
 עין משפט
 בר מצוה

 טב א ב ג ד מיי׳ ש״ג
 מהלכות נזקי ממון
 הלכה יא סמג עשין סז
 טוש״ע מ״מ סימן שצל

 סעיף א:
 מג ה מיי׳ שס הלכה ינ
 ועי׳ בהשגות וכמ״מ

 טוש״ע שס סעיף כ:

 הכונם פרס ששי בבא סמא נח.

 לא מבעיא קאמר לא מבעיא אכלה
 י׳דמשלמת מה שנהנית אבל נחבטה אימא
 א)מבריח ארי מנכםי חבירו הוא ומה שנהנית

 נמי לא משלם קמ״ל ואימא ה״נ מבריח
 ארי מנכסי חבירו מדעתו הוא האי לאו
 מדעתו אי נמי מבריח ארי מנכסי חבית
 לית ליה פםידא האי אית ליה פסידא היכי
 נפל רב כהנא אמר נשהוחלקה במימי
 רגליה רבא אמר שדחפתה חברתה מ״ד
 שדחפתה חברתה כל שכן שהוחלקה במימי
 רגליה ומאן דאמר שהוחלקה במימי רגליה
אבל דחפתה חברתה פשעה ומשלמת מה  ג

 שהזיקה דא״ל איבעי לך עבורי חרא חדא
 אמר רב כהנא לא שנו אלא באותה ערוגה
 אבל מערוגה לערוגה משלמת מה שהזיקה
 ורבי יוחנן אמר יאפי׳ מערוגה לערוגה
 ואפילו כל היום כולו עד שתצא ותחזור

 לא מבעיא אגלה דמשלמש. מיהא מה שנהנית אע״ג ללא פשע
 גשמירתה להא נהנית: אגל נחגנוה. לאפי׳ בההיא הזיקא אנוסה
 הואי: אימא. האי געל השלה מגלית אלי מנכסי מגילו הוא
 שהציל את בהמת חבירו שלא נחבטה כקרקע ומצוה הוא לעכל

 ומילי לא לשקול קמ״ל: שהוחלקה
 במימי רגליה. מרה״ר לגינה לאונסא
 ללא סלקא אלעמיה הוא: לא שנו.
 למה שנהנית הוא למשלמת ולא מה
 שהזיקה: אלא. שאכלה מיל באותה
 ערוגה שנפלה שם לטון לאנוסה
 היא בנפילה אנוסה היא נמי באטלמה
 לטון דחזיא למבואה מומה לא
 מוקמה אנפשה: אבל. הלכה מערוגה
 לערוגה ואכלה משלמת מה שהזיקה:
 לא מימא עד שמצא לרמת. שילעו
 הבעלים שיצאת: והמזור לדעת.
 שלא נעל בפניה כראוי: אלא כיון
 שיצאה לדעת. שידעו ביציאתה:
 אף על גב שחזרה שלא לדעת.
 דהשתא לא סגי לה בשמירה
 פחותה דאמר ליה טון טלפא כר:
 החלתו בפשיעה. בלאו לידה היה
 לו לשומרה שלא תכנס ותאכל:
 וסופו באונס. לא היה יודע שתלד:

 ולאסטמורי
 לדעת א״ר פפא לא תימא עד שתצא
 לדעת ותחזור לדעת אלא הכיון 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

 א״נ מבריח ארי מנכסי הכירו לית ליה פסידא. וא״ת והד פורע
 חובו דחשבינן ליה מבריח אד בדש אין בין המודר (נדרים
 ד׳ לג.) אע״ג דאית ליה פסידא וי״ל דהט פי׳ מבריח ארי
 מנכסי חבירו מדעתו וטון דמדעתו אפי׳ אית ליה פסידא במו
 פורע חובו חשיכ מכדח אד האי
 שלא מדעחו א״נ מבדח אד מנכסי
 חבירו אפי׳ כשאינו מדעתו אלא
 חבירו מכריחו להבדח אד מעדרו
 לית ליה פסידא למבדח האי אימ ליה
 פסידא וכיון דאיכא תרתי שלא
 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 אד
 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 כד 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 אד 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
ן סיקדקון אפילו אם שהמה י״ב חדש לממ רביע לבעלים כחיקון חכמים אלא מחזיר לו הקרקע בחנם  מסור בידו להרגו אין בו ד
 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 אד 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 אד 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

 מםורת הש״ם

 6) (נלריס לג. ב״ב נג.],
 ב) [ב״מ צג:], ג) [לעיל כא:
 וש״נ], ד) [ל״ה אין כו],

 ה) נ״א יאמר רש׳׳ל,
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 גליון הש״ם
 נמ׳ אינעי לך עבורי. עיין
 ככ״מ רף צג ע״כ תוספות

 ל״ה איבעי לן:
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