ,ההיפך שהרוצה שתשביח ארצו יעשה כך
 ולכן פירשו דלא קאי אמימרא דמר אלא על ,שבכל מקום פירושו אין בזה כלום

 שאם כריב ותני לית לן בה כלומר ,ג שאסר לאריס לשנות מהתנאי"דברי רשב
  .חששאין בזה 

  
ועים בהם יש מהן נטועין והמצרים גבוהים והאילנות נטה דילי "י ד"רש

 ויש להבין אם האילנות נטועים ,בשלי ששרשיהן כפפו ונטו כולן לתוך שדך
י שהמצרים "ש רש"ויש לבאר שהמצר הוא גבוה וכמ ,במיצר איך נטועין בשלו

ויש אילנות , שחציו של זה וחציו של זה וסתמא דמילתא יש בהם רוחב ,גבוהים
המקום ל שאין הולכין אחר " וקמ,זההנטועים בצדו של זה ויש שבצדו של 

  . אלא אחר נטיית השרשיןנטוע בושהאילן 
  
 נוטין שרשין לשדה ,נוטה לכאן ולכאן' ונהגו בני מצרא וכוה ונהגו "י ד"רש
דהנוטה משמע דקאי אענפים מלשון 'רבינו פרץ הקשה ' ותוס,  הפירות שלו,זו
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י יש לבאר "דעת רשוב, שהכוונה לנטיית הענפים' ולכן פירש כתוס', הטייה
ם  וגם א,ש לשון נטיה אלא התפשטות או יניקה"שאמנם בסתם שרשים ל

אבל כאן ,  שהרי הם למטה מהקרקענוטים לצד אחד אין הדבר ניכרהשרשים 
שהמצרים גבוהים והאילנות נטועים עליהם שפיר רואים את השרשים היוצאים 

  .תחתיוצר עד שנכנסים לקרקע שיוטים חוץ למנמתחת האילן שהם 
כתב , י שהכוונה לנטיית השרשים ולא לנטיית הענפים כמו בכל מקום"ש רש"ומ
בעל ' משום דאמרינן בשלהי לא יחפור אילן הנוטה מביא וקורא פי'ש "הרא' תוס

  .'הקרקע דאזלינן בתר שרשים
  
אבל לעיל , בממלא כל המצר שנוטין שרשין לכאן ולכאןה בממלא "י ד"רש

וכגון שיש סלע וכדומה בין המיצר , ים לצד אחדמיירי שכל השרשים הולכ
 י" כאן הדבר ניכר ע,פ שסתמא דמילתא שרשין נוטין לכל הצדדים"ואע, לשדהו

  .נ"שהמצרים גבוהין וכמש
ולא פירש שהאילן ממלא כל המיצר שהרי מבואר שאפילו אם הוא בחציו של 

  .אחד מהם אינו זכאי בפירותיו אם השרשין נוטין לצדו השני
' ש תוס" וכמ, יש להבין לשון ממלא כל המיצר שמשמע ולא חוצה לואמנם

 ',ומשני בממלא כל המיצר כמו שהשרשים הן כולן על המיצר כך הם הענפים'
 אלא שנוטים לשני ,י משמע שהשרשים מתפשטים לצדדין חוץ למיצר"והרי מרש
  הצדדים 

  
רקע סמוך הקונטרס אינו מיושב שפירש אילן שנטוע בק' פי אילן ה" ד'תוס

 אלא נראה לפרש שהאילן עומד ממש ,למיצר והשרשים נוטים בשל חבירו
על המיצר שהוא של שניהם ואין השרשים מתפשטין לקרקעו של זה יותר 

עיקר מה שבאו לחלוק על , משל זה אך הענפים נוטין יותר לשל אחד מהם
 ש בשם"אמנם מ, י הוא שאין הכוונה לנטיית השרשין אלא של הענפים"רש
ש "י שלפנינו כתב שנטוע על המיצר כמ"ברש, י שהאילן נטוע סמוך למיצר"רש
  .'תוס

יש מהם נטועין בשלי ששרשיהן כפפו ונטו כולן לתוך 'י "ויתכן שכיון שפירש רש
כ כוונתו "ע', ויש בשלך שנוטין לתוך שלי ויונקים מארצי, ויונקים משלך, שדך

, י"דילי ודילך כפי שפירשו רששנטועים סמוך למיצר שאם על המיצר לא שייך 
דילי דילך ודילך דילי כלומר אין אנו מקפידין זה על 'ש שפירש "הרא' תוס' ועי
  .ז שפיר יתכן שנטועים ממש על המיצר"ולפי', זה

' אבל אי נטוע כולו ברשות אחד והענפים נוטים ברשות חבירו בזה אמר ר
יהושע את הארץ מביא וקורא שעל מנת כן הנחיל  פ לא יחפור"יוחנן בס

משמע שלא תלוי במקום האילן אלא  ,שכל הענפים יהא לבעל השרשים
 אבל עומד בקרקעו ,דוקא בעומד על המיצר ממש' ן פי"אמנם לשון הר, בשרשין

'  וכדאמרינן בפ,פ ששרשיו מתפשטין בשדה חבירו"של אחד מהם כולו שלו אע
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רמב

 

 משמע שתלוי ,' וכומ כן הנחיל"לא יחפור אילן הסמוך למיצר מביא וקורא שע
  .ש"הרא' מ בתוס"במקום האילן וכ

  
 , אי הכי מאי למימרא,תרגמא שמואל אליבא דרב בממלא כל המיצר כולו

 מהו דתימא דאמר ,ואכתי מאי למימרא ,לא צריכא דתלי טוניה לחד גיסא
, ליה פלוג הכי קא משמע לן דאמר ליה מאי חזית דפלגת הכי פלוג הכי

כ שהרי פשיטא שכוונתו "אינה מובנת כ', י למימראואכתי מא'שאלת הגמרא 
אי 'הלשון   י פלורנס"בכתו, שכיון שתלי טועניה לחד גיסא יטען שלכן הוא שלו

 מצי מאדתי  מהו, דנפיש טועניה להך גיסאאלא צריכ, אהכי מאי למימרא פשיט
וכן , 'מאי חזית דפלגת הכי פלוג הכי  ליהרן דאמ" קמל,י ניפלוג הכיה לראמ
  .ז לעיל ריש מכילתין גבי טלית מוזהבת"ל וכעי"בר שצמסת

 קא משמע לן דאמר ליה מאי חזית דפלגת ,מהו דתימא דאמר ליה פלוג הכי
ת שיחלקו "יש להבין כיון שהם שותפין באילן או בפירותיו מה, הכי פלוג הכי

 כדין כל  והרי פשוט שמחלקים את הפירות שוה בשוה,לאורכו או לרוחבו
כ רוצה לחלוק לאורך כיון שזה "יש להבין אם באנו לטענה זו הרי עגם , שותפין

   .אבל מה מקום יש לחלוק לרוחב, ך לוהצד הסמו
  

למה י "ש רש"כמ ויש להבין כיון שהם בחלקו ,מאי חזית דפלגת הכי פלוג הכי
ע שרק " אוחזין בטלית מוזהבת מבואר בשושנים והרי ב,לא יקבל את כולם

אמנם אינו דומה ששם כל אחד , שוה ולא באוחזין ממשבתפסי בכרכשתא פלגי ב
 נחשב כחצר השותפין שלא רטוען שהם שלו אבל כאן יש לומר שמקום המיצ

גבי כותל שנפל שמסתבר שהאבנים ה "סקז "קנ' סיח ב"קצוה'  ועי,חילקו אותה
 אמנם כתב שאילן העומד על המיצר ,שבחלקו יחשבו כמו שמוחזק בהם ממש

  .שתא ולא בגוף הטליתנחשב כתפסי בכרכ
  

כדי שיוכל 'ח שכתב "תו' עי, ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך לבית הכנסת
למהר לבא לבית הכנסת להיות מעשרה הראשונים ששכרן מרובה כמו שכתב 

  .''הטור סימן צ
  
אם  ,שאמרה לו ולא שכר פסיעות יש, וקיבול שכר מאלמנהה רבי "י ד"רש

י "מלשון רש, ה לבית מדרשך להתפלל ואני באיש בית הכנסת בשכונתי
בית נ בשכנותו והולך ל"משמע שאין קבול שכר פסיעות אלא כשיש לו ביהכ

אלא ברחוק מקום אין לו שכר פסיעות נ "ביהכ אבל אם אין לו ,רחוקהכנסת ה
נ רחוק מביתו "מה ירויח ממה שביהככ יש להבין "אמנם א, כ ילך לשם"שהרי ע

תכן שאם לכתחילה קונה בית ברחוק מקום כדי וי, אם אין אחר שסמוך יותר
  .נחשב כמו שיש לו סמוך והולך לרחוקשיהא לו שכר פסיעות 
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רמג

 

, ברוך אתה בבאך שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעת ביאתך מן הדרך
שיותר מצטער הוא ממה שאם היתה 'ש כתב "הרא' אמנם תוס, ש ודאי"י וכ"פרש

לולא , 'י"ל על דברי רש"כתב המהרשז "וכעי', וגם אינו נזהר כל כך, ודאי נדה
דוקא ספק נדה ומשום שיצרו תקיף בבואו מן הדרך שלא ' פה קדוש נראה לפ
ובשעה שאדם בא 'ג כתב "י בסנהדרין דף ק"והנה  רש, 'ל"ימצא היתר להקל וק

שעל ספק הוא , מן הדרך קשה לו כשימצא את אשתו ספק נדה יותר מנדה ודאית
דקדוקי ' אמנם עי', ועל חנם אני מונע, ורה היאמיצר ויצרו תקפו ואומר טה

  .י"סופרים בריש פרק חלק שהפירוש שם אינו מרש
  

  ב" עז"דף ק
כ בני יוסף שלא שלטה בהן עין הרע היה להן "ת א"וא תשעין ה" ד'תוס

 ואמנם מצינו ,ל דלא חיו יותר מכולם"יש להבין מנ ,לחיות הרבה מכל השבטים
  .לא מיוסף הקשו אלא מבניו' וס אבל ת,שמת יוסף קודם לאחיו

ה היה רוצה להמיתן היה "ל שמתו בדרך ארץ יותר מאחרים כשהקב"וי
כ למה לא יקנה שדה הסמוכה לעיר "יש להבין א, שולח להם חלאים אחרים

ויתכן , י דברים אחרים"ה שינזק ינזק בכל מקום שיקנה ע"והרי אם ירצה הקב
כול להינזק גם אם לא נגזר עליו שאם האדם שם עצמו במקום ששכיח היזיקא י

  .באופן מוחלט שינזק
  

 שכשאין לבו טוב עליו הוא נוח .מוציא את הקנאה ואת התגר' ה מוציא"י ד"רש
למה לא פירש איך מוציא עוד יש להבין  ,יש להבין תגר מאן דכר שמיה', לכעוס

 שכשאין לבו טוב עליו הוא ,את התגר .מוציא את הקנאהי "ובכת, את הקנאה
והיינו שמפרש לשון קנאה שאין הכוונה שמקנא בחבירו אלא מלשון ', וח לכעוסנ

כל . בקצפו את הקצף שהיה לי לקצוף'י "שפרש' בקנאו את קנאתי' כמו ,ריב
ז "וכעי ']חמה -ז "ט בלע"אנפרימנ[, לשון קנאה הוא המתחרה לנקום נקמת דבר

 או על ריב אחרים קנאה הוא לשון שאדם מתעבר על ריבו'' י בגיטין דף ז"ברש
  .'כמו קנא קנאתי וכמו בקנאו את קנאתי

    
  א" עח"דף ק

כ "א,  ויש להבין,שזה היה אותו יער עצמו של פרזק רופילא ליקוץ ה"ד' תוס
ויש  ,על מה שאמר שהיתה ידו במעלש' ומשמע מתוס,  את מי שקץלמה קילל

 משמע פ"ר' תוס ומ,כ למה אמר מאן קצייה והרי לא קצץ את שלו"אלהבין 
  .וכן ראיתי שהגיהו בדבריהם'  ואולי זה גם כונת תוס,שהיה זה היער שליד פרזק

  
י שונאים "ח שנפגעים ע" יש להבין וכי לא מצינו ת,רבנן לא צריכי נטירותא

ה "אם יש גזרה בלאאבל , אמנם יתכן שנגזר עליהם הפסדויש לבאר ש ,וגנבים
ימנע ממנו זה עצמו יכול  אלא שיש חיוב השתדלות שאם ,לא תועיל שמירה

ת "שו'  ועי, ורבנן אינם צריכים אותו כיון שהתורה שומרת אותם,לגרום לסכנה
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 איני ,כי מסופק אני אם יש עתה מאן דלא בעי נטירותא'ב " תשנ' סיב"ז ח"רדב
נכנס בחקירה זו עתה כי דברי יעציבו את קצת חכמים ולכן השתיקה טובה 

  .'מהדבור
  

 וכן מעיקר הדין צריך להיות בתיקוני מרזבים ושאר ,ונהכולן מתקנות עם העלי
 ומה שנהגו , וכן בניקוי חדרי מדרגות ותשלום על אחזקת מעלית וכדומה,צינורות

  .היום שכולם משתתפים בשוה כמדומה שהוא ממנהג המדינה
  

אתא אימליך ביה אמר ליה איזיל איזבון ואמר ליה זיל זבון צריך למיקנא 
מהבר מצרא  מה שצריך קנין ,והלכתא צריך למיקנא מיניה ' וכומיניה או לא

כל זה ,  גם אם היתה צריכה קניןלכאורהו [,פ שמחילה אינה צריכה קנין"אע
 א תיקנו לו כללמסתבר שלרוצה לקנות אבל אם אינו רוצה לקנות הבר מצרא כש

י שנחשב שיש לו קצת "ה בשם הנמו"קע' י בסי" הביא הב,]זכות באותה קרקע
ת שיהא "כיון שאינו חפץ בשדה מה, וגם בזה יש להבין [, בגופה של הקרקעקנין

י משמע שהטעם משום שיכול לומר "ג שמרש"ז י"ע ע"א אה"חזו'  ועי,]לו קנין
 משמע שאם מודה ,לו משטה הייתי בך כדי להעמידה על דמים הראויין לה

  . אין צריך קניןבאמת שהתכוון למחול לו 

מחל לו אינו צריך את השדה לעצמו שאם אחרי שקנה  ה"קע' סיע "ומבואר בשו
כ למה קודם " ויש להבין א,א משום דמחילה אינה צריכה קנין" וכתב הגר,קנין

  .צריךשקנה 
קודם הקנין זכותו משום שהוא בר מצרא וזכות זו מתחדשת שוב גם ש ויש לבאר

הא כ זכותו משום מעשה הקנין שיש לו זכות לומר שי" אבל אח,אחר המחילה
עוד יש לבאר שמחילה מועילה רק , עבורו וכיון שמחל אינה חוזרת לו הזכות הזו

למי שהדבר ברשותו וזה שייך רק אחר שקנה את השדה שחייב לתתה לבר 
  .מצרא והרי מחל לו על זכותו זאת

ג שמה שמועילה מחילה אחר שלקח אפילו בדיבורא "ק' ר בשער משפט סי"שו
 שייך הטעם דמשטה אני בך כדי להעמידה על דמים כיון דלאהיינו משום 'בעלמא 

הראוין זוכה הלוקח בקרקע זו במעות שנתן מקודם ובחזקה שהוא מוחזק בקרקע 
  .'עכשיו
אתה אומר כן ] אי[שאם ' מ כתב הטעם "תר' ד סי"ם מרוטנבורג ח"ת מהר"ובשו

', כמה שנים תצא מידו] אומר לאחר[אין אדם יכול למכור קרקעו שהרי הלוקח 
  .ח"ע אם כוונתו להוכיח שכן הוא או שהוא גדר בתקנ"ויל

   
 מבואר שנקנית השדה למצרן ונעשה הקונה לשלוחו ,אייקור וזול ברשותיה

 ויש להבין ,]שדרתיךכ של המוכר כדאמרינן לתקוני "בעלכאורה גם ו[ ,כ"בע
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ם "ב משכנים שהוכיח מדברי הרמב"ש פי"או'  ועי,איך נעשה שלוחו שלא מדעתו
  .ז"אבהא'  ועי,ו שלוחו ממששאינ

  
בין ליה גריוא דארעא במיצעא נכסיה חזינן אי עידית היא אי זיבורית היא ז

זביניה זביני ואין מצרני י "פרש, ואי לא איערומי קא מעריםזביניה זביני 
ואי לא איערומי קא מערים אם , המוכר יכולים לסלקו שהרי יש ביניהן הפסק

ואהיה אני מצרן לכל , נה אני בית סאה באמצעאק, באתי ליקח אצלם יסלקוני
ולא יוכלו לסלקני מן המחצה מן הנותר לכל , ואקנה אני אחרי כן לכל צד, רוח
קנה מסלקים הגריוא דארעא מבואר שגם מ', מהשתא מסלקינן ליה, הלכך, רוח
לא הוי זבינה 'ז שכך היא משמעות הלשון "כ בקונטרס הראיות לריא" וכ,אותו
  .ונה על אותו גריוא דארעאשהכ' זביניה

ויש לבאר שלמעשה המצרנים הם מצרני כל השדה שבאמצעיתם וגם מצרני אותו 
כל השדה האמצעית אבל דוקא אם ולכן יכולים לסלקו משם גריוא שבאמצע 

י שאין חילוק בינה לבין "עומדת למכירה אלא שהתחיל באמצע וזה מתברר ע
   ממנה מדין בר מצראשאר השדה וממילא כבר עכשיו מסלקין אותו

כ "מכר לו קרקע מעט באמצע שדהו ואח'ג משכנים כתב "ם בפי"אמנם הרמב
רואין אם אותו המעט שמכר לו תחלה , מכר לו קרקע בצד אותה שדה שבאמצע

היא עידית או זיבורית לגבי זאת הקרקע שמכר לו באחרונה זכה הלוקח ואין בן 
, וא מפני אותו מעט שקנה באמצע שהרי הוא עצמו בן מצר ה,המצר יכול לסלקו

ואם אותו מעט שקנה באמצע כמו זאת שמכר לו בסוף מצרו הרי זה מערים ובן 
מבואר שרק מהשדה שקנה לבסוף ', המצר מסלק אותו מן השדה שקנה בסוף

  .מסלק אותו
ונראה לפרש אי זיבורית היא זביניה זביני ויש לו דין מצרן ואי 'ש "כ הרא"וכ

ומי קא מערים ואין לו דין מצרן ולא נצטרך לומר כדברי הגאון בינונית היא איער
 ואף על גב דלשון ,להפסיד למוכר שיבטל המקח דשמא לא כוון הוא להערים

  .'זביניה זביני הוא קצת דחוק
  

  ב" עח"דף ק
 דאמר רב אשי אמרו לי סבי דמתא ,משכנתא לית בה משום דינא דבר מצרא

יש , אי נפקא מינה לדינא דבר מצרא מ,מחסיא מאי משכנתא דשכונה גביה
בר מצרא היא שיוכל לחרוש את שתי שדותיו להבין הרי כל המעליותא של 

אין לו שדה ואיזה זכות יש לבעל המשכנתא ש,  ארעאה" ד'תוסש "וכמכאחת 
רבינו יהונתן ' ועי, אם לא יקנה כאן הרי יכול לקנות במקום אחרסמוכה לזאת ו

מכר לו אין בעל השדה  אלא שאם ,ל אחרים עשאין הכונה שיש לו קדימה
 אבל ודאי שאם מוכר למצרנים או אפילו לאחד מהשוק ,כבעהמצרנים יכולים ל
  .שאין זה יכול לעכב
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אין שכן קרוב ממנו ואם בא 'י "ו כתב בשם רש"ל' ה סי"ש לעיל פ"אמנם הרא
ואם קנה אחד מן , הלוה למכרה אין בבעלים מצרן שכן וטוב לקנותה כזה

  .'רנים בעל המשכונא מסלקוהמצ
אבל אם מכרה הממשכן 'ל "וז, ז"ה סעיף נ"קע' ע סי"והובאו שני דעות אלו בשו

א דאפילו " וי,הגה. אין המלוה יכול להוציא מידו, אפילו אינו בן המצר, לאחר
ש והמרדכי פרק המקבל "טור בשם הרא(יוכל המלוה לסלקו , קדם המצרן וקנאה

  .'אה לי לדון ולהורותוכן נר, )י בשם עיטור"וב
  
ואין לנו לומר על דינא דבר מצרא ועשית הישר והטוב אלא ה נכרי "י ד"רש

שהמוכר אומר לו מה עשיתי לך אם ארצה לא אמכרנה לך ותהא , ללוקח
יש להבין למה לא נאמר גם , אבל ללוקח נאמר משוך ידך ויקחנה זה, בידי

כר עשה הישר והטוב ומכור נ שבידך לא למכור אבל עכשיו שאתה מו"למוכר אה
ח וזה "י יש להקדים קרוב או ת"והרי אפילו באינם בני מצרא כלל לדעת רש, לזה

  .ודאי ציווי למוכר ולמה כאן לא יהיה עליו ציוי זה
ועשית הישר והטוב מוטל על המוכר כמו ל שלעולם "י היה  א"ולולי דברי רש

ש להקדים " וכ, המיצראת ברהקדים לודאי שיש על המוכר מצוה  ו,על הלוקח
 אבל דינא דבר מצרא שנחשב הלוקח כשלוחו של הבר מצרא והשדה ,יהודי לגוי
 וממילא בגוי הקונה מישראל לית בה ,למוכר אלא ללוקח זה לא שייך ,קנויה לו

וסתם  [,לענין שתהא השדה קנויה לבן המיצרהיינו ,  דבר מצראדינאמשום 
   .]ביטול מקח לא מצינו בדינא דבר מצרא

  
שותף שמכר 'י "פרש, לאשה וליתמי ולשותפי לית בה משום דינא דבר מצרא

לו לחבירו חלקו בשדה שהן שותפין בה אין לנו לסלקו משום דינא דבר מצרא 
אלא כיון דלא , ולומר אין אתה בא בחלק חבירך אלא כאחד המצרנין ויקחנה עמך

שותפי 'ם הגאונים ן כתב בש"אמנם הרמב ',נתברר חלקו והרי הוא כשכן בכולה
  . 'ה לית בה משום דינא דבר מצרא"דעסקא ולאו בני חד מצרא ואפ

  
י ששכן השדה "בתחילה פרש, שכיני העיר ושכיני שדה שכיני העיר קודמין

י פירוש זה ופירש שלא מיירי "ודחה רש ,כ שכנו בבית קודם לו"הוא מצרן ואעפ
נא דבר מצרא וכגון פירשו דמיירי בדי'  אמנם תוס,כלל בדינא דבר מצרא

ושכן עיר מצרן מצד העיר שיש לו שדה אחורי ביתו הסמוכה ' ,ששניהם מצרנים
ולכאורה משמע ',  ושכן שדה שיש לו שדה רחוקה מן העיר הסמוכה לזו,לזו

שאף אחד מהם אינו שכינו של המוכר אלא ששדה האחד קרובה לביתו ושל 
 ,שתי השדות קרובות לביתו והמעליותא של שכן העיר שכך יהיו ,השני רחוקה

  .ה גם שדהו רחוקה מביתו"שכן השדה שבלאכ "משא
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 מרי דארעא מעכב שלא ימכור ,שהבית בנוי על גבי קרקע ארעא ה" ד'תוס
בעצים ואבנים דינא דבר יש להבין איך שייך , הלה עציו ואבניו כי אם לו

אלא , ואבניווימכור עציו ויתכן שבעל הקרקע רוצה שלא יסתור את הבית , מצרא
לא מצי ד' ז בתורת חיים"ר כעי"שו, םימכור לו את הבית בדמי העצים והאבני

כ רוצה להקל הענין ולמכור רק עציו ואבניו לאחר ואינו מעלה לו "מעכב אלא א
 לכך מרי דארעא מעכב דנמצא זה נהנה שמשתכר דמי הבנין ,דמי הבנין במכירה
  .'ואיכא הישר והטוב

  
יכבא דדיקלא חזינא אם יכול להכניס בה אפילו תלם אפסיק משוניתא או ר

 ואי לא לית בה משום דינא דבר ,אחד אית בה משום דינא דבר מצרא
וכתב , ת שאין בבתים דינא דבר מצרא שהרי מפסיק ביניהם כותל"דעת ר, מצרא
ב דקלים דבר חשוב כדשן סלע אין עשויה להסתלק וכן ר ',ן שאינו דומה"הרמב

אבל בתים דרכן ,  ושדות חלוקין הן לעולם,יין לעקרן ולאבדןואין הבעלים עשו
  .'לחברן בפתחים ולכך הן עשויין

  
  א" עט"דף ק

והא לא 'י "פרש, המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות לא יזרענה פשתן
שהרי הבעלים חולקין , דאי בקבלנות מאי דבעי ליזרע, מיתוקמא אלא בחכירות

ש שאינו רשאי לזורעה פשתן "דבקבלנות כב ד כת"יל דף קען ל"אמנם הרמב', בו

כיון שקבלה לתבואה הרי זה אומר לו לתבואה אני צריך , 'אפילו בשנה ראשונה
וכל שכן דגבי , וכן ברישא חטים לא יזרענה שעורים, ובקב תבואה אני רוצה

פשתן שהקרקע מכחשת ולשנה הבאה אינה עושה אותן פירות ואני מפסיד 
  .'מחלקי

  
 אפילו ורבא אמר ,רות שקמה אין לו בשבח שקמה יש לואמר אביי בקו

שפלוגתיהו באופן שירד על '  ומשמע בהמשך הגמ,בשבח שקמה נמי אין לו
כ לכאורה משמע " וא,גם לאביי אין לו] כגון דיקלא ואלים[כ " שאל,דעת זה

ממוכר שדה ויצא ביובל '  ומובנת קושית הגמ,שלרבא גם בירד על דעת זה אין לו
שהרי השדה היא שלו עד  [,פ שירד על דעת זה"ו שבח שקמה אעששמין ל
  . מובנת סברת רבא אם ירד על דעת זה למה אין לוה אבל אינ,]היובל

, מה הקושיא מיובל והרי שם ירד אדעתא שיקבל שבחא, א הקשה"והנה הרשב
ע אלא שמקבל יורד "ומשמע שמפרש שאם ירד אדעתא דשבח ודאי יקבלו לכ

 ,פליגי אם אפשר להחשיב שבח שקמה כפירות וממילא ירד לזה ו,אדעתא דפירות
ולכן הקשה שמיובל . או שזה כחלק מהקרקע וכדיקלא ואלים ולא ירד על דעת זה

אין ראיה כיון ששם ודאי לא ירד דוקא אדעתא דפירות אלא על כל מה שחוץ 
, ע"ה והנה צ"א ד"א ממלוה ולוה ה"ח פכ"בחידושי הגר' ועי. מהקרקע
  .א"נות החזוובגיליו
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 אפילוא שרק ביורד לזמן מועט פליגי אבל לזמן מרובה "ועוד הקשה הרשב
  .  ומאי קשיא ליה מיובל,בקורות יש לו

  
 סילקא וירקא ביובל הפקירא ,וכי תימא הכי נמי שמין לו בירקא וסילקא

 והרי לפני היובל היתה שנת ,שהפקירא הםיש להבין למה הוצרך לומר , הוא
' ועי, ה אסורים באכילה" שבלאוסילקא אלו ודאי שהם ספיחין וירקא ,שמיטה
  .ט"ק י"ס' ז' א שביעית סי"חזו
  
ע אם כונתו " יל,ל התם לאו אדעתא דהכי נחת אנא אדעתא דהכי נחיתנא"א

 ודוקא , או שסתמא דמילתא כך הוא,לומר שכך היה המעשה שירד אדעתא דהכי
 ,הבעלים השביח אין לושל אילן הדיקלא ואלים שאינו דבר חדש שצמח אלא ב

ס אינם פירות ממש יש "אבל כיון שסו, אבל דברים חדשים שצמחו דינם כפירות
  .לתלות במחלוקת אביי ורבא

  
 ידא דאספסתא שקול ידא דאספסתא ,ל מאי פסידא"א, הכא איכא פסידא

כ מה טוען שהיה " ויש להבין א, כונתו שלכן רוצה את מה שהפסידלכאורה ,וזיל
אמנם מיירי ח ש"תו' אמנם עי [,כמא רישקא והרי לא גידלו באמתמגדל כור

  ].גידל שם כורכמאש

פ היתה שכיון שיש לו מזה פסידא ודאי ירד אדעתא דהכי "ל שטענת ר"והיה א
כ לא מובנת " אמנם א, ולא דמי לשבח שקמה שאין לו מזה הפסד,גם לרבא

  . התשובה שהפסידו רק ידא דאספסתא
 לו את כל מה שנהנה כדין נהנה מממון חבירו שאם יש רצה שישלםויש לבאר ש

ל שאינו דומה " א,ש שקול ידא דאספסתא וזיל"ומ, קצת פסידא משלם את הכל
לכל נהנה ששם יש למהנה זכות בכל ההנאה וכאן זכותו מוגבלת רק לשווי 

 ולכן גם כשהפסיד אינו יכול לדרוש ,האספסתא שזה מה שהיה יכול לגדל שם
  .מה שיש לו בעלותממנו יותר מכ

פ שכיון שיכל לגדל שם גם כורכמא רישקא נחשב שיש "וממילא מובנת טענת ר
מ כיון שהפסיד קצת " מ,כ" וממילא אף שהוא לא הפסיד כ,לו בעלות עד שווי זה

  .יכול לדרוש את ההנאה עד שווי זה
ל שאמנם יכול לגדל מה שירצה אבל רק על "ש שאין לו אלא דמי עצים א"ומ

 וכיון שזה כל מה שיש לו אף בעל השדה אינו צריך לתת לו ,חת וללכתדעת לק
 שאין חיוב התשלומין של הנהנה אלא עד כמה ,ממה שיש לו בפועליותר 

  .שמגיעה בעלותו של המהנה
  

אני הייתי מגדל במקומן כרכום 'י "פרש, אמר ליה אנא כורכמא רישקא רבאי
ת שבמקום "דל אלא אספסתא ומהיש להבין הרי בכל השדה לא גי', שדמיו יקרין

אנא ח שהקשה כן ועוד הקשה שלשון "תו' ועי, התאלי היה מגדל כורכמא רישקא
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לכן פירש שאמנם , כרכמא רישקא רבאי לא משמע כן מדלא קאמר הוינא רבאי
פ גידל בכל השדה כורכמא רישקא אלא שרב שישא לא ידע זאת וסבר שגידל "ר

  .מו שהתנואספסתא כ
  

ד שאם טען שהיה " וכתב הראב,דלמישקל ואיסתלוקי עבדתגלית אדעתך 
 אין ה"ד' תוסוכדעת  [,ימות היה נוטל בשבח התאליימגדל נטיעות המתק

 ותירץ שהיה דובר אמת ,כ למה לא טען כך"א א" והקשה הרשב,]בתירוצם השני
כונתו שירד על דעת שיוכל לשתול גם , פ שגם כורכמא לא שתל"ואע [,בלבבו
  ]. לא היתה כונתו שיהיה לו זכות גם לנטיעות המתקימות אבל,כורכמא
ח משכירות כתב שנוטל כפי שווי מה שהיה זורע באותו מקום "ם בפ" והרמב

שהרי למסקנא כשזכותו לדברים העומדין לינטל אין מגיע לו יותר משווין לעצים [
  ].וממילא עדיף לו לקבל מה שהפסיד

מה אבל כתב שזה דוקא כאשר עלו ם פסק כרבא שאין לו בשבח שק"והנה הרמב
 משום שאז לכאורהו [,מאליהם משמע שאם הוא שתל אותם יש לו בשבח שקמה

  ].ודאי שירד אדעתא דהכי דהא קמן שאמנם נטע כך
כ מה "שא] ע"ה והנה צ"א ד"א ממלוה ולוה ה"פכ[ח "והקשה בחידושי הגר

ח שרק "ל הא משמיטה ויוב"ם פי" הרי ביובל מבואר ברמב,מיובל' מקשה הגמ
א שאינו מוכרח "בגליון החזו' ועי [,מה שנטע הלוקח יש לו ולא מה שעלה מאליו

  .ש" עי,ג גם בחוכר יש לו"וכה] כ חקרי לב" וכ,כך

  
  ב" עט"דף ק

 ,ההוא שתלא דאמר להו הבו לי שבחאי דבעינא למיסק לארעא דישראל
רבא  אמר ליה ,אתא לקמיה דרב פפא בר שמואל אמר להו הבו ליה שבחיה

 , אמר ליה אנא פלגא דשבחא קאמינא לך,איהו אשבח ארעא לא אשבח
אמר ליה עד האידנא הוה שקיל בעל הבית פלגא ושתלא פלגא השתא בעי 

לפי מה שמבואר  , אמר ליה ריבעא דשבחא קאמינא,למיתב מנתא לאריסא
 ,בהמשך הגמרא דין אריס הנוטע כרם וממשיך לעבוד בו ליטול מחצה מהפירות

נמצא בשכר מה שהשביח את , אינו נוטל אלא שליש שלא נטע כרם ואריס
מסתבר שלא רצה ו, בכל שנה ושנהיותר מכל אריס אחר הקרקע נוטל שתות 

 , בלא שיעבודלקבל כל שנה שישית מפירות הכרםלהמשיך ואותו אריס אותו 
 וכן לא מסתבר שרצה ליטול שכר עבודה ,שהרי היה בדעתו לעלות לארץ ישראל

 אלא , שבזה לא היה  נידון בגמרא,שותלי העיר ששותלים ומסתלקיםכשאר 
כיון שנחשב שיש לו הוא מהטענה שלו היתה שמה שמקבל יותר משאר אריסים 

 וממילא רצה ,חלק בכרם וכאילו שמחצה מהכרם שלו ולכן מקבל חצי הפירות
י "ודוחה הגמרא שזה לא יתכן שהרי הכרם השביח גם ע, לקבל דמי הכרם

 שכוונתו לחצי השבח והיינו שאם הכרם שוה ששים דינרין ומסיק ,הקרקע
יטול האריס ] ו בלא הקרקע עד שייבשןוקחכלומר הגפנים שבו למי של[

ומקשה ,  והיינו שנוטל מחצה מדין שותף ולא מדין אריס,המסתלק שלשים דינרין
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יתן לאריס  צריך למהםכיון שו ,ב אלא שלשים"שהרי כעת לא ישתייר לבעה
ומסיק , ב" שליש נמצא שלא ישתייר בידו אלא עשרים ונמצא מפסיד בעהאחר

ואמר רב אשי שאין הכונה שיטול רבע מכל הכרם  ,שלא יטול האריס אלא רבע
לשלם לאריס אחר עוד עשרים על ב "בעהכיון שאז יצטרך דינרים ו "דהיינו ט

 ה במקום שלשים שהיה נוטל עד" אלא כבידוהעבודה בכרם ולא ישתיירו 
פ בר שמואל לריבעא דהוא דנקא כלומר לא רבע "ראלא ודאי שכונת , עכשיו

 אחר שיתן ב שהוא שני שלישי הכרם"מכל הכרם אלא רבע מחלקו של בעה
  .שתות מהכרם כולו דהיינו עשרה דינרים שהם לאריס החדש את חלקו

ו "דהיינו ט אלא לעולם נחשב כמו שרבע הכרם ,שלא נדון כךוקושית רב אחא 
 ונוטל את כל פירותיו ובשאר הכרם עובד כשאר אריסים ,שייך לאריסים גפנ

ב "וכעת אומר לבעה, ו גפנים נמצא מחצה בידו"דהיינו פירות של ט ,ונוטל שליש
' ויהיו לו "ותן לו טה שלך והעמיד עליהם אריס " טול לך מ, שליבחלקמה לך 

תרצה לקנותם  ואם , ואני בשלי אעשה מה שארצה,לחלקך כמו שהיה לך קודם
מהם נמצא בידך פירות של גם העמד עליהם אריס אחר ותיטול שני שליש 

שהרי קנה את גפניו של , ב מזה הרבה"רויח בעהיאלא שלא [, ארבעים גפנים
מ גם לא הפסיד שהרי הרשות בידו שלא לקנותם " אבל מ,האריס בכסף מלא

  .]א"מהרש' ועי, וישאר בשלשים שהיו לו קודם
מנם קיבל רב אשי את דבריו של רב אחא שיטול האריס רבע י שא"וכתב רש

ולכאורה אם  , ובידו לעבוד בהם או להעמיד בהם אריס או למוכרם,הגפניםמ

שתייר בידו אלא ילא הרויח כלום שהרי שוב לא תחתיו יעמיד בהם אריס האריס 
  .מי שיקנה ממנו יתן בדמיהם לפי חשבון זהאם ירצה למוכרם לאחר דנקא וגם 

נ נידון הגמרא כמה האריס מקבל בדמי הגפנים שעולים לחלקו אם "נה לפי משוה
 ומסתבר ,'ו או י"אם יקבל טההיינו שאם דמי הכרם הם ששים  ו,רבע או ששית

אחרי שמביאים בחשבון שיעמידו אריס רק שאם דמי הכרם הם ששים הוא 
מכירתם לא יעלה בידו בו גפנים "נוטל טשלרב אחא נמצא שגם ו ,שיטול שליש

ב " או שבעה, אלא שסבור להרויח במה שיעבוד בהם בעצמו,אלא עשרה דינרים
  .יקנה ממנו במעט יותר כדי שיהיה כל הכרם בידו

 שאין לאריס זכות לחלוק את כתב שרב אשי לא קיבל את הקושיא כיוןן "והרמב
 ועוד שיכול , דפירי להדדי משתעבדי,השדה וליטול ערוגה אחת במקום שבחו

 ועוד שגם האריס האחר יקח חלקו ,לטעון שאינו רוצה להרבות אריסים ב"בעה
ש כי "ומ,  יכול לטעון שמא ימצא אריס בפחות ואינו,ושוב אין בידו אלא דינר

שעדיין לא שנית כל התלמוד ולא ידעת דרכו 'מטית לשחיטת קדשים כונתו 
  .'וכשתגיע לסדר קדשים ושנית הכל תא ואקשי לי

  
סוף סוף כיון שאין הבעלים מפסיד כאן למה ,  יש להבין,שטפה נהרא ריבעא

ה רבא שכך "ד' תוס' ועי.  ולא מחצה כדרך שנוטל בזמורותיטול רק ריבעא
 כשאין הפסד אפילו[התנאי שביניהם שאם יסתלק באמצע הזמן שיקח רק ריבעא 

 'לכה גע בה" אמנם בשו, גם כאן הכוונה ריבעא שהוא שתותלכאורהו]. ב"לבעה
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אבל אם שטפן נהר 'כתב ' לכה דבה וכאן ,יס שהסתלק כתב שנוטל שתותגבי אר
א "ביאור הגר'  ועי, משמע רביע ממש,'אין לו בהם  אלא רביע, או עקרן הרוח
  .שתמה על זה

  
י משמע שקופא סבא הוי פירי " מרש, שטפה נהרא ריבעא,קופא סבא פלגא
 , בזמנו הוי קרנאשהרי רבא סובר לקמן שיבש'  והקשו תוס,ושטפה נהרא קרנא

ז מודה רבא "פ שקופא סבא הוי קרנא בכ" ולכן פירשו שאע,ש מקופא סבא"ומ
היינו אילנות  [,שאריס נוטלו כיון שיש לו זכות גם בקרן וגם בקרקע עצמה

  .]המחוברים לקרקע שאינם עומדים ליקצץ
והחילוק בין קופא סבא לשטפה נהר הוא ששטפה נהר כיון שלא עמד לזה נחשב 

פ " ואע,ב" שהסתלק באמצע הזמן שנוטל רק רבע כדי שלא יפסיד בעהכמו
מ לא חילקו ובכל אופן שיצא באמצע "מ, שבשטפה נהר אין הטעם הזה שייך

  .הזמן יטול רק רביע
מנא , דשתלא שקיל אפילו בגוף הקרקע פלגא' ש תוס"ח שתמה על מ"תו' ועי

 וטפי ,על הבית היאלהו דשתלא שקיל מידי מגוף הקרקע והא גוף הקרקע של ב
 אבל ,נראה לומר דשאני שתלא דשקיל פלגא מנטיעות גופייהו בלא פירותיהן

  .ד"רי' ז כתב תוס"וכעי, 'מלוה לא שקיל מידי מגוף האילנות אלא הפירות

 וכלשון ,אלא בשבח הקרקעממש שיש לו בגוף הקרקע ' תוסומסתבר שאין כוונת 
ו בגוף הקרקע בכל השבח דשתלא כל חצי השבח שלו אפיל'ש "הרא' תוס

  .'שישביח
   

ת ואמאי ''וא. ]כלומר שנקצץ בלא שיבש [אף נקצץ שלא בזמנו אף ה"ד' תוס
והרי ניחא גם אם נאמר שנקצץ בזמנו [ איצטריך למימר אף נקצץ שלא בזמנו

] בזמנו[ והא מעיקרא לא פריך אלא מיבש דהוה ,]אחר שיבש שלא בזמנו
 כי , אבל מנקצץ בזמנו לא פריך,]כ הוי קרנא"דהוי בזמנו ואעפ [דומיא דנקצץ

מאי לאו יבש דומיא דנקצץ מה נקצץ ' לומר אם קשה גם מנקצץ למה הוצרך
ק " ומה שבאמת ל,ה קשה מנקצץ שסתמו בזמנו" בלאהרי', בזמנו אף יבש בזמנו

דאיכא למימר דנקצץ בזמנו היינו לאחר שיבש שלא משום 'כ "בלא יבש עמנקצץ 
כ קשה "וא ,]אין כאן שני מעשים אלא הקציצה היא אחר שיבשכלומר ש ['בזמנו

 ',נקצץ דומיא דיבש מה יבש בלא זמנו אף נקצץ בלא זמנו'למה הוצרך לומר 
כיון שהיה אחר שיבש שלא ה לא קשה גם אם נקצץ בזמנו "והרי מנקצץ בלא

  .בזמנו
 דנקצץ משמע סתמא אחר שיבש ,ל דמעיקרא נמי קשיא ליה מנקצץ''וי

שמשמע [,  והא דקאמר מה נקצץ בזמנו אף יבש בזמנו,כמו שדרכובזמנו 
 ולכאורה כיון שאפשר לומר שנקצץ בזמנו אחר שיבש שלא ,ק"שמנקצץ לחוד ל

 ,  משום שרוצה להקשות משניהם]אלא, אינו כך, וכמו שהבינו בקושיאבזמנו 
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י "ס שיש לתקן עפ" ויש שם כמה ט, שהדברים מבוארים יותרפ"ר' תוס' ועי[
  ].'תוסה
  

  א" עי"דף ק
י דהתם בטוען שמחזיק בה בגזל הויא חזקה שהיה לו ''ואורל " אה" ד'תוס

'  כי יודע בודאי כיון שנכנס לה בגזל אם ישתוק לו ג,למחות תוך שלש
 ולכך היה לו למחות ,שנים שיהיה שלו' שנים ולא ימחה שיטעון על ידי ג

 אבל ,יחה הפסידשידוע לכל שתקנו חכמים למחות תוך שלש ואם לא מ
ואולי ', סובר הממשכן'ל "לכאורה צ[כשבמשכנתא בא לידו סובר המקשה 
כי לא תקנו חכמים אין לחוש שאחר ] כוונתם סובר המקשה שסובר הממשכן

אין לחוש  כיכי לא תקנו חכמים 'הלשון י "ובכת, הלשון מגומגם[יטעון שקר ' ג
 ,]ע"ל וצ"י המהרש" עפגהמוולפנינו ר "וכן הוא בדפו', יטעון שקר' שאחר ג
 ,אבל משכנתא הוא סבור שלא תקנו בה מחאה, 'ש הם שני טעמים"הרא' ובתוס

ואפילו הוא יודע שתקנו בה מחאה מסתבר שלא יפסיד בשביל שתיקתו כי אומר 
  .'בלבו למה אמחה כי בודאי לא יגזול הקרקע שלי

ה שתיק  דאנן סהדי אם היה בא בגזל לא הי,ל דהוי מגו במקום עדים"וי
 אי נמי אין זה מגו שאין טוען ברצון משכנתא היה או ,אלא היה מוחה

דהיינו מיגו [, לפירות הורדתיך לפי שסבור להוציא גם הפירות שכבר אכל
מבואר שכיון ,  אי נמי חשיב מגו להוציא כיון שאכלה שני חזקה] לחצי טענה

 ויש להבין ,ת קרקע בחזקת בעליה עומדא אמרינןש נחשב מוחזק ול"שהחזיק ג
 והרי אין ממנה ,הרי כל מה שנחשב מוחזק הוא מכח הראיה של שתיקת השני

  .'כ' ב סי"י ב"קה' ועי .ראיה כיון שיתכן שממושכנת היא בידו
 אלא ,לקוחה היא בידי] לומר[כ נראה דלא בעי למימר שלא יהא נאמן "וע

 , בידישואל מה תקנה יעשה הממשכן שלא יוכל להחזיק ולטעון לקוחה היא
 ,דמחאה נראה דלא מהניא אלא כשאומר פלניא אכיל ארעאי בגזלנותא

ומשני רב אשי דאיבעי ליה למחויי ולומר תוך שלשה דעו כי משכנתא היא 
 כיון שהשאלה היתה יש להבין, בידו דחשיבא שפיר מחאה בכי האי גוונא

ר שהיא  ולומדאיבעי ליה למחוייששייכת כיון  ומשיב לו ,המחאכאן  כתשלא שיי
ומה חוזר ושואל ,  כמו בכל מקום שוב פשיטא שאם לא מחה הפסיד,משכנתא

ל שגרמו לו "ואולי הכוונה שאמנם ודאי שהפסיד אבל הדק, 'לא אימחי מאי'
ומשני שלא חכמים גרמו לו , חכמים הפסד בתקנתם לעשות משכנתא דסורא

  .הפסד אלא איהו דאפסיד אנפשיה
  

 רב ,הבית אומר לשליש הורדתיו מי נאמןאריס אומר למחצה ירדתי ובעל 
 סבור מינה ,יהודה אמר בעל הבית נאמן רב נחמן אמר הכל כמנהג המדינה

לא פליגי הא באתרא דשקיל אריסא פלגא הא באתרא דשקיל אריסא 
נ הכל כמנהג המדינה הרי גם רב יהודה "כ למה אמר ר"יש להבין א ,תילתא
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האריס שקיל נהיגי ד דמיירי היכא דןיו והיה לו לומר האריס נאמן כ,מודה בזה
  .פלגא

, ל הא דאיכא מנהגא הא דליכא מנהגא" הולא פליגיגם יש להבין אם בא לומר דל
  .ב כיון שהוא מוחזק והאריס בא להוציא ממנו"דבליכא מנהג נאמן בעה

אמר להו רב מרי ברה דבת שמואל הכי אמר אביי אפילו באתרא דשקיל 
ודה אמר בעל הבית נאמן דאי בעי אמר שכירי  רב יה,אריסא פלגא פליגי

 ,ב כשאין מנהג ואין מיגו מי נאמן"ע בנידון בין האריס לבעה"יל, ולקיטי הוא
ועל  או האריס נחשב מוחזק ,ב נחשב מוחזק ועל האריס להביא ראיה"האם בעה

נ ולא הוי מיגו "ב נאמן במיגו לר"וממסקנת הגמרא שבעה, ב להביא ראיה"בעה
אמנם יתכן שאין אחד מהם נחשב מוחזק , ב הוא המוחזק"ע שבעהלהוציא משמ
  .כנגד חבירו

ה דבעל "שלוחין ה' ח מהל"ועיין פ, 'ד"פ שכתב בתו"ו משו"מ פ" במרכה'ועי
  .'השדה לא חשיב מוחזק נגד האריס כיון שירד לאריסות בעדים

ואם אין מנהג קבוע במקום 'כתב ' א שער ה"ג ח"אמנם במשפטי שבועות לרה
  .'ל הבית נאמן ובשבועה לפי שהוא חפץ להנצל מתובעובע
  

ומה , רב יהודה אמר בעל הבית נאמן דאי בעי אמר שכירי ולקיטי הוא
ל האי מיגו "כיון דמנהג המדינה במחצה הו'ן "נ לא מועיל המיגו כתב הר"שלר

 מיגו לבטל מנהג נן דלא אמרי, וכן כל כיוצא בזה,כמיגו במקום עדים ולא אמרינן

ולית ליה לרב נחמן האי מגו משום דשכירו 'רבינו יהונתן כתב אמנם , 'נההמדי
  .'ולקיטו קלא אית להו

  
  

  ב" עי"דף ק
וקיימא לן , בכור ופשוט שהשביחו קרקע קודם שחלקוה בכור "י ד"רש

, שאין הבכור נוטל פי שנים בשבח שהשביחו נכסים לאחר מיתת אביהן
והפשוט השביחו יחד למה הוצרך לומר  יש להבין כיון שהבכור ,דהוה ליה ראוי

וי לא היה נוטל ממה שהשביח  והרי גם אם היה הבכור נוטל ברא,מטעם ראוי
תני רב נחמן בשאר ספרי דבי רב בכל 'ד "ב דף קכ"אמנם כן הוא בב, הפשוט

  .'אשר ימצא לו פרט לשבח שהשביחו יורשין לאחר מיתת אביהן
לאביו היה גם מה שהשביחו היורשין ויש לבאר שאם היה הבכור זוכה גם בראוי 

שלו אלא שהיה צריך ליתן להם כדין יורד לשדה חבירו ברשות או שלא ברשות 
כמו שהיה אביו נותן להם אבל כיון ששבח זה לא היה מצוי לאביו בשעה שמת 

  .אין לבכור זכיה בו
  
וכשהן באין לחלוק נוטל בכור פי שנים בקרקע שהיא ה בכור "י ד"רש

ונותן לפשוט רביע שהוא מגיע לו בשבח , מין את השבחוש, משובחת
כלומר כיון שמחצית השבח של הפשוט ולא נטל אלא , שבתוך חלקו של זה
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 הרי נטל יתר על ,והבכור שגם לו אין אלא מחצית שבח ונטל שני שליש ,שליש
  . ואת זה עליו לשלם לפשוט,א רביע מהשבח שנטלוחלקו שישית מכל השבח שה

  
תימה כיון דטעמא דעל היתומין להביא ראיה משום שהקרקע ר  סבה" ד'תוס

כ הוה ליה כיורד " א, והיינו כשעשה אפותיקי כדמסיק,בחזקת בעל חוב
 דפשיטא דלא שקיל מגוף הקרקע ,לתוך שדה חבירו ונטעה שלא ברשות

 וכי ,ים שלא ברשותורדלומר שנחשבים כי יש להבין למה הוצרכו ,את השבח
אמנם כן משמע מתירוצם שלא נחשבים כיורדים  ,חלק בקרקעיורד ברשות יש לו 

ד שיוכלו "מ בזה ס"פ שעדיין לא עדיפי מיורד ברשות מ" ואע,שלא ברשות
ולשון , ]ד הכי" ברשות סאשני כתבו שאף של' והרי בתי [,לדרוש חלק בקרקע

ומטעם זה צריך ליתן השבח ליתומים דהוי כיורד לתוך שדה חברו 'ש "הרא' תוס
  .' שלא ברשות דשמין לו כאריסונטעה

  
רק גובה ,  אם גמר רגע לפני תחילת הלילהלכאורה ו,שכיר יום גובה כל הלילה

 ויש להבין וכי עסקינן ,ל שכיר שעות דלילה"הו, ואם רגע אחריו, עד הלילה
 שחיובו לעבוד הוא עד סוף היום ואם גמר וש לבאר ,במצמצם בסוף היום ממש
וכן אם המשיך לעבוד אחר השקיעה , ב לשלם שכרו"הקודם אין זה מחייב את בע
ב ולא יהיה לו מחמת זה ייפוי כח לגבות כל היום "נחשב כנותן מתנה לבעה

גמר בפועל השכיר אהבת חסד שכמדומה מדבריו שתלוי מתי '  אמנם עי,שאחריו
  .את עבודתו

  
 תלמוד לומר לא תלין פעלת ,תנו רבנן מנין לשכיר יום שגובה כל הלילה

 ומנין לשכיר לילה שגובה כל היום שנאמר ביומו תתן ,יר אתך עד בקרשכ
ה יש רק ל ובשכיר ליא תליןלכאורה משמע שבשכיר יום יש רק איסור ל, שכרו

אי זהו זמנו שכיר יום 'ב "א ה"ם פי"וברמב, מצות עשה של ביומו תתן שכרו
ר לילה ושכי, גובה כל הלילה ועליו נאמר לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר

ונראה 'ט "של' פרישה בסי'  ועי,'גובה כל היום ועליו נאמר ביומו תתן שכרו
 ', וכודרישא דקרא נקט ורצה לומר דמיד אחריו כתיב ולא תבא עליו השמש

וכתבנו זה ליישב דלא תקשה למה נקטו בגמרא ורבינו כאן העשה דביומו תתן 
 שכתבתי מיושב  ובזה,שכרו ולא נקטו בלשון הלאו דלא תבא עליו השמש

  .'דכוונתן אשתיהן
נראה דהכי פירושו מצוה לתתו בזמנו כדכתיב ביומו תתן 'ח שם שכתב "ב' ועי

 ולפי פשוטו לשון ביומו פירוש בזמנו בין שכיר יום בין שכיר לילה מצוה ,שכרו
 שכיר יום עובר משום לא תלין , ואם אחרו עובר בלאו,היא לתת שכירותו בזמנו

ם ריש פרק "אבל הרמב',  וכו משום ולא תבוא עליו השמשושכיר לילה עובר
א משכירות כתב מצוה לתתו בזמנו שנאמר ביומו תתן שכרו ואם אחרו עובר "י

 ותימה מפני מה תפס בדבריו הכתוב , שנאמר ולא תבוא עליו השמש,בלא תעשה
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 וזה לשון הרב ,הזה שהוא בשכיר לילה יותר מהכתוב האחר שהוא בשכיר יום
ואף על פי שהכתוב הזה הוא בשכיר לילה נראה שדעת רבינו לומר המגיד 

 וזהו שסתם ואמר דעשה ,שבלילה עובר אף בשל יום וביום עובר אף בשל לילה
  .'ל"דביומו תתן שכרו הוא על כל שכיר ולמטה יתבאר עכ

  
 ויש להבין איך נאמר , שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף,ואימא איפכא

ת "מהסוף אבל לא היה דינה שאינה משתלמת אלא בם א אפילו והרי ,איפכא
יעבור שכיר יום , ד סוף אמנם גם אם משתלמת מתחילה וע, בתחילהשמשתלמת

יתכן עוד ]. לדעת שמואל[בביאת השמש על כל מה שהתחייב לו במשך היום 
כמו שקונהו לזמן ואז ודאי צריך לשלם שגדר שכיר הוא א שיחשב "לומר שהו

  .ע"בתחילה כקונה ע
ובאמת יש להבין כיון ששכירות קרקע ממכר ליומא היא אמאי אינה משתלמת 

  .שעמד בזה' ק ה"ס' ס כלל ז"קונה'  ועי,אלא לבסוף
 שהיא אינה ,ואם המכירה היא לא גוף הדבר אלא פירותיו דהיינו ההשתמשות

מכירה ליומא והרי ת שכירות כ במה נחשב"איש להבין , באה לידו כולה עד הסוף
א "ט בסוגיא דשוכר ספינה וטבעה ובחזו"עדף ע לעיל " ויל,כור לו כללאינו מ

ג "נ' סיע "קוהוב ובהשמטות "ה ה"באבן האזל פ' ועי]. א"ק י"ג ס"ק כ"ב[שם 
  .ח ריש פירקין"בשיעורי הגר' ועי. ובהשמטות שם

  

ל מפני שהן ראוין להקריב בתחילת הלילה קרינא בהו "וי יצא ה"ד' תוס
 אבל לנו , היינו שאמנם לא לנו כל הלילה לינה הפוסלת,ש" בעהאפילולינה 

ז הקשו ממי כיור שכלל לא " וע,לילה שלם ובסוף הלילה היה לינה הפוסלת
  .היתה בהם לינה של לילה שלם

  
בל במ הביא שדווקא " בשיט,מלמד שאינו עובר אלא עד בוקר ראשון בלבד

ן כתב "אמנם הר. אבל כל שאר החיובים עובר לעולםכ "אינו עובר אחתלין 
משמע שרק לכאורה {ה לשכיר לילה שאינו עובר משום ביומו תתן שכרו "שה

אלא ביום  ,} ויתכן שכוונתו לסיפא דקרא וכדלעיל,בשכיר לילה יש עשה זה
  ]. יום המלאכה משמע'ביומו'ואפשר משום ש [,ראשון בלבד

  
ינו  ואם כלתה מלאכתו בשבת שא,שאינו עובר אלא עד בוקר ראשון בלבד

ש " ואו,ח שיתכן ששוב אינו עובר"כתב החינוך בתקפ, יכול לשלם בבוקר ראשון
ולפי המאירי  [,שחייב לשלם קודם כדי שלא יעבור על בל תלין' י הירו"כתב עפ

  ].גבי יומא דשוקא מסתבר שגם כאן יעבור בבוקר הראשון ששייך לעבור בו' לק
  
 ,ן עוברין משום בל תליןשניהן אי ,ר האומר לחברו צא שכור לי פועלים"ת

 ובחידושים המיוחסים ,זה לפי שלא שכרן וזה לפי שאין פעולתן אצלו
 ושמא לא אמרינן , כמותול אדםמ שלוחו ש"תימה הוא דהא בכ'א הקשה "לריטב
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היינו [ ,'ע דהא ליכא מיעוטא בקרא דבעינן שיהיה שוכרם הוא" וצ,הכי לחובתו
דכיון שלא ראו ' ד תי"רי' ותוס].  שלוס הם פועלים" בלא דין שליחות סואפילו

 גם בשליח 'מילי'ט דהוי "ש שלמהרי"רש'  ועי,ב לא סמכא דעתיהו"את בעה
בהגהות '  ועי,מ הכא שליחות כיון שמילי לא מימסרי לשליח"ניחא דל, ראשון

  .כ"חשק שלמה לרש
למה הוצרכנו לאין פעולתן אצלו והרי אינו כלל שכיר , ובאמת יש גם להבין עוד

 שאז ודאי ,ב"ל שאין הכונה ששוכרן בשליחותו של בעה" היה אלכאורה ו,שלו
אלא ששוכרן לעצמו שיהיו , י שליח"ב יעבור דמה לי שכרן בעצמו או ע"שבעה

מתנה עמהם שהוא לא יהיה חייב להם שכר אלא ו ,פועלים שלו לעבוד אצל חברו
, יהם אינם עוברים ולכן שנ,ב חייב להם מדין נהנה"שהרי גם בעה ,ב"יקחו מבעה

ועל [, 'ולא קרינא שכיר גביה'י "ש רש"ב משום שאינם שכירים שלו וכמ"בעה
 פ שהם פועלים שלו כיון שאין שכרם אצלו" והשוכר אע,]חיוב נהנה אין בל תלין

האומר לחברו ולא ' ז מדויק לשון הגמ" ולפי,ב"שהרי התנה עמם שיגבו מבעה
ם "אמנם לשון הרמב[ ,ו היה עובר שאם היה עושה בשליחות,האומר לשלוחו

  .]י"חלק מכתהה ב" וכ'האומר לשלוחו'
  

  א" עא"דף קי
לא משום שהיה דעתו לדחות אלא היה ירא שלא יהא פנוי  אמר ה" ד'תוס

נ אם יתבעוהו לא ישכח ואם "כי ממ, לא כתבו שמא יהיה טרוד וישכח, ליתן להם

  .ה"לא יתבעוהו אינו עובר בלא
פ שאינו עובר על " ואע, שחשש שמא לא יתבעוהו וישכחל"אמנם לכאורה היה א

כרו שיש בה קיום גם כשאינו בל תלין אבל ביטל מצות עשה של ביומו תתן ש
י שליח אינו מחויב במצוה זו וממילא אינו עובר " אבל עכשיו ששכר ע,תובעו
  .עליה

 במה שעשה כך הפסיד קיום מצות עשה של ביומו  נמצאכ"שאאמנם יש להבין 
 לחבירו צא רהאומז "פסקי ריא' עי [, שמסתבר שגם בה אינו חייב שכרותתן

ולא משום ביומו תתן ושכור לי פועלים שניהם אינן עוברין לא משום בל תלין 
  .]אמנם אינו מוכרח ויתכן שכוונתו לסיפא דקרא', שכרו

 ,ת"ומסתבר שעדיף לפטור עצמו מקיום מצות עשה כדי שלא יכשל בעבירת ל
  .ר"א ברה" שביטלו תקיעת שופר בשבת שמא יעביר דכמו שמצינו

ג אין מצות עשה של ביומו תתן "פ שכה"שאע' מ ז"ד חו"ת רב פעלים ח"שו' ועי
והשיב ע שנאמרה בקרא ד" שהיא מ,ח מצוה"מ יש כאן משום פריעת בע"שכרו מ

את הגזלה אשר גזל או את העושק אשר עשק או את הפקדון אשר הפקד אתו או 
  ..ז"ת רדב"ש בשו"וכמ, שר מצאאת האבדה א

  
לא משום שהיה דעתו לדחות אלא היה ירא שלא יהא פנוי  אמר ה" ד'תוס

ל שאם היה שוכרן בעצמו היה עובר משום בל תלין "וכתב מהרש ,ליתן להם
פ ששכרן "ולולי שהיה טרוד היה עובר משום בל תשהה אע, פ שהיה טרוד"אע
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  .י אחר"ע
 דהא לכל ,ולא משום שהיה רוצה לדחותו'ש שכתב "הרא' וכן משמע מתוס

אלא היה ירא שמא יהיה , הפחות בל תשהא איכא כיון דמחוייב ליתן לו שכרו
או שמא אין איסור כל כך בבל , טרוד ואפילו בל תשהא ליכא כשהוא טרוד

  .'תשהא כמו בבל תלין
  

ל " ומה שלא עובר עד יום השוק א,הני שוקאי דסורא לא עברי משום בל תלין
 מתנה א הוילמה ד ו,ום שנחשב כמו שהתנה שלא יחול חיובו עד יום השוקמש
אם תשכיר סופר ' בשם ספר חסידים ב" סקט"ך של"ש' עי, כ בתורה"עמש

' לכתוב לך תתנה עמו שלא תהיה בבל תלין פעולת שכיר שמא כשיתבע לא יהי
ה לך ליתן לו ואף על פי שתעשה תנאי עמו תתן לו כשיתבע אם תוכל ואין בז

ש בתורה שהרי אמרו חכמים אדם מתנה עם פועל להאכילו לחם צר "מתנה על מ
י "א פ"אהבת חסד ח' ועי, 'ומים לחץ אף על פי שחייב להאכילו כסעודת שלמה

  .ד"ק כ"בנתיב החסד ס
 ובלא תביעה לפני יום השוקשלא יתבענו עמו  כמו שהתנה עוד יש לבאר שנחשב

  . תחייב שהרי אין לו זכות תביעה אם יתבענו לא יאפילו ו,אינו עובר
  

על בל תלין אינם עוברים י " לרש,הני שוקאי דסורא לא עברי משום בל תלין
אמנם . מיום השוקעוברים  ועל בל תשהא ,לעולם שהרי עבר בוקר ראשון

 ועל בל תלין עובר מיום ,]אם יש לו[המאירי כתב שעל בל תשהא עובר מיד 
  .]שהוא נחשב בוקר ראשון[השוק 

ויתכן גם , שנחלקו אם בוקר ראשון הכונה של המלאכה או של החיובויש לבאר 
שהתנה שלא כמו בוקר ראשון של החיוב ונחלקו אם נחשב הכוונה ע "שלכו

  .שלא יתבענוכמו שהתנה יתחייב או 
  

אמר רב שכיר שעות דיום גובה כל היום שכיר שעות דלילה גובה כל 
גובה כל היום ושכיר שעות דלילה  ושמואל אמר שכיר שעות דיום ,הלילה

לעיל משמע שסברת שמואל היא שלינה היא ' מתוס ,גובה כל הלילה וכל היום
כ שכיר יום שכתוב בו ביאת שמש והרי באה עליו "משא [,לילה שלםשל דוקא 
י כתב שסברת שמואל "ורש]  ולרב משמע שסגי במה שלן בסוף הלילה,השמש

  .היא משום שהיום הולך אחר הלילה
שהרי מה שלינה היא לילה שלם , י"צריך את טעמו של רש'  גם לתוסלכאורהו

ת שיתחייב משום ביומו " אבל עדיין מה,הוא רק סיבה שלא יעבור עליו בבל תלין
 אבל כיון שהיום הולך אחר ,ז יומו" והרי אי,תתן שכרו ולא תבא עליו השמש

  . הלילה חשיב שפיר יומו
 אין היום הולך אחר כר שכירהאם שלענין ש ,י מה סברת רב"ע לדעת רש"ויל

, הולך אחר הלילההיום פ ש" או שאע,הלילה וסגי במקצת לילה לעבור בלא תלין
עובר עליו בסוף הלילה ושוב אין בו , כיון שסגי במקצת לילה לענין בל תלין
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  .משום לא תבוא עליו השמש
 רק משום כתב דלשמואל אין בשכיר שעות דלילה משום בל תלין אלאמ "ובעה

' ועי, משום דלא יליף שכיר שכיר, ]ולא תבא עליו השמש [ביומו תתן שכרו
  .א"ות לגרישרהע' ועי, במלחמות מה שתמה עליו

  
 משום בל תעשק ,כל הכובש שכר שכיר עובר בחמשה שמות הללו ועשה

את רעך ומשום בל תגזל ומשום בל תעשק שכיר עני ומשום בל תלין 
ף בחמשה " וגירסת הרי,משום לא תבא עליו השמשומשום ביומו תתן שכרו ו

 והיינו שמונה רק לאו ,]לאוין ועשה ולכן אמר שמות ולא לאוין' שהם ד[שמות 
 ,ם" וכן דעת הרמבי"ש נמו" וכמ,פ שנכפל פעמים"אחד של לא תעשוק אע

ם " אמנם בספר המצוות כתב הרמב, לאויןארבעהממש  שיש כאן לכאורהומשמע 
ש "ז מ" ולפי,כ החינוך" וכ,ש ולא תלין נמנים כלאו אחדשלא תבא עליו השמ

 ,ארבעה לאוין אין הכונה לאוין נפרדים אלא שנשנו בתורה ארבעה פעמים
ש כל מי שאין לו ציצית בבגדו עובר "מ שורש תשיעי שמ"ם בסה"ש הרמב"וכמ

ג מנאם " אמנם הבה, אין הכוונה שנמנה ציצית לחמשה מצוות,בחמישה עשה
  .לשני לאוין

  
 ויש לעיין אם רק בלאוין הדין כך אבל העשה ,הני דאיכא ביממא ליכא בליליא
 או שהוא רק בשכיר לילה שחיובו ביום ושייך ,של ביומו תתן שכרו הוא בשניהם

ם שסובר שזה " ומהרמב,לומר ביומו תתן שכרו כיון שהיום הולך אחר הלילה
 פשיטא שיעבור גם כאורהל, לאו אחד וביומו היינו בזמנו וזמנו הוא מה שנתבאר

כ איך שייך לומר שיהיה " אבל אם יומו הכונה ממש יומו א,על העשה בכל ענין
אם הכונה ליום אלא  , הרי יום המלאכה כבר נגמר, ביומועל שכיר יום מצות

ד "במלחמות ובהשגות הראב'  ועי,יהיה לו זמן עד השקיעה נאמר שכ"אוהחיוב 
  .שם

  
 דאי ,וקמיה באיזהו נשך לכובש שכר שכיר דהא א,משום לא תגזולי "רש

לעבור עליו , פ שבהדיא כתיב ביה" ואע,גזל ממש מלאו דריבית ואונאה נפקא
  .'ש בתוס" עי, והא דלא מוקי ליה בגזל לשני לאוין,בשני לאוין

  
י " ופירש, נתתיו לך זהו גזל,אלא אמר אביי לא שכרתיך מעולם זהו עושק

 ובחדושים ,תתיו לך דהא מודי ליה דעבד בהדיהדלא שכרתיך לא דמי לגזל כמו נ
דלא שכרתיך מעולם הוי עושק שאינו מודה כלום אבל 'א כתב "המיוחסים לריטב

 אי נמי פירש ,גזל משמע שמודה לו ששכרו אבל כופר לו הממון וגוזל הוא
ל היינו טעמא דלא שכרתיך מעולם הוי עושק משום דמצי למיתי "ד ז"הראב

 מה , אפשר שלא ראה אדם אם שכרו ואם עסק במלאכתו שאי,לגלויי מילתא
  .'שאין כן בגזל ובנתתיו לך שאפשר שלא יבא לידי ידיעה בעולם
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 ,איזהו עושק שחייבה עליו התורה קרבן דומיא דפקדון דכפר ליה ממונא
כ "שאואם משום ,  אלא אמר לו לך ושובדילמא פקדון גופיה לא כפריש להבין ו
 הכ למה הוצרכנו לדומיא דפקדון והרי בעושק גופי"א, י"ש רש"ש שבועה וכמ"ל
 אמנם על פקדון כתוב בפירוש . אלא אומר לו לך ושובש שבועה כשאינו כופר"ל

 יתכן בלא הכחשה ולהכי בעינן ,וכחש בעמיתו בפקדון אבל עושק שכתוב או עשק
  .י"פנ' ועי, דומיא דפקדון

מדחייביה עליו בתורת , על כרחיך עושק דקא כפר ליה הואה מתקיף "י ד"רש
יש , 'דכתיב וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד וגו, כהנים קרבן שבועה

  .ש קרבן שבועה בלא כפירה למה הוצרכנו לדומיא דפקדון"להבין כיון של
  
ש מוקי לה באודי ליה והדר "תימה וכי לא ידע אביי דר מתקיף ה"ד' תוס

'  ועי,ל גזל"כ למה היה ניח"לא שא" כתב מהרש, דידעא ליה הא דפשיט,כפריה
  .ש שבועה"י שבלא כפירה ל"פנ
  

כ כאשר מכחש בממון שנמצא אצלו בפקדון או בגזל " וא,דגזליה והדר כפריה
ה יש ממון "בלא,  ויש להבין מה מוסיף מה שגזל אותו קודם,מביא קרבן שבועה

 אלא נ והפסוק בא לומר שבין אם הודה שחייב"ואולי אה, חברו בידו מדין שכיר
  .בן שבועהחייב קר, כ כחש ובין אם כחש מתחילה"שאינו רוצה לתת ואח

  

ז לא מובן " ולפי,י על ידי הכחשה עשקו" ופירש,או עשק כתיב שעשקו כבר
י " אמנם רש,ג ליה"דל'  וכתבו תוס,ההמשך שעשקו כבר והרי כעת עושקו

חש הכוונה שלא כמו גזל שבתחילה גזל ולבסוף כ, ש שעשקו כבר"מפרש שמ
  . אלא כבר בהתחלה עשקו בהכחשה

  
א "ם פ" אמנם ברמב,כ משמע שבכל ענין עובר על שניהם" א,זהו עושק זהו גזל

 ועושק הוא כשכופר בממון שבא ,א כתב שגזל הוא כשלוקח מידו בחזקה"מגזו
'  ועי, שהכל ענין אחד שמשמע וקשה מכאן,לידו ברצון הבעלים או בשכר שכיר

א משכירות כתב " בפיואכן [,לאוין האלו בכל עניןמ שרק בשכיר נאמרו ה"מ
 אבל ,]ש עובר משום בל תעשוק וגם משום בל תגזול"ם שהכובש ש"הרמב

איזהו ' שהרי בכתוב לא מצינו כי אם פסוק אחד מלא תגזול ואוקימניה בפ'הקשה 
כ היאך " וא,נשך בכובש שכר שכיר דגזל גמור מבינייהו דרבית ואונאה אתיא

דרבא לאו [ט "שנ' סיא "גרבביאור ה' ועי .מ"לח'  ועי,'חלוקותנעשות מצוות 
אקרא קאי אלא אברייתא אבל קרא ודאי דגזל הוא בחזקה ועושק כשבא לידו 

  .]חד מחבריהש על שניהם כיון דאיכא למילף "מ עובר בש"ברצונו ומ
  

אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים יש בו משום ביומו תתן 
 א"לאוין קפג " וסמ,משום לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקרשכרו ויש בו 

לשון התורת כהנים תניא אין לי אלא שכר אדם שכר בהמה וקרקעות מנין הביא 
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ט הביא " והטור בשל,תלמוד לומר לא תלין פעולת שכיר פעולת כל דבר במשמע
א שם וחידושי "ביאור הגר'  ועי,ש"הרא' כ בתוס"א שבקרקע אינו עובר וכ"י

ח שיתכן דדין כלים עליהם "בקצוה' וכל זה בקרקע אבל בבתים עי. ש ויד דוד"רמ
  .כיון שהיו תלושים לפני שחיברם

  
שהיה פועל צריך , והעמידו אצל חנוני,  מאצלוו נתקה המחהו "י ד"רש

ואמר לו בעל הבית לחנוני תן לו בדינר פירות ועלי , לקנות פירות מחנוני
נו של הפועל אינו יכול לשלם לו בפירות אלא ראיתי מבארים שבלא רצו, לשלם

ז אין ראיה שצריך את הסכמתו גם "ולפי [,דוקא חייב ליתן לו כסף ולא שוה כסף
  ]. אהבת חסד' עי, כדי לקבל מעות משולחני

  
  

  ב" עא"דף קי
מאחיך פרט לאחרים גרך זה גר צדק בשעריך זה אוכל נבילות אין לי אלא 

 וכולן ,ים תלמוד לומר בארצך כל שבארצךשכר אדם מנין לרבות בהמה וכל
 מכאן אמרו אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ,עוברים בכל השמות הללו

ואחד שכר כלים יש בו משום ביומו תתן שכרו ויש בהן משום בל תלין 
 רבי יוסי ברבי יהודה אומר גר תושב יש בו משום ביומו תתן ,פעלת שכיר

ים אין בהן אלא משום בל תעשק שכרו ואין בו משום לא תלין בהמה וכל

תנא דבי רבי ישמעאל אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד  ,'וכובלבד 
 גר תושב יש בו ,שכר כלים יש בו משום ביומו תתן שכרו ומשום לא תלין

  .משום ביומו תתן שכרו ואין בו משום בל תלין
ביומו  סובר דקרא דלא תעשוק שכיר וברייתאק ד"ת, שלש שיטות בענין ונמצא

 ועובר בהם גם על ,תתן שכרו מרבה גר תושב מבשעריך ובהמה וכלים מבארצך
פ שבהם לא נאמר "אעו ,]לא תעשוק את רעך ולא תגזול לא תלין[לאוין דויקרא 

  .שכיר שכירדש "גזלהו ב ילפינן בשעריך ולא בארצך
דכתיב ביה  סובר שגר תושב יש בו עשה דביומו תתן שכרו יוסי ברבי יהודה' ר

 אבל לא את שלשת הלאוין ,]י שגם לא תעשוק שכיר"וכתב רש[בשעריך 
 ובבהמה וכלים יש רק לא תעשוק ,שכיר שכירש ד"גז דלא יליף ,שבויקרא

  .שנאמר בהם אבל לא ביומו תתן שכרו כיון שאינם באים לידי עניות ועשירות
 ,והמשנה כתנא דבי רבי ישמעאל שבגר תושב עובר בעשה דביומו תתן שכרו

דלא יליף שכיר ,  אבל לא בלאוין דויקרא,]י גם בלא תעשוק שכיר"ולדעת רש[
דלא תלין פעולת כולל כל שפעולתו אצלך ,  ובבהמה וכלים עובר בכולן,שכיר

ולא תעשוק את רעך ולא תגזול עובר במה שלא משלם לו שכר בהמתו שהרי [
ר תושב  וקרא דלא תעשוק מרבה כלים מבארצך אבל לא ג,]עשקו וגוזלו בזה
  .שממועט מרעך
ש יש בגר תושב גם משום ולא תבוא עליו השמש "י דלתנא דבי רי"ומשמע מרש
ם "א שם כתב שכן משמע מהסוגיא ותמה על הרמב" ורע,ט"כ תוי" וכשנאמר בו



                דברים                             פרק המקבל                                            הרהורי                                       
  

  
  

רסא

 

 וכן תמה בחידושים ,ת דולא תבוא"שכתב שאינו עובר אלא בעשה אבל לא בל
  .א"המיוחסים לריטב

 שלא תלין ולא תבא הם מצוה אחת ובאו בה שני ם לשיטתו" הרמבלכאורהו
 , לכן כיון שממועט מלא תלין ממילא ממועט גם מלא תבא,לאוין להשלים הענין

ם "ל לרמב" ובלא תעשוק הרי ס,שאינו עוד לאו אלא בא להשלים הלאו הראשון
  .שגם בגוי עובר

  
ועוד תימה אמאי איצטריך למיכתב גר צדק מגר תושב  מאחיך ה"ד' תוס
ונראה לי דדרשא דגר צדק אסמכתא 'ש כתב "רא'  ותוס,ש גר צדק"פקא דכנ

 דגרך אשר בשעריך חדא מילתא היא ואין ,בעלמא היא ולאו דרשא גמורה היא
ה הבא "בד'  אמנם בהמשך שם כתב להקשות כתוס,'לעשות ממנו שתי דרשות

נו  דלא מימעיט מאחיך אלא מי שאי,מאי איצטריך לרבויי גר בכלל אחיך הוא
כה הברייתא ויתכן שכוונו להקשות למה הוצר  ,אחיך במצות או מי שאין לו אחוה

  .י"פנ' ועי ,להביא על זה אסמכתא
  

ש שהרי " הקשה רש,יצאו בהמה וכלים שאינם באין לידי עניות ועשירות
דכי עני הוא לא שייך אלא בשכיר  'י"פנ'  ועי,בעליהן בא לידי עניות ועשירות

 אבל ,כ בעשיר"כיר עצמו לשכיר יום ולשכיר לילה משאאדם שדרך העני להש
לענין בהמה וכלים לא תליא בעניות ועשירות דאדרבה העשיר יש לו הרבה 

יש להבין תינח אם בעשיר לא היה את ו, 'בהמה וכלים להשכירם יותר מהעני
ת שבכליו לא " ומה, אבל הרי בפשטות גם בעשיר יש איסור הלנת שכר,הלאו
  .יהיה

  
 כל שפעולתו ,התם דאמר קרא ולא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקרושאני 
פ "אשכול של ענבים אע ורבי יוסי מרבה מזה 'פעולת' הרבוי מלכאורה ,אתך

וכן  ['אתך'י שהלימוד הוא מ" אמנם מבואר ברש,שאינו שכיר לזמן אלא לפעולה
ר הקשו שמאתך ילפינן לקמן שאינו עוב'  ותוס,]משמע שהיתה הגירסא לפניו
' ועי , הוא מיותר וממנו ילפינן'שכיר' ולכן פירשו שה,'כשלא תבעו וכשאין לו וכו

  .'ניחא קושית תוסז "לפיו 'פעולת'כ שהלימוד מ"ש שהביא מהתו"חדושי רמב
  

איך מרבה גר תושב והרי יש  [,ותנא קמא דאחיך האי רעך מאי עביד ליה
יך ממעט בהמה וכלים א [,ורבי יוסי האי אתך מאי עביד ליה ,]מיעוט של רעך

י "ק שאתך מיותר ולר"ה קשה לת"ן שה" כתב הרמב,]והרי יש ריבוי של אתך
 שקשה עליו ,אלימא יותר שהיא על עצם הדין'  אלא שקושית הגמ,שרעך מיותר

  . ולא רק שהפסוק מיותר,ש"מהפסוקים של תנא דבי רי
  

, י לעשירותנא קמא האי כי עני הוא מאי עביד ליה ההוא מיבעי להקדים ענ
ל " להבין מנויש ,משמע שיש רק דין קדימה אבל עיקר האיסור נאמר גם בעשיר
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עני 'ובאידך קרא כתיב ' כי עני הוא'הרי בחד קרא כתיב שיש איסור בעשיר 
  .ל"ועשיר מנ', ואביון

אין לי אלא עני ואביון מנין לרבות כל אדם תלמוד לומר לא ' אמנם מובא בספרי 
כן למה נאמר עני ואביון ממהר אני ליפרע על ידי עני אם , תעשוק מכל מקום

  .'ואביון יותר מכל אדם
 ולא כמשמעות הגמרא ,לענין הקדמת העונשמהספרי שנאמר עני ואביון משמע 

ם להלכה ולכך לא  הביא את "ואולי כן נוקט הרמב, כאן לענין הקדמת התשלומין
ש שתמה "רש'  עי,מה שמבואר כאן שיש להקדים תשלומי עני לעשיר ולאביון
  .על מה שהשמיטו כל הפוסקים דין זה של הקדמת עני לעשיר

  
 וצריכא דאי ,ותנא קמא חד להקדים עני לעשיר וחד להקדים עני לאביון

 אבל עשיר דכסיף למתבעיה ,אשמעינן אביון משום דלא כסיף למתבעיה
ליתן אלא ואין בידו , אחד עני ואחד עשיר, נשכרו שני פועלין'י "ופרש, אימא לא
משום דעני כסיף ,  ואשמעינן קרא דעני קודם לאביון', וכוהעני קודם לאחד מהן
יש , ולא כסיף למיתבעיה, אבל אביון הורגל לבושת ,אף על גב דצריך, למיתבעיה

 ,ב לשלם לו"להבין מה יועיל לאביון שלא כסיף למיתבעיה הרי אין ביד הבעה
  .מה יאכל היוםס "סו, ואם משום שלא כסיף למיתבעיה מחר

ל דמיירי שיש בידו לשלם לשניהם אלא שצריך ללכת "י היה א"ולולי דברי רש
ושמא  ,שניהםעבור  או ללכת לבית ולהביא מעות ,להםלשלם למצוא אותם וו

ז "וע ,או שיצטרך את המעות לדבר הכרחי ,אחר שישלם לאחד ישכח את השני
בוע והעשיר גם אם לא יתבע  כי האביון ודאי יבוא לת,אומר שישלם תחילה לעני

א " אבל אם אין לו לשלם אלא לאחד ודאי ישלם חצי לכאו,כ"הרי אינו צריך כ
שאין בידו ש ואין בידו הכונה " ומ,י"ואולי זו גם כוונת רש, כמו בשני עניים

   .ילך ויביא מביתוכסבור ש אבל עד סוף הזמן ודאי שעה זוב
  

קמא  ותנא'י "בחלק מכתה ,ותנא קמא דמאחיך האי רעך מאי עבדי ליה
אכן יש , ר"ה בדפו"וכ ',יהודה האי רעך מאי עבדי ליה' יוסי בר' דמאחיך ור

ולפנינו עירבו את [,  ליהעבידותנא קמא דמאחיך האי רעך מאי הגורסים י "בכתה
  ].שני הנוסחאות

בדין . ק דמאחיך האי רעך מאי עביד ליה"הא דאקשינן ות'ן כתב "בחדושי הרמבו
דגר תושב , יוסי בר יהודה כיון דלא יליף שכיר שכיר למה לי' א נמי לרהוא דלימ

' ולר, ק דמאחיך קשיא"אלא אלומי אלים לקושייה משום דלת, ממילא מימעיט
ואיכא למימר דרעך גלי דלא ילפינן , יוסי בר יהודה לא קשיא אלא דמייתר ליה

  .'שכיר שכיר
ש ספרים הגורסים ד שי"א כתב בשם הראב"ובחדושים המיוחסים לריטב

בר  יוסי'  דלר,ולא נהיר האי גירסא, 'מיותר' רעך'י שה"ששאלה גם על ריבר
א בכל שכיר קא " דאי לא כתב רעך והוה כתב סתמא הו,יהודה לא קשיא מידי

 דהא כתיבי כולהו בדוכתא אחריתא וכיון דכתיבי כולהו בדוכתא , קראדקפי
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  .'אחריתא והכא כתב סתמא כולהו איתנהו
ק דמאחיך "ויותר נראה נוסחאות שלפנינו דלא פריך אלא מת'א כתב "שומהר

י איצטריך שפיר רעך למעוטי כל הני ואי לאו רעך הוי מרבינן "אבל לרבי יוסי ב
  .'כולהו מאתך כמו לאינך תנאי

  
 חד למשרא , נכרי מאחיך נפקא,ההוא מיבעי ליה לכדתניא רעך ולא נכרי

 ,י אשמעינן גזלו משום דלא טרח ביה וצריכי דא,עושקו וחד למשרא גזלו
שגוזל זה בממון ל דלא טרח "יש להבין מנ, ביה אימא לאגאבל עושקו דטרח 

 גביהוצריכא דאי אשמעינן גזילו משום דלא טרח 'י הגירסא " ובאחד מכתה,ממנו
 ,וניחא שאין הכוונה שלא טרח כלל בממון זה', אבל עושקו דטרח גביה אימא לא

 ולכן יותר מהראוי שלא יעשוק 'דטרח גביה'כ עושקו "משאאלא שלא טרח אצלו 
  .אותו

', וצריכי דאי כתב גזל דלא טרח'א הביאו את הגמרא כאן "לעיל דף ס' אמנם תוס
ויש להבין הרי כיון , 'פירוש דשמא נפלו בירושה או מציאה או מתנה' וכתבו

לי קרא ל למה "בין לא טרח והדקשהותר גזילו הרי הותר בכל ענין בין טרח 
א שדוקא כשלא ידוע אם טרח או לא התירה תורה אבל לא "ואולי הו, לעושק

     .בשכיר שידוע שטרח
  

 לא שכרו אלא לבצור לו אשכול אחד של ענבים עובר משום בל אפילו

 ויש להבין למה נחשב שכיר שעות ולא קבלן ,'כלומר שכיר שעות'י " פירש,תלין
' ואז גם היה ניחא מה שהוקשה לתוס. מתוהרי לא שכרו לזמן אלא למלאכה מסוי

 ,ל אי יש בקבלנות משום בל תלין"שהרי לקמן מיבע, למה הוצרך לימוד מיוחד
אכן אינו [, ל ולא פשט מכאן משמע שלא נחשב קבלן"בעמומאידך גיסא ממה ש

  ].כליל דאומן אינו קונה בשבח "דדילמא ס, מוכרח
 והרי רב , הקצוץשבח האשכולעוד יש להבין אם נחשב לקבלן אמאי לא יקנה ב

י בצירתו " ויתכן שאין שבח בגוף האשכול ע,אסי סובר שאומן קונה בשבח כלי
  .ז שדן בזה"מ ט"חלקת יואב חו' ועי, שליחא דאגרתאהוי כו
ואי קשיא לך כיון דשכיר 'ד "וכתב בתוד "ר שכבר דן בזה בהשגות הראב"שו

שאפילו לא שכרו אלא  [אסי' למה לי קרא יתירה לכדר, שעות בכלל שכיר הוא
אסי מלאכה ידועה היא ' דהא דר, הא לא קשיא, ]לבצור אשכול אחד עובר עליו

 בכלל שכיר אחרינא הוא דלא כתיב ]ודאי[ אבל שכיר שעות , קבלנות היאוכעין
מ יש בזה "ומ, אלא רק כעין קבלנותמשמע שאינו קבלנות ממש ', ביה יום בתורה

  .יותר חידוש משאר שכיר שעות
 ששכרו ולכן דומה לקבלנותויש לבאר שאמנם שכרו לבצור אשכול אחד 

ירת האשכול אלא משלם לו לפי צאבל לא קצץ עמו מחיר לב, למלאכה מסוימת
 ולכן לפי האמת אינו קבלן אלא שכיר ,הזמן שלוקח לו לבצור את האשכול

  .שעות
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שום י דאיצטריך למיכתב מ"היינו שכיר שעות נראה לר לבצור ה" ד'תוס
 שאין רגילות להשכיר פועלים אלא ,דשכיר משמע שכיר יום או חצי יום
 עליו שם ןיש לבאר כוונתם שלכן אי ,ליום או לחצי יום אבל לכל דהו לא

אזהרה שבשכירות אינה תלויה בממון אלא אף בפחות 'והמאירי כתב , שכיר
בל  אפילו לא שכרו אלא לבצור אשכול אחד עובר משום ,משוה פרוטה עובר

פ שאין בו "אעשעובר ל "משמע שאמנם הוא כשכיר שעות גמור וקמ', תלין
  .פ"ש
  

  א" עב"דף קי
משמע שאינו דין , י ולא לדעתו"פירש, ל אתך לדעתך" לא תבעו תאפילויכול 

ז " ולפי,שצריך תביעה אלא שבזה שלא תבעו נחשב כמו שהרשהו ומלין מדעתו
שאינם בני תביעה יעבור גם בלא ו "אם אינו יכול לתובעו כגון שחלה או בחש

באהבת חסד שבשכר כלים יתכן שיעבור גם בלא תביעה כשאין בעל '  ועי,תביעה
  .כ אין ראיה ממה שלא תבע" וא,הכלים יודע שכלתה מלאכתן ולכן אינו תובע

  
ט מסתפק אם היה לו "באהבת חסד פ,  שיש אתך,ל אתך" ת, אין לואפילויכול 

 אבל בעשה דביומו ,סוף הזמן אם עובר בלא תליןבשעת תביעה והוציאם לפני 
מ כיון שהיה יכול לקיימו "מ, פ שגם בו אינו חייב כשאין בידו"תתן שכרו אע
 דומיא דמי ,ע לאונס בכוונה"פ שהוא אנוס כעת כיון שהכניס א"עובר עליו אע

  .שיודע שלא יוכל ליטול הלולב בסוף היום שחייב ליטלו בבוקר
חנן שיש לחלק בין לולב שפטורו מצד אונס וכשמכניס עצמו בשיעורי רבי אל' ועי

 אין כלל חיוב כשאין לו גבי מצות ביומו תתן שכרו אבל ,לאונס בכונה אינו נפטר
 כונתו דהוי כמעגל כנפות בגדו שאינו מכניס עצמו לאונס אלא לכאורהו[מעות 

דאי אבל קיום עשה ו[ולכן לא נחשב שביטל מצות עשה ]. מכניס עצמו לפטור
  ].אין בידו

ו היא שביטול המצוה הוא רק בסוף היום ואם אז פטור " סברת הגראלכאורהו
ע לאונס "כיון שהכניס אש ,רק אנוס אינו פטור הוא  אבל אם,הרי לא ביטל

ח יש לומר שביטול המצוה הוא במה " אבל בסברת הח, לא נחשב אנוסממילא
 אבל אם יודע שלא יוכל , אלא שיכול להמתין לסוף היום,שלא קיימה כל היום
י שיהיה אנוס או שיפקע חיובו שוב אין לו רשות להמתין "לקיים בסוף היום ע

ש אם גורם כעת בידים להפקיע את העשה " כ,ונחשב כעת שביטל את העשה
  . ולא דמי למעגל כנפות הבגד ששם עדיין לא חל עליו החיוב,שנחשב שביטלו

  
   כשאין לו מעותבענין בל תלין

ט מסתפק אם היה לו " באהבת חסד פ,ל אתך שיש אתך" אין לו תפילואיכול 
 . בשעת תביעה והוציאם לפני סוף הזמן אם עובר בלא תלין

כיון שכדי לעבור בבל תלין צריך שתהיה תביעה ושיהיה בידו , וצדדי הספק הם
כ " וא,סוף הלילה או ששקעה עליו השמש] עד[ ואז עובר אם לן ,מעות לשלם
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האם סגי במה שהיה לו בשעת התביעה או שצריך שיהיה לו בשעת השאלה היא 
 .הלינה שאז עובר על האיסור

שכמו שסגי בתביעה ,  גם אם לא היה לו בשעת הלינה מסתבר שיעבורלכאורהו
 .שלא בשעת הלינה למה לא נאמר שסגי במה שהיה לו באותה שעה

ה צריך שאז תהיה אמנם יתכן שלעולם כיון שאינו עובר אלא בסוף היום או הליל
 שהרי אז היא שעת החיוב ושעת הלינה ואז צריך שיהיה ,תביעה וגם שאז יהיה לו

 .אלא שאינו צריך לתובעו בסוף היום וסגי במה שתבעו בתחילת היום, אתך
והביאור בזה שאין עצם התביעה מחייבת אלא אי התביעה פוטרת כיון שאז נחשב 

באהבת חסד שבשכר כלים יתכן ש "וכמ [,שהיה מדעת השכיר וכמו שפטרו
שיעבור גם בלא תביעה כשאין בעל הכלים יודע שכלתה מלאכתן ולכן אינו 

 ].ו" כחשוכן מסתבר באותם שאינם בני תביעה ,ותובע
ז לדעתו ועובר בסוף היום על בל "ולכן אם גילה דעתו שרוצה את השכר שוב אי

.  שאינו מלין לדעתו ונחשב כמו שאז יש תביעה שהרי כבר גילה את דעתו,תלין
כ "וא, והרי מסתבר שאם אחר שתבעו חזר וביטל את התביעה ששוב לא יעבור

כיון שעובר בסוף היום ואז צריך שתהיה תביעה מסתבר שאז גם צריך שיהא 
 .בידו

רה היא רק בסוף היום ולכן יוכתב שם שכל זה לענין הלאו שמסתבר שכל העב
 .יש לדון אם צריך שאז יהיה לו

, ל"ע מנ"ויל[דביומו תתן שכרו נוקט שם שגם בו אינו חייב כשאין בידו ובעשה 

ה ללא " אם נאמר שילפי הלאוין מהדדי וכמו שלא תלין דוקא ביש לו האפילוו
 ל עניןאבל עשה דביומו תתן שכרו היה מקום לומר שחייב בכ, תבא עליו השמש

 .]אלא שאם אין לו נחשב אנוס
כ העשה חיובו מתחיל "חיובו רק בסוף היום משאמ אינו דומה לבל תלין שכל "מו

בשחרית אלא שיש לו את כל היום ולכן כיון שהיה יכול לקיימו שחרית עובר 
 דומיא דמי שיודע ,ע לאונס בכוונה"פ שהוא אנוס כעת כיון שהכניס א"עליו אע

שלא יוכל ליטול הלולב בסוף היום שחייב ליטלו בבוקר ואם לא נטלו נחשב 
 .]ולא רק שלא קיים[עשה שביטל מצות 

בשיעורי רבי אלחנן שיש לחלק בין לולב שפטורו כשאין לו לולב הוא מצד ' ועי
ש אין כלל חיוב " אבל ש,ונה אינו נפטרואונס ולכן כשמכניס עצמו לאונס בכ

והוי כמעגל כנפות בגדו שאינו מכניס עצמו לאונס אלא מכניס עצמו [כשאין לו 
 ]אבל קיום עשה ודאי אין בידו[ל מצות עשה ולכן לא נחשב שביט]. לפטור

פ שידע שעתיד ליאנס בסוף "והנה במי שהיה לולב בידו שחרית ולא נטלו אע
 יש לדון מהו גדר ,פ שהיה אנוס" דפשיטא להו שנחשב שביטל עשה אע,היום
ו שנוקט שמצות עשה שחיובה כל היום לא נחשב "וכנראה מהגרא, חיובו

כן אם נאנס בסוף היום לא נחשב עובר על מצות  ול,שביטלה אלא בסוף היום
 אבל אם הוא , וכל זה כשנאנס בסוף היום שלא בפשיעתו,עשה שהרי היה אנוס

 ונחשב ,ע לאונס הזה אינו נחשב לאנוס כיון שנכנס לאונס ברצונו"הכניס א
 .י פשיעתו הראשונה"שביטל מצות עשה במה שלא קיימה בסוף היום ע
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כ על מה "ר שכיר כשאין לו הרי אין כלל חיוב ואולכן הוקשה לו שגבי שכ
 ועל סופו לא כיון שלא היה , על תחילת היום לא שאז עדיין היה לו זמן,נחייבו
 .חייב
ז אם בתחילת היום לא נטל לולב למרות שידע שעתיד הוא למות באמצע "ולפי
לא יחשב שביטל עשה שהרי בסוף היום היה פטור לגמרי שהרי מת אינו , היום
 .  ולא משום שאנוס,ייב כללח

שלעולם כאשר יש עליו מצוה שזמנה הוא כל , אמנם יתכן שהביאור הוא אחר
 , אלא כל היום בכלל הביטול, לא נחשב שביטלה רק בסוף היום,היום ולא קיימה

 הביטול נעשה ,כשלא קיימה כל היום אבל ,אלא שאם קיימה הרי אין כאן ביטול
 היה אנוס הרי עדיין ביטל בשאר היום שלא היה גם אם בחלק ממנוו ,בכל היום

אלא שאם לא ידע שעתיד ליאנס יתכן שזה גופא שסבר שיש לו זמן ולא , אנוס
נחשב שביטל כבר שעתיד ליאנס  אבל כשידע ,ידע שעתיד ליאנס נחשב אונס

י " בין אם ידע שתפקע ממנו המצוה ע, בין אם ידע שעתיד ליאנס,בתחילת היום
 .יהיה לו לשלםשימות או שלא 

  ששם עדיין לא התחייב כלל במצוה,ואינו דומה למי שמעגל את כנפות בגדו
 וכיון ,כ בשכיר שהתחייב אלא שיש לו זמן" משא,שהרי המצוה היא חובת גברא
 .כ הרי הוא כמי שאין לו זמן וחייב מיד"שיודע שלא יוכל לקיים אח

והנה אם נאמר ', ת"ת ס לענין מצות כתיבשכתב' ג אות י"ח מצוה תרי"מנ' עי
, כ פעם אחת כל ימי חייו מצוה עליו לכתוב"א, דהמצוה היא הכתיבה לחוד

אך אם היה בסוף . ואם מת ולא קיים מצוה זו ביטל מצות עשה, וזריזים מקדימים
. באונס אפשר אין עליו עונש כמו שכתבתי כמה פעמים בחיבור זה בענין המצוות

ואינו , כ בכל רגע שאין לו מבטל מצות עשה"א, אך אם נאמר שהמצוה שיהיה לו
כ תיכף בהגיעו "א, כי בכל רגע מחויב, כ מה שמקיים להבא על העבר"מועיל אח

 וגם צריך לבזבז חומש כמו ,ולא ראינו נזהרים בזה, לכלל מצוות מחויב במצוה
 גם אם מבטל בכל רגע אפשר דלא מהני תשובה לחוד כמו ,על כל מצות עשה
ן " כסברת הר, כי הרבה מצוות עשה אפשר חמור מלא תעשה,בכל מצות עשה

. ומובא בחיבור זה, גבי פיקוח נפש] 'ה וגרסי"ד, ף"ב בדפי הרי"ע' ד[ביומא 
כופין אותו עד ', לולב וכו' סוכה וכו, ובודאי כופין על מצוה זו ככל מצוות עשה

  .'וזה פשוט, הכא נמי', וכו
*** 

  
 תלמוד לומר אתך ולא , שולחנייכול אפילו המחהו אצל חנוני ואצל

 המחהו אצל חנוני ואצל שולחני אינו ,שהמחהו אצל חנוני ואצל שולחני
או רק ניתקו  , האם נחשב כמו שנתן לו שכרו,ע מה גדר המחאה זו"יל, עובר

מ אם יש לו קיום מצות עשה של ביומו תתן "ונפ, ממנו ונחשב כמו שאינו תובעו
  .שכרו

 אבל לרב ,שאין בידו קיום מצות עשה בשעת ההמחאהולרבה שחוזר עליו ודאי 
נחשב כמו שכבר פרע לו ויש קיום מצוה בידו ששת שאינו חוזר יש להסתפק אם 
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 או נחשב כמו שסילקו ממנו ואמנם אינו עובר ,גם אם השולחני ישלם לו רק מחר
  .צוה אין בידואבל גם קיום מ

האם יש , עליובה אינו חוזר מסתבר שגם לרבזה ש ,נתן לו שיקאם מ בזמנינו "ונפ
כ מה יאכל " שאל,אמנם מסתבר שדוקא אם יכול להוציאו ביומו, בידו קיום מצוה

ע שדן בזה ומצדד שיש בידו קיום "ת' ג סי"תשובות והנהגות ח' עי, באותו יום
  .מצוה

  
  בענין מחילה צריכה קנין

, חני אם לא יתן לו השולגםפטרו לגמרי הפועל  חוזר כתבו שאם ה"ד' תוס
ל אם צריך קנין זה אינו שייך "ואם מיבע[שהרי מחל לו עליו פשיטא שאינו חוזר 

אלא  .פשיטא שחוזר, יתן לופטר אותו דוקא אם השולחני  ואם רק ,]דוקא לכאן
 והקשו שודאי אינו מתכון לפוטרו שהרי ,ל מה כונתו"מיירי בסתמא ומיבע
 שכיון שסמך עליו ופטר את  ותירצו שאינו יכול לחזור,שולחני יכול לחזור בו

מכאן שמחילה אינה צריכה קנין ' והוכיחו תוס, מתחייב לו מדין ערב, ב"בעה
  . אם לא פירשאפילושהרי אם היו עושים קנין ודאי שהתכוון לפוטרו 

כאן אינה צריכה ,  אם תמיד מחילה צריכה קניןאפילו יש מקום לחלק שלכאורהו
בחידושים המיוחסים '  ועי,לו השולחניב מתחייב "כיון שתמורת מחילתו לבעה

ומהכא לא מוכחינן מידי אי מחילה צריכא קניין או לא כמו שכתב 'ל "א וז"לריטב
 ,ם משום דשאני הכא דלאו מחילה גמורה היא שהרי יש לו שכרו על החנווני"הר

  .'ב לא צריך קניין דבלב שלם פוטרו"פ שפוטר בעה"וכיון שאינו מפסיד בדבר אע
צריכה קנין היא אם יש גמירות מחילה ריו שמפרש שהשאלה אם ומשמע מדב

וכן משמע ממה שהוכיחו מאלמנה שלא , שלא מפרשים כך'  וכנראה מתוס,דעת
ד למחול שהרי לא אמרה "ושם ודאי יש גמ, ה שנים שלא צריך קנין"תבעה כ

ב שנחשב "י' ח בסי"קצוה' ועי [,בפירוש שמוחלת אלא אמדינן לדעתה שמחלה
י "ורק כשהמחילה ע [,כ שגמרה בדעתה"כ ע" וא,]בלב כל אדם שמוחלתבלבה ו

  ].דיבור אמרינן דילמא רק אומר בפיו ולא גומר בדעתו
א הביא מחלוקת ראשונים אם מחילה זה גדר של "א הלכות זכיה מהפקר י"ומחנ

י "קה'  ועי,סילוק ומהני גם לקטן וגם שלא מדעתו או שזה גדר של הקנאה
צ מעשה קנין כיון שהחוב "שגם אם זה גדר של הקנאה יתכן שאי' ה' סיסנהדרין 

ומאידך גיסא יש לדון  [, הוי כמקנה לו דבר שנמצא בחצרו החייבנמצא ברשות
  ].ס מהני ביה"שחוב אינו דבר שאפשר לקנותו בחצר או ביד ורק ק

***  
  
דהכא איירי כשאמר ליה בהדיא אני ומיהו מצינו לפרש  חוזר ה" ד'תוס

ז שלא חוזר בו שולחני "ופליגי כ , יתן לי ואם לא אחזור עליךפוטרך אם
 השאלה אם כונתו לפוטרו אם יתן לו לכאורהו [,ב"אם יכול לחזור על בעה

מ יש "שמ'  וכתבו תוס,] או אם ירצה לתת לו והרי רוצה,והרי עדיין לא נתן לו
מא אל'שאינו חוזר ש רב ששת "להוכיח קצת שמחילה אינה צריכה קנין ממ
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והיינו שיש כאן מחילה אלא שהיא על תנאי , 'ז שירצה שולחני לפרוע"פוטרו כ
 ,ש שמחילה אינה צריכה קנין"כ מוכח מדברי ר"שהשולחני ירצה לתת לו וא

, ע שהרי לא מסתבר שהצד השני הוא שצריך קנין"וממילא יש להוכיח כן לכ[
  ].ש לעיל"ל וכמ"כ שוב יקשה למה רק כאן מיבע"שא

ל שאין כאן כלל " ואפשר משום שהיה א,מה זה רק קצת ראיהויש להבין ל
 ,ז שהשולחני מסכים לתת"מחילה על עיקר החוב אלא רק על זכות התביעה כ

 כמו אם מאריך לו את הזמן ,ולזה יתכן שיש יותר סברא שיועיל בלא קנין
משום שמחילה ' וביותר אם טעם תוס [,ע אינו צריך קנין" שלכלכאורהשמסתבר 
  ].ל שכאן זה לא שייך" א,ר של הקנאה ולכן צריכה קניןהיא גד

 ]ד"ה ונלע"ז ד"ט' סי[ש "בחדושי הגרש' לומר כך עי' ומה שלא ניחא לתוס
 ,המלוה ימחל ללוהכ "שמוכיח מכאן שאין אדם יכול לפרוע חובו של חברו אא

  . 'לפרוע חוב אחרמה כח יש לו 'ה "אבל בלא
' ב וודאי שחוזר עליו ושאלת הגמ"עהשלעולם לא פטר את ב' עוד פירשו תוס

ב שעה אחת שוב לא יחזור עליו איסור בל "לענין בל תלין אם כיון שניתק מבעה
 אין כונתו לומר שחוזר ',מעבר הוא דלא עבר הא מיהדר הדר'ש רבה " ומ,תלין

כ היה אומר אינו " שאל, אלא שחוזר לאיסורו,ש מודה" שבזה גם ר,ב"על בעה
 אם זה רק ,ל שהמחהו אצל חנוני אינו עובר"כ מה קמ"להבין אויש  [,יכול לעבור

   .]פשיטא שהרי אינו תובעו, כל זמן שאינו חוזר
שלדעת , ומשמע שלפירושים הראשונים שהשאלה אם יכול לחזור עליו או לא

ש מיעבר הוא דלא עבר הכוונה "ממילא גם חוזר איסור בל תלין ומ, רבה שחוזר
  .א משמע ששוב אינו עובר"ושים המיוחסים לריטב אמנם בחד,ז שלא חזר בו"כ
  
 עבד כנעני קונה עצמו אפילו ד,דבקנין לא היה צריך שטר חוזר ה" ד'תוס

' ועי ,ע אינו קונה עצמו בחליפין"בו שעכת' בקדושין דף ח' ס אמנם תו,בחליפין
ז קנין בגופו ממש אלא רק שעבוד והוי "ד שביאר משום שאי"י בקדושין י"פנ

  .מ ביה חליפין"רים דלכקנין דב
ש פשרה צריכה קנין שצריך את הקנין מצד "ג שפירש את מ"בה' והביאו תוס

 משמע שמחילה ,הנתבע שישלם מה שפסקו לו ומצד התובע שימחל את החצי
ג " וכתבו שלולי הבה, ודחו דשאני פשרה דדמי למחילה בטעות,צריכה קנין

את  אלא לפני ששמעו ,אחר הפשרה על המחילההיה אפשר לפרש שהקנין לא 
אבל אם אחר ששמעו קבלו ואמרו . על קיום דברי המפשריםהפשרה ועושין קנין 

 אפילוש' ובסנהדרין כתבו תוס. פלפולא חריפתא'  ועי,שמוחלים אינו צריך קנין
  .יתכן שרק המשלם צריך לעשות קנין ולא המוחל, כ"עשו קנין אח

  
 בל תלין או אין עובר משום בעו מיניה מרב ששת קבלנות עובר עליו משום

 או אין אומן קונה בשבח כלי , אומן קונה בשבח כלי והלואה היא,בל תלין
שכיר , שכיר יום שודאי יש בו בל תלין,  ארבעה עניני שכירות הם,ושכירות היא

, שמקבל שכר על פעולה בין אם יהיה ממנה תוצאה או לא כאגריה לביטשי
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 ובשני אלה פשט רב ששת ,שליח דאגרתאושליח על תוצאה שאין ממנה שבח כ
 והרביעי הוא קבלן שמקבל שכרו על התוצאה שתלוי בשאלה אם ,שיש בל תלין

  .אומן קונה בשבח כלי
  

 , רב ששת אמר אינו חוזר ורבה אמר חוזר,איבעיא להו חוזר או אינו חוזר
 מעבר הוא דלא עבר הא ,אמר רבה מנא אמינא לה מדקתני אינו עובר עליו

ע "יל,  ורב ששת אמר מאי אינו עובר אינו בתורת לעבור, הדרמיהדר
, בהמחהו אצל חנוני שאינו עובר האם יש בידו קיום מצות ביומו תתן שכרו

 לרבה שיכול לחזור בו לא נחשב כמו ,לוקת רבה ורב ששתלוי במחולכאורה ת
, נחשב כמו שבהמחאה זו שילם שכרו ולרב ששת שאינו חוזר ,שכבר השתלם

ז לא מובן לשון הברייתא אינו עובר שמשמע שרק לא עבר אבל לא "פיאמנם ל
והרי לא רק שאינו  ,ש רב ששת אינו בתורת לעבור"מלא מובן גם  ו,קיים מצוה

ע אין לו שהרי "אלא משמע שקיום מצוה לכ, בתורת לעבור אלא גם קיים מצוה
 יכול לתובעו  אבל לעבור אינו עובר כיון שאין השכיר,ס לא נתן לשכיר בזמנו"סו

  .והוי כמו לא תבעו שאינו עובר אבל ודאי שאין בידו קיום מצוה
  

בעו מיניה מרב ששת קבלנות עובר עליו משום בל תלין או אין עובר משום 
 התם שהמחהו ,והתניא אינו עובר , אמר להו רב ששת עובר',וכובל תלין 

 עוד יש ,לנותקבבברייתא כ אמאי נקט "יש להבין א, אצל חנוני ואצל שולחני

  ויכול לומר עוד אופנים שאינו עובר,כמו שפרע לונחשב המחהו אם להבין הרי 
שקונה עוד יש להבין למה לא אמר באומן המשביח , כמו לא תבעו או אין לו

  .שאז באמת אינו עובר אפילו לרב ששתבשבח כלי 
ש בברייתא קבלנות היינו "שמ] ז"ל' סימ "חו[ נות יעקבמשכת "שו' ועי
עין יהוסף שבברייתא לא כתוב קבלנות ' ועי, השולחני נעשה קבלן על החובש

 וסבר המקשן משום שמיירי בקבלן ודחי שלעולם בשכיר ,אלא סתמא אינו עובר
  .וכגון שהמחהו

  
הנותן טליתו לאומן גמרה והודיעו אפילו מכאן ועד עשרה ימים אינו עובר 

משום שיש לו את נו עובר במה שאישאין הטעם כתב המאירי , משום בל תלין
שאף הוא מראה בעצמו שאינו מקפיד על דמיו משום ' אלא ,הטלית בידו כמשכון
מ אם תובעו שכירותו ואינו רוצה להחזיר הטלית מצד " ומ,אחר שהטלית בידו

  .'שמתירא עליו שלא יפרענו יראה שלא נפקע איסורו
כ "ומן שאיד האשאין הטלית נחשבת כמשכון בח כתב " בקדושין דף מן"והרמב

שמה ב "ע' ח סי"קצוה'  עי,ד אין אומן קונה בשבח כלי"לא היה עובר עליו גם למ
משום דכל אלא 'שכשהטלית ביד האומן אינו עובר אינו מטעם שהיא משכון בידו 

זמן שטלית ביד אומן עדיין לא הגיע זמנו דזמן פרעון של שכירות לכולי עלמא 
 וכדמוכח ,ן היינו כשמחזירים לו הכליאינה אלא לבסוף וסוף שכירות דאומ

  .'מסוגיא דפרק האיש מקדש ודפרק הגוזל גבי עשה לי שירים
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  ב" עב"דף קי

שבועה דבעל הבית היא ועקרוה רבנן לשבועה דבעל הבית ושדיוה אשכיר 
משמע ' אלא'מלשון  ,ב טרוד בפועליו" אלא בעה,' כומשום כדי חייו דשכיר

ף בשבועות " אמנם ברי,כאן'  וכן משמע מתוס,יוששוב אין צריך לטעמא דכדי חי
י מינכן ליתיה לתיבת "ובכת [,טעמא דכדי חייו נשאר גם לפי המסקנאדמבואר 

 וכיון ,ב"ן שם שמשום כדי חייו הוצרכו לתקן שישבע בעה" וביאר הר,]'אלא'
וניחא [א כאן "כ הרשב" וכ,שהוא טרוד עקרו השבועה ממנו והטילוה על השכיר

  ]. שכירה"ד' תוס אי הכי ניתיב וה"ד' תוס שקלוה וה"ד' תוסקושית 
  

 הלשון אי , קצץ נמיאפילואי הכי ', וכואלא בעל הבית טרוד בפועלים הוא 
בשבועות דף ן " הרכתב ו,למה קשה דוקא להך טעמא,לכאורההכי אינו מובן 

ניחא דבקציצה לא שייך האי , שאי אמרת בשלמא דטעמא משום כדי חייו' פיה "מ
 ששכרן ,ה בקציצה אינו אלא דבר מועט" פלוגתייהו דשכיר ובאמסתמד' מאטע

א שם כתב "והריטב, ' בעל הבית מצי חייהשל פועלין ידוע הוא ובמאי דמודה לי
אי אמרת בשלמא טעמא משום כדי חייו בלחוד איכא למימר דדיו שתיקנו לו כן '

ציצה דלא שכיחא אבל כי פליגי בק, היכא דפליגי אפרעון דהוי מילתא דשכיחא
אבל השתא דאמרת דאיכא טעמא נמי דבעל הבית טרוד , לא עבוד ליה תקנתא

  .'אפילו בקציצה נמי נתקון, בפועליו הוא וטענותיו שמא

  
 שבועה דבעל ,אלא אמר רב נחמן אמר שמואל תקנות קבועות שנו כאן

ראוי 'י "פרש, הבית היא ועקרוה רבנן לשבועה דבעל הבית ושדיוה אשכיר
, משמע שמפרש לשון קביעות', שותן קבע לעקור עליהם דבר מן התורהלע

פירוש קבועות גזולות ועקורות ממקומן ' ה כתב "א בשבועות דף מ"והריטב
וקרי להו קבועות משום דעקרו לשבועה ' 'ולשון תוס', מלשון היקבע אדם אלהים

  .י"משמע כרש  ,'ממקומה וקבעוה לשכנגדו שיהא נשבע ונוטל
  

דטעמא דשכיר '  דהא מפרש בגמ,תימה דהיכי נאמן במגו שכיר ה"ד' תוס
 ואנן חושבין אותו כאילו אמר איני ,ב טרוד בפועליו"נשבע משום דבעה

 ,כ מה מועיל מגו" וא,אי הכי ניתיב ליה בלא שבועה'  מדפריך בגמ,יודע
בטוח ששילם לא היינו הוא שאם היינו מאמינים לו ש' ובשבועות תירצו תוס

 אלא שאנו חוששים שמא הוא משקר ואומר שזוכר למרות שהוא , אותומחייבים
 אם היא באמת בטוחה אפילוכ גבי אשה ש"משא. [ז מועיל מיגו"עצמו מסופק וע
  .]א שם"מהרש, עדיין הוי ספק

  
ל דהכא שמודה במקצת יש לחייבו דהוה כחמשין "וי אי הכי אפילו ה"ד' תוס

ויש להבין , שיודע אין מאמינים לופ שאומר " ואע,ידענא וחמשין לא ידענא
ל למידע אבל לא "הוא רק בהומשלם  ינו יכול לישבעלפי הדעות שדין מתוך שא
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ל למעבד שהרי "כ מאי הו"כ כאן ג" וא,]ל למעבד"דמאי הו[ למידע פטור ל"הו
  .ה והנה"ז ד"א ה"ז שכירות פי"אבהא'  ועי,עומד וצווח שיודע

  
תה אחת שמודה כבר פרע דהשתא הוי ת לוקי כגון שאו''וא אי ה" ד'תוס

 הכא שכבר פרע את המקצת לפני ,ד הילך חייב"היינו אפילו למ, כופר הכל
  .רע נחשב ככופר הכל ופטו" לכ,התביעה

שהרי רבי יהודה , יהודה' ועוד דהפשט משמע שלא פרע דומיא דמילתיה דר
כ "אל ש,כ מיירי שלא פרע לו את המקצת"שמחייבו כיון שיש הודאה במקצת ע

  .אין כאן שבועה דאורייתא
  

 דחזקת ברייתאג ומשני דהך "בריש כל הנשבעין פריך כה שתים ה"ד' תוס
שנאמן ב בקציצה "ז שלרבנן מקילין על בעה" ונמצא לפי,הבתים רבי יהודה היא

גם שהשכיר נשבע ונוטל טוען פרעתי ומחמירין עליו ב ,בשבועהב "בעה
 ,שגם בה השכיר נשבע ונוטלר בקציצה  ורבי יהודה מחמי,כופר הכלב "העבכש

  . וגם זה פריך התם ומשני, שאין השכיר נשבע ונוטלומיקל בכופר הכל
  
לא מצי לשנויי דהכא משום הכי אין שכיר נשבע ונוטל  קציצה ה" ד'תוס

ב נאמן במיגו שהיה יכול לומר "ולכן בעה [משום דאיירי כששכרו שלא בעדים

 דאי איכא עדים נחזי עדים מאי ,]ליכא עדיםכ מיירי ב"וע, לא שכרתיך מעולם
  .חזקת הבתים בהלכה דאומן' קאמרי כמה קצץ דהכי פריך בפ

כ איירי כשיש עדים דומיא דרישא דקתני ''דהא ע] כאן מתחיל התירוץ[
' שכיר בזמנו נשבע ונוטל דמוקי לה רב ושמואל ששכרו בעדים כדאמרי

 לא שנו אלא ששכרו בעדים אמר רב נחמן אמר שמואל[ ,התם בשבועות בהדיא
אבל שכרו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לו לא שכרתיך מעולם יכול לומר לו 

אמר לו שתים קצצת לי , 'גבי קציצה[נ סיפא ''וה ,]שכרתיך ונתתי לך שכרך
איירי ] 'והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת המוציא מחבירו עליו הראיה

   . ושכחובשכרו בעדים ולא שמעו הקציצה או שמעו
ב בטלית שנמצאת "להבנת המשך דבריהם יש להקדים שנחלקו אביי ורבה בב

דעת רבה שאם מסר , שמבואר במשנה שאינו נאמן לטעון לקוח בידיביד האומן 
פ " אע,א מסרת ליבמיגו דל לקוחה היא בידי ןהאומן לטעולו שלא בעדים נאמן 

את הטלית ם ולא ראה בעדילו מסר וכן אם  ,הטלית בידו כעתבעדים את שראה 
בעדים לו מסר אם ורק , ו לךבמיגו דהחזרתיה בידי נאמן לומר לקוחבידו כעת 

, שהכל תלוי בראהואביי סובר , בידו אינו נאמן לומר לקוחאותה כעת ראה גם ו
 , לו בעדיםהגם אם לא מסראינו נאמן לומר לקוח ] בעדים[אותה בידו אם ראה 

אותה לא ראה אם רק ו ,ויין להשאיל ולהשכירדטלית לגבי אומן הוי ככלים העש
  .נאמן לומר לקוח במיגו דהחזרתיפ שמסר לו בעדים "אעכעת בידו 

כלומר שאין עדים [ובחזקת הבתים דפריך רבא לאביי דאמר אי לא ראה 
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 ,ג דאיכא עדים שמסרו לו יש לאומן חזקה"אע ,]שראו הטלית ביד האומן
 ונאמן לומר קניתי ממך במיגו עדיםדהמפקיד בעדים אין צריך להשיב לו ב[

ג דליכא עדים "אע ,]הטלית בידו בעדיםכעת את [  ואי ראה,]דהחזרתי לך
הוי ככלים העשויים להשאיל טלית לגבי אומן ד[ ,אין לו חזקה ]שמסרו לו[

 ודלא כרבה שרק אם ידוע שמסר לו לתיקון אין האומן יכול ,שאין בהם חזקה
  .]כ"לטעון שקנה אח

 קצצת לי שתיםנותן טליתו לאומן ואומר המ ] לאבייה רבאופריך לי[
ב להביא "ז שהטלית ביד האומן על בעה" כ,ב אומר אחת קצצתי"ובעה
 ואי דאיכא עדים על ,]במיגו דלקוחלומר כמה קצץ דנאמן האומן [ ,ראיה

] על המסירה[ אלא לאו דליכא עדים ,]כמה קצץ[המסירה ניחזי מאי קאמרי 
ר שיש עדים שרואים החפץ בידו כעת ואינו יכול לומר כלומ[ ,ג דראה"ואע
במיגו דלקוח הוא בידי כיון שאין עדים שמסרו לו [ ,אומן נאמן ]כ"אעפ, ם"להד

וקשה איך מוכיח ,  ומוכח דלא הוי ככלים העשויים להשאיל וקשיא לאביי,לתיקון
 רבא שמיירי בליכא עדים והרי אמרנו שיתכן שיש עדים על המסירה ולא שמעו

  .]את הקציצה
התם לא הוי מצי למימר דאיכא עדים וכגון ששכחו או לא  ]'ותירצו תוס[

שסובר שאם לא מסר לו בעדים  הלרב[כ אף לדידיה " דא,שמעו הקציצה
 אפילותקשי דכיון דמשמע ליה דאיירי בכל ענין  ]פ שראה יש לו חזקה"אע

ל לרבא "הרי סש, ואין יודעים כמה קצץ[ , אי מיירי נמי באיכא עדים,בראה

  דבאיכא עדים,אמאי נאמן אומן ,]'ית הגמישמסתמא איירי בכל ענין ודלא כדח
 ,'ע אין לו חזקה כדתנן במתני" לכ]כעת בידו בעדים[ וראה ]שמסר לתיקון[
שאינם יודעים כמה לא יתכן על המסירה ולכן הוכרח רבא לסבור שאם יש עדים [

 אבל לענין ראה שאין ,כא עדי מסירהיתא דמיירי בלייכ מוכח מגוף הבר" וא,קצץ
שכשיש   וקשיא לאביי, ראהאפילותא נוקט רבא שבכל ענין מיירי יהוכחה מהברי

  . אין לו חזקה גם כשלא מסר לו בעדיםעדים שראו הטלית בידו
אינה ממה שאם יש עדים נשאל שלא מסר לו בעדים ית רבא יכ רא"ויש להבין א

'  ועי,ש עדים וגם ראה ודאי אינו נאמן אלא שאם י, כמשמעות הגמרא שםאותם
  .ז"לחם אבירים שהקשה כעי

ולכן מסר לו בעדים וגם לא ראה בידו כעת את הטלית ואביי שדוחה שמיירי בלא 
מסר לו בעדים שאמנם לומר היה גם  יכול ,במיגו דהחזרתילומר כמה קצץ נאמן 
לכן בידו ה  וכיון שלא רא,כאן סוברת' כמו שמוכח שהגמ, כמה קצץשכחו אבל 

ענה לו לפי , אלא שכיון שרבא העמיד בליכא עדיםבמיגו של החזרתי נאמן 
  .]דבריו

 ולא תירץ ,ב נאמן כיון דקציצה מדכר דכירי"שבעהכאן שלכן תירץ [ועוד נראה 
דאי משום מגו  ,]ב במיגו שלא שכרתיך"דמיירי בשכרו שלא בעדים ונאמן בעה

יצה ושבק לומר שחולקין  אמאי נקט שחולקין בקצ,בעל הבית נאמן
  , כל הנשבעין'  כדתנן בפ, זה אומר נתתי וזה אומר לא נתת,בפריעה

 ,יש עדים ובסיפא אין עדיםמיירי ששאפילו אם נאמר שברישא [ועוד יש לתרץ 
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בששכרו ] בסיפא[דאפילו איירי  ,] היו גם זוכרין את הקציצה עדיםשאם היו
אין נאמן במגו כיון ] הקציצהשאם היו עדים היו זוכרים את [שלא בעדים 

 שלא היה יכול להעיז ולכפור ולומר לא שכרתיך ,שהוא מודה במקצת
מ "נתיה' עי[ ,מעולם כדין כל מודה מקצת דאין נאמן במגו דאי בעי כפר הכל

ש "כמ' דהא מיגו דהעזה לפטור מממון אמרינן, והאחרונים הקשו', ז"ט סק"פ' סי
 ורק לפטור משבוע לא אמרינן שלכן לא יהראשונים מההיא דעיזי דאכלו חושל

  .]נפטר כל מודה במקצת משבועה במיגו דכופר הכל
י דודאי כי איכא עדים רגילות שיודעים וזוכרין הקציצה "ועוד אומר ר

 ורישא דקתני , וברייתא כולה בדליכא עדים איירי,כדאמרינן בחזקת הבתים
רו בעדים אבל שכרו דמוקי לה רב ושמואל ששכ[ ונוטל נשבע] שכיר בזמנו[

שלא בעדים מתוך שיכול לומר לו לא שכרתיך מעולם יכול לומר לו שכרתיך 
 ,הכי פירושו יביא ראיה ששכרו ואז יהיה נשבע ונוטל, ]ונתתי לך שכרך

אבל אמר לו שתים קצצת לי והלה אומר לא קצצתי לך אלא [ דקתני וסיפא
ים יודעים הקציצה  שהעד, היינו יביא עדים שקצץ לו שתים,ה"המע] אחת

  .שיתאם יודעין ששכרו כדפרי
נאמין את השכיר בסיפא גם בזה ש ,אי הכי אפילו קצץ נמיז קושית הגמרא "ולפי

הרי ויש להבין , ה" ואמאי תנא המעעל הפרעוןשנאמן כמו כמה קצץ בשבועה 
 ב מיגו דלא שכרתיך"בלאו הכי חייב להביא עדים ששכרו כדי שלא יהא לבעה

 שעדים יודעים כמה י" ר שהרי כעת נוקטלא ידעו גם את הקציצהוממי, מעולם

  . קצץ
לומר  שאינו נאמן במיגו דלא שכרתיךל "י צ"ל שגם לר"א ומהרש"וכתבו מהרש

 שלא היה יכול להעיז ולכפור ולומר ,כיון שהוא מודה במקצת' ,שקצץ רק אחד
ולכן , 'ר הכללא שכרתיך מעולם כדין כל מודה מקצת דאין נאמן במגו דאי בעי כפ

ב טרוד ואינו זוכר "כיון שבעה, דיהא השכיר נאמן גם בלא עדים כלל' מקשה הגמ
ח שהאריך "צל' ועי ,הקציצה ומיגו דלא שכרתיך אין לו כיון דהוי מיגו דהעזה

  .בדבריהם
ה העדים "ב וה"כ אין זוכר הבעה"ולכאורה יש לבאר שהמקשן סבר שקציצה ג

הגמרא ז הקשתה " וע,הביא ראיה כמה קצץ לוכ על השכיר ל" וא,אינם זוכרים
ותירוץ הגמרא שקציצה , ב טרוד"למה עליו להביא ראיה יהיה נאמן כיון שבעה

 אבל ממילא כבר אין צריך בפועל להביא ,מידכר דכירי ולכן אינו נאמן בלא ראיה
 שהרי , אלא כיון שהביא עדים ששכרו ממילא הביא גם ראיה בכמה שכרו,ראיה

 וכיון שהביא עדים ששכרו ,ה שגם העדים זוכרים"ה מידכר דכירי הכיון דקציצ
  .ז"ר בלחם אבירים כעי"שו, ממילא הביאם גם על כמה קצץ

היינו [ ראיה דלשלם קתני ,וכן משמע בפרק כל הנשבעין דקאמר עלה
פ שגם שם צריך להביא ראיה "אע, ]ברישא[ ראיה דלשבע לא קתני ]בסיפא

ד עוד לא הביא את העדים "שכשבא לבי' מלשון הגמ ומשמע ,כדי לישבע וליטול
ד "מיירי בבא לבידרישא וסיפא י " וזה כר,אלא צריך להביא ראיה כדי לישבע

  .בלא עדים
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 לפני העבודהע אם שילם לו "יל,  שניהם רוצים בהקפה,וניתב ליה מעיקרא

 היו לשניהםאם היה ניחא כ "ואעפ [,האם איבד מצות עשה של ביומו תתן שכרו
מאשר שאינה חיובית מצוה קיום  שיאבד ףעדי כיון ש,מתקנים שיעשו כךחכמים 

או שכיון שאין שכירות משתלמת אלא , ]יבואו לידי ספק שבועת שקר וגזל
. ו זכה בו והתקיימה המצוהכתלבסוף הרי הכסף כפקדון בידו וכשסיים מלא

 ,ים מצות עשהאיבד ביד האם ,מ לנוסע במונית ושילם לו לפני סיום הנסיעה"ונפ[
  ].יש קיום מצוה בידוג "או שגם בכה

  
  א" עג"דף קי

ב " לימא בעה,כ בזמנו אמאי נשבע שכיר ונוטל"ת א"וא  השתאה"ד' תוס
 אבל הניחו לי עד שיעלה עמוד השחר שאזכור אם נתתי אם ,איני זוכר עתה

 ,יב אומר נתת"והרי מתניתין מיירי בבעה' איני זוכר עתה'יש להבין הלשון  ,לאו
ש "מ המתינו עד שיעלה עה"איני זוכר מבאמת ל שכוונתם אפילו לדבריכם ש"וצ

  .ואז ודאי אזכור
ת אם כן ימתינו לעולם עד דנמטי זמן "וא'מרווח יותר שכתב ש "הרא' תוסלשון ו

חיוביה ורמי אנפשיה ומידכר ואי לא מדכר ודאי קושטא קאמר ולא נהמניה 
שכיון שהעיז פניו לכפור שוב לא יודה   ועוד תירץ,'כתוסותירץ שם ', לשכיר
  . בשבועות' כ תוס" וכ,לעולם

  
 גבי בעל , התם תרי חזקי הכא חדא חזקה,לווכי שכיר עובר משום בל תגז

הבית איכא תרי חזקי חדא דאין בעל הבית עובר משום בל תלין וחדא דאין 
ל לכאורה כל ענין חזקה שאינו עובר ע,  והכא חדא חזקה,שכיר משהא שכרו
ד נאמר שנאמן הנתבע כיון שחזקה שלא ירצה "כ בכל דו" שא,בל תלין אינו מובן

כ אחד רוצה לגזול שוב אין כאן "ז וע"אלא כיון ששניהם מכחישים זא, לגזול
 ועיקר הטעם משום חזקה שאין , ומה לי בל תלין או בל תגזול,חזקת כשרות כלל

 ולא מה יך לומרצר ואת זה היה , שזה חזקה של סבראשכיר משהה שכרו
  .ב לא יעבור על בל תלין"שחזקה שבעה

ת "והיה מקום לומר שאין כוונת הגמרא חזקה שאינו עובר על בל תלין מצד הל
ב חשוד להלין "אלא שאין בעה ,ד בין שנים"שיש דו שזה יש בכל מקום ,גרידא

החשיבה אותו התורה כאילו נטל  ו,מסר את נפשו על העבודהשכרו של פועל ש
 ,כ מה מקשה מצד שיש לפועל לאו של לא תגזול"א לומר כך שא"אמנם א ,נפשו

ואולי גם זה קצת חזקה של סברא כמו אין אדם , הרי אין הנידון מצד האיסור כלל
 שהרי דנים ,דלא כמו כל זה' אמנם משמעות תוס [,כ יש לו עליו"תובע אלא א

  .]מצד חד לאו ותרי לאוי
  

 אית ליה הך חזקה שאינו עובר בבל ת בעל הבית נמי"וא וכי ה"ד' תוס
כ לא תגזול כי אם לא יתן היום "ב אין כאן כ"ש תירץ שבבעה"הרא'  ותוס,תגזול
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כ השכיר שאם יטול שלא כדין מיד עבר על לא "יתן מחר משא, מחמת שכחה
  .תגזול

  
כ למה " ויש להבין א,שניםל דחמיר ליה לאו אחד כמו "וי וכי ה"ד' תוס

 ולא אמר משום בל תגזול ,]שזה שייך רק ביום הראשון[הוצרכנו לבל תלין 
ובעיקר תירוצם , ]כ דוקא אחר זמנו בצרוף החזקה שאין שכיר משהה שכרו"וג[

ב גבי "ע' לעיל ה' לכאורה תלוי בנידון תוס ,שאין חילוק בין לאו אחד או שנים
 ,ח יש חילוק בין לאו אחד לשנים"שלפי ריה, חשיד אשבועתא חשיד אממונא

   . לי לכן תירצו תירוץ שניואו
  
,  ויש להבין,ובל תלין אינו עובר אלא בוקר ראשון בלבד ולעולם ה"ד' תוס

ואולי  [,כ ושוב יש שתי חזקות"עליו עובר גם אחלכאורה הרי יש גם לא תגזול ש
 ואין עליו אלא ,אינו עובר יותרבשעה שכפר שוב גם על לא תגזול כיון שעבר 
ל לא משמע "ש הנ"הרא' אמנם מתוס, ו את העושקמצות והשיב את הגזילה א

   .]כן
  

והגיע הזמן ולא פרע 'י " ופירש,ד"המלוה את חבירו לא ימשכננו אלא בבי
 וזה אינו שייך אלא ,הי דמיירי בממשכנו לגבי משמעי בכל הסוגיא" דעת רש,'לו

 שלעולם אין ק שמחזירין לעולם היא מדין סידור"וסברת ת. כשהגיע זמן הפרעון

 ,ומחזירין לו אותם לפי הצורך, ובין ממנו כלים הנצרכין לו אלא בתורת משכוןג
 האם נחשב , בשעת הצורךכלים אלו שחייב להחזירם לעולםמה זכותו בע "ויל

כגביה על תנאי או שכיון שחייב להחזירם לעולם לא קנה אותם לגמרי והוו רק 
ואם אינו רוצה עדיין  [, וזה אינו שייך אלא כשהגיע זמן הפרעון,משכון לבטחון

 לא מצינו משכון לכאורהש, כ"לגבות את חובו יש לעיין אם יכול כלל למשכנו בע
' ועי, הרי מצינו,  אמנם אם כלים אלו נחשבים כמשכון לבטחון,לבטחון בתורה
  .]אהבת חסד

 ונאמרו בזה שני ,ד ולא יכנס לביתו"ומבואר במשנה שלא ימשכננו אלא בבי
 אבל ,כ"ד יכול להכנס לביתו או רק לנתחו בשוק בע"יח ביאם השל', דעות בגמ

גם ש'  וכתבו תוס,המלוה ודאי שאינו רשאי להכנס לביתו וגם לא לנתחו בשוק
שמא יכנס לביתו גזירה מדרבנן רק  מה שאינו רשאי לנתחו בשוק הוא לשמואל 
 ד שאסור ליכנס לביתו ומותר לקחת ממנו בשוק"דינו שוה לשליח בי' אבל מדאו

  .כ" בעאפילו
ד ממלוה כתב שלמלוה אסור למשכן שלא ברצון הלוה "ג ה"ם פ"אבל הרמב
כ אינו יכול ליכנס לביתו אלא עומד בחוץ והלוה "ד ג" ושליח בי,ד"אלא בבי
ד יכול "ששליח בי, ד"כ מה בין המלוה לשליח בי"א, ם"וכתב הרמב, מוציא לו

  . אלא מדעתוליטול לקחת בזרוע והמלוה אינו יכול 
ש לא תבא אל ביתו שהכונה "נמצא איסור התורה הוא לקחת בזרוע וזה נאמר במ

הוא איסור נוסף על , 'בחוץ תעמוד והאיש'ש "ומ, ]שהרי מרצונו מותר[כ "בע
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כדי ליטול כ אבל אסור לו ליכנס לבית "מותר לו ליטול בעפ ש"אעד ש"שליח בי
מ "והקשה הלח. ו בשוקומותר לו רק לכפותו ליכנס ולהוציא או לקחת ממנ, כ"בע
ליכנס לבית רק  דילמא האיסור הוא ,ל שיש איסור על המלוה לקחת בזרוע"מנ

ח שנוקט "מנ'  ועי,ד לאו"ומשמע מדבריו שם שיש על השליח בי [,ד"כשליח בי
  ].ז שהביא דרשא מהספרי"אבהא'  ועי,ד"שאין לאו על השליח בי

  
ן הפרעון ובזה יש דין השבת כ וכשהגיע זמ"והנה כל הסוגיא מיירי בממשכנו בע

בגד  ושלא יחבול , ושלא יחבול רחיים ורכב, ודין שלא יכנס לביתו,העבוט
  .ובמקום שממשכנו מדעתו מצינו שלש שיטות בראשונים, אלמנה

 וגם יש איסור לא ,ת העבוט בשעה שהלוה צריך לום שיש חיוב השב"דעת הרמב
רחיים אבל יש דין השבת מ שאין איסור לא יחבול "בעהדעת , יחבול רחיים

 ,סובר שאין איסור לא יחבול] ם"בהשגות על הרמב[ד "והראב, העבוט
 כמו שאין בממשכנו בשעת ,ובהשגותיו על בעל המאור מצדד שגם דין השבה אין

  .ההלואה
 אם טעמא דשעת הלואה משום דהוי מדעתו יש לבארד "של הראבוצדדי הספק 

 או משום ,א"ביאור הגר'  עי,ןקמי ל"לא מיקרי חובל וכמו שמשמע מרש
 וזה אינו שייך , ובשעת ההלואה הוא לביטחון,הישהפסוק מדבר רק במשכון לגבי

 מ שמדעתו מותר לחבול"ז פסק כבעה"ז סט"ע סימן צ" ובשו,במשכון מדעתו
  .כלי אוכל נפש ויש דין השבהאפילו 

מ "עהד ולב" ולראב,לקמן שאין דין השבה' ובמשכנו בשעת הלואה מבואר בגמ
ם סובר שאיסור לא יחבול רחיים " אבל הרמב,כל שאר הדיניםאת ה שאין "ה

  .יש גם בזה, ולא יחבול אלמנה
 מבואר מזה שגם אין קנין משכון במשכנו בשעת הלואה וזה כשיטת לכאורהו

ע לדעת הראשונים שגם בשעת ההלואה קונה משכון " ויל,בכמה מקומות' תוס
  .אם גם יש דין השבה

מה בינו לבין משכון ,  הוא משכון לביטחוןדמתניתיןת שמשכון "ת רע לדע"ויל
בכמה ' ש תוס"וכמ,  לביטחון ואינו קונהואינו אלאשל שעת הלואה שגם הוא 

ח קונה משכון היינו דוקא משכון שלא בשעת "יצחק בע' ש ר"מקומות שמ
ת שאינו "אמנם הרי גם לר ,ההלואה אבל משכון של שעת ההלואה אינו קונה

כ פשיטא שלא יכנס "טלו לגבייה מיירי כשהגיע זמן הפרעון ואינו משלם שאלנו
וגם בזה סובר [, כ אלא שאינו נוטלו לגבייה אלא להבטחת הפרעון"לביתו בע

   .ואינו לזכרון דברים גרידא, ]ד"יום מוכרו בבי' ג שאחר ל"רשב
ד "בי יש להבין מה יועיל לו שהשליח ,ד"ובמה דאמרינן לא ימשכננו אלא בבי

ד "וכי כל יום יבוא השליח בי, הרי בערב יצטרך להשיב לו את המשכון, ינתחנו
ד שוב "י השליח בי"ו שאחר שקנה את המשכון ע"ה סק"ח תקפ"מנ'  ועי,וינתחנו

  .יכול ליכנס לביתו וליטלו בזרוע
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ג אומר אף לעצמו "רשב' ומחזיר את הכר בלילה ואת המחרשה ביום כו
ק יש "שלת] ה ואידך"ד ד" קימן דףלק[י " דעת רש,יוםאינו מחזיר עד שלשים 

ז מדין סידור " בכ,הי ולכן אף שהגיע הזמן והמשכון הינו לגבי,ח"דין סידור בבע
 , אבל כשמת יכול לגבות ממנו,אינו יכול לגבות את הכר ויש בו דין השבה לעולם

 סובר ג" ורשב,כאן יש לו בו קנין, ח" לבעמטלטלי דיתמי לא משתעבדיג ד"אעו
 ופירש ,ד מוכרו ונפרע בו את חובו"שהוא זמן בי' שאין מסדרים ולכן לאחר ל

שאת הפסוק המחייב להשיב את העבוט יעמיד ] ה רבן"ב בד"בע' לק[ן "הר
ק היה יכול לומר כן אם לא היה לומד דין סידור "וגם ת [,יום' ג בתוך ל"רשב

  ].מערכין
 שהמשנה איירי במשכון ,] כאןש" מהו והובא בראה"ד' תוסב' לק[ת "ודעת ר

כ "ועדיין מסתבר שמיירי כשהגיע זמן הפרעון שאל ,הנלקח להבטחת הפרעון
 ובו נחלקו ,ובו נאמר האיסור לבוא אל ביתו, ת יכנס לביתו ליטול משכון"מה
או שנשאר בידו בתורת משכון ' ק אם יכול לגבות הימנו לאחר ל"ג ות"רשב
,  אבל אם רוצה כעת לגבות,] גם דין השבהואם הלוה צריך לו יש בו [,לעולם

ויש לעיין אם יש בו  [, וגם אין בו דין השבה,ד להיכנס לביתו"יכול שליח בי
ג מוכח שאין "מרשב, ולענין סידור, ]איסור שלא לחבול בגד אלמנה ורחיים ורכב

ק אין ראיה שהרי מדובר במשכון לביטחון שלא " ומת,מסדרים כדאמרינן לקמן
ה ידור אלא רק דין השבה אבל אם היה רוצה לקחת אותו לצורך גבישייך בו סי
  .דין סידורבו יתכן שאין 

מיירי '  אין מסדרין ומתניהילגבימשכון ת שבנטל "לדעת ר, ן"והקשה הרמב
למה יפסיד במה שנטלו לשם משכון שלא , לשם משכון ולכן מחזיר לעולםבלקח 

  .יהי היה לקחתו לגבוהרי מתחילה יכול', יוכל לגבות ממנו לאחר ל
עד  [,ותירץ שכיון שנטלו לשם משכון הטיל עליו הכתוב חיוב השבה לעולם

 ,]ד"י שליח בי"שישיבנו לגמרי ויוותר על הקנין שיש לו בו ויעשה גביה חדשה ע
אין לו דין השבה כל יום רק האם אז יכול לגבות ממנו או שהלווה ע אם מת "ויל

  . ם ויחזור ויגבהואם רוצה לגבות יחזירנו ליתומי
  
 דאם חבל ,הלא עיקר קרא לשמואל איירי במשכנו באיסור מחזיר ה" ד'תוס
,  דמשכנו בביתו'חבול'יש להבין איך משמע מ, משמע דמשכנו בביתו' וגו

מתיב רב יוסף לא יחבל ריחים ורכב הא דברים אחרים 'ואמנם מבואר בגמרא 
 אי נימא בעל חוב הא  מאן, לא תחבל בגד אלמנה הא של אחרים תחבל,חבל

משמע שנוקט ',  אלא לאו שליח בית דין,טווכתיב לא תבא אל ביתו לעבט עב
, חבילה מתוך הבית משמע'י "אבל הרי פירש רש, בפשיטות שחבלה היינו בביתו

משמע שלא מהלשון מדייק אלא מהחפץ ', דהא ריחיים ורכב בגו ביתא שכיחי
ובל ממנה בחוץ בגד שעליה ולא וכן גבי בגד אלמנה מסתבר שאין ח, הנחבל

ואולי גם גבי אם  ,כ שחובל מהבית" אלא ע,מסתבר שהולכת בשוק עם בגד בידיה
 שאם הוא לבוש בה הרי היא כסות ,כ מיירי בביתו"חבול תחבול שלמת רעך ע
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דסתמא שצריך להשיבה עד בא השמש  והרי קרא מיירי בכסות לילה ,יום
  .דמילתא מצויה בביתו

  
ת דתניא בסוף פירקין חבל זוג של ספרים "קשה לרשה ית המחר ואה"ד' תוס

 וחייב ,כלים ופירש בקונטרס פרות החורשות' וצמד של פרות חייב משום ב
שה י היאך נטל את המחרכ " א,עליהם החובלן לפי שעושין אוכל נפש

הרי כתבו לעיל יש להבין ש , הא עבר כי נפש הוא חובל,מחזירודקתני 
את ז אם עבר ומשכנו מהני וקנה "בכ,  תבא אל ביתופ שעבר על לא"שאע

  . ד"א בשם הראב"ואמנם כן תירץ הרשב. המשכון ויש לו חיוב השבה בלילה
א שכתב לחלק בין אם עבר איסור במה שנכנס לביתו שבזה אי עביד "מהרש' ועי
 כלים שעושים בהם אוכל נטללבין אם ,  כיון שיש ריבוי של השב תשיבמהני

לקמן שלכן לוקה בזה ולא חשיב ' תוס' עי [ר בהם השב תשיבנפש שלא נאמ
  .]ניתק לעשה
החפץ הוא בר משכון אלא שמשכנו שלא ברשות בין , ח כתב לחלק"ובכתבי הגר

 ובזה אמרינן דאי עביד מהני ויש עליו דיני השבה כמו ,שהחבלה היתה שלא כדין
ורכב שאינם בני אבל חובל רחיים . משכון שנטלו ברשות שמחזיר בלילה את הכר

הרי לא רק בנטילה עשה איסור אלא כל רגע שהם בביתו עובר ,  כללמשכון
  . בידוולכן חייב להשיבם מיד כדי לא לעבור על איסור החזקתם, איסור

ד שאם עבר ונטל כלי אוכל נפש אינו חייב להשיבו מיד אלא רק "ובדעת הראב
הלוה טתו שמדעת לשיהולך  שיש לבאר, ח"כשמצטרך להם ודלא כסברת הגר

גם שכ נמצא " וא,כ" וכל האיסור הוא על הנטילה בע,מותר לחבול רחיים ואלמנה
 ובזה , כמו משכנו בתוך ביתו,כ היא האיסור"זה בר משכון אלא שהנטילה בע

  .ח"ש הגר"שוב אמרינן דאיסורא דעבד עבד ואינו עובר כל שעה וכמ
ל שאז אין "וס[לו מדעתו ש כגון שנתנה "הרא' בתוס' עי' ובעיקר קושית תוס
ג אין דין "ד השיג שבכה"והראב,  והמאירימ"כ בעה"וכ] ם"איסור ודלא כרמב

שלא תירצו ' ותוס [,השבת המשכון כמו במשכנו בשעת הלואה וכמבואר לקמן
ד " או כראב,מדעתובממשכנו ם שיש איסור גם "כך יתכן משום שסוברים כרמב

  ].שאין דין השבה
דהכא בשמשכנו בלילה שאינו זמן מלאכת המחרישה 'א כתב "ובחדושי הרשב

וכן , ולא אסרה תורה אלא שלא למשכנו בשעה שהוא ראוי לעשות בה מלאכה
אמרו בירושלמי דגרסינן התם קרדום ומחרישה שדרכן לעשות מלאכה ביום 

  .'חובלן בלילה ומחזירן ביום
 ממש משמע פרות, ת צמד פרות היינו פרות המרכסות בתבואה"לכן מפרש ר
  .ויתבאר לקמן] אלא לצמד[י שאין הכונה לפרות "ז כתבו בשם ר"ולקמן דף קט

ת דמחרישה דהכא לאו היינו מחרישה שחורשין בה את ''ועוד נראה לר
איסור של לא יחבול רחיים  בה פ שאין"שבמחרשה שחורשין בה אע ,הקרקע
י הוא שהר ,עדיין יש מקום לומר שיש בה דין השבת העבוט ביוםמ "מ, ורכב
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דנראה ז אומר "וע, כמו שצריך להחזיר כסות יום ביוםו, צריך להשתמש בה ביום
שאז , דלא מיחייב בהשבת העבוט אלא בכלי העשוי לגוף האדם ולהנאתו

כ לא רק "וא, חייב בהשבה כמו שחייב בהשבת הכר בלילה וכן כסות יום ביום
   .ך אלא גם אין בה דין השבה בשעת הצור,שמותר לחבול מחרישה

יש , ת דהיינו מגרדתא שמגרדין בו בני אדם בבית המרחץ''אלא נראה לר
והיה לו לנקוט , כ למה מחזיר ביום וכי ביום רוחצים ובלילה אין רוחצים"להבין א

  .כלים שאין משמשים אלא ביום
אלא מאי מחרישה 'ת "ה שהביא את דברי ר"ח' ר בספר התרומות שער א"שו

  .'ואין רחיצה אלא ביום ,ץמגררת להתגרד בה בבית המרח
כ יש בה דין השבת העבוט "שה ממש ואעפים שהכוונה למחר"אמנם דעת הרמב

ד או שמשכנו בידו בזרוע או מדעת הלוה אם "אחד הממשכן את חבירו בב'ל "וז
איש עני הוא ומשכנו דבר שהוא צריך לו הרי זה מצווה להחזיר לו העבוט בעת 

בלילה כדי לישן עליו ואת המחרישה ביום כדי מחזיר לו את הכר , שהוא צריך לו
  .'לעשות בה מלאכתו

  
לכאורה לדעת , אמר שמואל שליח בית דין מנתח נתוחי אין אבל משכוני לא

אמאי אין ג ממלוה "אבן האזל בפ'  ועי,ד בלא תעשה"שמואל עובר השליח בי
בת דלאו בדידיה תליא הש'ד לוקה והרי אצלו אין הלאו ניתק לעשה "השליח בי

וידוע שיטת , ד נתרבה מקרא דוהאיש"אך הבאור הוא משום דשליח ב, העבוט
  .'ז"ם דמה דאסור מרבויא דקרא אינו לוקה ע"הרמב

  
בפסקי  הקשה ,אמר שמואל שליח בית דין מנתח נתוחי אין אבל משכוני לא

 ,כשהוא בשוקבידומשכון  לשלם אם לא ימצאו  את הלוהכ איך יכפו"ש א"הרא
ותירץ ששליח , ח מצוה ומצות עשה מכין אותו עד שתצא נפשו"עוהרי פריעת ב

י " והוא כדעת רש,ד מושכו וכופהו ליכנס לביתו ולהוציא לו העבוט"בי
ת ניחא שכאן לא מיירי "ש שלר"והוסיף הרא. יהיוהראשונים דמיירי במשכון לגב

  .כלל במשכנו לפרעון אלא בממשכנו כדי להיות בטוח בפרעון
 , והיכן נאמרה מהי המצוהע"לי,  מצות עשה בפריעת החובש שיש"ש הרא"ובמ

ו "מ שם דף פ"שיט'  ועי,דהיינו מצוה שיהא הין שלך צדק' י בכתו"ודעת רש
 שמבואר בזה ',יוציא אליך[והאיש אשר אתה נושה 'ה שהוא מדכתיב "בשם הרא

  ].ת"ה ודלא כריוהיינו שמפרש דקרא איירי במשכון לגבי, שצריך לפרוע
היא מצות , ח מצוה"כתב שפריעת בע] י"חלק ב סימן תר[ז "ת רדב"אמנם בשו

  .והשיב את הגזלה אשר גזל שכלול בזה גם פקדון ואבדה כמבואר בפסוק
ופקדון ואבדה מיירי שכפר בהם ,  הפסוק מיירי דוקא בממון של גזללכאורהו

 ל שיש מצוה גם בממון חברו שאינו כופר בו ודעתו" אבל מנ,ונהפכו לגזל בידו
נ אם אין כעת ממון בידו אין לו גם מצוה "ואפשר שאה. להשיבו כשירווח לו

 אבל אם יש בידו ממון הרי ממון זה משועבד לחברו ואם מעכבו , את החובלהשיב
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פ שמודה לו שבידו אלא שאינו רוצה " ואע,]ם הוי עושק"ולרמב[בידו הוי גזלה 
 שהממון הוא של פ שמודה" כמו שנחשב גזלן אע,לתתו לא יצא מידי עושק

'  ועי את הגזילה וכיון שהוי עושק או גזל ממילא יש בו גם מצות והשיב,חברו
  .ל"ז הנ"הרדבדברי באריכות על ש "מפ "מ לגרי"בסה

ם שהמעכב ממון חבירו שבא לידו בהיתר כגון פקדון או "והנה דעת הרמב
 ש"ך הראכ למה הוצר"ד א"ח סק"ח רכ" והקשה מנ,הלוואה עובר בלא תעשוק

. ל שכופין לאפרושי מאיסור לאו דלא תעשוק"תיפו, לכופין על המצוות
 וכעת יש לו רק ,ל שמיד שלא רצה לתת כבר עבר על הלא תעשוק" אלכאורהו[

  ]. בכל רגע בלא תעשוקח שעובר" וכנראה ממנ,מצות עשה של והשיב
  

 מכלל דבבית דין ,הכי קאמר המלוה את חבירו לא ימשכננו אלא בבית דין
ל דעביד "ן שהרי קי" הקשה הר, ובעל חוב אפילו נתוחי נמי לא,כניםממש

דלא עביד דינא לנפשיה ] פ"ר' בתוסוהוא [' בשם תוס'  ותי,אינש דינא לנפשיה
ת " כתב שלר עוד,אלא בדבר שהוא שלו ממש אבל לא במשכונו של חבירו

  .ה" ניחא בלאדמיירי במשכון לבטחון
  

כ מהתורה "וא, וחי אין אבל משכוני לאאמר שמואל שליח בית דין מנתח נת
ד לא " דבשליח בי,ד לנתח אלמנה וממילא גם מדרבנן מותר"מותר לשליח בי

ש משום שרק "הרא'  תוס כתב והטעם בזה,מצינו שגזרו ניתוח אטו כניסה לבית
 .במלוה שהוא להוט אחר ממונו גזרו

  
 תחבל בגד   לא,מתיב רב יוסף לא יחבל ריחים ורכב הא דברים אחרים חבל

 מאן אי נימא בעל חוב הא כתיב לא תבא אל ,אלמנה הא של אחרים תחבל
חבילה מתוך הבית י "ופרש ',וכוביתו לעבט עבטו אלא לאו שליח בית דין 

הוא משמע שלא לשון חבילה מוכח ד, דהא ריחיים ורכב בגו ביתא שכיחי, משמע
ויש להבין ,  בשוק ולאאלא שסתם ריחים ורכב מצויים בתוך הבית מתוך הבית 

ואולי סתמא דמילתא , ל שגם בבגד אלמנה כך הוא" אבל מנ,תינח ריחים ורכב
ובגד יום שעליה פשיטא שאינו  , יוצאת לשוק ביום כשבידיה בגד לילה אשהןאי

נמצא שגם בגד , יכול לחבול שהרי זה כסות יום שאפילו חבל חייב להחזיר
  .בביתאלמנה לא שכיח אלא 

כתיב ] 'בגד אלמנה[דהא לא תחבול ' אלמנה ה" ד'תוסו "דף קטלקמן ' אמנם עי
  . משמע שלשון חבלה הוא מתוך הבית,דמשמע בבית

  
מתיב רב יוסף לא יחבל ריחים ורכב הא דברים אחרים חבל  לא תחבל בגד 
אלמנה הא של אחרים תחבל מאן אי נימא בעל חוב הא כתיב לא תבא אל 

לעולם בבעל חוב ולעבור ', וכודין ביתו לעבט עבטו אלא לאו שליח בית 
ד נאמר האיסור לחבול בגד אלמנה "ע אם גם לשליח בי"לי, עליו בשני לאוין



                דברים                             פרק המקבל                                            הרהורי                                       
  

  
  

רפא

 

והרי גם ' ח"לעולם בבע'ואם כן יש להבין למה הוצרך להקדים , וריחים ורכב
ה "ד בלא"אמנם אם שליח בי, למימר ששני לאוין בידוד אתא קרא "בשליח בי

  .ממה שיש שני לאויןמ "אינו לוקה הרי אין נפ
 אבל ,להעמיד את הפסוקח אפשר "נ וכוונת הגמרא שגם בבע"יתכן שאהעוד 

ה "ו ד"לקמן דף קט' מ מלשון תוס" וכ,ד עובר בשני לאוין"לעולם גם שליח בי
ואין סברא , מדשרי בעלמא לנתח ולא גזרינן, ד ליכא למיגזר''דבשליח ב'אלמנה 

ד יש שני "משמע שגם בשליח בי', י לאויןלגזור באלמנה יותר משום דאית בה תר
  .לאוין

ת אלא רק בעשה של "ד אינו עובר בל"מ כתב ששליח בי"חידושי הריאמנם ב
, ח ולעבור עליו בשני לאוין"כ למה משני לעולם בבע"והקשה א ,בחוץ תעמוד

 אבל באחרים אינו עובר אלא ,ת"ד ולעבור עליו בל"ל לעולם בשליח בי"הול
   .בעשה

  
י דמדרבנן " ואומר ר,ת מנין דניתוח אסור לבעל חוב"וא אימא ה" ד'תוס

ומה ,  גזירה שמא יכנס בביתו,הוא כדאמר בסמוך בעל חוב ניתוח נמי לא
דהא 'ו "ש לקמן דף קט"הרא' תוס' עי, ד"ח ולא בשליח בי"שגזרו רק בבע

ד לא "שמואל לא גזר אלא דוקא בבעל חוב שהוא להוט אחרי ממונו אבל שליח ב
  .'ע לו ליכנס לבית הלוהישמ

  

י דמדרבנן " ואומר ר,ת מנין דניתוח אסור לבעל חוב"וא אימא ה" ד'תוס
 יש , גזירה שמא יכנס בביתו,הוא כדאמר בסמוך בעל חוב ניתוח נמי לא

' גזירה שמא'להבין כיון שהדברים מבוארים בגמרא ומשמע גם שהיתה גירסתם 
ר פרדו שהקשה זאת "פ מהר" רב עספרי דבי' ועי, כ מה הוקשה להם מעיקרא"א

נן מעיקרא מאי קא מקשו מנין דניתוח רבס ערוך הוא שם דניתוח ד"דכיון דש
 ,גמראבקדמוהו  י כבר" רוץס ותיר"המקשה לא ראה סוגיית הש אסור אטו

ש שרק המקשן דחה כך את ההכי נמי מסתברא אבל משמע ששמואל לא "עי[
  .]הוצרך לומר כך

  
   מצוהבענין פריעת בעל חוב

ל רב כהנא לרב פפא לדידך דאמרת פריעת בעל חוב "או "בכתובות דף פ
ל תנינא במה דברים אמורים " א,מצוה אמר לא ניחא לי דאיעביד מצוה מאי

במצות לא תעשה אבל במצות עשה כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו 
 בשם שם כתבמ "שיטבו ,מכין אותו עד שתצא נפשו עושה לולב ואינו עושה

 וליתיה להאי פירושא דהא ,י דהיינו מצוה שיהא הין שלך צדק"פרש' ה "ראה
 אבל ,'מ מוקמינן ליה להאי קרא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב כו"התם בב

ן "כ הרמב"וכ, 'הנכון פריעת בעל חוב מצוה מדכתיב והאיש אשר אתה נושה
  . ה"ב דף קע"בב
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 ,אותו מצד מצות עשה שתמה למה אמר שכופין ד"ח סק"רכמצוה ח "מנ' ועי
של לא תעשוק ולא  [עובר אלא תעשהכיון שבודאי כופין והרי מיניה דידיה 

ובלאו בודאי כופין יותר מעשה כמבואר בראשונים ואחרונים דבעשה אין , ]תגזול
כ "א, צריך לבזבז יותר מחומש ועל עבירות הלאו כל הונו יתן אם לא בפיקוח נפש

ת אינו "ת שהוא בשוא"וגם לדעות שעל ל, כאן כפינן שלא לעבור אלא תעשה
גבי יתמי דהם ודוקא . מעשהיותר חמור הוא בודאי מ " מ,חייב לבזבז כל ממונו
דף בערכין [ הוצרכנו לקיום עשה כ אינם עוברים בלאו"לא עשקו ולא גזלו א

ומה צריך , אבל הוא עצמו בודאי חייב לשלם מחמת הלאוין וכפינן ליה', ]ב"כ
 .'ת העשהס לומר מחמ"הש
שאלת ממני על הא דאמרינן פריעת בעל חוב י " סימן תרב"ז ח"ת רדב"ובשו

ל מצוה של תורה למה לא " ואת,מצוה אם היא מצוה מן התורה או מדרבנן
וכתב שם שהיא מצות והשיב את הגזלה אשר גזל . מנו אותה בכלל המצות

י דוקא בממון  הפסוק מיירלכאורה ו,שכלול בזה גם פקדון ואבדה כמבואר בפסוק
ל שיש " אבל מנ,ופקדון ואבדה מיירי שכפר בהם ונהפכו לגזל בידו, של גזל

 .מצוה גם בממון חברו שאינו כופר בו ודעתו להשיבו כשירווח לו
אין לו גם מצוה להשיב אבל אם יש , נ אם אין לו כעת ממון בידו"ואפשר שאה

ם הוי "ולרמב[הוי גזלה בידו ממון הרי ממון זה משועבד לחברו ואם מעכבו בידו 
פ שמודה לו שבידו אלא שאינו רוצה לתתו לא יצא מידי עושק כמו "ואע] עושק

 וכיון שהוי עושק או גזל ,פ שמודה שהממון הוא של חברו"שנחשב גזלן אע
  .ממילא יש בו גם מצות והשיב את העושק

*** 
  

  ב"ג ע"דף קי
ביתו למשכנו אלא תנאי היא דתניא שליח בית דין שבא למשכנו לא יכנס ל

הקשה ,  שנאמר בחוץ תעמד והאיש,עומד מבחוץ והלה מוציא לו משכון
 ,]שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו[ להאי תנא קרא דאם חבל תחבל ן"הר

ת "וכ, ] מתוך הביתכלל אסור לחבולוהרי  [,דמשמע מתוך הבית מאי עביד ליה
 בתורת משכון אלא זכה בווהועילה לו החבלה ש[דקרא איירי בשעבר ומשכן 
אם כן תפשוט מינה בכל מידי דאמר רחמנא לא , ]שיש לו דין השבה בערב

 ואלו בתמורה לא גמרינן לה מהאי קרא אלא מדכתיב השב ,תעביד אי עביד מהני
אין לי אלא שמשכנו ברשות בית דין משכנו שלא אמרינן לעיל כד [,מ"תשיב מ

ל דאפשר דמוקי לה " י,]כל מקוםברשות בית דין מנין תלמוד לומר השב תשיב מ
ל "נ ס"א. לשכר כתף ופונדק ודיוקני בממשכן אפילו מתוך הבית כדאיתא לקמן

משמע שלאידך תנא לשון חבלה . [להאי תנא דאפילו נתחו בחוץ מקרי חבלה
  .]י"ש רש"משמע שהוא מתוך הבית ולא משום שכלים אלו מצויים בבית כמ
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ן " בר, העשיר לאחר שאמדוהוילואפויצא ידי הקדש וה ומפץ "י ד"רש
 לא לומדים ודין זה ,שנאמר בערכיןב כתב שזה דין של השג יד "ה ע"בנדרים ס

ש " וכמ,החוב עליו ואם העשיר חייב לשלמושאר  לעולם נשאר שאצלו ,ח"לבע
מן ש לק"יד דוד וחדושי רמ'  ועי,ש שם"והרא' כ התוס" וכ,י כאן גבי הקדש"רש
   .ד" קידף
  
פירוש ואנן נסדר לו להניח מן המעות כדי לקנות כסות תא  השה"ד' תוס

כלומר בפשטות סידור הוא , לצורך שנים עשר חדש כמו שעושין בערכין
והוקשה להם שלשון ,  לצורך פריעת החובלהשאיר לו מה שצריך ולא למוכרו

יש יותר סברא שלא ימכרו מאשר ו הגמרא משמע שזבוני וסדורי הם שני דברים
  .]ה שמוכרים מוכח שלא מסדריםמא אמר בפשטות שמול [,שיסדרו

והוא לשייר לו מעות לצורך מה שאין , ולכן פירשו שאמנם סדורי הוא דבר אחר
ש שלא נשייר לו " כ,שאם מוכרים לו את מה שיש לו כברהגמרא  ולכן תמה, לו

' ת מובנים דברי הגמ" לדעת רלכאורה ו,מה שאין לו עדייןאת מעות לקנות 
פ שהוא "אע' שאם משכון שנלקח לצורך ביטחון מוכרים אותו לאחר ל, בפשיטות
  . ו שאם לוקחים לכתחילה לצורך גביה שלא יסדרו"ק, צריך לו

  
ויתן לו אחת של צמר ואחת של ,  ימכור לו של שיראיןה מהדר "י ד"רש

ש "רש' עיו ,יש להבין למה צריך שתי כסותות במקום אחת שהיתה לו, קנבוס

זה ו, ]'כסת'י "ולכן הוצרך לגרוס ברש[, סתות לשתי המיטותשהכונה לשתי כ
משמעות כן היא ו, שאין נותנים לו אלא מצע אחד לשני המיטות' דלא כדברי תוס

 של דריך מצע אחצ וגם לא מובן למה ,הגמרא שאין נותנים לו אלא מצע אחד
של ויתן לו אחת ,  של שיראיןזוימכור ' י הלשון "ובכת, צמר ואחד של קנבוס

  .וניחא הכל, ' של קנבוסאוצמר 
  

וישראל בני מלכים י " ופירש,ג מתיר בלוף מפני שהוא מאכל לעורבין"רשב
הרי נ אם יש לו עורבין " ויש להבין ממ,ויש להם לגדל עורבין לנוי ולשחוק

מ "מאי נפעורבין  ואם אין לו ,מה הוצרכנו לבני מלכיםצריך את הלוף עבורם ו
שלעולם אין לו אבל כיון שראויים לו [א " הערות לגריש'ועי, שראויין לובמה 
  ]. ז שם אוכל וכמו אם יש אצל אחרים"יש ע
אין כהן ' ספר התרומה הלכות חלה שמטלטלין תרומה כיון שראויה לכהן אפי' ועי

 אדם שאין ]'אפי) [אבל(. כמו מטלטלין הלוף מפני שהוא מאכל לעורביםבעיר 
ש "הרא' תוס' ועי', דם אחר שיש לו עורביםלו עורבים כיון שהלוף ראוי לא

   .ו"פסחים דף נ
ה שהשאלה אם צריך שיהיה מצוי בשוק או סגי במה שיש "שבת דף פ' ירו' ועי
  ]. מהוה"ד' תוס' לק' ולא מטעם בני מלכים עי [,לו
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כ למה המתין עד "פריך אמאי מחזיר לו הכר דא' לאו אמתני נימא ה"ד' תוס
 דאמרי כל ישראל ,בי עקיבא ורבי ישמעאל פריךאלא נראה דאר ,'כאן כו

 ואמאי כיון דאינו לובשה אלא ,בני מלכים הם וכולן ראוין לאותה איצטלא
 , למה יש לנו לומר שכל זה הטיל הכתוב על המלוה,לכבוד ולנוי בעלמא

ל שעל המשנה לא פריך כיון שלא מדובר בפרעון החוב אלא " היה אלכאורה
ן שבא לגבות את חובו ואומרים לו שאינו יכול לגבות כ כא" משא,בהשבת העבוט

 ויתכן שקושיתם ,ז קשה למה מוטל דוקא עליו לפרנסו"ח ע"אלא מסדרין לבע
  .ח"תו'  ועי,י שהמשנה מיירי במשכון לגביה"לדעת רש

  
 , שלא למנוע ממנו הנוי והכבוד והתענוג שהורגל בו עד עתה נימאה"ד' תוס

והא דלא עייפינהו ' ,ח גבי בטלי כסף או בטלי זהב"סדף ' בכתו' יש להעיר מתוס
ושדרינהו כמו מר עוקבא דלעיל משום דבהנך דברים לא שייך פינוק אלא ודאי 

  .ואולי יש לחלק בין מפה שפורס על השולחן לבין איצטלא שלובש', עשיר היה
  

  א" עד"דף קי
תה הי'  שאלת הגמלכאורה ,איברא עליה קרמי משום שנאמר ולך תהיה צדקה

כ "משמע שהוא גזה'  ותירוץ הגמ,שלא מסתבר שתהא מוטלת עליו כל החובה
שהכתוב הטיל עליו לעשות לו צדקה 'י " אמנם עיין רש,שיהא הכל מוטל עליו

והלך 'ש " היינו שאין המצוה לתועלת הלוה אלא לתועלת המלוה כמ,'להלך לפניו

וגם למה לא , אדם זהויש להבין למה דוקא ל, מעייני החכמה'  ועי,'לפניך צדקך
  .תלוי אם כבר נתן שיעור צדקה שמחויב בו

  
 אומד של נזיקין אלא ]ש"הרא' ה בתוס"כ[אין שמין בהקדש  מה ה"ד' תוס

שבנזיקין דנים כמה הזיקו והרי ,  ביאור החילוק,כאילו ידו מוכתבת לרבו ראשון
אחד יש  וכאן דנים כמה שוה הראש והרי אם יש שני שותפים ל,הזיקו דמי כולו

הראש ולשני הגוף לא נאמר שלבעל הראש יש את כולו כיון שאינו יכול לחיות 
ואדרבא לבעל הגוף יש יותר  [, שהרי גם בלא גוף אינו יכול לחיות,בלי ראש

' ועי. כ משלם דמי כולו"ולכן בעי קרא דאעפ, ]חלקים שאינו יכול בלעדיהם
  .ח"שיעורי הגר

  
כ "מניחין לו שיעור המפורש במשנה את כיון שמסדרים ו"וא מה ה"ד' תוס

 ואין , דהרי מניחין לו לגמרי כדי צורכו ומה יחזיר לו עוד,מה חזרה שייך
הרי כבר התבאר ש ,מר שאחר שסידרו ולא הספיק ימשכננו על הנותר ויחזירלו

אחרי הסידור שוב אין עליו כלל חוב ואין על מה לקחת בערכין י לעיל ש"ברש
ן שגם לפני הסידור לא שייך למשכן דברים שיש בהם "רבחדושי ה' ועי, משכון

  .דין סידור
  
ת דכשנוטל ממנו בתורת פרעון אז מסדרין אבל כשנוטל "ואור מה ה"ד' תוס
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 בנוטל בתורת משכון' ת לשיטתו דמתני" ור,בתורת משכון אז אין מסדרין
ח שאין מסדרין "ו מבע"ן הק"יה פירש הרמביי שנוטל לגב"ולדעת רש. לבטחון

יום ' היינו שאם נטל גלימא של מאה מנה גובה את כולה ואין מסדרין אבל כל ל
שלא ימכרנה מיד , ו בהקדש שמסדרין ונותנים לו גלימא הראויה לו"ק, מחזירין

  . בשעת הצורךיום יחזירו לו אותה'  לעדאלא 
  

 ,ע הנידון כשבאים לגבות ממנו"כאן לכ ,איבעיא להו מהו שיסדרו בבעל חוב
 פירש ,ג"ק ורשב"גם במשנה מיירי במשכון לגבייה ונחלקו בזה תשי "לרשו

המשנה מיירי במשכון לבטחון ניחא ת ש"ולר, ן שהשאלה מה ההלכה"הרמב
עדיין אבל , לשאלה זו שמיירי כשבאים לגבות את החוב מהמשנה ראיהאין ש

 ליה מ דלא שמיע"שיט' ועי, הבאנו ברייתא שמסדריןלעיל כבר שהרי , קשה
  .רייתאההיא ב

  
מבואר  ,ולא והא כתיב ואכלת ושבעת וברכת, יצא הקדש שאינו צריך ברכה
' נפש החיים שער ב'  ועי, הדברים מתמיהיןלכאורה ו,שהקדש כביכול צריך ברכה

 ,והענין כי מלת ברוך אינו לשון תהלה ושבח כמו ששומה בפי ההמון'' פרק ב
שבח בברכתו אלא  י ישמעאל בני ברכני לא אמר שם שום"שהרי כשאמר לר

צ "אמרינן וברכך יצא הקדש שא) 'ד א"קי(מ " וכן בב,תפלה ובקשת רחמים
  אבל האמת,'כו' ס ולא והא כתיב ואכלת ושבעת וברכת את ה" ופריך הש,ברכה

אין הכוונה  ש" אמנם ענין הברכה לו ית,'כו כי ברוך פירושו לשון תוספת ורבוי
 ,'כו כי הוא מרומם מעל כל ברכה חלילהחלילה ו ,ה כביכול"לעצמות אדון יחיד ב

אלא הכוונה על השגתנו אותו מצד כחות הנשפעים מאתו בהתחברותו ברצונו 
   .להעולמות

בכל הברכות והתפלות שפירושו הוא תוספת ורבוי ממש ' וזהו ענין הברכה לו ית
י הברכות "שנתקן ונייחד ע 'מטעם כמוס אתו ית' שזהו רצונו יתב ל"כמשמעו כנ

שיהו מוכנים וראוים לקבל שפעת קדושת  לות הכחות והעולמות העליוניםוהתפ
' ולהמשיך ולהוסיף בהם קדושת האור ורב ברכות מעצמותו יתב אור עליון

וממילא יושפע זה התוספת ברכה והקדושה גם  ,המתחבר אליהם ומתפשט בתוכם
 הוא ישמעאל כשביקש' וזה שאמר ר שגרמו וסבבו לכל הכבוד הזה על עם סגולה

    .'ישמעאל בני ברכני, מאתו' ית
  

אלא אמר קרא ולך תהיה צדקה מי שצריך צדקה יצא הקדש שאין צריך 
 אמנם , אינו מובן הרי לא ההקדש מקבל את הצדקה אלא הלוהלכאורה ו,צדקה
 שיהיה  שיש לנותןצדקה אינה הקבלה אלא הזכותי ה"י דברי רש"עפנ "לפי מש

  .הקדש אינו צריך זכותניחא  ש, לו צדקה להלך לפניו
  
 למעוטי עני והעשיר וחזר ,במכותו מתחילתו ועד סופו במכותו ה" ד'תוס

ש "ל במ" מה שלא ניח,והעני דנותן ערך עשיר כרבי יהודה דבפרק השיג יד
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פירש הקונטרס כגון עני 'פ "ר' מ בשם תוס"שיט'  עי , דמיירי בעני והעשירי"רש
 אלא ,לא דק דלישנא דעד סופו לא משמע כן ו,'והעשיר קודם שיעריכנו הכהן וכו

  .'כדאמרינן התם לאפוקי עני והעשיר והעני
  
ג '' דהא רשב,ת בספר הישר דאין מסדרין בבעל חוב''פסק ר מהו ה"ד' תוס

יום מוכרן ' שהרי אומר שאחר ל ,ח''מסיק לעיל דסבר דאין מסדרין בב' דמתני
פ "ג שאע"וסובר רשב, לילהפ שמדובר בכלים שצריכים לו כגון כר ב"ד אע"בבי

ק "ודלא כת, יום יכול לגבות ממנו' מ אחר ל"שמתחילה לא נטלו אלא לבטחון מ
ד "וירד לבשכיון שנטלו לבטחון שוב אינו יכול לגבות ממנו עד שיחזירהו לגמרי 

  .ן"ש הרמב" וכמויגבוהו חובו
 ,כון ומיירי בבא ליטול בתורת מש,נמי מצי סברי דאין מסדרין' ורבנן דמתני

ג סבר דאחר שלשים יום '' ורשב,דרבנן סברי שמחזירין לו כל ימי חייו
כתב  , אבל היכא דנטל בתורת גבייה יכול למוכרו מיד ולא יסדרו כלל,מוכרו
י שליח "לרבנן אם משכנו בתורת משכון בין על ידו בין ע 'ת" שלשיטת רן"הרמב

וזו היא תורת , ספאד מחזיר לו לעולם דרחמנא אמר השב ואפילו מחרישה דכ"ב
אבל אם מתחלה בא לגבות נכסי לוה בתורת גוביינא , חזרה ואינה בכלל סידור

ג סבר אף על "ורשב', ולדברי האומר מסדרין מניח מטה ומטה וכו, גובה את כלן
  .ד"פי שבתורת משכון בא לידו משלשים יום ואילך מוכרן בב

ואם תשאל לרבנן ,  אי לאל מסדרין"לא מוכחי אי ס' ולפי לשון זה רבנן דמתני
אין הכי נמי דרחמנא אמר השב את , וכי בשביל שנטלו בתורת משכון הפסיד

  .ד ויגבוהו חובו"אלא אם רצה מחזיר את הכר אפילו ביום וירד לב, העבוט
ד נותנין לו זמן או שהמלוה מתירא "פעמים שב, כ למה ממשכנין"ואם תשאל א

או שהוא רוצה ליפרע ממנו מעות או , שמא יבריח נכסיו ומצאו בשוק ומנתחו
, 'ולשון הגון הוא, קרקע ובין כך ובין כך ממשכן שלא תהא שביעית משמטתו

  .ן"ל הרמב"עכ
ולכן [ישמעאל דאמרי כל ישראל ראויין לאותה איצטלא ' ומרבי עקיבא ור
, ל מסדרין"אין להוכיח דס] 'דחו תוס, כ מוכח שמסדרין"וא, אין מוכרין אותה

ק לעולם "שאז אין לו רשות לגבות ממנה לת [ה בתורת משכוןדמיירי דגב
סבר דמפשיטין אותה איצטלא בת ] דברייתא [ק"דת ,]יום' ג כל ל"ולרשב

מאה מנה ונותנים לו הראויה לו וממנה עושין השבת העבוט בכל יום ויום 
והמותר יהיה לו למלוה בתורת משכון ולא  ,]יום' ג ל"ק לעולם ולרשב"לת[

ישמעאל סברי דמן ' ורבי עקיבא ור, ]עד שיפרע את חובו[ו כלל יחזיר אות
לשיטתם  [עושה השבת העבוט] האיצטלא הטובה ששוה מאה מנה [הטובה

  . לא הדר כלליה אבל בתורת גבי,]שכל ישראל ראויים לאותה איצטלא
  

  ב" עד"דף קי
ויש לומר שהיה ברור לו שיחייהו לכך היה מותר משום  אמר ה"ד' תוס
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והרי ספק פיקוח לו  למה היה צריך להיות ברור הקשו האחרונים ,נפשפיקוח 
 איסורולכאורה יש לחלק שספק פיקוח נפש דוחה  ,כ דוחה איסור טומאה"נפש ג

  אם יוכל להחיות אותואם היה ספקכ כאן שכבר מת " משא,כיון שיש לו חזקת חי
  .הרי אדרבא יש לו חזקת מת שלא יוכל להחיותו

ואז אין , דכיון שמת אינו בכלל אדם, ז"ז אות י" שאילתא קסבהעמק שאלה' ועי
נ ולא בספק "מחללין את השבת או עוברין על מצוה אחרת אלא בודאי פקו

  . ויד דוד' ח' ע ט"קוה'  ועי,ש"עיי
וקשה חדא דאין ' 'ג כתב על דברי תוס"אלפים ר' ב' ו סי"ז ח"ת רדב"ובשו

 אם כן לא היה שם פיקוח נפש ואם ותו דאם ברור לו שיחייהו. סומכין על הנס
  .'היה שם פיקוח נפש אם כן לא היה ברור אצלו שיחייהו

ויש לומר דלא מת ממש אלא נתעלף והיינו דכתיב עד 'פ כתב "מ בשם ר"ובשיט
ולמאן דאמר כהן אסור בגוסס צריך לומר כיון שהיה . אשר לא נותר בו נשמה

  .'סופו לחיות כחי דמי
  
  

ו רשאי למשכנו ואם משכנו חייב להחזיר לו במה המלוה את חבירו אינ
דברים אמורים שמשכנו שלא בשעת הלואתו אבל משכנו בשעת הלואתו 

י ובו יש דין " אם משכון דקרא הוא לפרעון כשיטת רש,אינו חייב להחזיר לו
 יתכן שלכן במשכון של שעת הלואה שאינו לפרעון אלא לבטחון לא ,השבה

ז במשכון שלא בשעת ההלואה שניתן לפרעון " ולפי,נאמרו בו כל הדינים האלה
ד "והראב, ם" וכן סובר הרמב,יתכן שיהיו בו כל אלו הדינים גם כשנותנו מדעתו

 משום שאין החילוק לשם מה לכאורהו ,שעת הלואהמשכון של סובר שדינו כ
ש "כ וכמ" דלשון חבלה משמע בע,ניתן אלא אם ניתן מדעתו או שלא מדעתו

  .בשעת ההלואה או אחריההיה ן חילוק אם  ולכן אי,י"רש
  

  א" עו"דף קט
ז "צ' סיע " וכתב בשו, כיון שאין לו דין לוה,אבל אתה נכנס לביתו של ערב

  ].שנחשב כאילו קיבל את הכסף ונתנו ללוה[שערב קבלן דינו כלוה 
  
כ בקדושין "וכ ,שאתה יוצא ונכנס אצלה שחרית וערביתה משיאה "י ד"רש
 ותירץ ,'שתכנס לביתך שחרית וערבית'י "כתב רשא "דף כין ובסנהדר ,ח"דף ס
 ,ה שהיא נכנסת להחזיר לו והוא נכנס לקחת ממנה"ל' ל דיסקין סי"ת מהרי"בשו
שה י יכל לומר כשלקח כר ומחרלכאורהו[ש שחרית וערבית כונתו או ערבית "ומ

  ]. ששחרית הוא מביא לה המחרשה והיא מביאה לו הכר וערבית ההיפך
ומסתבר '  שחרית וערבית'שתכנס לבית'רין די בסנה"ר כתוב ברש"בדפואמנם 
  .ס עוז והדר" וכן תוקן בש'ביתך'ורק בדפוס וילנא פתחו ל' לביתה'ל "שצ
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אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנין  אלמנה ה" ד'תוס
ד אסור "שסובר שגם לשליח בי[ת אמאי לא פריך מהכא לשמואל ''וא. אותה

 ,דמשמע הא אחרים ממשכנין, ]משכנו בתוך ביתו ולמלוה אסור אפילו בשוקל
וכבר הקשתה הגמרא לעיל על שמואל שאסור , וממשכנים משמע מתוך הבית

ד ליכנס לבית מקרא דלא תחבול בגד אלמנה הא של אחרים חבול "לשליח בי
ודחי , ד יכול ליכנס לבית הלוה"כ מוכח דשליח בי"וא, ולשון חבלה משמע בבית

אבל בא לחייב את , ח ואמנם גם של אחרים אסור לחבול"דלעולם קרא בבע
וזה ניחא בקרא אבל מהמשנה הרי בפשטות משמע שעל , המלוה על שני לאוין
  .אחרים אין איסור כלל

הא אחרים ] בשוק[וליכא למימר דהאי אין ממשכנין דהיינו אין מנתחין 
י "בית גם אחרים אסור למשכן גם עד אבל ב"י שליח בי"בשוק והיינו ע [מנתחין
משמע  [כתיב דמשמע בבית] בגד אלמנה[דהא לא תחבול  ,]ד"שליח בי

 ולא משום שדברים אלו שכיחים בבית ,מלשונם שלשון חבלה משמע מהבית
י שליח "גם ע[ , ומנלן לאסור ניתוח,]י לעיל גבי ריחים ורכב"ש רש"וכמ
אפילו נתחו 'ל כשמואל "לתנא דסב ד"ג ע"ן לעיל דף קי"ש הר"ולפי מ, ]ד"בי

  . שאמנם נאמר איסור באלמנה אפילו בניתוחניחא בפשטות', בחוץ מקרי חבלה
כמו שאסור  [ד גזירה שמא יכנס בביתו''דמדרבנן ליכא למיגזר בשליח ב

ד '' דבשליח ב,]ג"לעיל דף קי' ש תוס"ח לנתח גזירה שמא יכנס לביתו כמ"לבע
 ואין ,]שמא יכנס לביתו [ח ולא גזרינן מדשרי בעלמא לנת,ליכא למיגזר

אלא ודאי שאלמנה אין  ,סברא לגזור באלמנה יותר משום דאית בה תרי לאוין
משמע שגם ' ומלשון תוס, חובלים בבית הא אחרים חובלים בבית ודלא כשמואל

   .ד יש שני לאוין וכבר התבאר לעיל"בשליח בי
 למידחי אין ממשכנין  משום דאיכא,ל דלכך לא פריך ממתניתין דהכא''וי

  הא אחרים לית בהו האי לאו,משום לאו דלא תחבול] מתוך הבית גם [אותה
 לכך עדיפא ליה למיפרך ,]אבל עדיין יש בהם לאו של לא תבוא אל ביתו[

  .מברייתא
 ,]שמשמע שמותר לכתחילה [עשירה ממשכנין אותה' ש דקאמר בגמ''ור

 דלדידיה ענייה ,נו מנתחיןאיכא למימר נמי דסבר כשמואל וממשכנין היי
 דטעמא דאתה ,אין מנתחין] אפילו[דקאמר אין ממשכנין אותה היינו 

 שהרי גם כשנתח בשוק חייב ,משיאה שם רע בשכנותיה שייך אפילו בניתוח
ש שסובר שבעשירה אין לאו נוסף משום טעמא "נמצא ר, להשיב לה בערב

  . בשוקמאותו טעם אוסר בעניה גם ניתוח, דקרא
 היינו כדי לחייב על ,דכתב רחמנא לא תחבול ולא כתיב לא תנתחוהא 
יש להבין למה אם היה כתוב לא תנתח בגד  [,שני לאוין] מתוך הבית[ משכון

   ].א"רע' ועי, אלמנה לא היינו יודעים שאם חבל בבית יש שני לאוין
  כשמואל ולא שרי בעשירה אלא ניתוחשמעון' אבל קשה דאי סבר ר

כ '' א,ק שרי ניתוח בין בעשירה בין בענייה'' ות,]אפילו ניתוחאוסר ובעניה [
 ולשון הברייתא משמע שבא להקל ולהתיר ,ק''ש יותר מת''מחמיר ר
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ש מקיל בזה שהממשכן עשירה "פ שאמנם ר"ואע ,ק''בעשירה מה שאסר ת
לנתח עניה בחוץ מ מה שאוסר " מ,ק עובר בשנים"בבית עובר רק בלאו אחד ולת

  . נחשב חומרא יותר,ר לגמריק מתי"תשבזה 
  ומתיר למשכן עשירה ושאר בני אדם,ש לית ליה דשמואל''לכך נראה דר

נמצא  ,ודוקא עניה אין ממשכנים מתוך הבית, ד"י שליח בי"מתוך הבית ע[
פ שלדבריו ניתוח אסור באלמנה עניה "משמרות כהונה שאע' ועי, ש מקיל"שר

ויתכן גם , שירה מצינו בו קולאס לענין ע"מ סו"שהרי אתה משיאה שם רע מ
  .] גם בעניהניתוח שרי דל"שס
אלא ' ש במתני''ש אלא דלא איירי ר''מ למפרך שפיר לשמואל מר''וה

ל "ומשני דתנאי היא ושמואל ס[  ושפיר פריך מברייתא אחריתי,'בבריית
  .]כאידך תנא דלעיל דאמר כשמואל

 לא ה שנאמרואל משכשאמרה הגמרא לעיל שלשמ' עד כאן מהלך ראשון בתוס
נאמר , פ שלשמואל זה אסור בכל אדם"ואע, תחבול בגד אלמנה הכוונה מהבית

אבל ניתוח , לעיל' באלמנה לאו נוסף כדי לעבור עליו בשני לאוין כמבואר בגמ
ש אלמנה עשירה מותר למשכן אפילו מהבית ודלא "ולר, בחוץ מותר גם באלמנה

  .  כשמואל
בול ריחים ולא תחבול בגד אלמנה אתא ע לא יח''ועוד נראה לפרש דלכ

 והא דאפקיה בלשון חבלה ולא בלשון ,קרא לאסור בה ניתוח דשרי בעלמא
  .בשני לאוין] מתוך הבית[ניתוח כדי לעבור במשכון 

ולהכי לעיל כי אקשינן מינייהו לשמואל איצטריך לשנויי לעבור בשני 
ר לאסור ניתוח כיון  למה לא אמליישבכוונתם  [לאוין ולא קאמר לאסור ניתוח

 משום דהוה קשה ליה אמאי אפקיה ,]שאמת הוא שבא גם לאסור ניתוח
שסובר שמתוך הבית [ג דאיצטריך לשני לאוין לשמואל '' ואע,בלשון חבלה

 ,]כ איך נלמד מזה גם איסור ניתוח בחוץ"אסור למשכן גם מי שאינה אלמנה וא
למא ולא ללאו יתירא מ מיסתבר דעיקר קרא אתא לאסור ניתוח דשרי בע''מ

  .לחוד
ש דהשתא אין ''והשתא לא קשה לשמואל מידי מפלוגתא דרבי יהודה ור

 דפשיטא דכי , ולהכי לא פריך מיניה,ממשכנין אותה היינו אין מנתחין אותה
נ איכא '' דה,לא ינתחנו] שהכוונה[ד ''היכי דמשנינן לא ימשכננו אלא בב

  ].שכנין היינו מנתחיןש שאלמנה עשירה ממ"ש ר"ומ [,לשנויי הכא
 בכלים )'אפי(ניתוח ] אפילו[זה נראה עיקר דאסור גם לשמואל ' ופי

כלומר למאן דפליג עליה פשיטא שאסור בהם ניתוח  [אשעושין בהן אוכל נפש
ויש להבין למה שבקו בגד ,  אלא גם לשמואל אסור בהם אפילו ניתוח,וכדלקמן

קמא דלא '  דלפי,]ה ריחים ורכבונקטו מכאן והלא, אלמנה שעסקו בו עד עכשיו
 דלמאן , לא אתי שפיר,אתא לשמואל אלא ללאו יתירא ולא לאסור ניתוח

ד '' דכיון דשליח ב,ניתוח' דפליג עליה נראה דבריחים ורכב אסור אפי
ה אפילו ניתוח '' ה,בדברים אחרים מותר אפילו למשכן ובריחים ורכב אסור

 דמיסתבר לאסור כל ,ורכבדשרי בעלמא אפילו למלוה דאסור בריחים 
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לכאורה כוונתם שכיון שבשאר דברים אינו מחלק  [,משכונה שמישכן בשוה
כך מסתבר שלא יחלק בריחים , ד"בין חבלה לניתוח ושניהם מותרים לשליח בי

אן דפליג למכיון ששאו , ד"ורכב בין חבלה לניתוח ושניהם אסורים לשליח בי
 ,בבית ורחיים ורכב אסור לוגם ד מותר למשכן " שלשליח ביל"וסשמואל א

לנתח בשוק שיאסר לנתח רחיים לו מותר מהתורה ה שלמלוה ש"מסתבר שה
  .]ד שלא מצינו חילוק ביניהם בחוץ"ה גם לשליח בי" וממילא ה,ורכב

 ,ד בדברים אחרים אלא ניתוח''אבל לשמואל שאינו מתיר למשכן לשליח ב
א דאסור כמו שכתוב ולא יש לנו לומר דבריחים ורכב נמי דוקא משכון הו

לפי [ ונמצא ,]ה אסור אתי קרא לחייבו בשני לאוין"פ שמשכון בלא"ואע[ ניתוח
שהרי אוסר חבלה לשליח [ששמואל דמשמע דבא להחמיר ] הפירוש הראשון

 ומאן דפליג עליה אסר ,מיקל יותר לענין ריחים ורכב שמתיר לנתח] ד"בי
בול בין לנתח כך אוסר ריחים שכמו שמתיר שאר דברים בין לח[ ,כדפרישית

ניחא שגם לשמואל אסור ' אבל לפירוש השני של תוס, ורכב בין לחבול בין לנתח
אלא ששמואל מחמיר , ניתוח של ריחים ורכב ובגד אלמנה כמו למאן דפליג עליה
  .]ד"בשאר דברים שאסור בהם חבלה מתוך הבית גם לשליח בי

  
ולא בלשון ניתוח כדי לעבור והא דאפקיה בלשון חבלה  אלמנה ה"ד' תוס

א במשניות שהרי גם אם היה אומר לא תנתח "הקשה רע ,במשכון בשני לאוין
 שאין לקחת נאמרלאו אחד ב שהרי ,ני לאוין אם היה מנתחה בביתה עובר בשהי

                                                                                                                                                                                           
 ].'דאסור גם לשמואל אפילו בכלים שעושין בהן אוכל נפש'ר "בדפו[ , שהרי רק בכלים אלו אסור ניתוח לשמואלאינו מובן' בכלים' אפי'ולשון  ל"י המהרש" ולפנינו הוא עפ,א"מהרשי ה"ל עפ"כצ א

 ואם לקחם ,רחיים בשום מקוםבגד אלמנה ו ולאו שני שאין לקחת ,בבית כלום
  . תפארת ירושלים ואהבת חסד' ועי,בית נמצא עבר בשני לאויןמתוך ה

 ,ביתלהלאו של לא תבא אל ביתו אינו לאסור כניסה א ש"הול ש" היה אלכאורהו
לא  בגד אלמנה תנתחלא אם היה כתוב ו ,שנמצא בביתאלא לאסור לקיחת דבר 

 היינו מחייבים אבל לא , אסור לקחת גם מהשוקשבגד אלמנהלהוסיף אלא בא 
לא תחבול אבל עכשיו שכתוב ,  משום שני לאויןביתבגד אלמנה מהאותו בלקיחת 

 ,שזה כבר ידענו שיש בו איסור בכל דברבגד אלמנה שמשמעו לקיחתו מהבית 
ושוב אפשר גם לומר  [ איסור נוסף על לקיחת בגד אלמנה מהביתבא להוסיףכ "ע

  .]שאיסור חבלה אינו על מה שבבית אלא על הלקיחה מהבית
  
 אם חבל ,אפילו בהתראה אחת' כלים פי' ום בוחייב מש וחייב ה"ד' תוס 

 ,בפעם אחת ריחים ורכב והתרו בו משום לא יחבול ריחים ורכב לוקה שתים
 שניםע אם מה שלוקה "יל, ריחים וריחים חייב' דאי בשתי התראות אפי

 ג"בהתראה אחת הוא משום שנחשבים שני לאוין במנין המצוות וכדעת הסמ
 הרחים בפני עצמו ועל הרכב בפני עצמו לפיכך בפרק המקבל מפרש שחייב על'[

פ שהם עושים מלאכה "אע או משום שהם שני כלים חלוקים ,]'לאוין' נמנין בב
משמע שאינו  אבל אם חבל שני כלים שוים , שוניםה לכל שני כלים"והאחת 
  . אלא אחתחייב
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ואין לומר לעולם איירי בשתי התראות וקא משמע לן  וחייב ה"ד' תוס
כ '' דא,ם ורכב אינם כלי אחד שלא להתחייב אלא עד שיחבול שניהםדריחי

ל "לכאורה היה א, ותו לא' ל למיתני החובל ריחים או רכב בלא תעשה כו''ה
 שהרי אחרי שחבל ,אינו חייב אלא על הכלי הראשון שחבללא נאמר של ש"שקמ

כל ולא הוי כדבר שעושה או ,לחודאת הרכב שוב אין ללוה מה לעשות בריחים 
ש "והרי אפילו ריחים שלמים שאינו עושה בהם מלאכה מותר לחובלם כמ ,נפש
ואם . היו לו חמש ריחים אין למשכן אפילו אחת מהן' ש בשם התוספתא "הרא

ל "קמו, 'אין עושה מלאכה אלא באחת מהן אין חייב אלא משום אותה בלבד
 דעדיין ,רכבז לא יועיל מה שהיה אומר ריחים או " וע,כ חייב גם עליו"שאעפ
  .א שאינו חייב אלא על הראשון איזה שיהיה"הו

יש לבאר כיון שגם , פ שכעת אינו ראוי למלאכה"ומה שעובר על הכלי השני אע
 ,על הכלי הראשון הוא בעמוד והחזיר הרי הוא כמו שעדיין הוא ברשות הלוה

ואפילו אם נשרף הראשון עדיין הוא עומד לקנות כמוהו ולהשלים את החלק 
ויתכן גם שזה פשוט ששייך לחייבו על הראשון לחוד ועל השני , שתייר בידושה
  .ל"שזה הקמ'  ולכן לא היה ניחא לתוס,לחוד
שחייב  שכתב בשם בנו גבי חבל זוג של ספרים ]מ"ה אבל מ"ד[ח "ר בצל"שו

ח אלא אחת כיון שאחר שחבל את הראשון "ז א"א אבל בזא"שנים היינו דוקא בב
שבלקיחה , ושוב אינו מתחייב על לקיחת השניי למלאכתו שוב אין השני ראו

 ,שניה שוב לא מקרי חובל נפש שכבר אינו ראוי למלאכה מעת שלקח הראשון

 ודחה ,]ולכאורה עדיין ראוי בתור סכין בעלמא אלא שאז יצטרך חילוק התראות[
 ,ז חייב שנים"שאם חבל בזא' ח את דבריו מהא דריחים ורכב שמשמע מתוס"הצל
את ש לקיים "ש מ"עי, פ שאחר שחבל אחד שוב אין השני ראוי למלאכתו"אע
   . בנודברי

ואין לומר לעולם איירי בשתי התראות וקא משמע לן דריחים ורכב אינם 
ולכאורה מלשון הגמרא  ,כלי אחד שלא להתחייב אלא עד שיחבול שניהם

חייב על זה מה ריחים ורכב שהן מיוחדין שני כלים ועושין מלאכה אחת ו' לקמן 
בפני עצמו ועל זה בפני עצמו אף כל דברים שהן שני כלים מיוחדים ועושין 

ל "משמע שאמנם הקמ', מלאכה אחת חייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו
ועדיין יתכן , ע עד שיחבול את שניהם"א בפנ"הוא שלא נאמר שאינו חייב עכאו

החידוש שלוקה שנים שאמנם זה החידוש של הברייתא לקמן אבל במשנה 
    .'החובל ריחים או רכב'ל "כ הול" שאל,בהתראה אחת

יש  , דקתני היינו שני מלקיותשתיםכ חייב "א, וכיון דבהתראה אחת איירי
 וכי אם היה חייב שנים בשתי התראות לא היה משמע ,להבין מה ענין זה לזה

  .י מלקיותנדהיינו ש
ולא נאמר שהם ע "בפנ ועל רכב ויש לבאר שאם היה החידוש שחייב על רחיים

 ,שתיםל רק שחייב "ל שקמ"היה א, ע" ואינו לוקה על אחד מהם בפנכלי אחד
אבל כיון שהחידוש , אבל עדיין יתכן שאינו לוקה כלל אלא רק עבר על שני לאוין

 שהרי מסתבר ,לוקה שניםכ שהחידוש הוא ש" ע,הוא שחייב שנים בהתראה אחת
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 אבל ודאי שנזיר ששותה כמה כוסות יין ,ת מחלקותשרק כדי ללקות צריך התראו
כ וכי נזיר ששתה " שאל,בלא שיתרו בו בין אחת לאחת שעובר על כל כוס וכוס

אמנם יתכן שיש בידו ריבוי [ בהיתר כוס יין יוכל לשתות עוד כמה כוסות
זה שאמרנו בבבות אלו אינו חייב אלא 'ד "ו ה"מ בנזיר פ"פיה'  ועי]בשיעורין

ולפיכך צריך ,  בדיני אדם שאינו מתחייב מלקות אלא אחר התראההוא, אחת
אבל בדיני שמים הרי כל , התראה על כל מלקות והוא אמרם אמרו לו אל תשתה

  .]ז"בקדושין דף עהארכתי בזה ו[', שתיית רביעית עבירה בידו
יש  ,כ חייב שתים דקתני היינו שתי מלקיות''א וכיון דבהתראה אחת איירי

', חבל ריחים לוקה שתים'ה מפורש "הרי בדברי רהוצרכו לדיוקים ולמה להבין 
ש " אלא כמ,ויתכן שלשון לוקה אינו בהכרח מלקות ממש ,קודםוכמו שהביאו 

ז ובמכות "ע איצטריך דאמר בפרק בתרא דע"ולר'ד "בתוא "ק דף פ"בב' תוס
א  ולאו מלקות ממש דלאו שאין בו מעשה הוא אלא איסור,המקיים בכלאים לוקה

  .א"מהרש' ועי ',בעלמא הוא
ל אביי זיל "לאו הניתק לעשה מדא' ותימה דהיכי לקי והא חשיב ליה בגמ

כ למה אמר לו "רק שיש מצות עשה להחזיר שאל'  עד כאן הוכיחו תוס,אהדר
וזה הקשו בהמשך , היכן נאמר בזה עשהלהחזיר אבל עדיין לא נחתו לומר 

  .דבריהם
כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי ל לאהדורי ד"ה א"וכי תימא דמש
 שמה שאמר לו להחזיר אינו משום שיש מצות עשה של היינוו , עביד לא מהני

אלא משום שכיון שהתורה אמרה לא לקחת אי עביד לא מהני ונשאר של , השבה
 אלא מדין ממוני גבך ולכן , ולכן חייב להחזיר לו בלא שיקיים בזה מצוה,הלוה

כאן אין זה תשלומין , פ שאין אדם לוקה ומשלם"ואע[, אין הלאו מיתקן ולוקה
  .]אלא ממוני גבך

זוכה הוא  וממילא  ,ק דתמורה דאי עביד מהני"הא אביי גופיה קאמר בפ
  .כ אמאי לוקה" שיש בזה מצוה ואמוכח, ז חייבו אביי להשיבו" ואם בכ,במשכון

אינו ניתק  דשוב ,ואין לומר דהאי דלקי היינו כגון ששבר הריחים ואת הרכב
 דשאני הכא כיון ,' וכולעשה שאינו יכול להחזיר הריחים ולהכי לקי

דמפסיד בחובו כנגד הריחים הרי כאילו החזיר הריחים עצמו והוי לעולם 
יש להבין למה הוצרכו לכך שמפסיד מחובו כנגד הריחים ולא אמרו , ניתק לעשה

אמנם , מחובו ומה לי אם משלם דמים או מפסיד ,בפשטות שחייב בתשלומין
 ואם מצד חיוב ,בגמרא שם הוצרכנו לזה כדי שלא יהיה אפשרות של ביטלו

ל כגון ששרף עם הריחים את כל ממונו וגם אסר על "תשלומין גרידא עדיין משכח
  . ניתק הלאו מאליו,אבל כיון שהפסיד מחובו ממילא ,עצמו כל ממון שבעולם

 לעשה אפילו נאבד כדאמר בפרק בתרא דמכות אהשבת העבוט דהוי ניתק
ש דהוי ניתק לעשה "ממ ,לו העבוט משום דכיון דאיתיה בתשלומין לא לקי
ב "ש לעיל פ" וכן דעת הרא,מבואר שיש לו את קיום העשה במה שמשלם דמים

  . ט גבי תשלומי גזל שמקיים בהם מצות עשה של והשיב"ס
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 משום  ואם,ויש להבין היכן נאמר חיוב תשלומין במשכון שנטלו מתוך ביתו
ז " עדיין אי,]ך"מ והש"ז בשם המ"ח צ"קצוה' עי[שחייב באונסין מאיזה סיבה 

א במכות "חזו'  ועי, ואם נחשבת מצות עשה למה אינה בחובל ריחים,מצות עשה
  .שם

יש לו מצות עשה מ "פ שעבר על הלאו מ"אע שבחובל מתוך ביתו ויש לבאר
ש " המשכון לגמרי כ ומסתבר שאם יחזיר את,להשיב את המשכון כבוא השמש

מסתבר  אבל במקום ששרף את המשכון ומוריד לו מהחוב ,שקיים את המצוה
 שהרי זה גופא רצון התורה שלא ירד מהחוב אלא ישאר ,לא קיים מצות השבהש

  . לוהבבעלות ההמשכון 
ה ובזה נאמרו יי שמשכון התורה הוא הנלקח לגבי" זה דוקא לדעת רשאמנם

יה גם מתוך ביתו ויכול ישיכול לקחת את המשכון לגבת " אבל לדעת ר,האיסורין
ואיסור התורה רק כשנוטלו לביטחון שאז החוב נשאר וגם , לקחת גם ריחים

אתי שפיר שכאשר שורף את המשכון ומוריד לו מהחוב , המשכון אינו ביד הלוה
אמנם יתכן , ה שזה לא אסרה התורהישוב נחשב כמו שלקח את המשכון לגבי

לבטחון אינו יכול להופכו למשכון לגבייה כל עוד שלא ישיב אותו שכיון שנטלו 
ואם תשאל לרבנן וכי בשביל ' ת" על שיטת רן לעיל"ש הרמב" וכמ,ויחזור ויטלנו

אלא , אמר השב את העבוטאין הכי נמי דרחמנא , שנטלו בתורת משכון הפסיד
  .'ד ויגבוהו חובו"אם רצה מחזיר את הכר אפילו ביום וירד לב

ש אם " וכ,דוקא במשכון שנטלו מביתו שבו יש מצוה להשיבו כבוא השמשוזה 
והרי קיים מצוה , נ"משיבו לגמרי ומוריד מהחוב נחשב כמו שמשיבו לגמרי וכמש

'  ולכן הקשו תוס,אבל בחובל ריחים שם אין כלל מצות השבה, וניתק את הלאו
  .בהמשך דבריהם שאינו ניתק לעשה

ם "דעת הרמבאמנם  , עשה גם בתשלומי דמיםשיש קיום ' עד כאן שיטת תוס
 ומה שאינו לוקה הוא ,שרק בגוף הגזלה מקיים והשיב אבל לא בתשלומי דמיה

ט מגזלה שחיוב תשלומין זה נלמד "ח פ"חידושי הגר'  ועי,משום שניתן לתשלומין
כדי לא משום שניתק לעשה אלא משום וכיון שמשלם שוב אינו לוקה [מושילם 
  ].ר שילקה ולא ישלם דהא גלי קרא ושילם ולא נאמ,רשעתו

 , דהיכי חשיב ליה אביי ניתק לעשה הא לא אשכחן דנתקו הכתובוד קשהוע
 ולכן יש בזה ,י"שכונת אביי היתה להשיבם בעת הצורך וכנמו' ולא משמע לתוס

  .שאמר לו להשיבם לחלוטיןנוקטים אלא , מצות עשה
שהרי אם אין לו זכות לקחתו  'והשיב את הגזלה'ומה שלא פירשו שהעשה הוא 

 יתכן משום שלא נחשב לגזלה כיון שיש לו ,בתורת משכון נמצא שגזול הוא בידו
  .ג ממלוה ולוה"מ בפ"מ'  עי,עליו זכות תביעה ואינו מחסרו ממונו בלקיחה זו

 דהתם ודאי , דלא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו,כדאשכחן גבי השבת העבוט
ולהכי  ,משכנו באיסור'  אפיכל מקוםנתקו הכתוב דכתיב השב תשיב מ

שתמה איך ב "ג ה"מ פ"משל' עי ,חשיב בפרק בתרא דמכות לאו הניתק לעשה
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, ניתק הלאו לעשה והרי בעשיר אינו שייך כלל העשה של ההשבה כבוא השמש
  .ז"צ' סיח "קצוה' עיו

ת של לא תבוא אל ביתו במה "ובעיקר דברי הגמרא שם יש להבין איך ניתק הל
ע ששייכת גם אם " והרי זו מצות עשה בפנ,לו את המשכון כבא השמששמשיב 

 וכי אם יש , ואיך תתקן את האיסור שעשה בעצם החבלה,לא עשה איסור בחבלה
תיקן את הלאו של בהפרשת מעשר מצוה להפריש מעשר מתבואה גזולה נאמר ש

  .לא תגזול
 שהיה ל לאהדורי משום דאי עביד לא מהני כיון"ל דטעמא דאביי דא"וי

שוגג שאם היה יודע שהוא אסור לא היה חובלו והוה ליה זכייה בטעות 
 ודינם , אין מצות השבה בחובל רחיים ורכבשבאמתז "נמצא לפי ,וחוזרת
 מדין ממוני וחייב להשיבלא קנה את המשכון ולרבא דאי עביד לא מהני , כדלהלן
 ולאביי ,חמנא לוקה כיון שעבר על מימרא דרפ שלא הועילו מעשיו" ואע,גבך

 אבל כבוא ,לחלוטין[המשכון ואינו חייב להחזירו את קנה , דאי עביד מהני
 ולוקה על מה שקנה את ,]השמש יתכן שחייב להשיבו דלא גרע מכל משכון

  .ועבר על מימרא דרחמנאשלא כדין המשכון 
ומה שאמר לו אביי להחזיר את הסכינא משום ששם כלל לא קנה אותו משום 

 ונשאר ממונו של הלוה וחייב , והוי קנין בטעות שאינו קונה,לקיחתושהיה שוגג ב
לא משום שהיה שוגג ,  וכיון שלא קנהו אינו לוקהלהשיבו מדין ממוני גבך

 ,מה שקונה את המשכוןאלא כלל לא עשה עבירה שהרי העברה היא בעבירה זו 
  .וקנין בטעות אינו קונה
אינו חייב להחזיר י עביד מהני דאלאביי , שאם נטל במזיד' נמצא מסקנת תוס

 וכיון שאין כאן , ולרבא דאי עביד לא מהני חייב להחזיר מדין ממוני גבך,ולוקה
 ה"ד' תוסא לעיל ב"מהרש'  ועי.פ שלא הועילה לו" על הלקיחה אעלוקה, עשה

 וכנראה כונתו ,חייב להחזיראם נטל כלי אוכל נפש שה שכתב שיואת המחר
משמרות וניחא מה שתמה עליו ב[ ,כאן' ו דברי התוס ולא נעלמו ממנ,לדעת רבא

  .]כהונה
אמנם , ניתק לעשה ריחים ורכב לא תחבולשל שאין לאו זה ' והנה מסקנת תוס

 , שמנתקו ויש להבין מהו העשה, ניתק לעשה ולא ילקהואם מבואר שה"ברמב
א שנחשב גזלן יתכן שממילא יש עליו חיוב והשיב "ם בהלכות גזו"ש הרמב"וממ
  . וחשיב ניתק לעשה, הגזלהאת

שחבל שלא כדין כגון שחבל ריחים כ למה אם נשרף המשכון "אמנם יש להבין א
 והרי בגזילה גם כשנשרף החפץ הגזול אינו לוקה כיון ,לוקהכ "ורכב או שנטל בע

כ וממילא "משום שהדמים אינם רחיים ולא נלקחו בעויש לבאר , שחייב לשלם
והיינו שנחשב גזלן רק על גוף  [,חייב מלקותלא  וממי,אין בהם חיוב תשלומין
ז "ח כעי"בחידושי הגר'  ועי, ולכן אין לו דין תשלומין,הדבר אבל לא על דמיו

  ] לגבי עבדים שנחשב גזלן רק על דמיהן ולא על גופם
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ז שמשמע שגם כשנשרף המשכון עדיין "טדף במכות ' אמנם עדיין קשה מהגמ
כתובות בז ואחיעזר וברכת שמואל "אבהא'  ועי,אינו לוקה כיון שחייב בתשלומיו

  .ד"נ' סי
 ם שהניתק לעשה הוא ההשב תשיב"ח שמפרש בדעת הרמב"בכתבי הגר' ועי

 ומה שמחזיר את המשכון מיד הוא כדי שלא יעבור על הלאו בכל ,כבא השמש
'  ועי,] איך יש השב תשיב כבא השמש כשחייב להשיבו מידע"יל [,שעה שאצלו
  . בתמורהז"בכתבי הגרי

  
  בענין חיוב מלקות בחובל רחיים ורכב 

ח ונכנס לבית הלוה ומשכנו או "עבר בד כתב "ג ממלוה ה"בפם "הרמב
 שהרי ניתק לעשה שנאמר השב ,שחטף המשכון מידו בזרוע אינו לוקה

 ואם לא קיים עשה שבה כגון שאבד ,תשיב לו את העבוט כבוא השמש
 ב"ובה, ןכון ותובע השאר בדיומחשב דמי המש ,המשכון או נשרף לוקה

אבד המשכון או נשרף , 'וכומחזירין ממנו בעל כרחו  אם חבל בגד אלמנה כתב ש
ובהלכות אלו לא פירש שיש לו מצות , כ גבי ריחים ורכב" וכקודם שיחזיר לוקה
כ למה אינו לוקה כשמחזיר את הכלים האלו "ויש להבין א ,עשה של השב תשיב
  .או את בגד האלמנה

 שהרי כיון שאין לו ,והשיב את הגזלהעשה של מצות שיש לו  אפשר לומר והיה
ג מגזלה "ם בפ"ואמנם כן הוא לשון הרמב.  נמצא גזול הוא בידובמשכון זהזכות 

ל אם נכנס לתוך בית חברו ומשכנו שהוא "ז שהחוטף משכון מיד הלוה ואצ"הט
 .גזלן

שם אלא ש ,משכן בזרועומבואר שלא רק חובל רחיים ורכב נחשב גזלן אלא גם מ
ומה שלא כתב , כיון שניתק לעשה של השב תשיבם שאינו לוקה "כתב הרמב

 שהרי כאן ,משום עשה של והשיב את הגזלה כיון שבאמת אין את העשה הזה
כ הנוטל בזרוע עבר על גזל וניתק "וא, התבאר שחייב רק להשיב בזמן הצורך

 עבר על גזל וניתק לעשה של והנוטל רחיים ,לו את העבוטלעשה של השב תשיב 
  . ואם נשרף לוקה בשניהם,והשיב את הגזלה

אם הלאו הוא לאו של גזילה והעשה הוא העשה של והשיב את ויש להבין 
 כמו לאו דגזלה שאינו ,גם אם נשרף המשכון עדיין ניתן לתשלומיןכ "אהגזילה 

 .כיון שניתן לתשלומיןגם אם אבדה הגזילה לוקה עליו 
להשיב אן אינו ניתן לתשלומין שהרי מיד שנשרף שוב אינו חייב  שכויש לבאר

 וממילא אין לו חיוב , שהרי דמים אלו אינם רחיים ורכב ולא בגד אלמנה,דמים
ז שנחשב גזלן רק על גוף החפץ "ונמצא לפי,  וממילא לא תיקן את הלאו,להחזירם

נו ניתן איאבל  , וחיוב השבה יש לו רק כל זמן שהחפץ בעין,ולא על דמיו
לתשלומין כיון שהגזל אינו בדמי החפץ שבהם יש לו זכות ואינו חייב להשיב לו 

 וכיון ,חים ואינם כסות לילהי שהרי אינם ר,את הדמים לא בעת הצורך ולא לעולם
ש למה אין כאן לאו הניתן לתשלומין "מ מ"מ'  ועי,שאין תיקון ללאו לכן לוקה

  .ואולי זה כונתו



                דברים                             פרק המקבל                                            הרהורי                                       
  

  
  

רצו

 

ז לענין עבדים שאינם "א סברא הפוכה כעי"ט מגזו" פח"בחידושי הגר' ועי[
 .]נגזלים שיהיה חיוב תשלומין רק על הדמים ולא יהיה חיוב השבה בגוף החפץ

וכן גבי ריחים  'כ"ואם חבל מחזירין ממנו בע'  גבי בגד אלמנהם"והנה לשון הרמב
כמו ויש להבין למה לא כתב ואם חבל חייב להחזיר  ',ואם חבל מחזיר בעל כרחו'

 ואם היינו אומרים שלעולם אין חיוב השבה אלא רק ממוני גבך ,שכתב גבי גזלה
 היה מובן הלשון שלעולם אין עליו מצוה להשיב אלא ,כיון דאי עביד לא מהני

ל למה "כ הדק" אבל א, היה ניחא הלשון,כ"שממונו גביו ולכן מוציאים ממנו בע
פ שיש לו טענה שממון חברו "כ הכונה אע"ש מחזירין בע" ויתכן שמ.אינו לוקה

  .כ"מ חייב להחזיר בע"מ, משועבד לו ואינו מחסרו ממון בזה
לעולם בבגד אלמנה וריחים ורכב קנה את המשכון ויש עליו ח ש"בכתבי הגר' ועי

חיוב להשיבו בשעת הצורך ולכן הוי ניתק לעשה ומה שחייב להשיב אותו מיד 
כבא  איך יש השב תשיב ע"יל [כדי שלא יעבור על הלאו בכל שעה שאצלוהוא 

שהביא את דברי '  דף וז בתמורה"בכתבי הגרי'  ועי,]כשחייב להשיבו מידהשמש 
  .ד"ש מה שהקשה בסו"ל עי"ח הנ"הגר

***  
  

  ב" עו"דף קט
עד כאן לא קאמר רב יהודה התם אלא דכי נפש הוא חבל לא משמע ריחים 

ם דכי נפש דמרבי אלא משו'י "רש' פי ,ורכב הלכך לשאר דברים הוא דאתא

כלומר את מה  ' לא מישתמעי ליה מריחים ורכבדכתביהאי לאו , שאר דברים
ומשמע  ,א היה ללמוד מרחים ורכב"א] דהיינו שאר דברים[שלמדנו מכי נפש 

' יעו, ס" וכמו שמובאת גירסא כזו בדק' ורכבמרחייםלא משמע 'גורס י "רשש
  . ש"רש

ן לספר המצוות "מובאת בהשגות הרמבולגירסא שלפנינו וביותר לפי הגירסא ה
שלשון כי נפש לא משמע משמע  ,'חים ולא לרכבילא משמע לא לר'שורש ט 

 כי  ויש להבין למה שאר כלים נשמעים יותר מלשון,ריחים ורכב אלא שאר כלים
  .נפש

 אלא הכוונה ,יותר משאר כליםויש לבאר שאין הכוונה שאינם במשמעות הלשון 
דודאי אי הוה כתיב כל שנפש הוא 'ש  "הרא' אור בתוסוביתר בי' ש בתוס"כמ

 אבל השתא דכתיב כי נפש ,חובל הוה משמע שיהו ריחים ורכב כמו שאר דברים
הוא חובל לא משמע אלא נתינת טעם לריחים ורכב ולומר שמטעם זה יש לאסור 

שלשון כי נפש לא משמע לאו נוסף כלומר ', שאר כלים שעושין בהם אוכל נפש
ם ורכב אלא נתינת טעם לריחים ורכב שלא יחבול אותם כיון שנפש הוא על ריחי
שעושים בו אוכל דבר ה לכל "ן שזה הטעם בהם ממילא ידענו שהו וכי,חובל
  שהרי אין דבר אחרא לומר שבא לדבר אחר"אש בנא ומבושל כ"משא, נפש

  לא'כי אם צלי אש'ועוד ש ,ת"כ בא להוסיף עוד ל"וע ,למלקותשאפשר לרבות 
 אלא יכול להתפרש כהוספת איסור על נא ,משמע שבא לומר נתינת טעם כמו כאן

  .ומבושל
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יונתן נמי דלא מצריך לחלק מנלן דחייב שתים משום '  ולר שנאמר ה"ד' תוס
ועוד דגבי , ]וזה קשה גם לרבי יאשיה [,כלים כיון דבלאו אחד נאמרו' ב

 קרא מרכב ולא ריחים ורכב אי לא מיחייב אלא על שניהם יחד לשתוק
שהרי ריחים הוא גם שם כולל  [לכתוב אלא ריחים דמשמע שניהם ביחד

  .]'וטחנו ברחים' 'אשר אחר הרחים'ש "לשניהם כמ
'  אבל לר,יאשיה מנלן דחייב שתים כיון דבלאו אחד נאמרו' אבל קשה לר

] ממילא כיון, ע"א בפנ"דכיון שגם בלא חילוק ידענו שחייב עכאו, ניחא [יונתן
  .חייב על כל אחד]כ בא לומר ש"ע[צטריך חילוק בכולהו דאי

יאשיה כיון דאיכא קראי בכולם לחלק חייב על כל ' ושמא יש לומר דגם לר
פ שהוצרך "כלומר אע ,דלא דמי לבשר בשדה טריפה דליכא שום חילוק, אחד

ש חילוק ידעינן נמי שחייב ס כיון שי"סו, ע"א בפנ"לחלק כדי לומר שחייב עכאו
  .א"עכאו

 לכאורה משמע שהם ,ויש לומר דזג וחרצן שני שמות נינהו וכן רחיים ורכב
 אבל , אמנם יתכן ששני שמות היינו שהם שני דברים נפרדים,שני לאוין חלוקים

  .לאוין במנין המצוותלא שיש שני 
  
 והם בוסר ובין ,לשאר דברים דלא שמעינן להו מזג וחרצן אמר ה"ד' תוס

שבין ענבים דקים אם הכוונה לשני פירושים ה "זיר דף לנבתוספות ' ועי ,הבינים

 שאינו בשר הפרי שבין הזג לחרצןל או , לעולםשאין עתידים להתבשלהגדולים 
  .ענבים שהוא כשאוכל ענבים שלמיםאכילת בכלל איסור 

  
נפש הוא חובל קרא יתירא הוא ולא צריך  ,אלא הכי פירושו אמר ה"ד' תוס

כתובים הבאים כאחד '  דלא הוו ב,ריחים ורכבלשאר דברים דשמעינן להו מ
 ולא איצטריך כי נפש הוא ,כלים' דהא איצטריכו לחייב עליהם משום ב

 ,חובל לשאר דברים טפי מלריחים ורכב ולהכי שדייה נמי אריחים ורכב
 האם שלא נאמר שכיון ,דאיצטריך לחייב משום שני כלים' ע מה כונת תוס"יל

ולא ילקה עד שיחבול את כ ככלי אחד "חשבו גששניהם עושין מלאכה אחת י
' ש תוס" וכמ בהתראה אחתיות או לומר שחייב עליהם שני מלק,וכדלקמןשניהם 
  .לעיל

ולכן אייתר ה שאר דברים לומדים מריחים ורכב "שלפי האמת לר' ומשמע מתוס
יהיה הדין ז "לפיוקרא דנפש הוא חובל לחייב בלאו נוסף גם בריחים ורכב ליה 
יש להבין ו, שאם חבל סכין ילקה שנים ואם חבל סכין וקדרה ילקה שלשה "לר

ש לעיל "הרא' תוס' ועי, שהרי במשנה מבואר שמתרבים מכי נפש הוא חובל
 אמנם ,מריחים ורכבה דילפינן " משמע שכן האמת לר,דלסימנא בעלמא נקטיה

 ת"וא'ש לעיל כתב "וגם הרא[ה ותניא משמע שמסופקים בזה "לקמן ד' בתוס
ל אף על גב דאתי לשאר דברים משתמעי נמי "וי, לרב הונא שאר דברים מנא ליה
ל דילפינן שאר כלים מרחים "אי נמי י, י לקמן"מיניה שפיר רחים ורכב כדפרש
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ורכב ואף על גב דבמתניתין דריש ליה מכי נפש הוא חובל לסימנא בעלמא 
  .]משמע שאינו מוחלט אצלו', נקטיה

 ,ם גם בהתראה אחתי יש שני לאוין ולכן לוקה פעמיואם נאמר שברחיים ורכב
 שהרי בהם לא ,ע אחר שנלמד מהם שאר דברים בבנין אב מה יהיה דינם"יל

 בהתראה אחת אינו משום שהם שנים אבל אם מה שחייב ,נאמרו לאוין חלוקים
ל שכן הוא בכל שאר " שוב א,כלים שוניםשני לאוין חלוקים אלא מפני שהם שני 

  .פשכלי אוכל נ
אבל כל אשר יעשה מגפן היין לשאר דברים דוקא הוא דאתא דלא שמעינן 

ע למה לא שמעינן להו מזג "ויל,  דהיינו בוסר ובין הבינים,להו מזג וחרצן
  .עין יהוסף' עי, ואולי משום דהוי שני כתובים הבאים כאחד, וחרצן

  
דא ח' ומטעמא דאמר אביי אין לוקין על לאו שבכללות כו אמר ה"ד' תוס

 ומבואר בסוף ,גם אחת לא ילקה,  אם הוי לאו שבכללותלכאורה ו,מיהא לקי
, אם התרו בו משום נא ומשום צלי אש על אכילת נאהכוונה ש אבל שה"ד' תוס

 אבל אם התרו בו רק משום צלי אש על אכילת הנא אז ,ילקה רק על התראת הנא
  .אחתעליו ילקה 

  
לאיזה '  צלי אש למאי אתא פיק רבא כי אם''ובשמעתין ה אבל ה" ד'תוס

יש להבין דילמא לא בא  ,לאו ללקות אם לא לטפויי לאוי על נא ומבושל

א לומר שסמכו לנא "שאנץ שא' מ בשם תוס"שיט' ועי, למלקות אלא לאיסור
ה ידענו גם בלא סמיכות שיש " שזה בלא,ומבושל לומר שיש איסור בחי ומבושל

כ דקאי אנא "כ ע" וא,מר שיש מלקותכ בא לו"אלא ע, בו לאו הבא מכלל עשה
דרבא סבר להכי סמכיה לאלו 'בפסחים ' תוס' ועי,  שנאמר בהם מלקותומבושל

  .'ללקות עליו על נא ומבושל שהם בני מילקא
ת הא כי נפש הוא לרב יהודה קאמר רבא דאתא לדברים אחרים ללקות ''וא

אמרינן התם כד[ריחים ורכב אמרתי לך ולא שאר דברים '  ולא אמרי,עליהם
  ]. אמרתי לך ולא חיובשלנא 

אין ] שסובר שלוקין על לאו שבכללות[השתא משמע הכא דאפילו לרבא 
 , מדקאמר אלא כי אם צלי אש למאי אתא,לוקין אחי ומבושל בחמי טבריא

ש לאביי דאמר אין לוקין על לאו שבכללות ומוקי כי אם צלי אש ''וכ
  .לכדתניא

בפרק כל שעה דההיא ברייתא דקתני נא ' דפי' ומכאן קשה על פירוש הקונט
דהיינו  ,ד אין לוקין על לאו שבכללות''ובשל אמרתי לך ולא חי אתא כמ

ז הטעם של אביי אלא הטעם הוא משום "והרי מבואר כאן שאי,  שסובר כךאביי
בשעה שישנו בקום אכול צלי ישנו בבל תאכל דכי אם צלי אש איצטריך לכדתניא 

  .ם אכול צלי אינו בבל תאכל נאנא בשעה שאינו בקו
י מבואר " והרי לרש, על לאו שבכללותועוד דתיקשי מיניה לרבא דאמר לוקין

אלא ודאי טעמא , בברייתא שאין לוקין על נא ומבושל משום דהוי לאו שבכללות
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דכי אם צלי אש אינו מזכיר לעיל ' ש תוס" וכמ,דברייתא משום משמעות הפסוק
לקות על דברים אחרים כי אם אנא ומבושל שכתב  ולכך לא אתי ל,שם איסור

  .בהן לאו בהדיא
לאביי דאמר אין  ,אהא דקאמר התם תרתי הוא דלא לקי' ועוד פירש בקונט

 אמר רבא אכלו נא'לשון הגמרא שם  , חדא מיהא לקי,לוקין על לאו שבכללות
 אביי אמר אין לוקין על ,לוקה שתים מבושל לוקה שתים נא ומבושל לוקה שלש

 ופירש על נא ,'לאו שבכללות איכא דאמרי תרתי הוא דלא לקי חדא מיהת לקי
 אבל במילתא אחריתי ,אינו לוקה שתים משום נא ומשום כי אם צלי אש

  .דלא שייך אלא כי אם צלי אש כגון חי ומבושל בחמי טבריא לוקה
שאמרה נא [ דהשתא ברייתא ,והשתא נראין דבריו כסותרין זה את זה

שהרי מבואר בברייתא  ,לא אתיא אפילו כאביי] י לך ולא חיומבושל אמרת
 וכאן אמר שלאביי שאין ,י משום דהוי לאו שבכללות"שאינו לוקה על חי ופרש

 דלוקין על ל"ש דלא אתיא כרבא דס"וכ, לוקין על לאו שבכללות לוקה על חי
    .לאו שבכללות

בושל בחמי  ולא לקי בשום ענין אחי ומ,ע''לכך נראה דברייתא אתיא לכ
אינו לוקה כיון פ שהתרבה מכי אם צלי אש אבל "שאע [טבריא כדפרישית לעיל

 ,חדא מיהא לקי] תרתי הוא דלא לקי[ והא דקאמר ,]איסורלשון א נאמר בו של
ת תרתי לא לקי דאם התרו בו משום נא ומשום כי אם צלי אש ''מפרש ר

ו בו אלא משום  אבל היכא דלא התר,אינו עובר אלא משום נא וכן במבושל

ס כיון שהוא לאו "ויש להבין סו, כי אם צלי אש כשאוכל נא ומבושל לוקה
 א"מדף בפסחים ' תוס'  ועי,על אכילת נא ומבושלשבכללות למה ילקה עליו 

ואביי אמר אין לוקין על לאו שבכללות והא דקאמר חדא מיהת מילקא לקי הכי '
 על מלקות נא ומבושל לא  אבל,אם התרו בו משום כי אם צלי אש לבדו' פי

שסמכו לאלו  ומיהו לבדו מיהא לקי , דלהכי מהני מה שכתבו בלשון כלל,ילקה
  .'שהם בני מלקות

  
  א" עז"דף קט

 זה ,שתיםתניא כוותיה דרב יהודה חבל זוג של ספרים וצמד של פרות חייב 
 ותניא אידך חבל זוג של ספרים ,לעצמו וזה לעצמו אינו חייב אלא אחת

מה , ל לא יחבל ריחים ורכב"יכול לא יהא חייב אלא אחת ת,  פרותוצמד של
שני כלים ועושין מלאכה אחת וחייב על זה בפני , ריחים ורכב שהן מיוחדין

ועושין , עצמו ועל זה בפני עצמו אף כל דברים שהן שני כלים מיוחדים
י שמקמייתא " פירש,מלאכה אחת חייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו

ל שדוקא ברחיים ורכב " כיון שהיה א,ה"וקה שנים ולא שלש לא קשה על רשל
 אבל בזוג , משום רחים ורכב ואחת משום כי נפששתיםה שלוקה שלש "סובר ר

  .של ספרים דילמא אין בו משום רחיים ורכב אלא רק משום כי נפש הוא חובל
 תאלא אחייב חכי נפש הוא חובל אינו על כ למה לוקה שנים והרי "א' והקשו תוס

  ].האינו לוקה ארבעאם חבל ריחים ורכב וכמו שהוכיחו לעיל מזה ש [,ה"לר
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פ שבה מפורש דילפינן שאר "אע, י דמבתרייתא לחוד נמי אין להוכיח"עוד פירש
 ,שנחשבים שני כליםמלאכה אחת שני כלים שעושים כלים מרחיים ורכב לענין 

 שנים עדיין אין ראיה שחייב רק ,ה ילפינן לענין חיוב מלקות ששוה בהם"כ ה"וא
 ויתכן שחוץ ,ע"ז בפנ"ע וע"בפנל זה שחייב עלא אמר אלא  שהרי ,כרב יהודה

 אבל לזה יש ראיה מקמייתא שמבואר בה , הוא חובלמזה גם חייב משום כי נפש
ה אלא דפליגי בהא "לומר דתרוייהו כר' ולא ניחא לגמ [,שאינו חייב אלא שתים

 ובתרייתא ילפא להו ,לים מכי נפש ולכן לוקה שניםדקמייתא מחייבת שאר כ
  .]מריחים ורכב וחייב שלשה

ה כיון שיתכן שהמלקות שחייב "דלא כרשאם מקמייתא אין הוכחה ' והקשו תוס
הם מכי נפש הוא חובל ולכן אינו לוקה שלש אבל בריחים ורכב לעולם ילקה 

 שלא בא ללמד דאיכא למימר'ה "גם מבתרייתא אין הוכחה דלא כרכ "א, שלש
  .'אלא שחייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו אבל לא לחייב שלש

 ,ה"ל שבריחים ורכב לוקה שלש כר"אכלומר גם אחר הקמייתא והבתרייתא 
פ שנלמד מריחים ורכב לא נלמד אלא שנחשב כשני "ודוקא בזוג של ספרים אע

 ,פש אבל לעולם לא נלמד חיובו אלא מכי נ,פ שעושה מלאכה אחת" אעכלים
  .ולכן מבואר בברייתא קמייתא שאינו לוקה אלא שנים

 דאי יליף לעיקר ,ה בין מקמייתא ובין מבתרייתא"פירשו שהקושיא על ר' ותוס
 אלא חיובו מכי  ואי לא יליף,יב שלשיכ יתח"א, דין מלקות בשאר דברים מריחים

  .לא יתחייב אלא אחד, נפש

 כיון שחיובו מכי נפש איך ביןויש לה, ומבואר דלרב יהודה ניחא שלוקה שנים
ע על שאר דברים אלא "ן דכי נפש הוא חובל אינו לאו בפ"רמב' ועי, ילקה שנים

  . בא לגלות על שאר דברים שדינם כריחים ורכב לכל דבר
   

 זה בעצמו וזה בעצמו אינו ,חבל זוג של ספרים וצמד של פרות חייב שתים
כשהם [החלקים של הזוג את שני חבל לכאורה משמע שאם  ,חייב אלא אחת

ריחים  אינו כחובליש להבין למה ו, לא ילקה אלא אחתבהתראה אחת ] מפורקים
  .שלוקה שנים בהתראה אחת' ורכב שכתבו תוס

 משום ששני החלקים של הזוג שוים לגמרי וכשהם מפורקים הוו כשני ויש לבאר 
ות ביחד שהם ואם חבל הרבה יור' ג"ח תקפ"מנ' עי, סכינים בעלמא וכן שתי פרות

לגמרי דהם כלי בישול פשיטא שאינו חייב אלא מלקות אחת דאין כאן ' מין א
  .'א דאינו לוקה אלא אחד"גופים מחולקים והוי כמו שאוכל כמה זתים טריפה בב
 זה בעצמו וזה בעצמו אינו ,חבל זוג של ספרים וצמד של פרות חייב שתים

רבה וצריכין זה לזה באותה ד שבצמד יש בו כלים ה"ראב' עי, חייב אלא אחת
 ומשמע שמפרש שהנידון , משמע שהם כלים שונים שמהם מורכב הצמד,מלאכה

י שהעול של פרקים היה "ש רש"ומ [,י"ולא על הפרות כרש' על הצמד כתוס
'  אמנם עי,ל שפרה בלא עול או חלק של עול לא נחשבת כלל כלי אוכל נפש"א

  ].דרישה שזה פירוש אחר
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למה זה בעצמו וזה בעצמו אינו חייב אלא אחת אם הם כלים כ "ויש להבין א
, ח שהוא דחוק"צל'  ועי,ד שהכונה זה בעצמו או זה בעצמו" וכתב הראב,שונים

 לכאורה אבל זוג של ספרים ,שוניםגם יש להבין תינח צמד נאמר שיש בו כלים 
של ויתכן ששני חלקים  , ולמה חייב שנים כשחבל את הזוגהם שני סכינים שוים

ע בתור "א בפנ"פ שלענין להשתמש בכאו" ואע,מספרים אין צורתם שוה לגמרי
שני חלקים של כלי המורכב משני אבל חיובו משום שחבל , מ בזה"סכין אין נפ

וזה עיקר ,  והרי אלו שני חלקים שונים של כלי אחד, ועושה מלאכה אחתחלקים
ב לחוד מסתבר  שהרי גם רכ,ע"א בפנ"חיובו ולא מה שיכול להשתמש בכאו

ד שאם חבל את שני הסכינים של הזוג חייב " ולכן נוקט הראב,שאינו ראוי לכלום
  .]לכאורה גם בהתראה אחת אמנם יתכן שכוונתו דוקא בשני התראות[שנים 

 כיון ,שתים למרות שהם שוותעצמם ל שלעולם חייב על הפרות "י א"ובדעת רש
פרה אחת י "ה הנעשית עחרישי שתי פרות היא אחרת מ"חרישה שנעשית עש
ובמלאכה זו כל אחד משניהם עושה חלק אחר של ] ולא רק כפולה ממנה[

 ולכן נחשבים כשני כלים חלוקים ,המלאכה ובין שניהם נעשית מלאכה שלמה
ע כשהם "א בפנ" אבל אם לקח כאו,לחייב על כל אחד בפני עצמו כשלקחן יחד

א הוי כריחים ורכב שגם כשהם מפורקים הוי כחובל שני סכינים או שתי פרות ול
ויתכן שרק כאשר הם עם העול חשיבי כלי אוכל . [מפורקים הם שני כלים שונים

י שיהיה עול של פרקים אבל פרה לחוד בלא עול הראוי "נפש ולכן הצריך רש
  .]להתחבר לחברתה אינה כלי של אוכל נפש

  
דהיינו , ןוכן צמד של פרות חבל שתי פרות חורשות עם צמדה חייב "י ד"רש

משמע , ונראה בעיני שהעול שלהן של פרקים הוה, נמי כלי אוכל נפש
יש להבין כיון שהפרה הוא הכלי למה  ו,שהפרות הם הכלי שעושין בו אוכל נפש

ויש לבאר שפרה בלא עול אינה כלי של אוכל , הוצרך לומר שהעול של פרקים
נחשבים אלא לכלי  ואם לא היה העול של פרקים לא היו הפרות עם העול ,נפש
עם העול ע " אבל כיון שהוא של פרקים הרי כל פרה ראויה לחרישה בפנ,אחד

דרישה ' אמנם עי, וכשהם מחוברים הוו שני כלים שעושים מלאכה אחתשעליה 
ש שהעול של פרקים הוא פירוש שני שאין הכוונה "י ומ"שהם שני פירושים ברש

   .לפרות אלא לעול
  
 לא איירי ע אמאי" יל,י דבפרות לא איירי"ה לרואין נרא וצמד ה"ד' תוס

אם משום שאין מתקנים בהם אוכל נפש הרי כבר כתבו לעיל שמיירי , בפרות
 ולא רק גם בפרות המרכסות' צמד'ומשמע מדבריהם ששייך  [,בפרות המרכסות

משמע להם יתכן שו ,]י צמד"בחורשות שדרך לחרוש בשתי פרות המחוברות ע
אחת וזה שייך רק בצמד שמורכב משני חלקים שונים ולא שחייב שנים בהתראה 

  .בפרות דהוי כריחים וריחים שאינו חייב אלא אחת בהתראה אחת
ג "קידף א לעיל "הרשבש " כמכוונתו' דבפרות לא איירי'י "ש ר"עוד יתכן שמ

ולא אמרו דברים שעושין בהם אוכל נפש אלא בכלים כגון מחרישה וצמד 'ב "ע
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שכבתא אבל פרה החורשת וחמור וספינה וכיוצא בזה לא של פרות וסכין דא
רבי אליעזר אומר אם היה איכר 'ד "בערכין דף כוכמו שמבואר  'דנכסים נינהו

ונוקטים ',  ורבנן הנהו לאו כלי אומנות נינהו אלא נכסים נינהו,'נותן לו צמדו וכו
 י שמיירי"ולכאורה זה מסתבר יותר לשיטת רש, ה לענין משכון"שה' תוס

  .במשכון לגביה שיש לדמותו לסידור דערכין
  

חבל זוג של ספרים וצמד של פרות חייב שתים זה בעצמו וזה בעצמו אינו 
חבל כלים הרבה של אוכל 'ג כתב "ג ממלוה ה"ם בפ"הרמב ,חייב אלא אחת

אפילו שני , נפש כגון שחבל עריבה ויורה וסכין חייב על כל כלי וכלי בפני עצמו
מלאכה אחת חייב עליהן משום שני כלים ולוקה שתים על כלים שהן עושין 

והנה מתחילת דבריו משמע ', וכן אם חבל צמד בקר החורש לוקה שתים, שניהם
כ אמאי בצמד "ויש להבין א, א דוקא בכלים שונים ולא באותו כלי"שחייב עכאו

ויתכן שצמד בקר אינו כשני פרות אלא , של פרות לוקה שנים והרי שניהם שוים
שב כמו כלי חדש המורכב משני חלקים וכמו זוג של ספרים וחייב על כל חלק נח
  .ע כריחים ורכב"בפנ

עד לוקה ' כשם שהרכב והרחים וכו'ם "והנה בהשגות שם כתב על דברי הרמב
ויתכן שכוונתו ששתי , מ מה כוונתו"מ ולח"מ' עי', ל"א זה אינו עכ"א. שתים

ומה , צמד אחד ואינו לוקה  אלא אחתפרות אינם נחשבים כשני כלים גם כשהם ב

ד אין הכוונה לפרות "לדעת הראב, מבואר בגמרא שעל צמד פרות לוקה שניםש
  . שמורכב מחלקים שוניםאלא לצמד

  
התם לאו מידי דעבדא לאושולי ולאוגורי הוא הכא מידי דעביד לאושולי 

שעדיין פ " ואע, וכיון שעשוי להשאיל ולהשכיר אין ראיה ממוחזקותו,ולאוגורי
זה בידו ותפוס בזה והרי ראינו לעיל גבי מחליף פרה בחמור שגם תפוס עדיף 

ק "ה מר"שזה דוקא כאשר יש דררא דממונא אבל בלא' פירשו שם תוס, ק"ממר
  .] משום שהדבר נחשב בחזקת הבעלים גם כשאינו בידם ממשלכאורהו [,עדיף

   
חוץ מדברים ל דבר ף שהכוונה לכ"דעת הרי ,כלים העשויין להשאיל ולהשכיר

שאין הכוונה כתב ח מטוען ונטען "ם בפ"הרמבנם מא  שאין דרך להשאילם
 כדי להשאילן ולהשכירן וליטול עשוייןכלים שלדברים הראויין להשאיל אלא ל

וכן אם , שכרן כגון היורות הגדולות של נחשת שמבשלין בהן בבית המשתאות
ו תמיד ומשאילו והוחזק לו היה לאדם משאר הכלים ויש לו עדים שהוא משכיר

והוכיח , שהוא להשאיל ולהשכיר הרי הן ככלים העשויין להשאיל ולהשכיר
רק בגלל שהתברר לו א דסרבלא וספרא דאגדתא רבא זוגדבריו ממה שהוציא 

מ שבגמרא לא מצינו שהתברר "מ' ועי, שהן מדברים העשויים להשאילבעדים 
  .מ"לח' ועי, גירסתולרבא בעדים שעשוי להשאיל ואולי כך היה ב



                דברים                             פרק המקבל                                            הרהורי                                       
  

  
  

שג

 

אחר כל ההתראות והאזהרות האלה אשר התרה זה '  כתבד"ת הראבוהשגוב
המחבר ואשר שם לרבים וגדולים טועים חזר הדין לכל דבר שאין כל אדם מקפיד 

 עשויין להשאיל )אינם(עליו מלהשאילו או מפני בלאותו הרי הוא מדברים ש
מאירי ' מהגמרא כאן עים להוכיח את דבריו "ש הרמב"ועל מ', ולהשכיר

משמע , האי סכינא כיון דאיפגמא קפדי בה אינשי ולא מושליש "שאדרבא ממ
ם כתב "אמנם הרמב, ששאר דברים שאין מקפידין עליהם הוו כעשויין להשאיל

וכלי שהפסדו מרובה משכרו ובני אדם מקפידין עליו שלא 'ש "ליישב זאת במ
, יל ולהשכיר כגון סכין של שחיטהישאילוהו הרי הוא בחזקת שאינו עשוי להשא

לפיכך אפילו באו בני אדם והעידו שהשאילו או השכירו זה אין מבטלין בהן 
היינו שבזה לא מועיל מה שיש עדים שהשאילו , 'חזקתן אלא הרי הן ככל הכלים

  .]לכאורה משום דאמרינן דאקראי בעמא הוי[
  
הכונה מצד חזקת  אין ,דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזיקנן והא ה"ד' תוס

 אלא דוקא לגנוב ,כ אחד מהם שקרן ורוצה לגזול את חבירו" שהרי ע,כשרות
  .להדיא מתוך חצר חבירו לזה רוב האנשים אינם מוחזקים

  
, ר דודי נראה לתרץ דמיגו להוציא לא אמרינן"ולמורי הר והא ה"ד' תוס

גו דמיב "פ' בסיח "ש הב" ונטען הקשה מכאן על מןח מטוע"שער המלך בפ

 והרי כאן ,ו"א וסקט"ך בדיני מיגו סק"כ  הש"וכ, להוציא אמרינן בברי ושמא
  .הלוקח הוא שמא שאינו יודע אם המוכר לו קנה מהבעלים הראשון או גנב ממנו

, והנה כל הנידון אינו אלא על גוף החפץ'כתב ' בקובץ שמועות שבועות אות י
ה מיקרי מיגו "ואפ, ולה צריך ליתן כדתנן ישבע כמה הוציא ויט"דדמים בלא

' ך בסי"ש' אמנם עי', ומוכח דגוף החפץ ושיוויו הם שני דברים נפרדים, להוציא
ר דודי היא "דלא חשיב מיגו להוציא ודלא כמהר' ג שסברת תוס"יק "ג ס"קל

  .משום שנוטל דמים
שאין כאן חסרון של מיגו ' ב שיתכן שסברת תוס"פ' שער המשפט בסי' ועי

  .]מ"וכקושית השעה [שמיירי בברי ושמאלהוציא היא משום 
  
 ,ר דודי נראה לתרץ דמיגו להוציא לא אמרינן"ולמורי הר והא ה"ד' תוס
 היה מקום לומר שבכלים העשויים להשאיל נחשב שנמצא בחזקת לכאורהו

פ שהבעלים מודה שלא השאילו וממילא " ואע,הבעלים ולכן לא הוי מיגו להוציא
ל שזה נחשב כמו הפה שאסר שהרי " א,זקת התפוסגם לפי טענתו עדיין נחשב בח

  .ט"ב סק"פ' סיח "קצוה' ועי. הוא שעשאו מוחזק

  



  דברים                               פרק הבית והעליה                                         הרהורי                                          
  

  
  

שד

 

  ב" עז"דף קט
 מן תקרת הבית התחתונה שהיא ,והאבנים של חומת הביתה הבית "י ד"רש

ש "מ, והימנה ולמטה של תחתון, קרקעיתה של עלייה ולמעלה של עליון
ולא התפרש בדבריו ,  של העלייהיונהתקרת הבית התחתונה לאפוקי תקרה העל

  .מה דינה של התקרה עצמה
 עשויה מאבנים אלא מקורותהתקרה שבדרך כלל לא היתה אמנם מסתבר שכיון 

 שהיו מניחים אותם על נקבים קטנים העשויים בקירות הבית כמבואר של עץ
 והכוונה 'בעצים'ש המשנה שניהם חולקים "יתכן שהיא בכלל מכ "א, ב"בב

  . של התקרה התחתונה והעליונהלקורות
 ועליו מוטל  לבעל הביתיםשייכר שלה פ עם העז משמע שהתקרה התחתונה"ולפי

וכן מבואר ,  בעצים ובעפר ולכן חולקים בשוה,והעליונה לבעל העליה ,לבנותה
אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות החומה והתקרה 'ז "דף קיי לקמן "ברש

ותקרה , והוא יבנה החומה מן התקרה ולמעלה, המוטלין עליו לבנותהתחתונה 
  .'העליונה של גג

 לדבר מדתנן גבי בית הוראי. אבל בשותפין וודאי תחתון נותן את הכל'ן "כ הר"וכ
דעליון נותן [אבנים ובעפר והיינו משום בשנפלו דשניהם חולקין בעצים ו' ועלי

 , של תחתונהתחתון נותן תקרה ומעזיבהו] תקרה עליונה של עליה ומעזיבה שלה
ואלו היה עליון נותן מעזיבה בתקרה של תחתונה היה לו ליטול מן העפר יותר 

ה הבית כתבו "לקמן ד' אמנם תוס, 'מ כדכתיבנא"ו מדתנן חולקין ש"מחבירו א

  .ויתבאר עוד בהמשך ',דבאחין שחלקו אין על התחתון לבנות תקרה'
 ,ד התקרה התחתונהי מה דינם של אבני החומה שכנג"ועדיין לא התבאר ברש

 ולכן כשגובה ,של התחתון גם האבנים שכנגדה שלוהיא ואולי כיון שהתקרה 
בהנחה שהתקרה העליונה מגיעה גם היא  [,שניהם חולקין בשוהשניהם שוה 

והאבנים של חומת הבית מן 'י "ש רש"ז מ" ולפי,]כנגד כל עובי התקרה העליונה
הכוונה ', ולמעלה של עליון, תקרת הבית התחתונה שהיא קרקעיתה של עלייה
  .מסוף התקרה התחתונה ולא מתחילתה או אמצעיתה

אלא אמנם יתכן שאם לא היתה כאן עליה לא היו מגביהים כלל את החומה 
אלא עד מגיעה חומה הוכן לעלייה אין , מניחים את הקורות על קירות הבית

ז "לפיו,  של התקרה מניחים את הקורותקירות העליה ועל ,קרקעית התקרה
 שהרי עליו מוטל לבנותם האבנים שכנגד התקרה התחתונה שייכים לבעל העליה

  ]. ולכן חולקים בשוה,וכנגד העליונה אין כלל אבנים[
  
ואבניו ועפרו , שהאחד הוא גבוה מחבירו, הכל לפי הגבוה ה שניהם" די"רש

ואיזו , לפי שאין ניכר איזו אבנים של עליון, מרובה משל חבירו חולקים
י הלשון "ובכתה, ל"ח והמהרש"הגהות הב' הלשון מגומגם עי ,בנים של תחתוןא
פ שהאחד גבוה מחבירו ואבניו ועפרו מרובה משל חבירו " ואע,שניהם חולקים'

כלומר  ,'לפי שאין ניכר אילו אבנים של עליון ואילו אבנים של תחתון, חולקים
לא ניכר אילו אבנים  כיון ש,מ חולקים בשוה"מ מחבירופ שאחד יותר גבוה "אע
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  .י" בשם רשן"ן והר" וכן מובא בחדושי הרמב,של זה ואיזה של זה
ן כיון שידוע שאחד גבוה יותר מחבירו למה לא יטול יותר "והקשה הרמב

ידוע מי הוא הגבוה אמנם ידוע שאחד יותר גבוה אבל לא ן ש"ר' ועי, באבנים
הדין שמתוך שמא יהיה הוא שאם אחד  [,שהוא הגבוהברי וכל אחד טוען  ,יותר

האבנים ברשותו של אחד פ ש" שאעהחידוש הוא ו,]שאינו יכול לישבע משלם
  .חולקין בשוה כיון ששותפין לא קפדי אהדדי, מהם

י שחולקין בשוה כיון שאין ידוע איזה אבנים של "כ למה אומר רש"ויש להבין א
ואפשר שאם , הל שחולקין בשוה כיון שאין ידוע מי הגבו"הול, זה ואיזה של זה

 ,היה ניכר איזה אבנים של זה ואיזה של זה ממילא היינו יודעים מי הגבוה
א "ויתירה מזה כלל לא היינו צריכים לדעת איזה של זה ואיזה של זה שהרי כאו[

  ].יטול את שלו וילך
 כגון שהיו לו שני ,ובמקום שהיה ידוע שאחד גבוה מחבירו ונוטל יותר אבנים

ן "הביא הר, שבורות שלש מאות אבנים ובהם מאה שליש מהאבנים והיו
שני שליש יטול הגבוה נמצא [כל אחד מהשבורים לפי חלקו מהתוספתא שיטול 

שהרי והקשה  ,]ג שבורים"לוהתחתון יטול , ו שבורים"דהיינו סמהשבורים 
בחבטא כל השבורות של העליון ואם בחבסה כל השבורות של הספק שקול שאם 

חמישים  ויטול העליון ,ממון המוטל בספק חולקיןאמר למה לא נו ,התחתון
ג "דאע' וכתב משום שאין צדדי הספק שוים , והתחתון חמישים שבוריםםשבורי
דלא אפשר ' דבחבטה עליתא מיתברא לאו מכולהו עליתא קאמרי' דאמרי

ק דבחבטה רוב עליות נשברות "הלא דליתברא כולהו ושיתקיימו התתאה לגמרי א
 הילכך אין הספק שוה שאם העליון מרובה ,קיימת ואיפכא בחבסאורוב תחתונות 

ה קאמר ששמין זה הספק " ומ,]מ העליונות רובן שלימות"מ[נפל בחבסא ' אפי
 שהוא  ובזולהשתבר בזו'  אבל מה שהן ראוי,א נוטל לפי שלו"שאינו שוה וכ

  .' יחלוקוה אף על פי שחלקו של אחד מהן מרובספק שוה
ולא דמי לשנים , גנבו חלק מהאבנים מפסידים בשוהאם נן ש"ומבואר בר

שמפסידים לפי ו חלק מהמעות מהכיס קידו מנה ומאתיים בכיס אחד ונגנבשהפ
כ "משא] ולכן מסתבר שנגנבו לפי חשבון[ כיון שהדינרים מתערבים יחד ,חשבון

ו מהלכות שומרין לענין מי שהפקיד "כ' א סי"מחנ' ועי. ע"האבנים שעומדים בפנ
  .מהםחלק  ום אצל חברו ועירבן עם שלו ונגנבזהובי

  
 אי עלייתא איתבורניחזי אי בחבסא נפיל , אי הכי רישא אמאי חולקין

ומשמע שהנידון למי שייכים  כן הוא לפנינו ,תתאה איתבורבחבטא נפיל 
י פירש שהשאלה שלא נאמר חולקין אלא יטול העליון את " ורש,השלמים

א "פ שא"ן שאע"ר' ועי [,וקות כשנפל בחבטאהעליונות כשנפל בחבסא ואת הרח
מ עד כמה שאפשר לדעת יטול כל אחד והשאר יחלקו "מ, לדעת על כל האבנים

מכלל דאיכא למיקם עלה דמילתא 'ז היה בגירסתו "ן שלפי" וכתב הרמב,]בשוה
 אי הכי רישא ,אי בחבטא נפל עלייתא מתברא אי בחבסא נפל תחתייתא מתברא

כלומר שיטול זה הרחוקות וזה הקרובות , זי אי בחבטא נפלנמי אמאי חולקין ליח
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כ "ס וכ"וכן הביא בדקולא גרס עלייתא איתבור ותתאה איתבור  ,'ולא יחלוקו
  . ף"ן וכן אינו ברי"הר

מה ', וליחזי מאן פנינהו ולשייליה'כ מה קושית הגמרא בהמשך "ויש להבין א
 שהרי אחר ,א נדע כלוםאיך נפלו ללנו  והרי אפילו אם יאמר ,תועיל השאלה

  .מקום אחדבשפינו אותם אין כאן רחוקות ואין כאן עליונות אלא הכל מעורבב 
  

ש שהרי אין "הקשה הרא ,ה"וליחזי ברשות דמאן קיימי וליהוי אידך המע
, ויהיה דינם כגודרות שאין להם חזקה, הוכחה שהם שלו ממה שהם ברשותו

  ].פ שאינו טוען ברי"אע [תר מוחזקותירץ שכיון שאין ודאי מרא קמא אזלינן ב
  
 משמע שתלוי ,שכן רגילות הוא שאינו נופל בצמצום בשוה וליחזי ה"ד' תוס

ת האבנים זה כבר אחרי שכאשר רואים א' ויש להבין שהרי מסקנת הגמ, בנפילה
  .פינו אותםר "בני רהש

היא על הסיפא שאפשר ויש לבאר ששאלת הגמרא וליחזי ברשות דמאן קיימא 
 אלא נמצאים ,ר"ת אלו אבנים עשויות להשתבר ולא מיירי בפינום בני רהלראו

אמאי לא יזכה בעל הרשות שנמצאים בו בשלימות כיון ומקשה  ,במקום שנפלו
   .שהוא מוחזק

לפום ריהטא 'ר בזרע יצחק שכתב על קושית הגמרא וליחזי ברשות דמאן "שו
ק וניחזי ברשות "והק ליה הכי אלא בתר דמשני דפנינהו "דשמעתין משמע דל

 ונראה ,'ק קושיית התוס" ובזה ל,דמאן יתבן השתא דפנינהו ולא על שעת נפילה
' תלמודא וליחזי כו' עד לעלמא אלא מיד מק' לא היה בגירסתם מדקתני כו' דהתוס

ולכאורה לא מסתבר שכל זה לא היה בגירסת ', ק"ולכך הקשו מה שהקשו ודו
  .וי הוא כלפנינ" וגם בכל כתה,'התוס

מ לא פנינהו מרשות "אף על גב דאוקימנא דפנינהו מ'ובספר עוד יוסף חי כתב 
לרשות אלא מפני שהיו מפוזרין ונכשלים בהם בני אדם פנינהו לצד אחד ואכתי 

ה מהני חזקה דאי פנינהו מרשות לרשות ליכא "קיימי באותו רשות שנפלו בו ומש
כתיבנא ובזה מתיישבים דברי ל הגודרות אין להם חזקה אלא ודאי כד"חזקא וכדקי

   .'על נכון' התוס
  
 ,י מתוך הסוגיא דשפיר פריך פשיטא" ועוד דהתם פירש ר וליחזיה"ד' תוס

פ שנפלו לרשותא דחד "פשיטא אע'  לפיכך ששאלת הגמה"ד' תוסמבואר שם ב
  .יחלקו בשוה ולא תועיל לו תפיסתו כיון שהיתה לאחר שנולד הספק

 אבל ,ב"תמא דמילתא שנופל בשוה כדאמרינן בבש תירץ שאמנם ס"הרא' ותוס
פ שסתמא דמילתא נופלים "אעהרי  ש,דליחזי היכן נפלו יותר שלמים' שאלת הגמ
  .יתכן שאצל אחד יהיה יותר שלמיםמ "בשוה מ

  
לכאורה לכן אין ראיה ממה שהם ברשותו  ,ג לא קפדי אהדדי"שותפין בכה
 אלא ,שלו ממה שהם ברשותוויש להבין הרי לא באנו להוכיח שהם , שהם שלו
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 כמו גבי מחליף פרה בחמור שגם ,מוחזקכיון שהממון מוטל בספק נלך אחר הש
  .שם אין ראיה ממה שהם ברשותו

דאפקורי מפקר ליה כל , לא קפדי אהדדי למיקני רשותא דידיה'  פירשי"רש אמנם
ייהו הלכך כי נמי יתבן ברשות דחד מינ, חד רשותיה לגבי חבריה להניח שם חפציו

דברשותא דהאי נמי יתבי דהא לא קפיד עליה מלאושליה , לא הוי אידך מוציא
כיון יותר מחבירו והיינו שמי שהאבנים ברשותו כלל לא נחשב מוחזק  ,'דוכתא

  .שמקום האבנים מושאל לשותפו וממילא נחשב שהאבנים ברשות שניהם
ום מושאל לו שלו גם המקהם ז גופא אנו דנים שאם האבנים "ויש להבין הרי ע

 ומספק נשאר המקום ברשות בעליו ,אבל אם אינם שלו אין המקום מושאל לו
האלו שמע שאין הכוונה שמושאל לו לצורך האבנים ומ, וממילא האבנים בחזקתו

  .אלא מושאל לו לעולם לכל דבר ונחשב המקום בחזקתו כמו בחזקת בעליו
משאיל מקום למפקיד פ שגם שומר "ז שאע"ד סק"קס' מ בסי"נתהז ב"ר כעי"שו
רק לחפץ מקום לא דמי כיון ששם משאיל לו ,  נחשב המוחזקהשומרז בספק "ובכ

גבי 'כ " משא, נחשב המוחזקהשומרהזה ולכן כשהשאלה למי שייך החפץ 
דהוי כאילו השאיל אחד לחבירו המקום כל זמן שהשותפות קיימת ואפילו שותפין 

  .'זמן דממכר הואוהוי כשכירות ל, בשעה שאין הפקדון ברשותו
  מ "י שמשאיל לו את המקום לכאורה אין נפ"ש רש"והנה לפי מ

ומשני לא '' ב דף ב"בב' ש תוס" ודלא כמ,אם היו שם הרבה זמן או מעט זמן
 ואף על גב ', וכוצריכא דנפל לרשותא דחד מינייהו פירוש ושהו ברשותו הרבה

יירי דשהו יותר מכדי דאמר בריש הבית והעלייה דשותפין לא קפדי אהדדי הכא מ
  .'רגילות דאטו משום דשותפין נינהו לא יקפידו עד עולם

מ "מאו שאר חפציו להניח אבניו אמנם יתכן שגם אם המקום נחשב כמושאל לו 
שמשאיל לו המקום הנתיבות ש "וגם לפי מ ,לא מסתבר שישאילנו לזמן מרובה

חפצים ת אותם האמ מסתבר שאינו משאיל לו להניח " מ,ז שהשותפות קיימת"כ
 וממילא בשהו זמן מרובה , לפי הענין והצורךלזמן מרובה אלא רק לזמנים מעטים

  .מוכח שהם שלו
 ה אותםיש להבין אם ההוכחה שהם שלו ממה שלא מיחה בחבירו על מה ששיהו

 הרי כלל לא צריך הוכחה לכך שהוא ,שלושהם ודאי שלכן  ברשותו זמן מרובה
אומר שהם הוא וכיון שממה ש ,צווח שהם שלו שהרי עומד ו,סובר שהם שלו

 איך נוכיח שהם שלו ממה ששתק לחבירו על שהניחם ,שלו אין הוכחה שהם שלו
כ שהם " ויתירה מזה דילמא שתק לו כדי שיוכל לטעון אח,ברשותו זמן מרובה

  .שלו
איבעית אימא בשותפין כי האי גוונא 'ח "כתב בשם ר' ב דף ד"י בב"והנה רש

מבואר ',  וחזקת רשות לאו כלום הוא ברשות חבירו לא קפדיאנוחי אבנים
הטוען מה ש אלא מצד ,שהנידון אינו מצד בעל החצר ששותק לבעל האבנים

ז אמרינן לא קפדי מלהניח "שע ,מניח את האבנים ברשות חבירושהאבנים שלו 
ז ניחא שאם שיהם זמן מרובה שוב חזר הדין שיש "ולפי, אבניו ברשות חבירו

    .  ראיה שהם שלו שאם היו של חבירו לא היה משהם אצלו זמן מרובהלמוחזק
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 ,נ משום דאוקי ממונא בחזקת מריה"ואף על גב דטעמא דר  לימאה"ד' תוס

ר או בחצר שאינה של שניהם שאין האחד "והכא אוקימנא דקיימי ברה
יש  ,מ בהכי חשיב מוחזק שאנו יודעין שהחצי שלו" מ,מוחזק יותר מחבירו

אלא אבנים  והרי לא באנו לומר שיקבל פחות , מה מועיל לו שהחצי שלולהבין
ואולי למסקנא ,  זה אינו מוחזק כלל ולענין, שלו נשברו יותר אבניםשמהחלק

 לענין זה שפיר נחשב מוחזק ,שאינו נוטל יותר שלימות אלא יותר לבנים טובות
  .שלוהטובות שחצי האבנים 

כיון שידוע שהאבנים הם  'יאור דבריהםבשכתב ב ד"קס'  שער המשפט סי'ועי
מ כיון " מ, אף שעכשיו אינו ידוע של מי הם השלימות,של שניהם בשותפות

שידוע שהאבנים הם היו של שניהם מוקמינן גם השלימות בחזקת שניהם 
 וחשיב כל אחד כאלו הוא מוחזק בחלקו ולא אמרינן גביה ברי ושמא ,כבראשונה
  .'ברי עדיף

  
' עי ,כל ממון המוטל בספק חשיב כאילו שניהם מוחזקין בו  לימאה"ד' תוס
  .ו שכיון שהדין הוא יחלוקו לכן נחשב ששניהם מוחזקין"סק' ט' ב סי"ש ח"קוב

שמסופק בזה ' ה' ס א"בקונה'  ועי,שכן הדין גם לרבנן דסומכוס' ומשמע מתוס
  .ט"ק' עמ' ר חלק ח"שיעורי הגרש' ועי
  

י כגון שהלה מודה במקצת השלמות "רש רשפי, כגון שיש עסק שבועה ביניהם
ויש להבין אם הוא יודע על חלק מהאבנים של  ,ואומר איני יודע על האחרות

  .חברו הרי גם בדבריו יש ריעותא למה אינו יודע על של עצמו
ד "קס' מ בסי"נתה'  ועי,ל הילך ואמאי יש חיוב שבועה"כ הו"א שא"והקשה רע

. ך כגון שאלה שמודה בהם נשברו בפשיעתוח דמיירי באופן שאין כאן היל"סק
  .ג"  סקז"ל' ג סי"בית הלוי ח' ועי
  

 אלמא כיון דאמר איני יודע ריע ,סבר רבא למימר לפי חשבון שבורות
 והביאור בזה אפשר לומר ,י שיטול כנגדן רק שבורות" משמע מרש,טענתיה

א מסתמ,  ואם אומר שאינו יודע,שכיון שזה יודע מסתמא גם השני יודע
' ומקשה הגמ, י"ש רש" ולכן יטול שבורות כנגד השלמות וכמשלו הן שהשבורות

שהאומר איני יודע , שאדרבא אם באנו להוכיח ממה שאינו יודע איפכא מסתברא
, כי יתכן שאין לו טביעות עין או שלא שם לב, כלל אין שאלה למה אינו יודע

אלא ודאי שממה , כ שהשאר אינם שלו"ע, אבל זה שיודע למה לא יודע יותר
שאינו יודע אין להביא ראיה כי יתכן שבאלה היה סימן ובאחרים לא היה סימן לא 

ולכן יטול לפי חשבון שלמות והיינו שאם יש עשרים שלמות , לו ולא לחבירו
 הם םישנימסתמא לכל אחד יש עשרה מהם ואם אחד מכיר עשר מסתמא העשר ה

  .של השני
ומה ,  כיון שהם יותר טובות וממילא שוות יותר,ומה שמרויח מזה שנוטל את אלו
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 אבל כיון ,שזוכה בהם הוא מכיון שיש על השני חיוב שבועה ואינו יכול לישבע
אלא ] מ"שאז גם על זה היינו אומרים משאיל[שאינו טוען שיש לו יותר שלמות 

לכך , וכיון שהוכחנו שאין ריעותא מחוסר ידיעה, רק שהשלמות האלו הם שלו
  . ירו שלימות כנגדןיטול חב
 משום שמצוי לכאורהשאין ריעותא בטענת שניהם ו' ז מסקנת הגמ"ולפי

ל "פ שלא הו"י שכתב שאע" וכן מבואר מדברי הנמו,שהאבנים שוות ואין מכירים
ז כתבו דהוי ברי טוב ושמא "לעיל דף צ' אמנם תוס. מ"למידע אמרינן משאיל

שאמנם אם זה אומר שאינו מכיר לבאר ויש , גרוע כיון שרגילות שמכיר אבניו
 , יש ריעותא בטענת שניהם לענין אלו שאינו מכיר,כלל וזה אומר שמכיר חלק

ם שהוא ברי והברי הוא טוב שהרי ו והטעם מש,אבל את אלו שמכיר ודאי נוטל
 ולכן היה לו לחשוש שחבירו יכחיש אותו אבל אין ,רגילות להכיר את האבנים

ועולה  [י שיהיה ריעותא גמורה ממה שאינו מכירהכוונה שמוכרח להכיר עד כד
  .]ד"שפיר לסוברים שגם בברי טוב ושמא טוב זוכה הברי להך מ

  
ז אם אחד אומר שכל השלימות שלו "ולפי ,אלא אמר אביי לפי חשבון שלימות

אין וכן אם מכיר את רוב השלימות נפסד חבירו שהרי , רק שבורותיטול חבירו 
שמרויח 'ב "ק י"ד ס"קס' ע בסי"סמב ן מבוארוכ, לםלו שלמות ליטול כנגד כו

כ עוד שלימות " גם יפה כחו דאם לא נמצא כ,הראשון בנטילתו היותר טובות
  .'דיפסיד השני

  
ל לפי חשבון שבורות ושלימות כמו שהן "י שר"נראה לר סבר ה"ד' תוס

' ובתוס[ זה 'מקום' יש להבין מה ענינו של ,מעורבות שם במקום שנפלו
ויש לבאר שכאן מיירי , ] כתב שיטול חמישים שלמות וחמישים שבורותש"הרא

 ,כשעדיין לא פינו אותם וסתמא דמילתא של הבית נפלו יחד ושל העליה נפלו יחד
 ,ולכן אחר שלקח זה את אלו שהכיר יטול שכנגדו שלמות ושבורות ממקום אחד

  .שסתמא דמילתא נפלו מאחד מהם
 ויש להבין שהרי ,יקח כי אם שבורותדמה סברא הוא לומר שיברור ולא 

ר באבן האזל "שו, שהסברא היא שכיון שאמר איני יודע ריע טפי' מבואר בגמ
ליה ר סבר רבה למימר חשבון שבורות אמ 'גורסהמבורג י "כתבו ,שהקשה כן

נמצא שרבה  ]קדוקי סופריםד בד"הו[, 'אביי האי ריע טפי מדהני ידע טפי לא ידע
ז כתבו "דף צלעיל ' אמנם תוס[, תא במה שהלה אינו יודעכלל לא סבר שיש ריעו

ויתכן שאמנם הברי הוא טוב כיון ,  כיון שרגילות להכיר את האבניםרי טובדהוי ב
 , אבל השמא אינו גרוע כיון שיתכן שלא יכיר,שיש לו לחשוש שמא חבירו מכיר

י ותלוי בשאלה אם העיקר הוא הבר [,וביותר שגם חבירו לא מכיר את כולם
  .]ז" דף צנ בזה לעיל"מש'  עי,הטוב או השמא הגרוע

  
מ "בשוכר ומשכיר מ' ג דמוקי לה בגמ"ת נראה דאע"ולר הבית ה"ד' תוס

כונתו שכמו , ב ובעל העליה"שייך למיתני של שנים כיון דקתני בה בעה
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ה שייך "ה, אלא רק שוכרעליה פ שאינו ממש בעלים " אע'בעל העליה'שאומר 
  . פ שאינו שלו ממש אלא רק שכור בידו"לומר של שנים אע

  
 אבל ,משום דבאחין שחלקו אין על התחתון לבנות תקרה הבית ה"ד' תוס

 תחתון שבא לסכך בארזים אקשה אי אין עליו לבנות מאי קאמר בגמר
 וכן , דבאחין שחלקו מיירי, למה בא לסכך כיון דאין מוטל עליו,שומעין לו
אין על בעל הבית לעשות את התקרה כיון  וביאר ש,'ב' ש בסוף סי"דעת הרא

מתחתון שבא לסכך בארזים כתב ' מה שהקשו תוס ועל ,שהתקרה העליונה קיימת
 ואפילו אי גרסי לסכך ,אית ספרים דלא גרסי לסכך אלא לשנות ואעמודים קאי'

איכא למימר שגם התחתון יש לו עליה כגון שיש שתי עליות זו על גב זו 
  .ז כל דין המשנה לא שייך בשני שותפין"פיול. 'ב"והתחתונה לבעה

 והוכיח כן מהא ,ן כתב שעל בעל הבית לבנות את התקרה ואת המעזיבה"והר
מעמידה את המשנה בשוכר כיון שדין שני '  ומה שהגמ,דבנפלו חולקין בשוה
 ועוד דבשותפין לא יאמר רבי יוסי שעל העליון לעשות את ,שותפין כבר נאמר

ז גם דין המשנה שיורד ודר בבית נאמר בשותפין "פי ללכאורה ו,המעזיבה
ש "ד שמ"בספר ההשלמה בשם הראב'  ועי,]וכדלקמן גבי בית הבד שיורד וזורע[

 וכן מובא במאירי , אבל גם בשותפין נאמרה המשנה,בשוכר היינו אף בשוכר
ז מובן "ולפי [,ח"תת' ם מרוטנבורג סי"ת מהר"כ בשו" וכ,שהמשנה אף בשותפין

ק שלרבנן בעל העליה יכול לדור בבית שבנה כי ביתא לעלייה "ש בב"מ

 אבל , אינו משועבד אלא לבנות על גביו אבל איך יגור בתוכולכאורה ש,משתעבד
  ]. ניחא, אם יש לו זכות לדור בו כשנפחת

אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות 'כתב ] במשנה השלישית [מןי לק"ורש
והוא יבנה החומה מן התקרה , יו לבנותהחומה והתקרה התחתונה המוטלין על

ש "ש הרא"אמנם לפי מ[ן " כרלכאורה משמע ,'ותקרה העליונה של גג, ולמעלה
 , שהרי כאן הכל נפל אין ראיהלכאורה, שהטעם משום שהתקרה עליונה קיימת

  ]. ח"קכ' סיח ב" רלבת" שו'ועי
התקרה על ודאי ש, ד כתב שאם באים לבנות מתחילה את הבית והעליה"רי' ותוס

על בעל העליה מוטל לתקן כיון שהוא , ז" אבל כשנפחתה התקרה לאח,בעל הבית
. גרם לפחת הזה במה שדרס על התקרה ורק בשוכר מוטל התיקון על בעל הבית

  .ז"ד שכתב כעי"ד סק"קס' ע סי"בסמ' ועי
ם כתב שאת המעזיבה בונה בעל העלייה וכדין שוכר ומשכיר לדעת רבי "והרמב
ש משוכר ומשכיר שבעל הבית עושה את המעזיבה כיון " להבין מ ויש,יוסי

ח לקמן שבשוכר התחייב לו תקרה חזקה אבל "תו'  ועי,שבאה לחיזוק התקרה
 ,בשני שותפין אמנם צריך תקרה אבל יכול לטעון שדי לו בתקרה שאינה חזקה

ל כיון שבמה " אמנם א,ז אין העליון חייב במעזיבה אלא אם רצונו בה"ולפי[
 חייב  הואהעליון משתמש בתקרה בלא מעזיבה הוא מקלקל את התקרה לכןש

  ]. לעשות מעזיבה
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נפחתה בכמה רב אמר ברובה ושמואל אמר בארבעה רב אמר ברובה אבל 
בארבעה לא אדם דר חציו למטה וחציו למעלה ושמואל אמר בארבעה אין 

 מחוסר אבל בארבעה לא שאינו'י " פרש, אדם דר חציו למטה וחציו למעלה
, כגון תיבה או עריבה למטה, וכנגדו יתן כלי אחר, אלא מקום הנחת כלי אחד

 אלא ,יש להבין הרי לא נחלקו דוקא בארבעה', וכשירצה להשתמש בו ישתמש
 והרי כשנפחת מחציתה מחוסר ,מחציתה לאנפחתה לרב עד שתיפחת ברובה אבל 

  .מקום הנחת הרבה כלים
יתכן שהכוונה לרובה נפחתה א פירשה בכמה ויש לבאר שכיון שסתמה המשנה ול
 שזה שיעור מקום שלכן שייך לומר ט"או לד, שאז נחשב כמו שנפחתה כולה

יכול להשתמש בהנחת כלי אחד ודאי ט " וכיון שמסתבר שבד,נפחתה העליה
שנפחתה ברובה שהרי אין דרך הכוונה כ ש"ט אלא ע"בדנפחתה אין הכונה שש

עד חציה יכול להניח למטה הרבה כ ש"ע ו,שלישית לבאר את סתימת המשנה
  .כלים
ממילא אין מקום אלא ש ,ב"צשסותם מקום הפחת בעריבה וכיופירש מאירי ו

 אבל פחת של חציה סתמא ,ויש להבין תינח פחת של ארבעה ,תשמישו שוה
כ "ט ע"ואולי כיון שלא יתכן שהכונה לד, ב"דמילתא אינו נסתם בעריבה וכיוצ

  .נ לעיל"הכוונה לרובה וכמש
י וכן מהמאירי ועוד ראשונים משמע שנפחתה ממש ואין באותו מקום "הנה מרשו

קרקעית של ה פירשו שנעשתה ב האי גאוןח וכן ר"אמנם בפירוש ר, כלל קרקעית

  .ז יש בעוד ראשונים"וכעי, חלק מהעליה כמין מדרון
  

עת  וכן ד, אבל מה שלא דר אינו חייב,ויתן לו שכרו שכבר דר אי ה"ד' תוס
ה "א הביא בשם הרא" והריטב,ג"ן ועוד ראשונים לעיל דף ק"ן והר"הרמב

ג שנחלקו בגדר תשלום שכירות אם הוא על "נ' ע סי"קוה'  ועי,שחייב בכל השכר
מ אין לו "א שגם אם שכירות ממכר ליומא מ"חזו' ועי. הקנין או על ההשתמשות

  ].ה"ן כאן משמע כרא"וכמדומה שמהר. [אלא עד שהבית קיים
  

 אלא דאמר ליה עלייה סתם לוגר ליה ,היכי דמי אי דאמר עלייה זו אזדא
מאי קשיא ליה דילמא כגון דלית כ " איש להביןו', אם יש לו'י "ופרש, אחריתי

  .ליה עליה אחריתי לאוגורי ליה
 ,וקנו מידו חייב ליתנה לושהשאלה שאם יש לו עליה אחרת ן כתב "ובחדושי הר

לא קנו  ואם , השכירות חייב לשכור לו עליה אחרתוכן אם כבר קיבל את דמי
אמנם לא השתעבד להעמיד לו  ,וגם לא נטל שכראו שאין לו עליה אחרת מידו 

 ,אם לא יתן לו עליה אחרתעליה אחרת אבל אין השוכר חייב לשלם לו שכר 
  .]כלומר שאינו יכול לכופו לדור עמו[

בית אחד ולא נחייב את השאלה למה צריך השוכר לדור עם המשכיר בז "ולפי
לוגר לו אחריתי אם 'י פירש "אמנם רש, המשכיר לתת לו עליה אחרת אם יש לו

א שלא "מהרש' ועי, 'ולמה אנו כופין את המשכיר לקולטו עמו בבית, יש לו
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ל לפרש שהשאלה למה צריך השוכר לדור עם המשכיר ולא נחייב את "ניח
לא פסיקא ליה עדיין כיון ש ,]ן"וכמשמעות הר[המשכיר ליתן לו עליה אחרת 

אבל כשהנידון על  [,ל אם דר עמו או דר לבד" שהרי מבע,שדר עמו בבית
  .]מפסיד או שדר עם השוכר או שיוצא מביתוהוא כ "כ ובי"המשכיר הרי בי

  
ג שכיון שהעליה נסמכת על הבית " דוקא כהלכאורה ,דהא שעביד בית לעליה
 אבל אם יאמר לו בית זה שליד בית ,סק וכן בדלית ופר,אמרינן שכונתו לשעבדה
 איפחת מבואר ה"ד' תוס אמנם ב,ל שאין כאן שיעבוד" א,זה או שתחת עליה זו

פ שאינו מחויב לתת לו את הבית אבל השתעבד "אע, שבעליה זו שתחת עליה זו
, ואינו יכול לומר לו אזדא לך , אם תיפחת האמצעיתלתת לו את העליה העליונה

  . ית הסמוך לביתע מה הדין בב"ויל
א שדוקא בנפחת הבית יש לו שיעבוד כיון "י מהרשב"ולפי מה שהביא בנמו

שהתקרה שייכת לבית והיא נפחתה לאפוקי חרבו כתלי העליה שאינו משועבד לו 
  .כ בבית שתחת העליה אינו משועבד לו"א
  

א איך מדמה " הקשה הרשב,חייב אתה להעמיד פרסק כל זמן שהדלית קיימת
ימת ודמי לנעקרה הדלית ששוב אינו חייב י והרי שם העלייה אינה ק,ייהלבית ועל
   ,לו כלום

 וכיון שלא יתכן כאן ,ותירץ שילפינן משם שבלשון זה מתכוון לשעבד את עצמו

כ שכונתו שאם " לכן ע,לפרש שאם תשאר העלייה ויפול הבית יעמיד לו בית
  .תיפול העלייה יגור בבית

העלייה כולה נחשב כמו שכ " היא חלק מהבית ואועוד תירץ שקרקעית העלייה
 ולפי זה אם ,נעקר הפרסקג פרסק ו"ע ודמי לדלית ש,קיימת והבית הוא שנפחת

מ בין שני התירוצים לענין "ונפ. [יפלו כותלי העלייה שוב אינו חייב לו כלום
א תלוי " ולרשב,ששיעבד לו עליה עליונה'  שדעת תוס,עליה זו שתחת עליה זו

  ].ירוציםבשני הת
  

  א" עז"דף קי
 וכמו י"ה בכתה" וכ,ל למיסלק למידר"ס וצ" ט,מהו למיסלק לגמרי בעליונה

  . ש"רש' ועי, ס"וכן הוא בדק, ש" וברא'שכתוב בתוס
  

י ורבנן אי על " ומסיק דפליגי בפלוגתא דר,'כי משי מיא כו' הנהו בי תרי כו
 , שמיירי בשני שותפיןי"וכתב רש, המזיק להרחיק את עצמו או על הניזק להרחיק

א משום שלפי מאי דמסיק " כתב מהרש,ל לפרש בשוכר ומשכיר"ומה שלא ניח
ל דתחתון מתקן כרבי יוסי דעל "פ שלמאן דס"אע, דפלוגתיהו על מי להרחיק
פ שאמר רבי יוסי העליון עושה את "ניחא שאע, הניזק להרחיק את עצמו

 ולכן אם אינו ,ו שלא יהיו גומותהמעזיבה אבל אין זה חיוב עליו אלא רק אם רצונ
רוצה לעשות אינו חייב ומה שהמים מפריעים לתחתון הרי על הניזק להרחיק את 
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, ל עליון מתקן כרבנן דעל המזיק להרחיק את עצמו"אבל יקשה למאן דס, עצמו
פ שמצד המים הוא המזיק והוא צריך לתקן אבל כיון "והרי אע, אמאי העליון חייב

יר לתקן את המעזיבה מצד חיזוק התקרה ממילא אינו יכול שיש חיוב על המשכ
כ לא שייך "וא, ה עליו"לצעוק שהמים מפריעים לו כי החיוב לתקן הוא בלא

  .לומר שעל העליון לתקן
ע על העליון לבנות את "י לפרש שמיירי בשני שותפין שלכ"ולכן הוכרח רש

ו אלא רק אם רצונו ז חיוב עלי"אבל אי, לעיל' ש תוס"התקרה ואת המעזיבה וכמ
לרבנן העליון חייב לבנותה כיון שעל המזיק להרחיק , ופליגי כשמזיק במים, בכך

  .ע"ולרבי יוסי התחתון מתקן אם רצונו בכך כיון שעל הניזק להרחיק א, את עצמו
 ,ע"לכ התחתונה י שבשני שותפין על העליון לבנות את התקרה"ל לרש"ז ס"ולפי

י שהתחתון חייב " ועליה שנפלו משמע מרשוקשה שמהמשנה לקמן גבי בית
כ " וכ,ניחא, ד לחלק בין בניה בתחילה לבין תיקון"רי' ש התוס"ולפי מ, לבנות
  .ד"קס' ע בסי"הסמ

שרק כאשר התקרה ] א לקמן גבי בית הבד"ד במהרש"הו[ש "ש הרא"וכן לפי מ
ין שבמשנה של הבית והעליה שנפלו הרי א, ניחא, העליונה קיימת חייב העליון

. קיימת אינו חייבהיא  וכאן ש,התקרה העליונה קיימת ולכן החיוב על התחתון
  .ח לקמן"ד ותו"קס' כ הדרישה בסי"וכ

כ " שא,ש"ח כתב שלא יתכן לומר כך בדעת הרא"קכ' ח סי"ת רלב"אמנם בשו
 והרי אפשר להעמיד שנפל הכל שאז חייב ,מאי קשיא ליה מלסכך בארזים

כ שבבית ועליה "עלא א, ]ש"וכן הקשה הרש[, לבנות את התקרההתחתון 
 ורק בבית הבד שלעולם אין שם אלא תקרה אחת חייב ,לעולם אין התחתון חייב

מ כיון שעתיד בעל העליה "מ, פ שנפל הכל"א וביאר שאע"כ החזו" וכ,התחתון
א "ש חזו"מ' ועי. לבנות גג עליון נמצא שאין לבעל הבית צורך בתקרה התחתונה

  . אין חילוק בין שוכר לשותפיןלדעת הסוברים ש
  
י " ובזה פליגי ר,וכשאין התחתון צועק אלא העליון צועקה בחזוקי "י ד"רש

ה אם שניהם צועקים או שהתחתון "שלרבנן ה[א "מהרש'  ועי,ורבנן דמתניתין
 ומה ,לבדו צועק לעולם על התחתון לחזק את התקרה וממילא לא יהיו לו מים

י שאז על העליון לתקן אם הגומות מפריעים "א לרי שהעליון צועק הו"שנקט רש
 ,ואם העליון אינו צועק אלא התחתון שהמים מפריעים לו על התחתון לתקן, לו
  .]אלא אם רצונו בכך, ז חיוב שהרי לעצמו הוא עושה"ולעולם לרבי יוסי אי[
  

  בחיוב בעל הבית לבנות את ביתו
ן שבעל הבית "תב הרמב כ,ב לבנות והוא אינו רוצה"אמר בעל העלייה לבעה

והא דקתני והוא אינו רוצה לבנות  ' שאם היה כאן היו כופין אותו לבנות,אינו כאן
א כתב שגם אם הוא כאן אין "אבל הרשב, 'כלומר שלא רצה לבנות והלך לו

פ שהבית משועבד לעליה אבל בעל הבית אינו משועבד לבנות "ואע, כופין אותו
  . על מה לבנות כדי שיהיה לבעל העליה,את ביתו
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ל בשעה שחלקו "וא, ן יש להבין במה השתעבד לו לבנות בית"ובדעת הרמב
 ,שיהיה לזה בית ולזה עליה השתעבד לו שאם יפלו יבנה בית כדי שיהיה לו עליה

ל שהרי יש לו חלק בקרקע ואם ירצה לבנות את עלייתו על הקרקע הרי "עוד א
 וכיון שאינו נותן לו לבנות ,בעל הבית מעכב עליו שאין לו זכות אלא למעלה

  . למטה ממילא חייב לתת לו את האפשרות לבנות למעלה
א כתב שאם נפל אחד מכותלי הבית הרי בעל העליה "ד משכנים ה"ם בפ"והרמב

 כתב 'לכה ג אמנם בה,ן" כדעת הרמבלכאורה משמע ,כופה אותו לבנותו כשהיה
על העליה בונה את הבית ב אינו רוצה לבנות הרי ב"שבמקום שנפלו שניהם ובעה

מ שגם בזה יכול לכפותו " וכתב המ, ולא הזכיר שיכול לכפותו,ויושב בו
מ כתב לחלק " אמנם בכס,א"כ בביאור הגר"ז וכ"כ הט"י וכ"כ בב" וכ,ן"וכרמב

כ צריך בעל הבית לבנותו כדי "שדוקא בנפל אחד מהכתלים יכול לכפותו כיון שע
' ועי. ש בביאור החילוק"מ מ"נתיה'  ועי,תשלא יפול כל הבית ולא בנפל כל הבי

  .א"חזו
והעליה קיימת מהבית ם שיש חילוק בין נפל כותל "ל בדעת הרמב" אלכאורהו

שכל זמן שהעליה , א גבי דלית ופרסק"ש הרשב"י מ"עפ, לבין נפלה העליה כולה
קיימת הבית משועבד לה אבל כשחרבה העליה שוב אינו משועבד כמו בנעקרה 

ם כך הדין גם באחין "ל שלדעת הרמב"פ ששם מיירי בשכירות א" ואע,הדלית
 שבעל הבית משועבד לבעל העליה להעמיד לו בית כדי שתהיה עלייתו ,שחלקו
א "ששוב א [, אבל רק כל זמן שהעליה קיימת ונפל רק אחד מקירות הבית,עליו

  . אבל כאשר נפל הכל שוב אינו משועבד לו כלל,]להשתמש בעליה שמא תיפול
  
 אין ,מה שפירש בקונטרס דאם אין נותן לו שכר מיחזי כרבית רבי ה" ד'תוס

 דלא הלווהו כלום שהרי אם הבית נשרף ,י דמה רבית שייך הכא''נראה לר
ב הקשה שאם אינו הלואה "ד סק"קס' ח בסי"קצוה ,לא היה נותן לו יציאותיו

, ונהו ממנויציאותיו נחשב שקאת נותן לו ב "שבעה וכ בעל העליהאלא הבית של
הרי הכתלים הם שלו ואת שלו דאשייתא כ למה נחשב שהחסיר לו שחרוריתא "א

וכשנותן לו יציאותיו מוכר לו את הבית כמות שהוא עם כתליו  ,השחיר
אבל זה לא קשה לו למה נחשב כלל שנהנה מבעל הבית והרי הבית [, המושחרים

כ " אע,] ונהנה ממנו כיון שגם אם הבית שלו עדיין מקום הבית אינו שלו,שלו
 ,כשנותן לו יציאותיו קונה למפרע את הבית והכסף נעשה עליו הלואה' שגם לתוס
ל שאין כאן רבית הוא מכיון שהוי רק צד אחד ברבית שהרי יכול לא "ומה שס

 לשון לכאורהו. [לתת לו הוצאותיו לעולם וכן אם ישרף הבית לא יצטרך לתת לו
, משמע שאין כלל הלואה ורבית ,ווהו כלוםדמה רבית שייך הכא דלא הל' תוס

  ].  צדדיםלא צד אחד ולא שני
ד שלעולם הבית שייך לבעל העליה שבנה אותו ולכן "ו סק"ש' מ סי"בנתיה' ועי

ומה שיש חסרון של שחרוריתא דאשייתא , שאין כאן שאלה של רבית' כתבו תוס
א מהחשבון הוא משום שלבסוף כשישלם את דמי הבית לא יוריד את השחרורית

מ זה סיבה שלא יהיה לו ניחא שיגור "ומ, שהרי אין דמי הבית נפחתין משום זה[
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פ שעל הנאתו מהבית "ואע[ההנאה כל  ולכן מגלגלין עליו את ,]ואינו מידת סדום
  . ]אינו צריך לשלם כיון שהוא שלו אבל הרי נהנה גם מהקרקע של חברו

וא משום דזה נהנה וזה חסר וגם אין אנו צריכין לטעם דרבית שהרי טעמו ה
לדור כ מיירי בנותן לו רשות "ל שע"י א" בדעת רשלכאורה ו,כדמפרש בגמרא

 ,ד זה נהנה וזה אינו חסר פטור"כ גם למ"כ הרי אינו יכול לדור בע"שאלשם 
כ "אלא ע, ע יכול למונעו לכתחילה מלדור בבית"שלכ' דף כק "בב' ש תוס"וכמ

ממילא נחשב שקיבל ממנו ,  שחייב לשלם לומיירי בנותן לו רשות אלא שכיון
ב "ן דמיירי שבעה"ש הרמב"אמנם לפי מ. ונחשב ריבית, הנאה כשאינו משלם

וגם אם נמצא כאן יתכן , אין הכרח, וממילא אינו מעכב עליו מלדור, אינו כאן
. ח שם"קצוהש "מ' ועי. שאינו נותן לו רשות אבל גם אינו מעכב בעדו מלדור

  ].ק שם"א בב"בחידושי תלמיד הרשב' נ שם ועי" מש'עי' ובדעת תוס[
  

ויושב בבית עד שיתן לו את ' אלא בעל הבית בונה את הבית ואת העלייה כו
שהרי '  והקשו תוס,י דהשתא לא נהנה שהרי עלייתו מוכנת לו" ופירש,יציאותיו

ה יש "א שה"מהרש'  ועי, כדי לדור בעליהנהנה במה שאינו צריך לעלות
נימוקי '  ועי,י שנהנה גם במה שאין כתלי עלייתו משחירין"להקשות על רש

 ,מ"שזה ודאי שישלם ויצא הפסד השחרורית כנגד רווח הלבנונית ולק[ב "הגרי
  ].ולכן הקשו מצד שמרויח במה שאינו צריך לעלות שזה רווח נוסף

ובמה שאין פ שהוא נהנה במה שאינו צריך לעלות "ש שאע"הרא' בתוס' ועי

אינו חייב ליתן לו שכר כיון שאין , וחברו חסר בשחרוריתא, ןכתליו משחירי
 ודוקא במקום שנהנה הנאה מרובה אז מגלגלין ,השחרוריתא אלא חסרון מועט

  . עליו את כל ההנאה בגלל השחרוריתא
א שהקשה שאמנם אינו נהנה אבל הרי הלה חסר במה "י הביא מהרשב"ונמו

גברא דלא עביד למיגר וחצר ק שב"ף בב" והרי כתב הרי,שכתליו משחירין
ש "רא' ועי[, פ שאינו נהנה כיון שהלה חסר"דעבידא למיגר חייב הדר שם אע

אבל בדר כיון שאוכל , פטור, פ שאם נעל את הדלת ולא הניחו ליכנס"שם שאע
  . ט"י' ק סי"ש ב"בחדושי הגרש' ועי]. חסרונו של חבירו חייב
ו את כל הדירה והוא דר בה הרי ף שמחסיר"שבנידון הרי, ובאחרונים כתבו לחלק

כ כאן שחסרונו של חברו הוא רק " משא,אוכל את כל חסרונו של חברו
 שנגלגל עליו שייך לומרכאן לא כיון ש ,יותר מזה לא שייך לחייבו, השחרוריתא
 בזה כיון , דדוקא כשנהנה בשווי כל הדירה אלא שפטור כי אינו חסר,את הכל

 אבל כאשר אין לו כלל הנאה לא שייך ,ההנאהשחסר קצת מגלגלין עליו את כל 
ג "מ פ"שעה'  עי,]ש"ראה' וכסברת תוס [,לגלגל עליו יותר מאשר חסרון חבירו

  .א"ק כ"ג ס"שס' א בסי"וביאור הגר. ק שם"ד בב"ט ונח"מגזילה ה
  
יש להבין אם גם זה , וקשה דהא נהנה הוא שאין צריך לעלות ויושב ה" ד'תוס

 ,ק דלא חשיב נהנה"גברא דלא עביד למיגר אמרינן בבכ אמאי ב"נחשב הנאה א
והרי סתמא ', לפי שמצויין לו בתים להשאיל או יש לו בית אחר'  שםי"ופרש



  דברים                               פרק הבית והעליה                                         הרהורי                                          
  

  
  

שטז

 

, שיותר קרוב למקום שצריך וכיוצא בזהדמילתא יש לו עדיפות לדור כאן 
ז הנאה " כיון שאיכ"וע,  כ נחשב אינו נהנה" ואעפ,כ למה אינו גר בביתו"שאל
  .ה שייך לומר כאן"וה ,ממונית

  
רבי יהודה אומר אף זה דר ' הרי בעל הבית בונה את הבית ודר בתוכה כו

רצה להוכיח ' דף כק "בבבגמרא  ,בתוך של חברו צריך להעלות לו שכר
 ושוב , ודחה דביתא לעליה משתעבד, פטורה אינו חסרמדברי רבנן שזה נהנה וז

נחשב חסר משום שחרוריתא אן כ ודחה ש,רצה להוכיח מדברי רבי יהודה שחייב
 , חייב לשלם וממילא אסור לדור בחינםרבי יהודה ומבואר שלדעת .דאשייתא

 ולרבנן פטור מלשלם וממילא יכול ,]י"או משום רבית לרש' או משום גזל לתוס[
  .לדור

 ה אינו חסרשזה נהנה וזק "ד איך רצה להוכיח בב"שע' ש בסי"והקשה הריב
הלוהו ודר ' מיחזי כרבית וכדאמרינן באיזהו נשך  דילמא האיסור משום,פטור

 והוכיח שכן הוא ,כ אינו נראה כרבית" ותירץ שכיון שהלוהו בע',בחצירו אסור
ג לא "כ שכה"אע, ל משום רבית"ותיפו, שאסור משום שחרוריתא' מתירוץ הגמ
אם ' י ותוס"ב שאינו שייך למחלוקת רש"ד סק"ח בקס"קצוה'  ועי,מיחזי כרבית

שזה במקום שחייב להעלות לו שכר שאז ודאי שכשדר , י משום רבית"רטעמא ד
כ "ש כשאינו חייב שאז שייך לחלק בין הלואה בע" ונידון הריב,בחינם הוי רבית
  .להלואה מרצונו

ד כתב לתרץ שכאן אין מיחזי כרבית כיון שאין בעל הבית "קס' ובדברי משפט סי
 שרק אינו רוצה ה אינו חסר וזזה נהנהב' כ בנדון הגמ"משא [,יכול להשכירו

  .ז"ד כעי"בפסקי הרי' ועי.  ויכול המשכיר לדור בעל כרחו,]להשכירו
 איך מותר ,ש רק מרבי יהודה והרי גם לרבנן קשה" ויש להבין למה הקשה הריב

 והרי באיזהו נשך מבואר שאסור ,לו לדור שם לסברת המקשן משום שאינו חסר
  ].ניחא שיש לו בעלות בזה, עליה משתעבדאבל לסברת התרצן דביתא ל. [ג"כה
תינח שמשועבד לבנות על גביו אבל , ש ביתא לעליה משתעבד יש להבין"ובמ

פ שמצינו בנפחתה העליה שיורד ודר בבית אבל "ואע. ז יכול לדור בבית"איך עי
 ,ד שהמשנה מיירי גם בשני אחין ניחא"לדעת הראבו, הרי זה נאמר בשכירות

  ].י בית הבד דמיירי באחין שחלקו ויורד וזורע למטהוכן מצינו לקמן גב[
ואם ההנאה היא מה שמשתמש בקרקע של הבית יתכן שגם זה בכלל שעבוד 

כיון שהעליה מפסידה  בקרקע ש שהרי אמרינן לקמן שיש לו שלי,הבית לעליה
  .את הבית בשליש

  
  ב" עז"דף קי

 ,חברובשלשה מקומות שנה לנו רבי יהודה אסור לאדם שיהנה מממון 
הכי תיקנו חכמים ' ג דזה נהנה וזה לא חסר אפי"דאע'ח "שהוא תקנ' ופירשו תוס

 וכן גבי מי שפרע מקצת ,'שיהא חייב דאין לו ליהנות מממון חבירו שלא מדעתו
 אם אסמכתא קניא נחשב נהנה מממון חברו כיון שאינו נותנו בלב אפילוחובו 



  דברים                               פרק הבית והעליה                                         הרהורי                                          
  

  
  

שיז

 

  .שלם
ל שיש " וביאור הענין א,של גזלם משמע שיש בזה ענין "ת הרמב"אמנם בשו

האם עיקרו הוא מה שחברו מפסיד דומיא דאיסור , לחקור מהו שורש איסור גזל
 אלא שכאשר חברו מפסיד זהו מזיק וכאשר הוא מכניס לרשותו את הפסד ,מזיק

 ,או שעיקר האיסור מה שהכניס לרשותו ממון חברו שלא ברשותו, חברו זהו גזלן
מ כשאצל חברו זה פחות "ונפ[ לא היה מפסיד מזה כלל  לו יצוייר שחברואפילוו

  ].מ גבי קדושין"פ וכחקירת המשל"פ ואצלו זה ש"מש
ו לומר שלדעת רבי יהודה שורש האיסור הוא לא "ז אפשר לבאר שבא רי"ועפ

 ולכן כשדר בחצר חברו ,רשותוהפסד חברו אלא הנאתו מממון חברו שלא ב
 וכן בנתן לו צמר לצבוע ,בזה משום גזלפ שחברו לא הפסיד יש "שהוא הרויח אע

מ יש בזה " מ,ג הרי לא היה חייב יותר מדמי הצמר"פ שאם היה מזיק כה"אע
  ,משום גזל שהרי הרויח משל חברו יותר מאשר הוא משלם לו

ל שנחשב "א,  אם אסמכתא קניאאפילווגבי מי שפרע מקצת חובו שמשמע ש
 והוי כסעודה שאינה מספקת ,שלםנהנה מממון חברו משום שאינו נותנו לו בלב 

מ אם האיסור היה מצד שמפסיד "ומ. ם דהוי אבק גזל"לבעליה שכתב הרמב
ל שכשחברו גרם לעצמו את ההפסד אין עליו איסור "היה א, לחברו וכמו מזיק

 ,ם אין בה חיוב השבה"פ שאסור לקחתה לדעת הרמב"וכמו אבדה מדעת שאע
 אבל אם האיסור הוא מה ,] עוד לבררפרט זה יש[ויתכן שגם לא איסור מזיק 

  .שנהנה מחברו שלא ברצונו זה יש גם כאן

  
רבי יהודה אומר אם השבח יותר על ההוצאה נותן לו היציאה ואם ההוצאה 

י אם השבח שהשביח הצמר יתר "ופרש, יתירה על השבח נותן לו את השבח
נותן , יוםושכר טרחו כשאר שכיר , על היציאה שהוציא צבע זה בסממנין ועצים

' ועי ,'ז דף ז"י בע"כ רש"וכ, לו את היציאה ולא מה שראוי בקבלנות דהוי טפי
] י הירושלמי"עפ' לאפוקי מפירוש תוס[י "ם מפרש כרש"ו שהרמב"ש' י בסי"ב

  .אלא שאינו מחשב שכר טרחו
 שמה שהזקיקו הונרא'ל "י הנ"ה שכתב על דברי רש"ו סק"ש' ך בסי"ש' ועי
מ לא " מ,ה ליה דאף על גב דידו על התחתוניאנו משום דקש היי,י לפרש כן"לרש

 ה דהא הי,היהא אלא לא פסק לו שכר כלל מי לא בעי למיתב ליה מה שנהנ
לא אתא אלא ' י דמתני" לכך פירש,מוכרח על כל פנים ליתן לפועל כשכיר יום

 הלא הי'  מגיע לו אפיה לו שכירתו שהתנה עמו אבל מה שהילמימר דאינו נותן
  .'הה לתת לו פשיטא דבעי למיתב לימתנ

ויש לבאר עוד שאם היה זה קנס על מה ששינה היה שייך לחייבו גם שיפסיד את 
שכר טרחו אבל כיון שכעת סברנו שהטעם כדי שלא יהנה מממון חבירו הרי אם 

אבל , נאמר שלא ישלם לו גם כפועל נמצא בעל הצמר הוא שנהנה מממון האומן
  .מון חבירומאין האומן נהנה מל כאשר משלם לו שכר כפוע
נדחו  אבל הרי משמע שיוחנן' רי פירש לפי סברת "אמנם זה ניחא כאן שרש

ז פירש "בעגם  והרי ,למסקנא הוא קנס ודילמא קנסוהו גם בשכר פעולתודבריו ו
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הוי ו לגמרי אלא "לא נדחו דברי ריויתכן ש, שאינו מפסיד שכר טרחוי "רש
ז "י בע"ש רש"קנס אלא כמסתם ם אם הוא קנס אינו עוד יתכן שג, דיחויא בעלמא

וכיון ', כ נמצא זה משתכר בשינויו אלא ידו על התחתונה"יהודה אומר א' ר'
וכן  , שהקנס היה שלא ישתכר בשינויו מסתבר שדי בזה ולא קנסוהו שיפסיד

דקניס ליה להאי דשינה להיות ידו על ' יהודה אומר כו' ר'י "ק כתב רש"בב
  .משמע שהקנס היה רק שלא יהנה מהשבח', א נתהני משבחאהתחתונה ול

י אבל רק "ש רש"ה שאמנם נותן לו שכרו כמ"ק כתב בשם הרא"י בב"הנמו
  .א בביאור דבריו"ש חזו"מ' ועי, כפועל בטל

  
ג דגזלן קונה בשינוי הכא תקינו דלא ליקני כיון ''דאע בשלשה ה" ד'תוס

 ליהנות מממון חבירו שחבירו  משום דאין לו,שאין מתכוין לגזול ולקנות
, ולא משום קנס כמסקנת הגמרא ,'הביאו מן השוק וטרח בו כדפירש בקונט

ח שלא יקנה "אלא תקנעל מה ששינה כמסקנת הגמרא ויש להבין כיון שאינו קנס 
למה תיקנו דוקא שמי שלא התכוון לגזול , פ שמהדין היה ראוי שיקנה"בשינוי אע

ת על כל הגזלנים שלא יקנו בשינוי כדי שלא יהנו לא יקנה ולא עשו תקנה כללי
  .מון חבריהםממ
היינו שגם למאי  ,נ מן הדין לא קנאו בשינוי כיון שאינו מתכוין לקנות''א
ש בתחילת דבריהם "ח כמ"מ מה שאינו קונה בשינוי אינו תקנ"ד שאינו קנס מ"דס

  . שאין שינוי קונה למי שאינו מתכוון לקנות,אלא כך הוא מהדין

שמה שכל גזלן בתירוץ זה שאין שינוי קונה מעיקר הדין יש לבאר ' סברת תוסו
אלא ,  בשעת הגזילה והתכוון להכניסו לרשותוקונה הוא מכיון שעשה קנין בחפץ

 וכיון שהשתנה החפץ ופקע ממנו חיוב ,שחיוב ההשבה הוא המעכבו מלקנות
, ר"ברההוא כעת אם ההשבה ממילא זכה בו בקנין הראשון שעשה אפילו 

 אבל לקנותווכל זה אינו שייך אלא כשבתחילה התכוון , ט"וכסברת העונג יו
  .כ"כשלא התכוון לא יקנה לו בע

 יש לבאר שמה שקונה בשינוי ,בתחילת דבריהם שמהדין אינו קונה' וסברת תוס
וממילא נקנה לו , הוא מכיון שכשהשתנה החפץ חל על הגזלן חיוב תשלומין

מ כיון ששינה מדעת "מ, פ שכאן לא התכוון לגזול"ואע, יןהחפץ גם בלא כוונת קנ
פ שלא התכוון "כמו שואל שלא מדעת שנעשה גזלן אע, ב נעשה גזלן"בעה
  .אלא שכאן תיקנו חכמים שלא יקנה כדי שלא יהנה מחבירו שלא מדעתו, לגזול

כשהשבח [ ,מ היה לו ליתן שכר כפי מה שהשביחו בצביעת שחור''ומיהו מ
 דהיינו ,ורבנן תקנו שלא יהנה מממון חבירו שלא מדעתו] אהיתר על ההוצ

 יש להבין למה , הלכך ידו על התחתונה,בצביעת השחור שעשה שלא מדעתו
ואדרבא למה יהנה , נחשב שנהנה מממון חבירו והרי זה שכר עבודה שמגיע לו

ש אם השבח יתר על היציאה "י שמ"אמנם מבואר ברש, חבירו מעבודתו בחינם
 מה ולא מפסיד אלא את, שכר טרחו כשאר שכיר יוםגם ל הכוונה ,ציאהיש לו י
   .]י הירושלמי"עפ' ק דף ק"בב' תוס' ועי[ ,בקבלנות דהוי טפילו שראוי 
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 ואחרים ,תניא רבי נתן אומר תחתון נוטל שני חלקים והעליון שליש
 אמר רבה נקוט ,אומרים תחתון נוטל שלשה חלקים והעליון נוטל רביע

תן בידך דדיינא הוא ונחית לעומקא דדינא קא סבר כמה מפסיד עלייה דרבי נ
יש להבין למה מה שהעליה מפסידה בבית , בבית תילתא הלכך אית ליה תילתא

שלא יהא לו אלא שליש שליש מימי קיומו שהיו ראויים לו בלעדיה הוא סיבה 
ק זכות  כלום בקרקע ורלבעל העליהמעיקר הדין אין אדרבא ויש לבאר ש, בקרקע

והבית  , ממילא יש לו זכות בקרקע, אבל כיון שהבית משועבד לו,באויר יש לו
  .משועבד לו רק עד כמה שניזוק ממנו דהיינו שליש

ויש להבין בשני אחים שחלקו בית ועליה שירשו מאביהם שהיתה הקרקע שלו 
ת שכשנטל זה את הבית וזה את העליה זכה בעל "מה, והבית שלו והעליה שלו

, בקרקע נשארו שותפין דילמא , בכל הקרקע חוץ ממה שמשועבד לעליההבית
 ,ויתכן שכיון שסתמא דמילתא בית שוה יותר מעליה ודאי העלו אותו בדמים

עילוי חוץ ממה שמשועבד הבית הואמרינן שגם הזכות בקרקע היתה בכלל 
   .לעליה

  
ואר שעל  ומב,י שמיירי בשני אחין" פירש רש,וכן בית הבד שהוא בנוי בסלע
 וזה ניחא לשיטות הראשונים שבשני אחים על ,בעל בית הבד לעשות את התקרה

  לעשות את התקרהשעל העליון' תוסשיטת  אבל ל,התחתון לעשות את התקרה
  .]ה וכן"ד[' תוסוכן הקשו ,  לעשותקשה אמאי כאן על התחתון

רה ש שדוקא בבית ועליה שיש לתחתון את תקרת העליה נמצא שהתק" הראוכתב
לכן הוא צריך ,  שתהיה קרקעית לעלייתואינה אלא לצורך העליוןשל התחתון 

נמצא התקרה לצורך התחתון ולכן , כ בבית הבד שאין עוד תקרה"משא. לבנותה
גם העליון צריך את התקרה ויעשוה שהרי יש להבין עדיין ו. [הוא צריך לעשותה

ייכת לתחתון והוא  ומשמע שמעיקר הדין התקרה ש,ש"הרא' תוס'  ועי,שניהם
 אבל בבית ועליה כיון שאין לתחתון תועלת ממנה מסתמא חלקו ,צריך לעשותה

  ].על דעת שלעולם העליון יעשנה
 , על התחתוןתמוטלבניית התקרה ד שמחלק בין בניה בתחילה ש"רי' ולדעת תוס

עליו מוטל ,  עליהלבין תיקון תקרה שנפלה שכיון שהעליון גרם לנפילה בדריסתו
  .יש להבין שהרי כאן מיירי בתיקון תקרה שנפלה ולמה מוטל על התחתון, לתקן

 , שדורס עליהיחס לבעל העליהיואולי יש לחלק בין תקרה שמה שנפחתה מת
ר או תחת רשותו של חברו "לבין בית הבד שנחשב כמו חופר מערה תחת רה

  .שאם נפחתה הקרקע שעל המערה מתיחס הפחת לבעל המערה
  
  א" עח"דף קי

' ותוס ,ג דמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס אמרינן דפטור"אמר אע ה"ד' סתו
 וכיון ,ש כתב לחלק בין מפקיר נזקיו שאם יזיקו יתחייב מצד ממונו המזיק"הרא

 לבין אבניו שמונחים בחצר חברו וכבר ,שהפקירם לפני שהזיקו שוב אינם ממונו
הוי כמפקיר נזקיו  ו,עכשיו מזיקים אותו במה שמונעים ממנו להשתמש בחצרו
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  .א"א והערות לגריש"חזוו ש"רש ' ועי,לאחר שהזיקו
תינח למסקנא , א" והקשה מהרש,הכא אישתמוטי קא מישתמיט ואינו מפקירו

שאני '' ש כתב על קושית תוס"הרא' ובתוס. אבל עדיין יקשה מה סבר המקשן
 דדעתיה' ועוד דאמרינן בגמ, הכא דלא מפקר להו אלא שאינו רוצה ליטלם

דלא מפקר להו אלא [, ניחא,  משמע שגם לסברת המקשן שלא מדחי ליה,'לדחויי
  ] .נותנם לו תמורת מה שיפטור אותו מהפינוי

'  עי,ומה שקונה כשכבר פינהו ,אבל הכא אישתמוטי הוא דקא מישתמיט ליה
וממילא גם חצרו תקנה  [,ף שפינהו בפניו ואז מוכח שכונתו באמת להקנות לו"רי

  ]. מעשה קנין בכל האבניםלעשותריך  צואינולו 
  

י "ופירש, הכא דמשקיבל עליו אין שומעין לו משום דאית ליה אגרא גביה
 ,י השכר בלא שיעשה מעשה קנין"ויש להבין איך קונה ע, שלכן קנייה באגריה

ש "או' ועי. והרי מלוה אינה קונה גם במכר וגם מעות אינן קונות אלא למי שפרע
ם שחוב הבא מחמת מכר הוי כמילתא דלא "ד לדעת הרמב"ז מהלכות מכירה ה"פ

ה דדוקא "ו כתב בשם הרמ"של' והטור בסי. לגמרילכן מעות קונות שכיחא ו
  .בהגהות חשק שלמה כאן'  ועי,בשעשה הפועל קנין בקש

  
ל "י קמ" ופירש,אבל הכא דלית ליה אגרא גביה אימא שומעין לו צריכא

א שלא "ומה ההו, רך לומר שתקנה לו חצרו ויש להבין למה הוצ,שחצרו קונה לו

כ בפועל שיש בל תלין "א דלא גמר ומקני משא"שהו' גליון תוס' ועי. תקנה לו
  .גמר ומקני

  
ד השתא אמאי צריך לומר לו טול מה שעשית ''תימה למאי דס כאן ה" ד'תוס

נ אין "ן שאה"ר' ועי , יאמר לא אתן לך כלום שלא עשית לי כלום,בשכרך
 שאינו חייב הכוונהעין לו ממש שהרי הקש והתבן הם של חברו אלא הכונה שומ
  .לו כלל

ד כתב שאם אין חברו רוצה ליתן לו שכר יכול לומר לו שיטול מה "אמנם הראב
 משמע שחייב לו אלא שיכול לומר לו שיטול מה לכאורהו. שעשה בשכרו
ם לו בקש  ואם חייב איך יכול לשל, ויש להבין למה כלל חייב לו,שעשה בשכרו
  .ותבן של חברו 

 שגם לפי מה שסבר שאינו פועל שלו אבל עדיין חייב לשלם לו כיון ויש לבאר
,  וכמו שכר את הפועלים וחזר בו באופן שהפסידו את שכר היום,שגרם לו הפסד

דוקא לשלם זה אינו חייב חיוב  ו,מ אין זה חיוב של שכר שכיר אלא של מזיק"ומ
 ויתרה מזה אם יקח את הקש נמצא ,מילי מיטב הן שהרי לענין מזיק כל בכסף

  .ו"כ' ז בברכת שמואל סי"ר כעי"שו, שלא גרם לו הפסד
ל מדין אומן שיש לו "א, ומה שיכול לקחת את הקש של חברו אם אינו משלם לו

 ולכן כשאין , שהרי אומן קונה בשבח כלי,קנין מסוים בתבן ובקש שעשה בהם
 או ממה שמבואר שהאומן תופס את מה ,ומשלמים לו שכר יכול לקחתם בשכר



  דברים                               פרק הבית והעליה                                         הרהורי                                          
  

  
  

שכא

 

  .שעשה בו כמשכון על שכרו
  

אם ,  יש להבין מאי שנא של חברו משל הפקר,כאן בשלו כאן בשל הפקר
, מתחייב על מה שעושה אצל חברו למה לא יתחייב על מה שעושה בהפקר

  .ומצינו בזה כמה דרכים בראשונים
ת בשלו והראהו בשל חברו  שלעולם אין חילוק ואם אמר לו לעשומשמע' תוסמ

או בשל הפקר חייב ואם אמר לו במפורש לעשות בשל חברו או בשל הפקר 
כ בעשיה הזו זכה לו שאז נחשב כמו שעשה בשלו וחייב לשלם "אלא א. [פטור

  .ן"ן והר"וכן פירשו הרמב]. לו שכרו
י משמע שגם גבי הפקר מיירי שאמר לו לעשות בשלו והראהו בשל "אמנם מרש

והחילוק הוא שבשל חברו אינו יכול ] ו"של' סיח ודרישה ב"י וב"ב' עי[ ,הפקר
 אבל בהפקר יכול לומר לו טול מה ,כ שכרו עליו"לומר לו טול מה שעשית לכן ע

 ומשמע שגם אם לא זכה חייב לשלם לו אלא ,כ זכה בזה לעצמו"שעשית אא
יו מאי ן כיון ששכרו על"והקשה הרמב. שנפטר במה שאומר לו ליטול את הקש

  . מ אם יכול לזכות בזה או לא"נפ
ל שלעולם גם כשאמר לו לעשות בשלו והראהו בשל חברו או "י א"ובדעת רש
והרי מזיק יכול לשלם גם בשוה , אינו חייב לו מדין פועל אלא מדין מזיק, בהפקר

 אבל בשל חברו ,]ויתרה מזה כיון שיקח את הקש נמצא שלא גרם לו נזק[כסף 
נ אם יש לו קש יתכן "ואה[ם לו בקש של חברו חייב לשלם לו שאינו יכול לשל

  ].שיוכל לשלם בו
שמה שיכול לומר לו שיטול את הקש בשכרו ה "בשם הרמו כתב "של' ובטור סי

ולא התברר לי  [,הוא רק כשאין לו מידי אחריני או מידי דקפצי עליה זביני טפי
פרישה דמידי אחריני ' עיו ,מה הכונה מידי אחריני או מידי דקפצי עליה זביני

 והקשה הטור שהרי מה שיכול לומר לו כך הוא ,]ע"ז בשו"ט' ועיהיינו מעות 
  .מ אם יש לו דבר אחר" ומאי נפ,משום שאינו חייב לו כלל

פ שאינו חייב לו מדין פועל אבל חייב לו מדין מזיק "ל שאע"ה א"ובדעת הרמ
 ,עליה זביני חייב לשלם בו ולכן אם יש לו משהו שקפצי ,שצריך לשלם לו מיטב

אמנם יש להבין למה  [אבל אינו חייב לטרוח ולהשיג כסף כמו שחייב לפועל
 ת ואולי נחשב יותר כמעו,צריך מידי דקפצי עליה זביני והרי כל מילי מיטב הן

 שאם אין לו מעות עדיין צריך עוהרי לפועל צריך לשלם דוקא במעות ומשמ
  . ]ינו קפצי עליה זבינילשלם במה שיותר קרוב למעות דהי

 ויש להבין איך יכול ,ומשמע שמה שאומר לו לקחת את הקש זה בתורת תשלום
, ז תשלום אלא כיון שיקח את הקש והתבן"ל שלעולם אי" וא,לשלם בשל הפקר

 אלא שאם יש לו דבר אחר יכול הפועל לומר לא ,נמצא שלא גרם לו הפסד כלל
גם אצלו יקבל קש שוב אין לו תועלת  אבל כיון ש,אקח את זה אלא אגבה ממך

  .ממה שיגבה ממנו
וכל זה כשלא זכה בקש כגון שהיה רק הבטה דלא קניא שיכול לומר לו שאינו 

אבל אם זכה בו נמצא שהוא פועל שלו וחייב , חפץ בזה וממילא אינו פועל שלו
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 והיינו שפועל נחשב רק כשעובד בשלו ,לו שכר ואינו יכול לשלם לו בשוה כסף
  . עד שיבוא לידו,ל אם עובד בשל אחרים או הפקר לא נחשב פועל שלואב

י שאם יכול לומר לו טול מה שעשית כגון בהפקר יכול לומר "ל בדעת רש"עוד א
 אבל בחברו , ומעולם לא התכוון שיהיה פועל שלו,לו שזה היה כונתו מלכתחילה

וממילא הוי ון שהוא ישלם לו וכ התכ"ע, שאינו יכול לתת לו את הקש והתבן
  .פועל שלו

  
א כתב לחלק בין חברו להפקר שבשל חברו כיון שחברו נהנה מעבודתו "והרשב

 , אבל בשל הפקר שאין מי שנהנה אין עליו חיוב,מתחייב האומר כדין ערב
  ].וכשיטות הראשונים שרק בתן מנה לפלוני מתחייב ולא בזרוק מנה לים[
   

 בהפקר קני ואי יהיבי ליה מאי לאו בהא קמיפלגי דתנא קמא סבר הבטה
ב ואם בחינם "שאם שומר בשכר קנה בעהד "הראב' פי ,אגרא אין ואי לא לא

 אינו נעשה שומר להקדש וכי אין אדם שומר חנםבלמה והקשה , קנה לעצמו
ותירץ שדוקא לחברו נשאל חינם כיון דיהיב ליה מידי או , עבור חבירו בלא שכר
ביד ליה והלכך כי לא שקיל אגרא שומר  אבל הכא מאי ע,עביד ליה עבידתיה

  .דנפשיה הוי
 אמנם ,ה לא עשה לו טובות"וכי הקב, למה להקדש לא יעשה בחינםויש להבין 

ז מה שאינו " ולפי,נראה שכאן אינו שומר להקדש אלא לציבור ולהם אינו חייב

 אלא כתירוץ השני שרק , משום שהוא לגבוהא לומר"אעובר על איסור שמירה 
ע עוד שלשמור לצורך הציבור אין איסור שהרי עדיין "ויל [,יעים להםהיו מוד

  ].ד" וגם יש לדון דלא גרע מאוצר בי,שייך לכולם כמקודם
ק סבר הבטה בהפקר קני כלומר המביא אצל " הא דאמרינן תא כתב"והרשב

 והא קנו צבור בהבטה , בחינם אמאי לא, דאי לא,מי שהביט בשבילו לא קני
כלומר המביט אבל מי שהביט ו שיש לגרוס "של' סילואי חשן במ' ועי ,של זה

כך הביא בספר כפי אהרן ו וכן מובא בחלק מספרי האחרונים[בשבילו לא קני 
  .מ שליחות על הבטה"ח דל"ברת הקצוהופירש שזה כס] מ"בשם שיט

  
א " והקשה הרשב,דתנא קמא סבר הבטה בהפקר קני ואי יהבי ליה אגרא אין

ותירץ , וןוות עבור ההקדש למה נאמר שקונה לעצמו כשלא מתככיון שמתכון לקנ
הרי הוא מתכון , ש שלהם"שכיון שאין הציבור קונים בהבטתו כיון שאינו ש

י כתב שסובר שכשחברו "ובדעת רש. לזכות לעצמו כדי שלא יבואו אחרים ויטלו
  . לא קנה הוא קנה וכדלעיל גבי ממלא מים
 ותירצו ,שבראיה לא קני' לעיל דף ב' סוהנה במה שאמר הבטה קני הקשו תו

  .ן מהו הצירוף של שני הדברים האלוויש להבי, שעשה מעשה קטן
אלא שבלא מעשה כל דהו אין כאן ד "יקר הקנין הוא הגמיש לבאר שלעולם עו

גמירות דעת גמורה לקנות וכמו אם ירצה לקנות את כל חפצי ההפקר שבעולם 
  . שהרי יודע שלא יעלה בידופשוט שאין לו כלל גמירות דעת לזהש
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 והביאור ,י כאן משמע שבשמירה עצמה קונה והיינו הבטה לשם שמירה"ומרש
 והרי לא מצינו אותו בכל הקנינים ,ז מעשה קנין כהגבהה ומשיכה"ל שאי"בזה א

 וכמו אומן קונה בשבח כלי שכאשר , אלא הוא גדר אחר לגמרי,שנאמרו בקדושין
 של הפקר ולכן שייך לומר שגם בדבר קיים ,יך לואדם יוצר דבר הרי דבר זה שי

 ,נחשב כמו שהוא נמצא כאן על ידו, בזה ששומר עליו ובגללו אינו הולך לאיבוד
 וכמו שאומן קונה בשבח כלי גם ,וזה נותן לו קנין בו גם בלא שיתכוון לקנותו

 ובזה חיישינן שמא לא ימסרנו יפה , אלא שיכול להקנותו להקדש,בלא שיתכוון
  . פהי

רו ודאי שלא שייך שיועיל כיון שיש י דמחב,הבטה בהפקר' וניחא בזה לשון הגמ
אמרי משה '  ועי,כבר בעלים לחפץ ואין רשות לקחתו לא עשה כלום בשמירתו

רו בעינן קנין יותר יש משום שמחב" עי,ז שהבטה לא מצינו אלא בהפקר"ז ט"ל
אם שייך בזה ע "ליש "ואם ההסבר הוא כמ. ה"ש בלא"נ א" ולפי מש,חשוב

 או ,שליחות והאם אומן שעושה כלי יכול לומר שהעשיה תהיה בשביל אחר
  .ששליחות שייכת רק בקנינים

  
ע " אמר רבא לא דכ,'נ לא קשיא כאן בהגבהה כאן בהבטה כו"אלא אמר ר

ל סתירת "כ הדק"ו הקשה בשם בנו שא"של' סיח ב"קצוה ,הבטה בהפקר קניא
 ותירץ ,ל הבטה בהפקר קניא"הה כן בהבטה שהרי סל כאן בהגב" ואא,הברייתות

ל דמשמר לאו " וכיון דקי,י דהבטה קניא רק בגלל שנשמר על ידו"ש רש"י מ"עפ

פ שקונה לעצמו אבל אינו נעשה שליח לאחרים כיון "כעושה מעשה דמי לכן אע
  .ב"א תנינא קי"רע' ועי. מ שליחות אלא במידי דעשיה"דל
  

הבית והעליה ' והא דאמרינן בפ' 'ש לעיל דף ב" הרא'תוס' עי, הבטה בהפקר קני
היינו דוקא בעסק מרובה כגון שומרי , חבטה בהפקר קני ואיכא דגריס הבטה

ספיחים ופועל העושה בתבן ובקש שמתעסקים בשמירת ההפקר בעסק מרובה 
וברייתא כששכרו למלאכת 'ה כאן כתב "י בד"ורש', אבל בראיה בעלמא לא קני

ע שבא ממש', דליכא הגבהה, ר או להשליך מעלייה לארץהבטה כגון לשמו
י " ובכתה,לפרש את שני הגירסאות דלשמור היינו הבטה ולהשליך היינו חבטה

וברייתא כששכרו למלאכת , 'וכו אבטחכאן בהגבהה כאן ב'י הלשון "של רש
 אלא ,ויתכן שגם אם הגירסא היא חבטא עיקר הקנין הוא בהבטה, 'אבטח

לשמירה מיירי ששכרו ין שוכרין פועל להבטה בעלמא אלא שאורחא דמילתא א
  . דהיינו חבטאהשלכה מהעלייה לארץכגון  מלאכה שאין בה הגבההאו ל

  
אסור בשביעית ש שהרי משומר "הרא' תוס הקשה ,שומרי ספיחים בשביעית

אלא אסור אינו  ותירץ ש, וממילא גם לגבוה דאינו ממשקה ישראל,להדיוט
ועוד דרק משומר לצורך הדיוט אסור  , דלא אפשר לא גזורולגבוה כיוןמדרבנן 

 ועוד שלא היו מונעים אלא רק מודיעים ,גבוהולא משומר לצורך ] גם לגבוה[
  .בכמה מקומות' כ תוס"וכ, והם פורשים מאליהם
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והרי , איך אפשר כלל לשמור, רה מזהיא הקשה שהיו צריכים להקשות ית"וחזו
ותירץ שרק לבעלים אסור לשמור ולא , עצם השמירה היא איסור דאוריתא

במנחות ' וכתב שזה כונת תוס, כ גם איסור משומר אין"אבל הקשה שא. לאחרים
כמדומה [ 'אי נמי קצירך ונזירך אמר רחמנא דידך אין ולא של הקדש'ד "דף פ

  ]. ש"שזה כעין התירוץ השני של הרא
ה ששמר אלא א הם שאין האיסור של שמור מצד מ"ונראה שביאור דברי החזו

י ששביעית לא נעשה "וזה כשיטת הב [,וזה שייך רק בבעלים, בגלל שלא הפקיר
  ].ט"הפקר מאליו ודלא כמהרי

 היא רק אם נאמר שאיסור אכילת משומר הוא כעין לכאורהא "והנה קושית החזו
נ אם מותר "ממ,  ולכן לא מובנת קושית הראשונים,דבר שנעבדה בו עברה
כ היא גופא קשיא איך הותר לו "ואם אסור לשמור אלשמור אין בזה איסור 

 ,ל שאיסור אכילת משומר אינו משום שעבר עברה בשמירתו"אמנם א, לשמור
אלא כך הוא היתר פירות שביעית שלא הותרו באכילה אלא פירות שיד כולם 

' פ שהיה פשוט לתוס" ולכן אע,שוה בהם ולא פירות שאין יד הכל שוה בהם
כיון שאינו שומר לעצמו או כיון שאינם פירותיו או כיון שזה שאין איסור שמירה 

ס אין יד הכל שוה בהם ואין בהם היתר אכילה להדיוט " אבל סו,לצורך הקדש
ש שרק מה ששמור לצורך הדיוט "ז תירץ הרא" וע,וממילא אסורים להקרבה

ל שעיקר האיסור אינו מה שאין לכולם זכות לקחת אלא " והביאור בזה א,נאסר
 אבל בשמור להקדש הרי אין מי שיש לו זכות יותר , שיש מי שיש לו זכותמה

ש "או יתכן לומר שתירוץ הרא.  וממילא לא חל כלל איסור שמור,מאחרים
שבאמת השמירה באיסור היא האוסרת ולכן לצורך הקדש שאין איסור בשמירה 

  .אין גם איסור באכילה
  

 לזכות בשביעית במחובר או א שדן אם שייך"חזו' י הבטה עי"ובמה שקונה ע
  .'ה דף ט"ש בר"רש' שמיד יחול עליו חיוב הפקר ועי

  
שמא לא יהא בלבו למוסרם יפה יפה בלב שלם דנוח לו ה ורבנן "י ד"רש

 משמע שלעולם מקדיש אותם אבל לא מקנה אותם לציבור כדי ,שיקרבו משלו
יפה ימסור  לא חיישינן שמא זה שייך דוקא כאן שלכאורה ו,שיהא הקרבן שלו

 כיון , אבל לקמן גבי ארבעה זוזי לא שייך החשש הזה,יהא כל הקרבן שלוכדי ש
יש לו  נות הריבקרב וחלק , קרבנות הציבור שלו כללא יהיה גם אם לא ימסור ש

' תוס'  ועי,ה מבואר שגם בדבר שלם לא חיישינן"ויומא ל' ה ז" אמנם בר,ה"בלא
  . ש מהכא"שם שהקשו מ

  
מ כיון שאומר "והקשה המשל ,מא לא ימסרם יפה יפהוהכא חיישינן ש

 לכאורה ו,שמוסרם מה לנו במה שאינו מתכוון והרי דברים שבלב אינם דברים
 וכעין ,ל שגבי הקדש דברים שבלב הוו דברים כיון שהקדש נעשה בלב"היה א

 ומה א לתת לגוי לעשות ושיאמר שעושה לשמה"א גבי לשמה שא"סברת רע



  דברים                               פרק הבית והעליה                                         הרהורי                                          
  

  
  

שכה

 

  .היא דבר שבלבלשמה  כיון שהכונה ,ק דהוי דברים שבלבשחושב בלבו לא מזי
אמנם אינו דומה כי גבי לשמה הכוונה היא הפועלת ואם אינו מתכוון לא עשה 

 אבל גבי הקדש הרי מעשה ההקדש הוא הפועל אלא שיכול לפעול גם ,כלום
,  לבטל את ההקדש לא מהני דברים שבלב בפה מלאקדישה וכיון ש,בהרהור

רוצה אני ובלבו אינו רוצה בפיו שבאומר גופא י מצינו גבי קרבן ויתרה מזה הר
  . דברים שבלבהוי

שהרי המסירה אינה להקדש , ומעיקרא דדינא יתכן שאין כאן כלל ענין של הקדש
 אמנם עיין כתבי , אלא לציבור והם מוסרים להקדש,]שאז שוב היה הקדש יחיד[

 ,ם הוא מקדיש לצורך הציבורא שיתכן שא"ובמנחות דף כ' ז בתמורה דף י"הגרי
ו "ח קכ"א או"חזו'  ועי, נחשב קרבן ציבור,]שיהיה שלהם ולא רק שיתכפרו בו[
  .'פ מצוה כ"מ לגרי"ג וסה"ק ל"ס
  

  ב" עח"דף קי
כיון שתקנו 'י " ופירש באין משל ציבורתמידין ומוספיןמדבריך לדברינו אין 

ין לצבור חלק בהם ונמצא לו ארבעה זוזי והוא מוחל עליהם נמצא ארבעה זוזי שא
 , משמע שלעולם מוחל עליהם ונותנן להקדש ואינן חולין,'תמידין באים משל יחיד

ויש להבין כיון שמוחל עליהם הרי הן של , והחסרון משום שלא באו משל ציבור
הרי כל תרומת ,  ואם משום שיחיד הקדישם,הקדש כמו כל שאר השקלים

  .קדישוהלשכה באה מחצאי שקלים שהיחידים ה

ויש לחלק ששם כך היא צורת המצוה שכל אחד יתן חצי שקל ובזה נעשה הקדש 
ע אם צריך להקדיש "ויל [,של ציבור והקרבנות הבאים ממנו הם קרבן ציבור

 אבל מה שנותן מחוץ למצוה זה הקדש יחיד ,]במפורש או שנעשה הקדש ממילא
דישו או שיקדיש שהם יק [,כ ימסרם לציבור"ואינו ראוי לקרבנות ציבור אא

 אבל אם ימסרם יפה מהני כמו , ובזה שוב חיישינן שמא לא ימסרם יפה,]עבורם
ד אינן " וכמו גבי כהנים שלמ,פ שאינן חייבים"נשים ועבדים שמהני מסירתם אע

  .א" כמבואר במנחות כ,חייבים מהני מסירתם
 והקשה מאי שנא מכל שקלים ,ד מבואר שהחשש שמא לא ימסרם יפה"ובראב

ותירץ שבכל השקלים יד , ]רבנן על רבי יוסי[היחידים מביאים שאין חולקין ש
וביאור דבריו . כולן שוה ולא חיישינן אבל הני יתירי נינהו ודיחיד הוו וחיישינן

ל שלעולם לא חיישינן שלא יקדיש את השקלים האלו אלא שאז הוי קרבן "א
  . שינן שלא ימסור יפהיחיד וצריך למוסרם לציבור כדי שיהא קרבן ציבור וחיי

כ "אם לציבור א, ויש להבין מה כונתו שלא ימסרם יפה האם לציבור או להקדש
 כל מה שמוטל עליו הוא להקדישו לכאורה שם ,מאי קשיא ליה ממחצית השקל

 ודוקא כאן שצריך למוסרו לציבור כדי שהם ,ח בכל הקדש"ח כמו של"ובזה ל
בזה ] אם שייך לעשות כך[בור יקדישו או להקדישו מלכתחילה לצורך הצי

ואם כונתו שלא ימסרם להקדש היינו שלא יקדישם . חיישינן שמא לא ימסור יפה
  .כ לא ממחצית השקל בלבד קשה אלא מכל מקדיש" א,כלל

רק מוחל אלא   אינו מקדיש אבל כאן הרי, שכל מקדיש הרי הקדישויש לבאר
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כן במחצית השקל שזה  ו, ואינו יודע שצריך להקדיש,להקדש וסובר שדי בזה
  .ע היה מקום לחשוש שלא ידע שיש בזה גם ענין של הקדש"מצוה בפנ

ל שגדר קרבנות "וא. ועדיין יש להבין למה כשיד כולם שוה אין את החשש הזה
 , ותורמים על דעת שיהיה כן,ציבור אינו שזה של הרבה יחידים אלא של ציבור
 אלא על דעת שיהיה הקדש , כןולכן שייך בזה חשש שמא לא ימסור יפה על דעת

  .יחיד
  
מבואר שיחיד יכול להתנדב לצורך קרבנות ציבור ובלבד שימסרם ' ה דף ז"בר

 וכן ,שהרי כאן נחלקו אי חיישינן שמא לא ימסרם יפה'  והקשו תוס,לציבור
ה תירץ שדוקא כאן חיישינן כיון שיתכן "א בר" והריטב,ה"לדף הקשו ביומא 

 אבל ביחיד המתנדב משלו לא ,ם לו וצריך למוסרםשאינו יודע כלל ששייכי
  .חיישינן

  
 אם ,ארבעה זוזים אלונקנו לו  ובעיקר מה שתיקנו לו ארבעה זוזי יש להבין במה 

ד הפקר "ואם מדין הפקר בי, רצונו לשמור בחינםלרבי יוסי בשכר עבודתו הרי 
דבר אחר ועוד איך ההקדש יוצא לחולין בלא שיתחלל על , איך זה שייך בהקדש

ה שהוכיח מכאן ומעוד מקומות ששייך "ל' ר במקדש דוד סי" שו,או על עבודה
  .ד גם לגבי הקדש"הפקר בי

  

א מקשה שאם כהן אינו חייב במחצית השקל איך יכול לתרום והרי "במנחות דף כ
, ]ד"ב סק"רצ[ח " והקשה מנ, ומשני דמייתי ומסר להון לציבור,הוי חולין בעזרה
 ,פ שלא ידע שמוסרו לציבור אבל ודאי מקדישו"בעזרה והרי אעאמאי הוי חולין 

ואם נאמר שמחצית השקל אינו הקדש מפורש אלא  [,ל שבא משל יחיד"והול
 ,י קיום המצוה לתת מחצית השקל לצורך קרבנות ציבור"נעשה הקדש ממילא ע

  .] שאם אינו מוסרו לציבור לא יחשב כלל הקדשיתכן
  
 הכונה שקיבלו אחריות לכאורה ,יות הנזק יחדוקיבלו אחרה וכולן "י ד"רש

פ שאינם יכולים "ש כולן שמשמע גם החצב והסתת אע"ז מ" ומובן לפי,תשלומין
דעל כולן לשמור שתהא מיושבת ה בקבלנות כתב " אמנם בד,למנוע את הנזק

 משמע רק אלו שעומדים שם בשעת ההנחה ויכולים לשמור לאפוקי החוצב ,יפה
  .והמסתת
פירוש כולן אותן שהעלוה כי פעמים שהאבן גדולה וצריכים כולן 'תב  כד"והראב

לעזור לבנאי להושיבה ולתקנה על הבנין ואם עזרוהו ונפלה מתוך ידם והזיקה 
ש כיון שהתחייבו כולם בעשיית הבנין " שבקבלנות נחשבים כש. 'כולם חייבין

 ח ופטורים"אבל בשכירות אינן חייבים לעוזרו ולכן גם אם סיעוהו נחשבים כש
  .מ ובמאירי"ד בשיט"ד הראב"הו
  

ש כל שהעליון יכול לפשוט את ידו וליטול הרי הוא שלו והשאר "אמר ר
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 ,ל אלא מה שאינו מגיע מפקיר לגבי תחתון"מ ס"י דכר" פירש,של תחתון
והרי כיון , ן הקשה שאם מטעם שמפקיר למה אמר ובלבד שלא יאנס"והרמב

בי יהודה ש כר"ל לר" ולכן פירש שלעולם ס,ירי אונס למה יפק"שיכול להגיע ע
 אלא שעד מקום שיד העליון מגעת מפקיר הוא לגביו שחושש ,ששייך לתחתון

ז מסתבר " ולפי,אם יקניטנו יטול את עפרו, שכיון שהעליון סבור שזה שלו
ם "ף והרמב"כ הרי" וא,ש יהיה שלו"גם לר, שעיקרו שמעיקר הדין מגיע לעליון

א "בביאור הגר'  אמנם עי,י"ה להלכה משמע שמפרשים כרששלא הביאו דין ז
מ "לח'  ועי,כ למה לא הביא את הדין הזה"ן ויש להבין א"ם כרמב"שדעת הרמב

מ דגרסינן רבה כדי שלא יהיה "ד בשיט"ראב' ם ועי"מה שהאריך בדברי הרמב
פ הוא רק לדברי "ע ל"ש שבעיקרו כ"ז גם מ"ע אם לפי"ויל[סתירה מדברי רבא 

  . ]רבה
אם משום שנמצא  ו,ש שהעליון מפקיר הקשה יערות דבש איך קנה התחתון"ובמ

כיון שגם ז "קס' ותירץ הנתיבות בסי,  לנוח אויר שאין סופובאויר חצרו הרי זה 
 שהרי גם מהאויר יש יניקה אלא שיניקת הקרקע חשובה ,לו יש סיבה לזכות

 כעין סברת השער וזה[ וכשבעל הקרקע הפקיר ממילא זכה בעל האויר ,יותר
  ]. דומה לגמריוהמשפט גבי שותף שהפקיר אבל אינ

 יש לדון שלא את הירק הוא מפקיר אלא את הקרקע עצמה שתהיה לכאורהו
לת קרקע נקנית יושא[, שאולה לתחתון ויהיה לו רשות לגדל בה ירק

  ].בהשתמשות

  
רו  משמע משום שעיקר הירק הוא עיקלכאורה ,מ סבר שדי נופו בתר עיקרו"ר

 אבל במשנה הרי מבואר הטעם משום שנחשב ,והנוף נטפל ונגרר אחר העיקר
אלא , ע מודים" שהכונה לעיקרו שהרי בעיקרו כ לומרא"וא, שחי מהעליון

  . הכונה שגם הנוף עיקר יניקתו היא מהעליוןלכאורה
  

ך שכן הוא "מ בשם הרמ"שיט' עי ,פ דעליון הוי"ע ל"אמר רבא בעיקרו כ
ז שזה "קס'  וכתב הנתיבות בסי,ם ובטור לא הובא"רמבבף ו"י אמנם בר,להלכה

י שמעיקר הדין שייך לעליון "ש לדעת רש" אבל לר,י"מ ור"נאמר רק לדעת ר
אלא שהוא מפקיר לגבי התחתון מה שאין ידו מגעת כיון שגנאי הוא לו ליטול 

 ,מפקיר ולכן לא הובא להלכה הדין הזההוא גם את עיקרו , רשות ליכנס לחצרו
 , והוי הפקר ברשותואמנם יש לדון שלא יועיל ההפקר שהרי נמצא בתוך קרקעו[

ש "גידו' ועי. ניחא, ואם מפקיר לו גם זכות ההשתמשות בקרקע לגדל שם ירק
  ].שהוא גדר של מתנה

  
  ט"דף קי

ש משום "טעמא דרדש כיון " הקשה הרא,מגיע לנופו ואין מגיע לעיקרו מאי
למה יפקיר כשמגיע ] י"וכשיטת רש[יכול להגיע שהעליון מפקיר את מה שאינו 

וביותר אם העיקר הוא שלו בכל מקום  [,לנופו ויכול למשוך משם את כולו
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שכח

 

ל שכיון שהפקירו בשעה שעדיין לא גדל הנוף שוב כל מה " אלכאורהו]. שהוא
 ואמנם ,ז אין סברא שיפקיר" אבל במגיע לעיקרו לפי,שגדל ברשות תחתון גדל

לא לגמרי  [ , ואם נאמר שמפקיר את הקרקע עצמה,ג ליה"א דל"הגר' כתב בהגה
כ ניחא שהשאלה עד איזה שיעור "א, ]אלא שיהא לתחתון זכות במה שגדל בה

 ואם הפקיר את המקום הזה לא יחזור בגלל שכעת יש לו אפשרות חדשה ,מפקיר

  .להגיע אליו
שב כנטוע ש שעד מקום שהעליון יכול לפשוט ידו נח"ד כתב שדעת ר"רי' ותוס

ל אם תלוי בהגעת יד "בקרקע שלו והשאר שייך לתחתון בין נופו בין עיקרו ומיבע
  .לעיקר או לנופו

  
  


