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 ברכת אב

 [א"י, ז"משלי כ]חכם בני ושמח ליבי 

לקיים מילי , למהוי חסידאדבעי אמר רב יהודה האי מאן ".( ק ל"בב)' איתא בגמ

 ".דנזיקין

צד דחסיד היינו העושה מעשיו על ה -כתב לבאר  (שם)א בחידושי אגדות "והמהרש

לפי שיש לאדם , דחסידות מביאה לידי רוח הקודש (:כ)ז "וכמו שמצינו בע, היותר טוב

 .טוב לבריות וטוב לעצמו, טוב לשמים: והם, בחינות' במעשיו הטובים ג

 .י המקיים מילי דנזיקין נקרא חסיד דטוב לבריות הוא"והן הם הדברים דלר

חמרא , בחיבור וביאור מחכם בני, ואזמרה לאלוהי בעודי, ועתה שמח ליבי ויגל כבודי

בני יקירי ואור עיני רך בשנים . ועוסק באורייתא תדירא לאהדורי סברא יושב, יוריחנ

מי חכם ויבין . עושה פלא פלפולא דאורייתא, גליא לדרעיה נפל נהורא, י"נ אליהו חיים

ישוטטו , כולם נחוכים למבין וישרים למוצאי דעת. מדלג על ההרים מיתמר ועולה, אלה

 .רבים ותרבה הדעת

וכדמבואר , י שמצא לעסוק במילי דנזיקין שהם בבחינת טוב לבריותובפרט שמח ליב

 .לעיל

שהלך לבית  ,ל"צ הרב דוד בר חן זצ"הגה מ"הכא "ש מו"ע "חסדי דוד"חיבור זה נקרא 

ולמד עימו , הסוגיות אשר לימדו את דרך הכתיבה וסיכום, א"ו אלול התשע"עולמו בכ

 .בידו את דרך אבותינו הקדושיםומסר , ם רבים"בתלמוד ובהלכה ובספרי שותי

שלם אתה ושלמה  .:(תענית ה)כמותך ר שיהיו נטיעותיך "יה, אילן אילן במה אברכך

לך בכוחך זה . כי תורתך אהבתי ולדבריך יחלתי, לא לריק יגעתי, ואני אמרתי, משנתך

 .ויתן לך כל משאלות ליבך, אלוקיך ירצך' וה

 

 אביך קנך, הקדושההכותב וחותם ערב חג מתן תורתינו 

 בר חןל "ד זצ"ר הגר"בלאאמו ישי

 א"רב אזורי חבל עזה תובב

ניצן





 

 

 הקדמה

 

בית המדרש ולא שם חלקי מיושבי ששם חלקי מיושבי , כל תגמולוהי עלי' מה אשיב לה

אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים , שאני משכים והם משכימים. קרנות

אני . אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אני עמל והם עמלים. בטלים

ואתה אלוקים "שנאמר , אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, רץ והם רצים

ה "תפילת רנב" ]לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בךתורידם 

 [.ד"ביציאתו מביהמ

', אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר'ה "ושמעתי לבאר במה שאמר רנב

פ התוצאה היוצאת "שבנוהג שבעולם כאשר עמל אדם במלאכתו מקבל הוא את שכרו ע

 .ה השכר הוא אף כאשר אינו רואה תוצאה ממלאכתוכ בעמלה של תור"ממלאכתו ומשא

כי אדם "שנאמר , אלעזר כל אדם לעמל נברא' איתא אמר ר[ ב"ע' סנהדרין צט]' ובגמ

 .'איני יודע אם לעמל מלאכה נברא וכו, "לעמל יולד

שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן 'ל "וז[ ב"ע' בבא בתרא י]א "וידועים דברי המהרש

יש לפרש כי עיקר הלימוד ושנעשה בו רושם הוא הלימוד מכתיבת יד  'ותלמודו בידו וכו

 .ל"עכ' אשר על כן נקראו החכמים סופרים

 

*** 

א ולאמי "ג רבי ישי שליט"ר הרה"ואביעה בזה ברכתי והערכתי מעומקא דליבא לאאמו

ר מלפני "יה, שלא חסכו ממני מאומה כדי שאוכל להתגדל ולעמול בתורה הקדושה, ת"מנב

ח מתוך "ש שיברכם בכל מילי דמיטב ושיזכו לרוות נחת דקדושה מכל יוצ"העליון ית

 .אמן, בריאות איתנה נהורא מעליא

אשת חבר לסבי הגאון האמיתי רבי דוד יוסף בר חן ]ת "וכן אברך לסבתי מנב

שזכיתי , ה"צ רבי אליהו אבגי זצללה"אשת חבר להרה]ת "ולזקנתי מנב, [ה"זצוקללה

ה "ב איבריהן ושס"ש ברנ"ש שישלח להן רפוא"ר מלפני העליון ית"יה, [שמוונקראתי על 

 .אמן, צ"ח בבריאות איתנה עד ביאת גוא"ושיזכו לראות בשמחת כל יוצ, גידיהן

 



 

 

 

ולא אוכל לחסוך פי מלהודות ולהלל לקודשא בריך הוא על שזיכני ללמוד בבית גדול 

י הגאון רבי יואל "ראשות מורינו רהב, "ישיבת ברית יעקב"שמגדלין בו תורה ויראה 

ביחד עם שאר , א"ואחיו מורינו הגאון רבי שמואל טולידאנו שליט, א"טולידאנו שליט

ר שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה כשאיפתם הטהורה מתוך בריאות "יה, א"ם שליט"הרמי

 .אמן, הגוף

דישיבת קמניץ  א מנהל רוחני"צ רבי יצחק זונדל שטרן שליט"כ אודה למורינו הגה"וכמו

ר שיזכה "יה, שטרח ובדק את הדברים הכתובים בספר זה, ומרבני ישיבתינו הקדושה

 .אמן, להמשיך בהרבצת התורה מתוך בריאות הגוף ורוב נחת

י שביחד ליבנו את הדברים הכתובים בספר "ח ישראל כהן נ"הבה' וכן לחברותא דסדר א

 .אמן, מים טהורהר שיזכה לגדול ולהתעלות בתורה ויראת ש"יה, זה

 

*** 

רבי דוד יוסף  צ"הגהבפטירתו של סבי מורי ורבי המובהק , זכור אזכור ותשוח עלי נפשי

שנסע למנוחות ועזבנו לאנחות ביום המר , ה רבה של העיר שדרות"בר חן זצוקללה

 .א"התשע" נצבים וילך"ק פרשת "והנמהר מוצש

שבתי והדריכני בדרכי התורה והיראה אשר קיבלם מרבותיו מצוקי אשר בצילו חימדתי וי

ותמיד זירזני והמריצני , ['ופונוביז, נובהרדוק, אוצר התורה, מקנס-ראשי הישיבות ד]ארץ 

, נ הטהורה"ר שיהיו הדברים הנאמרים בספר זה לע"יה, לעלות את תלמודי על הכתב

.אמן, שר בעד כל משפחתינוושיהיה מליץ יו, ותהיה נשמתו צרורה בצרור החיים

 

  

*** 

ודוד , ['ה ג"ישעיה נ" ]חסדי דוד הנאמנים"ש הפסוק "ע, "חסדי דוד"וקראתי שם הספר 

ק "אשר מלבד גדלותו והיקף ידיעותיו בכל מקצועות התוה, ה"הוא שמו של סבי זצוקללה

 .היה כל כולו נתינה וחסד



 

צ "ושל זקני הגה. ל"יסים רוזיליו זצג רבי דוד נ"הרה, וכן דוד הוא שמו של סבי מצד אמי

, פאס ומארקש, פרו'צ ד מקודש בערי התורה"ה ראב"רבי דוד מסעוד עובדיה זצוקללה

 . ושאר ספרים' דוד ןנת'ס "ובעמח

 .69קטנה ' עולה בגי' אליהו חיים בן הרב ישי'ו, 69גדולה ' כ חסדי דוד עולה בגי"וכמו

ספר הרוקח שיש לרמוז שם המחבר בשם בשם [ ל"תק' סי]וכמו שכתב בספר חסידים 

 .הספר

כל ימי ' אותה אבקש שבתי בבית ה' אחת שאלתי מאת ה"ר שנזכה ויתקיים בנו הפסוק "יה

 .אמן, "ולבקר בהיכלו' חיי לחזות בנועם ה

 

 

 

 ב"התשעסיון הכותב וחותם בשלהי חודש 

 י"י אליהו חיים נ"הצב

 א"ג  רבי ישי שליט"ר הרה"בלאאמו

בר חן
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 סימן א

[א"ע' ק ג"ב] 'ובור י' בעניין בור ט

, פ אתולדה דבור''וכי קאמר ר
, תולדה דבור מאי ניהו

' לא ט', ותולדה ט' אילימא אב י
הא לא קשיא , כתיבי' כתיבי ולא י

אמר רחמנא וקים " והמת יהיה לו"
 נזיקין ' עבדן מיתה ט' להו לרבנן י

 .עבדי מיתה לא עבדי 

שאין בו ' ס בור ט"ע דסו"הנה יל
כוח להמית מזיק באותה צורת 

כ מה שייך לומר "וא' ה של בור ימעש
דיהיה תולדה הרי הוי אותה צורת 

כי יגוף "והראיה דהא כתיב . מעשה
והתם אין " שור איש את שור רעהו

חילוק בין שור שבכוחו להמית ובין 
שור שאינו יכול להמית אלא להזיק 

נ דהוו שני "דבשניהם חשיב אב ואה
מעשים שונים לגבי מיתה אולם לגבי 

 כך הקשה ]ו אותו דבר נזיקין הו
 [.א"נ' ל מאלין סי"בחידושי רא 

וכדי לתרץ זאת בעינן לעיין עוד 
, שהמית פטור' ט דבור ט"מ

דקים להו לרבנן ' פ שתרצה הגמ"ואע
ז קשה דהא "בכ, מיתה לא עבדי' ט-ד

ובפשטות היה ניתן , ס עביד מיתה"סו
ל לאסוקי "לומר דהוי אונס דלא הו

אדעתיה אולם דתקשי למימר הכי 
נ "כ ה"א חייב וא"ל דתבוב"דהא קי

ל לאסוקי אדעתיה גבי נזיקין "הו
 א "מ תבוב"פ שמת והוי אונס מ"ואע

 .חייב 

א איתא בנפל לבור "א ע"ולקמן נ
נ "דלר' ומת דאמרה הגמ' ו

הסובר דההוא תורא דנפיל לאריתא 
דדלאי ושחטיה מרא דהוי טריפה כיון 

בפחות מעשרה יהיה חייב  דיש חבטה
דהא מכרס הבהמה ולמטה הוי 

וכל , ארבעה ובצירוף השור הוי עשרה
מה שבעינן עשרה זה רק אם נפלה 

 כ אין כאן "בצורת גלגול וא הבהמה
 .עשרה 

, ה"הרמ, ז"האו, ף"הרי
 ורבינו אפרים שאם נפל 

 .ומת חייב' כדרכו לבור ו 

א פליג על שיטה זו "דהרשב
אם נפלה ' אי איגנדר אפיד

א "ומת יהיה חייב דהא תבוב' לבור ו
א דכיון "ולהכי פסיק הרשב, חייב

שבור זה לא תמיד ממית לא חייבה בו 

 ' בגמ

  .א

  .ב
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 ופסקו 

 איברא 
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 אלא חייבה רק בבור שתמיד , תורה
 .ממית שהוא עשרה 

 .ס היה חבטה ומת"דסו

 שהיה ' א גם בבור ט"דלרשב
 .א"בו מיתה נימא תבוב

ח אמאי אמרינן "והנראה בזה דיל
פטור ממיתה האם ' דבור ט

נימא דפטור משום אונס או דנימא 
לא חשיב ' א שבור ט"כסברת הרשב

בור הממית דכדי להתחייב בעינן 
שיהיה על הבור שם בור הממית 

פ שהמית הבור "וכאשר אין שם זה אע
 פטור דאין לו שם בור הממית ולא 

 .החשיב שם נזיקין לעניין מית 

אף שנקרא פושע לעניין 
מיתה אין לו שם פושע דאין 
 לבור שם בור הממית וממילא לא 

 .נקרא שם נזיקין לעניין מיתה 

ף וסייעתו "ולנתבאר בשיטת הרי
תקשי דהא לשיטתייהו חייב גם 
כשאין שם בור הממית וכיון דבפועל 

וממילא מה , המית נקרא מזיק
שבאיגנדר פטור הוא משום דהוי 

, א דחייב"וקשה דנימא תבוב, אונס
ל שמה שמת השור לא "ולהכי נראה דצ

 מ "הוי מחמת הבור אלא מחמת מה
 .דהכי קים להו לרבנן 

העולה מדברינו דכל פלוגתייהו 
, היא מהו המגדיר לעניין מיתה

ל דבענין שיהיה בבור שם "א ס"דלרשב
ף וסייעתו "כ לרי"ומשא, בור הממית

סבירא דלא בעינן שיהיה בבור שם 
 בור הממית אלא דכל היכא שהמית 

 .חשיב בור הממית 

דנימא ' ד דהגמ"ש הס"ז א"ולפ
יהיה תולדה משום ' דבור ט

שמות שונים ' א דסבר דהוו ב"לרשבד
לא כתוב בתורה ' כ  בור ט"בבור א

דבור הכתוב בתורה הוא שם בור 
הממית ולהכי לא הוי אלא  רק תולדה 

 ף וסייעתו סברו "כ דהרי"ומשא
 .א"א כמו מסקנת הרשב"בהוו 

 ס זה אב "ודס' ולהכי דחתה הגמ
 .למיתה וזה אב לנזיקין 

ף "ע דבשלמא להרי"צ
ודעימיה ניחא אמאי קא 

שהמית ' דהא אף בבור ו' מדחי גמ
' כ לבור י"חייב היכא שנפל כדרכו וא
כ לשיטת "לא הוי שם מיוחד ומשא

 ע אמאי קא מדחי ליה "א צ"הרשב
 .'גמ 

אי נימא ' א דהגמ"ובהוו
א דבעינן דבגוף הבור "כהרשב

ג חשיב לבור "יהיה עשרה ורק בכה
, חשיב תולדה' להכי בור טהממית ו

 באותו ' ק הבור טס הזי"תקשי דסו
 .'גוונא דהבור י 

אר דשני מזיק דבור מש

 ע "וצ
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 ' דבבור נאמרו במזיקים 
 בור . ב, צורת הפעולה. א :דברים 
 .הממית 

אף כשיש את אותה צורת 
א אין בור "הפעולה בכ

כ בשאר המזיקים דסגי "הממית ומשא
ומה שחייב , רק בצורת הפעולה

 בנזיקין הוי מסברא ולהכי בור עשרה 
 .קרוי אב ובור תשעה קרוי תולדה 

י כתב דממה "ק דרש"ובלשנ
שאמרה התורה בור עשרה כתוב 
כאן שיש תנאי בבור שיהיה לו שם בור 

ובלי תנאי זה פטור וממה  הממית
 פטור  שאמרה התורה דבור תשעה

 .ממיתה משמע שבנזיקין חייב 

א משום "הוי כשיטת הרשב
ף וסייעתו לא אשכחן "דלרי

 תנאי של שם בור הממית דלשיטתייהו  
 .כל בור הממית חייב 

ונפל שמה "י ד"ב כתב רש"ובלשנ
משמע בין מת " שור או חמור

י כשיטת "א אזיל רשוהכ, ובין הוזק
ף וסייעתו דהא פשיטא לן "הרי

דמהפסוק משמע מיתה דאי נימא דלא 
כ תו אין "הוי דווקא בבור הממית א
 ויהיה חייב  כאן תנאי של בור הממית

 .'אף בבור ט 

דאם אין תנאי של מיתה 
שצריך בור הממית זה כלול 

ש משור דלא מחלקינן ביה "בפסוק דמ
ונפל שמה שור או "ולהכי חילק דמ

משמע בין מת ובין הוזק אך " חמור
הוי " והמת יהיה לו"לאחר דכתיב נמי 

 בין אם מת בבור המזיק ובין אם מת 
 .בבור הממית 

לא שייך למימר הכי 
 ממית ' דהא כשבור ט

 .בעל הבור פטור 

ב אמאי "וקשה דאי כהלשנ
, המית פטור' אמרינן דכשבור ט

 י שלא מחמת הבור מת "ולזה תירץ רש
 .ודוק, מ"אלא כדאמרינן דזה מה 

  

 ולהכי 

  .י

 וזה 
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 ועוד 

 א "ולרשב
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 סימן ב

 [א"ע' ק ד"ב]ב נזיקין בגדר חיו

מכדי קראי לא כמר דייקי 
ט לא "רב מ, ולא כמר דייקי

תנא שור וכל מילי , אמר כשמואל
, ושמואל נמי הא תנא ליה שור, דשור

אמר רב יהודה תנא שור לקרנו ומבעה 
ק לא ראי הקרן שאין הנאה "לשינו וה

להזיקו כראי השן שיש הנאה להזיקה 
ולא ראי השן שאין כוונתו להזיק כראי 

ו הוא "ולאו ק, להזיקהקרן שכוונתו 
 ומה שן שאין כוונתו להזיק חייב קרן 

 .'וכו, ש"שכוונתו להזיק לא כ 

ל דסבר "ק דהא קי"דילה' ולכאו
רב דתנא שור וכל מילי דשור אך 

 ל דשור הוי קרן ותקשי "שמואל ס
 .כ הוה ליה לתנא למימר קרן"דא 

דלרב נמי תקשי דהא נפיק 
 לן דלשיטתו הוי ששה 

 .תנן רק קרן' אבות נזיקין ובמתני 

, דהיה לרב לפרטם ולומר קרן
וגם אי נימא אליבא , רגל, שן

דשמואל שמה שנקט שור הוא מכיון 
תקשי דהא , שכך כתיב בתורה

למסקנא סבר שמואל דשור הוי רגל 

 כ "אלא בהמה וא וברגל לא כתיב שור
 .ל למימר בהמה"הו 

ת מ סבר רב א"בזה דבאסו
, אבן האזל]ז "יסוד הגרא

אבות ' דבשור יש ד[ א"מ ה"א מנ"פ
. ב, קרן. א]והשור הוא השם המחייב 

שור  -שם שור . ד, רגל. ג, שן
ומה שבעינן פסוקים הוא .[ המועד

כ דשמואל לא סבר "להלכותיהם ומשא
ל "נ בסוגיין דס"כ ה"וא, ליסוד זה

לרב דתנא שור וכל מילי דשור דהשור 
 ב אולם שמואל דפליג הוא השם המחיי

 .ארב סובר דשם שור הוי חד 

דקשה טובא מהא דכתב 
כל "א "מ ה"א מנ"ם בפ"הרמב

ומשמע דגם שמואל מודה " נפש חיה
" נפש חיה"ז אך רק ב"ליסוד הגרא

כ "וא, כ דרב סבר זה גם בממון"ומשא
 בסוגיין דהוי נפש חיה גם שמואל בעי 

 [.ג"וצע, להודות לדברי רב 

ה לא ראי הקרן ביארו "ובתוד
היא מכיון ' א של הגמ"דההוו

שפשיעה פשע שהיה לו לשמור שורו 
שבקל היה יכול לשומרה שאין דחוקה 

 ' בגמ 
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אבל , להזיק כיון שאין הנאה להזיקה
שן שיש הנאה להזיקה הוי כעין אונס 
שלא היה יכול לשומרה כל כך כיוון 

ולא , שאין השן דחוק לאכול להנאתה
כוונתה להזיק ואין יצרה  ראי השן שאין

כראי , תוקפה ובקל יכול לשומרה
 וקפה ואין הקרן דכוונתו להזיק ויצרה ת

 .יכול לשומרה כל כך יפה 

מה ' דאם כסברת התוס
הא אם הוי ' מסקנת הגמ

 פטריה ואי לא הוי אונס בעינן למי
 .ד"אונס מאי קס 

י "הביא לשיטת המהר
' ץ דביאר בדברי התוס"כ

ל "ומה שן שאין כוונתו להזיק ולא הו
לאסוקי אדעתיה קרן שכוונתו להזיק 

ל לאסוקי אדעתיה "ש דהו"לא כ
לשומרו דמכיון שכוונתו להזיק הוי 

י דמה "וביאר עוד בשם המהר, פושע
ו הוא הוי על "ולאו ק' שדחתה הגמ

 הבהמה ולא על החומרא וקולא לעניין 
 .הבעלים 

 .הוי אונסע דהא עדיין "דיל

 כ "במש' הי כוונת התוסדמ
 .כעין אונס 

בזה דהוי דרגה מסויימת של 
א "אונס ולולי הפסוק הוו

 ל דלא "לו אחר הפסוק קמלפוטרו ואי
 .הוי אונס 

 ד "למימר ס' לתוסכ הוה "דא
 .דהוי כעין אונס 

 דגם אם זה הוי הפטור מצינן 
 .למילף קרן משן 

לדחוק בזה דגם אי ילפינן 
א לפוטרו "קרן משן הוו
 ל דלא הוי "ואילו אחר הפסוק קמ

 .אונס 

 למימר ' התוסכ בעו "דא
 .ד דהוי כעין אונס"ס

 ור מצינן דגם אם זה הפט
 .למילף קרן משן וכדלעיל

לדחוק דגם אם היינו 
א "לומדים קרן משן הוו

וזה דחוק דנימא תחילתו , לפוטרו כשן
 וסופו באונס [ שן]בפשיעה לעניין צאן 

 .כ דיהיה חייב"וא[ קרן]לעניין בהמה  

בחידושיו ]ח מטעלז "וביאר בזה ר
פ החקירה מה המחייב "ע[ 'א' סי

בשור שהזיק האם המחייב הוא 
ולפי , הפשיעה או דהמחייב הוא ממונו

הצד דהמחייב הוא הפשיעה חיוב 
נזיקין הוא שהתורה מחייבת את 
הבעלים שישמרו ממונם שלא יזיק 

ואם פשע ולא " ולא ישמרנו"שנאמר 
ד דהמחייב אבל לצ, שמר חייב לשלם

הוא ממונו מעשה מזיק של ממונו הוא 
 " ולא ישמרנו"המחייבו ומה שנאמר 

 .בא לומר שאם שמר והזיק פטור 
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 :מ"ונפק

דלצד קמא הוי חיוב שמירה 
 אך לצד בתרא לא הוי ' מדאו

 .ואם פשע התחייב' יוב שמירה מדאוח 

היכא ששמר דלצד קמא לא 
מחייבינן דהא אין פשיעה אך לצד 

 נו בתרא בעינן לחייבו מכיוון דהוי ממו
 .אולם מכיוון ששמר פטרינן ליה 

כ "היכא שפשע בממונו ואח
הפקיר דלצד קמא מחייב דהא 
בשעת השמירה נתחייב לשומרו 

 דהא בשעת כ לצד בתרא פטור "ומשא
 .ההיזק תו לא הוי ממונו 

היכא שלא פשע ולא שמר דלצד 
קמא פטור דהא לא פשע 

 תרא חייב דהא לא היה לצד ב כ"ומשא
 .מעשה שמירה 

היכא שהיה ספק שמירה דלצד 
קמא פטור דהא יש ספק בפטור 

 לצד בתרא חייב דהא יש ספק אך 
 .בחיוב 

כשילפינן מזיק דלא כתיב 
בתורה להדיא מדבר 
הכתוב בתורה לצד קמא בעינן חיוב 

 צד בתרא בעינן כ דל"שמירה ומשא
 .שהזיקחיוב ממונו  

' א דהגמ"אפשר דההוו
כ "סברה כצד קמא ומשא

א "דההוו, דהמסקנא סברה כצד בתרא

א דדווקא "כ הוו"סוברת כצד קמא וא
בקרן דקל לו לשומרו בעי לשמור דהא 

, כ בשן"אין לו תאוות אכילה ומשא
כעין ' ש אמאי אמרו התוס"ולהכי א

אונס דזה הוי סברא לפוטרו מחיוב 
 שמירה ולא מחיוב תשלומים ולהכי 

 .מעיקרא לא חשיב מזיק 

 :א סבר"ודההכ "וא

 שחיוב נזיקין מתחיל בחיוב 
 שמירה והפשיעה היא סיבת  

 החיוב 

 דהקובע אם חייב לשמור או לאו 
 .הוא הקלות והקושי לשמור 

 :במסקנא' דדחי הגמז "ולפי

י "פ המהר"ביסוד הראשון ע
דסבר שכשילפינן מזיק ילפינן 
מעשה מזיק של ממונו ממעשה מזיק 

כ ככל שהמזיק חמיר "של ממונו וא
א "טפי ילפינן ממנו ולהכי סבר ההוו

שחזינן לפשיעה כלפי הבעלים 
כ דהמסקנא סבר דחזינן "ומשא

 לבהמה דהיא ממונו ולכן ככל שיותר 
 .קל לשמור הוי סיבה לחייב 

ץ "י כ"פ המהר"וביסוד השני ע
א ובין במסקנא "דסבר דבין בהוו

ידעינן דהמחייב הוא ממונו שהזיק רק 
פ "א הבנו שהמחייב הוא ע"דבהוו
כ "והקושי לשמור ומשא הקלות

פ הצורך "דבמסקנא הבנו דחזינן ע

 . א

 . ב

 . ג

 . ד
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 ובסוגיין 

 ז "ועפ
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 לשמור וגם בדבר הקשה מחייבינן 
 .שמירה 

, תקשי, ולאחר דאתינן להכי
ץ במסקנא "י כ"דבשלמא למהר

פ הצורך "היה פשיטא לן שמסתכלים ע
י וכי פשיטא לן "לשמור אך למהר

 שהמחייב הוא מצד ממון המזיק ולא 
 .ע"וצ, מצד פשיעת הבעלים 

  

  .ד
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 סימן ג

 [א"ע' ק ד"ב] מ"בדין קלב

דאליבא דרב ' הנה ביארה הגמ
ר ומבעה "הסובר דשור הוי קש
הכי ' דמתניהוי אדם דהלא הרי 

לא הרי השור שמשלם את "פירושו 
בשור מועד שנגח אדם ]הכופר 

כראי האדם שאין [ שמשלם כופר
וכשהרג בשוגג נהרג ]משלם את הכופר 

ולא ראי האדם שחייב , [ובמזיד גולה
כראי השור [ ב"ר ש"נצ]דברים ' ד-ב

 אלא רק " ]דברים' ד-חייב ב שאין
 [.נזק 

דהא גם ' א בתוס"ריב
אדם שייך כופר ומה ב

 ותירץ , מ"דפטור הוא משום קלב
 .ח"דשוגג נמי פטור מתדב 

סוגי ' דיש ב' מדברי התוס
 בחיוב מיתה . א: מ"קלב

 .בשוגג דנפטר. ב, שפוטר ממון 

 דאין לוקה  מצינו לעניין מלקות
 .ומת ואין לוקה ומשלם 

 א תמוהה דהא "דקושיית ריב
 .כ הוי קולא"ואס פטור "סו

א דכיוון "דגם אי נימא כריב

כ "כ לא חשיב קולא א"שפטור מגזה
 גם שוגג אינו נקרא קולא 

 .ח"דהא ילפינן ליה מתדב 

כ "ע בגדר הגזה"ובאמת דיל
מ דהא לולי שמתחייב "דקלב

 כ אמאי פטור "מיתה מתחייב ממון וא
 .ס מתחייב"הא סו 

 :זה אפשר לבארו בתרי אנפיודבר 

דבתורה נתחדש שכאשר עשה 
מעשה שמחייב מיתה אין 

 אבל כשאינו חייב  המעשה מחייב ממון
 .מיתה חייב ממון 

דהמעשה מיתה מחייבו ממון רק 
ד "דחדשה התורה דאין כוח לבי

דבכל ממון יש ]להוציא ממנו ממון 
 ד להוציא "ויש כוח ביד הב, חיוב חלות

 [.ממון מיד המזיק 

השני מובא בדברי 
א במכות "ן והרשב"הרמב

ר "דת, א"א ע"מ צ"י ב"וברש, ב"ע' ב
החוסם פי פרה ודש בה לוקה ומשלם "
והא , קבין לחמור' ג-קבין לפרה ו' ד

, אינו לוקה ומת אינו לוקה ומשלם

  .א

 והקשה 

 חזינן 

 וכן 

 ' ולכאו

 ועוד 

 . ב

 . א
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מ היא דאמר "אמר אביי הא מני ר
רבא אמר אתנן אסרה , לוקה ומשלם

י "שוביאר ר, "בא על אמו' תורה ואפי
דכוונת רבא לתרץ דמה שמתחייב 

ש דאדם שבא על אשה "ממון זה בדנ
שכר  -ביאת זנות ונתן לה אתנן

פסול האתנן בהקדש  -דבעילת זנות
לא תביא אתנן זונה ומחיר "שנאמר 

' ומקשה הגמ, "אלוקיך' כלב בית ה
דהא כשבא ביאת זנות מתחייב מיתה 

מ ומה שהביא לה אתנן "כ הוי קלב"וא
מתנה דהא כשמתחייב הוי בתורת 

אלא דזה , מיתה אינו מתחייב באתנן
ה אתנן אסרה "מה דחידש רבא דאפ

י "וביאר רש, בא על אמו' תורה ואפי
ה מה שפטור זה מכיוון שאין "דאפ
ד כח להוציא ממנו ממון ובדיני "לב

 נה שמים חייב ולהכי כשקיבלה אתנן אי
 .יכולה להקדיש דמדינא חייב לה 

 :מ"ונפק

יב לשלם בדיני שמים או אי חי
 דלצד קמא פטור ולצד בתרא  ו לא

 .חייב 

 הוי היכא ששלם לצד קמא 
 .כמתנה ולצד בתרא הוי כתשלום

 היכא שתפס לצד קמא מפקינן 
 .מיניה ולצד בתרא לא מפקינן 

א כצד "ולפי הנתבאר סבר ריב
בתרא שחייב רק דאין כוח ביד 

ס אין "וזה דחוק דסו]ד להוציא "הב
א "ולזה יקשה דמה תירץ ריב, [כח

 דאיירינן בשוגג הא הוא הדין  במזיד 
 .נמי 

א "ומלקמן תקשי אשיטת ריב
א ילפינן דאין "ו ע"דהא בדף כ

" עליו ולא על אדם"באדם כופר מ
י "וביאר שם רש, מ"ולא מדין קלב

כגון במזיד ולא " ויהא אדם"ה "בד
אתרו ביה דליתיה בר קטלא ולא בר 

י "פ דאמאי אוקי רש"והקשה הר, גלות
, ג הא מצי למימר בשוגג סתמא"בכה

י דנימא "רשפ שהוקשה ל"וביאר הר
י בגוונא שאין "ולהכי אוקי רש, מ"קלב
מ כגון במזיד ולהכי בעינן "קלב

ובשוגג לא איירי דהא סבר , מיעוט
מ "י שבשוגג נמי איתא קלב"רש

שכשגולה פטור מממון ולהכי כתב 
חזינן להדיא , י ולאו בר גלות"רש

י "א ודלא כר"י כריב"דסבר רש
מ פוטר מכופר וכל מה דבעינן "שקלב
 מ "וט הוי רק באופן שאין קלבלמיע

 .י"כגון מה דביאר רש 

דאתינן להכי תקשי דהא 
אחר שיש מיעוט כתוב כאן 

 מ ותמיד "כ לא בעינן לקלב"דפטור וא
 .יפטר 

לומר דרק היכא שאין 
מ יש מיעוט אבל "קלב

מ "במזיד והתראה הפוטר הוא קלב

 . א

 . ב

 . ג

 .ג

  .ד

 ולאחר 

 וצריך 
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משום דמזיד בלי התראה קייל טפי 
התראה ולכן כשהיה  לעומת כשהיה

מ דמצד המעשה "התראה פטור מקלב
 וזה דחיקא ]הוי לן טפי לפוטרו 

 [. מילתא טובא 

 א קשיא "ו ע"י בדף כ"דלרש
 :טובא 

 שגם בלי התראה פטור מצד 
 [פ"כן הקשה הר]ח "תדב 

י "ב סבר רש"ע' מ צא"דהא בב
מ דלא נמסר ביד "בדינא דקלב

ד כוח לענוש אדם שני עונשים על "הב
פ שמעיקר הדין "מעשה אחד ואע

י "ע דאמאי בעי רש"וצ, חייב בתרתי
לאוקים במזיד בלי התראה יימא 

ז "במזיד בהתראה והמיעוט ייזיל ע
דאין דין כופר ולהכי לא בעי לצאת 

מיניה ומה ש ואי תפיס מפקינן "יד
כן הקשה ]דמשלם הוי בתורת מתנה 

 ש רוזובסקי הובא באוהל "הגר
 [.ישעיהו 

ש רוזובסקי "דקושיית הגר
פ "מתרצת את קושיית הר

 ח "תדבדבאמת אם היינו לומדים מ
 .'ש וכו"יהיה צריך לצאת יד 

 ע דהא גם במזיד "צ
 .בהתראה בעינן למיעוט

כתב [ א"ח סק"כ' סי]ח "ובקצה
ל שכל היכא דבעי "בשם המהרש

מ "בב]י "ש אם נהרג גם לרש"לצאת יד
 גבי הממון ואי תפס פטור ל[ א"א ע"צ
 .מפקינן מיניה 

ל "דדבריו דהמהרש ח"הקצה
ובשיטת , הוו דברי נביאות

נ דאם הגדר "ל תקשי דממ"המהרש
מ הוא שמעשה מיתה פוטר "בקלב

ש ואם הגדר "חייב בדנממון אמאי 
 הוציא אמאי ד כח ל"הוא דאין ביד הב

 .אי תפס מפקינן מיניה 

כתב [ ג"כתובות אות צ]
ק "ן רפ"בשם הרמב

דמכות דבאדם הנהרג בשעת מיתה 
נקרא ששילם דהא בעדים זוממים 

" כאשר זמם"ל דלא עבדינן "קיי
וכן בעדים שזממו על אשה , לחצאין

 -דברים ' בז מפסידה "שזנתה ועי
מיתה וכתובה דין הוא שכאשר הוזמו 
העדים רק ממיתים אותם ופטורים 

ז "והקשו ע, מ"בכתובה דקלב
" כאשר זמם"הראשונים דהא אין 

ז שנהרג "ן דעי"ותירץ הרמב, לחצאין
 גם " זמםכאשר "הוי כאילו היה 

 .בממון דבכלל מאתיים מנה 

 :דינים' מ ב"דיש בקלבנפיק 

דהחיוב החמור פוטר את החיוב 
 אם לא עבדינן ' הקל ואפי

 ביה חומרא אך דבידי שמים חייב 

במקום שנעשה העונש החמור הוי 

 אלא 

 . א

 . ב

 ' ולכאו

 ואכתי 
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כאילו שילם גם את העונש הקל ולהכי 
 דלא והדוחק בזה ]ש "פטור גם בדנ

 [.כ"גזה' מ ב"מצינו דיש בקלב 

ו "בדף כ]י "ש שיטת רש"דא
אם ל "דלפי המהרש[ א"ע

היה התראה ונהרג בפועל פטור 
כ לא בעינן "מממון דנקרא ששילם וא

י במזיד בלי "ולהכי כתב רש, למיעוט
התראה דאם אינו נהרג בפועל 

ח אומר דאי תפס לא "המיעוט דתדב
אולם על הא דפטור , מפקינן מיניה

 עליו ולא על "עינן למיעוט דש ב"בדנ
 ".אדם 

א בסוגיין "ש קושיית ריב"א

קשה דאי נהרג בפועל הוי כאילו דה
דהא סבר ]כ לא הוי קולא "שילם וא

 , וכחנוא כדה"ו ע"י בדף כ"כרש
 [.ש"י סבר כיסוד הקוב"ורש 

תירץ שבשוגג לא חשיב שילם 
דהא אינו נהרג ולכן הוי קולא 

  י דגם"וצריך לומר דחלק על יסוד רש]
 [.מ"בשוגג שחייב גלות פטור מקלב 

הכי אמאי סבר ע דאי "יל
א בתירוץ ששוגג פטור "ריב

" עליו ולא על אדם"ח הא יש "מתדב
ואפשר לדחוק דכוונת , דהוא הפוטרו

 ח דהוי קולא "א שבשוגג של תדב"ריב
 .ילפינן מהמיעוט 

  

 ז "ועפ

 וכן 

 ז "וע

 ואכתי
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 סימן ד

[ב"ע' ק ד"ב] בגדר תשלומי חבלות

הנה מוכח מסוגיין דתשלומי נזק 
של ממון שאני מתשלומי נזק של 

' לזה מהא דאמרה הגמוראיה , אדם
למימר ' תרי גווני אדם דהא הוי לגמ

ועוד , תשלומים' דבאדם נתחדשו ד
ה בשור "ה נימא דה"חזינן דא' דבגמ

וזה תמוה דהא בשור אין חילוק לגבי 
ועוד , תשלומים דבשניהם הוי רק נזק

ס תקשי אשיטת רב אושעיא "דסו
דאמאי חזר על המילה נזק הא כלול 

ה תנא "י ד"שועוד דבר, הוא באדם
אדם הביא ראיה דמבעה דומיא דבור 

אלא דכוונת , ואמאי בעינן להאי ראיה
גבי ' י לומר שתשלומי נזק דמתני"רש

 כ "ר ואמבעה איירי על אדם שהזיק שו
 .אשכחן דיש הבדל בתשלומים 

אופנים ' דבאדם המזיק יש ב
ע דאידי "ז צ"ולפ, [אדם, שור]

מאי כ א"ואידי נזק הוא דמשלם וא
ועוד קשה דהנה , חשיב תרי גווני חיוב

דליתני תרי גווני שור ' הקשתה הגמ
ותרצה דבשור נזק הוא דמשלם 

דברים ' כ באדם דמשלם ד"ומשא
 דנימא דבנזק יש הבדל בין שור ' ולכאו

 .דאזיק שור לאזיק אדם 

ע דאמאי באדם דאזיק "יל
אדם מתחייב על ירידת ערכו 

דממון מתבטא ]הא אינו חפץ ממוני 
י שאפשר לקנות למכור ולהוריש "ע

פ שעבד כנעני אפשר "עצמו ואע
משום שעבד כנעני הוא חפצא דממון 

כ בעבד עברי זה שיעבוד וגופו "משא
שנים פוקע ' ולכן לאחר ו לא קנוי

 ים ובפוסקים דנו אי יש דמ], [הקנין
 [.לבין חורין או לאו 

דהתורה חדשה באדם שוויות 
פ "לענין נזיקין ואעממונית 

שאינו חפצא דממונא הוא עצמו 
כ בחובל בקטן "וכמו]בעלים לענין זה 

ובקטנה חייב  -חייב לקטן עצמו
לאביה עד שתנשא לפני גיל שתים 

ד "והב, עשרה וחצי או עד גיל זה
 ממנים לו אפוטרופוס או בקטן 

 [.פלה לו ירושהשנ 

' בחידושיו הל]ח הלוי "שהגר
כתב [ 601' מטוען ונטען ע

שחבלות לא דמי להיזק ממון ומוכיח 
ם דגם אם לא הפחית "זאת מהרמב

כגון אם עשה בו חתך בעור ]מערכו 

  .א

 חזינן 

 והנה 

 ל "וי

 אלא 
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ם "ונתרפא ונהיה דלקת דכתב הרמב
, חייב[ ו דחייב"ד מחובל ומזיק ה"פ

וזהו ההבדל דבתשלומי נזק כשעשה 
את ההיזק יצר הפסד וממילא מחוייב 

מון י השלמת המ"להשיב את החסרון ע
כ דבחבלה לא הוי השלמת "ומשא

חסרון דהא חייב גם כשלא הפחית 
ולכן שעת החיוב בחבלה הוא שעת 

והראיה מצער ובושת , התשלומים
וכן . פ שלא חיסר ממון"שמשלם אע

כ "בשבת דזה רק מניעת ריווח ואעפ
, בעבד כנעני קטן. מ א"ונפק]משלם 

כ באדם אין "א, [בתיקן את החבלה. ב
 ומה שמשלם הוא על  שוויות ממונית

 .עצם החבלה 

, בחידושיו]ז הלוי "בזה הגרי
ה "בד 610' מכתבים עמ

, דזה הלכה של שומא[ ע"והנה צ
והראיה מהאומר ערך ידי עלי דשמים 
כמה שווה עבד עם יד וכמה שווה 
, ללא יד וגם השבת הוא מדין שומא

ולכן זהו ההבדל דבאדם דאזיק אדם 
קראה לזה ומה ש, משלם על החבלה

נזק הוא דשומת התשלומים היא ' הגמ
וכן מיושב גם מה דתרצה , פ הנזק"ע

תרי גווני אדם דבאדם שהזיק ' הגמ
דברים זה ' ד-דברים וה' אדם יש ד

 לא על ההפסד הממוני אלא על 
 .החבלה 

הדברים נראה דמה 
, ח בחבלות"שביאר הגר

דבזה , ש חבלה משאר נזק"ב דמ"צ
ה מחובל "אבן האזל פ] ז"נחלקו הגרא

דהנה כתב , ז"והגרי[ ו"ומזיק ה
ה "ז דאין דמים לבין חורין ומשו"הגרא

הוא היסוד דלא מתחייב על ההפסד 
אבל , הממוני אלא מתחייב על החבלה

ז כתב דבאמת אפשר דיש דמים "הגרי
לבין חורין רק דבחבלות גדר התשלום 
שמו הוא כופר האיברים דמזה 

כוונתה " ת עיןעין תח"שהתורה אמרה 
א "ם פ"יעויין ברמב]שישלם כופר 
מ דאם "ונפק', ג-ב ו"מחובל ומזיק ה

לא שילם דמי עין עונשו הוא לא דמי 
[ עין אלה דמשמיא יחסרוהו עין

איברים על המעשה ומה שהתורה 
 פטרתו על ההפסד הממוני הוא דזה 

 .נכלל בחיוב החבלה 

בשור שחבל באדם וכן 
פסידו בבור ואש ולא ה

ממון או דהפסידו ותיקן ההפסד וכן 
ז שאין דמים "דלגרא, בעבד כנעני קטן
ה דלא משלם את "לבין חורין ה

ההפסד הממוני אלא את המעשה 
ז החידוש הוא במי "כ לגרי"חבלה משא

דהוא באדם " עין תחת עין"שנאמר 
שהזיק אדם ולכן יש דמים לבין חורין 
 ולכן אם לא הפחיתו מדמיו כדביארנו 

 .פטור 

ז "סבר כגרא' ה דהגמ"הא
כ "דאין דמים לבין חורין וא

ה בשור שהזיק אדם דאין דמים "ה

 וביאר 

 ובביאור 

 מ "ונפק

 ז "ועפ
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ז "כגרי' ז תרצה הגמ"לבין חורין וע
דיש דמים לבין חורין רק דגדר 

ולכן " עין תחת עין"המעשה הוא מ
ז "וע, מה שחייב הוא על ההפסד ממון

י דמבעה דומיא דבור "כתב רש
גם את הכופר  דהוקשה לו שאולי

ולזה תירץ שפטור מכופר , ישלם
ולכן משלם על הפסד הממוני [ חבלה]

, וזה מהמיעוט של שור ולא אדם
דדווקא בשור שהרג אדם חייב כופר 

כ בבור דפטור מכופר ומה "משא
שחייב נזק הוא על ההפסד ממון אבל 
כשאין הפסד ממון פטור מכופר 

 משמיה ]י "איברים וזוהי כוונת רש
 [.א"ד הלוי סאלאוויציק שליט"דהגרמ 

 דשמואל יש לדחוק דבנזק ואליבא 
 .נאמר הכל 

ה תנא אדם דאזיק שור "ד
תקשי טובא דאם  כדברינו 

ז דאדם "כגרא' א הבינה הגמ"שבהוו
אין לו דמים הרי כל החיוב תשלומים 
הוא על ההפסד ממון והא לאדם אין 

כ התשלומים הם על "דמים וא
 ה וממילא נימא דבור דומיא המעש

 .דמבעה 

פ "י מפרש ע"לדחוק דרש
ז דנזק "המסקנא דהגרי

כ יש "חבלות הוא כופר איברים וא
לאדם דמים ומה שחייב הוא על 
התשלומי הפסד ממון ובכופר פטור 

ולכן אמר מבעה דומיא דבור שפטור 
רק דקשה דהא בבור שפטור , מכופר

ל שור מכופר לא צריך להגיע לדין ש
ולא אדם דנימא דמה דפטור הוא 
 כדביארנו דבאדם אין את הפסוק 

 ".עין תחת עין"ד 

' ור' חייא וכו' לקמן תני ר' ובגמ
ט לא תני הני בממונא "אושעיא מ

ובממון ]קמיירי בקנסא לא קמיירי 
הגדר הוא דזה תשלום שאינו קצוב 

כ בקנס התשלומים קצובים ולכן "ומשא
 תר על משלם יואו ד, זה נקרא קנס

 .מה שהזיק כגון תשלומי כפל 

 :מ"ונפק

 דלא מגבינן קנסות כדאיתא 
 .ב"ו ע"לקמן ט 

 כ באו עדים "מודה בקנס ואחד
 [.פטור 

תשלומים ' ה-ז משמע ד"דלפ
הוי ממונא [ חבלה]של אדם 

ד מחובל "ם פ"וברמב, ולא קנסא
כתב דהמודה שחבל ' ז-ו ו"ומזיק ה

בחבירו פטור מנזק וצער וחייב בריפוי 
משמע דנזק וצער הוי קנס , ובושת

 דהא בקנס נאמר הדין דמודה פטור 
 [.מ"כך הקשה המ] 

לומר דבאמת הוי קנסא 
דשמואל רב  דהא אליבא

אושעיא בנזק איירי בין באדם דאזיק 

  .ב

 י "וברש

 וצריך 

  .ג

 . א

 . ב

 וקשה 

 ואפשר 
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כ "אדם ובין באדם דאזיק שור וא
החלק של אדם דאזיק שור הוא ממונו 

ושל [ ל דהלכתא כשמואל בדיני"וקיי]
 נס ובהא איירי הזיק אדם הוא ק

 .ם דהוי קנס"הרמב 

מ הכי "מזה דהקשה המ' דלכאו
אליבא דרב משמע דלא סבר 
דנחלקו בזה רב ושמואל אי הוי קנסא 

 וגם אי נימא כדביארנו , או ממונא
 .ע"וצ, עדיין יקשה מצער 

מ דהא באונס "עוד הקשה המ
ומפתה חייב חמישים כסף וזה 

[ א"ע' ה]לקמן ' קנס וביארה הגמ
דבאונס יש גם תשלומי פגם וצער 

 ם סבר "הרמב הוי ממונו ואילו ולהכי
 .בצער ונזק דהוי קנס 

ב  מהלכות "מ דבפ"הקשה המ
ב כתב "נערה בתולה הי

 כ "וא ם דפגם וצער הוי ממונו"הרמב
 .ם"אשכחן סתירה בדברי הרמב 

ש טולידאנו "ר הגר"הקשה מו
א דהיאך נימא דנזק "שליט

נקרא קנס הא לא הוי דבר קצוב וגם 
כ הוי "מ שהזיק וא"יותר עלא משלם 

ובשלמא בצער דלא הפחיתו , ממונו
 מ "אז התשלומים הוי יותר ע מדמיו

 .שהזיק 

פ "אלא דהביאור  בזה הוא ע
פ "נ שמשלם ע"ח דאה"דברי הגר

 ינו משלם על השומא אבל הוא א
 .ההפסד אלא על החבלה 

לזה ממה שהביא בשם 
ם דגם היכא דלא "הרמב
כ נקרא "מתחייב נזק ואהפסידו ממון 

 קנסא ולא ממונא דהא אינו השלמת 
 .חסרון 

ובנזק דנערה בתולה לא כתיב 
וגם אין מציאות " עין תחת עין"

כ לפי "באשה וא" עין תחת עין"ד
כתוב כפרת " ז דבעין תחת עין"הגרי

איברים דבר זה הוי רק באדם אבל 
 , קנסבאשה הוי תשלומי הפסד ולא 

 .ם דהוי ממון"ולכן סבר הרמב 

שפיר נמי מה דסבר 
ה מחובל "ם בפ"הרמב

 ב דפטור בנזק וצער ז שכת"ומזיק ה
 .דהא הוי באדם 

מ מדברי "ש מה דהקשה המ"א
ם "רב אושעיא על הרמב

דבאמת חבלת אדם באדם הוי קנסא 
כ רב אושעיא דאיירי אליבא "וא

דשמואל גם באדם דאזיק שור לא 
 איירי בממונא רק דיש שם גם יוקשה ד

 .קנסא 

צריך לתרץ דצער צער 
 סתמא הוי קנסא אבל 

 .צער דנערה הוי ממונא 

 רק 

 . ד

 ועוד 

 ועוד 

  .ה

 וראיה 

  .ו

 וממילא 

 וכן 

 ובתשלומי
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ב מהלכות נערה "מ פ"ובכס
נין ]י הנגיד "בתולה הקשה בשם ר

דהא צער הוי כפגם ואם [ ם"דהרמב
 קנס הוא הדין דגם הצער  הפגם הוי

 .הוי קנס 

לבאר דבכאב אפשר לשום 

י "אופן אחד הוא  ע, אופנים' י ב"ע
פ "ואידך הוא ע, הפחתה מכספו

פ הפחתה יש "הכאב והיכן שמשלם ע
כאן ענין אחד של התשלומים דהוי 

 מא שומא גדולה בנזק אבל כאשר השו
 .תשלומים' פ הכאב הוי ב"הוא ע 

  

  .ז

 ואפשר 
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 סימן ה

 ימ דהזיקו בהדי דאזל"בדין אסו

[א"ע' ק ו"ב]ובדין אשו משום חציו והמסתעף 

 'אענף 

 'א

מ שהניחן בראש "תנן דאסו' בגמ
הגג ונפלו והזיקו באדי דאזלי 

ח בזה היכא "דיל' ולכאו: היינו אש
שנפל ובאותה שעה הזיק טמון האם 

ועוד בהניח אבן על , התחייב או יפטר
גדר ונפלה והרגה אדם האם נקרא 

ז כשהזיק "מ לזה"ונפק]רוצח או לאו 
ועוד , [מ"שיראים דלא אמרינן קלב

 בן על גדר ונפלה והזיקה אי בהניח א
 .ד או לאו"נחייבו בד 

דזה תלוי אם נאמר בזה 
, אשו משום חציו או לאו

ל באש שחייבה "י ור"דהא פליגי ר
ולפי , תורה האם הוי חיציו או ממונו

 י דאשו משום חציו יתחייב בטמון "ר
 .ד"ויקרא רוצח ויתחייב נמי בד 

ו מ דהוי חצי"אי נימא באסו
 נחייבו בכל הני ואי נימא 

 .דהוי ממונו יפטר 

ל לא "ב תנן דר"ב ע"ולקמן כ
י משום דכוח אחר "אמר כר

ל "י לא אמר כר"כ ר"מעורב בו ומשא
 משום דממונא אית ביה מששא והא 

 .לית ביה מששא 

לבאר בדבריהם דהנה לבד 
 דברים ' מאש אשכחן ב

 :זיקיםהמ 

' בו גאדם המזיק שנאמרו 
, היזק דאדם, רציחה]פרשיות 

 כ דכוחו "וכן נאמר בו גזה[ היזק דממון
 כגופו 

 ' ו דממון המזיק שנאמרו ב
 [בור, רגל, שן, קרן]פרשיות  

 בזה הוא שחייב לשלם כאשר 
 .דבר שלו הזיק 

ח באש מהו גדר החידוש "דיל
י "שהרי מצד אחד נעשה ע

י כוח "אדם אך מאידך גיסא הולך ע
ג "אחר וממילא האם נימא דגם בכה

ג חשיב "חשיב אדם המזיק או דבכה
דהגדר של אש הוא ]ממון המזיק 

  .א

 ' ולכאו

 ז "ולפ

  .ב

 ונראה 

 . א

 . ב

 והגדר 

 ז "ולפ
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 שהניח דבר במקום שיש רוח והרוח 
 [.והוי פחות מכוחו, היא שדחפתו 

משום ל אי הוי "י ור"פליגי ר
, חציו או דהוי משום ממונו

י סבר דכיוון שבאופן טבעי הולך "דר
י הכוח אחר ממילא גם הכח הזה "ע

מתייחס לאדם ולהכי הוו חציו 
ל סבר דחשיב ממונו "כ דר"ומשא

נפיק ]משום שדבר שלו הזיק ולא הוא 
גופו : דרגות באדם והם' י יש ג"דלר

מ לענין שבת אם "ונפק], [כוחו ואשו
על גדר בשבת ונפל וחרש הניח מקל 

י כוחו דהא "ה כשהניח ע"וה[ 'וכו
כ היכא "אמרינן דכוחו כגופו ומשא

 לא הוי  ע"י אשו דאשו לכו"שהניח ע
 .חיציו דהא כלו לו חיציו 

ב אשכחן דהמדליק "ב ע"כ
את הגדיש והיה גדי כפות לו 
ועבד סמוך לו ונשרף עמו חייב על 

אם  הגדיש והגדי ועל העבד פטור אך
היה עבד כפות לו וגדי סמוך לו פטור 

א תנן "ג ע"כ לקמן כ"וכמו, מ"דקלב
 ד וכן לטמון "איכא בנייהו לחייבו בד

 .באש 

 כוחו להפיל , לאחוז בדבר
 [.אשו להניח דבר, דבר

ב אמר "ב ע"עוד אשכחן בדף כ
רבא קרא ומתניתא מסייע ליה 

משמע " כי תצא אש"לרבא שנאמר 

שלם "תצא מעצמה והמשיכה התורה 
מ אשו "ש" ישלם המבעיר את הבעירה

משום חציו דהא התורה מייחסת לו 
 כ איכא "וכמו, את האש שמניח

 .'מתניתא דתניא פתח הכתוב וכו 

 ל היאך יתרץ "דתקשי לר
 .'להך גמ 

א "ג ע"והנה הקשה אביי לקמן כ
טמון באש היכי משכחת לה 

טמון " או הקמה"ילפינן מ' דבדף ס]
 ל דאשו הוי משום "דהא קיי[ באש

 .חציו 

דתקשי דבשלמא אם אמר 
י מסברא ניחא אך "זאת ר

ג "ל דבכה"לאחר שיליף זאת מפסוק י
 כ שפטור בטמון "של כוחו איכא גזה

 .יכ מה הוקשה לו לאבי"וא 

כ של "כתבו דהגזה' דבתוס
ל "טמון ניחא טפי אליבא דר

י בעינן לחלק "כ אליבא דר"ומשא
 ולומר שבכוחו חייב בטמון אך באשו 

 .פטור בטמון 

דתמיהה מילתא טובא דהא 
 כ ודלא "נימא דכך הוי הגזה

 .'כהתוס 

התם  דאיירינן ' ותרצה הגמ
היכא שכלו לו חציו דבשעת 
 זריקת החץ לא היה היזק וממילא 

 .דהוי אונס 

 ובהא 

 ולקמן 

 גופו ]

  .ג

 ז "ולפ

  .ד

 ' ולכאו

 אלא 

 ' ולכאו

  .ה
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 ח האם נאמר "מ יל"כ באסו"וא
 .דין זה דאשו משום חציו או לאו

 'ב

היא ' והנה מצינו דשיטת התוס
דיש דין אשו משום חציו גם 

בדף ' דהא התוס, מ כמו באש"באסו
 גבי ' ב העמידו את כל דברי הגמ"ע' ה
 .מ בדין של אשו משום חציו"אסו 

פ "ב תנן ואמר ר"ז ע"ע
זרק צרור למעלה 

אמר ליה , והלכה לצדדין והרגה חייב
משום , ט"פ מ"מר בר רב אשי לר

, אי כוחו הוא תיזיל לעיל, כוחו הואד
 אלא כוח , ואי לאו כוחו תיזיל לתחת

 .כחוש הוא 

מהא דגם כוח כחוש נקרא 
י "ודייק מזה רש, כוחו

דדווקא אם נפלה לצדדים חייב אולם 
 כשנפלה לארץ בצורה ישרה לאו כוחו 

 .הוי אלא מאליה נפלה ופטור 

י נפיק דכאשר יניח "דבריו דרש
דם אבן באויר ויעזבה יפטר א

משום דאין כאן כוחו אלא מאליה 
כ בגוונא שעזב את האבן "נפלה ומשא

 פה לצדדים התחייב דהוי כוח דח
 .כחוש 

ה סוף חמה "בד' התוס
ז "ע, סנהדרין]' לבוא וכו

ל שאין כוחו הא יש "דמאי אכפ[ א"ע
י דאשו משום חציו "ל כר"אשו וקי

דהא מחמתו נפל ]כ שהתחייב "וא
' ודחקו התוס, [ומחמתו הוי אשו

ל "פ וכר"ס מימריה כר"דסתמא דש
י "אולם אליבא דר], דאשו משום ממונו

את דברי ' והביאו התוס, [התחייב
א נפלה סכין "ח ע"בחולין ל' הגמ

תו פסולה ודייקינן מידו ושחט שחיט
טעמא דנפלה הא הפילה כשירה 

והקשו , נ דאמר דלא בעי כוונה"וכר
ל "ה בנפלה דהא קי"דנימא דה' התוס

 ל "ודחקו דקי, י דאשו משום חציו"כר
 .ל דאשו משום ממונו"כר 

ל שחיטתו "דבנפלה אליבא דר
י "כ אליבא דר"פסולה ומשא

 ע "ובהפילה לכו, שחיטתו כשירה
 .כשירה שחיטתו 

דבריהם ולא מסתבר ' התוס
 מיתה ' לחלק כיוון דאפי

 :ב"ודבריהם צ. גמרינן מממון 

 .א בדבריהם"מה ההוו

, כ דמיתה גמרינן מממון"במש
הא אין כאן גמרינן דהא מה 
 שחדשה התורה דאשו משום חציו הוי 

 .דין כללי ולא דין פרטי 

ג מהלכות רוצח "ם פ"וברמב
ג כתב להדיא "ושמירת נפש הי

ב כתב "כ בהי"וכמו, פ"כדברי ר

  .ו

  .א

 ובסנהדרין 

 ומוכח 

 ולפי 

 והקשו 

 נפיק 

 וסיימו 

 . א

 . ב

  .ב
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 כתוב כאן שכל אשו . שמכוחו היא באה
 .דלא הוי כוחו פטור 

ו "מ הט"ד מנ"דהא בפי
י דאשו משום "כתב כר

 ובאשו משום חיציו חייב גם , חיציו
 .ב"ב ע"ברציחה כדתנן להדיא לקמן כ 

א מהלכות "ח הלוי פי"י רובחידוש
א כתב לחלק בדברי "שכנים ה

דבשחיטה איכא דין שכאשר ' התוס
שחט ללא כוח גברא שחיטתו פסולה 

פ ששחט באופן דאשו משום חציו "ואע
 נתחדש שהוי מעשה בידים מ בכוחו "מ
 .ולא גרמא 

המעשה הראשון יוצר את 
כ "המעשה השני ומשא

 בגרמא המעשה השני בא כתוצאה מזה 
 [.שהיה מעשה ראשון 

בין אשו לכוחו דבכוחו היה 
כ באשו היה "דחיפה ומשא

הנחה והדבר שהונח הוא שהזיק 
פ שגם אשו וגם כוחו קרויים "ואע

 ז באשו אין כוח "מעשה דבידיים בכ
 .גברא 

הנה גבי רציחה ח ד"זאת ר
חזינן להדיא דלא בעינן כח 
גברא דהא מתחייב גם באופן של אשו 

כ "וא, ב"ד ע"כדלקמן כ, משום חציו
ם חזינן דכאשר "וברמב. ש משחיטה"מ

 נהרג מכוחו פטור דהא כתב והוא 
 .שימות מכח ראשון הבא ממעשיו 

ח האם באשו "ח דיל"ביאר ר
כ של "משום חציו איכא גזה

דין חיוב לחייבו כאדם המזיק או דמצד 
המעשה הוי גרמא רק דחדשה התורה 

מכה "כ פרשת "וא, דגרמא כזה חייב
פרשיות ' ופרשת אש הוו ב" בהמה

כ הוא "או דנימא דהגזה, נפרדות
בהגדרת המעשה שהכוח אחר שמוליך 

לכן את האש הוא מתייחס לאדם ו
 ולפי הגדר , הכוח אחר נחשב לכוחו

 .מ"השני זה דווקא באש ולא באסו 

, א"סברי כצ' נפיק דהתוס
' ובאמת דמפורש הכי בתוס
 , דהא אמרו דמיתה גמרינן מממון

 .ודוק 

 'ג

א דהוי "כ הוו"ובאש ללא גזה
ל והסיבה "והכי סבר ר, גרמא

שמתחייב לא הוי משום גרמא אלא 
על האש משום שדבר  שהמבעיר חייב

כ של "י נמי לולי הגזה"ולר, שלו הזיק
 הווה מודה " המבעיר את הבעירה"
 .ל"לר 

ל דהא "כ תקשי אליבא דר"דא
אם מחייבינן לאשו משום ממונו 

 ל "אמאי צריכינן לפרשת אש תיפו
 .משאר ממונו 

 וקשה  

  .ג

 דבכוחו ]

 וההבדל 

 ודחה 

 ולהכי 

 כ "וא

  .א

 אך 



 כט דוד            הסימן        חסדי       
 

' בדף ב' דהיא היא קושיית המ
 ולא ' ז מתרצת המ"וע, א"ע

 .ח"בהם רו ז שיש"זו 

המבעיר את "שכתוב 
י דכתוב "למד ר" הבעירה

 כאן שמתחיב האדם על מעשיו כלומר 
 .שבכזה גרמא מחייבינן ליה 

 כ נילף לכל "דתקשי לן דא
 .גרמא מפרשת אש 

שמזיק : דרגות' ובאדם יש ג
 שמזיק , שמזיק בכוחו, גופוב

 .מחמתו 

ח האם נימא דמה "ח דיל"ר
' שמתחייב באשו הוא אפי

דהוי גרמא ורק בכזה גרמא חייב 
או דנימא , כ בשאר גרמא פטור"ומשא

דחידוש התורה באש הוא שסוג כזה 
א "וההבדל בין צ, של אש קרוי כוחו

א סובר דיש כאן פרשה "ב הוא דצ"לצ
חדשה באדם שהזיק ממון והיא פרשת 

שהוי פ "ואע" המבעיר את הבעירה"
ב "כ לצ"ז מתחייב ומשא"גרמא בכ

 אש קרוי כוחו כ באה לחדש שגם "הגזה
 .והכל הוי פרשת אחת 

דלגבי דיני נפשות כתב 
י בסנהדרין דהמתרה "רש

בחבירו צריך שיתרה בו מאותו הפסוק 
, שכתוב בתורה לגבי אותו המעשה

כ שרואה אדם את חבירו שורף "וא

את א יאמר "לצ, באשו משום חיציו
" המבעיר את הבעירה"הפסוק של 

דגמרינן מיתה מממון כדאיתא ]
' כ לצד ב"ומשא[ א"ז ע"בסנהדרין ע

 בהמה מכה "יאמר את הפסוק של 
 ".ישלמנה 

כ מחדשת באש "א הגזה"דלצ
 כ "ב הגזה"לחייבו אך לצ

 .מחדשת גילוי מילתא ולא חיוב 

ובאמת דשני הגדרים מחודשים 
אפשר לומר ' ואליבא דתוס: הם

נ לא הוא עשה את ההולכה "שאה
כ זה גרמא אומנם מכיוון "וא

שהמעשה השני בא יחד עם המעשה 
 וממילא כל גרמא כזה , שלו הוי אש

 .חשיב אש 

כ חישבה "דאפשר לומר דהגזה
, את הגרמא הזאת כמחמתו

דמחמתו הוא שהמעשה הראשון גרם 
כ "את עשיית המעשה השני ומשא

 גרמתו הוא שהמעשה הראשון נתן 
 .אפשרות למעשה השני להעשות 

ם לא מחלק "ובאמת דהרמב
 כי אלא דסבר דזה גופא חשיב בה

 .כוחו 

מ "ס לא הוי כוחו מ"דסו
אפשר לומר שהמדליק לקח 
 את הכוח אחר והשתמש בו כדי שיזיק 

 .עם אשו 

 אלא 

 ואחר 

 ' ולכאו

  .ב

 וכתב 

 מ "ונפק

 ועוד 
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ש טפי היכא שהמדליק "דא
מ "אך מ, הביא את הרוח

פ שלא "הכא זוהי נקודת החידוש שאע
מ מכיון דלא "הוא הביא את הרוח מ

 לאסוקי אדעתיה חדשה התורה ל "הו
 .דחייב 

א איתא אמר רבא "ג ע"ולקמן כ
 ד אשו "קשיא ליה לאביי למ

 .ל"משום חציו טמון באש היכי משכח 

 י דאילו אדם זורק חץ "רש
 .והזיק לא מחייב בטמון

ביארו דבשלמא כשהתורה 
מחייבת על דבר שלו שהזיק 

כ באשו "מובן דיש חילוקי דינים ומשא
 ז שהוא הזיק "משום חיציו שמתחייב ע

 .ממילא אין חילוקי דינים 

י דהא "דתקשי אליבא דרש
חיוב דאשו משום חציו לא 

 כ "גזה חיצים אלא הוי רקהוי כזורק 
 .כ נאמר פטור דטמון"ובגזה 

י "יחזי דסבר רש
ב דהתורה "ם וכצ"כהרמב

לא חדשה חיוב אלא חדשה שאשו 
נחשב ככוחו ומה שחייב הוא מפרשת 

ש "כ א"וא, "מכה בהמה ישלמנה"
 י דהא במכה בהמה לא "קושיית רש

 .נאמר פטור דטמון 

סברו כשיטתם ' דהתוס
א דנתחדש בתורה "וכצ

 וממילא קושייתם היא , פרשה חדשה
 .דלא אשכחן באדם המזיק פטורים 

מ באדם שהדליק אש והיה "ונפק
, אנוס על כך ולא יכל לכבותה

 כ אי "ב יתחייב ומשא"דאי נימא כצ
 .ב יפטר"נימא כצ 

' דזה לא מוכח משום שבתוס
אשכחן דלא מצינו פטורים 

י "ודבר זה מדוייק בדברי רש, באדם
 ת שבא לפטור טמון באנוס "שביאר דא

 .הא אדם מתחייב באונס כרצון 

ב אשכחן היה עבד "ד ע"ולקמן כ
כפות לו וגדי סמוך לו פטור 

ל "וביאר רשב', מ וכו"משום דקלב
עבד  דאיירינן היכא שהצית בגופו של

אך אם לא הוי בגופו של עבד חייב 
על גוף העבד שלושים ועל הגדיש 

והקשו התם . והגדי תשלומי ממון
ל אמאי אמרינן "דאליבא דר' התוס
מעשים חדא ' מ הא הוי ב"קלב

 כ בא "הדלקת הגדיש ואידך מה שאח
 .כתוצאה ממנה 

 א כתב דזה קשה "הרשב
 .י"אף אליבא דר

 א מרפסן "דהרשבדדבריו 
 .ת למימר הכי"איגרי דמהי

ש "ברכ]ד לבאר בזה "הגרב
ל מתחייב בשור "דלר[ ז"י' סי

ה "כ ה"שנגח על מעשה הנגיחה וא

 ג "ואע

  .ה

 וביאר 

 ' ובתוס

 ' ולכאו

 והמעיין 

 כ "ומשא
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דיתחייב על מעשה הדליקה ועליה 
ש ועל מה שהדבר הזיק "חייב בדנ

 י "רכ אליבא ד"א ומשא"מתחייב בדנ
 .הצדדים' ב-אדם המזיק תלוי ב 

הכוח אחר הוא ' נפיק דלתוס
א "השורף ושעת החיוב בדנ
י "הוא מעשה הדליקה וממילא לר

מ דהא כל החיוב "שפיר אמרינן קלב
ש אמאי "כ א"וא]הוי בשעה אחת 

[ ל"תקשי רק לר' אליבא דהתוס
ל דאש הוי "ם דס"כ להרמב"ומשא

י דהא "כוחו תקשי נמי אליבא דר
התורה חדשה דחשיב שהאדם מוליך 

מעשים ' כ נפיק שהיה ב"וא, את האש
 ש "וממילא א, מ"וממילא לא שייך קלב

 .י"א גם אליבא דר"שיטת הרשב 

 'ד

, מ"מ באסו"ח דנפק"וכתב ר
א שבגרמא "שאמרינן כצ' דלתוס

דהביאור ' ולכאו]כזה מחייבתו התורה 
א "בזה שהמעשה שעשה גרם לכו

 -להשתמש בזה ולכן זה נקרא מחמתו
ה עם החפץ שההיזק נעש -ח"כלשון ר
מ מחשיבה "ה דבאסו"כ ה"א[ שהניח

התורה את הגרמא הזה כמעשה 
, ה בחבלות ובטמון"דבידים וה

ם שהתורה חדשה "כ להרמב"ומשא
באש שאש המהלכת הויא כוחו ואת 
ההילוך מייחסים אליו כל זה הוי דוקא 

 מ לא חדשה "באש גמור אך באסו
 .התורה הכי משום דפסק כוחו 

דנתבאר בדברינו פ מה "ע' ולכאו
ם דאש "נתחדש אליבא דהרמב

לא חשיב היכא שהאדם משתמש עם 
 ג מייחסת "הכוח אחר כדי להזיק דבכה

 .לו התורה את ההשתמשות ברוח 

ל אי הוי "דתקשי דמאי אכפ
ס גם "מ הא סו"אש או אסו

 מ השתמש ברוח כדי "אי הוי אסו
 .להזיק 

 -ס "ח על הש"ובחידושי הגר
וכן בחידושי , -ז "שפ' סיסטנסיל 

כתבו  -' ק ו"ס' י' סי -ש "הגרש
פ "דהאש מטבעה מתפשטת ואע

ולהכי לא , דצריך את סיוע הקוצים
, חשיב כוח אחר דחפו אלא מעורב בו

נ ברוח שאין הכוונה שדוחפת אלא "וה
שהטבע של האש שכשיש רוח 

כ "מתפשטת האש במהירות יתר ומשא
 מ שמטבעם אין הולכים כל "באסו

 .ההליכה מתייחסת לרוח 

ח "ב כתב ר"רפ' סי
שבאש הדרך היא 

כ "שכשמדליק אש האש הולכת ומשא
ודבריו . מ דאינם הולכים מיד"באסו

ב דהא בגוונא שלא תלך האש מיד "צ
 מ "ה דבאסו"מ וה"הוי האש כאסו

 .שהולך מיד יהיה דינו כאש 

 כ "וא
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נקיט הכי להלכתא 
 .להדיא

ז "שפ' דלפי הפירוש דבסי
מ "נפיק דגם באופן שהאסו

 יפול מיד או שהאש לא הלכה מיד לא 
 .משתנים דיניהם 

להביא לזה ראיה דהא איתא 
דאמר [ ב"ז ע"ע]בסנהדרין 

פ דירדה לצדדים והרגה אדם חייב "ר
דזה כוחו משום דיש [ ל"וזה אף לר]

, פ הכי"ל לר"דמנ' ולכאו, כוח כחוש
ס "וח כחוש הא סוואמאי סגי כ

דמה שהאבן ]מעורב בנפילה גם גרמא 
ם "אלא דלהרמב, [נופלת הוי כוח אחר

ל לדין זה "ש מנ"ל א"ולפירוש הנ
דמחייבינן ליה מכיוון שהטבע באש 
הוא שמתפשטת ולהכי סגי בכוח כחוש 

ב עדיין "רפ' כ לפירוש דבסי"ומשא
 פ דין "ל לר"קיימת ועומד הקושיא מנ

 .ודוק, זה 

 'ה

ח את "ולפי הנתבאר מיישב הגר
ם "מה דהוקשה לו בדברי הרמב

. דכתב דברציחה בעינן דווקא כוחו. א]
אמאי שנפלה לתחת פטור הא אשו . ב

בסנהדרין ' קושיית התוס -משום חציו 
בנפלה סכין מידו אמאי . ג. א"ז ע"ע

 -שחיטתו פסולה הא אשו משום חציו
[ א"ז ע"בסנהדרין ע' קושיית התוס

מ אין אשו משום חציו "ודהא באס

ה בשחיטה וברציחה וכל מה "וה
 מ מטעם אש הוא "דמתחייב באסו

 .ו משום ממונודאש 

בזה הוא שדבר שלו הלך 
, והזיק אשו משום ממונו

 הגדר בזה הוא ' כ לתוס"ומשא
 .שמתחייב על מה שהניח בראש גגו 

ס כאשר "והנה תקשי לן דהא סו
עה זרק אבן ונפלה לתחת מטב

 כ הוי כוחו ואמאי פטרינן "נפלה וא
 .ליה הא לפי הנתבאר בעינן לחייבו 

זה קשה בין לפירוש שהאש 
[ ב"סטנסיל רפ]הולכת מיד 

 שהאש מטבעה הולכת ובין לפירוש 
 [.ז"סטנסיל שפ] 

מ בין שיטת "דזה יהיה נפק
', ם לשיטת התוס"הרמב

ג דהוי כוח כוחו פטור "ם בכה"דלרמב
משום דכל מה שהחשיבה התורה את 
אשו לכוחו לא הוי אלא בכוח ראשון 

כ "אך בכוח שני הוי ממונו ומשא
 ג נחייבו דהא אשו משום "בכה' לתוס

 .חציו ומתחייב בשעת הדליקה 

 'ו

אשכחן [ ב"ו ע"ע]ובסנהדרין 
דאדם הרוצח באופן של מצמצם 

 -הגדרה], "או באיבה"חייב שנאמר 
 אדם שהולך למות וחבירו מצמצם לו 

 [.את האפשרות להציל את עצמו 

 א "ובחזו

 אולם 

 ויש 
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א התם למד רבא "ז ע"ע
, דכפתו ומת ברעב פטור

וההבדל בין כפת למצמצם הוא דבכפת 
כ "לא עשה מעשה ההורג רק דאח

עב ומתחזק וממילא מת מגיע הר
 כ במצמצם במעשה הצמצום "ומשא

 .מונחת ההריגה 

איתא התם דכפתו בחמה או 
בצינה ומת חייב אולם במקום 
שסוף חמה או סוף צינה לבוא ומת 

' והקשו התוס, פטור משום דהוי גרמא
כ לחייב מצמצם "דלמאי בעינן גזה. א

ל אם "הא פשיטא שחייב דמה אכפ
אדם או הביא את הביא את המים ל

ו "ק נ"ב]האדם למים כדחזינן באש 
דאין חילוק בין [ 'יעויין שם בתוס, ב"ע

מקרב דבר אצל האש למקרב האש 
דאי אמרינן אשו משום . ב, אצל הדבר

כ גם "חציו פשיטא לן דיתחייב וא
ותרצו , בסוף חמה לבוא נחייב ליה

נ ואי יעשה מעשה הבאה "דאה' התוס
 מאש ואשו  פשיטא דיתחייב דלא גרע

 .משום חציו 

ג מרוצח ושמירת "ם פ"וברמב
י כתב להאי דינא "ט וה"נפש ה

או שכפתו והניחו בצינה "ל "דמצמם וז
או שכפתו [ "ט"ה" ]ובחמה עד שמת

 והניחו במקום שסוף הצינה או החמה 
 [.י"ה" ]לבוא שם ובאה והמיתתו 

 בעשה מעשה ' פיכאן דא
 .'פטור ודלא כהתוס 

כ "אי נימא שכפתו ואח
הביאו המילה והניחו 

ועוד דגם אם כפתו באותו , מיותרת
כפתו "ם לומר "מקום היה לרמב

וכן " בצינה ובחמה והניחו עד שמת
או שכפתו במקום שסוף הצינה "י "בה

כ "וא" או החמה לבוא שם והניחו ומת
 דהא אשו משום ' דתקשי קושיית התוס

 .חציו 

ו הקשה הכי "ח מצווה נ"ובמנח
ם דאשו משום "וכתב דסבר הרמב

משום דלא למד ]חציו פטור ממיתה 
דגמרינן מיתה מממון וכן ' כהתוס

והסיבה , [דבמיתה בעינן כוח גברא
מ משום שאדם שהדליק אש "דיש קלב

ד "למ' והולכת האש להרוג עבד אפי
כ "אשו משום ממונו נקרא רודף וא

א להציל "אבאותו רגע שהדליק אם 
י שהורגים את "את העבד אלא רק ע

האדון הדין הוא שהורגים אותו מדין 
וזה דחוק דלא אשכחן במיתה ], רודף

וממה שמותר , [כעין זה דין רודף
להרוג את הרודף זה גורם שכאשר 

וזה דחוק דהא אם ], הזיק ממון פטור
, [מ"זה מדין רודף מה שייך קלב

ר ל מה דפטו"כ כתב דאליבא דר"וכמו
 וזה ], הוא משום דזה גרמא רחוקה

 

 ובדף 

 ועוד 

  .ב

 כתוב 
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 [.חוק משום דזה נמדד לפי המציאותד

 ח דחוקים "דדברי המנח
 .כדביארנו 

ח "בחידושי הגר]ח "וכתב ר
ח הועתק "החדש עמוד שפ

ז שהעתיק מפנקסו "מפנקסו של הגרא
ח במקרב דבר אצל "דיל[ ח"של הגר

י הוי אשו משום "האש האם אליבא דר
 ג יאמר דאשו משום "ו דבכהאחציו 

 .ממונו 

הוי חציו משום ' דלהתוס
כ "דכזה גרמא חייב ומשא

ם יפטר דהא כל "אליבא דהרמב
כ "החיוב הוא באש שהלך מכוחו ומשא

כ שפיר "במצמצם יפטר דהוי גרמא וא
מ במקרב דבר "ונפק. ם"מתורץ הרמב

אצל האש והיה טמון וכן במקרב אדם 
ג "בכה' אצל האש ונכווה דלהתוס

י ד גבי האדם ובטמון גב"יתחייב בד
 ם יפטר "כ להרמב"האש ומשא

 .וכדבואר 

 'בענף 

דיש לדון בקטן שהדליק ' ולכאו
אש לפני שהגדיל והאש המשיכה 
והזיקה לאחר שנעשה בר חיוב האם 
אמרינן אשו משום חציו ויתחייב או 

דזה תלוי בדברי ' ולכאו. לאו ויפטר
[ ה"ז סק"י' ש סי"ברכ]ד "הגרב

שמתחייב על מעשה הדליקה ' דלהתוס

ם שמתחייב "כ להרמב"יפטר ומשא
 דהוי כוחו בשעת השריפה יתחייב 

 [.ה גבי נר חנוכה"וה] 

פרק כיצד ]י "אך יעויין בנמק
שהקשה דאי אמרינן אשו [ הרגל

משום חציו היכי שרינן אם חשיכה 
 להדליק את הנרות והדלקתם נמשכת 

 .בשבת הא הוי כאילו הדליקו בעצמו 

ד דהא מותר לפרוס "הגרב
ש כדי שילכד "מצודות בע

ותירץ , יהכ מאי קשיא ל"בשבת וא
 ם דחשיב עושה "י כהרמב"דסבר הנמק

 .וחוזר ועושה 

והיה ניתן לומר דבמציאות לא 
וכל מה , האדם מוביל את האש

דאמרינן דחשיב כמוביל בפועל הרי 
אולם דזה אינו דהא , כ"הוא לבתר גזה
 כ "ין אכ הוי רק לנזיק"אי נימא דהגזה

 .י"מאי קא קשיא ליה להנמק 

י היא דמאחר "הנמקדקושיית 
דחזינן לדין דאשו משום חציו 
גם ברוצח ממילא משמע דהתורה 
אמרה דין כללי שדבר ההולך ממנו 

שיש בו סיוע של כוח אחר ' אפי
ולהכי , ה חשיב שהזיק הוא"בלא

כ היכי שרינן "י דא"הקשה הנמק
ז משמע "ולפ, להדליק נרות שבת

ועוד , דהבין דגם בשחיטה אמרינן הכי
י "י דמלאכה ע"יו דהנמקמונח בדבר

אשו משום חציו בשבת נקראת מלאכה 

 ' ולכאו
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 י "ס מהנמק"כך הביא ראיה החת]
 [.ל"הנ 

י שבשעה שיצא החץ "ותרץ הנמק
מתחת ידיו חשבינן דנעשה הכל 
 ולא כמעשה דמכאן ולהבא וממילא 
 .המעשה המחייב נעשה בשעת הזריקה

 :לזהוראיה 

דאי לא אמרינן הכי הוי לן 
 ד "כמ]ו דאנוס הוא לפוטר

 [.א פטור"תבוב 

 .כ לא היה שיעבוד נכסים"דאל

ס לא "דדבריו תמוהים דסו
 נעשה הכל דהא בשעת 

 . הדליקה היה רק הדלקה 

 :קשהכ "וא

 .היכי שרינן להדליק נרות שבת

 .אמאי לא נפוטרו הא אנוס הוא

 .אמאי יש שעבוד נכסים

דבשעת  ואולי אפשר לומר
הזריקה אנו דנים כאילו היה 

פ "ואע -ה באש "וה -שבירה 
ה "שהשבירה תהיה בעוד זמן בלא

המעשה המחייב כבר נעשה דסבר 
שהמעשה המחייב הוא בשעת ' כהתוס

י "דהנמק], ד"ההדלקה כביאור הגרב
ם "חזר בו בתירוצו ממה שלמד כהרמב

כ בתירוצו "בעושה וחוזר ועושה ומשא

 דברים נעשו ששאר ה' התוסלמד כ
 [.מאליהם 

א לאומרו דהא "דדבר זה א
י אמר את יסודו גם "הנמק

 בחיצים והא בחיצים לית מאן דפליג 
 .דנקרא עושה וחוזר ועושה 

א הביא את "צ סק"ש' ח סי"ובקצה
בעי [ ב"ז ע"י]לקמן ' דברי הגמ

רבא דרסה על כלי ולא שברו ונתגלגל 
על מקום אחר ונשבר מהו בתר 

יקרא אזלינן וגופיה הוא או דלמא מע
בתר תבר מנא אזלינן וצרורות נינהו 
תפשוט ליה מהא דאמר רבה זרק כלי 
מראש הגג ובא אחר ושברו במקל 
. פטור דאמרינן מנא תבירא תבר

דאם זרק אבן או ' וכתבו התם התוס
גם ]חץ על כלי ושברו דפשיטא דחייב 

ולא שייך מנא תבירא [ אליבא דרבה
 לק בין סברא פשוטה לחתבר משום ד

 .זורק אבן לזורק כלי עצמו 

י סבר דלא "ח דהנמק"הקצוה
משום דבדברי ' כהתוס

י מונח  שכאשר מדליק את "הנמק
ולשרוף שמן , ש השמן שרוף"האש בע

פ שאיכא כוח "שרוף אין איסור ואע
ז כיוון ששרף שמן שרוף "שורף בכ

חזינן , ממילא אין איסור מלאכה
ע דהא שמן "וצ. מעיקרא דאזלינן בתר

א "כ  באבן דא"הוי בר כיבוי ומשא
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 ועוד דמה יתרצו , להציל את הכלי
 .גבי נרות שבת' התוס 

 יודו ' לדחוק ולומר דתוס
 .גבי נרות שבת י"לנמק

אי נדחוק הכי אכתי תקשי דמה 
יתרץ רבא דלצד שלא אמרינן 

 תבר מה יעביד רבא גבי  מנא תבירא
 .שבתנרות  

שמנא תבירא תבר הוי סברא 
בדיני ממונות שאין לכלי דמים 
 ולהכי אמרינן דפטור אך גבי מלאכה 

 .בשבת ודאי שחשיב כעושה מלאכה 

בשם  -' ז אות ג"י' ש סי"ובברכ
ש "וכן בחידושי הגרש -ע "הגרח

' ח כתבו דבבתר מעיקרא יש ב"י' סי
דינים חדא כלפי החפצא הניזק דבו יש 

ל בין זורק כלי לזורק אבן דבזורק הבד
כ בזורק "כלי חזינן לכלי כשבור ומשא

, אבן דאכתי לא נעשה מעשה שבירה
ואידך כלפי הגברא דבו לא מחלקים 
בין כלי לאבן ובו אמרינן בתר 
מעיקרא דהמעשה השבירה כבר נעשה 
דכיון שהמעשה הראשון הוא זה 

 חשיב  שהוליך את המעשה השני
 .עשה השנישבפעולתו מונח המ 

י אמאי "ש דברי הנמק"דא
 שיב אנוס לגבי נזיקין לא ח

 .ואמאי יש שיעבוד נכסים 

 :מ"ד דנפק"הגרבוכתב 

היכא שבשעת הדלקת האש היה 
  הדבר גלוי וכשנשרף נהיה

 [.א"ו ע"ז מלקמן נ"וקשה ע]טמון  

ג "ם דבדף כ"ף והרמב"הרי
מדבריה ' א חזרה הגמ"ע

עיין בהגהות , י חייב בטמון"וגם לר
דלנתבאר בשיטת ' ולכאו, א"הגר

 כשמזיק על ידי ם תקשי דאמאי "הרמב
 [.כוחו פטור מטמון 

היכא שמעשה הזריקה נעשה 
י אך מעשה השבירה נעשה "ברה

י או "אי נימא דחייב כרה, ר"ברה
ומכיון דאמרינן , ר"נימא דפטור כרה

 דהכל נעשה במעשה הזריקה חייב 
 .י"כרה 

' דלכאו' ד באות ד"והקשה הגרב
ח "יסוד זה סותר את דברי ר

ח דהוי כעושה וחוזר "מכיון דביאר ר
 בתר מעיקרא ה והא חזינן דועוש

 .אזלינן 

י איירי גם "דמכיון שהנמק
בחיצים ממילא דבר זה 

ח דבחיצים הוי כעושה וחוזר "שפיר לר
 לענין הדינים אזלינן בתר ועושה ורק 

 .מעיקרא 

ד דבשלמא אם "דהוקשה לגרב
כוחו חשיב לעשיה שפיר 
אמאי מחייבינן ליה דסגי לן בשעת 
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הוא דעשה אך בכוח אחר כוחו , זריקה
כ אמאי לגבי "את המעשה השני וא

ולזה , מלאכת שבת לא חשיב כמלאכה
 ד דרק לענין הדינים "תירץ הגרב

 .אזלינן בתר מעיקרא 

י שלגבי "דהא  כתב הנמק
השריפה חשיב שנעשה בשעת 

כ לגבי שבת כי אתחיל "דליקה ומשא
ס מעשה "ועוד דסו, ש אתחיל"מע

הפגיעה מחייבו ולא מעשה הזריקה 
ובשלמא אי אמרינן דהתורה מחייבתו 

ש אך כאשר "על המעשה הראשון א
 החיוב הוא על המעשה השני מאי 

 .איכא למימר 

חו כגופו ח האם כו"אלא דיל
חשיב כמעשה חדש רק כיוון 
שנעשה מהגברא חשיב שהגברא עשאו 
או דהכל חשיב מעשה אחד דהכוחו 

' מ סי"ובנתיה. הוא המשך של גופו
א ששליח "ח כתב בשם הריטב"שמ

שאין בו מעשה חלות הוי גם גבי גוי 
ז "וקשה דלפ, דבהא לא הופקע גוי

ולא ' אמירה לנכרי צריכה להיות מדאו
תירץ דהשם של המעשה ו, מדרבנן

נקבע לפי העושה בפועל ולכן הויא 
מ "ומ, [ז"ח פליג ע"והקצוה]דרבנן 

ז "חזינן דבמלאכת שבת בעינן שיחול ע
כ כשיהודי עשה "שם מעשה מלאכה וא

, הבערה של גוי לא הוי מלאכה

י דהא אם "כ הנמק"ש מש"וממילא דא
אמרינן שהוי המשך של גופו כיוון 

ול ממילא שמעשה הדליקה נעשה בח
כל הדליקה הויא הבערת חול ולגבי 
נזיקין כיוון שהזריקה היא הסוף 
מודדים את החיוב בשעת הזריקה 

 לא ז "ולהכי אף שעדיין כוחו קיים בכ
 .חשיב מעשה חדש אלא המשך מעשה 

ל "י  לר"ש אמאי יודה ר"דא
בכלו לו חיציו דאמרינן אשו 
משום ממונו דהא בשעת הזריקה החץ 

 כ הוי "יכול להגיע לאן שהגיע וא אינו
 .מעשה חדש וגרמא הוא ופטור 

ש נמי אמאי כוחו לא "דא
הוי גרמא דכוחו הוי המשך 

כ הוי מעשה אחד "מעשה של גופו וא
ולהכי גם כשעושה וחוזר ועושה הוי 
 עדיין המשך של גופו וזה מונח בדבריו 

 .'מלאכת חול'שכתב  

דליק העולה מן האמור דקטן שה
אש לפני שנעשה בר חיוב והמשיך 
והזיק לאחר שנעשה בר חיוב הדין הוא 
דמצד המעשה פטור משום שהכל אזיל 

 ובמעשה בתר המעשה הראשון 
 .הראשון טרם נעשה בר חיוב 

כיוון שהגדיל מחייבינן ליה 
 כדלקמן , משום קטן שהגדיל

 [.'ב דרפרם כפיה לרב אשי וכו"ח ע"צ 

  

 ע "וצ

  .ט

 ז "ולפ

 ז "ולפ

  .י

 אבל ]
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 סימן ו

[א"ע' ק ז"ב]פר ברגל פעם ראשונה בדין כו

ה "בד' הנה בסוגיין כתבו התוס
דלמסקנא מה " שור רעהו"

דמזיק הקדש פטור הוא דהוי קולא 
" חטא-חטא"ואת אדם ילפינן , במזיק

ואחר , וקרן ילפינן מרעהו, מתרומה
דאתינן להכי ילפינן שאר אבות מנייהו 

 ם "י והרמב"ודלא כרש]בבניין אב 
 [.דילפו לכולהו מרעהו 

תא כופר ד דאי"דלמ' התוס
ברגל לא אתיא מכל הני 
דמה לקרן אדם ובור שאין משלמים 

א "ו ע"ולקמן כ. כופר בפעם ראשונה
ה "דה" רגל שדרסה"ה "אשכחן בתוד

 בשן שאין תמות יש בה כופר מפעם 
 .ראשונה 

, ה ואקשינן"ד[ א"ד ע"מ]ולקמן 
ה ואמר "ד[ ב"ח ע"מ]וכן לקמן 

ד דיש "א בשם הראב"כתב הרשב, י"ר
ר דסבר "תמות ומועדות גם בשושם 
 משלם את הכופר אלא רק לאחר  דאין

 .פ"ג 

' ש קושיית התוס"דא
 דממילא אין פירכא להצד 

 .השווה וילפינן בנין אב 

ה אלמא איכא כופר ברגל "ובתוד
א כתבו דלא "ו ע"לקמן כ

 ד אלא דמשלם כופר מפעם "בכהרא
 .ראשונה 

שכתב נ "ה ה"י בד"ל לרש"ס
דרגל מועדת מתחילתו היא "
 ומשמע מדבריו כשיטת " דרוסלהלך ול

 .'התוס 

כך היא דהא ' דפשטות הגמ
 את ספקה ' תולה שם הגמ

 [.האורחי]בקרן  

י "ם דבפ"משמע משיטת הרמב
בהמה "ג כתב "מ הי"מנ

שנכנסה לחצר הניזק ודרסה על גבי 
תינוק דרך הילוכה והרגתו הבעלים 

כופר שהרגל מועדת להזיק  משלמים
וברשות הניזק חייב אף , בדרך הילוכה

 מע דאף בפעם מש" על השן ועל הרגל
 .ראשונה מתחייב כופר 

ם בהמשך "הרמב
נמצאת למד "ההלכה 

חזינן דאיירי במועד ' וכו" שהמועד
א לבאר "כ א"ולא בסתמא וא

והנראה לבאר בדבריו , כדביארנו

  .א

 והקשו 

  .ב

 ז "ולפ

  .ג

 וכן 

 ' ולכאו

 וכן 

 כ "וממש]



 לט דוד            וסימן        חסדי       

כלומר דכי  -דכוונתו מועד לדיניה 
פ נקראת מועד "היכי שקרן לאחר ג

ה דרגל נקראת בפעם הראשונה "ה
ד יליף מדבריו "אולם הראב -מועד 
ם דמועד הוי כקרן דרק לאחר "דהרמב

 לא השיג עליו  ולהכי , פ נעשה מועד"ג
 [.ד בהשגותיו"הראב 

ז הוי "וכתב דכ, ה שם"כתב ה
' בג' ר אפי"י אבל ברה"ברה

 י שאין חיוב הרגל פטור לפ פעמים
 .ר"ברה 

ד "א כהראב"סבר הרשב
ו "כ]דהא אשכחן לקמן 

מי אמרינן מידי דהוה אקרן [ "א"ע
כיוון דעביד זמנין תלתא ומשלם את 

אלמא פשיטא דעד דעביד , הכופר
אולם , "תלתא זמנין לא מחייב בכופר

א גופיה לא גרס כדגרסינן "הרשב
הכי דאי גרס " מידי דהוה אקרן קרן"
ל "ועוד צ, א לדייק כדדייק בדבריו"א

נ "ה' א במה שאמרה הגמ"דיליף הרשב
לא שנא דלא שנא מקרן ורגל תשלם 

ל דהוקשה "ועוד צ, פ"כופר אחר ג
מידי "' א אמאי כתבה הגמ"לרשב

" דהוה אקרן כיוון דעביד זמנין תלתא
מידי דהוה אקרן 'הא יכלה לכתוב 

מועד דמשלם כופר היכא דהוי 
א דרמזה "ולהכי יליף הרשב' אורחיה

לרגל דרק מפעם רביעית ' הגמ
, משלמת כופר דזה דין בפעמים

א "ואפשר לדייק עוד בדברי הרשב
נ לא "ה"' דלא גרס את דברי הגמ

' שכן לא סיים כך את דברי הגמ" שנא
 מרינן מי א"' כ מה שכתבה הגמ"וא
 .ה לרגל"ה" מידי דהוה אקרן 

אי נימא הכי תקשי מה עניין 
פעם רביעית אצל רגל דמועד 

ד כתב דשייך דין "מתחילתו דהא בראב
 ש "כ מ"וא, תמות ומועדות אף ברגל

 .פעם ראשונה לפעם רביעית 

מ דיסקין "וביאר בזה הגרש
 , בספרו משאת המלך]ל "זצוק

 :שמות' דבמועד יש ב[ פרשת משפטים 

 ש"מועד לשלם נ

 לשלם כופרמועד 

ש תלוי "מועד לענין נ
שקנתה לעצמה , באורחיה

הרגל  טבע נגחני ונעשית מועד לשלם 
ש אך שם מועד לעניין כופר נעשה "נ

ג שברגל "ואע, פ"רק לאחר שהרג ג
מ לעניין "אין מציאות של התרגלות מ

 אך לענין , ש הוא מועד מתחילתו"נ
 .פ"כופר בעינן שיהרוג ג 

. ד"מיושבים שפיר דברי הראב
, ע"דזה שם בפנ. וכוונתו א]

שגם . ג, הריגות' דשם זה בעי ג. ב
הריגות זה לא יוצר לרגל שם ' לאחר ג

 מועדות דהא הוי מועד מתחילתו אלא 
 [.דהוי מועד לענין כופר 

 וכן 

 ולהלכתא 

 אך 

 . ד

 . א

 . ב

 ושם 

 כ "וא



 דוד            וסימן        חסדי      מ

וההוכחה לזה היא דהנה לקמן 
וכי ' הקשתה הגמ[ א"א ע"מ]

להרוג מאחר דמתם קטלינן ליה מועד 
' ל ולאחר שהעמידה הגמ"היכי משכח

דאיירינן ' כמה אוקימתות אמרה הגמ
', היכא שקטיל ועריק לאגמא וכו

דקשה דאמאי לא נימא בגוונא ' ולכאו
כ הרג "פ בני אדם ולאחמ"שהזיק ג

, ג חשיב למועד"אדם וממילא דבכה
וממה דלא אמרינן הכי חזינן דיש שם 

ע לענין כופר ולכן כאשר הזיק "בפנ
ש ולא "א נעשה מועד לעניין נ"פ בנ"ג

נ חזינן מדברי "דה' ולכאו. לעניין כופר
ב כתב "מ ה"י מנ"ם דהא בפ"הרמב

משמע " ובלבד שיהא מועד להרוג"
מדבריו שכדי להתחייב כופר בעינן 

ם את "ג כתב הרמב"ובה, פ"להרוג ג
התם בניחותא ' כל אוקימתות הגמ

וכרב זביד דמועד לבהמה הוי מועד 
ח פסק "ו ה"ומאידך גיסא בפלאדם 

כרב פפא דמועד לאדם לא הוי מועד 
ג "י ה"מ בפ"יעויין במ]לבהמה 

מ שם "ז הכס"וכתב ע, [שהקשה הכי
 הזיק ם במועד ל"ו איירי הרמב"דבפ

 .י איירי במועד להרוג"אך בפ 

 סן איגרי דהדברים מרפ
 .דמהיכי תיתי למימר הכי

דהא , דלנתבאר אתי שפיר
ם לגבי "ו איירי הרמב"בפ

ש "נזיקין כלומר דכדי שיהא מועד לנ
פ ובפעם הרביעית "סגי במה שיזיק ג

י איירי לגבי כופר "אך בפ, ש"יתחייב נ
 להתחייב בכופר בעינן שיהרוג דכדי 

 .פ"ג 

ו כתב "מדוייק בדבריו דבפ
לפיכך אם הזיק את שהוא "

וכן "י כתב "ובפ, "ש"מועד לו משלם נ
עיין ]א כאחד "אם סיכן שלושה בנ

או שהרג שלושה [ א"א ע"י מ"רש
 ז מועד להריגה ובעלים "בהמות ה

 ".משלמים את הכופר 

אולם דקשיא לן למימר הכי דהא 
א חזינן דכופר תלוי "ו ע"לקמן כ

אורחיה "' באורחיה דאמרה שם הגמ
ואי כנתבאר , "הוא ומשלם כופר

 למימר ' וה לגמד ה"בדברי הראב
 ".מועד הוא ומשלם כופר" 

ד "ז סבר הראב"דלפ
ם דכדי להתחייב "כהרמב

 פ והא לא "בכופר בעינן שיהרוג ג
 .ג"מ הי"י מנ"שמע הכי כדחזינן בפמ 

' ם דיש ב"ל דסבר הרמב"דצ
והשם מועד , שמות מועד
אולם , הריגות' ג-לעניין כופר תלוי ב

ש "ל דברגל דהוי מועד מתחילתו
 ש לעניין כופר דמתחייב "ש ול"לעניין נ

 .מתחילתו 

 .ד"אכתי תקשי בדברי הראב 

איברא דאי נימא הכי תקשי 
דסברי ' י ותוס"לשיטת רש

  .ה

 ' ולכאו

 אלא 

 וזה 

  .ו

 ועוד 

 אלא 

 מ "ומ

  .ז
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דמשלם כופר מפעם ראשונה וגרסי 
, א בתמיה"א ע"לקמן מ' את הגמ

 היכא שהזיק ' דאמאי לא העמידה הגמ
 .פ ובפעם הרביעית הרג"ג 

' סברי דבמועד איכא בד
' ולגבי כופר בעינן ג, שמות

ומה דפליגי הוא לעניין מה , הריגות
ם "ד והרמב"שהרגה הבהמה דהראב

סברי דסגי אף במה שהרגה בהמה אך 
 סברי דבעינן שתהרוג ' י ותוס"רש
 .אדם 

י "ל לרש"ולעולם אפשר לומר דס
דישנו שם אחד של מועד ' והתוס

ומה שלא תרצה , והוא תלוי באורחיה
התם בהמשך דבריה דאיירינן ' הגמ

 א משום דבהיזק אין א הו"בנ' בהרג ג
 .רגילות להרוג 

י "הלישנות ברש' ב-תלוי ב
ק יש "דללשנ -ב "ע' דלעיל ב

ב "לו דעת לשמור את עצמו אך ללשנ
ומדוקדק התם בדברי  -מלאך שומרו 

י דכל מה שהמלאך שומרו הוא רק "רש
נגיחה אך אינו שלא ימות מחמת ה

ועיין ]שומרו מעצם הנגיחה גופא 
 דאנו י טולי"ק אוהל יעקב למהר"בסה

 [.מ בקטן"ונפק, פרשת משפטים 

ב אפשר לומר דכי היכי "ללשנ
שמועד לבהמה אינו מועד 

ה דמועד להזיק אדם אין "לאדם ה
 מועד להרוג אדם דהא אית ליה מזלא 

 . ושומרו ממיתה ולא מנזיקין 

ז ליתא כלל לפירוש "דלפ
מ דיסקין דליכא "הגרש

 א דהא אפשר "עא "ראיה מלקמן מ
 .י"ב דרש"לתרץ כלשנ 

ד "דיש ליישב דהנה הראב
פירש דהמזלא [ ב"ע' ב]לעיל 

, הוא דקשה בעיני הבורא להכשילו
ה "ומשמע מזה דיש לו השגחה מהקב

, שלא ינגח כלל בין למיתה ובין לנזיקין
ק דהא "ל כלשנ"א סד ל"נמצא דהראב

 ל "ה דלא ס"ה בקטן וה"סבר דה
 .ב דהא סבר דהוי גם בנזיקין"כלשנ 

ד דאמאי "דהוקשה לראב
לא תירצה [ א"א ע"מ]לקמן 

א ובפעם "בנ' בגוונא שהזיק ג' הגמ
א לתרץ משום "וא, הרביעית הרג

ולהכי הוכרח , המזלא דהא אין חילוק
שמות במועד ' ד לומר דישנם ב"הראב

א הוי התרגלות במציאות להריגה ול
 ה "וי שם דיני ולהכי סבר דהדהא ה

 .ברגל 

ב "ע' י לעיל ב"לא פירש רש
דהא גרס לקמן , ד"כראב

כ יליף דיש שם "א בתמיה וא"א ע"מ
ומה שלקמן לא תרצה , אחד במועד

 דאיירינן בהזיק הוא משום ' הגמ
 .ב וכדבואר"הלשנ 

 ואפשר 

  .ח

 וזה 

 כ "וא

 ' ולכאו

 אלא 

 ז "ולפ
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ן ולאחר דאתינן להכי נפיק ל
בהמות והזיק ' לדינא דאם נגח ג

 י הוי מועד אך "ב ברש"אדם ללשנ
 .ק"ודו, ד אינו מועד"לראב 

  

  .ט
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 סימן ז

[ב"ע' ק ז"ב] בסוגיא דבעל חוב

דיניה בזיבורית ' ח מדאו"הנה בע
אמר [ א"ע' ח]כדאשכחן לקמן 

ח בזיבורית שנאמר "ת בע"עולא ד
בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה "

מה " בו יוציא אליך את העבוט החוצה
, דרכו של אדם להוציא פחות שבכלים
ד "ותיקנו רבנן שישלם בינונית דלא ינע

דינו ' ד דמדאו"ובגיטין איתא למ]
כדי שלא יהא כל אחד חומד בעידית ו

, קרקעות חבירו אמרינן בבינונית
והטעם דהמלווה אינו רוצה בזיבורית 
 הוא משום דאם הכסף היה אצלו היה 

 [.והלכתא כעולא, קונה בינונית 

י בסוגיין "דדברי ראב' ולכאו
נ דאי בזיבורית "תמוהים דממ

שיימינן כיוקרא דלקמיה אמאי 
ואי  בבינונית שיימינן כדהשתא

 בבינונית שיימינן כדהשתא אמאי 
 .בזיבורית שיימינן כיוקרא דלקמיה 

ש דרבנן תקנו "לעיל א
בינונית כדין תשלומי 

ולהכי , כ בזיבורית דלא"קרקע ומשא
 בזיבורית מייתי כיוקרא דלקמיה 

 .דזיבורית הוי אמצעי להשגת כסף 

 .י הכי"ל לראב"ע דמנ"דצ

ד משום "דזהו הטעם של נע
דאם הכסף היה אצלו היה 

ולהכי כשמשלם בינונית , קונה בינונית
אית ליה טענה ולהכי תקנו רבנן הכי 

אך כאשר רוצה , דזה תשלומי קרקע
 זיבורית דאז אין טענה מקבל כיוקרא 

 .דלקמיה וזה הוי אמצעי להשגת כסף 

 ' ש הקשה דאי מדאו"רא' ובתוס
 א "ת יימא אדיניה בזיבורי 

 .ח"בתקנ 

 :ותירץ

 א אמרינן רק להחזיק ולא "דא
 .להוציא 

ם מרוטנבורג תריץ "ומשם המהר
א הוי רק היכא שהתקנה היא "דא

 יא כ הכא שהתקנה ה"בשבילו ומשא
 .ללווה אין יכול לומר הכי 

ח כתבו דלא שייך "ה בע"ד
 כוחו כ הורעת "למיפרך א

 .בזיבוריתדינו ' משום דמדאו 

נ דאי כשיהבינן "בהא דממ

  .א

  .ב

 ולנתבאר 

 ' ולכאו
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אמאי , ליה בינונית מקבל כדהשתא
מקבל ' בזיבורית דהוא דיניה דאו

ואי כשיהבינן ליה  , כיוקרא דלקמיה
  זיבורית מקבל כיוקרא דלקמיה

 .אמאי מקבל בבינונית כדהשתא 

ש "רא' ע בדברי התוס"צ
דאמאי בעי להקשות מחמת 

 ח שיקשה שכך הוא דינו "תקנא ב"א
 .'מדאו 

ש בדברי "ל בזה דסבר הרא"דצ
י שכאשר תקנו רבנן "ראב

לתקנתם העבירו את הזכות מהזיבורית 
כ הפקיעו את כוחו "וא, לבינונית

ולהכי לא הוי , מזיבורית כדהשתא
 ית ולהכי גירוע דהא לית ליה דין זיבור

 .ח"א בתקנ"הקשה שיימא א 

[ ג"ק י"ב ס"ק' סי]ובתומים 
הביא כמה מן הראשונים דהקשו 

ש בדברי קושיית "רא' כקושיית התוס
, כ נעלת דלת בפני לווין"א דא"ראבד

 ל "י טעמא תיפודאמאי צריך להא
 .ח"א בתקנ"דיימא א 

התומים בדברי הראשונים 
אין הבנה ' ל דלכאו"הנ

בדבריהם דהא מחמת שהתורה לא 
יוציא "אמרה מה לתת אלא אמרה 

משמע דהתורה " אליך את העבוט
 נתנה רשות ללווה להוציא מה שירצה 

 .כ אין למלווה זכות דרישה כלל"וא 

תירץ [ ב"ב ס"ת' סי]משפט 
דינו בזיבורית ' דהא מדאו

 ה דהקשו הנך ראשונים ש מ"כ א"וא
 .ח"א בתקנ"יימא אד 

, מ לתומים היא"בין השע
כ "דהתומים סבר בגזה

שמה " יוציא אליך את העבוט"ד
מה דרכן להוציא פחות ' שאמרה הגמ

שבכלים הוא שיתן הלווה מה שירצה 
מ הבין "אך השע, פחות שבכלים' ואפי

כ אדם מוציא פחות "שמכיוון שבד
 זיכתה למלווה כ התורה "שבכלים א

 .זיבורית 

ש ושאר "נפיק לן דהרא
מ אך "הראשונים סברי כשע

סבר כתומים דרבנן תקנו ' התוס
הכל תלוי בדעת ' בינונית ומדאו

 א "כ אין מצי למימר א"וא, הלווה
 .ח"בתקנ 

ש מה דהקשנו על "ז דא"ולפ
דהא רבנן לא גירעו ' שיטת התוס

דיניה ' דמדאו' את כוחו מדאו
 בזיבורית כיוקרא דלקמיה דלית ליה 

 . כלל זכות דהכל תלוי בדעת הלוה 

 מ "מ בפלוגתת השע"הוי נפק
 .ודוק, והתומים 

במה ' דזוהי כוונת התוס
דינו ' שכתבו דמדאו

רית הדין בזיבו' בזיבורית דמדאו

 עוד 

 אלא 
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 והקשה 

 ובשער 

 ' והמח
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 וזה 

 וממילא 
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  דלקמיה דאין תלוי  הדבר בדעת
 .המלוה אלא בדעת הלווה 

א "תנן מתקיף לה ראבד' ובגמ
כ מאי "והנה יש להקשות דא. 'וכו

י וכי לא ידע לסברא "סברת ראב
ובשלמא לנתבאר בדברי , ד"דנע

מקבל זיבורית ' התומים דמדאו
א דהא "ש קושיית ראבד"כדהשתא א

 ל "מאי ס' כ מקשה הגמ"וא ד"יש נע
 .י"לראב 

א בגדר "י וראבד"דפליגי ראב
התקנה האם רבנן העבירו את 
זכותו לבינונית או דהוסיפו לו בינונית 

י סבר דרבנן החליפו לו את "דראב
כ "ד ומשא"כ אין נע"התקנה וא

א סבר שרבנן הוסיפו לו "דראבד
קרקע דיהיה לו זכות גם בבינונית 

יגרעו את כוחו כ אם רבנן "וא
 דיקבל כיוקרא דלקמיה בזיבורית 

 .ד"יעבדו נע 

 .ע דמאי סברת מחלוקתם"צ

ח היכא "אלא נראה דיל
ד "דיתן זיבורית ולא עבדינן נע

ג תקנו רבנן דיתן "האם גם בכה
ג לא תקנו "בינונית דלא פלוג או דבכה

 דם שמתחייב לחבירו כגון בא]רבנן 
 [.ב"וכיו, מנה 

החקירה היא מהו גוף 
האם גוף התקנה , התקנה

ד וכאשר אין חשש "הוא למנוע נע
ח דינו "מקבל זיבורית או דתקנינן דבע
כ "ד וא"בבינונית וממילא דלא יהא נע

 ד מקבל "גם כשאין טעם של נע
 .בינונית 

י סבר דרבנן "ובהא פליגי דראב
ל "תקנו בינונית ולהכי לא אכפ

דרבנן לא תקנו ד משום "שיהיה נע
כ "זיבורית אלא רק בינונית ומשא

א סבר דרבנן תקנו למנוע "דראבד
ד ולהכי כאשר רוצה המלווה "נע

 אי לא ניתיב ליה חיישינן  זיבורית
 .ד"לנע 

 א אף  "ש קושיית ראבד"דא
 .מ"לשיטת השע 

דתקשי דהא חזינן ' ולכאו
ר "דשו[ א"שצ' סי]ח "בקצוה

שנהנית מקבל ר דמשלמת מה "ברה
וכן הוא , ד"זיבורית משום דאין נע

שכתב דהמתחייב [ א"שצ' סי]מ "בשעה
, ד מקבל זיבורית"מנה לחבירו דאין נע

א ובמאירי כתבו דהמתחייב "וברשב
מנה לבדק הבית משלם בינונית דלא 

ומסוגיין משמע כוותיה , פלוג
 , ח דפלוג רבנן"מ והקצוה"עהדהש

 .ע"וצ 

רבנן לא א ש"ל לראבד"דס
משום דלא ' גירעו מכוחו דאו

ד וגם הוסיפו לו בינונית "יהא נע

  .ז

 אלא 

 ועדיין 
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ד "י סבר דמשום נע"כ דראב"ומשא
 העבירו רבנן את כוחו מבינונית 

 .לזיבורית ולא פלוג רבנן 

ה לכתובת אשה הקשו "ובתוד
למימר הכי נמי ' דמצי הגמ

ח ולא בעי לכתובת אשה ואיירינן "בבע
, פי פורטאבגוונא דבעי עידית ט

ח "דמכיון דאיריינן בבע' ותירצו התוס
ל להעמיד על "כ בנזיקין ניח"ואח

ומהתומים חזינן דאליבא . כתובת אשה
י אית ליה זכות אף בזיבורית "דראב
כ "ע דא"וצ, מ דלית ליה"כ לשע"ומשא

לא בעינן כלל לדברי רבה דהא גם 
ללא חידושו אין הלווה מחוייב לתת 

בלא יוקרא ' למלווה זיבורית ואפי
א להקשות הכי "ובנזיקין א]דלקמיה 

ו ממה "דהמזיק נותן זיבורית מק
ז "ואם בכ[ שהתורה נתנה לו עידית

 ון שיוותר יעשה עמו תנאים כג -ירצה 
 .על חלק מסויים מהקרקע 

לומר דפשיטא הוא דכאשר 
תקנו רבנן בינונית יש לו 
, זכות גם בזיבורית דלא גרע מניזק

אך לפי , מ ניחא דכך דיניה"ולפי השע
התומים דחיקא מילתא טובא דהא גם 

ח מונח בתוך הזיבורית בינונית "בבע
 ח לתבוע זיבורית "ולהכי יש כוח לבע

 .כשווי החוב אבל כיוקרא דלקמיה 

ינונית תקנו רבנן בזה דב
בתורת תשלומי קרקע אך 

ז לפי "וכ, כ"זיבורית תקנו בתורת שו
מ בעינן לומר "התומים אך לשע

דכאשר הוסיפו לו בינונית לקחו רבנן 
את הדין של כדהשתא והעבירו 
לבינונית וממילא דזיבורית הוי כיוקרא 

א "ז גופא בא ראבד"וע, דלקמיה
לחלוק דגדר התקנה הוא בינונית ולא 
פלוג ולהכי גם בזיבורית יש לו זכות 

 ש מבינונית "שתא דהוי כלקבל כדה
 .לזיבורית 

' דלא תקשי קושיית התוס
 כלל דהא פשיטא לן דאין לו 

 .זכות לעידית בציר פורתא 

י "לגבי כתובת אשה פרש' ובגמ
' כדברי הגמ[ א"ע' ח]לקמן 

שמעון אמר מאי ' ר[ ב"ט ע"מ]בגיטין 
כתובת אשה בזיבורית דיותר טעמא 

 שאיש רוצה לישא אשה רוצה  ממה
 .להנשא 

מ "הנתבאר בדבריהם דהשעה
ח תקשי דאמאי בעינן "והקצוה

ד הא כל מה "להאי טעמא דנע
 טעמא הוי רק היכא דאיתא דבעינן 

 .הלוואה  

ד "א דניחוש לנע"ליישב דהוו
בכדי שירצו הנשים להנשא 

 רבנן אמרו ' וכוומכיון שטב למיתב 
 .'יותר ממה שאיש רוצה וכו 

א "דלשיטתייהו דרשב

  .יא

 וצריך 

 והביאור 

 ז "ולפ
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 ס אמאי "והמאירי אכתי קשיא דסו
 .ח"לוג הא בכתובת אשה נמי הוי בעפ 

 לן ראיה כדברי  דמהא איכא
 .ח"מ והקצוה"השעה 

נראה לי ליישב דהנה שיטת 
א והמאירי בגיטין "הרשב

ד "דגם באיש חיישינן לנע[ ב"ח ע"מ]
דאם יראה שהאישה חפצה בבינונית 

נ "כ ה"ממנעי אינשי ולא נסבי וא
 ה אמרינן  "ד ומשו"דחיישינן לנע

 .דדיניה בזיבורית 

תנן אמר רבא כל דיהיב ' ובגמ
דאחר , ליה ממיטב ליתיב ליה

את דברי אביי הבינה  דחתה' שהגמ
כ  "אזיל על כדהשתא ומשא" מיטב"ד
אזיל על יוקרא דלקמיה " ישיב"ד

' ז אמרה הגמ"וע, ובמה  שחפץ המזיק
מ קשיא דהא במיטב כתיב עידית "דמ

ז "וע, ובישיב כתיב דמביא מה שחפץ
 טלטלין וכל תרץ רבא דזה אזיל על מ

 .מה שנותן נותן ממיטב 

פ "רוכן בתירוץ , ת"דמהי
י דכל מילי "ה בריה דר"ור

 א תקשי דהא מיטב הוי רק מיטב הו
 .בקרקעות 

דהביאור בזה דהנה הוקשה 
דנעביד בניין אב דכי ' לגמ

היכי שבקרקע בעינן מיטב נימא 
דהא ' ז הוקשה לגמ"וע, ה בישיב"דה

ותירץ , סובין' כ ואפי"ישיב לרבות שו
רבא דגם כשמביא סובין מביא מיטב 

דהא מיטב ' והקשתה הגמ, דסובין
 בריה ה "פ ור"ותירצו ר, שדהו כתיב

 .י דמיטב אזיל על קרקעות"דר 

דאתינן להכי תקשי דמה 
א בדבריהם לעשות "ההוו

מיטב "בניין אב הא בפסוק כתיב 
' לקמן ט' ובגמ, ולא דבר אחר" שדהו

ה או כסף או "אמר ר"א חזינן ד"ע
ה דהא ישיב "נ לר"איתיביה ר, מיטב

ה דהפסוק אזיל "סובין ותרץ ר' אפיו
בדלית ליה כסף או מיטב והחידוש 
הוא דיכול לתתם לו מיד ולא צריך 

' וכך פסקו התוס" ]ללכת ולמוכרם
ה בריה "פ וכר"ף פסק כר"אולם הרי

 לעיין מה הוקשה דיש ' ולכאו, [י"דר
 .ה שהוצרך להכי"לר 

וצריך לומר דבדיני תשלומים 
אלא או כ "אדם לא חפץ בשו

כסף או מיטב וכל מה דיכול לתת 
ז הקשה "וע, כ הוא כאשר אין לו"שו

אביי דאם כשבא לתת לו זיבורית יכול 
כ "ש כשמביא לו שו"לתבוע עידית כ
 רוע מזיבורית דיוכל דהוי יותר ג

 .לתבוע עידית 

י "ה בריה דר"פ ור"פליגי דר
סברי דעדיף טפי מזיבורית 
משום דנמכר בכל מקום ולהכי קרינן 

ה סבר דדווקא "כ דר"ליה מיטב ומשא

 ' ולכאו
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 סימן ח

 חייב אדם להוציא בעבור מצוות עשהבדין כמה 

 [ב"ע' ק ט"ב]

במצוות עשה ' איתא שאפי' בתוס
משמע שלא עוברת כגון אתרוג 

צריך להוציא את כל ממונו 
היא מזה שלא ' והמשמעות של תוס]

וכתבו , [בסוגי המצוות' חלקה הגמ
 ז אל יבזבז ואמרינן נמי המבזב' תוס

 .יותר מחומש 

דזה תמוה דהא סוגיין לא 
איירי גבי כמה מותר 

ועוד , להוציא אלא כמה חייב להוציא
 דשם איירי בצדקה שאינה מצווה 

 .ברתעו 

ולהכי בעינן למימר כדכתב 
ד שגם "א בשם הראב"הרשב

כאשר אינו אנוס פטור מלקיים את 
המצווה מכיון דחיישינן לעניות 

ולכן אסרו רבנן להוציא ' דהמבזבז וכו
יותר מחומש ועניות הוי כמיתה 

ויפטר דהוי ' וממילא דזה סברא דאו
כ "וא. נ ודוחה את כל המצוות"ספ

 ד דחייב להוציא "בנפיק לן מדברי הרא
 .עד חומש 

לומר משום ' כ היה לתוס"דא
חשש עניות דאמרינן נמי המבזבז 

 או דחומש מחייב דאמרינן נמי ', וכו
 .'המבזבז וכו 

 למימר נמי ' דלא היה לתוס
 [.כ"דהפירוש נמי הוא ג] 

ג "דבסוף דבריהם הביאו מר
שקנה אתרוג באלף זוז דלא 
, נימא שכך הוא חובה אלא דזה רבותא

לומר זאת לפני ' שהיה לתוס' ולכאו
 כתב ' ז' ש בסי"וברא]הראיה מהמבזבז 

 [.את סדר הדברים כמו דהקשנו 

ג דאולי היה "קשה מהדין דר
זה שליש ממונו ולכן חייב 

ג "דהא ר ל"ואולי י, להוציא אלף זוז
כ לא מסתבר "היה עשיר מופלג וא

שכל ממונו היה אלף זוז ומזה דאמרה 
שהוציא אלף משמע דלא חייב ' הגמ

אך אי נימא , להוציא אף פחות משליש
הכי תקשי דאולי מה שהוציא אלף הוא 

כ לא "אלא דא, מדין חומש שהיה לו
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 דהוי רבותא ולכן ' היתה כותבת הגמ
 .אלפי זוזים' לה' משמע שהיה לו בין ג 

' ל דכוונת התוס"נראה דצ
היא שבאמת כל ממונו פטור 

 ג "מר' ה בשליש ולכן הביאו התוס"וה
 .שהוציא אלף דלא הוי ליה להוציא הכי 

ד "א הראב"ש הרשב"ומהרא
חזינן דלא מחוייב להוציא ' והתוס

ח כמה חייב להוציא "כ יל"וא, שליש
ובמצוות , ועד כמה מותר להוציא

צדקה חזינן דתקנו באושה דהמבזבז 
פסק [ ו"תרנ' סי]א "וברמ', וכו

צ לבזבז "ד דבמצווה עוברת א"כהראב
דתמוה דהא כתב ' ולכאו, עליה הון רב

הדבר ברצונו צ ומשמע דתלוי "א
 ומאידך גיסא אל יבזבז הוי לשון 

 .איסור 

א "לומר דכוונת הרמ
, דמותר להוציא עד חומש

הביא את [ ח"ו סק"תרנ' סי]ב "ובמשנ
מ חייב להוציא "א וכתב דמ"דברי הרמ

ז דאסור לפחות פחות "עישור נכסיו ע
מזה ובמצווה עוברת אפשר דחייב 

[ ו"תרנ' סי]י "ובב. להוציא עד חומש
' ז' ש דבסי"הביא את דברי הרא

ו כתב לדברי "בסוגיין והביא דרי
 מ בעישור נכסיו "דמ ש וכתב"הרא

 .חייב לקנותו 

, י ולא ידעתי מניין לו"הב

ו "י האם מניין לרי"ח  בכוונת הב"ויל
שעשירית חייב נימא דיותר מחומש 
חייב או דנימא דאף פחות מעשירית 

י "ך דברי הבדמהמש' ולכאו. חייב
ד חזינן "א בשם הראב"שהביא להרשב

דיותר מחומש פטור ועד חומש חייב 
ו "י היא מניין לרי"כ כוונת הב"וא

 שעשירית חייב נימא דיותר מחומש 
 .חייב 

י "ר דהב"ל כתב בשם הא"ובביאה
ו דהא "לא ראה את סוף דברי רי

ו סיים את דבריו כדפירשית גבי "רי
וא עשירית ובצדקה החיוב ה, צדקה

ואם רוצה לתת יותר עד חומש מותר 
, י אינה קושיא"כ דקושיית הב"לו וא

ל דברי "י לא ניח"ל דלב"וכתב הביאה
ו דהא מצוות צדקה היא מצווה "רי

כ הכא דהוי "שאינה עוברת ומשא
ת דאפשר ללמוד "מצוה עוברת מהי

ו "ל על דברי רי"ותירץ הביאה, ממנו
 חות בדוחק שכוונתו שחייב לתת הכי פ

 .ש"עשירית דלא גרע מצדקה יעויי 

ו תמוהים דהא "דדברי רי' ולכאו
בצדקה המצווה עצמה היא לתת 

כ בשאר המצוות "עשירית ומשא
שהמצווה היא הקיום והתשלום הוא 
רק הכשר מצווה נימא דחייב או פחות 

כ הוא הוא מה דהוקשה "או יותר וא
 ל תמה "הביאה כ מה דיישב"וא, י"לב
 .קשור לצדקהדזה לא  

 מ "ומ

  .ג

 ואפשר 

 והקשה 

 . ד

  .ה
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ו "שם כתב על דברי רי
מצווה עוברת לא ' ואפי

, ג גוזמא הוי"יותר מחומש והא דר
ואפשר לדייק מדבריו דגם במצווה 

וכן , עוברת יש תקנה להוציא עד חומש
וזה מדוייק , ו"ח בדברי רי"הבין הב

ו שכתב לא יותר מחומש "מדברי רי
, צ"משמע שאסור מזה שלא כתב א

ש דכתב וגם "מדברי הרא וכך מדוייק
 ולא כתב ונראה ' כמים וכותקנו ח

 .ב"וכיו 

ת לו "ו דמהי"ע בדבריו דרי"דצ
 י פחות שחייב להוציא הוא שהכ

 .עשירית 

דכוונתו דאם עד חומש חייב 
, ג"מה הרבותא במעשה דר

ולכן כתב דהחיוב הוא עשירית ומכיוון 
 ג הוציא יותר מעשירית ממילא הוי "שר
 .רבותא 

סברי ' כ אי נימא דהתוס"וא
שפיר סדר , ו"ש ורי"כהרא

דבריהם דכתבו דמכאן משמע שלא 
, שליש' חייב להוציא כל ממונו ואפי

 ' ועוד דזה איסור דהא המבזבז וכו
 .ג"וממילא הוי לן ראיה מר 

, י"ל להב"אך דעדיין תקשי מאי ס
ו והוקשה "י כרי"ואפשר דסבר הב

 דהשיעור חובה הוא  ת"לו דעדיין מהי
 .עשירית נימא או פחות או יותר 

א למימר הכי דהא "היא דא
א שחייב להוציא "לפי הרשב

 בשאר מצוות חומש ויכול אף יותר 
 .א למימר הכי"מחומש א 

ו סבר שחייב עשירית "דרי
  י"ועד חומש מותר אך לב

 .עד חומש חייב ויותר מחומש מותר 

, בין צדקה לשאר מצוות
דרבנן גזרי במילתא 
דשכיחי כצדקה ולא במצוות דלא 

 ו הכל היה בכלל "כ לרי"שכיחי ומשא
 .האיסור 

  

 ח "ובב

 רק 

 ונראה 

  .ו

 . ז

 והאמת 

 מ "ונפק

 וההבדל 
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 סימן ט

[ב"ע' ק ט"ב] ת"ע ול"בדין הוצאה יותר מחומש במ

הנה נתבאר בסוגיין דלהוציא 
, יותר משליש על מצווה אסור

ודעת רוב הראשונים בזה דאף ביותר 
 שכתב ו כ"ולפי רי, מחומש אינו חייב

 .איסורח יותר מחומש הוא "הב 

דתקשי דיפטר מחומש דכי 
אילו ' היכי ששאלה הגמ

איתרמי ליה תלתא מצוותא ליתיב 
 ילו איתרמי נקשה דא, לכוליה ביתיה

 .'ליה חמש מצוותא וכו 

א "איסור לאו כתב הרשב
, כל ממונו' ת אפי"דבמצוות ל

ד "יו]ע "ם בהגה בשו"וכן פסק מור
ע ובראשונים משמ[ ]א"ז ס"קנ' סי

כל אבריו חייב למסור ולא ' דאפי
ש "ע דמ"דצ' ולכאו, [יעבור על הלאו

 ' ע מאיסור לאו הא שניהם הוו דאו"מ
 .ואינו אנוס דנימא רחמנא פטריה 

 ד דהעוני כמיתה "הראב
 :משמע 

 נ"שעניות הוי פיקו

 שעניות חשיב כאונס גדול

ד  "כ הראב"ממש' לפירוש ב
 ידי עוני יבוא לכדי שלא "

 ".ויפיל עצמו על הציבור 

אכתי תקשי דאם ' פירוש ב
 עוני לאו כמיתה ממש אמאי 

 .ע"דחי מ 

אשל ]ג "ב בשם הפמ"ובמשנ
ד "אברהם וכן במשבצות זהב יו

ט "ו סק"תרנ' סי[ ו"ו סק"תמ' סי
ת "ביאר דבביטול עשה עובר בשו

מ "ונפק, ע"כ בלאו עובר בקו"ומשא
כגון שאונסים אדם לא " בבל יראה"

לבער חמץ בתוך הפסח ושכח לבטל 
בליבו ואם יבטל יקחו ממנו כל ממונו 

כן כתב ]שהדין הוא שחייב עד חומש 
א בשם "ז ס"קנ' ד סי"א ביו"הרעק

 ' בשם המשבצות זהב סיחוות יאיר ו
 [.ו"ו סק"תמ 

ע "בין קו' ש איסור דאו"מ
ש "יעויין בקוב]ת "לשו

דאשכחן ' ג' ופרים סיקונטרס דברי ס
ביבמות דיש כוח ביד חכמים לעקור 

וביאר דמכיוון , ת"דבר מן התורה בשו
שהוי יותר קל יש כוח לרבנן וכאשר 

  .א

 ' ולכאו

 ולגבי 

 כ "וממש

 . א

 . ב

 וראיה 

 ולפי 

  .ב
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רבנן אוסרים דבר מצווים אנו לשמוע 
ולכן יש כוח בידם לעקור ' להם מדאו

, ס הוי על דברי תורה"הא סו[ ת"בשו
 ע "ל דפשיטא להו דיש הבדל בין קו"וצ
 .ת"לשו 

כתב [ ז"שפ' סי]ש "ת הריב"ובשו
דלאו חמיר טפי מכיוון דהוי לאו 

ע ולכן חייב "ולא מכיוון דהוי בקו
ואם תוכיח מסוגיין , להוציא כל ממונו

יש לדחות , דשליש ממונו אינו מוציא
ע אך בלאו דחמיר "דבסוגיין איירי במ

 ובעשה סבר , כל ממונו' טפי אפי
 .ת"לשו ע"מ בין קו"ש דיש נפק"ריבה 

, א"ש כהרשב"דסבר הריב
פרק לולב ]ן בסוכה "דהר

ע "א שבמ"למד בדברי הרשב[ הגזול
ת לכן אין "משום שביטולה הוא בשו

ש למד "אך הריב, נותן כל ממונו
שלא אמרו אלא "א "כ הרשב"ממש
 ע חייב "ע בקו"דבמ" ת"ע בשו"במ

 .לתת כל ממונו 

ע "ש צ"דדברי הריב' ולכאו
ת שלאו חמיר טפי מעשה "דמהי

נ אך "ת דאה"וא, ת"הא עשה דוחה ל
, ש הכי"כ תקשי דמניין לריב"הוי גזה

ונראה לבאר דמכיון שבעשה אין עונש 
ד ואם עבר "אך בלאו מקבל מלקות בב

פ מכניסין אותו לכיפה "על הלאו ג
ע "רק דעדיין צ, ה חמיר טפי"ומשו

או שיש בו מעשה אך ז הוא בל"דהא כ

ש "כ מ"בלאו שאין בו מעשה לאו וא
ל "וצ, ע"לאו שאין בו מעשה ממ

נ אך מכיון שכאשר יש מעשה "דאה
 ה כאשר אין בו "ע ה"חמיר ממ

 .ע"וצ, מעשה 

חיות הביא דדברי 
ת פרשת "ן עה"הרמב

ש "ג ונשאר בדברי הריב"בא הוו כפמ
ע שלא "ויש לתרץ דהא בכל מ, ע"בצ

כאשר עביד תשובה נמחל לו  קיים
באותו הרגע אך בלאו אין נמחל לו 

פ וממילא דמהא יליף "אלא עד יוהכ
ש "ל דסבר הריב"וצ, ש לדיניה"הריב

ע "ע יש הבדל בין קו"דכל מה שבמ
 ת הוא רק לעניין ממון ולא "לשו

 .לעניין החומרא 

ג ובין "ג דהא בין לפמ"ועדיין צע
ל שלאו חמור "ש מה אכפ"לריב

', ע הוי איסור דאו"ס מ"ע הא סו"ממ
נ "ת שיותר מחומש נקרא ספ"וא

נ "שידחה גם לאו ואם לא נקרא ספ
 והראיה לזה שגבי , ע"שלא ידחה גם מ

 .אונס כל המצוות שוות 

ו הקשה "תרנ' ל סי"ובביאה
הוא לפדות [ ב"ט ע"כ]מקידושין 

ל ביאר "בביאה]ובנו לפדות מי קודם 
, [סלעים' דאיירי במי שהיה לו רק ה

הא אם ' דמה מסתפקת הגמ' ולכאו
 אמרינן דבעשה אין מוסר כל ממונו 

 .לא אביו ולא הוא יפדו 

  .ג

 נפיק 

  .ד

 ץ "ובמהרי

  .ה

  .ו
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ל דזה כל "דמי אמר לביאה
כן הקשה מורינו ], ממונו

ומצא , א וכן תירץ"ט שליט"גרשה
כ שכך הקשה ותירץ הכלי "לאחמ

אלא דמדובר דיש , [חמדה בפרשת ויצא
כ מה "לו עשרים וחמשה סלעים וא

סלעים הוא חומש ' שיש לו רק ה
' בעבור המצוות ולזה מסתפקת הגמ

ועוד דלרוב הפוסקים , מי קדים
שמותר לו לתת את כל ממונו הוקשה 

 דם לתת את ו דאסור לא"יל כר"לביאה
 .כל ממונו 

דלא "א אשכחן לאו "ב ע"קי
דבאדם ' ואמרה הגמ" תלין

ח שילווה "שאין לו כסף אין מצווה לבע
לא תלין פעולת "כדי להחזיר שנאמר 

וקשה דלפי , ש"ע' וכו" שכיר אתך
ת גם בלאו אין חייב "ג שבשו"הפמ

לתת כל ממונו אמאי ישלם לו היכא 
ממונו  דהוי כל כספו הא הוי כל

, ומעשה דביומו תתן שכרו לא קשה]
ש היימן "דהא כבר כתב בחידושי ר

גם אם לא " ביומו"דלגבי העשה של 
כ תו "היה מצווה היה מחוייב לתת וא

 וכתב שם , ל שהוי כל ממונו"לא אכפ
 [.ס ונהנה מאוד"דאמר זאת להגרח 

 :ל תירץ"ובביאה

דכל מה [ כן תירץ החלקת יואב]
שפטור יותר מחומש הוא היכא 
שאין יכול להשיג את המצווה בשווי זה 

 אך בפדיון הבן שזה השווי צריך להוציא 
 .ת"ז דמהי"וקשה ע -כל ממונו  

סלעים דבין ' דבאדם שיש לו ה
כה וכה נופל על הציבור לא 

 וזה דחוק , ל ויתן את כל ממונו"אכפ
 .נאמר בכל המצוות דהא דין זה 

ל דמה שאשכחן "לכן נראה די
, כוונתו, ד שהעוני כמיתה"בראב

שזה אונס גדול בכדי שלא יפיל את 
עצמו על הציבור ומה שדוחה מצוות 
עשה הוא משום דהתורה לא אמרה 
שיוציא כסף למצווה אלא שיעשה את 

כ התשלום הוא רק הכשר "המצווה וא
ו וממילא כאשר לא יהיה ל, מצווה

כסף נקרא אנוס על הקניה ולכן 
אך בפדיון הבן , מעיקר הדין הוי כלאו

דהמעות הם המצווה ממש אינו נקרא 
 מ וכן מה "כ מיושב גם מב"וא, אנוס

 .ל"דהקשנו על הביאה 

ג "דתקשי על שיטת הפמ' ולכאו
ת בגוונא "ן בסוכה דבל"והר

ובהגהות , צ לתת כל ממונו"ת א"דשו
א שפסק הכי "א כתב על הרמ"הגר

דהמקור לזה הוא משבת דכאשר נשרף 
לאדם ביתו ומאבד את כל ממונו 

כ אסור לו לכבות את הדליקה "אעפ
וכן קטן שבא לכבות אין שומעין לו 

מעצמו  דהא בקטן שבא ועשה עבירה
ולצורך עצמו אין דין להפרישו אך אם 
זה לצורך אביו מתחייב אביו בלאו 

 וקשה 

 מ "ובב

  .ז

 . א

 . ב

  .ח

  .ט
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ובכל אופן , ולא בכרת" אתה ובנך"ד
פ שמאבד "חזינן דאסור לו לכבות ואע

ג "ז קשה על הפמ"ולפ, את כל ממונו
 דמכיון שהאבא אומר לבנו להדליק הוי 

 . ע ולכן יפסיד כל ממונו"קו 

ן "ג והר"קשה על שיטת הפמ
דבמי שיש לו חמץ שהוא כל 
ממונו דודאי חייב מן התורה לבערו 

, ת"ולפי שיטתם אמאי הא הוי בשו
 בל "וכן מה דהקשנו לעיל מ]ג "וצע

 "[.ילין 

ע "ל דקו"ע דמה אכפ"דיל' ולכאו
ס הוי איסור "ת סו"חמור משו

נ אם אונס דעניות דוחה "וממ' דאו
 לאו ואם לאו שלא ם בשידחה ג' דאו

 .ידחה גם עשה 

בואר דכל אונס דלא הוי אונס 
מיתה אינו מתיר לעבור על 

אך באונס שאין לו ' איסור דאו
אפשרות מציאותית לקיים את כל דיני 

ואם הכניס את , התורה פטרתו התורה
עצמו במזיד לאונס שאין לו אפשרות 
מציאותית לקיים את דיני התורה נקרא 

ק דלגבי הכשר מצוה כל נפי, מזיד
אונס פוטר אך לגבי גוף המצווה רק 

ש גבי "ז א"ולפ, אונס דמיתה פוטר
פדיון הבן דגוף המצווה לתת את 

נ "כ כל עוד שזה לא פיקו"הממון וא
כ "פ דזה כל ממונו מחוייב וא"אע

וכן " בל ילין"מובן אמאי עובר על 

בביעור חמץ ובחילול שבת דזה עצמו 
ל אי הוי "אכפ כ תו לא"האיסור וא

אומנם כאשר אין לו , ת"ע או שו"קו
מעות לשלם לפועל ואין יכול להלוות 
מעות משום אונס פטור מלקיים דהא 
ללכת ולהביא את המעות הוי הכשר 

כ היכא דאית ליה ממון "מצווה ומשא
 שלו במקום אחר צריך ללכת ולהביא 

 .את הממון משם עד חומש מהממון 

א "הרשבואפשר דזוהי סברת 
ד שחילק בין עשה "בשם הראב

ת משום "דבעשה הוי בשו, ת"לל
ע ותמיד "שהרגילות היא שלאו הוא קו

ע הוא לעבור על גוף האיסור ולכן "קו
הדבר היחיד שפוטר בזה הוא אונס 

כ בעשה הרגילות היא "מיתה משא
 את המצווה וממילא  מניעה מלהשיג

 .כל אונס פוטר 

ש "באפשר למימר דסבר הרי
שבכל איסור לאו חייב לתת 
כל ממונו משום דהוי גוף האיסור 

ג דסבר שכאשר זה "ולזה מודה הפמ
צ "א[ ת"שו –הכשר ]לא גוף האיסור 

לתת כל ממונו אך כאשר זה גוף 
ד "ובי, האיסור צריך לתת כל ממונו

בל "בניסן אחר חצות שאין איסור של 
אם " תשביתו"אך יש עשה ד" יראה

יש כאן רק עשה מחמץ אדם חמץ ש
 נ אין "ה לא פיקוע כל עוד שז"בקו

 .היתר כלל לעבור 

 ועוד 

  .י

 וכבר 

  .יא

 ז "ולפ
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לן דכאשר יש לאדם תפילין 
ובא אליו אנס ואמר לו דאם 
יניחם יקח לו את כל ממונו חייב 

 ן ומהאחרונים לא משמע כ], להניחם
 [.ת"אלא דפטור להניחם דהוי בשו 

[ ו"תרנ' אשל אברהם סי]
כתב דאם יש לאדם חמץ 

ד בניסן ואמר לו נוכרי דאם יבער "בי
את חמצו יקח לו את כל ממונו הדין 

וזה סותר את מה , הוא דלא יבער
דכאשר הוי גוף ]שרצינו לומר בדבריו 

 דהא [ האיסור צריך לתת כל ממונו
 .יכול לשרוף את החמץ 

 :נפיק לן

כזית חמץ דאם יש לו לאדם 
ואמר לו נוכרי דאם יבערנו יקח 

 ג לא "מלפי הפ, ממנו את כל ממונו
 .יבער אך לפי דברינו יבער 

, באופן שכל ממונו הוא חמץ
 רנו אך לפי ג לא יבע"לפמ

 .הנתבאר בדברינו יבער 

אם כדי לבער חמצו צריך להוציא 
 ע צריך "לכו, יותר מחומש ממונו

 .להוציא את כל ממונו 

ובאחרונים משמע שאם נמנע 
 אין כאן ' מלקיים מצווה דאו

 .עשיית עבירה 

האם ההימנעות היא גוף 
, האיסור או דזה גרמא

ומהאחרונים משמע דזה גרמא וזהו 
ל דכל אונס "ג ולכן ס"מה דסבר הפמ

כ בלאו "אונס עניות משא' פוטר ואפי
וכך הבין ]נ פוטר "רק איסור פיקו

יקשה מה דהקשנו  ז"וע, [ב"המשנ
ואפשר ליישב זאת דהא סבר ', באות ט

שההימנעות היא גרמא אך במצוות 
, "בל ילין]"שההימנעות היא האיסור 

ע "חוזר דינו להיות כקו[ פסח, שבת
אשל  –ג "רק דעדיין יקשה מהפמ]

שהבאנו באות  –ו "תרנ' אברהם סי
וכן בפדיון הבן שלא עושה מעשה , א"י

א "ומהרשב, [ל"איסור כדהקשה הביאה
 בסוגיין שכתב דהוי היכי תמצי של 

 .הכשר מצוה אפשר דסבר כמהלך דידן 

 :העולה להלכתא

ת אין "בביטול עשה בשו
חייב להוציא יותר מחומש 

 וזה איירי לגבי הכשר מצווה , ממונו
 .מלקנותדפטור  

ה אם אנס "משמע דה
 ע "מחייבו לא לקיים מ

 .ואם יקיים יקח ממונו את כל ממונו 

הובא ]ל בתירוצו השני "הביאה
אם כל ממונו הוא חמש [ לעיל

 נו סלעים יוצרך לתת את כל ממו
 .כדתנן בתר עניא עניותא אזלא 

ג דבלאו שאין "לאו סבר הפמ
 ש "בו מעשה פטור אך הריב

 נפיק 

 ג "ובפמ

 . יב

 . א

 . ב

 . ג

  .גי

 ח "ויל

 . יד

 ע "דלכו

 ומהפוסקים 

 ולפי 

 וגבי 
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 . סבר שתמיד חייב 

ג רהיטא "דסברת הפמ
ש מעשה "טפי דהא מ

א דעשה "אלא דכתב הרעק, ת"בשו
דתקשי דמאי ' ולכאו, ת"קייל טפי מל

ס הויא "ל דהוי קייל טפי הא סו"אכפ
אלא דבביטול עשה אין איסור ', דאו

כ "צווה ומשאאלא דלא קיים את המ
פ שאין בו מעשה הוא הוא "בלאו אע

כ דזוהי סברת "עצמו האיסור וא
כ קייל "ואין כוונתו במש –ש "הריב

כ הוו דבריו "לקולא וחומרא דא
מ "והנפק. ש"וכך הבין הגרש, תמוהים

 ג באשל "כ הפמ"פ מש"בזה הוא ע
 [.ז"קנ' ד סי"אברהם יו 

  

 ' ולכאו]
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 סימן י

 יים שניהםת ואפשר לק"בעניין עדל

 [ב"ע' ק ט"ב] י שיבזבז יותר מחומש"ע

ת לפי מה "ח בדין דעדל"הנה יל
נמדוד את דין ההוצאה האם לפי 

או , כ ביותר מחומש דוחה"העשה וא
 כ צריך להוציא "ת וא"דנמדוד לפי הל

 .ש"את כל ממונו כריב 

בפסח דיש לאדם מצה אך 
[ לאו]יש בה איסור דחדש 

דמצד אחד אם לא יאכל מצה יבטל 
עשה אך מאידך גיסא אם יאכל עובר 

 אך , ת"ע דאמרינן עדל"ת בקו"ל על
 .אם יקח מצה אחרת הוי יותר מחומש 

ת הוא מעין "הגדר של עדל
אונס אך מאידך גיסא  

ת דחדש יש לו אפשרות "כשעובר על ל
כ חייב להוציא כל ממונו או "אחרת וא

ת תו לא "דנימא שמכיון שדחי ל
אמרינן דיוציא יותר מחומש דהא אין 

כ היכי לדיינו "וא, מוציא כך בעשה
מ "כך הקשה הגר. ]דייני להאי דינא

' ב סי"ש ח"ל הובא בקוב"אטלס זצוק
 , ד"ל הי"א וסרמן זצוק"לחתנו הגר' מ
 [.ופסק דיאכל 

והגדרת השאלה היא דהא פשיטא 
צ לקנות ישן באופן שצריך "לן דא

אלא , להוציא יותר מחומש ממונו
ג מצד הלאו אין "דיתכן לומר שבכה

 ת דהא צריך לתת את כל "עדלדין ד
 .ממונו בכדי שלא יעבור על הלאו 

ומסברא הוי לן למימר דפשיטא 
 ת אך "נ דעדל"דלא יאכל דהא אה

 .ת"מצד הלאו אין עדל 

מ אטלס ראיה "והביא הגר
' ה]דהא  ביבמות , לדבריו דיאכל

א שגם עשה דכיבוד "אשכחן דהוו[ ב"ע
ן בו ת כגון במחמר שאי"אב דוחה כל ל

וקשה דלסוברים שאין לאו , כרת
דמחמר בבהמת אחרים היאך ידחה 

ת הא יכול לקיים את שניהם בגוונא "ל
, ת"שיפקיר את בהמתו ולא יעבור בל

אלא דמכיון שאינו חייב להפקיר את 
ל "ממונו כדי לקיים כיבוד אב כדקי
כ "בקידושין משל אב ולא משל בן וא

אין נקרא שיכול לקיים את שניהם 
ה הכא שאין המצווה "ילא הוממ

  .א

 מ "ונפק

 ' דלכאו

  .ב

  .ג

  .ד
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 מחייבתו לתת יותר מחומש אין נקרא 
 .דיכול לקיים שניהם 

ו ראיה נוספת "לזה הגרא
דהנה במת מצווה חזינן דאף 

ג נטמא ומתעסק בקבורתו "כה
י "סבר רש' ובברכות דף כו]ת "דעדל

דזה  הותרה אך רוב הראשונים 
מ "ונפק, סברו דזה דחויה'  והתוס

[ אחרים שיכולים להתעסק בגוונא שיש
ואם אינו יכול לטפל בקבורתו הדין 
הוא דקרוביו צריכים לשכור אנשים אך 

וקשה דלפי , צ לשכור"במת מצווה א
ורוב הראשונים דסברי דהוי ' התוס

דחויה אמאי חשיב לאו הנדחה הא 
אלא , ת נימא שישכור אחרים"מצד הל

צ "דחזינן דמכיון שמצד העשה א
 נקרא שיכול לקיים להוציא ממון אין 

 .שניהם 

ל דהיכא שאפשר "ומכיון דקיי
לקיים שניהם קרי לאו שאין 
נדחה אבל היכא שיכול להוציא יותר 
מחומש ממונו מכיוון שמצד הלאו אין 
מחוייב להוציא אין נקרא דיכול לקיים 

כ נשאר בגדר לאו הנדחה "א, שניהם
 וקשה , צ להוציא כסף כדי לשכור"וא
 .ן הכיט דאמרינ"מ 

נ דמצד העשה "ע דאה"ולנתבאר צ
מ מצד "צ להוציא ממון אך מ"א

 כ חשיב "ון ואהלאו צריך להוציא ממ
 .כיכול לקיים שניהם 

 בעינן למימר דיסוד 
 :מ אטלס הוא"הגר

ת דיינינן לפי העשה "שבעדל
 צ לקיים את העשה אין "וכאשר א

 .נקרא אפשר לקיים שניהם 

שהיכן שאפשר לקיים רק את 
הלאו ולא את העשה אין נקרא 

נ שלגבי "אפשר לקיים שניהם דאה
הלאו יכול לקנות ישן אך מכיון שכלפי 

 צ לקנות ישן אינו מקיים את "העשה א
 .הלאו 

ע דאמאי נימא הכי הא "דיל
ס לגבי הלאו כיון שיכול "סו

לקנות חדש נימא דהלאו אינו נדחה 
כ "התקיים וכמופ שהעשה לא "ואע

בכהן שנפלה לו יבמה גרושה דאמרינן 
מה ' ולכאו, ת ובעי ליבמה"עדל

כ בבגד של "וכמו, הגורם להיתר זה
פשתן שהטיל בו ציצית דאמרינן 

פ שהוי "ת וצריך ללובשה אע"עדל
 מה הגדר להיתר זה ' ולכאו, שעטנז

 .הא עדיין הלאו קיים ועומד 

ת "כ דעדל"ח בגדר הגזה"דיל
ת כיון שהוי "אמרינן עדלהאם 
 ת "לאו או דאמרינן עדלאנוס על ה

 :דכתוב כאן 

 השיעשה את העש

 שכאשר עשה את העשה אין כאן 
 .איסור לאו 

 והביא 

 . ה

  .ו

 ה "ומשו

 . א

 . ב

 אלא 

 אלא 

 . א

 . ב
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בלאו שבדיני אונס אין 
דלצד , היתר לעבור עליו

 ת אך לצד בתרא "קמא לא אמרינן עדל
 .אמרינן 

מ "ז יבוארו שפיר דברי הגר"ולפ
דלצד קמא אפשר לקיים , אטלס

שניהם עביד דאינו חשיב אנוס ולכן 
אין לו היתר לעבור על הלאו אך לצד 
 בתרא הקום ועשה מתיר את הלאו 

 .וממילא נקרא אפשר לקיים שניהם 

לן דכאשר יכול לקיים את 
י שיוציא יותר "הלאו ע

מחומש אין נקרא אנוס אך לגבי הלאו 
כ דלצד קמא לא חשיב "וא, נקרא אנוס

ת אך "אנוס על הלאו ולא אמרינן עדל
פ דמצד הלאו יכול "לצד בתרא אע

צ לקנות "מ מצד העשה שא"לקנות מ
כ "וא, אמרינן דהעשה מתיר את הלאו

ס דהא מ אטל"ש מה דחידש הגר"א
אזיל כצד בתרא דהעשה מתיר את 

מ היכא דהעשה לא הוי "ונפק], הלאו
כגון בשאר ימי סוכות  –חיוב גמור 

כאשר יש לו לאדם לחם חדש דהוי 
לאו אם יאכלו ומאידך גיסא כאשר 

דלצד  –אוכלו בסוכה מקיים עשה 
קמא אסור לו כלל לקיים את העשה 
דהא אין מחוייב לקיימו אך לצד בתרא 

 ים את העשה דהעשה מתיר קייכול ל
 [.את הלאו 

לצד בתרא היא מטלית של 
פשתן דאמרינן שיכול 

 פ דלא מחוייב "ת אע"ללובשה דעדל
 .ודוק ותשכח, ללבוש את הציצית 

 –אותיות ד ]' מ' ב סי"ש ח"ובקוב
' הביא את דברי התוס[ ו -ה 

שכתבו באחד שיש [ א"ע' מ]בכתובות 
לו גם טלית פשתן וגם טלית צמר אין 
. חשיב יכול לקיים שניהם משום שרוצה

ו מה הסברא בזה הא "והקשה הגרא
יכול לא לקיים את הלאו דכמו שבכהן 

יבמות אחת גרושה ואחת ' שיש לו ב
שאינה גרושה דאין יכול לומר שרוצה 

כ באחד שיש לו "וכמו, גרושהאת ה
 מצה של חדש ומצה של ישן דאין יכול 

 .לומר שחפץ בחדש 

דבכהן ובמצה כיוון שחייב 
לקיים את המצווה היכא 
דלא  צריך לעבור על עשה אסור לו 
לעבור על העשה אבל כשאינו חייב 
 לקיים את המצווה כגון בציצית תו לא 

 .ל שיעבור על העשה"אכפ 

רץ דבציצית כל בגד הוי תי
כ בכהן ובמצה "ע ומשא"בפנ

מקיים את המצווה בפעם אחת ולהכי 
לא אמרינן התם דיכול לקיים את מה 
 שירצה אלא את מה שאין בו איסור 

 .לאו 

פ יסודו "דתקשי דהא ע' ולכאו

 מ "ונפק

  .ז

 ונפיק 

 והראיה 

  .ח

 ותירץ 

 ועוד 

  .ט
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מ אטלס גם בכהן ובמצה "של הגר
חשיב יכול לקיים שניהם דהא יכול 
לקיים את המצווה ביבמה הגרושה 

אלא  דמכיון שיש לו , ובמצה של חדש
פ שיש לו גם חפצא "חפצא דהיתרא אע

של איסורא אין בכוח העשה להתיר 
 את הלאו דהא יש בכוחו לקיים 

 .שניהם 

לא צריכינן כלל ליסוד 
א אין בכוח ש דה"הקוב

העשה להתיר את הלאו אך בציצית מה 

שיכול ללבוש מה שירצה הוא משום 
כ "שאין לו חיוב כלל ללבוש ציצית וא

כאשר לובש את הפשתן לא מקרי כלל 
כ בגוונא "ומשא, יכול לקיים שניהם

שכבר קיים את העשה כגון כזית לחם 
בלילה הראשון של סוכות ורוצה לאכול 

זית חדש וגם עוד כזית ויש לו גם כ
ש "כזית ישן צריכינן לסברת הקוב

שאסור לו לאכול מהחדש דלא מקרי 
 יכול לקיים שניהם דהא יש לו אופן לא 

 .לעבור על הלאו 

  

 ז "ולפ
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 [ב"ע' ק ט"ב]מצווה עד שליש בעניין הידור 

י דמה "הנה ידועה שיטת רש
במצווה עד שליש היא ' דתנן בגמ

ת "ס' דאיירי דעוד לא קנה ויש לו ב
 ואחד יותר מהודר מחבירו שחייב 

 .להוסיף עד שליש בדמים 

ג פסק "תרנ' א סי"הגר
ומשמע ]שליש מלגיו 

' מדבריו דסבר הכי משום דהוי דאו
ש פליג וסבר דהוי "אך ברא, [ולחומרא

וביאר הפלפולא חריפתא ]שליש מלבר 
 ש הכי משום דהוי דרבנן "דסבר הרא

 [.ולקולא 

ע דהא אם "א צ"דדברי הגר
מהיכן הגיע הדין ' הוי דאו

 ל דסבר דזה  הוי "וצ, של שליש
 .מ"הלל 

ז הלוי "וחקר בזה מרן הגרי
סאלאווייציק אי הידור מצווה הוי 

 או  –" זה קלי ואנוהו" –ע "מצווה בפנ
 .דכלולה היא במצווה שעושה 

כתב הבית הלוי בשם בנו מרן 
אתרוג ח דמי שיש לו "הגר

ספק כשר אך אם הוא כשר הוי מהודר 

ויש לו אתרוג שודאי כשר אך אינו 
מהודר דהדין הוא דיטול את הספק 

כ את הכשר דאם קודם "כשר ואח
 יטול את הכשר כבר קיים את המצווה 

 .אך ללא הידור 

ב בחקירת "ח כצ"לן דסבר ר
, ז דהוי מצווה אחת"בנו הגרי

דכאשר  וראיה לזה מהא דאיתא בשבת
מל מוהל תינוק ביום השבת ולא חתך 

מהעטרה דאם עדיין [ ציצין]מיעוט 
עוסק במילה צריך לחתוך את אותו 

חזינן , "זה קלי ואנוהו"המיעוט משום 
 מהא דהידור מצווה הוי חלק 

 .מהמצווה 

ש דהוי "ולעיל ביארנו דסבר הרא
 שליש מלגיו משום דהוי דרבנן 

 [.פתאכ הפלפולא חרי"כ]ולקולא  

דתקשי דהא בציצין שאינם 
מעכבים את המילה כאשר 
המוהל עדיין עוד לא פירש מהמילה 

זה קלי "יכול להוריד ציצין אלו משום ד
כ משמע דהידור מצווה "וא" ואנוהו

 ל "ע היאך ס"וממילא דצ' הוי דאו
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 .ש דהידור מצווה הוי דרבנן"להרא

ש "בעינן למידחק דסבר הרא
שליש הוא מדרבנן אך דדין 

אולם ' הידור מצווה הויא דאו
 סברי דגם שליש  ש"החולקים על הרא

 .מ"מצווה הוי הלל 

הפלפולא חריפתא אכתי 
 תקשי דהא כתב וטעמא 

 .[.ע"וצ, דהידור מצווה מדרבנן ולקולא 

סבר [ א"ו ס"תרנ' סי]ע "ובשו
 ש דהוי שליש מלגיו כיוון "כהרא

 .הוא דרבנןשדין ההוצאה  

י היא "כתב דשיטת רש
 דור מצווה הוא איזה דהי

 .הידור שיהיה 

ז הלוי "דברי מרן הגרי
סאלאווייציק דנוי הוא 
שלמות ללא כל ספקות ולכל מצווה 
ומצווה יש את הנוי שלה שהם דינים 

ויופי הוא עניין של חיבוב , דלכתחילה
מצווה דילפינן לה מכיסוי הדם 
 שכאשר אין מכסה בידיו נקרא מזלזל 

 . במצווה 

ז מה שהוקשה לו "מישב הגרי
ה "די ב"דהא כתב רש

 –" בהידור מצווה עד שליש במצווה"
והא טלית לא הויא גוף " טלית נאה

המצווה אלא דהציצית היא גוף 
י טלית דגם "אלא שכתב רש, המצווה

 בטלית עצמה צריך שלא יהא ספקות 
 .כדבואר 

ו כתב "תרנ' ל סי"ובביאוה
דבאתרוג ולולב וכן כל המצוות 
' שיש בהם חשש פסול שתלוי במח

ע צריך "פ שכשר לכו"אע ראשונים
להחמיר ולקנות אחד אחר דיש בו 
הידור מצווה עד שליש כדי שיצא לכל 

 בגוונא  ובבגדי ישע החמיר, הדעות
 .ל אף יותר משליש"דהביאה 

ת להידור זה הא "ע מהי"יל
אם ההלכה היא שכשר אמאי 

פ דברי "אלא דע, בעינן להידור זה
 ן דצריכינ ז דלעיל מיושב שפיר"הגרי

 .ודוק, לצאת כל הספקות 

ת לסברת הבגדי "ע מהי"יל
 ישע דצריך להוציא אף יותר 

 .משליש 

י דהידור הוא איזה "כ רש"ובמש
ח אי מיירי "יל, הידור שיהיה

שעוד לא קנה או דמיירי שכבר קנה 
ויש דין דהידור דצריך למכור את מה 
שקנה ולהוסיף שליש היכא דמצא יותר 

סברא נראה דאין חילוק ומ, מהודר
י משמע דאיירי דעוד "אך מרש, בזה

 ' סי]ע "א לשו"ובהגהות הגר, לא קנה
 .הביא מהירושלמי דאף כשקנה[ ו"רנת 

 סבר דלא [ ו"תרנ' סי]
 .א"כהגר 

 ולהכי 

 כ "ולמש]

  .ד

 א "ובמג

 וידועים 

 ז "ולפ

  .ה
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 ועדיין 
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י "דאפשר לומר דסבר הב
צ לקנות "כ דא"א ומש"כהגר

 אחר היכא שקנה כבר כשר הוא בגוונא 
 .למוכרודלא מצי  

הביא לשיטת [ ו"תרנ' סי]
א דהיכא דכבר "המג

והוא בשיעור גדול [ אתרוג]קנה אחד 
צ להוסיף להחליף "יותר מכביצה א

 א סבר "ואפשר דהמג, ע"בהדר לכו
 .ש דדין שליש הוי דרבנן"ע והרא"כשו 

וכן משמע , פ"תור]
הקשו [ ש"מדברי הרא

כ אין לדבר סוף דהא תמיד יכול "דא
למצוא יותר הדר ולהכי דחו לשיטת 

 ל בשם הראשונים "וכתב הביאה, י"רש
 .דאיירי בפעם אחת 

למימר בדבריהם דהיכא 
הפעם אחת הוא , שלא קנה

 כן משמע ]ממה שחפץ לקנות בהתחלה 
 [.תאפלפולא חריפ, ש"מדברי הרא 

 ל דהשליש הוא "א צ"הגר
 [.כשר]מהגרוע  

א "לא צרכינן לדין דהגר
 החליף דהיכא דקנה צריך ל

 .דהא מלכתחילה לקח כבר הדר 

א "יש לומר בדברי הגר
 דכשקנה היה רק אתרוג אחד 

 .וממילא דצריך לחזור ולהחליף 

ע דאי נימא "ל יל"ובדברי הביאוה
שדין ההוצאה הוא דרבנן שפיר 

א "כ בפעם אחת אך לשיטת הגר"מש
מה שייך פעם ' דדין הוצאה הוא דאו

 וצריך לומר דזה הוי חלק מהדין , אחת
 .מ"של ההלל 

ח אי הוי "ובדין דהידור מצווה יל
דין בחפצא שיהיה מהודר טפי או 

ווה דזה דין בגברא לעשות נוי למצ
ז אפשר "ולפ, [כעין חיבוב מצווה]

ל שכתב עד "ליישב את דברי הביאוה
פעם אחת משום דזה דין בגברא 

 ם אחת הידור כבר וכאשר עשה פע
 .קיים את המצווה 

 י "מסיק להחמיר כרש
 משום דהידור הוי 

 .'דאו 

י אשחן דסברי "ן ובנמק"ובר
א כשיטת "וכן פסק הגר, י"כרש

ש חזינן "וברא' אך בתוס, י"רש
אולם , דהשליש איירי רק על השיעור

ל דהיכא "דס' ש פליג על התוס"דהרא
שמצא אתרוג כאגוז כמו ששיערו 
חכמים ואחד גדול ממנו שליש יקנה 

כ "משום דהשליש הוא בגודל ומשא
 שליש ש סבר שצריך להוסיף "דהרא

 .כסף על האתרוג הקטן 

בהא מלתא טובא דהא 
זה קלי "בברייתא ד

 ונראה 

 ב "ובמשנ

 ובראשונים 

 ובעינן 

 ובדברי 

 ז "ולפ

 ולהכי 
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 ל "ובביאוה
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חזינן  –ב "ג ע"שבת קל –" ואנוהו
כמה וכמה היכי תמצי של הידור 

ש "והרא' ואפשר דסברי התוס, מצווה
 שההוצאה הויא מדרבנן ולהכי מייתי 

 .הברייתא כמה גווני דהידור מצווה 

ע אמאי כתבו "יל' כ התוס"ובמש
הא , כאגוז כמו ששיערו חכמים

 אגוז לאו להלכתא הוי אלא דכביצה 
 .ע"וצ, הוא השיעור דשיערו חכמים 

ש מחוייב "מ בזה דלרא"ונפק
להוציא רק כאשר השני הוי יותר 

כ אליבא "בשליש מהראשון ומשא
 כל עוד שלא הוי חומש חייב ' דתוס

 .לקנותו 

 :מן האמור העולה

[ י"ב, ש"רא', תוס, י"רש]
אם הראשון מצומצם ובשני 

 ש דמים יש בו שליש והוא נמכר בשלי
 .ועוד לא קנה חייב לקנותו 

תר כאשר בשני יש הידור יו
 מהראשון ועד שליש בדמים 

 .חייב 

היכא שהשני הוי שליש 
 אם ' מהשיעור הקטן אפי

 .בדמים חייבהוי יותר משליש  

 וי שליש ממחיר אם ה
 .השיעור הקטן חייב

 .כשעוד לא קנה חייב

  

  .י

  .יא

 . יב

 ע "לכו

 י "לרש

 ' להתוס

 ש "להרא

 י "לב
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 סימן יב

 [ב"ע' ק יז"ב" ]חיה בכלל בהמה"בדין ד

ע מי קרוי בהמה ומי "הנה יל 
ובפרשת , קרוי חיה ובמה זה תלוי

ן שבהמות הם "בראשית כתב הרמב
אלו שטבעם לאכול פירות וירקות 

 ת אף בשר כ דחיה אוכל"בלבד ומשא
 [.ב"ט ע"יעויין לקמן י] 

בין חיה לבהמה שחיה הוי 
, כעופות לעניין כיסוי הדם

 וכן שאין מביאים , וכן שחלבו מותר
 .ממנו קרבנות 

' וכו" ל דחיה"קמ"ה "ובתוד
י שיליף לדין דחיה "הקשו דלרש

זאת הבהמה "בכלל בהמה מהפסוק 
ולהכי , מנלן תרנגולים" אשר תאכלו
דהתם [ ב"ד ע"נ]קמן מל' ילפו התוס
משבת " שור שור"-ש ד"לגז' ילפה הגמ

ושם ילפינן בהמה חיה ועוף דבעירה 
  ובהמה הוי עניין אחד כדמתרגמינן

 .'וכו 

 דיש להקשות על שיטת
 י אמאי לא פירש "רש

 .'כשיטת התוס 

א לעשות את "י דא"דסבר רש
ש הזאת משום דבעירה "הגז

 תורה גבי רגל סוגים וב' ובהמה הוי ב
 [.ק"עיין שמ]כתיב בעירה  

ושילח את "א "ה סד"ובתוד
ד דבהמה "הקשו אמאי ס" בעירה

 ' יתנן דאפ' אין חיה לא הא במתני
 .התרנגולין מועדים 

פ שלא השמיענו "דאע
ה "התנא דין חדש בלא

, ל לכתוב את אותם דינים בשן"ניח
ואפשר דהביאור בזה הוא דבחיה 

 במהות הניזק דהשן אוכלת אף  נתחדש
 .בשר 

אמאי לא ' עוד בתוס
אשמועינן התנא תולדות 

דהא כי היכי שבחיה , בשן כמו ברגל
ה דבתולדה "נתחדש במהות הניזק ה

דשן נתחדש במהות הניזק שהם 
 שלא ' וכו" טינפה פירות להנאתה"
 .י השן עצמה"ניזוקו ע 

' ע בשיטת התוס"דיל' ולכאו
ם דגם עופות הוי אב הסוברי

 האי  אמאי לא תנן תרנגולין ברישא הא
 .דאתיא ליה מדרשא חביבא ליה 

  .א

 וההבדל 

  .ב

 ' ולכאו
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 ותירצו 

 והקשו 
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ליישב משום דהאופן 
גבי תרנגולין ' שכתבה המ

 להלך "הוא האופן שכתבה גבי תולדה 
 ולכך לא תנן " כדרכה ולשבר 
 .ברישא 

 לא  דעדיין אפשר להקשות אמאי
 .בתרנגולין בלשון א' כתבה המ

א "ר, ל"ביה]עוד האחרונים 
דאחר [ ח מטעלז"ר, מטעלז

שילפינן שחיה בכלל בהמה מהיכא 
 מ דלא "ל דאסו"ניליף אליבא דרב  דס

 .אפקרינהו הוי מטעם שור 

 :קושיות' ובסוגיין אשכחן ז

 .י"מנלן עופות אליבא דרש

 גולין תרנ' דלאחר שילפינן במתני
 .לאשמועינן חיהאמאי צריכי  

אמאי לא תני תרנגולין דאב 
 רק אמאי תני תולדות . ד. וברישא

 .דשן' הראשונה ולא תני במ' במ 

חיה  בכלל "דהא כבר השמיענו ד
 ' ניב במת"ו ע"לעיל ט" בהמה

 .'וכו" הארי והדוב והברדלס"ד 

 ברגל אשמועינן תרנגולין אמאי 
 .ולא חיה 

אפקרינהו אליבא מ דלא "דבאסו
 ד משורו היאך נלמד דרב הנלמ

 .אחר לימוד זה 

ץ "י כ"ק הביא בשם מהר"ובשמ
א היינו לומדים שן דחיה "דבסד

משום דאף , כתולדה של שן דבהמה
בחיה יש הנאה כגון נתחככה בכותל 

 אחר הדרשה כ "להנאתה ומשא
 .אשמועינן דחיה הוי אב 

' דמיושבות קושיות התוס
דהא אם היינו לומדים 
מתרנגולים לא היינו יודעים דשן הוי 

וכן לא תני תולדות , אב אלא תולדה
י "ורש, גבי שן משום דאין שום חידוש

וכן , ילמד דהתרנגולין הוי תולדה
" הזאב והארי והברדלס"ד' דבמתני

, א דהוי תולדה"ב הוו"ו ע"לעיל ט
ולין ברישא תרנג' ולהכי לא כתבה המ
 מ "וכן גבי אסו, משום דהוי תולדה

 .ודוק, נילף דהוי תולדה 

כתב [ ט"מ' ג סי"ח]ל "ובביה
 ד ק לא למ"ז משמע דהשמ"דלפ

 .משבת" שור שור"דילפינן ' כתוס 

ע דאמאי ברגל "דאכתי צ
אשמועינן תרנגולין ולא 

ע בדבריו "ועוד צ. אשמועינן חיה
ה "י בד"ל דהא כתב רש"דהביה

 ק "להדיא דלא כדברי השמ" ל"קמ"
 .הא כתב נמי חייב ולא כתב נמי אבד 

ב "קשה דהא תולדותיהן כיו
 מ דחיה הוי "כ למאי נפק"וא

 .אב 

 ואפשר 

 אך 

 והקשו 

  .ה

 . א

 . ב

 . ג

 . ה

 . ו

 . ז

  .ו

 ז "ולפ

  .ז

 אולם 

 ועוד 



 דוד            יבסימן        חסדי      סח

ל דהנה כל שן אפשר "ויסד הביה
ללומדו מבור וחד מהנך 

, ר"וכתבינהו רחמנא לפוטרו ברה
ואי נימא , ר נאמר רק בשן"ופטור דרה
בהמה ולא חיה נילף את דכתיב רק 

חיה מבור דהא חיה ובור הם אלו 
כ "וא, ח כשהם בחיותם"שאוכלים בע

ר וממה שאשמועינן שחיה "חייב ברה
 דכלול הוא  ר משום"הוי אב פטור ברה

 .בשן 

הוא הוא מה דאתא 
, לאשמועינן תנא דהוי שן

 ל אין ולהכי לא אשמועינן ברגל דברג
 .דהנפקותא אי הוי אב או תול 

 קושיות אף ' ועדיין איכא לן ב
 :ל"אחר דברי הביה 

דשן הא ' ל במתני"כ מאי קמ"דא
 ' ן במתניהוי ליה לתנא לאשמועינ

 .דידן דרגל דחיה הוי אב 

כ "ב וא"דהא תולדותיהן כיו
 ' אמאי אשמועינן התנא במתני

 .מ"דשן  הא ליכא נפק 

כי "ב איתא "ע' לעיל ה' ובגמ
בור בנייהו אתיא כולהו שדית 

וכשאנו באים ללמוד " ו לבר מקרן"בק
דבר מחבירו אנו מסתכלים על מעשה 
ההיזק שהוא ממוני שהזיק ולכך אני 
חייב וילפינן מבור וחד מהנך כדי לא 
למצוא קולא במלמד וכתבינהו רחמנא 

דיכלה ' וכתבו שם התוס, להלכותיהן
לתרץ נמי דאם נילף שן מבור ' הגמ

 יינו פוטרים כלים דדיו הוחד מהנך 
 .'לבוא וכו 

ל דכל מה "כתב הביה
ר שפטורים "שנתחדש בשו

ר הוי דווקא כששן הזיק דבר "ברה
א ללומדו מבור ולהכי צריכינן את "שא

פרשת שן לחייב ובה נאמר פטור 
ח "כ בשן שהזיק בע"ר ומשא"לרה

שאפשר ללומדם משום דלא צריכינן 
 יבו מפרשת בור כ נחי"לפרשת שן וא

 .ר"ויהיה חייב ברה 

ר היינו "נ דלולי פרשת שו"דאה
לומדים הכי אך לאחר שיש 

א ללומדו "ר א"כ ששן פטור ברה"גזה
פ שאיירי בשן דחיה דאפשר "מבור ואע

ואי נימא דחיה בכלל , ללמוד מבור
כ כל נזקי חיה כתובים "בהמה א

בפרשת שן וממילא הוי בה פטורים 
נימא דחיה לאו בכלל ר אך אי "דרה

ר מדין "ר ברה"בהמה נצטרך לחייב שו
 מ אי חיה "וממילא אית לן נפק, בור

 .הוי אב או דהוי תולדה 

 להכי בעינן לעיין  ולאחר דאתינן
 :ל"בדברי הביה 

כ "אם חיה אינה אב א' דלכאו
פירות ' בכל מה שתזיק ואפי

וירקות אינה כלולה בפרשת שן ונימא 
ל "ר ואמאי כתב הביה"רהשתתחייב ב
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ואף אי , ח"דזה הוי רק אם אכלה בע
 א "אנימא דהוי תולדה דבהמה אכתי 

 .כ להדיא"לפוטרו דהא אין גזה 

דגם אי נימא שחיה הוי תולדה 
כ "ב וא"ס תולדותיהן כיו"סו

פ שאפשר לחייבם "ר ואע"נפטור ברה
ר משום דלא נאמר בהם להדיא "ברה

פטור נימא הכי בכל תולדה דשן ובכל 
א ללומדם משום שלא "התולדות דא

 כ נילף "נאמר בתורה פטור להדיא וא
 .מבור וחד מהנך 

 ל"אלא דעיקר יסוד דברי הביה
ר בניזק "הם לחייב שן ברה

וההבדל אם החיוב במזיק או בניזק ]
הוא דבמזיק אם יש תכונה הוי תולדה 
[ אך אם הוא בניזק צריכינן לבנין אב

כ בעינן לבור "וא, שלא כתיב בתורה
וחד מהנך וממילא לא שייך תולדותיהן 

והקובע בזה הוא דאם יש , ב"כיו
בנלמד את תכונת האב הוי תולדה אך 

 ת תכונת האב נילף ן בנלמד אאם אי
 .ליה בבניין אב 

ש קושיותינו דכתב "דא
ח "ל חיה שאכלה בע"הביה

דהא כשאכלה פירות הוי תכונת האב 
כ "כ הוי תולדה של בהמה ומשא"וא

ח אינה תולדה "דחיה שאכלה בע
ולהכי לא אמרינן הכי בכל התולדות 
 דדווקא בשן דחיה בעינן ללמוד מבור 

 .וחד מהנך 

ל "כ תקשי אמאי כתב הביה"וא
ל למיכתב "הא הו" נוכל ללמוד"

אלא דהא פשיטא לן ששן , חייב ללמוד
ח לא יכולה להיות תולדה "שאכלה בע

דשן אלא דאין לנו לא חיובים ולא 
כ יכולנו לעשות בניין אב "פטורים וא

משן אך מכיון שאת החיוב אנו למדים 
 מהאב בתורת ילפותא עדיף לן ללומדו 

 .ר"מבור וחד מהנך דאז חייב גם ברה 

ל שלהכי לא "וכתב עוד הביה
כתב תנא דידן רגל דחיה דהא 
כל מה שתזיק ברגל כלול בבהמה 

מ אי הוי תולדה או "כ אין לן נפק"וא
 בה את כל אופני הניזק אב דהא יש 

 .שיש בבהמה 

ק "דבריו הביא לדברי השמ
אבל אכתי "דכתב בשם רבו 

ר בחיה "לא אשמועינן פטור ברה
שוב "וכתב " ועופות לא ברגל ולא בשן

י ונראים "ק בשם הר"מצאתי בשמ
והביאור בזה דהוקשה ". כ"דבריו כמש

ת שתהא חיה חמורה "ל דמהי"לביה
 מבהמה והרי את חיובה למדנו 

 'כ דיו לבוא וכו"מבהמה וא 

ניתן לתרץ דאת חיוב דחיה 
כ "ילפינן מבור וחד מהנך וא

ס "ז דסו"רק דקשה ע, ר"אין פטור רה
 כ יש "ר וא"הסוג נזק הוא מנזקי שו

 .ר"כ לפטור ברה"גזה 
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ל אוקימתא "ולהכי עביד הביה
ק דאיירינן בחיה "בדברי השמ

א "כ הוי לן הוו"ח וא"שהזיקה בע
ר דהא "ז לא נאמר פטור דרה"דע

ה איירי בבהמה ובהמה אינה התור
כ חיובם נלמד מבור "ח וא"מזיקה בע

ל דחיה בכלל "וחד מהנך ולזה קמ
כ  התורה דיברה אף על "וא, בהמה

 ר "ילא פטורים ברהנזקי שן דחיה וממ
 ה בתרנגולין"וה 

אחר שחיה בכלל בהמה הניזק 
ח וממילא "בפסוק הוא גם בע

 לדה י תרנגולין הוי תו"פ שלרש"אע
 .ר"ז כלול בבהמה פטור דרה"בכ 

 :ע"צולנתבאר 

דמנלן שמיירי בחיה שהזיקה 
ה "ק ד"ובשמ]ח "דווקא בע

ל "בהמה אין חיה לא שהביאו הביה
א "בתחילת דבריו לא קשה דהא ההוו

ק היא שחיה הוי תולדה "שהיה לשמ
 כ "וא ולא אמר במה חייב ובמה פטור

 [.כל נזק שתעשה תהיה תולדה 

 ין דידן כתיב תרנגול 'דהא במתני
 .ח"ולתרנגולין אין רגילות בבע 

ל להדיא שברגל "דהא כתב הביה
דחיה פשיטא לן שהוי כרגל 

 ק "כ אמאי כתב בשמ"בהמה וא
 .א ברגל דחיה נמי"דהוו 

א "פ]ז הלוי "ובחידושי מרן רי
ה "בד 631' א עמ"מ ה"מנ

כתב דכל ממון המזיק ילפינן [ ובאמת
לחיובו שהוא השם הכללי מבור וחד 
מהנך אך התחדש בתורה דיש שם 
פרטי לכל אב ואב לפוטרו בדינים 

למאי , ב"ע' ק ה"עיין ב]מסויימים 
וכשכתבה [ הלכתא כתבינהו רחמנא

ב "לאו כיוב או "תולדותיהן כיו' הגמ
כוונתה האם תולדותיהן רק כשם 

ז "כ לפ"וא, הכללי או גם כשם הפרטי
א דבהמה אין חיה לא דדווקא "הוו

בבהמה שבה איירי הפסוק נאמר השם 
הפרטי אך חיה שלא נאמרה בתורה 
נאמר בה דווקא השם הכללי  ולזה 

ל דחיה בכלל בהמה וגם השם "קמ
 הפרטי נאמר בה ולהכי אשמועינן 

 .שן דחיה' מתני 

ל דהסיבה "נפיק דלמד הביה
א דבהמה אין חיה לא הוא "דהוו

משום שעל ניזק כזה לא דיברה 
ז יליף דשם שן "אך הגרי,  התורה

 ה נאמר דווקא על מה שנאמר בתור
 .א דבהמה אין חיה לא"ולהכי הוו 

ז אין דוחק "דלדברי הגרי
ק דהא בתורה "בדברי השמ

וקא שם רגל נאמר דווקא שם שן ודו
ר "כ מהיכא נילף חיובייהו דשו"וא

ל שעל ניזק כזה "כ לביה"ומשא. בחיה
לא דיברה התורה הוי דווקא בשן 
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אך רגל , ח"דבהמה דאין אוכלת בע
 דבהמה דורסת על כל דבר כמו 

 .ש"כ מ"שדורסת רגל דחיה וא 

ק "ז מדוייקים בשמ"ודברי הגרי
[ ה בהמה אין חיה לא"שבד]
ל בסוף דבריו "או הביההבי' בשם ר

כלומר " וכיוון דממונו"דהא כתב 
שאילולי הגילוי דחיה בכלל בהמה 
מחייבינן ליה מבור וחד מהנך דהא 

שהביא ]ק "אך בשמ, הוי ממון המזיק
ה בהמה "בד, ל בתחילת דבריו"הביה

ץ בעינן "י כ"בשם המהר[ אין חיה לא
ז "ל ודלא כהגרי"לבאר כדברי הביה

 א דהוי "בסדק "דהא כתב שם השמ
 .תולדה 

ז דמנלן "ע בדבריו דהגרי"רק דצ
י דאין דרשה "אליבא דרש

 ר הא אין לשם "הדתרנגולין פטורין בר
 .הפרטי היכן לחול 

 נ ואין דרשה "אי נימא דאה
 :תקשי 

 משמע דפטורים ' דממתני
 .ר"ברה 

 פ "אי לא אמר רכ אמ"דא
 .ב"שתולדותיהן כיו 

ז אינם "בדוחק דדברי הגרי
 ', אלא רק אליבא דהתוס

 .מ וכדבואר"ל לק"ולביה 

ר "ע בדגים שהזיקו ברה"והנה יל
ז נחייב "לפי הגרי' דלכאו, ר"בשו

ה "ליה דהא אין דרשה כדאיתא בתוד
ואי נימא הכי , ב"ה ע"לקמן נ" אתיא"
 פ דתולדותיהן "ע אמאי לא אמר ר"צ
 .ב"לאו כיו 
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 סימן יג

 [ב"ע' זק י"ב]ה זרק "ור הסברא הפשוטה לחלק בתודבביא

אמר "ב תנן "ו ע"הנה לקמן כ
רבה הזורק כלי מראש הגג ובא 

ט מנא "אחר ושברו במקל פטור מ
ואמר רבה זרק כלי , תבירא תבר

מראש הגג והיו תחתיו כרים או 
כסתות בא אחר וסלקן או קדם וסלקן 

ט בעידנא דשדייה פסוקי "פטור מ
ואמר רבה זרק תינוק , מפסקי גיריה

וקיבלו בסייף מראש הגג ובא אחר 
ב ורבנן דתניא הכוהו "פלוגתא דריב

א "א בעשרה מקלות בין בב"עשרה בנ
 האחרון חייב מפני שקירב  ז"ובין בזא

 ".מיתתו 

ה זרק דבזורק "כתבו התוד
אבן על כלי השני חייב 
 והטעם דשאני מזורק כלי הוא דסברא 

 .'פשוטה לחלק וכו 

והטעם דאמרינן בתר מעיקרא 
א שכל כלי העומד להישבר הו

 אבן  ה כאשר זורק"כ ה"כשבור דמי וא
 .על כלי דאמרינן בתר מעיקרא 

בסוגיין הביא לדברי 
וכתב דהטעם ' התוס

שהראשון לא "דיש לחלק הוא מכיוון 
פ "וכן כתב ר, "עשה כלום בכלי עצמו

 כיון שהראשון לא עשה מעשה בגוף "
 ".הכלי 

ס מה "סודסברתם קשה ד
ל אם המעשה נעשה "אכפ

בגוף הכלי או שזרקו אבן על כלי הא 
, כל מה שחייב הוא משום דחשיב שבור

ואי נימא דלא נחשב כשבור אמאי 
ובאמת דלפי ]בזורק כלי חייב 

 ח דלעיל גם בזורק אבן "הקצוה
 [.הראשון חייב 

והנראה לומר בזה דהא פשיטא 
דכדי להתחייב ' לן דסברי התוס

לא סגי לן בסברא של כשבור דמי אלא 
דבעינן למימר עוד סברא והיא שצריך 
שכוח השבירה יהיה טמון בכלי 

כ באבן הכוח טמון באבן ולא "ומשא
תנאים כדי ' נמצא דצריך ב], בכלי

. שהכלי עומד להישבר ב. א: לחייב
רה יהא טמון שבעינן שכוח השבי

 יעויין בקונטרסי השיעורים ], [בכלי
 [.ז גוסטמאן שכתב הכי"להגרי 
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 :דסברא זו דחוקה' ולכאו

סוברים ' דהא אם תוס, דמה בכך
דכשבור דמי לא סגי לחייביה 

 א שבעינן כ מה מוסיפה הסבר"א
 .השבירה טמון בכלי שכוח 

לדחוק ולומר דכדי למימר 
 שיהיה עומד להישבר 

 [.ינן שיהא כוח השבירה טמון בכליבע 

 דהעיקר חסר בדברי הראשונים
כיוון שהראשון לא עשה "שכתבו 

והא הוי להו " מעשה בגוף הכלי
שאין כוח השבירה טמון "למיכתב 

מ בזה היכא דזרק אבן "והנפק" ]בכלי
ובא אחר והניח כלי ובא אחר ושבר 

כ בזורק כלי לים ובא "במקל וכמו
אחר ושברו במקל קודם נפילתו 

כ בזורק כלי עשוי מנייר לתוך "וכמו
שריפה וקדם אחר והזיקו דלפי פשטות 
 דברי הראשונים השובר פטור משום 

 [.ג אמרינן מנא תבירא תבר"דגם בכה 

דאפשר לומר בזה סברא ' ולכאו
ח "ע]דהא בסנהדרין , אחרת

א "הכוהו עשרה בנ ר"ת"תנן [ א"ע
א ובין "בעשרה מקלות ומת בין בב

ב אומר "ז כולם   פטורים ריב"בזא
ז  אחרון חייב מפני שקירב את "בזא

י ושניהם מקרא אחד "אמר ר, מיתתו
רבנן ' ואיש כי יכה כל נפש אדם'דרשו 

סברי כל נפש עד דאיכא כל נפש 
, ב סבר כל נפש כל דהוא נפש"וריב

רג את אמר רבא הכל מודים בהו
ש "בגוסס ביד, הטריפה שהוא פטור

לא נחלקו אלא בגוסס , שהוא חייב
מר מדמי ליה לטריפה ומר , א"ביד

מאן דמדמי , ש"מדמי ליה לגוסס ביד
ט לא מדמי ליה "ליה לטריפה מ

ש לא "ש גוסס ביד"לגוסס בידי
איתעביד ביה מעשה האי איתעביד 

ומאן דמדמי ליה לגוסס , ביה מעשה
דמי ליה לטריפה ט לא מ"ש מ"ביד

 תכי סימנים הא לא מחתכי טריפה מח
 ".סימנים 

ש "דאמאי שאני גוסס ביד
א "ע חייב לגוסס ביד"שלכו

 ש הוי חלש שעומד "הא גם גוסס ביד
 .י מעשה"למות ומה בכך שנעשה כן ע 

דכתוב כאן שאם נעשה מעשה 
בגוף האדם ומעשה זה 
מעמידו למיתה יש לאדם זה שם של 

קטילא אך כאשר האדם כבר  גברא
, ראוי למות אינו נקרא גברא קטילא

ה הכא כיוון שעשה בכלי שם "כ ה"וא
שמעמידו לשבירה קרוי הכלי שבור אך 
היכא שזרק אבן שהכלי עתיד להישבר 
לא קרינן לכלי שבור דכלי שעשו בו 

 ירה נהיה פעולה שמעמידתו לשב
 .כשבור כדאיתא בסנהדרין 

לה שמעמידה אם יהיה פעו
 שבירה בכלי ובא אחר ושבר 

 [.פטור השובר דמנא תבירא תבר 
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 ו הפירושים שבואר' ב-מ ב"והנפק
 :בדין דבתר מעיקרא 

 כוח שבירה טמון בכלי

 פעולה שמעמידה שבירה

 :הם

היכא שהיה כוח מכה בלי מעשה 
בכלי בגוונא דהיתה בהמה 

א "דלפ, ש ובא אחר והרגה"גוססת ביד
חייב השני דכוח השבירה אינו טמון 

ב פטור השני דהא "כ דלפ"בכלי ומשא
 הבהמה משום לולי השני היתה מתה 

 .דמונח בה פעולת מיתה 

היכא דרוח הפילה כלי מראש 
 ,הגג ובא אחר וקדם ושבר במקל

א פטור השני דכוח השבירה "דלפ
ה "וה, טמון בכלי ומנא תבירא תבר

ב השני פטור דכבר נעשה בכלי "דלפ
 פעולה המעמידה לשבירה ומנא 

 .תבירא תבר 

ח "ומעתה דתקשי אליבא דהקצוה
' דהא בסנהדרין חילקה הגמ

בגוסס דאית ביה מעשה ללית ביה 
מעשה אי גברא קטילה קטיל או לאו 

דהא ' ה דבאבן מחלקינן כתוס"כ ה"וא
 בזורק אבן לא נעשה מעשה כלל 

 .בפעולת הזריקה 

דבזורק תינוק חזינן להדיא 
דלרבנן שני פטור אך כאשר 

שני ' ינוק אליבא דתוסיזרוק חץ על ת

, ח פטור"חייב ואילו אליבא דהקצה
ותמוה דהא בסנהדרין חזינן דבגוסס 

 ע ופשיטא שזורק אבן "ש חייב לכו"ביד
 .ש"לא הוי כגוסס ביד 

 מסברא מדמינן ח האם "אלא דיל
 .מיתה לממון או לאו 

[ ב"ו ע"כ]בזה דהנה לקמן 
חזינן דבזורק תינוק וקדם 
אחר והרגו בסייף חייב השני אליבא 

ע "אך בזורק כלי פטור לכו, ב"דריב
משום דעצם זה שעומד להישבר וחשוב 
כשבור ירד מעליו כל ערך ממוני 

כ במיתה כל עוד שיש בו חיים "ומשא
נחשב כוחו ולכן כאשר הרגו מחייב 

 תו ס ימות "שסו ב אך לרבנן כיוון"ריב
 .ל דקיצר השני את חייו"לא אכפ 

דהא בסנהדרין איתא דשניהם 
איש כי "מקרא אחד דרשו 

כ חזינן דמאן דמדמי "ואח' וכו" יכה
כ "וא' ליה לטריפה לא מדמי וכו

 ק קשיא במאי פליגי בסברא או בפסו
 [.ה מר מדמי"כך הקשו שם התוד] 

ח דלולי המיעוט "דסבר הקצה
ב "וק סברי רבנן כריבבפס

כ "וא[ פ שעומד למות"דקרי רוצח אע]
א "כ התמעט דווקא גוסס ביד"בגזה

ש מחייבינן ליה מסברא "אך גוסס ביד
ח "וממילא דלא תקשי על הקצה

דדווקא במיתה מחלקינן משום 
ב וכאשר התחדש "דמסברא הוי כריב
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כ אמרינן ליה רק היכא דיש "הגזה
כל מעשה אך בממון שאמרינן מסברא 

 העומד להישבר כשבור דמי לא 
 .ינן כלל בין זורק אבן לזורק כלימחלק 

אמאי ' זה מתרץ עוד לכאו
דידן ' לא הוכיחו התוס

 דבר אלא משום ד, מסוגיא דסנהדרין
  
 

 [.זה אינו מוכרח לא אמרו הכי    

היכא דאדם ירה בתינוק 
ובא אחר והרגו חייב 

, ביה מעשההשני דהא לא אתעביד 
אך כשנהרג בפועל מחמת היורה 

 דהכל מודים בטריפה , יפטור השנ
 .שהוא פטור 

  

 ודבר ]

 ובפשטות 
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 סימן יד

 [ב"ע' ק יז"ב]בדין צרורות ובתר מעיקרא 

פ "חידשו שאע" זרק"ה "בתוד
שזרק כלי ובא אחר ושברו השני 
פטור כאשר זרק אבן על כלי השני 
חייב ולא אמרינן דבתר מעיקרא 

והוכיחו זאת דאי נימא , וכשבור דמי
  בזורק אבן אמרינן כשבור דמי לאדגם 

 .שייכא צרורות כלל דהא הוי גופו 

 :אופנים להזיק כלי' לן דיש ב

 לשוברו

 לעשותו כשבור

פ שבפועל לא נשבר "אע
פ דיבוא אחר וישברו "ואע

בפועל אכתי חייב הראשון דמה שהשני 
' ואפי]שבר הוי כלי שאין בו ערך 

ל כרבה "ז קיי"דלרבא מבעיא ליה בכ
ועוד דכאשר בהמה , [דפשיטא ליה

ש "כ משלם נ"דחפה כלי ונשבר לאחמ
, דהא משעת הדחיפה חשיב כשבור
יו ועוד דכאשר נשבר מחמת שזרקו על

 אבן לא אמרינן כשבור דמי כדהוכיחו 
 .'התוס 

ל צרורות "וקשה בזה דהא משכח
בזורק אבן כגון דזרק אבן 

ומזה ]כ הביא אחר כלי ונשבר "ולאחמ
 משמע דגם  ג"בכה' שלא חילקה הגמ

 [.ג לא הוי צרורות"בהכ 

כתב להוכיח [ צ"ש' סי]
ש  שהקשה "מדברי הרא

י "ר והזיקה ברה"אמאי בהתיזה ברה
חייב הא בתר מעיקרא אזלינן ומזה 

ש הכי משמע דגם בזרק "דהקשה הרא
כ דתקשי "אבן חשיב הכלי כשבור וא

וחילק , ש"בשיטת הרא' קושיית התוס
ח דנקרא שבור מכיוון שעתיד "הקצה

כ צורת המעשה "לפגוע בו אבן וא
 כ מכיוון דהכשבור "י כוחו וא"עשה ענ
 .נ"י כוחו משלם ח"דמי נעשה ע 

דתקשי דאמאי בדרסה על 
ס "כלי לא נימא הכי הא סו

כך הקשה ]נ "כוחו הוי וישלם ח
 וכן , האה ו"בד' יח' ש בסי"הגרש

 [.ב"שצ' התרומת הכרי בסי 

נ דהא אחר שאמרינן "דממ
דהכלי חשיב כשבור נימא 

י גופו דהוא היוצר "דחשיב שנשבר ע
ומה שאמרינן דהוי כוחו ]של הכשבור 

הוא מפני שכוחו ביצע את מעשה 
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ואי נימא הכי תקשי בשיטת , [השבירה
 ש דהא גם בזריקת אבן הוי גופו "הרא

 .נ בצרורות"ל ח"היכי משכחכ "וא 

נה כלי לזה דהא אדם שק
מחבירו בקניין שיחול לאחר 
זמן דאם מעשה הקניין ישנו ולא יכלה 
מהני אך אם מעשה הקניין אינו לא 

כ בגוונא שיזרוק כלי מראש "וא, מהני
הגג ובאותו הזמן עדיין לא חל הקניין 
דאי נימא שבתר מעיקרא אזלינן חייב 

נ "הזורק דהא שבר כלי שאינו שלו ואה
הוי של שבשעת השבירה עצמה הכלי 

ע "מ החיוב הוא בפנ"הקונה מ
כ "וא, ומתחייב על הכשבור דמי

ל "ש דהיכי משכח"דתקשי בשיטת הרא
והסיבה שאמרינן שהכלי נחשב ]צרורות 

כשבור משום דהוי גופו ולא משום 
, דחזינן על מה שעתיד להישבר בפועל

ת "כ תקשי דמהי"הוא משום דא
אלא , שנחייב על מה שעדיין לא נשבר

 דמחייבינן אי אמרינן בתר כ מה "דע
 [.מעיקרא הוא דכשבור דמי 

 ח מהי ההגדרה של "דילאלא 
 .כוחו וגופו 

ש חזינן דגופו "בפיהמ
הוי פעולה אחת אך 

שבא "דהא כתב ]כוחו הוי פועל שני 
באמצעות מעשה   -ההיזק-ממנה 
ולא היתה הבהמה  -ההתזה-אחר 

 היא הפועלת אותה הפעולה פועל 
 "[.שוןרא 

תולדה "בסוגיין אשכחן 
דרגל וכן כל דבר 

אבל אם דבר ... המחובר לגופה 
המזיק אין מחובר לגוף הבהמה בשעה 

משמע " שמזיק הוא הנקרא צרורות
מדבריו דההגדרה בכוחו היא שהדבר 
המזיק אין הוא מחובר לגוף הבהמה 

דכשהדבר מחובר לגופה מתבטל הוא ]
 פה דכל המחובר לגופה כגופה לגו

 [.דמי 

י שהדבר המזיק אין "הנמק
הוא מחובר לגוף הבהמה 

דליל "ה "וכן בד" נ"משלם ח"ה "בד]
עגלה "ה "וכן בד" קשור ברגליו

 תבר מנא וצרורות "ה "בד וכן" מושכת
 "[.נינהו 

בפועל ראשון כשהדבר 
, המזיק אינו מחובר

דהא הפועל ם לא הוי כוחו "דלרמב
  י לא"ש ולנמק"הראשון מזיק אך לרא

 [.הוי כוחו משום שלא דחפה בגופה 

ש "מיושבת קושיית הגרש
והתרומת הכרי על דברי 

ח דהא מה שהגוף עשה את "הקצוה
והטעם ]הכלי  כשבור הוא המחייב 

ם דהוי פועל "לרמב, שנקרא גוף
י משום "ש ולנמק"אך לרא, ראשון

ובהתיזה [. ה בגופהשעשתה זאת הבהמ

 וראיה 

  .ג

 ם "וברמב

 ש "וברא

 כ "וכ

 מ "ונפק]

  ז"ולפ. ד
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אבן על כלי אי נימא שכיוון שהכלי 
ש "עתיד להישבר חשיב כשבור לרא

  נ דהא לא נגע בכלי עצמו"ישלם ח
 [.ח דחשיב כוחו"ולהכי כתב הקצה] 

ם "סברי כהרמב' התוס
דההגדרה דצרורות היא פועל 

כ גם באבן שייכא פועל "ראשון וא
דאי נימא ' ולהכי מקשים התוס, ראשון

שגם בהתיזה אבן אמרינן בתר 
 היכי שייכא צרורות  מעיקרא

 .נ"שמשלמים ח 

 י כדי "ולנמק ש"דלרא
 :להיקרות רגל בעינן 

 שיהיה מחובר לגוף הבהמה

 שיהיה נוגע בדבר הניזק

דיש לחלק בין ' כתב כתוס
זורק אבן לזורק כלי ולא 

אלא כתב זאת ' הביא לזה ראיה כתוס
 והטעם בזה משום דלא סבר , מסברא

 .בהגדרת כוחו' כתוס 

ז מיושב מה שהקשנו "ולפי
אמאי לא נימא בגוונא ' בסעיף א

כ הביאו כלי "שזרק אבן ולאחמ
דהא מכיוון , ג הוי צרורות"דבכה

 שהאבן באויר חשיב פועל ראשון וגופו 
 .ש"וממילא משלם נ 

דיש לתמוה בכוונת ' ולכאו
ש "ח להוכיח אליבא דהרא"הקצה

תרנגולים שהזיקו ברוח שבכנפיהן "מ

מ "נ אך מ"דאה, "נ"ח שמשלמים
 נ הוא משום דלא "הסיבה שמשלמים ח

 .רינן בתר מעיקרא ולהכי הוי כוחואמ 

דפועל ' הנתבאר סברי התוס
ולהכי אמרי , ראשון קרי גופו

דאי נימא שבזריקת אבן חזינן ' התוס
כ הוי גופו וישלם "כבתר מעיקרא א

נ שהוי "ח דאה"ולזה אמר הקצה, ש"נ
, מ אין נגיעה בכלי"פועל ראשון אך מ

ולהכי הביא ראיה דבשלמא באבן 
שהזיק בפועל שני אולם בתרנגולין 

פיהן הוי פועל שהזיקו ברוח שבכנ
דפועל שני הוא שהאבן פוגעת ]ראשון 

מעצמה בכלי אך בפועל ראשון גם 
כ ברוח "וכמו, הפגיעה נעשית על ידו

י "שבכנפיהן שהרוח נעשתה ע
כ "נ וא"ז משלם ח"ובכ[ התרנגול

ש דכוחו הוי היכא שלא "משמע כהרא
' מחובר לגוף הבהמה ודלא כתוס

ולהכי ]ם שכוחו הוי פועל שני "והרמב
כתב הטור שברוח שבכנפיהן הוי דבר 

רק דמעתה תקשי , [שאין בו ממש
 היכי ילמדו לברייתא ' ם ותוס"לרמב

 .זו 

דצריך להבין מה היא ' ולכאו
ש "ההגדרה של כוחו אליבא דהרא

 כ גופו עשה "יש פועל ראשון אהא אם 
 .זאת 

 שלא ' מחמתו ואפידכוחו הוא 
 .נתן בו שום כוח 

 אך 

 חזינן 
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ש דכאשר גופו "הראאמר  
נוגע בדבר הניזק הוי גופו אך 
אם לא נוגע בדבר הניזק קרי מחמתו 

כ "פ שבד"ח דאע"וכך חידש הקצה]
מ כאשר "י פועל שני מ"מחמתו הוא ע

 י פועל "עשה את הכלי כשבור שזה ע
 [.הראשון אם לא נגע בכלי הוי מחמתו 

 :מ"ונפק

פועל שני בחיבורין כגון שזרק 
י "ובנמק]דליל ארוך ולא ניתק 

, [ש"ש כהרא"ג משלם נ"כתב דבכה
ש כאשר מחובר לבהמה "דלפי הרא

 ' ם ותוס"כ לרמב"ומשאקרי גופו 
 .חשיב מחמתו 

כשעגלה מושכת בקרון ואחר 
שעצרה המשיך הקרון לנוד 

דלפי , ובאותה ניידה שבר הקרון כלים
משום שמחובר ש "ש חייב נ"הרא

דכתב , נ"ם חייב ח"לגופה אך לרמב
ועגלה "י "מ ה"א מנ"ם בפ"הרמב

המושכת בקרון שהזיקה בשעת 
' ב-ם לאפוקי ב"דבא הרמב" משיכתה

מילים אלו שכשעצרה והמשיך הקרון 
 ל דהוי "נ ולא אכפ"לנוד דמשלמת ח

 .מחובר 

' ג]ולגבי טינפה פירות לעיל 
ש "נחזינן דהוי שן שמשלם [ ב"ע

כ תקשי אמאי גבי בהמה שהטילה "וא
חזינן [ ב"ח ע"י]גללים לעיסה לקמן 

י דהכא "וביאר רש, נ"דמשלם ח

איירינן במשלשלת שאין לה הנאה 
[ ב"ע' ג]אך לעיל , בהטלת הגללים

 ה בעיני י ונרא"וכתב רש, איירי בנהנית
 .דכל גללים צרורות נינהו 

ח "תקשי על מה שביאר ר
דפירש בטינפה [ ב"ע' ג]לעיל 

פירות שהוי תולדה דשן בגוונא דעשתה 
י מיגאש דמה שכתב "ותירץ הר, גללים

ח איירי בגללים לחים ומחוברים "ר
כ דלקמן "לגופה עד שעת נפילה ומשא

 ם איירינן בגללים יבשי[ ב"ח ע"י]
 .דאינם מחוברים והוי צרורות 

 :וקשה

 .י הכי"אמאי לא תירץ רש

מיגאש דהוי  י"אמאי ביאר הר
ס הוציאתם "כניצוק הא סו

 כ "הם הם נופלים ואהבהמה ומאלי
 .הוי פועל שני 

שלאחר שיוצאים הגללים 
מהבהמה אין לבהמה שליטה 

י "ולהכי לא פרש, עליהם כאבן הניתזת
ם "והרמב' י מיגאש דסבר כתוס"כהר

אך , דהמגדיר דכוחו הוי פועל שני
ש "י וכרא"י מיגאש סבר כנמק"הר
כיוון שניצוק הוי חיבור ממילא דמ

חשיב כמחובר לגופה וגופה הוא ולהכי 
ודבר זה ], ל דהוי פועל שני"לא אכפ
 י "ורש' ם תוס"מ בין הרמב"הוי נפק

 [.י מיגאש"י והר"ש נמק"לרא 

 ז "וע

 . ח

 . א

 . ב

  .ט

 כ "וא

 . א

 . ב

 אלא 



 דוד            ידסימן        חסדי      פ

אלא דמעתה קשה בשיטת 
אמאי ברוח . א: ם"הרמב
 חשיב צרורות הא הוי פועל  שבכנפיהן

 .ראשון 

  דעגלה מושכת בקרון א"מה ההוו
 חשיב צרורות הא הוי פועל  

 .ראשון 

לא אשמועינן ברייתא  אמאי
 תולדה דרגל בגוונא שהזיקה 

 .בפועל ראשון ללא חיבורים 

ח בעגלה "והנראה בזה דיל
המושכת בקרון האם חשיב 

ובפשטות , פועל ראשון או פועל שני
הוי פועל ראשון דמה שהקרן מזיק 
הוא מחמת העגלה המוליכה דבקרון 

ל דנקרא "אך י, עצמו אין בכוחו לנוע
פועל שני משום דמחמת הילוך 

אולם , פעולות' ס ב"הבהמה נעשו סו
כאשר  יש ראיה דהוי פועל ראשון דהא

 ישבר אדם במקל ודאי שהוי פועל 
 .לבד אין כוח שיבורראשון דהא במקל  

הא פשיטא לן דסבר 
ם שהמגדיר דצרורות "הרמב

א דעגלה "אך בהוו, הוא פועל ראשון
' המושכת בקרון סבר דהבינה הגמ

 ובמסקנא הבינה דהוי  ,דהוי פועל שני
 .פועל ראשון 

אמצעי שהוא מחובר בגוף 
פשיטא לן דהוי גופו 

כ בקרון כיוון "ומשא, [י"ש וכנמק"כרא]
שהוא מנותק מהגוף אך מחובר 

 ל "א דהוי פועל שני קמ"בחבלים הוו
 .דהוי ידא אריכתא 

מונח ולא מחובר הוי 
ובדליל , פועל שני

 פ שמחוברת הוי פועל "ובגללים אע
 .שני משום דמעצמה פועלת ומזיקה 

  

  .י

 . ב

 . ג

  .יא

 ז "ולפ

 וכשיש 

 וכשהדבר 
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 סימן טו

 [א"ע' ק מ"ב]בדין דרשות משנה 

פלוגתא אי ' הנה אשכחן בגמ
יהודה ' רשות משנה או לאו דר
 יעקב ' סבר הרי הוא בחזקתו אך ר

 .סבר רשות משנה 

הקשה על [ א"אות כ]ש "ובקוב
דסבר ' מה דהעמידה הגמ

סומכוס רשות משנה דאי נימא דסבר 
כ "ל כוותיה א"ע דקי"סומכוס כר

דהא סבר , היכי משכחת לה שור מועד
לניזק בשור תם  ע יוחלט השור"ר

כ משנגח בפעם הראשונה יצא "וא
מרשות המזיק לרשות הניזק ונהפך 

' ג-ואין לומר שנגח ב, השור לתם
פעמים הראשונות שוורים של נוכרי או 

 דהא לא נעשה מועד אלא של הפקר 
 .בבני חיוב 

הקשה הפלפולא חריפתא על 
דנגח [ א"ה ע"מ]' האי דינא דגמ

משכחת לה  כ לא"דא, כ הפקיר"ואח
 לעולם מועד דהא בידו להפקיר 

 .כ הפקיר"ויפטור מדין נגח ואח 

ז יש לחקור האם דין דרשות "ולפ
 משנה הוי דין כללי או דהוי דין 

 .ו"פרטי רק לחש 

הספק הוא דאם נימא דהוי 
כ נקשה "דין כללי א

ש וכדהקשה הפלפולא "כדהקשה הקוב
דהא , ל"חריפתא דמועד היכי משכח

כל בר דעת שיועד שורו ילך ויפקירנו 
ויחזור ויזכה בו או דיתנה לחבירו 

מ להחזיר ששמה מתנה "במתנה ע
וכדפסק [ ב"ע' ו]כדאיתא בקידושין 

ו אבל שיתן "א ס"רמ' מ סי"ע חו"השו
 לשואל או לאדם אחר לא מהני כדכתב 

 [.ו"מ ה"ו מנ"פ]ם "הרמב 

יונתן ' ק הביא לפירוש ר"ובשמ
הטעם דרשות משנה דביאר 

דכשם שנשתנה עניין בעל השור 
מחרשות לפיקחות ומקטנות לגדלות כן 
נשתנה חולי השור ונתרפא מהעדאתו 

י לא "נ ור"ועל כן אין לו לשלם אלא ח
סבר הכי דלא מחלקינן בין בעל השור 

ומזה דמדמה את השור , לשור עצמו
ו משמע דסבר "לבעליו דהם החש

 פרטי  וי דיןדהטעם דרשות משנה ה
 .ו ולא דין כללי"בחש 

ה "ד[ א"ט ע"ל]' י במתני"מרש
חזר לתמותו משמע דזה דין 
כללי שכתב דקסבר רשות משנה מועד 
שיצא מרשות זה ונכנס ליד בעלים 

וכן , אחרים הרשות משנה דין העדאתו
ה ואם הוחזקו נגחנים "בד' הוא בתוס

שהקשו דאם רשות משנה [ א"ט ע"ל]

  .א

  .ב

 וכן 

  .ג

 ושורש 

  .ד

 אך 



 דוד            טוסימן        חסדי      פב

משמע , טרופוסנימא הכי גם באפו
וכן הוא להדיא , דסברו דזה דין כללי

שור "ו שכתב "מ ה"ו מנ"ם פ"ברמב
שהועד ונמכר או ניתן במתנה חזר 
לתמותו שהרשות שנשתנית משנה את 

 ד באסיפת "וכן מוכח מהראב, "דינו
 .ב"ג ע"זקנים דף י 

דאם מכר אדם שורו או 
דעשה כאחד מהאופנים 

יונתן אין שורו יצא ' לפי ר, דביארנו
י "אך לרש, מחזקתו אלא נשאר בה

 יעקב ' וסייעתו יצא מחזקתו כדר
 .'בגמ 

דתקשי לן מה דהקשנו ' ולכאו
כ מועד היכי "דא' באות ג

 י וסייעתו אבל "ל אליבא דרש"משכח
 .ע"וצ, יונתן ניחא' אליבא  דר 

ז נראה לי לתלות חקירה זאת "ולפ
ח בדין "יל' דלכאו, בעוד חקירה

דרשות משנה אי הוי רק לגבי מועד 
כלומר שבשעה שעבר השור רשות 

ה גם בתם "נשתנה דינו לתם או דה
שהועד בבית בעליו הראשון דתמחק 
 העדאה או דתהני להצטרף לעוד 

 .העדאות בבית בעליו השני 

דזה דין  י וסייעתו"דלדברי רש
נראה דלא פלוג ' כללי לכאו

יונתן גם אי נימא ' כ דלדברי ר"ומשא
דאין סיבה לחלק בתם יהיה דין זה רק 

 למרות דהסברא נותנת דגם , ו"בחש
 .ו יחלק בין תם למועד"בחש 

ת "ד מצאתי כדברי בשו"ובס
' חלק ג]ע "אחיעזר למרן הגרח

דדייק מדברי [ 'א אות ד"מ' סי
' ובאות ג', י באות זם כדדייקת"הרמב

ד "ע כך גם מדברי הראב"דייק הגרח
, ב"ג ע"שהובא באסיפת זקנים לדף י

ד מיהו אם הפקיר "שכתב הראב
והקדישו קודם שעת העמדה בדין 

ומכרו את השור החי "פטור דכתוב 
אלמא בדאית ליה " וחצו את כספו

והא , בעלים בשעת תשלומים מיירי
 כ"אזיל בתם וא" ומכרו"הפסוק של 

 כ הפקיר "מבואר דגם בתם נגח ואח
 .ה במועד"פטור וה 

ר שאלו "ב איתא ת"ע' מ' ובגמ
הועד בבית שואל ... בחזקת תם 

 נ "ם משלמים חוהחזירו לבעלים בעלי
 .ושואל פטור מכלום 

תנן דרבה סבר ' הגמ 
דבין ברישא ובין בסיפא 
אין רשות משנה ומה דאשכחן דשואל 

ל לאו כל "פטור מכלום הוא משום דא
פפא ' ור, כמינך דאייעדת ליה לתוראי

סבר דבין ברישא ובין בסיפא רשות 
ט דברישא חייבים שניהם "משנה ומ

 משום דכל מקום שהולך שם בעליו 
 .עליו 

 מ "ונפק

  .ה

  .ו

  .ז

  .ח

  .ט

 ובמסקנת 
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ם "דקשיא לשיטת הרמב' ולכאו
אבל "ו כתב "מ ה"ו מנ"דהא בפ

אם השאילו או מסרו לשומר הרי הוא 
כלומר דסבר דבשואל אין " בחזקתו

ט "מ ה"ד מנ"ואילו בפ, רשות משנה
שאלו כשהוא תם והועד בבית "כתב 

" שואל והחזירו לבעלים חוזר לתמותו
 דרשות ' כלומר דסבר כרב פפא בגמ

 .יא אהדדידקש' משנה ולכאו 

ו "וגם אי נימא דיש לחלק דבפ
ו איירי כשהלך השור "מ ה"מנ

מועד לבית שואל דאז לא אמרינן 
רשות משנה משום דכל מקום שהולך 

מ "ד מנ"כ בפ"שם בעליו עליו ומשא
ט אמרינן כשהלך השור תם לבית "ה

ם "לא מצי הרמב, שואל ולהכי פטור
למימר דלאו כל כמינך דאייעדת ליה 

 י דהא הוי סברת רבה ולא לתורא
 .ע"וצ, סברת רב פפא 

יונתן תקשי דהא ' וכן לשיטת ר
גם אי נימא כדדייקינן בדבריו 

לא מצי סבר כרבה , ו"דזה דין בחש
דהא סבר רבה דרשות אין משנה 

כ כרב פפא נמי לא מצי למימר "וכמו
 דהרי ]פ משמע דזה דין כללי "דהא מר

 .ע"צו, [גם בבית שואל רשות משנה 

  

  .י

  .יא

  .יב
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 סימן טז

 [ב"ע' ק צז"ב]בדין התוקף ספינתו של חבירו 

איתמר התוקף ספינתו "תנן 
, של חבירו ועשה בה מלאכה

רב אמר רצה שכרה נוטל רצה פחתה 
נוטל ושמואל אמר אינו נוטל אלא 

פ לא פליגי הא "אמר ר, פחתה
דעבידא לאגרא הא דלא עבידא 

א הא והא דעבידא "ואב, לאגרא
 לאגרא הא דנחית ליה אדעתא דאגרא 

 ".והא דנחית ליה אדעתא דגזלנותא 

ק הקשה "הובא בשמ
קשיא לי אי פחת : "ל"וז

דאית ביה שינוי הוא הא אמרינן אין 
שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא הגזלן 
נוטל השברים ומשלם הספינה מעליא 

ל שינוי קונה ואי בפחתא "דהא קיי
דלית ביה שינוי דלא קני ליה אמאי 

ככחשא דהדר כיוון משלם פחתא ליהוי 
 י שינוי אומר לו הרי שלך דלא הו

 ".לפניך 

ואיכא למימר התם כיוון "
דהדר לא משלם אבל ספינה 

אלא נראה , ולא מחוור, דהדר משלם
לי דהאי דאמר דנחית ליה בתורת 
גזלנותא לאו לגזילה ממש שלא 

יחזירנה לעולם אלא להשתמש בה 
חינם ולהחזירה לו דכיוון דהכי הוא 

ג "הוה ליה כשואל שלא מדעת דאע
 דמשוינן ליה כגזלן לעניין מתה מחמת

הכי לא ' מלאכה ולכל אונסין אפי
בפחת ' נפיק ליה מכלל שואל ואפי

דאית ביה שינוי שמין לו שברים כשואל 
דלא קנסינן ליה כולי האי ולישנא נמי 
הכי משמע דקאמר התוקף ובין לרב 

אי נמי דלא , ובין לשמואל קאמרי
אמרו אין שמין אלא בשנשבר או מת 
דאין ראוי למלאכה ראשונה הא ראוי 

 , "ין ואין משלם אלא פחת בלבדשמ
 .ל"עכ 

 :דבריו הואוביאור 

נ דאם "ד דממ"הוקשה לראב
מיירי בפחת גדול שהוי שינוי  

ל "כ אמאי משלם רק פחתא הא קי"א
והאמר שמואל אין [ א"ד ע"לעיל צ]

שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזיקין 
וממילא צריך לשלם את דמי כל 

קטן דלא הספינה ואם מיירי בפחת 
כ אמאי חייב לשלם "הוי שינוי א

פחתא לימא ליה הרי שלך לפניך דלא 

 ' בגמ

 ד "ובראב

 ותירץ 

 דהנה 
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 גרע מכחשא דהדר שאומר לו הרי 
 , שלך לפניך משום דלא הוי שינוי 
 :ותירץ 

דלעולם מיירי בפחת שאינו שינוי 
והטעם שחייב לשלם את הפחת 
הוא משום דהפחת הוי נזק קבוע 

  וכתב דלא, כ בכחש דהדר"ומשא
 [.ב אמאי"וצ]מחוור לו תירוץ זה  

דלעולם מיירי בפחת גדול 
ג הוי שינוי "וממילא דבכה

והטעם שמשלם פחתה הוא משום 
דלא נתכוין לגזול את הספינה אלא 
דרצה להשתמש בה וממילא הוי שואל 
שלא מדעת וכל מה דשואל שלא 
מדעת גזלן הוי הוא רק לענייני חיובי 
 אונסים ומתה מחמת מלאכה אך

 לעניין תשלומים של שואל עדיין הוי 
 .כשואל דלא קנסינן ליה כולי האי 

דכל מה דלא מצי לשלומי 
בשברים הוא רק היכא דיותר לא 
ראוי למלאכתו הראשונה אך היכא 
  דראוי למלאכתו הראשונה מצי לשלומי

 .ג שמין לגזלן"בשברים משום דבכה 

 דאתינן להכי נבאר את 
 .ד אחת לאחת"הראבתירוצי 

 זה ידון בתירוצו הראשון של סעיף 

 ד"הראב

ש "בקוב]א וסרמן "ביאר מוהר
ד "דכוונת הראב[ ג"אות קכ

שחייב מדין גזלן משום שבאותו שיעור 
, שהופחת החפץ אינו מקיים השבה

ד דתירוץ זה אינו "ומה שכתב הראב
מחוור הוא משום דאם לא חשיב שינוי 
 אמאי לא הוי כהשבה גמורה וצריך 

 .לשלם את הפחת 

[ ד"ב סק"נ' סי]יחזקאל 
ד "ה דקושיית הראבהקש

ליתא כלל דהא אפשר לתרץ דכל מה 
, שמתחייב על הפחת הוא מדין מזיק

ד דאפשר "ותירץ דבאמת מודה הראב
ז הוא "לחייבו מדין מזיק אלא דכ

דווקא כשמזיק בידיים אך בברייתא 
איירינן כשאדם אחר עשה את הפחת 

ג "כ בכה"או שהוי פחת דממילא וא
ין גזלן א לחייבו מדין מזיק אלא מד"א

 ד "ש אמאי הוקשה לראב"וממילא דא
 .הכי 

 זה ידון בתירוצו השני של סעיף 

 ד"הראב

' ד' סי]ד "למרן הגרב
הביא בשם מרן [ 'ק ג"ס

ב "נ' סי]וכן בדברי יחזקאל , ח"הגר
ביארו דשואל שלא מדעת כיוון [ ד"סק

שאין כוונתו לגזול את החפץ אלא 
כוונתו היא רק להשתמש בחפץ בחינם 
ממילא אין לו קנייני גזילה כגזלן 

ומכיוון שאין לו את דיני , שקונה בשינוי
ני גזילה יוכל לשלם הגזלן לעניין קניי

ז בפחת "את השברים כשואל אך כ

 . א

 . ב

 . ג

 ולאחר 

 הנה 

 ובדברי 

 ש "ובברכ
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כ בפחת הניכר לא "שאינו ניכר ומשא
 מצי למימר לבעל הספינה הרי שלך 

 .ד"ש דברי הראב"וממילא דא, לפניך 

ש אות "בקוב]א וסרמן "מוהר
ר בחידושיו "וכן הגרש[ ד"קכ

דייקו ממה שכתב [ ה"ב סק"י' סי]
ן ליה לא קנסינ"ד בסוף דבריו ד"הראב

שכל מה שאין שמין לגזלן " כולי האי
הוי קנס שקנסה [ א"ד ע"לעיל צ]

התורה בגזלן שאין יוכל לשלם את 
כ בשואל שלא מדעת "השברים ומשא

ל דגזלן הוי לא קנסתו "ג דקי"שאע
 התורה לענין שלא יוכל לשלם את 

 .השברים 

ר דלמה שביאר "הגרש
ח שהטעם ששואל "הגר

שלא מדעת לא קני בשינוי הוא משום 
דאין לו קנייני גזילה אמאי תנן שאם 
ירד לספינה אדעתא דגזלנותא פטור 

ה "י בד"כך פירש רש]מלשלם שכרה 
ל "וז" נחית ליה אדעתא דגזלנותא"
שכרה גדול מפחתה לא יהיה ' אפי"

אלא פחתה דכל הגזלינן משלמים 
הא כיוון שהוי שואל "[ הגזילה כשעת

 -ח"אליבא דהגר -ובשואל שלא מדעת
 לא נאמרו הדינים של קנייני גזילה 

 .שישלם את שכרה 

ד "ר את דברי הגרב"הגרש
דהטעם [ 'ד' סי]ש "בברכ

שגזלן אינו משלם שכר השתמשות 

בחפץ לא הוי משום שיש לו קנייני 
אלא משום שכבר שילם [ שינוי]גזילה 
כ תו לא מצינו "חיר כל החפץ ואאת מ

לחייבו פעם שניה על אותו  החפץ 
ויותר מכך דהא . ]שכבר שילם את כולו

 ת "אחר שכבר שילם את הכל מהי
 [.לחייבו פעם נוספת 

ר דהקשה קושיא "שם הגרש
ז ותירץ "זאת קמיה דמרן הגרי

לו דכל מה ששואל שלא מדעת אין לו 
חפץ קנייני גזילה הוא רק על עצם ה

משום דלא התכוין לגוזלו אלא 
להשתמש בו בחינם כדיני שואל אך על 
עצם ההשתמשות בחפץ שרצה לגזול 

וזה הוא הטעם , שייך בו קנייני גזילה
שפטור מלשלם שכר על ההשתמשות 

נחית "ה "י בד"ולהכי כתב רש, בחפץ
שכרה ' אפי" "ליה אדעתא דגזלנותא

 גדול מפחתה לא יהיב אלא פחתה דכל 
 ".לנין משלמים כשעת הגזילההגז 

ח על ביאורו דהא "הגר
הדין שבנשתנה אינו יכול 

ע "לומר הרי שלך לפניך הוא דין בפנ
, ולא הוי סעיף בדין של שינוי קונה

ל דכל שלא הוי כעין שגזל "דהא קיי
כ "לא מיקיימא ביה חובת השבה וא

ל דשואל שלא מדעת לא קני "מה אכפ
יים בו החיוב ס לא נתק"בשינוי הא סו

  -" והשיב את הגזילה אשר גזל"של 
 [.ב"ט ע"לקמן צ]כעין שגזל  

 אך 

 והקשה 

 והביא 

 וכתב 

 והקשה 
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פ דקושיית "הכי ביאר הגרנ
ד היתה מצד הדין של "הראב

דגם אי נימא שלא זכה " אין שמין"
מ "הגזלן בספינה מדין שינוי קונה מ

מאחר שנשתנתה הספינה וכבר לא הוי 
 " שיבוה"כעין שגזל ממילא אין דין של 

 .וחל על הגזלן חיוב תשלומים 

ד אמאי יכול "הקשה הראב
הגזלן לשלם את פחתה של 

נתחדש " אין שמין"הספינה הרי בדין ד
שהחיוב של גזלן הם או דמים או נרגא 

 לא נאמרה ג "כ בכה"מעליא וא
 ".והמת יהיה לו"ההלכה ד 

ד בתירוצו השני "תירץ הראב
דבשואל שלא מדעת לא 

כגזלן " אין שמין"נאמרה ההלכה של 
לא קנסינן "אלא דבאמת שמין משום ד

משום שכל מה , "ליה כולי האי
שאמרה התורה שבגזלן לא נאמר 

ואינו יכול ליתן " והמת יהיה לו"
נבילה הוא דווקא בגזלן גמור אך 
בשואל שלא מדעת שעדיין שם שואל 

" לא קנסינן ליה כולי האי"ו עלי
, שיהיה דינו כגזלן לעניין תשלומים

 דיכול לשלם פחתה ' ולהכי אמרה הגמ
 .משום דדיני תשלומיו הוו כשואל 

 זה ידון בתירוצו השלישי של סעיף 

 ד"הראב

פ על תירוץ זה "הגרנ
דאיירינן ]ד "שתירץ הראב

[ בפחת דאית ביה שינוי ובגזלן גמור
שהספינה ראויה  דגם אי נימא

מ הרי קנאה "למלאכתה הראשונה מ
 כ היאך יכול לשלם "שינוי ואהגזלן ב

 .פחתה 

פ מהלכו דלעיל שכוונת "ע
ד דלמה שנתחדש "הראב

כל היכא שראוי " אין שמין"בהלכה של 
 הראשונה שמין את הכלי למלאכתו 

 .השברים הנשארים 

בזה דהא נתחדש בפסוק 
ששמין את " והמת יהיה לו"ד

ז באו "וע, הנבילה ומשלם את המותר
דברי שמואל דבגנב וגזלן אין שמין 
להם את הנבילה וממילא צריך לשלם 

ולזה כתב , את דמי כל הנבילה
ד דכל מה שאמר שמואל דאין "הראב

ג "שמין בגנב וגזלן הוא רק בכה
שהזיקו באופן שאינו ראוי למלאכתו 

שור תחת "הראשונה ולהכי משלם 
אך היכא שהזיקו באופן " השור

שהוכחש מעט ועדיין ראוי למלאכתו 
הראשונה לא נאמרה ההלכה של 

דגם לולי הפסוק " והמת יהיה לו"
, א דצריך לשלם אך ורק את הפחת"הוו
ז לא אמר שמואל את דינו "כ ע"וא
ואם יבוא הטוען ', וכו" אין שמין"ד

ס יש שינוי בספינה וגזלן "ויטען דסו
, אמאי משלם פחתהכ "קני בשינוי וא

ד דקניין שינוי קונה "ל לראב"נימא דס
כ של הגזלן "רק היכא דלא הוי בע

 ומשום 

 ולהכי 

 ז "וע

 והקשה 

 ותירץ 

 וביאר 
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והכא איירינן שהגזלן לא נתכוין לקנות 
ד שכל "ולהכי תירץ הראב, את החפץ

 היכא שראוי למלאכתו הראשונה לא 
 ".אין שמין"אמר שמואל להאי דינא ד 

ר הוקשה לו את "הגרש
פ "קושיית הגרנ
 ג "שבתחילת הסעיף ונשאר בצע

 [.ו"ב סק"י' ר סי"חידושי הגרש] 

ג הקשה הכי "שס' סי
ותירץ , התרומת הכרי

מ "דבאמת קנה בקנייני שינוי רק מ
כיוון שראוי למלאכתו לא החמירה 

 כולי האי שלא יוכל לשלם  התורה
 .בשברים 

, ת למימר הכי"ע דמהי"צ
 אך למה שנתבאר בדבריו 

 .ש"פ לא תקשי כלל וא"של הגרנ 

  

 ובחידושי 

 ובסוף 

 ודבריו 
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 סימן יז

 [א"ע' מ ב"ב] בדינא דיחלוקו

א "שנים אוחזין בטלית ז"' מתני
א אני מצאתיה "אני מצאתיה וז

א כולה שלי זה ישבע "א כולה שלי וז"ז
 שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע 

 ".שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו 

כתב " שנים אוחזין"ה "ד
דוקא אוחזין דשניהם "ל "וז

מוחזקים בה ואין לזה כח בה יותר 
מזה שאלו היתה ביד האחד לבדו הוי 
 אידך המוציא מחבירו ועליו להביא 

 .'כוו" ראיה בעדים שהיא שלו 

כ "ע בדבריו אי מש"דצ
שנים אוחזין הוי לאפוקי 
כשאין שניהם אוחזין או דהוי לאפוקי 

ואי , המשך דבריו היכא שחד תפיסמ
 נימא כצד בתרא אף כשאין שניהם 

 .ע"וצ, אוחזין יחלוקו 

ש "הקשו דמ" ויחלוקו"ה "ובתוד
הכא דאמרינן יחלוקו לההוא 

 נן א אומר כולה שלי ואמרי"ארבא דכ
 .ג"כדא 

א "דאוחזין שאני דחשיב כ
כאילו יש לו בודאי החצי 

 ידיה אי דדאנן סהדי דמאי דתפיס ה
 .ג"הוא ולהכי לא אמרינן כדא 

משמע דכששניים 
מוחזקים בטלית חזינן 

והטעם , א מחזיק בחצי"כאילו כ
טעמא דאנן סהדי הוא ' דכתבו תוס

ג דכשיש מוחזק "לאפוקי מדינא דכדא
ומכיון , ממילא אנן סהדי דמאי דתפיס

דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן 
 ם שלו הוא ד אדוחזקה דמה שתחת י

 .אמרינן להאי סברא 

אמאי במנה ' ביארו בתוס
שלישי דדמי לטלית במה 
שמוחזקים ובטענותיהם אמרינן יהא 

, ג"מונח ולא אמרינן יחלוקו או כדא
מכיוון שאת המנה השלישי מחזיק 

דהא בפועל נמצא  –הנפקד לשניהם 
בחזקת שניהם דרק כאשר שניהם יגיעו 
להחלטה באותו מנה עבדינן הכי אבל 

א לחוד יגיד לנפקד מה "כאשר כ
לעשות באותו המנה לא שמעינן להו 

א יש לו בו "ה חשיב כ"ומשו –[ י"קה]
 סהדי דמאי דתפיס  בודאי החצי ואנן

 .האי דידיה הוא 

  .א

 י "וברש

 ' ולכאו

  .ב

 ותירצו 

 ובפשטות 

 עוד 
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כ אין "דא' ז הקשו התוס"דלפ
 וקה יכולה להיות אמת דהא החל

 .א חצי"ודאי שאין במנה השלישי לכ 

תקשי דהא כאשר אדם מוחזק 
בחפץ אמרינן דחזקה דאותו 
הדבר הוי שלו אומנם דבנידון דידן 

 א היאך מצינן למימר חזקה דהוי שלו ה
 .כל מה דהוי שלו הוא מחמת הספק 

כתבו דמהא משמע 
 דהדין של מוחזקות הוא

ומה  –דבר שהוי בחזקתו ובתפיסתו 
שאמרינן שגודרות אין להן חזקה הוא 
דבגודרות איכא חזקת מרא קמא 
וממילא אין חזקה דאחזוקי אינשי 

ומכיוון שהחזקה אומרת  –' בגנבי וכו
 א יש לו "שהמנה של שניהם לכן כ

 .בודאי החצי 

נימא הכי תקשי דהא רק אחד 
 מסר את המנה השלישי ולא 

 .יהםשנ 

וחידשו כלל ' דלהכי אתו התוס
בהלכות מוחזקות דכל היכא 
 שאין החלוקה יכולה להיות אמת 

 .אמרינן דיהא מונח 

ש אמאי "והשתא דאתינן להכי וא
 , לא אמרינן במנה שלישי יחלוקו

 .ג"ב אמאי לא נימא כדא"צ 

ח בגדר "לבאר זאת נראה דיל
ג אי הוי סילוק "הדין דכדא

ואי נימא , ד"ד או דהוי מעשה ב"ב
ש דהא אי גם "ד א"דהוי סילוק ב

במנה שלישי יהא הדין יחלוקו ממילא 
ד למימר "ד דהא בעו הב"הוי מעשה ב

 אותו מנה כדי לנפקד להוציא את 
 .ודוק, ג"שנימא כדא 

' דלנתבאר בדברי התוס
לבאר ביותר פשיטות  אפשר

דהא מצד המציאות צריכינן לעשות 
חלוקה דאנן סהדי אולם מכיוון שאין 
החלוקה יכולה להיות אמת לא עבדינן 

כ אמרינן דיהא מונח דכיוון "הכי וא
 שלא מצינן למימר יחלוקו לא אמרינן 

 .ש"וא, ס אוחזין"ג דסו"כדא 

דבשניים אדוקין ' עוד כתבו בתוס
בהאי ' למתני' הגמבשטר דמדמי 

דינא דיחלוקו דכיוון דמצד המציאות 
אפשר דפרע לו החצי עבדינן יחלוקו 

פ "ואמרינן דבודאי פרע לו החצי ואע
נפיק דהוי חידוש ]א טוען אחרת "שכ

פ "כ בארבא אע"ומשא[. 'טפי ממתני
מ "שהחלוקה יכולה להיות אמת מ

 וחזקין בארבא עצמו כיוון שאין מ
 .ג"אמרינן כדא 

דכשאין החלוקה יכולה להיות 
כ "אמת לא עבדינן חלוקה וא

' אבל בארבא' 'כשאומרים התוס
 תם אמאי בארבא לא עבדינן כוונ

 .יחלוקו 

 אך 

 ועוד 

 ובאחרונים 

 ואי 

 אלא 

  .ג

 וכדי 

 איברא 

 . ד

  ל"וצ
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פ שאין "דסומכוס סבר דאע
אוחזין בו ואין החלוקה יכולה 
להיות אמת כל היכא דאיכא דררא 

 ספק ללא טענותיהם כגון בשור שנגח ]
 .לוקהעבדינן ח[ 'ה וכו"דו 

 :'נפיק לן מדברי התוס

היכא שיש אוחזין וממילא חזינן 
דבודאי יש לו החצי עבדינן 

 ז הוא רק היכא "וכ, יחלוקו דאנן סהדי
 .דהחלוקה יכולה להיות אמת 

 אין אוחזין אמרינן כל היכא ש
 .ג"לדינא דכדא 

ל דהיכא שיש דררא "לסומכוס ס
 פ שאין את דיני היחלוקו "אע

 .אמרינן דיחלוקו מחמת הספק 

כתבו [ ב"ג ע"ל]ב "איברא דב
ש בסוגיין "כ הרא"וכ' התוס

דמכיוון שבטלית איכא אוחזין לא 
ג דכיוון דשניהם "מצינן למיעבד כדא

ל דכל דבר שתחת יד "מוחזקים קי
א טעין "פ שכ"האדם שלו הוא ואע

ה אמרינן יחלוקו דהא "בלא, כולה שלי
 ג וממילא דהיחלוקו "א למימר כדא"א
 .הוי מתורת ספק 

דהא אשכחן גבי נסכא 
א שכאשר יוציא האחד "דר

ג דיאמר אין "מהמוחזק נקרא גזלן אע
כ בארבא "ומשא, חטפי ודידי חטפתי

אי נימא יחלוקו מפסדינן לחד שלא 

ג "ג דבכה"כדין ולהכי אמרינן כדא
אזלינן טפי לאמת דסמכינן על מי 
שהארבא באמת שלו שיגבור בכוח 

א לא בעל כ דהשני שהו"ובראיות וכמו
הארבא יאמר מה בצע שאמסור נפשי 
והיום או למחר יביא ראיה ויוציאנה 

 דהא לא שייכא מוחזקות , מידי
 .בארבא 

  ש"בין דברי הרא והחילוקים

 :הם' לדברי התוס 

ש הוצרך להביא ראיה "דהרא
א דאז ממילא עבידנן "מנסכא דר

' כ התוס"כ הוי גזל ומשא"חלוקה דאל
 דסברו דאנן סהדי לא הוצרכו להאי 

 .ראיה 

ל דמה שעבדינן "ש ס"דהרא
כ "חלוקה הוא מחמת ספק ומשא

 ל להאי סברא דאנן סהדי "דס' לתוס
 .הוי החלוקה מדין ודאי 

הובא  –פ "ביאר הגרנ
דבאמת סבר  –בשיעוריו 

דאיכא אנן סהדי ואיכא ' ש כתוס"הרא
א "מוחזקות אך מכיוון שהוי ספק א

להכריע מחמת האנן סהדי ולהכי 
וכל מה שמועיל האנן , אמרינן יחלוקו

כ "ג ומשא"סהדי הוא דלא נימא כדא
דהאנן סהדי מכריע לן את ' לתוס

 הספק וממילא החלוקה הויא מטעם 
 .ודאי 

 אך 
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ב שיטה "בב' ד הביאו התוסעו
נוספת בדינא דיחלוקו והיא 

ל שסיבת היחלוקו "דס, א"שיטת ריב
היא לא מחמת דהוו אוחזין אלא 

דממון המוטל בספק , מחמת ספק
אך , חולקין גם כשלא אוחזין כלל

 חזין הוי חלוקה מטעם ודאי כשאו
 .'כתוס 

ג ולא "שבארבא אמרינן כדא
אי יחלוקו הוא משום דאיכא וד

פ דאיכא "ובמנה שלישי אע, רמאי
ג משום "ודאי רמאי לא אמרינן כדא

דכל היכא שנמצא ביד הנפקד לא 
אך , ג"מפקינן מידיה למימר כדא

' ביאור התוס]ד מפקינן תקשי "למ
' כ לתוס"ומשא, א"ב אליבא דריב"בב

 ם בסוגיין הוא משום דשניהם מוחזקי
 [.ואין החלוקה יכולה להיות אמת 

א "קשי דאמאי סבר ריבדת
דבארבא לא עבדינן חלוקה 

ז הוי "משום דאיכא ודאי רמאי הא כ
י אך אליבא דרבנן בסוגיין "אליבא דר

הוא משום דאין החלוקה יכולה להיות 
ד דאחר שאמרה "ותירץ הנחל. אמת
דהטעם הוא משום דאיכא ודאי ' הגמ

רמאי טעם זה הוי גם לרבנן ומה 
 מה קנסינן ורבנן הוא עד כ י"שפליגי ר

 .לרמאי 

א דכל היכא דאיכא "פירש ריב
פ דאיכא אחד רמאי "אוחזין אע

והראיה משנים אדוקין בשטר , יחלוקו
 ז מדמה "חד רמאי בכפ שהוי "דאע

 .ליחלוקו' הגמ 

נ דאי נימא "דממ' שם התוס
דטעמא דיחלוקו הוא משום 
' דאין ודאי רמאי אמאי הקשתה הגמ

דניעביד במנה שלישי  [א"ע' ג]בסוגיין 
חלוקה הא התם איכא ודאי רמאי אך 
אי נימא דטעמא דיחלוקו הוא אף 

 בסוגיין ' כשלא אוחזין אמאי בעי הגמ
 .למימר דיחלוקו הא לא דמי[ א"ע' ז] 

א "ונראה ליישב  שיטת ריב
א "דלעולם נימא דלא סבר ריב

דכשאוחזין הויא החלוקה מטעם ודאי 
אלא דהחלוקה הויא מטעם ' כתוס
הוא , ש"ומה דלא סבר כהרא, ספק

משום דסבר דאין לחלק כשאוחזין בין 
איכא ודאי רמאי ללאו דכיוון דהוי 

 פ "מוחזק תו לא מפקינן מיניה ואע
 .דודאי רמאי הוי 

ונראה לבאר דטעמא דכתב 
א בדינא "ש דלא כריב"הרא

ח בדינא "הוא משום דיל, ג"דכדא
ג כשאחד תפס ובא השני ותפס "דכדא

ג או "ממנו האם נימא דלעולם כדא
דנימא דרק בפעם ראשונה אמרינן 

ב אשכחן בזה דשיטת "ובב, הכי
 ש היא דהוי רק בפעם ראשונה "הרא

 .פליגי וסברי דהוי לעולם' ך התוסא 

  .ח

 ומה 

 ' ולכאו

 עוד 

 והקשו 

  .ט

  .י
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ש אמאי "ש א"אליבא דהרא
ג עדיפא "כתב בסוגיין דכדא

טפי משום דמסתמא התופס הוא 
ולהכי בפעם ראשונה הוברר , הבעלים

א סבר "כ דריב"של מי החפץ ומשא
 וממילא דלעולם לא ' כשיטת התוס

 .נתברר לנו מי הבעלים 

 :העולה מכל האמור הוא

דווקא אוחזין " -י "שיטת רש
דשניהם מוחזקין בה ואין לזה 
כוח בה יותר מזה שאילו היתה ביד 
האחד לבדו הוי אידך המוציא מחבירו 

' ולכאו, "ועליו להביא ראיה בעדים
י דווקא "דאי נימא דמה דכתב רש

אוחזין הוא לאפוקי מהמשך דבריו 
' וכו" שאילו היתה ביד האחד לבדו"

נם אוחזין יש משמע דכששניהם אי
א אך אי נימא "לחלק כשיטת ריב

 דדווקא אוחזין בא לאפוקי מהיכא 
 .ע מאי סבירא ליה"ניהם אוחזין ילשש 

כשאוחזין אנן סהדי  –' שיטת תוס
וכשלא , ויחלוקו' דמאי דתפיס וכו

וכשאוחזין ואין , ג"אוחזין אמרינן כדא
, החלוקה יכולה להיות אמת יהא מונח

פ "איכא דררא אעולסומכוס היכא ד
 זין ואין החלוקה תהא אמת שאין אוח

 .יחלוקו 

כשאוחזין  –ת "ש ור"שיטת הרא
יחלוקו מספק דממון המוטל 

 וכשאינם אוחזין אמרינן, בספק חולקין

והיכא , ג דהוי חלוקה עדיפא"כדא
 שאוחזין ואין החלוקה יכולה להיות 

 .אמת אמרינן דיהא מונח 

במנה שלישי אינם  –א "שיטת ריב
מוחזקים ולהכי אמרינן דיהא 

היכא דאוחזין בין איכא ודאי , מונח
רמאי ובין ליכא ודאי רמאי אמרינן 

אך אי נימא ]' אי כתוסדיחלוקו מדין וד
א "לעיל ליישב שיטת ריבכדבואר 

, [הוי מדין ספק' מקושיות התוס
וראייתו משנים אדוקין בשטר דהתם 

אוחזין  וכשאינם, איכא ודאי רמאי
 היכא דליכא ודאי רמאי יחלוקו מספק 

 .ג"כדא וכשאיכא ודאי רמאי אמרינן 

 :מ בזה"והנפק

בשנים אוחזין בטלית היכא 
' דאליבא דתוס, דאיכא מרא קמא

שאיכא מוחזק עבדינן חלוקה דמוחזק 
ש "אולם לרא, מהני כנגד מרא קמא

ת מכיון דיש מוחזק מספק לא "ולר
א להוציא ממרא "דאעבדינן חלוקה 

א אי נימא "אך לשיטת ריב, קמא
דיש מוחזק ודאי ' כפשוטו דסבר כתוס

 אי נימא  מפקינן ממרא קמא אך
 .כנתבאר לעיל לא מפקינן 

בשנים אוחזין בטלית דהוו שמא 
ג "דבכה' דאליבא דתוס, ושמא

[ דלא הוו ברי]אין טענת אנן סהדי 
ש "אולם אליבא דהרא, ג"נימא כדא

ת עבדינן חלוקה משום דכתב "ור

 כ "וא
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ג הוא "ש דכל הטעם דכדא"הרא
ג דהוו "משום שמברר את האמת ובכה

, שמא ושמא אין יכול לברר את האמת

דינן ה דעב"א ה"אך אליבא דריב
 א חלוקה דליכא ודאי רמאי דהא ל

 .טעין ברי וממילא דיחלוקו מספק 
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 סימן יח

 [ב"ע' מ ג"ב] 'חייא מנה לי בידך וכו' בהא דתני ר

', שבועות דהו דאו' הנה אשכחן ג
 שבועת  –שבועת השומרים , והם

 .שבועת מודה במקצת –עד אחד  

לחלק בין מודה במקצת 
לכופר הכל הוא משום 
דחזינן דיש דברים בהודאתו וממילא 

' ובהא אתא ר, דבר זה יוצר לנו דררא
פ שלא הנתבע הודה "חייא ואמר דאע

במקצת אלא העדים הם שהעידוהו 
ב "כדלקמן בע]ו "מתחייב שבועה מק

 דעדים שמחייבין אותו ממון אינו דין 
 [.שיחייבוהו שבועה 

ק היאך מעידים "דילה' אוולכ
העדים שיש בידו חמישים הא לא 

כ "ותירץ ע, חזו דפרע להלוואה
א דאיירינן שלא זזו העדים "הריטב
נ שתבע בתוך זמן הפירעון "א, ממנו

 דחזקה  כ אינו יכול למימר פרעתי"וא
 .דאין אדם פורע בתוך זמנו 

ז דאי יש חיוב ודאי "דתקשי ע
י כ מצי למגבי אף ממשעבד"א

והא הודאה ' ד שיעבודא דאו"למ
 בקרקע אינה הודאה המחייבת שבועה 

 .והיאך בעינן להשביעו 

אין נשבעין "ה "בד[ ב"ע' ד]
" על כפירת שיעבוד קרקעות

' ותירצו התוס, כקושיין' הקשו התוס
דמחל לו השיעבוד משום שמלכתחילה 

כ לא "יודע שאינו יכול לקבל קרקע וא
נ דאיירינן "א ,מצי למגבי קרקעות

כשאין ללוה קרקע וממילא לא שייך 
חייא קמייתא ' ז בדברי ר"ולפ. שיעבוד

' צריך למימר בדוחק כתרוצי התוס
 י אמר "והוי דוחק משום דר]ל "הנ
 [.ימתאדבריו בסתמא ולא באוק 

א דלעיל "דבקושיית הריטב
אשכחן עוד תירוץ והוא 

חייא טוען הלה לא לוויתי ' דבדברי ר
כ מעידים העדים שלווה "אחמול

ג אינו נאמן שוב "חמישים דבכה
למימר פרעתי דהא כל האומר לא 
לוויתי כאומר לא פרעתי ולהכי משלם 
חמישים וממילא דדבריו לא יכולים 

 י דהא כבר אינו לתת לו זכות במשעבד
 .נאמן בהודאת פיו 

ע דהא לא לוויתי "זה יל
 הויא המשך טענה של לא 

 .כ הלווה מודה ולא העדים"וא רעתיפ 

  .א

 והסברא 

  .ב

 רק 

 ולקמן 

 איברא 

 ולתירוץ 
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ל בזה דמכיון שכל הכלל "דצ
של האומר לא לוויתי 
 כאומר לא פרעתי בא מחמת העדים 

 .חשבינן דאין הלווה מודה אלא העדים 

פ ילפינן דכאשר אומר "ובמלוה ע
אל תפרעני אלא בעדים אינו 

ומה , נאמן לומר פרעתי ללא עדים
י "עשלא אמרינן שכאשר מתחייב 

העדים בחמישים שהתחייב שבועה 
על החמישים השניים הוא משום ' דאו

 ד אין הוכחה שלא פרע דהא "דגם לב
 .טוען פרעתי 

ע שהיכא "ז כתב השו"פ' ובסי
 כ אמר "שאמר לא לוויתי ואח

 .לוויתי ופרעתי חמישים אינו נאמן 

ד "דהא כאשר חוזר בו בב
נאמן דהא הוי מפטור 

 [ ט"ע' בסי]ע "לפיטור כדפסק השו
 .כ אמאי פסק הכא דאינו נאמן"וא 

ע דצריך להגיה בדברי "הסמ
ע ובאו עדים והעידוהו "השו

 שלווה חמישים וחזר ואמר לוויתי 
 .ופרעתי דאז אינו נאמן 

ע על "ע פליג השו"דברי הסמ
דלעיל דהא א "דברי הריטב

אין העדים מעידים על החיוב דכאשר 
 מעידים שלווה חמישים אינם יודעים 

 .שפרע 

ע וכי "ך על דברי סמ"הש
 ד מידיעת "פחותה ידיעת ב

 .כ אמאי נפוטרו"העדים וא 

ע "פליג על גירסת הסמ
ז "ולפ" ובא עד אחד"וגרס 

כשיש עד אחד שמעיד שלווה חמישים 
כ טוען לוויתי ופרעתי אינו יכול "ואח

א "להישבע על השבועה שחייבו הע
ג "דהא טען לויתי ופרעתי ובכה

אמרינן מתוך שאינו יכול להישבע 
ומה שמשלם [ א"כנסכא דר]משלם 

הוא לא משום שהוחזק כפרן דהא 
 ד לא ברירא להו ולהכי ולא נשבע "לב
 .'שבועה דאו 

ן בשבועות הביא עוד "ובר
אופנים של חיוב שבועה 
שמתחייבים במקצת כגון באחד שיש לו 
עדים שחבלו בו וטען הנחבל שניזוק 

א "בכך וכך דברים דמכיוון שא
להשביע את החובל משביעים את 
הנחבל ונאמן מדין תקנת נחבל 

וכתב דמכיוון , [כ בתקנת נגזל"וכמו]
שיכול הנחבל לגבות את טענתו יכול 

על חוב אחר ' אף לחייב שבועה דאו
 דה במקצת מחמת שנעשה החובל מו

 [.ש שהביא עוד אופן"עי] 

ן תקשי דהא חזינן "הר
 פ שאיכא "בדבריו דאע

 .מ ליכא ידיעה ברורה שחייב"ד מ"פס 

 ובאמת 
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בזה דלגבי שבועה אחר 
 להישבע שחיבוהו חכמים 

 . חשבינן כהעדאת עדים 

אפשר דהפשט הוא שמכיוון 
שהודה שלווה ממילא היתה 
 , כאן הודאה ודלא כאומר איני יודע

 .ן"וממילא דלא קשיא מדברי הר 

 ובנידון זה אשכחן פלוגתא 
 .ם והגאונים"דהרמב 

ז "ד מגזילה הט"ם בפ"הרמב
אמר החוטף עשרים חטפתי "

והנגזל אומר מאה  עשרים שלי הן
חטף הואיל ואין העד יודע מניינן הרי 
משלם העשרים שהודה בהן שחטפן 
ונשבע שבועת התורה על השאר שהרי 

ודעתי נוטה בזה , נתחייב במקצת
שישבע היסת שהרי לא הודה בכלום 

ך כתב "ובש, "אלא אמר שלי חטפתי
ד "ם הוא דהוי רק פס"דטעם הרמב

  לא דהא טוען אין חטפי וממילא
 .'ברירא לן לחייבו שבועה דאו 

ם "הרמב' דביאור מח
והגאונים הוא דסברי 

א כל זמן שלא נשבע "הגאונים דבע
א מאמינתו התורה "הגזלן נגד הע

א דהא "כ הוי כעדים ולא כע"וא
ל "ם ס"מאמינתו התורה אך לרמב

א נאמן רק מטעם מתוך שאינו "דהע
 ום יכול לשבע משלם ולא מש

 .כי נשבע שבועת הסתנאמנות ולה 

אפשר דסברי הגאונים שנחשב 
הודאה דהא אמר עשרים 

ד ולהכי "חטפתי וממילא נאמן כפס
ם "כ דהרמב"ומשא' נשבע שבועה דאו

ל דלא הוי הודאה אלא אמר שלי "ס
 חטפתי ולהכי נשבע שבועת הסת ולא 

 .'שבועה דאו 

חייא ' אשכחן דבעי ר' ובגמ
דתני  לאתויי ראיה לדבריו מהא

דמאי ... תונא שנים אוחזין בטלית 
דחזינן ' דתפיס האי דידיה הוא וכו

פ "שנשבעים שבועה התורה ואע
 א יש חצי מהטלית בתפיסה "כשל
 .ודאית 

דהא לא [ 'עט' בסי]ך "הש
כ "חשיב הודאת עדים וא

ה "ומשו', אמאי נשבעים שבועה דאו
ח למימר דהא כשמחייבים "אתא הקצה

ז "יב בחצי ופטור בחצי וכאותו מאה חי
ד וממילא לא "נעשה רק מחמת הפס

אולם ' ד לחייב בשבועה דאו"מצי הפס
ד ונשבע "כשיש עדים לא הוי פס

ה בסוגיין דהא במסקנת "וממילא ה
דכאשר יש ' חייא ביארה הגמ' דברי ר

עדים שפטור מהחמישים השניים אין 
 אנו משביעים אותו ומה שמשביעים 

 .'י וכו"רבנן כראותו הוי שבועה ד 

ו לתרץ "ש כתב הרא"ובקוב
ך דלעיל דהא בדינא "קושיית הש

דיחלוקו חזינן לפלוגתת הראשונים 

 והנראה 

 עוד 

  .ו

 ל "וז

 ואפשר 

 עוד 

  .ז

 והקשה 

  .ח
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א "דהריב, אמאי עבדינן להאי דינא
כ "סבר דהוי ענין של פשרה ומשא

א "סברו דכיוון שכ' ש ותוס"דהרא
ת עבדינן "נעשה מוחזק בחצי מד

 יחלוקו דלא מצינן למימר להאי דינא 
 .ג"כדאד 

א אנן סהדי "דלדברי הריב
הוא דלפשרה זאת אנן סהדי 

ש דאנן "והרא' אך לדברי התוס' וכו
ד מתחייב "ד ופס"סהדי הוי ראיית ב

 ע דהא הכא "אף לשיטת הסמ]שבועה 
 [.ד ולא רק ראייה בעלמא"יש אף פס 

א סבר כהגאונים אך "דריב
ש סברי "והרא' התוס

 ך "כ כל מה שהקשה הש"ם וא"כהרמב
 .א"הוי רק לשיטת ריב 

ח "אף לאחר תירוץ הקצה
ך דהא "תקשי לן דברי הש

 דלעיל חזינן ]ד "חסר לן ידיעת הב
 [.ד"ך דבעינן גם ידיעת ב"דסבר הש 

ח לתרץ "ב כתב הקצה"ובסק
ו מנה דבאופן שאחד תבע מחביר

ואמר הנתבע חמישים נתתי לך 
וחמישים נתתי למי שאתה חייב לו 

ובריבית ' ריבית ואיירינן בריבית דאו
כ יודעים "לא חשיב ששילם וא' דאו
ד שחייב חמישים לתובע אמרינן "הב

דהדין הוא או ידיעה לגמרי או שיבואו 
אך לשיטת , ולהכי לא מחייב, עדים

 דהא יש ' ך מתחייב שבועה דאו"הש
 .ד"כאן ידיעת ב 

דאפשר ליישב שיטת 
דהא הטענה  א"ע בע"הסמ

שטוען לא לוויתי הוי טענה כדי 
ע "לפטור את עצמו ולהכי סבר הסמ

 ד ידיעת "א ליצור מכוח טענה לב"שא
 .ל דמהני"וס ך פליג"אומנם דהש, ד"ב 

  

 ז "ולפ

 וממילא 

 ובאמת 

  .ט

 ' ולכאו
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 סימן יט

 'מפני מה אמרה תורה וכו' ט דהגמ"בשו

 והמסתעף' י ותוס"רש' ובביאור מח

 [ב"ע, א"ע' מ ג"ב]

' י דקושיית הגמ"הנה ביאר רש
ו "היא אמאי צריכינן למילף מק

דמשמע דלולי שהיתה הודאת פיו 
גדולה מהעדאת העדים לא בעינן 

והביאור בזה דמכיוון שעביד לן . ו"לק
 כשיש כ גם "דררא הוי רגליים לדבר וא

 .עדים צריכים העדים להישבע 

י אבוהב "הביא בשם מהר
יא ה' שלמד שקושיית הגמ

ז הקשה דהא "וע, ו"דלא בעינן לק
ו "כ בעינן לק"וא" כי הוא זה"כתיב 

 ח בביאור "דהוי כדכתב הקצה' ולכאו]
 [.ע"דברי הסמ 

דעדות ]מ בעדות המיוחדת "ונפק
המיוחדת בנפשות לא עבדי עדות 

והביאור בזה , אך בממונא עבדי עדות
העדים מעידים שפלוני ' ס ב"דסו

ל שלא "ז ס"דהט[ חייב לפלוני מנה
על החמישים ' מחייב שבועה דאו

השניים דהא כל מה שמחייבים 
ו "ו והא הק"בחמישים השניים הוא מק

הוא מקנס ובקנס דעדות המיוחדת לא 
 הוי עדותם עדות וממילא אין לן 

 .ו ולא מחייב שבועה"ג ק"בכה 

אי נימא שהמחייב הוא 
סברא שברגע שחייב הוי 

ז "רגליים לדבר לא שייכא לדברי הט
ס איכא סברא לחייב אך אי נימא "דסו

 [ י אבוהב"כדברי המהר]שהוי בדווקא 
 .ודוק, ז"שייכא לדברי הט 

ובראשונים איתא על הא דאמר 
... רבה מפני מה אמרה התורה 

', וכו –י "רש –הא הוי כמשיב אבידה 
דהנה תקשי דהא משיב אבידה נשבע 

ומה שלא נשבע הוי מפני ' מדאו
ותירצו , ע כדאיתא בגיטין"תיקו

דהיכא שיש תביעה מחייב שבועה 
ע פטור ומדרבנן "ומפני תיקו' מדאו

אך היכא דאין תביעה לא מחייב 
ולהכי אתא רבה למימר ' שבועה מדאו

דמודה במקצת נימא דיחשב כמשיב 

  .א

 ק "ובשמ

  .ב

 ז "ולפ

  .ג
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 מפני ' אואבידה ופטור משבועה ד
 .'ז תירצה וכו"ע היכא שתבעו וע"תיקו 

ובאמת נראה דהיסוד שחשיב 
כמשיב אבידה הוא מפני שהוי 

כ כאשר מחייב את "וא, רגליים לדבר
עצמו נעשה נאמן והיאך חשיב רגליים 

כ לא הוי "אלא דע, לדבר לחייבו
 רגלים לדבר לחייבו וחשיב כמשיב 

 .אבידה 

 יהא נאמן ' ביארו פי' ובתוס
 .במיגו דאי בעי כופר הכל 

ז דשבועות אייתי "פ
י מיגאש דלא "לדברי הר

אמרינן מיגו לאיפטורי משבועה אלא 
כ נימא "לאיפטורי מממון והראיה דאל
 מודה כ ב"בשבועת השומרים מיגו וכמו

 .ש עצמו פליג"אך הרא, במקצת 

חזינן ' דתמיהה דהא בגמ
כ "דהקשתה דנימא מיגו וא

י מיגאש להביא ראיה "היאך בעי הר
אלא , זאת' ל הא דחתה הגמ"מהנ

 י ולהכי ביאר "דכתוב כאן דסבר כרש
 .י דהוי כמשיב אבידה"רש 

ג לא "ש דגם בכה"וכתב הרא
, אמרינן מיגו דהא אין מעיז פניו

אשכחן דהני עיזי [ א"ע' לו]ב "וב
חושלי חייב לשלם עד כדי  דאכלי

דמיהן דעד כדי דמיהן איתא ליה מיגו 
דתקשי דהא חבירו ' מ ולכאו"דלהד

כ חזינן דגם מיגו "מכיר בשקרו וא
', ש ותוס"דהעיזה אמרינן ודלא כהרא

ותירצו הראשונים דלאפטורי מממון 
אמרינן מיגו אף דהוא מיגו דהעזה אך 

ש הוי מיגו לאיפטורי "כ הרא"במש
 נן מיגו ג לא אמרי"כהמשבועה וב

 .דהעזה 

בין לאיפטורי מממון לבין 
לאיפטורי משבועה הוא 

 –' ג' סי]ש "ו בקוב"כדביאר רא
ח "דהנה יל[ ג"כ, ב"כ, אותיות ד

בנאמנות מיגו האם נימא דנאמן מתוך 
שלא טען טענה טובה יותר ולהכי אנן 
סהדי דאומר אמת או דנימא שנאמן 

יה נאמן בטענה זו מחמת מה שה
ש "ז א"ולפ, כשטעין טענה אחרת

ל דבשבועה שצריך לאמת "החילוק הנ
י שבועה צריך שיוכיח "את דבריו ע

שאנן ' י נאמנות כצד א"נאמנותו ע
כ גבי ממון נאמן "ומשא' סהדי וכו

פ שלא טענו מחמת שאינו מעיז "אע
 ס היה נאמן גם באותה טענה "דסו

 .ק"ודו', שלא טען וכצד ב 

הקשו הראשונים ' דמתניובסיפא 
דאמאי כשטען חציה שלי מקבל 
רביע הא אית ליה מיגו דאי בעי טעין 

 כי דמיגו ותירץ המרד, כולה שלי
 .מממון לממון לא אמרינן 

דתקשי אמאי דהא אי בעי 
, מ"לשקר הוי טעין להד

  .ד

  .ה

 ש "וברא

 ' ולכאו

  .ו

 והחילוק 

  .ז

 ' ולכאו
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מוכח דאילולי [ א"ע' ח]ועוד דלקמן 
טעמא דאערומי קא מערים הוי נאמן 

אלא דלנתבאר לעיל , לממוןמממון 
ש דהא בממון בעינן כוח טענה "א
כ כשיש לו כוח טענה "וא[ 'כצד ב]

בממון אחד לא הוי כוח טענה בממון 
השני ומה שלקמן אילולי טעמא 

היה נאמן הוא משום ' דאערומי וכו
ג "דהוי מיגו לאיפטורי משבועה ובכה

 דאנן סהדי [ 'כצד א]אית ליה נאמנות 
 .'וכו 

י מיגאש "איברא דלראיית הר
בשבועת השומרים ובמודה 
במקצת לא אמרינן מיגו תקשי דהא 
מה שחייב שבועה הוא משום דהוי 

ל דבירור של "דצ' ולכאו, מיגו דהעזה
פ "מיגו הוא אף במיגו דהעזה ואע

לא תקשי דהא ' שאין אדם מעיז וכו
היא דהוי ' י דקושיית הגמ"סבר כרש

וממילא  כ דנפטרי"כמשיב אבידה וא
' אין אדם מעיז וכו' מה שתרצה הגמ

  ה לא חשיב כמשיב"הוא למימר דמשו
 .אבידה אך לגבי בירור הוי בירור 

י "א דסבר הר"אפשר לבאר בע
דנאמנות ' מיגאש רק כצד א

דהוי כוח הטענה ומה ' ודלא כצד ב
שאשכחן בהני עיזי דאכלי חושלי 
 שנאמן הוא משום דהוי בירור 

 .ודוק, וכדלעיל 

' ונראה לתת טעם וביאור במח
י מיגאש "ש כנגד הר"והרא' התוס

דידן ' היא הגמ' דהגורם למח, י"ורש
', שאמרה אין אדם מעיז פניו וכו

ש שלמדו שהוי מיגו "והרא' דהתוס
דמיגו דהעזה לא ' סברי כדחזינן בגמ

י "י מיגאש ורש"כ הר"אמרינן ומשא
למדו דהוי כמשיב אבידה וממילא דגם 

אשר מיגו הוי בירור לא מהני כ
לאיפטורי משבועה וסברתם היא 
 דמכיוון שאמרה התורה שצריך בירור 

 .של שבועה לא מהני בירור אחר 

הקשו דמנלן דכופר הכל ' ובתוס
ש את "וביאר התורא, פטור

ש ממודה במקצת שחייב "קושייתם דמ
וכתבו עוד , שבועה דלא הוי העזה

 דאין לומר דמדהוצרך' בתוס
א חייב שבועה "לאשמועינן קרא שע

מכלל דכופר הכל פטור דדלמא בעי 
 א "לאשמועינן היכא שאינו יודע והע

 .מעיד שהוא גנב או שאביו הלוה לו 

ע דאי נימא דקרא "דצ
א שמחייב "אתא לע

שבועה נימא שאתא למימר דגם 
בפחות משתי כסף מצי לחיובי שבועה 

ל "צו, להכי' כ אמאי בעו התוס"וא
 ד דבפחות משתי "דאתא לחדש אף למ

 [.ודוק, ף לא מצי לחיובי שבועהכס 

" כי הוא זה"דמ' התוס
משמע דבעינן הודאה 

  .ח

 עוד 

  .ט

  .י

 ' ולכאו]

 ותירצו 
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ג הוי רק מודה "וכפירה וממילא בכה
 ית ביה כ בכופר הכל דא"במקצת ומשא

 .רק כפירה ללא הודאה פטור 

ב "ל בב"ל דהנה קי"הביה
כי הוא "כרבה דאמר דמ

י אחר שמיה ברי "ילפינן דברי ע" זה
 א הא הוי "בעינן לפרשת ע כ אמאי"וא
 .ברי 

ל דחזקה "ל דהא קי"הביה
כ יש לו "אין אדם תובע אא

י "ד שחשיב ברי רק ע"וממילא דבנידו
 אחר לא חשיב האחר כיש לו ולהכי 

 .א"בעינן לפרשת ע 

הנה ידועה ומפורסמת קושיית 
' א דאמאי כתבו התוס"הגרמ
א "א היכא שאינו יודע והע"דבעינן לע

נימא דישלם ' מעיד שהוא גנב וכו
כ יתבע הנתבע את "הנתבע ואח

התובע שאינו חייב לו מאומה ומכיוון 

 שאין התובע יכול להישבע משלם מדין 
 :תירוצים' ובקושיא זו אשכחן ד. מ"איל 

ג "ח תריץ דבכה"המהרצ בחידושי
ל למידע וממילא "הוי כלא הו

 מ כדאיתא "דלא שייך ביה הדין דאיל
 [.'ה דאפי"בתודא "ו ע"מ]ק "בב 

פ דרכו דלעיל "ל תריץ ע"בביה
ל דחזקה אין אדם "דמכיוון דקי

כ יש לו ואילו הכא שכל "תובע אא
 א אין בכוח "י הע"ידיעתו היא רק ע

 .הנתבע לתבוע את התובע 

א תריץ דכיון "ובחידושי הרעק
א "ששילם ולא נשבע כנגד הע

 כשניים וממילא דאין א "נעשה הע
 .יכול לתובעו 

ז ידוע לתרץ דבכופר "ובשם הגרא
הכל שלא הוי ליה רעותא לא 

 ין זה שייך מ דהא ד"שייך הדין דאיל
 .תארק היכא דאיכא רעו 

  

 והקשה 

 ותירץ 

  .יא

 . א

 . ב

 . ג 

 . ד
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 סימן כ

 'והאי בכולי בעי דלודי וכו' דהגמט "בשו

 והמסתעף' י ותוס"ובביאור מחלוקת רש

[ב"ע' ג מ"ב]

' י דכוונת הגמ"הנה ביאר רש
להקשות היאך חייבה התורה 
שבועה במודה במקצת נימא מיגו 

ז "וע, נא חשיד אשבועתאודחשיד אממ
 דאישתמוטי הוא דקא ' תירצה הגמ

 .'משתמיט וכו 

י "איתא דביאר הכי רש
[ א"ע' ה]משום דלקמן 

' דלא אמרינן מיגו דחשיד וכו"אשכחן 
ה האי דאמר רחמנא מודה "דאלתמ

במקצת הטענה ישבע נימא מיגו 
 ' ז תירצה שם הגמ"וע', דחשיד וכו

 .וכדרבה' דאישתמוטי וכו 

י דהא "איברא דאכתי תקשי לפרש
ל דמה דאמרינן מיגו דחשיד "קיי

' הוי רק מדרבנן אך דמאו' אממונא וכו
[ א"ע' ו]ל הכי דהא לקמן "לא קי

' נ דמשביענן ליה ג"אשכחן דאמר ר
שבועות וחד מנייהו הוא דלא שלח בה 
יד ואילו שבועה זו דלא שלח בה יד 

ז נשבע חזינן "ובכ' הויא שבועה דאו

 לא אמרינן דחשיד אממונא ' דמדאו
 .'וכו 

אבא משמע דאי ' דבנסכא דר
טעין מיגו דלא חטפתי הוי 

הוה נשבע להכחיש את העד שבועה 
היא ' והראיה שחשיב שבועה דאו]' דאו

מתוך ' דהתם חזינן דאמרה הגמ
 מ ובשבועה דרבנן לא אמרינן "שאיל

 [.הכי 

להנך ראיות ' שהוצרכו התוס
 פ דלא "הוא משום דהתם אע

 .מצי משתמיט משבעינן ליה 

י "י ביארו הפנ"ובדעת רש
חשיד אממונא ' א דמדאו"והרעק

ומה שאשכחן לקמן , חשיד אשבועתא
דלא אמרינן חשיד אממונא [ א"ע' ו]

פ שהביאו "ואע, הוי רק מדרבנן' וכו
ל "לא קי' ראיות שמדאו' ב' התוס

מ בראיות אלו "מ' דחשיד אממונא וכו
ג שגנב בתחילה בעי "יתכן דאע

  .א

 ובראשונים 

  .ב

 ועוד 

 ומה 

  .ג



 דוד            כסימן        חסדי      קד

 וי ליה זוזי להודות אך מכיון שלא ה
 .משתמיט 

י לקמן "זה מדוקדק בדברי רש
נ "בהא דאמר ר[ א"ע' ו]

והקשתה , שבועות' דמשבעינן ליה ג
ותירצה ', דנימא מיגו דחשיד וכו' הגמ

י דתירוץ "וביאר רש, דלא אמרינן הכי
הוא גבי השבועה דאינה ברשותו ' הגמ

חזינן מהא דכל , שהיא שבועה דרבנן
' שיד אממונא וכומה דלא אמרינן ח

 הוי רק בשבועה דרבנן אך בשבועה 
 .'אמרינן חשיד אממונא וכו' דאו 

אמנם דבראשונים ילפו דלא 
היא ' אלא דכוונת הגמ, י"כרש

' דאם חזקה אין אדם מעיז פניו וכו
אמאי משבעינן ליה הא אינו מעיז 

, [פ שהודה בחצי וכפר בחצי"ואע]פניו 
ל הוי דבכופר הכ' ולהכי תירצה הגמ

 העזה אך במודה במקצת חשיב 
 .השתמטות 

דידן ביארו כדאיתא ' ובתוס
אך ביארו דהוי , בראשונים

' א דהתוס"וביאר המהרש, מטעם מיגו
" מפני"ה "א בסוד"אזלו לשיטתם בע

ילפינן " מכי הוא זה"דהא כתבו ד
כ לחייב רק במודה במקצת ולא "גזה

 ה לא כתבו דהוי "ומשו בכופר הכל
 .חזקהמטעם  

כ הוא "דהא כל מה דהוי גזה
 משום בנו דבו לא שייך חזקה 

 .אולם כל היכא דלא הוי בנו שייכא 

ל דאזלו לשיטתם "דצ
א ומאידך גיסא דלא "כמהרש

 א דהא איכא לן גווני דשייך "כמהרש
 .בהו חזקה 

י "ונראה דמה שלא ביאר רש
י "הוא דרש, כדביארו הראשונים

אזיל לשיטתו כדלעיל וממילא לא מצי 
לאיפטר משבועה דהא לא שייך הכא 

ולהכי , למימר דהוי כמשיב אבידה
 היא דאמאי ' י דקושיית הגמ"ביאר רש

 .'נאמן נימא מיגו דחשיד אממונא וכו 

דגם בכופר הכל ' והקשו התוס
שתמיט וממילא אשתמוטי קא מ

  ותירצו דבכופר הכל ליכא, דנימא מיגו
 .מיגו דהא מעיז טפי ממודה במקצת 

י דבאמת חייב "לן דסבר רש
אולם מכיוון ' שבועה אף מדאו

לא משבעינן אך ' שחשיד אממונא וכו
אחר שהוקל בעיניהם לא אמרינן 

וממילא דישבע ' חשיד אממונא וכו
 דפליגי סברי דאף' כ התוס"ומשא
 ' לא אמרינן חשיד אממונא וכו' מדאו

 .משום דאישתמוטי קא משתמיט 

ו "איתא דמה שבעינן לק' ובגמ
הוא למימר דגם בהעדאת עדים 

' י ותוס"וביארו רש', ו וכו"נשבע מק
דבהעדאת עדים שהוי כופר בכל נימא 

וממילא ' מיגו דחשיד אממונא וכו

 ודבר 
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 קה דוד            כסימן        חסדי       
 

ומה פיו שאין )ו "ל ק"נשביענו קמ
ן מחייבו שבועה עדים מחייבו ממו

 ממון אינו דין שמחייבים אותו 
 (.שיחייבוהו שבועה 

תמיהה ' י ותוס"דלביאור רש
ו לחייבו "דמאי אהני לן ק

 חשוד אממונא  ס נעשה"שבועה  סו
 .וממילא אף אשבועתא 

ו הוי "כתב לבאר דק
פ "מידה בתורה ואע

מ ילפינן "שנעשה חשוד אממון מ
יבים שבועה וסגי לן אף דעדים מחי

 במעט שמשתמט בכדי שלא יהא חשוד 
 .אממון 

ל כתב לבאר בשם בנו "דבביה
[ 'אות ו, לז' סי, ג"ל ח"ביה]

אשר יאמר "דמעיקרא שנאמר בתורה 
נאמר דווקא במודה " כי הוא זה

במקצת ולא בהעדאת עדים וכל מה 
ו אך "שמתחייב בהעדאת עדים הוי מק

ם וחשיד אממונא לאחר שהוקל בעיניה
 לא חשיד אשבועתא ילפינן חיוב 

 .ו"שבועה מהפסוק מחמת הק 

ל נראה "ת בדברי הביה"ולמשנ
ק דהא אי נימא שהוי "דילה

פרשה אחת הדרא קושיא לדוכתא 
 ו לחייבו שבועה "דשוב מאי אהני לן ק

 .ע"וצ, ס נעשה חשוד אממון"הא סו 

ל דמתוך "ע דהא קי"עוד יל

ו דאמרינן "לולי הק כ"מ וא"שאיל
 ועתא נימא חשיד אממונא חשיד אשב

 .ל"דישלם מחמת הדין הנ 

י שכל היכא "בזה דסבר רש
שהוי חשוד אממונא 

כ "ממילא לא חל עליו חיוב שבועה וא
מ "לא מצינן למימר להאי דינא דאיל

כ דלראשונים דפליגי "הכא ומשא
ל שחל עליו חיוב שבועה "י ס"אדרש

מ "ינן להאי דינא דאילומה דלא אמר
 הוא משום שחשוד אממון וממילא 

 .ודוק, חשוד אשבועתא 

ובראשונים נתבאר דקושיית 
היא דאמאי כשיש העדאת ' הגמ

עדים מששעינן ליה הא לא שייכא 
 לטעמא דמשתמיט ועוד דאין אדם 

 .מעיז פניו וממילא דיהא נאמן 

 דאמאי יהיה נאמן הא 
 .העדים הוחזק כפרן בפני

דמכיוון שחזקה זו הויא 
א דמה "טענה חזקה הוו

שכפר לא הוי מחמת שמשקר אלא 
מחמת שחשב הנתבע שמשטה בו 

 פ שיש לו "ו דאע"ל ק"התובע ולזה קמ
 .חזקה מצו העדים לחייבו שבועה 

דהדברים מרפסן איגרי ' ולכאו
דהא הקשו הראשונים בשיטת 

עו הא י דאמאי מצו העדים להשבי"רש
ס איכא חזקה דאין אדם מעיז "סו

 ' ולכאו

 ד "ובנחל

 אולם 
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ולנתבאר בדברי הראשונים תקשי ', וכו
ל "פ שקמ"י דאע"כדהקשו בשיטת רש

 ל "מ קי"ו דמצו העדים להשביעו מ"ק
 .ע"וצ', דאין אדם מעיז וכו 

אשכחן ' ובהמשך דברי הגמ
ופיו אין "ו "דהקשתה על האי ק

ד כמאה "מחייבו ממון והא הודאת בע
 ל הכי מאי "ע דאם קי"וצ, "עדים דמי

 .'ד דהגמ"קס 

ח "כ הקצה"לתרץ עפמש
בשם [ ד"ד סק"ל' סי]

ל להקשות דהיאך מצי אדם "המהריב
לחייב עצמו הא הוי נוגע בעדות 

 אף כשהיה  קרוב פסול לעדותל ד"וקי
 .לרעתו 

ל דמה שנאמן אינו "המהריב
 מחמת נאמנות אלא מחמת 

 .דין הודיתא 

ח דאי הכי "ז הקצה"ע
אמאי מתחייב שבועה הא 
 מה שמשלם לתובע אינו בתורת 

 .נאמנות אלא בתורת מתנה 

ל דהוי "ד כמהריב"אפשר דס
 ל "קמ בתורת מתנה ולזה

 .אמנותח דהוי בתורת נ"כקצה 

ל דמכיוון שיש "דסבר המהריב
 ה כאן הודאה מתחייב שבוע

 .י הודאתו ולא בעינן לנאמנות"ע 

  

  .יג

 ואפשר 

 ותירץ 

 והקשה 

 ז "ולפ
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 סימן כא

 [ב"ע' מ ג"ב] י פיו"בדין חיוב קנס ע

אשכחן דבעינן למילף חיוב ' בגמ
ו והוא "י עדים מק"שבועה ע

ומה פיו שאין מחייבו קנס מחייבו "
 שבועה עדים שמחייבין אותו קנס אינו 

 ".דין שמחייבין אותו שבועה 

 לן דפיו קייל טפי מעדים דהא 
 .אין מחייבו קנס 

, ע"סמ, טור]ובראשונים אשכחן 
דכאשר הודה אדם [ ן ועוד"רמב

ד לא הוי הודאה הפוטרת אך "חוץ לב
מ מאמינינן ליה לחייבו אף כשאין "מ

[ ו"סק' א' סי]ח "ובספר קצה. עדים
ז מה "הביא ראשונים אלו והקשה דלפ

הוי מחמת שפיו אין מחייבו קנס לא 
חוסר נאמנות אלא מחמת פטור 

כ אמאי אשכחן "שפטרתו התורה וא
 שהוי חיסרון במה שאינו מחייב ' בגמ

 .קנס 

תנן [ ב"ד ע"ק ע"ב]דבמרובה 
ג שסימא את עין "ומעשה בר"

, טבי עבדו והיה שמח שמחה גדולה
יהושע אמר לו אי אתה ' מצאו לר

ל "א, יודע שטבי עבדי יצא לחירות
ל אין "א, ל שסימתי את עינו"א, למה

הא , בדבריך כלום שכבר אין לו עדים
ולנתבאר ', וכו" יש לו עדים חייב

בדברי הראשונים דלעיל תמיהה 
ד "מילתא טובא דהא סברי דמחוץ לב

 כ אמאי "וא[ לחייבו]נמי איכא נאמנות 
 .ג"לא נשתחרר עבדיה דר 

 א "ח דא"ולהכי מסיק הקצה
 .י פיו"לחייבו ע 

ד "ל דהודאת בע"דהא קי
 [ כדלעיל]כמאה עדים דמי 

 .פ עצמו"כ אמאי לא התחייב ע"וא 

דאין אדם "תנן [ א"ה ע"כ]
וביאר , "משים עצמו רשע

ד "י דמה דלא אמרינן הודאת בע"רש
ל "כמאה עדים דמי הוא דכל מה שקי

 הכי הוי רק בממונא אך בקנס 
 .לאו' ובמלקות וכו 

הביא [ נ"ש' סי]מ "ובנתיה
לפלוגתא דרב ושמואל גבי הודה 

ל "כ באו עדים דרב ס"בקנס ואח
, ל דחייב"כ שמואל ס"דפטור ומשא

ובפשטות ביאור מחלוקתם הוא 
כ דהאם ההודאה "דנחלקו בגדר הגזה

כ שוב אין כוח "מחילה חלות פטור וא

  .א

 נפיק 
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 ועוד 
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בידי העדים לחייבו או דאין כוח ביד 
עו עדים ד לחייבו אולם כשיגי"הב

ד מצו "ויעידו דאז כבר הוברר לב
ל כצד קמא "דרב ס. ד לחייבו"הב

 , כ לשמואל סבירא כצד בתרא"ומשא
 .ודוק 

כ אמאי בעי רב "דתקשי דא
אשר ירשיעון "להאי קרא ד

הא אם " פרט למרשיע את עצמו –
 לן  ל דפטור אף כשבאו עדים סגי"ס
 .'וכו" דאם המצא תמצא"בפסוק  

ל לרב "מ דס"נתיהה
כ דפרט למרשיע את "דבגזה

עצמו נאמר דגם בהודאה המחייבת 
י "ולהכי כתב רש, לא מאמינינן ליה

בסוגיין דפטורא דמודה בקנס ילפינן 
ש אמאי פיו אין "וממילא דא, מקראי

מחייבו קנס דהא לא הוי הודאה 
 הפוטרת ומאידך גיסא לא הוי הודאה 

 .המחייבת 

ש אך "א איברא דכל הנתבאר
מ אליבא "ורק לביאור הנתיה

 דרב אולם לשיטת הראשונים דלעיל 
 .תמיהה מילתא טובא 

נראה לבאר בזה דליכא 

ד בקנס והוא "להאי דינא דהודאת בע
ומה " אשר ירשיעון"מחמת הפסוק ד

ד אינו "שמתחייב כאשר מודה חוץ לב
ד אלא מהלכות טוען "מדין הודאת בע

 מרינן ברי מהא דאוהראיה ]ונטען 
 [.ושמא ברי עדיף 

ג דלא אמרינן להאי "אע
' ד וכו"דינא דהודאת בע

מ מחייבינן ליה מחמת "בקנס מ
ש "דידן א' וממילא דגמ, טענתו

דאין פיו מחייבו קנס ' כ הגמ"דמש
הוא דבאמת אין כוח הדעתו היא 
המחייבתו אלא טענתו היא 

ולהכי פיו קייל טפי , שמחייבתו
ומה דחזינן גבי טבי , מהעדאת עדים

הוא משום דטבי לא שלא יצא לחירות 
 ג ולהכי לא משחררינן "תבעו כלל לר

 .א שיזכה בדין ללא טענה"ליה דא 

אלא שכל דברינו לא הוו אליבא 
דהנה ידועה שיטת ', דהתוס

בריש פרק שור שנגח את הפרה ' התוס
דגם [ ה ואפילו"ד, א"ו ע"מ, ק"ב] 

 אי דינא דהודאת בקנס אמרינן לה
 .ע"וצ', ד וכו"בע 

  

 ' ולכאו

 וביאר 
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 סימן כב

 י פיו והמסתעף גבי אשם"בדין חיוב קורבן ע

 [ב"ע' מ ג"ב]

אשכחן דבעינן למיפרך ' בגמ
ו דעדים מחייבין "להאי ק

מה לפיו שכן מחייבו קורבן "ד, שבועה
 תאמר בעדים שאין מחייבין אותו 

 ".קורבן 

והתודה את "י דכתיב "רש
 וממילא חזינן " אשר חטא

 .דפיו אין מחייבו קורבן 

דאיירינן דתקשי דאי נימא 
בגוונא שבא אחד ואמר 
אכלתי חלב ואתו עדים ואמרי אכלת 
שומן היאך מצי פיו לחייבו קורבן הא 

 על "דכתיב  עדים נאמנים בכל התורה
 .'וכו" פי שניים עדים 

למימר הכי דהא כשפרכה 
 ' וכו" מה לפיו"' הגמ

 [.משמע שפיו חמיר טפי מעדים 

" מה"ה "בד]' ולהכי כתבו התוס
דמכוח סוגיא דידן בעינן [ 'וכו

למימר דפיו נאמן לחייב עצמו קורבן 
והטעם , אף כשמכחישים אותו עדים

דאמרינן הכא דפיו נאמן אף 

כשמכחישים אותו עדים הוא כדאיתא 
 דנאמן אדם [ א"ב ע"דף י]בכריתות 

 .על עצמו יותר ממאה איש 

שם איתא עוד טעם והוא 
דהוי ליה מיגו דאי בעי 

ע דהא "ובהא יל. 'אמר מזיד הייתי וכו
, מיגו במקום עדים לא אמרינן

מה "ה "בסוגיין בד' וכדהקשו התוס
' ולכאו, "אם ירצה לומר מזיד הייתי

, דתקשי דהא הוי מיגו במקום עדים
 דלא הוי מיגו אלא דאנן ' וביארו בתוס

 (.מפרשינן לדיבוריה 

דנאמנות אדם על עצמו הויא 
 או הודע "כ ד"מחמת הגזה

 ".ולא שיודיעוהו אחרים, אליו חטאתו 

, א"ריטב, ן"רמב]ובראשונים 
הקשו כדהקשו [ ן"א ור"רשב

דהא כל מה דפיו מחייבו קורבן ' התוס
הוא רק היכא דאין מכחישין אותו 
העדים אך כל היכא דמכחישין אותו 

א "ובחידושי הרשב. אמאי יהא נאמן
ביאר דבאמת כל מה [ במהלכו השני]

שפיו מחייבו קורבן הוא דווקא כשאין 

  .א

 וביאר 

 ' ולכאו

 ובעינן ]

  .ב
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למיפרך ' מ בעי הגמ"ומ, עדים כנגדו
דפיו חמיר טפי מעדים דכל מה 
שעדים מצו לחייבו קורבן הוא רק 

דאז נאמן מדין שתיקה ]היכא דשתיק 
כ דפיו "או דהודה ומשא[ כהודאה

 ג דלית ליה סיוע "מחייבו קורבן אע
 .א"י ד"ע 

דתקשי דכשטעין איני יודע 
דאז לא שתיק ולא הודה 

עדים ה מחייבו ליה ה"ל דאפ"קיי
, ב"ז ע"כדאיתא ביבמות פ]קורבן 

וביארו בזה [. א"ב ע"ובכריתות י
האחרונים דפליגי הראשונים אשיטת 

וסברו דעדים נאמנים טפי מפיו ' תוס
ומה דחזינן בכריתות דאדם נאמן על 

כ "עצמו יותר ממאה איש הוא דבגזה
נאמר ' וכו" או הודע אליו חטאתו"ד

תנאי דאדם יכול להביא קורבן רק 
וונא שקים ליה בבירור שחייב בג

חטאת ולהכי פטרוהו חכמים מקורבן 
דהפטור הוא מטעם ' ודלא כתוס]

כ כשאינו יודע "ומשא[ נאמנות
מאמינינן לעדים דבשעה שאומר איני 
 יודע או ששותק עבדו העדים ידיעה 

 .ד"לב 

חזינן מהא דפיו חמיר טפי 
 מעדים דהא כשאינו יודע 

 .רבןשחייב אינו מביא קו 

' ב-ולנתבאר בעינן למימר ד
הלישנות בכריתות פליגי הכי 

 דמאחר שאומרים העדים שאכל שומן 
 .לא חשב כלל שהכחיש את העדים 

ק סבר "פליגי דהלשנ
דהכחשת פיו הוי הכחשה 

וכל ]חזקה דהא הוי מידי דכפרה 
ב "אך הלשנ[ איניש בעי שהתכפר לו

 סבר דרק כשיש לו מיגו מאמינינן 
 .להכחשתו 

, היכא דלית ליה כפרה
ולהכי סברי רבנן . ודוק

" מה אם ירצה לומר מזיד הייתי"
 מ "אולם דבלאו הכי אמר להם ר

 .דהכחשה זו אינה נחשבת להכחשה 

איברא דדברים אלו דחוקים 
ס החיוב הוא מכוח ידיעתו "דסו

 מ "חייא כר' כ מה מהני לן דר"וא
 .ל"ס 

א מחייבין "ל דכיון שבכ"דצ
אותו העדים ואין יכול 
 להכחיש את אותה עדות אמרינן דפיו 

 .קייל טפי מהעדאת עדים 

ק דהיאך אמרינן "אלא דעדיין ילה
דנאמן יותר מהעדים וממילא 
דמקריב קורבן הא אין הכהנים יסמכו 

 כ אינם יקריבו לו את "על דיבורו וא
 .בעזרהקורבנו דהא הוי ספק חולין  

הקשה הכי ותריץ בשם 
פ דבגוונא שבעל "הר

 ' ולכאו

 מ "ומ

  .ד

 ובהא 

 מ "ונפק

  .ה

 כ "וע

  .ו

 ק "ובשמ
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 הקורבן הוי כהן מקריב ואין אחיו 
 .הכהנים מוחין בידו 

דמצו הכהנים להאמין לו משום 
 דהתורה נתנה לו נאמנות יותר 

 .ממאה איש 

ח תריץ דהיכא "הגר
שאמרו לו העדים אכלת 
והוא משיבם לא אכלתי ולמחרת אמרו 

העדים לא אכלת והוא אמר אכלתי  לו
 ג מחוייבים הכהנים להקריב לו "דבכה

 .ודוק, נ מתחייב קורבן"משום דממ 

ל דלא פליג "י צ"ובדברי רש
ה "בהא דכתב בד', אשיטת תוס

דהוי פטור " והוא אומר לא אכלתי"
וביאור דבריו הוא , מטעם מיגו

מ דבשלמא לדברינו "שאמרו רבנן לר
ע יותר "נאמן עפטור משום דאדם 

ממאה איש אך לשיטתך דחייב מה אם 
י "ז כתב רש"ירצה לומר מזיד הייתי וע

 או הודע אליו "כ לא הוי "דהוי מיגו וא
 ".חטאתו 

דדחיקא לן מילתא טובא דהא 
י ליתא "בפשטות דבריו דרש

לפירוש זה דהא כשכתב דהוי מיגו 
והוא "ה "בד]כתב זאת בדברי רבנן 

ואי , ['פטור וכו –" אומר לא אכלתי
י "ב אמאי פליג רש"נימא הכי צ

, ב דכריתות"ומייתי ללשנ' אשיטת תוס
 י כנתבאר "אך אי נימא דסבר רש

 .בשיטת הראשונים לא תקשי כלל 

', וכו" מה אם ירצה"ה "ובד
היאך נאמן לומר ' הקשו התוס

 מזיד הייתי הא אין אדם משים עצמו 
 .רשע 

רק  דכל קושיא זאת קשה
דסברי ' אליבא דשיטת תוס

שאנו מקבלים את דבריו בתורת 
נאמנות ולהכי אינו נאמן לומר מזיד 

ת בשיטת הראשונים "אך למשנ, הייתי
 ם לא תקשי כלל דהא אין אנו מקבלי

 .ופשוט, את דבריו בתורת נאמנות 

ל דאין נאמן "די' תירצו התוס
לפסול עצמו אבל הכא עושה 

 להביא חולין  תשובה ואינו רוצה
 .ודוק, לעזרה 

' ולאחר דאתינן להכי אתא הגמ
מה לפיו שכן מחייבו "למיפרך ד

אשם תאמר בעדים שאין מחייבין אותו 
אשם היינו "' ותירצה הגמ, "אשם

 מ "ל כר"חייא דס' וממילא דלר" קורבן
 .מחייב אף באשם 

י "ת לעיל בדברי רש"למשנ
דלרבנן פטור הנתבע משום 

דאי בעי טעין מזיד ]ש לו מיגו די
ל "תקשי דאמאי פטור הא קי[ הייתי

 ג "דבגזילה מתחייב קורבן אשם אע
 .כ תו לא הוי ליה מיגו"דהוי מזיד וא 

ל "י ס"נימא כנתבאר לעיל דרש
לא תקשי דהא ' כשיטת התוס

 נ "א

 ובחידושי 

  .ז

 אלא 

  .ח

 ובאמת 

 ולהכי 

  .ט

 ' ולכאו

 ואי 
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 קיימא להו דפיו נאמן כמאה איש 
 .ב"ודלא כלשנ 

"[ רבןאשם היינו קו"ה "ד]' ובתוס
ט "מ]הקשו דהנה תנן בשבועות 

היכן שורי נגנב משביעך אני [ "א"ע
ואמר אמן והעדים מעידים אותו 

הודה מעצמו , שאכלו משלם כפל
י "משמע דע" משלם קרן חומש ואשם

עדים אינו מתחייב בחומש ואשם 
כ תנן הכי בפרק הגוזל קמא "וכמו

 והתם מעמידה [ ב"ע' קו, בבא קמא]
 .מ"כר' הגמ 

ל "דסוגייא דהכא ס' התוס
מ דעדים מחייבין אותו "כר

ל דסוגיא דפרק הגוזל "אומנם ס, אשם
ש דאיירי "מ אלא כר"ל כר"לא ס

כ דסוגיא "ומשא, כשאכלו טריפה
ל דבאשם דכתיב "דשבועות ס

דבעינן דווקא לוידויו תו לא " והתודה"
מצו עדים לחייבו אשם דהא לא 

ינו התודה ולהכי לא אמרינן דאשם הי
 כ "עפדידן תירצה דא' אך בגמ, קורבן

 .מ דאשם היינו קורבן"ל לר"ס 

מ "ל לר"בזה דכיוון דס
ו דעדים חמירי "להאי ק

ג דכתיב באשם "כ דאע"טפי מפיו ע
 מ מצו העדים לחייבו "מ" והתודה"
 .פ דלא נתוודה"קורבן ואע 

ח "ז מגזילה ואבידה ה"פ
' רצה ליישב דכוונת התוס

בגוונא ' היא דבסוגיין איירי הגמ
ד "שאומרים לו העדים שנתחייב בב

וממילא [ לאחר שכיחש ונשבע]והודה 
ז לרבנן שפיו "ולפ, "והתודה"דיש כאן 

נאמן יותר ממאה עדים לא מחייבינן 
מ דעדים חמירי טפי "כ לר"ליה ומשא

מפיו גם באשם מצו העדים לחייבו 
ובאמת דכל יישוב זה לא הוי אלא ]

 דכך קיים להו , ק דכריתות"נכלש
 [.'התוס 

  

  .י

 צו ותיר

 והביאור 
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 סימן כג

 [א"ע' מ ד"ב] חייא בתרייתא' בסוגיא דר

חייא מנה ' דאמר ר"' איתא בגמ
לי בידך והלה אומר אין לי בידי 

ורב ששת ... זוז והילכך חייב ' אלא נ
כיון דאמר , ט"מ, אמר הילך פטור

הני זוזי דקא מודי בגוויהו , ליה הילך
כמאן דנקיט ליה מלוה דמי באינך 

 כך ליכא חמישים הא לא מידי הל
 .'וכו" ודאת מקצת הטענה 

חזינן דהקשתה לרב ששת ' ובגמ
ותירצה דסבר רב ששת ', ממתני

 והקשתה , ח"הויא תקנ' דשבועת מתני
 .ואידך' הגמ 

' ע אמאי מקשה הגמ"דיל
חייא ואידך הא ' אליבא דר

הויא ' פשיטא לן דסבר דשבועה דמתני
 הוא ' קשתה הגמדהא כל מה דה' דאו

 .ששת' רק אליבא דר 

ה "י בד"בזה דלהכי פרש
דתנא תונא " ותנא תונא"

, חייא קמייתא' הוי כהא דתני ר
ח "דלא דחינן להא דר' דסברה הגמ

בסברת ' קמייתא אך שהוקשה לגמ
 ח "ודחתה להא דר' ש ממתני"ר
 .ודוק, "ואידך"קמייתא בעי  

ש פלגו בגדר "ח ור"ל דר"וצ
דמכיוון ש סבר "דר, ח"התקנ

ו הולך ותוקף "שחיישינן שמא יהא כא
ל "ח ס"עבדו רבנן תקנתא אך דלר' וכו

א "דכיוון דדמי למודה במקצת דהא לכ
יש מעליותא דאנן סהדי וגריעותא 

א מהם יש אנן "דהא לכ]דאנן סהדי 
 ביעינן ליה כמודה במקצת מש[ סהדי

 .ומדרבנן 

כתבו "[  ותנא תונא"ה "ד]
יא שמתחייב ה' דכוונת הגמ

שבועת מודה במקצת מחמת הודאתו 
דמכיוון [ ודלא כהעדאת עדים]

כ "ע" אנן סהדי"להאי ד' שהביאה הגמ
ולהכי הקשתה , ח"שהילך חייב מתקנ

ולזה , ל דפטור"ש דס"אליבא דר' הגמ
ח "דתקנ' ש במתני"תירצה דסבר ר

 ותירצה דאין , והקשתה ואידך, הוי
 .תקון' ח היא אך כעין דאו"תקנ 

מרפסן איגרי ' אולם דדברי התוס
לא " כולה שלי"דהא כשטעין 

 כ היכי מצינן למימר "מודה לו כלל וא
 .דהוי הודאה 
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[ ן"א ור"רשב, ן"רמב]
כולה "איתא דכשטעין 

לא מצי " כולה שלי"כנגד הטוען " שלי
מ שבחזקת חבירו שהוי שלו "למימר ע

דהא אנן סהדי דמאי דתפיס האי 
" כולה שלי"כ כשטען "דידיה הוא וא

 חשיב ככופר בחציה והוי כמודה 
 .במקצת 

' אפשר דלהכי כתבו התוס
 ב שמתחיי' בכוונת הגמ

 .שבועת מודה במקצת מחמת הודאתו 

' ש דמתני"דלראשונים א
איירי בהודאה ולא 
בהעדאת עדים דהא לעיל ביארו 
דבהעדאת עדים שהוי כופר הכל אית 

העיז "ליה חזקה דאמר אמת דהא 
 דאין "לית ליה חזקה ' אך במתני" פניו

 .דהא אשתמוטי' וכו" אדם מעיז 

דנימא הכי ' בשיטת התוס
כ "ום דלא הוי כפירה ואמש

 מצינן למימר דמשתמיט וממילא דלא 
 .'אמרינן חשיד אממונא וכו 

שאמרה ' זה רמוז בדברי הגמ
ח "דתנא תונא אאידך דר

והביאור בזה משום דלא שייך , איתמר
 , וכדביארנו, להאי דהעדאת עדים

 [.ודוק 

ה פליג על כל הנתבאר "אך דהרז
בדפי , רהגהות בעל המאו]לעיל 

ל דהילך הוא דבר העומד "וס[ ף"הרי
ח סבר "דר, ובהא פליגי, לפירעון

כ "דהילך לא פוטר משבועה ומשא
, ש סביר דהילך פוטר משבועה"דר

אנן ... שנים אוחזין "ומתנא תונא ד
חזינן דדבר העומד ' וכו" סהדי

והנה . ח"לחלוקה לאו כחלוק דמי וכדר
 ע בדבריו דמאי מהני לן דהוי "יל
 .מד לחלוקהעו 

פ "יראה לומר בזה הוא דאע
מ אי "שהוי מחוסר חלוקה מ

ש אמאי "נימא שהילך חשיב פירעון כר
שעומד לחלוקה ודמי להילך ' במתני

 אנן סהדי דמאי דתפיס האי "אמרינן ד
 .'ולזה תירצה וכו, "דידיה הוא 

לא "י "ובביאור הילך כתב רש
הוצאתים והם שלך בכל מקום 

י ביאר דלא הוי "ובהגהת אשר, "שהם
הילך אלא כאשר נתן לו את אותם 
, מעות עצמם ואם לאו לא הוי הילך

 דרק " לא הוצאתים"י "ולהכי ביאר רש
 .ג הוי הילך"בכה 

ל דמלווה "דתקשי דהא קי
כ היאך "להוצאה ניתנה וא

יכול לתת לו את אותם מעות עצמם 
 א "ותירץ הריטב[. ודלא כפיקדון]
 .ק בפיקדוןי הוי ר"כ רש"נ ומש"דאה 

כתב [ ה"ח סק"קצ' סי]
דהיכא שאמר המפקיד 
לך וטול את שלך מהני משום 

 ובראשונים 

 ז "ולפ

 ואפשר 

 ה "וה

 ודבר ]
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דהמפקיד הולך לבית הנפקד 
 ו "פ' סי]מ "אולם דבנתיה, [י"וכדפרש]
 .ז"פליג ע[ א"סק 

קיימת ועומדת קושיין 
דמלווה להוצאה ניתנה דהא 

דאיירינן  אשכחן להדיא בסוגיין 
 ן דנקיט ליה כמא"במלווה כדתנן 

 ".מלווה עלייהו 

דמלווה להוצאה ניתנה  ובסוגיא
י "ביאר רש[ ב"ז ע"קידושין מ]
ל "ד מלווה לאו להוצאה ניתנה ס"דלמ

דצריך להעמידם בעסקי כדי שיוכל 
ל "לתובעו בכל עת אך למאן דס

דמלווה להוצאה ניתנה הלווה רשאי 
י "כ רש"כ מש"וא, להוציאו בהוצאה

פ שלהוצאה "הוא שאע" רשאי"שהלווה 
שרק  מ לא הוי שלו אלא"ניתנה מ

ד "ומה דחזינן התם שאף למ". ]רשאי"
להוצאה ניתנה לא מצי לקדש באותם 
המעות הוא מכיוון דרשאי להוציאם 

 לא הוי דבר חדש כדי להתקדש תו 
 [.בהם 

ש סוגיין אליבא "כנים דברינו א
פ שמלווה להוצאה "י דאע"דרש

מ אין המעות שלו אלא שרק "ניתנה מ
וציאם רשאי להוציאם וכל היכא שלא ה

 חזינן להו כפיקדון והוו ברשות 
 .הבעלים 

י פליג על הנתבאר אליבא "ובפנ
י היא "י וכתב דכוונת רש"דרש

הם שלך "ש אף כאשר יאמר לו "דלר
מהני דהא עומד " בכל מקום שהם

 הני ל דלא מ"ח פליג וס"לפירעון אך ר
 [.ה"וכנתבאר לעיל בדברי הרז] 

ח כתב בהגהה "דבהגהות הב
ל "י הנ"על ההגהות אשר

ש אי "ח ור"ל דבכל גווני פליגי ר"וס
ותמה עליו ]מהני להחזירם או לאו 

 י דכופר הכל בפיקדון "ל לרש"דהא ס
 [.חייב שבועה 

ולאחר דאתינן להכי בעינן לעיין 
מ אי הוי אותם המעות "מאי נפק

ובסוגיין אשכחן דסברת . או לאו
בהילך הוא [ ש"אליבא דר]הפטור 

דבחמישים זוז שנתן חשיבי בידי 
כ תו לא חשיב התובע "התובע וא

תובע דהא בחמישים השניים שטען 
ליכא הודאה כלל וממילא הוי כופר 

פ דהי רגליים לדבר ומחזי "ואע]בכל 
ל "וקיי, [ל כלל"מ לא אכפ"כמשקר מ

דאם קדמה הודאה לתביעה לא מהני 
משום דחסר בתביעה , תביעת התובע

, עה מחמת ההודאהדכיום באה התבי
י "אך הכא שנסתלקה התביעה ע

. ש"ח ור"שאומר הילך פליגי ר
א הקשה מהא דתנן "ובחידושי רע

זה אומר כולה שלי וזה אומר "' במתני
' וכו" וזה ישבע... חציה שלי זה ישבע 

ע דהא "ומשמע דהוי שבועה דרבנן וצ
ל דהילך חייב משום דהוי "ח דס"לר

ה שלי מודה במקצת נשביע לאומר חצי

 ועדיין 

 . ז

 ואם 

  .ח

 איברא 

  .ט
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דהא הוי מודה במקצת ' שבועה דאו
 דממילא מודה ] במה דטוען חציה שלי

 [.לאידך בחצי השני 

ח הלוי "בזה הגר
ח "סאלאווייציק דהכא גם ר

ל דהילך פטור דהא מה שמוחזק "ס
כ "השני בטלית הוי החצי שלו וא

נסתלקה התביעה ולא הוי כמודה 
 במקצת וככופר הכל ולהכי אין נשבע 

 .'ועה דאושב 

אפשר למימר דדברי ההגהות 
י אתו שפיר דדווקא "אשר

במלווה שלא הוציאו או בפיקדון שייך 
למימר הילך דהא כאשר משלם 
במעות אחרות לא הוי סילוק התביעה 

לא הוצאתים והם "י "ולהכי כתב רש
 ג אין "דבכה" שלך בכל מקום שהם

 .כלל תביעה דהא הוי של התובע 

[ ה"ז סק"' סי]ח "צהאולם דבק
ביאר דהכא כשאומר הילך 

ולא תביעתו כדביאר ]נסתלקה הודאתו 
ל דסמכה התורה "דהא קיי[ ס"הגרח

י בקידושין "כדביאר רש]על הודאתו 
אך בהילך שמשלם מיד [ ב"ה ע"ס

לאחר שתבעהו נסתלקה הודאתו 
 וממילא דלא מצינן למסמך על 

 .הודאתו ולחייבו 

ל "דס י"ל בשיטת רש"דצ
 לא הוצאתים והם שלך בכל "

 .דממילא נסתלקה הודאתו" מקום 

 מ בשני המהלכים "ואפשר דנפק
 :שנתבארו לעיל 

ל "קיי[ ט"דף ל]בשבועות 
דשבועת מודה במקצת אינה 
אלא בשתי כסף אך בגוונא שהודה רק 

מתוך שישים ]בעשרים פרוטות 
ועל עשר פרוטות אמר הילך [ וארבע

זה שייך מודה במקצת דהא דבנידון 
חייב לשלם עוד עשרה פרוטות אך 
מאידך גיסא כאשר שילם נסתלקה 
, התביעה דהא אין טענה של שתי כסף

ת במהלך הראשון דהפטור "כ למשנ"וא
דהילך הוא מחמת התביעה אינו 
מחוייב דהא אינו בר תביעה אך 

ת במהלך השני דהפטור הוא "למשנ
ש ג די"מחמת דנסתלקה הודאתו בכה

 פ דאין "ייבת מחוייב ואעהודאה המח
 .שתי כסף 

מ "אפשר לומר בזה דנפק
בהילך דבהעדאת עדים דאי 
נימא כמהלך הראשון דנסתלקה 
תביעתו לא מצינן לחייב דהא אין 
תביעה אך אי נימא כמהלך השני 
דנסתלקה הודאתו תו מצינן לחייב ליה 
 דהא לא בעינן להודאה המחייבת 

 .ק"ודו, עדים משום דיש העדאת 

ן הביא להאי "ובחידושי הר
והשביעית [ "בשבועות]' מתני

שם אמר ' ובגמ" משמטת את השבועה
וזה דבר "רב גידל אמר רב דכתיב 

 וביאר 

 ז "ולפ

  .י

 ז "ולפ

  .יא

 דהא 

 עוד 

  .יב
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, דיבור משמטת' אפי –" השמיטה
ועוד תנינא התם דמלווה כפרנית אינה 

וחידש , "לא יגוש"משמטת דכתיב 
 ן דכל ממון שכפר בו קודם "הר
 .אין משמטתו השביעית השביעית 

כ אמאי משמטת "דא
ל "שביעית לשבועה הא קיי

ותירץ , דמלווה כפרנית אינה משמטת
נ שאינה משמטת את החמישים "דאה

דהכפירה אך בחמישים שהודה 
כ כיוון "ונתחייב משמטת שביעית וא

 דשמטה שביעית להנך הודאה ליכא 
 .על המקצת' שבועה דאו 

ן כדברי "ו דהרחזינן מדברי
ל דהיכא "ח הנ"הקצה

א "דליכא חיוב מכוח ההודאה א
ח "ז המנח"ותמה ע[. לחייבו שבועה

דבשלמא בהילך [ ג"אות י, ז"תע' סי]
אמרינן דלא חל עליו חיוב מכוח 
ההודאה אך הכא שכבר היתה הודאה 

 כ אמאי מתבטלת "המחייבת א
 .הודאתו 

דיש לחלק בין פירעון 
גורמת לשמיטה דשמיטה 

שהסתלק החוב מעיקרא אך בפירעון 
לא סילק לחוב אלא פרעו ולהכי לא 

ח הלוי "ובחידושי הגר. תהני הודאתו
כתב [ ו"ט משמיטה ויובלות ה"פ]

ן דמצי "א דהנה הוקשה לר"ליישב בע
התובע לתובעו לאחר השמיטה 

דאכתי קיים ' שישבע לו שבועה דאו
ן דמכיוון "ולהכי תירץ הר, החיוב

 אתו תו לא יעית להודששמטה שב
 .מצינן לחייבו 

  

 ע "ויל

 ז "ולפ]

 ל "וצ
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 סימן כד

 [ב"ע' מ ד"ב] בדין שבועה על כפירת שיעבוד קרקעות

דבעי למיפרך ' הנה אשכחן בגמ
ל "ש וס"ח דפליג אר"אליבא דר

סלעים "ד' ממתני, דהילך חייב שבועה
דינרים מלווה אומר חמש ולווה אומר 

שמעון בן אלעזר אומר ' ר, שלוש
' הואיל והודה מקצת הטענה ישבע ר

עקיבא אומר אינו אלא כמשיב אבידה 
דהוי ' ובגיטין ביארו התוס]ופטור 

דאמר שלוש הא שתיים טעמא , [מיגו
והאי שטר דקמודי ביה הילך , פטור
י דהוי הילך מכיוון "וביאר רש]הוא 

שכל הודאתו כתובה בשטר וממילא 
הקרקעות משועבדים והוי הילך אך 

, פ"כשטעין שלוש הוי השלשי מלווה ע
והביאור בזה דהשטר יוצר קניין 
שיעבוד והוי שיעבודו בידו וממילא 

עות בידו ולהכי חזינן כאילו הוו הקרק
י "ואזיל רש, דחשיב הילך' ילפה הגמ

הילך והם שלך בכל "לשיטתו דלעיל 
ל "ח פליג וס"אך דר, "מקום שהם

דמכיוון דתו לא עבדינן גוביינא לא 
לא , מ הילך פטור"וש[ הוי הילך

לעולם אימא לך שתיים חייב והאי 
עקיבא ' דקתני שלוש לאפוקי מדר

 מיל דאמר משיב אבידה הוי ופטור ק
 .'וכו" דמודה מקצת הטענה הוי חייב 

ה "בד]' א הקשו התוס"ולעיל בע
דכשיאמר [ מ דהילך פטור"וש

הלווה שלוש יהא נאמן במיגו דאי בעי 
אמרתי שתיים דהוי הילך וממילא 

ותירצו דכייון דטוען שתיים , דפטור
ממילא הוי הילך וכופר הכל וכיוון 

 ל ל דאין אדם מעיז פניו בפני בע"דקי
 .'חובו לא מצי טעין הכי וכו 

היא דאפשר להקשות 
דכל מודה ' בקושיית התוס

 עין במקצת נפטריה במיגו דאי בעי ט
 .חייבינא לך רק חמישים והילך 

דמה דלא אמרינן הכי הוא 
דבאמת אם היה לו מעות ודאי 
דהיה אומר הילך ודלא כמיגו דמה לי 

  א אמר מיגו הואלשקר דהתם מה של
 .משום דאינו משקר 

מה שהילך הוי כופר הכל 
הוא מציאות דהא התביעה 
היא על שלוש ולא על שתיים ולהכי 

וראייה לזה , לא מצי טעין להאי מיגו

  .א

  .ב

 והאמת 

 אלא 

 ובאמת 
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כ "דכופר הכל הוי גזה' דבשלמא לתוס
ה מפני "בד, א"ע' ג]כדאיתא לקמן 

ל "י דס"אך לרש[ מה אמרה תורה
דכופר הכל הוי סברא מטעם דאין 

תקשי דהא הכא לא ' אדם מעיז וכו
שייכא להאי סברא דאין אדם מעיז 
דכאשר אומר חמישים והילך הוי 

אבל הכא דהוי רק , משתמיט
 במקצת אשתמוטי הוי כשאר הודאה 

 .כ על שאר התביעה הוי כופר בכל"וא 

נ "א"חזינן ' ובהמשך דברי הגמ
ל שטר שיעבוד "משום דהו

קרקעות ואין נשבעין על כפירת 
י שהרי "ופרש, "שיעבוד קרקעות

הקרקעות משועבדים על כך ולהכי 
 חשיב כהילך דהא הוי מוזמן לפירעון 

 .קודם התביעה 

בזה דשטר בפשוטו לא 
הוי תביעת קרקעות אך 
כיוון שהקרקעות משועבדים הוי מזומן 

י דכיוון דבשטר "וסבר רש, לפירעון
כ תביעת "כתוב סלעים או דינרין א

דהא ]חמש לא הויא תביעת קרקע 
ומכיוון [ מיעוט דסלעים הוי תרתי

 דאין נשבעין על כפירת שיעבוד 
 .ה בהודאה"קרקעות ה 

ד מטוען ונטען "פ]ם "וברמב
אין מודה "ל "כתב וז[ ד"ה

במקצת חייב שבועה עד שיודה בדבר 
מי שטען , כיצד, שאפשר לו לכפור בו

על חבירו ואמר מאה דינרין יש לי 
אצלך חמישים שבשטר זה וחמישים 

אין לך בידי אלא חמישים , בלא שטר
אין זה מודה במקצת הטענה , שבשטר

, פירתו בושהרי השטר לא תועיל כ
' והרי כל נכסיו משועבדים בו ואפי

 לפיכך נשבע , כפר בו היה חייב לשלם
 .היסת על החמישים 

ע דמה הביאור "דצ' ולכאו
דידן ' בגמ' ועוד דלכאו. בדבריו

 אשכחן  דידן' משמע להיפך דהא בגמ
 :טעמים אמאי אינו נשבע' ג 

 הילך

 דקא מסייע ליה שטרא

 נשבעין על כפירת  דהא אין
 .שיעבוד קרקעות 

ולא "בכתב ידו שכתב 
" אהיה נאמן לומר פרעתי
ם "אך אין שיעבוד קרקעות דלרמב

ל דהוי ממון שאין יכול לכפור בו "דס
הכא דאין יכול לכפור לא מחייב 
 מטעם מודה במקצת דהא אין כפירת 

 [.שיעבוד קרקעות 

א ביאר דמכיוון "ובחידושי רע
הודה בדבר שחייב להודות בו ש

אין "ל ד"חזינן לכפירתו כהעזה וקיי
ם "ולהכי כתב הרמב', וכו" אדם מעיז

דממון שאין יכול לכפור בו אינו חייב 
ולהכי כאשר כופר אית ליה , שבועה

  .ג

 והביאור 

  .ד

  .ה

 . א

 . ב

 . ג

 מ "ונפק]
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כ לא תקשי "וא, חזקה דלא הוי מעיז
" סלעין"מסוגיין דהא בסוגיין כתיב 

וממילא מסייע ליה שטרא וכיוון שכך 
 אין אדם "ת החזקה של מאבד הוא א

 .'וכו" מעיז 

 והרי "ם "ב לשון הרמב"צ
 "[.כל נכסיו משועבדין בו

, א"רשב]איברא דבראשונים 
ביארו דהסברא [ י"ן ונמק"רמב

כ דבר שאין יכול "ם במש"דהרמב
דהא , לכפור בו הוא משום דהוי כהילך

, בשטר לא דיינינן לאידך חמישים
ח "ולהכי לא תקשי מסוגיין דהא לר

 ' ל דהילך חייב בעי הגמ"דפליג וס
 .להנך טעמים 

 והרי כל "כ "דתקשי במש
 ".שועבדין בונכסיו מ

ם יהיב "מ דהרמב"בזה הלח
 בהא טעם אמאי לא תועיל 

 .כפירתו שהרי כל נכסיו משועבדין בו 

כ "ק וכ"הובא בשמ]פ "ובתור
ביאר דמה שכתבה [ א"הריטב

נ דקמסייע ליה "א"דידן ' הגמ
הוא דמסייע למלווה דכיון , "שטרא

שבשתיים שטעין מסייע השטר 
פור בהם לא מצי למלווה ואין יכול לכ

והוי , לאשתבועי מדין מודה במקצת
 כמי שלא תבע את אותם השתיים דהוי 

 .כופר הכל דהא אין תביעה 

בזה דכאשר טעין המלווה 
חמש אינו טוען אלא 

ומכיוון , שלוש דהא בשטר כתוב סלעין
' דלא חלה התביעה מעיקרא הוי אפי

 ח ודלא כהראשונים דלעיל "כר
 [.ס דלעיל"הגרחוכדביאור ] 

בדבר שאפשר "ם "כתב הרמב
 נ "כתירוץ הא" לו לכפור בו

 .דהכא בשתיים אינו מצי לכפור' דהגמ 

 ם "מ הקשה בלשון הרמב"ובלח
 ".והרי כל נכסיו משועבדין בו" 

. א :דכדי שיקרא הילך בעינן
 שלא . ב שלא יוכל לכפור בו

 יהא שיעבוד קרקעות 

מ "דזוהי כוונת הכסעוד 
ם "מ מלשון הרמב"דלמד הכס

 נן הילך משום דאין דהכא לא אמרי
 .שיעבוד נכסים 

ט "ח סכ"פ' ע סי"דבשו
 אם יש ' דכתב ידו אפי"כתב 

 ".חייב שבועה... בו נאמנות  

ך דהא הוי דבר שאין "הש
 כ אמאי "יכול לכפור בו וא

 .חייב שבועה 

ע "אזיל השומ "לנתבאר בכס
לשיטתו דהא ביאר דכדי שנימא 
הילך בעינן גם כן שיהיה שיעבוד 

 ובכתב ידו ליכא שיעבוד , םנכסי
 .נכסים 

 ואכתי ]

  .ז

 ז "ולפ

 וביאר 

  .ח

 והביאור 

 ולהכי 

  .ט

 וביאר 

 וכתב 

 ובאמת 

 והקשה 

 אך 
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כ אמאי "ע דא"דאכתי צ
  ל"בעינן להנך טעמי תיפו

 .דהוי דבר שיש בו שיעבוד קרקעות 

 ף השמיט לטעם "דברי
 [.ה"ואולי דמשו, דהילך

הביא [ ה"ז סק"פ' סי]ח "ובקצה
[ בבדק הבית]י "את דברי הב

כ "שהקשה דלראשונים שביארו דמש
ם שבממון שאין יכול לכפור בו "הרמב

, אינו מצי לאשתבועי הוא מדין הילך
כ היאך הוי "ס אינו פרע וא"הא סו

ם "ל אליבא דהרמב"הילך הא קי
כ הכא "וא, דמזומן לפירעון אינו מהני

 לכפור בו היאך יהא א "שהוי ממון שא
 .הילך 

נ דלא הוי מטעם הילך "דאה
אלא דמה שאינו נשבע הוא 
 משום דכאשר מודה בשתיים לא הוי 

 .הודאה דהא בשטר גופא כתוב שתיים 

ל דביענן "ח הנ"בזה הקצה
הודאה המחייבת והכא דהוי 
ממון שאין יכול לכפור בו לא הוי 

' מומה שכתבה הג, הודאה המחייבת
לטעמא דהילך הוא משום דזה הפשט 
בטעמא דהילך פטור דהא לא בעינן 

א "ודייק זאת מלעיל בע], לשבועתו
 באינך חמישים "ש דפטור "בטעמא דר

 "[.הא לא מודי 

[ ב"ח סל"פ' מ סי"חו]ע "ובשו

שטר חוב שיש בו סלעים או "פסק 
שאין ' פטור משבועה דאו... דינרין 

וממילא דחזינן מדבריו " כאן הודאה
 כדביאר בבדק הבית דמכיוון שאין 

 .הודאה הוי כופר הכל 

ל "ד דמאי אכפ"ח ע"הקצה
 ל "תיפושאין הודאה 

 .דנחייבו מטעם עדים שבשטר 

טעמי דלעיל לא תקשי 
דהא הוי מטעם הילך 

טענות ' וממילא דהילך זה מייצר ב
כ לביאור "וכמו, ולא טענה אחת

 ס אית ליה חזקה "א לא תקשי דסו"רע
 [.'דאין אדם מעיז וכו 

דאי נימא דלא כביאור 
 י אלא "ח בדברי הב"הקצה

 [.פ לא תקשי"דסבר כהתור 

נ וכי היכי "ח דאה"הקצה
שבהודאה שאין יכול לכפור 

ה "בו אמרינן דלא הוי הודאה ופטור ה
 עדים שבשטר לא הויא הודאה דב
 .ופטור 

מרפסן איגרי דבשלמא 
בהודאה אין חשיב מודה 
דהא כבר קודם להודאתו ידעינן דחייב 

כ "דהא קא מסייע ליה שטרא ומשא
 חיוב אמאי בעדים שהם הם היוצרים 

 .'ואינו חייב שבועה דא 

 איברא 

 ובאמת ]

  .י

 ותירץ 

 וביאר 

  .יא

 והקשה 

 ולהנך ]

 כ "וכמו]

 וביאר 

 ודבריו 
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ס תריץ על קושיית "דהגרח
ם לא "ל דלרמב"ח הנ"הקצה

מצינן לחייב מטעם דהעדאת עדים 
משום דהעדאת עדים הייתה בשעת 
 חתימת השטר וממילא קדמה העדאה 

 .לתביעה 

ב מהלכות עדות "פכ]ם "וברמב
ראובן שהוציא "ל "כתב וז[ ב"ה

על שמעון שני שטרות אחד במנה 
ר שמעון בשני ואחד במאתיים וכפ

השטרות ועידי שטר זאת כתב אחת 
, מאותן השתיים שהכחישו זו את זו

הרי , ועידי השטר השני הכת השנייה
שמעון משלם מנה שיד בעל השטר 

ויראה , על התחתונה וישבע על השאר
לי ששבועה זו שישבע על השאר 
, בנקיטת החפץ כדין מודה במקצת

שהרי יש עליו שני עדים כשרים 
, במקצת הממון שכפר בכולומעידין 

 ולא תהיה הודיית פיו גדולה מהעדאת 
 :ד"והקשה הראב". דים כמו שביארנוע 

דהא בשטר הוי שיעבוד קרקעות 
 ואין נשבעין על כפירת שיעבוד 

 .קרקעות 

 דלא דמי למודה במקצת דכיוון 
 .דהוו שני שטרות הוו שני טענות

דהוי ממון שאין יכול לכפור בו 
 ד מטוען "ם בפ"וכדכתב הרמב]

 [.ד"ונטען ה 

מ תירץ גבי הקושיא "ובכס
ד דמכיון שהוציא "השנייה דהראב

 חשיב כטענה  השטרות כאחד' את ב
 .אחת ולא כשני טענות 

ך דגבי "ב ביאר הש"א סק"ל
הקושיא דכפירת שיעבוד 
קרקעות מצינן להעמיד כשאין לו 

ד מממון "ומה דהקשה הראב, קרקע
שאין יכול לכפור בו נמי לא תקשי 

ומה דסבר , דהא לא הוי הילך
 ם דבר שיכול לכפור בו הוא כל "הרמב

 .כמה שהוי הילך 

אומנם , ך"הוי לשיטתו דהש
דסבר  ל"י הנ"דלשיטת הב

שכתב ]דדבר שאין יכול לכפור בו 
 הוא [ שבועהם דאינו מחייב "הרמב

 .ע"משום דאין הודאה צ 

ש דהא "ס דלעיל א"הגרח
שטר הוי כמי שנחקרה 

וממילא דיש תביעה , ד"עדותן בב
שטרות ' כ כיוון שהוציא ב"וחיוב וא

ולהכי נשבע , מחייבים אותו העדים
ם "רמבכ ה"כ במש"ומשא' שבועה דאו

ד איירינן "ד מטוען ונטען ה"בפ
כ "דקדמו החמישים השניים לשטר וא

 א לחייבו שבועה מחמת העדאת "א
 .העדים 

נ "תירצה א' ובתירוץ השני דהגמ
ל שטר שיעבוד "משום דהו

קרקעות ואין נשבעין על כפירת 

 ובאמת 

  .יב

 . א

 . ב

 . ג

  .יג

 ' ובסי

 ז "וכ

 ולביאור 

  .יד
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ה "בד]' והקשו התוס. שיעבוד קרקעות
ד שיעבודא "דלמ[ 'ואין נשבעין וכו

היאך שייכא שבועה דמודה  'דאו
 במקצת הא הוי כפירת שיעבוד 

 .קרקעות 

שמחל לו השיעבוד או דלית 
ובחידושי , ליה קרקעות

ז דהא במודה במקצת "ן תמה ע"הרמב
כ אף אי נימא "לית ליה עדים וא

לא מצי כלל לגבות ' דשיעבודא דאו
 מנכסים משועבדים וממילא דאין 

 .תביעת קרקע 

ל דכשתובעו על מנה "צ
ממילא יש שיעבוד , בשטר

ג דאינו מצי לגבות את "אע, נכסים
אותם הקרקעות משום דלית ליה 

מ מכיוון שהקרקעות "מ, עדים
על ' משועבדים חל חיוב מדאו

 ש במסכת "כ הרא"כ]הקרקעות 
 [.ב"ז ע"שבועות ל 

הקשו [ ב"ז ע"ל]ובשבועות 
הראשונים דהנה תנן דהיכא 

כ "שתבעו חבירו בשטר וכפר ואח
הודה אין צריך להביא קורבן משום 
דבתביעת קרקע אין נשבעין ומביאים 

דתקשי דהא בשטר יש ' קורבן ולכאו
 כ אמאי "נמי שיעבוד אמטלטלין וא

 .אינו נשבע ואינו מביא קורבן 

ר ן דמכיוון שעיק"הרמב
סמיכות דעתו של אדם הויא 

 על הקרקע תו לא חזינן אלא דתבעו 
 .רק בקרקע 

ן דלעיל הם "דדברי הרמב
רק כל כמה שיכול לתובעו 
 קרקע אך כשאין יכול לתובעו קרקע 

 .תובעו בסתמא ואף במטלטלין 

' ת בדברי התוס"נמצא דלמשנ
ג שאין יכול לגבות "גם בכה

יעה נמי מקרקעותיו מתייחסת התב
ס "כ תקשי דסו"וא, על הקרקעות

 לין דהא הכפירה הויא גם על המטלט
 .בתביעה תבע נמי מטלטלין 

, לתרץ זאת בעינן נמי לאקשויי
דהא שיעבוד הוי עירבון 
לתשלום הנתבע אך כשאין שיעבוד 

ודאי דחייב [ 'ד שיעבודא לאו דאו"למ]
דהא כשיש לו , הנתבע לפרוע את חובו

חורין מצי לגבות מהנך נכסים בני 
ד שיעבודא "כ דתקשי דלמ"וא, נכסיו

 אמאי לא חשיב כפירת ' לאו דאו
 .שיעבוד קרקעות 

ביאר [ א"ט סקי"ל' סי]
ד שיעבודא לאו "דלמ

מה שגובה מבני חרי הוא רק ' דאו
בעבור שיעבוד הגוף אך על הנכסים 

כ אינו "גופא לא חל כלל שיעבוד וא
הא אינו מתייחס מצי לתובעו קרקע ד

ד "כ למ"כלל לנכסי הנתבע ומשא

 ותירצו 

 ולהכי 

  .טו

 ותירץ 

 ז "ולפ

  .טז

 וכדי 

 ח "ובקצה
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מצי לתובעו קרקע ' שיעבודא דאו
 דהא גם נכסיו משועבדים בעבור 

 .התובע 

ד שיעבודא "ש דגם למ"א
הוי דווקא בקרקעות ' דאו

שזה סמיכות דעתו אך במטלטלין 
 שאין כלל לסמיכות דעתו לא חל בהו 

 .תורת שיעבוד 

ז מהלכות אישות "פט]ם "וברמב
היא אומרת "ל "כתב וז[ ה"הכ

בתולה נשאתי ועיקר כתובתי מאתיים 
והוא או יורשיו אומרים בעולה נשאה 

הרי זה נוטלת ... ואין לה אלא מאה 
ואם היה הבעל קיים יש לה , מנה

להשביעו שבועת התורה שהרי הודה 
ד "ותמה הראב, "במקצת הטענה

התורה הא דהיאך משביעתו שבועת 
וביאר , הוי כפירת שיעבוד קרקעות

ואני אומר שאין זו קושיא "ל "מ וז"המ
שכיוון שהגאונים תקנו שתגבה הכתובה 
מן המטלטלין חזרה כתובה שאינה 

". כפירת שיעבוד קרקעות בלבד
דתמיהה מילתא טובא דהא הוי ' ולכאו

 כ היאך "ממון שאין יכול לכפור בו וא
 .מחייבתו שבועה התורה 

ס ביאר דמכל "הגרח
האמור משמע דכפירת 
שטר לא חשיבא כפירת שיעבוד 

אלא כפירת מטלטלין וחייב , קרקעות
ומה דחזינן בסוגיין ' שבועה דאו

הוא דבסוגיין הוי הילך משום , להיפך
דהוי ממון שאין יכול לכפור בו וכשיש 
שטר פירעון אינו נפרע אלא מן 

כפירת כ כפירתו הויא רק "הקרקע וא
, [דהא הקרקע מזומנת לפירעון]קרקע 

אך במטלטלין גם אי נימא דיש 
שיעבוד לא הוי הילך דהא בעי גוביינא 

 כ בשטר שאין בו הילך חייב אף "ומשא
 .מטלטלין 

ב מעדות "ש אמאי בפכ"א
' ל חייב שבועה דאו"הנ

 מ לא הוי "פ דאית ליה שטרא מ"דאע
 .הילך 

האשה נמי היאך משביעתו 
 דהא לא הוי ' שבועה דאו

 .הילך 

ד "ם בפ"כ הרמב"נמי מש
ד דמכיוון "מטוען ונטען ה

 דהוי הילך אינו מצי לאשתבועי דהא 
 [.מ"וכביאור הלח]נכסיו משועבדין בו  

ם דפטור "אמאי כתב הרמב
משבועה משום דהוי ממון 

דהא כדי למימר , שאין יכול לכפור בו
 , אין יכול לכפור בוממון ש הילך בעינן

 .ודוק 

 

 ז "ולפ

  .יז

 ובחידושי 

 ז "ולפ

 ש "וא

 ש "וא

 ש "וא
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 סימן כה

 בעניין דמי קרקע היכא שחפר בה בורות שיחין ומערות

 [א"ע' מ ה"ב]

ד דהילך "דלמ' הנה אשכחן בגמ
, איצטריך קרא, פטור משבועה

, היכא שחפר בה בורות שיחין ומערות
 נ היכא דטענו כלים וקרקעות "א
 .והודה בכלים וכפר בקרקעות 

' י בתירוץ הראשון דהגמ"רש
דמכיוון שחפר בה בורות 
 שיחין ומערות לאו הילך הוא דהא 

 .קלקלה 

ב פליג "מטוען ונטען ה
וכן החופר "ל "ם וז"הרמב

בשדה חבירו בורות שיחין ומערות 
בין , והרי הוא חייב לשלם, והפסידה

שטענו שהוא חפר והוא אומר לא 
ת חפרתי או שטענו שחפר שתי מערו

והוא אומר לא חפרתי אלא אחת או 
שהיה שם עד אחד שחפר והוא אומר 

 הרי זה נשבע הסת , לא חפרתי כלום
 ".על הכל 

י אלא "מדבריו דלא כרש
 גוונא שקלקל דאיירינן ב

 .לשדה חבירו וכדביאר 

ד בהשגותיו פליג "הראב
ל "ל וז"ם וס"אדברי הרמב

 א נראין דברים שתבעו למלאות"א"

החפירות ולהשוות החצירות אבל אם 
תבעו לשלם פחות הרי הוא כשאר 
תביעות ממון וכמי שאמר לו חבלת בי 
 שתים והוא אומר לא חבלתי אלא 

 ".אחת 

ל "ד הנ"תמה על הראב
ס הוי דמים הבאים "דסו

כ תו לא מצי לחייב "מחמת הקרקע וא
התובע לנתבע למלאות החפירות 

 לל לשאר וממילא דלא דמי כלל וכ
 .תביעות ממון 

מ "מ דפליג על המ"במל
 דהיכא דהעפר , ל"וס, ל"הנ

 .הוי בעין מצי התובע לחייב לנתבע 

מ מרפסן "דדברי המל' ולכאו
 ת דיכול לחייבו הא "איגרי דמהי

 .לא חזינן להא בשום דוכתא 

דמה [ ה"צ' סי]ך "בזה הש
שמשלם ממון הוא השלמה 
, על החיסרון הנגרם מחמת הקלקול

כ לאחר ששילם לא חשיב כניזק "וא
כ הוי "ד דא"ולהכי טעין הראב, כלל

תביעת מטלטלין דהא כבר לא חשיב 
כתיקון הנזק אלא כהשלמה וכדבר 

ג לא הוי שבועה "צדדי וממילא דבכה

  .א

 וביאר 

 ה "ובפ

 ומבואר 

 והנה 

 מ "ובמ

 ויעויין 

  .ב

 וביאר 
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 מ פליג"כ דהמ"ומשא, על הקרקעות
ס מה שמשלם דמים הם "ל דסו"וס

כדי שישלם לפועל למלאות את ההיזק 
וממילא דחשיב כדמים הבאים מחמת 
' קרקע ולא מצי להישבע שבועה דאו

ע דהא אין הנתבע משלם לתובע "וצ]
כסף לתיקון ההיזק אלא להפסד 

מ הוא "ומה שפליג המל, [קרקע
ד דהממון הוי "כדבואר בדברי הראב
היכא שהוי כ "השלמת חיסרון וא

העפר בעין מצי לחייבו למלאות להאי 
 העפר בעין הוי קלקול אך היכא שאין 

 .תביעת דמים רגילה 

' הלכות נזקי ממון סי]
ל "ם ס"כתב דהרמב[ 'א

פ "דכל מזיק חייב לתקן את הנזק ואע
מ מתקן את הנזק "שמשלם כסף מ

, ולהכי הוי הודאה וכפירה בקרקע
התורה ל ד"ד ס"כ דלראב"ומשא

חייבתו לשלם את מה שהזיק לו לתקן 
, כ חשיב דמים ולא קרקע"את הנזק וא

והאמת ]ולזה הקשה דאמאי אינו נשבע 
 " אין הדבריןנר"ד ו"היא שמלשון הראב

 [.ודוק, לא משמע הכי 

ד "מ מדברי הראב"דייק המל
דהיכא שהעפר בעין מצי 
לחייבו אך היכא שאין העפר בעין לא 

 מים ולהכי אין יכול תביעת דהוי אלא 
 .לתובעו דמים 

ע דהנה "א צ"דדברי המחנ
[ ב"ע' ק ז"בב]ל "קי

 דשיימינן אגב שדה אחר ואילו לדברי 
 .א לא עבדינן הכי"המחנ 

דיש דברים ' ובשבועות במתני
עשר גפנים ... שהם בקרקע 

טעונות מסרתי לך והלה אומר אינן 
מ מחייב וחכמים "אלא חמש ר

אומרים כל המחובר לקרקע הרי הן 
ן דלא הוי הילך "ביאר הר, "כקרקע

ן "והקשה הר, משום דאיירינן שבצרן
דאמאי פטור מן השבועה הא אם 
בצרן הוי מטלטלין וכל מה שאין 
נשבעים הוי רק על קרקעות אך על 

ותירץ דכיוון , מטלטלין נשבעים
שסיבת התביעה הויא מחמת הקרקע 

וכעין ]ת קרקע חשבינן לתביעה כתביע
 ס "ד זה אשכחן בדברי הגרחיסו

 [.נ"בטו 

ם "ה הכא דסבר הרמב"דה
דמכיוון שסיבת התביעה 

פ שכעת "הויא מחמת הקרקע אע
 תובעו דמים חשבינן לתביעה כתביעת 

 .קרקע 

ה "ה מטוען ונטען ה"פ
הטוען על "ל "כתב וז

חבירו ואמר שני חודשים שכנת בחצרי 
 אומר לא שכנתי אלא חודש  והוא... 

 .'וכו" אחד הוי הודאה מקצת 

 א "ובמחנ

 ולהכי 

 איברא 

  .ג

 וממילא 

 ם "וברמב
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תקשי דהא כיוון שסיבת 
החיוב באה מחמת 
הקרקע שדר בחצירו נפטריה ואמאי 

 א שצריך "ולביאור המחנ]מחייבינן ליה 
 [.ש"להעמיד את החפץ א 

כתב ליישב דבשכירות 
קרקע אין מתחסר הקרקע 
כלום וממילא דמעיקרא הווה בנייהו 
 עסק דמים ולהכי חשיב מודה במקצת 

 .כ הכא דלא"וחייב ומשא 

ם "ל השיג על הרמב"ד הנ"ובראב
דהנה ' שהובא לעיל באות א

ל שנחבל "בפרק כל הנשבעין קיי
י "כיוון שנשבע נוטל אך ר, שנשבע

ל עד שיהיה הודאה פליג דאינו נוט
חבלת בי שניים והוא "במקצת כגון 

ומכיוון " אומר לא חבלתי אלא אחת
שתשלומי אדם הוו כתשלומי קרקע 

י דנשבע הא אין "כ אמאי סבר ר"א
ולביאור ]נשבעין על הקרקעות 

א לא תקשי דבאדם יסוד החיוב "המחנ
 שאני דלא מצינן להעמיד את ידו 

 [.שין תק"כ לביאור הר"ב ומשא"וכיו 

ם "ל דסבר הרמב"מ דצ"המ
ל דהוקש לקרקע "דמה דקיי

 אינו אלא רק בעבדים שנאמר 
 .'וכו" והתנחלתם אותם" 

כתב דלא [ ה"צ' סי]ח "ובקצה
ד משבועות "תקשי קושיית הראב

י היא דאף כשיאמר "דהא סברת ר

וממילא ', הילך לא הוי שבועה דאו
 א פ שהוי כקרקע לא הוי אל"אע

 [.ד פליג"אך הראב]דרבנן  שבועה 

ח דאי קשיא בשיטת "הקצה
ם הכי קשיא דהא גבי "הרמב

קרבן שבועה היכא שתבע האב אנסת 
' ופתית את ביתי והלה אומר לא וכו

כ הודה "משביעך אני ואמר אמן ואח
וקשה דהא יסוד , חייב קרבן שבועה

ובושת ופגם , התביעה הוא בושת ופגם
לקרקעות הוו תשלומי אדם שהוקשו 

 ן ליה קרבן שבועה כ אמאי מחייבינ"וא
 .ם"אליבא דהרמב 

ס דקרבן שבועה "בזה הגרח
הוא דבשעה שמכחיש ונשבע 
, לשקר חשיב גזלן ומחייב באשם גזילות

כ הכא שאמר שמשביעו ואמר אמן "וא
ס גזלן לא "גם אי נימא דהוי קרקע סו

הוי אלא בדמים דהא כעת תובעו 
התביעה בשבועה כ יסוד "וא, דמים

ולהכי מחייב , שאינו רוצה לשלם דמים
ד על "קרבן שבועה ולא הקשה הראב

כ "ומשא, ם מהתם"שיטת הרמב
בחבלות חזינן דחייבה התורה 
תשלומים שאינם כלל בכלל הפסד 

כ "ממון והוו כעין תשלומי כופר וא
ה דבתשלומי נזק דאדם לא הוי "ה

מחמת חסרון דממון אלא דהמעשה 
וכדכתב ]מחייבו שעשה הוא ה

ם בריש חובל ומזיק דמעיקר "הרמב
הדין כשאדם הזיק את חבירו באחד 

 ולנתבאר 

 מ "ובמ

  .ד

 ותירץ 

  .ה

 וכתב 

 וביאר 
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, [מאבריו בעינן למיעבד ליה כדעבד
ז "וכעין זה איתא בחידושי הגרי]

אך בקרקעות כיוון , [במכתבים
 שהפסיד לקרקע הוו הדמים חליפין 

 .לקרקע 

ם "ל להרמב"דנזקי ממון ס
, דאין דמים לבן חורין

ל דאית דמים לבין "ד פליג וס"ובראב
ס "ש בשם הגרח"וביאר הברכ, חורין

 , ם לשיטתו וכדבואר"דאזיל הרמב
 .ודוק 

ל "ל דס"ד צ"ואליבא דהראב
י דחפר בו בורות שיחין "כרש

ומערות הוא שתבעו קרקע והודה 
 חין הנתבע בחצי אך חפר בה בורות שי

 .ג לא הוי הילך"ומערות דבכה 

י "דחה לזה דאי נימא כרש
ודמי קרקע לאו כקרקע 

 מאי קא ו' נ דהגמ"נפיק דהוי כהא
 .אתא לאשמועינן תירוץ קמא 

' א תירץ דהוו ב"הרשב
ונראה בביאור , עניינים

דבריו דלעולם דמי קרקע לאו כקרקע 
' ותירוץ קמא דהגמ[ ד"י והראב"וכרש]

מינים והודה באחד ' סבר דתבעו ב

ולהכי כשיש תביעת , מהם פטור
לא הוי ' קרקע וחפר בה בורות וכו
נ "כ דהא"אלא תביעה אחת ומשא

 מינים והודה ' פליג וסבר דתבעו ב
 .באחד מהם חייב 

ם "ש מה דסבר הרמב"א
ב "ג מטוען ונטען הי"בפ

אמר לו , כור חיטים יש לי בידך"ל "וז
אמר לו אין לך בידי , וכור שעורים, הן

ומה שפטור " הרי זה פטור, שעורין
 תביעות שונות דהא ' הוא משום דהוי ב

 .היה הפסק בהודאתו בחיטין 

מנה יש לי "ל "התם כתב וז
לא היו , אצלך הלואה

ברים מעולם ולא לוויתי ממך ד
אבל חמישים דינר יש לך בידי , מעולם

ב הורו "פיקדון או משום נזק וכיו
... רבותי שזה מודה במקצת וישבע 

ד "והשיג בזה הראב, "ולזה דעתי נוטה
, תביעות' דפטור משום דהוו ב

ם דכל היכא "ל להרמב"והנראה דס
שתבעו דבר אחד כגון דמים לא 

יוב דהדמים אלא ל מהו שורש הח"אכפ
 ס הוי דמים חשיב טענה "כיוון דסו

 .ודוק, אחת 

  

 י "ובפ

  .ו

 מ "ובמ

 ובחידושי 

 ז "ולפ

 ד "ובהי
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 סימן כו

 [א"ע' מ ה"ב] בענין טענו חיטים והודה לו בשעורים

דמייתי ' הנה אשכחן בגמ
ג ורבנן גבי טענו "לפלוגתא דר

דרבנן , חיטים והודה לו בשעורים
 ג סבר "סברי דפטור משבועה אך ר

 .דחייב שבועה דמודה במקצת 

דאית בדבר זה מודה במקצת 
ג דהפסוק "הוא דכיוון דסבר ר

לא הוי אדרשה דבעינן " כי הוא זה"ד
שיודה ממין הטענה אלא הוי אדרשה 

ה כיוון שהודה "ומשו, דהעדאת עדים
 בשעורים הוי דררא ורגלים לדבר 

 .וממילא דנשבע 

א למשניות כתב "רע
א דכיוון שהוי הפרש "בע

כ כשמודה "ים אבין חיטים לשעור
בשעורים הוי כמודה במקצת בסכום 
, ההפרש שבין החיטים לשעורים

כ דרבנן סברי "ומשא, ה נשבע"ומשו
 מינים ' דמכיוון שבעינן מין אחד ולא ב

 .לא חשיב כמודה במקצת 

נ "אתא רב[ א"ה ע"ל]ק "ובב
לאשמועינן דמה דטענו חיטים 
והודה לו בשעורים פטור הוא אף 

ג "כ דתקשי לר"וא, מדמי שעורים

ל דחשיב מודה במקצת הא "דאמאי ס
לא חשבינן כלל וכלל לטענתו 

' כך אשכחן דהקשו התוס]בשעורים 
' ותירצו התם בתוס, [ב"ע' בשבועות מ

 ג דחייב לא הוי אלא "ל לר"דמה דס
 .שבועה אך דמים אינו משלם כלל 

ה אמאי לא נימא "ותקשי דא
ג דחשיב הילך הא לא "אליבא דר

ואי נימא דהילך , הוי טענה המחייבת
 הוי סילוק התביעה לא מצינן למימר 

 .ג"הכי אליבא דר 

[ ב"ע' מ]ש בשבועות "דברא
י "אייתי לשיטתייהו דרש

דכיוון דטענו חיטים ולא ' ותוס
שעורים מחל התובע לנתבע את 

 ס בשעת התביעה לא "דסו]השעורים 
 [.תבעו 

עלייהו דאפשר דמה שלא 
תבע התובע לשעורים הוא 

ולהכי , דבעי לתבוע כל תביעה לחוד
ל דאיירינן דמודה הנתבע "פליג וס

בטענה אולם דטעין דהוי שעורים 
 ולא חיטין וממילא דלא הוי כלל וכלל 

 .ה פטור"כטענת התובע ומשו 

  .א

 ומה 

 ובחידושי 

  .ב

  .ג

 איברא 

 והקשה 
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י "ג מטוען ונטען ה"פ
וסבר , נמי איתא הכי

דאי תפס התובע דמי שעורים אין "
והביאור בזה הוא , "מוציאין מידו
[ ט"ח סק"פ' סי]ח "כדכתב הקצה

דמכיוון שהודה הנתבע בדבר אחר הוי 
ד כמאה עדים דמי וחשיב "הודאת בע

 ל דאי תפס "כתרי ותרי ובתרי ותרי קי
 .פקינן מיניהלא מ 

ס "ב דסו"ח צ"רי הקצהדדב
כשתבעו חיטים לא תבעו 

ל דהא "וצ, כ היאך תפיס"שעורים וא
, כדי שתועיל תפיסתו בעינן לטענה

ובטענה זו סגי לן אף בטענת שמא 
, [כדאשכחן במחליף פרה בחמור]

ח דבשעה "וממילא דסבר הקצה
שמודה הנתבע בשעורים סבר התובע 

י "ובסק. ]ע"וצ', דשמא כנתבע וכו
ח ליישב קושייתינו דלעיל "כתב הקצה

, ג הילך"דאמאי לא חשיב אליבא דר
 דמכיוון שבעי לצאת ידי שמים אהני 

 [.הודאתו בשעורים 

ל דכיוון "פליג וס
שכשטעין שעורים שתיק 

התובע חשבינן שבאותה שעה מחל על 
ש סברת "ה א"ומשו]הודאת השעורים 

 ולא תקשי כלל , דלעיל' י ותוס"רש
 [.ש"הראקושיית  

בעינן דתהא ' ואליבא דתוס
המחילה מעיקרא ולהכי לא 
 חשיב כהודאה המחייבת ולהכי הקשו 

 .ש"וא, ג"אליבא דר 

ש לשיטת "ומייתי התם הרא
ה דמה שפטור הוא משום "הרמ

ד או דטעין בפני "דלא טעין בפני ב
ד אך לא אמר אתם עדי וממילא "ב

 יה משטה אני ג מצי למימר ל"דבכה
 .ךב 

דתקשי דהא הכא ליתא כלל 
וממילא אמאי , וכלל להודאה

 ג דהוי מודה במקצת ואמאי "ל לר"ס
 .בעו רבנן לזה דרשה 

ג איירו "בדוחק דרבנן ור
בגוונא דלא אמר ליה משטה 

 נ דפטור אף מדמי "ומה דסבר רב' וכו
 .ה"שעורים הוא כהרמ 

  

 ם "וברמב

 ' ולכאו

 מ "ובנתיה

  .ד

  .ה

 ז "ולפ

 ל "וצ
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 סימן כז

 [א"ע' מ ו"ב] בעניין תקפה אחד בפנינו

זירא תקפה אחד ' בעי ר"תנן 
היכי דמי אי , בפנינו מהו

דשתיק אודויי אודי ליה ואי דקא צווח 
, לא צריכא, מאי הוי ליה למיעבד

דשתיק מעיקרא והדר צווח מאי 
מדאשתיק אודויי אודי ליה או דלמא 
כיוון דקא צווח השתא איגלאי מילתא 
דהאי דשתיק מעיקרא סבר הא קא 

א "ש בד"ת נ"אמר ר. חזו ליה רבנן
ששניהם אדוקין בה אבל היתה טלית 
יוצאת מתחת ידו של אחד מהן 

אי נימא כדקתני , היכי דמי. ה"הממע
, לא, אלא שתקפה אחד בפנינו, פשיטא

הכא במאי עסקינן כגון דאתו לקמן 
כדתפיסו לה תרוויהו ואמרינן להו זילו 
פלוגו ונפקו והדר אתו כי תפיס לה 

אודי ליה  חד מנייהו האי אמר אודויי
והאי אמר בדמי אגרתי ניהליה 
דאמרינן ליה עד השתא חשדת ליה 
, בגזלן והשתא מוגרת ליה בלא סהדי

א כדקתני דאתו לקמן כי תפיס "ואב
לה חד מנייהו ואידך מיסרך ביה 

לסומכוס דאמר ממון ' סרוכי ואפי
המוטל בספק חולקין בלא שבועה 

 מודה סומכוס דסרכא לאו כלום 
 ".היא 

[ ה תקפה אחד"ד]י "הנה כתב רש
זירא הוי היכא ' דספקו של ר

י "ומה דהוכרח רש, שלא נשבעו
' סי]ח "למימר הכי הוא כדביאר הקצה

דכל מה שמצינן למימר [ ב"ח ס"קל
דשתיקה כהודאה לא הוי אלא כל כמה 

ג מצו "שלא נשבעו משום דדווקא בכה
למיטען חד כנגד חבריה ולהכי כשלא 

כ "ה כהודאה ומשאטען אמרינן דשתיק
 היכא שנשבעו דתו לא מצו למיטען 

 .לא אשכחן למימר הכי 

למימר עוד בזה דהא 
דאמרינן שתיקה כהודאה 

כ אי נימא דגם "הוי מחמת אומדנא וא
היכא שנשבעו אמרינן שתיקה כהודאה 
הויא הודאתו סותרת להאי שבועה 
 , דנשבע ונעשה כמי שנשבע לשקר

 .ודוק 

' אמאי אשמועינן ר ש"א
זירא לשמעתא בגוונא 
דשניים אוחזין ולא בעלמא דאמרינן 

 ' בגמ

  .א

 ואפשר 

 ולנתבאר 
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דהא לא הוי דין , שתיקה כהודאה
דשתיקה כהודאה גרידא כדחשבינן 
 אלא דהוי מהלכות טוען ונטען בגוונא 

 .ודוק, דמעיקרא הוו שניהם אוחזין 

אשכחן דהקשתה דאי קא ' ובגמ
, צווח מאי הוי ליה למיעבד

 ס יכול "ב דסו"צ' דקושיית הגמ' ולכאו
 .לחזור ולתוקפה ממנו 

ן "זאת כבר עמד הרמב
ד "כ דהב"ותירץ דע

צ לחזור "מוציאין מידו ולהכי א
ט מטוען ונטען "אולם דבפ, ולתפוס

ל דאי תפס "ם וס"ב פליג הרמב"הי
 שיין ז דהדרא קו"ולפ, מהני תפיסתו

 .ם"לדוכתא ותקשי אשיטת הרמב 

ם דמה "ל להרמב"ל דס"צ
הוי מתורת ודאי , שמוחזק
ולהכי אין מוציאין , ולא מתורת ספק

ן סבירא דהוי "כ דלהרמב"מידו ומשא
תפיסה מתורת ספק ולהכי מוציאין 

אליבא ' ז דקושיית הגמ"ולפ, מידו
 ם הויא דלא תהני תפיסתו "דהרמב

 .מתורת ודאי 

דנראה עוד לבאר בזה 
ב כתבו "דהא בריש ב, א"בע

דכל היכא [ ה לפיכך"בד]' התוס
ד דיחלוקו לא מהני "דפסקו הב

וביאר בזה בקונטרס הספקות , תפיסה
ד "דהיכא דפסקו הב[ ז"ס' כלל ב]

ה השאירו לאותו המצב שהיה "הממע
כ "אלא שהחליפו למוציא ולחבירו וא

כ היכא "לא הוי אלא סילוק דין ומשא
ד ואמרי יחלוקו הוי פסק "דפסקו הב

ש מה שהקשתה "וממילא דא, גמור
 בסוגיין דאמאי תהני תפיסתו הא ' הגמ

 .הוי פסק גמור 

למימר ' ולאחר הנתבאר בעי הגמ
וביאר , דשתיק ולבסוף צווח

א דהוי כפשוטו ששתק בשעת "הריטב
והביא , התקיפה וצווח לאחר התקיפה

ה שאף הצוויחה "עוד לפירוש הרא
א "אולם דהרשב, היתה בשעת התקיפה

  י פלגו וסברו דהשתיקה"מוקוהנ
 .ד"והצוויחה הוו קודם שיצאו מהב 

בעינן ליתן טעם בדברי 
א דאמאי "ה והריטב"הרא

ואפשר , בעינן שיצווח בשעת התקיפה
ה שמאחר שלא צווח אלא "דסבר הרא

גליא דעתיה דניחא ליה , לאחר שתקפו
כ "במאי דעביד חבריה ומשא

 א סבר דכל זמן שתפיס לא "דהריטב
 .בעי למצווח 

ובראשונים אשכחן דפליגי היכא 
, ד"שהיתה תקיפה חוץ לב

א "א מייתי לפירוש הריטב"דהרשב
שתק ולבסוף צווח חשיב ' ל דאפי"דס

ג לא שייך "כהודאה משום דבכה
אך , לסברא דקא חזו ליה רבנן

א גופיה פליג דהכא מה ששתק "הרשב

 . ב

 ובקושיא 

 ולהכי 

 ובאמת 

  .ג

 והנה 

  .ד
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 ד לא "הוא דידע דצוויחתו חוץ לב
 .תהני 

ן כתב לבאר בספק "הר
דהספק הוא אי ' הגמ

תפיסתו הויא מדין ודאי או דהוא מדין 
 דאי הוי ודאי לא מהני ואי הוי , ספק

 .ספק מהני 

דתקשי דאף אי תפיסתו 
 ל "מ קיי"הויא מספק מ

 .ה"דהממע 

דאפשר דכיוון שתפיס קודם 
ההודאה הוי תפיסה לפני ספק 
 וממילא דמהני דהא מוחזקותו הויא 

 .קודם שנולד הספק 

ע דהא תפיסתו "נראה דצ
 הויא לאחר שנולד הספק 

 .הראשון של מי הטלית 

ל דהספק "נראה דצ
והתפיסה הוו דבר אחד 

א למימר דתפיס שלא "וממילא דא
 תפסן והכא שהוי כדין דמתחילה 

 .הודאה מחמת שתיקתו הוי כדבר אחד 

דלא הוי דבר אחד אלא תרתי 
ומכיוון שבגוף התפיסה איכא 
למימר דהוי תפיסה המועילה דהא 

 ג "שתיק ושתיקה כהודאה נימא דבכה
 .מהני 

ן לפרש דהא פשיטא "כתב הר

ומספקא , לן דהתפיסה הויא מספק
דאי נימא דהוי כהודאה ' ליה לגמ

 מהני אך אי נימא דלא הוי 
 .כהודאה כלל לא מהני 

ל דהספק "ז וס"פליג ע
הוא דאי הוי ודאי ' דהגמ

הודאה מהני אך אי הוי ספק הודאה 
וביאור דבריו הוא דסבר , לא מהני

 דהוי תפיסת ודאי ולהכי לא מצינן 
 .ר אלא רק הודאת ודאילמימ 

א הקשה על הא דבעינן "וברשב
או דלמא כיוון דקא "למימר 

ד "דנימא דלא הוי בפני ב', וכו" צווח
אלא בפני עדים וממילא דלא שייך 
, כלל לטענה של קא חזו לי רבנן

פ ששתק לא "והוכיח מהא שאע
 אמרינן דהוי הודאה דהא אין זה מקום 

 .משפט 

למימר ' הגמדכאשר רצתה 
  'וכו" ע כגון דאתו לקמן"הב"

 .ד הודאה"לא הויא שתיקתו חוץ לב 

א יליף דמה שחזינן "הריטב
" אלא שתקפה אחד בפנינו,

 איירי בשתק ולבסוף צווח דאי שתיקה 
 .ה"כהודאה אמאי חזינן דהממע 

' ז דהא מה שאמרה הגמ"ע
" אלא שתקפה אחד בפנינו"

 ו מחמת תאתי למימר דאהני תפיס
 .השתיקה והיאך מהני עדים 

 ושי ובחיד

 ' ולכאו

 אלא 

 כ "ואעפ

 ובאמת 

 נ "א

 עוד 

 י "ובנמק

  .ה

 נפיק 

 אך 

 וקשה 
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ל "כתב וז[ ו"ח ס"קל' סי]
מביא עדים ' א דאפי"וי"

', וכו" ד"לא מהני ליה דהודאת בע... 
חזינן ' ח דהא בגמ"ז הב"והקשה ע

 א מרפסן "כ דדברי הרמ"ה וא"דהממע
 .איגרי דהא משמע דכשיש ראיה מהני 

ך דלעולם איירי "ותירץ הש
א בשתק ולבסוף צווח "הרמ

 ד תו "ס איכא הודאת בע"ומשום דסו
 .לא מהני שיביא עדים 

דתקשי דהא מסוגיין 
ה משמע "דאמרינן הממע

א "ל להריטב"ל דס"וצ, דמהני עדים
ן דהתפיסה הויא מספק והוי "כהר

ספק הודאה ולהכי אי שתיק ולבסוף 
ובספק הודאה צווח הוי ספק הודאה 

ך "כ הש"ומש, יהנו עדים להכריע
דעדים לא מהני כלל הוא כדנתבאר 

ד "ח דלעיל דלא הוי הודאת בע"בקצה
נ דמכיוון שאיכא "א, ומהני עדים

עדים ליכא אומדנא ומה דשתק הוא 

 כ תקשי קושיין "ואעפ, דסמך אעדים
 .ה"דהממע' דלעיל מהא דאשכחן בגמ 

 ש לבאר בזה דראיה"וכתב הרש
הוי בירור דברים שיביא עדים 

אולם , שראו שהודה התוקף לנתקף
דעדים שמעידים שהטלית של הנתקף 

והודאה בפירוש של , בלבד לא מהנו
התוקף בוודאי עדיפא משתיקת 

ומבואר בדבריו דהא דאמרינן , הנתקף
דשתיקה הויא כהודאה הוי מצד 
 אומדנא אך כשמביא הנתקף עדים תו 

 .לא הוי אומדנא 

 :נפיק

 ך בעינן הודאה "הש
 מפורשת שאין הודאה

אי שתיק לגמרי תו לא 
 מהני עדים אך בשתק 

 וחזר וצווח ליכא אומדנא 

אף בשתק לגמרי כל 
 היכא דאיכא עדים תו 

 .לא אמרינן דהוי אומדנא 

  

 א "וברמ

  .ו

 ' ולכאו

  .ז

 דלדברי 

 א "ולריטב

 א "ולהרשב
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 סימן כח

 והמסתעףזירא ' עוד בביאור הספק דר

 [ב"ע, א"ע' מ ו"ב] גבי מסותא ותקפו כהן

ט מטוען ונטען "ם פ"ברמב
באו שניהם "ל "וז, ב כתב"הי

אדוקין בה ושמטה האחד מיד חבירו 
פ שחזר וצווח "בפנינו ושתק השני אע

אין מוציאין אותה מידו כיוון ששתק 
חזר השני . ז כמודה לו"בתחילה ה

 פ שהראשון צווח "ותקפה מראשון אע
 ".מתחילה ועד סוף חולקין 

שמע מ, ז כמודה לו"ה
דדרך , דפסק דהוי הודאה

', ל בגמ"ם לפסוק כהאת"הרמב
" תקפה אחד בפנינו"ל איתא "ובאת

 מגיד ]וממילא דהוי בעיא דאיפשיטא 
 [.משנה 

חזר השני ותקפה מן "
ב "צ, "חולקין... הראשון 

דאי נימא דכיוון ששתק בתחילה הוי 
ד אמאי "כמודה לו והוי כהודאת בע

 תירץ דלפי  ובמגיד משנה, יחלוקו
 .זר העניין כבראשונה להכי יחלוקושח 

כתב [ ג"ח סק"קל' סי]
לבאר דנראה דסבר 

דהא , ן דלעיל"ם כשיטת הר"הרמב

ומה , פשיטא לן דהוי ספק הודאה
הוא אי תפיסתו ' דמספקא ליה לגמ

, הוי תפיסת ודאי או דהוי תפיסת ספק
וממילא כיוון דהוי ספק הודאה היכא 
 שחזר ותקף וחזר הדבר לקדמותו 

 .אמרינן דיחלוקו 

תקפה אחד  ל"את"תנן ' ובגמ
בפנינו אין מוציאין אותה מידו 

ש "ת... הקדישה בלא תקפה מהו 
 ל רב המנונא "א... דההיא מסותא 

 .'וכו" היא ספק בכורות' מתני 

ל תקפה "את"' כ הגמ"ב במש"צ
אחד בפנינו מוציאין אותה מידו 

א "דהא כ, "הקדישה אינה מקודשת
 והכא דהוי איסורים , טעין כולה שלי

 [.ל"דסד]דהוי הקדש נימא  

ם "דלנתבאר בדברי הרמב
דלעיל לא תקשי דכיוון 
דעבדינן חלוקה לא מצי להקדישו כלל 

 א הוי חדא דל, דהוי תרתי לריעותא
 .שלו ואידך דלא הוי ברשותו 

ל דהחצי דהוי בידו "י

  .א

 כ "וממש

 כ "ובמש

 ח "ובקצה

  .ב

 הנה 

 אלא 

 ז "ולפ
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 דהא לא חסר ולא , קדוש, וברשותו
 .מידי 

דזה אינו דהנה כתב המאירי 
, דאף מה שבידו אינו מקודש

והביאור בזה דאי נימא דהוי תפיסת 
 ספק ממילא אף מה שבידו אינו 

 .מוקדש עד שישבע לשבועת הנוטלין 

י בלא "כתב רש" הקדישה"
ומדבריו משמע דאי , תקפה
הא , ע אמאי"וצ, תקפה מקודשת

ולנתבאר בריש דברינו , מפקינן מיניה
 ש דכשתקף כיוון שהוי ברשותו מהני "א
 [.ף"ם שי"ועיין מהר]להקדיש  

אי ' ובפשטות מסתפקת הגמ
וכי היכי שמצי , הקדש הוי כתוקף

לתקוף מצי נמי להקדיש משום דחשיב 
ס לא תקף "בעלים או דלמא דסו

אך זה אינו דהא הכא , ולהכי לא מהני
ולא דמי ]לית ליה זכות תקיפה כלל 

דהא צווח [ למסותא ולתקפו כהן
' ובתוס, וממילא לא מהני תקיפתו

נימא דכיוון ביארו דהספק הוא האם 
שידע הנתקף דאמירתו לגבוה 
כמסירתו להדיוט דמי להכי לא צווח 
וחשיב כתקפה והודה לו או דלמא דכל 
 מה שצווח הוא רק כל כמה שהוי 

 .משתקיפה מ 

' הנתבאר בדבריהם דהתוס
תקשי לן טובא דלשיטתם 

וכתיב "למימר ' אמאי קא בעי גמ

דהא אין מקומו ' וכו" ואיש כי יקדיש
אלא דאפשר למימר . 'כלל בספק  הגמ

היא דכיוון ' בדוחק דכוונת הגמ
לא [ ם"כהרמב]דעבדינן דין חלוקה 

 ואיש כי "הוי ספק הקדש דהא כתיב 
 .'וכו" יקדיש 

 דמה שלא צווח הוא דכתיב 
 .'ואיש כי יקדיש וכו" 

כתב דלא גרסינן 
 לפיסקא זו משום 

 .ודוק, קושיין 

דכאשר ' נתבאר בתוסעוד 
ל תקפה "את"' נסתפקה הגמ

בעינן , "אחד בפנינו אין מוציאין מידו
למימר דאיירינן כלעיל דשתק ולבסוף 
צווח דאי לא נימא הכי פשיטא לן דלא 

 הא לא נסתיימה מהני הקדשו ד
 .הודאתו אלא לבסוף 

ע דהיאך מהני "נימא הכי צ
 הקדשו בשתק ולבסוף צווח הא 

 .הודאתוהוי קודם  

א דידו והקדשו באין "הריטב
כעבד כנעני וגיטי ]כאחד 

אך זה אינו דאין הנידון דומה , [נשים
דהוי ' לראיה דבשלמא בעבד כנעני וכו

דיני קניינים סגי לן דידו והקדשו באין 
כאחד אך הכא הוי חיסרון באומדנא 
 דכל זמן שלא נעשה הקדש לא מצינן 

 .למיעבד אומדנא 

 איברא 

 ה "ובד

  .ג

 ולאחר 

 נ "א

 א "ובריטב

  .ד

 ואי 

 ותירץ 
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' תקשי לן דאמאי בעו התוס
למימר דאיירינן בשתק 
ולבסוף צווח הא אף אי נימא דשתק 
מתחילתו בעינן להסתפק אי הוי 

ונראה , אומדנא מה ששתק או לאו
א דלאו דווקא "ה כתב הריטב"דמשו

לא משמע ' אולם דמלשון הגמ, איירינן
' ל וכו"את' הכי דהא כשאמרה הגמ

ל דשתק ולבסוף צווח "משמע דאת
 , א"ומשמע דלא כהריטב' דלעיל וכווכ
 .ל"ותו הדק 

יראה בזה הוא דאומדנא של 
שתיקה כהודאה הוי בסוף 

ולהכי בעינן למימר דאיירינן , הדבר
 ולהכי ידו והקדשו , בשתק ולבסוף צווח

 .ודוק, באין כאחד 

דברינו אכתי איכא לעיין 
 א דלאו דווקא "בדברי הריטב

 .ע"וצ, איירינן 

דלעיל כתבו להוכיח ' ובתוס
ב דלהצד דהודה לו מהני "מב

הקדש משום דחשיב ברשותו דהוי 
א "רי' סי]א "ובביאור הגר, כפיקדון

כתב לדין דמקדיש דבר שנמצא [ ח"סק
ביד אחרים ולא הביא להאי ראיה 

אלא דהביא לסוגייא ' ב כהתוס"דב
המפקיד פירות  –[ א"ח ע"ל]דלקמן 

ן התם לפיכך דאמרינ' אצל חבירו וכו
 ב עושה אותן תרומה ומעשר על "בעה

 .מקום אחר 

' לומר דמה שלא מייתו התוס
דהתם , א הוא"לראייתו דהגר

פשיטא דהוי ברשותו דהא מעיקרא 
משך בתורת פיקדון וידו כיד הבעלים 

ב לא נטלו "כ  בסוגיא דב"ומשא
 בתורת פיקדון ולהכי הוי ראיה מעליא 

 .לסוגיין 

הביא פלוגתא [ א"רי' סי]
בגוונא , דרבוותא קמאי

דגזל חד מחבריה ועוד לא נעשה 
מעשה השבה אי מהני שיקדיש 
הבעלים או דכיוון דחסר בהשבה תו 

ה סבר דמקני "דהרז, לא מהני הקדשו
הקדשו משום דהוי ברשותו כפיקדון 

 ן סבר דכל זמן שלא "כ דהרמב"ומשא
 .השיב תו לא מהני ההקדש 

ח דסוגיין אזלא "ההקצ
ה הכא "דה, ה"כהרז

דמעיקרא טעין כולה שלי והשתא 
ן יבאר לספק "כ דהרמב"ומשא, מודה
ה דהאם "כפלוגתתו עם הרז' הגמ

נימא דחשיב ברשותו כיוון שהודה לו 
ולזה , או דלמא דלא חשיב ברשותו

, דלא חשיב ברשותו' הסיקה הגמ
 ן דלא מהני הקדשו "ולהכי סבר הרמב

 .נעשה מעשה השבה כל זמן שלא 

ל דיסקין "ידוע בשם המהרי
בסוגיין אזלו אף ' לבאר דהתוס

ן דהא יודה דמכיוון "לשיטת הרמב
, שהוי בידו תו לא חשיב מחוסר השבה

 ז "ולפ

 ואשר 

 ולפי 

  .ה

 וצריך 

 ח "ובקצה

 וכתב 

 אך 
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א "אולם דדבר זה תלוי האם נימא דכ
חשיב מחזיק בכולה וממילא הכא 
שהודה לו תו לא מחוסר השבה או 

 י א חשיב מחזיק בחציה ואכת"דנימא כ
 .חשיב מחוסר השבה 

ה "אפשר ליישב בזה דהרז
סבר שכיוון ששתק חשיב כבר 

 ן סבר דכיוון "כ דהרמב"ברשותו ומשא
 .שלבסוף צווח תו לא חשיב ברשותו 

' סי]בספר דברי יחזקאל 
ה "שביאר בזה דלרז[ ד"נ

סבירא שכל כמה שלא הוי ברשותו 
כ היכא שהוי "חסר בהקדשו ומשא

כ "ומשא, בידו תו לא חסר בהקדשו
ן סבירא דכיוון שחייב הגזלן "דלרמב

בקנייני הגזילה חשיב כאינה ברשותו 
כ כל היכא שחסר בהשבה תו לא "וא

דהכא ש סוגיין "ז א"ולפ, מצי להקדיש
בשניים אוחזין בטלית לא מהני 

ומה שמהני הוא , להגביה חצי טלית
יעויין ]מדין המגביה מציאה לחבירו 

ן "ולהכי יודה הרמב, [א"ע' לקמן ח
 דסגי במה שמודה לו שיחשב ברשותו 

 דהא נתברר הדבר דאין קנייני גזילה 

לפשוט להאי ספק ' ובעי הגמ
מהא דחזינן במסותא דהוי כבכור 

' וכתבו התוס, ה"פו כהן דהממעשתק
ילפה מהתם דחזינן דהיכא ' דהגמ

דהקדיש חד ושתיק אידך לא הוי הקדש 
ן "ובר, ומשמע דשתיקה לאו כהודאה

הקשה דמה שייך לדין דשתיקה 
כהודאה בתקפו כהן הא מה דשתיק 
 אינו מחמת שמודה אלא מחמת חסרון 

 .ה"ידיעה ולהכי הממע 

א שביאר דכוונת "במהרש
היא דמכיוון ' התוס

שבמסותא פסקינן כתקפו כהן 
ה משמע דלא חשבינן "דהממע

לשתיקתו דאידך דקא נייץ אמסותא 
ה דבסוגיין נימא "וממילא ה, כהודאה

ולהכי לא תקשי כלל קושיית , הכי
ם ביאר בדברי "אולם דבמהר, ן"הר

 ולהכי תקשי קושיית , איפכא' התוס
 .ודוק, ן"הר 

י נחזי "וכאשר נדייק לדברי רש
וכי לא "ה "דהא בד' דלא כתוס

ל תקפו אין "מ דאת"ש"כתב " תקפו
, "מוציאין אותו מידו הקדישה מקודשת

" לעולם אימא לך"ה "כ בד"וכמו
והדברים תמוהים עד למאוד , ש"עיי

המנונא לא איירי בשניים ' דהא ר
ל "וצ, אוחזין בטלית אלא במסותא

א האי מסותא הוי י מה דאית"דלרש
[ 'ודלא כהתוס]במרחץ מטלטלין 

ושניהם מוחזקין בה וממילא דשניהם 
אוחזין וכאשר חד מנייהו הקדישה הוי 

וכן איתא ]ש "בלא תקפה וכסוגיין וא
ולמהלך זה לא , [בדברי רבוותא קמאי

 בעינן למימר דשתיק ולבסוף צווח דהא 
 .לא תקף כלל 

 והיה 

 ויעויין 

  .ו

 ויעויין 

  .ז
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א "ובדברי הראשונים חזינן דההוו
ל דקדושת בכור לא "ס' דהגמ

ולזה , הויא לא בזה שנהיה ממון כהן
דהא כאשר הוי אצל ' הוקשה לגמ

כ אמאי תני "הישראל הוי חולין וא
ולזה , עלה דאסורין בגיזה ובעבודה

דאסורין בגיזה ובעבודה ' דייקה הגמ
משום דאם הווה הדבר אצל הכהן לא 

י שיש "ה דע"מפקינן מיניה והממע
מפקינן מהישראל שייכא ספק אף דלא 

והוי קצת ]", יד הכהן בהאי בהמה
כ איתא "וכמו, ן"ר -"ממון הכהן

לעולם "ה "בד' י במסקנת הגמ"ברש
לאו משום דיהא לכהן שום  -אימא לך
 ל תקפו "מ דאת"ומהא ש, "[כוח בהן

 .אין מוציאין מידו הקדישה מקודשת 

ל "הוא את' דספק הגמ
תקפה אחד בפנינו אין 

ל קצת "יאין אותו מידו משום דהומוצ
ס "ואי קשיא דסו, בעלות הקדישה מהו

, ל קצת בעלות"כ לא הו"לא תקף וא
כיוון דאמר "' ל דלהכי מייתי הגמ"י

מר אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט 
ס לא תקף וכתיב "או דלמא דסו, "דמי

 ולזה מייתי ', וכו" ואיש כי יקדיש"
 .ראיה ממסותא ומתקפו כהן' הגמ 

איברא דדברים אלו מרפסן 
איגרי דהא בשניים אוחזין בטלית 

ולהכי , לית ליה זכות תקיפה כלל
ה "י בד"ה כתב רש"בעינן למימר דמשו

שתיק ישראל והדר  -המוציא מחבירו "

ה לא הוי "י שהממע"דסבר רש" צווח
י שלקח ואידך חבריה "בכוח אלא ע

שתק ולהכי כיוון ששתק הוי תפיסת 
ש דכיוון דאית "עתה אומ, [י"פנ]היתר 

 ליה זכות תפיסה בהיתר אית ליה נמי 
 .כוח להקדיש 

א "לעיל הבאנו לדברי הרשב
אי שתק לגמרי מהני ' דאפי

ת מבואר בדבריו "ולמשנ, עדים
אלא ]א דאין זה הודאה גמורה "דהרשב

, [כ נפרש בדבריו דהוי אומדנא"א
 ח מבואר דכיוון שלא צווח נתן "ובקצה

 .בהיתרלו לתפוס  

בשניים אוחזין כיוון דהוי 
תפיסת ספק והוי ספק 

 כ אית ליה כוח לתקוף דהוי "הודאה א
 .ודוק, תפיסת היתר 

פליגי על הנתבאר לעיל ' ובתוס
במסותא איירי ' ל דספק הגמ"וס

, ג"במקרקעי דאז הוי דינא דכדא
ג כיוון שתקף האחד והקדיש "ובכה

והיסוד ]כשהוי בידו מסתמא דלא פקע 
[ הוא דאחר התקיפה הוי של התוקף

וממילא , חזר חבירו ותקפה ממנו' אפי
אי אמרינן לדין זה ' דמבעיא ליה לגמ

גם היכא שהקדישה בלא תקפה או 
 דלמא דכיוון שיכול הנתקף לתקוף 

 .מהתוקף חזרה לא חל ההקדש 

ביאר אמאי נימא [ במכתב]
לצד דלא יחול ההקדש 

  .ח

 ז "ולפ

  .ט

 והנה 

 ז "ולפ

  .י

 י "ובקה



 דוד            כחסימן        חסדי      קמ

דכיוון שבעניין התפיסה קבעו , כלל
כ "א, ל שיכול השני לחזור ולתקוף"חז

אי תפיסת הקדש ' מספקא ליה לגמ
הוי כתפיסה דעלמא וכל מה שחל 
ההקדש הוא רק היכא שלא חזר השני 
ותקף אך היכא שחזר פקע ההקדש או 

קניין דכיון דאין הקדש לחצאין חייל ה
' ולזה פשטה הגמ, לגמרי ומהני

מתקפו כהן כצד בתרא דהקניין חל ותו 
 לא פקע וממילא דיהני הקדשו 

 ,והקדישה בלא תקפה הוי הקדש 
 .ודוק                 
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 סימן כט

 בסוגייא דתקפו כהן' בדברי התוס
 כהן החוטף מתנות כהונה 

 [ב"ע, א"ע' מ ו"ב]

" והא דכי תקפה"ה "בד' בתוס
דאמאי אמרינן דאין , הקשו' וכו

מוציאין מידו והלא הבעלים יאמרו 
במכירי ' התוס' ותי, ליתן לכהן אחר

פירושים או ' ובהא איכא ב]כהונה 
דהוי מתנה מועטת וממילא דקני אף 

, [ללא קנין או דהבעלים מתייאשים
 נ דאין יכול לתובעו רק טובת הנאה "א
 .שבו 

דשני התירוצים פליגי אי 
נימא דכל זמן שהוי אצלו 

ס "פ דסו"חשיב כבעלים גמור ואע
ל "א ס"דלת: או לאו, מחוייב לתת

דחשיב בעלים גמור ולכך יכול אף 
ב סבירא דלא "אך לת, לקדש בו אשה

חשיב בעלים גמור אלא דהוי כענין 
 גזבר ולהכי אינו יכול לתובעו אלא רק 

 .טובת הנאה שבו 

דאין להביא ' עוד התוס
מהא דאשכחן ' ב' ראיה לתי

דבן לוי דחטיף [ א"ג ע"קל]בחולין 
[ חוצפה]מתנות כהונה הוי פריצותא 

דשמא מיירי , מ לא הוי גזילה"אך מ
[ ב"ל ע"ק]כשאכלו כדאמרינן התם 

המזיק מתנות כהונה או אכלם פטור 
או משום דהוי ממון שאין לו  -

וזה יהיה "תובעים או משום דכתיב 
 ומהא ילפינן דהוא רק כל זמן " לך
 .שהוי בעין 

ק דהא אין הנידון "דילה' ולכאו
' דומה לראיה דבתירוץ התוס

 כ "ומשאהתובע הוי הבעלים 
 .דבראייתם התובע הוי הכהן 

א "בשם החזו[ 'י' סי]י "הקה
דשמא ' דנסתפקו התוס

מכיוון דחשיבי בעלים מותר לבעלים 
ן הכהן כדי לתתן למכירי להוציאן מ

' תירוצי התוס' ב-וממילא ד, כהונה
פליגי אי תובעו רק טובת הנאה או 

ז שפיר הוכיחו "ולפ, דתובעו הכל
ממזיק הקדש משום דאי מזיק ' התוס

מתנות כהונה חייב אכתי איכא תביעה 
דכיוון דאית ליה מצוות נתינה לכהן 
, אית ליה זכות ליתן לכל כהן שיחפוץ

  .א

 ' אוולכ

 תבו וכ

  .ב

 ותירץ 
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דמזיק מתנות כהונה פטור אך כיוון 
כ ליכא מצוות וזכות נתינה וממילא "א

 דאין הבעלים יכולים לתבוע מן 
 .המזיק 

דאכתי תקשי דהא הכא 
שהכהן אכלו גם אי נימא 

א "כ א"ס אכלו כהן וא"דחייב סו
 לתבוע לבעלים דכבר נתקיים מתנות 

 .כהונה 
וכל "לתרץ דהנה כתיב 

תרומה לכל קודשי בני 
, "ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה

, "ואיש את קודשיו לו יהיו"ועוד כתיב 
ת "ז בחידושיו עה"וביאר בזה הגרי

ח בהלכות ערכין "פ מה שכתב הגר"ע
דדברים הניתנים לאנשי משמר כגון 

ז "ולפ, חזה ושוק הוו קודשי מקדש
ת הנאה ג לית להו לבעלים טוב"בכה

, כלל משום דהוי של הכהנים לגמרי
" לכהן לו יהיה"ולהכי כתבה התורה 

אך בקודשי , דתיכף הוי של הכהן
ואיש את "גבולין כגון תרומה נאמר 

 דהא אית להו " קודשיו לו יהיו
 .ודוק, לבעלים טובת הנאה 

  

 איברא 

 ונראה 
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 סימן ל

 בביאור הפלוגתא דתקפו כהן והמסתעף גבי כוח התפיסה

 [ב"ע' מ ו"ב]

' אשכחן דפליגי רבה ור' בגמ
המנונא בממון דאמרינן בו 

אי מהני ביה [ ספק בכור]ה "הממע
המנונא מהני ' דלר, תקיפה או לאו

כ דרבה סבר "ואין מוציאין מידו ומשא
ומייתי רב , דלא מהני ומוציאין מידו

חנניה סיעתא לרבה מהא דאיתא 
דהספקות נכנסים לדיר להתעשר ואי 

וציאין מידו ד דתקפו כהן אין מ"ס
 אמאי נכנסים והא פוטר ממונו בממון 

 .כהן 

ביאר [ א"ע' סי]ע "ובקובה
המנונא ורבה ' דפלוגתתם דר

ה דהאם "הויא בגדר הספק דהממע
אמרינן לדין זה מחמת ספק או דהוי 
דין הנהגה בודאי דכמו דאשכחן 
 בתורה דבספיקות דאיסורים אזלינן 

 .הכא נמי נימא הכי בתר חזקה 

המנונא סבר דהכא מה ' דר
ה הוי "דאמרינן הממע

ולהכי תקפו כהן אין , מחמת ספק
ל "כ דלרבה ס"מוציאין מידו ומשא

דהוי מדין ודאי ולהכי תקפו כהן 

 חנניה ' מוציאין מידו ולזה מייתי ר
 .'סייעתא מהא דהספקות וכו 

ת "כ תקשי לן דמהי"דאעפ
לדין זה דהוי דין הנהגה 

דהכא לא סגי לן בסברא דמאן  ,בודאי
 דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסא אלא 

 .דבעינן לדרשא 

ש מייתי לבאר "ובספר חמד
כ לו "בגוונא אחריתי והוא עפמש

דהא כשאמרינן , מ"בעל הנתיה
, ה ואזיל החפצא למוחזק"הממע

 , ד ולהכי זכי מדין ודאי"מתייאש הבע
 .המנונא ורבה' ובהא פליגי ר 

אכתי תקשי דאמאי ' אודלכ
 ד נימא דתהני "מייאש הבע

 .תקיפתו ויחזור ויתקוף 

, מ"בכוונת דברי בעל הנתיה
דפליגי אי מהני התפיסה או 

ולזה סבר רבה דאחר שלא מהני , לאו
תפיסתו הוי דין ודאי ולהכי מייאש 

חנניה ' ולהכי מייתי ר, ד"הבע
סייעתא מהא דהספקות נכנסים לדיר 

  .א

  .ב

 ז "ולפ

 איברא 

 . ג

 אלא 

 ל "וצ
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אש והוי דין ודאי חזינן דמאחר שמיי
 ולהכי נכנסים לדיר , דמוציאין מידו

 .להתעשר 

ש "מיושב הא דהקשה החמד
א "דפ]ב "מהא דאיתא בב

אילנות דהוי ספק אי מכר ' גבי ב[ ב"ע
ג אמרינן דהוי "לו הקרקע ובכה

וגבי ביכורים , ה"הלוקח מוציא והממע
, מביא ואינו קורא מחמת דהוי ספק

דאמאי מביא ואינו קורא תקשי ' ולכאו
 הא אמרינן דמייאש וממילא דהוי דין 

 .ק"ודאי גבי המ 

ש "מ א"דלנתבאר בדבר הנתיה
דהא מחמת שאין מהני 

ולהכי הוי דין , ד"התפיסה מייאש הבע
אולם הכא דהוי קרקע לא מהני , ודאי

יאושו דהא לא שייכא לייאוש 
 בקרקעות וממילא דאכתי הוי ספק 

 .קורא ומביא ואינו 

' ט דהגמ"והיה אפשר לבאר לשו
ס "דהנה הקשה בקונה, א"בע

ה הוי ספק היאך "דאי אמרינן דהממע
שרי לן להשתמש בזה הא הוי ספק גזל 

ותירץ דלא אסרה התורה , והוי איסור
את הגזל אלא רק מה דהוי מצד הדין 
 אך מה דלא הוי מצד הדין לא אסרה 

 .התורה 

אפשר דדבר זה לא הוי רק 
בדיני גזל אלא בכל התורה 

וממילא דבספק ממון מה , כולה

דבו ' ה הוי דין דאו"דאמרינן הממע
ק הוא הבעלים "אמרינן דהמ

ובהא , [ע"ודלא כקובה]ה "והממע
המנונא דהאם נימא ' פליגי רבה ור

דהוי מדין ודאי או דנימא דהוי סילוק 
א "והרשב' כהא דסברי התוס]ד "ב

המנונא סבר ' דר[ ג"ב בדינא דכדא"בב
ד ולהכי מהני התפיסה "דהוי סילוק ב

ל "כ דרבה ס"ואין מוציאין מידו ומשא
חנניה ' ומייתי להא ר, דהוי דין ודאי

דאחר שחזינן דהספקות נכנסין לדיר 
 להתעשר כתוב כאן דהוי מדין ודאי 

 .ולהכי מוציאין מידו 

ם סתר "מ הקשה דהרמב"ובכס
ה "דהנה בפ, ניה וביהלדבריו מי

כל "ל "ג כתב וז"מהלכות בכורות ה
בכור שהוא ספק דינו שירעה עד 

ואם , שיפול בו מום ויאכל לבעליו
תפס אותו הכהן אין מוציאין אותו 

ב מהלכות "ומאידך גיסא בפי" מידו
מי שהיו לו "ל "ג כתב וז"ביכורים הכ

עשרה טלאים כל אחד מהן הפרישו 
ן כחולין על ספק פטר חמור הרי ה

ומתעשרין כשאר הבהמה , לכל דבר
ומפריש אחד מהן מעשר והשאר שלו 

חזינן דבהלכות בכורות פסק , "כשהיו
המנונא ומאידך גיסא ' כהא דר

חנניה ' בהלכות ביכורים פסק כהא דר
 ' עתא לרבה דפליג עליה דרדהוי סיי

 .המנונא 

 ז "ולפ

 אלא 

  .ד

 ז "ולפ

  .ה
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, מ"הביאו הכס]א "הרשב
דסבר [ א"תשובות הרשב

ם דמה דחזינן דהספיקות "הרמב
נכנסים לדיר להתעשר הוי כמסקנת 

דהוי ספק פדיון פטר חמור והוי ', הגמ
ולהכי , ה"ולהכי הממע, חולין גמור
ק ונכנס לדיר להתעשר "אזיל למ

 כ בספר בכור דהוי ספק לכהן "ומשא
 .ד ואין מוציאין מידו"הוי סילוק ב 

המנונא יש לחלק ' דגם לר
 ד "וי סילוק בהיכא אמרינן דה

 .ד"והיכא אמרינן דהוי פסק ב 

דלמהלך זה תקשי קושיית 
ש דאמאי בביכורים "החמד

 וי דין ודאי מביא ואינו קורא הא אי ה
 .אינו בעי להביא כלל 

א דכשאנו דנים לגבי "החזו
התופס הוי ודאי שלו דכך 
הוי פסק התורה אולם דכשאנו דנים 

 פק ולהכי לגבי המעשה אכתי איכא ס
 .ויש להבין, מביא ואינו קורא 

ה לא גרע מלוקח ומתנה "א
כ גם אי הוי דין ודאי היאך "וא

ובשלמא , נכנסין לדיר להתעשר
 , ש דהא הוי חזקה"ע א"לביאור הקובה

 .ע"וצ 

ע משם ספר "והנה הקשה בקובה
דבכתובות חזינן , המאיר לעולם

דכהנת שנתערב ולדה עם ולד שפחתה 

נ דאותו "שניהם אוכלים בתרומה דממ
 שהוא כהן אוכל מצד דהוי כהן ואותו 

 .שהוא עבד אוכל מצד דהוי עבד דכהן 

דאותו שהוא עבד הוי מוחזק 
דהא מספקא לן אי , לעצמו

 א להשתעבד באותו "כ א"וא, הוי כהן
 .ה"העבד דהוי מוציא והממע 

תנן איבעיא להו מעוכב 
גט שחרור אוכל בתרומה 

לפשוט מהא ' ובעי הגמ, או לאו
ג שגדל "דכתובות דחזינן התם דאע

, והוי מעוכב גט שחרור אוכל בתרומה
דמפקיר עבדו ודאי דלית ' גמודחתה ה

ליה כלל ממון אך דחסר רק נתינת גט 
כ בהא דכתובות יש "שחרור ומשא

לאדון בעבדו בעלות ממון אך מכיוון 
 עה אינו מצי ל והוי חסרון ידי"דמספק

 .להשתמש באותו הממון 

דהא בסוגיין חזינן מהא 
דהספקות נכנסין לדיר 
להתעשר דהוי דין ודאי ולהכי 

ה בעבד כיוון דהעבד "ין והמתעשר
ה "מוחזק בעצמו ואיכא דינא דהממע

כ פקעו מהאדון כל "ומדין ודאי א
 הזכויות הממוניות והיאך אמרינן 

 .דאכתי הוי ממון האדון 

ו ליישב זאת דמה "הגרא
שאמרינן באיסורים חזקת 
הנהגה הוא דהחזקה מורה לנו לנהוג 
במוחזק כדין ודאי אמנם דאם נתברר 

 ותירץ 

 נפיק 

 אמנם 

 וביאר 

 אך 

  .ו

 נפיק 

 ובגיטין 

 ע "וצ

 וכתב 
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ג דאיכא "י איסור מחייב קרבן ואעשהו
ולהכי , חזקה משום דהוי רק הנהגה

, הספיקות נכנסים לדיר להתעשר
ה בממונות שהוי רק חזקת "ז ה"ולפ

הנהגה ואם יבואו עדים הוי המוחזק 
ג דמעיקרא "ואע]ה  "מוציא והממע

 וי ודאי מ ה"מ, חשבינן ליה כודאי
 [.מחמת הנהגה 

ש קושיית המאיר "דא
עולם דמה שאין יכול ל

, להשתעבד בעבד הוא מחמת הספק

ואם יתברר לנו דהוי ודאי עבדו תו 
יכול האדון להשתעבד בו דהא לו 
פקעו כלל אותם זכויות שהיו לאדון 

כ במפקיר עבדו ודאי "ומשא, בעבדו
 דלא הוי שלו דהא הפקירו ולא הוי 

 .ולהכי לא דמו לאהדדי" מקנת כספו" 

מ תקשי "דלפי ביאור הנתיה
ולפי , ס נתייאש"דסו

 ש דהא "הנתבאר בדברינו דלעיל א
 .[ק"ודו, ו"דמי לדברי הגרא 

  

 וממילא 

 אמנם ]
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 סימן לא

 [ב"ע' מ ו"ב] בדינא דתקפו כהן והמסתעף' במסקנת התוס

פוטר "ה "בד' הנה כתבו התוס
דבמסקנא " ממונו בממון כהן

, ל דאם תקפו כהן מוציאין מידו"קי
והקשו , ם הנתבאר לעיל"ודלא כהרמב

מוקי שמואל [ א"ב ע"ק]דלקמן ' בתוס
בהא דמרחץ דאם בא בסוף החודש 

כ דתקשי מהכא "כולו לשוכר וא
ותירצו דמה , דאמרינן דמוציאין מידו

הוא משום שמהני תפיסתו במרחץ 
כ הכא דהוי "דהוי בהיתר ומשא

, תפיסת ספק פסקינן דמוציאין מידו
 תקיפה הוי כעין "ל "א וז"כ הרשב"וכ
 .ולהכי לא הוי בהיתר" גזילה 

ק "ש פ"הובא ברא]ן "וברמב
כתב על הא [ ו"ט' דבכורות סי

, כור בשלושים[ "א"ה ע"ק]ב "דתנן בב
הוא , דמהניא תפיסתו" סאה בסלע

דלא אמרינן תקפו כהן מוציאין מידו 
אלא שתקפו אבל נתנוהו לו בעלים הוי 
הכהן בעלים ואידך הוי מוציא 

 משמע מדבריו דסבר , ה"והממע
 .דבעינן תפיסה ברשות 

, ובביאור מחלוקתם נראה
ן מה שלא מהני תפיסה "דלרמב

לא הוי מחמת דהוי תקיפה אלא דאחר 
ה חשיב כודאי אצלו "דאמרינן הממע

ולא מצי לתפוס ומה שבכור בשלושים 
מהני תפיסה הוא דהבעלים נתנו לו 

כ "ומשא, כ הוי מוחזק"זאת בפועל וא
ה "סברו דלא חשיב משו' דהתוס

 ול לקחתו כבעלים אלא דעד כמה שיכ
 .מהני[ ולא בעינן ברשות]בהיתר  

הביא [ 'אות א' כלל ז]ס "ובקונה
ג אין יכול "לתרומת הדשן דבכה

, י בן לב פליג"אולם דהמהר, לתפוס
 ' דפלגו בפלוגתת התוס' ולכאו

 .ודוק, ן"והרמב 

ן "ע דבשלמא לרמב"ועדין יל
ש דמצד הפסק הוי דין ודאי "א

' כ לתוס"ומשאולהכי אין יכול לתקוף 
 עדיין בעינן לעיין בהאי גדר דמה לי 

 .וי בהיתרא הא הוי פסק ודין ודאישה 

ל דהוי דין ודאי "ן ס"דלרמב
' מחמת הנהגה אולם דלתוס

 אף דהוי מוחזק לית לן הכרעה דהוי 
 .המנונא ורבה' ובהא פליגי ר -שלו 

ש בסוגיין נמי פסק דלא "וברא
ראיה  מהני תפיסתו והביא לזה

  .א

  .ב

  .ג

  .ד

 . ה

 ל "וצ

  .ו
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 גבי מרחץ דקאמר [ א"ב ע"ק]מלקמן 
 .נ  דקרקע בחזקת בעליה עומדת"ר 

דתמיהה מילתא טובא דהא 
ומשמע , נ מיירי בקרקע"ר

 מדבריו דבמטלטלין מהני תפיסה 
 .וכדשמואל 

, ש דלשמואל שמהני"עוד הרא
אלא , לא משום דמהני תפיסה

דסבר דמכיוון שלא מייתי אלא לסוף 
 דאה שהשכיר לו לשנה הוי כהוהחודש 

 .ולא לחודשים 

דגם זה תמוה דמה שייך 
להודאה דהא הספק הוא אי 
תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון 

 רש דמה דמהני הוא משום דהתם מפו
 .דקא תפיס 

 דאי הוי הודאה אמאי באמצע 
 .החודש אמרינן דיחלוקו 

ש גופיה מייתי "דהא הרא
ן דהוי תפיסה "לדברי הרמב

 כ היאך אמר הכא שאודויי "ברשות וא
 .אודי ליה 

נראה בביאור הדברים דהנה 
ש דבשלמא "הוקשה לרא

שנתן לו " סאה בסלע, בכור בשלושים"

ביד הוי תפיסה ברשות אך גבי מרחץ 
שבא בסוף החודש גלי בדעתיה שהוי 

, יסה ברשותתפוס עד לסוף החודש תפ
וממילא דזה הוי הפשט בדברי שמואל 
דמהני משום דקא תפיס ולהכי פליג 

נ דבשלמא במטלטלין אך בקרקעות "ר
ש "ולהכי מייתי הכא הרא, ת"מהי
ולהכי , נ דלא הוי תפיסה ברשות"מר

 לא נחשב בעלים אלא תפיסה בעלמא 
 .ותפיסה בעלמא לא מהניא 

הביא דהרבה [ 'כלל ז]ס "ובקונה
דמאי ', הראשונים פליגי אתוס מן

ל דהוי תפיסה קודם שנולד "אכפ
סברי דמה שבא ' ל דהתוס"וצ, הספק

לגבותן קודם שנולד הספק הוא משום 
דבעי ליעביד גוביינא ומשום שמעכבו 

ן "והרמב, עביד גביה בדרך של תקיפה
יליף דבתרי ותרי לא מהני דלא אזלינן 

 דהא הוו מכחישים ]בתר  חזקה 
 .ש"ה בממונות דמ"ולהכי ה[ לחזקה 

ן "ס מהרמב"עוד בקונה
גופיה דאי יחזרו הבעלים 
, ויתפסו חזרה לא תהני להו תפיסתם

יהני תפיסתם משום ' כ דלתוס"ומשא
 ולנתבאר בדבריהם , דהוי תפיסת היתר

 .ש"א 

  

 ' ולכאו

 וכתב 

 ' ולכאו

 ועוד 

 ועוד 

 כ "וע

  .ז

 והביא 
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 סימן לב

 [ב"ע' מ ו"ב] בדין ביטול ברוב

הקשו דליבטל " קפץ"ה "ד' בתוס
, ברובא וליחייבו כולהו במעשר

ותירצו דמדרבנן דבר שבמניין לא 
, בטיל ולהכי לא אמרינן דליבטל ברוב

א דהכא לא אמרינן "וכן כתב הריטב
, לדין דבעלי חיים חשיבי ולא בטלי

ל "פליג וס[ ש"וכן הרא]פ "אולם דהר
ג "דגם הכא אמרינן לדין זה ואע

 יש כוח ביד חכמים  בטיל' דמדאו
 .ת"לעקור דבר מן התורה בשו 

דאין לומר דהוי ' איתא בתוס
[ א"ז ע"כתובות ט]ל "קבוע וקי

דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי דכל 
 מה דאמרינן לזה הוי רק במוכרין 

 .וידועין 

א דמייתי מזבחים "ברשב
דאם אית לן שור [ ב"ה ע"צ]

' הנסקל דאסור בהנאה ונתערב אפי
בריבוא אסירי כולהו בהנאה ומה דלא 
אמרינן לדין של כל דפריש מרובא 
פריש הוא דכל קבוע כמחצה על 

' חזינן מדבריו דלא כהתוס, מחצה דמי
 דגם כשלא הוי מוכרין וידועין אמרינן 

 .לדין של כל קבוע 

ובמרדכי הקשה דאמאי אמרינן 
לדין של ביטול ברוב נימא כל 

ולשיטת , קבוע כמחצה על מחצה דמי
לא תקשי דהא לא ניכרין ' התוס
, א תקשי"כ דאליבא דהרשב"ומשא

 א דכיוון דאמרינן דבטל "ותירץ הרשב
 .ברוב תו לא הוי קבוע 

' הבאנו לדברי התוס' ובאות א
 ין אמרינן לדין ל דרק בניכר"דס

 .'של כל קבוע וכו 

ל דמייתי "בזבחים הנ
א גבי שור הנסקל "הרשב

דנכבשינהו דניידי ונימא ' הקשתה הגמ
ש "כ הקשה הרא"וכמו, כל דפריש

כ לא יפטרו מן "בסוגיין דנימא הכי וא
 ש דספק "ז הרא"ותירץ ע, המעשר

 .'ל עשירי ודאי וכו"מקרי וקי 

מאוד דהא מתמיהים עד ל
ועוד דבדיני ', הוי דין דאו

 ה חזינן דרוב חשיב ודאי טומאה וטהר
 .ולא ספק 

כתב [ ו"ט', ב]שמעתתא 
ש היא "ליישב דכוונתו דהרא

דהוי דין הנהגה ולהכי לא יהני 

  .א

 עוד 

 ויעויין 

  .ב

  .ג

 ' ובגמ

 ודבריו 

 ובשב 
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דהא , במעשר בהמה דנכבשינהו דניידי
 ועשירי ודאי אמר , לא הוי דין ודאי

 .'רחמנא וכו 

ש בקושיית "הרא דלא תרץ הכי
דלבטל ברוב הוא ' התוס

[ ז"ל' סי]ש בחולין "כדכתב הרא
דבביטול האיסור נהפך להיתר והוי דין 

 ה לא תירץ כן דעשירי "ומשו, ודאי
 .'ודאי אמר רחמנא וכו 

ובדין ביטול ברוב אשכחן דאי הוי 
, חד בתרי מהני' מדאו, יבש ביבש

אך אי הוי מין בשאינו מינו גזרו רבנן 
ד "חולין צ]א "וברשב, בעינן שישיםד
כתב דאחד אחד יכול לאוכלן אך [ ב"ע

ש פליג "וברא, [ע"פ השו"כ]א לא "בב
 פ "כ]א שרי לאוכלן "ל דאף בב"וס
 [.הטור 

' ח סי"או]צ "וכן בשעה
כתבו דכל דברי [ ז"תמ

וראיה , א לא הוו אלא דרבנן"הרשב
לזה דהא לח בלח כשהוי מין במינו 

כ גם "ר מדרבנן אלא דעאמאי אסו
במין בשאינו מינו החומרא לא הוי 

ובקרן אורה כתב , אלא מדרבנן
 ז דהוי "וכן הכריע הגרי[ למסכת נזיר]
 .'דין דאו 

בדברי הקרן אורה 
ז תקשי בשיטת "והגרי

ס נהפך האיסור להיתר "א דסו"הרשב
 א דבזה אחר "כ היאך סבר הרשב"וא
 .זה אסור 

מר דבעינן למיז "הגרי
 ' א דאיכא ב"בשיטת הרשב

 :דינים 

אחרי רבים "לח בלח דילפינן מ
 שעצמות [ 'ב, ות כגשמ" ]להטות

 .האיסור נתבטלה 

יבש ביבש דעצמות הדבר לא 
ע "נתבטל דהא כל אחד הוי בפנ

 רוב דחזינן לכל וזה מדין הילך אחר ה
 .חתיכה וחתיכה רוב 

א דהא "שפיר הוי דברי הרשב
א ביבש ביבש "איירי הרשב

כ ליכא למימר "וא, ובהא אין ביטול
דכל החתיכות פרשו מההיתר דהא 

אך כשחזינן לכל , איכא ודאי איסור
 , חתיכה וחתיכה לחוד הוי הרוב היתר

 .ש"וא 

' ך איתא דהיכא שאיכא ב"ובש
חתיכות קטנות של דבר כשר 
' וחתיכה אחת גדולה כשיעור ב

 הקטנות של דבר טרף ונתערבו זה 
 .בזה שרי 

 מרפסן איגרי דהא ליכא 
 .ביטול כלל 

ש דהא כשנתערב "דלנתבאר א
דבר יבש בדבר יבש חזינן לכל 

 ומה 

  .ד

 ג "ובפמ

 ולנתבאר 

 ותירץ 

 . א

 . ב

 כ "וא

  .ה

 ודבריו 

 אלא 
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 כ לא בעינן "ע וא"דבר ודבר בפנ
 .כלללביטול  

י "תנן דסבר ר[ א"ע' ג]ובביצה 
, באלף לא בטיל' דמין במינו אפי

ן דדין ביטול לא הוי אלא "וביאר הר
' ובתוס, דברים המנגדים זה לזה' ב-ב

ן לא הוו אלא "שם ביארו דדברי הר
כאשר נתערב דבר לח בדבר לח אך 
 כאשר נתערב דבר יבש בדבר יבש הוו 

 .דברים המנגדים 

פינן לדינים של לח דהא יל
 י מחד "ויבש  בדיניה דר

 .דרשא 

בדברינו דלעיל לא 
ש דהא לח "תקשי וא

בלח הוי דין בעצמות הדבר וממילא 
 כ "דעצמות האיסור נתבטלה ומשא

 .וכדבואר, ביבש ביבש 

ע "כתב דיל[ ט"נ' סי]ע "ובקובה
דהאם נימא דכי היכי שאיסור 

ה דבהיתר נתבטל "נתבטל בהיתר ה
 האיסור או דנימא דדווקא איסור 

 .מתבטל בהיתר אך איפכא לאו 

חתיכות ' היכא שהוי ליה ב
איסור ואין בהם כזית ונפל 

דאי , היתר לתוכן ונעשו כזית ואכל
לא  נימא דרק איסור מתבטל בהיתר

 לקי אך אי נימא דגם היתר מתבטל 
 .באיסור לקי 

אשכחן דכתב דביטול הוי 
רק להעלאת דינים 

כ אין "וא, בדרגתם אך אינו מורידם
 ההיתר מתבטל באיסור אלא דרק 

 .איסור מתבטל בהיתר 

נחזי ' אי נדייק לדברי התוס
דסברי דלא רק איסור נתבטל 
בהיתר אלא דגם היתר נתבטל 

 ולהכי הקשו דליבטל ברוב , באיסור
 .ודוק', וכו 

שקיל [ 'ד' סי]ט "ת עונג יו"ובשו
וטרי גבי חוטי ציצית שנתערב 
בהם חוטי ציצית שנעשו שלא לשמן 

 ב "אך הנצי, והעלה דאינם מתבטלים
 .דמתבטליםל "פליג וס 

פ "מחלוקתם נראה דע
הנתבאר בדברינו סבר 

ט דזה דין בעצם הדבר "העונג יו
ב דפליג "אך הנצי, ולהכי לא מתבטל

 ל דהוי מדין הילך אחר הרוב ומדין "ס
 .ודוק, ודאי ולהכי מתבטל 

  

  .ו

 ע "וצ

 ת "ולמשנ

  .ז

 מ "ונפק

 ן "וברמב

 אך 

  .ח

 ובביאור 
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 סימן לג

 או מדרבנן' לחומרא אי הוי מדאו' בעניין ספיקא דאו
 [א"ע' מ ז"ב]

הנה אשכחן פלוגתא דרבוותא 
 ' ג]קמאי בהא דאשכחן בביצה 

 .לחומרא' דספיקא דאו[ ב"ע 

הוי ' ן סברי דמדאו"והר
ם "אולם הרמב לחומרא

 לקולא אך ' דמדאו ג סברי"ף ובה"הרי
 .מדרבנן לחומרא 

ג שהוי "תלוי חזינן דאע
ספק איסור ציוותה התורה 

ומהא תקשי , למתחייב לאתויי קרבן
' ם ודעימיה דמדאו"להא דסברי הרמב

 לקולא דהא חזינן להדיא מאשם תלוי 
 .לחומרא' דמדאו 

ניתן לבאר דהנה בכתבי 
ם ישנים איתא דמה "הרמב

לקולא הוא דווקא בשאר ' שמדאו
 כרת ושגגתו דברים אבל בדבר שזדונו 

 .לחומרא' חטאת אמרינן דמדאו 

דחיקא מילתא טובא דהא כתב 
ם להדיא בהלכות אבות "הרמב

שכל הספקות , א"ז ה"הטומאות פט
' של טומאות עריות ושבתות מדאו

 והא שבת , לקולא אך מדרבנן לחומרא
 .'הוי דבר שזדונו כרת וכו 

כתב לתרץ דאשם תלוי 
אי  לא הוי אלא דווקא

, [חתיכות' ב -כגון ב]איקבע איסורא 
ם הוי "וממילא דכל מה דאיירי הרמב

דווקא בלא איקבע איסורא אך 
 ' באיקבע איסורא אמרינן דמדאו

 .לחומרא 

ם "תקשי בשיטת הרמב
' דלמה בעינן דרשה מדאו

 למיזל אחר הרוב להתיר הא כל ספק 
 .מותר 

דלמאי בעינן בקידושין דרשה 
לא יבוא ]"להתיר ספק ממזר 

ממזר ודאי אמר רחמנא  -'וכו" ממזר
 הא אי כל הספקות [ ולא ממזר ספק

 .ה בממזר"מותרים ה 

 ' ם איכא ב"ובמקור דברי הרמב

 :מהלכים 

בחוות דעת כתב דכל היכא 
שאמרה התורה דבר בפשטותו 

  .א

 א "דהרשב

 ובאשם 

 והיה 

 אך 

 ט "ובמהרי

 ואכתי 

 ועוד 

 . ב

 . א
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הוי דווקא בוודאי אך " תמים"כגון 
ה "ספק לא חשיב תמים וממילא דה

בממזר דהוי בדווקא אך כשהוי ספק 
לא דיברה בו התורה ולהכי לא הוי 
 דרשה ולהכי בעינן דרשה למיזל אחר 

 .הרוב דהא  בעינן בדווקא ולא בספק 

דמקור דברי  ובפני יהושע כתב
כ בהלכות "ם הם ממש"הרמב

מפני "ל "א וז"ז ה"אבות הטומאות פט
מה טיהרו חכמים ספק טומאה 

ר שהרי הציבור עושים פסח "ברה
ר "ו ספק טומאה ברה"ק... בטומאה 

ומה , "שאיסור כל הספיקות מדבריהם
 ק ממזר הוא להיכא דבעינן דרשה בספ

 .דאיקבע איסורא 

 דאכתי קשיא מהדרשה דרוב 
 .וכדלעיל 

 ' ם איכא ב"ובהגדרת דברי הרמב

 :מהלכים 

, שערי יושר]ש "הנה כתב הגרש
דכיוון שהוי [ 'פרק ג -'שער א

ספק השקול עובר באיסור אך אם הוי 
ע בדבריו "וצ, היתר אינו עובר באיסור

 דאמאי כשהוי היתר שרי ליה הא הוי 
 .ספק השקול 

כתב [ 'ח' סי]ובקהילות יעקב 
דהא פשיטא דאי הוי איסור 
אסור לאוכלו אך כשיש חזקה או רוב 

וראיה לזה דבקידושין איתא גבי , שרי

ג "שנטהרת ואע ציפור המשולחת
מ "דקודם השלוח נאסרת בהנאה מ

חיישו רבנן שמא יאכלנה מוציאה 
ונמצא אוכל איסורים ולהכי התירוה 

ן להיתר ותקשי דלמא בעינ, באכילה
 ומהא , הא יתלה המוצא דהוי מן הרוב

 .י"מוכחא מילתא דהקה 

ע דלמאי בעינן לחזקה "צ
ורובא הא כל ספק הוי 

 ולהכי בעינן למימר , הנהגת היתר
 .כדבריו דהחוות דעת דלעיל 

תקשי לן דאמאי מייתי 
 אשם תלוי הא הוי ספק 

 .ואמרינן דאי הוי ספק שרי 

ן דכל דברי "דכתב הר
האיסורין אסור לספוקי 
אהדדי ולנתבאר בדברי החוות דעת 

 הא , ט אסור לספוקי"בעינן לבאר דמ
 .לאותו אחד שנספק לו הוי ספק 

הקשה [ 'ג', א]ובשב שמעתתא 
ם "מסוגיין על שיטתייהו דהרמב

' דהנה חזינן דהקשתה הגמ, ודעימיה
ואי " יהיה קודש ולא שכבר קדוש"

לקולא הא ליכא ' כשיטתייהו דמדאו
 כ אמאי אין "בבכור קדושה כלל וא

 .נכנס לדיר להתעשר 

מרפסן איגרי דהא לא הוי 
 אלא חזקת הנהגה וממילא 

 .ל אי הוי בכור אי לאו"י מספקאכתד 

 . ב

 איברא 

 . ג

 . א

 . ב

 ואכתי 

 כ "ואעפ

 ועוד 

  .ד

 ודבריו 
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ל לתרץ "השב שמעתתא הנ
דכיוון דאיכא זכות תקיפה 

 ה חלה קדושת בכור "משו ביד הכהן
 .באותו שה 

נמי תמיהה מילתא טובא 
 ס הוי ספק בכור ולא "דסו

 .ודאי בכור 
ז אויערבאך "בהגהות הגרש

ל לספר שב שמעתתא "זצוק
א "ם בפ"רמבדהנה כתב ה, שתירץ

ח דספיקות בכור "מהלכות מעילה ה
שאסורים בגיזה ובעבודה ועבר אחד 

כ משמע "וא, ונשתמש בהם אינו לוקה
דאי ' כדבריו דהשב שמעתתא דהוי דאו

ם "אמאי כתב הרמב' לא הוי דאו
, שאינו לוקה הא מילתא דפשיטא היא

ומכיון שהוי ספק אי הוי של כהן או 
, סוראכ איקבע אי"דהוי של ישראל א
 " ולא שכבר קדוש"' ולהכי אמרה הגמ

 .'דהא הוי ספק דאו 

  

 וכתב 

 ובהא 

 ויעויין 
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 סימן לד

 [א"ע' מ ז"ב] בדיני פדיון ספק פטר חמור

נ אמר רבה בר "מייתי לדר' בגמ
אבוה דישראל שיש לו עשרה 
 ספק פטרי חמור בתוך ביתו מפריש 

 .עליהם עשרה שיין ומעשרן והן שלו 

מפריש עליהם "ה "בד
הקשו מהא " עשרה שיין

דשה אחד פוטר [ ב"ע' ד]דבכורות 
 כ אמאי בעינן "עשרה שיין וא' אפי

 .הכא לעשרה שיין 

נפיק דמה דשה אחד ' התוס
עשרה שיים ' פוטר אפי

 גיין שמפריש דהא בסו, א"בב' הוא אפי
 .א"עשרה עביד ליה בב 

א משמע מדברי "א ע"י]
לא כדמשמע ' התוס

ב פליגי "ע' דהנה התם דף ד, הכא
ופודה בו "בהא דתנן ' י ותוס"רש

ל דאיירינן "י ס"דרש" פעמים הרבה
רק היכא שחזר וקנאו מיד הכהן אך 

ילפו דאיירינן בספק פטר חמור ' בתוס
דכל היכא דלא אייתו ליד הכהן פודה 

 א"י]' והקשו התוס, בו פעמים הרבה
ישראל שהיו לו "על הא דתנן [ א"ע

עשרה ספק פטרי חמורים בתוך ביתו 

" מפריש עליהן עשרה שיין והן שלו
[ וכדלעיל, א"ע' דבדף ד]דלשיטתם 

למה לי עשרה שיין בשה אחד סגי 
 כ משמע "וא, דחוזר ופודה בו

 .א"מדבריהם דלא מהני בב 

ט אלגאזי "והקשה המהרי
 בחידושיו למסכת בכורות על 

 :י"שיטתו דרש 

דמה החידוש בדבריו שאיירינן 
 היכא שחזר וקנאו מיד כהן הא 

 .ג הוי מילתא דפשיטא דפודה בו"כהב 

דממה שחזינן בסוגיין שהספיקות 
נכנסין לדיר משמע דהוי דין ודאי 

 י בגוונא "כ אמאי לא אוקי רש"וא
 .דספיקות 

י נמי איכא היכי "דאליבא דרש
תמצי שיכול בשה אחד לפטור 

עשרה שיין והוא בגוונא שירש ' אפי
עשרה ספיקות מאבי אמו כהן שירשם 

דהישראל חייב ]מאבי אמו ישראל 
 בפדיון וכשהורישם לכהן הכהן מחוייב 

 [.נמי בפדיון אך מעשרם והם שלו 

ז הלוי בחידושיו "ותירץ הגרי

  .א

 ' ובתוס

 ומדברי 

 ובבכורות 

  .ב

 . א

 . ב

 . ג

  .ג



 דוד            לדסימן        חסדי      קנו

בדף ' למסכת בכורות דכשמייתו התוס
י ופליגי עליה "א לשיטתו דרש"ע' ד

מייתו ראיה לדבריהם דבעינן  לאוקים 
ב בדבריהם "וצ, דווקא בספיקות

דאמאי בעינן להאי ראיה הא כיוון 
שהוי ודאי הוי ממון דכהן ותו אין יכול 

אלא דחזינן מהא , לחזור לפדות בו
בוודאי מצי ' א דאפי"הוו' ה לתוסדהוו

כ דכל זמן "כ ע"לחזור ולפדות בו וא
שלא נתנם לכהן חשיב הישראל 

 ' ולהכי אייתו התוס, לבעלים
 .ראיה לדבריהם 

סברי דדווקא ' דהתוס
כשמחוייב בנתינה לא מצי 

 בו פעם נוספת אך כשהוי ספק  לפדות
 .מצי 

י סבירא דכיוון שנעשה בו "לרש
 ל דהוי "מעשה פדיון תו לא אכפ

 .ספיקות 

' דשפיר דייקינן מהתוס
' בסוגיין דמשמע דפודה אפי

ולא תקשי מהא דייקינן איפכא , א"בב

 דהא התם דחו , משיטתייהו בבכורות
 .ש"יעו', לדבריהם דלרבותא נקט וכו 

דאתינן להכי הוו דבריו 
 אלגאזי מיושבים ט "דהמהרי

 :הפלא ופלא 

י לא הוי מילתא "דסברת רש
א דמכיוון שכבר "דפשיטא דהוו

פדה בו פעם אחת ונתנו לכהן תו לא 
וממילא , חסר בהאי שה מעשה פדיון

 ולזה , דאין יכול לחזור ולפדות בו
 .י דמצי לחזור ולפדות בו"ל רש"קמ 

דמה שחזינן בסוגיין שהספיקות 
 נכנסין לדיר להתעשר הוי רק 

 .להתעשר אך לעניין פדיון לאו 

ובמה שהקשה דנימא בגוונא 
שירשם מאבי אמו כהן שירשם 

, נמי לא תקשי, מאבי אמו ישראל
ג נמי לא סגי "דלנתבאר בדבריו בכה

, לן בשה אחד אלא בעינן לעשרה שיין
 שה תו דכיוון שכבר פדה פעם אחת ב

 .ודוק, לא מצי לפדות בו 

  

 וממילא 

 אך 

 ז "ולפ

 ולאחר 

 . א

 . ב

 . ג
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 סימן לה

בדינא דשניים אדוקין אי נשבעים על כולה או רק על 

 [א"ע' מ ז"ב] השאר

תני רב תחליפא בר "תנן ' בגמ
אבהו שנים ' מערבא קמיה דר

אדוקין בטלית זה נוטל עד מקום שידו 
, מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת

 ' מחוי ליה ר, והשאר חולקין בשוה
 .'וכו, "אבהו ובשבועה 

אבהו ' מחוי ר"ה "בד
, כתבו" והשאר בשבועה

דנראה דלא גרסינן והשאר דאף במה 
שידו מגעת ישבע כיוון דנתקנה 
השבועה שלא יהא אדם הולך ותוקף 

 ה נשבע אף "בטליתו של חבירו ומשו
 .במה שידו מגעת 

א דההכרח "ש והרשב"הרא
כ "הוא דאל' לדברי התוס

  אבהו הא בריש' ל ר"תקשי דמאי קמ
 .מסכתא דידן תנינא דפלגי בשבועה 

ט "ם בפ"כ הרמב"יעויין במש
ט דגרסינן "מטוען ונטען ה

 ומה שנשבעים , 'ודלא כהתוס, והשאר
 .אינו אלא על השאר 

ם תקשי לן "בדברי הרמב
 ש "א והרא"ראיית הרשב

 .'לדברי התוס 

ניתן לומר דמכיוון שבמה 
שנמצא ביד כל אחד אין 

 נות לאידך ממילא לא בעינן כלל טע
 .לשבועה 

א איתא דהכרח "דברשב
ם הוא מהמשך דברי "הרמב

מ האי "אמר רב משרשיא ש"' הגמ
סודרא כיוון דתפיש ביה שלוש על 
שלש קרינן ביה ונתן לרעהו דכמאן 

' דאי כדברי התוס, "דפסיק דמי וקני
 דנשבעין אף על מה שבידם לא הוי 

 .ודוק, כמאן דפסיק 

, נתקשו בזה' ובאמת דבתוס
וביארו דמכיוון שכל אחד נוטל 
עד היכן שידו מגעת תו אין כאן 
חלוקה והוי כמאן דפסיק ומה שנשבע 
 אינו אלא מחמת התקנה שלא יהא כל 

 .'אחד ואחד תוקף וכו 

 ם "בעינן ליישב שיטת הרמב
 .ל הכי"דאמאי ס 

  .א

 ' ובתוס

 וכתבו 

 אך 

 ולנתבאר 

 והיה 

 אלא 

  .ב

 ז "ולפ



 דוד            להסימן        חסדי      קנח

י "ובריש מסכתא דידן כתב רש
דווקא  -"שנים אוחזין"ה "בד
ונסתפק החשק שלמה בגוונא , אוחזין

שאחד אדוק ואחד אוחז בכרכשתא אי 
נימא דהאוחז בכרכשתא לאו כלום הוי 

 ס "ירכא בעלמא או דנימא דסודהוי ס
 .תפיס 

ל דהוי "ם ס"ז אפשר דהרמב"ולפ
כ בלא "וא, סירכא בעלמא

הסברא של כמאן דפסיק ניתיב ליה 
 כי בהא לא בעינן ולה, לכולה טלית

 .שבועה 

סברי דלולי הסברא של ' התוסאך 
כמאן דפסיק היו חולקים אך לאחר 
 הסברא יהבינן ליה ולהכי בעינן 

 .שבועה 
ואכתי בעינן לעיין בשיטת 

 ס בעינן להשביעו "ם דסו"הרמב
 .דהא חיישינן לטעמא דתוקף 

יראה לבאר בזה דסבר 
' ם דהשבועה דמתני"הרמב

כ "וא, לא הויא אלא שבועת הנוטלים
כשאמרינן לסברא של כמאן דפסיק 
 מה שפסיק לא הוי מדין נוטל ולהכי 

 .ודוק, אינו נשבע 

  

  .ג

  .ד

  .ה

 ואשר 
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 סימן לו

 [א"ע' מ ז"ב] בגדרי התפיסה בכרכשתא

הנה נתבאר בסוגיין דמה 
דהיכא ששניים ' שאשכחן במתני

אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וזה 
אומר כולה שלי יחלוקו הוא דתפיסי 

אך אי לא תפיסי , בכרכשתא
 בכרכשתא כל אחד נוטל עד היכן שידו 

 .מגעת 

ש דכרכשתא הוי שפת "הרא
 ' הבגד דלא הוי דבר חשוב ג

 .ן חלוקהג עבדינ"ורק בכה' על ג 

הביא ללשון [ ח"קל' סי]
ך "וכתב שם הש, ש"הרא

ש משמע דאי בעי יכול לקחת "דמהרא
ונראה דמה , עד היכן שידו מגעת

ש "הוא דכתב הרא, ך הכי"שדייק הש
ומשמע " אין ראוי לומר עליו"ל "וז

דאין ראוי לומר עליו שיהיה דבר 
 חשוב אך אי בכל זאת בעי יהבינן ליה 

 .שידו מגעתעד היכן  

הביא מדברי הפרישה 
ש משמע לא "דמהרא

 ראוי לומר  אין"אלא דה, ך"כדדייק הש
 .ד"הוא כלפי הב" עליו 

בדברי הפרישה דהדין של 
' ג-כמאן דפסיק תלוי ב

 ולהכי חזינן ששניהם תפוסים ', על ג
 .בכולה טלית 

י לא "איברא דמדבריו דרש
כמאן "משמע הכי דהא כתב 

' על ג' ודווקא נקט ג... דפסיק דמי 
ויעויין במאירי שכתב " ]דכלי בעינן

ש אמאי "ולהכי א, [סגי' ב-דגם ב
 -ברנייש"י דכרכשתא הוא "ביאר רש

 ועיין בערוך , "ציציות שהם חוטי גרדין
 .'ערך גרד ד 

ז "ט מטוען ונטען ה"ם פ"וברמב
 דשניים אוחזין ' הביא למתני

 .בטלית אך בגוונא דכלי 

משנה התם כתב דמה 
ם לגוונא "שכתב הרמב

הוא ' דכלי ולא לגוונא דטלית דמתני
 כגון ]משום דבטלית איכא חילוקים 

 [.ב"בשניין אדוקין וכיו 

ט לא "מ שהקשה דמ"בלח
 נימא דבכלי נמי יטול עד 

 .היכן שידו מגעת 

  .א

 וכתב 

 ע "ובשו

 א "וברע

 והביאור 

  .ב

  .ג

 ובמגיד 

 ויעויין 
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דשמיא נראה לי לתרץ 
כן מצאתי לאחר מכן ]

ש "דלנתבאר א, [שכתב באור שמח
דהא כל מה שחשיב כמאן דפסיק דמי 
לא הוי אלא בטלית דאית ליה 

כ בגוונא ששניים "ומשא, חשיבות
ליתא כלל וכלל ' אוחזין בכלי וכו

חשיבות באותה חתיכה שאוחז בה כדי 
 שנימא דכל אחד יטול עד היכן שידו 

 .מגעת 

כ סבירא "נפיק לן דלנתבאר במש
ם כהא דכתב "ליה להרמב

כדי ' על ג' ש דבעינן בדווקא ג"הרא
 -שנחזי ליה כדבר חשוב אך בפחות מ

 .לית ליה חשיבות' על ג' ג 

, אולם דאי נימא הכי תקשי לן
ם בטוען ונטען "דהא כתב הרמב

היה זה אוחז בחוטין "ל "י וז"ל ה"הנ
וזה בחוטין שבשפת שבשפת הטלית 

האחרת חולקין כולה בשוה אחר 
ל "חזינן מדבריו דס', וכו" שנשבעים

ש "דהא ברא, ש"י ודלא כהרא"כרש
, אשכחן דכרכשתא הוי שפת הבגד

י אשכחן דכרכשתא הוי "ואילו ברש
ולא הוי , שפירושו ציציות" ברנייש"

והוא , דבר חשוב אלא חוטין בעלמא
ולאחר , ם"הוא מה דכתב הרמב

 תינן להכי שוב בעינן לעיין מאי דא
 .ם"ל להרמב"ס 

בעינן למימר בדברי 
ם דסבירא ליה "הרמב

שחוטי הטלית לא הוי חוטים בעלמא 
אלא חוטים שעשויים לנוי הטלית 

 ג הוי דבר חשוב ותהני "וממילא דבכה
 .בו תפיסה 

ש לפי מה שכתב "ז א"דכ
', בערוך ערך גרד ד

אך , ברנייש הוי גרדין -דכרכשתא
ס וילנא החדש שכתב "יעויין בש

, גדילין"דביאור המילה ברנייש הוא 
ז "ולפ" ציציות לקישוט בקצה הבגד

 ל "ליתא כלל לדברינו דאכתי ס
 .י"ם כרש"להרמב 

היא דהסברא נותנת כביאור 
ס "המילה ברנייש שכתב בש

דכמאן "ה "דהא בד, וילנא החדש
י דדווקא נקט "כתב רש" דפסיק דמי

כ "וא, שלוש על שלוש דכלי בעינן
ש "ליתא כלל פלוגתא בדבריהם דהרא

דלתרוויהו סבירא דבעינן , י"ורש
ש "כ הרא"ומש', על ג' בדווקא ג

דכרכשתא הוי שפת הבגד וממילא 
לא תקשי אשיטת , דהוי דבר חשוב

י דכרכשתא הוי "דהא סבר רש, י"רש
ציציות לקישוט בקצה הבגד וממילא 
, כיוון דהוי לנוי הוי דבר חשוב

 כדבעינן למימר לעיל בסברת 
 .ע"וצ, ם"הרמב 

  

 ובסיעתא 

  .ד

  .ה

 ה "ומשו

 איברא 

 והאמת 
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 סימן לז

 [א"ע' מ ז"ב] יתרל בהרחבת "עוד בעניין הנ

אשכחן תני רב תחליפא בר ' בגמ
א שנים אדוקין "מערבא קמיה דר

 , געתבטלית זה נוטל על מקום שידו מ
 .וזה נוטל עד מקום שידו מגעת 

ומשנתנו , חולקין בשוה
דאמרינן דחולקין בטלית 

 אמר רב פפא דתפסי , בשוה
 .כ"ע, בכרכשתא 

בדווקא כשאוחזין יותר 
אמרינן דזה נוטל , מכרכשתא

 אך  ,עד מקום שידו מגעת וכן חבירו
 .אי תפס בכרכשתא חולקין בשוה 

י "הנקרא כרכשתא חזינן ברש
דכתב בגרדין שבשני ראשין 

 והיינו דלא אוחזין ( שקוראין ברנייש)
 .בבגד עצמו אלא בחוטין שחוץ לבגד 

ט "בפ)ם "חזינן נמי ברמב
דכתב ( י"מטוען ונטען ה

היה זה אוחז בחוטין שבשפת "ל "וז
וזה בחוטין שבשפת האחרת , הטלית

 ' וכו" עיןחולקין כולה בשוה אחר שנשב
 .ש"ע 

' בפרקין סי)ש "יעויין ברא

( ג"ח ס"קל' סי)מ "ע חו"ובשו( ג"י
דפירשו דתפיס בכרכשתא היינו 

 ע "בעות וילאצ' שתופס בבגד פחות מג
 .האם פליגי בזה או לא 

מ שתופסין "י והר"כ רש"דמש
בחוטין שבשפת הטלית הוא 

, ג אמרינן דחולקין בשוה"דדווקא בכה
אם יתפסו בבגד עצמו נימא דזה אך 

, יטול עד מקום שידו מגעת וכן חבירו
' אצבעות על ג' ג דלא תפסי ג"ואע

ע "ש וכן השו"אך הרא, אצבעות בבגד
' סברי דבכל גוונא שלא תפסי ג

 ואין האחד יכול , אצבעות חולקין
 .ליטול עד מקום שידו מגעת 

( ד"ח סק"קל' סי)ך "והנה בש
ע "דכתב השוחזינן דפירש דהא 

אין , אצבעות חולקין' דפחות מג
הכוונה דלא מצי האחד ליטול עד 

ז "אלא הכוונה דאי, היכן שידו מגעת
, ראוי לחלוקה דהוי דבר מועט

בידו ליטול , ולעולם אם ירצה ליטול
' מה שבידו ואף שהוי פחות מג

 ך דכן מוכח "וכתב הש, אצבעות
 .ש"מהרא 

  .א

 והשאר 

 והיינו 

 ומהו 

 ג "וכה

 אמנם 

 והיינו 

  .ב



 דוד            לזסימן        חסדי      קסב

 ע"ש והשו"מהא דאף לפי הרא
ואף , מצי ליטול את מה שבידו

נפיק . אצבעות' אם אין שיעור של ג
ע מצי ליטול מהא "ך לכו"דלפי הש

ש לא פליגי "ע והרא"כ השו"וא, שבידו
 ם בביאור "י והרמב"על פירוש רש

 .כרכשתא 

א בגליונותיו על "אמנם הרע
כתב לחלוק על ( שם)ע "השו

ש אי "ע והרא"ל דלפי השו"וס, ך"הש
הדין הוא , אצבעות' ידו גליכא ב
לא מצי ליטול עד מקום ושיחלוקו 

 .שידו מגעת 

דכתב ( שם)מוכח בפרישה 
, אצבעות חולקין' דפחות מג

ולא חשיב תפיסה , ז דבר חשוב"דאי
ה לא מצי כל אחד ליטול "והיינו דמשו

עד מקום שידו מגעת כאשר לא תפיס 
 ז שייך לו דלא "דאי כיון, אצבעות' ג
 .תפיסה חשיב 

ע "א על השו"בהגהות הגר' חזי
דכתב דדברי ( א"שם סקי)

ח "אצבעות ל' ע דתפיס פחות מג"השו
תפיסה ונלמד מדינא דסודרא דתפיס 
בה שלש על שלש כמאן דפסיק דמי 

והיינו דלמד את הדין של זה , כ"ע
' נוטל עד מקום שידו מגעת וכו

, אצבעות' מסודרא דתפיס ביה ג
ין סודר דאם קונה על והיינו דכמו דקנ

ואי , אצבעות' ידו חייב שיהיה בידו ג

הוא , לאו הכי לא חשיב דפסיק בידיה
אם אין , הדין בשנים שאוחזין בטלית

אצבעות לא חשיב כמאן ' בידו ג
 וממילא אין האחד יכול ליטול , דפסיק

 .עד מקום שידו מגעת אלא חולקין 

דלדעת ' לפי דבריהם חזי
כשיש ביד , הש ודעימי"הרא

א לא "א על ג"אחד מהם פחות מג
 אך בשיטת , מצי ליטול מה שבידו

 .ל"ם יש להסתפק וכנ"י והרמב"רש 

ואולי יש להוכיח דכל דברי 
ש "א הם רק אליבא דהרא"הרע

מ "י והר"אך באמת לפי רש, ע"והשו
 , אצבעות' אף אם יאחוז בידו פחות מג

 .מצי ליטול עד מקום שידו מגעת 

לא תימא הכי יוקשו טובא 
א שפירש דהטעם "דברי הרע

היינו , שלא מועיל ליטול מה שבידו
דהוי )משום שאין חשיבות למה שבידו 

וממילא לא חשיב , ('על ג' פחות מג
י "כ אמאי כתב רש"ב דא"וצ, תפיסה

אצבעות ' גבי סודרא דאית לית ליה ג
ז "של הבגד בידו לא מהני כיון שאין ע

מ "וש" נעלו"שלף איש שם כלי וכתוב ו
דבעינן שיהיה בידו דבר ששם כלי 

ל "הא לא בעינן לכל זה דהול, עליו
אצבעות ממילא לא ' שאם אין בידו ג

י "חשיב שתפיס כלל ומדלא כתב רש
א "ל כדברי הרע"מ דלא ס"הכי ש

א והפרישה "וכן הרע, ל"והפרישה הנ

 ' חזי

  .ג

 וכן 

 וכן 

 ומעתה 

  .ד

 דאי 
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 י אלא בדעת "לא איירו בדעת רש
 .ע"ש והשו"הרא 

א דיש לדחות דבאמת לפי איבר
מ נמי אף אם יאחוז "י והר"רש

אצבעות בבגד אמרינן ' פחות מג
ט "בפ)מ "דהנה כתב הר, דיחלוקו

שנים שהיו "ל "וז(  ז"מטוען ונטען ה
ג "או שהיו רוכבין ע, אוחזין בכלי אחד

וזה , זה אומר הכל שלי' בהמה וכו
כל אחד משניהם , אומר הכל שלי

 לו בזה הדבר נשבע בנקיטת חפץ שאין 
 .ש"ע' וכו" פחות מחציה ויחלוקו 

מ אמאי "העיר על דברי הר
נקט שנים שהיו אוחזין 
בכלי ולא נקט שנים שהיו אוחזין 

 וביאר לפי שיש בדין הטלית , בטלית
 [.יתבארו בסמוך]חלוקין  

מ "הביא את דבריו דהמ
וקשה "ל "והקשה עליו וז

ל שכתב בדין "ה ז"עוד מזה דברי ה
ל לא "הטלית יש חילוקין ולכך רבינו ז

משמע דבכלי , הזכיר טלית אלא כלי
ולא , לא אמרינן עד מקום שידו מגעת

 מ חילוק בין כלי "מ' ידעתי למה וכו
 .ע"וצ" לטלית לא ידעתי למה הוא 

מ שם כתב "הרבאור שמח על 
, מ"לבאר שפיר את דברי הר

דבכלי , וכתב דהחילוק בין כלי לטלית
ז נימא "בכ, אף אם יאחוז בחלקו

כיון שכל מה שאמרינן , דיחלוקו בשוה

זהו דוקא באופן שמה , כמאן דפסיק
, ע"בפנ" שם דבר"שאוחז בידו יש לו 

כ בכלי שחתיכת כלי שבידו אין "ומשא
ולכן , ממילא מתבטל שמו, לה שם כלי

כ "משא, לא חשיב כמאן דפסיק
אצבעות שפיר ' אם אוחז ג, בטלית

, איכא שם בגד במה שאוחז בידו
 ינן דזה נוטל עד מקום ה אמר"ומשו

 .שידו מגעת 

מתורץ טובא קושיית 
ומעתה שמעינן , מ"הלח

' מיהת דאם אוחז בידו פחות מג
אצבעות ליכא למימר דיכול ליטול עד 

שם "מאחר דאין , מקום שידו מגעת
מיהת ' חזי, במה שתופס בידו" בגד

מ פירש תפיס בכרכשתא "דאף שהר
מ אין לדייק "מ, היינו בחוטין שבבגד

דאם יתפוס בבגד עצמו דזה יטול עד 
דזה אינו דלא , מקום שידו מגעת

אמרינן שיטול עד מקום שידו מגעת 
' אצבעות על ג' רק כאשר יש בידו ג

בדעת ה "ל דה"ומעתה י. אצבעות
י דאף אם יאחוז בטלית עצמה "רש

חדא , אצבעות נימא דיחלוקו' פחות מג
, א ודעימיה"מדלא חילקו בזה הרע
א פירש את "ואף דמצינן לומר דהרע
אך לדעת , ש"דבריו דווקא בדעת הרא

ל דאף אי תפיס פחות "י באמת י"רש
א אמרינן דיטול עד מקום "א על ג"מג

כ יוקשו דברי "דאל, שידו מגעת

  .ה

 מ "ובמ

 מ "ובלח

 אכן 

 ז "ולפי
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 י וכמו שהבאנו לעיל "א מרש"הרע
 .להקשות 

מקום מצינן לומר דבאמת 
י "א איירי אף לפי רש"הרע

', על ג' שאין יכול ליטול פחות מג
 לא , והטעם משום שכיון שאינו חשיב

 . חשיב שתפיס 

י לא משמע "תקשה דמרש
 א וכמו שהקשנו "הרע כדברי 

 .לעיל 

א "ליישב שפיר דלעולם גם הרע
י דהחסרון בקנין "סבר כרש

אצבעות מהבגד בידו ' סודר כשאין ג
א "רק כשאיירי הרע, ז שם כלי"אין ע

גבי שנים אוחזין בטלית הוסיף לבאר 
' בשם הפרישה דכאשר אין אוחזין ג

והיינו )אצבעות אין זה דבר חשוב 
וממילא לא ( ז שם כלי"מחמת דאין ע
והיינו משום שכיון  -מהני תפיסתו
" שם כלי"אין עליו  שמה שבידו

א להחשיבו כדבר שפסוק "ממילא א
וכדביאר )וחלוק משאר הטלית 

נמי בביאור ' ז חזי"וכעי, ש"הרא
וממילא לא ( ל"ע הנ"א על השו"הגר

מהני תפיסתו שהרי אי חשיב כמחובר 
לשאר הטלית כבר ליכא חשיבות למה 

וזה לא חשוב בידו כיון דלא , שבידו
 דברי  הוי כדבר שפסוק וממילא אין

 .ודוק, י"א חלוקים מדברי רש"הרע 

  

 ומכל 

 ואם 

 יש 
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 סימן לח

 [רק אלו מציאותמ פ"ב] ם"בעניין השבת אבידה לעכו

 בביאור האיסור להשיב  -' אענף 

 .ם"אבידה לעכו

ג "דף קי)בגמרא בבבא קמא 
איתא אמר רב חמא בר ( א"ע

ם "מנין לאבידת עכו, גיורא אמר רב
 לכל אבידת ' שהיא מותרת דכתי

 .ם"לאפוקי עכו" אחיך" 

ו "דף ע)בסנהדרין ' חזינן בגמ
דאם מחזיר אבידה ( ב"ע

למען "' עובר באיסור דכתי, ם"לעכו
' ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה

י המחזיר אבידה "ופירש, "סלוח לו
לגוי משוה גויים לישראל ומראה 
 בעצמו שהשבת אבידה אינה חשובה לו 

 .'מצות בוראו וכו 

א מגזילה ואבידה "פי)ם "וברמב
, ל"פסק כשני המימרות הנ( ג"ה
' אבידת הגוי מותרת וכו"ל "וז וכתב

 והמחזירה עובר עבירה מפני שמחזיק 
 .כ"ע "רשעי עולם 

כ מפני שמחזיק "לעיין במש
ה "לכאורה הדרשעי עולם 

 לגויים  ווקאדו ולא, לסתם גויים
 .ב"וצ ,ז"רשעים שעובדים ע 

י "כ בב"לבאר זאת עפמש
דגם ( ו"רס' סי)ד הטור "ע

וביאר הבית , מ"נקט כעין לשון הר
לאו , ז"עובדי ע ביוסף דהא דכת

ואפשר משום שבארץ אדום היו , דוקא
המינים מבאישים ריחם של ישראל 

וחכמי , ב"וכיו, בעיני מלכים מדין זה
ישראל היו משיבים להם שלא נאמרו 
דברים האלו אלא בגויים שעובדים 

אבל גויים צלמים ולא מאמינים בבורא 
שבזמן הזה מודים בבורא עולם אינם 

דנקט האי ', ועוד תי, ז"בכלל עובדי ע
 , ז"ד עלישנא לכלול ישראל שהוא עוב

 .ד"שאבידתו מותרת כגוי עכ 

מ "יתיישב בזה גם לשון הר
 שהוסיף מפני שמחזיק 

 .ה כל גוי במשמע"רשעי עולם וה 

השני של ' על התי' הדרישה הק
י שהרי הטור כתב להדיא "הב

' ז אפי"דמחללי שבת ועובדי ע
כ מאי "ישראלים דינם כגויים וא

 מ כתב זאת דדינם "וכן הר ,ןניעושמא
 .כגוי 

  .א

 עוד 

  .ב

 ויש 

 ונראה 

 ומעתה 

 אכן 
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ו נמי פסק "רס' בסי
 ם מותרת "דאבידת עכו

 .והמחזירה עובר עבירה 

שנה ראשונה )והנה בבן איש חי 
 ל"ב וזכת( 'ח' תבוא סעיכי ' פר

אך אם , ם מותרת"אבידת עכו"
מחזירה כדי לקדש שם שמים כדי 
 שיתפאר הנוכרים בישראל שהם בעלי 

 .ש"ע' וכו "ז משובח"אמנה ה 

לשאול דמדוע השמיט האי 
 ם "דינא דהמחזיר אבידה לעכו

 .ל"דעובר האיסור וכנ 

שב דהנה רבינו ייש לי
אך אם "ל "כתב וז, ח"הבא

' מחזירה לו כדי לקדש שם שמים וכו
ב קצת לשונו "דצ' ולכאו ,"ז משובח"ה

אם הדין  דהא', אך אם מחזירה וכו
ואם רוצה , הוא שאבידה מותרת

וה ליה לרבינו וה, להחזיר מצי להחזיר
ם מותרת "ח לומר אבידת עכו"הבא

, ז משובח"ש ה"והמחזירה לקדש ש
משמע שזהו  "דאך אם"ומדנקט לשון 

  ,אך בעלמא אסור להחזיר ,ופן היתרא
 .להתיישב בזהין יש יועד 

ובעיקר האי דינא דאסור להחזיר 
אבידה לגוי יש לחקור האם זהו 
 דין בחפץ שלא לעשות בו השבה או

 דזהו דין בגוי שלא יקבל  למאד
 .והיינו שלא להנות הגוי, אבידתו 

נראה דבהא הסתפק 
ח "א בסוף דו"הרע

דהסתפק אם , מ"בב' ת למסבהשמטו
ישראל קיבל אחריות שמירה לחפץ של 

האם יש על , ונאבד ממנו החפץ, נוכרי
מאחר שגוף , המוצאו חיוב השבה
, כ הספק"וא, החפץ הוא של נוכרי

או , האם זה דין בחפץ ואסור להחזיר
י "זה דין בגברא הגוי שלא להנותו עד

משום , יךיש הזן והכא אי, השבה
 אינו מפסיד דהישראל  יהכו שבלא

 .ישלם לו 

י "נראה דבהא פליגי רש
י פירש שאסור "דרש מ"והר

להחזיר לגוי האבידה משום שמשוה 
גויים לישראל ומגלה שאין מקיים 
השבת האבידה מחמת מצות בוראו 

לא שמעתה זהו דין בחפץ של גוי ו
לקיים בו השבה ולא איכפת לן אם 

כתב  מ"אך הר ,אול הגוי נהנה או
דהטעם שאסור להחזיר לגוי הוא שלא 
להחזיק ידי עוברי עבירה משמע 
 שהאיסור הוא מצד ההנאה שמהנה 

 .לגוי 

מ "שיטת הרבע "יל' דלכאו
דהאיסור הוא מצד שמהנה את 

כתבה שאסור מחמת ' מדוע הגמ, הגוי
ל "תיפו' וכו "תספולמען "הפסוק 

 דלא תיתן  "לא תחונם"שאסור מצד 
  .חינם להם מתנת 

 ע "ובשו

  .ג

 ויש 

 ואולי 

  .ד

 ולכאורה 

 ד "ולענ

 אלא 
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ל דהאיסור בהשבת "י
 מצד  ויהא האבידה לגוי ל

 .מתנת חינם שמהנה לגוי 

יש ליישב דלעולם הכא הוי 
איסור מחמת שמהנה לגוי 
באבידה ושונה מלא תחונם דשרי כשיש 
לו הנאה דהכא אסור אף דאית ליה 

ס מחזיק ידי עוברי עבירה "הנאה דסו
וק ה הבאנו את הפס"כשמחזיר ומשו

דאף אם יהיה לו " למען ספות"של 
ואכתי בעינן לעיין אמאי  .הנאה אסור

 שיש , נמי את האיסור מ"לא פירש הר
 .ע"וצ' וכו "למען ספות"בפסוק של  

 בהיתר להשיב אבידה  -' בענף 

 .'ם במקום קידוש ה"לעכו 

הנה לעיל הבאנו את דברי הבן 
 י דהמשיב אבידה בכד, איש חי

 .הרי זה משובח', הלעשות קידוש  

" הריח הטוב"דברי רבינו 
ג "בפי)ם "א הוא מהרמב"זיע

ובכסף משנה  ,(מהלכות גזילה ואבידה
 ו הואמ שם כתב דמקור"על הר

ב "פ)מהירושלמי פרק אלו מציאות 
 ,(ו"רס' סי)ע "כ הטוש"וכ ,(ה"ה

ג דבלי שישיב לא יהיה "והיינו דאע
 וש מ שאם יחזיר יהיה קיד"מ', חילול ה

 .שרי' ה 

ו כתב "רס' בדרישה בסי
 ב סבר"ג ע"דף קי ק"בדב

חייב ' דבמקום שיש קידוש ה י"רפב
ע "וצ', ואף דליכא חילול ה, להחזיר

 אם  מ דנקט רק דהוי משובח"דברי הר
 .מחזיר ולא כתב דחייב להחזיר 

מ מיירי "ביאר שם דהר
קודם שהגביה המציאה 

הוי רק ' ש הלידו דבמקום שיש קידו
הגוי  לחזר אחר הבעלים" משובח"

 קאמר  ז"ז במקום שהגביה ע"לעומ
 .פ בן יאיר דחייב להכריז"ר 

ד הדרישה יש "ומעתה לפי
להעמיד את כל דברי הבן איש 

את קא כשלא הגביה וחי דמיירי דו
האבידה ואינו מחזיק בה אך אם 
מחזיק בה כבר נתחייב להשיב דאיכא 

והדרישה דייק זאת מלשון  ,'קידוש ה
היינו )י שאמר אבידתו אסורה "רפב

 כשזה נקרא אבידתו שהגביה והחזיק 
 (.בה אסורה 

ם שכתב "ב דהנה לשון הר"דצ
' ובמקום שיש חילול ה"

שמעינן דבמקום  "אבידתו אסורה
 ' אלא רק קידוש ה' שליכא חילול ה

 .שרי אף כשהגביה ומחזיק בה 

ם "ה לרמבב דהוה לי"צ
 למימר דתלוי אם הגביה או

 ע היו צריכים להזכיר "וכן הטוש, אול
 .ע בזה"מזה ויל 

 ובהכרח 

 אמנם 

  .א

 ומקור 

 והנה 

  אולמסקנ

  .ב

 אלא 

 וביותר 
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 סימן לט

 והמסתעף בעניין דבר שלא בא לעולם

[ב"ע' מ לג"ב] גבי דבר הגורם לממון

מתקיף לה רמי בר "תנן ' בגמ
חמא והא אין אדם מקנה דבר 

מ דאמר "לר' ואפי, שלא בא לעולם
מ "ה, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
אבל , כגון פירות דקל דעבדי דאתו

הכא מי יימר דמיגנבא ואם תמצי 
לומר דמיגנבא מי יימר דמשתכח גנב 
ואי משתכח גנב מי יימר דמשלם 

נעשה  אמר רבא, דלמא מודי ומפטר
כאומר לו לכשתגנב ותרצה ותשלמני 

 ד "ובא, "הרי פרתי קנויה לך מעכשיו
 .כ"ע" סמוך לגניבתה" 

' בזה דהנה תנן במתני
שילם ולא רצה "דכאשר 

ולזה הקשה , מקני ליה כפילא" להשבע
ח דהיאך מצי להקנות לו האי "רב

 , כפילא הא הוי דבר שלא בא לעולם
 .'וכו 

ד שהקשה "ק הביא להראב"ובשמ
דאמאי בעינן לטעמא דמקני ליה 

ק "ב]ש "ל מהא דסבר ר"תיפו, כפילא
דדבר הגורם לממון כממון [ ב"ח ע"צ

 כ מכיוון שמתחייב השומר "וא, דמי
 .באחריות הפיקדון נחזי ליה כבעלים 

ד דבאחריות בהמה "הראב
דקודשים דשם נאמר האי 

חייב בכל מת' דינא דדבר הגורם וכו
כ "ומשא, ולהכי חשיב כבעלים, אנפי

בשומר דלא מתחייב בכל אנפי דהא 
 ' ש וכו"ח לש"איכא חילוקי דינים בין ש

 .לא אמרינן להאי דינא 

נפיק לן מהאי תירוצה דכל מה 
דבר הגורם לממון "דאמרינן ד

הוי רק היכא שמתחייב " כממון דמי
 בכל האחריות אך היכא שאינו מתחייב 

 .האחריות לאו בכל 

 :ולנתבאר קשיא טובא

[ ב"ע' ה]ל בפסחים "דהא קי
דחמץ של נוכרי ביד ישראל 

  "בל יראה"וקיבל עליו אחריות עובר ב
 .פ שאינו מתחייב בכל החיובים"אע 

' דבהמשך סוגיין חזינן דבעי הגמ
בשואל אי מקני ליה כפילא או 

 כ דהדרא קושיא לדוכתא דהא"לאו וא

  .א

 והביאור 

  .ב

 ותירץ 

  .ג

 . ד

 . א

 . ב
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שואל חייב גם באונסים ואמאי לא 
 דבר הגורם לממון נחייב ליה מדין 

 .ד"וכדהקשה הראב 

ג "ד צע"ובמה שהקשה הראב
ט דנימא דמחמת דגורם "דמ

לממון חשיב גניבה מהשומר ולא 
מהבעלים דמאי חזית דהתחייב לגורם 

ובפרט ]לממון ולא לבעל הממון 
ל שלא מצי לאשתמושי "בפיקדון דקי

בגוויהו וחשיב כידא אריכתא 
ה והילך "י ד"יעויין רש, דהבעלים

ולא הוצאתים והם שלך בכל "כ "במש
י שם דיליף "ובהגהות אשר" םמקו
 לעיל , י דאיירינן בפיקדון"ברש

 [.א"ע' ד 

ז "א מגניבה הי"ובאור שמח פ
ש כפל "תירץ דהא דמחייב ר

משום גורם לממון היינו דוקא 
, בקודשים דאין להקדש חיוב תשלומים

וכמו כן בגנב שור הנסקל מבית 
הבעלים דלא חשיב גביה הבעלים 

ולהכי , כממון דהא סקלינן להאי תורא
כ "ומשא, חייב כפל למי שהפסידו

הקרן היכא שגנב משומר דיש בעלים ש
ש משלם "הויא שלו וברשותו אף לר

 דבר "ג לא אמרינן "כפל לבעלים דבכה
 .'וכו" הגורם 

ל "דלפי הנתבאר אמאי ס
ש דבגונב מן הגנב "לר

פטור הא כיוון שכלפי הבעלים פטור 

ודרשינן  -"וגונב מבית האיש"כדכתיב 
 כ שהתחייב הגנב "א, ולא מבית הגנב

 ".ם לממוןגור"השני לראשון כפל מדין  

דתקשי הכי אף בתירוץ 
ל דהאי דינא "ד דס"הראב

אמרינן רק היכא " גורם לממון"ד
דהא גנב , שמחייב בכוליה אחריות

 כ דנחייבו "וא, מחוייב בכולהו אחריות
 .ש"ומ, כפל 

ש דחיוב כפל "יסד בזה האו
בגניבה הוי רק היכא שגונב 

אך כשהוי , ממקומו כלומר מהבעלים
ל הגנב ולא אצל הבעלים לא קרינן אצ

אלא מבית " וגונב מבית האיש"ביה 
 ג לא חשיב "וממילא דבכה, הגנב

 .ואין מתחייב בכפל" גורם לממון" 

פ דנפיק מדברי "וביאר בזה הגרד
דהיכא שיהיה על , ד"הראב

גורם "השומר חיוב גמור מתחייב מדין 
פ דאיכא בעלים אך "ואע" לממון

 פ שאין "ם אעהיכא דליכא בעלי
 .אחריות גמורה מתחייב 

אפשר לבאר מהא את דברי 
דכיוון דיש בעלים , ד"הראב

ממש בעינן שתהיה אחריות גמורה על 
אך היכא דאין בעלים אפשר , השומר

 " גורם לממון"דאמרינן להאי דינא ד
 .אף כשאין אחריות 

ואי נימא הכי שפיר דמי להאי 

 . ג

  .ה

 והקשה 

 כ "וכמו

 ולהכי 

  .ו

 ולהכי 

  .ז
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בפסחים ' קושיא דהקשנו לעיל מהגמ
ל דחמץ של נוכרי ביד "דקי[ ב"ע' ה]

בל "ישראל וקיבל עליו אחריות עובר ב
פ דלא מחייב בכולהו "ואע" יראה

דהא לנתבאר אפשר דמכיוון , אחריות
חשיב " בל יראה"שאין הנוכרי עובר ב

כליכא בעלים כלל ולהכי אף דלא 
מחייב בכולהו אחריות אמרינן לדינא 

 , ליםדהא ליכא בע" דבר הגורם"ד
 .ודוק, וכנתבאר 

' ע בהא דתניא בגמ"דצ' ולכאו
ר יוחנן "ר חייא בר אבא א"א"

לא שילם שילם ממש אלא כיוון שאמר 
דגם " פ שלא שילם"הריני משלם אע

דבשלמא , ג מקני ליה כפילא"בכה
היכא ששילם ממש גריר כפל בתר קרן 

אך היכא שאמר הריני , דהא יהיב קרן
י דגם מקני "ל לר"ג ס"דבכה]משלם 

, אמאי יהבינן ליה כפל[ ליה כפילא
ומכיוון דתו לא שילם נחייב האי 

 ג לא גריר כפל "כפילא לבעלים ובכה
 

 .בתר קרן              

ד הויא רק "נימא דקושיית הראב
ש "א" שילם ולא רצה להישבע"ב

דכיוון דכבר שילם פקע דין בעלים 
 שהקרן שלהם ולהכי הקשה דיועיל דין 

 .גורם לממון שיזכה בכפל 

הריני משלם בעינן למימר 
דכיוון דאמר הכי הוי כמי 

ואפשר לדייק ליסוד זה , ששילם ממש
ר יוחנן "חייא בר אבא א' מדברי ר

לא שילם שילם ממש אלא כיוון "
" פ שלא שילם"שאמר הריני משלם אע

 ג חשיב כשילם ופקע "כלומר דגם בכה
 .לדין הבעלים וכדבואר לעי 

ד הויא "אי נימא דקושיית הראב
נשבע ולא רצה "גם בגוונא ד

ג יודה "בעינן למימר דבכה" לשלם
ד דיהבינן לשומר רק קרן אך "הראב

 כפל יהבינן לבעלים משום דקדמו 
.ודוק, לגורם לממון ולא פקע דינם 

  .ח

 ואי 

 ובאמר 

 אך 



 

 'לזכרון עולם בהיכל ה

 לעילוי נשמת

 ה"זצוקללה בר חן רבי דוד יוסף בן חנה צ"הגהסבי 

 א"באלול התשע' כו" נצבים וילך"ק פרשת "ע מוצש"נלב

 ל"צז רוזיליו רבי דוד ניסים בן סולטנה ג"סבי הרה

 ט"באדר התשנ' ע ח"נלב

 ה"זצוקללה עובדיה רבי דוד מסעוד בן אסתרצ "הזקני הג

 ע"באייר התש' ע יח"נלב

 ה"זצללה אוחנונא רבי מאיר בן מרים צ"זקני הרה

 ש"בתשרי הת' ע כו"נלב

 ה"זצללה אבגי רבי אליהו בן רחמה צ"זקני הרה

 ד"בתשרי התשנ' גע "נלב

.ה . ב . צ . נ . ת 



 

 

 'לזכרון עולם בהיכל ה

 לעילוי נשמת

 ה"רוזיליו ע מרים בת סוליקה סבתי מרת

 ג"נפטרה חג השבועות התשל

 ה"ע אוחנונא חנה בת רחל הצדקנית מרתזקנתי 

 ד"באלול התשל' נפטרה יט

 ה"ע עובדיה מרים בת מסעודה זקנתי הצדקנית מרת

 ע"בתשרי התש' נפטרה כב

 .ה . ב . צ . נ . ת 



 

 

 'לזכרון עולם בהיכל ה

 לעילוי נשמת

 האיש הדגול, ידיד בית אבא

 תבונותנעים הליכות ורב 

 'תחי פרחיה בן ל"ז פתחיה אשר

  אדרי   

 ע בקיצור ימים ושנים"שנלב

 ב"בניסן התשע' ביום שלישי ד

.ה . ב . צ . נ . ת 
 



 

  הברכהואלה יעמדו על  

 א"שליט הרב ישי בר חןר "אאמו

 "בראשית" - ב"רפאל בר חן וב

 יעקב ישראל בן ביה

 שלקחו על עצמם את הוצאות הספר

 ל"זצ צ הרב דוד יוסף בר חן"הגהנ "לע

 'תחי הרבנית רות בר חןח לרפואת "ולהבחל

 .אמן, ש"להצלחתם והצלחת ילדיהם בתורה וירו

 כעתירת המחבר


