הכונם פרק ששי בבא קמא

מסורת הש״ם
א( לקמן צס .גיטין

נג,.

ב( לעיל מז ,:ג( לקמן נט,:
ד( קלושי! כל :לקמן צא,.
ה( לעיל כמ :לקמן צט :נ״מ
מכ:
פנ ,:ו( ]קלושין
סנהלרין נט .ממורה כה.
נלה יל (t ,[:רש״ל מ״ז,
וש״נ,
ח( לעיל נא:
מ( ]מנמומ מא ,[.י( ]לקמן
ס ,[.כ( ]ל״ה סוף[ ,ל( ]צ״ל
מקיא[,

אוהל רמוט .דלא אפסדיה דלמסתר קאי :דמטי ליה .כשכפפה

הגיע בה הדליקה :ברוח מצויה .ה ד בידים הבעיר ובטני אדם
ניחייב:

דמידי דלא סלקא אדעתיה היא:

ברוח שאינה מצויה.

טמון איחמר .שטסה קמח חבירו בסטנין כשראה דליקה אצלה

והוא לא שלח את הבערה ושריה
טמון

להפסיד

וגרס

הניזק

את

ולפטור את המבעיר דסטור על טמון
באשי( :לנפשיה .להוציא ממון מסבירו

לעצמו :ממונא במי לשלומי .אותו

ממון שהוציא חייב להחזיר :לתבריה.

תורה אור השלם
ונפש כי תחטא
.1
ושמעה קול אלה והוא
ע ד או ראה או ןךע אם
לוא יגיד ונשא ןגונו:
ויקרא ה א

שכר עדי שקר להוציא מנה מראובן
פשיטא

לשמעון:

דחייב בטני

הוא.

דאורייתא

שמיס :אם לא יגיד.

בתרי קא משתעי מדקפיד אהגדה

משמע שאילו מגידין מתחייב זה ממון
8

ו ע ו ד קי״ל )סוטה ל ף נ (:כל מקום

שנאמר עד הרי כאן שני עדים עד

הגהות הב״ח

שיפרט לך הכחוב אחד כדכמיב לא

)א( תום׳ ל״ה פשיטא ונו׳
שבועתו
כשעונר ע ל
נלנר שאס לא יגיל:

אלא במד .שמחייבו שבועה ובדיני

יקום

)לכדס ינו(:

עד אחד באיש

שמים מיחייב דאי הוה מסהיד מחייב

ליה שבועה ודלמא לא הר משמבע

גליון הש״ם
רש׳׳י ד״ה אם לא יגיד
וכו׳ ועוד קי״ל .ממוה לי
הא נאמת הינא דעד אמד
מועיל נערותו למיינ ממון
תיינ קרנן שנועה כדאמרי׳
נשנועות רס״ד הנל מורים
נעד סוטה ונו׳ ונתוס׳ ריש
סוטה ד״ה נל הקשו נאממ
אמאי לא אמדנן לוהוא עד
היינו נ׳ לוקא .וע״ש מה
שמירצו אנל לרש״י לנ״נ
לקושטא למילמא לוהוא ער
צ״ע:
היינו נ׳ לוקא
ד״ה «םור וכו׳ דהיזק
שאינו ניכר לא שמיה
חיזק .קשה למ״ש רש״י
מלאנה
תתלה העושה
ששקל בהן משקלות ונזה
אף למ״ל לשמיה החק
פטור ע״ש נגיטין וצ״ע:

בשיקרא ומשלם :ותו ליפא .דחייבינן
שמים :המושה מלאכה במי

בדיני

חטאת .ששקל כנגדן משקלומ במסכמ
גיטין)לף נג (.והן נפסלין במלאכה :פטור

מדיני אדם* .דהיזק שאינו ניכר לא
שמיה היזק .וכולהו הני תיובתי מתנייתא

נינהו :המבמית .תקע לו באזנו פתאום
ובעמו דלא עבד ביה מעשה בגופו:

ר״מ מחייב בהזיקן .פלוגתייהו מיפרשא

בהמניח את הכד )לעיל ל ף פט (.בנתקל

פושע ובמפקיר נזקיו :אנא כסויי

כסיחיה.

מבעיר

שלא

האש

בה

מהר :דברי הרב שוממין .והיה להם
שלא יעידו :והוא שחתרה .הא דתנן

נפרצה

סטור

בלילה

שממרה

כגון

הבהמה והסילה הסמל לאנוס הוא:
אבל לא חסרה .אלא מעצמה נפלה:

סחילחו בפשימה .אצל נפילה לעביל
למיפל :וסופו באונס .להא לא נפלה
אלא

פוי.

הניחא

חמרה:

היא

פלוגחא

למאן

בסוף

דאמר

המפקיר

)נ״מ ל ף מב (.תרי לישני דש״ס אליבא
דרב יוסף :ה״ג אלא מתני׳ בכותל
בריא

גחמה

ואפילו
פז׳

חסרה.

גפשימה.

היא

אצל

לא

אמר

ובכותל

שהניחה

חסרה:
רבה

בריא:

ואפילו

חחלחו

בחמה

פתיחמ

הניתה

ופשיעה

דאמרינן

הדלח

לקמיה בל תחבולות שיכולה לעשות
עושה

אגב

שחתרה:

צערה:

טצדקא.

וסופו

באונס.

תחבולות:
טון

אילימא

טון שאין חילוק בין מקרב דבר אצל האש ובין מקרב

האש אצל הדבר אמאי אמרינן בפרק כל הנשרפין )סנהדרין ד ף עז.
ושמי( כפחו במקום שסוף חמה או צינה לבא פטור ליחייב למ״ד
א

ב

ג

ט

1

אשו משום חציו וכן כפחו לסני ארי

ר״ל דודאי אי כפתו והביאו במקום

שסוף חמה או צינה לבא או ארי

חייב אבל התם מייד שכפתו במקוס

שהיה ולא הזיזו ממקומו ולא הוי

מצמצם הואיל והחמה והצינה והארי
עליו

אין

0

ה(

נ

ח

ס

נ(1

כסויי*

בשעת

דאתקיל עליה

כפתו

נפיחה

בדקא

והביאו

שם

וההיא
אפילו

דמיא

אתקיל

ואח״ב

פטור דדמי לזורק חץ ותריס בילו
ואפילו קדם הוא ונטלו פטור וא״ת

ההיא דהשיך בו את הנחש דפטור

למ״ד מעצמו הוא ל(מטש אמאי פטור
לפי מה שפירש בשמעמין דפי פרה
)לף

ששם

מ(:

ידו

פיו

למוך

והשיך לימייב משום אשו דודאי הנחש

יזיק האדם וי״ל דשאני התם שאין
הארס עדיין בעולם:

ממונא

בעי לשלומי.

ו ט מימא

פטור מדיני אדם משוס

ג(ל

חתרה אמאי חייב מאי ה״ל למעבד אלא
בכותל רעוע כי חתרה אמאי פטור תחלתו בפשיעה וסופו באונס הוא
הניחא למ״ד >תחילתו בפשיעה וסופו באונם פטור אלא למ״ד תחילתו
בפשיעה וסופו באונם חייב מאי איכא למימר אלא מתני׳ בכותל בריא
ואפילו לא חתרה וכי איתמר דרבה אסיפא איתמר הניחה בחמה או
שמסרה לחרש שוטה וקטן ויצתה והזיקה חייב אמר רבה ואפי׳ חתרה
לא מבעיא היכא דלא חתרה דכולה בפשיעה הוא אלא אפי׳ חתרה
נמי מהו דתימא הויא לה תחילתו בפשיעה וםופו באונם קמ״ל דכולה
פשיעה היא מ״ט דאמר ליה מידע ידעת דכיון דשבקתה בחמה כל
טצדקא דאית לה למיעבד עבדא ונפקא :הוציאוה לסטים לםטים חייבין:
פשיטא
חייב בדיני שמיס ושמא אין כל כך חידוש:

גג

דמטיא ליה ברוח מצויה בדיני אדם נמי ליחייכ .וא״ח

בכותל רעוע אמר מר הכופף קמתו של
חבירו בפני הדליקה היכי דמי אילימא
דמטיא ליה ברוח מצויה בדיני אדם נמי
נחייב אלא דמטיא ברוח שאינה מצויה
ורב אשי אמר יטמון אתמר משום דשויה
טמון באש :אמר מר י׳ השוכר עדי שקר
ה״ד אילימא לנפשיה יממונא בעי שלומי
ובדיני אדם נמי ניחייב י אלא לחבריה
״והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו
במאי עסקינן אילימא בבי תרי פשיטא
דאורייתא הוא אם לא יגיד ונשא עונו
י אלא בחד ותו ליכא והאיכא )סימן העושה
בםם ושליח חבירו נשבר( והעושה מלאכה
במי חטאת ובפרת חטאת פטור מדיני אדם
וחייב בדיני שמים והאיכא ״הנותן םם המות
בפני בהמת חבירו פטור מדיני אדם וחייב
בדיני שמים והאיכא השולח את הבערה
ביד חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם
וחייב בדיני שמים והאיכא ״ המבעית את
חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים
והאיכא נשברה כדו ברה״ר ולא סלקה
נפלה גמלו ולא העמידה ר״מ מחייב בהזיקן
וחכ״א פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים
אין מיהא איכא טובא והני אצטריכא ליה
מהו דתימא בדיני שמים נמי לא ליחייב
קמ״ל הפורץ גדר בפני בהמת חבירו מהו
דתימא כיון דלמםתריה קאי מה עביד
בדיני שמים נמי לא ליחייב קמ״ל הכופף
קמתו של חבירו נמי מהו דתימא לימא מי
הוה ידענא דאתיא רוח שאינה מצויה ובדיני
שמים נמי לא ליחייב קמ״ל ולרב אשי
דאמר נמי טמון איתמר מהו דתימא אנא
כסויי כסיתיה ניהלך ובדיני שמים נמי לא
ליחייב קמ״ל והשוכר עדי שקר נמי מהו
דתימא לימא ״דברי הרב ודברי התלמיד
דברי מי שומעין ובדיני שמים נמי לא ליחייב
קמ״ל והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו
נמי מהו דתימא מי יימר דכי הוה ״)אתינא(
מםהדינא ליה הוה מודה דלמא הוה משתבע
לשקרא ובדיני שמים נמי לא ליחייב קמ״ל:
נפרצה בלילה או שפרצוה לסטים כר :אמר
רבה והוא שחתרה אבל לא חתרה מאי
חייב היכי דמי אילימא בכותל בריא כי לא

דלא ידעי׳ שהם עדי שקר מ״מ טון
שאס היינו יודעין שהם עדומ שקר

משלם אין שייך למימני פטור מטני
אלא לחבריה.

אדם:

שאין

כגון

לחבטה מה לשלם או שהלך למדינת

הים או כגון שאין אנו יודעים שהם
עדי

פטור מדיני שמים דסבור שלא ישמעו
לו

י ד א ב ג מיי׳ פי״ד
מהלכות נ׳׳מ הל׳ יל
סמג עשץ סט טוש״ע ח׳׳מ
סי׳ מיה סעיף יא:
ט ו ד מיי׳ שס טוש״ע שס

סעיף טז:
ט ו ה מיי׳ פי״ז מהלכות
עלות הלכה ז סמג
לאדן כת טוש״ע ח״מ סי׳

לכ סעיף ב:
י ו ו מיי׳ שם טוש׳׳ע שס
כהג״ה:
יח ז מיי׳ שס סמג שס

וטוש״ע שם:
י ט ח מיי׳ שס סמג שס
טוש״ע ת״מ סי׳ כס
סעיף א:
נ ט מיי׳ פ״א מהלכות
עלות הלכה א סמג
עשי! קח טוש״ע שם ועיין
נכ״מ וכנ״י שם:
כא י מיי׳ שם פי״ז הל׳ ז
סמג שם טוש׳׳ע שס:
כב כ מיי׳ ס״ז מהל׳ חובל
ומזיק הלכה ה ועיין
נמ״מ:
כג ל מיי׳ פי״ל מהל׳ נזקי
ממון הלכה ה סמג
עשין סט טוש״ע ח״מ סי׳
תיח סעיף ז:
כ ד מ מיי׳ ס״נ מהלכות
חובל ומזיק הל׳ ז סמג
שס טיש״ע ח׳׳מ סי׳ תכ
סעיף לנ:
כה נ מיי׳ ס״ל מהל׳ נזקי
ממון הלכה א סמנ
עשין סח טוש״ע ח׳׳מ סי׳
כו

שצו סעיף א:
ס מיי׳ שס הל״ה
טוש״ע שס סעיף ה:

שקר ודוקא שוכר אבל אמר
לומר

דאין נראה

שוכר

דנקט

לאשמועינן דאפי׳ שוכר פטור מדיני

אדם שאין זה שום חידוש ולקמן לא
עביד צריכותא אלא מדיני שמים ועוד
דבפירקין תנן )לף נמ (:השולח את

הבערה ביד חש״ו פטור מדיני אדם
וחייב בדיני שמים שלח ביד פקח הפקח

חייב משמע דשולח פטור אף מדיני
שמים:

פשיטא

אם

יניד

לא

וכוי .וא״ת ה״מ כשעבר על שבועתו
כדכמיב ושמעה קול אלה ר״ל דה״ק

קרא בשעובר )א( בדבר שאס לא יגיד

היה נושא עון אז יביא קרבן שבועה

אבל בלא שבועה נמי איכא נשיאומ

עון

כדמוכח

במתני׳

דיני

באחד

ממונות )סנהלרין ל ף לז 0ודוקא בב״ד
דכשאומרים אין אנו יודעים להעיד

שוב אינם יכולין להעיד דטון שהגיד

שוב אינו חוזר ומגיד והיינו אס לא

יגיד דקרא אבל חוץ לב״ד אין למוש
שיכול לחזור ולהעיד:

העושה

מלאכה

שלא

עד

במי

נתן

חטאת.
האפר

כדמניא במס׳ פרה )פ״ל מ׳׳ל( פרה
עד שמעשה אפר

נפסלת במלאכה

והמלאכה פוסלת במים עד שישים

האפר לתוכה ובספרי יליף מקרא יכול
אף קדשן מ״ל למשמרת למי נדה

ולא שכבר מי נדה:

פטור

מדיני

אדם3 .פ׳ הניזקין )גימין נג (.פריך

מיניה למ״ד היזק שאין ניכר שמיה
הני

היזק:

אבל

למיתני

כדאמרינן

אצטריך

ליה.

לעיל )לף

מז(:

וא״ת הנותן סס המות נמי חידוש הוא
דאסילו סס המות דלא עבידא דאכלה

כסיתיה .וא״ת גלוי רדוע למקום למה נתכוין אם לטובה אם לרעה ר״ל דאפי׳

במתכרן לטובה שלא ימהר לשרוף רוכל להציל בעל הבית בתוך בך מ״מ בדיני שמים חייב דאיבעי ליה לאזדהורי ולאסוקי אדעתיה שלא יבא לו

הפסד בכך:

עין משפט
נר מצוה

מהו דתימא הויא לה תחלתו בפשיעה וסופו באונס קמ״ל דכולהו פשיעה היא .ק״ק דה״ל למימר מהו דמימא כולה אונס הוא
וכגון שנעל כל כך יפה שאינה יכולה לצאת אלא בחתירה קמשמע לן דפושע הוא אצל חתירה שהניחה בחמה:

פשיטא

מוסף רש״י
במי
העושה מלאכה
מגלן
שקל
חטאת.
משקולות ,וסרה וכל מעשה
נפסלים במלאכה !לקמן
צח (.מי חטאת דפרה
אלומה וכן פרה עצמה
נססלין במלאכה ,לכתיכ
)נמלבר יט( אשר לא עלה
עליה עול ,ונמי תטאת
כתינ למשמרת למי נלה,
ותניא כספרי מה ת׳׳ל,
שיכול אין לי שתהא מלאכה
פוסלת אלא נפרה ומנין
אף נמים ס׳׳ל למשמרת
למי נלה ,נלומר שיהיו
משומרות לכן ולא ללנר
אחר )גיטץ נג .(.פ ט ו ר
מדיני אדם .לשלס וחייב
בדיני שמים .סורענוח
לשלם לרשעים שנתכוץ
להפסיד אמ ישראל !שם(.
נשברה כ ד ו כו׳ וחייב
בדיני שמים .משוס ללא
סליק )לעיל כט.(.

עין משפט
נר מצוה
כו א ב מיי׳ ס״ד מהל׳
נזקי ממון הלכה ג
ועי׳ בהשגות ונמ״מ סמג
עשי! סח טוש״ע מ״מ סי׳

שצר סעיף ג:
כח ג מיי׳ שם סמג שם
טור ש״ע ח״מ סי׳
שצו סעיף ג:
נ ט ו ה מיי׳ שם הל׳ יא
טיש״ע שס ס״ט:
ל ו ז מיי׳ סי״ג מהלכוח
אכידה הלכה י סמג
עשי! עד טוש״ע ח״מ סי׳
רסז סעיף טז:

מוסף רש׳׳י
תחת
גכנסו
כולן
הבעלים .מתחייכין מזקין
כבעלים )לעיל מד .{:ש ו מ ר
אבידה .שמצא אבידה
והכניסה אל תון כימו
כדכמינ ואספתו אל תוך
רכה
ניתך <נימ פב.(.
אמר כ ש ו מ ר חנם דמי.
ואינו חייב אלא בפשיעה
;ב-נז כט .(.רבי יוסף
אמר כ ש ו מ ר ש כ ר דמי.
שכר מצוה <שם ושבועות
מד.(:

נו:

הכונם פרה ששי בבא סמא

מסורת הש״ס

פשיטא כיון דאפקוה קיימא לה ברשותייהו לכל טילי .בהוציאוה
כיון דאפקוה .איכא משיכה ושינוי רשות דהוי קנויה לכל מילי:
לגוזלה איירי מתני׳ כדמוקי לה בירושלמי וא״ת
דקמו לה כאפה .שלא משכוה אלא עמדו כפניה לכל צד שלא מלך
ומנליה דקיימא ברשותייהו אפי׳ להתחייב על מה שהיא מזקמ דאהט
אנה ואנה אלא לקמה לאכול :מעמיד .משמע שאוחזה נידו
קאי דקתני ויצאמה והזיקה דליכא למימר דט היט דמסרה לשומר
ומוליכה לקמה :הכישה .נמקל אמרמ לן נההיא דהמעמיד ומשום
חנם והשואל נמסו תמת בעלים
הכי מיחיינ :ולסטים נמי דהפישוה.
ה״ה גזלן דדלמא שומר הוא דמחייב
כמקל ואשמועינן ממני׳ דהכישה
פשיטא כיון דאפקוה קיימא לה ברשותייהו
אבל גזלן לא דמצינו דבדס שהשומר
כמקל זו היא משיכה :אלא החהיו
לכל מילי לא צריכא רקמו לה באפה כי הא
חייב והגזלן סטור שהרי בכחשה
דשומר .והכי משמע מסרה שומר
דאמר רבה אמר רב מתנה אמר רב אהמעמיד
בהמה הכחשה דהדרא ובפירוח
לרועה נמס הרועה מחמיו ואזלי
בהמת חברו על קמת חבירו חייב מעמיר
שהרקיבו מקצמ מוכח בהגוזל קמא
כעלים ומשמעו דינא בהדי שני
)לקמן ר׳ צח (:דגזלן אומר לו ה ד שלך פשיטא לא צריכא רקם לה באפה אמר ליה
והראשון מסמלק :שומר שמסר
לפניך משום דלא חשיב שינוי ולא
לשומר חייב .אפילו באונסין דאמר
אביי לרב יוסף בהכישה אמרת לן גולםטים
קנינהו ופטור אפילו בפשיעה דלא
ליה מפקיד את מהימנת לי בשבועה
נמי דהכישוה :מסרה לרועה נכנם הרועה
קבל עליו שמירה אבל שומר טון
איהו לא מהימן לי בשבועה שנאנסה
כו׳ :אמרי תחתיו דמאן אילימא תחתיו
שמחחייב בבחשה דלא הדר׳ ובהרקיבו
בס׳ המסקיד <ב״מ ל ו  : ( :לברזיליה.
דבעל בהמה תנינא חרא זמנא א>מסרו
כולם אם געשו בפשיעה במו כן
שומר אבירה .הכניס
לתלמידו:
לשומר חנם ולשואל לנושא שכר ולשוכר
יחחייב בכחשה דהדרא ובהרקיבו
אבידת חבירו לביתו כדכתיב ואספתו
כולן נכנסו תחת הבעלים אלא תחתיו
מקצמם טון דקבל עליו שמירה
אל תוך ביתך וגו׳ )לגרים כ :(3דלא
דשומר ושומר קמא אפטר ליה לגמרי לימא
דלמה לא יחחייב בזה במו בזה שאין
בעי למיחג רפחא לטניא .דהעוסק
השומר קונה בשינד ואפילו שואל
במצוה פטור מן המצוה מוגלכתך
תיהוי תיובתא דרבא  0ויאמר רבא שומר
בדרךי( נסקא לן במס׳ סוכה )ל׳ כה:>.
דקי״ל דאף לשואל שמין כדרב כהנא שמסר לשומר חייב אמר לך רבא ימאי
ההזירה
ורב אסי )לעיל ל׳ יא (.ואין לומר מסרו לרועה לברזיליה דאורחיה דרועה
דממחייני לפי שאינן יכולין לקיים בה
למימםר לברזיליה איכא דאמרי מדקתני מסרה לרועה ולא קתני מסרה
מצות השבה דמשמלם מגופו דבשן ורגל
לאחר ש״מ מאי מסרה לרועה מםר רועה לבחיליה דאורחיה דרועה למימםר
איירי מתני׳ ויש כאן השבה מעליא
לברזיליה אבל לאחר לא לימא מסייע ליה לרבא דאמר רבא ה שומר שמסר
כשמחזיטם אומה לבעלים וי״ל דסברא
לשומר חייב אמרי לא דלמא אורחא דמילתא קתני והוא הדין לאחר :איתמר
הוא דגזלן נכנס תתת הבעלים דטון
שהוציא מרשות בעלים שהיו חייבין
״שומר אבירה רבה אמר כשומר חנם דמי רב יוסף אמר יכש״ש דמי
בשמירתה ואין הבעלים יכולים לשומרה
רבה אמר כשומר חנם דמי מאי הנאה קא מטי ליה רב יוסף אמר כש״ש דמי
לפי שנגזלה מהם יש על הגזלן לשומרה
יבההיא הנאה דלא בעיא למיתבי ליה ריפתא לעניא הוי כש״ש איכא דמפרשי
דלענין נזקין אקרו בעלים כל מי
הכי רב יוסף אמר כש״ש דמי כיון דרחמנא שעבדיה בעל כורחיה הלכך כש״ש
שגילו לשומרה ולא דמי לתססו ניזק
לר״ע )לעיל ל׳ לו (:דאפי׳ שומר חנם דמי)סימן החזירה לעולם השב חייא אמרת נשבר שכר( איתיביה רב יוסף לרבה

החזירה

אינו על חלק תכירו לשותף אין מתכדן
להחזיק רק בשלו ואינו בא להוציא חלק חבירו מרשותו כמו גזלן ועול טון לגזלן קמה ליה ברשותיה גס לענין אונסין יש לחשב
בעלים יומר משומף והט משמע לישנא לקמה ברשוחייהו לכל מילי)י« מה שהוא ברשותו לכל מילי יש לו להועיל באן:
המעמיד בהמת הכירו על קמת חבירו חייב .ואע״ס שאין הבהמה שלו מייב מטעם שן ורגל לאע״ג לכתיב בעירה כליליה
משיבא הואיל והוא עשה כמו מרליק פשמנו של חבירו בנרו של חבירו אבל אין לפרש למחייב מטעם אש לברי הזיקא
והר כאילו נותן לשם אש ואע״ג רפטרינן נותן סס המות לפני בהמת חברו שאני המם או משום ללא עבילא לאבלה או משום לה״ל
שלא תאכל כלאמר לעיל )לף מז (:רא״כ מטעם זה ה״ל להתחייב 1א[ אסילו ברה״ר ולא משתמע בשום לוכחא ללחייב ברשות הרבים שן
אפילו מקרב בהמתו אצל הפילות ומעמירה עלייהו :הכישה אמרת לז .והחילה היה סובר למעמיל בהמה היינו שמחזיק בילו
האפסר ומוליכה ממש על הקמה ומעמילה שם ולהט הוה פשיטא טפי :וליסטים נמי שהכישוה .לגחלה מייד כרמוקי לה בירושלמי
ולא חשיב לה מילתא לפשיטא כמו שהיה חושב המקשה ולא תייש לפרש למה אין פשיטא לפי שקל להכין :בההיא הנאה דלא
קבעי למיתב דיסתא לעניא .משוס לעוסק במצוה ולוקא בשעה למחעסק בה כגון שוטח לצורכה או משום עסק שצריך לה לאכילה אבל
בשביל שאכילה בבימו לא יפטר מלמיתב דפתא לעניא טון שיכול לקיים שמיהם כלמוכח בסוכה )לף כה .ושם( מ ללא נפקא לן מקרא
לעוסק במצוה פטור מן המצוה  Mאלא לוקא היכא שאינו יכול לקיים שתיהם וסברא הוא לאטו אלם שיש לו תפילין בראשו וציצימ בבגלו
ומזוזה בפתחו יפטר מן המצות ועול לבפלק אין בין המולר )נלריס לג 0אמר לפרוטה לרב יוסף לא שטח ואי פטרת ליה כל זמן שהאכילה
בטחו שטח ושטח הוא פסק ר״ח וה״ג להלבה ברב יוסף משום לאמדנן באין בין המולר )שם( רכ״ע אית להו פרוטה לרב יוסף
ואפילו מאן לשרי למולר להחזיר אבילה לא ש ד אלא משום לפרוטה לרב יוסף לא שטח ואור״י לאינה ראיה כלל לגס רבה מולה לרב
יוסף לעוסק במצוה פטור מן המצוה אלא לס״ל ללא נעשה שומר שכר בכך ומ״מ הוא נהנה לכך אסור למולר אבל לא הוה שומר שכר
ואין ללקלק נמי בשמעמין להלכה כרב יוסף למשני רב יוסף לעולם בגינמו המשממרמ וקמ״ל ללא בעינן לעת בעלים כלרבי אלעזר
והט מוקי לה סוגיא לאלו מציאות )3״מ ל׳ כט .ושם( ט נראה לרבה קבלה מרב יוסף לקרא כלר״א אתי ורבה נמי שהיה מלקלק
מתחילה רכשומר חנם למי לא משמע ליה קרא אלא אסמכתא בעלמא להא טעמא משום למאי הנאה קא מטי ליה כללעיל ולא פליגי
רבה ורב יוסף אלא בסברא בעלמא וה״פ לההיא לאלו מציאות )שם ל׳ לא (.אי רמנטרא לרבה כלאית ליה מפשיעה לרב יוסף
כלאית ליה מגניבה ו א מ ה פשיטא ללהא לא צדך קרא ]ג[ ונראה לר״י להלכה כרבה בכל מקום לגבי רב יוסף בר משלה ענין ומחצה כלאיתא
במי שמת )3״ב ד קמג (:ואין לפרש דהיינו לוקא בבבא בתרא כמו שיש מפרשים מלאמר במי שאחזו )גיטין ל׳ על :ושמי( ותסברא והא
קי״ל כרבה ובהא אין הלכה כרשב״ג ואין לומר לשמא בההיא מילתא קיימא לן להלכה כרבה להוה ליה למימר והא קי״ל בהא הלכתא כרבה
כלאמר ובהא אין הלכה כרשב״ג ועול לבפרק המפקיל )ב״מ מג (.גבי מפקיר מעוח אצל שולחני מותדם ישתמש בהן ׳()צרורים לא ישתמש בהן(
לסיכך אם אבלו חייב באחדותם קאמר רב נחמן לקי״ל כוומיה בדני נאנסו לא למשום שהמירו לו חכמים להשממש בהן אינו נעשה רק
שומר שכל א״כ באלו מציאות )שם ל ף כט (.גבי מה יהא בלמים רבי טרפון אומר ישתמש בהן לסיכך אם אבלו חייב באחדותן
לא הר אלא ש״ש כמו שאמר שם לרבה ואין לומר להמם מולה רב נממן לחייב באונסין משום הימר משמיש משום לבלאו הכי היה שומר
שכר שהיה שומר אבילה לאין זה סברא למשוס שני ״(סברות לפטור מלמיתב ריפמא לעניא ועול למומר להשממש לא יעשה בשביל
כך שואל אלא ש״ש בעלמא ועול יש להביא ראיה להלכמא כרבה מלמוקי סתמא לגמראמ( מתניתין רהאומנין <ג״מ ל ף פ (:הלוהו על
המשכון שומר שכר מחוורתא ללא ברבי אליעזר ראמר במלוה חבירו על המשכון ואבל ישבע ויטיל מעומיו ולרב יוסף הו״מ
לאוקמה אסילו ברבי אליעזר ללמסקנא מוקי כולהו אליביה ופלוגמייהו במלוה צדך למשכון אי מצוה קעביל אי לא פי׳ שצריך
למשכון להשתמש כו וסוחה לו והולך מהלואתו כך סירש המם בקונטרס וא״כ הו״מ לאוקמה מתניתין באין צדך למשכון רכ״ע
מצוה

א( לעיל מר ,:ב( לעיל
יא :ב״מ לו ,:ג( נ״מ
מל.
כט .פב .שבועות
נלריס לג ,:ד( ]לברים ו[,
ם( ]ל״ה שלוחי[ ,ו( ]ל״ה
הא[] (1 ,עי׳ ב״מ מג,[.
ח( מהרג״ש בשם מה׳ שכנא
הגיה למלת סברות צ״ל
שטרות] (p ,כב״מ פב[.
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