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 הש״ם מסורת
הוספות עם

 לקק קיא: ]לעיל א(
 נדרים י: גיטין pקיד:[,

 נה" נד: נ״ג כס.
p מ״נ פ״ט כלאים
 צא: ומים סיס׳ ]ע׳ ד(

יהודה[, ר׳ הא ד״ה
 עיין ו( נז^ נדרים ה(

 סוד״ה יג: גיסין תום׳
 ו., פסחים ז( במעמד,

לקמן (P כח., נדרים ס(
ע״א. קיד

קיג קמא בבא קשיח פרק ומאכיל הגוזל
 ושימי איחמא להנהו ליה" משממינן לא. כמתא איתיה אגל

 ליה. ואמר אשנחיה דינא דני שליחא דאמרי שליחותם: עבדי לא
 אלא אמרן ולא במריה: אמרינא שלימות עוד ליה משדרינן אלא
 ליה לית לביתיה הלול ההוא אמי כי דינא. דכי אכנא חליף דלא

חליף אבל דיגא דבי זא8לב אורחא

 נמי והא ללבוש אפי׳ ושרי מותר. מתכוין שאין דגר פגר "ןי£ך
מדליקין ממה ומוקי כדרכן מוכרין מות מוכרי למלא )ג(

 המם ממכרן שאין דבר דשרי שמעון כרבי הם( »: דן )ש»
כמיסיו: על דוקא שישאם ולא ללטש אף שרי נמי

 משפט עק
מצוה נר

 מהל׳ כ״ה ס׳ )מיי׳ א נט
טוש״ע י( הל׳ סנהדרין

 פ״מסי׳יאסעי׳גנמג״ה:
מהל׳ סכ״ה מיי׳ ג כ ל

 שמג י הלכה סנהדרין
 פ״ג: שם טוש״ע רס עשין

ש הל׳ שם מיי׳ ה ד לא
ד: שעי׳ שם טוש״ע

 שם פמג שם מיי׳ ז ו לג
א: סעי׳ שם טוש״ע

ט הל׳ שם מיי׳ י מ ח לג
 ס״מ טוש״ע שם סמג
נ: א שעי׳ ה סי׳

 טוש״ע שם( )ירי׳ ל כ לד
גהג״ה: נ ספי׳ שם

מהל׳ ס״ה מיי׳ ם נ ם לך,
 מ״מ ועיין ט הל׳ גדלה

ס״מ טוש״ע עג עשין סמג
ס״ד: שפט סי׳

יא הלנה שם מיי ע לו
 נ סעי שם טוש״ע

ט: ם ז יסעי׳
 טוש״ע שם מיי׳ s ם לז

י: סעיף שם
 מהל׳ פ״י מיי׳ ק לוז

פמג יס הלנה כלאים
 סי׳ י״ד טוש״ע רנוו לאמן

ה: שעי׳ שא
 מהל׳ פ״ה מיי׳ ר לט

שמג יא הלנה טילה
 שי׳ מ״מ טוש״ע עג משין

ו: שעי שסט
מהל׳ ס״ג מיי א ת ש ם

 וש״ד נ א הל׳ שגועוס
 מה׳מדיסהל׳אשמגלאוין

רל״ג שי׳ יו״ד טוש״ע ימג
יי: שפי׳

 במיי׳שסופ״המהל׳ טא
שם שמג יא הל׳ טילה

 שם טוש״ע עג ופשין
 ששט סי׳ ס״מ יטוש״ע

ו: סעי
 מלכים מהל׳ פ״י מיי׳ ג פג

יב: הל׳
 טילה מהל׳ ס״א מיי׳ ד »

מהל׳ וס״א נ הלכה
 עד עשין שמג ה״א גנינה

 סעי שמס סי׳ פ״מ טוש״ע
א: סעי׳ שנט וסי נ

 המונפק. מתיכת לא פורטק ארן
נזילה סמס ט(דאמרי לרמן

 קחני ומ״מ א״ש בעלים יאוש הוי לא
 הואיל השאר לו ויחזיר דינר דנומן

 ור״ש גזל של שהם מרור ידוע ואין
 יאוש הוי נזילה שמם דאמר גמי

 ושינוי יאוש ה״ל דהשמא בעלים
 דדבר משוס סורנוין אין מ״מ רשות
 מיוחדת וכיס דמיבה הוא מגונה

 בל ודרכו" שלהם גזילות שה להצניע
שס: להניח שעה

 נם.( )ין בנדרים להדגים. ןףףין3
בשפתיו דאמר מפרש 1

 עלי שבעולם פירומ כל יאסרו סמס
 בלט ומחשב מרומה של אינם אס

 יום אומו אלא נאסר דאין היום
 דברים אין שבלב דדבריס ואע״ג בלבד

 מפרש סכי ליה שרו אונשא משום
 שעה בלט לחשוב שיכול וה״ה המם
 13כשהאנשים נוהגים וק רגע או אמח

 שלא חממיהס הדרים היהודים מדירים
 לידור" יכולין אמרח בעיר לדור יצאו
 היום יחשט ובלבם יצאו שלא שמם
 יצא שלא בשסמיו מפרש הוא ואפי׳
 ולמשוב להערים יכול סייו ימי כל ממנו
 בשסמיו ממול ואס מנאי שוס בלט

גמור: מתל דהוי נ״ש בלחש
שלא

 אשימי סמכינן לא דיכא דר אבבא
אישתלי. ליה: אמרי דיכא ר דאמרי

 אוחו ששב קודם שלימוחס שכחו
 דינא לכי דאתא עד לבימו: סלוני

 דאמר ואע״ג ליה. קדעינא לא
 לבי ציית דלא על אחינא: אחינא
 ולא לו מן צא ]לו[ שאמרו דינא.
לו: ויפרע דינא. דציית עד קייס:

 דאמר ואע״ג ליה. מקרעינן לא
 דאמד כיון היא ולא סרענא:

 דדלמא לאלחר קרענא. דצייתנא
 אבל ומרש השמא זוזי ליה ליח

 אחי דלא כמה כל לדינא קבאתא
 ליום זמן. קוכעין הוא: אפקרומא

 אומו מזמנין יבא לא ואם בשבח ׳שני”
 אומו מזמנק יבא לא ואם חמישי ליום
 כחרק לא לממר ועד שני ליום

 שמא ממחירן היום שכל סחימא
ניסן. כיופי זימנא יהכינן לא יבא:

 ובמשרי בניסן לדין אדם מזמנק אין
 לכתר אבל* ובציר: קציר זמן שהן

 סלוני רום שיבא שולסים ניסן.
 באין ככלה. כלה לכני באייר:
 אומרים אין שבת בכל הדרשה לשמוע

 ולא דממנע לדין שני רום בא לו
 לשמוע באין כריגלא. לכלה: אחי

:(יוס' ל׳ הרגל קודם הרגל הלטח
 נסמן דרב לקמיה חובעין כי~אתו.

לדין: דינין בעלי להזמין כלה רום
כנופייכו. לדידכו וכי להו אמר

 מטה אחכה: הקהלחי דינכם לצורך
 בגו דקאי דמידי כיון מהו. ושלחן

 פרה כי לעלמא מחחזי ולא הוא רח׳
 או דאטהון זילומא וליכא" וחמור
 אינשי ועיילי דנסקי כיון דלמא

זילומא: איכא להו ומזו לרחייהו
 מטה כן וממור כפרה עוד. ויחכם
 להחליף פורטין. אין מתני׳ ושלחן:
 ליטול מוכסים מיד בפרוטות סלעים

 מעוח בה שטמרן מחיבחן הפרוטות
המכס" גבאי של מכים ק המכס
 לפי וארטנא גולגולת כסף שגובה

 מוכס של ביתו. מתוך גזל: של שהן
 יש אס השוק. מן או שלו: ממעות

 מחיבח לוקח שאין בשוק מעות לו
דינר. לו נותן אבל גט׳ המכס:

 מן למוכס פרוטוח לו חייב היה
 לו ואין דינר חצי בשוה המכס

 ומקבל כסף דינר לו נומן הסרוטוח
 מפני חציו בשוה פרוטות הימנו
 דמלכותא דינא מידו: כמציל שהוא
 מן המכס אח שקיבל וזה דינא.
 לשנה ק כך קצוב בדבר המלך

 נוטל אלא קצבה. לו שאין :גזלן )ג( אין
 המלך מאח שלא מאליו. חפצו: ככל

 את להכריח כדי קצבה: לו יש אפי׳
 להנאח כוונתו שאין ואע״ס המכס.
 בלרשח ט" להבריח אלא לרשה
דיגא. דמלכותא דינא :כלאים
ישראל המוכס אח שגוזל ונמצא

הורגים. :ם(המלך רח של זו חטאה אין אס עלי סירוס כל קונם נודרין. כהיתר: נכרי המלך מיד המכס אח שקיבל זה
 שאין השם חילול דליכא היכא גוזלו אס למוש ואין אנס. כגעני שהוא כמוכם ממק: וגוזלי ומריבה חיגרה בעל חרמים. רוצחים:

משמעי: בשוק לנכרי הנמכר עברי בעבד נמכר. אחדי הישראל: אח שפוטרין עד בעלילוח כעקיפץ. עליו כאץ מכזב: שזה מטן
שלא

 אס עלי זה ניר ויאמר פרומה של שהוא זה על לדור יכול להורגו גא שאם ממון עסקי על הורג שהוא להרגיז. נודרים נד־[. ב״ב ]רשב־ם גול משום »יר הנהוג המלך סוק ע״ס »ירו גממק למפזיק ואין הוא גמור
 שאינה אעים .5ע״9 פירומיו ליטול ורוצה המלך מנס נוטל ולטופסין. הוחג שאינו געלמא ליפטים שהוא ולחרנרן. מופר. והנדר לזו מיפה םיוג שיש לסי יטלם שלא כדי פרומה של שאינו אע״ס פרומה של אינו

בז־[. ננדדים קפני זו אף זו לא ומפני׳ יטלס שלא נדי מרומה של שק לידור יכול תרומה. של

הב״ח הגהות
 אהא לה דמיוני גם׳ )א(

 מרומה של ונו׳ נודרין
 של שאינה אע״פ

 כיה של שהיא תרומה
 של שאינה אע״פ מלך
 ד״ה רש״י(3) מלן:
 גזלן: זה אין ונו׳ דינא

<p ומר ד״ה תוספות 
 כפ׳ דתנן נמי והא ונו'

 מוכרי וכלאים בתרא
כסוח:

חש״ס כליון
 לחכם תן א׳ל גפי

 ע״נ: שה עירובין וכו׳.
 להכריח. אסור שם
 ע״ג: קיג דן פסחים עיין
 שאין דכר דפ״ם שם

 ומיס פותר. פתכוין
ר״י: הא מוד״ה ע״נ צא

 מהר״ב הגהות
רנשכורג

 אסור דתניא גבו׳ א[
 כצ״צ כהם להכריח

 מלאים ור״ל נרי״ף ונ״ה
 ט הגירסא יוסף ומימוקי

 ויעו״ש עסיגא נדר׳ וק
 כלשון נהדיא דגריש ננ״י

 ללטש אסור פניא הפ״ק
 וה כלאים נגדים עשרה

 אס ט להנדס וה על
 וק הרא״ש וכ״כ המכס
 גידסס שהיסה נלפ״ד
 צא דן סמויה המום׳

 ר״י הא ד״ה פ״ג
 שוגיין ולשון ויעוש״ה

 ונו׳ נלאים לעניין נשלמא
 יהושע סר וע' מוכח הכי

ודו״ק:

 חשלם אוד תורה

 ם9ךח לחכם תן א<
 עודהוח^לצדיקירוסף

 סן ט, ]טמל לקח:

 גאלה ר5נט קאחרי
 מאחיו אחד א תהיה

טח[ בה, |רקרא ו:3אל3ך

רש״י ליקוטי

 הקציר. ימי נישן. כיופי
 דרינוס תשרי. כיומי
 נברמזז והנדים הגמוס

 שלפני שנת כלה. לה:[.
 נאססין שהכל הרגל

 !®ם הרגל הלכוס לשמוע
 כו שיש דכר לא ו:[.

 שגזל לא ממש. אחריות
 לפניהן. והנימה קרקע
 פרה גזל אפילו אלא

 חמור או כח וחרש
 והכל אחריו. ומחמר
 סיינין מגזל שהיה מעידן
 קיימס מזילה אלמא

 קי*:[. ]איל עסקינן
 דיגא. דמלכותא דיגא

 ]גיטין נונטם עונדי של
 וארנוניוס מסים נל י:[

 משפטי של ומנהגות
 להנהיג שרגילים מלכים

 שכל הוא דינא »לכומם
 מקגלים המלנוס מי

 חוקי מרצונם עליהם
דין והלכך ומשפטיו המלך

 לא איטר דאמרינן לא במתא איתיה *אבל
 דב״ד שליחא אשכוזינהו" דאמרי ליה אמרו
 אבבא חליף דלא אלא אמרן ולאג ליה ואמר

 לא דינא דבי אבבא חליף אבל דינא דבי
 ולא3 לוה ואמרי דינא בי אשכחוה אמרי
 ביומיה אתי לא אבל ביומיה דאתי אלא אמרן

 האי י רבא אמר אשתלי אישתלויי אימא לא
 אתי דלא על פתיחא עליה תכתיב מאן

 על ליה מקרעינן לא לדינא דאתי עד לדינא
 ליה מקרעונן לא רציית עד לדינא ציית דלא
 ליה: קרעינן צייתנא דאמר ביוןה היא ולא

 וחמישי שני זמן יקובעים חסדא רב אמר
 כתבינן ולמחר קזמנא בתר וזמנא זמגא ושני

 ההיא חזא כהנא רב בי אקלע אסי" רב
 כתוב ובצפרא בפניא לדינא דאזמנה איתתא

 דאמר להא מר לה סבר לא א״ל פתיהא עלה
 א״ל ושני וחמישי שני זמן קובעק הפרא רב

 אבל במתא וליתיה דאנים גברא ה״מז
 מורדת אתיא ולא במתא דאיתה כק איתתא

 זמנא יהבינא לאח יהודה רב אמר היא:
 במעלי לא תשרי ביומי ולא ניסן ביומי לא

 מניסן יאבל6 שבתא במעל ולא טבא יומא
 תשרי לבתר תשרי וביומי ניסן יומי לבתר

שבתא מעל לבתר שבתא ממעלי י קבעינן
 והכונן לא5 נחמן רב אמר טריד דשבתא בעבידתיה טעמא מאי קבעינן לא

 דרב לקמיה אתו הוו כי בריגלא ריגלא לבני ולא בבלה כלה לבני לא זמנא
 אם היישינן: רמאי דאיכא יוהאיתא כנופייכו לדידכו וכי להו אמר נחמן
 לא בריה לר״ש רבי לה <מתני6 לשלם: חייב" אחריות בו שיש דבר היה
 אחריו ומחמר חמור בה וחורש פרה אפילו אלא ממש אחריות בו שיש דבר

 עליה ומיסב מטה מרב כהנא רב מיניה בעי אביהן כבוד מפני להחזיר חייבק
 פורטק אין ° מתני׳ עוד: ויחכם לחכם <תןא לו אמר8 מהו עלו ואוכל שולחן

 נוטל אבלג צוקה מהם נוטלן ואק גבאק של מכים ולא המוכסק מתיבת לא
 את לו ונותן" דינר לו נותן אבלם תנא גט׳ השק: מן או ביתו מתוך הוא

 בר חניגא רב אמר דינא דמלבותא דינאע שמואל "ותאמר ומועסק השאר:
 במוכס1 אמרי ינאי ר׳ דבי קצבה לו שאק במוכס6 שמואל אמר כתנא

 גבי על אפי׳ כלאים אדם לבש "?לא אהא לה ומתני איכא מאליו העומד
 " להבריח אסורי 8 דתניא כר״ע דלא מתני׳ המכס את בו להבריח בגדים עשרה

 לענק בשלמא תמכם את להבריח מותר י<ר״ע משום אומר ר״ש תמכם את
 דבר סבר ומר מותר מתכוין שאק דבר סבר דמר8 קמיפלגי בהא כלאים

 דינא שמואל ותאמר שרי מי המכס אח בו להבריח אלא אסור מתכוק שאק
 דבי קצבה לו שאק במוכס שמואל אמר כהגא בר חנינא א״ר דינא ומלכותא

 להתק ""נודחן אהא )א( ומתני ואיכא מאליו העומד במוכס אמח ינאי ר׳
 שאינה אע״פ מלך בית של שהיא תרומה של שהיא ולמוכסק ולחרמק

 דמלכותא חנא שמואל ותאמר ולטוכסק מלך של שאינה אע״פ תרומה של
 ר׳ דבי קצבה לו שאק במוכםת שמואל אמר כתנא בר חנינא א״ר דינא
 דתניא מעני" במוכםג אמר אשי מאלחרב העומד *במוכס אמח ינאי

 זכהו ישראל בחני לזכהו יכול אתה St לחן שבאו אנם״ ומעני ישראל3
 באק לאו ואם דינכם" כך .לו ואמור זכהו מענים בחני חנינו כך לו ואמור

 בעקיפק עליו באק אק אומר ר״ע ישמעאל ר׳ דברי בעקיפק עליו
השם קידוש ליכא הא השם קידוש דאיכא טעמא ודע השם קידוש מפני

כשבא ר״ע דרש זה דבר ־שמעון ר׳ אמר והתניא שרי מי מעני באת(וגזל
לו תהיה גאולה נמכר אחריב( ת״ל אסור שהוא כנעני ילגזל מנק מזפירק

-----------—---------------------------------------------------------------—

וציונים הגהות
אשכחיד, צ״ל א[

 ברש״י(: וכ״ה )כת״י,
p מחר ועד בכת״י? 

 פיתוזא כתבינן לא
בראשונים, )וכ״ה

 קובעין. ד״ה וברש״י
 כר ועד ותיבות

 דברי ציק הם פתיחא
 בפנ״ע, דיבור והוא הגט*

 ]צ״ל p דק״ם(: הגהות
 וכ״ה )גליון( אשי[ רב

 עיין אנעם בבת״י,
 חייגין[ ]צ״ל [7 רש״ש:
ראשונים ה[ )גליון(:

 צ״ל ו[ ופחדו־: ונת״י
 את בו להבריח אסור

 בסמוך צ״ל וכן הסכם,
 ועי׳ עיי״ש, )רש״ש

 תברן־ רי״א בהגהות
 היבא הסוגיא בבל ז[

 "עובד "כנעני" דכתוב
 טי צ״ל "כותי" כוכבים"
 נוסף "אנס" ט[ )דסו״ר(:

 וכן הצנזור, ע״י
 להוסיף יש ט[ ברש״י:

נדצ״ל י[ דאיפור:
 רש״י לשון p אבבא־

 יא סימן הו״מ בב״י
 נמניהן ל[ באתיגא:

 כצ״ל[ ניסן לבתר
נדצ״ל מ[ )גליון(:
)באה״מ(: ליכא

 חפלך: גבאי בדפו״ר נ[
 הפכם להוסיף יש ש[

 אחר שייך ע[ )באה״ט(:
 )נליון(: פורטין אין ד״ה
 ודרכן נדצ״ל פ[

צ״ל צ[ )באה״ט(:
 פשביעים כשהשרים

צ״ל [p )דפו״י(:
)דפו״י(: לישבע

החכמה אוצר הכנת ע״י הורפס236 מס עמוד בבלי תלמוד קמא בבא כב ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



<5

 משפט עץ
מצוה נר

 מהל׳ פ״ז מיי׳ א מד
שמג ס הל׳ גטנה

:3קנ לאדן
 סי׳ ס״מ טוש״ע ג מה

נהג״ה: ג סטר שמנו
 גמיי׳פ״נמהל׳נזירומ מו

 מהל׳ ]ופ״נ ייו הל׳
יא[: הל׳ ענדם

 מהל׳ פי״א מיי׳ ד! ד מז
ג הלכה ואנדה גזלה

 ס׳׳מ נווש״ע עד עשין שמג
א: סעי׳ רסו סי׳

דוה הלנה שם מיי׳ ז ו מון
 סימן טומ״מ שם סמג

נ סעי׳ שם וש״ע שמנו
נהג״ה:

 שם פ״ה מיי׳ י ט ח מם
טו והל׳ יד הלכה

 עג עשין סמג יז והל׳
 שסט סי׳ ס״ינ טוש״ע

נ: סעי
 יג הלכה שם מיי׳ 5 ג

ז: סעי׳ שם טוש״ע
 שם: מ״מ טור ל נא
שסוס״סמהל׳ טמיי׳ נג

 ו הלנה ומזיק סובל
 וסי׳ שם טוש״ע שם שמג
שסם וסימן 3 סעי׳ קמו

ו: סעי׳
 נהגהויו וע׳ שם מיי׳ ג נג

שם סמג שם מיימוני
 סעי׳ קנם סי׳ שם טוש״ע

בהג״ה: נ
 נו״נו מהל׳ פ״ו מיי׳ ם נד

 הלכה קטנות ■^נהלכויו
 מוש״ע קז עשין סמג ט

 ג סעי׳ כנו סי׳ נו״מ
 שלד סי׳ י״ד יטוש״ע

מג: סעי׳

קמא בבא עשירי פרה ומאכיל הגוזל קיג:
הממי מיד דין בית יוציאוהו שלא כלומר ויצא. ימשכנו \שלא קיא: דף )נ״מ המקבל דסרק מנאי והבי כר. ויצא ימשכנו שלא

ולהוסיף לכפול הכנעני אמ ימח יכול יגלום. בגאולה: אלא ן קרא להאי לה מוקמי מומר הכנעמ דגזל לסברי ((ושם'
נבילות: ואוכל ע״ז עובד אין תושב. גר נמן: שלא מה ולתבוע אחרימי: לדרשה

כמה ל:( )דף ובערכין כ( )ד׳ היא בקדושין לגר. אלא לך ולא / ולהוסיף לכפול הכנעני )ד( ימם יסל בקונטרס סי׳ עליו. יגלום י^ןל

«en6><c»
וציונים הגהות

 זרה לעבודה צ״ל א[
ראשונים p )דפו״י(:

 דגופנא שיבשא וכת״י
 ססרדיסא לבר דתלי

 ]גי׳ p קיטופי: בה ותלי
 וה״מ ג׳ בלר ערך הערוך

 יבול פירוש בבולרא
 הארץ[ מס כלומר הארץ

 הרי״ף גירסת )גליו!(
 ארעא, בבול והרא״ש

 )דבש הארץ יבול פירוש
 נוסף בדפו״י [7 תמר(:
 ליה דטען היכא כגון

 לאביך נתוניו ליורש
 גוי ידע דלא וסת

דטשקר: בהדיא
 או נוסף בדפר׳י ה[

 הוא וכן שהבליעו
:הרי״ף שעל ברש״י

)בארות לביתן נדצ״ל ו[
 שעל ברש־י וכ״ה המים(

בנימוק״י ז[ הרי״ף:
 הגי׳ לפניו שהיה משמע
 דאדעא אכילה ברש״י

נדצ״ל ס[ )רש״ש(:
 )באה״ם(: מעתה

 נתערבה נדונ״ל ט[
צ״ל p )באה״מ(:

 סותר גוי דמעות
 נוסף "היה" )ותיבת

 ובכל צ״ל P מהצנזור(:
 נראה הוי ל[ )דפו״י(:
 ליתא וכן )ב״ש, כמיותר

 ברי״ף וכן [B בכת״י(:
 )הגה׳ ליתא ישנות ובגמ׳

מהצנזור(: והם אריה, בן

 מה למבוע הלואמו על
 אצטריך דאמאי לר״י ומימה נמן שלא
 אח ויניח יפסיד דאטו להכי קרא

 לר״י ונראה עצמו אס להטעופ הכנעני
 אח שיטעה עליו יגלום יכול דה״ס

 לו שנמן ממה פחוס לו וימן הכנעני
 בערוך סי׳ וכן קונהו עם וחשב מ״ל

 1,היה כנעני דטעומ אע״ג גלם בערך
 שהכנעני במקום להטעומו אסור מומר
 ידע: כלא עצמו ועושה שגוזל יודע

גינתו. דכותי אי קאמינא ה^י
 דעמו היה שק לר״י נראה

 כמו ולא להטמי שהשיב כמו ממחילה
 סובר היה דא״כ סובר הממי שהיה
 בין חילוק דאין מומר הטמי דגזל

 חילול )ה( איפא דבגניבה לגדלה גניבה
 שמעמא הנך וכל* לבסוף כשידע השס

 גזל דאסרי הנהו אלא איימי לא
 דהמקבל מנאי מייחי ולא כנעני
 מייאש? היכי דשת: )שם(
 אדם כל אח בדין למבוע להם היה

 לכך ודאי אלא עליהם העוברים
 משלמין אין שבדין לסי מחייאשים

 דמלממא דדינא משום כלום להם
 מייאשי היכי סי׳ ובקונטרס דינא

 כדי יאוש והא יאוש הוי מי כלומר
 רשוח שינוי כאן דאין קני ולא הוא

 הרבים ברשוס מונחים הן שהרי
 נמי דהשחא ליכא נמי מעשה ושינוי

 כדאמר מיקרו דדיקלי גובי '5הר
 ושס(:יץ צו. )דף קמא בהגוזל לעיל

ולא

ת״ל עליו* יגלום יכול ויצא ששמו שלא
 רב אמר קונהו קם ידקדק *9 קונהו עם וחשב <א

 תושב בגר הא במעני הא קשיא לא יוסף
 כתיבי הדדי גבי תרוייהו והא אביי ליה אמר

 לגר ולא לגרב( שנאמר לגר אלא לך לא י<
 תושב לגר שנאמר תושב לגר אלא צוק

 כשהוא כוכבים העובד זה גר משפחתג<
 כוכבים* לעבודת הנמכר זה לעקר או אומר
 וכאן בגזילו כאן קשיא לא רבא אמר אלא

 עברי עבד אביי א״ל הלוואתו בהפקעתב
 י<דאמר לטעמיה רבא הוא הלוואתו הפקעת

ביבי רב אמרקנוין גופו עברי *עבד9 רגא
 טעגי גזלה( חסידא ר״ש אמר גידל בר

 רב דאמר אסור גדלו מותרת יאבידתו אסור
 שנאמר אסור שהוא הטעני לגזל מנין הוגא

 נותן אלהיך ה׳ אשר העמים כל את ואכלת <ג
 שאינם בזמן ולא בידך מסורים שהן בזמן לך

 רב דאמר מותרת ^אבידתו בידך מסורק
 הכנעני לאבירה מנק רב אמר גורי׳ בר חמא

 אחך אבדת י<לכל שנאמר מותרת שהיא
 למעני מחזיר אתה ואי מחזיר אתה לאחך
 דלא לידיה אתי דלא היכא מילי הני ואימא
 לידיה דאתי היכא אבל בתרה לאהדורי מחייב
 דאתאי ומצאתה י( רבינא אמר י< ליהדרה אשא
 אומר יאיר בן פנחם ר׳ תניא משמע: לידיה

אסור אבידתו אפי׳ השם ילולח שיש םבמקוה
שמואל

 אדם שביעיח של אבקה קשה
 סוף שביעיח בפילוח וטמן שנושא
 לך ונמכר שנאמר עצמו אח מוכר

 עצמה ולע״ז ט׳ לגר אלא לך לא
 ואכולהו מיס ולשאוב עצים לחטוב

 גזל אלמא לו מהיה גאולה קאי
 שאין הלוואתו. כהפקעת אסור: ננעל

 חילול ליכא ט שרי ממש גזל
 כהפמעת הוי המכס ולהבריח השס*
 שהלוהו הוא. הלואתו הפקעת :הלואמו

 עקיבא ר׳ אמר הט ,ואפי עבודתו על
 שש כל קנוי. גופו כרמו: על יצא לא

 טעותו. ממש: שגזלו ונמצא שניס
 וטעה לישראל לו מייב היה

 לקנא השס: חילול דליכא בחשבון*
 מזרק דפרזלא. כמר דדוזכא

 נחושמ: של בחזקס זהב של
 טעוח ועוד זוזא. ליה ואיכלע

 והטעהו מדמיו זוז שעיכב אמרח
 ד׳: במקום ג׳ שלקה בחשבון
 דעלך חזי לכוחי כהנא רב ואמר.

 כדי אומס מונה ואיני סמיכנא
 ל״א החשד מן עצמו להוציא

דעלך חזי כהנא לרב א״ל טמי

 הש״ס מסורת
הוספות קם

 קדושין תום׳ עיין (6
 כוכבים בעובד ד״ה טז.
 מכאן, שהביאו מה
p עא. נ״מ כ. קדושין 

 ביבמות ג( ל:[, ]ערכין
 כס., טז. קדושין ד( מו.[,

 מורות פז: ה(]ב״מ
כו.[, ג ]ג״מ ו( יג:[,

 וצ״ל בתום׳ שם ליתא ז(
 אלא ד״ה פז: ושם

כמ״ד. ד״ה יג: ובכורות

—------------
הנ״ה הגהות

 היכי ד״ה רש״י )א(
 ונו׳ כאן דאין ונו׳ מיאשי

 צו דף ע״ל נ״נ גוני. נמי
 מילי והט ד״ה p) ע״א:

 כצ״ל ארעא דבורלא
 נמסק: אנרול וידמו (

 חליף וכו׳ אנל ד״ה )ג(
 כנר דהגבאי הואיל

 שענרה: משנה ונו׳
 ונו׳ יכול ד״ה תום׳ )זי(
 הכנעני: אח יניח
 ונו׳ הכי ד״ה )ה(

חילול: נמי איכא דנגנינה

הגד״א הגהות
 תבעו )ולא גסרא ]א[

»(: תא״מ סיניה(

הש״ם כליון

 המשניות פי׳ עיין לבקע׳ל לצלחא.שמעחי:ן זו סמיכנא

 מ״ו פי״ג להרמנ״ם העיקר לש מקלסש ™.ן
1 . r עברי עבד שם דכלים: י

ינמית עיין קטי. גופו דכותי עבים. שהן צצרט קח
 שה: ומ״י ע״א מו דף מנה הפסקים מנין יחג מניינא

דכותי. אי חזי זיל שם ’ ’ י. י ,
 ע״א מת דף מ״מ עיין דקיש כמש עיניו נמן נא אבל

 לסיטץ: נתנה ד״ה חיש׳ שיבשא. יש: גסים וכמה יש

היכי אשטלוס: קטופי. זמוטח:
יאוש הר י5 כלומר •מיאשי

שנר * r*)א( הר ™ יאיש הא

כי* מותרת טעותו שמואל אמר
במר דדהבא לקנא מכותי זבן דשמואל . _____________________

................. תביתא^ ועשרים מאה ממתי זבן כהנא רב זוזא חד ליה ואבלע זוזי בד׳ דפרזלא
 p’AIS דיקלא :ונא »- משתא M חקלא* pt רנינאסמיטאן קא ^^ך’ ליה אסר זחא חד ליה ואבלע במאה

 ש?ים במם§ר מטכה היחותיש? עכד לא והא מחרו: רב ידע מניינא מלקרדרלןתי ,ואייתי קדם לשמעיה א״ל לצלחא ומתי הוא
קיטופי בה ותלי בפרדיסא* דגופנא שיבשא חזא באורחא קאזיל הוה אשי

 לא נינהו דישראל אי אייתי נינהו דבותי אי חזי זיל9 לשמעיה ליה אמר דעינבי
 א״ל שרי דכותי ליה אמר בפרדיסא יתיב דהוה כותי ההוא שמע לי אייתי
 דמלכותא דינאח שמואל אמר גופא דמי שקיל לא ישראל דמי שקל כותי
 אביי א״ל עלייהו ועברינן גישרי וגשרי דיקלי ®דקטלי תדע רבא אמר הנא

 רמלמתא הנא לא אי ליה אמר מהיותו מינייהו להו דאייאוש משום ודלמא
 וקטלו דלו אמר מלכא מלכא כדאמר עבה קא לא והא מייאשי היכי הנא
 לא כמלכא דמלכא ישלוחא באגא מחד וקטלו אזלו ואינהו באגי מכל
 ומשקל באני מכליה דאינקוט להו דאיבעי אנפשייהו אפסיד ואונהו טרח
 שותפא וה״מ דמלכא מנתא פרע דרי בבי דמשתכח מאן5 רבא אמר דמי

 מתא אבר מתא ברפ רבא ואמר מפק דקא הוא אהסותיה אהסא לאבל
 הואל דחליף שתא אבל שתא דהאי וכרגא ארעא דברלא" וה״מג מיעבט
 לקח אסור התחום בתך דרי רדייה הגי רבא ואמר חליף מלכא ואפיים

 לתחום חוץ בהדייהו המתא חיותא דמערבא משום טעמא מאי מהן
 חוץ אפלו אחההם מרדפים בעלים היו אם רבינא אמר מהם לקח מותר

 האים לתתא ודנתתין לעילא דסלקין הונא רב ואיתימא רבא מכריז אסור לתחום
 בדיני ליה ואסהיד ואל מיניה תבעו ולא w לכותי סהדותא הרע ישראל בר

 ממוגא מפקי דאינהו טעמא מאי ליה משמתינן חבריה ישראל על דכותי
אפומא

:W ד.יה ירך ?ימי דינא שמכחןא כא<9מ אגןףן}ןב

 גד t'"ZT וכי ב< עלייהו:

 ™!י ומך מטף ותושב וליקח לטטח עליו אין טרח. ולא
 תושב לגר וןמכר’עטו בקעה: כאגא. אחד: ומזה אחד מזה

 משפחת לעקר או עמך ץשומס רמהא w דר? גגי דסשתכח
ורקראבה,®[ ^ר: י( ןימ3ב לקןח שהלש יאן5ןה ןבגןר

WKn <״י* ™ז׳5 מ־א
 W חח *מילויה ולכשיכאו כולם יל5מ •דמלכא

 את תעבד ולא עלהם היה שלך לומר יכולין אין חביריו
א^סכיטוקשהזא אהו לישרא זה ןאס נולש לאר

:,«!]דנתם לך: ןיא אח

 דינא דמלטמא דדינא גזל משום
 ממנו: לקנוח מוחר הוא כוחי ואס

חלת לו דאין מפיק. אריפותיה

 לחמרו תנןטה חובן
 לשמלתו תעשה וכן
 אברת תעשה וכן

תאבד אשר אחיך
 לא ו^אתה מטנו ל^ יןלע עקלק לש עןסן

Srsr •. •י י י • •
 לא זבוני ולפנין הביח בעל חלק

 שנטלו מה הוא דגזל מיניה מזמינן
 מתא אכר מתא כר האריס: מן

 גבאי ישראל ביד רשוח מיעבט.
 מס על העיר ק למשק המלך

 היא אחרת פרשה .foj למתאמד דדינא חביט עיר ק

רישא כ.[ )קדושין וגו׳ למלך פרע כבר הגבאי והוא 0)

 להתעלם: תנעל
גן בב, ]דנתם

 רש״י ליקוטי

לגר. אלא לך לא

r... ... ... ............... חליף. דחליף שתא אכל דא: דשמא גולגולח כסף וכרגא. סירות: שאכל קרקע מס
S’pS?" ()דף? להם שיש ס״פמ ♦דרי י“דיייי ירו:5ח פל זה אמ למשק כס אין ולו שלו המס ומעמה* שעברה שנה עליו שקיבל קצבה כל

שמניה של אנקה קשה הוא: ישראל מי ושל ישראל של בהמותיהם עם נתחברה* שמא בהמה מהן. ליקח אפור בשכר: שטת מהן ומזבלין בהמות
נפירוי! וכוחן נושא אדם . .

מוכר סוף שנינגיש חסומה
 משריו נעשה שהיה כוכבים. לעבודת הנמכר זה ».[. נב״ם ננילוס ואוכל כוכנים ענודיו לענת■ שלא עליו שקיבל תושב. לגר לגר. אלא לן ולא לן ונמכר שנאמר עצמו שמוכר עד לדו נאיו לא עד כו׳ מטלטליו
 דאתאי אגידה. קרויה שחהא ומצאתה. טו.!. נשם נזיפושו ימי שיגיעו עד קנוי. נוסו עברי עבד כ:!. נקח־ישץ אלהיח לשם ולא צרכיה ושאר עצים לפטוג שם[. !ערכין מיס ולשאוב עצים למטוג מכניס לענודה
 ».[.נקדושי! שלומו לשנועיה. כו.[. נכ״מ לאהדורה יויינ נקמה אי אבל אמעוט אמריה מלטרויו מעט אנידיו אמעוט כי סימא ולא מומרח מעט שאנידם ולמדן כוכנים עונד ולא איוין הכי ואפילו סשסע. לידיה

»־[. ]לעיל זה בדין נקיאין הוו ל»צ ישראל מאת לתתא. ודנחתין ישראל. לאח מננל לעילא. דסלקין

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס237 מס עמוד בבלי תלמוד קמא בבא כב ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



היג יוסף קמא בבא עשירי פרק ומאכיל הגוזל נמוקי רש״י

 שהלן דינא. דבי שליח
 דין לבית אדס להזמין

 רוצה אינו ואמר וחזר
 ליה מהימניק לבא:
 משקר דלא תרי. כבי
 לפתיחא. דינא: בבי

 שמתא שטר עליו לכתוב
 לא שמתא ליה שרו וכי

 זוזי דיהיב עד ליה שרינן
 :לספרא[)י(] דפתיחא

 זימנא. ויהביק[)יא(]
 ליוס בע״ד מזמנין

 פי על לדין: פלוני
 אצלו ההולכת האשה.

 שכניו פי על או דרכה לפי
 דעבדי עלייהו )יב(וסמכינן

 לא ואי שליחותייהו
 אפקירותא הוי אתי

 דליתיה ליה: ומשמתינן
 פלוני אותו שאין במתא.

 בה דין שבית בעיר עתה
 אמרו לשכיניו ואמרו
 שיבא כשישוב לפלוני
 איתיה אבל לב״ד:
 משמתינן לא. במתא

 איתתא דהנהו ליה
 עבדי לא ושיבבי

 אמרי כי שליחותייהו
 אשכחיה דינא דבי שליח

 שכחו אשתלו. וא״ל:
 ששב קודם שליחותם

דלית לביתו: פלוני אותו
איתיה אבל מ-]קיג.[לאוחו ,אורחא ?יה

קיג.[ - נקיב:
 מהימן רוצה: אינו ואמר לב״ד וכמר לב״ד להזמין שהלן שליח.

דקא הוא ממונא דיכא: י33 משקר הוה דלא תרי. בבי
 מאיר רבינו דקדק מכאן ו( )סימן ז״ל הרא״ש כתב ליה. מחסר

 חייב הנתבע שאין לאס )סנהדרין בורר זה בפרק דמוכח דאע״ג
נו[ ־נלט; שמוציא ההוצאה לתובע לשלם

הרי התם מדקאמר לדין לתובעו־.

 על מנה יוציא מנה בחבירו שנושה

 מסרב שאינו היכא ה״מ ז(1,מנה

 לדין תבעוהו אס אבל לב״ד מלבוא

 והוצרך לדין עמו לירד רצה ולא

 שירד לכופר יציאות להוציא התובע

 כל לפרוע הנתבע חייב לדין עמו

 שחייב הכא מדחזינן היציאות אותן

 שכתבו הפתיחא שכר לפרוע הנתבע

 עכ״ל: לדין לבוא רצה שלא על עליו

 ביום דין בעל מזמנין זימנא. יהבינן
 האשה ע״פ לדין פלוני

 ע״ס דשיבבא. אצלו: ההולכה
 דעבדי עלייהו וסמכינן שכילו

 ליה משזקינן אמי לא ואי שליסומייהו
 אלא ליה: ומשממינן כאסקירומא

 סלוני אומו שאין במתא. דליתיה
 ואמרו עומדין שב״ד בעיר עכשיו

לבא: לו אמרו סלול כשישוב לשכנים
משממינן. לא.

 אבבא לביתו כששב פלוני
 אית אבל)יג(] דינא דבי
 דבי אבבא אורחא ליה

 אשיבבי סמכינן לא דינא[
 אמור דינא בי דאמרי

 לבי אתא כי ליה:
 אומר אבל קרעינן דינא.
 עד קרעינן לא אתינא

 קבעינן לב״ד: שיבא
 לא בשבת שני ליום זמן.

 ליום אותו מזמנין בא
 יבא לא ואס חמישי
 שני: ליום אותו מזמנין

 כתבינן לא למחר ועד
 היוס כל כי פתיחא.
 יבא: שמא לו ממתינים

 אין ניסן. ביומי לא
 בניסן לבא אדס מזמנין

 )יד(זמן שהן בתשרי או
מניסן אבל ובציר: קציר

 לא דינא דבי אבבא סליף אבל דינא דבי לבבא אורסא ליה לימ לבימו
אישתלי. ואשתלויי ליה: אמרו דינא בי דאמרי אשיבבי סמכינן

לבימו: פלוני אומו ששב קודם שליסומן ישכסו
 אע״ג ליה מקרעינן לא לדינא דאמי עד אבל דינא. לבי אתי בי

 הלא על אמינא: אמינא דאמר
 ציית דלא על ליה כתבו אי ציית.

דציית. עד קייס: ולא לו שצוו
 ואע״ג ליה. מקרעינן לא לו: ויפרע
ובו׳. ביון היא ולא פרענא: דאמר

 ומרס זוזי השמא ליה ליס דדלמא
 דלא כמה כל דינא לבי במימי אבל

אפקירומא: אמי
 ואם מ3ש3 שני. ליום זמן קובעין

ליום ליה מזמנין בא לא
 ליום ליה מזמנין בא לא ואם סמישי

 בתבינן לא מחר ועד שני:
 שמא לו ממתינין היום שכל פתיחא.

 אדם מזמנין אין ניסן. ביומי”: יבוא
 ימי שהם ומשרי ניסן ביומי לדין

 לו שולמין ניסן. לבתר ובציר: קציר
סלוני: ליום באייר שיבוא

 כסף של דינר לו י״נומן (,)נע!
 בשום סרומומ ממנו ומקבל

 דינא מידם: כמציל שהוא ממני סציו
 אס שקבל וזה דינא. דמלבותא

 וכן כן קצוב בדבר המלך מן המכס
קצבה. לו שאין מלן: אינו לשנה
 העומד מפצו: ככל נומל אלא

 יש אפילו המלך מאה שלא מאליו.
גזלן: הוי קצבה

נר
.מצוה

ר  כבי מהימן דינא דבי שליחאא° )א<רבא אמר
 לא לפתיחא אבלב לשמתא מילי והני תרי
 ליה מחסר דקא הוא ממונא טעמא מאי

)א(רבא ואמר דפתיחא: זוזא מיתב רבעי
 דאיתתא אפומי זימנא ויהבינן '•קבעינן
 דליתיה אלא אמרן ולא י דשיבבא ואפומי
 מאי לא במתא איתיה אבל נקיג.[ במתא
 אשכחיה סברי ליה אמרי לא )ב< טעמא

 דליתיה גב על ׳ואף3 ליה ואמר -שליחאמ
 ביומיה דאתי אלאה אמרן לא נמי במתא

)ג( טעמא מאי לא ביומיה אתי לא אי אבל
 דאתי גב על ואף ליה אמרו ולא אישתלו
 ליה דלית אלא י אמרן לא נמי ביומיה
 ליה איה אי אבל דינא דבי אבבא אורחא
 לא טעמא מאי לא דינא דבי אבבא אורחא

ליה: ואמר )ז< אשכחיה סברי ליה אמרו
 פתיחא דכתבינן מאן 'האי רבא ,ה(ואמר
 לדינא אתא כי לדינא אתא אדלא עליה

 לדינא צאית אדלא לפתיחיה. ליה קרעינן
 ולא דצאית עד לפתיחיה ליה קרעינן לא

 ליה קרעינן ציאתנא אמר כיח היא
 זמן א קבעינן“ חסדא רב אמר לפתיחיה:

 וזימנא זימנא ושני וחמישי שני לדינא דייתי
 כתבינן לא למחר ועד זימנא. דבתר

 וקא בצפרא זימנא דאקבעה איתתא לההיא חזייה נהרא אפום כהנא רב לבי אקלע אשי רב פתיחא:
 זמן קובעין חסדא רבי דאמר חסדא דרב להא מר לה סבר לא ליה אמר לאורתא פתיחא עלה כתבי

 במתא דשכיחא כיון איתתא 'אבל במתא שכיח דלא גברא מילי הני ליה אמר ושני וחמישי שני
 ביומי ולא ניסן ביומי לא זימנא מקבעינן לאכ°)י( רב אמר היא מורדת מעקרא אתיא קא ולא ויתבה
 ומתשרי ניסן לבתר מניסן אבלל טבא: יומא במעלי ולא שבתא במעלי ולא תשרי ביומי ולא סיוך*
 אין פיסקא בשבתא: דמיטרד משום מקבעינן לא שבתא לבתר שבתא וממעלי“ מקבעינן: תשרי לבתר

 אמר דינא דמלכותא דינאנ שמואל אמר והא מוכסין הנבאין מכים ולא המוכסין מתיבת °לא פורטין כ
מאליו: העומד בטובםע אמרי ינאי רבי דבי קצבה לו שאין במוכםם שמואל אמר כתנא בר חיננא רב

 עבדי לא ושיבביה איממא דהנהו
 דינא דבי שליח דאמרי שליסומיהו:
 משדרינן הלכך ליה. ואמר אשבחיה

 ולא במריה: אמריני שליסא עוד
סלוני ההוא אמא כי ובו׳. אמרן

משפט עין

 מהלכות פכ״ה מיי׳ ב א
ה הלכה סנהדרין

 סעיף ח סימן חו״מ טוש״ע
 :א סעיף יא וסימן ה

פכ״ה מיי׳ ו גדה
 סנהדרין מהלכות

 כח עשין סמג י הלכה
יא סימן חו״מ טוש״ע

ג: סעיף
 מהלכות פכ״ה מיי׳ ח ז

ח הלכה סנהדרין
 יא סימן חו״מ טוש״ע

ד: סעיף
 מהלכות פכ״ה מיי׳ י ט

ח הלכה סנהדרין
 יא סימן חו״מ טוש״ע

א: סעיף
 פכ״ה מיי׳ מ ל כ

סנהדרין מהלכות
 רח לאוין סמג ט הלכה

 סעיף ה סימן חו״מ טוש״ע
ב:

 מהלכות פ״ה מיי׳ ע ם ג
הלכה ואבידה גזילה

 טוש״ע עא עשין סמג יא
ו: סעיף שסט סימן חו״מ

אפרים רבינו
 קבעינן רבא ואמר

אפומא זימנא
 ואפומא דאיתתא
 הגאון פי׳ דשבבא.

 רגיל שהוא אדם ז״ל
 או לשדה מביתו לצאת

 לשוב אחר למקום
 או יום לאחר או לערב
 שליח ואין יומים
 לשכניו אומרים משיגו
 כשרה לאשה ואפילו
 אמור לביתו כשיבא

 לבא לב״ד נתבקשת
 וכשאמרו בפניהם
 בו פגע כאילו לו אמרנו
 יבא לא ואם ב״ד שליח
 מילי והני דין. לו עושין

 אבל במתא דליתיה
 שכנים במתא איתיה
 שמא ואומרים ,שוגגין

 ואין ב״ד שליח בו פגע
עליהן: לסמוך ראוי

 וציונים הגהות
 מפרשים ושאר מהב״ח

רבינא איתא בגמ׳ )א(
איתא בגמ׳ )ה( )ב״ח(: שליחא נ״ב )ד( )ב״ח(: אישתלויי אימור נ״ב )ג( )ב״ח(: אימור דאמרינן נ״ב )ב( )ש״נ(:
כו׳ לא זימנא יהבינא לא יהודה רב אמר איתא בגמ׳ )ו( )ש״נ(: רבינא בשם איתא הקודמות המימרות כי רבא, אמר

)מהר״ם, ליתיה[ ישן באלפס כתב ]והב״ח סירן ביומי ולא כתוב אין תיח[ ]עמוד בה״ג גם שלנו בספרים )ז( )ש״נ(:
 דינר לו נותן אבל תנא )ט( )א״י(: מנה להוציא המלוה יצטרך שלא בעיר לדון הלוה את שכופין נ״ב )ח( א״ש(:

הגי׳ ובדפו״א הב״ח. הגי׳ וכעי״ז בכת״י ב״ה )יב( בכת״י: ב״ה )יא( הב״ח: וכ״ה בכת״י ב״ה )י( א״ש(: )מהר״ם, וכו׳ נותן פרוטות לו ואין דינר חצי בשרה המכס מן למוכס פרוטות לו חייב היה אבל[ ]ד״ה
זמני: הגי׳ ובדפו״א הב״ח. וכ״ה בכת״י ב״ה )יד( מהר״ם: הגי׳ וכעי״ז בכת״י ב״ה )יג( סומכין:

לו שולחים ניסן. לבתר
 אינו לשנה וכן כן קצוב בדבר המלן מן המכס שקבל וזה דינא. דמלכותא דינא באייר: פלוני ביום שיבא

קצבה: לו יש ואפילו המלן מאת שלא מאיליו. חפצו: כל נוטל אלא קצבה. לו שאין גזלן:

פירש׳" השאר את ומחזיר

 ליה ויהבי שליש ביד להו יהבינן מטלטלי על אדרכתא כתבינן דלא דאע״ג דבריהם סי״א( )שם הטור והביא
 דאי מסתברא והכי דמלוה. בידא ליה יהיבנא לא ואי לחיי זימנא ההיא בגו ליה דידע אי לב״ד הראוי זמן

 וחד חד דכל לוקה הדין מדת נמצאת א״כ לעולם ר״ל דלוה למטלטלי המלוה מורידין דאין דהאי תימא
 הכל ודאי אלא חובו לעולם הלה יגבה ולא השטר לפסול ראיה מייתינא אנא קרקעות לו יהיה שלא
 באומר דוקא היינו יום צ' ליה דמשהינן אמורים דברים במה אליהן הדבר ומסור הדיינין זמן בקביעת תלוי

 ואומר מורד הוא אם אבל השטר ואבטל ראיה ואביא אבא עתה ואומר נשמט יום הצ' שכל כלומר אתינא
 נשמט אם אפי' פקדון היא התביעה אם וכן זמן לו קובעין ואין מיד האדרכתא עליו כותבין לב״ד בא איני

 מיד כותבין יבא לא ואם כתב ס״ט( )שם וטור מיד אדרכתא כותבין אלא לו ממתינין אין אבא עתה לומר
 ניתן שלא מפני בפקדון הטעם )ה״ד( משנה מגיד וכתב מיד שכותבין כיון יבא לא אם ר״ל מה ידעתי ולא

 הנ״י וכתב שירצה. זמן כל אליו כספו יושב שלא המלוה דעת על ועלה להוצאה ניתנה המלוה אבל להוצאה
 דינו עליו חייב הוא והרי בו שפשע אלא ביה מודה אס אבל בפקדון ביה דכפר מילי והני סקדון( אבל )ד״ה
 צ(. )סי׳ החובל בס׳ במרדכי כדאיתא דבריס בחילופי המעשה נשתנה דלא קי״ל דהא וצ״ע ע״כ מלוה כדין

 לגי' א' יוס מהלן לב״ד קרוב שיהיה והוא לו ומודיעין ששולחין עד האדרכתא כותבין אין לעולס ומ״מ
 אין המהלן מזה יותר רחוק הוא אס אבל )ה״ד( מלוה מהל' פכ״ב מיי' לגי' ימיס ב' ומהלן שלנו ספריה
 הנראה דבר באיזה בזה וכיוצא שלשיס או ימיה ח' ב״ד שקובעין זמן בקביעות צ״ע א להודיעו: צריכין
 הזמן בכלל ויו״ט השבת יוס אס כן זמן חון שיפרע או כן זמן חון שיבא לפלוני זמן שקובעין או לב״ד

 אשר הדבר אס ואצ״ל ההוא הזמן לספירת ועולה הס בכלל ויו״ט השבת יוס שגס לענ״ד ונראה ההוא.
 אלא הימיס משאר יוס אותו דמ״ש בו נכלל דודאי ויו״ט בשבת גס לעשותו יכול זמן הב״ד קבעו עליו
 שיש מה ונניח בו. נכלל אפ״ה הזמן הב״ד עליו שקבעו הדבר אותו השבת ביוס לעשותו יכול אינו אפי'
 לעשותה יכול אינו עליו ששכרו מלאכה דאותה דאע״פ בו וכיוצא נח.( )ב״מ לחדש אדס משוכר ראיה קצת

 מתאבל אינו דבשבת דאע״ג כג.( )מו״ק אבילות ימי ז' גבי שמצינו ממה וגס בהבלעה שכירותו נוטל בשבת
 שבתות ד' דהכרזת מההיא יש ראיה אלה כל מלבד לדעתי אבל מפסקת. ואינו עולה שבת הכי אפי'

 מן שמרדה נדה גבי פי' חד לס סי׳ )ס״ה ז״ל הרא״ש מביא דהתס סג:( )כתובות אע״פ בס' דאמר דמורדת
 קאי היא תשמיש בת נדה בגמ' התס דמקשה דהא דמפרש נידותה ימי קודס שמרדה שר״ל הירושלמי

 של שבתות לד' נדותה ימי עולין למה פי' היא תשמיש בת נדה פירושו והכי דהכרזה שבתות ד' אחשבון
ד' שבתון דאע״פ אלמא עולין דאעפ״כ ומסיק תשמיש בת אינה דנדותה הימיס שבאותם מאחר הכרזה

הגבוהים שלטי
 הזמן לחשבון עולין אעפ״כ הזמן עליה קבעו שב״ד הדבר לעשות בידה שאין ימיה אירעו דהכרזה שבתות
 פשוט דבר הוי דלדידיה דנראה דירושלמי ההוא על דפליג ז״ל הרא״ש לפי' ואצ״ל ל״ש נמי הכי ההוא
המוכסין מתיבת פורטין אין דתנן דהא בעיני נראה ב ההכרזה: ליוה הנדות ימי עולה דודאי יותר
 ונמצא לזה הנאה מגיע!ה[ המטבע דבחילוף משוס המוכסין מן מעות להחליף דאסור הדבר פי' הוי הכי

יתן דאס כלל קפידא דליכא פשיטא זה בחילוף לזה הנאה מגיע היה לא דאילו גזילה של ממעות נהנה
בזה יש איסור מה לו שנתן ממש ההיא הצורה על ממש כזה מטבע המוכס לו ויתן פלוני מטבע למוכס

לו המגיע!ה[ ההנאה משוס אלא זה בחילוף האיסור טעס ואין אלו הגזילה ממעות לו מגיע הנאה דמה
לו חייב אינו והוא דינר שוה למוכס מטבע שנותן להיכא מספיק עצמו הטעס וזה זה בחילוף גזילה ממעות

 כיון שרי התיבה ממעות הוא לו שמחזיר שמה שאע״פ מחיבתו דינר חצי לו מחזיר והמוכס דינר חצי אלא
 צרין שהוא משוס שלס דינר לו לתת שיתכוין דאפשר דמשוס אלא זה בחילוף הנאה שוס לו מגיע!ה[ שאין

 רש״י כתב להכי גזולה ממטבע זה בחילוף שנהנה ונמצא מטבע דינר חצי המוכס לו שיחזיר כדי למטבע
 לו מגיע!ה[ כשאין שרי טעמא האי בלאו דגס ודאי אבל מידו. שמציל מפני דשרי הטעס אבל( )ד״ה ז״ל

 דינר לו נותן אבל בגמ' דקאמר זה חילוק )ה״ט( גזילה מהל' פ״ה מיי' דהשמיט והיינו זה בחילוף הנאה
 שנהנה משוס הוא המוכס מן מטבע חילוף דאיסור תחלה שפי' מה בכלל שהוא מפני השאר לו מחזיר

 וכן דשרי ופשיטא כלל גזילה ממעות נהנה זה אין לו שחייב דינר חצי לו מחזיר וכשהמוכס הגזילה ממעות
 אף המוכס מן ליקח דמותר כלל אלו ממעות לזה הנאה מגיע שאינו בזה כיוצא לכל דה״ה בעיני נראה

 הממון יהיה בין חילוק שוס חילק ולא מממונן ליהנות אסור דהמוכסנין מיי' שס מ״ש גס התיבה. ממעות
 וכתב )ש״ס שס״ט סי' ח״מ הטור והשיגו בביתו לו שיש מהממון יהיה בין התיבה ממעות ממנו שנהנין
 דבריו פי' דהכי יפה עולין מיי' ודברי כלל השגה זו אין מוכסין, לגבי לא אבל גזלנין לגבי מיי' עס דהדין

 והליסטין המוכסנין כגון גזלנין מלאכת שמלאכתן מפני הגזל מן ממונן כל וחזקת גזלנין שחזקתן אדה בני
 שיש בממון בין בחיבתן להס שיש בממון בין חילוק אין ובזה הגזל מן זו מלאכה שחזקת מהן ליהנות אסור
 חילוק דמה הגזל מן הוי ממונו דכל ופשיטא הוא אלא אומנות לו שאין במוכס דמיירי משוס בבית להס
 לו שאין מוכס שוה כן והרי במוכס ולא מיי' עס הדין דבליסטיס הטור שכתב בזה ומוכס ליסטים בין שיין

 ליהנות דמותר הגזל מן שאינו ממון לו ידוע אס נמי דליסטיס ופשיטא ליסטים כמו הוא אלא אומנות
 וה״ה הגזל מן אינו שאותס שידוע משוס הוי בביתו למוכס לו שיש ממעות להחליף שהותר דטעס ממנו

ביניהם: חילוק ואין הגזל מן שאינו לנו ידוע כשיהיה מממונו ליהנות מותר שיהיה לליסטים נמי

התכנה מן ישירות הדפס איכותית להדפסה ־ מסך ברזולוצית הדפסה
החכמה אוצר ע״י הודפס 688 :מס עמוד בבכי תעמוד קמא בבא כב - והדר< >עוז בבלי תלמוד



רש״י יוסף קמא בבא עשירי פרה ומאכיל הגוזל נטוקי היד משפט ׳עין

 מהלכות פ״ג מיי׳ א
ופ״ד א הלכה שבועות

 א הלכה נדרים מהלכות
 טוש״ע רמב לאוין סמג
 יד: סעיף רלב סימן יו״ד

מהלכות פ״ג מיי׳ ב
 ופ״ד ב הלכה שבועות

 א הלכה נדרים מהלכות
סימן יו״ד טוש״ע שם סמג

יד: סעיף רלב
כלאים מהלכות פ״י מיי׳ ג

 רפג לאוין סמג ית הלכה
שא סימן יו״ד טוש״ע

ה: סעיף
 גזילה מהלכות פ״ה מיי׳ ד

יא הלכה ואבידה
 שסט סימן חו״מ טוש״ע

ו: סעיף
 מהלכות פ״י מיי׳ ה

יב: הלכה מלכים
מהלכות פ״א *מיי׳ ו

 ופ״א א הלכה גניבה
 ואבידה גזילה מהלכות

 עד עשין סמג ב הלכה
 שמח סימן חו״מ טוש״ע

סעיף שנט וסימן ב סעיף
א:

 מהלכות פי״א מיי׳ ח ז
ג הלכה ואבידה גזילה

 חו״מ טוש״ע שם סמג
א: סעיף רסו סימן

ד הלכה פי״א שם מיי׳ ט
 סימן חו״מ טוש״ע

:בהג״ה ב סעיף שמח
 ה: הלכה פי״א שם מיי׳ י
 יד הלכה פ״ה שם מיי׳ כ

עג: ע עשין סמג
יז הלכה פ״ה שם מיי׳ ל

 חו״מ טוש״ע שם סמג
ב: סעיף שסט סימן

קיג:[ - ]קיג.
 ומחשב המלך מבית זו מבואה אין אם עלי סירוס כל קונם נודרים.

משוס דברים אינם שבלב דדבריס ואע״ג היום. בלבו

 ז״ל הרא״ש וכחב בז:(. בנדרים שם )כ״ז רבנן ליה שרו אונסא

 ילך שלא ליהודי השרים דמשביעין לשבועה הא דמי דלא י( )סימן

, ינמ חילול™ ליכא דהכא משוס מארצו לו

 להרנים נודריםא מ:( )נדרים °דתנן הא תיוכן לע דסא ור3עי סא ל3א השס
 מאליו העומד במוכםב ולמוכסים ולחרמים שהוא סבור שהשר בדבר שבועתו

 •°אםור תניא קצבה. לו שאין מוכם או יי השם: חלול איכא שבועתו על עובר
 אומר שמעון רבי המכם מן בהםג להבריח מגי בעלי חרמים. רצמנין: הרנין.

 מן בהם להבריח מותר עקיבא רבי משום
 קא בהא °כלאים לענין בשלמא תמכם יי

 אסור מתכוין שאין דבר סבר מר מיפלגי
 מי תמכם מן להבריח אלא מותר סבר ומר
 דמלכותא דינא שמואל קאמר והא שרי
 שאין במוכם כתנא בר חיננא רב אמר דינא

 במוכם אמרי ינאי רבי דבי קצבה לו
 במוכס י הבא אמר אשי רב מאליו העומד

 וכנעני ישראלה ° וכדתניא עסקינן כנעני יי פרשי? המכס. את בו להבריח
 לזכהו יכול אתה אם לדק לפניך שבאו 1.®* " ”כו: ע,נד

 בדיני דיננו כך לו ואמור זכהו ישראל בדין
 לאו ואם דינכם כך לו ואמור זכהו כנענים

 ישמעאל רבי דברי בעקיפין עליו באין
 בעקיפין עליו באין אין אומר עקיבא רבי

אשי כרב לן וקיימא השם קידוש מפני

 כנעני. כמוכם ממון: וגוזלי ומריבה
 המלך מן המכס שקבל ואע״ס
 אם למוש אין קצוב דבר הוא ואפילו

 דליכא היכא מומר גוי דגזל גוזלו
 מכזב: שזה מבין שאין השם* סלול

 כלאים אדם ילבש לא תניא וכן
 בו להבריח אפי׳ עשרה גבי על)יב(

 יהודה בן שמעון ר׳ המכם. את
מותר עקיבא ר׳ משום אומר

 לבוש. שהאדם מה מכל מכס נותנין

 דאין יא( )סימן ז״ל הרא״ש וכתב

 משוס המכס את בו להבריח לפרש

 כוכבים כעובד נראה שיהא

 שרי לא דבהא המכס מן ויפטרוהו

 שהוא ככופר דנראה עקיבא רבי

 המכס: מן ליפטר כדי יהודי

 אס שפוטרין עד בעלילות בעקיפין.
אשי כרב ז״ל הרי״ף ופסק ישראל.

_________הוא. דבתרא_________

 אס דודאי לי ונראה המחבר אמר
 על להעביר כדי שמד גזרו

 עובדי לבושי ילבש שלא יהודי

 דשאר דלאו אע״פ שיהרג כוכבים

 בחוקות תלכו לא הוא* עבירות

 לא ובחוקותיהם)יג< כוכבים העוברי

 ואל יהרג אפ״ה p יש, )לקרא תלכו
 על עד:< )סנהדרין כדאמרינן יעבור

 ואל שיהרג דמסאנא ערקתא

 כל שיהרג שגזרו היכא אבל יעבור.

 עובד שאינו על יהודי בשם הנקרא

 מפני יכירוהו שלא כדי וזה כוכבים

 כמלבושס מלבושו משנה נפש פקוח

 לאין דמי דלא מותר. ובורח

 כה.( )פסחים אשרה* מעצי מתרפאים
 דאמרינן עריות דגלוי לההיא וכן

 עמו תספר ואל ימות עם.( )סנהדרין

 הוא דהתס הגדר מאחרי

 ליהנות בחירתו ורצון שבדעתו[)יז(]

 להמשך יבא שלא וכדי האיסור מן

 יהו שלא או ההיא בעבירה ולהכשל

 בעריות פרוצות ישראל בנות

 העבירות דהנך בלאו החמירו

 אינו אדרבה זה אבל עצמן כעבירות

 ורצונו להטעותם אלא מכוין

 מותר מעשה בשעת בזה מצטערת
 ®חכמים מחמירין היו לא דהא ׳תדע

אחורי עמו לספר אשתו תבא אס

 בזה אמרו ולא להטעותו הגדר

 "י הגדר אחורי עמו תספר ואל ימות

 מן ליהנות וסבור מכוין שהוא עס

 רצונו שאין הכא וכ״ש הערוה

שנחוש כדי האיסור מן ליהנות

מפני מותר עצמו מצד האיסור וגס אחריו ימשך שמא ונגזור

 בר ביבי רב אמר נקיג:[ :)א(הוא דבתרא
 של יגדלו ° חסידא שמעון רבי אמר )ב(גוזלא
 אסור גזלו )ג(מותרת אבדתו’ אסור* כנעני
 אמר הונא רב דאמר רב אמר הונא כדרב

 שנאמר אסור שהוא כנעני לגזל מנין רב
 ה׳ אשר העמים כל את ואכלת טז( ז, )דברים

 ולא בידך שמסורין בזמן לך נותן אלהיך
 כי מותרת אבדתו בידך מסורין שאינן בזמן
 מנין רב אמר נוריא בר חמא רב דאמר הא

 )שם שנאמר מותרת שהיא כנעני לאבדת
 תעשה וכן לחמורו תעשה וכן ג( כב,

 אחיך אבדת לכל תעשה וכן לשמלתו
 תניא :,ה<כנעני אבדת ולא ,ז(אחיך אבדת

 שיש מקום כלח אומר יאיר בן פנחם רבי
 אמר אסורה.8 אבידתו אף השם חילול

 דשמואל הא כי מותרת™ וטעותו“ שמואל
 ההוא מן דפליזא™ בכלל דדהבא לקנא זבן

 יתירא: זוזי ליה ואבלע זוזי בארבע )ת<כותי
 חביתא ועשרין מאה זבן כתנא רב

 'אמר כותי מההוא מאה בכלל דחמרא
 אשי רב סמיכנא: קא דעלך חזי ליה
 הנהו חזא בארבא ואזיל שפיל הוה

 פרדיסא מן לבר דתלו דנופנא שבשי
 לשמעיה ליה אמר קיטופי בהו ותלו
 ואי הייתי לא הוא דישראל אי חזי )ט<פוק

 )י< כותי ההוא שמעיה אייתי הוא דכותי
 ליה אמר שרי דכותי ליה אמר אתא
 אייתי הוא דכותי אי ליה קאמינא הכי

 הייתי לא הוא דישראל ואי דמי דשקיל
 דינאכ° שמואל אמר גופא דמי: שקיל דלא

 דקטליל תדע רבא אמר דינא דמלכותא
:)יא(עלייהו ועברינן נישרי ועבדי דיקלי

קונס שאומר נודרים. כהנא ורב צדוק ורבי ומותר. כלל לחוש לאוי שאין נפש פקוח
עלי שגעולס הפירוש כל עמס3שמ למטרולחא *הכןעומל יכןלין היו 0א מ.( )קדושין
שג זו תנוחה חי חס י. , י. , י יי

 הרגיץ< (;)יח לן״ה כית מסכל הוו לא רצונה למלאת שדעתם שתשבור העבירה מן

נעלי חרטים. רוצחים: חז״ל לנו שפילשו ממה יותל בפקוח להחמיל שאין ועוד נפשייהו.
:ייממחל^1'נ'>ורלאס מהא 00 ראיה לי י™ 'כנ״ל

™ ?S בלבישת T קונס פלק בנדליס דאמלינן
 שאין כמקום המכס. לבא אמר >סב:( וכו׳ טועם שאני
וסגרי מכושים נומן מרימל ןנ3מר א3רלצןי ליה שלי

 ופליגי^להתס^א כרגא יהבינא לא אנא דנורא עבדא

 מחכוין שאין דשרי מאן הוא מיניה אליא לאבלוחי מ״ט

דינא לבישה: להנאח ז״ל המפלשיס ופירשו דקאמל
שמינו^^המוכס*ישראל 01־5 ה״ד/ ״׳ע

 נכרי המלך מן שקבלו ה1.. שעונד דכולא[ ]י״יעבדא התוס׳

 כנעני כטוכם כהיתר: היו האש עובדיך שהיו שאותן האש
הוא אס לחוש ואין אנס. ןהתילן ןמס ממכס ,פכןןלי

 בלט לכוין יודע מלבנן שהצולבא

 עליו כאין מכזב: אוכלה אש שהוא הקב״ה כנגד

 עד בעלילות בעקיפים. אהל אהו ק״ן ומעחה כד( ד׳ ריס3)ד
הישראל: את שפוטרים המפלפיפ ל^ שיךןשל ואפילו

מנה חייב היה טעותו.
 וטעה איפכא או לכנעני פירשו דלא שם( כנדרים ור״ן )רשכ״א

 שהכליעו או כחשכון ל3ע אנא דנורא עבדא ופי׳ הכי
2?’” א״לי אש כוכבים עבודת העובד לכומר

מזרק דדהבא. לקנא , י.
דפליזא. ככלל מכ: של אין מכ״» אחרת לעכו״ס וה״ה

נחושת: של כחזקת ביהודי אותו מחשבין שאין ספק
ועוד זוזא. ליה ואבלע כןמיס ןדח5ע כןמד חלא

 והכליע מ()כב() כחשטן כלו® אומר דאינו הא שכן וכל שהטעהו אחרת טעות י r r r k י

 רב ליה אטר זוז: לו רבה במדרש מצאתי אח״כ כנ״ל.

 דעלך חזי לכותי <יג> שני ח( אוח 3פ )פרשה חלויש פרשח

שינו יהושע רבי של תלמידין

 אחר לשון החשד מן עצמו
)כג( לרב אמר כותי

קסמיכנא: דעלך חזי
קיטופי. זמורות: שיבשי.

שקיל לא)כד(] אשכולות:

 בהס פגע השמד בשעת עטיפתן
 אס להם אמר מומר איסתרייטו״ס

 נפשכם תנו אתס תורה של בניה

 ואס עטיפתכס שניתם למה עליה

רוצה איני ואני דמי. בניה ליה אמרי וכו׳ אתס בניה אין

 )עכ״ל נהרגין אנו ועליה אנו

 כי שגס מבואר הרי המחבל(
 עכ״ז התורה בשביל ליהרג רצונם

 מלבושיהן לשנות רשאין היו

 יכירום לא שמא עכו״ס למלבוש

.*)טז(המחבר עכ״ל ימיתוס ולא

:כ

 או בחשבון שטעה טעותו. נקיג:[

סלול דליכא שהבליעו

 דפליזא. מזרק: לקנא. השם:

 ליה ואיכלע נסושס: של בשזקת

 לכותי זוז שנתן בערוך פי׳ זוזא.

 וילך הכותי שישמח בעבור יותר

 כהנא רב וכו׳. דעלך חזי מהרה:

 כדי אותם מונה איל לכותי p אמר

 שבשי. הסשד: מן עצמו להוציא

 לומר איפשר דמי. שקיל זמורות:

 גזלו שהרי מתחלה דעתו היה שכן

 חשיב לא שמא או אסורה וגנבתו

 ומה בכך מקפידין שאין משוס גזל

 דשמעיה משוס כן לומר שהוצרך

 כוכבים עובד בין הפרישה דמשויה
לישראל:

)יז<הרא״ה כתב דמלכותא. דינא
ולא דמלכותא דמדקאמר

 אלא אמרו שלא נראה דמלכא אמר

 כגון להם הקבועים המלכות בחקי

 שדה שגזל מלך אבל וטסקא מסים

 גזלנין כשאר הוא הרי חמס בדרך

בבבא וכדאמרינן דין דינו ואין

:לכרגא* משתעבדי לא דכדא שערי >צה.( בתרא

:כשנס[ ליקש

וציונים הגהות
 מפרשים ושאר מהב״ח

 עקיבא וכרבי נ״ב )א(
 וכן הלואתו דהפקעת
 שרי היה המכס הברחת

 רב איתא בגמ׳ )ב( :)חו״י(
 שמעון א״ר גידל בר ביבי

 לפי )ג( )ש״נ(: וכו׳ חסידא
 מנהג הכנענים שנהגו
 לכן אחרים בקניני הפקר
 ודנום במדתם להם מדדו

 הערה ]א״ה )ש״נ( כדיניהם
 שלאחריה ההערות וכן זו

:הצנזור[ מאימת נכתבו
 כמוך לב לו גם שיש )ד(

 צדיקים ומשפטים נמוסים
 לחבירו אדם שבין בדברים
הפקר שנוהג )ה( )ש״נ(:
)ש״נ(: אחרים בקניני

 הכנענים שנהגו לפי )ו(
 אחרים בקניני הפקר מנהג

 במדתם להם מדדו וכן
)ש״נ(: כדיניהם ודנום

נחשה לשון והוא )ז(
 ונמו״י רש״י שפירש וכמו

 הביאו פלז בערך ובערוך
שנצמדו לפי )ח( )מ״ע(:

 אומות ז׳ לאלילי הכותים
 דנום לכן ולמנהגיהם

ז׳ כדיני ממונות בדיני
צ״ל )ט( )ש״נ(: אומות

מן נ״ב )י( )ב״ח(: סק
 נ״ב )יא( )ב״ח(: פרדסא

 דמלכותא דדינא לאו ואי
 עלייהו עברינן חיכי דינא

 ע״ג אפילו )יב( )ב״ח(:
 להבריח כדי אפילו עשרה
 נ״ב )יג( )א״י(: כצ״ל

גי׳ )יד( )א״י(: שנאמר
מהר״ם: גי׳ )טר( ד״ה:
]חלק הדשן ובתרומת )טז(

 ד״ה נה. ב״ב בריטב״א עי׳ )יז( א״ש(: )מהר״ם, ז״ל מרלין מהר״י ע״ש מצאתי וכן תקצא[ סי׳ קטן ]תשבץ מהר״ם ע״ש הכתוב תשבץ בספר נמצאו וכן ע״ש קצט[ ]סי׳ חסידים מספר ראיה הביא קצז[ סי׳ ראשון
הוקף )כב( )ב״ח(: כצ״ל מיפליגי )כא( )חו״י(: זה פי׳ דחה יא[ ]סי׳ הרא״ש נ״ב )כ( )א״י(: ומריבה נ״ב )יט( )חו״י(: גמ׳ היום. בלבו ומחשב נ״ב )יח( והרמב״ן: התוס׳ ובעלי הר״י בשם זה דין שמביא הני

בדפו״א: נוסף )כד( )ב״ח(: כהנא נ״ב )כג( בדפו״א:

התכנה מן ישירות הדפס איכותית להדפסה - מסך ברזולוצית הדפסה
החכמה אוצר ע״י הודפס 68? :מס עמוד בבכי תעמוד קמא בבא כב - והדר< >עוז בבלי תלמוד



סז אשד קמא בבא עשירי פרק ומאכיל הגוזל רבינו
ע״ב[ קיג - ע־א קיג נדף

 לטנא דאהי עד טנא לרח אחא דלא על פחימא דכתרנן מאן האי רבא אמר
טכת״י[ ןהגה״ה עד טנא צייח דלא על ו<. ליה קרעינן לא

 כמה מל אמינא אמר ואפילו פי׳ 0 אמל מט היא ולא ליה. קרעינן לא טנא דצייח

ס<: לסחיחא ליה 0 קרעינן לאלתר ציימנא
 וחמישי שני זמן לו נוחנין חסדא רב אמר ח

ואכל זימנא בחר וזימנא זימנא ושני
 מממינן שלישי טוס אחא לא ואי ליה. סעס^ןזמנינן

 והני ליה. משמחינן למחר בא לא ואס היום כל ליה
 טחבא איחמא אבל בעטדחיה דטריד גברא מילי

היא: מורדח מעיקרא אחיא ולא בטחא
 במעל׳ ולא חשד ממי ]ו[ ולא ניסן טומי לא זימנא קבעינן לא רבא אמר

 חשד לבהר ומחשט ניסן לבחר מניסן אבל מבא. יומא במעלי ולא שבחא
 וישכח בשבתא מוריד משוס אזמינן לא שבחא לבחר שבחא ממעלי ]ז[ קבעינן

טכת״י[ ]הגה״ה ט(: שהזמינוהו
 נהגו שק העזיי אבי רמו כפב נו( ולא המוכקין מ3ממי לא סותוין אין מתני׳ ט

 החוססוח כחבו גבאין. של מכיס
 לאו גזילה סמס !ח[דאמט שמעון דרט כרבנן דאחי
 שהמוכס מה דכל נראה ולי הוא. בעלים יאוש

 קצבה. לו אין ואפילו בעלים יאוש הוי נונול והגבאי
 ממון אדם שיקבל הוא מגונה דבר הט ואפילו
 מן או טחו מתון הוא נוטל אבל צדקה מהן נוטלין ואין לגזל. המיוחד ממקום

השוק:
 שמואל והאמר &2מו השאר: אח לו ומחזיר ]ט[ טנר לו נומן אבל חנא ,גמ

רט קצבה. לו שאין במוכס שמואל בר מיננא רב אמר טנא. דמלכוחא טנא

 פרש״י. הויא. אפקרוסא אמי דלא

מהרי״ס:
פוכת״י! ]הגה״ה

 תורם. ורזי השמא ליה ליס דלמא ז(

מהרי״ס:
טכת״י[ !הגה״ה

 אי אבל גמסא שכיס דלא וה״מ ס(
 מורד הרי לאלסר אסא ולא בממא שכיס

מא״ז: לאלסר. עליה פסיסא וכחגיק

 ואם טנגו כך לו ואמור זכהו ישראל בטן לזכותי יכול אחה סם לטן לפניך שבאו
 רט דבט בעקיפים עליו באין לאו ואם טנכס כן וא״ל זכהו מענים בדין

 השם קידוש מפני בעקיפין אדם שום על באין אין אומר ר״ע ישמעאל.
 רט אמר כדחניא אסור כנעני דגזל ואע״ג הוא. דבחראה אשי כרב ]כןוקי״ל

 שנאמר אסור שהוא מעני לגזל מנין מציפוט כשבא ר״ע דרש זה דבר שמעון
 עליו. יגלום יכול ויצא. ימשכנו שלא ע״ב! קיג נדף לו מהיה גאולה נמכר אמט
 גזל חסידא אר״ש אביי בר טט רב ואמר קונהו. עם ידקדק קונהו עם וחשב ח״ל

 מנין הונא רב דאמר הונא כדרב אסור[ ה<גזילו מוחרח ד<]אטדחו אסור מעט
 נותן אלהיך ה׳ אשר העמים כל אח ואכלם שנאמר אסור שהוא כנעני של לגזילו

 אבל גזילו דוקא היינו טדך. מסודן שאין בזמן י<ולא טדך שמסוטן בזמן לן
 ס<]אטדחו הוי. הלואחו כהפקעח המכס והברסח שטה(. היה!< הלואחו הפקעח

 שהיא כנעני לאטדח מנין גוטא בר חמא רב דאמר הא ט ה( מומרח & היחה
 דאחי ומצאתה וכחיב יא( כנעני אטדח ולא י< אחין אבדח לכל תעשה וכן שנא׳ מומרח

כל יאיר בן פנחס רט אמר חטא מ. שטא כנעני אטדח ואפ״ה משמע ליטה
 אמר אסורה. אטדמו אפי׳ השם חילול שיש מקום

דשמואל הא ט ל( p מוחרח ע< הימה טעוחו שמואל
ואבלע זוזי בד׳ דסרזלא במר דדהבא לקנא זטן _____ _____ _

 חטחא ועשטם מאה זטן כהנא רב זוזא. ליה 1 המללחיואס"ישסשש אסר זמן
דעלן מזי <וא״לגי כוחי מההוא מאה בכלל דחמרא I לח• יאלתל יייח ורמאוי! דסייה

 אלם שום על קובלין שאין הקדמונים

 הנוראים ובימים בניסן המשס מיס
להם קבמינא למק הכפרים מן גאו ואם

•.rbn

טכת״י[ !הגה״ה
 שישראל ולא מעצמו שטעה וה׳׳מ ל(

 הגוי הלוה או הפקיר ואס מטעהו.
 או ליורשין ידוע אם ומס לישראל
 אינו יודע אינו ואם להסזיר סייג לאסרים

:rtm יסזיד. הוא נסש נעל ואם סייב
 מפרדיסא לבר דגופנא שבשי הנהו מזי בארבא ימיב הוה אשי רב סמטנא. קא

 הוא דכוחי ואי חיחי לא הוא טשראל דאי חזי סק וא״ל דענט קטפי טה וחלו
 דכוחי אי ליה קאמינא הט א״ל שט דכומי א״ל כוחי ההוא שמעיה איימי.
 היחה שכן נראה דמי. שקל דלא איימי לא הוא טשראל ואי דמי דשקל איימי
 או כנעט גזל דסבר אמורא או מצא שום הכא מייחי ]לזדלא מחמלה דעחו

מוחרח[: גניבתו ___ מאיליו העומד במוכס אמר ינאי
 אמר מ( טנא דמלטמא טנא שמואל אמר גופא מרומה של שהן ולמוכסין ולחרמין להרגין דנודטן אהא לה דמחט איכא י

גישט וגשט טקלי דקנולי מדע רבא טח של שאינן אע״ס המלן טח של שהן מרומה של שאינן ]י[ אע״פ
מבטנן מי הוא טנא לאו ואי עלייהו שצ״־־ועבטנן אינם אס עלי שבעולם פירוח כל יאסרו בפיו שאומר מדטם ומפרש המלך

 שרו אונסא משוס דבטם אינם שבלב דדבטס דאע״ג היום. בלט ומחשב תרומה
 היום בלט יחשוב מארצו יצא שלא יהוט מדיר כשהאנס(3 ]א<וכן רבנן. ליה
דבר חצאי על בלט יחשוב לעולם לו יפרש אם ואף
 דהכא להן. כן כל לדמוחו נראה אין ומיהו י( זה.

 ט השם חילול איכא החם אבל השם חילול ליכא
 שקנה וישראל טנא דמלכומא טנא שמואל והאמר נדרו[. על שעבר יודע האנס
 קצבה לו שאין במוכס ומשני ידור שלא שק וכל לגוזלו אסור המלך מן המכס

וכו׳:
 לטשיס עשרה גט על אפילו כלאים אדם ילבש לא אהא לה דממט ואיכא יא

אח ט להעטר:( מומר אומר עקיבא רט המכס. אח ט להבטח
 ואין ס. שלובש מבגטם מכס נותנין שאין לסי המכס
 ולא כנכט נראה יהא לטש שהוא שמחוך לפרש
 דנראה ר״ע שט הוה לא דבהא מכס. ממנו יטלו

 ]והאמר המכס מן ליסטר כדי יהודי שהוא ככופר
:וכו׳[ במוכס ומשני וכו׳ שמואל

טכת״י[ ]הגה״ה
 מדיף נ״ש בלסש מפסיו יבטל ואם י(

מהרי״ס: פר״י. טסי.

טכת״יי[ ןהגה״ה
 בני כל על מדוסיו כשמשוה ולוקא מ(

 לא אסס למדינה משנה אם אבל מלכוסו
 ממין אליעזר ורמו דינא דינא הוי

 דמלכומא דינא במקרקעי דיוקא אומר
 מכס כגק בקרקע שסלד וביבר דינא
 כן ימן לא אם בארצו אדם יעטר שלא
 אדם ידור שלא וכרגא טסקא או וכן

 על קוצב אם וכן כך יסן לא אם בארצו
 על או בגולה שכבשו שלו שאינו מלכוס

 כמיניה כל לאו בארצו ספן שאינו אדם
 דין דיניהם אין ישראל ומלכי למיגוליה

 ואסד אסד לכל נסלה ישראל שארן
 קצט שאם הדיוטוס בכל וה״ה מישראל

בקצבסם אלא מארצם אדם יהנה שלא

מאה: דין. שדיניהם
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 טכת״י[ !הגה״ה
p ויכול המכס לו להעביר ומוסר 

 אס להעביר כלי כלאים אדם ללטש
 מסר כסמה ימכוון שלא ובלבד המכס
 הוי דלא כגון הצינה מפני ובצינה השמה

מהרי״ס: פר״י רישיה. פסיק

 דמלכא מלכא דקאמר מאי קעבט דלא ואע״ג
 מייחי ואינהו באגי מכולהו וקטלו טלו אמר

 דעבדא דמלכוחא טנא הוי הט אפילו מחדא.
 דאססידו ואינהו טרח. מצי ולא מלכא דמלכא

באגי: מכולהו לאשחלומי להו דאיבעי אנסשייהו
 פרע דט ט3 דאשמכח מאן האי רבא אמר יג

 המלך עבט שאין לפי דמלכא. מנחא
 מן הכל ונוטלין ואחד אחד כל על לחזר מחויטן
 מילי והני חלקו. אחד מכל יגבה והוא הנמצא

 אבר מחא בר רבא ואמר לא. באטסא אבל בשוחסא
 המלך מנח יטל כמו ארעא טלי סי׳ ארעא בטל מילי והל מיעטט. מחא

 טון שחא חליף אבל ]מ[ דא. דשתא גולגולת בכסף ובכרגא השדה. מממאוח
לא: מלכא דמפייס

ישראל בר האי לחחא ודנחחין לעילא דסלקין יוסף רב ואימימא רבא מכריז יד
ואזיל מיניה מבעו ולא יס חבטה ישראל אבר לכוחי סהדוחא טדע __________________________

 ממונא דמפקי משוס טעמא מאי ליה. משמחינן במגיסחא ליה ומסהיד אנס־־ץ וכנער ישראל ]וכדחניא עסקינן אנס כנעני במוכס הכא אמר אשי רב

חריפתא פלפולא
 יו״ט במעלי ולא דאמק הא ולגירסמו מדון. ולא גורס הרי״ף תשרי. גיוטי ולא ]ו[

 ה׳: סימן טור יו״ט ממעלי וק כר. שבתא ממעלי ]ז[ השנה: ראש ערב משוס
 גזל. של שהן בבירור ידוע ואין הואיל השאר. את לו ומחזיר ]ט[ לקמן: דאמרי. ]ח[

הוא. דכתראה אשי כרב וקי״ל ]כ[ לקמן: וק שאינן. ה״ג ]י[ לשטמס: מוספות

 דנדה בפרא בסרק רבינו כמ״ש ממכרן שאין דבר דהר דשט נמי קי״ל כלאים לבישס ולענין
 בס׳ כדאיחא הט דסבט דאימנסו אע״ג הכא. מייתי דלא ]ל[ בגטס: כלאי בהלכוס
 פרע כבר והגבאי רש״י סי׳ לא. מלכא דאפיים כיח שתא חליף אכל ]מ[ המקבל:

 על זה אם למשק כש אין ולו שלו המם מעמה שעברה שנה עליו שקבל קצבה כל למלך

חריפתא פלפולא
 כן גס כר. שנודרין אע׳׳פ ]ה[ דלקמן: סי׳ בפנים וכר. קצבה לו שאין מוכס ]ד[

 שמא מליף ולא ארעא במל וה״מ טיעכם. מתא אבר מתא כר ]ו[ דלקמן: מי׳ בפנים
 ובס׳ כ״ס ט׳ המקבל בס׳ כן ולא דמיה. ככט ]ז[ שס״ט: סי׳ בטור כמט בפרס כמ״ש

נפנים: סה כמבמי וכבר י״א סי׳ ימסור לא

הרא״ש פסקי קיצור
 כל ]שליט[ יום לו וממחינין אומו מזמינין סעם ובכל ושני וממישי שט זמן חנומטן

 זימנא קבעינן ולא לאלמר. לה[ משממינן ]ואממא ליה משממינן למסר בא לא ואם היום
 טסן לבמר מטסן אבל טובים רמים שנחוס בערבי ולא משט טומי ולא ניסן רומי לא

 אין ט קבעיק: לא שבמא )מעלי( לבמר שבמא וממעלי קבעינן. משט[ לבמר ]וממשט
שעמד או קצבה לו שאין מוכס ]ד[ כגון המוכס ממיבס ולא המס גבאי מסיבס סורטין
 בלבו יסשוב לא ממשלמו ממסס יצא שלא יהודי משרע יד! אנס כשהמושל י השאר: אס לו ומסזיר טנר לו ונותן השוק מן או רמו ממוך הוא נוטל אבל צדקה ממנו נוטלין ואין מאליו
 ומוכס טנא דמלכומא טנא טוס. בלט יאמר המלך ביס של אינן אם עלי שבעולם פירוח כל יאסרו ויאמר ולמוכסין ולהרכין לסרמין שנודטן ]ה[אע״ס השח חלול מסט טוס

 מכרם: כעובד בהן נראה שיהא כט עושה אם וכ״ש המכס להבטח עטם עשרה על אט׳ כלאים אדם ילבש לא יא קצבה: לו טש והוא לגוזלו אסור המלך מן מכס שקנה ישראל
 ממא אבר ממא ובר ]ו[ מלקו אמד מכל יגבה והוא דמלכא מנמא פרע דט בר דמשמכס מאן יגהאי אסור[: ארדמו אטלו השם טלול טש ]ובמקום אסור כוכרם עובד יבגזל
 ליה משממינן סבטה טשראל אמצרא לעכו״ם ארעא דמזק ישראל הנכט. ימבענו אס נכטם שופטם לפט לו להעיד צטן ישראל על לנכט עדוס טודע ישראל הזה ממן יד מעבט:

דמיה: בכדי ]ו[ לישראל למוכרה שיכול והוא ממממיה דמתיליד אונסא כל עליה דמקבל עד

צופים שדה
ם׳: סי׳ פי״ג מסובוס הרא״ש מיעבט. מתא אבר מתא בר דכא ואמר ע־ב קיג דף

מפרשים קובץ
 מומנעמור הוספה לחבידו אדם שבין בדברים צדיקים ומשפטים נמוסים כמוך לו גם קשיש וכד: יודע השר כי בסמוך: וכן משביע. כשהשר וכן ובכת״י: סבדפו״י !בליון! מלך מעדני א(

אומות ז׳ לאלילי הכותים שנצמדו ינ(לפי מהזגענזוד הוספה אחרים בקניני הפקר שנוהגים יא( בקניני הפקר מנהג הכנענים שנהגו ה(לפי ]גליון[ מלך מעדני ד( ]דפו״י[: "להבריח" ג(צ״ל
הוא מיניה" תבעו "ולא יג( מהצענזור וספהה ות!5בד?^^ ממונות בדיני דנום לכן ולמנהגיהם הוספה מלחמה בשעת ר״ל c ה^המהממה■ כדיניהם ותום במדתם להם מדדו לכן אחרים

סהצענזור: נוסף "אנס" יד( הצענזור: הוספת מהצענזור: נוסף נס״היתה" יון[5ג7“מלך מעדני ס( מהצענזוך! נוסף ״היה"(1 מהצענזור.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס326 מס עמוד בבלי תלמוד קמא בבא כב ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד
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 לא דפנא ייהכען לא נחמן רב אמר ע״א[ קיג1
 ש״מ בריגלא. ריגלא לבני ולא ככלה כלה לבני

 לעיר ובאין בכפרים הדרין דיהודים מהבא
 אז אותם מזמנין דאין לתפילה, טובים לימים

 דינו בעל עליו קבל ואם כורחם. בעל לדין
 כורחו בעל אותו מזמנין לדין, בא ולא כן לפני

 רמאי דאיכא והאידנא דאמרינן עכשיו,
 ומזמנין חיישינן הדין מן נפשיהו דמשמטי

.שמבריגלא אפילו לתו
 לגוי ארעא דזבין ישראל בר ע״א[ !קיר

 משום בה דלית אע״ג חבירו, דישראל אמצרא
 אזהריה ללוקח לן דקיימא מצרא, דבר דינא

 עד ליה משמתינן אבל למוכר, ולא רחמנא
 מחמתיה ליה דאתי אונס׳ כל עליה דמקבל

דגוי.
 על ובלבד שמאובפורח זה. נחיל יצא מכאן

 אני נאמן אינו הקטן וחזר יצא אם אבל אתר,
פר״ח. אמרו. פיתוי מפני או יראה מפני אומר

 אפילו כלאים אדם ילבש לא תנן ע״א[ קיג1
המכס, את בו להבריח עשרה_מלבושין גבי על

niMMnyjjjikgaa י
 אין וגוים מכס נותנין שישראלי במקום
 עקיבא ר׳ משום אומר שמעון ר׳ ,שמבנותנין
 לענין בשלמא המכס את בו להבריח מותר

 שאין דבר סבר קמא דתנא פליגי בהא כלאים
 שאין דבר סבר שמעון ור׳ אסור מתכוין
 שאין דבר רכל שמעינן מהבא מותר. מתכוין
 מקום, בכל שמעון ר׳ דקאמר מותר מתכוין
.שמגקאמר עקיבא ר׳ משום

 וכמש״כ קתני, או או שהרי מקבלין, לבד ליה בשלחו
 דברי להלן הביא רבינו שהרי ]וקשה זו. לגירסא בתום׳

 או בדינו שפתחו אחר ליה בשלחו דדוקא עוקבא מר
 רבינו מפרש ואולי מקבלין. פתיהא לו ששלחו אחר
 מפרש דפתחו, כגון מפרשא לדידי שאמר עוקבא שמר

 אחר דוקא דהיינו אחריו, ששלחו או ריב״ה שאמר מה
 הגדול לבי״ד לומר שיכול שאמרנו זה וכל שפתה□.

 אין בהלואה אבל קרקע, בתביעת היינו קאזילנא,
 שבעירו. בבי״ד ודן כן לומר יכול הלוה, הנתבע,

 רמז ובמרדכי תמר סי׳ באו״ז הו״ד ראבי״ה וכ״כ שט.
 רבינו שהביא והראיה ס״ב. ה סי׳ ברמ״א ומשם קמט

 למרדכי בהגהתו מטיקטין מהר״ם אליה כיון מהגמרא
 פ״י ירושלמי שמא. בסוגריים(. בפנים )נדפסה הנ״ל
 אתר(. ברעל החובל ובפרק נשתבש: )בד״פ ה״ב.
המאירי. וכ״פ כגוי. יחזיקוהו כלאים שלבוש וע״י שמג.

ז

 כי שיראה כדי פי׳ המכס את בו להכריח
 סחורה. מבגדי ולא הוא מלבושו מבגדי
פר״ח.

 יכול אתה אם לדין לפניך שבאו וגוי ישראל
 בדין זכהו ישראל בדיני ישראל את לזכות
 זכהו, העולם אומות בדיני דינינו כך לו ואמור
 עליו באין לאו ואם דינכם כך לו ואמור

 אין אומר עקיבא ר׳ ישמעאל ר׳ דברי בעקיפין
 שמא השם. קידוש מפני בעקיפין עליו באין

 הדין לו ויאמר אחר לישראל הדין את ישאל
 ואיכא הם משפט מטי ישראל הגוי ויאמר
 מקולקלים ישראל דיני יאמר או השם. חילול

—-_——----------------—חילול. יכארא4^נ

 ישמרב דאמר מדרב אסור הגוי וגזל ע״ב[ !קיג
 ואכלת שנאמר אסור שהוא הגוי לגזל מניין

 בזמן לך נותן אלקיך יי אשר העמים כל את
 בידך. מסורין שאין בזמן ולא בידך שמסורין
 גוי לאבידת מניין רב דאמר מותר אבידתו

 אבירת לכל תעשה כן שנאמר מותרת שהיא
 אתה ואי מחזיר אתה אחיך אבירת אחיך

 השם, חילול שיש ובמקום גוי. אבירת מחזיר
 להחזיר חייב ישראלים, ליד שבא ודאי שידוע

 ובמקום דת. להם אין ישראלים יאמרו שלא
 למען אומר הכתוב עליו ומחזיר ידוע שאין
.שמההצמאת את הרוה ספות

 זבן דשמואל^י הא כי מותרת. וטעותו
 הגוי לו שאמר ,שמזדפליזא במיר דרהבא לקנא

 נחושת שמחבתזקת ממנו וקיבל הוא נחושת
לא שמואל אבל עצמו. את הטעה שהגוי

 שרי הוה לא דהא זה בפירוש מאן יא סי׳ הרא״ש אבל
 כפירוש הרא״ש ופירש יהודי. שהוא ככופר דנראה ר״ע
 המפתח בס׳ שצויין במה ועי׳ להלן. רבינו שהביא ר״ה
 דר׳ מפורש ע״ב צא ובזבהים שמג. הרש״ף. הוצ׳

 אסור. מתכוין שאין דבר ס״ל לספלים יין דס״ל עקיבא
 והרי״ד דר״ע. אליבא נינהו תנאי דתרי תירצו שם ותום׳

 קיבאר^ע משום גרסינן לא דכאץ כתב ו סי׳ בתשובותיו
 שמדד־ברן שמעון^ ר׳ משם יהודה בן שמעוןאלא-ר^
 הונא רב אמר בקצתם ובראשונים. הגם׳ של גבכתה״י

 רב. אמר יהודה רב אמר ובקצתם רב אמר
 ׳וכל עד שמו. ע״ב. עו בסנהדרין כדאמרינן שמה.
 קצד עט׳ השלם במרדכי נמצא הדיבור שבסוף שכן׳
 רש״י של ובכתה״י ברי״ף כ״ה שמז. ר״ה. בשם

 ]יש ככלל. בכת״י שמח. דפרזלא. לפנינו ועו״ר.
דפליזא־ו, ככלל דדהבא בגט׳ דגרסי ראשונים
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I הוא, נחושת בזהב לו לאמר הגוי את הטעה 
 לגנוב אסור ע״א( )צד בחולין שמואל דהאמר /

 והא גוי, של דעתו ואפילו הבריות /דעת

 שמואל ליה ואמר במברא עבר שמטדשמואל
 ליה ויהיב למיבורייה פליסיה לשמעיה
 ואיקפד דשהוטה במיר נבילה תרנגולת
 שכן וכל הגוי, דעת לגנוב דאסור שמואל
 דלא דומיא תגנוב דלא לגוי לגנוב שאסור
?שלגוי בין לישראל בין דהוי תנאף ולא תרצח

 כלדין דינא. דמלכותא דינא שמואל אמר
 בין מלכותם, בני על גוים למלכי יש

 עצים כורתין שהמוכסין במה בין במוכסין
 הגשרים את בו ומתקנין אחד אדם של מיער

 ואינו הוא גמור דין המכס, את בהן שמקבלין
 שהוא ממי נוטל המלך ששליח במה וגם גזל.

 שנשארו השותפין מן מאחד בגורן מוצא
 לביתם פירות הוליכו והאחרים פירותיו בגורן

 של מנתם כל הנשאר מזה נוטל המלך ושליח
 הוא. גמור דין אלא גזל אינו שבבית, האחרים
אלא לטרוח לו ואין כמלכא דמלכא דשליחא

 מחבירו. ולקח יטרח והוא יקה הנמצא מן
 אין האריס מן כי החברים, מן אינו והאריס

 הוא גמור דין וכן, כלום. ליקה המלך דין
 אחריו לטרוח שלא המלך שליה שגאשיעבוט
 והוא עליו שכינו יעבוט אלא אחר למקום

 שמואל ואמר שלו. את ויקח אתריו וילך יטרח
 גבאי או מוכס אחר ישראל המלך מינה שאם
 דין. אלא גזל ואינו אילו כל לעשות לו מותר
וכרגא שנבבכולרא למיעבט דמצי מילי והני

 לא אם אבל מלך, של שלית שהוא שתא דהא
 אותו בשביל למלך ופרע השנה, בזו עבט
 את לעבוט בא אחרת ולשנוא משלו, נתן שלא

 עביט מצי לא שעברה, שנה של על שכינו
 שלית זה על אינו כבר המלך דנפרע דכיון

 דגזל לעבוט לו אסור ישראל הוא אם המלך.
 ממנו ויוציא החייב אחר יטרח אלא הוא,
בדין.

 לתחתא ודנחתין לעילא דסלקין רבא מכריז
 ואזל לגוי סהדותא ליה דידע ישראל כר האי

 חכריה אישראל דגוים דיגא בכי ואסהיד
 מפקא דאיגהו טעמא מאי ליה משמתיגן

 שמפסידו נמצא סהדא, דחד אפומא ממונא
כדין. שלא

 שכשיש הוא שמנהג במקום לי שנגנראה
 וגוי ישראל עד ממנין וגוי ישראל בין דבר

 לישראל מותר ,שניביניהם להעיד ביניהם
 אמרינן דהא קיבלום. להבי שמתחילה להעיד,

 לא תרי בי אבל חד אלא אמרן ולא הכא
 מפקי גמורה דבעדות כיון ליה משמתינן

 לא מיניה מפקי דבדין כיון נמי הכא מיניה,
 היה לא אם היה השם דחילול ועוד משמתינן.

 אין אומר היה הגוי סמך דעליו דכיון מעיד,
 ודינא הוא דמלכותא דדינא ותו בהם. אמונה

דינא. דמלכותא
 שנים פי על אלא דנין שאין ובמקום

 כיון מהו חשוב אדם להו )ד(איבעיא ,שנהעדים
 דילמא או לסהיד לא תרי כבי עליה דסמכי

השם חילול מפני לאשתמוטי ליה דלית כיון

 1 תרצח לא דאיכא רבינו מש״כ שנ. שמואל. צ״ל שמט.

 I דהוי שכתב קעה סי׳ יראים ועי׳ בזה. חבר לו ל״מ בגוי.
 * באב״ש מהת תנאף. לא דאיכא ועמש״ב רציחה. תולדת

 א.כך3~ש\ לגוי. אישות ואין בא״א אלא ניאוף אין הא
 ׳עבוטות׳. בד״פ ׳שלא׳[. להלן שם ]וחסר בכתה״י

 שנו״ס עי׳ הגמרא. של כת״י כמה גירסת כך שגב.
 לפנינו ׳בבולרא׳[. גריס בלר ע׳ ]ובערוך הרש״ף. הוצאת

 שהועתק באביאסף בסתם׳ וכ״ב שנג. ׳דברלא׳.
 והגוי הישראל ר״ל שבדי. נה. סי׳ ד״ל מהר״ם בתשו׳
 סמך ׳דעליו להלן כמש״ב ההלואה. בשעת אותן ממנין
 כשלא זה וכל יד: בסי׳ הרא״ש כתב וכעי״ז הגוי׳.

 הגוי יחד מתחלה אם אבל לעד הגוי אותו העמיד
רבינו מפרש שנה. ה׳. חילול איכא להיות לישראל

 מחייבים שאינם דוואר בבי רק היא הגמרא דבעיית
 ספק אין ע״א עפ״י שמחייבים במגיסתא אבל אחד עפ״י

 בעיא דואר בבי חשוב ואדם הרשב״א: וכ״ב לו. שאסור
 כג(: סי׳ )חו״מ החת״ס דבריו וביאר איפשיטא, דלא
 אך להקל אין אפשר חד עפ״י ממון מוציאין דודאי היכי
 חשוב זה שיהיה אפשר רק מוציאין דאין דואר בבי

 מוציא ספק אין אמרינן הספק זה על תרי כבי בעיניהם
 הראב״ד בחידושי מפורש וכן ה׳[. ]חלול ודאי מידי

 דמגיסתא שבדינא אחר, באופן שביאר אלא למכילתין
 שבועה מחייבים כדיננו להם לומר שיכול ה׳ חלול אין

 דאורייתא, על אעבור אעיד ואם ממון מוציאין ובדיניכם
 שתוציאו חוששני להם לומר יכול אינו דואר בבי אבל
פשטות כך ]ולכאו׳ לך. מנא לו ישיבו כי פי על ממון
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המאירי ע״א ל״ח — ע״א ל״ז דף קמא ככא דודוסי
 שלא אע״פ לעניים זוכה שהדיין בכאן ואמר לעניים זוכה שם היה

r מעמד שאין שכתב מי ראינו ומ״מ שלשתן מעמד מדין בו זכה 
 שבידך זה ממון תן ללוי ראובן אמר שאלו ר״ל זה בדרך קונה :תן
 מעמד דין של עצמו שכל כלום זה אין ליהודה בו שתכה זה שעון
נראין. הדברים ואין חדושו אלא בו לך ואין הוא הדוש :תן

 שבכל והחשובים הקבועים דיינים פרוסבל צריכים אין היתומים
 שטרותיהם נמסרו כאלו הם והרי יתומים של אביהם הם הם ודור

 אינו צדקה של לכיס מעות שחייב במי הגאונים למדו ומכאן ש

שט.

 זה על ואמר השני החלק ענין בה לבאר והבונה השניה המשנה
 ואינו לאדם מועד מינו לשאינו מועד ואינו למינו מועד שהוא י

 מועד שהוא למין לגדולים מועד ואינו לקטנים מועד לבהמה :ד
הרי יהודה ר׳ לפני אמרו נזק חצי משלם מועד לשאינו שלם נזק לם

 נזק משלם בשבתות להם אמר בחול מועד ואינו לשבתות מועד
 ימי בו משיחזור תם הוא מאימתי נזק חצי משלם החול ובימות ש

 מועד אינו אחר למין מועד שהיה מה אמנם הר״ם אמר שלשה תות
 שור אמר וכאלו שיועד עד תם בחזקת הוא הרי אלא המינין אר
 על ההלכה שאר ענין וכן מינו לשאינו מועד אינו למינו מועד •א

נכוחים. יהודה ר׳ ודברי הזה גם

 ואינו לשוורים ר״ל למינו מועד שהוא שור מאירי3^3אמ
נוגהם ואינו וגמלים סוסים עם עומד שראינוהו כגון מינו :ד

 לאדם ולא לבהמה שכן וכל לבהמה מועד ואינו לאדם שהוא^ןד
 לו שמועד למין אלו בכל לגדולים ולא שבמינו שפוז^^קטנים

 נזק חצי אלא משלם ואינו תם אלא אינו לו מועד שאינו ולמין :ד

r כגון לחול מועד ואינו לשבתות מועד הוא אם יהודה לר׳ לו 
 להם ואמר דינו מה נגח ולא בהמות עם החול בימות שעמד אינזהו

 הרבנים גדולי ופירשו ההול לימות ולא לשבתות מועד נעשה וא
 מכיון אמרו המערב ובתלמוד נוגח הוא ממלאכתו נח שהוא פני

 לחול שמועד למדנו דעתיה משני הוא נקיין מנין לבישין לון *חמי
 טוב ליום דינו מה לשבתות מועד יודע ואיני לשבתות מועד זא

 נפש אוכל במלאכת ועסוקין הואיל המערב תלמוד מלשון שנראה ■ז
 ושור שוה שדינם נראה הרבנים גדולי ולטעם כחול זה לענין •נו

 שלשה בו משיהזור חזרתו החול לימות ולא לשבתות מועד שהוא

תות.

 למינו שמועד ר״ל מועד שסתמו שכתבנו ממה יראה פסק ולמין

t וכן הוא מועד מסתמו הוא היאך מינו בשאינו טיבו ידענו לא 
 מלשון יראה וכן רבים פסקו וכן לגדולים ומקטנים לבהמה דם

 אינו שסתמו פסקו הפוסקים גדולי ומ״מ בגמרא שהתבאר כמו שנה
 שהוא שור המשנה בלשון בגמ׳ שפירש כמו לפסוק וד^^בזה נד
 שאמרו ומה הסתם מן אף כלומר מינו לשאינו מועד למ^^וינו נד

שם. שכתבנו כמו הלכה אין לבהמה מועד לאדם מועד הכ^איאש

 בגמרא תחתיה שנכנסו ודברים שלה ופסק המשנה ביאור זהו

הן.

 סמוך עומד שראינוהו כגון מבהמה בו וחזר ולבהמה לאדם מועד
 ואע״פ מ״מ בהמה לענין הזרה זו הרי נגח ולא הידוע כשיעור המות

באדם. הזרה ינה

 נגח מינו לשאינו מועד אינו למינו שמועד שפסקנו זה לדעת
לכל. מועד נעשה וגמל וחמור שור כגון מינין שה

 נגח שור נגח לא שור נגח שור נגח ולא שור ונגחו שור ראה
 ולא חמור ונגח שור ראה ולשוודים לסירוגין מועד נעשה נגח לא -

 מועד נעשה נגח ולא ערוד וגגה פרד נגח ולא גמל ונגח סוס !
 בימים אלא העדה דין שאין בימים כלם אלו וסרדגין לכל •רוגין

שהתבאר. י

 ובחמישי חמור נגח וברביעי ימים בשלשה שוורים שלשה נגח
 ויהא וגמל חמור אחר דנין אנו שלישי שור אם ספק זה הרי גמל 1

 לכל מועד עדין יהא ולא השוורים אחר אותו דנין אם או לכל גד
 שור ימים בשלשה כן ואחרי וגמל חמור ימים בשני תחלה בןגח

 שני ויום ראשון יום ואחריהן זו אחר זו שבתות שלשה וכן ושור ־•

הרי שבתות שתי ואחריהם שבת ויום ששי ויום חמישי יום שנגה

 ואם נזק בחצי דנין ספק שהוא וכל לשבתות אם לכל מועד אם ספק זו
מידו. מוציאין אין שלם נזק תפש

 מועד נעשה ונגח שופר קול ונגח שופר קול ונגח שופר קול שמע
לשופרות.

 ויום זה בחדש עשר ששה ויום זה בחדש עשר חמשה יום נגח
 ר״ל בדלוג שישלש עד עדיין לדלוג מועד אינו זה בחדש עשר שבעה

1 רביעי לחדש עשר בשמנה שיגח והוא בדלוג רביעית נגיחה שיעשה
דלוג. בכלל אינו שהראשון

 בדלוג פעמים שלשה וסת לה שקבעה כל אלא כן אינו נדה לענין
 שבעה ויום בחדש עשר ששה ויום בחדש עשר חמשה יום שראתה כגון
 שבחדש עשר לשמנה שעתה ודיה בדלוג וסת לה קבעה זה בחדש עשר

 זה בדלוג מפרשים ויש במקומו שיתבאר כמו בזו חולקין ויש רביעי
 ושבעה עשר וששה עשר חמשה חדשים בשלשה פעמים שלשה שראתה

, ומרחשון תשרי של עשר ושבעה עשר וששה עשר חמשה ר״ל עשר
 ואדר ושבט טבת חדש של עשר ושבעה עשר וששה עשר וחמשה וכסלו

 זה שבדרך סיון אייר גיסן של עשר ושבעה עשר וששה עשר וחמשה
במקומו. שיתבאר כמו זה לדלוג וסתה קבעה

 ואמר השלישי החלק ענין לבאר בה והבונה השלישית המשנה
 לשור שנגח הקדש ושל הקדש של לשור שגגה הדיוט של שור זה על
 רעהו שור שנאמר פטור הדיוט של לשור שנגח הקדש ושל הקדש של
( ושל פטור נכרי של שור שגגה ישראל של שור הקדש של שור ולא

 אמר שלם נזק משלם מועד בין תם בין ישראל של שור שנגה נכרי
 אם הוא כך ביניהם הדק ענין עכו״ם עם לישראל דין כשאירע הר״ם

 ואם דינכם כך להם ונאמר כדיניהם להם נדין זכות בדיניהם לנו יש
 תתמה ואל דיננו כך להם ונאמר דיננו כפי להם נדין בדיננו לנו טוב
 הבהמות שחיטת בעיניך יקשה שלא כמו בעיניך יקשה אל זה דבר על

 בכלל אינו האנושיות המדות בו שלא שמי לפי חטאו שלא ואע״ם
 הענין בזה והמאמר האדם לצורך מציאותו תכלית אבל האמת על האדם

עצמו. בפני חבור צריך היה

 של או הקדש של שור שעה ישראל של שור המאירי אמר
 תאמר ושמא הקדש של ולא נאמר רעהו פטור ישראל של שנגה הקדש

 בהבוריהם פרובינצא גדולי כתבו מעל הנהנה והרי לרעהו הוצרך ומה
 שההקדשות חובות כל אבל לצורך שלא בגהנה אלא כן נאמר שלא

 ונהנה המקבלו הבית מבדק שכן וכל הלשכה מתרומת אף לפרוע חייבים
 ודברים אבטינס בית אומני מכאן היו שוכרים והרי מועל אינו ממנו
 בין לנזקין בין למיתה בין זה ודבר נזקין לפרוע הדין וזעא הרבה
‘ שלו המתה שאין אע״פ נפדו אם הא הבית בדק קדשי בין מזבח קדשי

 ואע״פ רעהו בכלל הוא שהרי חייב שהתבאר כמו אזלא לקבורה שהרי
 והמת שדרשו ממה פוטרין אנו לבור שנפל המוקדשין פסולי שבשור

i בבור האמור לו יהיה והמת שפסוק מפני וכו׳ שלו שהמתה מי לו יהיה
 מאותו למדנוה שכבר בנבלה מיטפלין לבעלים צריך ואינו הוא מיותר
 שהרי שנפדו המוקדשין לפסולי מבור שור למדין ואין בשור האמור
וכלים. אדם פסור והוא בבור אחרת קולא מצינו

 נכרי ושל רעהו מדין פטור נכרי של שור שנגח ישראל של שרר
 חסים שאין מתוך שלם נזק משלם מועד בין תם בין ישראל של שנגח

 שנאמר מה ולפילהזיקן עצמם ירגילו שלא אותם זולתבכקונסין ממון על
 שאמר כמו ונימוסים דתות בדרכי גדורים שאינם בעממים דוקא \בגמרא
 קיימום שלא נח בני עליהם שקבלו מצות שבע ראה בגמרא עליהם

 מצות ששבע כל הא בכך מחייבם שהדין שעה כל ממונם והתיר עמד
 ומעתה לעצמנו בדין פנים נושאין ואין אצלם כדיננו אצלנו דינם בידם

ונימוסים. דתות בדרבי הגדורות באומות שבן לומר צריך .אין
שנכנסו ודברים היא הלכה שבארנוה הצד ועל המשנה ביאור זהו

הן. אלו בגמרא תחתיה
 פי על אף ומצות תורה עול מעליו ופירק עצמו שהפקיע מי
 ועושה כמצוד. עוד שכר מקבל אינו ודבר! מצד מקצתם שמקיים

 לשמה בתורה שעוסק כל ולעולם ועושה מצווה שאין כמי אלא
 אף בתורה ועוסק גוי אפילו אמרו בפירוש שכרו את מקפה הקב״ה אין

 הואיל עליהם עוברין אומתו שכלל לאחר ואף לבד שלהם מצות בשבע
 לדבר אף ומ״מ גדול ככהן הוא הרי הבורא מצות לשם מקיימן ומ״מ
 נאה שיחה שכר אפילו עושיהן שכר מקפח הקב״ה אין אחרת מצוה
 בלל עוברת שעה לה שאין אע״פ מצוד. לדבר להקדים זרתות אפילו
לו. ישלם אדם כפועל ית׳ במצותיו גדול

I
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 יתבארו עניניהם ותכונת שטרותיהם ונסח אלו ודברים מחברים רוב

בע״ה. במקומם
 איזה על השני החלק עגין בה לבאר והבונה השניה המשנה •־
 אותם שמא מחשש בגזלתם המוחזקים אותם בנכסי ליהנות אסור צד

 מצד ליהנות מותר צד איזה ועל הגזל מן הם בהם שיהנה הנכסים
 שהוא שנודע במה אף מותר צד אהה ועל הגזל מן שהוא לומר שאין

 של מכיס ולא המוכסין מתיבת לא פורטין אין זה על ואמר הגזל מן
 השוק מן או ביתו מתוך הוא נוטל אבל לצדקה מהם נוטלין ואין גבאין
 ונתנו כסותו את ליסטים נטלו אחר חמור ונתנו חמורו מוכסין נטלו

 חר״פ אמר מהם מתיאשין שהבעלים מפני שלו היא הרי אחר כסות לו
 שלקח אלא קצבה לו שאין אלא ישראל מוכס או גוי המוכס היה ואם

 על שירצה שיעור זה אי המכס על להוסיף שיוכל המלך מן רשות
 לפרוט ראוי אין זה בכל גזלן שהוא אותו המלך לו שקצב הקצבה

 המעות ואותן גזלן בחזקת שהוא לפי המעות מן לפניו שיש ממה דינר
 שלפניו המעות מן המוכס מאותו צדקה יקהו לא כן וכמו גזלה כלן
 כשהוא צדקה ממנו נטלו או בביתו לו שיש מהמעות פרט אם אבל

 או ביתו מתוך שאמר מה טעם וזהו מותר זהו לפניו תיבה ואין בשוק
 חשד משום צדקה גבאי שלפני ממה פורטין אין כן וכמו השוק מן

 כשיראה חוב עליו שיש למי צדקה מנכסי פורע שהוא אותו יחשדו שלא
 מדבריו לד נתבאר ועוד הדינר שלקח ראה שלא מי מעות שיתן אותו

 ולא המלד לו שחקק מה על מוסיף ואינו ישראל מוכס כשיהיה כי
דינא. דמלכותא דינא שלנו העקרים מן כי גזלן יג^^ינו

WJk" הגבאין מכיס ולא המוכסין מתיבת לא פורטין אין המאירי 
 מחמת שהוא או המלך מחמת שלא מאליו העומד מוכס .פי^^טנמרא

 אפשר ואי מוכס של ברצונו אלא קצבה שלו למכס שאין אלא המלך
 גבאי הוא והגבאין גזלן נקרא זה ומפני המלך רצון על להכביד שלא

 ואמר הראוי על ביתר בכבידין ולפעמים וארנונא גולגלתא כסף .של
 לפרטו ומחזר דקות הוצאות להוציא צריך והוא סלע בידו שיש שמי

 להצניע להם מיוחדת תיבה והיא המוכסים מתיבת פורט אינו בפרוטות
 מן שגבו מה שם להצניע לגבאים מיוחד כיס וכן המכס מעות בתוכה
 איסור של במעות לכתחלה להשתמש לו שאין מפני והארגוניות המסים
 ילד באיסור עמהם לפרוט לו מה מ״מ הבעלים שנתיאשו ואע״פ
 ידי כהזוק שזהו צדקה מהם נוטלין אין וכן בהתר אחרים עם ויפרוס
 ואין גזלתם תיבת צדקתם שתהא סבורים שהם וכמעט עברה עוברי

 שלא השוק מן או ביתו מתוך הוא נוטל אבל להשבון עצמן מזקיקין
 הגזל מן שהם בהם לחוש ואין המכס למעות המיוחדת מתיבת הוציאם

לכך. המיוחדת בתיבה אלא ליתנם דרכם שאין

 פחות אחר חמור לו החזירו חמלתם ומצד חמורו את מוכסין נטלו

 שהוא אע״פ אחר כסות לו ונתנו כסותו את לסטים נטלו וכן הימנו
 הבעלים שחזקת שלו אלו הרי לו נתנו גזולה וכסות גזול מ^^צחמור

 מה שלכתחלה לומר אין והרי בידם הגזלה רשות ונשתנה ש«^*ו

 זה בענין יתחדשו בגמרא ומ״מ בכך הם מוכרחים שהרי כן גזות2 1ל
שיתבאר. ירבי^כמו

 פסק נשלם שלא אלא היא פסוקה הלכה וכלה המשנה ביאור זהר
הם. אלו בגמרא תחתיה שנכנסו ודברים וכל מכל שלה

 חייב הוא היה אם הגבאי או המוכס מתיבת פורטין שאין ל״פ7א
 שלם סלע בידו ויש שהוא כמו או סלע לחצי מגיע מכסו שיעור במכס
 השאר לו מחזיר והוא סלע לו נותן אלא אחר במקום לפרטו צריך אינו

מידם. כמציל אלא זה שאין מפני שבתיבתו מפרוטות

 אלא המוכס עם לפרוט שלא נאמר שלא במשנה בארנו כבר
 אס הא קצבה לו שאין אלא המלך שהעמידו או מאליו העומד במוכס.
 וכך כך חטים של למשאוי וכך כך קצבה לו ונתן המלך העמידו

 שלא ומוחזק נאמן אדם שהמוכס כל דבר בכל וכן שעורים של משוי
 דינא אלא הוא גזל מעיקרו שהמכס אומרים ואין מותר לשנות

 לאדם חדשו ולא לכל המלך שחקקו חוק שכל ר״ל דינא דמלכותא
 דבר סוף ולא לגזלו ואסור הוא גמור דין מעשה זה אי על בפרט אחד

 מוחזק המוכס היה אם הא האמות במלכי אף אלא ישראל במלכי
 שבעובדי הקדומים עממין משאר שהוא או חשוד ישראל כגון להוסיף

אסור. הגזל מן נזהרים שאינן האלילים

 בהרגין ופגעו תבואה או ממון בידם שמביאין דרכים הולכי י

רוצים והם ממון וגוזלי ומריבה תגר בעלי ר״ל בחרמין או רוצחין ר״ל

 שאותה נודרים הם הרי ממון מאותו או תבואה מאותה מידם לגזול
 להם נודרים או ישראלים וחרמים הרגים אותם אם תרומה של תבואה

 ונדר כן הדבר שאין אע״פ מהם להבריחם כדי המלך בית של שהיא
 אינו אם עלי שבעולם פירות כל יאסרו בשיאמר במקומו פרשוהו זה
 פירות על בלבו שמכוין או היום נדרו את ומקיים היום בלבו ואומר כן

 ואע״פ הלב בדעת בלבו שכיון כמה נדרו ומקיים בזה וכיוצא טבל של
 למוכס נודרין וכן בזו הקלו האונס מפני דברים אינם שבלב שדברים

 הדרך על מהם כאהד הוא שהרי קצבה לו שאין או מאליו העומד

במקומו. שיתבאר כמו בשבועה הדין וכן שבארנו

 בגדים עשרה על ואפילו עראי דרך אפילו כלאים אדם ילבש לא
 לא ואפילו בכך חמום דרך ומ״מ הואיל לו מגעת חמום הנאת שאין
 עליהם ולוקה אסור בגוי שיהזיקהו המכס את בו להבריח אלא כיון

 מאליו העומד במוכס דוקא מותרת עצמה שמצד המכס הברחת ומ״מ
שבארנו. הדרך על קצבה לו ושאין

 בדרכי גדורים שאינם הקדומים האלילים מעובדי המוכס היה
 חלול ולא גמור גזל כאן ואין הואיל המכס את ממנו והבריח הדתות

 לדין ישראל עם שבא מאלו אחד וכן כך על מקפידין אין השם
 מוטב ישראל בדיני לזכותו יכול הדיין אם ישראל דייני של בערכאות

 לומר רשאי והרי ומנהגותיהם נימוסיהם מצד לזכותו יחזור לאו ואם
 טענה בצד לפטרו מוצא ואינו הואיל לאו ואם דינכם כך אתם אף

 ומ״מ לעצמם פנים הם נושאים יאמרו שלא לשלם ויכריחהו יחייבהו
 לדין לפנינו באו אם אלא כן נאמר לא הדתות בדרכי הגדורים באותם

 אם ההר את הדין יקוב אלא מחט כמלא הדרך את להם מעבירין אין
לשבגגדו. אם לו

 אסור הדתות בדרכי גדורים ושאינם האלילים עובדי שאף נמצא
 אסור וכן פדיון בלא מידו לצאת אסור ישראל לו נמכר ואם לגזלם

 כדי אבדתו אחר לחזר חייב אדם אין ומ״מ הלואתו את להפקיע
 להחזירה חייב אינו אבדתו שמצא מי אף אלא עוד ולא לו להחזירה

 כפופים אנו ואין חסידות דרך וחזרתו הוא קנין מקצת שמציאה
 מתהבולתו שלא מאליו טעה אם טעותו וכן דת לו שאין למי לחסידות

 פנים כל על לו נודע אם ומ״מ בהשבתו הכרח אין מהשתדלותו ולא
 מחזירה בעכובה השם חלול שיהא צד כל באבדה אף וכן להחזירו חייב

 איזה על האלהות ועובדי הדת בדרכי הגדורים מעממין שהוא כל הא
 הם הרי אלא זה בכלל אינם מאמונתנו רחוקה שאמונתם אע״פ צד

 הדברים שאר ולכל בטעות ואף באבדה אף אלו לדברים גמור כישראל
*חלוק שום בלא

 דוקא שהזכרנו כמו האלילים מעובדי המקבלו שפטרנו זו טעות
 צריך שלכתחלה אלא עוד ולא שביארנו כמו כלל בהשתדלותו בא שלא

 אם אבל ושב יבין ואם סומך אני שעליך זה בדבר התבונן שיאמר
 בשום לעכבו עוד דרך לו אין סומך אני עליך לישראל הגוי לו אמר

________________________________________________.פנים.

 מאלו ואחד ישראל בין משתפין במנין התלויים דברים היו
 תלויים והדברים הואיל היפות מן לחלקו וברר ישראל ובא שהזכרנו

 קפידא ואין לזה זה ומוחלין בברירה מדקדקין אין מסתמא לבד במנין

בכה

 בדרך והוא לשם בעליה היו ולא מאלו אחד של פירות ראה
 לרוות ובלבד נמנע ואינו אוכל דמים שיקבל עליו סומך אם להם וצמא
 שראה כגון אלא הגמור ברשות לא אלו אף השחתה דרך לא צמאו

 בעלים של לבם שאין דקים עוללות ובהם לכרם חוץ תלויות זמורות
 בקמתו או בכרמו לגוי שנשכר שהפועל יתבאר ובמציעא עליהם סמוך
 אוכל ישראל שבדיני ואע״פ בכד מנהגם היה כן אם אלא אוכל אינו
 במקום שאף למדת הא כגזלן ויהשדנו שלנו תורה בדין ידע לא שמא

בשלהם. אסור בשלנו המותר

 שכל חק שחקק מלך הוא גמור דין המלך שדין שבארנו מאחר
 אילנות שאר או דקלים לקוץ רשאים העיר בני יהיו הגשרים שנשברו

 ואלו הגשרים באותם ליהנות אנו מותרין כן ועשו גשרים מהם לעשות
 אין הבעלים שנתיאשו ואע״ס גזל היה גמור דין אצלנו דינם היה לא

 שהרי מעשה שנוי ולא הם הרבים ברשות שהרי רשות שנוי כאן
 גובי להם קורא עדין שהרי השם שנוי ולא כלים מהם עשו לא עדין

ממנו חקוק בהק שלא אחד מאדם ליטול שצוה כל מ״מ הא דדקלא



קמא בבא מסכת על רי״ד ותוספות פרץ ובינו תוספות הרא״ש תוספותצ
ע״א[ קיד • ע״ב ]קיב

הרא״ש תוספות

ע״ב קיב דף
די״ד תוספות

רי״ד תוספותהרא״ש^ לתוספות

 היו אם ז״ל רש״י פירש השטר. את מקייטין
ולא הים. למדינת לילך רוצים עדים

 ]הא השטר קיום דנקט שנא מאי כן דאם נהירא
 שלא מקבלין דככה״ג לעיל נמי אמר עדים קבלת
 אין יוחנן רבי קאמר אמאי ועוד דין[. בעל בפני

 בר יוסי רבי מיניה קבלה לעיל אמרינן הא מקיימין
 יוחנן דלרבי משמע חולה הוא שהיה כגון חנינא

 בעדות ואפילו הים למדינת לילך עדים בקשו אם
 שלא העדות מקבלין השטר בקיום שאינו דעלמא

 קאמר ענין דבכל לפרש נראה לבן דין. בעל כפני
 על החתומין ועדים מדרבנן שטר דקיום ]דמקיימין

 ואין דמי בב״ד עדותן שנחקרה כמי נעשה השטר
 מקיימינן הלכך דצריך הוא ומדרבנן קיום צריך

דין[. בעל בפני שלא

 גב על אף וכו׳. מתיזיוא כתכינן אתא לא ואי
יום תשעים תוך עילויה אדרכתא כתבינן דלא

 לפרוע מעות אחר מחזר שהוא תולים שאנו משום

 פניו שהחציף משום פתיחא בתבינן מקום מכל
 אתינא דאמר מילי חזני דין. בית לפני בא שלא

 מקום ומכל עילתה אדרכתא כתבינן לא הילכך
 אתינא לא אמר אבל בא שלא על ליה משמתינן
 לבוא רוצה שאינו ואמר כך כל פניו שהכסיף

 עילתה. אדרכתא וכתבינן טפי ליה קנסינן

 הלוה להפסד וחוששין תכמיף. שטא חיישינן
ליה. דמשמתינן במאי למלוה די כי

 השיג פירוש חייבין. קטנים בין גחלים נין וחתניא ולא
שהרי שמקבלי! מוטס מיכן הרי אטן לר׳ ירמי׳ ר׳

 חזקה התא מנולנולין שזקס נמר מומזקין ק היתומים
 נתייאש לא ואם ממר ]ומכרו[ )ומכת( נתייאש אס שהרי

 הר אלמא יוסק כתי להקדיש יכולין הנעלים אין נמי
 דאינה לקרקע דמי ולא קיימי נעלים מזקת לאו ממלמלים

 כי המעידים ידי ועל קיימא דקיימינרשומא היכא וכל נגזלת
 לנעלים. ונותנין מידם המטלנולין מוציאים אנו גזלם אניהס

 עד להם נמתין נע״ד. נפר שלא עדות מקנלין אין ואי
 משוס נצדך מסלוק׳ הוי א״ל מקנלין. ודאי אלא שיגדילו.
 הודה פירוש סמורין. קטנים טיטן גדולים אמרו סומכות

 סונר ואני דמקפלין מוכס דלתק ירמי׳ לר׳ אטן ר׳
 אין דאלמא שיגדילו עד סמורין קטנים דאמר נסומסס

 לא אמר אפוהו דר׳ לקמי׳ וממיס מילמא איגלגל מקנלין
 למה אנין ר׳ אח תופש הי׳ אנהו רני תירוש מ׳ ליה שמיע
 נל דר שהי׳ ירמי׳ ר׳ נסר הדלת שיסגר היסוס הרס

 גג על אן דאלמא נו׳ שתקן תינוק הושעיא ר מדאמר
 נוציא יתום נההיא ה״נ )והם( מידו. מוציאין קטן דהוא
 »זקה קיימא דלא היא המס דמי מי ענה אנין ור׳ מידו.

 מיניה מסקינן לא דאנוה נסזקה דקיימא הנא אבל דאנוה
 ידוע שהדנר אומו מרטן אין סטרו כשדה כשהסזיק פירוש

 של הי׳ הניס סוגר שהוא זה הדת אנל סנירו. של הוא כי
 יוצא הכית אין עכשיו ט דר ירמי׳ שר׳ ט על ואן אטו

 כ״א מיני׳ לאפוקי׳ מצי ולא קיימא ימוס ונסזקת מסזקמו
אכל שיגדיל עד מיניה מסקיק לא הילק סזקה נעדי

 דר אליבא הילק כדפרישית סזקה נהם מועיל המטלמלין
נסומכוס: שיגדילו עי מידם ונוציא אביהן שגזל עדים שנקבל ח אינו אנין

 פירוש לבא רצה ולא בפרו עדים ויקבל שיבוא לו הודיעו נדרוש jc ולא לו ושלחו למ״ה לילך מבקשין עדים שהיו או
 עדותן מקבלי! נ״ד לנא רוצה אינו ואם ינא לנא רוצה אס לנמנע להודיע כ״ד צריכים אניס הוא המונע שזה פי על אף

 אנוס הי׳ לא אם אנל אנוס הה להודיעו ינולין שאינן כיק עדותן שמקנלין נודאי להודיעו שיוכלו נעיר אינו ואס כפניו שלא
 קאי אמי לא ואי יאסי עד ליה משמתירן אלא לנ״ד לנא רוצ׳ ואינו שמורי פי על ואן הנמנע נפר שלא עדותם מקנלין אין

 אדרכמא כתני׳ יומין משעין דלנמר לקמן דאמריק מה אנכסיו. אדרכמא שנכמוג נדי נפרו שלא נקבל לא והעדות נשממא
 כמי נעש׳ נשמר הסמומין העדיס כדאמריק נשמר שסתמו משעה העדות שהועדה המלוה ניד שמר בשיש דוקא אנמי׳

 אס אן דין לניח לנא שמודד סי על אן הנמנע העדיסנלא מקנלין אין עדים ע״ס נמלוה לעולם אנל ננ״ד עדותן שנסקרה
 על ואן נתרו שלא עדותן מקנלין לנ״י לנא רוצה ואינו מורי הנמנע שאס נא ולא לו ושלמו לסרש יש א״נ אמס המונע הי׳

אנוס: המונע שאין סי
 אן נדיר׳ מתתו לא אי אנל נדיר׳ יפמסו הינא ודוקא אלא נרשיק ולא גרשיק הכי כוי. דיסקא רנקיט כגון הנינא אפר

אן נייר׳ דסחסו והיכא אמס הסוג׳ הי׳ אס אן אומו משמסין אלא מקנלין אין נא ולא לו ושלמו דיסקא ינקיט גג על
 ואמי אמר רטנא גרסתן דהני נעיר והנפק שקנא. אמר ול״ס בא ולא לנא לו שלסו אס מקנלין אמס המונע שאין פי על

 לנא רוצה ואינו תסקא נקט אי בדינא ליה פססו דלא גג על אן אלא נייר׳ ליה דפמסו כגון דאמר עוקנא אמר לאיפלוגי
נפרו: שלא העדים ומקבלי! הוי מורי

 מום: נעל אס לפרוע נא שאינו נעטר עלי׳ ססיסא ונסני׳ השטר אס מקיימין נדרוש עליו. פתיחא כתני׳ אתי לא ואי
אדרכמא כמט׳ דט דאמרינן האי פירוש 4ל< מרחק אנל ומקרב פילי וחני ליה מודעינן אדדכחא כתני׳ וכי

 אלא ליה מודעי׳ לא יום משעים לו שהממינו אסר רסוקה לארן לו שהלן כגון מרסק אפל מקרג אי דוקא ליה מודעינן
 אין נ״ד דודאי ואמיץ שיירמא דאזלן פי ליה משהיק ואמי המס דאזלי שיירסא או קרונין איכא ואי האדרכחא כוסנין מיד

 קרע הוא אם יומי מצמא אלא ליה משהיק דלא היא ולא ומסיק ליה. משהירן שם מאליהם הולכין שאלה כיון אפל לו שולטן
אלא ללכס לו היה שלא אומו משהין אין יומר אנל תנא ני נסומשא וקאי נארנעה ואמי נשנא נמלחא שלים דאזיל כ״כ

אדרכמא: לו כומטן

ע״א קיג דף
רי״ד תוספות

 פרב נהנא רב פני׳ בעי בו׳ דבר היה אם מיסקא.
פחו עליו ופפיב פטה עליו ואוכל שולחן

 ורג כהנא מ פירוש עוד. תחבם לחכם תן ליה אפר
 לוקס נרשום יורש רשום דאמר להו סנירא סמא נר כרמי
 הא אפיו כנוד ומפר ניכרים שהם ושלמן מטה דוקא ט דמי

לא: אסרינא מידי
פסיק זה ואין סרק פותר. פתכתן שאינו דבר ופ״ם

 קאמר גוונא האי נט מומר דאמר דהאי ימות ולא רישיא
 צתטס אנו וגס כלל ט ממסמס שאינו נגדים עשרה על נגק

 מכונד היה שהמממק נגק נכלאים ממכבד היה שלא לערש
 דפר היה שאם כלאים נמלט׳ מחמד ואינו הראשון מן

 שהלנישה אסור נמימומו נהנה שאינו פי על אף ט המסכנד
 לא שס היה שלא לפרש יש טלק למד או לסמם או נעשית
]מ״ג[: זו נמשוטח עיין כטד הנאת ולא סימום מאס

ע״ב קיג דף
רי״ד תוספותהרא״ש תוספות

 שמעון רכי אסר והתניא שרי מי הגוי וגזל
רבי משני לא אמאי מאיר רבי הקשה וכו׳.

 ולעולם דקרא טעמיה דדריש לטעמיה שמעון
 על אף דיליף. הוא קרא ומהאי השם קדוש משום

 שמעון דרבי נימא לה קאמר עקיבא רבי דמשום גב

 כי אמרה רבו עקיבא רבי בשם דקראי טעמא רחש
 ולא שמעון דרבי אליבא דאמרינן דלעיל ההיא
 כרהיה דעל ותירץ עקיבא. דרבי משמיה לה מייתי

 יכול קחני דבסיפא הוא השם קדוש משום לאו
 אותו תעשה הגת יטעה יכול ר״י דמפרש יגלום

אסור הכא מותר בעלמא דטעות פי על ואף כגולם.

 פירוש עלייתו. וענת׳ גשור ונשרי דקלי דקפלי תדע

ואין קונה מעשה שיטי שם יש שאס שינוי שום נלי
מרונה: נסרק כדאוכסיס ייאוש צריו

דמסממא פירוש מהן. לקח מותר לתחום חתן אבל

 פורטין אין מק והא קשיא ואי מסרוויהו מייאש
 מני׳ מייאשי מוכס ממס ט על ואן המוכסין ממיר
 נמי והנא מהן מסייאשין שהנעלים סמור גט כדמק

 דאס׳ מידי דודאי משונה קני. לא כיי דייאוש אסור יהא
 הנעלים נתייאשו מיק דצאסר גג על אן פאיסורא ליד׳
 אפקורי לחסום סק גללים סמם והנא קני לא כרי ייאוש

טלק ליד אמי נהיסירא לשי׳ אמי וט להו מסקר

 הסקר הן עכו״ם לש שיטאו כלא שהרי מהן ליקס מומר רשאי שאמו אלא אותו שמטעין יודע הגת כי
לכל: קדוש משום טעמא למימר ליכא והשתא למחות

סובר הוא וגם בטעות מתזה אתו שהגת כשן השם
השם. קדוש משום ליכא בטעות יודע ואינו שוגג הוא בעצמו שהישראל

 תעשנו הגת את שיטעה עליו יגלום יכול פירושו דהכי לר״י ונראה בתוספות כתוב עליו. יגלום יכול
כגולם.

 למעשה אלא לגופו לישראל קני לא דגת בהשולח אמרינן והא מאיר רבי הקשה קנוי. גופו עכרי עכד
גופו אין לישראל הנמכר עברי עבד דאפילו שחתר גט מיניה כעי דלא לענין מילי דהני ותירץ ידיו.

 קנת גופו דאמר והא שחרור. גט בעי ולא הישראלית אשתו לו שילדה ולולדותיו למציאותיו ממש לו קנת
 אלא רובל שש קודם משיה שטרא נבעי דלא מעותיו בשביל בידו משכק הוא כאלו חשיב דלא לעניין

ידיו. למעשה אלא ליה קני לא לעולם מיהו זיל תרי באפי ליה נימא

 מקרא לעיל ליה דנפקא עקיבא רבי על פליג חזיכי מאיר רבינו הקשה העמים. בל את ואכלת שנאמר
 קנה שהגוי כיק אמינא הוה דלעיל קרא אלא כתיב לא דאי צריכי דתרווייהו ותירץ אחרינא.

 היה אם זמנו קודם ממנו ישמט ולא יברח ולא היובל שנת עד עמו שיעבוד לו והאמץ מדעתו העבד
 האמינו שלא הגת מיד וחטף ישראל בא אם דעלמא גזל גבי אבל בדבר גדול השם חילול היה ממנו נשמט

 עבד אבל מידו בהדיא שחטף מילי הני אמינא הוה קרא האי אלא כתיב לא ואי לן. קמשמע שרי מעולם
לן. קמשמע בעלמא מלוה בהפקעת אלא גזל האי כולי מחזי לא עברי

 בסוף כדתניא בחשבון הבלעה לשק משמע וכן יותר, אחר לגת שנתן לפרש נראה זוזא. ליה ואגלע
ליה דאבלע דמשום לי ונראה יצא. בחשבק לו והבליע הבירו את הנחל נשך ובאיזהו מכלתין

 ומיהו בזה טעה בזה ישראל שטעה כמו יחשוב זהב של שהיא הגת ידע שאם מותר ישראל שטעה וניכר
 שלהטעהו הגת שיחשוב פי על שאף זוזא ליה ואבלע נקט לרבותא ת״ל ענק. בכל משמע מותר טעותו

לו. תלך הגת שימהר כדי יותר זוזא לו שנתן ליה ואבלע פירש ובערוך מותר. כן עשזז
 שנה שקבניעליואותה קצבה כל למלך פרע כבר הגבאי חה רש״י פירש חליף. דחליף שתא”אבל

שיגבה דמלכותא דינא היה שאם לי נראה ולא חברו. על למשכן כה לו ואין שלו המס ומעתה
 דרבא לפרש ונראה בו. למלך שהיה זכותא כל קנה ממנו שקונה אף שעברה שנה של מס זו בשנה המלך
 המס את לגבות המלך עבדי הספיקו ולא השנה עברה אס הוא דמלכותא דדיגא לאשמועינן אתא

שנה. באותה פרעו שלא אותן כל שפטורין

הרא״ש תוספות

ע״א קיד דף
רי״ד תוספות

 כיון כן אם וא״ת הכל. ודברי בידוע נטי הבי
קתני בבא דבהא שנא מאי מיירי דבידוע

 קתני הגייס מן ובמציל מתייאשים שהבעלים מפני
 לפיתני ליה התז בתרווייהו הבעלים נתייאשו אם
 יאוש ליכא דבסתמא כיק הבעלים נתייאשו אם

 דאייאש. דשמעיניה היכא אלא דהכא בהך אפילו
 למיתני שייך לא תגייס מן דמציל בבא בהוזיא ת״ל
 דמתני מילי דבכולהו מתייאשין שהבעלים מפני
 דקתני דהכא בבא אבל יאוש. בלא סתמי הוו התם

 מינייזזו דהד וגזלן גנב דהיינו ומוכסין ליסטים בה
 מייאש סתמיה מינייהו וחד יאוש בלא סתמא הת
 מפני למיתני שייך שמעק לרבי בין לרבנן בין

 הת דסתמיה ההוא משום מתייאשים שהבעלים
 למיתני. ליה עדיף דהיתרא וכח יאוש

הקשה הקדש. הקדשן והאנס והגזלן הגנג
 דמי יהבי לא וגזלן גנב שאפילו כיון ר״מ

 לן דקיימא דמי דיהיב אנס שכן כל הקדש הקדשן
 רבותא משום ותירץ זביני. זביניה תבין דתלחזו
 הבעלים היו ואם סיפא דקתני אנס נקט דסיפא

 וכו׳ הקדש הקדשן אק אחריהם מרז־פין
הקדשו אק אנס אפילו גוונא דכהאי ואשמועינן

הקדש.

 אחר חמוד לו ונתנו חמורו המוכסין נטלו מיסקא.
הדי אחרת בפות לו תתנו כסותו חליטטין

 מהכא פירוש מהן. מתייאשין שהבעלים מסני שלו אלו
 ליה מנתן לא דאכמי קונה רשום ושימי דייאוש שמעיק

ממני׳:
 לא בדי מעמא מאי הראשונים לבעלים ומחדר תנא

איבא לידי׳. אתי באיפודא לידי׳ אתא דטבי קנה
 מאי הראשונים בעלים יחזור להחדד בא אם דאמרי
 אפשי אי הלה אמר אי מיהו קנה כדי ייאוש מע&א
 פלה הראשונים. לבעלים מחזיר שלי שאינו בספק
 הני קונה רשום ושינוי ייאוש אמרינן דאיממי לפרש נרעמי

 דאילו רשוס שינוי ואהני קנה כיי ייאוש אמריק ט מילי
 יטב אלא הגדלה גוף יטג דלא גוונא האי מי קנה קמא
 לא כדי ייאוש אמרינן אי אבל יהיב לא דמי אפילו ושני דמי
 נרשומא דקאי טנא דגל מידי מהני לא רשות שינוי קנה

 דאמרינן הנעלים נמייאשו לא כאלו ליה והוה קאי דמתה
 פלגו ונריימא ומסר׳ גונה מזה רצה גמה מזה רצה

 שלו אלו הרי מני הט ומשום קני כדי ייאוש סנר דממר׳
 ממדד מר הט ומשוס קנה צא כדי ייאוש שני מריימא
 מרמה נפרק דלעיל כן לו׳ ימק לא אנל הראשונים לנעלים

 ששח דרג מוכס׳ ההלכ׳ אומה כל הגע אסר הגונג אין נהל׳
קונה רשום ושינוי דייאוש אומר ט׳ קר לא כדי ייאוש דאמר
 אנל קר לא גזלן ט ייאוש דנר של טעמו זהו מינה שמע

 גמה מזה רצה גמה מזה רצה דאמרינן כלום מועיל אינו ייאוש בלא שהרי טרם רשום שינת ולא הייאו׳ קר מגזלן בלוקס
 נלישנא המורה יפריש טנא משוס ולאו לידי׳ נאיסורא דאמא מידי נעי ולא שמיס ידי לצאס נבא לנעלים מסדר דמר וההיא
 האי קסנר קמא נלישנא קאמר והט אלוקס אלא קאי אגזלן לאו קנה ולא קנה דהאי לפרש נעיר והנכון העיקר. והוא נמרא

 אממר׳ נרייחא וסליגי הטס מנעל גזלו הוא מאלו ליד׳ אמי באיסורא לידי׳ אמי דמט לוקס קר לא כד ייאוש דנריימא מנא
 קונה רשוח ושינת ייאוש דאמרינן מאי וכל קר לא רשוס ושינת ייאוש סנר דנרייחא דסנא קר רשות ושינת ייאוש מנר
 גזלן מדין לוקש תן ושאני קונה רשזמ ושינוי רייאו׳ יפליג מאן ליכא תהא דאמרי ואיכא כנטימא ולא כמסר׳ ליה סטרא
 קא ססייוס מדס הראשונים לנעלים מסדר דמני והאי רשוס ושינת טיאוש קר לוקס אנל כיי טיאוש קר לא גופא דגזלן

מר:
 ישראל ליסטים אלא שר צא איממר הט איממר אי אלא אומר הי׳ רוצה טה אלו פירוש איתמר. אסיעא איתמר אי אלא
נכרי: נליסטים משנסינו שמעמיד אסי ת דנרי לקיים שרוצה אלא ארישא ולעולם מייאש לא נכרי לשטים אנל
 אלט קת׳ דייאוש הכא שלא אמר טט טמא לי קשיא קני. ייאוש חבל דברי בידוע אכל בסתם מחלוקת עולא אמר

ה»ןמ אס גזול והנאסס שנאמר קתה שאינו לייאוש מרן שלא אמר אמרינן דמרונה קמיימא נהלנה והא הכל ימרי
 מטאח ועל מק נמי הנזקין ונפרק פלל מקנה ליה ליס גזול אף מקנה ליה דלים מס מה מסס דומי׳ גזול המולה ואס

 את׳ נודעה לא טן נודעה טן מורה מרי עלה שלא ואמר הממס חיקון מפר מכפרמ שהיא למיס נודע שלא הגזולה
 דעולא למק לי תראה עצטס. כהרס יה׳ שלא כדי מכפרם טדע לא אמרו מה ומפר קנה לא כיי ייאוש טעמא מאי מכפרם

 עשרין יוסף לת רנה טן קשט מילמא האי נמרמה המם כדאמריק למימר לן איס וסט קני לא כיי דייאוש קסנר הכי ודאי
 כלים השמא עצים מעיקרא הסס דמי מעשה כשינוי נמי השם שתת ופירקא נרישא ר״י דאמי עד איפריק ולא שרן ומרמין

 וזה קר. כדי ייאוש הכל דנרי יאייאש דשמעתן טיוע אנל גלש והמורה אנרדן. קרי השסא משכא לש קרי מעיקרא ה״נ
 המס ישן רג כיאמר השם שתת עם דקר הכא ודאי אלא קנה לא כדי דייאוש דקסנר לעולא ליה שמעיק דהא לי נראה אינו

 בהדי׳ דאיכא דהיכא שמעון לרט טן לדמן טן בגזלן טן נגע טן טיאוש מועיל טדוע מנר דעוצא ותא עולא פליגי ונהא
 מועיל ייאוש ואין פליגי נמי טדוע סנר ורנה קר לא למוד׳ ייאוש ודאי אנל קר ממר׳ ט רשש שתת או הכא ט השם שתת
 דלא ששש כלל נתייאש לא כאלו לרבנן גזלן ושל שמעון לרט גע של טיאוש דומה שכן נגזל! רכק ולא נגע שמשן לרט

 ולא רנק לא מר הא ואמריק ממסר׳ לתה מקשי׳ הט משום המורה וכדסריש ס״ד כדהש כדי טיאוש ותה שלא איפלוגי
מאן דאסילו רשש ושתת מייאוש לי מקשיח ואס קר לא כדי ייאוש אמינא אנא רנה יאמר סליגי כדי טיאוש דאי שמשן רט

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס951 מס עמוד בבלי תלמוד קמא בבא כב - והדר< >עוז בבלי תלמוד



קמא בבא מסבת קל החדש מפרשים ילקוט נ ■
ע־א[ 10ק - ע־ב קיב ]דף

 וע׳ פרש״י ע׳ נ״ב תרי. כבי ליה טהימנינן שם
ע״ב דס״ד המהט״ו ששוף מהרמ״מ נימוקי

 ומציגו כ׳ יפיד׳ אשה דין ד״ה קאפוסט דפוס
 שא״א כיון לשממא מרי ככי דג״ד צשלוסא שהאמינו

 וכן לע״א להאמין זה משום שם וכ׳ אשר כעניין
 אס המכה על ורידוים דקנסומ מדלי כו׳ לקרובים

 לזה שמאוס כשרים עדים להזמין סנאי שאין מכירו
 סי׳ ס״נ משכ״ן שו״מ וע׳ הדיכור כל עש״ה כו׳

 דמירמת משוס מהימן דמש״ה ומשמע דכ׳ נ״ה
כאן: פירש״י שזה הזכיר שלא ושידוש כו׳ טנא מכי

הש״ס[ ]בלחני

 פסולה דאשה אפ״ג נ״כ דאיתתא. אפומא שם
רק נאמנות משוס כאן הנועם אין לעדות

 עושה שליח אתזקת סמכי׳ דכ״ד כת יפוי דמשוס
 דסמכי׳ למ״ד איכא מילי שאר מל יאפי׳ שליחותו

 משמע וכן דאורייתא כאיסורא ואפי' חזקה אהן
 ]גלזניהש-ם[ צ״ג: שורש מהרי״ק דכאן. מסירש״י

סי׳ כנו״ז עי׳ בבית. מוחזק אכל ד״ה תום׳
מהרש-א[ !גליון שם: וכקצות י״א ס״ק ק״מ

ושלחו כתוב נמצא נו׳ ושלחו פד״ה תום׳
 קפ״ד סי׳ הגאונים וכתשובת נ״ב לו.

אריהז !ק ע״ש: ששלמו או הע^קו

ע״א קיג דף

 נ״ל הסכם. את להכריח אסור דתניא גט׳
כו׳: המכס אח כהה להכריח שצ״ל

הבד[ אייזיק יצתק ]הב״ם

 מות שו״ת ע׳ נ״כ מותר. דמ״ס שם
ומאי זה כביאור מ״ש מפ״ח סי׳ יאיר

 צ״ע האיסור הוא ההנאה דבכלאיס לי׳ דסשינוא
 האיסור הלבישה והוי מלכש לא רק אמרה דהמורה

 לבישה מיקרי לא הנאה כה דאין דלכישה אלא
 יימר דמי ס״ר מיקרי דלא עוד ומש״ש ואכ״מ
 מוק אינו כו׳ המכס להכריח ערמתו לו שתעלה
 אסורה אינה וודאי זו הנאה לו מעלה דאפי׳
 דמשיכא הוא ט׳ הממה מפני כשמה הגנה והנאת
הש״ס[ ]גלירני ח״פ: ואסורה לכישה הנאת

ע״כ י״ג ד׳ כינוין יעויין ]וכנעני[. ישראל שם
תאומים[ ב״פ1] :כמעמ״ש מד״ה

 וכציר. קציר זמן שהן יהכינן לא ד״ה רש״י
במטותא לרמן רכא א״ל ע״ב לה כרמת עי׳

פזזדש־א[ ]בליון מינייכו:

כפנין ומיירי ללבוש. אף נר ומר ד״ה תום׳
 אמריה בגדים שלוכש כגון פ״ר משוס דליכא

הרועים[ ]פלא :להדיא שס המוס' וכ״כ

ע״ב קיג דף

נ״ב קונהו. עם וחשב ת״ל עליו יגלום יכול גט׳ |
I דמסש סי״ב להרמכ״ס המשטות סי׳ עי׳ 
I נ׳. סי׳ אסטה שער שו״ת ועי׳ ז׳. משנה כלים

pm ]מיזי״ז כו: סימן ט5 סכם ומו״ת
ע״ב יג מוטת עי׳ קונהו. עט וחשב ת״ל שם

מהרש־א[ !בליון דאמר: שאן מד״ה
שאילת ע׳ נ״כ הלואתו. כהפקעת וכאן שם

זזש׳-ס[ ]בלחני נ״א: סי׳ פ״נ יעכ״ן

ע״כ. קנוי גופו עברי עבד רכא דאמר שם
 כסף נתן שלא אפילו והיינו לגר אפילו פי׳

 ועס״ז ל״ס. דף כגיטץ כמ״ש שם החזיק כ״א
 למצטס שהיה הגוף קטן נפקע שה המס׳ הקשו

 וגו׳ צאו קומו אמת שצמם שהם ותירצו כישראל
 עד אומו כוסין ק״ל כסי׳ ע״י שהיה ואע״ג
 דמצטס תירצו עוד רצון. ה״ל אט רוצה שיאמר

 ואת אומט קנה כשאמח לייסף עכטם תתלה נעשו
 לפרעה עשיס אמ״כ דאמרו ואע״ג גו׳ אדממיט

 עמים נעשו נאמת אכל דפרעה כטדו משום היינו
 ומה כו׳ למי עש נשים שקנה עש וא״כ ליוסף.

 ט והיה בא ס׳ סוף המוקיס המשן ביארתי
 עבטס מטת גו׳ ה׳ הוציאנו יד כחזק גו׳ ישאלך

 רהי גו׳. ה׳ רהטג לשלחנו פרעה הקשה ט ויהי
המחיל שוצאה מטיט דבתר דק׳ גו׳ פרעה בשלח

 הקשה ט ויהי וקאמר לכן קודם שהיה כמה
 וגו׳ ה׳ הוציאט כתיב דמעקרא תו גומר פרעה
 כהוציא ויהי נמי והל״ל וגו׳ כשלם ויהי נתיב ואמ״כ

 הוציאט יד כסוזק דקאמר יוק ולמ״ש העם את ה׳
 ומחק הגוף קצין נסקע נמה וק׳ כרצונם ולא גו׳

 ע״י לנו עבדים היו שהמצרים פי׳ עבדים מטת
 וקאמר קטן כנו להם היה לא ולכן כמ״ש יוסף
 נמכר היה לא דהוא וגו׳ פרעה הקשה ט ויהי

 קטן ממנו להפקיע הדין מן היה ולא ליוסף לעכל
 היה שהוא ט׳ ה׳ ויהרוג אז ט3 לו שהיה הגוף

 כמ״ש משלמה מרצונו שהוא זה ע״פ שאמר הכפי׳
 הקנ״ה שכפה פי׳ פרעה נשלם ויהי והיינו לעיל
 כמ״ש כעצמו ושלחם אני רוצה שאמר ער אומו
שוד[ ]בכור וק״ל: לעיל

גופו ע״ע ]דכא[ דאמר למעמי׳ רכא שם‘
 לגט י״ו דף בקדושין הס רכא דשי קנוי.

 מקט לא דהה מטאר שם מ״ו ינמות ועיין ישראל.
 וא״כ ידיו. למעשי כ״א לטפו ע״ע אפילו מכם
 ישראל עטן דמה ,לטעמי דרכא ליישב גדול צ״ע

 נכט מקני׳ אפילו התורה מיעטה שנהדי׳ לנכד
 ינמות ננ״י ועיין לישראל. ומכ״ש לגופו סכרי׳

מאיד[ !בית היטב: מתוק

צ׳: סי׳ אלי׳ יי מ׳ עי׳ אסור. כותי מל שם
פזזרש־א[ ]בליון

 ע׳ ג״ב מיעכט. מתא אכר מתא כר שם
הש״ס[ !בליתי ר: אות ט׳ כלל הרא״ש שו״ת

 נרי״ף נ״כ מיניה. תבעו ולא כו׳ פחדותא שם
כ״ת סי׳ נ״ס ועי׳ מיטה. מנעו ולא לימא

הש׳[: קטצות עי׳ צימא ישנות כגמחת וכן ]א״ה
PI ]אריה

 שה יענ״ן שאילת ע׳ נ״ב מיניה. תבעו ולא שם
הש״ם[ ]בליתי :נ״א[ סי׳ ]ס״נ

 א׳ ט״ז קידושין מוס׳ עי׳ כר. שלא ד״ה תום׳
הרועים[ ]מלא עליון: ועמש״ש ננכט סד״ה

 הי׳ שכן לריי נראה בו׳ הכי ד״ה תום׳
רד״ן שו״ת ע׳ נ״ב כר. מתחלה דעתו

 לקח מומר ישראל משל דגס דדן ד׳ חדר כ״ו סי׳
 לא ישראל 3רהשי ומה מעות שלוקת כשידוע כה״ג
 jmta שט ישקיל דהיכא השיב האמת דמי שקיל

הש״ס[ ]בליתי ע״ש:

מותר כותי דמל סבור היה דא״כ כא״ד שם
 קצת נ״כ לגזלה. גניבה כין חילוק דאין

 דנ״ק )פ״י כאן טש״ש הטסת עיין כאן יש טעות
יואב[ ]חלקת :י״ס( סי'

 כמוס׳ ט מ״ח נ״מ כמוס׳ עי׳ כא״ד. שם
שהוטמו לסיטון נמט ד״ה כע״א המממיל

מומר: כותי גזל ס״ל אשי דרב דהכא מהן
הרועים[ ]פלא

ע״א קיר דף
 כ׳׳מ עי׳ כזיי״ו צ״ל נ״כ "דמגיפתא". כדיני גם׳

מעברות על היושטם שהם ונ״ל פ״כ( ,)ל
עפרי□ יעקב ני׳ מענרות: מרטה שנן הנהר
מד״ה ע״כ ס״ז ד׳ לעיל יעויין כדי. יאוש שם

תאומים[ ]רב״ס עולא: אמר

נגה״ש נתב קני. לא כדי יאוש קפכר שם
 הוא ט״ס דפ״ו מ״ש הנה וכר. צי ממיהא

 נרש״י שמטאר לפ״מ ליישב ולעד״ג דס״ו: וצ״ל
 דעיקר קונה( איט וד״ה מוצא )כד״ה דס״ו. לעיל

 הייט לא או קט יאוש אי הפס ור״י רנה הלוג׳
 טף להחזיר רצה ולא דמים נותן הגזלן אס רק

 ל״ק ככה״ג אף ולר״י קט ככה״ג דלרנה הגזילה
 דמים נתינת דנלא מודו דמטוייהו שם ומטאר

 ראיה שוס ליכא דהכא מהן וא״כ ע״ש. ל״ק טדאי
 לנגזל דמים נותן הגזלן דאין מיידי הכא דהא לר״י

 ומעיקרא ל״ק כרי טאוש הכא קאמר שסיר לכן
 נוה מודה רנה גס וככה״ג לידיה אמא כאיסורא

 מוכח לא ואכתי דמים ממן כלא כדי טאוש דל״ה
 וע׳ נדי. טאוש דל״ק דמים מומן דגם מהנח
 ועמ״ש אלו( הט )ד״ה רש״י על כאן כסס״י היטב

קשוח[ ]תזות אלו: רש״י ע״ד שמון

 מהל׳ פכ״ד מיימוט מחשכה. אין גזלן של שם
סהרש־א[ ]בליון כלים:

 כיאוש משמע מ&מאתן. מחשכה נגב ושל שם
דכליס פכ״ו זו במשנה נמו״ס ופי׳ למוד.

 א׳ סי׳ ראשון כלל הרא״ש וכת׳ שם וכמוי״ט מ״ח.
 לס״מ ועי׳ ס״א. שס״א סי׳ נס״מ שלי ש״ע ומליץ

מהרש״א[ ]בליון פ״ו: מילה הל׳

דמט סיפא וק׳ הוא. ור״ש מזויין כלסטים שם
 נלסטים מייט אי לא סממא אכל נתייאשו אס

 ידוע אפי׳ מנב מייט ואי נמי סממא אפי׳ מזמין
 סממא וה״ה דווקא לאו נתייאשו דאה וצ״ל נא נמי
 הוה דאייאש דטדעינן דססיקא מילתא דנהט או
 מיטה מסקינן מידו הבעלים תפסו ואפי׳ ודחי שנו
 Spt אנן ואמרי הנפלים תפסו אס נסממא אכל

 ש מפסי ואם מפיסה תפיסתן יאשו דלא בנפשנו
 אן מט להו טש תפיסה דמפיסמז סשיטא כעטס

 דאפי׳ ונראה צ״ע מט נהו דלית מטס תססו אס
 מילה סתם דאמטנן דהא תפישה תפיסתן כעטם

 דאין וא״ל מייאשין הרוב שפל היינו כפלים יאוש
 לאפקועי רק חה ז״א הטב אפר כממון הולכין

 המוסזק הוא המציל אדרבה הכא אכל המוחזק מיד
 שאט מפשא לן דקים ואומטס הבעלים נתפסו אכל
 וכעץ מידם מוציאין אין נתייאשתי ולא המיעוט מן
 וכדח סטחא למטן א׳ דכ״ז לעיל המוס׳ שב׳ זה

הרועים[ ל*0] :עיי״ש

נ״כ פר. כפר כני דפגיסתא ד״ה רש״י
 קערה של כ״ר סי׳ טטטן נ׳ אות וכעיטור

 פירש נסים ורטט הסמ״ג וז״ל שופד. שלוקסין
 מרטה לשוסד מאכל מלאות קערות מקמץ

אייה[ !ק מגיסוהי: קערותיו

 כתב רשות. ושיטי ובו׳ אלו הרי ד״ה רש״י
 למ״ש כוונתו וכו׳ דא״כ ק״ל כגה״ש

 לא דמש״ה עולאז אמר סד״ה )ניס״ז לעיל המוס׳
 וכגוף ע״ש לו נומטן דנע״ב משוס ש״ר הנא תשיב

 כאן שס״י ע״ז עמד נכר הנ״ל הגאון קושיית
קשוח[ !חזות נכון: על שמיישב וע״ש

 משמתינן היו לא דט״ט וי״ל ולא ד״ה תום׳
 אסור הט דמשוס מקום דמכל משמע ליה.

 לו מסשידץ דאין טון כתב נאשר״י מיהו להעיד לו
 ס״ק כ״ת סי׳ ס״מ ש״ן ועי׳ להעיד. יכול משלו

סהרש״א[ ]בליון :ר

 כ״א כ״נ עי׳ עליה. דמהכל עד ד״ה תום׳
סופח סשה !ר׳ :וכו׳ לסופר ולא ד״ה ע״א

ע״ב קיר דף

 נטה רכה שמא נ״נ לרכה. אשי רב א״ל גם׳
 כמה ט מאופר היותר אסר או הוא דר״ה

 דלמא או אפשר. לא ודאי רכה סתם אכל הוו רנה
עסדין[ יעקב ]ר׳ אשי: רב סתם היינו לאו

 בלאסר ליקי וק׳ לא. אביהם ככור לאו הא שם
 מל דס״ל ר״ס דהא דאייאש דשמעיני׳ יאוש

 טכה מזה רצה ואכלו אסר וכא הבעלים נתייאשו ולא
 אן יאוש כלאמר ממטמין סרקין טש לעיל מוקי

 דא? דס״ל לשיטתי׳ לרנה כן אמר אשי דרב י״ל
 ל דאייאש כשסעיט׳ אף מלן ולרבנן מחלוקת טדוע

 אשי רב אבל דר״ש כגזלן צ״ל ע״נ וא״נ יאוש הוה
 יאוש הוה לנ״ע טדוע יס״ל כסוכה דמשמע

 ט״ל מכאן ראיה אין א״כ שמעתין הרא״ש כמ״ש
מתעים[ ]סל* מייט: שנתייאש כידוע

 יו״ד ש״ן עי׳ כלכד. אשה לעדות אלא שם
 ס״ט שי׳ יו״ד בנו״ז ועי׳ ר. ס״ק צ״ס סי׳

םהרש״א[ ]בליון קל״ז: ס״ס וכש״ן נ״ד ס״ק

 דרבנן דקנין דבורים של נחיל שאני שם
 מאמנת קמט סממא דהא הממי לא הוא.

 אפי׳ משמע זה נפיל יצא מכאן לומר וקטן אשה
 וא״כ מידו מוציאין לעצמו ולקמן אסר כהן הוסזק
 זה נסיל יצא שמכאן הקטן לדברי אף הלא אדרש

 דמי משכן או שהגטהן מנה האתר אומו כהן זכה
 ממט דסתמא ככה״ג אף דמייט עסקינן לא

 מסר כהן כשקנה אף דבר לכל משמע מאמנים
מהימטנן אי אף מדאורייתא וא״כ מדאוטימא

 דאין ומנ״ש האחר אומו קנה אעפ״כ הקטן לדכט
 דקנין קאמר האין וא״נ מדאוטימא לקטן נאמנות
 החזיק דזה ליהמט׳ דלא כ״ש אדרש הוא מדרמן

 הגי׳ הובא הספטס כגי׳ ונ״ל דאוטימא כקטן שן
 כן מקנו דרבנן ר״ל דרמן דמקנמא מקובצת בשיטה

 כשהבעלים מטיט ומרט הסקר כ״ד דהסקר
הרועים[ !מלא אסטהם: מרדפין

כו׳ מעשה א״ש יהודה רב והאפר שם
 קדושת דשלה פי׳ רש״י דרבנן. כתרומה

 )דף בכ״ב משמע א״ש יהודה רב דהא וקשה האק
 כזה״ז ומעשרות תרומות סיוב דאיכא דס״ל ט(

 שם. מוס׳ כמ״ש כטלה לא ראשוש דקדושה מה״ת
 וכן קאמר דרבנן דהוי סיטח דנמרומת נראה ע״נ
 איתן[ נמצפה ע״כ(: מ )דף ממוטת מוש' סי'

ע״א נ״ד ד׳ כמוטת יעויץ דרבנן. כתרומה שם
נאמן: ד״ה ע״כ כ״ה ובד׳ וכן מד״ה

תאומים[ ]רב״פ

לב כן מ׳ עי׳ אחריהם. פורדפין ד״ה רש״י
מהדש״א[ ]בליון :ג׳ ,סי א' כלל א"0

מענית רש״י עי׳ נ״ב צעק. והפגין ד״ה רש״י
הה"[ ]מהי־״ז הפגיט: ד״ה ע״א( )יס

הוי דכספרים ונראה כו׳ המכיר ד״ה תום׳
 מוט שו״ת ע׳ נ״ב כר. יאוש לפני לעולם

השים[ ]בליובי כ״ד: סי׳ ג' טור המשולש

מספרים. להתייאש רגילות אין כא״ד שם
שג״ה: מ׳ סעי׳ רצ״ו סי׳ חו״מ עי׳

תודה[ ]טל

 מוס׳ יעויין המקבל. בסוף מפורש כא״ד שם
דשים: ד״ה ע״ב נ״כ ד׳ כ״נ

תאומים[ ]רב׳־פ

ע״א קמו דף

 נרש מעט אחד פי׳ כו׳. ספרא גנב נרשאה גם׳
נרשאה מולין כדאמט׳ הס גנבי׳ ומוחזקין

שמואל[ !מקום :ע״ש כו' מין מט כשקרן

ע״ב קטו דף

 דלולי מוכח נ״ב כר. משתכרות שהן וראה נם׳
ולאו לאיכוד שעומטן מפאת הפקר דהוו

 הייתי ולא חלין ומעשר המרומה היו טנהו טדי'
 וכתומי דמי כאבוד לאיבוד דעומד דכיון אומר

 ואולם שיעור צטן הט ומעשר שיעוט׳ מיכמת
 את פוטרת אמת יסטה מתרומה דהטוק י״ל

 קצת משמע מפירש״י ואולם שימור וא״צ הכט
 שלו ואין הסקר דהוא מפאת רק הטעם רכל

 בעלמא ,דאמט להא דמי דלא נ' נמי ומסברא
 וכתומי כשטף לישרף דעומד שטפה הצטן נאיה״נ
 גרע מיגרע לשטפה שטנו דרש שיעורי׳ מיכמת

 שלא כמה וכל מגטי איכוד לו דכא דכאן מהן
 סרה שש תוספתא ועי׳ עומד שרימו שפיר נאש
 עכ״ל המטמה את מטמא לתנור שנפל ספר י״ד

 כמטר מתמה של פת שיו דאייט ונ׳ התוספתא
 וקאמר לשטפה הספר ועומד לשם ספר ונפל

 דהרכומא וני מגיעחו התטמה את שה דמטמא
 שט קדושתי׳ פקעה לא קאי דלשטפה דאע״ג

 מפאת כו׳ כמותי אמט׳ דלא הרכותא ]או[ )אז(
 צטן הא מטמה דמטמא וספר לשטפה עמדו
 כמטאר אותיות ס״ה ללקט כדי ט שיהי׳ שיעור
 דה״ה ופשוט ידים טומאת לעטין מ״ה ס״ג כידיס
 ב׳ קט״ו שש וע׳ זה שיעור צטן מרומה לטמא
 כ״ת ובנדטס מ״ז ס״ד יוה שטל עוד מה ויל״ע

הש״ס[ ]בלחני :ל

 נ״נ הטמא. על הטמא מן תורמין והתניא שם
י״ט: הלכה פ״ג שדומות תוספתא

כהן[ ]מראה

ע״א קטז דף

 גרס דפסמיס ספ״ק נ״ב "הכל". תשפך גט׳
עסדץ[ יעקב ]ר׳ :״סכל"

הרש״ש וחדושי הגהות
 אשי רב צ״ל המדשיס הש״ס עליון כו׳. ר״כ כי איקלע אטי רב גמרא ע״א קיג דף

אש שר כמראה אסי רב דמצינו ש»נ »( )ממוטה מהרש״א עי׳ אכל
אה״ם. בו להבריח אסור דתניא שם אשי: מ לט איקלע אתי רב מ( )שם מציגו וכן ורבא

שם: הגי׳ וכט״ף שא״ש וכ״ה נו צ״ל ר״ע משוס ר״ש שכט וכן כצ״ל
צו לעיל מיקרו. דדיקלא גוכיא נמי דהשתא מייאשי היכי ד״ה רש״י ע״ב היג דף

 לסטו שהיה משמע מ״י ארעא. אכרול דבורלא והנ״ט ד״ה רש״י א:
וע״ש: דארעא אטלה שש״י הגי׳

 ושינוי ביאוש האיר וקננהו שלו אלו הרי ד״ה במתני׳ ]רש״י[ S״p קיד דף
מיקט לא דזה משמע דמוגיין הקשה ושור״ע הרע״ב אמטו וכ״כ רשות.

 מקושיית שהטא וממיהט ש״ר כאן הוה לא מדוע טעם שכמט סז( )לעיל מהמוס׳ וה״ר ש״ר
אין הרע״ב על א״כ שם ישנו וסוגיין ש״ר שסיר הוה מה דמסקי ממירוצם עין והעלים המוס׳

 הבעלים שנמיאשו כט יאוש ש״ה כגמרא לקמן שסי׳ ייש״י כשיטמייהו רסטר כלל מלונה כאן
 סשה והכטימא אמתט׳ סליגא דכטימא פי׳ הט שס( המוס׳ שמסקי ללא )תה המוכס ביד

 הטעם להסטר הוא קט לא כט יאוש קסבר הגמ׳ דקאמרה והא קנה לא וש״ר יאוש דאסי׳
 וסרש״י כו׳ גונה שה דרצה ש״ס לעיל דאר״ת יאוש כקודם ה״ל ל״ק כט טאוש דהואיל
 כנ״ל לידיה אמא כאיסורא ומעיקרא הגמרא סיום כוונת ג״כ תהו מבעליו כגוזלו נעשה דהשט

 כצ״ל: כר. לדבר עליהם השב מחשבתו ד״ה רש״י מז״ה: רש״י שיטת ליישב נכון
מזויין: כלסטיס דמשט הא על וכוונתם כצ״ל כר. ומשום בו׳ והגזלן הגנב ת״ש תד״ה

ממוטת: וכ״ה כצ״ל כר. יוחנן אותי קודין והיו גמרא ע״ב קיד דף
 הגלימא זק גופיה דר״ה דמסרש משמע שבידי. עביטך שרי ד״ה רש״י ^"א קטו דף

ט״ס ואולי דר״ה קמיה טנא דאתא רק זק אמר דאיש נראה הגמרא ומלשון
שכידו: וצ״ל שש״י

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס550 מס עמוד בבלי תלמוד קמא בבא כב ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



פגחדש ביתגניבה הלכות שמה משפט השן יוסף גי"

 טשראל דשראל רש״י ופירש הוא
 עפר לא דמיעבר אלא אסור נמי

 )שם פגזול לא יג( יגן )ייקרא דכפיפ
 אמיד הגזלה אס והשיג ע( ה

 מוי אפל לא ואידך גזל קרי דהשטן
 דגו שכל הוא השטן כר דלאו

 משזה פסוס גפיק לא למיפה
 ואפילו פרוטה מכלל פרוטה

 הכי: כפר ליה דמסיל מישראל
 אהא )ש.( הפס אמריק דתו

 שרי דלישראל מידעה ליכא דקאמר
 משוה פסום והרי אסור ולגוי

 פגי דלאו משוס הפס ומשני פרוטה
 שאף רש״י ופירש גינהו מפילה
 דפפוס אלא הגזל על גצטוו ישראל
 גזל גפשג איט פרוטה משוה

 מדפס על שעופרין בעיניהם
 קל דבר על ומומלץ הן שרסמניס

 עכ״ל הס אכזריים גש מי אפל
 ולגטב לגזול פורה דן יאסור אלמא
 הרמב״ס פסק וכן שהוא כל אפילו
 והסמ״ג גנפה מהלכום ,א פרק
 וכל וט״ש קג״ה: סימן לאמן

תגנוכו. לא על עוכר וכר הגונב

 בפרק משמע הפי שהוא. כל אסילו לגנוב אסור )א( שמח הרמב״ם כ״כ שחוא. כל אפילו לגנוב אסור א )א( שמח
נצרפה לא ססא מ דקאמר נח( )דף מיסום ארבע הרב וכפג ה״ק >ס״א מיפה הלכות כריש ז״ל

 דישראל גפ כל דאף אסור כישראל דגוי פרומה משוה לססוה אלא משוה פסוש ודין מ.^ )סנהדרין מיסות ארפע פרק מפורש המגיד
גזל הילכן ליה אית פשעסיה צערא מקום מכל הפי פפר ליה מפיל ואפילו שאמר ומה א!: פאיסורץ שיעור פצי כדן ממון פרומה

 פנת על או להחזיר מנת על
 פרק כריש אפור. חכל לשלם

 יליף מרייפא סא:< )ב״ס נשך איזהו
 p פמופו לא יא( יע )ייקרא מקרא

 ופירש כפל תשלומי לשלם מנת על
 שרוצה כפל לשלם מנס על רש״י

 יקפל: שלא ט ויודע לההמפו
 כ•! סגמפ לא פפרייסא סו וקאמר

 למיקט רש״י ופירש למיקט מגת על
 מנס על רמו שמ״ש ואפשר לצער

 למיקט: מנס על היינו להסזיר
 היינו לשלם. מנת על ומ״ש

 נ•[: כפל תשלומי לשלה מנס על
 שלא כדי אסור חכל ומ״ש
 הרמב״ס כ״כ בכך. עבטו ירגיל

שה:
 אפילו הגונב וכל ומ״ש ב

לאו על עובר פרופה שוה
 כ״כ לשלם. וחייב תגגובו דלא

 )ס״א מיפה הלכוס פפסלס הרמפ״ס
 שוה דן המגיד הרפ וכסב ה״א(

 מקומות פהרפה נתפאר פרוטה
 )סנהדרין מיסוס ארבע סרק מהם

מ.(:

מיכה הלכות
שמח סימן

הסימן בזה המבוארים דינים רמזי רסי9
 מגת על ואפילו שחוק דרך אפילו שהו כל אפילו לגנוב אסור ]א[

 הגונב אחד ]ב[ שכ״ט: בסימן ועיין לשלם. מנח על או להחזיר
 הלואתו והפקעת הגוי טעות ]ג[ מגוי: או קטן או גדול מישראל

 גזלן: זהו ואי גנב זהו אי [7] השם: חילול ליבא אי מותר
 הגנב משלם אימתי נח הגניבה: על גנב נעשה מאימתי ]ה[

 באו כך ואחר בקנס מודה ש וחמשה: ארבעה או כפל תשלומי
 מקנס: להפטר הודאה שום אק האידנא ]מ[ פטור: אימתי עדים

 ואם שבקרקעותיו מעידית גובה מטלטלים לו אין אס וכפל קץ נס[
 עדים עליו שיש מי ]י[ נמכר: אינו הזה בזמן אבל נמכר לו אין

 עליו: יש דין מה אחרת גניבה על עדים עליו ויש כגניבה
 שגנבה תפציה להוליך לאשתו שסייע משמעון שתבע ראובן ]יא[

 אהד חפץ וגנב לוי לבית נמס ששמעון ראובן ראה אס ]יב[ טמנו:
 ראובן ]יג[ ללוי: או לשמעון והחזירו ראובן ליד החפץ אותו ובא
 כלתו כי השיב ושמעון ספריו וגנב לחדרו שנכנס לשמעון תבע

היו: מי של ידע ולא לאביה להוליכם לו ונחנט הגביהתם

 דרך אפילו שהוא כל אפילו לגנוב אסור א )א(
 על או להחזיר מנת על ואפילו שחוק

 עצמו ירגיל שלא אסור הכל p לשלם מנת
 עובר פרוטה שוה אפילו הגונב וכל ב ח: בכך
מ: לשלם וחייב ת! תגגובו דלא לאו על

ממון מגפת קרא דההוא פירוש
 ובפורס יס אוס ס סרשה )מיש( לסד פמכילפא כדאיפא מענייט הלמד דפר מדבר הכפוג נפשוס כגונב דברות דעשרס פגטב לא אבל בסיב

ח: פהר פרשת כהניס

פריעה
 סלמם בדיש הרמב״ם כ״ה שהוא. כל אפילו לגנוב אסור )א( עמה

כדו מגמת פרשה משוה השוס דדן משגה המגיד שם ומזב גמה
 על אלא גגם ולא להחזיר. מגת על ואפילו באיסורין: שיעור פצי

 לו לשלם מגס על ר״ל לשלם. מנת על וכרש ולצערו: למיקט מגס
 רסמגא מסב סגנובו לא ז״ל גשן איזהו פרק ,בגמרא איסא וכן הכפל גם

 לא לכדסניא ממון( מספרי שהם ואונאה מריבים מף רש״י )סירש לי למה
 יוסף ביס וכ״כ כר כפל משלומי לשלם מגס על למיקנז מגס על סגגזבו

דאס ת זו לומר צריך ואין זו דהוה קשה p לא דאס רמזו דמינו ת״ל

והערות הגהות
 קל מנוה חינוך ומנחת k סימן נזילה הלכות אפרים מחנה עיין א[ שמח

ה״א פ״ז עיים מתנות הלכות פענח צפנת וע״ע ו-ז. אות תת ד, אות
 בנדפס. כ״ה p )במפתחות(: יז סימן ח״ה מחרש״ם ושו״ת ע״ג-ד( )סד

 הדברות(, דעשרת מקרא )והוא לפנינו בגמרא וכן "תגנוב", דפו״ר ובבי*
 מוכה וכן "תגנובו", דצ״ל א-ב ס״ק הגר״א והגהות הש״ס מסורת ועיי״ש
 פרשה קדשים פרשת חו״ב שם ריטב״א וע״ע וב״ח. פרישה ועיין שם, מרש״י

 שלום ושאילת קדשים פרשת שמעוני ילקוט ה״ג פ״א סנהדרין ירושלמי פ״נ ב
 ונדפס, בדפו״ר כ״ה ב*[ ד: שאילתא השאילתות על מ״ל( פיק )להגר״י

 דיש מסלטלין דוקא אי יל״ע ג[ הקודמת: בהערה כנ״ל "תגנובו", ת״ל
 סימן ע״א טז ב״ב רפ״ה יד ועיין קרקעות, אף או זה איסור ככלל גניבה להם

 כד, אות פ״א חושן בפתחי נקט וכן דבר, בכל דהאיסור מבואר שם קצם,
 מדברי דנדאה )ומה דעיי״ש. קרקע, בגנבת תודה איסור דאיכא להאומרים

 לגזלן גנב בין מה קונטרס עיין למיקט. מנת בעל אסוד במילה דגם הרמ״ה
 שגט סימן לקמן והערות והגהות ע״א קטר - ע״א קיג לה< סי׳ שערים )ראשי

נראה כותתו p חגארה: אל ואדי כדפוס להדיא וכ״ה ג•[ ח(: אות
 זו לא דהרה ודאי להחזיר מנת על כלפי להחזיר( מנת על )שלא שחוק דדרך

 כן אס מסתבר ולא בו׳(, מנת על "ואפילו" בלשונו רמו )וכתקט זו אף
 צריך ואין בזו ולסיים זו אף זו בלא להתחיל לסיפא, מרישא סגנונו שישנה

 קאי להחזיר" מנת ל״על הקודם ד״ואפילו" הפק דהפרישה אפשר גס זו. לומר
לשלם" מנת "על דגם נמצא "לשלם". וגם "להחזיר" האוקימתות, שבי על

 מיבעיא בעץ מסזירו דאין לשלם מנם על אסור בעץ להמיר מגס על
 לומר דאסשר כפל לי לשלם כתגסו לשלם מגס על מ״ש ודאי אלא ה[ יאסור

 מיין )ש״נ( שג״נו סימן לקמן דרישה ועיין אסור הכי אפילו לטובה דכוונסו
 מפרשם שעמו שם הרמב״ס כ״כ תגגובו. דלא לאו על עובד גזילה:

 דבגניבס מענינו הלמד דבר רש״י ופירש סכמשו ולא סגגובו לא כסוב קדושיה
 מדבר גפשוס בנתב הדברוס בעשרם הכסוב סגגוב ללא ולאו איידי ממון

 עליהם דסייב סגאף לא סרצס לא גביה מסיב מענינו לסוד ט והוא..גס
מיסה:

 משנה בלחם כאמת פירש הדרך זה ועל ה[ קאמר: זו אף זו לא בדרך
 )ולא אותו, יאבד אס לשלם מנת על דגונב מעט בשינוי אולם ה״ב, פ״א

 לא הוה שפיו ולדידיה בעק(. להחזירו ולא לשלם מלכתחילה דכודנתו כפרישה
 אסיק לא יאבד ואם בעין להחזירו מנת על דגונב זו מכעיא דלא זו, אף זו

 ועיין יאבד. אס לשלם גט מעיקרא דדעתו זו אף אלא יעשה, מה אדעתיה
 כיון הטעם זה ל״ל יל״ע ח כג: אוח שנט טיטן לקטן והערות הגהות
 ב. אות ק״א וגניבה נזילה הלכות הרב וש״ע ס״א לבוש ועיין מגזה״ב, דאסור

 רס״ס ואפשר מצאנו, לא כהר בפרשת p ס״ג: שבט סימן לקמן ב״י רע״ע
 תלמוד מה תגנובו, דלא מקרא על לדרשתם והכוונה "קדשים", פרשת וצ״ל
 לא לומר תלמוד מנין אזהרה עונש למדנו ישלם שנים גניבה שנאסר לפי לומר

 תגנובו לא תלמודא רבעי ע״ב סא מציעא בבא עיין ח[ וצ״ע: תגנובו,
 ממון מחסרו שהרי ואונאה מרבית דנילף רש״י ופירש לי למה רחמנא דכתב
 גניבה דעיקר רבינו כתב שפיו מקום ומכל כר. למיקט מנת לעל לה ומוקי

 וע״ע מה. מ״ש ה״א פ״א למשה והלכה משנה לחם עיין תגגובו, מלא נלמד
 מסתימת ט[ י: ס״ק שם הגר״א ופיאור ס״ט שנט סימן לקמן פרישה

 להשבה, ולא פרוטה משוה פחות דנתרבה הוא לאיסורא דרוקא נראה הדברים
 חושן ופתחי ה אות קל מזיוה חינוך מנחת ועיין ס״א. שס סימן לקמן וכ״ג
 פרוטה משוה פחות דגזל נקט שתי גזל ד״ה ע״א קה )ובמאירי פ. אות פ״ד

 שסז סימן לקמן בדרישה וכ״נ בידו, גמורה גזלה עברת דאין אף להשיב מצוה
ס״ג(:

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס112 מס עמוד הטורים( )בעל אשר בן יעקב תכו( - שלא )חו״מ כב ־ דבורה< שירת >מכון טור



ייפח גית גניבה הלכות שמח משפט חשן חדש בית פד

שגניבתו [3* זרה עבות? מעובד הגונב ואחד מנןשה שגוז^ יודע שהנוי מקום
)א( בחשבון להטעותו כגון טעותו אבל )נ( אסור ודע:י לאכ עצמן

יודע שלא @ובלבד מותר הלואתו להפקיע או פירוש וכר. גנב ואיזהו )ד<
גנב ואיזהו ג (7) ! השם: חילול דליכא לו | ואיזה כסל דמייכ 3גנ איזה

 כיח אותו רואין ואפילו בסתר הלוקח כגון כגון כפל: מייב דאיט גזלן
 וגזלן גנב. נקרא דבריו להסתיר עצמו שמטמין ה:3מרו מרק וכר. בסתר חלוקה

 ומשעה ד )ה( ובחזקה: בגלוי הלוקח זה
 מרשות חוץ שמשכה אמורים דברים במה גנב עליה נעשה הגניבה שמשך

ימ: שיגביהנה עד חייב אינו הבעלים ברשות שהיא זמן כל אבל הבעלים

 גדול. גין קם? בין מישראל הגונב אחד שאמר ומה (3) הגוזל מרק אימא הפי וכר. מישראל הגונב אחד (3)
הגונב ואחד שאמר וטח ק: שס ז״ל הרמר׳ס כ״כ טעומו אבל אסור מו3גג או הנוי מזל קי״ג( )לף ומאכיל

 )שס< ז״ל הרמכ״ס כ״ב אסור. שגניבתו זרה עבודה מעובד סילול מפני לו יוודע שלא ובלבל יא[ שרי ואבדמו ^הלואתו והפקעמ
אשור הגוי מזל )קיג:( ומאכיל הנוזל מרק המגיד 3הר 3וכמ פירש וכן ר״י כשם ימל( ד״ה )קיג: המוספות כתבו השם:
אר0 ואימא לגמכה הדין והוא , ,גב על אף גלם( )פרו כעמו

יי»יפ־׳ל: .^,ra ?_»! בי!,מישראל הגונג אחד p)Tי״דטע
 מעותו אבל שאמר ומח )ג(

 בחשבון להמעותו בגון
 ובלבד מותר הלואתו להפקיע או

 חילול דליכא לו יודע שלא
)שם.(: ומאכיל הנחל מרק השם.

 כגון גנב ואיזהו ג )ל(
 ואפילו בסתר הלוקח

 עבטו שמטמין כיון אותו רואין
 וגזלן גנב נקרא דבריו להסתיר

ובהזמה. בגלוי זה^ומזין יד!
 הוא גזלן דראוהו וכיון וממשה ארמה משלומי משלם ומכר וטבח מורשין שהטמין ראוהו אלעזר י3ר אמר )עט:( מרוכה מרק

 ויגזול (6כ ע ג )שמואל שנאמר יהוידע p מיהו כגון אמו רכי אמר דמי היכי גזלן ואלא הוא 3גנ מינייהו מטמר דקא כיון
איזהו )ה״ג( גמה הלכוס מסלם הרמכ״ם וז״ל שכס: נעלי כגק אמר יוסק ורבי מניסו ויהרגהו המצרי מיד הממס אס
 וכן רואין המלים ואין מעוסיו ולקס מכירו היש למוך ידו הפושט כגון יודעים הבעלים ואין כששר אדם ממק הלוקס זה גנב
 מב אלא גזלן איט שגנכ מזמין לסטים לפיכן גזלן אלא גנב זה אין יד מוזק ומרהסיא בגלוי לקס אס אבל בזה כיוצא כל

טח: בעדו הלין המגיד והרב השיגו והראכ״ד שגנב בשעה יודעים שהבעלים סי על אף
שהיא זמן כל אבל הבעלים מרשות חוץ שמשכה אמורים דברים במה נגב עליה נעשה הגניבה שמשך ומשעה ד )ה(

 המלים כרשום ומס ויוצא מושכו היה )שם.( ממנה מרק משנה שיגביהנה. עד חייב אינו הבעלים ברשות
מקום מל קונה הגנהה שהרי מלים כרשום אפילו הגכיהו רש״י ופירש סייב ומס הנעלים מרשוס חץ שהוציאו או הגניהו סטור

מ:(: )קידושין

^־־שמה־
- משה דרכי

 אסור דעת גניבת אפילו דהא להטעותן דאסור קנח( )סי׳ ע״ב( כ״ד ודף ע״ב כ״ג )דף בתרא הגוזל פרק במרדכי מיהו
״ו-ה<:0) תכ״ה סימן לקמן עיין לגגוב במחתרת הבא דין שרי. מעעמו טעה אם להטעותן^מיהו שק כל צד.( )חילץ

פרישה
 כצ״ל לו. יוודע שלא ובלבד עד כר מותר טעותו אבל )ג(

 בדרישה: ועיין פ״ב( קי״ג )דף ומאהיל גוזל מסרק והוא
 כשממן ושמשה ואלמנה מפל להסגדיב פירוש גגב. ואיזהו )ל(

 יק )סי״א( ש״ן סימן הן^_מ^קמן9 חייג שאינו גזלן לאפוקי ומכר
שמשך ומשעה )ה( )שש:ן: מרמה פרק ריש בגמרא והוא

 או לרשותו כשמשכה דוקא דהיינו ונראה שם משנה כר. העיבה
מהני דוקא מקומוס דמני שניהן של שהוא למצר או לסימטא

עד ית[: )ס״ס( קצה כסימן רמו והמ״ש קנין לעמן משיכה
כדמן כדלעיל כעלים כרשות אפילו מועלת שההגכהה שיגביהגה.

ס״ס-ש-י(: )ל* וקצ״ס (0B) קצה

_________________________________________________ דרישה_________________________________________-.... .....
 )שסדת מדבתיב לה דיליף גוי של שור שגגת ישראל של שור כגק פטור לגוי בטן טעותו אבל עד כר זרה עבודה מעובד הטנב (3) שמח

לעיל כתבתי וכבר עכ״ל אסור גזל או גניבה שאר לענין אבל רעהו לא( » )»״«( ל״ה דף קמא בבבא דאמרינן והא כר. בחשבון להטעותו
 כתב קנ״ח סימן בתרא הגוזל פרק והמרדכי עיי״ש ל״ו סעיף רכ״ז סימן להם שנתן נה בני מצות שבע ראה גרים ויתר ראה 0 ג )חבקוק דכתיב מאי
שהגוי, לא אמ אסור דעתו גניבת אפילו דהא הגוי להטעות אפילו דאסור לעניו דוקא דהיינו הד״ן>@שם כתב לישראל ממונם והתיר עמד קיימו ולא

השם: חילול במקום אסור זה ואפילו מעצמו טועה___________בו כיוצא שהזיק שישראל גב על אף לשלם רזזייב לישראל כשהזיק נזקין ]

הגהות
 ב סימן אפרים שער שו״ת ועיין הרמב״ם, דברי מסדר רבינו שינה אבל י[
 נודע כו, סימן עבי חכם שו״ת )וע״ע בזה. מ״ש ואפשר( ר״ה ע״ד )ג

 ה״א, פ״א למשה הלכה יד-יז, סימן המשולש חוט פא, סימן יו״ר ביהודה
 טעות ובנדסס בדפו״ר. כ״ה יא[ יג: אות יז שעור ב״ק שעורים וקונטרסי

 בטור כ״ה יב[ יד: אות והערות והגהות טור וראה שת, היה" כותי "של
 אל ואת ובדפוס "מהגוי", שאקו ת פייבי ובדפוס דפו״ר, ב״י עם הנדפס
 זדה, עבודה עובד "גת" פרנקל( ר״ש )מהד׳ וברמב״ם הגוי". "מן חגאדזז
 ד״ה ע״א יס עיי״ש .יוסף בנמוקי הואד נוסחאות: שנויי ילקוט ועיי״ש

 ומשובב מג נז״ק עב סימן החשן קעות גס וראה וכר. והתיר עמד גם׳
 של טעדתד 1x31*99 קדמוגים, בדפוסים rr״s^[*r) נג: ״קם שם נתיבות
 הגדז״ט הגדולה כנסת ודאה העמוד. מאימת בנראה בו׳, סותר היה" "כותי

 או כחשבון להטעותו כגון טעותו "אבל הנוסח היתה שלפניו דבטור ג אות
 הלואתו להגיה דעתך וכתב ה׳", חילול איכא לו יודע שאס הלואתו להפקיע

 שטעה ודוקא "מותר טעותו א״נ כר, שאם לו" יודע שלא ובלבד "מותר
 )הל׳ כהרמב״ם יסבור ולפ״ז "אסור", הלואתו כו׳ להטעותו אבל" מעעמו
ועיי״ש• אטור, ולהטעותו מותר דטעות ה״ד-ה( פי״א ואבירה געלה

ב, ס״ע משפס בשער נסט גז דאסור. הוא דעת גניבת רמתן טשטע

_________________________________________וה»רןת
 לדעת ואפילו )פירוש, הוא חזרה בר ולאו והטעה עבר אם מעה ונפקא

 של דברי שם והביא להחזירו(, עתן* גוי שגזל ה״ב פ״א הרמב״ם
 דאסור ה״ה פ״ז הרמב״ם מלשון המדייק כ סימן בתרא הגוזל פרק שלמה

 הן באלו בסנהדרין ותניא ח״ל קבר סימן יראים ועיין ממש. גניבה סדין
 לפרש נ״ל בו׳ מדבר הכתוב ממון בגונב תגנובו לא ע״א( )סו הנהנקין

 ממון בכלל הוי דסמק במידי הבריות דעת גונב אבל נפשות למעוטי בממון
 התירה שהרי ונפשות ממק מגונב דעת גונב וחמוד בו׳ תגנובו לא על ועובר
 שלא אסור גוים של אפילו דעת וגונב כר ממון כר נפשות גונב בגוים תורה
 ואפילו כר הנשה גיד בפרק שמואל ואמר כר בגרים חודה שהתירה מעינו
 יל״ד ולדבריו ע״ב. בו׳. מיידי דממק במידי )אמד( ושמואל גרי של דעתו

 וע״ע: הוא, חזרה בר והמעה עבר אם רעת דגגיבת לטעם דאסילו
בדרישה, סט״ו שם ע״ע ידן למשה: והלכה משנה לחם עיי״ש טז[

 דהא בפנים, כדמעויין דסי״א להא כאן הפרישה כוונת נראה מקום ומכל
 דברות עיין יח[ ע״ב(: )עט בסופו אלא סחבה פרק בתש אינו דסט״ו

 המחבר אבל דטור, אליבא דוקא דהיינו ב ענף י סימן מעיעא בבא משה
 פ״ג למשה הלכה וע״ע בגניבה. קנה הרבים לרשות משיכה דאף סבר ודאי

אבל(: ד״ה ע״ב )כג הט״ז פ״ב למשה הלכה עייז יטז ע״ג(: )כד ה״ב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס113 מס עמוד הטורים( )בעל אשר בן יעקב תכו( - שלא )חו׳׳מ כב ־ דבורה< שירת >מכון



זלגים סאירתשאלה הלכות שמו טשכט השןכהן שתת* לטב

 !ה׳ ״ק3 ריש כש״ס כר. ?גנוב אסור *< א׳ פעייף שמח סימן
ע״ב נא׳ הרי״ף פסקו וכן כמזיק, מעידית לשלם 3שיי דגגב משמע ע״א[
 נביש״ש[ שם מהרש״ל וכן שם יוסף והנמוקי א׳[ נסי׳ והרא״ש הרי״ף[ מדפי

סעיף ושפ״ש אץ ]סעיף שפ״ה סימן לקמן הדין הוא וכן וע״ש, ר,
ת״ך סימן לקמן שכתכתי מה ועיין נ׳,

אזיק דאי21י פטור מועד בין חם בין במתם ]סק״ש: ג׳ סעיף
 שעליו לשלומי בעי שואל דעלמא לתורא

 שלא לא אבלהז יוזק שלא לשומרו עליו קבל ואםה יזיק שלא לשומרו מוטל
שלם. נזק ומועד נזק חצי תם המשאיל לו משלם שואל של לשורו יוהזיק יזיק

 גניבה הלכות
שמח סימן

 מתחייב שעה ומאיזה גנב נקרא וטי גניבה איסור
סעיפים ח׳ ונו

 דרך אפילו לגנוב ואמור’ תורה דין שהוא כל אפילו לגנוב *^אסור1* א
 לצעדו כדי או כפל תשלומי לשלם1’ *כדי’ או להחזיר מנת על ואפילו1* שחוק

בכך. עצמו ירגיל שלא כדי אמור הכל
 ר. יין מגמה פ״א רמנ״ס למון א( שמח סימן ומקורות עיונים

בדא״ש. וכ״ה ואי, ואילך: הרמ״א ממהדורת הגם/ ע״פ בטור וכ״ה בד׳־ר כ*ה (2

p ממט: יקבלנו שלא כו מודע לההטתז שרוצה לשלם[ מגת על ד״ה ע״ב ס״א נב״ס רש״י פירש כפל. תשלומי לשלם

p נראה לשלומי. כעי שואל דעלמא לתורא אזיק ואי
ומועד מק שצי תם דהיינו לשלם, צרין המשאיל שהיה הדין כפי דמשלס

שיוט ולהיות המשאיל כמקום להיות אלא עליו קיבל לא דהא שלם, מק
שכשכתי כמו פירושו נמי הפא כר. יזיק שלא לא אבל ה! עליו:

שלא ואמר שפמו דכל נסק״ש, לעיל
אכל ואמר פירש כאילו ה״ל לחוד יוזק
ב׳ן: וסעיף פרישה ועיין קיק, שלא לא

אסור א( א׳ סעיף שמח סימן
שחצי דכמו שהוא. כל אפילו לגנוב

מן אסור ודם תלב איסור לעדן שיעורין
ממואר עליו, לוקין דאין אע״ג ההורה

 סימן עיין יום כהלכות וכאו״ש כיו״ד* כמקומו
סטין• צ-ח . י
 י5ח p ה׳[, סעיף תרי״ב ]סימן כפור

 מן אסור ג״כ ממק לעדן שיעור
 עליו: לוקין דאין אע״ג התורה

p פירוש, להחזיר. מנת על ואפילו
 פירש p .ולצערו, למיקנו אלא גננו ולא
 המחנר אכל א׳[, נסעיף המור דנרי כ״י

 דמה צ״ל לצערו, כדי זה אשר דכתנ
 שלקמו ר״ל להשזיר, מנש על שכתכ

כן: אשר נעינו ולהחזירו לצורכו

חנר״א כיאור
 ד״ה א׳ נ״ז כסנהדרין רש״י עיין כו׳. אסור א. ,א מעיף שמח מימן
 היינו כר, פרוטה משוה פשוש והרי אמרינן א׳ נ״ט ששם ואע״ג כר, צערא

)ליקוט( ב. נזילה[: מהלכות פ״א נדש משנה כלשם עצמו דשק וכפנם להשנק,
 כר* לשלם כדי או אמר ולמטה נ׳ ס׳ נ״ק להחזיר. מנת על ואפילו הערות עיין

]פ״א הרמנ״ס למד ומזה נ/ ס״א ״מ3 כר. לשלם כדי או ג. )ע״כ(:ג הינזי

שס: רמכ״ס כר. שלא כדי ד. כר: דרן אפילו ושו״ע ה״ק מגניבה

תשובה פתחי
 משפט שער בספר כתב שחוק. דרך אפילו א. א׳ סעיף שמח סימן
 נשערי יונה ויבינו בשם כתב נרס״ב[ )רס״א( סי׳ ובסמ״ק ח״ל, נסק״א[

 יראה שלא הגנב מאחרי שלו את לגנוב אסור וכן פ״ה[, סי׳ ג׳ שער תשובה
 אל אומר בג בג p ע״ס ]כ״ז המניח פרק בריש ערוך ש״ס והוא כגנב,
 דאיכא במקום אך כר, ברשות שלא שלך את ליטול חבירך לחצר תכנס

 והגהות אלא[ נד״ה התוספות כמ״ש חבירו לחצר ליכנס אף מותר פסידא
 דק והמחבר והטור הרמכ״ם שהשמיטו מה ותמימי גץ. ]סי׳ שם אשר״י

 נשך איזהו פרק ריש מקובצת בשיטה עיק לצעדו. כדי או ב. עכ״ל: זה,
 מפרשים יש למיקט, מנת על ח״ל, שכתב לשקט! ע״ם ד״ה ע״ב נס״א

 ולא לצערו, כדי גונב אלא בידו הגניבה לעכב רוצה אינו שהוא דאיירי
 בדעתו דודאי מפרשים יש לכך כך. שעושים יום בכל מעשים דהא נראה
לצערו, כדי אלא הנאה שום בשביל גונב אינו אבל בידו, הגניבה לעכב

הגולה באד
 המשאיל דמשלס דעלמא לתורא אזיק אי ואצ״ל ו. שם. דכרייתא אוקימתא ה.

וכר. נזק פצי תם
ונתב ר. דין נמה מהלכות גפ״א הרמב״ס לשק א. א׳ סעיף שפח סימן

שוה ודין ע״א[, נ״ז דף ]!סנהדרין[ מישות אתע כפרק מפורש המגיד, 3הר
ו9בז נ״ה ס״א דף דכ״מ ה׳ פרק ברייתא *ב כאיסורין. שיעור פצי כדין מפרוטה פסוח

תדחואי־ יקגל. שלא ט ויודע לההנושו שרוצה פירוש, *.3 מקרא. לה יליף ע״ב
נסתב®
והוסעה

■1W היטב באר
 תיבות דנ״ק. שפ״ק רש״י לשון משמעום הוא וכן יוזק, שלא עליו קיבל שלא ואמר המנה

 יי“ '££ לשלם צריך אפ״ה יוזק, שלא ישמרנו שלא כפירוש המנה אם לאן נראה, ללינא ומיהו
 אמתה שוח נרע דלא ידק, שלא שורו לשמור להשואל דה״ל חם שורו הזיקו נאם מק מצי

 תיבת-סור שהיה הלץ כפי למשלם נראה לשלומי. ס וסק״ב[. סמ״ע רעלמא. משור למשאיל
 אלא עליו קיבל לא להא של©, מק ומועל מק פצי חם דהיינו לשלם, צריך המשאיל

 לשומרו. עליו קבל כ סק״ח: םם״ע1 שם מיונו. עליו ויהא המשאיל נמקום לדוס
ואמי פירש כאילו ה״ל לזול יוזק שלא ואמר שפמו זכל לעיל כמ״ש פירושו נש הפא

סק״יס: ]סס״ע שם יזיק. שלא לא אבל
 לשלם 3סיי דגננ משמע נ״ק ריש נש״ס לגנוב. א. א׳ סעיף שמח סימן

 ר, סי׳ שם ומהרש״ל שס יוסף והנמוקי והרא״ש הרי״ף פסקו וכן כמזיק, מעילים
 שפ״ה בסימן הלין הזי וכן נפירוש[, זה דין מנואר ה׳ סעיף לקמן ]א״ה, וע״ש.
פירוש, להחדיר. מ :כסק־־א[ ש״ן ג/ סעיף מ״כ כסימן מ״ש ועיין נ׳, סעיף ושפ״מ

מהרש״א גליה
 נהיה משמע הלוה", אז מהנור מק א״ל "ואם נשו״ע מס לעיל למיין יש אן מלטפויי. לדיוקא

 למר אמי לליוקא אמרינן ולא מן, ל השאיר נמי לסוד, מהנור מק א״ל והוא ודוס בור ט
לעצמו. השאיר לא שהדוס

 משמע ו׳ סעיף רנ״ז סימן עיין שהיא. כל אשלו לגנוב אסור א׳. סעיף שמח. סימן
 על אף אינשי רקפדי צ״ל ועכ״פ שהוא. כל שם. מוסר. ודאי סחטה משוה נפסוס דלהונוש

 בעקרון נקידשה סקט״ו ו׳ סעיף נ״ס סימן :אה־ע! מסוקק נחלקת ועיין פרוטה. משוה סמוס
 ריטנ״א מולה. לוקא דרצסה משוס מקולשס אינם פרוטה, מוה ממט שנגנג ומצאה ומלכה

[rump בסוס׳ ועיין מקולשס. נגנב פרוטה משוה נפסוס לאס משמע סיתיכי^ ד־ה ע־א מ־ז 
 שסר לא הטניעה, מל פרוטה משוה פסוס מסרים כסף שמי לאס m )מ״ט( דף ליש שנועוח

 ב׳ סעיף ש״ס סימן לקמן יעיין פ״ס׳ סימן ריש המושן קצוס נספר זה על ועיין טענה. לה
 שייר אס אוכלנה, שלא משנע י׳ סעיף רל״ס סימן וניו״ד שם. מלון שכמנמי ומה )נהגה״ה(

 שלא אפשר אי זה מלא משוס כסנ כ״ז דף סוף לשנועוס פ״ג נפוס׳ הן שיב מכזיס מסוס
 לר׳ להא זה, מטעם דלא הורס אידיא! מאי ת״ה שס ת«ב־א( !במיתסי נס״ר אן פילורין, ישאר

 כמן ועל שהוא, כל משאיר פטור שנועה, גגי אכילה משיג שהוא מל ע־כז י־ם mu עקיגא
 ממן ומ״מ שאני. נכונה והשאיר עלהן, לעסו הימה ולא משיני ללא שאני לפירורין צ״ל

 פסום מסר כסף שסי דנטועט מ׳ דף ריש שנועוס נסיס׳ ונלין פטור. נהשאיר נס דלרנק
 משמע פרוטה משוה פסוח וריניה שמעה. למיינו כסף שסי טענס שקרי פרוטה, משוה

 "•י( סישר. "!זזצי משום המורה מן אסור דאינו rw»1 ™®י מ״ב ס-ז !□תובית נערה פרק נהר״ן
 לאצטרוסי סזיא סנרס שיין לא פרוטה משוה פחוס ריניס ונסן קק פרע דאס משוס לטעמיה

 אהדדי, מצמיפו לא הלואוס שפי פרוטה, משוס פחוס נרינים שוג לילה ואי ,1ע־א ע־ד !יומא
 דארלה שאור ילף פירש ייליף! !בד־ה לרש״י !מ־א[ כ״ט דף פפמיס עיין להתזיד. »ת על שם.

 בד־ה ]טס ונסיס׳ יעקב נ״ר אלעזר לר׳ לפטור שלו שאינו שמץ אכל אס לענין לראיה משאור

im נאסדיוס נמסי׳יג גזל, ואס של, הוא הרי נמסנה, סנירו ל נמן אם נפשך, ממה הקשו

 נהי להסדר, ע״מ דנטזל רש״י נדעם נסמון כגלון שנסנסי ולמה אסריוס. מסמס נשל והוי
 לשלם וע״מ להסדר ]לע״מ לשלם ע״מ נגחל דמיירי י״ל נאסריוס, סייג אינו מ״מ לאסור

 המכר »רמ סימן בגלית מדכא תרגמה, נד־ה )יא מ־א ב*מ מקובצת ננשיסה נרשנ״א כלמשמע הוא, מלא
 לשלם ליסמייג המוס׳ הקשו ללא כמד נרשוסו, יק על מיקרי לא עצמן והסשלמין להלן[,
 טרם זהו יאכל, לא ואם יאכל אס להפסיד, אד להרדים נרשדסד דהדא מה אך מזיק, מטעם
 עיין לממק. טרם מיקרי לא יאכל, אס סייג איט לשלם מנס על דטזל ורון של, ושקרי לממק
 כשיטה שס וסיים אחריתי לענין שנסנסי מה למלס: מנת טל !□"ה נגליון נ׳ פעיף שנ״ט סימן

 אנסשיה רש״י מללסיק עול, ראיה ויראה 4לאתםדה והא )פסבד״ה רש״י לעס נראה דנן מקוגצס
 דממנימד לדידנו רנא לאמר נהאי ייידכי^ □דה ע״א ל-י נשם לאנס ויצאה נה לפשע נסוגיא

 נגלון מונא הרשב״א( ח״ל ד״ה שט מקובצת בשימה !מובא נרשכ״א שרש ולא ונו׳, רצוני אין משום
 מסמס שאיט כאונס גם דסיינ מודה רנא נם למסירה, פשיעה להד רצוני דאין לפשיעה שם,

 לאסמי© לפט הוציאו ל מה לעצמו לקסו נעלה מרשומ הוציאו ל למה משום הפשיעה
 להסזיר מנס על שני, לשומר ומסירסו מאונס© פטור להסדר מנס על דטזל לסוכר משמע

 כונסו שאין שרש לסיקט! ע־מ □־־ה מ״ב מ״א ;ב־מ נסדגיא מקונצס כשיטה לצערו. כדי שם. שא.
 בהל מעשים רדו, הגניכה לענב לעמו אין אם אכל מטין, לצעירי אם ר ממון הרומס נשכיל

 אלא! ]ד־ח שה וסוס׳ pm מאי ת״ח א׳ ס״נן דף האוסר סוף קדושין רש״י ועיין נן. שעושים יום
 מאני שנק אי 4ד־ אות m דשת3ן ע״ג נ׳ עלה נראשיח מנסומא מדרש ועיין ק. משמע לא

 דיפנעהו עז אקניטט ואמר ארזרינא אינש ואשכשנהו ופשע זוזי, או שנטר דלא נדוכסא
 רון דילמא או שרי,0) קמטין דלהנאסו רון מאי, 4לסשנ ולא אמרינא זימנא נמאניה ויזדהר

 לשקט, מנם על י״א( י־ם !ויקרא סגטט לא לפלא ס״ש אסור. צערא לה איס לה למהדר לעל
 יקנל שלא נסררו כשיודע שע נמי ואימא 3סטו לא י"" !שם דכסיב שא ימירא קרא מ״ט

 שחצי דכמו סק״א. סס״ע לסררו. ייהנה בכפל שיסויכ כלי לגנע אסור מחנה, שניה
!בד־ח ו׳ סעיף רכ״ז סימן לשל נגלון שין מתורה. מן אסור ודם וזאב איסור לענץ שיעודין

החכו אוצר תכנת ע״י הודפס263 מס עמוד אפרים בן יוסף קארו, שנח( - )רצא ט חו״מ כה ־ פריעדמאן< >מהדורת השלם ערוך שלחן



דמגבהן שפתיגניבה הלכות שפח משפט השןעירם מאירת
 הכשוב תגנובו לא פירוש, תגנובו. דלא לאו על ד! ,נ סעיף

 דכמב מעמו מלמל ממון בגניבת דמיירי י״א[ י״ט ]ויקרא קדושים נפרשם
 המרום נעשרם הכהוב פגכרב לא אבל פשקרו, ולא פמשו לא בצידו

!mav מעמו ג״כ נלמד מיפה עליה דפייב סוקנפ בגונב איירי י״ג[ כ׳ 
או 171 פנאף: לא פרצם לא בצידו לכתב

 דגזל דוגמא גוים. של ממון ?!גונב
 דאסור אומרים ויש ו! :לאסור הגוי

 אפילו מדאסרו זה ולמדו להטעותו.
גוי: דעת גנינם

לאסור מכאן משמע גוי. של טמון הגונג או כ< נ׳ ם;יף
 דס״ל 1כ׳ נסי׳ הגוזל פרק !ביש״ש[ מהרש״ל כתב וכן מדאורייתא,

קנ״ה[ ]לארק וסמ״ג ב׳[ ]סעיף וסור ב׳[ אות בציונים ]הסובא להרמנ״ס

 שכפב מה על מכאן וקשה ע״ש. מדאורייפא, לאסור הזה, בלשון שכפנו
כ״פ, סימן ריש נאה״ע בהג״ה הרג “

 מקולשס הוי גוי בגניבת או בגזל קידשה
 קידוש מכפ רק להסזיר צריכה אינה להא

 כן שם הרב שהוציא ומה פכ״ל. השה,
קל״ם, סי׳ ומיל מהר״י מתשובה
 שם ומיל מהר״י בסשובה שמעיין

 מה ועיין וצ״ע, ק, שאינו מראה
:]סק״ב[* שנ״ט סימן ריש לקמן שכמבמי

 להטעותו דאסור אומרים ויש ג<
 ך סימן דב״ק ס״י ביש״ש עיין כר.

 !כיש )סי״א( שס שפסק ]הג״ה.
 אבל מוז/ לרן או מכס לק לו לשלם כשמייב אלא מומר אינו הלואה הפקעס וגס סומן, אני פשבונך שעל ראה ישראל לו יאמר דמ״מ וכחבשס }אומרים[,

_________________קש״כ[[:1 וע״ש עכ״ל, אסור, מקס לרן שהוא מה

 ^על עוכר רוטה5 שוה אפילו הגונב *כלג כ
ממון הגונב ^אחד לשלם וחייב תגנונו דלא לאו

הגונב גוים|ואחד של1 ממון הגונב או<5ה{ )ישראל
להטעותו *כגון נוי טעומג( הגהמקטן./ או מגדול

 י^ויש השם. חילול דליכא לו יודע שלא ובלבד מומר הלואשו *להפקיעג או ®"יך^שבון
שלי. מעצמו טעה אס אלאה להטעותו ידאשור אומרים P׳׳»p]נוטה׳־א

סק״א

 נ׳. ד׳׳מ קנ״ח. סי׳ ב״ק 6גמר הנחל פרק מרלס ל( ג׳. עעין מזר ג( א׳. יין מגניבה פ״א ברמב״ם שם נ( ומקורות ציונים
ואילך. הרמ״א ממהדורת נוסף ו( שטת סימן

L

לחם ערך
אומרים ויש 4ג־ סעיף !סיר השם. חילול דליכא לו יוודע שלא ובלבד מותר חלואתו להפקיע או בחשבון הגוי להטעות בסופו. ב׳ סעיף שמח מיפן

זהב טורי
ו׳[ כ״א ]שם ובמשפטים !שם[. ביתרו רש״י כדפירש נפשות גונב על קאי י״ג[ כ׳ ]שמות תגנוב לא דאילו תגנובו. לא על ב׳, סעיף שמח סימן

מיצו לדורוס זאס כופב אנימעצמגק הגוי שטעה הטעום
 הניחו ולא לטמיון נכסיהם וירדו הצליחו ולא הגר, שהטעו טעות מן והעשירו
 ה׳ קידשו אשר ורבים שתרננ״ד, סימן ספידים בספר וכמ״ש ברכה אחריהם
 יפרם והניסו והצליפו והעשירו גדלו חשוב, בדבר הגרם טערוס והסזירו

לעולליהם.

חגולח באד
 שוה דין המגיד, הלב וכשב .,א לין מעימזז פ״א נברמב״ם שם ב כ׳ סעיף
 הגוי ודין ע״א, נ״ז דף בסנהדרין שס ומהם מקומות בהרבה נמבאר פרוטה

שם ג*. לגונבו. הדין והוא אסור הוא הגר דגזל ע״ב קי״ג דף לב״ק בפ״י
 נמתי ליוש לה לטנק *כגון קמתהלואתו[9]ד״הבה רש״י פירש נבב״ק[ בגמרא תס״י דברי

 ורל״א א׳[ !סעיף שג״ט בפימן ועיין משקר, אי הגוי ידע דלא ומר/ לאביך בדפוסים
S1 דין גמבה מקלטם בפ״ז הרמב״ס כשב וכן ־ד.]אותב׳^ץ שה ובמ״ש א׳[ נסעיף 

 נויקרא שנאמר עמו ידקדק אלא בסשבון הגוי אס להטעוש אסור וק ח״ל, ™'ש׳תצ
כבוש שאינו לגוי ק״ו ידיך, ממש כבוש שהוא אע״ס קרבהו, עם וחשב נ׳[ מה

 עול עושה כל אלה[ עוטה כל1 אלהין ה׳ מועבת כי בכלל הוא והרי ידיך, ממש ומק™
J כ״ה !ובריס m! דב״ב( פ״י בברייפא מפורש המגיד, הרב וכפב מקום. מכל(

מהלכוס בסי״א הרמנ״ס כמב וכן ה. ע״א-ע״ב[. !קי״ג שם ר״ע בשם ח־ב״ק[ ן
 הגוי שעשה כגון כיצד, rnm שם וביאר ומופרש, כאבידפו שהיא ד׳ דין נזילה

 ע״כ וכו/ סומך אני חשבונך שעל ראה ישראל לו שיאמר וצריך וטעה, חשבון
 לעיל ועיין הפין. דעביד מ״ב[ קי״ג נב״ק שם כהנא כרב פסק המגיד, הרב וכחב

 אח שיפארו כדי השס אם לקדש לגוי האבידה הפזיר שאס רש״ו סימן ריש
בהפזרם הדין וכן מ״ת -,וכי משובש ה״ז האמונ בעלי שהם וידעו ישראל

r

חגר״א ביאור
 ]אות הגולה באר ועיין וש״נ/ א׳ ק״ה ב״ק כד. הגונב כל ה. כ׳ סעיף

 הרמב״ס לשון לשלם. וחייב ז. א׳: פ״ו סנהדרין תגנובו. דלא ו. ג׳ך
הג״ל: דב״ק נמ׳3 ועיין ט/ והשיב כ״ג[ ה׳ ]ייקרא שנאמר טילה[ הלכוס ק]לי
 וטור ה״א[ מגניבה !פ״א הרמנ״ס מדברי ׳ומ ב/ קי״ג שס כד. אהד ח.

 כ״ס סימן ריש באה״ע כמ״ש דלא אסור, מדאורייפא גר דגזל ושו״ע ב׳[ ]סעיף
 ק״ב[0] ש״ך השיגו וכבר קל״ח[, סי׳ ]בתשובה וריל מהר״י בשם בהג״ה

 בסנהדרין שרש״י ואף ק. ווייל מהר״י בדברי דלימא סקי״גן ]שם מפוקק וסלקס
 ]ב״ק שם דגנר פשטא כר, למ״ד איכא ומדרבנן כסב בגר ישראל ד״ה ,א נ״ז

 נ׳[ כ״ה !ויקרא קונהו עם ופשב מקרא יליף דהא אסור דמדאורייפא מ׳ קי״ג[

 פוס׳ ועיין הטמא, ב׳ פ״ז בב״מ להדיא הוא זק ט״ה, ז׳ ]דברים ט׳ ומואכלס
 סילול במקום מוסר, הגר גזל למ״ד אף אלמא ט׳, וא״ס ]אלא[ )אמר( ד״ה שם

 דבר ב׳ י״ז לקדושין בפ״ק ועיין בפרסי, ארש״י ופליגי אסור, מדאורייסא השם
 ]ה״ה[ פ״י ]ב״ק[ תוספתא כו׳. אחד לשלם וחייב )ליקוט( כר: תורה
)ע״כ(: כר ישראל מגזל הגר גזל סמור לגר, להסזיר חייב הגר אס הגוזל

 כר: וקטן שוטה פרש מציאס אלא ע״ב! נ״ט !גיטין אמרו דלא כוי. ואחד ט.
 אמה איש איש לומר מלמוד מה ב׳ ק״ט בב״ק ממ״ש מקטן. או )ליקוט(

 בו׳. להפקיע או יא. ע״ש: !קי״ג שם ב״ק כד. טעות י. )ע״כ(: כר
 ויש יג. הוא: וכ״ש בטעוו/ הדין והוא באבידה, שם בו׳. ובלבד יב. שם:

 דהא ב׳! אות מגדלה ]פי״א מיימוני והגהות קנ״ח[ סי׳ ]ב״ק מרדכי אומרים.
 אלא ה״ד־ה׳[, !שם הרמב״ם פסק זק א/ צ״ל בפולין אסרו דעסו גניבס אפילו
ע״ב[ קי״ג ]ב״ק שס כמ״ש קסמכינא דעלן פזי שאמר דוקא נכה״ג דאף שנסב

היטב באר
 מכאן משסע גזים. ג ב׳ סעיף נסק״ב[: סמ״ע אש״כ. בעיט ולהמירו לצורכו שלקסז
 שכמבו וסמ״ג וטור להרמג״ם דס״ל הטול סרק מהרש״ל כמב וכן מדאורייתא, דאסור

 כ״ה סימן באה״ע הרמ״א מ״ש על מכאן וקשה ע״ש. מדאורייסא, דאסור הזה, בלשון
 השת קידוש משוס רק להמיר צריכה אינה דהא מקוישש הר טי בגרגפ או נגזל קידשה

 יראה שם נמשונה המעיין קל״ע סי׳ ודיל מהר״י מתשונה p שם שהוציא ומה 3עכ״
 דאסור ד. ]סק״ש: ש״ך שנ״ט. סימן בריש שכסבשי מה ועיין וצ״ת ק, שאיט

 ועיין הטי. דעה גניגש אפילו מדאסרו זה ילמדו נסק״ח הסמ״ע כסב להטעותו.
 לשלם כשסייב אלא מומר איט הלואה הפקעת דגם שם שכתב כ׳ סי׳ דב״ק פ״י במהרש״ל

 סק״ג[. ]ש״ך וע״ש. עכ״צ אסור, מקש דק שהוא מה אבל שוב דרך או מכס דק לו

ק״צ: סי׳ א׳ סלק רש״ך בששונש עיין

תשובה פתחי
 ]לא המצוות בספר הדמב״ם דמלשק שכתב ]סק״א[ בקצוה״ח ועיין עכ״ל.
 הוי נמי הגניבה להשיב רצונו דאפילו נראה p״01] )רס״ד( מצוה תעשה[

בדה. ליזהר ראוי יום, בכל דמעשים שכתב מה וא״ב בר, למקם מנת על
 ממש גנב דין ה״ל אם למיקט מנת על בגונב ונסתפקתי עוד, וכתב

 ע״א ]מ״א המפקיד פרק סוף מקובצת השיטה ומדברי באונסין, להתחייב

 חייב אינו לשלם מנת על דגחל נראה יד דשליהות בסוגיא תרגמה[ ד״ה
 ואכתי אח״ב, בעינא ולהשיבו למיקט מנת על גונב ומב״ש בד, באוגסין

 מכאן וקשה עד p״po! היטב באר עיין גוים. של ג. ב׳ סעיף ע״ש: צ״ע,
 ביהודה נודע בתשובת עייןו כד. כ״וז סימן באה״ע הרמ״א שכתב מה על

עיין להטעותו. דאסור \י; בדה: שכתב מה פ״א סי׳ יו״ד חלק נקסא[
לשיטת דאף שכתב נסק״ס משפע שער בספר ועיין •n־po] היטב ךבאר___________________________________________________________________________________

 דאסור, הגוי רעת מגניבת גרע דלא כן לעשות אסור רלכתחילה אף בו, נשתכר והישראל סחורה לו שיקנה לישראל מעות נותן גוי אם נראה מהרש״ל-!

Jממ״ש וראיה עצמו, בשל ומשתכר הוא ושלו לעצמו הסחורה ישראל קנה כאילו הוי א״כ לגוי שליחות דאין דכיק לו, להחזיר צריך אינו מ״מ

רעק״א חידושי
 »גגב ביד שאול היה דבר שאותו מסבירו דבר גנב נ״ב הסע. כל ב׳. סעיף שמח סימן

 עם שנשפשר מה כסי רק לו לשלם סייב הגנב אין מועט, בדבר המשאיל מס הנגנב ונמפשר
י״ג: שי׳ יעקב בני משובת ועיין ™נ■!, הר--!־ ■9םד אע״ נו• מ״ב פ״א גטרים שלשי המשאיל.

מחרש״א גליון
 עיין גר, של דרבק וגזל גוי. של ממון הגונב או כ׳. סעיף 4רומה9 פוה באונאה יש אס

להפקיע או שם. ד. שעין כ״ס סימן עיין ישראל, נגד ולהעיד סק״ד. ש״ע סימן סמ״ע

שק״ו. כ״ס שינק שק עיין בהג״ה, א׳ שעין רפ״ג סימן עיין הלואתו.

תחכו אוצר תכנת ע״י תודפס264 מס עמוד אפרים בן יוסף קארו, שנח( ־ )רצא ט חו״מ כה ־ פריעדמאן< >מהדורת השלם ערוך שלחן



גניבה הלכות שטח טשפפז השן* כהן שפתי למל

 ולאסרקי ד׳[, !סעיף המור כמג p גנב, כקרא יראוהו שלא כדי עצמו מטמין שהגנב כיון מזה, יודעים ואפילו יודעים. הכעלים ואין ז! ג׳ סעיף
 ,בד ולא נכפל חייב הגזלן דאין ונ״מ המצוי[, !מיד )מידו( הפנים אם ויגזול כ״א[ כ״ג ב׳ !שמואל מניהו שכמוב כמו גזלן מקרא הבעלים מיד לגזול הבא
 ונ״ש שלהם, של שהיא ובמצר בסימטא דהיינו משיכה שקונה במקום דמשכה מיירי הבעלים. מרשות חוץ ח! די סעיף ומכר: מבס אס וה׳,

ושמות בידו תמצא המצא מנפל ע״מ י׳ !□׳מ בגמרא לן דנפקא כו׳. חצירו לגגו אפילו ב׳!: !סעיף קצ״ז סימן לעיל וכמ״ש לרשומו, כשמשכה
הגנב חייב אימת r מ: כ״ב

ואין11 בסתר אדם ממק הלוקח גנב לאיזהו ג נפקותא יש מיהו ד< ד׳ סעיף
בגלוי לקח אם 'אבל יודעים הבעלים ילעל P™ ׳6י" ״קס ע"בסמ ייוע ‘׳בו

גזלן. אלא גנב זה אין ובפרהסיא י״ח: ס״י, נכסמ״ע[ א׳ שימן

 שמשכה אמורים דברים במהמ גנב עליה נעשה הגניבה שמשך *משעה5 ד
 עד חייב אינו הבעלים ברשות שהיא זמן כל אבל הבעלים מרשות חוץ1"

 משתמרת היא אם וקרפיסו5 חצרו לגגו אפילו1® לרשותו הכניסה ואם‘ שיגביהנה
 וארבעה בכפל סייב גנב אימה1, הגה הגביה. ולא משך שלא פי על אף חייב

 האימא נוהג ואינו קנס שהוא לפי הזה המשבר כשבן ולא בפנים עיין ושמשה
.,ה סעיף א' סימן לעיל ועיין מפס אס נפקוסא יש מיהו01'**

ג׳. דין מגניבה פ״א שם רפנ״ס ה< ומקורות ציונים

קינים מאירת

 ד־ח׳[ !סעיף במור עיין כר. ככפל

 שמייב אמורים דברים במה ז״ל, שכמב
 ומבם שגנב עדים שבאו ,׳וה ד׳ בכפל
 אינו מעצמו הודה אס אבל ומכר,
 אשר ח׳[ !שם דכמיב הקרן אלא משלם

 אם למרשיע סרט אלהיס, ירשיעון
 באו ואח״כ בקנס מודה ואפילו עצמו,
 הודה דלא אמרינן ולא פטור, עדים
 דיבואו דידע מהקנס לפטור כדי אלא

 כגון בקק עצמו שמשייב ובלבד עדים.
 שנמצא ומנר, וטבס שגנב שהודה
שבאו קודם בקק בהודאסו עצמו מסייב

קודם שגנב אמר לא אם אבל העדים,
 בקנס מודה ואין וה/ ד׳ סייב ומכר, שמכם עליו ומעידים עדים באו ואמ״ב ומכר, שמכם והודה נפשו הקדים שגנב עדיה שבאו ולאסר העדים, שבאו
בפני או בב״ד יושבין כשק אפילו מוממין שנים בפני הודה אם אבל ב״ד, במקום יושבין וכשהן מומסין שלשה של ב״ד בפני הודה א״כ אלא פטור
הטור. עכ״ל מהקנס, להפטר מועיל איט קנסום דיני לדק הראויין מוממין ב״ד לנו שאין האימא לפיכן מהקנס, להסטר מועיל איט לב״ד סק שלשה
נפקותא יש מיהו יא! טהגין: דאינן מה״ט המסבר ג״כ והשמיעם ושנ״ב, ושנ״א ש״ן בסימן וה׳ ד׳ כפל סיוב דיני סרטי כמה הטור כמב ועוד
פסק דהמחבר ואפשר ושנ״ב, ושנ״א ש״ן ובסימן זה בסימן דימם סרטי קצם 3כם דמשו״ה שמ״ט סימן בסוף הטור ג״כ 3מ זה כר. תפם אם

לחם יערך
 מבית שור לי קח לוזבירו שאמר מי כסופו. ד׳ סעיף .ראשונה סברא רסב־פ וראה מנ׳ח פי׳ ב־ק !מרדכי להטעותו. לא מעצמו, טעה אם אלא שרי דלא

שולחו נתחייב נתכוין, לגנוב אלא שלו היה שלא ונמצא שלי, שהוא פלוני על סומכין העולם כן, סוברים הפוסקים שרוב ואע*פ ה־ד-ה־^ ממילה י־א3

 קשה כר, וגנב והלך תגנוב לא סעי הד על ששמעה אתן רש״י מביא
 אנפשות דקאי דרשינן לא דע״ב לתרץ יש אנפשות. קאי תגנוב לא הא

הנתנקיץ, הן !אלו )א״נ( פרק בריש ואמרינן תגנובו, דלא כפל משום אלא

 קאי ]*תגנוב! )תגנובו( ולא מענינו הלמד דבר דדרשינץ ע״א[ ס״ו סנהדרין ממ״ק,
אז נפשות על קאי אחר דע״ב כיון נמצא תרצח, לא כמו נפשות על יי!מ מ

זהב טורי

חגר״א- .ביאור

 היה לא אי אבל נפשות, על !תמוש )תגנובו( לא לדרוש טפי מסתבר
 שמסתבר !מסק על לדורשו היה לחוד !תמוש )תגגובו( לא אלא כתוב
 לו היה תגנוב לא אלא שמע לא אי הגע זה וצ״כ אממון, שקאי

אחד לדרוש לו דהיה כ״ש תגטבו לא גם שמע ואי ממון, על לדורשו
ממון: על

הטלה כאד
)אליעזר( דרכי מימרא ג׳, דין מגניבה[ ־א9 !ברמב״ס 0ש ו. ג׳ סעיף

שם. אכהו דר׳ מימרא ז. ע״ב. ע״ט דף ד פרק !בב״ק[ שם !אלעזר[
במשנה. שם ט. ע״א. ע-ש ב־ק1 שם משנה ה/ סעיף טור ס. ד׳ סעיף

פירש ורש״י וכר, בילו סניא ע״ש1 )ע״א( י׳ דף דמציעא בפ״ק בריימא י.
 שם נ סייג שהוא לגנבה בסרה ונעל שם נכנסה שאם גגון !ד״ה שס

בבריימא.

 4דא״ משמע ורבינא דשמואל בעובדא מיהו כסב משנה המגיד אבל »נא, ברב

 ממ״ש ראיה ועוד הרג שהשמיטו וזה דעבד, הוא ססידזס ממדום כהנא ורב
 הפרון בשם יגלוש יבול !ד״ה שם ורשב״א סוס׳ ופירשו כר, יגלום יכול שם

 טי דטעוס אע״ג כהבו שם שסוס׳ אלא ט׳, הטי אס שיטעה גלם! !ערך
 והיינו יודע, כלא עצמו ועושה שגוזל הטי שיודע במקום להטעומו אסור מוסרם

 להטעוסו דאף ג׳[ אות בציונים !הסובא הטור כדעס והוא כר, ובלבד כנ״ל
בסשטן שהטעהו רש״י ופירש זוזא ליה ואבלע שאמר שם מ׳ ולכאורה מומר,

 יד. ג׳ סעיף ן מהרה: וילך הגוי שישמס בעבור יוסר לטי nr שנק פלק ]ערך הערוך בשם פירש הרי״ף[ מדפי ע״ב מ׳ !שם יוסף נמוקי אבל זוז, לו והבליע

 נר. דראוהו וטון חמד ע״ח !ע״ס שם בב״ק כמ״ש מלן, הוי יודעים הבעלים שאין אף הט לאו הא בספר ודוקא ח אות בבאה״ג !המובא הרמב״ם לשק כר. איזהו
 בעל שהעיד וכמו משנה בלסס וכמ״ש גירפסינו לפי שם הרמב״ס ומדש מזוין בליסטים כגון גנב הוי שיודעים אף דסעמיס דוקא, לאו יודעים הבעלים ואין ומ״ש
 טענס כטוען יוסק כר׳ !שם[ ג״כ וקי״ל נ״ז נ״ו שם אבידה בשומר יוסף כרב דקי״ל טק שם( !בהשגות הראב״ד שבמב וכמו הרמב״ס, בהגהם שכ״ה עח מגדל

 דסוגיא ט׳ יוסק ורבי ד״ה ב׳ ע״ט פוס׳ ועיין ט׳. היינו ד״ה שם פוס׳ נסבו וק ראב״ד, יאוש. לערן דשם א/ קי״ד דשם בסוגיא למ״ש דמי ולא באבידה, גנב
 כגון ה״ג[ פ״א טילה הלכות !ליש 3כמ שהרמב״ם ואף סר, מטמרי דקא הא יוסק ור׳ שם ומדש שנם מעלי לאסוקי כר, ואין מ״ש אלא הוא. גנב כמ״ד ג״כ דשם

 כמב וכן כר, מטמרי דקא טק מ׳ דראוהו וטון שם כמ״ש אפרים לאסוקי הבעלים וקאמר !שם(, משנה כלסם וכמ״ש נקט פסיקמא מילמא הנוניס, אם ויגזול
 עיין בו׳. מרשות חוץ סו. ד׳ סעיף כר: לפיקך ברמב״ם כמ״ש מזוין וליסטים כה״ג לאפוקי כר, אס אבל ח״ש !סק״ז[, סמ״ע ונדן ד׳[, !סעיף הטור
 ק, משמע לא שנ״א בסימן ושו״ע ה״ש מגניבה !פ״ג רמב״ם מלשק אבל א'[, סעיף שנ״א !סימן והמור או! ד״ה ע״א ע״ט !ב״ק סוס׳ דעס והוא !סק״ח[, סמ״ע

 שם כמ״ש סגי שדהו בצד בעומד 3 למה צ״ע כו׳. היא אם יז. ׳:3 י׳ ״מ3 א׳, ש״ה ״ק3 א׳, ע״ז גיטין כו׳. המיסה ואם סו. ]סק״אך שם ועמ״ש
 ידע לא דשם דמי, לא אבל במשממרס, דוקא א׳ ל״א נב״מ ואמדק ולמורנסו לגינתו גמדק דג"כ מאבידה יליף משתמרת. היא אם )ליקוט( א׳: י״א !ב״מ[

 לדעס היינו כו׳. מיהו יח. )ע״כ(: ׳3 י׳ שס כמ״ש קרא מצירו מטעם דהא א/ י״א שם כמ״ש צדה3 שעומד טון ליה קרא מצירו כאן משא״כ האטדה, בעל
השמיטו ולק מהר לא שם[ ברא״ש !מובא שם הרמ״ה לדעם אנל הרי״ף[, מדפי ע״א ]י״ט ״מ3ד ס״ג כדש הד״ף דעח וכ״ה כ׳, סי׳ ״ק3ד פ״ק3 הרא״ש

תשובה פתחי______________
גגם אימתי ח. ד׳ »מיף ע״ש?[ כו׳, !□הג־ה[ ו' סעיף ת״ן סימן /^באר״ח

 העדים שבאו קודם שגנב אפו לא אס אבל עד סק״י, סמ״ע עיין חייב.
רוקח שמן ובתשובת !ה״ח[ גניבה מהלכות פ״ג למלך במשנה ועיין כר.

בזה: מ״ש פ״א סי׳ ח״א

מהרש״א גלית
 מכפל", "פעול 4■™ מגמה פ״ג הרמג״ס למון שעביהנה. עד חייב אינו ד׳. סעיף

ידעסי ולא נמסייב, דבקרן "משמע כמג, 1םו«מ היה נבד״ה ו׳ משנה יכ״ק פ״ז יו״ט וכמוס׳

חימב באר
 נקרא יראוהו שלא מ* עצמו שמטמין היק נמה, יודעים ואפילו יודעים. 4ד ג׳ סעיף

 חייב הגזלן דאין וג״מ גזלן, מקרא הבעלים מיד לגזול הנא לאפוקי הטור, כתב כן גנב,
 מייד שמשכה. ו. ד׳ סעיף !סק״ז[: סמ״ע ומכר. מנס אם וה׳ י׳3 ולא נכפל

 לרשומו, כשמשכה וכ״ש שניהם, של ונסצר נסימטא דהיינו משיכה שקונה במקום דמשכה

רעק״א חידושי
 )ס(סי׳ לקמן המפגר מרי מפשטות נראה נ״לג שרזזם. של שהיא ובחצר ח׳. ס״ק סמ״׳ע
]כס־»( במ״ש( )וק מג׳ למטה ידו כשצירף נקט !ייא! וכו/ לרה״ר ויוצא מגרדו סיס שנ״א

תחכו אוצר תכנת ע״י הודפס265 מס עמוד אפרים בן יוסף קארו, שנח( ־ )רצא ט חו״מ כה - פריעדמאן< >מהדורת השלם ערוך שלחן



 גונב נדר
 למיקט ע׳־מ

דאסור

»״פ
מהדורות

ברמב״ם
שלפנינו:
להכאיכן,
ובמהדורת
 פרנקל:
 להטרידו

 ע־מ גונב
 אס לנויקס

חייב
באונסין

החושן קצות
ע״ב! נס״א נשך איזהו פרק ריש לצערו. כדי או )א( שמח סימן

לי למה י״א[ י״ט !ויקרא רחמנא מחג חגנובו לא
 מנח על ז״ל, שם מקובצת בשימה וכתב למיקמ. מנת על אפילו נו׳

 אלא בילו הגניבה לעכב רוצה אינו שהוא לאייה מפרשיה יש למיקה,
להא נראה ולא לצערו, כלי גונב

 יש לכן כך, שעושים יום בכל מעשיה
 הגניבה לעכב בלעתו לודאי מפרשים

 הנאה שום בשביל גונב אינו אבל בילו,
 ומלשון פכ״ל. לצערו, כרי אלא

 דאסילו נראה המצוות בספר הרמב״ם
 מנת על הוי נמי הגניבה להשיב רצונו

 >רס״ל( מצוה תעשה[ נלא ע״ש למיקנו,
 קדושים ]ובספרא )ובספרי( ח״ל, ]רמ״ד[

 בגניבה שנאמר לסי ב׳[ פרשה ריש
 עונש שמענו ישלם, שנים ג׳ן כ״ב נשמות
 פגנובו לא לומר תלמוד מנין, אזהרה

 הבעלים לצער פירוש, למיקנו, מנה על
 ישיבהו ואם״כ ]°ולהדאיבן[ )ולהאבילן(

 למעשים שכתב מה וא״כ שם. ועיין לו,
 בזה. ליזהר ראוי יום בכל
 למיקט מנת על בגונב ונסתפקתי

 ממש גנב לין הו״ל אם
 לצלעתו כיון נימא או באונסין, להתחייב
 לצערו מנח על אלא עושה ואינו להשיבו
 בו אין אבל עביל לאיסורא נהי לשעה,

 מדברי והנה באונסין. להתחייב גנב לין
 נמ״א המפקיר סלק סוף מקובצת שימה

 מנם על לגוזל נראה תרגמה[ ד״ה ע״א
 בקוגיא ע״ש באונסין, חייב אינו לשלם

 שלא ושואל וגזלן ז״ל, יל לשליחות
 בין שומר בין ארם בכל שייכי מרעח
 אלא ליחיה יל שולח אבל דעלמא, איניש

 וכלאמר עציו, מוכיח ושמו בפקלון
 לא אס ד[ כ״ב !שמות שומרין גבי קרא
 לימלה רעח על לגזול והנוטל ירו, שלח
שיחסרנה או מקצחה ליטול או כולה

קכז שמח( סימן משפט )חושן
החושן קצות

 שלא אע״ס ק לדעת שמשן מטון באונסין חייב והוא לבעליו ישלם ולא
 דעת על מקצם או הכל ולמסר ליטול לעחו בסקדון יל והשולח חיסר,
 אס באונסין חייב איט דעלמא לבאיניש ומשמע עכ״ל. לבעלים, לשלם

 בעינא ולהשיבו למיקט מנת על גונב וממש לשלם מנת על הגביה
צ״ע. ואכמי אח״כ,

™י™ P>£״ •רשותול הכניסה ואם )ב( גגייבה הלבות
 ולא מעשה חניא ע״ב[ ]י׳ )י״א( לף למציעא

סגיבסחשבה רפין£ןק אק

שמח סימן
מתחייב שעה ומאמה גנב נקרא ומי גניבה איסור

סעיפינו ח׳ ובו

 תורה דין שהוא כל אפילו לגנוב אסורא א
 מנת על ואפילו שחוק דרך אפילו לגנוב ואסור

 כדי (אוא) כפל תשלומי לשלם כדי או להחזיר
ככך. עצמו ירגיל שלא כדי אסור הכל לצערו

 על עובד פרוטה שוה אפילו הגונב כל3 3
 ממון הגונב אחד לשלם וחייב תגנובו דלא לאו

 הגונב ואחד גוים של ממון [הגונבאנ או ישראל
 להטעותו כגון גוי טעות3 הגה מקטן. או מגדול
 לו יודע שלא ובלבל מותר הלואשו להפקיע או בחשבון
 אלא להטעומו לאסור אומרים יויש השם. חילול לליכא

שרי. מעצמו טעה אם
 ואין בסתר אדם ממון הלוקח גנב "איזהו ג

 ובפרהסיא כגלוי לקח אם אבל יודעים הבעלים
גזלן. אלא גנב זה אין

 גנב עליה נעשה הגניבה שמשך משעה ד
 מרשות חוץ שמשכה אמורים דברים במה

 הבעלים ברשות שהיא זמן כל אבל הבעלים
 הכביסה (ואםכ) שיגביהבה עד חייב אינו

 היא אם וקרפיפו חצרו לגגו אפילו לרשותו
 ולא משך שלא פי על אף חייב משתמרת

 וממשה וארבעה בכפל חייב גנב אימת הגה הגביה.
קנס שהוא לסי הזה המשבר כתבן ולא בפנים עיין

ה׳. סעיף א׳ סימן לעיל ועיין תסס אס נסקומא יש מיהו האימא נוהג ואינו
 וגובים להם יורדים קרקעות אלא מטלטלים לו אין ואם להם יורדים מטלטלים לו יש אם הגניבה תשלומי

נזיקים. כשאר שלו מהעידית

 אם גק כ״ב ]שמות לומר מלמוד מטן,
 חצירו, גגו רש״י, ופירש ממצא. המצא

 בפניה, ונעל לרשותו שנכנסה כגק
 מעצמה נכנסה לאם ומשמע עכ״ל.

 לא לגזילה, לקנותה ונמכוין לרשותו
 היתה ואפילו גרילא במחשבה מימייב

 אינו ממחשבה ומשוס המשממרח, מצר
 נעל כמו מעשה שיעשה על גזלן נעשה

 קט גוונא כהאי ממציאה אע׳״ג בפטה,
 צריך בגזילה אבל גרידא, במחשבה לה

 לרשותו, בעצמו שיכטסנה או בסטה נעל
 הכניסה ואס בשו״ע, שכמב וזהו

 והוא לא, מאליה נכנסה אבל לרשותו,
 לזה בפטה ונעל מאליה נכנסה הלין
 מוהרי״ט ובתשובת מעשה. הוי נמי
 אפילו אלמא ז״ל, ס״ס סי׳ סר׳מ סלק

 מעשה עשה שלא כל לגונבו, ממעסק
 המפקיד סרק סוף נמי ותנן פטור,

 בפקלרן יל לשלוח החושב p»״ ןמ״ג
 הגביהה וכר, הסביח את הטה כיצד,
 דמי משלם ונשברה רביעיח הימנה ונטל

 אלא במחשבה מיחייב דלא כולה,
 ממשנה ומוכח 3פכ״ הגבהה, במעשה

 בבימו הוא דהסקדון אע״ג אף זו
 הכי אפילו חצירו, ליה דהוי וברשותו

 מעשה שיעשה עד לאונסין קונה אינו
 מה ועיין רש״י, שכתב וכמו נעל וכמו

י׳. ס״ק רמ״ג בסימן לעיל שכתבנו

ה

 ג׳. ד״מ קנ״ח. סי׳ ב״ק גמרא הטול פרק מרדכי ד. ג׳. סעיף נווד ג. א׳. דין מגניבה פ״א ברסב״ם שם ב. נ/ דין מגמה פ״א רמנ״ס לשון א. שטח סימן ומקורות ציונים
ג׳. דין מגניבה פ״א שם רמנ״ם ה.

 עד ב׳ ס״ק ש״ן עיין גדם. של ממון הגונב ]א[ שמח פימן גי "ל
הוא להגטבה לנהי ליישב נראה ולפענ״ל וצ״ע. jrnn אסור

 ט״ז[ ז׳ ]דברים מואכלת או נ׳[ כ״ה ]ויקרא מומשב לאוריימא איסור ™איג"™

 הוה לא אילו גופיה בישראל הא מ״מ !ע״ב[, קי״ג לף בב״ק כלאיתא ,דילול"™
לעבר אף אמרינן הוי כ״ג[ ה׳ ]ויקרא הגזילה את דוהשיב עשה כתיב ־

 אינו ובהשבה עבד לעבד איסורא מ׳׳מ י״אן י״ט נשם מגכובו דלא אלאו
 בגוי אבל הגזילה, את לוהשיב לעשה נמקיה רחמנא מישראל רק חייב,

 לחייכיה מצינו היק מ״מ אמי, גמורה לדרשה דוסשב לקרא נהי
 וזהז השס, קידוש משום אלא אינה לגוי והשבה לגוי, בהשבה רסמנא
משום רק להחזיר דא״צ אק סעיף כ״ח !סי׳ באה״ע בהג״ה הרב שדקדק

השס. קילוש
 מחזיר אמה לרעך נע״ב[ י״ג דף בבכורות לאימא מהא להקשות ואין

ג״כ חייב אסור היה לאי אנמא לגוי, מחזיר אמה ואי אונאה ן
I .דיבר מלא מקרא אמרינן הוי מיעוט הוי לא אי לודאי אינו, זה בחזרה
אבל גוי, על ג״כ תאי להשבה עשה וא״כ לגוי ביו לישראל ביו הכתוב /

המשפט בתיבות

ביאורים - האורים משפט
 מקרא איסורא דילפינן רק בישראל, רק איירי לא דהקרא מיעוט כשיש
 ומשב, מ״ל אסור שהוא גוי לגזל מטן קי״ג בב״ק כדאימא לוחשב אסר

 דס״ל או דוחשב, קרא לאו אי מאונאה מלמל לס״ל או צ״ל וע״כ
 דוחשב, מקרא למילף ואיצטרין בישראל רק קרא איירי לא דמסברא

, חיוב וע״כ להשבה, עשה כמיב לא קרא בהאי הא מטן השבה כ״א
מדרבנן. אלא אינו השבה

 זולות dot לא להא הוא לידיה לאו הא מ׳׳מ בהשבה חייב דאינו נהי קשיא ואי
S3?1“’1 וכמ״ש קידשה, שלו שאינו בדבר הא מקודשת ואמאי אומו, קנה

 תכ״ש !סי׳ יראים ספר בשם ג' ש״ק תרל״ז סימן באדם אברהם המגן
 לא לבקלושין אינו, זה סוכה. לעטן שלו לאו מ״מ מומר גוי גזל דאסילו

 1 לה המציא והוא מדאורייתא מומרח זה בדבר דההנאה דכיון זה, שיין
 בס״ב הר״ן ממ״ש וראיה לה, שהמציא הנאה בשכר מקודשת זו, הנאה

 איסור במליפי קילשה לאם מכרן[ ד״ה הרי״ף מדפי ע״א ]כ״ג לקדושין
 לטון שכתבמי מטעם דמקולשת שריא, דלדילה טון דמקודשח הנאה

לשלטון. עלי בדבר כמו מחולשת לה המותרת הנאה לה המציא להוא

החכו אוצר תכנת ע״י הודפס472 מס עמוד אפרים בן יוסף קארו, שנח( ־ )רצא ט חו״מ כה ־ פריעדמאן< >מהדורת השלם ערוך שלחן



מימים מקורות

 רעד. ל״ת פהמ״צ א(
 מ׳ חינוך קנה. נ״ח שמ״ג

רני.
 רלע מ״ע נסהפ״צ כ(

 או כמל משלומי שנקנשנו
 נא אס נהרגהו או ו״ה ד

 גמנרהו או נפחחרח
 הנגב, מפפנוי כל ינכלל
 ס׳ שבראש העצות ונפגין

 או במשלועי! לדונו ה״ד
 אם יגנוב וני שג׳ נפיחה

 איש וגונב נמחתרח
 י״ד שורש ובסוף ופברו.

 עד מ״ע עוס מין שכל
גנב ששלומי דין שיהי׳

גניבה הלכות

ע״א עש׳ סמ״ג מ״ע.
הגנגס. נזקי בדיני לדון

נד מ׳ חינוך
סמ״ג רח. מ״ע שה״מ נ(
רנט. מ׳ מינוך עב. עש׳
רעא־ ל״ח םה״מ ד־ה(
קנא־ ל״ת שמ״ג רעב.
ומרג. רנה מ׳ חינוך קנג.
סמ״ג רמו. ל״ם םה״מ ו(
מקנב. מ' חינוך קנג■ ל״ת
רמג. ל״ם פה״מ ז(

 תעשה לא מצות וחמש עשה מצות שתי מצות שבע בכללן יש

פרטן הוא וזה

עול יעשה שלא ד( המשקלות עם המאזנים לצדק ג( הגנב דין ב( ממון לגנוב שלא א(
 בהן ונותן לוקח שאינו פי על אף ואיפה איפה ואבן אבן לאדם יהיה שלא ה( ובמשקלות במדות

נפשות לגנוב שלא ז( גבול יסיג שלא ו(

אלו בפרקים אלו מצות וביאור

כמזנה מגידראשון פרקמשנה מגיד

 מ׳ חינוך הנד. ל״ח סמ״ג
לו.

 קנה, ל״ת סמ״ג ה״א-ג.
 ס״א־ג. שמ״ח םי׳ ״ע1ש

 שעורה חצי משקל משו״ם
 וש״נ ממוען )רפ״ג כסף

 ועפ״ס נשו״ע( שדינו כל
 נהרג שב״נ ה״ע ממלכים

פפש״ע. על אף
 ואין יא(. יס )ויקרא שג׳

 ניתן שהרי נו׳ לוקין
 ה״ב סי״ח סנהדרין
 ובשאר רס״ג מנוח ופיה״מ

 ה״ב פ״ז ולק׳ שם לאוין
 וה״ס שה״א פ״א וגזלה

 ה״ג פ״ה וחובל בהשגות
 ושכירות רפי״ב ומנירה

ומלוה ה״ג ופי״ב רפי״א

 פרוטה משוה הגונב כל א פ״א
פרומה שוה דק וכו׳. ולמעלה

 בסנהדרין ומהם מקומות בהרבה נתבאר
 ופיסור גע.(. )מ. מימות ארבע בפרק

אצו כסוגיית מתבאר המלקות

ד

/22
 אסור הגו? דגזל )קיג:( ומאכיל הגוזל
דוכתי בשאר ואיתא לגנבו וה״ה

 עובר ומעלה פרוטה משוה ממון הגונב כל א
ואין תגנבו. לא שב׳ תעשה לא על

שהגנב שהרי זה לאו על לוקין
 ת ממון הגונב לשלם.ןואחד תורה אותו חייבה

’’־_זרה[
ענודה. עונד גוי paa הנונב 1«

הקטן את או הגדול את הגונב ואחד
ואסור תורה. דין שהוא כל לגנוב אסור ב

 סרק מפורש וכו׳. לגנוב אסור ב
פחות ודק .(.0) מיתות ארבע

 שיעור חצי כדין בממון פרוסה משוה
:באיסורין

 וכו׳. שחוק דרך לגנוב ואסור
 ::(6)ס נשך איזהו פרק ברייתא

 ליסטים לפיכך וכו׳ גנב איזהו
ובהשגות וכו׳• שגנב מזויין

 :בכך עצמו ירגיל שלא אסור הכל לשלם. מנת על לגנוב או להחזיר. מנת על לגנוב או שחוק. דרך לגנוב
 ולקח חבירו כיס לתוך ידו הפושט כגון יודעין. הבעלים ואין בסתר אדם ממון הלוקח זה גנב, הוא איזה ג

גזלן. אלא גנב זה אין יד בחוזק ובפרהסיא בגלוי לקה אם אבל בזה. כיוצא כל וכן רואיו הבעלים ואין מעותיו

 פעס״ז ופנהד׳ ה״ג ס״ד
 ומ״ע רמ״ה ל״ת וסהע״צ

 חייבה ה״ד. פ״ג מלוה
 לשלם תורה אותו

 וכ״ב ל״ז כ״א פסים מש
 סק״ז הגר״א ומי׳ א־נ.

 מ״ס. be שיש וגל'
 וכן גוי ממון הגונב

 )מכירה דעתו לגנוב אשור
 ה״ו( פ״ב ודעוח רפי״ח

 ולהפעותו במשקל ולדמותו
 ונוגב ה״ח( פ״ז )לק׳
 ולא נמכר אינו מגוי

 רפ״ג )לק׳ נפל משלם
 ומומרת הי״ג( ופ״ג

 ה״ד( פי״א )טלה אנדמו
 פי״ג )מכירה והונ״תו

 )>ז״מ שפור והמזיקו ה״ז(
 וע״ע ורפ״י( ה״ה פ״ח

 ועי׳ ובמפר׳, מילה רה״ל
 מגוי שהגונב פנ״ח מדא״ר

 ועי׳ מישראל, גונב לפוף
 קנ״ד שי׳ השלם יראים
 קאי לא מגנובו שלא ושמ״ג

 1 הששוק. שבשוף אבעמישו
 למיקט בע״מ 'בלח״ט,

 ירגיל שלא מדם׳ אסמכתא
 המשולש בחוע )הגר״ח

 מדהביאו כן ול״ג י״ז( פי׳
 רמ״ד ל״ת נפהמ״צ
 למשה, )הלנה מהפפרא

 מקל חלק אש עמודי וכ״ג
 ירגיל שלא ומ״ש חובלים(

 דקרא מעמא לפרש דרכו
 וכן ה״ג ס״ז כדלק׳

 ב״י לד׳ ע״ז מה׳ נרפ״׳ב
 )שו״ט קפ״א סי׳ יו״ד

:הרב(
 עס״א שהוא כל ה״ב.
 לשלם ע״מ ה״ב. הגזלה

 דרגא ול״ק א׳ פ״ז "ב עב
 ה" גח וחיוב לשיסמו
 ועפ״ה נ״ב(, )רמ״ה

 להזיק שאשור שה״א ״מ1פנ
: לשלם ע״מ

 באיסוריז ה״ש בס״מ,
 ועי׳ וש״נ, ה״ו פ״ג מא״ש
 אינו דאפ״ה למשה הלנה

מרדום. לוקה
 זו גי׳ לו של״ה לה׳יט,
 לשלם ע״מ ל״ת נ׳ נםה״מ
:למשה( )הלנה דו״ה

 אמרו )סא:( נשך איזהו דבסרק אע״ג תגנוב. לא שנאמר א פ״א
מרבית גניבה נילף כלומר לי למה רחמנא דכתב תגנוב לא

 לשלם ע״מ תגנוב לא למיקנו ע׳׳מ תגנוב לא לכדתניא ותירצו ואונאה
 תגנוב מלא גניבה למילן< ליה הוה לא ז״ל רבינו וא״כ וכו׳ כפל תשלומי

 איכא דהשתא דכיון בכך קסידא אין מצינו, במה ליה ידעינן הכי דבלאו
 קרא בההוא הא דכייל מכ״ש למיקט דע״מ לדרשא תגנוב דלא קרא
 ז״ל רנינו דכתב קשה אך לשלם. ע״מ שלא כ״ש אשור למיקנו ע״מ דאם

 וכו׳ שחוק דרך לגנוב ואסור תורה דין שהו כל לגנוב אסור לקמיה
 ליכא לאו אבל בעלמא איסורא אלא ביה ליכא למיקם ע״מ דהא דמשמע

 קשה זה ודבר כיילינהו, דבחדא לאו ולא אישור דהוי שהו דכל דומיא
 לאו א״כ למיקנו דע״מ לדרשא אמי תגנוב דלא קרא דעיקר דכיון
שם שכתבו ז״ל התוה׳ כדברי סבור ז״ל דרכינו נראה לכך ביה. איכא

משנה להם
 וכיח הדין מן מזהירין דאין משום מתרמי מדא למילף מצי דלא דהול״ל

 בעלמא אסמכתא למיקנו בע״מ תגנוב בלא דדרשינן דרשא האי שכן
 ליה ילפינן דלא אתי גופיה גניבה איסור לאגמורי קרא דעיקר היא

 לוקין אץ דהא קצת דקשה איברא הדין. מן מזהירין דאין כיון מביניא
 לקינן דלא כיון אזהרה מקרי לא וא״כ להשבון דנתן משום זה לאו על

 אזהרה מיקרי ילא שם התום׳ דכמנו לעשה הניתק דלאו דומיא עליה
:לעשה דנימק משוס גזל הדין מן

רנינו. ססרי במקצת כתוב כך לשלם. ע״מ או להחזיר מבת על ב
אומו. יאבד אם לשלם או שגנב בעצמו הדבר להחזיר דע״מ ור״ל
 שרוצה ז״ל וסירש״י שהזכרתי כמו כפל לשלם ע״מ אמרו ובברייתא
 ז״ל ורבינו נוסי, רבותא הא והוי ע״כ יקבל שלא בו ויודע לההנומו

בברייתא: זו גירסא לו היה שלא נראה הזכירו שלא

עוז מגדל
 ותשלומי כסל משלומי לשלם ע״ס מגנונו לא לפקס ע״מ מגנונו לא מגנוב! לא מ״ל

ממון הלוקח זה גנב זהו אי ג. :נשו איזהו פ׳ ובמציעא ע״כ וחמשה ד׳
אע״ס גנב אלא מלן אינו שגנב מוו״ן ליסטים לפיק־ נו׳ בגלוי לקח אס אבל כו׳

 ס׳ סנהדרין נמס׳ הקטן. את גונב ו&תד עד נו׳ ממון הגונג כל א. פ״זג
 בכך. עצמו ירגי> שלא עד שהוא כל לגנוב אסור כ. :)פו.( הנחנקין הן אלו

מניין אזהרה שפענו עונש ישלם פניס נגנבה שנאמר לפי מהיו קדושים נסדר במ״כ

 חגגובו. לא שג׳ :]מ״ע[ בה״ג ועץ וש״פ א׳ ק״ה ב״ק משו״ם. ה״זג
 ס״י חופפחא )ליקוט( נו׳. ואחד לשלם תורה אותו חייבה :א׳ ס״ו סנהדרין
 :)ע״נ( נו׳ ישראל מגזל הגוי גזל חמור לגוי להחזיר חייג הגוי את הגוזל _)ה׳׳ח(
 מדאורייתא הגוי דמל וטושו״ע הרמב״ס מדברי וע׳ ב׳, קי״ג ]נ״ק[ שם נו׳. "ואחד

 וליתא וח״ע בש״ן השיגו וננר מהרי״ו נשם נהג״ה נ״ח ר״ס נא״ע נמ״ש דלא אסור
 ומדרבנן נ׳ בגוי ישראל ד״ה א׳ נ״ז בסנהדרין שרש״י ואף כן. מהרי״ו בדברי
 וחשב מקרא יליף דהא אפור ומדאורייתא משסע שט דגס׳ פשטא נו׳ למ״ד אינא

 ]ד״ה שם ועמוס׳ הנימא ב׳ ס״ז ננ״מ להדיא ונ״ה נו׳ ומואנלת קונהו עם
 מדאורייתא השם חילול גפקום מומר הגוי גזל למ״ד אף אלמא נו׳ וא״ם אלא[
 ח׳(. פק״ה־ו )שפח :נו׳ ד״ח ג׳ י״ז וקדושין וענפ״ק בחרמי ארש״י ופליגי אסור

 נל את מואנלח הוא עשה אלא תגנונו דלא ננלל אינו זה גוי ממון הגונב או
 נו אק ואם השם חילול מפני אלא נו אק עשה שאפילו נ׳ )שם( ורש״י העמיס

 הרמנ״ס(. )לקוטי :כן משמע לא נגפרא אבל מומר השם חילול
'S! ממ״ש )ליקום( נו׳. חש״ו מציאת אלא נט:( )גסק אמרו דלא הקטן. את 

םק״מ(. )שמח :נו׳ אחה איש איש ממ״ל ב׳ ק״ע בנ״ק
 צערא, ד״ה א׳ נ״ז נפנהדרק ערפ״י ד״ת. שהוא כל לגנוב אסור ה״כ.
דחק ובחנם להשבון, ה״נו ׳1כ מש״ס עמוח והרי אמרינן א' נ״ס ששם ואע״ג

שנויי
 בדפוסים ]ונסה״מ[. ונע״ח ובסמ״ג ננתה״י כ״ה תגנבו לא ה״זג

 )הלנה קאי נפש כגונב קרא דהאי וטפ״ה ה״ג, פי״ח פנהדרק נהל׳ ונ״ה תגנוב
שנו״ם. ילקוט ע׳ ע״ז שבד גוי ימרו. ס׳ רנט נן הר״א פי׳ ועי׳ לפשה(.

 ]בשו״ע[ אמר ולמעה ב׳ ס׳ ב״ק להחזיר. ע״ם :ממילה[ ]רפ״א נלמ״מ עצמו
 ב״מ נפל[ משלומי :בשו״ע ]ונוסף לשלם ע׳׳מ :)ליקום( נו׳ לשלם נדי או

: רמנ״ם נו׳. ירגיל שלא :נו׳ דרך אפי׳ ושו״ט הרמנ״ס למד ומזה ג׳ ס״א
א־ד(. ס״ק )שמח
 הוי יודעים הנעלים שאק אף הלא״ה נסתר ודוקא נו׳. בסתר נו׳ אתהו ה״ג.

 יודעין הבעלים ואין ומ״ש נו׳ יראוהו וכיון אמרי ]עט:[ ננ״ק כס״ש גזלן
 לפי הרמנ״ס וכמ״ש עזויק נליטפיט כגון גנב הוי שיודעים אף דפעפיס ל״ד

 ונפ״ש הרמנ״ס בהגהת שכ״ה פ״ע נעל שהעיד וכפו בלח״ע וכפ״ש גירסמנו
 יוחנן כר׳ ג״ב וקי״ל נ״ז נ״ו שם אגידה בשופר יוסף כרב דקי״ל כיח הראג״ד

 יאוש, לענק דשם א׳ קי״ד ישם נפוגיא לפ״ש ול״ד נאנידה גנב טענת נפוען
 ג״כ דשם דשוגיא ור״י ו״ה נ׳ ע״ט ופתוש׳ היינו. ד״ה שם תום׳ ונ״נ ראב״ד.

 דקא הא יוחנן ור׳ וכמש״ש שנם דנעלי לאסוקי נו׳ ואק מ״ש אלא הוא גנג נפ״ד
 המגיח את וימול כגון כחב ה״ג( מגזלה )פ״א שהרמנ״ם ואף נו׳ מסעד
 נמש״ש אחרים לאעוקי הנעלים וקאמר )שם( בלח״מ וכמ״ש נקט פפיקמא מילתא

 נו׳ אס אבל ה״ש זעסמ״ע הפור וכ״נ נו׳ מסמרי יקא כיח נו׳ וראוהו וכיון
י״ר(. ס״ק )שמח :כו׳ לפיכך כפ״ש מזויק ולסטים נה״ג לאפוקי

נוסחאות
 לח״ע. ועי׳ הדופום[ דילוג ]כגלל מפר נועו״י להחזיר מנת על לגנוב או ה״ב
 אסור. לימא נדפו״י ונדפו״א. של״ד ובד״ו המוגה ונס׳ ננמה״י כ״ה אסור הכל
לימא. נשו״ע כמ״י, ונכפה זנסמ״ג נדפופיס כ״ה יד בחוזק ה״ג•

לשו״ע(. )מי׳ רט״ו[. ]אלף ר״ה פי׳ ח״א רדנ״ז משו׳ עי׳ נ״במה״ח[. שאסור דמשמם סק״ב שג״ט סי׳ הש״ן ]כ׳ גוי נו׳ וא׳ ה״זג א״רעלן



ואבדה גזלה הלכות
 תעשה לא מצות וחמש עשה מצות שתי מצות שבע בכללן יש

פרטן הוא וזה

 להתאוות שלא ד( לחמוד שלא ג( ]א[ לעשוק שלא ב( לגזול שלא א(

 האבדה להשיב ז( האבדה מן יתעלם שלא ו( הגזלה את להשיב ה(

אלו בפרקים אלו מצות וביאור

ראשון פרק משנה כסףמשנה מגיד

א פרק

 עובר פרוטה שוה חבירו את הגוזלכל א
 לוקין ואין תגזול. לא שב׳ תעשה בלא

 גזל שאם לעשה נתקו הכתוב שהרי זה לאו על
 גזל אשר הגזלה את והשיב שג׳ להחזיר חייב

 לוקה אינו הגזלה שרף ואפילו עשה. מצות זו
 שניתן לאו וכל דמיה לשלם חייב הוא שהרי

 לגזול ואסור ב עליו לוקין אין לתשלומין
 י עבודה עובד גוי אפילו תורה♦! דין שהוא כל

או גזלו ואם לעשקו. או לגזלו אסור ]א[ ^רה

 מנולור הוא הפרוסה שיעור וכו׳. חברו את הגוזל כל א
:)קג.( עצים הגוזל בס׳ וכן )מ.( ב״ד מיתות ארבע פרק

 בשוגיא )נח.( הלוקין הן אלו ס׳ מתברר זה וכו׳. זה לאו על לוקין ואין
:בפירוש

 דין שהוא כל לגזול ואסור ב
דארבע נסוגיא מתברר זה תורה.

 מן קצת כתבו מיהו )מ.(. מיתות
 מאי כשיעור דדוקא ז״ל המפרשים

 אבל האנשים מן קצת ביה דקפדי
 הגדר מן או קיסם החבילה מן ליסול

 דקפיד איניש דליכא שיניו בו לחצות
 אסרו זה ואף שרי האי בכי ביה

ממדת ה״ג( פ״ג )דמאי בירושלמי
____________חסידות:

מבואר ע״ז"וכו׳.“עובד גוי ^ואפילו

 לתמוה יש לעשקו. או לגזלו אסור ע״ז עובד גוי אפילו בא פרק
 רעך את תעשוק לא קרא דהא לעשקו שאסור שכתב זה על

 סע:[ דף ומאכיל ]הגוזל בפרק דאמרי׳ קשה ועוד גוי. לאפוקי דמשמע כתיב
בסמוך רבינו כמ״ש הלואתו הפקעת היינו ועושק מותר הלואתו דהפקעת

 עקיבא וכר׳ )קיג.:( ומאכיל הגוזל פרק
שס: העלו וכז

לחם
 דרכינו נראה וכו׳. תורה דין שהוא כל לגזול ואסור ב א פרק

לגני )ס.( מיתות ארבע בפרק שאמרו ממה זה הוציא
 כיוצא וט׳ גוי בו כיוצא וכן מואר יפת וכן וגזל גנב גזל דעל ברייתא

 בכרס לפועל אלא נצרכה לא יעקב נר אחא א״ר היא מאי נגזל בו
 אלא נצרכה לא פפא רב אמר אלא ותירצו וכו׳ בשעת אי שס והקשו וכו׳

 מחילה בר הא אסור בישראל גוי הכי אי והקשו פרוטה משוה לפחות
 ופירש״י ליה לית מי בשעחיה צערא מחיל הכי דבמר נהי ותירצו הוא

 ישראל ב״ד שאין אלא הוא גזל הילכך ליה לית מי בשעתיה צערא
 ומעבר אסור נמי בישראל ובישראל ליה מחיל הכי דבתר להשיבו נזקקין

 גזל קרי דהשבון אמידי הגזלה את והשיב תגזול לא דכתיב עבר לא
 בברייתא מדנקס בישראל ישראל דאסור משמע ע״כ וכו׳ לא ואידך

 וקשה וכדפרשינן. עבר לא מעבר אבל בגוי בישראל דוקא היתרא
דלישראל מידי איכא מי שאמ׳ מה גני נ״ס נדף הקשו מה כן דאס

מיימוניות הגהות
להחזיר חייב הגוי את הגוזל ה״ח( )ס״י ב״ק בתוספתא גרסינן ]א[ המקבל בפרק רנא דאמר מאי דלפי קט( )ל״ס המצות בספר כתב ]א[

בהלכות לעיל ועיין השס. מלול מפני ישראל מגזל הגוי גזל חמור לגוי נסרק דגרסינן הא תחתיו נמנה אחד, הכל וגזל שעשק קיא.( )ב״פ
:)ה״ג( פי״א ולקמן )ה״ח( ס״ז גנבה יהיה ולא שנאמר בלאו עובר במחלוקת המחזיק כל רב אמר )קי.( חלק

וכעדתו: כקרח

עוז מגדל
או עד שהו כל לגזול ואסור כ. :הלוקין הן אלו סרק מכוש במפכס עליו. לוקין אין לחשלומין שנישן לאו וכל עד כו׳ חנירו אש הגוזל כל Jt ש״א.

:)יג:( פ״ב ובבכורוס קיא( )דן< הפקנל סרק נמציעא יחזיר. עשקו

הגר״א
 לוקין דאין סילה והרי ]נח.[ במכוש דאמריס פהא מונח זה פרוטה. שוה ה״זג
 שפפש״ס ספש״ס על לוקין היו הל״ה נכלל ססש״ס היה ואס נששלופין שיש משום

 ה! פרופות חמש בהד• נה.[ ]הזהב התנא חשיב שלא פה אן להשנון, נמנה לא
 מה״ש. שמומר מה אלא משיב לא והמשנה פפש״ס אפי׳ מה״ש שאסור משוס היינו

לרמנ״ס(. )לקופים :גנינה לעני! וכן

 :גנבה[ הל׳ ]בריש שס״ח גסי׳ נמנאר גוי. אפי׳ כו׳ שהוא כל ה״ב.
השוק סן ירק הלוקח ממני׳ מל דדמאי ס״ג בירוש׳. אסרו ואשור( )סד״ה בס״מ

רקק״א
 מהי׳ גאולה נמכר מאחרי דיליף ורע״ק מה״ת. זה איסור שאין בב״ס, ה״כ. י

 בבכורות אמרי׳ הא לי ושמוה ס״כ[. הגוזל !ס׳ היש״ש כ״נ אסמכפא, הוי לו
 פז:( )נ״מ ]הפוסלים[ )המקבל( בס׳ וכן וכו׳ אסור גוי גזל לפ״י הנימא י״ג דף
 מוכח ובכרם באונאה קרא מדמצרכי׳ הרי וכו׳ גוי גזל למ״ד הנישא רעד כרם גבי

 שבאו וגוי ישראל ננ״ק שם מדאישא גם וצע״ג. מדאו׳ היינו אפור גוי גזל דמ״ד
 סממא השם קידוש מפני באין אין רע״א ר״י דברי נמקיסין סליו באי׳ לדון

מפורש הרי הלואה נהסקפש כאן נגזילה כאן וכו׳ באי׳ ק״ה ליכא הא ק״ה דאיכא
שנס(. ר״ס שו״ע )הג׳ אסור. דאורייח׳ דלרע״ק 1

 לו שהיה כגון וכו׳ עושק זהו אי
 שכירות. או הלואה חבירו ביד
 הפקעת כדפירש״י סובר שרבינו וי״ל

 ליכא כי שרי ממש גוזל שאין הלואתו
 ליורש דסען היכא כגון השם חלול

 בהדי׳ הגוי ידע דלא ומת לאביך נתתי׳
 שם כתבו התוס׳ וגס משקר. דקא

 להסעות אסור הותר הגוי דסעות אע״ג
 עצמו ועושה שגוזל יודע כשהוא הגוי
 אסור לכתוב רבינו ודייק יודע. כלא

 שעובר כתב ולא לעשקו, או לגזלו
 איסור שאין ° לומר תעשה, בלא עליו

התורה: מן זה

ועיתים מקורות

 ל״ש המצוס ספר א.
 סי׳ לאות שמ״ג רמ״ה,
 רכ״ס. מ׳ מינון קס,

רמ״ז, ל״ח שה״מ כ.
 רכ״ח. מ׳ חינוך
 ולא שב׳ בלאו בהגמ״י,

 אשמכמא אלא אינו לרבנו
 הכהונה על בעורר וסשסיה

 שלילה אלא אזהרה ואינו
מה(. ול״מ מ׳ שרש )פה״ע

 רפ״ה ל״ס פה״פ ג.
 למשוש מחשבשו מהשים

 פה לקנוש כדי שחנולה
 מחמד לא שני לזולשו שיש
 ס׳ ובראש רפד, ביש

 לחמוד שלא כ' הי״ד
 אשש ל״ס ׳שנ איש אשש
 כ׳ ה״ס־י ונפ״א רעך,
 ולא שאוה גני רק אשמו

 מקו״צ וע׳ חימוד, גבי
אששו ל״כ ובסה״ס שם

ל״ח. מ׳ חינוך כלל,
 רס״ו, ל״ס םה״מ ד.

מפ״ז. ס׳ חינוך
 קנ״ש ל״ש פמ״ג ג־ד.

הי״ב. הגס״י ועי׳
קצ״ד, עש׳ פה״ע ה.
חינוך ע״ג, עש׳ פמ״ג

ק״ל. מ׳
רס״ס. ל״ס סה״מ ו.
מיכוך קנס, ל״ש פמ״ג
רפי״א. לק׳ שקל״ס, פ׳
ר״ד, עש׳ שה״ע ז.
חינוך ע״ד, עש׳ פפ״ג
רפי״א. לק׳ שקל״ח, מ׳

לאות פמ״ג ה״א־ד.
קנו־ז.
גנבה.

ס״ג
)ר״ס

 רה״ל עי׳ שד״ם
בל״ת עובר

 לא שב׳ ה״ו.
ואין קדושים(.

משנה
 בני דלאו משוס התם ותירצו מש״ס פחות והרי אסור ולגוי שרי

 איסורא איכא נמי בישראל הא הקשו מה השתא ע״כ, נינהו מחילה
 ואי ז״ל. רבינו וכדפסק פפא דרב בתירוצא כדמשמע מש״ס נפחות

 נמי בש״ס בלחוד, איסורא אלא ליכא ובישראל בגוי מיתה דאיכא משוס
 ולא מיתה איכא ובגוי לאו אלא ליכא דבישראל מישראל גוי חמיר

 דאסיר כיון אבל אסיר ולגוי שרי דלישראל מידי דליכא דוקא אלא אמרינן
 לתרוצה איכא קושיא הך דשמעחתא כפשטא ואי בזה. חשש אין לישראל

 לכובש ותירצו ר״ס דברי שם דחו דהא פפא כרב דלא אתיא סוגיא דהך
 לדברי אבל ליכא איסורא אפילו מש״ס פחוס דבישראל וס״ל שכיר שכר

 פפא כרב פסק איהו דהא כן לומר דא״א הכי לתרוצי ליכא ז״ל רבינו
 דמ״מ בדוחק רי״ל המסקנא. לפי איתא ° דר״פ דינא דהאי משמע
א״כ לא ובגוי בישראל מש״ס לפחות פרוסה בין חילוק דיש כיון פריך

מישראל: גוי חמיר הרי

 לעשה נתקו כז׳ לוקין
 סי״ן ועלמ״מ קסא. חולק
 ה״ד סס״ז סנהד׳ ה״ו,

 ה״ז פ״א נערה ה״ב, וסי״ח
 ק״מו( ולא ק״מו )ש״נ
 סי״ג ושחיסה ה״ד וס״ג
 ה״ג־ה ס״א ופס״ע ה״ב

 וק״ס ה״ס סי״ח וסםוה״ס
 ושמורה יפהי״ג סהי״א ס״י

 סה״ד, ס״ג ומלוה רס״א
 עז ועשין ו׳ שרש וםה״מ

 ריח־ קצס קצד קב־קכד צא
 ר״־ריו קיז־קכ ולאוין ריס

 וסיה״ס שו, רמה רלס־רמב
 שמורה וחש רס״ג מכוש

 הי״ז. ס״ד שנועוש ולח״ס
 סרשס )סוף והשיב שב׳

 א׳ גזל ]בדין ויקרא(.
 עס״ד מפי וא״י מחמשה
 ול״ד שרף ואפי׳ ה״ס[.
 )מ״מ פה״ד פפלוה לס״ג
 את לתשלומין שם(.

 :וש״נ גנבה רה״ל לוקין
 שנס. רפי׳ שו״ע ה״כ.
 )מ״מ שיעור חצי בדין כ״ש
יי1 ,1׳bgyxMM רה״ל

 כהדא של משום אשור ואינו ועסקן העלק מן נופל עושה הוא כיצד כו׳ ונמלך
 קיסם חד לי אייסי א״ל כרס חד על עברון לר״א פשמיך הוה כהנא נר ר״ש

 מיענד נש ונר נש בר כל א״שי דאק אמר כלום לי סיסי לא וא״ל מזר שיג" מחצד
 פיבל מד נועון מד עבר לר״ז מיספך הוה חגי ר׳ דגונרא סייגא אזיל הא כן

 א״סי דאין כלום לי שישי לא א״ל מזר שיניי ממצד קיסם מד לי איישי א״ל דקיסין
 אלא כך כל כשר ר״ז לא דגונרא מינלא אזיל הא כן פיענד נש ובר נש בר כל

 והם סקעידין שאין בדבר שמומר ראיה מביא מיעבדינן. לן שמע דיוצרז מילין
פק״א־נ(. )שנס :בעצמן ומדקדקי׳ מחסירים

 וכן א׳ דס״ב מרובין סוס׳ שימס לסי המסקנא. לפי איתא בלח״ם,
 דסריך דמה י״ל א׳׳כ בהשבה חייב מנכרי סמש״ס שגזל דגכרי ע״ב ס״א דף בע״ז
 מישראל וישראל בהשבה חייב מנכרי דנכרי השנה חיוב לפנין הייט סמש״ס והרי
 חילוק ה״ס מלכים מהלכוש נס״ס רניט הזכיר דלא ממה אולם בהשבה. מ״ב אינו

 דס״ל משמע נהשב׳ ח״ב איט מישראל ונגנב נהשב׳ דמ״ב סמש״ס מנכרי שג» דנכרי
 ניסן לא ש״ס ואפילו מנכרי שגנב ואף ססור קלנ״ס דספעם בערונק כפרש״י
 להך לישא וא״ב דקלנ״ס אכללא דפסיו להניא הרסנ״ם הוצרך לא משו״ה להשנון
:עקיבא הם׳. סוס׳ לשיסס שסיר מססרשס הפוגיא עכ״ס אבל סירושא

 הוב׳ רס״ס”בהר" ספרא
 מ״ז, פי״ב כלים נסיה״ס
 משכירוש פי״ב עלח״מ

 נגר רסי״א ע״ש ה״ה,
 ע״ן לעשקו או שושב.
 ... °»״י• "י»"י ס

 ז״ל המפרשים במ״מ,
 קה. ב״ק רשב״א
 הוב׳ בתוספתא בהגמ״י,

 קנב. ל״ס בסמ״ג
 והפקעת משנה, בכסף

 רמ״א מותר הלואתו
 ועכ״מ פ״ב שפ״ח פי׳

הי״א. ס״ה

 להטעות אסור שם,
ה״ד. עסי״א

 זה איסור שאין שם,
 לר״ן מיוחס כ״כ סה״ת

 שכ״מ א׳ נ״ז סנהדרין
 חברו נה״א פמ״ש

 גוי א׳ נ׳ גנבה וברה״ל
 שם. ועבהגר״א ישראל, וא׳
 ה״א מגניבה ס״ז וע׳

שם. ופש״ג
 חי׳ בו׳ וקשה בלח״מ,

הסוגיא. ופי׳ באורך כנה״ג



פ״א ואבדה גזלה הלכות נזיקין
הלוקח זה גוזל. הוא איזה ג :[ יחזיר ]עשקו

משנה מגידמשנה מגידעו

 וציונים מקורות
 לק׳ מגניבה, רס״ב יחזיר

חות )שעה״מ, ה״ז פ״ז
:סע״נו( יאיר

 רה״ב עפי״א בחזקה ה״ג.
 תגזול, בלא עובר דבאנדה
 דאבדה סנ״ו צ חב" ועשו״ת

 הי״א פ״ג עושק. היינו
 ושם גזלן נעשה יד דשולח
 נעשה בפקדון דכופר הי״ד
 הס״ז פ״ג שחטף גזלן.
 כו׳ שנכנס הי״ד. ס״ד

 פ״ד. וכל הפ״ז ס״ג ונטל
 ה״ו־ז. ס״ג נו׳ שתקף
 פ״ס ואכל כו׳ שירד

 הי״א מגנבה ועפ״ז ה״ה
 בלא עובר בקרקע ואף

כג )ש״ב ׳שג תגזול.
כא(.

 ובו׳ נראה לכך בלח״מ,
 לריסב״א במיוחם כ״כ

:נסוגיין
 שכירות שכירות ה״ד.
 נאמר וש״נ. ה״ב פי״א
 פ׳ ונכפל קדושים ר״פ
 תעשוק לא יד[ ]נד מצא

 שוה העושק ודין כו׳ שניר
 ויקרא[ ]ם״פ שג׳ לגזלן
 או בפקדון בעמיתו ונחש

 או נגזל או יד בתשומת
 )שה״ע עמיתו את עשק
 לוקה ואינו רמז( ל״ס

 )פיה״מ למשלומין דנימן
 : רפ״ג( מכות

 ע״ג. עש׳ שמ״ג ה״ח־ח.
 ש״ש שי׳ שו״ע ה״ה-ו.
 להחזיר חייב ש״א־ד.

 משלם נשתנית וכו'
 וס״א ה״א־ב׳, פ״ב לק׳

 שם. שנ׳ הי״ב. מגניבה
 גנב משא״ב בלבד הקרן

 כיוצא כל וכן )שמ״ע(.
 גיפין. נפיה״מ כ״כ בזה

שונה. מה׳ עשפ״ה בסוכת

מידו. מטלטלין שחטף כגון בחזקה. האדם ממון
 ונטל הבעלים ברצון שלא לרשותו שנכנס או

 ובבהמתו בעבדיו שתקף או משם. כלים
 ואכל שדהו לתוך שירד או בהן. ונשתמש
הגוזל. הוא בזה כיוצא וכל פירותיה.

: המצרי מיד החנית את ויגזול שנ׳ כענין
 חבירו ממון שבא זה עושק. הוא איזה [3] ד

 כבש שתבעוהו וכיון הבעלים ברצון ידו לתוך
 שהיה כגון החזירו ולא בחזקה אצלו הממון

 או פקדון או הלואה חבירו ביד לו
 ממנו להוציא יכול ואינו תובעו והוא שכירות

 שר עצמה הגזלה להחזיר חייב הגוזל כל ה : רעך את תעשק לא נאמר זה ועל וקשה. אלם שהוא מפני
 עדים עליו שבאו בין עצמו מפי שהודה בין דמיה. משלם נשתנית או אבדה ואם גזל. אשר הגזלה את והשיב
 תורה דין נשתנית ולא הואיל בבירה אותה ובנה קורה גזל אפילו בלבד. הקרן לשלם חייב זה הרי שגזל
 דמיה את נותן שיהיה השבים תקנת מפני חכמים תקנו אבל לבעליה. קורה ויחזיר הבנין כל את שיהרוס הוא
 הקורה בעל ובא החג בסוכת אותה ועשה קורה גזל אפילו : בזה כיוצא כל וכן הבנין. יפסיד ולא

את מחזיר בטיט בנאה ולא נשתנית ולא הואיל החג אחר אבל דמיה. את לו נותן החג ימי בתוך לתבוע

 דעת לפי ונו׳. גזל זהו אי ג־ד
המקבל שבפ׳ השוניא הרב

 נזל זהו התם דאסקינן קיא.( >ב״מ
 לעבור הכתוב חילקן ולמה עושק וזהו
 וגזל בעושק פירוש ל&וין, בשני עליו

 אמר מינה דלעיל שכירות נבי האמורין
 בחמשה עובר שכיר שכר הכובש כל

 כל ומשוס תגזול בל משוס שמות
 לנזול אפשר אי שכירות וגבי תעשוק

 צד. בשום החנית את ויגזול כעין
 זה ענין לי נתחוור לא באמת אבל
 לא בכתוב שהרי הסוגיות פשט לפי

 תגזול מלא אחד פסוק אם כי מצינו
 )שא.( נשך זהו אי בפרק ואוקמיניה

 מביניא גמור דנזל שכיר שכר בכובש
היאך וא״כ אתיא ואונאה דרבית

משנה לחם

<.
 נוסחאות שנויי

 נ״ה פקדון. או ה״ד.
 ושמ״ג מוגה וש׳ בכמה"'

ותשר ־חיים ועז ומור
נדפוסין.

רעק״א
 לע״ד וצ״ע. במ״מ, ה״ד•

 כהנא דא״ר למה ק׳ דלכאו׳
 אונאה אין ז״א נה.( )ב״מ

 למילף לינא א״כ לפרופות,
 איצפריך דהא מאונאה בגזל
 באונאה, דאינו ש״ם על גזל

 ת״ל דרבא צ״ל ובהכרח
 דיש המם דש״ל כלוי

 לפי א״כ1 לפרוסות אונאה
 נפי״ב רבינו דפשק ההלכה

 כר״נ ]שה״ד[ מנירה מה׳
 לפרוסות אונאה דאין

 קרא איצסריך ממילא
 וק״ל פרופה לגזל לגופיה
 א׳, ש״א ב״מ )דרו״ח
 מהדו״ת נשו״ת ונעי״ז

 לדף ובדרו״ח קמ״ב. שי׳
נע״א(. יישב א' מ״ח

 לתרץ נ״ל והיה גדולה. נר׳ רבינו על ה״ה תמיהת וכו׳. גזל איזהו ג
לך יש עושק לך נתתיו קיא.( )ג״מ דאמר ששת כרב פסק דרכינו

 מלתא חדא לאו ונזל דעושק ששת לרב וס״ל נזל, הוי לך נותן ואיני בידי
 לפרשו וא״א שכיר גבי נאמר תגזול דלא ומשוס יד בחוזק הוא דנזל

 ששת רב פירשו ז״ל ה״ה כדכתב ונו׳ החנית את ויגזול כמו יד בחוזק
 וס״ל לך נותן איני אמר לידו שבא שאחר כיון בחוזק דעלמא לגזל דומה

 איזהו בס׳ רבא שאמר כמו ולא לן נפקא קרא מהד דגזל ששת לרב
 דכבר ואע״ג הדין. מן מזהירין דאין ואונאה, דריבית מבינייא דאתיא נשך

 ששת לרב ס״ל לא לעשה, נתק דהוי דנזל לאו דשאני התום׳ שם תירצו
 כדאמר דרבא אליבא הוא נשך איזהו ׳בפ דאתמר ומאי תירוצא, להך
 חדא ועושק דנזל דסונר לטעמיה אזיל והוא וכו׳ לי למה רבא אמר שם

 בדברי כן לפרש א״א אבל כדכתיבנא. הכי ליה לית ששת רב אבל מלתא
 וכיון וכו׳ חבירו ממון שבא זה עושק איזהו קאמר איהו דהא ז״ל רבינו

 משמע דכן לך נותן איני דאמר משמע בחזקה, הממון כבש שתבעוהו
 ועוד נזל. אלא כן אינו ששת ולרב עושק שהוא כתב ומ״מ חזקה לשון

עובר שכיר שכר דכונש )ה״ג( שכירות מהל׳ בפי״א פסק איך דא״כ
ודאי נראה לכך ממש. לגזל קרא דאוקמוה כיון תגזול בל משום

חדא ועושק דנזל הכי רבא קאמר דלא ס״ל אבל כרבא פסק ז״ל דרכינו
ז״ל המוס׳ קושיה ליה דתמיהא משוס דוקא שכיר גבי אלא מלתא

נאמר למה א״כ מלתא חדא ועושק גזל הוי מקום בכל ראי שם שהקשו

עוז מגדל
 עד ונו׳ גוזל איזהו נ.

 פרק בנ״ק המצרי. מיד
: )נז.( הנונש

 עד נו׳ עושק איזהו ד.
 רען. את תעשוק לא

*מרובה פרק נב״ק
:המקבל פרק ונמציעא

 חייב הגוזל כל ה.
 לשלם עד כו׳ להחזיר

 סרק בנזיקין בלבד. הקרן
 פרק ובגסין עצים הגוזל

 קורה גזל אפילו :כניזקין
 פירקא בזה. כיוצא פד

 פרק ובנזיקין ** דחפידי
 אפילו :)שו:( מרובה

 עצמה. עד קורה □ל
דפשכתשוכה ]פ״ג[ )פ״ק(

:הניזקין ופרק
 ]ור״ל לה״ג שיין אולי •

ננמ׳־פ[.
)נח.(. דספנית ״נ5נ ״6 יי

מיימתיות הגהות
 ספר לאיי; בשני עליו לעבור לישני בתרי רחמנא ואפקיה גזל זהו עשק זהו )קיא.( המקבל בס׳ רנא אמר מ״מ הוא כך שפשוטו אע״ס ]ב[

ע״כ: המצות בסימני ועיין קנו־קנז( )לאף! המצות

הגר״א
אי:ה; ]קיא.[ דמש״ש נו׳. עושק הוא איזה נו׳ גוזל הוא איזה )ליקום( M דר׳ מנתנא זהו נו׳. שהטף כגת :נ׳ ע״פ נ״ק נו׳. אתה ה״ג.

 נו׳ שנכנס או ומ״ש הוא. מל! שיוסף ניון )לד.( פ״ג בנ״ב דאמריק
בעבדיו. שתקף או :הס״ז[ ס״ג ]לק׳ ננ״ל )מו.(, הנשבעי! נל ס׳ משיה זהו
 ההוא נ׳ צ״ו שם ובבהמתו. :נו׳ אפי׳ נו׳ נחיה ד״ה וערש״י א׳ צ״ז נ״ק
דאמר מחאה ה״ד ב׳ ל״ח ב״ב נו׳. שירד או :נו׳ דתורי סדנא דגזל

 רמב״ם(. ומלקופי פק״ו־ס )שנ״ס :ננן גזלן נקרא הרי בגזלנותא, ארמאי אנל פלוני
 שניר שנר העושק נגמ׳ אמרינו הא ה״ה הק׳ נו׳. עושק הוא איזה ה״ד.
 שאמרו מקום כל גדול כלל שזה ונר׳ מצוות, לב׳ חילק והיאך תגזול נלא עובר

 אומו מיותר אך בס״ע בעני! כתוב לאו שנל נזה הכוונה לאוין בשני עליו לעבור
 הלאו אומו סי׳ לאוין בשני לעבור אמרו ע״ז ממק״א ללמוד שיכול מפל הלאו

 ג״כ העני! וכן כו׳ סוטימא אבל נעל! ובן כו׳ לעבור כדי שא״צ אע״ס שנכתב
 אך דברים ובשאר בסקדון כתוב תגזול ולא שכיר בשכר כתוב תעשוק שלא כאן

 לעבור אמרו ע״ז כו׳ תגזול לא נכלל נמי הוא שהרי צריו לא תעשוק דלא הלאו
 תגזול דלא לאו וכן שניר בשכר אלא כתיב לא תעשוק דלא לאו אבל כו׳ עליו

בו׳. עושק הוא איזה :רמב״ס( )לקוסי ודו״ק כו׳ נענינו אלא כתיב לא
 הכתוב חלקן ]ולמה גזל זהו עושק זהו אמר רבא א׳ קי״א בב״מ דאמרי׳ אע״ג
 נו׳ עשקו למשרא חד נ׳ שם אמר דהא א׳, שהכל לאו לאוין[, בשני עליו לעבור
 ]קי״א ועמוס׳ לא. גזל אבל בו׳, עושק בעצמו רנא אמר א׳ מ״ח ושם וצריני
ממש גזל דקרא סשסא ודאי אלא נו׳. גזלן איזהו ב׳ ע״פ ובב״ק נו', מימה סע״א[
שכיר שנר על נדרש מטול דלא לאו מ״מ הכי דסשפא אע״ג אלא ממש, ועושק

 נ״ד בפסחים כמ״ש והענין נו׳. ואיזהו גזל איזהו דפריו וזה א', פ״א כמש״ש
עושק על נדרש דשניהם אע״ג למידרש בעי ה״נ נו', היכא כל נו׳ לעבור ואימא
ס!':[ מכות שם ]ספת׳ כע״ש ממש גזל מל קאי ומ״מ כו', למגור רנא ואפיה

 וכן שמיני ם״פ במ״כ כמ״ש בס״ע קאי לאו דנל אע״ג בו' ד׳ לוקה בסוסיתא
 קאמר מחבריה למילף יכול מד דכל כיון מ״מ קעס[ ]מ׳ ל״ת במנין הרמב״ס

:נו׳ וא״ם נו׳ לקמן וא״ת סע״א[ ]ם״א מום׳ קו׳ ממורן ונזה ה״נ, בו׳ לעבור

 ה״ע, ° חלוקות מצוות מזה נעשה
 ד;רר הסוגיה על סמך והרב

 נעי; גזלי דמי היכי ׳דאמ )פס:( מרובה
מוכרחה: ואינה וכו׳ החנית את ויגזול

 ״:.־ לההזיר חייב הגוזל כל ה
ר;׳-;.; עניס הגוזל פרק מבואר זה

 קורה גזל אפילו :מקומות ובהרבה
 )יה.,■ בקטין הניזקין פרק משנה וכר.

 )אבל;■ :)צה.( הגוזל פרק והובאה
 וכו׳. ועשה קורה גזל ]אפילו[

 )לא.( הגזול לולב פרק דרכה* מימרא
 בנאה שאם לפי בטיט בנאה ולא ומ״ש
 הוא שהרי דמיה אלא מחזיר אינו בטיט

:שס מפורש וכן ובנאה קורה כגזל

 ועושי.? גזל כמי דלרבא לומר הוכרח לכך עשק, או בגזל או פקדון גבי

 כדכהב פגיס בשני לפרשו אפשר דאי שכיר גבי אלא הוו מילי תרי

 הוכרח! מקום ומכל מלתא. חדא דהוי רבא סובר ז״ל המגיד הרב

 התוספות קושיית משוס דגזל אזהרה מהכא ליה דנסקא לומר
 ■;ר.ג. גזל דאמר למאן נפקא דהיכי נשך איזהו פרק בריש שהקשו
 פר־ בכובש אלא איירי לא קרא הא רעך דקאמר קרא מהך מותר

 דגזי לומר דאתא משמע גזל בלשון רחמנא דמדאפקיה ותירצו שכיר

 דלא קרא לאו דאי נהי ז״ל רבינו לדעת כן נאמר ובזה מותר, הגוי

 לשכר קרא דאתא בתר אבל ואונאה מריבית גזל לן נפקא הוה תגזול

 גול לכל אזהרה הוי אורחיה דאגב גזל בלשון רחמנא אפקיה שכיר

 הר׳־- הגר גזל למ״ד ליה נסקא היכי כן תאמר לא דאס דעלמא,

 ,לי נתבארו ובזה כדאמרינן. ודאי אלא ז״ל. החום׳ כדהקשו
 היכי דאמרה לזה מסכמת דמרובה והסוגיא ז״ל, ה״ה קושית ונסתלקה

 איזה: כאן התלמוד דשאל ומאי וכו׳, החנית את ויגזול כגון גזלן דמי

 כמו שכיר שכר גבי כאן לומר נוכל דלא משוס הוא עשק ואיזהו גזל

:״ל ז המגיד הרב כדכתב דעלמא גזל

 אמר! )עט:( מרובה בס׳ המצרי. מיד החנית את ויגזול שנאמר
שנאמו* יהוידע בן בניהו כגון אבהו א״ר דמי היכי גזלן ואלא

אכה: ור־ וכו׳ שכם בעלי כגון אמר יוחנן ור׳ כו׳ החנית את ויגזול

 בחזקה מחברו שאנסו ודאי דגזל אקרא לא גזל זהו עושק זהו רנא וקא׳ עושק
 ויש דה דקא׳ קאי אבר״תא אלא ש״ש כובש הוא ועושק ]עם:[ במרובה כע״ש
 ובאיזה תגזול לא משוס בכובש עובר צד באיזה ופריך תגזול לא משוס ג״כ עובר

 הלהויז שני הכל. שם מפרשים כולהו ולכן שם פליגי ובזה תעשוק לא משוס צד
 נד דנכל קא׳ ורנא נו׳. שאנסו משמע גזל ד״ה שס רש״י וז״ש שניר. נשכר
 תעשוק לא שניר נשכר מיותר לאו רחמנא נ׳ ולמה תגזול בלא שכיר שכר נכלל

 ועושק ממנו ואנסו שגזלו דגזל סוגיין בכולה וכ״מ לאוין. בג׳ ש״ש על לעבור
 כת•? בפקרון וכן נו׳ וצריכי נו׳ וחד גזילו למשרי מד נ׳ נמש״ש נובש הוא

 j'i שיש דברים מיוחדים ואלו אלו מה אי שם ובמ״כ נו׳ עשק או בגזל או
 מיזחדיי־ ואלו אלו מה אי נגזל או ת״ל מנין יד ממנת בו שאין גזל יד ממנת
 ת•׳: מנין בעלים מרשות ניסל שאינו ש״ש הכובש בעלים מרשות הניטלים דברים

 ?! . טעמא דחד אנא אאביי רבא דל״ס שם סי׳ והרי״ף נו׳. עמיתו את עשק או

:נו׳ או נגזל או מ״ש ור״ל

 נכניס ובתורת א״ב קי״א ושם כו׳ בהדיא שכיר א׳ ס״א שם נו׳. שבא זד.
 הכ״ב ויקרא ס״פ ושם שכיר שכר הכובש זה ואיזה נו׳ תעשוק לא קדושים פרשת

 כי עשק או ת״ל נו׳ הכובש בעלים מרשות הרסלים מיוחדים ואלו אלו מה אי
 אמרינו הא הכתוב חלקן דבקרנן אע״ג ליה דדמי להלואה דה״ה הרמנ״ס ולמד

סק״י־יא )שנ״ט :פקדו! גווני תה דנתב מ״ח שס

 ב ע׳ וסנהדרין ]ערש"׳ נו'. כעין אס א׳ ם״ו נו׳. אבדה ואם נו׳ כל ה״ה.
 - ג אין סליחך דמי סול סרפד דמי סול כו' גנבים פס״׳ סופסמא סבל[. ד״ה

ו- א־ ס״ז מכוח אבדה ואם :דמיהן לו נותן אבדו או נגנבו לו
 - בה. משמעי ממנו שינוי דיליף גזל אשר דקרא אע״ג ר״ל נו׳. שהודה ביז

)ש״ססק"*־" : ודו״ה בסל לעניו ג״נ שינוי אמרי:! דהא בעדים ה״ה מ״מ מעצמו

*
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הפשטה. משנה ז״ל רבינו ודברי :מ״מ
או לזה מודה שהרמב״ם כוונתו האם "

שחולק.
אבהא״ז.

 שתדלק. עד האש לפני יד(
 מתחלה. כבר קיימת שהאש משמע
 במצית. ו״ה ה״ה פ״ב נ״ק ירושלמי מראה״ס

והטומן.
אשי. כרב שפסק הטעם

י. אות מיח שי׳ חו״מ נ״ח וע׳ ;רקח מעשה

שעברה. אש טו(
שלו. בתוך במדליק אפילו
י. בהל׳ אבהא״ז

 הוא הרי הוא ממונו שאשו שאע״פ
 בחציו. שהזיק כמי

 המ״נג קר וישוב וגדרו לשונו ביאור
 פ״א שם ירוש׳ מרה״ס ; נב שי׳ פ״ו ב״ק יש״ש
 ד״ה ע. שם מאירות פניש מקבל; ד״ה ה״ב
 ד״ה שם שדה מרומי ;שם דוד נחלת ;אלא

 נו מ׳ מנ״ח ;יז הל׳ ס״ב מ״ב מרכה״מ ;והשה
 משה אמרי ;ז שי׳ חו״מ יואב חלהת ;)פב־ג(

;ג ש״ק ב שי׳ ב״ה חזו״א ;ד אות נח שי׳

 אן ד״ה יג שי׳ שם מקונחן פשח ר׳ שיעורי
 תי׳ ;ינז שי׳ שם יעהב ההלות ;פז ושי׳ )נ(

 ופי״ב י, נהל׳ אבהא״ז ; 1 הי׳ לייב אריה ר׳
 נענין הגרי״ז כ׳ ועי׳ ;עזרי אבי ;ית יז, הל׳

הן. ד״ה ידים לנפילת הוף נתינת

 רבינו. על קשה וא״ב לח׳׳מ:
 הגמרא לשון וישוב קושייתו, ישוב

הרמב״ם. לדעת
 ;שם פרישה ;יא אות מית שי׳ מו״מ ב״ת

 פ״א ב״ה ירוש׳ מרה״פ ;נג ש״ק שם סמ״ע
 י שי׳ לייב אריה ר׳ חי׳ ;מהבל ד״ה ה״ב
עזרי. אבי צ; אות

 להזיק. כשביון איירי ואולי :שם
 כן. משמע לא ברמב״ם

 ה״ב ס״א נ״ק ירושלמי מרה״ס ;רקח מעשה
מקבל. ד״ה

שלם. נזק טז(
דברים. מד׳ ופטור

ד. נהל׳ או״ש

פטור.
 המזיק ואדם חציו משום דאשו אף

 בכה״ג. חייב
והנה. ד״ה סו בהל' עזרי אני

ר*
ראשון פרק

ממון. הגונב כל א(
חבירו. את הוסיף גזילה הל׳ בריש
בזה. באור

ד״ה )מג־ב( יז שי׳ הגר״ת חלה המשולש חוש

ז

בשוגג. ד^מב
ואיתמר.ד״ה לג: זבחים הקודש נתיבות

3
ומעלה. פרוטה משוה
 מטעם או גזה״ב הוא משו״פ פחות

מחילה.
 )יד־א( הל מ׳ מנ״ח ;א שי׳ גזילה מחנ״א

המלך. יד ;)שח־נ( רנח ׳ומ

משו׳׳פ. פחות כלים דין
)פא־ב(. נד מ׳ מנ״ח

 כיון גזקקין בי״ד אם משו״ם פחות
 שו״פ. יהיה הכפל דעם
שם. מנ״ח

 פחות גניבות שתי מצטרפות אם
 ב(. ד.ל׳ מ״מ )עי׳ בלאו לעבור משו״פ

 ד״ה ית שי׳ קידושין דיני ד״ח ;שם מנ״ח
 ועי׳ ;ו הל׳ פ״א גזילה המלד יד ;אב״ה
ה״א. לפ״ב וישפה שהם

 פרוטה חצי אחד מכל ב״א משני גנב
 בלאו. לעבור מצטרף אם

שם. מנ״ח

 לתשלומין. ניתן שהרי
לעשה ניתק דהוי הוסיף ב^גזילה

לגזילה. גניבה בין החילוק
 שי׳ יו״ם עונג ;)קד־נ( הצג סי' יאיר חוות
 חו״מ מ’הרי׳ חידושי ;ולכאורה ד״ה הג״ה קיח
 ;א הל׳ ס״א גזילה אבהא״ז ;נ אות שמח שי׳

 ; רא שי מ״א אחיעזר ; ושש ה״ב, למשה הלכה
ההשמטות. כשוף ב״מ יחזקאל חזון

 את המלקות פוטרים אץ אמאי קשה
הממון.

 שם מש״נ ועץ ב הל׳ פי״ח סנהדרין נ״מ
גזילה. הל׳ וכריש

 מטעם נפטר דלא משמע קמא. בחולין
לזה. וישוב זה

 קמא שו״מ ;ונזה ד״ה קית פי׳ יו״ט עונג
 שוב ד״ה כז שי׳ ברון מנתם ;קכו שי׳ ח״ב

ג. אות כג שי׳ ח״א אחיעזר ;ראיתי

 לשלם. תורה אותו חייבה שהגנב
 זה. לשון יתור באור
 עונג ;לחכם ד״ה קכו סי׳ מ״ב קמא שו״מ
ולכאורה. ד״ה הג״ה קית סי׳ יו״ס

גוי. ממון הגונב או
 לאו. ומאיזה מהתורה אסור אם

נ״ק c2c> ;)רח( רעו אלף שי' ח״ג כדג׳/
 שנס שי׳ נזו״ע ש״ד ;כ שי׳ ופ״י מא, שי׳ פ״א •

;סא שי׳ יו״ד נובי״ה ;תרק מעשה ;ב ש״ק

הלכות
 ;הגוזל ד״ה פ״י נ״ה תש״ד ;נו תי׳ מכ״צ
 רעך ו״ה פכ״ס מצא ני פ׳ ת״ב רב דבי שפרי

 ;ואפשר ד״ה נ שי׳ אפריש ערש ;)רעח־א(
 רנח מ׳ נע^ ;נ ש״ק שמח שי׳ המשפט ער,ש

 יד שי׳ הגר״ת חלה המשול? קום ;)שח־ג(
 ד״ה )מג־נ( יז ושי׳ ובאמת, ד״ה )לז־ג(

 ועי׳ ;פת אות ז■ הל׳ פ״ה ת״ב דוד די ;ומה
ב. הל׳ ס״א ובגזילה ת הל׳ פ״ז מש״נ

איכא. השבה חיוב אף
ה. אות ש שי׳ יחזקאל וברי

 לגנבו. וה״ה וכו׳ הגוי ודין מ׳׳מ:
בדבריו. מו״מ

 ד״ה )מג־נ( יז שי׳ הגר״ת מלה^21£פג»-טנ
ומה.

 אסמכתא וכו׳ נראה לכף לח״מ:
 וכו׳. בעלמא

 בזה. מו״מ
נ. בהל׳ מש״נ עי׳

 שהוא, בל לגנוב אפור כ(
)וכמ״ט(.

 לגניבה שיעור שאץ או ה״ש מדין
גזילה. ריש ועי׳

 יהושע עמק ;ו הל׳ פ״א וגזילה כאן, המלך יד
 פ״ה ת״ב דוד יד ;)כו־א( ה שי׳ ממן דיני
:(.נא )דף ה׳ בהגהה ח׳ הל׳

 ולא תתאוה לא משום אסור אי
תחמוד.

)נה־א(. רנד מ׳ מנ״מ

 שחוק. דיד לגנוב ואסור
 טעמו. ובאור בלאו עובר אם

 חוס ;)נה־א( רכד מ׳ מנ״ת ;א הל׳ לח״מ
 ;ומה ד״ה *נ*  מג יז שי׳ הגר״ח מלק המשולש

 ;מגנובו לא ד״ה שא: ב״מ חת״ס ;המלך יד
 הרי״מ חידושי ;תגנובו לא ד״ה ס״י נ״ק חש״ד
 השמטות לוח יצחק נמל ;ג אות שעת שי׳ חו״מ

 בראשית שאלה העמק ;קנב דף ד״ה ותיקונים
 ל״ת ת״ב לרס״ג הגרי״ס טי׳ ;ה אות ד ש׳
)קיג־ב(. צא

ודו״ה. כפל חייב אם
המלד. יד ;)פא־נ( נד מ׳ מנ״ח

באונסין. חייב אם
א. ם״ק שמנו סי׳ קצוה״ח

 אפי׳ או בידו הגניבה לעכב ברוצה
 להשיב. ע״מ

שם. קצוה״ח

 דאסור בג בג בן דברי דהשמיט בהא
 מהגנב. שלו לגנוב

 שמח סי׳ המשפט שער ;)נה־א( רכד מ׳ מנ״יו
א. אות

 מנת על לגנוב או לההזיר מנת על
לשלם.
 או חפץ דההזרת לשבים חלקם

 שונה. דינם תשלומיו
ז. ש״ה בס״ז לד סי׳ חו״מ שו״ע ברון אמרי

גניבה
 בכך. עצמו ירגיל שלא
 הנגנב. לטובת מתכוין אפי׳
כו. סי׳ חכ״צ

 ה״ש. כרץ וכו׳ ודין :אסור ד״ה מ׳׳מ
 פחות גניבות שתי מצטרפות אם

משו״פ.
א. בהל׳ מש״נ עץ

 ד׳׳ה לג. חולין תום׳ כשיטת דלא
אחד.
 יואב חלהח ;ב״נ ד״ה עא: זרה עבודה חת״ס

ס. שי׳ יו״ד

 ה״ש דאכילה במידי דוקא דלאו מוכח
מהתורה. אסור
בהגהה. מתקיף ד״ה עד. שבת שפ״א

מאיסורא. ממונא ילפיבן איד צ״ע
המלך. יד

 כלל מצוד. אין משו״ם פחות לפי״ז
 מחילה. מטעם ולא להשיב

א. בהל׳ מש״נ ועי׳ ;)יד־א( קל 4מ מנ״ת

 גופו מפני גניבה איסור דאין מוכח
 שגוזל משום אלא דמצערו ישראל של

קנינו.
ונלענ״ד. ד״ה סו סי׳ כתובות הגרש״ש חי׳

 דראוי מטעם אינו ה״ש שדין מוכח
 בזה. מו״מ להצטרף

ס. שי׳ יו״ד יואב חלקת

 וכו׳. הזכירו שלא ז״ל ורכינו :לח״מ
 הזכירו. דלא אחר טעם
רקת. מעשה

 יודעין. הבעלים ואץ ג(
 שהבעלים אע״פ כתב דבריו ובסוף

שיטתו. באור יודעים
אבהא״ז.

 וכראכ״ד. גנב, אלא גזלן אינו
 בפ״ד. ולשיטתם דבריהם באור
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וכו׳. יש ע׳׳ב :מ׳׳מ
דבריו. באור

אנהא״ז. ;ח״נ מרכה״מ

 ובו׳. מרובה פ׳ מבואר וזה :שם
 דברי הביא לא ג הל׳ מגזילה בפ״א

לזה. וישוב ר״י
שנאמר. ד״ה שם גזילה למ״מ

לח׳׳מ.
בדבריו. מו״מ

אבהא״ז.

 ב״י. מהרב והתימה :שם
 הקושיא. ישוב
רקח. מעשה

 כו׳. הכתוב שהשוה מ׳׳מ: ז(
 בפירוש. איש שכתוב אף
 ד״ה נא פי׳ ה מערכה השדה פאת ממד שדי

שמס. ר״ת תו״מ פרישה ועי׳ הרב; וכתב

 חופ עליה הכל אבדה אם אכל :שם
 קימת. כאילו היא הרי אכלוה

)רכס(. ש אלף ח״ג רדנ״ז

 לשלם. חייב אינו אבדו ואם ח(
 חייב מהממון ונהנה בידו בעודו אך

לשלם.
קעז. שי׳ ת״א יעקב שבות

 שהגדיל. לאחר ואפילו
 גניבתה על ותמבר במכילתא באור
וכו׳.
יב. הל׳ פ״ג או״ש

 דרפרם בעובדא צח: ב״ק ,בגט באור
לשיטתו.

צ. שי׳ סדוואה מהר״ס

 נזקי על חייב אדם שאץ ט(
וכו׳. עבדיו
 הוא בגניבה תשלומץ דחיוב משמע

מזיק. מדין גם
 מ שי׳ משה אמרי ; א הל׳ פ״ס טילה רח״ה חי׳

 ד״ה ד הל׳ ס״ג גזילה עזרי אני ;ה אות
וטעם.

רבו. יכעיסנו שאם
 אף חייבים הבעלים היו זה בלא אם

בכפל.
 ואמה אעבד דהוי מידי בענין ב״ה הגרנ״ס חי׳

 ד הל׳ פ״ג גזילה עזרי אבי ונראה; ד״ה
והנה. ד״ה

 חיוב משום הוא נזקין דחיוב מוכח
 ממונו. משום ולא שמירה
סו. אות א הל׳ פ״א ממון נזקי אבהא״ז

 ובו? להכות לכי״ד ראוי י(
 והיזק בגניבה אסור דעת בר דקטן

 עונשין. בר אינו ורק
ג. ענף ז סי׳ ח״א יצחק נתל

ההכאה. באופן
.162 ׳עמ ומנות ב, הל׳ פ״ב מ״ת צ״פ

 וכו? כדי וכו׳ העכדים את מכין
 הם והרי זה לטעם דהוצרך צ״ע

מוזהרים.
קלג. סו״ש צפ״ו

נהרגין. הרגו ואם
רקח. מעשה



רמז ה״ב פ״א ואבדה גזלה—ה״ז פ״ט גניבה המפתח ספר

 דמים. לו אין שנאמר »
 ומת. מוהוכד. מיתה בכל ילפינן בגט׳
רקח. מעשה

גנב. או ח(
כוונתו. באור
רקח. מעשה

כלילה. כין כיום כין
 שאין ובמקום סתר במקום דוקא

אנשים.
קלג. אות משפעים פ׳ מלני״ם

 ז. הל׳ וכמ׳׳מ .ראב״ד,
 ומהמכילתא ד״ש״ס מסוגית צ״ע

 ובאור שיטתו ישוב בהגה״ט(. )מובא
הר״פג שי׳

 מרנה״מ ;הנא ד״ה פי״א סנהדרין חס״ד
 ח״ג ד מהדורא שו״מ ;וה״ס כאן ח״נ
 פ׳ מלבי״ם ;והנה ד״ה )נה־נ( כד סי׳

אנהא״ז. ; 47 השלמה צ״ס ;קלב אות משפעים

לדבריו. ראיה
או״ש.

7 באור
 וכר. חלק לא ז״ל ורכינו מ׳׳מ:

הרמב״ם. שי׳
ח״נ.

 וכו׳. שחזקתו לפי ט(
 כשיטת דלא לשיטתו, ד.גמ׳ באור
הר״ן.
אנהא״ז. ;רקח מעשה

 לגנוב. הכירו לבית הנכנס
 כדברי דלא גנב. לא שעדיין אע״פ
הר״ן.
רקח. מעשה

 וכו׳. כטחתרת לכא המסור הגה׳׳מ:
 טעם כתב טו י>ס מיימונית בתש׳
 בזה. הנ״מ במסור. אחר
היה. עוד ד״ה מ סי׳ ח״ג ים אפיקי

 זרחה. אם שנאמר י(
 דמים. לו אין דברייתא רישא השמיט

רקח. מעשה

 במחתרת. הבא אב לפיכך
 הפסוק אך דוגמא רק דזוהי משמע

 שלום. לו שיש בל כולל
רקח. מעשה

 בנו על באב שאף פירש דלא בהא
 נהרג. להורגו שבא ברור אם

אנהא״ז.

 וכמ״ע הורגו, שאינו שודאי
 שלא טבעו שונא שנראה שאף משמע

יהרגהו.
רקח. מעשה

 ומצאו נגב שלא או ויצא שננכ יא(
יוצא.

 אפי׳ גנב לא כשיצא. דוקא — גנב
 לצאת. עורף פונה
אנהא״ז. ;ח״נ מרנה״מ ; רקח מעשה

 נהרג. אינו וכו׳ עדים
 עב. מסנהדרין ראיה
 הממכר מנן חידושים נשוסו( )נמוכות הפלאה

ענ. סנהדרין

דין. גמר להיות ויכול הואיל
.72 מנינא צ״פ

 פטור דהורגו עה״ת הרמב״ן בקושית
 באור עדים. ביש וע״כ בי״ד ממיתון

הר״מ. שי׳
אנהא״ז.

 וכמ״ע. הגנב. וכן ד״ה ראכ״ד
 באור בורה. מוזכר לא בירושלמי

 הר״מ. שי׳ ובאור השגתו
אנהא״ז. ;ח״נ מרנה״מ

 וק״ל :הקיפוהו אם וכן ד״ה ראכ״ד
 ראכנר. מעשה
השגתו. דחית
 ;לארז המאיר ;ח״נ מרנה״ס ;רקח מעשה

אנהא״ז.

 ולא וכו׳ הקיפוהו אם ומ״ש שם:
טהו. ידעתי
הר״פג שיטת ובאור השגתו באור
.47 השלמה צ״ם ;אנשא״ז ;רקח מעשה

 שלא וכר ודאי אם: וכן ד״ה מ׳׳מ
יננומ
 באור אחר. באופן פירש עה״ת רש״י

 שיטתם.
אנהא״ז.

 וכו׳ כלים ששכר ,וכו שאץ מי יג(
פטור.

 מפקחין אם דנ״מ כברישא סיים לא
 רש״י ושי׳ שיטתו באור הגל. עליו

עב. סנהדרין
 אחיעזר ;)ה־נ( א סי׳ גדול אור ; רקח מעשה

 אנהא״ז. ;נ אות יח סי׳ ח״א

פטור. כביאתו
 הרמב״ן. כשיטת חייב, מכן לאחר אד

 ;נזה ד״ה נ הל׳ פ״ג או״ש ;רקח מעשה
כ. הל׳ נפ״ג מש״ג ועי׳ ;נתן מק

ואבדה גזלה הלכות
ראשון פרק

 הכירו. את א(
 גוי. לאפוקי

רקח. מעשה

חבירו. הזכיר לא גניבה הל׳ בריש
 ומה ד״ה יז הי׳ ]מהגר״ח[ המשולש חוט

)מג־נ(.

 תגזול. לא שנאמר
 לכובש זה דלאו אמרו סא. בב״מ
ש״ש.

 ונמש״כ ד״ה ]מחתנו[ הספר כסוף יו״ע עונג
 ;ה״ג למ״מ ;קנ״ו לאוין סמ״ג ועי׳ ;לעיל

ה״ד. הגר״א ;שם ור^&

 לעשה. נתקו הכתוב •
 ניתן רק כתב גניבה הל׳ בריש

לתשלומין.
שם• שצו״ן מה עי׳

 לההזיר. חייב גזל שאם
 אי מהשבד. שנתמעטו שו״ק עבדים
גזילתם. על לוקה
;)נו־א( רנט מ׳ )ס־א(, לח מ׳ מנ״ח

ה״א. וס״ע הי״ד, פ״ח המפתח ס׳ עי׳

לוקה. אינו הנזילה שרף ואפילו
 עמ״מ סת״ד פ״ג למלוה דמי ולא
שם.

כיון. ד״ה טז: מכות ערול״נ

 היה ג הל׳ פי״ג בשחיטה למש״כ
ללקות. לו

קיימו. למ״י הניחא ד״ה טו: מכוח ערול״נ

 דמיה. לשלם חייב הוא שהרי
 ויישוב דלוקין, משמע קמ״א בחולין

לזה.
 שו״מ ;מיושב ונזה ד״ה קיח סי׳ יו״ט עונג

אחיעזר ;לחכם ד״ה קנו סי׳ ח״נ מהדו״ק ־
ג. אות כא סי׳ ח״א

 פי״ת )סנהדרין הכ״מ בקושית מו״מ
 ומלקות דבממון לב: מכתובות ה״ב(
משלם. ואינו לוקה

 ;ומהמימה ד״ה ה״ג פ״א חומ״צ שעה״מ
 והנה ד״ה קית שי׳ יו״ט עונג ;למשה הלכה

 אמר* ;נהגה״ה עז שי׳ יור״ד נוני״ת ; נמנות
 ציון שינת ;אנראי ד״ה ט שי׳ חו״ע נינה
 ;נ־ד אות כא הי׳ ח״א אחיעזר ;ק סו״ש

אנהא״ז. ועי׳ ;שם סנהדרין מנינא עזרי אני

 .,וכו לתשלוטין שניתן לאו וכל
 לעשה. דניתק לטעם גם הוצרך למה

 פ״א חומ״צ שעה״מ ;רב כלל שמנעה יכין
 אמרי ;למשה הלכה ;ומהמימה ד״ה ג הל׳

 מנ״ת ;ז ס״ק לד הימן חו״מ הט״ז על כרוך
כג. אות ל סי׳ משה אמרי ;)ס־נ( לח מ׳

 מקיים אינו דמים דבתשלום מבואר
 בזה. ונ״מ והשיב
 שו״ס ;]מכנו[ קלו סי׳ או״ת נוני״ת

 רח״ה חי׳ ;)לג־א( כס סי׳ ח״ג ד מהדורא
 ל סי׳ יו״ס עונג והנה; ד״ה א הל' פ״ס
 א רס״י אליעזר ר׳ תשונות ולכאורה; ד״ה

 וכתונות מ, אות נ״ק שיעורים קונן ;נהגה
קכד. אות

רשע. נקרא דמים שמשלם אע״פ
ז. ס״ק לד סי׳ מו״מ הס״ז על כרוך אמרי

 ניתק חשיב לא בעין הגזלה כשאין
 ד״ושלם". מקרא וחיובו לעשה

אנהא״ז.

עליו. לוקין אין
 חיובים ב׳ חלים לא הדין דמעיקר

 בפועל מקיימים ב״ד שאין משום ולא
חיובים. ב׳

 לב: כמונות תום׳ קושיס יישב )ונזה אנהא״ז
דרכינו(. אלינא גר של ממשכונו

 ד״רג כ״ש לגזול ואסור כ(
 משמע ובה״ו איסור דרק משמע
בלאו. דעובר

 המלך יד י; אות הרמנ״ם כללי מלאכי יד
)נא(. ה הגהה ח״ב דוד »ו ;ו הל׳

 ח״ש, משום כתב גניבה ריש ובמ׳׳מ
מו״מ.

 ;ה»לד נתר ;גנינה וריש ה״ו, המלך יד
 שו״ע ;ח אות סס סי׳ מנ״מ הרי״מ חידושי

ראיתי. שוב ד״ה קעו סי׳ ח״נ תליתאה

 תתאוד- ולא תחמוד בלא עובר אי
 )נה־א(. רנד מ׳ מנ״ח

בעושק. ה״ד.
------------------------------------יי*- יי׳ >«״»

 לגזלו. אסור ,וכו גוי אפילו
 שאיסורו או לא, או בלאו עובר אי

 איסורו. ובגדר מדרבנן
 ש״ך ;נ סי׳ ופ״י מא, סי׳ ע״א נ״ק יש״ש
 ;נו סי׳ חכ״צ ;נ ס״ק שנס סי׳ חו״ע

 יז אות פ״ה בכורות אלגזי רי״ט ;שעס״ת־
 גזילה השמטות כוזג״א ;~)י־ג( והנה ד״ה

 רג דגי ספר* ;ליקוטים( )ראה ד ג סי׳
 מאירוח ענים ;)רעח־נ( רעך ד״ה פכ״ט תצא
 ;אמנם ד״ה נ פי׳ אפרים ערש ;כז סי׳ ח״א

 ;)מ־א( ר״י אמר ד״ה נח ר״ה תרועה זסי
 רנח מ׳ מג״ח ;סא פי׳ יור״ד פני׳/
 )חלק יז וסי׳ יד סי׳ המשולש חוט ;)סמ*ג(
סח אות ס״ה ־ח״ג דוד יד ;הגר״ח(

 נ; אות צס סי׳ או״ח נ»״צ נ(; /)מג

 מרומי ;ג ס״ק נח סי׳ אהע״ז יעסב ישועוח
J2£ המפחח ס׳ עיין ;אגהא״ז ;קיג. נ״ק 

גנינה. ריש

 פי״ב בשכירות צ״ע מה״ת איסורו אי
 לא ולמה מרעד הקדש דממעט \ה״ו

גוי. ממעט1
 שנאמר; ד״ה ו הל׳ פי״נ שכירות לח״מ
 רעך ד״ה נס סרק תצא ת דני סטרי

)רטת־נ(.

 עא. ע״ז לפי״ז יבואר מה״ת אי
 קונה. בנכרי משיכה

משינה. ד״ה שה חת״ס

 וככ״ט. לעשקו, או
 משום וטעותו השם, חילול בלא אף

חיה״ש.
נראה. לכן ד״ה קיג. נ״ק שדה מרומי

--------------_--------- —- י

 יחזיר. עשקו או גזלו
 ה״ז פ״ז ועי׳ מה״ת, ההשבה חיוב אי

שם. ובמפתה
 ;)הנ׳( אר״י ד״ה כת. ר״ה תרועה יוס

 פי׳ יור״ד נוני״ק ;ולענ״ד שוד״ה שעה״מ
 ריש יצחק זכר ;)יד־נ( קל מ׳ מנ״ח ;פא
 דנרי ;מ נז״ק סו סי׳ נ״ק חזו״א ;יג סי׳

 לולב פ׳ חס״פ ועי׳ ;ו ה־ אות ס סי׳ יחזקאל
אך. וד״ה ועי׳, ד״ה ל. הגזול

בעין. כשהוא רק ההשבה חיוב "אי
פא. סי׳ יו״ד נוני״ק

 ההשבה חיוב אם בשינוי !כשקונה
ומדרבנן.

ב. אות ק סי׳ או״ח ני״צ

 .,וכו לתמוה יש כ״ט:
 כל את מואכלת נלמד עושקו איסור
 אבידתו. התירה ומדהתורה העמים

 ילפינן דמואנלת )עיי״ש אנהא״ז ;כו סי׳ חכ״צ
 שאינן נזמן אסור גזי גזל ונין עושק דנין

נידן(. מסורין

 הלואתו. הפקעת היינו ועושק שם:
 אינו מקח שבדרך הלואתו הפקעת
עושק.

 ד״ה הגר״ח[ ]מלק יד סי׳ המשולש מוט
אנהא״ז. ועי׳ ;)לח־א( והנראה

 ליכא כי כר הלדאתד הפקעת שם:
 חיה״ש.

בזה. מו״מ
 ד״ה הגר״ח[ ]חלק יד שימן המשולש חופ

 שדה מרומי ;)לז־ד( מה וד״ה )לז־ג(, והנה
 הל׳ פי״א המפתח ס׳ ראה ;אנהא״ז ;קיג נ״ק

ה. ד, ג,

 איכא נמי כישראל הא :לח״מ
 ׳ס.,בפמש איסורא

הקושיא. ישוב
 קל סי׳ ח״ג ד מהדורא שו״מ ;רקח מעשה

 ;ד אות פ5 סי׳ או״ח ני״צ ;)פח־א(
 דוד יד ;והרי ד״ה נע. סנהדרין ערול״ג

 יעקב קהלוס ;)נג־נ( קיג אות פ״ה ח״נ
יז. סי׳ נ ליקומים

«
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החזקה יד רמב״ם

ב מלכת א פרק ואברח גזלת מלכות רמב״ם
 לעשקו, או לגזלו אסור זרה עבודה עובד גוי אפילו תורה, דין שהוא כל לגזול ואסור

יחזיר. עשקו או גזלו ואם
שם: העלו וכן וכר״ע )קיג( ומאכיל הגוזל פרק מבואר כוכבים. עובד ואפילו משנה: מגיד

 לא קרא דהא לעשקו שאסור שכתב זה על לתמוה יש כר. עכו״ם אפילו משנה: כסף
 ומאכיל הגוזל בפרק דאמרי׳ וע״ק כוכבים עובד לאפוקי דמשמע כתיב רעך את תעשוק

 זהו אי בסמוך רבינו כמ״ש הלואתו הפקעת היינו ועושק מותר הלואתו דהפקעת )קיג:(

 כדפירש״י סובר שרבינו וי״ל שכירות או הלואה חבירו ביד לו שהיה כגון וכו׳ עושק
 ליורש ליה דטען היכא כגון השם חלול ליכא כי שרי ממש גזל שאין הלואתו הפקעת

 דטעות אע״ג שם כתבו התום׳ וגם משקר דקא בהדיא העכו״ם ידע דלא ומת לאביך נתתיו
 ודייק יודע. כלא עצמו ועושה שגוזל יודע כשהוא העכו״ם להטעות אסור מותר העכו״ם

 זה איסור שאין לומר בל״ת עליו שעובר כתב ולא לעשקו או לגזלו אסור לכתוב רבינו

התורה: מן

א הלכה א פרק גניבת תלמת רמב״ם
 תגנבו, לא יט( )ויקרא ,שנ תעשה לא על עובר ומעלה פרוטה משוה ממון הגונב כל

 ואחד לשלם, תורה אותו חייבה שהגנב לתשלומין ניתן שהרי זה לאו על לוקין ואין
 את או הגדול את הגונב ואחד זרה עבודה עובד גוי ממון הגונב או ישראל ממון הגונב
הקטן.

 מקומות בהרבה נתבאר פרוטה שוה דין וכו׳. ולמעלה פרוטה משוה הגונב כל משנה: מגיד

 הלוקין הן אלו בסוגיית מתבאר המלקות ופטור )נו( מיתות ארבע בפרק בסנהדרין ומהם
 וה״ה אסור העכו״ם דגול קי״ג:( )ב״ק ומאכיל הגוזל בפרק העכו״ם ודין טז( )מכות

דוכתי: בשאר ואיתא לגנבתו

ת הלכה ז פרק גניבת תלמת רמב״ם
 בחסר שקל או מדד אם זרה עבודה עובד הגוי עם או ישראל עם ונותן הנושא אחד
 אסור וכן להחזיר. וחייב הפרק( ריש כדלעיל במשפט עול תעשו )-לא תעשה בלא עובר

 אע״פ קונהו עם וחשב נ( כה )ויקרא שנאמר עמו ידקדק אלא בחשבון הגוי את להטעות
 )דברים אומר הוא והרי ידיך, תחת כבוש שאינו לגוי וחומר קל ידיך, תחת כבוש שהוא

מקום. מכל עול עושה כל אלה עושה כל אלהיך ה׳ תועבת כי טז( כה
 נתבאר וכבר אלו מהלכות פ״א בארתיו כבר העכו״ם דין וכו׳. הנושא אחד משנה: מגיד

הפרק: בראש שהבאתי בשמועה )סא:( נשך איזהו פרק בריש כדאיתא כגזל הוא שהמשקל
ד״ע: בשם קי״ג( )דף ומאכיל הגוזל פרק בברייתא מפורש זה וכו׳. אסור וכן

י הלכה ב פרק רעות תלכות רמב״ם
 אלא בלב ואחד בפה אחד יהיה ולא ופיתוי, חלקות בדברי עצמו להנהיג לאדם אסור
 דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב ואסור שבפה, הדבר הוא שבלב והענין כברו תוכו

 מתה של מנעל ולא שחוטה, בשר במקום נבילה בשר לנכרי ימכור לא כיצד הנכרי,
 אוכל, שאינו יודע והוא אצלו שיאכל בחבירו ׳יסרהב ולא שחוטה, של מנעל במקום

 לפותחן צריך שהוא חביות לו יפתח ולא מקבל, שאינו יודע והוא בתקרובת לו ירבה ולא
 פיתוי של אחת מלה ואפילו בו, כיוצא כל וכן פתח כבודו שבשביל לפתותו כדי למוכק

והוות. עמל מכל טהור ולב נכון ורוח אמת שפת אלא אסור, דעת גניבת ושל

׳ "



ר תלבה י פרק מכבים עבודת הלכות רמב״ם
 לא שאם בקרקע חנייה להם תתן לא תחנם ולא שנאמר להן מוכרין אין מה ...ומפני

 כמה לומר ואפילו בשבחן לספר אסור וכן היא, עראי ישיבת ישיבתן קרקע להם יהיה
 מדבריהם דבר שיחבב או מעשיו בשבח שיספר וחומר קל בצורתו, דה כוכבים עובד נאה

 ממעשיו וללמוד עמו להדבק שגורם מפני בעיניך, חן להם יהיה לא תחנם ולא שנאמר
 בשעריך אשר לגר שנאמר תושב לגר הוא נותן אבל חנם מתנת להם ליתן ואסור הרעים,
בנתינה ולא במכירה לנכרי מכור או ואכלה תתננה

ת הלכה ת פרק ממין נזקי הלכות רמב״ם
 מחייבין הגוים שאין לפי פטור, מועד בין תם בין נכרי של שור שנגח ישראל של שור
 שור שנגח נכרי של ושור כדיניהן, להם דנין אנו והרי שהזיקה בהמתו על האדם את
 זהירין שאינן לפי לגוים זה הוא קנס שלם, נזק משלם מועד בין תם בין ישראל של

 אותה משמרין אין בהמתן נזקי על אותן תחייב לא ואם הזיקן מסלקין אינן במצות
הבריות. ממון ומפסידין

 מספקת אינה הזאת הטענה א״א נכרי. של שור שנגח ישראל של שור הראב״ד: השגת

ממנו. ונפרעין המזיק גוף תופסים הם שהרי

יא פרק ואבדת גזלת תלכות רמב״ם
 לא על לאוין שני על ועבר עשה מצות בטל השיבה ולא האבידה את לקח ב: הלכה
 לתיאבון נבילה ואוכל רשע האבידה בעל היה אפילו תגזול. לא ועל להתעלם תוכל

 מישראל והמינין מין הוא הרי להכעיס נבילה אוכל אבל אבידתו, להשיב מצוה בו וכיוצא
 כגוי. אבדה להן להחזיר אסור בפרהסיא שבת ומחללי זרה עבודה ועובדי והאפיקורוסים

 עובר זה הרי והמחזירה אחיך, אבידת ג( כב )דברים שנ׳ מותרת הגוי אבידת ג: הלכה
 שיפארו כדי השם את לקדש החזירה ואם עולם, רשעי ידי מחזיק שהוא מפני עבירה

 אבידתו השם חלול שיש ובמקום משובח, זה הרי אמונה בעלי שהם וידעו ישראל את
 מפני ישראל ככלי הגנבים מפני כליהם מכניסין מקום ובכל להחזירה, וחייב אסורה

שלום. דרכי

 אסור. להטעותו אבל מעצמו שטעה והוא ומותרת כאבידתו הגוי טעות ד: הלכה

 שעל ראה ישראל לו שיאמר וצריך וטעה, חשבון הגוי שעשה כגון כיצד, ה הלכה
 אבל מותר זה כגון לך נותן אני אומר שאתה מה אלא יודע ואיני סומך אני חשבונך

מתחלל. שמים שם ונמצא לבדקו הגוי יתכוין שמא אסור כן לו אמר לא אם
פ׳ שמואל אמר דעתו לגנוב ואפילו וראבי״ה ר״ח פירש וכן ד הלכה מיימוניות: הגהות

 חזא באורחא קאזיל הוה אסי דרב וההיא פ״ז גנבה בהלכות לעיל ועיין אסור, הבשר כל

 לשמעיה א״ל דעינבי קיטפי בה ותלו מפרדיסא( לבר )דתלו בפרדיסא דגופנא שיבשי להנך
 דהוה עכו״ם ההוא שמע לי אייתי לא דישראל אי )לי( אייתי נינהו דעכו״ם אי חזי זיל

 שקיל לא ישראל דמי שקיל עכו״ם א״ל שרי )מי( דעכו״ם )גניבה( א״ל בפרדיסא יתיב
ע״כ: ס״ה לדחותו ולא לו אמר שהאמת ר״י פירש

ג הלכה ה פרק ומזיק הובל הלכות רמב״ם
 שיהיה כדי תשלומין כאן אין שהרי לוקה, פרוטה שוה בה שאין הכאה חבירו את המכה

 לוקה פרוטה שוה בה שאין הכאה חבירו עבד הכה ואפילו לתשלומין, ניתן זה לאו
 ויפן יב( ב )שמות ,שנ מיתה חייב ישראל את שהכה וגוי מצות, במקצת ישנו שהרי

המצרי. את ויך וכה כה

יא הלכה ב פרק הנפש ושמידת רוצח הלכות רמב״ם
 על איש יזיד וכי יד( כא )שמות שנ׳ דין בבית עליו נהרג אינו תושב גר שהרג ישראל
 ההורג או אחרים עבד את ההורג ואחד הגוי. על נהרג שאינו לומר צריך ואין רעהו,
.,ה נחלת על ונוסף מצות עליו קבל כבר שהעבד עליו, נהרג זה הרי עבדו



י הלכת ד פרק חנפש ושמירת רוצח חלמת רמב״ם
 נבילה אכל אפילו להכעיס עבירות העושה או מישראל, זרה עבודה עובדי והם המינים,

 ובנבואה, בתורה שכופרין והן והאפיקורוסין, מין, זה הרי להכעיס שעטנז לבש או
 יבוא לאו ואם הורג, בפרהסיא בסייף להרגן כח בידו יש אם להרגן, מצוה מישראל,

 בבאר, והסולם לבאר, שנפל מהן אחד ראה כיצד, הריגתן. שיסבב עד בעלילות עליהן
 וכיוצא לך, ואהזירנו הגג מן בני להוריד טרוד הריני לו ואומר הסולם ומסלק קודם

אלו. בדברים

ז הלכת יב פרק חנפש ושמירת רוצח חלמת רמב״ם
 יתלווה ולא דמים, שפיכות על חשודים שהן מפני הגוים עם להתיחד ליהודי אסור וכן

 בירידה, יורדים או במעלה עולין היו לימינו, מחזירו ה בדרך בגוי פגע בדרך, עמהן
 עליו יפול שמא למטה, וגוי למעלה ישראל אלא למעלה, וגוי למטה ישראל יהיה לא

גולגלתו. את ירוץ שמא לפניו ישוח ואל להמיתו,

יב פרק חנפש ושמירת רוצח חלמת רמב״ם
 שנמצא מפני ליסטים, שהוא לישראל למכור אסור לגוי למכור שאסור כל יד: הלכה
 הוגנת שאינה עצה והשיאו בדבר עור המכשיל כל וכן ומכשילו, עבירה עובר ידי מחזק

 זה הרי לבו תאות מפני האמת דרך רואה ואינו עור שהוא עבירה עוברי ידי שחיזק או
 עצה לו תן עצה ממך ליטול הבא מכשול. תתן לא עור ולפני שנ׳ תעשה בלא עובר

לו. ההוגנת

 שיעשה עצה להשיאו ואפילו רשע, לעבד או לגוי טובה עצה להשיא ואסור טו: הלכה
 לנבוכדנצר עצה שהשיא על אלא דניאל נתנסה ולא אסור, ברשעו עומד והוא מצוה דבר
עלך. ישפר מלכי מלכא להן כד( ד )דניאל שנ׳ צדקה ליתן

יא הלכת ג פרק ומתנח וכיח חלמת רמב״ם
 אשר לגר שנאמר תושב, לגר הוא נותן אבל חנם, מתנת לעכו״-ם ליתן לישראל אסור

 במכירה בין תושב לגר אבל במתנה ולא במכירה לנכרי מכור או ואכלה תתננה בשעריך
עמך. וחי ותושב גר שנאמר להחיותו, מצווה שאתה מפני בנתינה בין

ב הלכת א פרק ולוח מלוח חלמת רמב״ם
 תהיה לא שנאמר תעשה בלא עובר לו יחזיר מה לו שאין יודע והוא העני הנוגש כל
 השמועה מפי תגוש לנכרי שנאמר לו ולהצר העכו״ם את לנגוש עשה ומצות כנושה, לו

עשה. מצות שזו למדו

א הלכת ת פרק ולוח מלוח חלמת רמב״ם
 אסור לאחיך לאחיך תשיך לא שנאמר ברבית אותן ומלוין מהן לוין תושב וגר העכו״ם
 השמועה מפי תשיך לנכרי שנאמר לעכו״ם להשיך עשה ומצות מותר, העולם ולשאר

תורה. דין וזהו עשה מצות שזו למדו
 שמועה מצאתי לא אני א״א תורה. דין וזהו עד וכו׳ להשיך עשה ומצות הראב״ד: השגת

 עשה מצות זו תשיך לנכרי שם שנאמר תצא( כי )פרשת בספרי שמצא במה טעה ואולי זו
לישראל. ישיך שלא עשה מכלל הבא לאו ליה דהוה משום ופירושו

<
הרמב״ם שזי״ת

)בלח( קמח סימן חרמב״ם שר׳ת
 המותר נ-הנוצרים[ והערלים נ־המוסלמים[ הגוים מילת בדבר שאלה השלשים: השאלה
 אם בזה והנוצרים הישמעאלים בין הפרש והיש לאו, אם עצמו על זאת לקבל לישראל

משום לאפוקי גר, לשם הגוי את מל ישראל ת״ר כו:( )ע״ז הבריתא פרוש ומה לאו,

ז ' '



 את מל ישראל במ״ש ללמדנו באה מה וכו/ ישראל את ימול לא וגוי דלא. מוראנא,
גר? לשם הגוי

 שכל לפי ולהסירה, הערלה לכרות הגוי רוצה אם הגוי למול לישראל מותר התשובה:
 ובלבד ועושה. מצווה שהוא כמי אינו אבל שכר. עליה לו נותנין עושה שהגוי מצוה

 ומאמין יתעלה. אלהים מפי זאת המצווה רבינו משה בנבואת מודה כשהוא שיעשנה
 שראה דעה פי על או אחר[ מישהו בגלל יעשנה ]ולא אחרת )לסיבה( שיעשנה ולא בזה.

 חבורנו בסוף אנו שבארנו וכמו יעקב, בן אליעזר ר׳ של בבריתא* שנתבאר כמו לעצמו,
הגדול. י( ח )מלכים
 שמתגייר, שמי וידוע, ברור וזה גר לשם הגוי את מל ישראל הבריתא שאמרה ומאחר
 למולו, ושאסור הגוי מילת למעוטי אלא גר לשם אמרה שלא בדעתנו, עולה היה יימול,

 לשם למעוטי גר לשם כוונת שאין התלמוד לנו באר ולכן מהול. גוי בגיותו, יישאר אם
 הערלה, בראש חולי בו היה אם ר״ל, מוראנה, למעוטי אלא גוי, )נשאר( כשהוא מילה,
 מן מה אופן יש שבכריתתו פי על אף ולהצילו, לרפאו כדי לחתכה לישראל אסור

 אסור. וזה לבד, להתרפאות אלא מתכוון ואינו לימול כוונתו ואין הואיל המצוה,
 הגויים כו.( )ע״ז לאומרם מכליון, גוי להציל שאסור הידוע, העיקר על בנוי הדין וזה

 ולא יתעלה ב( ז )דברים מאומרו: למדים הדין וזה מורידין. ולא מעלין לא והכותים
 עת ובכל לנוצרי. ישמעאלי בין בזה הפרש ואין גוי. למול שאסור כוונתו ואין תחנם,
 בגיותו.. נשאר שהוא פי על אף למולו, לנו מותר מילה, לשם אותו שנמול אלינו, שיבוא
הערות

קמט סימן הרמב״ם שו״ת
 האם מיתה, חייב בתורה שעסק גוי נט.( )סנהדרין יוחנן ר׳ מאמר שאלה הל״א השאלה

 או מצות משבע חוץ המצות מן דבר )מללמדו( להמנע ישראל בר כל והחייב הלכה זה
לאו? אם עליהן, להעמידו

 מתלמוד אותו מונעים עליהם, תקיפה ישראל יד וכאשר ספק. בלא הלכה היא התשובה:
 אמר ולא מיתה חייב שאמר לפי בתורה, עסק אם יהרג, לא אבל שיתגייר. עד תורה
נהרג. נח בן מצות שבע על נז.( )סנהדרין שאמרו כמו נהרג

 לפי לישמעאלים, מזה דבר מותר ואינו דתנו, אל ולמשכם לנוצרים המצות ללמד ומותר
 כתוביה מן דבר ילמדום וכאשר השמים, מן אינה וו שתורה אמונתם, על לכם שידוע מה

 אשר העניינים ובלבול הסיפורים ערבוב לפי מלבם הם שבדו למה מתנגד )וימצאוהו(
 הקדמותיהם לפי יפרשוה אלא בידיהם, שטעות אצלם, ראיה זו תהיה לא )הרי( להם, באו

 ויהיה דעת, לו שאין וישראל, גר כל ויטעו בטענתם בזה עלינו להשיב ויוכלו המופסדות
בעונותם. ביניהם האסורין לישראל מכשול זה

 פנים בה מגלים ורק נשתנה, שלא התורה בנוסח מאמינים נ־הנוצריס[ הערלים אבל
 הפרוש על יעמידום ואם בהם, ידועים שהם בפירושים, זאת ומפרשים המופסד בפרושם

 מזה לנו יבוא לא שיחזרו, כשרוצים יחזרו, לא ואפילו למוטב, שיחזרו אפשר הנכון,
מכתובינו. שונה דבר בכתוביהם ימצאו ולא מכשול

רסס סימן מרמב״ס שו״ת
 הישמעאלים. שדורכים היין ושתיית וכו/ זמר מיני על השתייה בדבר חלב )מעיר( שאלה
השמים. מן כפול ושכרו רבינו יורינו

 אינם הישמעאלים ואלה וכו/ אסורים כולם והניגונים הזמר שעצם ידוע, התשובה:
 שהוא נו.( )ע״ז רב שאמר יומו, בן מקטן יותר שהזכרתם כמו זדה מעבודה רחוקים

 מותר )שיהיה( אלו, של ביינם הגאונים כל שהקלו מה ותכלית כמותו והלכה מנסך,
 והלכה הוראה. בעל משום זה נשמע לא בשתייה, מותר( )שיהא אבל לא, ותו בהנייה,
 המחייבת נגיעה שלנו ביין ישמעאלי שנוגע קורה כאשר מערב, גאוני כל בפני למעשה

 קורה, וכאשר עצמן. הישמעאלים יין כדין למוכרו ומתירים לשתותו שאוסרים ניסוך,

לערב ממהרים הם שותים, שהם בשעה אנשים אצל ישמעאלי או 1? ]־נוצרי גוי שנכנס



 בכלל והיה המזבח לגבי נפסל כבר ואמרו עמו, ושותים לפניהם אשר ביין דבש קצת
 גבי על ליקרב הראוי יין אלא זרה לעבודה מנסכין שאין( )אצלנו והעיקר השכר, מיני

 למעשה, הלכה פעמים כמה עשה וכך לברכה, זצ״ו הלוי יוסף רבינו הורה כך המזבח.
משה[. ]וכתב וכר. ספרד גדולי וכל הוא

תמח סימן הרמב״ם שו״ת
 רבך לך ואמ׳ ע״ז עובדי שאינם שאמרת הישמעאלים אלו על שאלה הגר( עובדיה )לר׳

 עד כהוגן שלא לך והשיב למרקוליס הן בתרפותן שמשליכין והאבנים ע״ז עובדי שהם
כאולתו. כסיל ענה עליך וקרא ונכלמת לבך אל שנתעצבת

 מיחדים והם ומלבם מפיהם נכרתה וכבר כלל, ע״ז עובדי אינם הישמעאלים אלו תשובה
 ומכזבים עלינו משקרים שהם מפני ולא דופי בו שאין יחוד כראוי יחוד יתעלה לאל

 עובדי שהם ונאמר עליהם אנחנו כך נכזב בן יתעלה לאל שיש אומרים שאנו ואומרים
 עלינו העידה והיא שקר. ימין וימינם שוא דבר פיהם אשר עליהם העידה התורה ע״ז.

 ואם תרמית. לשון בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שאחת
 עובדין שהיו בתוכו צפונה וע״ז הוא ע״ז בית אותו מקלסין שהם שהבית אדם יאמר
 אלא לבם אין היום כנגדו המשתחוים אלו בכך. מה הבית( )באותו אבותיהם אותה

 ]והוא[ ע״ז לבית אדם השתחוה שאם סא:( )דף בסנהדחן רז״ל פירשו וכבר לשמים.
לשמים. מסור לבו הח הכנסת בית שהוא סבור

 בדבחם וטפשותם וטעותם מפיהם ע״ז נכרתה ונשים טף כולם היום הישמעאלים אלו וכן
 השם ביחוד אבל ישראל, ורשעי פושעי מפני בכתב לאומרו אפשר שאי היא אחרים
כלל. טעות להם אין יתעלה
 ומרקוליס פעור ע״ז מיני שלשה המקומות באותם מקודם לישמעאלים שהיה ובאמת
 פעור ערבי. בלשון שמות להם וקוראין היום אלו בדבחם מודים עצמם והם וכמוש,
 הישמעאלים שאלו כמו למולו ערותו ויגביה ראשו שיניח או לפניו עצמו שיפעור עבודתו

 בפחעת עבודתו וכמוש האבנים ברגימת עבודתו ומרקוליס בתפלתם היום משתחוים
 סד.( ע״ז )עי׳ אצלנו וידועים מפורשים כולם אלו ודבחם תפור בגד ילבש ושלא הראש
 ראשנו שנפרע זה אומחם היום הישמעאלים אבל הישמעאלים, דת שתעמד מקודם
 יעמוד היאך ולזכור יתעלה האל לפני להכנע כדי הוא בתפירות תפור בגד נלבש ושלא
 ואחחם לערבבו. כדי אותם משליכים אנו השטן בפני האבנים שנשליך וזה מקברו, האדם

 כלומ׳ הצלמים במקום רוגמים ואנו שם היו צלמים ואומחם טעם נותנים מפקחיהם
 אומרים ואחחם אותן רוגמין אנו להם בזיון ודרך שם שהיו בצלמים מאמינים אנו שאין
 משליך בעולם אדם אין לע״ז יסודם הדבחם שעיקר אע״פ דבר של כללו הוא מנהג
 לא ע״ז לשם הדבחם מכל דבר עושה ולא המקום לאותו משתחוה ולא האבנים אותם
לשמים... מסור לבם אלא בלבו ולא בפיו

המשנה פירוש רמב״ם

א פרק זרה עבורה לרמב״ם, המשנה פירוש
 וכן אליהם. והנלוים הנוצחם אצל הזמן באותו מפורסמים היו הנזכחם החגים אלו ]ג[
 מה בהם יחויב זרה, עבודה עובדי היו אם הארץ, גלילות בכל האומות כל אצל חג כל

שזכר.
 עובדי כולם כיתותיה, חילוף על המשיח, בטענת העומדת הנוצחת האומה שזאת ודע,

 עובדי עם שנוהגים כמו התורה בכל עמהם ונוהגים אסורים, כולם ואידיהן זרה. עבודה
 ולתת לשאת מותר אין ולפיכך גויים, של אידיהן מכלל הוא ראשון ויום זרה, עבודה

 ראשון ביום עמהם נוהגים אלא הדבחם, מן בדבר כלל ראשון ביום המשיח מאמין עם
התלמוד... ביאר וכך אידן, ביום זרה עבודה עובדי עם שנוהגים כמו
 בשום מותר שאין לפי לזולתה, ממנה ללכת דרך שיעשנה - לשם לילך מהו אומרו ]ד[

וחניות בה. לסחור שכן וכל בה, לדור שכן וכל זרה, עבודה בה שיש לעיר להיכנס פנים



 אלא קושטו לא שהן הקישוט, מן שיהיה מין באיזה המקושטות החנויות - מעוטרות
בהנאה. אסור שבהן מה כל ולפיכך זרה, לעבודה
 בית לומר רצוני במה, בה להם שיש הנוצרית האומה מערי עיר שכל לדעת יש ולפיכך

 בכוונה, בה לעבור מותר אין העיר זו הרי ספק, בלא זרה עבודה בית הוא אשר תפילתם,
 ייעודו לקיים כרחנו, בעל בעריהם שנדור עד בידיהם מסרנו ה׳ אבל בה. לדור שכן וכל
 וחומר קל העיר, דין הוא זה ואם ואבן". עץ אדם ידי מעשה אלהים שם "ועבדתם הרע
 שכן וכל אליו, לקרב שכן וכל בו, להביט אסור שכמעט עצמו, זרה עבודה בית לדין

אליו. להיכנס

יב פרק כלים מס׳ לרמב״ם ממשנה פירוש
 לו מותר אינו דינרין משני פחות הסלע מן נשאר ...ואם וכר. שנפסל דינר ז: משנה

 שמים יראת בו שאין מי בו שירמה חוששין שאנו קוצצו, אלא שהוא כמות להניחו
משקל. פחות והוא שקל במקום ויתננו

 שמשתמשין שהמקומות והוא, זה. לענין הדברים ונתגלגלו הואיל אותו אומר דין כאן ויש
 שתות ממשקלו שחסר מעה או דינר להחזיק לאדם אסור במנין, ובמעות בדינרין בהן
גוי. בו יטעה או שיתנהו שכן וכל יקוץ, אלא יותר או
 הגוים עם מותרות שכאלה ההטעיות כי יחידיהם ואפילו אדם בני המוני שחושבים זה כי

 לעובד עצמו את שמוכר במי הקדושה בתורתו ה׳ אמר נכונה, בלתי ודעה נכון אינו
 ואמרו קונהו, עם וחשב אמר בפירוש שנתבאר כמו עצמה זרה לעבודה או זרה עבודה
 יגלום וענין בחשבון, עמו ידקדק וחשב, לומר תלמוד עליו, יגלום יכול השלום עליהם
 שאינו לגוי וחומר קל ידיך שתחת בגוי תורה דברה כן אם ואמרו ויטעהו. עליו יערים
 ישראל. של גולו על וחומר קל גוי של גזלו על תורה החמירה אם ידיך, תחת

 אמרו הגוים, עם והסלוף והזיוף המרמות ומיני והתחבולות האונאות מותרין אינן וכן
 חלול תלוי יהא אם שכן וכל הגוי, דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור השלום עליהם

 הרעים המעשים כל ידי על רעות תכונות לאדם ויושגו יותר, חמור העון יהיה שאז השם
 שנעשו, מי עם נעשו כשלעצמן אותן מתעב שהוא עצמו על יתעלה העיד אשר הללו
 ממטרתינו חרגנו וכבר עול. עושה כל אלה עושה כל אלהיך ה׳ תועבת כי אמרו והוא
המסכתא. לענין ואחזור ממנו. להתעלם ראוי שאין מה על היערנו אבל כאן,

סמ״ג

ב ל״ת סמ״ג
 בכלל הם להם וגונבים לגוים המשקרים כי ישראל לגליות דרשתי ...ואני ה׳[ ]חילול
 שארית יג( ג )צפניה ואומר לישראל תורה אין הגוים שיאמרו שגורמים השם מחללי
 במסכת ותנן תרמית. לשון בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל
 ואחד שוגג אחד בגלוי ממנו נפרעים בסתר שמים שם המחלל כל ד( משנ׳ )פ״ד אבות
 )שם( דקידושין קמא ובפרק מ.(, )קידושין השם בחלול מקיפין ואין השם, בחלול מזיד
מכרעת: העבירות בכלל, השם וחלול מחצה על מחצה וזכויותיו עונותיו היו שאם אומר

פ״ת סימן בסמ״ק מובאים דבריו
 דרש גם קדשי... שם את תחללו לא יב( )ויקרא דכתיב הקב״ה שם לחלל שלא וז״ל:
 מתכפר שאינו גדול השם חלול ועונש השם מחלל לגוי המכחש כי מקוצי משה הר״ר

 נפרעין אלא המקיף בחנוני לו עושין שאין פי׳ בה. מקיפין אין וגם המיתה, יום עד
מכרעת. בכלל השם וחלול מחצה על מחצה וזכיותיו עונותיו שהיו מי מיד. ממנו

קנב: ל״ת סמ״ג
 או מדד אם ע״ז עובד הגוי עם או ישראל עם ונותן הנושא אחד בכיסך... לך יהיה לא

אלא בחשבון הגוים את להטעות אסור וכן להחזיר וחייב תעשה בלא עובר בחסר שקל



 שאינו לגוי ק״ו ידך תחת כבוש שהוא פי על ואף קונהו עם וחשב שנא׳ עמו ידקדק
 עול עושה כל אלה עושה כל אלהיך ה׳ תועבת כי כלל הכתוב והרי ידך תחת כבוש
ח(: הל׳ פ״ז גניבה רמב״ם )לשון

 שצערו בגוי זהו מותר גוי של שגזלו קיא:( )ב״מ המקבל בפרק האומר לדברי ואפי׳
 והקפידה הגוי לגזול שאסור מודה הוא אף בחנם אבל כמותו הלכה אין בזו ואף לישראל

 )פ״י דב״ק בתוספתא ראיתי וכן חמס הארץ ותמלא שנאמר כמו הרשעים גזל על תורה
השם: חילול מפני יהודי מגזל הגוי גזל וחמור לו להחזיר חייב הגוי את הגוזל ח( הל׳

אבידח השבת ער מ״ע סמ״ג
 עבודה במסכת ודרשינן לאחיך תשיבם השב שנאמר לישראל אבדה להשיב עשה מצות

 אבדה הבעל היה אפילו הלכך המשומד לרבות אחיך אבירת לכל )כו:( שני פרק זרה
 להכעיס נבלות אוכל אבל אבדתו, לו להשיב מצוה בו וכיוצא לתאבון נבלות ואוכל רשע
 אסור בפרהסיא שבתות ומחללי זרה עבודה ועובדי והאפיקורסין והמינין מין הוא הרי

אבדה, להם להחזיר

 חייב השם חילול שיש במקום אומר יאיר בן פנחס רבי תניא )קיג:( בתרא הגוזל ובפרק
 )גיטין הניזקין דפרק ובירושלמי ישראל, כאבדת זרה עבודה עובדי גוי אבדת להחזיר

 דרכי מפני ישראל ככלי הגנבים מפני כליהם מכניסין מקום שבכל אמרינן ה״ט( פ״ה
 זרה עבודה עובד גוי שטעות )קיג:( אחרון הגוזל בפרק כהנא רב מסיק וכן שלום,
 ישראל לו שיאמר וצריך וטעה חשבון הגוי שעשה כגון כיצד מעצמו, שטעה והוא מותר,

 להטעותו אבל לך נותן אני אומר שאתה מה אלא יודע ואיני סומך אני חשבונך שעל ראה
 )ב״ק אשי דרב ובמעשה מתחלל שמים שם ונמצא לבודקו הגוי נתכוון שמא אסור
 גוי שמע גוי של הם אם לגדר חוץ בולטים ענבים להביא שלו לשמש שאמר קיג:(
 לוקח אינו ישראל הדמים לוקח גוי ליה אמר הוא מותר וכי הם גוי של אם אמר אחד

לדחותו: ולא האמת לו שאמר הכי( )תד״ה יצחק רבינו פירש הדמים.

 הגלות שהאריך עתה כי אדום גליות ולשאר בספרד אשר ירושלים לגלות דרשתי כבר
 אמת שהוא הקב״ה של בחותמו ולאחוז העולם מהבלי להבדיל לישראל יש מדאי יותר

 במותר אף עצמם ולקדש ענין בשום להטעותם ולא לגוים ולא לישראל לא לשקר ושלא
 ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שאחת יג( ג )צפני׳ שנאמר להם

 אנשי הם כי עשה בדין הגויים יאמרו להושיעם הקב״ה וכשיבא תרמית לשון בפיהם
 עשה מה ראו יאמרו ברמאות הגויים עם יתנהגו אם אבל בפיהם, אמת ותורת אמת

ורמאים. גנבים לחלקו שבחר הקב״ה

 כמה למצא אלא אחד כור אדם זורע כלום בארץ לי וזרעתיה כה( ב )הושע כתוב ועוד
 מתנהגים שהם זמן וכל גרים עליהם שיתוספו כדי בארצות ישראל הקב״ה זורע כך כוחם
 ו )בראשית שנאמר הרשעים גזל על הקב״ה הקפיד והח בהם ידבק מי ברמאות בהם
 שאומר )ה״ה( מציאות אלו דפרק מירושלמי ראיה מביא אני עוד חמס, הארץ ותמלא יא(
 להם והחזירום דזוזי צררא ביה ואשכחן מגויס דחטין כרי חד זבנין סבייאי רבנין שם

 מאבדת הרבה מעשים שם מספר בזה וכיוצא דיהודאי אלההון הוא בחך הגוים ואמרו
מציאות: אלו בפרק אבדה השבת מצות עיקח השם קידוש מפני שהחזירום הגוים

חסידים ספר

 אסור. שטעותן מטעותן הזהר נח לבני שנצטוו מצות בשבע הזחז נכרי שנח: סימן
בתורה. עוסק שאינו מישראל יותר תכבדיהו אלא תזלזלהו ואל אבירה לו ותשיב

 שאם לפי לישראל גוזל משהיה יותר רעות לכמה שיבא גוי של גזל ויש תר: סימן
 שהיה טובה הרבה יהודים לשאר יאבד אחד חוטא וזהו יגזלוהו, לשם אחר ישראל יבא

ענין בפרשת אבל כפרה יש בויקרא ואשם חטאת ענין פרשת בכל עיר. באותה ליהודים



 המכפר הוא כי ודון עולה תלמוד ששגגת סליחה ולא כפרה לא כתיב אין משיח כהן
 כי (,ג ד׳ )ויקרא כתיב העם לאשמת ועוד הכהן. עליו וכפר הוצרך בכולם אבל עצמו,

 אחד חכמים ואמרו מחבירו ובפרישות ובגדולה בחכמה גדול שהוא לדקדק לו היה
וכפרה. סליחה בכולם אבל השם בחילול מזיד ואחד שוגג

 מספר והיה מתו נשואים וכשהיו ובנות בנים לו שהיו אחד באיש מעשה תרסא: סימן
 בני מתו ואח״כ שלי המעריפא הגוי ומת לי היה אחת גוי מעריפא א״ל אחד לחכם

 קודם מתו לא למה תולדות להעמיד זכה שלא כיון ולכלותי לחתני נשאר והממון ובנותי
 הצלחה. לי היה חי גוי אותו שהיה ומן כל ואמר לידם, מידי ממוני יבא שלא שנישאו

 גוי לאותו אלא רעה אדם לשום עשיתי לא א״ל בא. בעולה הממון שמא החכם א״ל
 והקב״ה זה על וצעק לו הגיד מלאכו כשמת הרי עול לו ועושה אותו מטעה הייתי
 שלא לגוי ולא ליהודי לא אדם יגנוב לא לכן גוי. בין יהודי בין לעשוקים משפט עושה

ידו. על שמים שם יתחלל

 ואין האדם את מורידים דברים ואלו לנכרי אפי׳ עול אדם יעשה אל תתרעד: סימן
 כגון השכירים על המכביד מזרעו. נפרעין יהיו לו עומדת השעה ואם בנכסיו הצלחה

 מדאי יותר יטריחנו לא דברים שאר או בניו ללמד או מלאכתו לעשות אחד השכיר אם
 אם לעשות שיכול מה על יותר אדם עם להתנות ואין להכריחו. עמו שהתנה ממה או

 ממה יותר שתלך מנת על לו תאמר אל מיל וכך מכך יותר לילך יכול שאינו יודע אתה
 לסבול יכול מאשר יותר להטריחו לו אסור מתרצה שזה אע״פ לילך שיכול יודע שאתה

השכירות. בכל וכן

 ואם הנכרים עם כך ישראל עם בנאמנות להתנהג צריך שאתה ...וכשם תתרפ: סימן
 לאדם אין ואם ידך. על שמים שם ויתחלל אח״כ ידע שמא תזהר עצמו את הנכרי יטעה
 ויתחלל הממון עם ויברח נכרים ממון שיקח ממה לבריות שיצטרך לו טוב מעט אלא
ורמאים. גנבים היהודים על הנכרים שיאמרו ידו על שמים שם

שלמה של ים

מא סימן א פרק קפא בפא
 כשרים, ולפעמים אנשים, מצויין שאין במקום אפילו שפסולים, נשים, עדות דין מא.

 אבל מכחישם, אינו דין הבעל ואף בדבר, ספיקא דאיכא היכא כגון אחד, עד וכה״ג
 והוצאת וחירופים והכאות מסירות ולעניין פסולים, לעולם עבירות ובעלי ושונאים קרובים

 הבגדים על עדות ולעניין נשים, של הכנסת בית מקומות ולעניין נאמנים, אינם רע שם
 הפסולים: נאמנים עניין באיזה יפה, בביאור הכל נאמנים. האלמנה של

 דסלקא וגוים. עבדים למעוטי בחת. ובני חורין בני שיהיו עדים, פי על )יד:( מתניתין
 א׳׳נ נזקו. דמי לנזק שישתלם כדי אדם. לכל להאמין ראוי נזקין לעניין אמינא דעתך
 כשחם, בעדים אלא הגוי מן מוציאין דאין ישראל. של לשור שנגח גוי של שור אפילו

יט(. )סי׳ הרא״ש פי׳ כך
 דאיהו משום גוים. גבי כשחם גוים יהיו הכי דמשום דעתו דלאו לפירושו, פי׳ וצחך

 דלא אלא נשים. לגבי פסולים שנשים לאשמועינן התנא הוצרך למה כן אם כמותו. גוי
 בפרט כך, בדינינו כן גם זו. עדות ידי על ממון להפיק ראוי היה שבדיניהם מאחר תימא

 ישראל דתניא קיג.(. )לקמן בתרא הגוזל פרק דתניא מהאי להקשות ואין נזקין. לעניין
 האומות בדיני דינינו. כך לו ואמור זכהו, בדין לזכותו יכול אתה אם לדין, שבאו וגוי

 שאין שחולק רק בזה. מודה עקיבא ר׳ ואפי׳ דינכם. הוא כך לו ואמור זכהו, העולם
 עדות שיועילו ראוי זה לפי כן אם השם. חילול מפני בעלילות, פי׳ בעקיפין, עליו באין
 הוא שאו הלואה, בהפקעת אלא מדברת אינה הבחיתא הלא דינכם. כך לו ולומר גוים.

כגזל. הוי כדין שלא ממון ממנו להוציא אבל לפוטרו. כן גם הדיין יכול כן ואם שח,
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 שמעון ר׳ אמר גידל רב בר ביבי דא״ר מהא ף. סי׳ שם שאוכיח כמו אסור, גוי וגזל
 לך. נותן אלהיך ה׳ אשר העמים את ואכלת קרא דאמר אסור. בגוי גזל )קי:(. חסידא

 כבושין שהן בזמן הפירוש ואין בידך. מסורים שאינם בזמן ולא בידך, מסורים שהן בזמן
 דקרא ידך. תחת בכבוש אפילו גוי גזל דאסור לעיל דורש עקיבא ר׳ דהא ידך. תחת
 גוי של שור גבי ח׳, סי׳ דו״ה בפרק וכן לגזלן. אסור ואפ״ה ידך, תחת בכבוש איית
 והתם כר, ניחא אסור הגוי גזל למ״ד )לח.( התו׳ שכותבין כר. ישראל של לשור שנגח
 שצוה כלומר בידך. מסורים שהן בזמן פירושו, דהכי נראה אלא ידך. תחת בכבוש איירי

 אויביכם עם להלחם רשות לך נתן הקב״ה רשות, מלחמת אפילו או בהם. להלחם הקב״ה
 אסור. גזילו אומות, מז׳ ואינו ידיך, תחת כבוש שהוא מי אבל מסביב.

 סימן )חו״מ הטור וכן קנ״ה( )לאוין הסמ״ג וכן ה״א( פ״א גניבה )ה׳ הרמב״ם וכתב
 כאילו בלאו עובר מגוי הגונב וכל לגוי. ישראל בין שוין וגזילה שגניבה אחריו שמ״ח(

מישראל. גונב
 מהאי נראה ולכאורה ניתנה. לישראל ובפרטה בכללה התורה כי בעיני, הוא תימה ודבר

 את״ל ואף הוא. בעלמא אסמכתא אלא אינה לאיסור. מקראי הגוי גזל דדורש סוגיא,
 לא וכן תגזול דלא לאו בכלל אינה אבל לאיסורא. אלא אינה מ״מ היא. גמורה דדרשה
 דלא בכותי(. ישראל ד״ה נז. )סנהדרין מיתות בפ״ד להדיא רש״י פירש וכן תגנוב,
 השם חילול משום דאסר, למ״ד דאיכא הוא ומדרבנן גוי. ולא כתיב, רעיך את תעשוק
 שירחיק משום נ״ל, אלא השם. חילול בלא אפילו אסור הגוי דגזל כלל. נ״ל ולא עכ״ל.
 וגזילה. בגניבה עצמו ירגיל ולא שלו. את וישתה ויאכל לו, ודומה הכיעור מן עצמו

 הישראל לפטור שמדברת הברייתא, פירש קיג.( )לקמן רש״י וגם ך׳. סי׳ שם והארכתי
 הדיין שאין רק חייב. שהגוי יודע בעצמו הדיין אם ומ״מ שכתבתי, כמו והיינו הגוי, מן

 אסור, ישראל גבי שבכה״ג אף בדיניה, גוים בעדות אפילו להצדיקו יכול או עד. נעשה
תרחק. שקר מדבר משום
 עדות. הנהו למעוטי התנא איצטרך להכי שפי׳, )בפיה״מ( הרמב״ם פירש בעיני והנכון

 שיזדמן מה ולמיעוט מאורעיהם. לרוב הנזקין, בעדות להקל הדעת על יעלה שלא כדי
 ובין האנשים[ בין ]שההכאות הנשים( בין באות )שהם לפי כשרים. עדות עליהם שיהיה

 בזה, התנא הודיענו לכן וגוים. עבדים הארץ עמי במעמד היותם רוב כן גם הבהמות
 של המשניות פי׳ לו היה לא למהרא״י ומסתמא ע״כ. כשרים עדים אלא יקבלו שלא

 דנזקין ח׳ פר׳ רמב״ם מדברי שנ״ג סי׳ הדשן תרומת בספר לדקדק הוכרח כי הרמב״ם.
 בהדיא איתא המשנה בפירוש כי לדיוקי. צריך היה ולא המשנה. לפרש דעתו שכך

כדעיל...

h סימן ר פרק קמא בבא
 אף בישראל וגוי פטור, בגוי ישראל ושל בזה, זה פטורין וישראל הקדש שור דין ח.
 ליה, קנסינן לא וכותי אסור, הגוי גול לעולם אבל קנסא. משום שלם, נזק חייב תם

לגמרי: פטור וישראל שלם, נזק ומועד נזק, חצי משלם תם אלא
 של לשור שנגח הקדש ושל הקדש. של לשור שנגח ישראל של שור )לז:( מתניתין
 נגח כי וממילא הקדש. של שור ולא רעהו, שור לה( כא )שמות שנאמר פטור, ישראל,
 דברייתא. מנסיא בן שמעון כר׳ הלכתא ולית הוא. רעהו דלאו דפטור, להדיוט הקדש
 שלם. נזק משלם ומועד תם בין להקדש הדיוט אבל פטור. להדיוט הקדש וסבר דפליג,
 פטור. נכרי של לשור שנגח ישראל של ושור י׳. סימן בפ״ק כדפי׳ לחיובא. רעהו ודריש

 בגמרא ואסיק שלם. נזק משלם מועד בין תם בין ישראל, של לשור שנגח נכח ושל
 לאו רעהו ואי ליפטר. דישראל נגח כי דנכח דוקא. רעהו אי נפשך, מה ע״א( )ל״ח

 ארץ וימודד עמד קרא אמר אבהו, ר׳ אמר לחייב. דנכח נגח כי דישראל אפילו דוקא.
 והתיר עמד קיימו, שלא כיון נח. בני עליהם שקבלו מצות ז׳ ראה גוים. ויתר ראה

 לישראל. ממונן הופיע מפאק פאק, מהר הופיע מהכא אמר יוחנן ר׳ לישראל. ממונם
 טעמא האי ומשום הקדש. למעוטי ואתיא דרעהו. מקרא חזר דתלמודא משמע לכאורה

והתיר ועמד התוס׳ לשון וכן גוים. ויתר משום גוי, של כשנגח ישראל של שור פטור

«



 בתרא בפרק ולמ״ד שלהם, לשור שלנו שור שנגח זה, בעניין דוקא לישראל. ממונם
 ממעטינא ע״כ הא לי, וקשה עכ״ל. קשה, שרי הגוי גזל למ״ד אבל ניחא. אסור גוי גזל
 ובדין גוי. ממועט ה״נ דרעהו, מקרא הקדש דממועט היכא דכי דרעהו. קרא מהאי גוי

 פטור דישראל הא אבל מהדיוט, נמי שפטור הקדש כמו מישראל, ליפטר נמי דגוי הוא
קרא. צריך דלא פשיטא מגוי

 לישראל. חייב דגוי טעמא והא מרעהו. ממועט לגוי ישראל נגח כי לעולם פי׳, הכי אלא
 גזל. בו ואין בדין, שלא ממונם וליקח ממונם, להתיר להם הקב״ה שקנס קנסא. משום

 תם בין משלם דגוי טעמא כתב ה״ה( פ״ח ממון נזקי )ה׳ הרמב״ם וכן הר״ן. פי׳ וכן
קנסא. משום שלם נזק מועד בין

 דפשיטא קרא. צריך לא ישראל למפטר אבל אתא. גוי לחיובי בודאי קרא דהך נ״ל, ועוד
 בהפקעת מודה מ״מ אסור, הגוי דגזל למ״ד אפילו דהא פטור. נמי רעהו בלא אפילו

 אתא דהכא דקרא לומר ואין דמי, גביה הלואה ליה דאית כמאן נמי והא דשרי. הלואה
 חרא ממש. גזל כעין הוי כן ואם בתם. ואיירי השוד, הוחלט דאמר עקיבא, דרבי אליבא
 קאי סוגיא האי כי עקיבא. כר׳ ודוקא בתם, דוקא דסוגיא סתמא לאוקמי הוא דדוחק

 חמיר לא מסתמא ועוד דכ״ע. אליבא אתיא וגם במועד, בין בתם בין ואיירי אמתניתא.
 שימור בחזקת שורים סתם דהא תם, ה״נ ישראל. של מועד דפטור היכא דכי ממועד. תם

 גבי כו׳, דקניס הוא ורחמנא טו.(. )לעיל בפ״ק כדאיתא דלפטרו. הוא ובדין קיימי,
 התו׳, על לי קשה וכה״ג פטור. אמועד אפילו דהא קנים, לא גוי גבי קנים, ישראל
 ומה דשרי. הלואה בהפקעת מודה הוא הלא כו׳. ניחא אסר הגוי גזל למ״ד שכתבו
אתא. לחיובא דקרא כדפי׳, אלא נגיחה. גבי לנו משמיע חידוש

 דוקא כו׳. ממונם והתיר עמד להיות, ראוי הוא וכך דלעיל. בתוספ׳ הוא שטעות ונראה
 והיינו כר, ניחא אסור הגוי גזל בתרא בפ׳ ולמ״ד לשלנו. שלהם שור שנגח זו, כעין

 כעין חידוש, לנו שמשמיע ניחא. אסור הגוי גזל דלמ״ד התוספות כתבו ולכן כפירושי,
 וגבי אסור. בעלמא אבל לישראל. ליזקי דלא קנסא, משום שרי. ממש גזל אפילו זו

 משלם תם אלא האי, כולי קנסינן דלא ע״ב(. )ל״ח בברייתא מאיר דר׳ כת״ק הלכה כותי
 הפקר. גוי של שממון פטור, מועד בין תם בין וישראל שלם. נזק משלם ומועד נזק, חצי
 אין כישראל. ושורו דברייתא בסתמא פח:( )סנהדרין הנחנקין בריש שמסקינן ומה

 היינו(. )ד״ה התם רש״י כדפי׳ לישראל, כותי כמו לכותי, חייב יהיה שישראל פירושו
 כישראל, שורו הוא זה לעניין אלא מאיר. כר׳ ולא כת״ק לא דהתם הברייתא אתיא דא״כ
 שלם, נזק משלם ומועד תם שבין גוי, ולאפוקי שלם. נזק ומועד נזק, חצי משלם שתם
 דעת וכן דהכא, כת״ק דהתם הברייתא ואפי׳ פטור. לכותי ישראל נגח כי לעולם אבל
 נזקין ולעניין למתני ליה הוה א״כ דהתם. כפרש״י דאי ותדע, לשם. ושורו( )ד״ה התו׳

 תשלומין לעניין קאמר, דוקא ש״מ כישראל. שורו ומדאמר שור. נזקי לעניין או כישראל.
וכדפי׳: דידיה,

יח סימן י פרק קמא בבא

 קצבה. לו שאין במוכס א״ש, חנינא א״ר דינא. דמלכותא דינא שמואל והאמר ...ומסיק,
 והא כו׳, כלאים דלובשים הא אמר, אשי רב מאליו. העומד במוכס אמרי, ינאי רבי דבי

 לדין. לפניך שבאו וגוי ישראל דתניא, גזלו. אם לחוש ואין גוי, במוכס איירי דנודרים
 לזכותו יכול אתה אי ואם דינינו. כך לו, ואמור זכהו, ישראל בדין לזכותו יכול אתה אם

 הגוי על באין לאו, ואם דינכם. כך לו, ואמור תזכהו, אומות, בדין אלא ישראל. בדין
 פירש, ויפה עכ״ל. ישראל את שפוטרין עד עליו, באין בעלילות רש״י פי׳ בעקיפין.

 דשרי. הלוואה, הפקעת אלא ליכא כן ואם לדין. ישראל את שתבע בגוי דוקא דאיירי
 עליו באין אין אומר עקיבא רבי במסקנא. כדאיתא ואסור, הגוי, גזל הוי להיפך, דאי

 הפקעת אלא וליכא מכזב, שזה ידע לא שהגוי לא אם השם, חילול מפני בעקיפין,
 פליגי ולא אמת, כולן בגמרא. דאמר אהא דמתני איכא הך וכל לכ״ע. ושרי הלואה,

או מאליו, העומד במוכס דמוקי ינאי, רבי ודבי שמואל אמר חנינא רבי אבל אהדדי,
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 דשח אשי, דרב הא ס״ל דלא ש״מ גוי. וכמוכם מכס, בסתם אוקי ולא קצבה. לו באין
 הלואה. הפקעת ע״י אפילו לעולם, אסור הגוי גזל אלא ה״ג. כי לגזול

 ששם תדרים, סוגיא דסתמא אשי. רב לגבי כוותייהו הלכה לפסוק נראה היה ולכאורה
 לא אשי דרב הא אבל ינאי. רבי ודבי חנינא דרבי תירוצא אלא מביא לא הענין, הגוף

 בספר וכן שח. הלואה דהפקעת משה רבי בספר אישתמיט לא הכי ומשום התם. מייתי
 דבתראה אשי, כרב דהלכה כתבו, אחחו י״ב( )סימן והרא״ש הח״ף מ״מ אבל מצות.

 לכ״ע, ושרי הלואה, כהפקעת שהוא לפי גוי. במוכס אף דשח זה, לעניין פירש הוא.
דלקמן. הסוגיא מתוך נראה וכן

 בעקיפין. עליו באין השם קידוש ליכא הא השם. קדוש דאיכא טעמא עקיבא לרבי ומסיק,
 מזפיח״ן, כשבא עקיבא, רבי דרש זה דבר שמעון, א״ר והתניא, שח. מי הגוי וגזל

 אחח כה( )ויקרא לגוי הנמכר עבח עבד גבי לומר תלמוד אסור. שהוא הגוי לגזל מניין
 יכול ממנו. יגאלו אלא ויצא, הגוי מיד דין הבית ימשכנו שלא לו. תהיה גאולה נמכר
 עיקר. שהוא יכול( ד״ה ע״ב )קי״ג התוספות וכן גל״ם, בערך הערוך פירש עליו, יגלום
 שטעות ואע״ג קונהו. עם ידקדק קונהו, עם וחשב ת״ל בחשבון, הגוי את יטעה יכול
 עושה והגוי אותו וגוזל אותו מטעה שאתה היכא אבל מעצמו כשטעה ה״מ מותר. הגוי

 ידע דלא היכא אפילו נראה, ולי אסור. ידך, תחת כבוש שהוא כגון יודע, כלא עצמו
 רבא, אמר אסור, הגוי דגזל אלמא בעה״י. [,]כ בסימן לקמן שאפרש כמו אסור. הגוי

 הוי דלא היכא אבל ואסור. ממש, גזל הוי וא״כ לו. קנוי גופו עבח דעבד התם שאני
 מנה ישראל, ליורש גוי שטענו כגון שרי. השם, חילול ליכא וג״כ הלואה, הפקעת אלא

 הוי נמי המכס והברחת כה״ג, וכל משקר. דישראל גוי ידע דלא שמת. אביך גבי לי יש
 הפקעת שרי דלא כתב, שמ״ח( )סימן הטור וכן רש״י. פירש וכן ושרי, הלוואה, כהפקעת
לגוי. כך אחר יודע שלא היכא אלא הלוואה

 הגוי גזל אי קיא:( )ב״מ בהמקבל תנאי דפליגי הא קנ״ב( )לאוין הסמ״ג שכתב ואף
 הלכתא לית הכי ואפילו המצערו. בגוי אלא שח לא דשח מאן אפילו שרי, או אסור

 הלוואה דהפקעת הא מ״מ המצערו. בגוי אפילו אסור, הגוי גזל דסבר כתנא אלא כוותיה,
 פנים. צריך ואין הסוגיא, מתוך יראה וכן באוהבו. אפילו אייח. עניין בכל דשחנן
 דאסחנן הא )כח.( דנדחם בפי׳ הר״ן שכתב כמו הלוואה. הפקעת שח מלך לגבי ואפילו
 אלא ממנו, קנה לא ואפילו המלך. מן המכס שקנה ישראל במוכס היינו ישראל. במוכס
 אותה גובה שהמלך מאחר לשקר. לישבע לו התירו לא אפ״ה לגבות. עליה ממונה
 דנהי המכס. שיפרע הישראל את להכחח הממונה ביד רשות אין מ״מ אבל בדינא.
 בתרא הגוזל בפרק דק״ל הלואה, הפקעת אלא יהא לא מ״מ דינא. דמלכותא דדינא
המלך: מיראת לעשות צחך שהממונה לא אם דשח.

כ סימן י פרק קמא בבא
 כבוש הוא ואפילו השם. חילול ליכא אי אפילו אסור, גניבתו או הגוי גזל דבין דין כ.

 שמים לשם ודעתו והמחזיר השם. חילול דליכא והוא מותרת, אבידתו אבל ידו. תחת
 כשטעה אלא כלום, יודע כשאינו אפילו הגוי, את להטעות דאסור ודין משובח, זה הח

 אינו הלואה הפקעת וגם סומך, אני חשבונך שעל ראה הישראל לו יאמר ומ״מ מעצמו.
 אסור: מקח דרך שהוא מה אבל חוב, דרך או מכס, דרך לו לשלם כשחייב אלא מותר,

 אבידתו אסורה, הגוי גזל חסידא, שמעון ר׳ אמר גידל בר ביבי א״ר )קיג:( מסקינן
 בזמן לך. נותן אלהיך ה׳ אשר העמים כל את ואכלת קרא דאמר אסורה. גזילתו מותרת.

 בר חמא רב דאמר מותרת, אבידתו בידך. מסוחם שאינם בזמן ולא בידך, מסוחם שהן
 לגוי, פרט אחיך, אבידת לכל שנאמר מותרת. שהיא הגוי לאבידת מניין רב, אמר גוח׳

 שהן בזמן לעיל דאמר הא ונראה, שח. לידיה דאתי אחר אפילו משמע ומצאתה. ונאמר
 לעיל, דורש עקיבא ר׳ דהא ידך. תחת כבושין שהן בזמן הפירוש אין בידך. מסוחם
 לגזלן. אסור ואפ״ה ידך, תחת בכבוש אייח דקרא ידך, תחת בכבוש אפי׳ גוי גזל דאסור

 שכתבו כו׳, ישראל של לשור שנגח גוי של שור גבי ח׳ סי׳ לח.( )לעיל דו״ה בפ׳ וכן

אלא ידך. תחת בכבוש אייח והתם כו׳ ניחא אסור הגוי גזל למ״ד עמד(. )ד״ה התום׳
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 או בהם. להלחם הקב״ה שצוה כלומר בידך. מסורים שהן בזמן פירושו, דהכי נראה
 מי אבל מסביב. אויביכם כל עם להלחם רשות לך נתן הקב״ה רשות, מלחמות אפילו
אסור. גזילו אומות, מד ואינו ידך, תחת כבוש שהוא

 שמ״ח( )סימן הטור וכן קנ״ז( )לאוין הסמ״ג וכן ה״ב( פ״א גזילה )ה׳ הרמב״ם וכתב
 גונב כאילו בלאו, עובר מגוי הגונב וכל לגוי. ישראל בין שוין וגזילה שגניבה אחריו,

מישראל.

 מהאי נראה ולכאורה ניתנה. לישראל ובפרטה בכללה התורה כי בעיני, הוא תימא ודבר
 ת״ל אם ואף הוא. בעלמא אסמכתא אלא אינו לאיסור, מקראי הגוי גזל דדורש סוגיא,

 לא וכן תגזול, דלא לאו בכלל אינו אבל לאיסורא, אלא אינו מ״מ היא. גמורה דדרשה
 אלא דאינו ישראל( ד״ה )נו. מיתות ד׳ פרק סנהדרין במסכת להדיא פירש ורש״י תגנוב.

 ופירש מותר, וגזילה גניבה בגוי דישראל דברייתא, סתמא התם דאיתא הא על מדרבנן,
 דאסר, למ״ד דאיכא הוא ומדרבנן גוי. ולא כתיב, רעך את תעשוק דלא משום רש״י
 דגזל כלל, לי נראה לא השם. חילול מפני רש״י שכתב ומה עכ״ל. השם חילול משום

 הכיעור מן עצמו שירחיק משום לי, נראה אבל השם. חילול בלא אפילו אסור הגוי
וגזלה. בגניבה עצמו את ירגיל ולא שלו. את וישתה ויאכל לו, ודומה

 אסור, אבידתו אפילו השם, חילול שיש במקום אומר, יאיר בן פנחס רבי תניא, ומסיק,
 לפי לו, להחזיר אסור השם חילול דליכא היכא אבל לגוי, הדבר שיוודע כגון פירוש,
 ע״ד( )עשין והסמ״ג ה״ג( פי״א גזלה )ה׳ הר״ם כתב כן הרשעים. ידי מחזיק שהוא
 ישראל, את שיפארו כדי השם, לקדש כדי החזירה ואם עוד, וכתב רס״ו(. )סימן והטור

 פרק דירושלמי עובדא )שם( הסמ״ג הביא זה וכעין משובח. זה הרי אמונה, בעלי שהם
 אותו, שישביחו בעבור דעתו אם אבל לכך, דעתו אם בעי, לבא ורחמנא מציאות. אלו
אסור. עליו, ומרחם הגוי את אוהב שהוא משום או ישראל, אמונת בעבור ולא

 נחושת, של בחילוף זהב של מזרק מגוי זבן דשמואל הא כי מותרת. טעותו שמואל, אמר
 אחרת, טעות ועוד רש״י, פירש בחושבנא, זוז חד ליה ואבלע זוזי, ארבע היה המקח וסך

 דלא היכא הגוי את להטעות שריא לפירושו וא״כ בחשבון. והטעהו מדמיו, זוז שעיכב
 שמ״ח, בסימן הטור כתב וכן י״ח. בסי׳ דלעיל יכול( )ד״ה התו׳ מפי׳ יראה וכן ידע.

בחשבון. להטעותו דשרי

 דהפקעת ואף מעצמו. בטעה אלא הגוי טעות שרי דלא בחשבון, להטעותו כלל נ״ל ולא
 שהוא מה אבל חוב. דרך או מכס דרך או לו לשלם חייב שאתה מה היינו שח, הלואה

 זהב גוזל אתה והיינו כרחו בעל שלו את לוקח אתה כאלו לגוזל, דומה המקח, בעת
 הרמב״ם כתב וכן לבדקו. מכוון הגוי דשמא השם, חילול משום לאסור נ״ל ועוד משלו.

 במוטעה אלא שרי אינו הגוי דטעות להדיא, ע״ד( )עשין והסמ״ג ה״ד( פי״א גזילה )הל׳
 ב׳( אות )שם מיימונ״י בהג״ה וכתב השם. חילול משום אסור להטעותו אבל מעצמו

וראבי״ה. ר״ח פי׳ שכן

 שנתן פלז( )ערך הערוך כפי׳ בחושבנא זוזא ליה ואבלע לפרש אנו צחכין לפיכך וא״כ
 בודאי כה״ג כי ועיקר. הר״ן, פי׳ וכן מהרה, וילך הגוי, שישמח בעבור יותר. לגוי זוז

 בחשבון. הגוי הטעה שהישראל שפי׳ רש״י, לפי׳ ואפילו מעצמו. טעה שהגוי מאחר שח,
 שקנה מאחר הלואה. להפקעת זה מדמה ורש״י שח. הלואה הפקעת דס״ל משום היינו

 גזחנן ולא שח. הכי ומשום והלואה, בחוב זוז הד׳ עליו נעשה במשיכה, המזרק ישראל
 בחשבון, הגוי את שמטעה היכא אבל רש״י. סברת הוא כך לבודקו, הגוי יכוון שמא

 מטעהו, ואתה אחר, דבר או כלים, ממנו קונה שאתה כגון הלואה. הפקעת שאינה
 חייב או ממך, קנה שהוא כגון דמים. לך שמוסיף מטעהו, שאתה או במנין, לך שמוסיף

 דליכא היכא אפילו ואסור. ממש, הגוי גזל דהוי אסור. שהוא מודה נמי רש״י אזי לך,
 גזל. משום להטעותו שאסור הגוי, יגלום יכול י״ח, סימן לעיל יראה וכן השם. חילול

 קאמר דסתמא יודע. כאינו עצמו ועושה מזה, ידע שהגוי יכול( )ד״ה התו׳ כפי׳ ולא
עמו. שידקדק קונהו, עם וחשב קרא

«



 הגוי את להטעות אסור )ה״ה( גניבה דהלכות בפ״ז שכתב הרמב״ם, מפי׳ יראה וכן
 ידיך, תחת כבוש שהוא פי על אף קונהו. עם וחשב שנאמר עמו ידקדק אלא בחשבון

 לבודקו. הגוי יכוין שמא השם, חילול משום כאן הזכיר ולא כו׳, כבוש שאינו בגוי ק״ו
 חילול משום הגוי את להטעות שאסור כתב ה״ה( )פי״א ואבירה גזילה בהלכות ואלו
 הגוי. גזל משום אסור מקרא דיליף הא כדפי׳, ש״מ אלא מקרא. יליף ולא כו׳ השם
 הרמב״ם. שכתב וכמו כפי׳, יראה ועוד לזה. הדומה כל וה״ה לו. קנוי גופו עברי דעבד

 דאיכא טעמא עקיבא, לר׳ פריך מאי א״כ כו׳. הגוי שידע היכא דאיירי התו׳, לפי׳ דאי
 ולפי כו׳. עליו דיגלום מהא ופריך שרי. מי הגוי וגזל שרי. הכי לאו הא השם, חילול
 הערוך וכן עיקר, הוא שפי׳ כמו אלא השם. חילול איכא נמי הכא הא מקשה, מאי התו׳
 בכל שח מעצמו שטעה הגוי אבל בחשבון. הגוי יטעה יכול סתמא, פי׳ גלם( )ערך
 סומך, אני חשבונך שעל ראה לגוי, יאמר השם, חילול לידי יבא דלא היכא וכי ענין.

 וא״ל כו׳. במאה חביות ועשרים מאה מגוי זבין כהנא רב דמסיק, חד מעובדא מוכח וכן
 )שם( הרמב״ם פי׳ וכן עיקר. שהוא פירושא, לחד רש״י ופי׳ סמכינא. קא דעלך חזי

לגוי. אומר שהישראל והר״ן,

 לעבדיה, רבינא ואמר עמו. אחר וגוי אחד, גוי מן עצים בקעי זבן רבינא מסקינן, ועוד
 אלא וירגיש, בזה ידקדק לא עמי שקנה הגוי כי עבים. שהן הגסים, הבקעים לי אייתי
 אבל גמור. בקניין הגוי בהן זכה שלא בענין איירי נמי דזה ונראה יודע. הבקעים מניין

 אשי רב מסקינן, עוד להטעותו. ואסור כגזל, הוי כבר. הגוי בהן שזכה בענין הוה אי
 לעבדיה וא״ל לפרדס. חוץ בזמורות תולין שהיו הגפן, אשכולות וראה בספינה, יתיב הוה
 בתמיה, שח, דגוי ואמר דפרדיסא, מחה הגוי שמע לי, אייתי נינהו דגוי אי חזי זיל

 שהשיב ר״י בשם הכי( )ד״ה התו׳ ופי׳ דמי. שקיל לא וישראל דמי, שקיל דגוי ה״ק א״ל
 דגול אשי רב סבר דא״כ הגוי. שהבין כמו ולא מתחילה. היה דעתו שכך האמת, לו

 וגניבה וגניבה. גזילה בין חילוק ואין הגוי. גזל דאסח תנאי כהך ק״ל ואנו שרי. הגוי
עכ״ל לבסוף כשידע השם, חילול איכא נמי

 וגזילה גניבה והלא השם. חילול משום הגניבה איסור שכתבו במה דבחהם, הבנתי ולא
 א )גניבה הרמב״ם כתב וכן ישראל. גבי כמו השם, חילול בליכא אפי׳ אסור, גוי גבי
 גבי כתב וכן תגנוב. דלא בלאו עובר ע״ז, עובד הגוי מן או מישראל, הגונב אחד א(

 י״ב( )סימן והרא״ש שנ״ט(. - שמ״ח )סימן והטור הרמב״ם כתב וכן ב(. א )גזילה גזל
 יישוב כתב והר״ן השם. חילול משום דגניבה הא הזכיר ולא כצורתה. התו׳ דבח הביא
 מקפידין אינם שהגוים ומחמת הגוי שהבין כמו מתחילה דעתו היה אשי שרב אחר,
 משום כך לומר שהוצרך ומה להפקר. ודומה בעלמא מחילה אלא גזל הוי לא בכך

 שהגוים היום ועוד פי׳, יראה וכן לגוי. ישראל בין הפרש שעשה שומע היהה?? שהגוי
בכך: מקפידים אינם

יט סימן ז פיק חולין

 למכור התירו כן על טובא, ביה וזהיח הגוי, מן בשר שום קונין שאין האיסור ונתפשט
 רואה ישראל דאפי׳ ישראל, בפני ימכרנה לשמא תו חשו ולא וטרפות, נבילות להם
 שכיחא, לא האי וכולי כשירה, שהיא לו שאומר ישראל מפי שישמע לא אם קונה, אינו
 ולפי בו, יכשל שלא ישראל, בפני זה עושה שאינו וק״ו עולה, יעשו לא ישראל רבני

 אם כי במתנה, גוי גבי דעת לגנבת חיישינן ולא קמא, כשינוי לן דקיימא שכתבתי מה
 שאסור סתמא, כתבו קנ״ה( )לאוין והסמ״ג הח״ף שהח להקל, נראה לא מכר, גבי

 שסובר כמו כזו, דעת גניבת דס״ל משום אלא ישראל, גבי כמו גוי, של דעתו לגנוב
 בחזקת לטריפה דומה ואינה דעת, גניבת אינה לאכול, ראויה שהיא כמו לו, שניקר

 מעולה שהטחפה כמו הטחפה, מן מעולה שהכשירה לזה מודים הגויים שאפי׳ שחוטה,
 דעת גניבות שכל להדיא, ז״ל ה״ו( פ״ב דעות )הלכות הרמב״ם וכ״כ הנבילה, מן

 גניבה כ״ש בגוי, אסור דעת שגניבת ומאחר לגוי, ,אפי אסור בהלכה לקמן המוזכחם
בתרא: בהגוזל בזה הארכתי כאשר אסור, להטעותו ואף דאסור, הגוי וגזל ממש



צבי חכם
כו סימן

שם. אב״ד נר״ו מאיר מהר״ר ה״ה למחותני פריסטק
 על מהרש״ל קושית על מפראג ברודא מהר״א מחותני ה״ה בשם מעכ״ת מ״ש ראיתי

 אסורה הגוי וגניבת שגזילת הכ״מ< דעת לפי לאפוקי מהרש״ל דעת )לפי דס״ל הרמב״ם
 ניתנה לישראל ובפרטה בכללה התורה כי בעיני הוא תימה ודבר ישראל של כמו בלאו
חזקה. קושיא שהיא הנ״ל הרב עליו וכתב מהרש״ל. עכ״ל

 שהביא לנכרים ולא ניתנה לישראל דהתורה ענין ומה מאוד תמוהין מהרש״ל דברי ולי
 סבור הרמב״ם וכי הוא. דידהו לתא משום אטו להרמב״ם. קושיא זו ומה מהרש״ל
 שלא נצטוינו אנחנו והלא ממנו. לגנוב או לגזלו לישראל יניח שלא נצטווה שהנכרי
 כפל תשלומי לשלם ע״מ או למיקט ע״מ גונב אלא יהא ולא מכוערי׳ מעשים לעשות

 אנחנו נצטוינו עכ״ז הנגנב. לטובת שמתכוין אלא עוד ולא לגנוב, מתכוין שאינו אף
לגנוב. עצמינו להרגיל שלא
 וכשצרין בכסף. תמכרנה לא ומכור בה תתעמר לא בגוים מפורשים לאוין שני מצינו וכבר

 נפשו על להמלט שירצה מי לכל מצור מבלי אחת רוח להניח נצטוינו ,הנכרי ערי על
 וקראת עליה להלחם עיר אל תקרב כי וכן ד. דין פ״ו מלכים ,בה ז״ל הרמב״ם כמ״ש
לשלום. אליה

 לא בנו ואת ואותו למ״ד מדאורייתא צערם על נצטווינו מדברים בלתי בבע״ח ואף
 תשחית לא נצטוינו בצמחים ואף ול״ת עשה בה יש הקן שלוח ומצות אחד ביום תשחטו

 דעות בנפשנו לקנות הפועלים אנחנו בעבורינו אלא הפעול בעבור אינו זה וכל עצה. את
מאוד. וז״ב לנו לטוב לזכותנו וישרות טובות ומדות אמיתיות
 דואכלת דרשות דהנהו דאפשר ס״ל גופיה איהו הא ,לנפשי תיקשי דמהרש״ל ולטעמיה

 דרשות ויצא ימשכנו שלא קונהו עם וחשב וכן בידך מסורים שהם בזמן העמים כל את
 עשה במצות נצטווינו והאיך למהרש״ל ותקשי לדעתי האמת הוא וכן נינהו גמורות

 אלא אינן שבתורה והמגיעות שהאזהרות דכשם ל״ת או מ״ע לי דמה לגוזלם שלא
 נראה יותר החיובים ואדרבא לנו. אלא אינן והעשין החיובים כך לאומות ולא לישראל

 מאברהם לבד ומניעות. אזהרות אלא נח בני במצות מצינו לא כן כי לישראל אלא שאינן
 לזה ענין זה אין עכ״ח אלא המילה במצות ציוהו אותו יתברך ,ה באהבת מהם שיצא

 עליהם נצטוינו אנחנו אבל התורה מצות ועושים פועלים להיות נצטוו לא שהאומות
 איצטריך דהא דמהרש״ל תיובתיה הוי נמי מותר הנכרי גזל מ״ד ואף מצות. בהרבה
 לישראל אלא תורה ניתנה דלא מהרש״ל כסברת ואי הנכרי גזל למישרי רעך לדידיה

 ודו״ק: סברא זו אין וודאי אלא ליה ידעינן ממילא הא לי למה רעיך וכו׳
 אדם ממון הלוקח הוא זה גוזל איזהו שפירש הרמב״ם על המגיד הרב שתמה ומה

 שתבעוהו וכיון הבעלים ברצון ידו לתוך חבירו ממון שבא הוא זה עושק ואיזהו בחזקה
 חילקן ולמה עושק הוא זה גזל הוא זה אמרינן קי״א דף המקבל ,ובפ .,כו הממון כבש

 גוזל לכנות הוא מקרא של שפשוטו הרמב״ם שדעת ברור נ״ל לאוין. בשני עליו לעבור
בחזקה... החוטף

 מותר הנכרי דגזל ,אמרי בהמקבל לקמן וא״ת בתוס׳ שם שהקשו השנייה הקושיא וגם
 ניחא זה כל ולהרמב״ם ש״ש. בעושק כולה תגזול לא האי הכא מוקמינן הא והשתא ,כו

 בחזקה ממון החוטף שהוא פשוטו. מידי יצא לא תגזול דלא קרא דמעולם כפשוטו
 מיצעי בי דקאי אלא עוד ולא לעושק תגזול ללא קרא דמדאסמכיה רבא לן דחדית אלא
 בגזל לאו דקאמר והאי קאי נמי עלייהו ש״ש בכובש דתרווייהו תלין ולא עושק בין

 ואונאה. ריבית למעוטי אלא תיתי דמהי ממש גזל למעוטי אתי לא ש״ש לכובש ל״ל
 הכא דבשלמא תימא חלקם ולמה ד״ה שם בהמקבל ,התוס תמיהת נמי ניחא ובהכי
 עמיתו, את עשק או שניהם נכתבו למה גזילות באשם אבל לאוין בשני לעבור כדי חלקם

 ועושק דגזל מ״ח דף הזהב ,מפ לי דמשמע אלא עוד ולא קיימת תמיהא היא ובאמת

מסייע ומתניתא קרא רבא אמר התם איתא דהכי ס״ל הכי גופיה ורבא נינהו מילי תרתי



 עשק או בגזל או יד בתשומת או בפקדון בעמיתו וכחש דכתיב קרא לקיש לחש ליה
 כגון אר״ח עשק להלואתו כלי לו שיחד כגון חסדא רב אמר יד תשומת עמיתו את

 הוא דגזל ש״מ לעושק ונקטיה בפסוק המוקדם לגזל ומדשבקיה לעושקו כלי לו שיחד
 ואף כפקדון הוא שהח כלי ליהוד צורך אין ולכן בחזקה ממון ממנו שחטף כפשוטו

לעצמו, עד האמת המתעקש מן דחיות שעח ננעלו שלא
 דמשום אלא פשוטה מדי יוצאה אינו גזל מלת דמעולם ניחא הכל הרמב״ם ולדבח

 חד דאמר דהמקבל שמעתתא ומהך נמי עליה ליה מוקמינן שכר לכובש דאסמכיה
 אסור נכח גזל דלמ״ד מוכח מותר נכח גזל וקסבר גזלו למישח וחד עשקו למישרי

 תנא הך דוקא דמשמע מותר נכח גזל קסבר קאמר מאי מדרבנן דאי מדאורייתא היינו
 דקאסח הוא דמדרבנן ס״ד ואי אסור גוי דגזל סבח תנאי הנך אבל מותר נכח גזל קסבר

 דאסר דמאן ודאי אלא עסקינן דבדאו׳ נכח למעוטי רעיך קאי מצי תנאי לכולהו הא
אסר, מדאו׳

 בר אר״י התם ,דאי מדאו׳ היינו אסור הגוי גזל דמ״ד י״ג דף דבכורות בפ״ב מוכח וכן
 בדיניהם בבהמתו לגוי מעות שנתן ישראל אושעיא ח משום לקיש חש אמר נחמני
 שלא אע״פ בבהמתו לישראל מעות שנתן וגוי בבכורה וחייבת קנה משך שלא אע״פ
 להם שפסקה בדיניהם אביי ומשני בדיניהם מאי ופחך הבכורה מן ופטור׳ קנה משך
 כו׳ לקיש כחש לה סבר אי אלא כר קונה בנכח משיכה דאמר ולאמימר כר תורה

 כר לנכח אונאה מחזיר אתה ואי אונאה מחזיר אתה לעמיתך אמח לי למה לעמיתך
 דלמ״ד מבואר הח כו׳ אונאה למישח קרא דאצטחך היינו אסור גזילו למ״ד הניחא
 מאוד: וז״ב לי למה לעמיתך תיקשי אכתי דרבנן ס״ד דאי דאו׳ אסור היינו אסור גזילו
 דהגוזל דרשות דהנך מותר הנכח גזל כמ״ד בד״ה שם התוס׳ ממ״ש למדנו דרכינו ולפי

נינהו: אסמכתא ולאו גמורות דרשות ואכלת דוחשב בתרא

 היכא היינו מותר הנכח גזל למ״ד דאף זה בדיבור התו׳ ממ״ש אחר חידוש למדנו ועוד
 מכח לכ״ע מדאוחיתא אסור גוזלו שהוא יודע כשהגוי אבל גוזלו שהוא הגוי ידע דלא

קונהו: עם וחשב
 דלא לאו על עובר שהוא מה על נוסף הדבר יודע שהגוי במקום הגוי את דהגוזל נמצא

 וחשב מכח מדאר אסור שהוא הגוי גזל איסור על עובר הוא עוד קדשי שם את תחללו
 הוא שהח דכ״ע אליבא ולשבועה לעדות פסול שהוא ברור הדבר וממילא קונהו עם

כותיה: דקי״ל לאביי וכ״ש פסול לרבא דאפילו דחמס רשע
 כר לגוזלו אסור הרמב״ם דמדכתב גזילה מה׳ פ״א בכ״מ הרב מ״ש על מכאן וקשה

 הכרח זה ואין עכ״ל התורה מן זה איסור שאין לומר תעשה בלא עליו שעובר כתב ולא
 מואכלת או קונהו עם מוחשב איכא מיהא עשה לאו דליכא אף למימר איכא דאכתי

העמים: כל את
 דהא לעושקו אסור הרמב״ם דכתב אמאי בכ״מ להרב שהקשה מה נמי ניחא ובהכי

 איסורא איכא מקום מכל תעשוק דלא לאו דליכא דאף ניחא ולי כתיב, רעך בעושק
 אסור עושקו דאף ש״מ אבידתו למישח קרא מדאיצטחך או העמים כל את דואכלת

 דס״ל תימא אפי׳ מותר נכח גזל וקסבר נכח למעוטי רעך הכא קאמר אמאי דק״ל אלא
 מוחשב אסור הגוי דגזל ס״ד דאי לומר ואפשר מלאו למעוטי רעך אצטריך אסור גוי גזל
 דיבר מלא מקרא ס״ד דאי כישראל נכח כולל אינו תגזול דלא ס״ל ע״כ מואכלת או

 וחשב דכתב לאו אי למימר דליכא למ״ל ואכלת וחשב נכרי אפי׳ תגזול לא הכתוב
 למעוטי רעיך אצטחך לא תו ואכלת וחשב דמדאצטחך ליכא נמי דעשה הו״א ואכלת

 רעך לכתוב אצטחך לא כישראל נכרי כולל אינו תגזול לא מ״ד דלהך וכיון מלאו נכח
 אלא בו האמור איסור אלא בגוי לך שאיך ממועט שהגוי משמע דממילא נכרי למעוטי

 ואכלת מוחשב למילף אדעתין סליק דהוה נמי עשה מאיסור למעוטי אתי רעך דהך ע״כ
 דס״ל הנ״ל מוהר״א הרב מחותני ומ״ש לה מוקמי אחחתא לדרשא ואכלת וחשב וע״כ

 דרבא חדא בעיני נכונים דבריו אין מותר הנכח גזל כמ״ד אתא סוגיא דהך להרמב״ם
 גזל דאמר כרע״ק דס״ל בתרא בהגוזל משמע נשך דאיזהו שמעתתא דהך מרא גופיה
כדבח שהעיקר ועוד מכרחת ראי׳ בלי שלימה סוגיא לדחות אפשר דאי ועוד אסור הגוי
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 הקשה יפה רגם כמ״ש עשה איסור אלא הנכרי בגול לאו ליכא להרמב״ם דגם הכ״מ
 הקשה וכבר תגזול בלא עובר ש״ש שהכובש הרמב״ם פסק האיך דא״כ מעכ״ת עליו

 בס״ד: ניחא הכל שכתבתי ולפי״מ לח״מ בעל הרב הרמב״ם על דו קושיא
 אסור שהוא כל בגזל הב״ח דכתב מההיא קי״ג סי׳ יעקב בית ספר על למר לי׳ ודקשיא

 הרמב״ם של בפיו הוא ערוך תלמוד כי בזה ב״ח הרב לדברי צורך אין התורה מן
 הסמ״ג על יתפלא ישוב ואשר ד״ת שהוא כל לגזול אסור ב׳ דין גזילה מה׳ בראשון

 של במשנתו שלמה משנה זה גם אזהרות בד׳ עובר שכיר שכר הכובש כל שכתב
 הרמב״ם שגירסת לח״מ בעל הרב עליו וכתב ב׳ דין שכירות מה׳ פי״א ז״ל הרמב״ם

יוסף. בנמוקי ע״ש בהמקבל הרי״ף כגרסת
 כותב שהרמב״ם בראותם א׳ תעשוק בל השמיטו דהסופרים אמינא דמיסתפינא לאו ואי

 אבל א׳ תעשוק בל וחסרו הוא סופר שטעות הם וחשבו חמשה ומונה אזהרות ארבע
 ובל תגזול ובל תעשוק בל ועשה אזהרות בארבע עבר הוא בהרמב״ם אמיתית הגירסא

 המגיד הרב קושית בהכי לי וניחא כו׳ השמש עליו תבוא לא ומשום תעשוק ובל תלין
 דלילי׳ ועל בלילי׳ דיממא על עובר דאינו הרמב״ם ביאר לא אמאי הרמב״ם על שהקשה
 כיון בהרמב״ם מבואר הדבר כדכתיבנא גרסינן ואי דרש״י אליבא הגמ׳ כדברי ביממא

 ולא ביממא ליתא תלין דלא משום עכ״ח ה׳ מוצא אתה ובפרטן ד׳ מונה הוא שבכללו
 הנלע״ד אזהרות מד׳ טפי לעולם אשכחן לא ממילא בלילי׳ ליתא השמש עליו תבא

אשכנזי: צבי כתבתי
 ח״ג )מהד״ד שו״מ מ״ד( )סי׳ חן תשואת שו״ת ס״א( )ב״מ פנ״י ע׳ ב״ד/ +/מהגהות

ר״ז<+ סימן ח״ב )יו״ד שלמה בית ושו״ת נ׳( )ד׳ דרשות שאול דברי וע׳ ק״ל( סימן
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V
שטח שסז סי* גניבה הל ורםהגדולה פסה

<

ח גג עיין
יוסעי־ מ1גי

 יפטר כמאן הפיסקים ופסקו ד’מ שש? ע״> ו’דףסע א
 3 ציט אוח ב״י בהגהת נסי״רציה במיש עיין ניב זבו
 ן כח שיש נ'צ וכי״נ׳ב זמן צו פירש דגא דוקא ליח שם? ע״ג
 בזמן ה 3מלא לעשות לו כשאומר אגל לומר צריך וכך טיס

 גמלחמזי קיויעמו איני לעשות התחיל שלא זמן כל ידוע
 במגל* לי יש מקום ומכל סיפי? ולא רישיה כןלא לא דאה
 אף במלאכתי עמו ה״ל ומן אותי משהגיע כן דאס ן? על

 3 בביח וכיין הבית ביק בה התחיל לא !עדין ע'פי
 ניב וכו' חמאי בי כידנייתא אוגד חנינא גר מר מיג שפה
 * חול ודנינו ניג שטר ד ק'רפי״ ב’ח זל במהרשך עיין
 דבי שהעתיק בהשלכה זיל ?רש"גא כתב וכן וכוינ״ב זה על

 הטוראית בהגהת וכתבתיה מ״מ״ד נסי׳קע־ו המחנרן״ל
 ?חפה וככר הקצר ככפר זיל כמחבר יבינו כן י׳ופסקו

 וכו" שם ועיין ייב שטה עיד ,-{ וביח וסמ״ע והצטש
 נקטינן הכי מ״א שטה ן סי״קיק מתגים ובפסקים ניב
 הילק' כת״ויש המפה נפפר אבל הקצר נפער פסק וכן ניב

 המוחזק פצוגת״יכול יאיכא לידכיון בסמ׳עינראה ועיין
 הכה ח’הב הסכים וכן זיל הד׳ן בשם נ״י וכיב לי קים לומר
 סי׳כיא ח״א צדק בש״מששט דגריו הובאו זיל ש’ מהרח וכתב
מו פושע הוא אס הפק יש אם כגון תריספיקי איכא דאי
 מיד מוציהין פמוד בנעלים פשיעה בוא פושע ואתיל לא

 בכי׳כיב שם צדק משפט ובעל זיל מהרי־נל ליעת המוחזק
 והרמנס הדיף אפי׳ליעת ן שם ועיין זה על מפקפק

 הממונה הבל עמו בעליו מקרי לא דעלתא שליח דוקא ויל
 בס דכי־יו הובאו זיל מהריחש מקי* עמו בעליו הצבור על
 שאייל ה או שהפקיד גזלן n צדישס משפט השכים וכן
 באוג' השואל חייב השואל במלאכת שהיה אע״פי הגזול יבי

כיג סטה המפה נפער הובא השואל פרק »ריכי
ואעיפי כ״ל נ״נ וכו״ והאחרונים שהרא'בד ואעיפי

 ש" פיב ז שע דף י וגי' השינושאחרוניס ל’ן ששיא"בד
 שע יפ יס־ב מש.יס וכו״ניב ז״ל עליו שחלקי כתבתי גיוכס־

 ז'ל י.רכ מורי חייב עלמא לכולי מזי׳ודאי אבל כמזיק צא
 אנא פשע ינא היכא כמאסף אמר א י סייקכיו ח״א

 מהם החי לו ונשאל משותפין בגמ״שאל לן אינעיא שמתה
 פלגא ?ואהמ דילמא או ליכא והא בעינן בעליו כולו מהו

 משמע הסזגיא ומתוך איפשיטא ונא מפטר מיהא דידיה
 לפוטרו חבל דיריה מפלגת מפטר אי אלא לפכוקי רליכא

 והריף ועת על עלה לא ןה חכירו אפי״מחלק כלום בלא
 ילא דכיון מינריכם שמובן נענין סתמו זיל והדמיבס
ולא לנתבע וקולא לתובע חומרא איפשיטא

 ’דקאמ המי מלשון עליהם הקשה הנמקי והרב כלום ישלם
 ד או בגרסתו היה דלא וכנראה וצ'כא בעען נעליו כולו

 משמע דמיניה מיפטר מיהא דיייה פלגא מההוא יילמא
 בסימן הראד״ב וכמ׳ש האוזר חצי על נסתפק ילא נטאןוי

 נ הריף גודפיןכן אם דאעי לזה היןבודך ולדידי קפיו
מהכל דפטוד לתיש סתירה זה ן מגשו חין ן״ל זהימיבס

 וישב" וליכא בעינן נעליו טליה יה״ק מפרשים ן״ל יתיכהו
 דכא מטע□ חיפטר דיריה פלגא מההוא דילמא או הכל

 לפלגא נעליו מציה בעינן ינא וכיון קרען עמר בעניו
 ז׳ל הנמקי וכתג קימן עמו בעליו חביי־ו לחלק הף דידיה

 אחלוק אלא מלשלם שפטור זיל הרמ״בס כתב דלא דאיפשר
 בעל שהרי פטור ז? ששואל הוא שאמת ששאלו ישותפין

 משוס משלם איבו זיל הרתינס נקט במלאכתי עמו הבהמה
 א'מהשות® ששאל דשותפין בהך נמי וממילא מימה דסליק

פשיט׳ דהא לזה צורך אין יל>י ע״כ מפלגא פמנ׳את איט

 דקא אפלגא משלם דאינו זיל והדמ״נס הרי״ף יכבאמרו
 וכת עליה נסתעקו דלא פלגא אאידך בבמ״־קאמרלא בעי

 מסזפקי" והרמ׳נס הי־ייף לדברי בקי״הנז״כיון זיל הי־אידב
 כלוי משלם שאינו כיותייהו לי קיס לומר יכול המוחזק אין
רנינו שאמר מה נתיישב אלו דברים ומתוך ד" שטה 3י

 תירוש על לו הוקשה קיב בסי' זיל הלוי מה״רי וכו־נ־ב
 ני־אה ואין כיה שמה י} יעיש אחר באופן ותירץ זה

 כתג בסי״תציו זיל הרי״בש נס וכו״נ״ב ז״ל הדמיבס חלכי־י
 שאמר מה שכל לומד שאיפשר ועם הרמ״נסזיל כדברי

 דיש ליה דסבירא איתא אם ז״ל הרמינס דעת על הוא שם
וכו' מהם שאל ס״אס שטה יך לפרושי ה״ל חולקים

 לתמוה יש ומ״מ כ״ו שטה עיג מן שאלוממני הם ניב
 שהוייעתו וכיון ליו שטה עיד ין וכיינ׳בעיקבכ״ח

 חוע בשעת תכשיט לס ששמו כלה וכו״נ׳ב חייב בה ונתהמש
ונתדא" תכשיט באותו החתן אות'בנית והוליכו מחתה ולה
 לך אין והכלה החתן עם חסד לגמול הבאים כל בפני שם

 חייב בעלה אין ומיהו אבידתו על וחייכת מזה גדול שימוש
 מהר״א כתב וכן סי״רמיא חיא מיטראניזיל ס מהר כלים

 את שחייב אלא הדין בעיקר כי׳ל״ד נתשו׳כיי זיל גלייקו
 צוארה מעל התכשיט שכשהתירו מפני אחד מטעם הכלה

 יף מתחלה שהיה כמו וקשרו חזרה לא בידה !נשארה
 אפילו מותו רואי{ שהיו האנשים מן אקד מתחת נאבד חס

שם זל גציקו מהי־יא גירים מזיק משוס לשלם חייב הבעל

טזרסי״שפ׳זובזם־א
 שלא שמירתו עליו קבל ואם א" שטה עיא 'ז שע דף $£׳
 כן היין יזיק שלא שהתנה כל יוזק אפי״כשלא ניב וכו יזיק

 שצאיוזין ישמרנו בפי״שלא התנה אס ראף נר" לדינא ומיהו
ובית סמ״ע נזק חצי תם שורי הזיקו דאס לשלם צריך איה

סעיפי" יד זבו טורסי״שם־ח גניבה -ה׳
 לגנוב אסור אסו״וכויניג הכל י״א שטה 'א ע שע״ח יף א

 בתשובה ז׳ל קרש״גא אותם שיעתיק עד ופירושים □פריס
 הגונב א'1 י״ג שטה ב קי׳קציא שטיות הלכות כיי

 בו יהיה הגוי שגזל לומד תמוהים היבריס יכו׳נ״ב מעיעז
 דאינו נראה הנוי גזל שאוהד הסוגית דמכל לאו איסור

 דאינה ת׳ל ואס זיל כ״מ הריב וכ'כ בעלמא אסמכתא תלא
ליכ" לאו איכא חיסורא מ־מ גמורה דרשא אלא אסמכתא

 איסור" הגוי וגניבת יגזל סי״ריה ח״א זיל הרד"בז כתב וכן
 למה זיל הרמינס על ותמה ליכא לאו איכא מדתורייתא

 אותם שהשוה דמה וכתב תגנוב דלא דלא בכלל שהוא הבכ
 דאילמלקו' מידי דינא לענין נ״ל דלא משוס הוא זל הדמיבס

 ה לענק ואם עליו לוקין ואין הוא לתשלומין שנתן לאו
 ים בספר ז״ל רש״ל וגס ע״כ הס סוים ובחזיה האישור

 דנדי לן הוקשה סי״ך' בתרא ופרק סי״מ?א יב״ק פיק שלמה
 כרש״י זנחב זיל הטורים בעל ורבעו והפתיע זיל רמינסי

 אלא אסור אינז הגוי וגניבת דגזל בתב מיתות בפיר !*ל
 מפני מלדבנן אסור הגוי שגזל שמיש כתב ומ'מ מדרבנן

 אפייבלאחלולה״כדי אסוי־ הגוי דגזל מתמר ה'איר קלול
 וישתה לו ויאכל לו הדומה ומן הכיעור מן עצמי שירחיק

 שהקשה ימה וגזילה בגניבה עצמו את ירגיל ולא שצו את
 דאחרי קרחי דמדאצהדיך בסי"הנז״להדמינס ז״ל הרדינז

 לאיסור העמים את דואכלת וקרא לו ההיא גאולה נמכר
 דהסלא תגנוב דלא לאו בכלל דאינו מוכח הגוי וגזל גניבת

 תגני לא בכלל הנכרי ממון הרי לימא לאיורי להו למת כן
אשרען הוה לא קראי הני צאו דאי מידי קשיא לא ציידי

גזל ב
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שם שמח סינגיבת חל ח*מ הנחלה מסת
 וקראידלא דמותי הוהאמריק אלא כלל הגוי וגניבת

 נכללה כילה התורה בל כי קא לישראל תגזול ולא מגגיב
 הראי הני דיך אצה הכי ל לגוי ולא ניינה לישראל ובפי״טה
 הזי איסור נו שיש וכיון אסוד מגזי ונגינת דגזל לאודויי

 הגוי אעי״אגזל תמול ולא תגנוב לא קרא אוהד דני אומר
 ו״ל שרש״י ואפי" לרעך ממוב לא קאמר "יצא מוהר קה

 מש!ס מותר הגוייגניבמו ימל כתג דין בית מיתות נפ״ד
 הכי ס״ל ז״ל מיהרמ״נס ולא ייעך את תעשוק לא יכתיב

ולא ישיאל לאמן בשני עליו וליננוי מנושק דוקא אלא
 אפילו תמול ולא תמיב דלא נלאו עליו לענוד אנל גוי »־«

 בהגהת שג״ט“בסי נסיד מישכ יעיין עוני במי ימי אמל
 בפד ראמרינן לסא בפי״הנזבר י-ש׳ל וכתב’איד מוראות

 אש' העמיס את ואכלת קרא דאמר אסור המי גזל בתרא
 שאין בזמן ולא נידך משוריס שהס גזמן לך סמן ה־׳אלהיך
 ידך תחת כבושים שהס ממן הפירוש אין כירך מסורים

 בומן הוא הפירוש אלא ידך תחת כגושים שאינם כזמן ולא
 שאין כזמן ולא מלחמה עמהס לעשות נידך מקורים סהם

 אבל ד’י שטה ב מלחמה עמשס לעשות כידך מסורים
 שאס הלואתו להפקיע או בחשבון לסמעותי ן כמ מבמזו

 לשון שחסר נ'ל המאסף אמר ס״וכו״נ״ב חילול איכא לו יודע
 טענתו אבל לומר צריך וכך ן״ל הטורים כעל רנינו כדגלי
 סצא ובלבד מות* הלואתו להפקיע או בתשבון להטעות כמן
ובדקתי ה' חילול איכא לו יודע שאש לו יודע

 וטורים נ׳וז עם שנדפק וטורים וקראקה סניופיטה כדפוס
 להמעו* בגון טענתו אבל סנוסחא ומצאתי י’ב נצא סניפס
לו יורע שלא ובלבד מותר הלואתו להפקיע או כתשמן
 היא ג*י נוסחת אבל למ״ש מכוונת זי ונוסחא ח״ס דליכא

 הגוזל נע מוכח והכי ויניצמא בדפוס שמצאתיסנוסתא כמו
 מותית טעותו המס דאמי־יכן שלפנינו כגירסא ומאכיל

 נד* דפרזלה גמר דדתבא לקנה ממי זבן דשמואל הא כי
 מזיאמרלימחזידפלךקאקמימא תד זוזיואיבצעציה

 משמע מותר טעותו דקתמר דברים של ופשטן כאן ער
 מעוביא מוכח והכי להטעותו וצא מעצמו שטעה דוקא

 וז*ל מה׳ג בפי*א ז׳ל הרמ"בס כתב ובן ושמואל כתנא דרב
 תבל מעצמו שטעה והוא ומותרת נאבידתו הגוי טעות

 ולפי כזהב בפרק המרדכי בשב וכן ע״כ אשור להטעותו
" טפו אכל כך ל’ז הסורים בעל ביבדירנינו להגיה צריך זה

 להפיןעת או להטעותו אבל מעצמו שטעה ומקא מותר
הנוסחאו׳צרי" נשאר שמצאתי ולפיסגייסא הלואתואסיר

 אפילו מותר טעותו שאמר דשמויזל ל’דס ולומר לייחק
 לשמוא לו היה מעצמו שטעה דוקא דאי קאמר להטעותו

 ליס ואיבלע דאמרינן הא כמי וכן אסור דלהטעותו לערושי
7p בפירוש׳רבי נראה וכן בחשבון הבליעו ששמואל ר״ל זוזי 

 0לגדו מצריך ולפי בחשבון והטעהו הבליעו לששמואל’ן
 כן גס נראה וכן "למת א כין יוד בלא זיזי חד ואבלעליה

 ל ואמר לצלחא דיקלא ומי איהו ן מבי ירביגא מעובדא
 איבדא ידע מניינא דגוי מעיקרו ואייתי קדים לשמפיה
 הטעם ונראה הונא לרב הא השמיטו לל והרח׳ש דהרי״ף

 ס״ל ואינהו מותר דאעי׳צהטעותו סונר דרכיכא משום
 נטעה דדוקא וסוברים עליה פליגי כהנא ורב ישתואל
דרניג* עובדא השמיטו הילכך חסוד צהטעיתו אנל מעצמו

 לאפליגי ורגינא כהנה ורב צילדשמוא זו הבירסא לפי מ*מ
 דשמיאל דאע"גב ס״ל אסורא״נ להטעותו דאף ורולהוכדל

דשרי □ונר רניניז אסור דלהטעיתו סוברים כמא ורב
 ’הגירס ומיהו הוא לתלמודא ומדיה דבתרא כמעיה ל וקי*

 פשטן הל״רנהידלפי טבע כפי לכלמה יכול הכתו׳נס״איני
 אכל ש מ מ״מ כגיד׳הזאת אסור עותוהמדל מוכח’רינם\ל

כיס נסמוך לעיל אס דנשלמא מתיישב אינו אסור טעותן

 ד.(»1ל־חאנללה«יגת איילי■ינמגתוממ״זה״־צייין
ילכז יהאמד ל’מאיא יי’אז’ **®י ’1ג”" י ® ל א

 מסחאזת אועירש^הכמומנשאד להגיה צריך מכריז
 נעל"קמו" יעמו יעת להסכים באנו ואם שהגהתי כמו או
 בטעותו יכן כך להגיה צריך הו׳מ״נס דעת עם ז״ל

 להטעותו כגון טעומו אבל מעצמו שטעה ויוקא מותרת
 אסיר הלואתו להפקיע או בחשבון

כגון קצת גכי>ניאמס’להר*״בסז״לנפי ראיתי1
ל{ שיאמר וצריך וטעה חשבון הכותי שעשה

 אלא יודע ואיני סומך אני חשנונך שעל דאה מישראל
 לא אס אבל תומר זה כגון לך בותן אני אומר שאתה מה

 חלול ונמצא לגקת הכותי יתמין שמא ק<סור לו למד
 וסובר בתד׳נעובד׳דרבכהנא מפהגוזל והוא עב עיי ש״ש
 נמי ושמואל קאמי לעכובא הני דענד כיזנא דדב ז*ל היב
 דממואל אענ״ב א״ב סתלמוי פירשי שלא אלת הכי ענד

זיל הרמנ״ס שנתב ומהטעם כהנא כרב קי״ל זה פליגעל
 זה הוזכר לא הגירסאוע לכל ז׳ל הטורים בעל דבינו אבל

 דעבר חשידו׳הוא מממן כהנא דיב דשובר ונראה בדבריו
 אינו אבל הכי שמאל עבי מדלא ז״ל ה״ה שממר וכמו הכי
 הטוריהלהשמי" נעל לדנינו מקוסהי׳ל דמכל בעיני נכון

 דבהרנט טמיננא קא דעלך חזי לו צ״ל חסידות דממית
 ולכן חסידות שהסממדת ז״לדנרים הרב מביא מקומות

 משזסדרכ בשמואל ופסק ני פלי בהנא ורב ישתואל מצין
 דאפשדדדבינובעל לעיל מאידכתיבכא ולפזס קאיכותיה

 צורך אין כהנא ורב שמואל כינינאנגד פסקי ז׳ל הטורים
 שמואל פליגי דלא יסיל שנמצא שהגהתי מה צפי אבל לזה
 לומ• צריך אסור דלהטעותו ס׳ל וכולהו ורנינא כהנא ורב

 בשמואל ועסק בהא כמא יב עם זרדינאפליגי דשמואל
 ז״למכרט המורים בעל ירניגו לומד איכשר עוד ורבינא

 קא דעלך כמאחזי איידלדב שהגוי רשי של שני כלשון
 ולא סיס כך שהיה דמעשז ברור הדבר זה ולפי סמיכנא
 נלתיידיעמו גוי של במשכונו להשתמש ף לעכובא

 סימ״ק״ך בי״ד זהב טורי הלואתו מהפקע גדע ילא מומר
 טעומו מז בגי ז״מצוות מקיים הגיי אס ךץ אותי״ו

 לכע הגויפיבא גזל יש ן סי״שנ״ח תפידיט ספר אסור
 ישראל צפישאסינא לישראל גוזל שהיה ממה יותר דעות
 הדבט צשאדיאודים יאבל אחד חיטא וזהו יגזצוהי לשם
 אסי* דטעו״הגוימותר אעג״ב ן סי׳מ׳ר תשירי" סכר

 שאיג כמי עצמו ועושה שגוזל יודע שהגר במקלם להטעותו
 הלואתו הפקעת ח בלח והניאו י’ד תנס״בשס יודע

 דבריו ביאר כבד יאסור הטורי׳ז״ל בעל רבינו כאן שכתב
 דליכא גמקוס ה״אנל חילול שאיכא במקום דוקא דהיינו
 בגמרא וכדמסקיבן מותרת הלואתו הפקעת השם חילול

 להפקעת ס״ח נסי״שס״ט ז״ל הטורים בעל רנינו כתב וכן
 נפ״א והרמנ״סשכת" ה״שרי חילול דליכא במקום הלואתו

 מ’בכ לי יבינו השיגו כנר אסור הצזאמו דהפקעת מהיג
 ו הכ״מ שסpשתי ועייןמה סי״שכ״צו הבית בדק ובכפר

 ברש״יז״ל עיין דמי ה״היכי חילול דליכא הצואתו והפקעת
 פי׳שס״ע זה נטור ז״ל ב״י רבעו הביאו ומאכיל הגוזל פי-ק

 צורך אין מוהר דגיסי הטפרים וכגירסת שם מ״ש וכיין
 ה" דליכאהיצול במקום לדוקא אמת דין מלין עם זה לכל
 נו־שתו שהיא זמן כל ך" ששה ט ואזיל כלמפרש שרי

 איני. במחשבה וכו״ניג שיגכיהנה על חייב הבעציסאינו
 על פקלון גיד! היה אס וכ״ש מעשה עשה שלא כל מחייבו

 עי על אף אחד בסנילחוב ועמו החוב את ופרע א* חוב
 חלק ז״ל הרב מןדי עליהם גזלן נעשה דצא הדין מן שאינו

 שבאי דנדיסיאמודיס במה כ״ו טה5 ד פ׳ח סי" ח״מ
י’כ !תשובת ל’ן הרשנ״א נשאל וטבחוכו׳נ״ב שגנב עדים

מגי ג
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