עין משפט
נר מצוה
עז א מיי׳ פ״ו מהל׳ חונל
ומדק הצ׳ יא טוש״ע
מ״מ סי׳ שפל סעי׳ נ:
עח ב ג מיי׳ סי״ל מהל׳
נזקי ממון הל׳ יג סמג
עשין סט טוש״ע מ״מ מי׳

מימ סעי׳ ינ:
עט ד מיי׳ שם טוש״ע
א״מ סי׳ מרעא סעי׳
ו
* ה מיי׳ פ״ל מהל׳
חנונה הלנה ז סמג
עשין מד סי׳ ה טיש״ע
שם:
א ו ז מיי׳ ס״א מהל׳
מינה הלי ו
כ ח ט מיי׳ שם הל׳ p
סמג עשין מא טוח״מ
סי׳ שנ:
ג י מיי׳ פ״ד שם הל׳ א
סמג שם טוח״מ סי׳
שננ:
ד כ ל מיי׳ שם פ״נ הל׳
א והל׳ נ טוח״מ סי׳
שנ:

הכונם

סב:
פסולה

בסוכה ובמבוי .תימה להוה ליה למימר ימעט כדאמד׳
מסכת סוכה )לף כ(.

בדש

מוסף רש״י

הדרן עלו הכונס
משלם תשלומי ארבעה
וחמשה .נגננ עצמו,
דנפקא ליה מגננ הגגנ
כל
'קמן סנ .(.ע ל
דבר פשע .סיפיה דקרא
משמעי נטוען טענמ גנב
או נגננ עצמו <בינז נז.0

מתני׳

ר״צ משום לבעי למימר כסוכה נקט לשון פסולה אי נמי לסי
שהיה

להאדך

צדן

ולומר יכבה

בלשון

ללמעט במו שהיא מוללקת לא סגי
כלאמדנן בפ׳ במה מלליקין)שבת לף
הלליקה

» 0

והוציאה

בסנים

בחיץ לא עשה ולא כלום והכא נמי
לא שנא:

הדק עלך הכונס
מרובה.

קמני

מי

בין

אין

כוי .משמע הכא היכא

לתני אין כין לא שיין למימר תנא
ושייר והקשה הר״י מאורלינ״ש מהא

לתנן בפ״ק למגילה)ל׳ ח .ושם ל״ה אין(
אין בין נלדם לנלבות אלא שהנלדם

חייב

ונלבות

גאתדותן

אינו חייב

באחדותן ואכתי הא איכא שהנלבה

שבחובה אין באה אלא מן החולין

כלמנן בהמולה )מנחות ל׳ פא (.ר״ל

להתם לא בא לשנות כל ענין שנלר

ונלבה חלוקים זה מזה אלא בא לומר

אלא אחדות אבל לענין בל תאחר
זה וזה שרן ובן אין בין שבת ליום
לא

הכפודם

לבדם

לכל

שביניהם כגון איסור אטלה וכן אין
בין י״ט לשבת אלא אוכל נפש בלבל

לא אייד בחומר שבשניהם כגון לאו

ומיתה אלא בלבר האסור או מותר

לעשומ בהן ועול י״ל להן משנה

שנרה במסכת קנים )פ״א

למגילה

מ״א( גבי עולמ

העוף ועולה

בין

נדר בין נדבה אין באה מן המעשר
טון דאין בה אטלמ אדם כדדדש

בסיסט בס׳ עשר תעשר ת״ל ואכלת

ושמחת שמחה שיש בה אטלה יצאו
עולות

שאין

עמהן

אטלה

ואין

להאדן באן יותר»:

מדובה

קתני תנא ושייר .לשון

ראשון

דמייתי

סייעתא

לא בעי למימר דשייר דסבר ההוא

לישנא דטון דקתני מרובה אין לומר
שייר כמו באין בין ובן משמע הלשון

דקאמר ללישנא במרא מי קמני אין

בין מרובה קמני משמע שתחילה היה

סבור דמרובה הר כמו אין בין וא״מ

ומאי שייר דהאי שייר ר״ל דשייר
טענת גנב באבידה דדדש לקמן רבי

אינשי ולא מסרסם ניסא ואנן לפרסומי ניסא בעינן:

רמזור רלליק

מרובה.

אין הגונב אחר הגנב

א(א

נ

כו׳ .לכתיבה וגונב מבית

נ

8

ה

ה

הדרן עלך הכונס

מרובה מדת תשלומי כפל ממדת תשלומי ארבעה וחמשה ישמדת
תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר
שאין בו רוח חיים ׳ומדת תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא בשור
ושה בלבד שנאמר י כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו וגו׳ י> אין
הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל ולא הטובח ולא המוכר אחר הגנב
משלם תשלומי ארבעה וחמשה :נמ ואילו מדת תשלומי כפל נוהגת בין
בגנב בין בטוען טענת גנב ומדת תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא
בגנב בלבד לא קתני מסייע ליה לרבי חייא בר אבא ״דא״ר חייא בר אבא
א״ר יוחנן י הטוען טענת גנב בפקדון משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם
תשלומי ארבעה וחמשה איכא דאמרי לימא מסייע ליה לרבי חייא בר אבא
דא״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן הטוען טעגת גנב בפקדון משלם תשלומי כפל
טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה מי קתני אין בין מרובה קתני
ע ל כל דבר
תגא ושייר :שמדת תשלומי כפל נוהגת כר :מנה״מ דת״ר
פשע כלל על שור על חמור על שה ועל שלמה פרט על כל אבירה חזר
וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש דבר
המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון יצאו קרקעות
שאינן מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות שאף על
פי שמטלטלין אין גופן ממון יצא הקדש רעהו כתיב אי מה הפרט
מפורש דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא אף כל דבר שנבלתו
מטמא במגע ובמשא אבל עופות לא ומי מצית אמרת הכי והא שלמה
כתיב אמרי אנן בבעלי חיים קאמרינן אימא בבעלי חיים דבר שנבלתו
מטמא במגע ובמשא אין דבר שאין גבלתו מטמא במגע ובמשא לא
דהא
ח

ט

,

מ(2

ח(

כ

י(ל

שותף שגנב מחבירו ושומפין שגנבו לא משלם אלבעה וחמשה כלאמר לקמן בפילקין )ל׳ עת (:ועול יש מפרשים לאין לחוש הכא אם אינו
משייר ט אם לבר אחל טון ללא נחת למניינא אלא לגלי לן שיש ד ב ר בכפל מארבעה וחמשה:

קרקעות בו׳ .וא״ת טון לאמעיטי משבועה כלאמדנן בפרק הזהב )ב״מ ל׳ נ ז  0תיפוק ליה לאין בהם כפל כטוען טענת גנב
ללא משלם אלא בשכועה כלאמדנן לקמן כשמעמין וליכא למימר לאצטדן לקופץ ונשבע לבהגוזל קמא )לקמן ל׳ קו (.מוכח

ללא משלם אא״כ ב״ל משכיעין אותו ר״ל לאצטדך להיבא לנשבע ע״י גלגול כלתנן )קדושין ל׳ כו(.

זוקקין הנכסים שיש להם

אסדוה עם הנכסים כו׳ לישבע עליהן ומיהו לסי מאי למסקינן לקמן האי כל ד ב ר הוא מרלא כתיב הני פרטי גכי כסף וכלים וס״ל

לכפל ושבועה הכל אחל ניחא לליכא אלא חל קרא למרריהו וא״מ וגניבה כקרקע היט שייכא ר״ל במשיג גבול א״נ במחובר לקרקע
ט

ההיא

ד׳

גסנים טעונות וטוען

ג( לפיל ל״ י ( ]שנת כא,[:
ה(שנמכא,:ו(]לקמןסט:
ועי׳ מוס׳ לקמן סז :ד״ה
אין[ ,ז( ]לקמן סג :קו,[:
ח( נפוכה ;ד .וש׳׳נ[,
<ו( נ״מ גז :שנועומ מנ,:
•( ]לקמן קיו ,[:נ( ]שמות
ננ[ ,ל( ]דף סג] ( » ,[:עי׳
תוס׳ מגינה ח .ד״ה אמאי
ומוס׳ מענית יג :ל״ה מאי[,

,

יומנן למשלם כפל ואי טעין טענת גנב בסקלון לא משלם ארבעה וחמשה בטכח ומכר הכי נמי טוען טענת גנב באכילה ועור שמשייר

יצאו

א( ]נ״נ כו .שנת נא,[:
ב( לפיל ככ .שנת כא,:

מתני  ,ג ץ שיצא מתחת הפטיש והזיק
האיש ולא מבית הגנב :גמ׳ במומן
חייב > גמל שהיה טעון פשתן ועבר ברשות
מעגס גנב .גנב בא וגנבו ולרשינן
הרבים ונכנס פשתנו לתוך החנות ודלקו
לקמן בשמעתיןל( לחייבו רממנא כסילא
בנרו של חנוני והדליק את הבירה בעל גמל
 0ר״מ,
אם נשבע ונמצא שקרן :לא קחני.
חייב
חייב הניח חנוני נרו מבחוץ החנוני
אלמא נהגי ל׳ וה׳ גטוען טענת גנב
'^lOlg
״רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור :נמ
אס טבת ומכר :מי קחני אין בין.
להר לוקא ולא שייר מ י ד  :קחני .תורה אור השלם
״אמר רבינא משמיה דרבא ש״מ מדרבי
 .1כי יגנב א י ש ש ו ר או
קצת לבדם שזו מרובה על זו ושייר:
יהודה נר חנוכה ימצוה להניחה בתוך עשרה
 rrtpונזבחו אי ?זכרו
שהיקשו לקרקעות .לכתיב והחנחלתם
חמשה בלןר ישלם תחת
דאי סלקא דעתך למעלה מעשרה אמאי אמר
השור ן א ך ב ע ^ א ן תחת
אותם וגו׳ )ויקרא כה( :אין גופן
ר׳ יהודה נר חנוכה פטור לימא ליה הוה ליה
ש מ ו ת כא ל ז
השה:
ממון .אלא גורמין לגבות ממון:
 .2ע ל כל ך ב ר פשע על
לאנוחה למעלה מגמל ורוכבו אלא לאו ש״מ
להא
ש ו ר ע ל חמור ע ל שה
מצוה להניחה בתוך עשרה אמרי לא לעולם
ע ל ש ל מ ה ע ל כ ל אבדה
א ש ר יאמר כי הוא זה
אימא לך אפי׳ למעלה מעשרה מאי אמרת אבעי לך לאנוחה למעלה מגמל
ע ד האלהים י^א ךבר
ורוכבו כיון דבמצוה קא עםיק כולי האי לא אטרחוה רבנן >אמר רב כהנא
שניהם א ש ר ?!־שיען
אלהים י ע ל ם שנים
דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום נר חנוכה שהניחה למעלה
ש מ ו ת כב ח
לרעהו:
מעשרים אמה פסולה כסוכה ובמבוי:

שאין חיוב הבאה בזה יותר מבזה

אייד

רמעט

גץ .אשטנציי״ל:

גמ׳

למעלה ממשיים אמה .לא חזו לה

הדק עלך הכונס

ג

באה מן המעשר ונלר שהוא לבר

גץ .לצק ,אישטינציל״ש
1שנת כא 0היוצאס מן
הנחל כשהפטיש מכס עליו
:נ־נ כו.ן פ ט י ש  .קורנס
גדול של נסמיס ושנת
:א .1את הבירה .נימ
בעל
גדול )לעיל נב.(.
גמל חייב .שלא היה
לי להגדיל נמנילמי שממס
למנות ושבת כא .>:בנר
תנוכה פטור .מנוני,
שנרשוס פרסום מצוה
הניחה שס )שם> שמצוה
;הממה נרשום הרניס
לפרסומי ניסא !לעיל כב.(.
•ימעלה מעשרים אמה
ןסולה .ללא שלטא נה
:.ינא למעלה מט אמה
ליכא פרסומי ניסא )שבוז
נ .(.כסוכה ובמבוי.
׳־מנן בהו נהדיא נעירונין
!נ (.ומסכס סוכה )נ(.
דפסילי <שבת כב.>.

פרה ששי

מבר לרבנן תני תקנתא

בבא המא

מסורת הש״ס

שנגנבו לו ה׳ ונמצא שהוא גנבם

)שכועות ל׳ מ נ : > :

יצאו

שטרות .ואם תאמר למה לי

קרא למעט מכפל והא אפי׳ אבלו בידם לא משלם קרן למאן ללא לאין טנא לגרמי ואפי׳ מאן ללאין לא הוו אלא מלרבנן כלפדשית
בסוף ]הפרה[)ל׳ נר .ד״ה חמור( ר״ל טון לאי איסיה לשטר בעין חייב להחזיר ׳()משלם( סלקא לעמן לכשמחזיר <(]משלס[ ׳()מחזיר( הכפל עמו:
רעהו

גליון הש״ס
פתני׳ תחנוני חייב .עיין
לעיל לף כז ע״נ מוס׳ ל״ה
ה״ג אמאי:

לעזי רש״י
אשטנציי״ל
] א י ש ט י נ צ י ל ׳ ׳ א [  .ניצוץ.

