עין משפט
נר מצוה

נז:

לו א מיי׳ פ״ל מהלכות
גניבה הלכה א:

ב

לו

פ״א מהל׳

מיי׳

סמג

שטרומ הל׳ ב

עשי! פט טוש׳׳ע ח״מ סי׳
שג סעיף יב:

לח ג מיי׳ שס טוש״ע שס
סעיף ב:

לט ד ה מיי׳ שס סמג שם
טוש״ע ח״מ סי׳ שמ

ם
מא

סעיף א:

ו מיי׳ פ״ח מהלכומ

שאלה ופקדו! הל׳ א:

ז מיי׳ פ״ג מהלכות

נזקי ממון הלכה יא

סמג עשי! סז טוש״ע מ״מ
סי׳ שצל סעיף א:

מוסף רש״י
ש כ ן משלם כ פ ל כטוען
טענת

מזוין.

לסטים

דלענין מיסטר נמשלומין

הר

אונס

טענמ

וטוען

אס

גנב הר לענין כפל

נשבע ובאו עטם שהיא

אצלו ,מאמר בשואל שאינו

נא ליד כפל ,דט טעין
ואמר לסטים

נא

מזרן

עלי ונטל ,מחיינ אמ עצמו

נקרן <בימ צה.>.
בלא

שבועה

קרנא

עדיפא

מכפילא בשבועה .אין

זו משובה ,לקרנא לממייבמ

ליה

לשואל

טעין

מט

לסטים מזרן נטלה ואפילו
לא נשבע לשקר ,עליסה

להיות חמורה משומר שבר

הגא ליד כפל אס

כפר

סטור

מן

ונשבע על כן לשקר ואס
אמת

אמר

הקרן <שם( .ה ש ו כ ר פרה

מחבירו ונגנבה .אע״פ
שהשונר

חיינ

נגניבה

ואנלה ,מנל מקום

אס

רוצה לשקר ולישנע היה

נפטר נשנועה ,הלכן

ט

אמר נגננה וחיינ עצמו

נקרן נקנה לו הכפל <ב״מ
לד .(.ש ו כ ר כנושא שכר
דמי .הואיל ולהנאחו הוא

אצלו ,אע״פ שנוח!

שנר

דאי לא יהיכ שכר

הר

פעולתו שומר שכר הוא,

שואל ותיינ נאונסין ,השתא
דיהינ ליה אגרא לא הר

שואל

והר

שומר

שנר

)ב״נז פ .(:ש ו כ ר כ ש ו מ ר

ח נ ם דמי .לקא יהינ אגר

מלאכחו ואינו נוטל שכר על
שמירחו)שםו.

הכונם פרה ששי בבא המא

מםורת הש״ם

לא אם אמרת בשומר חנם .נראה דקאי אהא דבעי למילף
לא אם אמרה כוי .מתנימא היא ף ולא ילענא היכא תניא[ :בכל
בשלהי המפקיד )ב״מ דף מא :ושס(יי> שליחומ יד בשומר שכר
טמנוסיו .כלומל כל מענות שעל ילי גנב בין מזויין וכין שאינו
משומר חנם אע״ג דשומר שכר מתחייב קרנא בלא שבועה קסבר
מזרין להא שומר חנם פמור בגניבה ואכילה הלכך כשנמצא שקרן
האי תנא כפילא בשבועה עדיפא מקרנא בלא שבועה ומימה
משלם כפל :תאמר בשומר שכר שאינו משלם כפל .במענת גנב
להאי תנא מנלן דפרשה ראשונה
שאינו מזרין אפי׳ נמצאת בילו להא
נאמרה בשומר חנם ושניה בשומר
מעיקרא לא הוה פטר נפשיה מקרנא:
לא אם אמרת בשומר חנם שכן משלם
שכר איפוך אנא דבפרק השואל )שם
אין לי .שיהא שואל חייב :אלא
תשלומי כפל תאמר בשומר שכר שאינו
דף צד (:לא קיימא לן אלא משוס
בשבורה ומתה .שהן אונס :שפמר
משלם תשלומי כפל ואי ם״ד לםטים מזויין
דקרנא בלא שבועה עדיפא ועוד
גו שבורה ומתה .לכתיב ביה ומת
גנב הוא נמצא בשומר שכר משלם תשלומי
קשה דגסמוך גבי ק״ו שאין עליו
או נשבר או נשבה וכתיב בתריה
כפל בטוען טענת לםטים מזדיין א״ל הכי
תשוכה דסריך מה לשומר שכר שכן
שבועת ה׳ תהיה בין שניהם )שמות
כ  : 0חייג גגניגה ואגידה .לכתיב
משלם משלומי כפל כו׳ כלומר ולכך קאמר לא אם אמרת בשומר חנם שכן
דין הוא שיתחייב בגניבה ואבידה
ביה נשם[ אם גנב יגנב וגר :מה לשומר
משלם תשלומי כפל א בכל טענותיו תאמר
אדרבה טון דחמור הוא ה״ל לומר
שפר כו .תאמר בשואל שאין בו כפל
בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל
שלא יתחייב כדי שיחחייב כפל ר״ל
לעולם דהא מיחייב באונסין דכתיב
אלא בטוען טענת לסטים מזויין איתיביה
דהא פשיטא דעדיפא חומרא דקרנא
ונשכר או ממ וכי נמי טעין לסטים
 1ונשבר או מת א ( אין לי אלא שבורה ומתה
בלא שבועה מחומרא דכפילא בשבועה
מזויין נטלו הימנו הוה מיחייב נסשיה
גניבה ואבירה מנין אמרת ק״ו ומה שומר
דמי יודע שיבא לידי כך ולכך יש
בקרנא ומי שאינו בא לגנוב אמ
שכר ב שפטר בו שבורה ומתה נ חייב
לנו להעמיד פרשה שניה שחייב קרן
הקרן לא ישלם כפל :קסבר האי
תנא .דונשגר או ממ :קרנא כלא
בגניבה בשומר שכר שהוא חמור בגניבה ואבירה י שואל שחייב בשבורה
שפומה מדיפא מפפילא גשגומה.
ופרשה ראשונה שפטור בשומר חנס ומתה אינו דין י שחייב בגניבה ואבירה
דדבר פשוט הוא שזה חמור מזה
שואל עדיף שמתחייב בשבורה ומתה
וזהו ק״ו שאין עליו תשובה ואי ם״ד לסטים
אבל לעשוח פירכא על ק״ו שפיר
בלא שוס שבועת שקר משומר שכר
מזדיין גנב הוא אמאי אין עליו תשובה איכא
פרכינא מכפל אע״פ שהוא חומרא
שפטור עליהן ואע״פ שיש בשומר
למפרך מה לשומר שכר שכן משלם תשלומי
קטנה טון שאין בלמד אע״פ שיש
שכר בפל בטוען טענמ לסטים מזויין
כפל בטוען טענת לםטים מזויין א״ל קםבר
בלמד חומרא אחרח חמורה ממנה
אין זה חומר דכפל אינו בשומרין עד
האי תנא ״קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא
והאי מנא דבסמוך דקסבר קרנא
שישבע לשקר שנגנבה הימנו ואח״כ
בלא שבועה עטף מכסילא בשבועה
באו עדים בפרק מרובה )לקמן דף
בשבועה לימא מסייע ליה ״1השוכר פרה
ס״ל דאפי׳ פירבא אין לעשוח ממנה
סג 0הלכך קנסא משום שבועה הוא
מחבירו ונגנבה ואמר הלה הריני משלם
מפני שזה קולתו גרמה לו שמתחייב
ליה.
מסיימ
רחמנא:
דקנסיה
ואיני נשבע ואח״כ נמצא הגנב משלם
בכפל וזה חומרמו גורמת לו שפטור
דלסטיס מזרין גנב הוא :ואיני
תשלומי כפל לשוכר םברוה כרבי יהודה
מכפל וכה״ג איכא בריש ב״מ )לף
נשגמ .דאי בעינא משמבע דגגנבה
דאמר שוכר כנושא שכר דמי ומדקתני ואמר
ל .ושם( גבי ר׳ חייא תורת הזמה
מפטרינא :לשוכר .דכיון דשילם
הריני משלם ואיני נשבע מכלל דאי בעי
לא פ ד ך  :נמצא ש״ש משלם
נמצאמ הגניבה שלו :סברוה .רבנן
פטר ליה נפשיה בשבועה ה״ד כגון דקא
תשלומי כפל כטוען טענת לסטים
רבעו לסייעיה לרב יוסף מהא ר״י
מזדיין .אבל אי גזלן הוא ניחא דטוען
היא דאמר שוכר כשומר שכר דמי
טעין טענת לסטים מזויין וקתני ואח״כ
טענת גזלן ונמצא שהוא בידו לא
בהשוכר אמ הפועלים )ב״מ 5ג (.ומחייב
נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לשוכר
משלם כסל וא״ת אכתי נמצא ש״ש
נשבע
אינו
ומדקחני.
בגניבה:
ש״מ לסטים מזויין גנב הוא אמרי מי סברת
משלם כפל בטוען טענת גנב בבעלים
מבלל דאי בעי אשתבועי דנגנבה
כר״י דאמר ״שוכר כנושא שכר דמי דלמא
ושמא אין שייך כפל בטוען טענת
כדקטעין הוה מפטר והיכי דמי
כר״מ ס״ל דאמר )א( שוכר כשומר חנם דמי
גנב בענין זה ואפי׳ שייך אין לחוש
דמפטר הא מיחייב בגניבה אלא ודאי
איבעית אימא כדמחליף רבה בר אבוה ותני
אי המ״ל ולטעמיך ולא קאמר:
דקטעין לסטים מזרין גנבה בחזקה
?>שוכר כיצד משלם ר״מ אומר כשומר שכר
קסבר האי תנא קרנא בלא
וקתני דכי נמצא אוחו לסטים משלם
כפל :שזכר כשומר מנם דמי .ובגנב
ד״י אומר כשומר חנם רבי זירא אמר הכא
וא״מ
עדיפא.
שבועה
שאינו מזויין הוה פטר נפשיה מעיקרא:
במאי עסקינן בטוען טענת לסטים מזדיין
ורב יוסף דס״ל לעיל אליבא דההוא
ואי במימ אימא .לעולס ר״י היא
ונמצא לסטים שאינו מזויין :נפלה לגינה
חנא דלסטים מזויין »(הוא וגס סובר
ובגנב שאינו מזרין :ופדמחלין* רבה
ונהנית משלמת מה שנהנית :אמר רב
אותו תנא כפילא בשבועה עדיף א״כ
בר אפוה .בהשוכר אמ הפועלים 1שם[:
שנהנית
מה
אפילו
אכלה
אבל
׳בנחבטה
מנלן גניבה ואבירה בשואל דמשומר
ר׳ זירא אמר .לעולם כשומר שכר
שכר לא יליף וכן יש להקשות לרבי
אינה משלמת לימא רב לטעמיה ״דאמר רב
דמי ואפי׳ הכי לא תסייעיה דהאי
יוחנן דאסיקנא לעיל אליטה דקסבר
אימור
השתא
הכי
אמרי
תאכל
שלא
לה
היה
דקמני כפל בלסטיס שאינו מזויין
לסטים מזרין גנב הוא ובהמסקיד
קאמר וקמני רישא אינו נשבע מכלל
דאמר רב התם היה לה שלא תאכל היכא
)ב״מ לף מא (:מוכח דקסבר כפילא
דאי בעי פטר נפשיה <» במאי עסקינן
דאיתזקא היא דמצי א״ל מריה דפירי לא
בשבועה עדיפא בשמעחא דשליחוח
בטוען טענת לסטים מזויין הלכך
משלמנא היה לה שלא תאכל לאזוקי היא
יד צריכה חסרון וכן סבר המס ר״א
אי בעי איפטר וכשנמצא הגנב נמצא
אחריני דפטירה לשלומי מי אמר אלא
ובמרובה )לקמן לף עט :ושס('> ס״ל דט
שאינו מזויין ובר כפל הוא :אמר
מיטמר מאינשי גנב הוא אע״פ
לא
רב .האי דקמני מה שנהנית משלמת שנחבטה קאמר כשמבטה י(
שבעלים רואין ומסממא ס״ל הכי בלסטיס מזרין וי״ל דנפקא להו
על התבואה שיקעתן בקרקע והפסידס והיא נהנית שלא לקתה
מוט ישאל ר״ו מוסיף על ענין ראשון וילמד עליון מתחמון ותחתון
מקרקע :ופרכינן אבל אפלה אפי׳ מה שנהנית לא משלמת .בממיה:
מעליון כדמסיק בפרק השואל )ב״מ לף צה .ושם( ולאותה מסקנא
לימא רב למעמיה דאמר .גבי הכניס פירוחיו לחצר חבירו שלא
לא נצטרך ק״ו של בטימא זו והא דמיימי ליה ההם היינו מקמי
ברשוח בשור שנגח את הפרה )לעיל לף מז 0דקתני הוזקה בהם
דמיקו ליה מוט ישאל וילמד תחתון מעליון:
בהמה של בע״ה חייב בעל הפירומ ואמר רב כשהוחלקה בהן שנו
סברוה כר׳ יהודה דאמר שוכר כנושא שכר דמי .משוס דהט
אבל אכלה והחריזה פטור המכניס דהוה לה שלא חאכל והכא
קי״ל כסתם מתני׳ בפ׳ בתרא דשבועומ )לף מט(.
דקתני נושא שכר והשוכר משלמים את הגניבה ואת האבידה ורבי
ירמיה נמי אימ ליה הט בהמפקיד )ב״מ לף לו .ושם( י( גבי פעמים
ששניהם במטאת כו׳ וביבמות בריש פרק אלמנה )ל׳ סו :ושם(ל( גבי

נמי אמר בעל
וכאכילתה היה

הבהמה בירידתה
לה שלא מאכל

אנוסה היא שהרי נפלה
ומה אני יכול לעשומ:

לא
כהן ששכר פרה מישראל דמסיק דנהי דמימייב בגניבה ובאבידה ובהשואל )3״מ דף צ! (.נמי גבי מר בר חיננא אגר ליה בודניימא לבי

חוזאי וחייבינהו רבא ומסיק דנגנבה:

ואי בעית אימא כדמחליף כוי .לא נ״מ מיט אלא לפי דבריו דבעי לאוקמא כר״י רוצה להשיב

כר״מ ושמא אגב שהביאו שם הביאו כאן:

»נ£לה

לו ובהאומניס )ב״מ ל׳ פ (:איכא כה״ג ואי בעיח אימא כדמחליף רבה בר אבוה והתם ימיישב טפי שאומר כן כדי להעמיד המס ממני׳
לגינה נ(והזיקה משלמת מה שנהנית .נא[ והוא שאינה יכולה לירד דא״כ אפי׳ נפלה משלמת

מה שהזיקה דתחילמה בפשיעה וסופה באונס הוא וסיפא דקמני ירדה אורמא דמילתא נקט והוא הדין נפלה כיון שיכולה לירד:
א״נ

א( נ״מ צה״ ב( ]3״מ מא:

צד ,[.נ( שס לר ,.ד( ]לעיל

מה ,[:ה( לעיל מה :נ״מ
ס :צג .צה :שבועות ממ,:

ו( לעיל מז ,:ז( כס׳׳א:

כשנחנטה ,ח( ל״ה קרנא,
» ( צ״ל גננ הוא וגס ק״ל
כצ״ל

לכפילא

י( ]ל״ה ור״י[ ,כ(

רש״ל,
]ל״ה

שוכר[ ,ל( ]ל״ה למחייב[,

מ( ]שיין לממני׳ לעיל נה,[:
ג( ]צ״ל ונהנית[,

תורה אור השלם
 . 1וכי י ש א ל א י ש מעם
רעהו

בעליו

ישלם:

ונשבר
אין

מת

או

שלם

עמו

שמות כב יג

הגהות הב״ח
)א( גם׳ שוכר כשומר חנם
דמי.

אע״ג

נ״כ

דרכה

השיג לעיל למולה נכעלי
סייס אף שהוא ש״מ לחייג

כגניבה טון דאנקטה נגרי
ברייתא מ״מ היינו לוקא
שנגנבה באומו עני! שנגרי
ברייתא גרמו כו׳ כדכמבו

תוס׳

לעיל

ע״א

ל״ה

א״ל מולינא לן כוי ע״ש:

)ב( רש״־ ד״ה רני זירא
ונו׳

סטר נסשיה
נמאי:

הכא

גליון הש״ס
דש״י ד״ה לא אם אמרת

וכו׳ ולא •דענא .ע׳ כרכות
דף כ״ה ע״נ רש״י ד״ה
מאן שמעת וש״נ:

הגהות הגר״א
]א[ תום׳ ד״ה נפלה כו׳

והוא כוי .נ״כ והראכ׳׳ד

חולק על זה וכתב דאין זה
פשיעה ו ט יאחזנה בזנבה
כוי:

הכונם פרס ששי בבא סמא

מםורת הש״ם
) (6נלריס לג .ב״ב נג,[.
ב( ]ב״מ צג ,[:ג( ]לעיל כא:
וש״נ[ ,ד( ]ל״ה אין כו[,
ה( נ״א יאמר רש׳׳ל,
— ! ^ l O i g

גליון הש״ם
נמ׳ אינעי לך עבורי .עיין
ככ״מ רף צג ע״כ תוספות
ל״ה איבעי לן:

לא מבעיא אגלה דמשלמש .מיהא מה שנהנית אע״ג ללא פשע

גשמירתה להא נהנית :אגל נחגנוה .לאפי׳ בההיא הזיקא אנוסה
אלי מנכסי מגילו הוא

הואי :אימא .האי געל השלה מגלית

שהציל את בהמת חבירו שלא נחבטה כקרקע ומצוה הוא לעכל

ומילי לא לשקול קמ״ל :שהוחלקה

א״נ

מבריח ארי מנכסי הכירו לית ליה פסידא .וא״ת והד פורע

חובו דחשבינן ליה מבריח א ד בדש אין בין המודר )נדרים

ד׳ לג(.

אע״ג

דאית ליה

א(

נ

ה

פסידא

וי״ל

דהט

מבריח

פי׳

ארי

מנכסי חבירו מדעתו וטון דמדעתו אפי׳ אית ליה פסידא במו

במימי רגליה .מרה״ר לגינה לאונסא
לא מבעיא קאמר לא מבעיא אכלה
ללא סלקא אלעמיה הוא :לא שנו.
י׳דמשלמת מה שנהנית אבל נחבטה אימא
למה שנהנית הוא למשלמת ולא מה
מבריח ארי מנכםי חבירו הוא ומה שנהנית
שהזיקה :אלא .שאכלה מיל באותה
נמי לא משלם קמ״ל ואימא ה״נ מבריח
ערוגה שנפלה שם לטון לאנוסה
ארי מנכסי חבירו מדעתו הוא האי לאו
היא בנפילה אנוסה היא נמי באטלמה
לטון דחזיא למבואה מומה לא
מדעתו אי נמי מבריח ארי מנכסי חבית
מוקמה אנפשה :אבל .הלכה מערוגה
לית ליה פםידא האי אית ליה פסידא היכי
לערוגה ואכלה משלמת מה שהזיקה:
נפל רב כהנא אמר שהוחלקה במימי
לא מימא עד שמצא לרמת .שילעו
רגליה רבא אמר שדחפתה חברתה מ״ד
הבעלים שיצאת :והמזור לדעת.
שדחפתה חברתה כל שכן שהוחלקה במימי
שלא נעל בפניה כראוי :אלא כיון
רגליה ומאן דאמר שהוחלקה במימי רגליה
ביציאתה:
שידעו
שיצאה לדעת.
אבל דחפתה חברתה פשעה ומשלמת מה
אף על גב שחזרה שלא לדעת.
בשמירה
סגי לה
דהשתא לא
איבעי לך עבורי חרא חדא
שהזיקה דא״ל
פחותה דאמר ליה טון טלפא כר:
אמר רב כהנא לא שנו אלא באותה ערוגה
החלתו בפשיעה .בלאו לידה היה
אבל מערוגה לערוגה משלמת מה שהזיקה
לו לשומרה שלא תכנס ותאכל:
ורבי יוחנן אמר יאפי׳ מערוגה לערוגה
וסופו באונס .לא היה יודע שתלד:
ואפילו כל היום כולו עד שתצא ותחזור
ולאסטמורי
לדעת א״ר פפא לא תימא עד שתצא
לדעת ותחזור לדעת אלא כיון שיצתה לדעת אע״פ שחזרה שלא לדעת מ״ט
דא״ל כיון דילפא כל אימת דמשתמטא להתם רהטא :ירדה כדרכה
והזיקה משלמת מה שהזיקה :בעי רבי ירמיה ירדה כדרכה והזיקה
במי לידה מהו אליבא דמאן דאמר ״תחלתו בפשיעה וםופו באונם חייב
לא תיבעי לך כי תיבעי לך אליבא דמאן דאמר תחלתו בפשיעה וםופו באונם
פטור מאי מי אמרינן כיון דתחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור או דלמא הכא
כולה בפשיעה הוא דכיון דקא חזי דקריבה לה למילד איבעי ליה לנטורה
ולאםטמורי
ג

נח.

פורע חובו חשיכ מכדח

א ד האי

שלא מדעחו א״נ מבדח א ד מנכסי

חבירו

כשאינו

אפי׳

חבירו מכריחו להבדח

אלא

מדעתו

א ד מעדרו

לית ליה פסידא למבדח האי אימ ליה

פסידא

דאיכא

וכיון

שלא

תרתי

מדעתו ואית ליה פסידא לא חשיכ

מבדמ ארי אבל מדעתו אפי׳ אימ
ליה פסידא או שלא

מדעתו ולימ

ליה פסידא חשיב מבדח ארי ואין
נוחן לו אפי׳

שכרו וא״ח

דבסוף

השוכר ]את[ הסועליס )3״מ צג (:אמר
דשומר חנם שהיה לו לקדם ברועים

ומקלות ולא קדם חייב ומפרש שומר

חנם בחנס וש״ש בשכר ומסיק דחוזר
ונוטל מכ״ה ומשמע דשומר חנם לא
ממייב לקדם בשכר אבל כ״ש אם
קדס בשכר דשפיר עבד ונומניס לו

מה שהוציא ומסחברא דה״ה איניש

דעלמא שאינו שומר וגם שבר עצמו

נוטל ואין סברא למלק

בין רועה

עצמו שמוטל עליו להמעסק ולשמור

לאיניש דעלמא ועוד אמדנן בהגוזל
במרא

)לקמן לף קטי(:

שטף

נהר

חמורו וחמור חבירו והנימ שלו והציל
של חבירו אין לו אלא שכרו ושכרו

מיהא שקיל ולא אמדנן מבדח א ד
בעלמא הוא וכן משיב אבירה שנותנין

לו שכר כפועל בטל)כ״מ דף לא :ושם(

לא אמר דליהר כמבדח ארי כעלמא
ולא יטול כלום ואין לומר דבכל הנהו

אע״ג דמן הדן היה פטור מ״מ מקנח חכמים הוא שישלם לו כ ד שישיב אבידחו של חבירו אבל סורע חובו אין לנו לעשומ מקנה ע״י זה
דהא הכא בשמעמין משמע דאי הוה מדעמו הוה חשיב מבדח ארי ולא היה נוטל כלום אעפ״י שהוא מציל חבירו מן ההפסד לא עשו

מקנה ונראה לר״י דמבריח ארי שאינו נוטל שכר היינו כשאין הדבר ברור שיבא לידי הפסד כגון שהאד רמוק ואין יודע אם יבא
כאן האד אם לאו ואין מצילו אלא מדאגה ומן הפחד שדואג שמא יבא אבל אם הדבר ברור שיבא לידי הפסד ולידי דריסת האד

או מציל מפי האד עצמו אז ודאי נוטל שכרו כמו שטף נהר חמור חבירו והך דשמעתין מייד שהצילו ירקוח מצער בעלמא שאין בעל

הבהמה רוצה שממבט בהמתו בארץ ומצטער אע״פ שלא היו דמיה נפחמין בכך ולכך היה נחשב מבדח ארי אי הוה מדעתו ופורע

חובו אין מצילו מהפסד דמה שהיה הלוה זקוק לפרעו אין זה הפסד שהרי נמחייב לו ואינו מצילו אלא מצער בעלמא וחשיב מבדח
אד

א״נ כדמפרש טעמא בירושלמי דכמובומ )פי״ג( ובנדרים )ס״ל( מפייסא הוינא ליה וממיל לי ואפי׳ במשכון מפייס הוינא ליה

ויהיב לי משכיני ואפי׳ בב״ח דוחק עצמו מסיק לה בירושלמי ונראה דהטעס משוס שיכול לומר לו הייתי מוצא הרבה בני אדם שהיו

פורעין עבוד כי דרך אהובים שמרחמיס על אהוביהם להציל מן הצער הזה דהיינו מעין אותו טעם והא דקרי בחזקת הבתים )ב״נ

לף נג (.מבדח א ד נתן צרור והועיל נטל צרור והועיל דסכר מינה מיא והוציא מינה מיא אע״פ שמצילה מהפסד שהיה נהר שוטפה

לא נקט לשון מבריח ארי לענין שיפטר חבירו משכר הברחחו אלא כלומר דאין זה חזקה דאין זה תיקון כמו רפק בה פורתא או

נעל וגדר ופרץ אלא מגין עליה פורתא שלא תבא לידי קלקול ורבינו גרשון פסק בתשובה אחת על אנס עכו״ס שאנס ביתו של ישראל

ובא ישראל אחר ולקחו ממנו שלא יחזיר לבעלים בחנם אבל רש״י פי׳ בהנזקין )גינוי] לף נח0י> גבי עכו״ם הבא מחמת חוב ומחמת

אנפרוח אין בו משום סיקריקון שאס החזיק עכו״ם בקרקע של ישראל מחמת חוב שהיה לו עליו או מחמת אנפרות בגזל בעלמא ואינו

מסור בידו להרגו אין בו ד ן סיקדקון אפילו אם שהמה י״ב חדש לממ רביע לבעלים כחיקון חכמים אלא מחזיר לו הקרקע בחנם

דטון דאין כאן סיקריקון לא גמר ומקני מידי ואע״ג דשהמה י״ב חדש לא בא לו שעה לכופו הלכך אין מטרח העכו״ס מטרה כלל ור״י אמר
דלא מבעיא במקום שאס לא קנאו ישראל לא היה חוזר לבעלים לעולם שהיה מוכרו או נוהנו לעכו״ס אחר והיה אכוד מן הכעלים

לגמד דלא חשיב מבדח

א ד טון שמצילו מן ההפסד ואפי׳ קנאו בשרו מצילו מהססד הוא במו מקדם ברועים ובמקלות בשכר

דאמרינן שנותן שכר עד כדי דמיהם ונ״מ לכושרא דחיומא או לטרמא יתירתא אלא אפי׳ יודע ודאי שאס לא מהדר זה לקנומ היה

חוזר לבעלים בדמים הללו כל שעה שירצו דהשתא אין מצילו מן ההפסד אעפ״כ אין לדמותו כלל למבדח א ד דטון שיצא הבית מחזקמ

ישראל ובא ליד הנכרי וזה מוציאו מיד הנכד ומחזירו ליד ישראל לא דמי למבדח ארי ונוטל מה שההנהו ואוחם היהודים הבורחים

מעירם והשר מחזיק קרקעותיהם שאין בהן טסקאות ואפי׳ יש בהן טסקא אם הניח הקרקעות ביד אחרים לפרוע מהן טסקא אומר

ר״י שאס בא ישראל וקנאו מיד השר מחזירם לבעלים ונוטל מה שההנהו דאין זה דינא דמלכותא אלא גזילה כי ראינו במדינה

שסביבותינו שמשפט היהודים לעמוד כמו פרשים בכל מקום שירצו ובדין מלכותא היו תופסין שלא יחזיק המושל בנחלת היהודים כשיצאו

מעירו וכן היו נוהגין בכל ארץ בורגוני״א ואס יש שר שבא לשנות את הדין ולעשומ דין לעצמו אין זה דינא דמלכותא שהד זה

הלין אין הגון כלל ודמיא למוכס שאין לו קצבה )לקמן לף קיג (.והיכא שמשביח נכסי חבירו אין דומה כלל למבדח ארי כגון יורד
לתוך שלה חנירו ונטעו שלא ברשומ ומקיף את חבירו משלש רוחותיה וכגון ההוא להאומנין )3״מ לף עו (.השוכר אמ הפועל

לעשומ בשלו והראהו בשל מבילו לנוטל מבעל הבית מה שההנהו ואין להקשוח בשטף נהר חמור חבירו למה אין לו אלא שברו למה

אין לו כל הפסלו לטון לבעל חמור עומל שם מה לנו לעשות לו מקנה שלא מלעתו אם ירצה ה יתנה )עם( המציל לשלם חמורו ועול

לע״כ מייד ביכול להציל על ילי הלחק לאל״כ לימא ליה מהפקר קזטנא כלאמרינן התם על חבימ של לבש ומ״מ שכרו נוחן לו

למסחמא ניחא ליה שכל מי שיציל יטול שכר כל זמן שלא ימחה בילו טון שאין יכול להציל אלא ע״י הלחק:

לא שנו אלא באותה

ערוגה .לטון שחחלת נפילחה באוחה ערוגה באונס אינו חייב להעלותה מאומה עלוגה אבל מעלוגה לערוגה הוי כשלה אחר:
שמין

עין משפט
בר מצוה
ט ב א ב ג ד מיי׳ ש״ג
מהלכות נזקי ממון
הלכה יא סמג עשין סז
טוש״ע מ״מ סימן שצל
סעיף א:
מ ג ה מיי׳ שס הלכה ינ
ועי׳ בהשגות וכמ״מ
טוש״ע שס סעיף כ:

