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פתח דבר

מה אשיב לה׳ כל תגמולוהי עלי, אשר הפליא חסדו עמי וסייעני להביא על 

הדפוס ספר זה, המכיל בקרבו הערות ביאורים וחידושים על פרק כיצד הרגל, 

תשע״ט.  בשנת  אלחנן,  יצחק  רבינו  בישיבת  הלימוד  בשעת  לעצמי  שרשמתי 

בעצת רבותי לא נמנעתי מלהוציאם, שמא ימצא המעיין בהם ענין.

הרבה מן הסוגיות נלמדו ונתלבנו בצוותא חדא עם מו״ר הרה״ג ר׳ אלי׳ ברוך 

שולמן שליט״א, אשר קרבני להכין אתו שיעוריו המופלאים ומאירים, שמוסר 

לתלמידים מקשיבים, שומעי לקחו. ובכל מקום שהבאתי את דבריו בחיבור זה, 

הם מוזכרים בשמו. 

והנה תודתי נתונה לכל התלמידים המשתתפים בשיעורו של מו״ר שליט״א, 

חברים ידידים וחביבים כולם, אשר איתם פלפלתי ונשאתי ונלחמתי במלחמתה 

ומעמיקים  והתמדה,  ביגיעה  בתורה  לעסוק  נפשם  מוסרים  וכולם  תורה.  של 

ודברי  בלימוד תורתנו הקדושה,  על הדרך הישרה  לעמוד  להבין את השיעור, 

הראשונים אשר מפיהם אנו חיים. ויה״ר שיזכו לגדול בתורה ובמצות ובמעשים 

טובים.

וכן אני מודה להר״ר הלל שמעון שמעונוביץ שליט״א ומכון עלה זית, שעמלו 

וטרחו בעריכת ספר זה כמו קודמו, והם מרביצים תורה לרבים ומזכים את 

הלומדים, וה׳ יתברך יברכם להמשיך במפעליהם הברוכים. 

תחת  וקסנר  ע״ש  והכולל  אלחנן,  יצחק  רבינו  ישיבת  הקדושה,  ולישיבה 

הנהלת מרן הרה״ג ר׳ צבי שכטר שליט״א, הנני להביע תודתי הגדולה, שהם 

מאפשרים לי ללון זה כמה שנים באהלה של תורה, בנחת וביישוב הדעת.

יונתן  ר׳  מורי  אבי  והיקרים,  האהובים  להוריי  להודות  מספיק  אני  אין 

ואמי מורתי מרת אסתר שיחיו, על כל הטובות שהם עושים עמדי ועם אשתי 

ומשפחתי. תקצר היריעה מלפרט כל החסדים שהם גומלים עמנו, וכל התורה 

אשר למדתי היא בזכותם. וכן ברכה מיוחדת למורי חמי ר׳ ישעי׳ וחמותי מרת 

להם  ואשיר  טובות,  ומידות  בחסד  לי  אישיות  דוגמאות  שהם  שיחיו,  רבקה 

רננות. ולרעיתי חי׳ שרה שתחי׳, שלה כל פרי עמלי, והיא תמיד מעודדת אותי 

לאור.  יוצא  זה  הי׳ ספר  לא  ובלעדי׳  ללימוד התורה הקדושה,  זמני  להקדיש 

ויה״ר שלא תמוש התורה מפינו ומפי ילדינו הנחמדים, אביגיל יוטא תח׳ וחיים 

דב נ״י, ומזרענו עד עולם.

הנה שפתי לא אכלא מלהביע תהילה לאל נורא עלילה, ואפיל תחינתי לפניך 

בתפילה, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, ומהרה יבא גואל צדק משיח צדקך. 



ספר זה מוקדש
לזכר ולעילוי נשמות

זקנתי מורתי

מרת שושנה בת ר׳ טובי׳ ע״ה
נלב״ע כ״ב סיון תשע״ח

וזקני מורי

ר׳ חיים בן ר׳ דוב ע״ה
נלב״ע י״ד אדר ב׳ תשע״א

היו נר לרגלי ואור לנתיבתי
בטובת ליבם נדיבות רוחם וגבורת נפשם 

ובזכות אהבתם את המסורה התקרבתי אל התורה
לשמם ולזכרם תאות נפש

ת.נ.צ.ב.ה.
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 בס"ד י"ב כסלו תשע"ט
 
 

 ן שליט"אאמוהר"ר מאיר גודמ עדיו לגאוןבני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני. ידידי וחביבי 
רחב ראיתי ו רחש לבו דבר טוב להו"ל את חידושיו עמ"ס סוכה אשר פיו יקבנו שושנת העמקים.

ידידי כי עצומה,  רוח לי אישית גרם נחתו .גדיים נעשים תיישים בעלי קרניםבחזותי איך לבבי 
הר"ר מאיר שליט"א גדל בבית מדרשינו וזכיתי שהיה מבאי שיעורי כמה שנים וגם למדנו ועוד 
אנו לומדים בחברותא זה זמן זמנים טובא. אשר על כן ידעתי את כחו הגדול, כי הוא בעל כשרון 

 והוא הולך יחד עם כל מידה נכונה, זך ונקי ופורה, שכלוניחון בתפיסה מבריקה וב, ביותר נדיר
במסילה העולה לאמיתה של תורה להתעמק בכל פרטי חישוב הסוגיא מהמסד עד  לבטח דרכו

הטפחות מצורף עם סברא בריאה וישרה ועמל בדברי רבותינו אשר מפיהם אנו חיים, ומחדש 
 י התורה.בעזרת ה' ברוב שקידתו ועמלו יהיה חלקו בין גדולו ים.חידושים ישרים ומאיר

 
 המחבר שליט"אידידי הכו"ח לכה"ת ולכבוד 
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העמקים שושנת  ע"א  י"ז דף קמא ג בבא

הרגל  כיצד פרק
קמא  בבא

ע"א  י"ז דף

לשבר מתני', מועדת הרגל כיצד
הבהמה  הלוכה, בדרך
ולשבר. כדרכה להלך מועדת

מועדת)פירש"י הרגל כיצד כלומר (מד"ה וז"ל,
הלוכה, בדרך לשבר מועדת. הרגל במה
דרך  שמשברת מועדת היא בכך כלומר
בגמ' קפריך כו', מועדת הבהמה הלוכה.
לשבר  לי' תנא הא בהמה היינו רגל היינו
רש"י  דלדעת ומבואר עכ"ל. הלוכה, בדרך
דמתחילה  בבות, לב' מתחלקת המשנה
ומשיבה  רגל של העדאתה במה שואלת
פסיקה  מלמדת ואח"כ הילוכה, בדרך לשבר
כדרכה  להלך מועדת הבהמה  נוספת,
היינו  מקשינן דבגמ' רש"י וכתב ולשבר.
חדא  ובהמה רגל כלומר בהמה, היינו רגל
מיותרת. כולה היא השני' והבבא מילתא

מועדת)והר"י הבהמה ד"ה על (תוס' הקשה
תנא  שלא כאן חידש מה זה, פירוש

הרגל (טו:)בפ"ק כיצד דה"פ, וכתב .
בפ"ק, שאמר הלוכה דרך לשבר מועדת
בבות  ב' כאן דאין ור"ל וכו'. מועדת בהמה

היא, בבא חדא מתני' כולה אלא נפרדות,
כדרכה  להלך מועדת דהבהמה וסיפא
ברישא  התנא ששאל למה תשובה היא ולשבר
הילוכה. בדרך לשבר מועדת הרגל כיצד

בא ועיין דסיפא שכתב במהר"ם
בפ"ק  דקתני דהא לאשמעינן
היינו  הילוכה, בדרך לשבר מועדת הרגל
לא  דאי ור"ל ולשבר. כדרכה להלך דוקא
כדרכה  להלך מועדת הרגל אלא תני
הבא  נזק לכל מועדת דרגל הו"א ולשבר
משונה, באופן אפ' הבהמה הליכת ע"י
וכדומה, ומבעטת מהלכת שהיתה וכגון
דרגל  לאשמעינן דידן תנא הוצרך ולכן
ולשבר, כדרכה להלך אלא מועדת אינו
דקרן  תולדה הו"ל משונה הליכה אבל

ח"נ. א ומשלם

שפיר ומש"כ בגמ' דייק דמ"מ הר"י
דהרגל  בהמה היינו רגל היינו

ובהמה  הוא,מועדת אחד הכל מועדת
אינה  הסיפא דלפירושו דאע"ג ר"ל

לקמןא. במתני' לאכול (יט:)וכן מועדת הבהמה לה, הראוי את לאכול מועדת השן
לה. ראוי הוא מה לאשמעינן אתא סיפא ח"נ, משלם כלים או כסות אכלה וירקות, פירות



העמקים שושנת  ע"א  י"ז דף קמא בבא ד 

כולה  והסיפא הרישא שהרי לגמרי מיותרת
בגמ' מק' שפיר מ"מ נינהו, בבא חדא
המילה  שהרי בהמה, היינו רגל היינו
למיתני  והו"ל עכ"פ, מיותרת היא בהמה
הילוכה, בדרך לשבר מועדת הרגל כיצד

ולשבר. כדרכה להלך

חידש ומה מה פירש"י על הר"י שהקשה
בזה  הרגיש כבר בפ"ק, תנא שלא כאן

הרי"ף על רש"י מבעטת)בפי' היתה (ד"ה

היתה  הכא למיתני דבעי משום וז"ל, שכתב
כיצד  תניא לכך צרורות, שהיו או מבעטת
נ"ש  הי' רגל דיני לן לפרש מועדת הרגל
לשבר  דמועדת לאשמעינן ולא ח"נ, והי'
עכ"ל. לה, קתני בפ"ק דהא הילוכה, בדרך

כיצד ומעתה ברי"ד רש"י מש"כ מובן
הרגל  במה כל' מועדת הרגל
כיצד  טפי משמע כיצד הלשון דהנה מועדת.
אי"ז  ולפירש"י המועדת, רגל צורת
צורת  לאשמעינן התנא כוונת דאין מדוקדק
הרגל  ברישא לי' תנא דכבר המועדת, רגל
כוונת  אלא הילוכה. בדרך לשבר מועדת
והאי  נ"ש ניהו האי רגל דיני לן לפרש התנא
הרגל  במה כל' פירש"י ולפיכך ח"נ. ניהו

נ"ש. לשלם מועדת במה ור"ל ב מועדת,

מדוייקת  דכיצד לישנא הר"י לפי' אולם
מזיק  צורת לאשמעינן התנא  דכוונת טובא,

ולשבר. כדרכה להלך והיינו דרגל

הר"י והנה פי' על שהקשה ברשב"א עי'
דהא  בעיני מחוור ואינו וז"ל ,
והבהמה  לאבות רגל דתנא בגמ' אמרינן
אלא  הכא תנא לא איתא ואם לתולדות,
וכו', דאבות מידי מיפרשה ולא תולדות

דמתני'ג עכ"ל. לפירש"י דהתינח ור"ל
הגמ' תירצה שפיר בבות לב' מתחלקת
מיירי  דרישא תולדות, וקתני אבות תנא
ממש, ברגל שהזיק דהיינו דרגל באב
דהזיקה  וכגון בתולדות מיירי וסיפא
הר"י  לפי' אבל וכו'. בשערה או בגופה
הויא  הסיפא נינהו, בבא חדא דכולה
מיירי  הסיפא ואם דרישא, פירושא
בתולדות, מיירי הרישא ע"כ בתולדות

דאבות. מידי מיפרשא לא ומתני'

תנא ולכאורה הגמ' דתירצה דהא יל"פ
אין  תולדות, וקתני אבות
בתולדות, וסיפא באב מיירי דרישא הכוונה

ה  פירושו אלא מועדת הרגל דכיצד כוונה

והתיז,ב. הידוס לאו אלא וכו' מועד ה"ז וי"א מועד אינו הידוס ע"ב בגמ' וכעי"ז
עי"ש. לנ"ש מועד ופירש"י

על ג. רש"י בפי' שכתב ממה באופ"א פירש"י על הר"י קושיות לתרץ שכתב ועי"ש
בחדא  למפתח הוא דתנא אורחיה מידי חדשה דלא אע"ג דרישא ומסתברא וז"ל, הרי"ף

בריש  מערבא דבני בגמרא ודכותה למיפשט, דאצטריך מאי בתרה לסדר כדי דפשיטא
בעיטה  רביצה נשיכה נגיפה נגיחה הקרן תולדות התם דגרסינן דקרן תולדות גבי פ"ק

בעיקר  מתחיל אלא תולדות לון עביד ואת עיקר נגיפה נגיחה מקשה יצחק ר' דחייה
עכ"ל. התולדות, ולפרש לסדר כדי נתפרש שכבר במה התחיל כאן וכן בתולדות ומסיים
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ותולדות, אב וכולל מועדת רגל חיובי כיצד
על  לרמז בסיפא דבהמה לישנא נקט ותנא
בבא. בהך נכללו ג"כ שהן דרגל תולדות

כ"ץ אך המהר"י בשם בשטמ"ק עי'
השן  כיצד ועוד וז"ל, להקשות שהוסיף
וסיפא  דחי' בשן דרישא נינהו בבי תרי ע"כ
ליכא  ומדהא בגמ', כדמוכח דבהמה בשן
בבי, בתרי נמי רישא בבי בתרי אלא לאוקמא
לי' מיבעי הא א"ה הקשה דבגמ' ור"ל ע"כ.
לי' דאתיא הא ותירצה ברישא, למיתני
בבי  דתרי ומוכח וכו', לי' חביבא מדרשא
כולל  מועדת השן דכיצד לפרש וא"א נינהו,
מיתוקמא  אינה ובסיפא דבהמה, ושן דחי' שן

וצ"ע. בבי, בב' נמי רישא בבי בב' כ"א

שהיו שם, או מבעטת היתה
מתחת  מנתזין צרורות
משלם  הכלים את ושברה רגלי'

מבעטת)פירש"יח"נ. היתה שינוי (ד"ה וז"ל,
לא, ותו ח"נ הלכך דקרן ותולדה זה הוא

לעיל דבגמ' בפירושו, ויל"ע ד"ה ע"כ. (ב:

דקרן בעטה) תולדה הו"ל דבעיטה פירש"י
הכא  נקט למה וא"כ להזיק, דכוונתה משום
זה. הוא דשינוי משום דקרן  תולדה דהו"ל

היתה ונראה קתני דהכא בפשוטו
ויש  בעטה, קתני והתם מבעטת
מיירי  דהתם הלשונות, בחילוק לדייק
הכא  ואילו להזיק, בכוונה ובועטת בעומדת
שהילוכה  אלא כדרכה מהלכת שהיתה מיירי
לכאורה  משמע וכן בעיטות. בצורת היה
היו  לדין מבעטת היתה דין מסמיכות
ודאי  דצרורות רגלי', מתחת מנתזין צרורות

ומנתזת  כדרכה מהלכת בשהיתה מיירי
בכה"ג  מיירי מבעטת היתה וה"נ צרורות,
כאן  דאין ונמצא כדרכה, מהלכת שהיתה
דהו"ל  לפרש רש"י והוצרך להזיק, כוונה

זה. הוא דשינוי משום דקרן  תולדה

התוס'אמנם מבעטת)ממש"כ היתה (ד"ה

הכא  לה נקט לצרורות דשוה דאגב
בתוס' ועי' צרורות, כי ח"נ דמשלם [והי'
במתני'. כן פירשו דלא מוכרח ר"פ],
דהיתה  שייטא מאי להתוס' הוק' דלכאורה
דידן  למתני' דקרן תולדה שהיא מבעטת
מתני' מיירי ואי רגל. בדיני העוסקת
דזה  קושיא, אי"ז ומבעטת מהלכת בהיתה
מועדת  דרגל ברישא תנא אשמעינן גופא
מועדת  ואינה ולשבר, כדרכה להלך דוקא
והכא  משונה. באופן הילוכה בדרך לשבר
ח"נ  משלם משונה בהילוך דהזיקה קמ"ל
פירשו  ע"כ אלא דקרן. תולדה והו"ל
עומדת  היינו מבעטת דהיתה התוס'
להו  הוק' ולפיכך להזיק, בכוונה ובועטת
דידן, למתני' מבעטת דהיתה שייטא מאי
הכא. לה נקט לצרורות דשוה דאגב ונדחקו

מבואר ומדברי הנ"ל  הרי"ף על רש"י
רגל, מדיני הוא מבעטת דהיתה
נפרש  אם דאף לכאורה מילתא ותמיהה
סוכ"ס  ומבעטת, מהלכת שהיתה דמיירי

דקרן. תולדה הו"ל

עי'ונראה דהנה לטעמי', אזיל דרש"י
לקמן לבורו (מח:)בגמ' נפל ,

לתוכו  בנו או אביו הי' חייב, מימיו והבאיש
תם  הא ואמאי והקשה, הכופר. את משלם
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אדם  בני על ליפול במועד רב ואמר הוא,
אמר  הוא, קטלא בר א"ה עסקינן, בבורות

ופירש"י ונפל. ירוקא דחזא יוסף (ד"ה רב

ירוקא) לאכול דחזא ובא הבור ע"פ עשב וז"ל,
וה"נ  וכו', איכוין לא נפילה דאהך ונפל
דמתכוין  היא דשן תולדה ונפל ירוקא דחזא
כיון  שן, זו אין הוא משונה וא"ת להנאתו,
עכ"ל. וכו', הוא אורחא לי' דאייעד
ומ"מ  משונה להיות דשייך למדנו ומדבריו

שן. להיות וחוזר אייעד פעמים ג' ד לאחר

אינו ולכאורה משונה דשן הוא הביאור
אלא  ממש, דקרן מזיק בצורת
דלהנאתו  כיון דשן מזיק צורת לו יש בעצם
מאב  מופקע משונה שהוא דכל אלא נתכוין,
אי"ז  אבל תמה. דקרן מזיק להיות שלה
בו  הדרא בדבר אייעד דאם גמורה, הפקעה
משונה. שם מיני' פקע שהרי שן, דיני
דהיתה  הרי"ף על רש"י כתב שפיר ומעתה
מזיק  צורת ודזהו רגל, מדיני הוא מבעטת
הוא  הרי זה הוא דשינוי כיון אמנם דרגל,
דקרן  מזיק להיות דרגל ממזיק מופקע
אם  אבל ברה"ר, ולחייבו ח"נ לשלם תמה

דרגל. מזיק להיות הדרא אייעד 

הכלי.תוס' על דרסה כתבו ד"ה
דאיצטריך  ר"י אומר וז"ל, התוס'

כיון  הוא דמשונה דסד"א לאשמעינן
כלי  על השבר שניתז בחוזק כ"כ דדרסה
נתכוונה, להזיק ומסתמא ושברו אחר
תלמוד, צריכים דבריהם והנה עכ"ל.
לשלם  לו הי' דלא דסד"א כתבו דמעיקרא
לבסוף  ואילו הוא, דמשונה משום כרגל נ"ש

להזיק. כוונתן דמסתמא כתבו

לעילוביותר דבגמ' אמרינן,(טו:)קשה,
ושונרא  אימרי דאכל כלבא האי
מגבינן  ולא הוא משונה תרנגולא דאכלה

התוס' וכתבו דאמרת)בבבל. והשתא ד"ה (שם

כלל  מחייב לא ממונא דנזקא פלגא דלמ"ד
אורחי' דקרן אתיא לא דמקרן תיתי דמהי
קיימי  שימור בחזקת לאו שוורים דסתם הוא
דכלבא  אורחי' דלאו הוא, משונה והאי
קנסא  פ"נ למ"ד אבל רברבי, אימרי למיכל
הם  משונים דתרוייהו דרגל תולדה הוי

להזיק. כוונתו דקרן אע"ג

כלבא ולכאורה דמיא דלא בזה לומר רצו
לגמרי, לקרן אמרי דאכל
כוונתו  אין והכא להזיק כוונתו קרן דאילו

ח"נ ה להזיק, בהו מחייבינן שפיר ומ"מ
כיון  קנסא, פ"נ למ"ד דקרן כתולדה

קרן. כי הוא משונה ונתבאר ו דעכ"פ
תולדה  הוי הוא אורחי' דלאו דכל מדבריהם

שם.ד. שי"ף במהר"ם ועי'

הרא"שה. כמש"כ להזיקה הנאה יש כ')אלא קרן.(סי' והוי שן מתורת לה נפק ומ"מ ,
פ"או. ריש חריפתא בפילפולא עי' ש')וכן אות א' התוס'(סי' מדברי ראי' עוד ולי וז"ל,

משונה  כו' אימרי דאכל דכלבא בסופו דכ' קנסא פ"נ דאמר והשתא בד"ה פירקין דסוף
עכ"ל. וכו' ע"כ, להזיק כוונתו דקרן ואע"ג דקרן תולדה והוי
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קשה  וא"כ להזיק, כוונתן דאין אע"ג דקרן
להזיק  דמסתמא לומר הוצרכו למה
התוס' שכתבו במה סגי הרי נתכוונה,
להיחשב  הוא דמשונה דבריהם  בתחילת

ח"נ. לשלם דקרן כתולדה

לקמןוהנה בגמ' עינא (יט:)עי' רב בעי ,
אמרינן  מי מהו, באמתה כשכשה
לי' קתקיף יצרא לאו קרן אקרן דהוה מידי
אין  הא להזיק כוונתו קרן או"ד ל"ש ה"נ
הרא"ש  עלה וכתב תיקו. להזיק, כוונתה

ב') מיבעיא (סי' מהו באמתה כשכשה וז"ל,
אורחי' דלאו שינוי חשיב אי אלא לי' בכל

דאין  כיון או"ד תוקפו כשיצרו לפעמים
כרגל  הוי הילכך לקרן ל"ד להזיק כוונתו
תעשה  למה א"כ להזיק כוונתו דאין דכיון
בתיקו  ועלתה בכך דאורחי' אלא זה כשכוש

עכ"ל. וכו',

נימא ונראה דאפ' להרא"ש דהוק' פשוט
כוונתו  אין באמתה דכשכשה
מתורת  לאפקעינהו בזה סגי לא להזיק,
תולדה  עכ"פ הו"ל הוא משונה דאם קרן,
דהוי  אימרי דאכל מכלבא דמ"ש דקרן,
אע"ג  הוא דמשונה משום דקרן תולדה
הרא"ש  השיב וע"ז להזיק. כוונתו דאין
משונה, אי"ז ע"כ להזיק כוונתו אין דאם

משום  לאו אי זה כשכוש תעשה דלמה
חי  בעל דאין מדבריו, ומבואר בכך. דאורחי'
סיבה  שום בלא הטבעית מדרכו משנה
באמתה  דכשכשה נאמר אם ולפיכך, וטעם.
אלא  שינוי זה אין ע"כ להזיק, כוונתה אין
זה. דבר תעשה למה דאל"כ בכך, ז אורחי'

בהרחבה  בס"ד יתבארו הרא"ש [ודברי
עי"ש.](יט:)לקמן באמתה, כשכשה בסוגיא

איצטריך ונראה דאם להתוס', הוקשו שכן
והתיזה  דבעטה לאשמעינן התנא
דדרסה  כיון הוא משונה דסד"א נ"ש משלם
הי' ע"כ הכלי, על השבר שניתז בחוזק כ"כ
שינתה  שהבהמה וטעם סיבה שום בזה
דמסתמא  להוסיף הוצרכו ולכן מדרכה,

נתכונה. להזיק

או מתני', ברגליו קשור דליל הי'
את  ומשבר מהדס שהי'

ח"נ  משלם (ד"ה פירש"י.הכלים

ח"נ) כדמפרש משלם צרורות היינו דדליל
הראב"ד אבל אדויי. דאדיי' ד"ה בגמ' (ע"ב

דקשור עגלה) דכיון צרורות חשיב דלא כתב
מושכת  לעגלה ודומיא הוא גופו ברגלו
משום  ח"נ דמשלם וטעמא דלקמן, בקרון

הר"ח וכ"כ הוא, ויתבאר (יט:)דמשונה .
בס"ד.(ע"ב)לקמן

³

כמש"כ ז. להזיקו הנאה דיש משום אלא מדרכו השתנה לא אמרי דאכל כלבא וכן
דלעיל. בהערה המובא הרא"ש
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ע"ב  י"ז דף

בהמה  בכלל חי'

היינו ,בגמ'א] רגל היינו לרבה רבינא א"ל
וקתני  אבות תנא א"ל בהמה,
השן  דקתני סיפא מעתה אלא תולדות.
וכו' איכא תולדות ומאי אבות מאי מועדת
דחי' שן תנא אשי רב אמר מאי, וטעמא
בעירה  את ושלח סד"א דבהמה, שן וקתני
בכלל  דחי' קמ"ל לא חי' אין בהמה כתיב

וכו'. בהמה

דשן ופירש"י במתני' וז"ל, קמ"ל מד"ה
בכלל  דחי' מחייב. נמי דחי'
תאכלו  אשר הבהמה זאת דכתיב בהמה,

עכ"ל. ויחמור צבי איל בתרי' ומפרש

בהמה)והתוס' בכלל דחי' קמ"ל כתבו (ד"ה
דבהמה  דרשה מההיא לאו וז"ל,
אפ' דהא בהמה בכלל דחי' קאמר המקשה
התרנגולת  כדקתני בהמה בכלל הוי נמי עוף
כדאמרינן  משבת בהמה ילפינן אלא מועדת,
אחד  הכל ובהמה דבעירה הפרה בס"פ

עכ"ל. בעירה, בהמה דמתרגמינן

משמע והנה הגמ' לשון דפשטות  ודאי זה
דזאת  מקרא בהמה בכלל חי' דילפינן
מופיע  זה נוסח שהרי תאכלו, אשר הבהמה

חולין בגמ' בהמה (עא.)גם בכלל חי' בזה"ל,
שור  תאכלו אשר הבהמה זאת דכתיב מנלן

וכן  וגו'. ויחמור וצבי איל וגו' כשבים שה
לקמן אם (נד:)בגמ' להפרשת אמרינן,

בהמה  בכלל וחיה יחיה לא איש אם בהמה
אח"כ  ואילו העופות, את לרבות אם הויא
משבת, שור שור יליף דלחסימה אמרינן
בכלל  חי' הגמ' שהזכירה מקום בכל אלמא
ומאי  הבהמה. דזאת לקרא הכוונה בהמה
דשבת  מגז"ש דחי' שן הגמ' יליף דלא
דס"ל  משום צ"ל לכאורה התוס', וכשיטת

מבהמתך. בעירה למילף מצי ח דלא

משום אמנם הגמ' בפי' נדחקו התוס'
מחייב, נמי דעוף מנלן להו דהוק'
הבהמה  דזאת מקרא עופות למילף דליכא
לקושייתם. רש"י יענה מה וצ"ב תאכלו, אשר

שכתב ועיין הר"י תלמידי בשם בשטמ"ק
צבי, כמו רגילות שאין כגון פי' וז"ל,
משן  חי' למעט הס"ד דכל וכוונתם עכ"ל.
כבהמה  להזיק רגיל דאין משום היינו ורגל
קושיית  וניחא כ"כ, עליך שמירתן אין ולכן
רגילים  הוו דתרנגולים פירש"י על התוס'
למעטם  הו"א שום הי' ולא בהמה, כמו

ורגל. שן מחיוב

המהר"י עייןב] בשם שכתב בשטמ"ק
לא, חי' אין בהמה וז"ל, כ"ץ
תולדות  משום דחי' שן מחייב הייתי ומ"מ

מבהמתך ח. או משבת שור דשור שוה מגזרה דאלו וז"ל, הר"ש בשם השטמ"ק וכ"כ
ע"כ. וכו', משבת למילף וליכא דבעירה למילף ליכא
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להנאתה  בכותל בנתחככה דהוה מידי
נמי  והאי דשן תולדות משום לה דמחייבינן
לאשמעינן  איצטריך ובכאן להזיקה הנאה יש
למשמע  ליכא וא"כ אב הוי נמי דחי' דשן
דחי' התרנגולים דקתני ממשנתינו מידי
משום  דמחייבינן למימר דאיכא בהמה בכלל
שן  גבי תולדות תני לא ומשו"ה תולדה
אשמעינן  דכבר משום רגל גבי כדקתני
ברישא  דאשמעינן אע"ג שן אבל ברישא,
גופי' בשן לאשמעינן הוצרך בתרנגולים

עכ"ל. מורי, כדפירש אב דחי'

כמה והנה בזה ליישב בא כ"ץ המהר"י
על  התוס' קושיית חדא קושיות,
למילף  דליכא מחייב נמי דעוף מנלן פירש"י
תאכלו. אשר הבהמה דזאת מקרא עופות
דחי' שן מחייב הייתי קרא דבלאו ותירץ
מנתחככה  דחי' שן גרע דלא תולדות, משום
בכלל  דחי' למילף בעינן ולא להנאתה. בכותל
אלא  דחי' דשן חיובא עיקר לענין בהמה
מצינן  דלא אף וא"כ כאב. חשיב שיהא לענין
מ"מ  הבהמה, דזאת מקרא דעוף שן לרבויי

דשן. תולדה משום לחיובי מצינן

דלעילועוד התוס' קושיות ליישב (ד"ה בא

בעירה) את ושילח וז"ל,סד"א שכתב
דאפ' ברישא אשמעינן דכבר אע"ג
לאשמעינן  לי' ניחא מ"מ מועדין תרנגולין
נמי  תנא לא אמאי קצת וקשה שן, גבי

ע"כ. ברגל, כמו בשן תולדה

שן הרי בסיפא למיתני למ"ל להתוס' הוק'
ברישא  אשמעינן כבר הרי דחי',

דקתני  ל"ד בקרא דכתיב דבעירה
דמ"מ  ונדחקו וכו'. מועדין התרנגולין
הקשו  ואח"כ שן. גבי לאשמעינן לי' ניחא
ברגל. כמו בשן תולדה נמי תנא לא אמאי
שהקושיא  משמע התוס' דברי ומסגנון
מתחילה, שכתב מה אחר נמשכת השני'
לאשמעינן  למתני' לי' דניחא שתירצו דלאחר

דאשמע  היכי כי דחי' דעוף שן רגל ינן
אלמא  הכי, לאשמעינן איצטריך דלא אע"ג
ברגל, בין בשן בין למיתני להתנא לי' ניחא
בשן  תולדה תנא לא אמאי נמי תיקשי וא"כ
ברישא  דאשמעינן דלאחר דנהי ברגל. כמו
לאשמעינן  איצטריך לא תולדות איכא דברגל
דניחא  חזינן כבר מ"מ בשן, תולדות דאיכא

רגל. וגבי שן גבי לאשמעינן להתנא לי'

דתרנגול וע"ז דכיון כ"ץ, המהר"י משיב
ליכא  אב ולא תולדה משום חייב
דקתני  דמתני' מרישא מידי למשמע
התנא  והוצרך מועדים, התרנגולים
חייב  דחי' דשן דמתני' בסיפא לאשמעינן
הקושיא  נפלה ומאלי' תולדה. ולא אב משום
לדחוק  אי"צ דהשתא התוס', של השני'
וגבי  שן גבי לאשמעינן להתנא לי' דניחא
תנא  לא אמאי להקשות מקום אין ושוב רגל,
תולדה  ברישא דתנא הכי כי בשן תולדה נמי
גבי  תולדה אשמעינן דלא טעמא אלא דרגל.
דאיכא  ברישא אשמעינן דכבר משום שן

כ"ץ. המהר"י דברי תוקף וזה תולדות,

לא ונוסיף למה א"ש פירושו דלפי עוד,
דבהמה  שן תנא הגמ' תירצה
דרגל  עוף דתנא היכי וכי דעוף שן וקתני
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לאשמעינן  התנא איצטריך דבסיפא ברישא,
חיובא  ואילו תולדה, ולא אב חשיב חי' דשן
התוס' לשיטת אבל מרישא. ידעינן כבר דעוף
מועדת  השן דקתני דהא להגמ' מנלן יק'
בעוף. ולא בחי' מיירי לה הראוי את לאכול
רישא  לאוקי טפי להגמ' לי' דניחא ואפשר
דאין  שמעינן ממילא דא"כ בחי' דמתני'
כדקתני  וירקות פירות לאכול חי' של דרכה
לקמן  בגמ' וכדמבואר בשר, אלא בהמה גבי

ותבשיל.(יט.) פת לאכול חי' דרך אין ט ,

מ"ט)בביה"לועיין סי' דרש"י (ח"ג שכתב
דלא  היכי כי כ"ץ כהמהר"י סובר
הוא  ותמוה התוס'. קושיית לי' תיקשי
דחי' דאשן מתני' דקמ"ל ברש"י דמפורש
בכלל  דחי' ילפותא בלאו אלמא מחייב, נמי
קדשו  ודברי כלל, מחייבו הייתי לא בהמה

צ"ע. ז"ל

שלא (ג:)לעיל בגמ'ג] ומשאו סכינו אבנו ,
שורו. משום לרב חייב הפקירן

הגרנ"ט קי"ב)ובחידושי בשם (סי' הקשה
דלמש"כ  זצ"ל, מטעלז אליעזר ר' הגאון
שור  דשור מגז"ש דחי' שן דילפינן התוס'
דאבנו  לרב אמרינן איך דא"כ צ"ע משבת,
שור, משום דחייבים אפקרינהו דלא וסכינו

דשבת. משור ללמוד דאין אע"ג

לאו וביאור אי התוס' דלפי' קושייתו,
שן  פטור סד"א משבת גז"ש
וא"כ  אתא, למעוטי דבעירה לגמרי דחי'
חייב  שהפקירן דאסו"מ לעיל אמרינן האיך

שם ובתוס' שור, למדנו)משום משורו (ד"ה

כתיב  ובקרן עי"ש, קרן הי' דשורו מבואר
שור  שור למילף דאיכא ונהי שור. יגח כי
וכעין  קרן, משום ועוף בהמה לחייב משבת

לקמן דאמרינן ילפינן (נד:)הא דלחסימה

הלא ט. אב או תולדה משום חייב אם נפק"מ מאי כ"ץ המהר"י על מקשים וראיתי
לענ"ד  אבל הלוי, הבית בזה מש"כ ועי' בהן, כיוצא דתולדותיהן מסכתין בריש מסקינן
שהרי  תולדה, או אב משום חייב דחי' שן אם נפק"מ ליכא ואיה"נ קושיא כאן דאין נראה

תנא  דכבר כיון דחי' שן לאשמעינן התנא איצטריך למה ליישב כ"ץ המהר"י  בא בעיקר
אב, הוא דחי' דשן לאשמעינן להתנא לי' דניחא השיב וע"ז מועדת, התרנגולת ברישא

דמתני' זו בבבא שיהא אי"צ תולדה, או אב משום חיובו אם נפק"מ שום דליכא ואע"ג
יש  דחי' שן לחיוב דתנרגול רגל חיוב שבין מועט בחילוק אלא גדול, חידוש שום

ודו"ק. התנא, דברי להצדיק
דלקמן כ"ץ המהר"י פי' על הר"ש בשם שהק' בשיטמ"ק לרבות (נד:)ועיי"ע קרא בעינן

מצינו  דכבר ונל"ת נינהו, תולדות מילי דשאר נימא לא ואמאי בור לנפילת בהמה כל
חייב, עליך ושמירתן ממונו דהוי דכל אמרינן מזיקין דלגבי לניזקין, מזיקין בין לחלק

בטמון  ואש ברה"ר ורגל שן לי', כדאית אב כל לפטור, מיעוטין מצינו ניזקין לגבי ואילו
הניזקין, מצד פטור דהו"ל בור לנפילת בהמות שאר כל לפטור סד"א שפיר וא"כ וכו'

ממונו  שהוא כל אלא למעוטי דקרא מסתבר דלא כ"ץ להמהר"י ס"ל מזיקין לגבי אבל
דשן. מתולדות דחי' שן גרע ולא עליו, חייב עליך ושמירתן
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לא  מ"מ בכלל, ועוף דחי' משבת שור שור
אדם  שאין משבת אסו"מ למילף מצינו

כלים. שביתת על י מצווה

הר"ש וכבר בשם השטמ"ק ע"ז עמד
אב  דלמשויי' מפרשים יש וז"ל,
דזאת  מקרא ז"ל רש"י וכדפירש קאמר
שוה  מגזרה דאלו תאכלו, אשר הבהמה
למילף  ליכא מבהמתך או משבת שור דשור
דתנן  והא משבת, למילף וליכא דבעירה
לי  וקשה דרגל. תולדה משום הי' תרנגולים
גזרה  איצטריך מאי נמי הבור בנפילת כן אם
אלא  נינהו. תולדות מילי דשאר נימא שוה
וחמור  שור דעתך דסלקא משום כרחך על
בעירה  אמינא דעתך סלקא נמי הכא דוקא,

גב  על ואף שוה, גזרה איצטריך ולהכי דוקא
מקום  מכל בעירה בלשון כתיב לא דבשבת
משבת  דילפינן וכיון הויא דבהמה הוא אמת
בעירה  נמי הכי דוקא, לאו בור דנזקי שור
כל  אמרינן מהשתא דוקא לאו ורגל דשן
עכ"ל. תולדה, הוו וסכינו אבנו דמזיק מילי

חי'ועיקר דילפינן מש"כ חדא צ"ב, דבריו
מגז"ש  הבור נפילת בכלל ועוף

שם דבגמ' מדכתיב (נד:)דשבת, לי' יליף
ולא  לבעלים לי' דאית כל לבעליו ישיב כסף

דשבת. מגז"ש

משבת עו"ק דילפינן דכיון עמש"כ
מילי  כל מהשתא ל"ד דבהמה

חדש י. מזיק חשיב סכינו דאבנו ילפינן לא דלרב י"ל ע"ז ואמנם וז"ל, תי' והגרנ"ט
כלים  לגבי בור תורה דפטרה דהא סובר דרב אלא בור, מטעם והחיוב בור דהוי אלא

הוא  בחיוב אבל שור כמו כלים על אפ' חייב ממונו שהוא בור אבל ההפקר, בור דוקא
רחמנא  דכתב דשור אפשר משור חדש מזיק דין ללמוד אנו דצריכין דחי' בשן אכן  בור,

החת"ס כתב [וכעי"ז עכ"ל. וכו' שור דוקא דלכ"ע (שם)הי' שם למעיין מובן הדבר וז"ל,
ממונו  שאינו משום הוא חידוש בבור כלים רחמנא דפטר הא ס"ל רב אלא בורו הי' או"ס
הוא  הרי א"כ ממונו הוא והרי הפקירו לא אם ואמנם ברשותו הוא כאלו הכתוב ועשאו

די"ל ואע"ג כלים, בו וחייב שור כמו להזיק ממש שכוונתו מעלה יש דלקרן שור שאני
ממש  ממונא שהוא כיון בהכי לחלק לרב נראה לא מ"מ מצוי ורגל להזיקו הנאה ולשן

עכ"ל.] וכו' ביניהם לחלק דיש אע"ג שור הי' דפריך הו' כלים בו למיפטר לן לית
שם התוס' מדברי למדנו)אמנם משורו גמר (ד"ה היכי וא"ת וז"ל, כהגרנ"ט דלא מבואר

הצד  ממה ושור מבור דאתי רשב"ם ומפרש להזיק, וכוונתו ב"ח שכן לשור מה משור
רב  בהו מחייב בהמניח ולקמן כבור כלים בהו לפטרו יליף נמי דמבור כיון ק' אבל וכו'

ומאי  דשור , כמזיק חשיבי דאסו "מ מדבריהם ומבואר עכ"ל. כדו, נשבר גבי כלים
להזיק, וכוונתו ב"ח שכן לשור מה למיפרך דאיכא משום הי' הצד במה מבור דילפינן

דאסו"מ  הגרנ"ט שחידש ולמה בור, כמו מכלים יפטרו מבור דילפינן דכיון הק' ושוב
וילפינן  מבור נלמד אסו"מ חיוב דעיקר התוס', לקושיית מקום אין בור משום חייבים

כהגרנ"ט, דלא התוס' מדברי מבואר הרי הכלים, על חייב ממונו שהוא דכל משור
בנזיקין. אסו "מ לרבות מנין לדוכתא קושיא והדרא
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אסו"מ  דהנה תולדה. הוו אסו"מ דמזיק
דאל"כ  ורגל, שן משום ולא קרן משום חייבים
התוס' וכמש"כ ברה"ר לפוטרן ראוי הי'
לומר  כוונתו ואם בהמה. כתיב לא ובקרן שם,
לרבות  בשבת משור בקרן דכתיב שור דילפינן
ג"כ  קרן גבי דכתיב  דשור ונמצא ועוף, חי'
הוו  דמזיק מילי כל ומהשתא היא ל"ד

הספר. מן חסר העיקר הרי תולדה,

דילפינן אמנם דלאחר עכ"פ מתבאר
ועוף  וחי' ל"ד דבהמה משבת
לאו  דקרא התורה לנו גילתה הרי בכלל,
אסו"מ, לחייב יש ושפיר אתא למעוטי

התוס'. דברי יא ומייושבים

וז"ל,בשטמ"קה] ישעי' ר' בשם כתב
דאמרינן  דהא נראה ולר'

קאי  דשן אחיובא לאו לא חי' אין בהמה הכא
וה"ה  רגל גבי דעופות לחיובא לי' תנא דהא
הוא  דממונא וכיון ל"ד, דבעירה שן, גבי
אשמעינן  לא אכתי אבל דמחייב, פשיטא
ולא  ברגל לא ועופות בחי' ברה"ר פטורא
במד"א  וקתני דחי' שן הכא תנא להכי בשן,
דאף  פטורה, ברה"ר אבל  הניזק ברשות
שמעינן  ומשן ל"ד בעירה פטורא לענין
דמהיכ"ת  תמוהים, והדברים עכ"ל. רגל,
חיובא  הרי הבהמה, מן יותר ועוף חי' לחייב

קאתו. מבהמה ועוף יב דחי'

הגרי"זעיין בחידושי נז"מ)מש"כ (הל'

מכילתין  בריש הרי"ף שיטת לבאר
לא, או בהן כיוצא דתולדותיהן בבעיא
שהוא  מה היינו בנזיקין המחייב דעיקר

דבהמה יא. מילתא גילוי נמי הויא בהמה בכלל דחי' דילפותא לומר א"א רש"י ולשיטת
בהמה  בכלל חי' דבפשוטו מזיקין, ושאר עופות לרבות יכלנו ושפיר ל"ד בקרא דכתיב

דהנה  התוס', לדעת מוכח וכן חי', הוא בהמה לשון דבכלל מילתא גילוי אלא דרשה ל"ה
הפרה פ' בסוף וחי'(נד:)בגמ' יחי' לא  איש אם בהמה אם סיני הר להפרשת אמרינן

וחסימה  לפריקה התם ילפינן מינה  ולבתר העופות, את לרבות אם והויא בהמה בכלל

משבת. סיני הר הפרשת נמי ילפינן לא למה וקשה משבת, בכלל ועוף דחי' ולכלאים
התוס' בזה עמדו אמרינן)וכבר הוה ד"ה למילף (נד. דל"ש ניחא סיני הר דלהפרשת וכתבו

בהמה  בכלל דחי' ילפינן האיך לשיטתם ויק' הדברות. עשרת נאמרו לא דעדיין משבת
וצ"ל  נאמר. לא עדיין זו מקרא הלא תאכלו, אשר הבהמה דזאת מקרא סיני הר להפרשת

הבהמה  דזאת דמקרא מילתא, גילוי אלא ילפותא אינו בהמה בכלל דחי' התוס' לדעת
מוכח  עצמה הגמ' מן ובאמת אחד. הכל וחי' בהמה דקרא דבלישנא חזינן תאכלו אשר

הר"ש  כסברת ואמר גמורה דרשה הויא בהמה בכלל חי' דאם סברא, האי לי' דלית
סיני, הר להפרשת העופות את לרבות אם למ"ל ל"ד, דקרא דבהמה מילתא דאגליא

שאר  לרבות מצינו ושפיר ל"ד דקרא דבהמה מילתא ואגליא בהמה בכלל דחי' תיפו"ל
הר"ש  סברת ול"ש בעלמא, מילתא גילוי אלא ל"ה בהמה בכלל חי' ע"כ אלא עופות,

מגז"ש. ועופות חי' דמרבינן התוס' לשיטת כ"א
הלוייב. הבית במש"כ מ"ט)ועי' סי' .(ח"ג
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שפטרה  מה ואילו עליך , ושמירתו ממונו
לא  לי' כדאית ואב אב בכל מגזה"כ התורה
האב, שם עליו שיש במזיק כ"א נאמר
שם  בכלל הוו התולדות אם הגמ' ונסתפקה

לא. או האב

הרא"שובזה שיטת הגרי"ז סי'ביאר (פ"ק

ונפלו א') גגו בראש שהניחן דאסו"מ
הצ  במה דילפינן דנייחי לבתר מבור והזיקו ד

אש  כמו הטמון מן פטור אינו ואש
לא  טמון ופטור עלייהו בור שם דבעיקרו

דאש. מזיק בשם אלא נתחדש

הר'וכתב בדברי מתבאר זה דבר דיסוד
דחי' ילפותא דבלאו הנ"ל, ישעי'
ברה"ר, חייבים ועוף דחי' סד"א בהמה בכלל
להזיק  שדרכו כל חיובם עיקר דלענין דנהי
הפטורים  לענין אולם חייב, עליך ושמירתו
של  מזיק שם עצם בעינן מגזה"כ שנתחדשו
בהמה  כתיב בעירה את שלח והו"א ורגל, שן

בהמה. בכלל דחי' קמ"ל לא, חי' יג אין

והתיז גמ', באשפה הנובר חזיר
ח"נ. וז"ל,משלם התוס' כתבו

אשמעינן  דרגל צרורות דתנא ואע"ג
עכ"ל. קעביד, דלהנאתו דשן צרורות
דיש  קמ"ל הברייתא התוס' דלפי' ומבואר
הרא"ש  תוספות בתוספי ועי' דשן. צרורות

פפא)בשטמ"ק רב אמר ד"ה בשם (ב: שכתב
בריש  פפא רב קאמר דלהכי יונה, ה"ר
אבות  דג' בהן, כיוצא לאו מהם יש מכילתין
כיוצא  לאו דכולהו צרורות בשור שנאמרו
והזיק  והתיז באשפה בור שהי' דחזיר בהן,
וצרורות  דשן, צרורות והיינו ח"נ, משלם
מחמת  צרורות כגון נמי מועדת דקרן
שינוי  יש אם לי' מיבעי ובתם ביעוט,
והא  כיצד. בפ' אשי לרב נזק לרביע בצרורות
בהן  כיוצא לאו דתולדותיהן בגמ' דקאמר
היינו  תולדות, בשאר ולא קאי דרגל אתולדה
משאר  טפי שכיחא דרגל דתולדה משום

הולכת. שיטתי' דלפי

אורחייהו)רש"יאבל כי צרורות כתב (ד"ה
ומתיז  באשפה הנובר חזיר וכן וז"ל,
דכל  דרגל כצרורות נמי הוי בחוטמו צרורות
עכ"ל. צרורות, קרי גופו ולא כחו שהוא מה
הו"ל  והתיז באשפה הנובר דחזיר ומשמע
היתה  הנבירה דגוף אע"ג דרגל תולדה

כחו יד להנאתו, נזקי דכל קמ"ל וברייתא
בגמ' נקט דוקא ולפי"ז דרגל. תולדה הו"ל
בהן  כיוצא דלאו מהן יש פפא דרב דמימרא
תולדה  הוו צרורות דכל קאי, דרגל אתולדה

גרידא. דרגל

יותר וכן דהנה מתבאר לקמן, רש"י בדברי
שהטילה (יח:)בגמ' בהמה אמרינן

כהחזו"איג. ס"ל ישעי' הר' סברת להו דלית הראשונים דשאר ג')וצ"ל דאף (סי' שכתב

לחייב  א"א שוב האבות כל דכתיבי השתא המזיקים, כל ללמוד יכלנו מהנך וחד דמבור
עי"ש. ותולדות, אבות מתורת אלא

צרורות יד. דרק דס"ד הנובר דחזיר דהרבותא רש"י מלשון שדייק נחום ר' בחידושי ועי'
צרורות. הוי בחטמה שהטילה מה דגם קמ"ל צרורות, הוי ברגלה שהתיזה
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נ"ש  משלם אומר יהודה רב לעיסה גללים
זימנא  בחד וכו' ח"נ אומר אליעזר ור'
והא  קמיפלגי, ורבנן דסומכוס ובפלוגתא
ופירש"י  עלמא. לי' דדחיק הוא, משונה

עלמא) לי' דדחיק במקום (ד"ה שעומדת וז"ל,
ובשלא  משם, לזוז מקום לה ואין צר
דאי  במשלשלת כגון עסקינן להנאתה
דכל  בעיני ונראה היא. דשן תולדה להנאתה
דשן  תולדה לאו ואפ"ה הוא להנאתה גללים
צרורות  והני הוא דגופא הזיקא דשן נינהו
פירות  טנפה בפ"ק דאמרינן והא נינהו,
כגון  הי' דשן תולדה הוי להנאתה
וחמורים  סוסים כדרך עליהן שנתגלגלה

עכ"ל. עיקר וכן וכו'

דשן,הרי צרורות בדין לישני תרי הני פליגי
דצרורות  הלכתא גמיר לא דלל"ק

נ"ש, עלייהו ומשלם דשן ואילו טו בתולדות
הו"ל  כחו נזקי דכל גמירי הלכתא לל"ב
דגופא, הזיקא אלא אינו ושן דרגל, תולדה
אזיל  דרש"י וכנראה כעיקר. רש"י נקט וכן
הנובר  דחזיר במש"כ בסוגיין לטעמי'

דרגל. צרורות הו"ל באפשה

הו"ל אבל דלכאורה ע"ז, להקשות יש
במקומו, זה חידוש להדגיש לרש"י
שהטילה  דבהמה הסוגיא עד המתין ולמה

הזיקא  דשן להדיא לפרש  לעיסה גללים
לל"ק  ועו"ק נינהו. צרורות והני הוא דגופו
דשן  בתולדה דצרורות הלכתא גמירי דלא
תולדה  ל"ה באשפה הנובר חזיר באמת למה

נ"ש. עלה משלם ואינו דשן

לרש"י וא"כ פשוט שהי' לומר מסתבר
תולדה  ל"ה באשפה הנובר דחזיר
שכתב  המאירי כדעת דעתו ולכאורה דשן.
הילוכו  דרך באשפה בחטמו הנובר דחזיר
דרכו  שכך נ"ש משלם התזה בלא והזיק
קעביד  דלהנאתו ואע"ג הוא, רגל ותולדת
ואילו  הנאה, שמי' לא הנאה דחיפוש צ"ל
והו"ל  הנאה מיקרי זה דגם ס"ל התוס'

דשן. תולדה

לקמןאך ירוקא דחזא מסוגיא ,(מח:)קשה
ומ"ש  דשן תולדה דהו"ל רש"י שפי'
הזיק  נמי דהתם באשפה , הנובר מחזיר
ובאמת  קעביד. ולהנאתו הילוכו בדרך
דרגל, תולדה דהו"ל פי' שם המאירי
לא  הנאה דחיפוש לטעמי' דאזיל וכנראה

הנאה. שמי'

דאף לכן לרש"י דס"ל נראה יותר
ההתזה  להנאתו היתה שהנבירה
בלא  נפעלת ממילא אלא להנאתו ל"ה עצמה
נזק  דרגל, מזיק גדר באמת וזהו כוונה. שום

לקמןטו. בס"ד.(יט.)ויתבאר

שאנ"ץ טז. התוס' וכמש"כ הנזק מגוף נהנית אא"כ דשן תולדה מיקרי דלא לומר וא"א

הפירות (ג.) על שרצצה הי' כשן נ"ש ומשלם דשן תולדה הוא להנאתה פירות דטנפה
להם  עשו הנאה דאיזו גללים שהטילה לפרש אין אבל להנאתה לשכב או להצטנן
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כוונה. שום בלא ממילא וראי'טז דהוה
לעיל רש"י בלשון עי' דהנה ד"ה לדברינו, (ב:

מצוי) הזיקא היא רגל שעה דכל וז"ל, שכתב
היא  רגלי' תחת כלים יש ואם מהלכת
היא  שהשכיחות ומבואר ע"כ. דורסת
דגדר  מזה ונראה בדריסה, ולא בהליכה
אלא  ההיזק במעשה אינו מצוי היזקן
ללכת  בהמה של דרכה שכן מצוי' ההליכה
שום  לפעול שתכוין בלי וממילא שעה בכל

שתחתי'. מה על דורסת נזק

דהנה ובזה רש"י, דברי סתירת ליישב ניתן
בעיטה)לעיל ד"ה הוו (ב: דאהכי כתב

ואין  קרן כי להזיק דכוונתן דקרן תולדה
כי  מצוי הזיקו ואין קרן כי להזיקו הנאה
כקרן, להיחשב בעינן דכולהו ומשמע קרן.
להזיקו  הנאה שאין וגם להזיק כוונתו גם
כוונתו  הי' ואילו מצוי, הזיקו שאין וגם
להלן  אבל כקרן. אינו מצוי היזקן אבל להזיק

שן)כתב ומ"ש ד "ה הילוך (ג. דרך היזק כל ,
מצוי  דהזיקו דרגל תולדה הוי בכוונה שלא

בסוגיין [וכ"כ להזיק כוונתו תנא ואין (ד"ה

ואין אבות) מצוי דהזיקה הן דרגל דתולדות ,
לתרוייהו, דבעינן משמע להזיק], כוונתה
להזיק  כוונתה שאין וגם מצוי היזקן גם
או  מצוי היזקן אין אם אמנם כרגל להיחשב
מרגל. מופקע מינייהו בחד להזיק כוונתה

דהיזקן ולפי כלל, סתירה אי"ז האמור
ב' אינם להזיק כוונה ואין מצוי
היא  להזיק כוונה שהרי נפדרים, גדרים
הוא  מצוי היזקן דגדר מצוי, להיזקן סתירה
אלא  להזיק מסויימת כוונה כאן דאין
משכחת  ולא הילוכה, בדרך הזיקה ממילא
הדדי. בהדי להזיק וכוונה מצוי היזקן

דגדר  הם, ישרים רש"י שדברי קרן ונמצא
מצוי, היזקן אין וע"כ להזיק דכוונתה הוא
אין  וע"כ מצוי שהיזקן הוא רגל וגדר

להזיק. יז כוונתה

באשפה ומובן הנובר חזיר אמאי היטב
דרגל, תולדה הו"ל צרורות והתיז
שום  בלא ממילא נפעלת ההתזה שהרי
העשוי  היזק דרגל, מזיק גדר וזהו כוונה,

כדרכה. פעולה ע"י כוונה בלא יח ממילא

רש"י  ממ"כ נסתר דזה דרגל, תולדה צרורות מיקרי וכי שם היו לא משאם הפירות
דשן. תולדה מיקרי ואפ"ה הנזק מגוף נהנית לא דהתם ירוקא דחזא בסוגיא

דמועדים (טו:)ולעיליז. שפי' במה לטעמי' אזיל רש"י מועדין, וה' תמין דה' במתני'
במידי  מועדין דהוו לפרש א"א דע"כ דאייעד, בתר קרן כי דהו"ל הנזקין לכל הם

לחייב דלהיזק דאורחייהו כיון מצוי היזקן נקרא דאי"ז התוס', וכמש"פ שן או רגל מדין
הנאה, בו שאין דאורחי' מידי הוא רגל דגדר וס"ל הנ"ל היסוד על פליגי והתוס' מתכוין.

דכוונתו  אע"ג הוא דאורחי' כיון דרגל תולדה הו"ל לנשוך המועד דנחש כתבו ולכן
א"א. זה דבר רש"י לשיטת ואילו להזיק,

בלא יח. קאתו דממילא דרגל תולדה הו"ל צרורות דכל מכאן ללמוד דאין להעיר ויש
ואעפ"כ  להנאתה היתה הגללים הטלת גללים שהטילה דבהמה בסוגיא דהנה כוונה,
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דהנהו  דכיון וס"ל ע"ז פליגי והתוס'
להנאתו  דקעביד מעשה מחמת אתו צרורות

ודו"ק. דשן, תולדה ה"ל

אורחייהו רש"י כי צרורות .ד"ה
אע"ג  כלומר וז"ל, פירש"י
ח"נ  משלם צרורות להתיז דאורחייהו
עכ"ל. וכו' לה גמירי הלכתא לקמי' כדמפרש
הגמ' לשון דפשטות לרש"י הוק' ולכאורה
ח"נ  משלם דאורחייהו צרורות דוקא משמע
בגמ' אמנם צרורות, דין ליכא במשונה אבל

לא.(יט.)לקמן או לצרורות שינוי יש מיבעי
אע"ג  צרורות כלומר פירש"י, לכן
לה. גמירי דהלכתא ח"נ משלם דאורחייהו

דצרורות  הלכתא בגדר

פפא (ג:)לעילבגמ'א] רב קאמר וכי ,
הא  רגל דרגל, אתולדה
צרורות  בח"נ כרגל, דרגל תולדה אוקימנא

ופירש"י לה. גמירי בח"נ דהלכתא (ד"ה

והתיזה צרורות) מהלכת שהיתה וז"ל,
דקיי"ל  הכלים את ושיברו ברגלי' צרורות
דממונא  מסיני למשה לה גמירי דהלכתא
הוי  נגיחה של דפ"נ ואע"ג קנס, ולא הוא
הוא  ממונא פ"נ האי לקמן, כדאמרינן קנס
דח"נ  דהא מדבריו ומתבאר עכ"ל. וכו'
מעיקר  קנסא, ולא הוא ממונא צרורות
לאו  ואי לי', גמרינן דצרורות הלכתא

קנסא  דקרן דח"נ היכי דכי סד"א הלכתא
הוא. קנסא דצרורות ח"נ ה"נ הוא,

לעילוכן בגמ' דפרכינן (טו:)משמע ,
מדקתני  קנסא ח"נ למ"ד התם
שהזיק  ממה יותר המשלם דכל בברייתא
ממה  פחות לאו מאי עצמו, ע"פ משלם
משלם  שהזיק כמה הא לא משלם, שהזיק
א"ה  משלם. דלא ה"נ מאי פחות אבל
מה  על יותר המשלם כל הכלל זה אדתני
זה  ליתני עצמו ע"פ משלם אינו שהזיק
דמשמע  שהזיק כמה משלם שאינו כל הכלל
פ"נ  והלכתא תיובתא. יותר, ומשמע פחות
מאי  טעמא אין והלכתא, תיובתא קנסא.
שהזיק, כמו קתני דלא משום תיובתא הויא
צרורות  ח"נ דאיכא כיון לי' פסיקא לא
משו"ה  הוא דממונא לה גמירא דהלכתא

ע"כ. קתני, לא

רש"י ופשטות כשיטת משמע הגמ' לשון
ולא  ממונא צרורות דח"נ דהא

שם וז"ל דהלכתא, מגופא הוא (ד"ה קנסא

קתני) דלא דלא משום היא תיובתא לאו הא ,
דליהוי  שהזיק כמה למיתני לי' פסיקא
כיון  עצמו ע"פ משלם אינו דפחות משמע
כמה  משלם דאינו צרורות ח"נ דאיכא
דהלכתא  עצמו ע"פ משלם ואפ"ה שהזיק
הרי"ף  וכ"כ עכ"ל. הוא, דממונא לה גמירי
דכולהו  ואסיקנא וז"ל, מסכתין בריש
דרגל, מתולדה לבר בהן כיוצא תולדותיהן

דכל  גמירי דהלכתא משום וע"כ נינהו, צרורות והני הוא דגופא הזיקא דשן רש"י כתב
דרגל. תולדה הו"ל כחו נזקי
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לה  גמירי דהלכתא צרורות ח"נ ניהו מאי
ע"כ. ח"נ, אלא משלם ולא הוא יט דממונא

א')הרא"שאבלב] סי' וכתב (פ"א פליג
הא  וז"ל, הרי"ף דברי על
הוא  דממונא לה גמירי הלכתא דקאמר
הוא  ממונא דממילא הלכתא בעי לא להא
לח"נ  הלכה ועיקר הוי דרגל דתולדה כיון
דרגל  דתולדה אע"ג ה"ק אלא גמירי,
משלם  דלא לה גמירי הלכה הוי וממונא

עכ"ל. וכו' ח"נ אלא

התוס'(ג:)ברשב"אועיין בשם שכתב
הלכתא  צרורות ח"נ דאמרינן דהא
בלחוד, לח"נ אלא לה גמירי לא לה כ גמירי

פירקין  בסוף מדאמרינן הרשב"א והקשה
צרורות  ח"נ דאיכא כיון לי' פסיקא לא
משו"ה  הוא דממונא לה גמירא דהלכתא
הלכתא  דה"ק, דאפשר ותירץ קתני, לא

דא  לה וההוא גמירי ח"נ אלא משלם ין
היא  מועדת דהא הוא ממונא ע"כ

לכך. כא מתחילתה

דהא והנהג] מוכרח לכאורה מסוגיין
לא  הוא ממונא צרורות דח"נ
בשלמא  רבא, דאמר מהא להלכתא בעינן
אי  רבנן אלא דמי כגופו כחו קסבר סומכוס
לאו  ואי לשלם בעי נזק כולי' דמי כגופו

אמר  הדר לשלם. לא נמי ח"נ דמי כגופו
הלכתא  צרורות וח"נ דמי כגופו לעולם רבא
לשלם  הי' הדין דמעיקר ומבואר לה. גמירי
דמי, כגופו דכחו צרורות נזקי על נ"ש
ח"נ. אלא משלם שאינו לגרע אתי והלכתא
קנסא, ולא הוא דממונא ודאי וא"כ
תולדה  ככל נ"ש לשלם לו הי' הדין דמעיקר
לגרע  אלא הלכתא אתי ולא דרגל,
קושיית  תוקף באמת וזהו בתשלומין.
רבא  דברי יתפרשו האיך וצ"ב הרא"ש,

והרי"ף. דרש"י אליבא

לקמןועו"ק, בגמ' עי' שור (מד.)דהנה ,
על  ונפל בכותל  מתחכך שהי'
פטור  שמואל אמר פטור, וכו' האדם
מזה  פטור אמר ורב בכופר, וחייב ממיתה
לי' ומוקי וכו', הוא תם והא ואמאי ומזה,
ומנא  והקשה, להנאתו. בכותל בנתחכך
ואכתי  בי' מתחכך קא דנפל דבתר ידעינן
ואכתי  וז"ל, ופירש"י עי"ש. נינהו צרורות
בנגיחה  אלא כתוב כופר ואין נינהו צרורות
לכאורה  ודבריו ע"כ. ממש, גופו דהוי
נזיקין  מחיובי כופר חיוב דמ"ש תמוהים,

דמי. כגופו כחו דקיי"ל

הרשב"א ואכן תלמיד בחידושי מצאתי
והא  ואקשינן וז"ל, שכתב והרא"ש
דלא  הוא וכחו ז"ל פירש"י נינהו, צרורות

דהלכתא יט. שאנץ תוס' וז"ל כתב, ובשטמ"ק שם, בגמ' להדיא כן גרס שהרי"ף וכנראה

עי"ש. וכו' הוא דממונא ספרים ברוב גרסינן לא הוא, דממונא לה גמירי
בשיטמ"קכ. המובא שאנ"ץ התוס' .(ג:)כ"כ

שםכא. ברשב"א דאמרינן)ועי' הא ד"ה וצידד (טו: הגמ' בפי' הנ"ל פירושים ב' שהביא
והתוס'. הרא"ש כדעת
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גופו  דהוי ממש בנגיחה אלא כופר כתיב
נ"ר  הרא"ש למורי מחוור זה ואין כחו. ולא
הלכתא  דאתיא לאו ואי דמי כגופו כחו דהא
נ"ש  לפלגא צרורות וגרעה מסיני למשה
ה"פ  אלא נינהו, ממש דרגל משלם הוה
חצי  אלא מיחייב ולא נינהו צרורות והא
מדלא  לי' מיחייב שלם כופר ושמואל כופר,

עכ"ל. כופר, בחצי דחייב קאמר

יגח והי' דכי דמקרא רש"י בכוונת אפש"ל
מכופר. דנגיחה צרורות כב ממעטינן

שמח באור עי' ה"ו)אבל נז"מ הל' (פ"ב

יגח  מכי ילפינן דאי וכתב בזה שנתקשה
לאדם  שור בנזקי א"כ צרורות, על דפטור
דפטור  נימא יגח בת או יגח בן או דכתיב

צרורות. על

והיינו ועוד, צרורות נכלל לא יגח בכי אם
של  בגופה היזק דכתיב היכא דכל
דוקא  דבעינן בכלל צרורות אין בהמה
יגוף  כי דכתיב היכא א"כ בהמה, של גופה
מהא  וקשה בכלל. צרורות דאין נמי נימא
ואתא  כגופו כחו לעולם רבא דאמר
היכא  כל והא ח"נ, דמשלם לגרע הלכתא
לא  דצרורות אמרינן הבהמה גוף דכתיב

הבהמה. גוף בכלל הוי

הבהמה אלא גוף דכתיב היכא דאף ע"כ
יגוף  דכי בקרא  וא"כ בכלל, צרורות
דמשמע  יגח דכי מקרא ורק בכלל, צרורות
כופר  לחייב הבהמה גוף דבעינן בקרן דוקא

לעיל דבגמ' וקשה, כחה. אמרו (ב:)ולא
גבי  ומ"ש יגח כי דכתיב אדם גבי מ"ש
הלא  קושיא ומאי יגוף, כי דכתיב בהמה
ובכי  צרורות נכלל לא יגח דהכי ושנא, שנא

צ"ב. רש"י ודברי צרורות. נכלל יגוף

שהטילה ועוֹ "ק, דבהמה בסוגיא דהנה
לעיסה הביא (יח:)גללים הנ"ל,

עלמא)רש"י לי' דדחיק בפי'(ד"ה דרכים ב'
לה  ואין צר במקום שעומדת וז"ל, הגמ'
עסקינן  להנאתה ובשלא משם, לזוז מקום
דשן  תולדה להנאתה דאי במשלשלת כגון
הוא  להנאתה גללים דכל בעיני ונראה היא.
הזיקא  דשן נינהו דשן תולדה לאו ואפ"ה
והא  נינהו, צרורות והני הוא דגופא
הוי  להנאתה פירות טנפה בפ"ק דאמרינן
עליהן  שנתגלגלה כגון הי' דשן תולדה
עכ"ל. עיקר וכן וכו' וחמורים סוסים כדרך

דשן,הרי צרורות בדין לישני תרי הני פליגי
דצרורות  הלכתא גמיר לא דלל"ק
ואילו  נ"ש, עלייהו ומשלם דשן בתולדות
הו"ל  כחו נזקי דכל גמירי הלכתא לל"ב
דגופא. הזיקא אלא אינו ושן דרגל, תולדה

נראהוהנה הל"ק דבעלמא ביאור פשוט,
כחו  ונזקי דמי כגופו כחו קיי"ל
דלא  וס"ל דשן, תולדה לעולם הו"ל דשן
נזק  בתשלומי לגרע דצרורות הלכתא גמירי
דרגל  בתולדה אלא ח"נ אם כי ישלם שלא

נ"ש. משלם דשן צרורות אבל אבל כג בלבד,

החזו"אכב. נקט י"ב)וכן ס"ק י"א עי"ש.(סי'
אשיכג. דרב בעיא זו לדרך בס"ד.(יט.)וצ"ע לקמן ויתבאר נזק, לרביע לצרורות שינוי יש
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כעיקר, רש"י נקט אשר הדרך והוא הל"ב,
אי"ז  להזיקו הנאה דיש דאע"ג ס"ל
והני  דגופא היזקא דשן דשן, תולדה
דקיי"ל  דכיון יק' הכי ואף נינהו, צרורות
דעל  לה גמירי והלכתא דמי כגופו כחו
דשן  רש"י כתב האיך נ"ש, משלם כחו

וצ"ב. הוא, דגופא הזיקא

לכיוון נראהד] מצביעות הקושיות דכל
דבעי  בהא דהנה ונקדים, אחד.
כחו  אי דרבנן טעמי' מאי בסוגיין רבא
כגופו  לאו ואי לשלם, בעי נזק כולי' כגופו

בברכ"ש עי' לא, ח"נ ב')אפ' אות י"ט (סי'

מספק"ל  מה דצ"ע הנחל"ד בשם שהקשה
בכל  ודאי הא דמי, כגופו כחו אי לרבא
כגון  דמי, כגופו דכחו אמרינן התורה
לגבי  וכן העץ, מן הברזל ונשל דכתיב רציחה
וחייב. תולדה דהוה כחו ע"י דאזיק אדם

מהגר"ח וכתב ששמע מה  ע "פ ליישב
הרמב"ם דברי הל'לבאר (פ"ב

ה"ה) ברה"ר נז"מ מהלכת היתה שכתב,
ברה"ר  והזיקו צרורות והתיזה ובעטה
תולדה  הוה שינוי דע"י דצרורות פטור,
אמאי  וצ"ב עי"ש. ברה"ר ופטור דרגל
כיון  דשן תולדה ולא דרגל תולדה הוי

הוא. דמשונה

דהוו ותירץ דצרורות מה דהנה הגר"ח,
מחודש  מזיק הוא דרגל תולדה
הוא  שור דהדין דשור, מזיק דין אותו ולא
מזיק  שאינו מה אבל בגופו, שמזיק רק
דהוא  ע"ז לימוד וצריך שור. הוה לא בגופו
בשליף  בהזיקה דגם חזינן דהרי שור, בכלל
ומבואר  דרגל, תולדה רק הויא נמי שעלי'
שור  דהוי מה ממש בגופו לא דאזיק דשור

שור. מן לימוד רק חידשה כד הוא דזה נמצא
בכלל  הוה כחו ע"י המזיק דשור ההלכה
מסיני  למשה ההלכה לאו אי וממילא שור,
בכלל  הוה לא כחו ע"י דמזיק הדין הי' אז
הוא  שור דהוה הדין דעיקר וכיון כלל, שור
א"כ  שור, שהוא לנו שגילתה ההלכה משום
שע"י  צרורות דאפ' הרמב"ם  פסיק שפיר
ברה"ר, ופטורה דרגל תולדה הוה שינוי
למשה  מהלכה מחודש מזיק דהוא דכיון
אורחי' הוא אם כלל משגיחין אנו אין מסיני
דרגל  תולדה הוה ענין ובכל משונה או

ברה"ר. ופטור

דדוקא ולפי"ז  שפיר, הגמ' דברי יתבארו
לרבא  מספ"ל המזיק שור לגבי
שור  דהדין משום כגופו כחו אי רבנן בדעת
מזיק  שאינו מה אבל בגופו כשמזיק רק הוא
מחודש  מזיק הוא כחו ע"י אלא בגופו
התורה  דחידשה מסיני למשה ההלכה משום

רק כד. הויא נמי שעלי' בשליף בהזיקה דגם מדחזינן יסודו להוכיח מהגר"ח מש"כ
חשיב  ממש בגופו שהזיקה מה דגם פירוש, וצריך הוא סתום לכאורה וכו' דרגל תולדה

הילוכה, דרך ובשערה הילוכה דרך בגופה הזיקה ברייתא בהך וכדתניא דרגל כתולדה
לעיל וצ"ב.(ג.)ובגמ' דרגל, תולדות דהוו אמרינן
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קסברי  מאי לרבא ומספ"ל שור. בכלל דהוה
לחייב  דמי כגופו כחו קסברי דאי רבנן,
כלל. לחייב לא דמי כגופו לאו ואי נ"ש,
אם  ההלכה דין בביאור שנסתפק וכוונתו
כחו  ע"י שהזיק דשור ההלכה לנו גילתה
או  נ"ש, לחייב וא"כ ממש, כשור הוה
ממש  כשור הוה דלא לנו גילתה דההלכה
הברכ"ש. דברי ע"כ כלל, לחייב לא וא"כ

דלמה והנה צ"ב, הגר"ח סברת עיקר
של  גופו דבעינן שאני נזיקין באמת
ואדם  גלות בפרשת ומ"ש ממש, שורו
בכלל  זה וכל כגופו, כחו דאמרינן המזיק

הנחל"ד. קושיית

אחראי ונל"ב ודאי דאדם פשוט, באופן
בנזקי  בין גופו בנזקי בין עצמו על
ושמירתו, בחירתו בכלל הכל שהרי כחו
כחו  בין לחלק שאין היא ברורה וסברא
התחדשה  בתורה אבל עצמו. אדם של לגופו
שורו, מעשה על גם שמירה וחיוב אחריות
תורה  חייבתו דלא ולומר לחלק ניתן וכאן
דבקרא  ממש שורו של גופו על כ"א לשמור
מחידושו, יותר בו לך ואין שור אלא כתיב לא
אחריות. בו נתחדש לא כחו מעשה על  ואילו

בדברי אבל הברכ"ש שביאר במה יל"ע
אלמלא  הגר"ח דלדעת והוא רבא,
חייבתו  דלא אמרינן הוה דצרורות הלכתא
מה  אבל ממש שורו של גופו אלא תורה
לחייב  הלכתא ואתא פטור, כחו ע"י שהזיק
דאם  ההלכתא בגוף לרבא ונתקשה ח"נ.
לשלם, בעי נ"ש א"כ כגופו דכוחו נתחדש
לאו  כחו הלכתא דגמירי לאחר אף ואם
וצ"ל  ח"נ. אפ' לשלם הו"ל לא א"כ כגופו

לעולם  במסקנה רבא דקאמר דהא עפ"ד
לה, גמירי הלכתא צרורות וח"נ כגופו כחו
ומ"מ  כגופו כחו גמרינן דמהלכתא ר"ל

האלו אינ  דברים וב' ח"נ, כ"א חייב ו
בהלכתא. נתחדשו

לקמןותמיהה דבגמ' חדא (יט.)מילתא,

ככחו  חייב כחו כח דאם משמע
וע"כ  כלל, הלכתא גמיר לא לסומכוס
וזה  הלכתא, בלאו כחו נזקי על חייב מסברא

כברכ"ש. דלא

במסקנה ועו"ק, רבא שחידש מה כל דאם
על  דחייב התחדש דבהלכתא הוא
רבא  נסתפק מה על ח"נ, ומשלם כחו נזקי
הקדושה  בדעתו העלה לא וכי מעיקרא,

כא'. להתקיים יכולים הללו דברים שב'

רבא וביותר הברכ"ש של דלפי' קשה,
דצרורות. ההלכתא בגדר נסתפק
הכי, משמע לא הגמ' לשון פשטות ואמנם
ונתקשה  הדין בעיקר רבא דנסתפק אלא
כגופו  דכחו ס"ל דאי דרבנן, בטעמייהו
ח"נ  כגופו לאו כחו ס"ל ואי לשלם בעי נ"ש
כגופו, כחו דלעולם ומסיק לשלם. לא נמי
נ"ש  מחייב הייתי מסברא דודאי משמע
דרבנן  טעמייהו אמנם כגופו, דכחו משום
צרורות  דח"נ מהלכתא, אלא מסברא אינו
כלל  ידע לא מעיקרא אבל לה, גמירי הלכתא
של  לפירושו אמנם קאתו. דמהלכתא
גמירי  הלכתא למימר לרבא הו"ל הברכ"ש,

ח"נ. ומשלם כגופו דכחו לה

באופ"א לכןה] רבא דברי לבאר נראה
כחו  אמרינן בכה"ת דודאי והוא,
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המזיק, ואדם גלות בפרשת וכדמצינו כגופו
אם  הגר"ח של ביסודו רבא דנסתפק אלא
כשמזיק  דוקא הוא בקרא דכתיב דשור מזיק
דאי  דרבנן, מ"ט יק' וממנ"פ לא, או בגופו
ואי  לשלם, בעי נ"ש כגופו כחו אמרינן
גופו  על אם כי תורה חייבתו דלא אמרינן
לא. ח"נ אפ' כחו, על ולא ממש שורו של

וח"נ ומסיק כגופו כחו דלעולם רבא
לה, גמירי הלכתא צרורות
וכבר  דרכים, בב' לפרשה ניתן רבא ומסקנת

זצ"ל מאלין הגרא"ל בזה ס"ו)חקר (סי'

ההלכה  בעיקר דהנה בזה והנראה וז"ל,
אם  לחקור יש ח"נ משלם דצרורות שנאמרה
ההלכה  ולולי הוי דרגל תולדה דצרורות כיון
אחרי  עתה גם ע"כ  מילי לכל כרגל  דינו הי'
רגל  מחיובי הוא שמשלם הח"נ ההלכה
כחו  על פטור נאמר דבההלכה אלא ממש
נזקי  שנאמרו פטורים שאר וכמו ח"נ על
דכלים  ופטורא דרה"ר פטורא וכמו ממונו
שאינו  כחו על פטור ברגל נאמר כן כמו
אחרי  דעתה נאמר או"ד חצי, אלא משלם

אלא  פטורים שאר כמו פטור אינו ההלכה
רגל  חיובי מכל לגמרי אפקינהו דההלכתא
ונמצא  ח"נ, של חדש חיוב להם ונתנה
הוא  בצרורות דח"נ החיוב  ההלכה דאחרי
משאר  חיובו ושאני מסיני למשה מההלכתא

ע"כ. בתורה, האמור רגל חיובי

רש"י ולהאמור דברי כל נתיישבו
רש"י  מש"כ חדא בהרווחה,
לאשמעינן  דצרורות הלכתא דבעינן והרי"ף
והקשנו  קנסא, ולא הוא ממונא דילי' דח"נ
לו  הי' הדין דמעיקר מבואר דבסוגיין
לגרע  הלכתא ואתא כגופו דכחו נ"ש לשלם
ולא  הוא ממונא ודאי וא"כ בתשלומין,
רבא  דברי פי' דרש"י ניחא, ולפי"ד קנסא.
אומר  הייתי דמסברא דנהי וס"ל הב' כדרך
ואפקעינהו  הלכתא דאתא אלא כגופו, כחו
מזיק  בחיוב ואוקמינהו דשור מזיק מכלל
צרורות  דח"נ לסבור מקום הי' וא"כ חדש,
להלכתא  בעינן ולכן ממונא, ולא הוא קנסא

קנסא. ולא הוא דממונא אבל כה לאשמעינן
הלכתא  בעינן דלא דס"ל והרשב"א הרא"ש

קנס כה. הוי דח"נ מצינו קנסא פ"נ למ"ד התינח דהנה אחרת, קושיא ליישב ניתן ובזה
ח"נ  מצינו לא לדידי' ממונא פ"נ למ"ד אבל הוי, דממונא לאשמעינן הלכתא ובעינן

בזה  נתקשה וכבר הוי. ממונא צרורות דח"נ לאשמעינן הלכתא בעינן ואמאי קנס דהוי
למ"ד  א"כ הוא דממונא הלכתא דהכי דוקא לאו ונל"פ רש"י, דברי על וכתב המהרש"ל

ובשטמ"ק עי"ש. קאי, נזק אחצי הלכתא אלא למימר, איכא מאי ממונא כתב (ג:)ח"נ
בהלכתא  נאמר לא ממונא פ"נ למ"ד אבל קנסא פ"נ למ"ד קיימי רש"י דדברי הר"י בשם

בביאור  זצ"ל הגרא"ל לפמש"כ אבל לי'. ידעינן מסברא אלא הוא ממונא צרורות דח"נ
הוא  קנסא צרורות דח"נ דס"ד דטעמא א"ש, ובלא"ה בזה לדחוק אי"צ רש"י שיטת

אפקעינהו  דהלכתא משום אלא קנסא, הוי דח"נ במקו"א דמצינו משום ל"ה ממונא ולאו
דח"נ  הו"א וא"כ לגמרי, מחודש מזיק חיוב והו"ל דשור מזיק בצורת מלהיות כחו לנזקי
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ולא  הוא ממונא צרורות דח"נ למימר
אתא  דלא הנ"ל, הא' כדרך פירשו קנסא
אבל  מתשלומין לגרע אלא דצרורות הלכתא
קאתו, דרגל מתולדה צרורות חיוב עיקר
דממונא  ופשיטא דמי, כגופו כחו דקיי"ל

קנסא. ולא הוא

לקמןוכן רש"י מש"כ דאין (מד.)ניחא
גופו  דהוי בנגיחה אלא כתוב כופר
הלכתא  דלדעתו בצרורות. ולא ממש
מלהיות  כחו לנזקי אפקעינהו דצרורות
חדש, כמזיק ואוקמינהו שורו נזקי בתורת
דח"נ  תשלומין דין אלא בה נתחדש ולא
בחידושי  שהקשה ומה כופר. דין ולא בלחוד
על  הרא"ש בשם והרא"ש הרשב"א תלמיד
לאו  ואי דמי כגופו כחו דהא פירש"י
צרורות  וגרעה מסיני למשה הלכתא דאתיא
לטעמי' נינהו, ממש דרגל משלם הוה לפ"נ
דגמירי  לאחר דגם להרא"ש דס"ל אזיל
הלכתא  אתא ולא דמי כגופו כחו הלכתא

בתשלומין. לגרע אלא

לקמןוכן בל"ב רש"י מש"כ ,(יח:)ניחא
אע"פ  גללים שהטילה דבהמה
תולדה  משום חייב אינו נתכוונה דלהנאתה
נינהו. צרורות והני דגופא הזיקא דשן דשן,

דצרורות  דהלכתא מאחר דלדעתו,
נזקי  בתורת מלהיות כחו לנזקי אפקעינהו
למימר  איכא חדש, כמזיק ואוקמינהו שורו
כוונה  או שינוי ע"י הבא אף כחו נזקי דכל
ברה"ר  לפוטרו חשיבי דרגל כתולדה להנות
חדש  במזיק נתחדש ולא העליי', מן ולשלם
דגופו. במזיק שנאמרו האבות חילוקי דכחו

ב'ומעתה פליגי במאי היטב מובן
ברש"י, המובאות הלשונות
לכל  אוקימנהו דצרורות דהלכתא ס"ל דל"ב
אמנם  וכאמור, דרגל כתולדה כחו נזקי
דצרורות  הלכתא גמירי דלא ס"ל הל"ק
דשן  כחו בנזקי אבל דרגל, בתולדה כ"א
נ"ש. עלי' ומשלם דמי כגופו כחו קיי"ל

לכאורה והנהו] שנראה מה להעיר יש
דבריש  רש"י, בדברי כסתירה
צרורות  דח"נ לה גמירי דהלכתא מכילתין
רש"י  אבל וכאמור. קנסא ולא הוא ממונא

ח"נ)בכתובות דאיכא כיון ד"ה וז"ל,(מא: כתב
דהלכתא  בב"ק לן קיימא נזק חצי ובההוא
רגל  של תולדה שהוא מסיני לה גמירי
קנסא  לאו רגל ונזקי רגל כי ברה"ר ופטורה
מועדת  שהרי ממונא אלא נינהו

עכ"ל. מתחילתה

הכי, לאשמעינן הלכתא בעינן ממונא פ"נ למ"ד ולגם קנס, אלא ממון בתורת אינו דידי'
תורי' אייעד לא דאכתי עלי' חס דרחמנא משום הוא ממונא הוי דח"נ טעמא דלדידי'

מה"ט  נמי הוי דידהו דח"נ למימר ל"ש ובצרורות דשור, מזיק צורת הו"ל ולעולם
דנזקי  למימר הלכתא דאתא דכיון לדידי' גם לסבור מקום הי' ושפיר עלי', חס דרחמנא

הלכתא  ואיצטריך ממונא ולא קנסא הו"ל דידהו תשלומין דשור מזיק בצורת ל"ה כחו
ודו"ק. כן, דאינו לאשמעינן
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רש"י,ומבואר של דיבורים ב' דנח'
מכילתין  בריש רש"י דלדעת
ממונא  הוי צרורות דח"נ לה גמירי הלכתא
תולדה  שהוא ידעינן וממילא קנסא, ולא
רש"י  ולדעת דאתו. רגל דמכח דרגל
צרורות  דכל לה גמירי הלכתא בכתובות
ידעינן  וממילא דוקא, דרגל תולדה הו"ל

כרגל. הוא דממונא

לשונות ונראה בב' תלוי שהדבר
דיש  בסוגיא לקמן שבפירש"י

לצרורות בל"ק (יח:)העדאה רש"י דהנה .
דאין  פשיטא אורחייהו כי דבצרורות פי'
שינוי  דע"י בצרורות ודוקא העדאה,
מתולדה  נפקא ואייעד דשני דכיון מיבעיא,
העדאה, להן ויש דקרן תולדה ונעשה דרגל

כתב הא)ושם אלא הלכתא (ד"ה גמיר דכי
דרגל  תולדה שהן אורחייהו כי אצרורות
מבואר  לצרורות העדאה דאין ולהצד גמיר.
היא. דרגל דתולדה משום דטעמא בגמ'

דמיירי והקשו פירש"י על התוס'
אינו  א"כ שינוי ע"י בצרורות
והאיך  דקרן תולדה אלא דרגל תולדה
מבארים  והעולם היא. דרגל תולדה אמרינן
אי  לרבא מספ"ל גופא דבזה רש"י בדעת
תולדה  הו"ל שינוי ע"י אפ' צרורות כל

כ"א כו דרגל, הלכתא גמירי לא או"ד
שינוי  ע"י וצרורות בלבד, דרגל בצרורות

דקרן. תולדה הו"ל

כי אבל בצרורות דמיירי פי' בל"ב רש"י
התוס', שיטת וכ"ה אורחייהו,
תמות  דין גמיר אי לרבא ומספק"ל
כמועד  דינו העדאה, ושייכא בצרורות

העדאה. ואין

לקמןועיין דהיתה (יט.)בגמ' בעיא ,
והזיקה, והתיזה ברה"ר מהלכת

לקרן)פירש"י וחייב (ד"ה ובעיטה הואיל
התיבה  מחק והמהר"ם ע"כ. קרן, כי ח"נ
אח"כ  רש"י בדברי מוכרח שכן ובעיטה,

שכתב אורחייהו, כי בצרורות (ד"ה דמיירי

תולדה או"ד) אורחייהו כי צרורות כל וז"ל,
ולכאורה  ע"כ. ברה"ר, ופטור נינהו דרגל
גמיר  אי דלדעתו דרש"י, כהל"ק דלא זה
תולדה  דהו"ל פשיטא אבות בשאר צרורות
כ"א  להסתפק ואין ברה"ר, להיפטר דרגל
וע"כ  בכלל. אבות בשאר הלכתא גמיר
צרורות  אי ומספק"ל דרש"י, כל"ב אתיא
או  ברה"ר, וחייב דקרן הו"ל אורחייהו כי

ופטור. רגל

אי אבל דמספ"ל פי' הרי"ף על רש"י
ברה"ר  חייב שינוי ע"י צרורות
משום  פטור או דקרן, תולדה דהוי משום
ספיקא  והי' הן, דרגל תולדה צרורות דכל
צרורות  אי לצרורות העדאה ביש דרבא
הו"ל  צרורות כל או"ד קרן הו"ל דקרן

בכת"י רש"י ובאמת דרגל. בס'תולדה (מובא

פרנקל) שבתי הוצאת נוסחאות, על שינויי הקשה

לה כו. מדמינן לקרן וז"ל, רש"י, של ממהדו"ק שהוא הרי"ף, על ברש"י מבואר וכן
ע"כ. וכו', הוא דרגל תולדה צרורות כל או"ד הוא ומשונה הואיל
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לקמן  ירמי' דר' בעיא הי' דא"כ שהל"ק
ברה"ר. והתיזה בעטה גבי

בגמ',יאובע  איפשיטא ירמיה דר'
תולדה  מסתברא זירא ר' דא"ל
כל  דרש"י דלל"ק נמצא הוא. דרגל
לל"ב  ואילו דרגל, תולדה הו"ל צרורות
דרגל, תולדה הו"ל אורחייהו כי צרורות
אבות. בשאר צרורות מצינו שפיר אבל
מלפרש  בל"ב רש"י נייד גופא ומה"ט
דע"י  בצרורות ירמיה ור' דרבא בעיא
כקרן  הוו דקרן צרורות דלעולם שינוי,

כשן. הוו דשן וצרורות

רש"י,ומעתה דברי סתירת ליישב ניתן
צרורות  דכל בכתובות דמש"כ
דממונא  ידעינן וממילא דרגל תולדה הו"ל
צרורות  דכל כל"ק אתא קנסא, ולא הוא
מכילתין  בריש ומש"כ דרגל. תולדה הו"ל
כל"ב  אתא הוא, דממונא לה גמירי הלכתא
הוו  צרורות דכל ההלכתא בגוף נאמר דלא
כרגל, הוו דרגל צרורות אלא דרגל, תולדה
ולפיכך  דילי'. כאב הוו אבות דשאר וצרורות
דמכח  דרגל תולדה הוי דצרורות רש"י כתב

דאתו, הוא דע"י כז רגל בצרורות דמיירי
כשן, הוו דשן צרורות אבל רגלים, התזת

כקרן. הוו דקרן וצרורות

שהטילה ולפי"ז בהמה גבי רש"י מש"כ
הוא  דגופא  הזיקא דשן גללים
דכל  דרש"י כל"ק היינו נינהו, צרורות והני
לל"ב  אבל דרגל, תולדה הו"ל צרורות

כשן. הוו דשן צרורות דרש"י

לישני נמצאנו תרי הני דפליגי למדים
דצרורות. הלכתא בגדר דרש"י
רש"י  דממש"כ לעיל נתבאר וכבר
ממונא  צרורות דח"נ הלכתא דאיצטריך
דצרורות  דס"ל מבואר קנסא, ולא הוא
להוסיף, צריך ועתה מחודש. מזיק הו"ל
ליכא  מ"מ מחודש, מזיק דהו"ל דנהי
אלא  א', אב ע"פ צרורות דיני שנדון הלכתא
רגל  מכח הבאים דצרורות העניין, לפי הכל
וצרורות  מרה"ר, ופטורים כרגל דינם
וחייבים  כקרן דינם קרן מכח הבאים
דצרורות  ס"ל דרש"י הל"ק אבל ברה"ר.
דכל  גמירי והלכתא מחודש מזיק הו"ל
הגר"ח  וכמש"כ דרגל, תולדה הוו צרורות
פטורים  שינוי ע"י דצרורות הרמב"ם בדעת
והלכתא  מחודש, מזיק דהו"ל משום ברה"ר
דרגל. תולדה הו"ל זו מזיק דעולם גמירי

לא רש"י נמי ח"נ וז"ל,.ד"ה פירש"י
אבל  במשונה אלא ח"נ אשכחן דלא

קאתו,כז. רגל דמכח כיון כרגל הוו דרגל דצרורות רש"י כתב האיך מקשים ראיתי עוד
לומר  לרש"י והו"ל נינהו, דקרן תולדות ואעפ"כ רגל מכח אתו נמי ובעיטה רביצה הלא

רש"י  דכוונת  לק"מ, ולענ"ד הוו. דרגל תולדה מצוי והיזקן הילוכה בדרך דמזיק דכיון
התיזה  שהבהמה דהי' קאתו, דרגל מזיק דמכח כיון דרגל תולדה הוו דצרורות לומר

כ  פעולת ע"י לצורת צרורות דומה כחו פעולת הי' ואם דרגל, מזיק לצורת דומה שהי' חו
דו"ק. דשן, תולדה הו"ל דשן מזיק
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דהלא  צ"ב ודבריו ע"כ. לא, דאורחי' במידי
כגופו  לאו דכחו צד להך צרורות נזקי שאני
מזיק  הו"ל דהתם תם, דשור מקנס דמי

ח"נ. מתחייב ושפיר בגופו

דצרורות ואם דאע"ג לרש"י דהוק' נפרש
תשלומי  מצינו הלא כחו נזקי הו"ל
כחו  דאם לרבא הוק' ומה תם בקרן ח"נ
דלא  משיב וע"ז לא, ח"נ אפ' כגופו לאו
במידי  אבל במשונה אלא ח"נ אשכחן
הלא  רש"י, מתרץ קא מאי יק' לא, דאורחי'
ממשונה  יותר לחייבו ראוי דאורחי' מידי

לפטור. טעם זה יהי' והאיך 

לאו ולפי דכחו צד דלהך לעיל הנתבאר
בצורת  אינם כחו נזקי דמי כגופו
על  כ"א תורה חייבתו דלא כלל, דשור מזיק
דה"ק, לפרש נראה ממש, שורו של גופו
הי' התם אמנם תם בקרן פ"נ דמצינו נהי
הוא  שור של מזיק דצורת משום לשלם ראוי
הוא, דמשונה משום ח"נ דמשלם וטעמא
נגרע  אורחי' הוי דלא משום לאו הכא ואילו
טעמא  אלא הוא אורחי' שהרי בתשלומין
ואין  שור של מזיק צורת הוי דלא משום

כלל. לחייבו מקום

בקרון  מושכת עגלה

בנזקין בגמ',א] טמא שבזב כל רבא אמר
טהור  שבזב  כל נ"ש , משלם
אתא  צרורות ורבא ח"נ. משלם בנזקין
בקרון  מושכת עגלה רבא לא לאשמעינן,
מועדת  בהמה דרבא, כוותי' תניא קמ"ל.
שנכנסה  בהמה כיצד הלוכה, בדרך לשבר
הלוכה  דרך בגופה והזיקה הניזק לחצר
ובשליף  שעלי' באוכף הלוכה דרך ובשערה
שבצוארה  ובזוג שבפי' ובפרומפיא שעלי'
משלם  בקרון מושכת ועגלה במשאו וחמור

ע"כ. נ"ש,

נגיעה ופירש"י, משמע טמא, שבזב
כגון כח ממש. טהור, שבזב

כעין  ובנזקין טהור הוי אדם על חפץ שזרק
לאשמעינן, אתא צרורות נזק. חצי צרורות
אתא  בקרון, מושכת עגלה בתמיה.
שהזב  קרון הלכה אם טמא דבזב לאשמועינן
הזב, מדרס משום טמאים כלים גבי על עלי'
כלים  ע"ג בקרון שמשכה עגלה נמי ובנזקין
צרורות  התיז ואם כצרורות, ולא הוי כגופה

בנזק  טהור דבזב הקרון נמי מתחת ין
עכ"ל. נינהו, צרורות

טהור כח. בזב ד"א ע"י מגע שהרי במגע מפרשה אתה אי וז"ל, שכתב במאירי עי'
שיהו  ולא שניים אלא אינם ד"א ע"י באוכלים הזב נגע דאלו נ"ש, משלם ובניזקין

בע"ז  רש"י אמנם ע"כ. נ"ש, משלם בניזקין ואלו בגופו הזב בהם נגע כאלו ראשונים
כל (ס:) אשי רב אמר התם דאמרינן הזב, מגע משום מטמא ד"א ע"י דמגע להדיא כתוב

יין  עושה אינו כוכבים בעובד טהור שבזב כל נסך, יין עושה כוכבים בעובד טמא שבזב
לעיל אשי רב דאמר כלל בהיסט אשי רב איירי דלא רש"י וכתב ס.)נסך, בין (שם זיקא

בידו  בין בחיבורין כגון טמא שבזב מגע וה"ק, מיירי במגע אלא שרי, חסירה בין מלאה
שם. ברש"ש ועי' עי"ש. וכו' בקנה בין
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מוקי ודברי האיך קשים, המה רש"י
מדרס, בטומאת דמיירי לרבא
בקרון  מושכת לעגלה הוא דמיון דמה
בזה  נתקשה וכבר הכלים. את ושברה
דמה  ז"ל הרא"ש והקשה וז"ל, בשטמ"ק
על  שיושב לזב בקרון מושכת עגלה ענין
הכלים  על עגלה מושך זב הי' ואם הקרון,
ומאירי  ובראב"ד ע"כ. טהורים, הכלים
והיושב  הקרון את המושך בזב דמיירי פי'
פי' וכמו"כ הזב, היסט משום טמא ע"ג
בטומאת  מיירי דרבא בהס"ד התוס'
בזה  מהדרינן דלא לכאורה ומשמע היסט,

למסקנה. גם

שאם ובנימוק"י מושכת, עגלה וז"ל, כתב
העגלה  את מושכין שוורים היו
בעל  הניזק ברשות הלוכה דרך כלים ושברה
כיון  בד"א שלם, נזק משלם השוורים
דפסיק  כמאן בעגלה נוגעין אינן שהשוורים
דאיכא  כיון קמ"ל כצרורות, להו והוו דמי
כמאן  לשוורים עגלה בין דמחברי חבלים
טמא  נמי בזה דכה"ג דמי, בעגלה דנגעי
העגלה  העגלה את מושך הזב הי' שאם
מדברי  נמצא הוא, בחיבורין דהיסט טמאה
כה"ג  למד ונמצא ללמד בא דזה למדנו רבא
עכ"ל. וכו' טמא בזב הכנגדו בנזיקין שחייב

דרבא ומבואר שפי' ראשונים דלהנך
עיקר  היסט בטומאת מיירי
הרי"ז  לעגלה קשור דקרון הוא חידושו
דמי, כגופה לגופה המחובר כל מדין כגופה
משום  מטמא ובזב נ"ש משלם ובנזיקין

הרא"ש וכ"כ א')היסט. כל (סי' וכן וז"ל,
מושכת  עגלה כגון לגופה המחובר דבר

או  ונשברו הכלים על הקרון והוליכה בקרון
את  בו ושיבר התרנגול ברגל שנקשר דליל
אבל  נ"ש, ומשלם רגל הוי הלוכו דרך הכלים
הבהמה  לגוף מחובר אינו המזיק דבר אם
ע"כ. צרורות, הנקרא הוא שמזיק בשעה

נחום,וביישוב ר' בחי' כתב רש"י שיטת
מדרס  בטומאת דאיירי פי' דלפי
כחד, והו"ל לזב מחובר שהקרון במה ל"ס
של  גופו במדרס אלא אינו מדרס דטומאת
אליו. המחובר הקרון במדרס ולא עצמו זב
הו"ל  הקרון על היושב דזב רבא כוונת אלא
דכיון  הכלים, ע"ג יושב עצמו הזב כאילו
להקרון  חשבינן הכלים ע"ג מונח שהקרון
הזב  בין כהפסק לי' דיינינן ולא הכחד וכלים
חשבינן  מדרס טומאת דלענין וכמו והכלים.
חשבינן  נזיקין לענין ה"נ כחד וכלים להקרון
הקרון  המושכת והעגלה כחד וכלים להקרון

באורך. עי"ש הכלים, בגוף פועלת

ברגליו במתני'ב] קשור דליל הי' תנן,
משלם  הכלים את ומשבר וכו'

לקמן ובגמ' באדיי'(יט:)ח"נ. לה מוקמינן
הרא"ש ופירש ב')אדויי, רש"י (סי' וכ"פ

ומשלם  צרורות הי' אדוי' דאדיי' למתני',
ואי  וז"ל, הקשה הראב"ד ובחידושי ח"נ.
מדלי  בקרון מושכת עגלה מ"ש לך קשיא
ל"ק  ח"נ, דמשלם התרנגול ברגלי קשור
לאו  ומתני' אורחי', הכא אורחי' לאו התם
כגופו  ברגלו דקשור דכיון צרורות משום

ע"כ. וכו', דמשונה משום אלא הוא,

ש"צ)והב"ח דע"י (סי' הרא"ש בדעת כתב
והזיק. מגופו הדליל נתלש זריקה
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אלא  בסברא וראב"ד הרא"ש נח' לא ולפי"ז
בדלי  מיירי מתני' הראב"ד דלדעת בפשט,
רש"י  ולדעת זריקתו, לאחר גם קשור
מודו  וכו"ע שנתלש, בדלי מיירי והרא"ש
תלוש  ובעודו גופו, הו"ל מחובר דבעודו
דליל  הי' דקתני מתני' אמנם צרורות. הו"ל
הכלים, את ומשבר וכו' ברגליו קשור
גם  קשור בדליל דמיירי לכאורה משמע
בדברי  סתום דהוא ועוד, ההיזק. בשעת
לפרושי  הו"ל האי וכולי והרא"ש, רש"י

בנתלש. דמיירי

הראב"ד והנימוק"י קושיית על עמד כבר
הנקשר  דבר כל וז"ל, וכתב
דמשלם  והא וכו' דליל קרוי התרנגול ברגל
שזרק  אדויי בדאדיי' בגמ' אוקימנא נזק חצי
דהוו  בזריקתו כלי ושבר הדליל את התרנגול
ומימשיך  דאזיל בהדי דלאו כיון צרורות להו
מושכת  כעגלה ולאו מזיק קא בתרי' דליל
דאלו  מכלל נינהו צרורות אלא ליה חשבינן
דמי  מושכת כעגלה משיכתו דרך אזיק

ע"כ. שלם, נזק ומשלם

דלאו ומבואר כיון כצרורות הו"ל דדלי
מזיק. קא בתרי' וממשיך בהדי
מושכת  דבעגלה הוא הביאור ולכאורה
בשעת  גם בקרון פועלת העגלה בקרון
דפעול  [אף כגופה הו"ל ולכן ת ההיזק

לעיל], כמש"כ ההיזק פעולת ל"ה המשיכה
הקשור  בדליל שהזיק התרנגול משא"כ
פעולת  נגמרה כבר הכלי את כשזרק לרגלו,
פעולה  הו"ל השבירה ופעולת העגלה,
לבהמה  ממש דומיא לגמרי, נפרדת
פעולת  נגמרה שכבר צרורות שהתיזה

השבירה  ופעולת הצרור בהתזת הבהמה
בדעת  לפרש יש וה"נ נפרדת, פעולה הו"ל

והרא"ש. רש"י

והרא"ש ונמצא הראב"ד שנח' עתה
המחובר  כל בגדר והנימוק"י
הכל  הראב"ד דלדעת גמי, כגופה לגופה
כבר  הבהמה פעולת אם ואף בחיבור, תלוי
היכא  כל עצמה, ההיזק בשעת נגמרה
לי' דיינינן לגופה המחובר דבר דהו"ל
אהני  דלא ס"ל והנימוק"י והרא"ש כגופה.
גם  הבהמה פעולת נמשכה אא"כ חיבור
בקרון  מושכת וכעגלה ההיזק, בשעת
העגלה, למשיכת נצרך עדיין ההיזק דבשעת
וההיזק  העגלה פעולת שנגמרה  באופן אבל
פעולה  הרי"ז האמצעית, פעולת ע"י נעשה

גופה. ולא כחה ודינה נפרדת

היתה כתבג] ירושלמי, וז"ל, הרשב"א
עלי' וזכוכית מונחת  טבלא
על  הזכוכית, ונשברה טבלא ע"ג דרסה
משלם  הזכוכית ועל נ"ש משלם הטבלא
דרסה  זו ע"ז זו מונחת טבלא היתה ח"נ,
התחתונה  נשברה נ"ש משלם העליונה על

ע"כ. ח"נ, משלם

דאינו ולפום דכיון נל"ב, הי' ריהטא
הטבלא  ל"ח ממש לבהמה מחובר
בלא  דגם דמצינו אינו, זה אבל כגופה.
גופו  הו"ל ד"א ע"י כשהזיק ממש חיבור

לקמן דאמרינן צרורות, שור (מד:)ולא ,
האדם  על ונפל להנאתו בכותל מתחכך שהי'
צרורות  ואכתי ופרכינן הכופר, את משלם
דקאזיל  כהנא דרב ברי' מרי רב אמר נינהו
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אינו  שהכותל דאף ונמצא מיני', מיני'
כגופה  חשיב מ"מ להבהמה מחובר

מיני'. מיני' בדקאזיל

לעילועוד, בגמ' יוכיח (ו.)דעי' שור ,
דרגל  הראשונים והקשו דברשות,
רשות  לו ואין הניזק בחצר אלא אי"ח
בהתיז  דמיירי תירצו והתוס' שם. להכנס
לו  שיש אף דחייב לרה"י מרה"ר צרורות
תירוץ  הביא והרשב"א ברה"ר. לילך רשות
מונח  ארוך בעץ דמיירי עוד וכתב התוס',
עליו  ודרסה ברה"י ומקצתו ברה"ר מקצתו
מדבריו  ומשמע ברה"י. ושברה ברה"ר
אף  גופו, אלא צרורות ל"ה ארוך דעץ

לגופה. מחובר שאינו

חיבור וע"כ הראשונים שהצריכו מה כל
שאינה  דליל או בעגלה דוקא היינו
אי"צ  נוגעת אם אבל המזיק, בדבר נוגעת
או  כותל שהפילה בהמה ולכן, חיבור.
ודומיא  כגופו, הו"ל ארוך דף על דרסה
היכא  צ"ב וא"כ קנה. ע"י המסיט דזב
אחר, שבצד כלים ושיבר הדף על שדרסה
על  משלם אמאי טבלאות, ב' על דרסה או
שדחפה  מבהמה דמ"ש ח"נ , התחתונה

ארוך. ועץ בכותל

באמצעות וצריך הכלי דחפה בין לחלק
בהפסק  הכלי על לדרסה ד"א
והפילו  הכותל את שדחפה דבאופן ד"א,
והו"ל  בגופה בכותל פועלת היא הבהמה,
בדרסה  משא"כ וכדלעיל, החוצב ביד כגרזן
לא  התחתונה שהטבלא טבלאות ב' על
בטבלא  הבהמה גוף פעולת מחמת נשברה

כובדה, מחמת נשברו שתיהם אלא העליונה,
בעליונה  משתמשת אינה שהבהמה וכיון
בהמה  של כגופה ל"ח התחתונה את לשבר
נמצא  התחתונה. הטבלא לבין בינה ומפסיק
גוף  דריסת מחמת נשברה שהעליונה
כובד  מחמת נשברה העליונה ואילו הבהמה,
ואינה  בה נוגעת שאינה וכיון הבהמה,
כחה  הו"ל ד"א אמצעות ע"י בה פועלת

גופה. ולא

לכאורה אבל בירושלמי הראשון הדין
ארוך. מעץ דמ"ש יותר, תמוה
משמע  דלכאורה חדא הקדמות, ב' ונקדים
עצמה, הטבלא על הזכוכית נשברה דלא
מעל  נפלה הבהמה דריסת שמחמת אלא
בדוקא  [ולכאורה הארץ על ונשברה הטבלא

בנפילה]. לישבר דקלה זכוכית נקט

לקמןועוד, ברשב"א שהקשה (יח.)דעי'
דרבא  מימרא שהביא הרי"ף על
ושברו  אחר ובא הגג מראש כלי זרק דאמר
מעיקרא  דבתר פסק כותי' דאלמא פטור
ביבי  דרב הא כי ג"כ פסק ומ"מ אזלינן,
דאלמא  מיניה מיניה בדאזיל דדלי הא דאוקי

אהדדי. וקשיין אזלינן, מנא תבר בתר

פי'וכתב ז"ל שהרב ונ"ל וז"ל, לתרץ
בעלמא  לדחייה לאו ביבי דרב דהא
הול"ל  איתא דאם אמרה בדוקא אלא אמרה

ל  אביי בר ביבי רב מיניה אמר דקאזיל א
אלא  בדלי נוגע שאינו דכל ומשום מיניה,
כך  ומתוך בלישה שמאוס בחבל שמחטט
לשלם  אפשר אי הדלי ונשבר החבל נפסק
בגופו  פועל שאינו דכל הדלי על שלם נזק
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נזק  משלם דקתני וכיון כצרורות, אלא אינו
והלכך  כלי של בגופו נגע דגופו ע"כ שלם

עכ"ל. וכו' הוא מיניה מיניה בדאזיל

הוי ודבריו דחבל נימא לא דלמה צ"ב
שדחפה  דבהמה דומיא כגופה
ע"י  דהיזק אמרינן דלא וצ"ל בכותל.
של  אריכתא כידא הו"ל ד"א אמצעות
שפועלת  הפעולה אא"כ הבהמה
וכעין  ההיזק, בשעת גם נמשכת באמצעית
והנימוק"י  הרא"ש בדעת לעיל מש"כ
דלענין  אלא לתרנגול. הקשור דליל בענין
דהתם  הראב"ד דברי הרשב "א הביא דליל
דלאו  משום אלא צרורות משום לאו
לגופה  המחובר דכל ס"ל אלמא אורחייהו,
פעולת  נמשכת לא אם גם כגופה הו"ל
דליכא  היכא אבל הנזק. בשעת הבהמה
דלי  בחבל המחטט בתרנגול וכגון חיבור,
לארץ, שהגיע עד הדלי נשבר דלא
את  גורמת אלא אינה החבל והפסקת
לא  דכיון הרשב"א דמודה צ"ל השבירה,
ההיזק  בשעת התרנגול פעולת נמשכה

כחו. אלא כגופו ל"ה

דאמצעית נמצא הוא, הדברים דיסוד
אא"כ  בהמה של כגופה ל"ח ד"א
ע"י  ההיזק מעשה פועלת  הבהמה גוף
שדחפה  וכגון ישיר, בתהליך האמצעית
אבל  ארוך, עץ על דרסה או והפילו כותל
לדבר  הבהמה בין ד"א דאיכא בגוונא
מעשה  להפעיל אמצעית אינו והוא הניזוק
זו  טבלאות בב' כגון הניזוק, בדבר ההיזק
בדבר  להפעיל אמצעית הו"ל אפ' או ע"ג,

ההיזק  מעשה פועל שאינו אלא הניזוק
על  דרסה וכגון גורם, אלא ואינו עצמו
כחו. אלא אי"ז הארץ, על כלים ונפל הטבלא

סמוכים וניחא הם האלו דינים שב' מה
א'. יסודם שהרי בירושלמי, זל"ז
בהמה  של כגופה ל"ח ד"א דאמצעית והיינו
ההיזק  מעשה פועלת הבהמה גוף אא"כ
נלמד  וכ"ז ישיר. בתהליך האמצעית ע"י
לטומאת  צרורות דין שדימה רבא מדברי
אא"כ  נטמא אינו הניסט דדבר דזב, היסט

בחיבורין. הזב הסיטו

דברי וכן הרשב"א הביא למה מדוייק
דרבא  מימרא לאחר דוקא הירושלמי
דעיקר  הקרון, מושכת עגלה וקודם
דאף  הוא לקרון מושכת דעגלה החידוש
ע"י  חיבור איכא הקרון בגוף נוגעת שאינה
דהתם  הירושלמי, לדיני ענין ואי"ז רצועות,
דליכא  הוא החסרון וכל ממש, נגיעה איכא
דלא  הניזוק, לדבר הבהמה בין חיבורין
נמשכת  הבהמה פעולת אא"כ חיבור מיקרי
ההיזק, מעשה להפעיל ד"א באמצעית

קנה. ע"י שהסיט דזב דומיא 

חץ  בזרק אזלינן מעיקרא בתר

ולא בגמ',א] הכלי על דרסה רבא בעי
אחר  למקום ונתגלגל שברתו
וגופי' אזלינן מעיקרא בתר מהו, ונשבר
וצרורות  אזלינן מנא תבר בתר או"ד הוא
זרק  רבה דאמר מדרבה לי' תפשוט נינהו.
פטור  במקל ושברו אחר ובא הגג מראש כלי

וכו'. תבר תבירא מנא דאמרינן
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הגג)התוס'וכתבו מראש כלי וזרק (ד"ה

חץ  או אבן זרק דאם ונראה וז"ל,
דפשיטא  ושברו וקדם אחר ובא הכלי על
דאי  תבר, תבירא מנא כאן ול"ש דחייב
משכחת  לא מעיקרא תבר הכא נמי אזלינן
בין  לחלק היא פשוטה וסברא ח"נ, בצרורות

ע"כ. עצמו, כלי לזורק אבן זורק

חץ וכוונתם בזרק גם נימא דאי לומר,
והו"ל  אזלינן מעיקרא בתר
גופו  דע"י נמצא מעיקרא, תבירא מנא
משכחת  לא וא"כ כחו, ע"י ולא הזיק
דבעידנא  נימא צרורות דבכל ח"נ, צרורות
למנא  הניזק דבר נחשב השבירה כח דנפעל
אמרינן  לא עץ דבזרק צ"ל וע"כ תבירא.
הסברא  ולכאורה אזלינן. מעיקרא בתר
הגיע  כבר כלי דבזורק היא, לחלק פשוטה
כמנא  נחשב ולכן הכלי לגוף השבירה כח
הגיע  לא עדיין חץ בזרק משא"כ תבירא,

השבירה. כח עליו

ש"צ)ובקצוה"ח שהרא"ש (סי' כתב
על  פליגי והנימוק"י
בתר  אזלינן חץ בזרק דגם וס"ל התוס',

הרא"ש דהנה ב')מעיקרא. בענין (סי' כתב
ואע"ג  וז"ל, ברה"י והזיקה ברה"ר התיזה
למקו"א  ונתגלגל הכלי על דרסה דגבי
מעיקרא  דבתר כרבה לעיל אסיקנא ונשבר
אלא  מעיקרא בתר אזלינן לא הכא אזלינן,
קרא  דגלי הנזק, בו שנעשה מקום אחר
בחצר  הי' והביעור אחר, בשדה ובער ברגל
נימא  דאי הקצוה"ח והעיר עכ"ל. הניזק,
קשיא  מאי א"כ כלי, לזרק חץ זרק בין לחלק
ברה"ר  התיזה התם דהא מדרבה, לי'

אלא  חץ, זורק וה"ל צרורות אלא שאינו
חץ  זורק בין מחלק אינו דהרא"ש ודאי

כלי. לזורק

הרי"ף)לקמןוהנימוק"י בדפי כתב (י.
חציו  משום דאשו בסוגיא
עם  שרינן היכי א"כ לך קשיא ואי וז"ל,
קשיא  לא וכו' הנרות את להדליק חשיכה
שבשעה  החץ, כזורק חציו משום חיובו שהרי
נעשה  שעה באותו ידו מתחת החץ שיצא
ולהבא, שמכאן משעה לי' חשבינן ולא הכל,
וכו', הוא דאנוס למפטרי' הו"ל דא"כ
את  להדליק שהספיק קודם מת אם וה"נ
נכסיו, מאחריות נזק משתלם ודאי הגדיש
כמאן  אלא וכו' אש תצא כי כאן קרי דהא
חץ  דגבי ומבואר עכ"ל. מעיקרא, דאדליק
ואזלינן  מעשה, אתעביד כאילו הו"ל נמי

מעיקרא. בתר

שכתב ועיין והרא"ש הרשב"א בתלמיד
לזרק  חץ זרק בין לחלק דאין להדיא
הכלי  בזורק דדוקא י"א וז"ל, עצמו כלי
וקדם  לשברו הכלי על אבן זורק אבל בעצמו
פטור, והראשון חייב השני ושברו אחר
הכלי, בגוף כלום עשה לא הראשון שהרי
שמשלמין  צרורות לך אין הכי תימא לא דאי
מתחת  צרורות לינתז שהתחילו דמכיון ח"נ,
בכה"ג  אי הכלי, שבר כאלו הוא הרי הרגל
הא  כי כל ודאי אלא אזלינן, מעיקרא בתר
הלב  על מתיישב ואינו אזלינן. בסוף בתר
זורק  לי ומה תבר תבירא מנא סוף דסוף
אלא  הכלי, על חץ זורק לי מה עצמו הכלי
פטור  דשני לרבה פשיטא נמי בההוא נראה

עכ"ל. וכו' מעיקרא בתר דאזלינן
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זצ"לוהנהב] י"ח)הגרש"ש על (סי' תמה
בסוגיין  דבנימוק"י הקצוה"ח,
זרק  דאם התוס' כסברת הרא"ש בשם כתב
ושברו  וקדם אחר ובא הכלי על חץ או אבן
עצמו. הכלי לזורק עני"ז בין לחלק דיש חייב

להוכיח ועוד הקצוה"ח מש"כ על תמה
הנימוק"י  מדברי כהתוס' דלא
טעמא  דע"כ חציו, משום דאשו בסוגיא
מעיקרא  דבתר משום לאו דהנימוק"י
מעיקרא  דבתר בדין דהרי אזלינן,
לי', איפשיט ולא לרבא מספק"ל
הוא  מוכרח חץ דבזרק כתב והנימוק"י

מעיקרא. בתר דאזלינן

אינו ולכן הנימוק"י שדברי הגרש"ש כתב
אזלינן, מעיקרא בתר לדין ענין
נעשית  כבר החץ זריקת דע"י היא וכוונתו
משעבדת  החיוב וסיבת המחייבתו, הסיבה

הגרש"ש. של הידוע וכיסוד כט נכסים,

מעיקרא ומש"כ בתר אזלינן דלא הרא"ש
למה  סותר אינו חץ, בזרק
ברה"י  והזיקה ברה"ר התיזה לגבי שהקשה
יפטר  לא למה מעיקרא בתר אזלינן דאי
עניינים  ב' דבאמת ברה"ר, צרורות משום
אם  החקירה עיקר דהנה הם. נפרדים
כח  נולד אם הוא מעיקרא בתר אמרינן
הכרח  ע"י אח"כ מעשה ייעשה שעי"ז
כאילו  דיינינן אם הקדום, ממעשה טבעי
כלי  זרק אם ולפי"ז, לא. או נעשה כבר
נעשה  כבר כאילו נדון אם הגג מראש

זה  כלי הרי להיות, שעתיד מה מעיקרא
ע"י  כח בו נולד דהרי תבירא, כמנא נחשב
ולפי"ז  אח"כ. נשבר להיות הזריקה מעשה
אח"כ  חץ ע"י שנעשה מה חץ בזורק גם

מעיקרא. הכל נעשה כבר כאילו חשבינן

על אבל דרק והרא"ש התוס' כתבו בכ"ז
חשבינן  החץ שעושה המעשה ענין
על  דנים כשאנו אבל נעשה, כבר כאילו
דבכלי  כיון הכלי, על דהיינו הפעולה, מקבל
הפעולה  קבלת על כח שום נעשה לא עדיין
לבא  שעתיד בידיעה שידעינן ואף הזאת,
נעשה  כבר כאילו חשבינן לא מ"מ אח"כ,

בכלי. דבר שום נשתנה לא דעדיין כיון

התיזה ומה לענין הרא"ש וטרי ששקל
מקום  דיש ברה"י , והזיקה ברה"ר
כאילו  נחשב הזריקה דמעשה כיון לדון
זו  ועקירה עקירה משעת מעיקרא נעשה
כאילו  להיחשב ראוי הי' ברה"ר, היתה
דאף  הרא"ש תי' וע"ז ברה"ר, הכל עשתה
אבל  המעשה כל נעשה מעיקרא דכבר
הנזק  בתר אזלינן וכאן ברה"י נעשה הביעור

הגרש"ש. עכ"ד המעשה, בתר ולא

דבתר ומתבאר דבסוגיא מדבריו
ב' איכא אזלינן מעיקרא
דיינינן  אם המעשה לענין חדא נידונים,
דכל  מעיקרא, ההיזק מעשה נגמר כאילו

במע  המונחת מוכרחת ההיא תוצאה שה
הכלי  לענין ועוד נעשתה, כבר כאילו נחשבת

הגרש"שכט. חידושי א')עי' י"א)וקוב"ש(סי' סי' .(ח"ב



העמקים שושנת  ע"ב  י"ז דף קמא בבא לב 

מעשה  נגמר כאילו דיינינן אם עצמו
תבירא. כמנא להחשיבו בכלי השבירה

התוס'ובזה נידון בין הגרש"ש חילק
לנידון  חץ זרק בענין והרא"ש
והזיקה  ברה"ר התיזה בענין הרא"ש
להתוס' ס"ל חץ זריקת דלענין ברה"י,
מעשה  נגמר כאילו להיחשב  דכדי והרא"ש
דדיינינן  במה סגי לא עצמו בכלי השבירה
מעיקרא, ההיזק מעשה נגמר כאילו
בגוף  מעיקרא המעשה שנעשה  נמי דבעינן
לכלי  השבירה כח הגיע שכבר דהיינו הכלי,
לא  עדיין אם אבל ההיזק. מעשה בשעת
לי' דדיינינן נהי לכלי, השבירה כח הגיע
ל"א  מ"מ ההיזק, מעשה נגמר כאילו
עצמו  בכלי השבירה מעשה נגמר דעי"ז

תבירא. כמנא להחשיבו

בזרק וכיון מעיקרא בתר אזלינן דעכ"פ
מעשה  נגמר כאילו שיחשב לענין חץ
דבהתיזה  הרא"ש הקשה שפיר ההזיק,
כיון  להיפטר הו"ל ברה"י והזיקה ברה"ר
תירץ  וע"ז ברה"ר, נגמר ההזיק דמעשה
מקום  בתר אזלינן דלא דהכא הרא"ש
הניזוק, דבר מקום בתר אלא ההזיק גמירת
הי' והביעור אחר בשדה ובער קרא דגלי

הניזק. בחצר

בחדא ומעתהג] אזלי והתוס' הרא"ש
אהדדי, פליגי ולא מחטא
דבתר  לסוגיא ענין אינו והנימוק"י
והרשב"א  הרא"ש התלמיד אבל מעיקרא.
אינם  התוס' שדברי וכתב להדיא, פליג
תבירא  מנא סוף דסוף הלב, על מתיישבים
זורק  לי מה עצמו הכלי זורק לי ומה תבר

דנקט  דמאי צ"ב, והדבר הכלי. על חץ
התלמיד  כתב לחלק, פשוטה כסברא התוס'

הלב. על מתיישב דאינו הרוה"ר

התלמיד ועוד הקשה דבסו"ד יל"ע,
אלא  וז"ל, הרא"ש קושיית הרוה"ר
התיזה  דאם לקמן דאמרינן מיהא, דקשיא
איתא  ואם חייב ברה"י והזיקה ברה"ר
חייב, אמאי מעיקרא בתר אזלינן נמי דבהא
מנא  דאיתבר הוא הרבים ברשות והא
תבר  תבירא מנא וברה"י התזה, מעידן
בתירוץ  ניח"ל לא למה וצ"ב עכ"ל. וצ"ע,
אחר, בשדה ובער קרא דגלי הרא"ש

הניזק. בחצר הי' והביעור

הגרש"ש ונראה לפמש"כ דהנה בזה,
נמצא  והרא"ש התוס' בדעת
הכלי  שיחשב ל"ה מעיקרא בתר דענין
מעשה  בו שנעשה אלא במציאות, כשבור
המשברו  השני פטור ולפיכך השבירה,
ולענין  שבירה. אחר שבירה דאין במקל,
זרק  בין לחלק יש שפיר השבירה מעשה
סברא  באמת והיא עצמו, כלי לזרק חץ
כבר  כלי דבזרק התוס', כמש"כ פשוטה
לי' דיינינן ושפיר לכלי, השבירה כח הגיע
הכלי  בגוף השבירה מעשה נגמר כאילו
לא  דעדיין כיון חץ בזרק משא"כ מעיקרא,
להיחשב  א"א לכלי השבירה כח הגיע
עצמו  בכלי השבירה מעשה נגמר כאילו
השבירה  כח שהגיע עד אלא מעיקרא,

במציאות. הכלי לגוף

על אבל פליג הרוה"ר שהתלמיד נראה
מעיקרא  בתר דענין וס"ל זו, הבנה
מעשה  נעשה כבר כאילו דדיינינן ל"ה
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דבר  דדיינינן אלא מעיקרא, השבירה
וכלי  כבר קרה כאילו לקרות העתיד
ולפי  דמי, כשבור נחשב לישבר העומד
לזרק  חץ זרק בין לחלק אין ע"כ סברתו
העתיד  דבר דדיינינן דכיון עצמו, כלי
בין  חץ בזרק ובין כבר, קרה כאילו לקרות
גם  לבסוף, שבור יהי' הכלי כלי בזרק

תבירא. כמנא לי' חשבינן מעיקרא

משהוהנה באמרי בהגה"ה)עי' ל"א (סי'

בדעת  הקצוה"ח מש"כ על שהקשה
דאף  להרא"ש דס"ל נימא דאי הרא"ש
מעיקרא, בתר אמרינן הכלי על אבן בזורק
בהתיזה  חייב דלהכי הרא"ש תירץ מה א"כ
קרא  דגלי משום ברה"י והזיקה ברה"ר
הניזק, בחצר הי' והביעור אחר בשדה וביער
איש  הי' ואילו ברה"ר דהזיקה כיון הרי
הניזק  ברשות מונח הכלי בידים מזיק אחר
המשבר  הי' להזיק הצרור שהגיע טרם
ואיך  תבירא, מנא הוי דכבר ומשום פטור
ברשות  הזיק שהצרור במה לחייבו אפשר
אז  הרי הניזק, בחצר כצרורות ולחשבו הניזק
לחייבו  אפשר דאיך תבירא כמנא הי' כבר
בידים. הזיק מאילו יותר דצרורות ההיזק על

כסברת ולכאורה נקט משה האמרי
בתר  דענין הרוה"ר תלמיד
לישבר  העומד כלי שיחשב הוא מעיקרא
דאי  הקצוה"ח על הקשה ולכן דמי, כשבור
בתר  אזלינן כלי דבזרק להרא"ש דס"ל נימא
שעת  בתר דאזלינן תירץ מה מעיקרא,
ברה"ר  היתה השבירה הלא  השבירה,
תבירא, כמנא להכלי דיינינן דמעיקרא
ומה"ט  הרוה"ר להתלמיד הוק' שכן ונראה

בתירוץ לי' ניחא לא ולכן גופא הרא"ש
בצ"ע. הדבר הניח

דכבר אבל לק"מ, עצמו הרא"ש לשיטת
בתר  ענין דלדעתו הגרש"ש ביאר
כשבור  הכלי שיחשב ל"ה מעיקרא
השבירה, מעשה בו שנעשה אלא במציאות
דדיינינן  דנהי להרא"ש ס"ל חץ ובזרץ
לא  מ"מ ההיזק מעשה נעשה כבר כאילו
מעיקרא  הכלי שבירת נגמר כאילו דיינינן
לגוף  השבירה כח הגיע לא דעדיין כיון
בקושייתו  להרא"ש ס"ל ומעיקרא הכלי,
ההיזק  מעשה שנעשה מקום בתר דאזלינן
ותי' להיפטר, הו"ל ברה"ר התיזה ואם
הכלי  שבירת מקום בתר אזלינן דבאמת

הניזק. בחצר הי' והביעור

מתגלגל (כ.)לקמןבגמ'ד] זירא ר' בעי ,
עמיר  דקיימא כגון ה"ד מהו,
מרה"י  ואתי מתגלגל וקא היחיד ברשות
דקיימא  כגון ופירש"י וכו', מאי לרה"ר
ברה"ר  ובהמה הניזק, ברשות עמיר
בתר  מאי, לרה"ר. מרה"י ואתי ומגלגלת
לי' דשקלה בתר או ופטורה אזלינן אכילה
פירות  דקיימי פי' והתוס' וחייבת. אזלינן
ובהמה  לרה"ר ואתו ומגלגלי הניזק ברשות
להניח  סופן דהי' וכיון שם ואכתלן מעכבתן
חשיבי  אי זירא לר' לי' קמבעיא ברה"ר

והרא"ש ע"כ. לאו, או ברה"ר (סי'כמונחת

דלא ה') ומסיק הפירושים ב' הביא
לקולא. ואזלינן איפשיטא

גיבוריםועי' פירקין)בשלטי שהקשה (בריש
האיך  ק"ל התוס' לדברי ואפ' וז"ל,
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מילתא  הא בתיקו דסלקא הרא"ש כתב
מרה"י  מתגלגל הי' שאם היא דפשיטא
דפטור  ואכלה הבהמה וקדמה לרה"ר
ברה"ר, כמונח חשוב לנוח דסופו דכיון
כלי  נתגלגל גבי אזלינן מעיקרא בתר דהא
בתר  ניזל הכא ה"נ ונשבר, למקו"א
הגג  מראש כלי דזרק דומיא מעיקרא
המשבר, דפטור ושברו אחר אחר וקדם
ליכא  והכא הכלי זורק איכא דהתם ואע"ג
משמע  מאליו דמתגלגל האוכל מגלגל שום

עכ"ל. וכו'

גיבורים ונראה השלטי דנקט לכאורה
דענין  הרוה"ר התלמיד כסברת
העתיד  דבר דדיינינן הוא מעיקרא בתר
דכלי  היכי וכי כבר, קרה כאילו לקרות
פירות  ה"נ דמי כשבור חשיב לישבר העומד
ברה"ר  לנוח וסופן מרה"י המתגלגלים
בין  לחלק טעם ואין ברה"ר, כמונחים חשיבי

כלי. לזורק מתגלגל

על אבל לק"מ הגרש"ש של דרכו לפי
בתר  ענין דלדעתו הרא"ש,
לקרות  העתיד דבר דדיינינן ל"ה מעיקרא
נגמר  כאילו דדיינינן אלא כבר, קרה כאילו
כח  הגיע כבר ואם מעיקרא ההיזק מעשה
נגמר  כאילו חשיב הכלי בגוף השבירה
כלי  ובזורק הכלי, בגוף השבירה מעשה
אין  במקל ומשברו אחר ובא הגג מראש
נשבר  כאילו דחשבינן משום פטור המשבר
נגמר  דכבר משום אלא במציאות הכלי
אחר  שבירה ואין בכלי השבירה מעשה
היכא  בין לחלק דיש פשוט וא"כ שבירה,
להיכא  מעיקרא שבירה מעשה דאיכא

לא  ודאי דהתם מאליהם, פירות דנתגלגלו
דזה  ברה"ר, מונחים הם כאילו להו דיינינן
דבר  שיחשב מעיקרא לבתר ענין אינו
משא"כ  קרה, כבר כאילו לקרות העתיד
מעשה  נגמר שכבר הגג מראש כלי בזרק

שבירה. אחר שבירה ואין שבירה

הגרש"ש,אמנםה] בדברי לדון יש אכתי
דבעינן  מאי כל לכאורה דהנה
כדי  אלא אינו תבירא כמנא הכלי להיחשב
לענין  אבל במקל, ששיברו השני את לפטור
במה  סגי הראשון של ההיזק מעשה
כאילו  ודיינינן אזלינן מעיקרא בתר דאמרינן
ובפשוטו  מעיקרא. ההיזק מעשה נגמר
בגמירת  תליא ל"ה וצרורות גופו הגדרת
כמנא  להחשיבו עצמו בכלי השבירה מעשה
ההיזק  מעשה בגמירת אלא תבירא,
הבהמה  גוף כאילו נחשב דעי"ז מעיקרא,

ההיזק. את עושה

דס"ל וא"כ נפרש האיך לתמוה יש
בתר  אזלינן חץ דבזרק להתוס'
היזק  המעשה נגמר כאילו להיחשב מעיקרא
הכלי  זריקת ובין בינו החילוק וכל מעיקרא,
תבר  תבירא מנא לענין אלא אינו עצמו
לגוף  השבירה כח הגיע לא דעדיין דכיון
אם  הרי תבירא, כמנא לחשבו אין הכלי
ההיזק  מעשה נגמר כאילו לי' דיינינן עדיין
והדרא  בכחו, ולא בגופו מזיק הרי"ז
משכח"ל  דלא לדוכתא התוס' קושיית

וצ"ע. ח"נ, צרורות

התוס'ונראה בדברי דייקינן דכד באמת
למדתי  וכ"ז אחרת, כוונה חזינן
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נחום ר' ט"ו)בחי' - י"ב התוס'(אות דהנה ,
להכלי  חשבינן לא הכלי על חץ דבזרק כתבו
בתר  נמי הכא אזלינן דאי תבירא, כמנא
ויש  ח"נ. צרורות משכחת לא מעיקרא
כאן  דל"ש התוס' כתבו דמעיקרא לדייק,
דאי  וכתבו לשונם שינה ואח"כ תבירא, מנא
ולדעת  מעיקרא, בתר הכא נמי אזלינן
להכלי  חשבינן דאי למימר הו"ל הגרש"ש
ח"נ, צרורות משכחת לא תבירא כמנא
עצמו  כלי לזרק חץ זרק בין החילוק כל שהרי
כאילו  שיחשב מעיקרא בתר לענין ל"ה
לענין  אלא מעיקרא, ההיזק מעשה נגמר
מעשה  נגמר כאילו שיחשב מנא תבר

כבר. כשבור לחשבו הכלי בגוף השבירה

בתר ומדוייק אזלינן דלא דטעמא בתוס'
דלא  משום לאו חץ בזרק מעיקרא
חשבינן  דלא אלא דמי, כשבור להכלי חשבינן
דאי  וכוונתם ההיזק, מעשה נגמר כאילו
צרורות  משכחת לא מעיקרא בתר בחץ אזלינן
והו"ל  לאלתר נגמר השבירה שמעשה משום
דלא  הגרש"ש שביאר כמו ודלא בגופו, מזיק
כשבור. נחשב שהכלי משום צרורות משכחת

אין ומש"כ לחלק, פשוטה דסברא  התוס'
כח  הגיע לא דעדיין דכיון כוונתם
כמנא  לי' דיינינן לא הכלי לגוף השבירה
שום  נעשה לא דאכתי דכיון אלא תבירא,
המעשה  שנעשה אלא הניזק בדבר מעשה
שנגמר  ל"ח לכלי להגיע וסופו במק"א

בכלי. ההיזק מעשה

ברה"ר וזה התיזה גבי שכתב כרא"ש דלא
בתר  אזלינן דאי ברה"י והזיקה

והו"ל  ברה"ר נגמר ההיזק מעשה מעיקרא
אחר, בשדה וביער קרא דגלי א"ל להיפטר
כאילו  דיינינן חץ בזרק דגם מדבריו דמבואר
דמש"כ  צ"ל וע"כ ההיזק, מעשה נגמר
חץ  זרק בין לחלק הרא"ש בשם הנימוק"י
הכלי  שיחשב לענין דוקא היינו כלי לזרק

הגרש"ש. שביאר וכמו תבירא, כמנא

שהעמיד ומעתה הקצוה"ח דברי צדקו
דלפי"ז  והרא"ש, התוס' בין מח'
ב' באמת הם הרא"ש ודברי התוס' דברי
בתר  אמרינן לא התוס' דלדעת שיטות,
כאילו  לי' דיינינן ולא חץ בזרק כלל מעיקרא
משכחת  לא דאל"כ ההיזק, מעשה נגמר
לא  ולהתוס' בגופה, מזיק דהו"ל צרורות
ברה"ר  מהתיזה הרא"ש קושיית כלל הוקשו
בתר  אזלינן לא חץ דבזרק ברה"י והזיקה
בתר  אזלינן הרא"ש לדעת ואילו מעיקרא,
נגמר  כאילו להיחשב חץ בזרק גם מעיקרא
דבהתיזה  לו הוק' ולפיכך ההיזק, מעשה
והו"ל  ברה"ר ההיזק מעשה נגמר ברה"ר
חץ  זרק בין הרא"ש שחילק ומה להיפטר,
תבירא, מנא לענין אלא אינו עצמו כלי לזרק

במקל. ושברו אחר בא אם  ונפק"מ

מדברי ובזהו] הקצוה"ח הוכחת ביאר
משום  דאשו בסוגיא הנימוק"י
הקצוה"ח  על תמה הגרש"ש דהנה חציו,
מעיקרא  בתר אזלינן אי מספק"ל דרבא
על  למחייבי' ליכא דע"כ הכריח והנימוק"י
הו"ל  דהא ולהבא מכאן החץ שעשה מה
לא  שהקצוה"ח זצ"ל הגרנ"פ ותי' כאנוס.
בתר  כמ"ד הנימוק"י דברי לפרש נתכוין
כנגד  להוכיח כוונתו אלא אזלינן, מעיקרא
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היא  התוס' סברת דהנה התוס', סברת
בזרק  דדוקא מעיקרא בתר אזלינן לא דבחץ
ובהך  בכלי, פעולה נעשית עצמו כלי
שבירה  דהך דיינינן שישבר  מונח פעולה
שלא  בחץ משא"כ הזריקה, במעשה מונחת
פעולה  מיחסר ואכתי הכלי בגוף מידי פעל
מונחת  הכלי דשבירת דיינינן לא בכלי
להזריקה  חשבי' לא ולכך החץ, בזריקת

שבירה. כמעשה

לשלול ולפי"ז רק באו הקצוה"ח דברי כל
הקצוה"ח  גם דודאי סברא, הך
דבתר  לדינא נתכוין לא שהנימוק"י מודה
למדנו  מיהת דהא כוונתו אלא מעיקרא,
דיינינן  חץ בזריקת שגם  הנימוק"י מדברי
שהחץ  התוצאות כל מונחים החץ דבזריקת
ללמוד  יש וממילא התוס' כסברת ודלא יעשה
גם  ה"ה אזלינן מעיקרא בתר דלמ"ד מזה
ס"ל  אזלינן מנא תבר בתר ומ"ד חץ, בזרק
ובתר  שבירה כמעשה להיחשב בזה סגי דלא

זצ"ל. הגרנ"פ עכ"ד אזלינן, לבסוף

טובא אמנםז] מדייקינן דכד עוד, נראה
כוונה  נמי חזינן הרא"ש בלשון
בדבריו  מפרשים העולם דהנה אחרת,
אף  מעיקרא בתר דאזלינן כיון לו דהוק'
נגמר  ההיזק דמעשה נמצא חץ בזרק
דבחיוב  תי' וע"ז להיפטר, והו"ל ברה"ר
עשיית  גמר מקום בתר אזלינן לא רגל
דגלי  הניזוק דבר מקום בתר אלא ההיזק

אחר. בשדה וביער קרא

דא"כ אבל הכי, משמע לא הרא"ש לשון
אזלינן  לא דהכא למימר הו"ל לא

בו בתר שנעשה מקום אחר אלא מעיקרא

להיחשב  מעיקרא בתר אזלינן דבאמת הנזק,
אלא  מעיקרא ההיזק מעשה נגמר כאילו
שיהי' קרא קפיד ברה"ר רגל פטור דלענין
ואינו  הניזק בחצר ולא ברה"ר הניזוק דבר
ועוד  מנא. תבר בתר או מעיקרא לבתר ענין
בשדה  ובער ברגל קרא דגלי במש"כ יל"ע
קפידא, אלא גילוי אי"ז דלכאורה אחר,
מעיקרא  בתר אזלינן דאמנם למימר והו"ל
דבר  מקום שיהי' קרא קפיד הכא אבל

הניזק. בחצר הניזוק

אחר ובאמת בשדה דובער דקרא משמע
בתר  בדין מילתא גילוי הוי
מסברא  דאמנם הדברים, וביאור מעיקרא,
בזורק  אף אזלינן מעיקרא בתר אומר הייתי
דמעשה  נמצא וא"כ כרבה, דקיי"ל חץ
אבל  להיפטר, והו"ל ברה"ר נגמר ההיזק
נגמר  דלא גילוי הוי אחר בשדה דובער קרא
הניזוק. לדבר שהגיע עד ההיזק מעשה
בתר  אזלינן עצמו כלי דבזורק נהי ולפיכך,
בגוף  השבירה מעשה נעשה שהרי מעיקרא
לא  צרורות התיזה או חץ בזרק אבל הכלי,
הגיע  לא עדיין שהרי מעיקרא בתר אזלינן
דבתר  קרא וגלי הכלי, לגוף ההיזק מעשה

אזלינן. מנא תבר

שכתב ומעתה הרא"ש לשון טובא מדוייק
מעיקרא, בתר אזלינן לא דהכא
הגיע  דלא היכא דכל מגלה קרא דבאמת
בתר  אזלינן לא הכלי לגוף השבירה מעשה
לשון  ניחא וכן מנא, תבר בתר אלא מעיקרא

מילתא. גילוי הו"ל דקרא הרא"ש

לעיל וזהו כמבואר התוס' סברת באמת
מעיקרא, בתר אזלינן לא חץ דבזרק
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הכלי, לגוף השבירה מעשה הגיע לא דעדיין
לחלק, פשוטה דסברא כתבו שהתוס' אלא
לחלק  דאין מעיקרא ס"ל הרא"ש ואילו
ברה"ר  דבהתיזה לו הוק' ולכן מסברא,
דקרא  וחידש להיפטר, הו"ל ברה"י והזיקה
אזלינן  לא חץ דבזרק מילתא גילוי הוי גופא

מנא. תבר בתר אלא מעיקרא בתר

דלמסקנה וניחא הרא"ש, דברי סתירת
התוס' של לדינא הרא"ש מודה
לא  אבל חץ, בזרק מעיקרא בתר אזלינן דלא
בשם  כתב לא הנימוק"י ובאמת מטעמייהו.
דסתם  אלא לחלק, פשוטה דסברא הרא"ש
עצמו. כלי לזרק חץ זרק בין לחלק דיש וכתב

ראוי  הי' דלכאורה לקח, להוסיף ויש
זה  דבר הנימוק"י למד מהיכן להתבונן
הקודמים  הראשונים שאר הלא מהרא"ש,
כן  דלמד א"ש ולפי"ד בשמו, הזכירוהו לא
ברה"ר  התיזה גבי הרא"ש דברי מעצם

ברה"י. ל והזיקה

הוכיחו אבלח] התוס' דהנה יל"ע, אכתי
כלי  לזרק חץ זרק בין צל"ח דע"כ
ואילו  צרורות, משכחת לא דאל"כ עצמו
זרק  בין לחלק דאין סבר בקושייתו הרא"ש
לו  דהוק' משום ודוקא עצמו, כלי לזרק חץ
הו"ל  ברה"י והתיזה ברה"ר דבהתיזה
לא  חץ דבזרק גלי דקרא חידש להיפטר,

ורגל ל. דשן כתב מכילתין בריש הרי"ף דהנה אחרת, קושיא ניחא דלפי"ז עוד ונוסיף

הרא"ש וכתב הוא, דאורחייהו משום ברה"ר א')פטורים הפסוק (סי' טעם לפרש שבא
תמיד, אחריהן הבעלים שילכו וא"א ברה"ר לילך שדרכו לפי ברה"ר תורה פטרתו למה

ברה"ר  עליו ודרסה ברה"י ומקצתו ברה"ר מקצתו מונח ארוך עץ הי' שאם ונפק"מ
שיטת  על הק' והיש"ש פטורין. עליו ולדרוס לילך שדרכה כיון כלים ברה"י ושברה

דמקסינן  ברה"י צרורות והתיזה ברה"ר מהלכת מהיתה ארוך דף מ"ש והרא"ש הרי"ף
עי"ש. אורחי', הוי לא בחוזק כ"כ צרורות ולהתיז דלהשתגע ותי' דחייב,

דוד רגלי (יז:)והנחלד בי' דדרסי ברה"ר מקצתו מונח שהעץ דכיון ארוך עץ דשאני תי'

שברה"י, במקצתו אף העץ תחת שם כלום להניח לי' הוי לא לכך הילוכן דרך בהמה
ההוה  דבר שהוא בר"ה הדריסה שע"י כיון עצמן, ברה"ר הניחן כאילו דדמי משום

אף  לרה"י מרה"ר צרורות בהתיזה משא"כ ברה"י, שתחתיו הכלים ישברו ורגיל, ומצוי
בהכרח  אינו צרורות תתיז אי דגם משום כ"כ, ומצוי הרגיל דבר אינו מ"מ אורחי' דהוי

הוי  לא ולכך החצר מן אחר במקום או הצד מן יפלו דלמא דווקא, אלו בכלים שיפגעו
דפשע  הוא דאיהו ארוך בעץ משא"כ כליו, בהנחת מידי פשע ולא ברה"ר, כלים כמניח

עצמו. ברה"ר כמניחו והוי שם כליו שהניח במה
רגל  הו"ל ברה"י והזיקה ברה"ר התיזה הרא"ש דלשיטת בפשיטות, ניחא לפי"ד אבל

דנגמר  אמרינן ולא מנא תבר בתר אלא מעיקרא בתר אזלינן דלא משום הניזק בחצר
ברה"י. ההיזק מעשה נגמר ובכה"ג עצמו, הכלי  בגוף מעשה דנעשה עד ההיזק מעשה

מעיקרא, בתר אזלינן ושפיר מיד הכלי בגוף ההיזק מעשה נעשה כבר ארוך בדף משא"כ
ודו"ק. ופטור, ברה"ר נגמר ההיזק דמעשה נמצא
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מנא, תבר בתר אלא מעיקרא בתר אזלינן
דלא  התוס' קושיית יק' הרא"ש ולסברת

ח"נ. צרורות משכת

לסתור ונקדים, כתב הקצוה"ח דהנה
ומ"ש  בזה"ל, התוס' הוכחת
נראה  צרורות משכחת לא דא"כ תוס'
ואע"ג  כחו, אלא אינו דאכתי לענ"ד
ע"י  אלא דאינו כיון דמי דנשבר דכמאן
בתרנגולים  וכמו משלם, דח"נ הלכה כחו
אלא  דאינו כיון שבכנפיהם ברוח שהזיקו
ריהטא  ולפום ע"כ. משלם, ח"נ כחו ע"י
מעשה  נגמר דכבר נימא אם דאף כוונתו
נעשית  הכלי שבירת במציאות מ"מ ההיזק,

גופו. ולא כחו ע"י

ע"ז וזה הקשה וכבר תמוה, לכאורה
ותרוה"כ שצ"ב)הגרש"ש דא"כ (סי' ,

הכלי  על דרסה גבי לרבא לי' קמיבעיא מאי
ומאי  הוא, וגופי' אזלינן מעיקרא בתר אי
הכלי  דקחשיב מרבא נמי הש"ס פשיט
הגג  מראש כלי זרק גבי מיד כשבור

אכתי  הא נ"ש, משלם הכלי על דבדרסה
כח  ע"י לישבר עומד שהי' כיון למימר הו"ל

משלם. וח"נ כחו אלא אינו אכתי

הקצוה"ח ונראה של טעמו דודאי בזה,
הכלי  נשבר דבמציאות משום לאו
גופו  דהגדרת היא סברתו אלא כחו, ע"י
בכלי  הבהמה גוף נגע באם תליא וכחו
ולא  נגע דלא היכא וכל ממש, בגופה והזיקו
ולא  כחו הרי"ז הכלי בגוף הבהמה גוף פעל
בזרק  נחשב דאם הקצוה"ח כתב ולכן גופו.
לא  מ"מ ההיזק מעשה נגמר כאילו חץ
ממש, הבהמה גוף נגיעת ע"י הכלי נשבר
בתר  נימא דאי הכלי על בדרסה משא"כ
גוף  ע"י נזק הו"ל שפיר אזלינן מעיקרא

ממש. לא הבהמה

ממש ובתלמיד מתבאר הנ"ל הרוה"ר
לחלק  דאין שכתב סברא, כהך
דא"כ  והקשה עצמו, כלי לזרק חץ זרק בין
מעיקרא, בתר וליזיל נ"ש לשלם בצרורות
דלא  צרורות שאני אנא לך אמינא וז"ל, ותי'

שבכנפיהן,לא. ברוח שהזיקו דתרנגולין מהא מייתי ראי' מאי הקצוה"ח בדעת צ"ע אכתי
דס"ל  צ"ל ולכאורה דעלמא. צרורות משאר טפי התוס' סברת נגד מכאן הוכיח דהאיך

שכל  צרורות, משכחת לא אזלינן מעיקרא בתר אמרינן דאי היא התוס' דדעת להקצוה"ח
להוכיח  הקצוה"ח אתי וע"ז מזיק. גופו כאילו נחשב הגוף מעשה עם מיד ההיזק שנעשה

מהא  צרורות, אלא גופו מיקרי לא אכתי גופו מעשה עם מיד הכלי דנשבר היכא דאף
עם  מיד נעשית השבירה דבכה"ג לקצוה"ח לי' דקים שבכנפיהם, ברוח שהזיקו דתרנגולין

ככחו  דחשיב טעמא וע"כ כגופו, דוה"ל נימא לא אמאי התוס' לדעת וא"כ הרוח, דחיפת
לדעת  בסמוך בפנים שיתבאר מה ולפי הכלי. בגוף התרנגול נגע דלא משום גופו ולא

פועל  התרנגול אין דשם לק"מ, בכלי הבהמה גוף בפעולת תליא וכחו גופו דהגדרת התוס'
פעולת  דאין נמצא שוברו, בכלי הרוח הכאת אלא כנפיו, בדחיפת השבירה מעשה את

מראש  כלי זרק או ונתגלגל הכלי על בדרסה משא"כ התרנגול, גוף ע"י נעשית השבירה
הכלי. נשבר גופו פעולת דע"י נמצא אזלינן מעיקרא בתר נימא דאי הגג
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הלכתא  גמירי וכי בכלי בהמה של גופה נגע
הכלי  על דרסה אבל דגמירי, הוא בהכין
גלגלתו  ממש שבגופה כיון למקו"א ונתגלגל
הוי  דלא פשיטא אזלינן מעיקרא בתר את"ל
את"ל  ומיהו בצרורות. דגמירי הלכתא בכלל
הלכתא  בכלל שפיר הוי אזלינן בסוף דבתר
הבהמה  גוף נגיעת דהא בצרורות דגמירי
דמי  דליתי' כמאן הכלי שנתגלגל בשעה
שעת  שהוא ובסוף מיחייב, שעתא אהך דלאו
והלכך  בכלי, נוגע הבהמה גוף אין החיוב

עכ"ל. וכו' צרורות בכלל הוי

והרא"ש ונמצא תוס' דפליגי לפי"ז
דלדעת  וכחו, גופו בהגדרת
הבהמה  גוף בנגיעת תליא אינה התוס'
הבהמה  גוף פעלה באם אלא הניזוק, בדבר
אזלינן  אי ולכן, המחייב. ההיזק מעשה
כאילו  לי' ודיינינן חץ בזרק מעיקרא בתר
גופו  הרי מעיקרא, ההיזק  מעשה נגמר
הוק' ולפיכך המחייב. היזק מעשה פעל
ח"נ. צרורות משכח"ל לא דא"כ להתוס'
הרוה"ר  כתלמיד ס"ל הרא"ש אבל
בנגיעת  תליא בצרורות וכחו  גופו דהגדרת
אם  אף ולפיכך הניזוק, בדבר הבהמה גוף
אי"ז  חץ בזורק אזלינן מעיקרא דבתר נימא
גופו  נגע לא דאכתי  גופו, ולא כוחו אלא

הניזוק. בדבר

הנימוק"י ולהאמור דברי מדוייקים מה
דאם  וז"ל, שכתב הרא"ש בשם
וקדם  אחר ובא הכלי על חץ או אבן זרק

הכלי  לזורק עני"ז בין לחלק דיש חייב ושברו
התוס' הוכחת כלל הזכיר ולא ע"כ, עצמו
דהרי  ח"נ. צרורות משכחת לא דאל"כ
וכחו  גופו דהגדרת התוס' לשיטת דוקא
הניזוק, בדבר הבהמה גוף בפעולת תליא
חץ  בזרק גם מעיקרא בתר אזלינן דאי יק'
הרא"ש  לשיטת אבל צרורות. משכחת לא
אי"ז  הניזוק, בדבר הבהמה נגיעת דבעינן
אכתי  מעיקרא בתר אזלינן אי דגם קושיא,
חץ  זרק בין לחלק הטעם וכל נינהו, צרורות
שיחשב  לענין אלא אינו עצמו כלי לזרק
לא  דעדיין כיון אמרינן דבזה תבירא, כמנא
לי' דיינינן לא לכלי, השבירה כח הגיע

תבירא. כמנא

תליא ולכאורה והתוס' הרא"ש פלוגתת
שבזב  כל דרבא, מימרא בביאור
לאשמעינן  דאתא נ"ש, משלם בניזקין טמא
ונראה  גופו. הו"ל בקרון מושכת דעגלה
כל  מדין כגופה הו"ל קרון הרא"ש דלדעת
כאילו  והרי"ז דמי, כגופה לגופה המחובר
וכשדרס  ממש, בהמה של גופה הוא הקרון
הבהמה  נגע כאילו הרי"ז הכלים ע"ג
אהני  דלא ס"ל התוס' אבל הניזוק. בדבר
בהמה  של כגופו הקרון להחשיב חיבור
לגוף  הנזק אמצעית לחבר אלא ממש,
בקרון  פעולת שהבהמה וכיון הבהמה,
עשתה  שהבהמה נמצא לה מחובר והקרון
נגעה  שלא אף בגופה, ההיזק פעולת

ודו"ק. הניזוק, בדבר לב בגופה

וז"ל,לב. התוס' כדברי ממש כתב דבסוגיין הרשב"א, בדברי סתירה מקשים ראיתי הנה
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אחר  ובא הגג מראש כלי זרק

פטור  ושברו

במלחמתכתבא] כיצד)הרמב"ן (סו"פ

זו  בפירוש אחרת דרך שיש
בתר  דרבה ונאמר שנפרש והוא השמועה
ותפשוט  בגמ' דקאמרינן והא אזיל, בסוף
בסוף  בתר תפשוט פירושא, הכי מדרבה לי'
במקל  ושברו אחר ובא רבה מדאמר אזלינן
ס"ד  דאי חייב הראשון אמר ולא פטור,

הראשון  למימר הו"ל אזיל מעיקרא בתר
דשני  לימא ולא רבותא, ואשמעינן חייב
כיון  פטור בסוף בתר אזלית אפ' דשני פטור
אלא  עכשיו, דמים לו ואין להשבר שסופו
ש"מ  דשני פטורא לי' מדאיצטריכא ודאי

אזלינן  בסוף דבתר פטור נמי .לג דראשון

לקמןוהביא דרבה ממימרא ,(כו:)ראי'
אחר  ובא הגג מראש תינוק זרק

בזורק  אבל בעצמו הכלי ודוקא תבר, תבירא מנא דא"ל פטור במקל ושברו אחר ובא
עצמו,אב  בכלי כלום עשה לא שהראשון חייב השני ושברו אחר וקדם לשברו הכלי על ן

מתחת  להנתז צרורות שהתחילו דמכוין אורחייהו, כי צרורות לך אין כן לא דאם לך תדע
עכ"ל. וכו' אזלינן מעיקרא שבתר הלי את שבר כאילו הוא הרי הרגל

לקמן בעינן (יח.)אבל אזלינן מעיקרא בתר למ"ד דגם הרי"ף סתירת לתרץ הרשב"א כתב
מיירי  דלי בחבל מחטטין שהיו דתרנגולין דברייתא אביי בר ביבי דרב לאוקימתא

אלא  בכלי נוגע שאינו דכל משום וז"ל, צרורות הו"ל דאל"כ מיני', מיני' בדקאזיל
על  נ"ש לשלם א"א הדלי ונשבר החבל נפסק כך ומתוך בלישה שמאוס בחבל שמחטט

עכ"ל. כצרורות, אלא אינו בגופו פועל שאינו דכל הדלי,
להרשב"א  הוק' מה וא"כ ממש, בכלי נגיעה דבעינן הרא"ש כסברת משמע ריהטא ולפום

לא  דלמה לעיל הק' כבר אמנם צרורות. משכחת לא מעיקרא בתר אזלינן דאי בסוגיין
וע"כ  צרורות, ולא גופו דהו"ל בכותל שדחפה דבהמה דומיא כגופה הוי דחבל נימא
אא"כ  הבהמה של אריכתא כידא הו"ל ד"א אמצעית ע"י דהיזק אמרינן דלא צל"ח

עד  הדלי נשבר דלא הכא משא"כ ההיזק, בשעת גם נמשכת באמצעית שפועלת הפעולה
כתוס', להרשב"א ס"ל שפיר ולכן השבירה, את גורמת רק החבל והפסקת לארץ, שהגיע

ליכא, והכא ההיזק, פעולת הבהמה גוף עשה באם תליא וכחו גופו הגדרת התוס' דלדעת
גרמא. אלא אינה החבל וחטיטת לארץ הכלי שהגיע עד ליתא ההיזק דפעולת

כיון לג. דגרמי מדינא השני את מחייבינן לא למה שהק' מטלז הגר"ח בחדושי ועי'
של  שטרותיו דשורף דומיא מהזורק, הכלי לתבוע יכול שאינו נזק לו גרם שבשבירתו

הוי  לא דהכא ותי' דגרמי, מדינא וחייב הלוה את לתבוע יכול שאינו גרם דבשריפתו חבירו
אחר  ובא חבירו של קמתו המדליק דגרמי דינא בקונטרס הרמב"ן וכמש"כ גרמי, אפ'

דלא  ומתבאר לשלם. נתחייב לא עדיין דהמדליק משום פטור, באש טמון ושויא וכסהו
משא"כ  חבירו. של שטרותיו דשורף דומיא לו, חייב הי' כבר אא"כ דגרמי בדינא מחייבינן

דגרמי  מדינא לחייבו אין הכא וה"נ חיוב, לידי יגיע שלא גרם מעשה דע"י טמון בשויא
נתחייב. שכבר חיוב לתבוע יכול שאינו ולא חיוב, לידי יבא דלא גורם אלא שאינו כיון
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ואי  ורבנן, ריב"ב למח' באנו בסייף וקבלו
הרי  אזלינן מעיקרא דבתר ס"ל דרבה נימא
מן  שזרקו משעה כמת להתינוק חשבינן
הראשון  את לחייב יש כולם ולדברי הגג,
מראש  כלי דזרק דומיא השני, את ולפטור
הראשון  אזלינן מעיקרא בתר דלמ"ד הגג

פטור. והשני חייב

דרבהועוד ממימרא ראי' ,(כז.)הביא
ישמעאל  דר' פלוגתא כופר לענין
מעיקרא  בתר וא"א ורבנן, יוחנן ר' של בנו

את אזל  משלם והאיך דמי כמת ה"נ ינן
קטל. לגמרי קטילא גברא הרי הכופר,

על ובזה בעה"מ קושיית הרמב"ן מיישב
כלי  בזרק כרבה שפסק הרי"ף
כאוקימתא  ופסק פטור ושני הגג מראש
דתנרגולין  בברייתא אביי בר ביבי דרב
מיני' בדקאזיל דמיירי דלי בחבל המחטטין
תבר  דבתר להצד כ"א נצרך שאינו מיני'
דבתר  ס"ל נמי רבה דעולם אזלינן, מנא
איצטריך  שפיר וא"כ אזלינן, מנא תבר

אביי. בר ביבי דרב אוקימתא

והוא והנה חידוש, למדנו הרמב"ן מדברי
כמנא  להכלי דחשבינן מאי דע"כ
ל"ה  אזלינן מעיקרא בתר למ"ד תבירא
הכלי, שבירת מעשה נגמר כאילו דחשבינן

הראשונים, שאר לדעת לעיל וכמבואר
נזיקין  בין לחלק היא פשוטה סברא דא"כ
אם  הוא הנידון כל כלי דבזרק לרחיצה,
בתר  אזלינן ואם שבירה, מעשה השני עשה
השבירה  מעשה נגמר כבר הרי מעיקרא
דאין  השני, את לחייב  אין ושוב הראשון ע"י
תינוק  בזרק אבל שבירה. אחר שבירה
מיתתו, את מקרב השני אם הוא הנידון
דנגמר  ונאמר מעיקרא בתר ניזל אפ' וא"כ
בעוד  מ"מ הראשון ע"י הרציחה מעשה
ממנו  ניטל לא אכתי לארץ התינוק שנופל
את  קירב בסייף וקבלו שבא וזה חיותו
דלא  ריב"ב לשיטת להתחייב וה"ל מיתתו
אלו  דברים ועי' נפש, כל מכה בעינן

הגרש"ש כ"ד)בחידושי .(סי'

דחשבינן אלא היא הרמב"ן סברת ע"כ 
וכשיטת  ממש, כשבור להכלי

הנ"ל, הרוה"ר לו לד התלמיד הוק' ולפיכך
למת  התינוק נחשב מעיקרא בתר אזלינן דאי
ולפטור  הראשון את לחייב יש ולכו"ע גמור,

השני. את

שכתב והדברים הרמב"ן בלשון מבוארים
בתר  צרורות לענין דהא וז"ל,
לי', חשבת וכשבור לגמרי אזלת מעיקרא
בתר  דאזלינן הרמב"ן הדגיש הרי ע"כ.
שכתב, בסמוך לעיל וכ"ה לגמרי, מעיקרא

דבתר לד. מרבה דפשטינן הראשונים כשאר הסוגיא למד הרוה"ר דהתלמיד אלא

לנזיקין  רציחה בין צל"ח וע"כ הגג, מראש תינוק דזרק הא לדעתו ויק' אזלינן, מעיקרא
שלא  למימר דאיכא ואע"ג וז"ל, לחלק מקום שיש בסו"ד הציע הרמב"ן וגם באופ"א,

ומיהו  ממונא לענין אזלינן מעיקרא דבתר משום אלא ניזק דמי האומר לדברי פטרוהו
לחלק. הסברא היא מה ויל"ע ע"כ, שכתבו כמו אלא בזה מודה הדעת אין שאני, קטלא
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וכוונתו  קטל, לגמרי קטילא גברא הרי
עניינו  דכל ראשונים שאר מסברת לאפוקי
נגמר  כאילו להיחשב הוא מעיקרא בתר של
הנידון  אין דלדעתו מעיקרא, המעשה
לגבי  הנידון אלא המעשה, נגמר אימתי

ממש. כשבור לי' חשבינן אם הכלי

הרמב"ן ונראה בדברי רמז כאן דיש עוד
בתר  צרורות לענין דהא במש"כ,
דס"ל  מה דכל וכו', לגמרי אזלת מעיקרא
מעיקרא  בתר למיזל דבעינן להרמב"ן
הוא  ממש כשבור הכלי להחשיב לגמרי
והביאור  גופו. ולא כחו הו"ל דאל"כ משום
מה  כל דאם להרמב"ן דס"ל נראה, בזה
מעשה  נגמר מאימתי הוא לרבא דמספק"ל
לענין  נפק"מ שום בזה הי' לא ההיזק,
את  שיבר כחו ע"י סוכ"ס שהרי צרורות,
נגמר  כאילו להמעשה דחשבינן ומ"ל הכלי,
הכלי  שבירת עצם במציאות הרי מיד,
בתר  מ"ד וע"כ גופו. ולא כחו ע "י נפעלת
כשבור  להכלי דחשבינן ס"ל אזלינן מעיקרא
אזלינן  מעיקרא בתר דהיינו מעיקרא, ממש
גופו. ולא בכחו ההיזק הו"ל ולפיכך לגמרי,

וגופו נמצא כחו הגדרת הרמב"ן דלשיטת
הכלי, נשבר באימתי תליא בצרורות
וגופו  כחו הגדרת הראשונים לשאר ואילו
ההיזק. מעשה נגמר באימתי תליא בצרורות

ס"ו)משכנ"יבשו"תב] סי' שהקשה (חו"מ
למפטר  דל"ש הרמב"ן על
בו  התחיל כשכבר אלא לישבר שסופו משום
למיקרי  שייך דאז אדם, בידי השבירה מעשה
סנהדרין  בגמ' מפורש שהרי תבירא, מנא

בני (עח.) י' בהכהו ורבנן דריב"ב בפלוגתא
הטריפה  את בהורג פליגי דלא זא"ז אדם
בידי  גוסס בהורג פליגי ולא פטור, דודאי
ע"י  בגוסס פליגי כי חייב, דודאי שמים
הואיל  לטריפה לי' מדמי דרבנן אדם,
לי' מדמי וריב"ב מעשה, בי' ואיתעביד
מחתכי  ולא הואיל שמים בידי לגוסס
תינוק  זרק רבה כשתלה וא"כ סימנים.
מיירי  ע"כ ורבנן ריב"ב בפלוגתת
רבנן  אפ' דאל"כ מעשה, בי' בדאיתעביד
בידי  כגוסס דהו"ל פטור, שהשני מודו
אזלינן  מעיקרא דבתר ומוכח שמים.
מעשה  בי' איתעביד כאילו לי' וחשבינן
שסופו  מה אזלינן לבסוף בתר דאי מעיקרא,
דמחייבי  וכמו השני את לפטור ל"ס למות

בי"ש. בגוסס רבנן

י"א)בברכ"שועיין דגם (סי' דנראה שכתב,
סובר  הוא הרמב"ן דמים לו אין דדין

דאע"ג  סובר שהוא אלא מעשה, ע"י דוקא
הפחות  לכל מעשה ישנו אזלינן לבסוף דבתר
דמיא, וכשבורה דמים לו אין שחשוב לענין
בסוף  דבתר ממש שבורה שאינה ואע"פ
לפטור  לענין לכה"פ מהני מ"מ אזלינן
ונמצא  דמים. לו שאין טענת משום השני
מודה  אזלינן מנא תבר בתר דמ"ד
לא  אמנם מעיקרא, מעשה בכלי דאיתעביד
שיחשב  אלא לגמרי, תבירא כמנא שיחשב
אזלינן  מעיקרא בתר ולמ"ד דמים. לו כאין

ממש. כשבור להכלי חשבינן

לדבריו,ונראה סיוע להביא לע"ד
להקשות  ראוי הי' דלכאורה
דשני  רבה קאמר האיך הרמב"ן לדעת
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טעמא  הא תבר, תבירא דמנא משום פטור
לדחוק  אפשר והי' דמים. לו דאין משום
תבירא  מנא באומרו המכוון באמת דזה
מנא  הרי"ז להישבר דסופו כיון דהיינו תבר,
לפי"ד  אבל דמים לו שאין לענין תבירא
דשני  רבה נקט ובדיוק לזה, אי"צ הברכ"ש
דלעולם  תבר, תבירא ומנא הואיל פטור
לישבר  שסופו דכיון משום לאו השני פטור
בתר  למ"ד דגם משום אלא דמים, לו אין
לשווי' מעשה בי' איתעביד אזלינן לבסוף

דמים. לו שאין לענין תבירא כמנא

ע"י וצ"ב הראשון יתחייב לא למה לפי"ז
כמנא  לשווי' בכלי מעשה שעשה מה
דהו"ל  משום ואפשר דמים. לו שאין תבירא
היזק  דקיי"ל ואע"פ ניכר, שאינו היזק
דלא  מטעמא הי' מדרבנן, חייב ניכר שאינו
של  טהרותיו ומטמא הולך וא ' א' כל יהא
בשעת  שהרי ה"ט ל"ש הכא אבל חבירו,
וישברנו  אחר שיהא ידע לא הזריקה

בשבירתו. ויפטרנו

להרמב"ן אמנם דס"ל י"ל דבלא"ה נראה
גוף  במזיק כ"א נזיקין חיוב דליכא
להיזק  ול"ד דמיו, במאבד ולא עצמו החפץ
גוף  שהזיק בגוונא פליגי דהתם ניכר שאינו
המטמא  וכגון מידי, בו שנשתנה החפץ
להחפץ  ועשאו וכו' ומנסך  ומדמע
ניכר, אינו החפץ בגוף ההיזק אבל לאיסו"ה,
אלא  כלל החפץ גוף הזיק דלא הכא משא"כ
מ"מ  למעשה, נחשב דזה ונהי דמיו, שמאבד

הכלי. גוף המשנה מעשה אי"ז

הראשנים ולדרכינו שאר יענו מה נרוויח
שסופו  שכיון הרמב"ן לטענת

דנו  וכבר דמים, לו שאין כלי הו"ל לישבר
מאליו, מובן הדבר דלפי"ד האחרונים, בזה
אא"כ  דמים לו דאין ל"א לרמב"ן גם דהא
לכל  תבירא מנא והו"ל מעשה בי' אתעבידא
מאד  מובן וא"כ שבו, הדמים לענין הפחות
הרמב"ן, על הראשונים שאר חולקים למה
כלי  הו"ל אי לענין לאו פלוגתתם דעיקר
תבר  בתר למ"ד גם אי אלא דמים, לו דאין
דלרמב"ן  מעשה, בי' אתעביד אזלינן מנא
שאין  ככלי שיחשב לענין תבירא כמנא הו"ל
גופא  בזה הראשונים ולשאר דמים, לו
אזלינן  מעיקרא בתר אי לרבא מספק"ל
או"ד  מעיקרא, ההיזק מעשה בי' ואיתעביד
בי' אתעביד לא ואכתי אזלינן מנא תבר בתר
איתעביד  דלא דכיון ניחא וממילא מעשה,
דמים, לו שאין ככלי לחשבו א"א מעשה בי'
לישבר  שסופו מה הרמב"ן לסברת דגם
דמים. לו שאין ככלי לחשבו  מספיק אי"ז

הברכ"ש אמנםג] דברי דבאמת נראה
דברי  עם מתיישבים אינם
אזלינן  אפ' וא"ת וז"ל, ממש"כ הרמב"ן
בכלי  א"כ לי' חשבינן כמת לא מעיקרא בתר
דמים  לו שאין מפני ע"כ פטור, למה השני
נשבר, שלא אע"פ לישבר וסופו והואיל
נמי  בסוף בתר תיזיל אפ' זה טעם ומפני
שכן  וכיון וכו' דמים לו אין שהרי פטור שני
אזלינן  מעיקרא דבתר מדרבה שמעינן היכי
דבתר  לי' חשבינן כשבור לאו לעולם דלמא
לכלי  שאין פטור השני ואעפ"כ אזלינן בסוף
עכ"ל. וכו' נשבר לא שעדין אע"פ דמים זה

נפרש ונראה אם דאף דר"ל, בכוונתו
דבתר  דנידון הראשונים כשאר
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שבירה  מעשה שנגמר הוא מעיקרא
ממש, כשבור הכלי שיחשב ולא מעיקרא
נמי  דהתם תינוק, דזרק מהא לק"מ וא"כ
למה  יק' מ"מ כמת, להתינוק חשבינן לא
דמה  להרמב"ן דס"ל וצ"ל השני. יפטר
סגי  לא הכלי בגוף שבירה מעשה שנעשה
אחר  שבירה איכא דשפיר השני, את לפטור
השבירה  מעשה בו עשה השני וגם שבירה
נפרש  אם גם ע"כ אלא להתחייב, והו"ל
משום  השני דפטור צ"ל הראשונים כשאר
בתר  למ"ד דגם ומיני' דמים, לו דאין
משום  השני את לפטור יש אזלינן לבסוף
פשטינן  האיך יק' ושוב דמים, לו דאין
מעיקרא  דבתר הראשון את לחייב מרבה
והשני  אזלינן לבסוף בתר דלמא אזלינן,

דמים. לו דאין משום פטור

בתר והנה דמ"ד הראשונים שאר לפירוש
ההיזק  מעשה דנגמר ס"ל מעיקרא

כ  הכלי שיחשב ולא ע"כ מיד ממש, שבור
לא  דאכתי ס"ל אזלינן לסוף בתר מ"ד
הרמב"ן  כתב ואפ"ה בכלי, מעשה נעשה
בתר  למ"ד דגם צ"ל זו שיטה בתר ניזיל דאי
מבואר  הרי דמים, לו אין הכלי אזלינן לבסוף
תלוי  אינו דמים לו אין דדין הרמב"ן בדברי
שאין  גורם לישבר שסופו מה אלא במעשה,
קושיית  והדרא כהברכ"ש, ודלא דמים, לו

לדוכתא. המשכנ"י

בגמ'ולכןד] מבואר דהנה ליישב, נראה
בהכהו (שם)סנהדרין  דרגות ג'

גוסס  הכל, לדברי פטור טריפה אדם, בני י'
רבנן  ופליגי הכל, לדברי חייב שמים בידי
לי' מדמי דרבנן אדם, בידי בגוסס וריב"ב

מעשה, בי' ואיתעביד הואיל לטריפה
הואיל  שמים בידי לגוסס לי' מדמי וריב"ב

סימנים. נחתכו ולא

נפש ומוכרח כל מכה גדר דלרבנן הוא
חיותו  כל נטל באי תלוי אינו
בין  חילוק אין דלעני"ז חיותו, מקצת או
ס"ל  דאי ביד"א, לגוסס ביד"ש גוסס
מודו  למה פטור חיותו כל נטל שלא דכל
הכל  ע"כ אלא חייב. שהוא ביד"ש בגוסס
חשיב  אי דהיינו המעשה, כפי נדון
בזה  הריגה, כמעשה האחרון מעשה
ביד"א, מגוסס ביד"ש גוסס חלוק
מעשים  עירוב שום ליכא ביד"ש דבגוסס
והרגו  האחרון כשבא ולכן במיתתו
בגוסס  משא"כ אליו, ההריגה כל מתייחס
לאחרון  ההריגה כל לייחס א"א ביד"א
בו  נעשה כבר שהרי מיתתו שקירב
ע"י  למות קרוב להיות שהביאו מעשה

מעשים. עירוב והרי"כ הראשון,

ובא והכא הגג מראש תינוק בזרק נמי
דאזלינן  נהי בסייף, וקבלו אחר
מעשה  ואי"כ הרמב"ן לדעת לבסוף בתר
הראשון, מעשה ע"י כמת התינוק להחשיב
התינוק  בגוף מעשה שום הי' ודאי מ"מ
סופו  הי' ועי"ז עצמה, הזריקה דהיינו
בי' דאיתעבידא חשיב שפיר וזה למות.
ההריגה  מעשה כל נייחס שלא לענין מעשה
זה  הי' השני מעשה בלא גם שהרי להשני,
דומיא  הראשון, מעשה הי' למות בסופו
לדעת  השני פטרינן שפיר ביד"א, דגוסס
נפש, כל ומכה בי' קרינן דלא רבנן

בס"ד. המשכנ"י קושיית ונתיישבה
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ה ולפי"ז רבה דמש"א צל"פ שני ע"כ
תבר, תבירא ומנא הואיל פטור
הכלי  בגוף מעשה שנגמר הכוונה אין
לו  שאין לענין לכה"פ תבירא כמנא להיחשב
דהואיל  ר"ל אלא הברכ"ש, וכסברת דמים,
לישבר  סופו שע"י זריקה מעשה בו ונעשה
הוא  תבירא במנא והמכוון דמים, לו אין

לישבר. שסופו מנא

הראשונים ושוב שאר יענה מה צ"ב
שאין  כלי דהו"ל הרמב"ן לטענת

בחזו"א עי' דמים. סקי"ג)לו י"א שתירץ (סי'
שיכולים  במה להבעלים בכלי שוויות דיש
ס"ל  שהרמב"ן וצ"ל הזורק. מן דמיו לתבוע
שוויות, מיקרי לא לבעלים שוויות שיש דמה
למכרו  שיכול במה כללית שוויות דבעינן
ימצא  לא לישבר וסופו והואיל בשוק,
שיכול  במה פרטי שוויות  ולא לוקחים,

דמיו. לתבוע לה הבעלים

פטור.רש"י פטור ד"ה פירש"י,
בתר  אלמא הזורק, וחייב המשברו
לישבר  וסופו והואיל אזלינן, מעיקרא
רש"י  והנה דמי. הוא ששברו כמי לכשינוח

זרק)לקמן ד"ה בשזרקו (כו: מיירי דרבה פי'
והרא"ש הגג. מראש הכלי ט"ז)בעל (סי'

למה  לו קשה והי' הואיל כן שפ' עלה כתב
קשיין  רש"י ודברי הזורק. דין רבה פירש לא

הגרש"ש בחידושי ועי' כ"ד)אהדדי. (סי'

בעל  בשזרקו מיירי רבה דבאמת שתירץ

אבל  הזורק, דין לן שנה שלא כיון הכלי
אזלינן  מעיקרא דבתר מרבה דפשט הש"ס
ומשו"ה  הראשון, את לחייב לענין הי'
דהי' אחר בשזרקו דמיירי בסוגיין פירש"י
אחר  אדם הזורק הי' דאם להש"ס פשוט

אזלינן. מעיקרא דבתר משום חייב

דאי (שם)הרא"שוהנה רש"י, על הקשה
פשיטא  הכלי בעל בשזרק מיירי
היא, מדעת דאבידה המשבר השני דפטור
מעיקרא  דבתר מהכא פשיט היכי ועוד
פטור  בסוף בתר אזלינן אי דאפ' אזלינן,
הפקירוהו  כאילו והוי היא מדעת דאבידה
אחר  דבזרקו הרא"ש פי' הלכך הבעלים.

טעמ  רבה דמפרש וכיון משום מיירי, א
דהזורק  ידענא ממילא תבר תבירא דמנא

לישבר. עומד הי' דודאי כיון  חייב

רבה וצ"ל אתא גופא דזה ס"ל דרש"י
השני  פטור דנקט במאי לאשמעינן
בעל  בשזרקו דאפ' הראשון, חיוב הזכיר ולא
מדעת  אבידה משום לאו השני פטור הכלי
וממילא  תבר, תבירא דמנא משום אלא
למה  צ"ב אבל חייב. זרקו דכשאחר ידענא

מדעת. אבידה משום ליכא באמת

כ"ד)בביה"לועיין סי' דבר (ח"א דמשליך ,
רצון  איזה לו יש אם רק לאיבוד
וקודם  הפקר נעשה לא באיבודו ותכלית
עי"ש  עדיין, שלו הם רצונו ונגמר שנעשה
גם  ולפי"ז ראיות. בכמה  כן שהוכיח

בנתיה"מלה. סק"א)ועי' קמ"ח דמים (סי' וליקח למכרו בעצמו שוה שאינו דדבר שכתב
עי"ש. לשלם, חייב המזיק אין ההוא לאיש ששוה רק בעדו
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דה"ל  ל"א לישבר וסופו הכלי בעל בשזרקו
לתשמיש  לבעלים שוה שהרי מדעת אבידה
דאין  הרמב"ן קושיית ג"כ ניחא [ולפי"ז זה
פליג  דהרא"ש ואפשר כמובן]. דמים, לו
הוא  תשמישו דכל דכיון דס"ל משום
הוא  מעיקרא הבעלים רצון הרי לאיבוד
אינו  ששיבר קודם ואפ ' ולאבדן, להפקירן

כלום. לו שוה

למ"ל והנהב] האחרונים קושיית ידועה
לפטור  תבר תבירא דמנא טעמא
ממנו  אבודה דהוי משום תיפו"ל השני, את
ארוכה  מעלה אינו הביה"ל ותי' אדם. ומכל
כשזרקו  אבל הכלי, בעל בשזרקו כ"א דל"ש
אדם. ומכל ממנו אבודה דהו"ל תיקשי אחר

ליישב,(בסוגיין)הגר"חובכתבי שכתב
ע"י  הכלי להציל בשיכול דמיירי
אדם, ומכל ממנו אבודה אינה ולכן הדחק
שנעשה  כיון הוי שפיר תבירא מנא ומ"מ
היא  בהצלה לא אם שבירה מעשה בה

הרמב"ם לשון ביאר ועפ"ז הל'נשברת. (פ"ז

( הי"ב מראש חו"מ כלי הזורק וז"ל, שכתב
אחר  וקדם כלים תחתיו הי' ולא לארץ הגג
שיגיע  קודם באויר כשהוא במקל ושברו
אלא  שבר שלא פטור האחר הרי"ז לארץ,
כשובר  ונמצא בודאי, מיד להשבר שסופו כלי
למה  וצ"ב ע"כ. כגורם, זה ואין שבור כלי
דמיירי  הגר"ח ותירץ כגורם, דאי"ז הוסיף

להשני בשי  להתחייב הו"א וא"כ להצילו כול
וע"ז  להצילו, עוד יוכלו שלא שגרם משום
מחייבינן  ולא כגורם, דאי"ז הרמב"ם כתב

דגרמי. מדינא הצלה לו מניעת

הגרש"שוכעי"ז קושיית (שם)כתב לתרץ
מדעת  אבידה דהו"ל הרא"ש
וס"ל  הדחק, ע"י להצילו בשיכול דמיירי
אא"כ  בזריקתו הפקר נעשה דאינו לרש"י
וס"ל  פליג והרא"ש הצלה, צד שום לו אין
זורק  הכלי שבעל כיון להצילו שאפשר דאף
דעתו  ודאי להישבר שקרוב במקום מדעת
האחרונים  קושיית לענין אמנם  להפקיר.
לסבור  יכול שפיר ממנו, אבודה דהו"ל

הריב"שלו. בשו"ת עי' דהנה בזה, תק"ו)ויל"ע הרי"ז (סי' הרמב"ם ממש"כ שדייק

סופו  הי' לא שאם וז"ל, בודאי מיד להשבר שסופו כלי אלא שבר שלא פטור האחר
ובעני"ז  להצילו, ההוא הזמן תוך אפשר שהי' ודאית, שבירתו היתה לא מיד להשבר

ריהטא  ולפום ע"כ. ודאית, שבירתו שאין כיון שלם כלי לשלם חייב שהוא ברור הדבר
הרמב"ם  כתב למה צ"ב שוב אבל להצילו, בשיכול דמיירי הגר"ח של דרכו סותר זה

להצילו  דאפשר לומר הגר"ח דכוונת סתירה, כאן דאין דבאמת ונראה כגורם. דאי"ז
דאם  הרמב"ם כתב וע"ז לארץ, שיגיע קודם בידו ויקבלו אחר שיבא וכגון באויר, בעודו

מעשה  דמצד לומר הריב"ש וכוונת הצלה, שמונע אע"פ כגורם אי"ז ושברו אחר בא
הכלי  שישבר ההוא במעשה מונח אא"כ מעיקרא תבירא מנא דהו"ל אמרינן לא הזריקה

אח"כ  אירע אם לישבר הוא וקרוב לארץ דנפל היכא ולאפוקי בודאי, מיד לארץ כשיגיע
היטב. עי"ש זה, מאורע מניעת ע"י הכלי להציל ואפשר חדש מאורע שום
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א"א  אא"כ אבודה מקרי דלא הרא"ש
דכיון  סובר הכלי בעל כשזרק ודוקא להצילו,
אחר  שיבא ציפה ולא להפקירו שדעתו

מדעת. אבידה מיקרי להצילו

שוה (הנ"ל)החזו"אולפמש"כ זרוק דכלי
לתבוע  שיכול במה לבעלים
הוי  דלא האחרונים, קושיית א"ש נמי דמיו

דמיו. לתבוע שיכול היכא כל אבודה
³

ע"א  י"ח דף

צרורות.רש"י בהתיז פירש"י ד"ה
והוא  הכלים שברו והצרורות וז"ל,
דהגדרת  ומשמע ע"כ. וכו' בכלי נגע לא
הרא"ש  וכשיטת בנגיעה, תליא וכחו גופו
מעיקרא, דבתר בסוגיא לעיל שנתבארה
דרבא  מימרא שפי' טפי ניחא רש"י ולשיטת
וכי  מדרס, בטומאת דמיירי טמא שבזב כל
גופה  בעינן ממש זב של גופו דבעינן היכי
דתליא  כתוס' ודלא ממש, בהמה של

וכנ"ל. גופה, בפעולת

שהיו גמ', תרנגולין ת"ש
וכו'. דלי בחבל מחטטין
תליא  וגופו כחו דהגדרת התוס' לדעת הנה
דע"י  ניחא, הניזוק בדבר הגוף בפעולת
דתליא  להסוברים וכן בדלי. פעל החבל
ע"י  בדלי דפעל דכיון ניחא, ממש בנגיעה
ממש, הבהמה כגוף הרי"ז לשיטתם החבל
ארוך. דף או בקרון מושכת דעגלה דומיא
ע"פ  לעיל שנתבארה הרשב "א ולשיטת

ד"א  ע"י פעולה חשיב דלא הירושלמי
בשעת  גם נמשכת הפעולה אא"כ כגופו
בחטיטת  התרנגול מעשה פסק והכא ההיזק

הג  מסקנת לפי זהו ביבי החבל, רב דמוקי מ'
מעיקרא  אבל מיני', מיני' בדקאזיל אביי בר

זו. לסברא הגמ' נחית לא אכתי

הדלי.רש"י ונשבר פירש"י ד"ה 
התרנגול  שהי' דע"י קס"ד וז"ל,
ע"כ. ונשבר, הדלי נתגלגל החבל את מנקר
לי' מוקי דקא אביי בר ביבי רב של ובתי'
נשבר  דלא וז"ל, פי' מיני' מיני' בדקאזיל
שעה  כל דחפו הוא אלא למקו"א גלגול ע"י

ע"כ. נמי, שבירה ובשעת

אינו ויש שרש"י דנראה בדבריו, לדקדק
דהנה  כפשטה, הברייתא את מפרש
דקתני  דמה ואומר מפרש הייתי דבריו בלאו
הכוונה  הדלי, ונשבר החבל נפסק בברייתא
הפסקת  וע"י באויר התלוי בדלי דמיירי

ונשבר. הדלי נפל פי'לז החבל רש"י אבל

בראב"דלז. מפורש א')וכן סי' ברא"ש הדלי (המובא שיפול כדי החבל להפסיק ורוצה ,
וברשב"א כו')וכו', אביי בר ביבי רב אמר עי"ש (ד"ה הדלי, ונשבר החבל נפסק כך .ומתוך
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החבל, את מנקר הי' שהתרנגול דע"י
הדלי  דשבירת ומבואר ונשבר, הדלי נתגלגל
ע"י  ולא הניקור, מכח גלגול ע"י הי'

החבל. הפסקת

בברייתא ולפי"ז דקתני דהא צ"ל ע"כ
לאו  הדלי, ונשבר החבל ונפסק
הדלי, נשבר החבל הפסקת דע"י למימר
פסיקת  נזקים, ב' כאן שיש הכוונה אלא
גלגול, ע"י הדלי ושבירת ניקור, ע"י החבל
שהי' וע"י בארץ, המונח בדלי ומיירי
אותו, ומנענע החבל את מנקר התרנגול
בר  ביבי ורב ונשבר. למקו"א הדלי נתגלגל
ומיני' מיני' בדקאזיל לי' מוקי דקא אביי
דא"כ  נשבר, הדלי גלגול ע"י דלאו ס"ל
דבתר  מהכא דתפשוט ויק' צרורות הו"ל
הדלי  דחיפת ע"י אלא אזלינן, מעיקרא
מנקר  הי' שהתרנגול דמתוך ור"ל נשבר,
שעה, כל עמו הכלי נדחף ודחפו, החבל את
כצרורות, הו"ל ולא הדחיפה, מחמת ונשבר

כמובן. בקרון, מושכת דעגלה דומיא

התוס',ולדברינו לקושיית יישוב מצאנו
תרגמא  אמרינן בגמ' דהנה
ופריק  הוא, משונה חבל והא והקשה אחבל,

והתוס' בלישה. חבל)דמאוס והא כתבו (ד"ה
לאוקמא  איכא קאי אדלי אי בשלמא וז"ל,
ליפסק  הוא דאורחי' ובלוי וישן גרוע בחבל

שמחט  מועטת המים בחטיטה למצוץ טין
איירי  ע"כ אחבל דקאי השתא אבל שבחבל,
אדלי  אי א"נ תשלום. ביה דשייכא חזק בחבל
שהותר  היינו דנפסק לפרש מצינו קאי
עכ"ל. בחבל, קשור הדלי ביה שהיה הקשר

הקשה ומבואר לא למה להתוס' דהוק'
מעיקרא  דברייתא אגופא הגמ'
דאיכא  תי' וע"ז הוא, משונה חבל הא
שהותר  ר"ל נפסק או גרוע, בחבל לאוקמא

אורחי'. דהיינו הקשר

מעיקרא אבל דקושיא נראה רש"י לדעת
נזקים, ב' כאן יש דלפירושו ליתא,
הפסקת  והנה הדלי, ושבירת החבל הפסקת
הדלי  שבירת אבל היא, משונה ודאי החבל
הפסקת  ע"י ולא הדלי גלגול ע"י היתה
התוס' וכמש"כ אורחי' הי' ודאי וזה החבל,
המים. למצוץ בחבל לחטוט תרנגולין דרך
במה  הברייתא של החידוש גופא דזה ונראה
דע"י  דאע"ג והיינו החבל, ונפסק דקתני
הפסקת  נזקים, ב' נעשו החבל חטיטת
שהוא  הדלי וגלגול משונה, שהיא החבל
החבל  שהפסקת מתוך אמרינן לא אורחי',
נמי  נידון הדלי גלגול משונה היתה
לא  הדלי דשבירת כיון אלא כמשונה,
החבל  לנקירת אלא החבל להפסקת הוצרכה
כאורחי', הכלי היזק נדון אורחי', שהיא

כמשונה. החבל והיזק

אגופא ולכן מעיקרא הגמ' הקשה לא
הוא, משונה חבל הא דברייתא
דידי' דהזיקא קאי, אדלי דנ"ש ס"ד דשפיר
ע"י  ולא נתגלגל החטיטה דע"י הוי, אורחי'
הגמ' דמוקי לאחר ודוקא החבל, הפסקת
הגמ' הקשה דחבל בחיובא מיירי דברייתא
בלישה. דמאוס ותי' הוא, משונה חבל הא

מיירי והתוס' דלס"ד לפרש שנדחקו
ל"ד  שנפסק או וישן, בלוי בחבל



העמקים שושנת  ע"א  י"ח דף קמא מט בבא

דמיירי  ס"ל ע"כ הקשר, שהותר והכוונה
נפל  החבל הפסקת וע"י באויר התלוי בדלי
לא  למה להתוס' הוק' ולכן ונשבר, הדלי
הא  דברייתא אגופא מעיקרא הגמ' הקשה
באה  הדלי שבירת דהא הוא, משונה חבל

ודו"ק. משונה, מעשה ע"י

בלישה.גמ', לל"ב דמאוס הניחא
דבהמה  בסוגיא לקמן ברש"י

גללים עלמא)שהטילה לי' דדחיק ד"ה דכל (יח:
הו"ל  ה"נ דרגל, תולדה הו"ל צרורות
הזיק. דשן מזיק דמכח אע"ג דרגל תולדה
כ"א  דח"נ הלכתא גמירי דלא לל"ק אבל

דש  צרורות על ואילו דרגל משלם במזיק ן
דבתר  מהכא למיפשט בעינן האיך יק' נ"ש,
לבסוף  בתר ניזיל אפ' הא אזלינן, מעיקרא
ונראה  נ"ש. ומשלם דשן צרורות הו"ל
אלא  בכוונה אינה החבל דפסיקת בפשוטו
בעיסה  התרנגול כשמחטט ממילא נעשית
כוונה  בלא ממילא נזק וכל בו, המדובקת

לעיל לבאר שהארכנו כמו רגל, (יז:)מיקרי

באשפה. הנובר חזיר בענין

ככחו תוס' דלאו תפשוט ד"ה
מצי דמי. הוה  וז"ל, התוס' כתבו

הכא  וזיל לי' קמדחי הכא דזיל למימר
ע"כ. שפיר, משני דבלא"ה אלא לי' קמדחי
הגמ' בלא"ה הרי לזה, הוצרכו למה וקשה
כחו  בכח אשי לרב דמספק"ל דכיון א"ש,
וש"מ  כרבנן, אתיא דברייתא ס"ל ע"כ

אזלינן. מעיקרא דבתר

לקמןוהנה בגמ' אשי (יט.)עי' רב בעי ,
לא, או דמי ככחו לסומכוס כחו כח

דלמא  או כחו בכח לה ומוקי הלכה גמיר מי
תיקו. כלל, הלכה גמיר לא

ב')הרא"שוכתב ז"ל (סי' אלפס רב וז"ל,
דלסומכוס  משום בעיא הך הביא לא
דיש  ול"נ כוותי', הלכתא ולית לי' מיבעיא
בעייתו  דמתוך זו בבעיא גדולה נפקותא
דמי  ככחו כחו כח לי' דפשיטא משמע
כמו  ח"נ כחו כח על משלם ולרבנן לכו"ע
הלכתא  גמר סומכוס אי לי' ומבעיא כחו על
כחו  לרבנן כמו לח"נ כחו לכח דצרורות
כחו  כח על ואף כלל הלכתא גמר לא או"ד
גמר  אי לי' מיבעיא לא הא אבל נ"ש, משלם
ח"נ  לחייב כחו בכח לה ומוקי הלכתא
כגופו  לאו כחו דכח פטור הדין דמן ואע"ג
דפשיטא  לאיסתפוקי ליכא דבהא דמי
לחייב  ולא אתא תשלומין לגרועי דהלכתא
קאמר  לא ומשו"ה לפטור, שראוי במקום
וח"נ  דמי כגופו לאו כחו דכו"ע לא לעיל
ח"נ  דמשלם לה גמירי הלכתא צרורות
אתא, לגרועי דהלכתא לי' דפשיטא משום
התוס' פי' לא חררה שנטל דכלב ובשמעתין

עכ"ל. כן,

לקמןועיין יוחנן)בתוס' ור' ד"ה אהא (כב. ,
אשו  לי' דאית יוחנן דלר' דאמרינן
שנטל  דכלב למתני' מפרש חציו משום
בדאנחה  דמיירי הגדיש את והדליק חררה
חררה  מקום דעל הגדיש, על לחררה אנוחי
ח"נ  משלם הגדיש שאר ועל נ"ש משלם
מצי  דלא התוס' וכתבו צרורות, דהוי משום
ח"נ  הגדיש כל ועל אדויי בדאדיי' למימר
שאר  כל על הוי דמי ככחו לאו כחו כח דאי
כחו  כח דדין דס"ל ומבואר פטור. הגדיש
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ולהצד  אשי, דרב בספיקא תלוי נמי לרבנן
לגמרי. פטור לרבנן דמי ככחו לאו כחו דכח

בתרתי,ולדעתם נסתפק אשי דרב צ"ל
ככחו  כחו כח אי בסברא חדא
בין  לרבנן בין שייך זו ובעיא לא, או דמי
גמיר  אי ככחו הוי דלא דלצד ועוד לסמוכס,
אכח  לה ומוקי דצרורות הלכתא סומכוס
משום  לזה דהוצרכו ונראה ח"נ. לחייב כחו
כהרא"ש  נפרש דאם להתוס' דהוק'
דמי, כגופו דכחו מודו כו"ע דמסברא
ולומר  כחו לכח כח בין לחלק שייך האיך
ח"נ, לשלם כחו בכח הלכתא גמיר דסומכוס

בתרתי. נסתפק אשי רב ע"כ אלא

לאיסתפוקי וזהו דליכא שכתב כרא"ש דלא
דמי  כגופו לאו כחו כח הדין דמעיקר
לפקפק  יש ובאמת לחייב. אתי והלכתא
דלכאורה  דרבא, ממימרא הרא"ש בראיית
דכו"ע  לעיל קאמר דלא דמהא מוכרח אי"ז

הלכתא  צרורות וח"נ דמי כגופו לאו כחו
ניחא  לא דרבא לדחות יש שהרי לה, גמירי
ע"כ  דסומכוס וכיון בפלוגתא, לאפושי לי'
נ"ש, משלם דלהכי דמי, כגופו דכחו ס"ל
אלא  דמי כגופו כחו נמי דלרבנן רבא אוקי
ושפיר  ח"נ. דמשלם לה גמירי דהלכתא
הלכתא  גמיר דסומכוס דלהצד להתוס' ס"ל

אתא. לחיובא הלכתא כחו אכח לה לח ומוקי

התוס'ומעתה הוצרכו למה היטב מובן
דזיל  למימר מצי דהוה לפרש
מבואר  בגמ' דהנה וכו', לי' קמדחי הכא
דלי  בחבל מחטטין דתרנגולין ברייתא דאי
משלם  הראשון דעל א"ש, דרבנן אליבא אתי
ועל  אזלינן, מעיקרא דבתר משום נ"ש
ניחא  הרא"ש ולשיטת ח"נ, משלם האחרון
דלרבנן  אשי לרב פשוט והי' כחו כח דהו"ל
הרי  ניחא, מי להתוס' אבל ח"נ, משלם
דרבנן  אליבא גם נתספק אשי רב לדעתם

דמי. ככחו כחו דכח מהכא  לט ותפשוט

לעיללח. ברה"ר)ובתוס' לפוטרו ד"ה אמאי (ג: וא"ת מדהק', כרא"ש דלא חזינן נמי
משלם  הי' הדין דמן דכיון ותי' העליי', מן מלשלם ברה"ר לפוטרו לרבא טפי לי' פשיטא

ומדוייק  להחמיר. ולא להקל הלכתא אתי א"כ ח"נ אלא משלם דלא הלכתא ואתי נ"ש
לגרועי  אתא והלכתא נ"ש לשלם לו הי' הדין דמעיקר משום דדוקא התוס' בדברי

דבר  הי' הרא"ש לשיטת ואילו להחמיר, ולא להקל הלכתא דאתי ידעינן בתשלומין
צרורות  וח"נ כגופו לאו  דכחו רבא קאמר לא ומשו"ה אתא לגרועי דהלכתא פשוט

ח"נ. דמשלם לה גמירי הלכתא
שהרי לט. כחו ולא כגופו חשיב הדלי הרי אזלינן מעיקרא דבתר דלהצד לדחות ואין

כח  מונח השבר דבהתזת נמי נימא וא"כ הדלי, שבירת כח מונח החבל בהפסקת
דאף  פשוט נראה דלכאורה לאומרו, ק' הדבר דמסברא כחו, כח ולא כחו וה"ל השבירה

לארץ  כשהגיע מ"מ בכחו, ולא בגופו הכלי שנשבר וחשיב מעיקרא בתר אזלינן אם
כחו. כח הרי"ז השבר וכשניתז גופו, ולא כחו הרי"ז בפועל ונשבר
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ספיקא ולפיכך גופא דזהו לפרש הוצרכו
אתיא  ברייתא דאי אשי, דרב
ואי  ככחו, לאו כחו כח א"כ כסומכוס
מעיקרא  בתר ש"מ כרבנן אתיא ברייתא
קמדחי  הכא וזיל דמי, ככחו כחו וכח אזלינן
דכח  [סוגיא וז"פ. לי', קמדחי הכא וזיל לי'

לקמן באורך יתבאר בס"ד.](יט.)כחו 

או  משלם מגופו צרורות ח"נ

משלם  מעליי'

מגופו בגמ',א] צרורות ח"נ רבא בעי
משלם, מעליי' או משלם
דמשלם  ח"נ אשכחן דלא משלם מגופו
אשכחן  דלא משלם מעליי' או"ד מעליי'

מגופי'. דמשלם כאורחי'

נקט והנה דלא דרבא, לישנא מפשטות
העדאה  דיש לעיל הבעיא כלשון
דתולדה  העדאה אין או לי' מדמינן דלקרן
לרבא  מספק"ל דלא משמע היא, דרגל
דרגל  תולדה הוי אי דצרורות הלכתא בגדר
ומשלם  דקרן תולדה או העליי' מן ומשלם
הוי  אי מגופו בדין מספק"ל אלא מגופו,
נמי  צרורות ח"נ וא"כ ח"נ, בתשלומי דינא
בהיזק  דינא הוי או"ד מגופו, משלם
משתלם  דאורחייהו צרורות וא"כ משונה,

העליי'. מן

לעילוכן בגמ' לכאורה (ג:)משמע

פפא  רב קאמר וכי דאמרינן,
תולדה  לה קרי אמאי וכו' דרגל אתולדה
בעי  מיבעיא והא העליי', מן לשלם דרגל
מן  או משלם מגופו צרורות ח"נ רבא

פפא  לרב לי' מיבעיא לרבא משלם, העליי'
קרי  אמאי לי' דמיבעי' ולרבא לי', פשיטא

ברה"ר. לפוטרה דרגל, תולדה לי'

צרורות ומבואר דח"נ לי' פשיטא דרבא
לפוטרה  דרגל תולדה הוא
משלם  מגופו אי מספק"ל ומ"מ ברה"ר,
דמספק"ל  נפרש ואם משלם. העליי' מן או
הויא  אי דצרורות הלכתא  בגדר לרבא
פשיטא  אמאי דרגל, תולדה או דקרן תולדה
ברה"ר, לפוטרה דרגל תולדה דהויא לי'
הלכתא  בגדר לאו ספיקא האי ע"כ אלא
דצרורות  לרבא לי' דפשיטא היא, דצרורות
בדין  מספק"ל אלא דרגל, תולדה הויא
דינא  או ח"נ בכל דינא הויא אי מגופו,

משונה. בהיזק

ר"ט אמנםב] משיטת זו לדרך יקשה
נ"ש  הניזק ברשות קרן הסובר
וכמבואר  מגופו, משתלם ואפ"ה משלם

לקמן דין (ע"ב)בגמ' הוא מגופו דין אלמא ,
האיך  וא"כ ח"נ, בתשלומי דין ול"ה בתמות

זה. בדבר לרבא מספק"ל

כהאי ועו"נ דלא התוס' מדברי מוכח שכן
התוס' דהנה ד"ה פירושא, (ג:

ברה"ר) אמאי לפוטרה וא"ת וז"ל, כתב
וי"ל  העליי', מן מלשלם טפי לי' פשיטא
הלכתא  ואתי נ"ש משלם הי' הדין דמן כיון
הלכתא  אתי א"כ ח"נ, אלא משלם דלא

ע"כ. להחמיר, ולא להקל

טפי והרי פשוט הי' אמאי הקשו התוס'
ברה"ר, פטורה צרורות דח"נ לרבא
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או  מגופו משתלם אי לרבא מספק"ל ומ"מ
דרבא  דספיקא לק"מ, ולדברינו העליי', מן
בגדר  אלא צרורות דח"נ הלכתא בגדר ל"ה
דס"ל  מוכרח התוס' ומקושיית מגופו, דין
דח"נ, הלכתא בגדר הוא דרבא דספיקא
לרבא  דפשיטא היכי דכי להתוס' הוק' ולכן
הו"ל  מרה"ר לפטורה דרגל תולדה דהו"ל
משתלם  העליי' מן צרורות דח"נ לפשוט

דרגל. תולדה ככל

הלכתא אבל דאתי התוס' תירוץ צ"ב
מסברא  וק' להחמיר, ולא להקל
דרגל  דתולדה לרבא פשיטא דהי' לפרש
מספק"ל  ומ"מ דרגל, הקולות לענין היא
דקרן. הקולות לענין היא דקרן תולדה שמא

מוכרח ובאמת עצמם התוס' מדברי
דח"נ  לומר צד שום דליכא
הגמ' דהנה היא, דקרן תולדה צרורות
מגופו  צרורות דח"נ צד להך רבא על מקשה
ופירשו  דרגל, תולדה לי' קרי אמאי משלם

אמאי)התוס' לרגל (ד"ה דדמי אע"ג וז"ל,
שם  לה לקרות לו הי' חלוק שדינה כיון
דצרורות  צד דלהך ומבואר ע"כ. בפני"ע,
דתולדה  משום הטעם אין משלם מגופו
לפרש  להתוס' הו"ל דא"כ הוא, דקרן
דרגל, תולדה לה קרי אמאי הגמ' בקושיית
דהי' לומר ומוכרח היא. דקרן תולדה
תולדה  היא צרורות דח"נ להתוס' פשיטא
התוס' שתירצו מה גם צ"ב ושוב דרגל,

באה מה דהלכתא וגם להחמיר, ולא להקל
מן  או משלם מגופו אי לרבא מספק"ל

משלם. העליי'

ברשב"אוהנהג] דאמרינן)עי' הא ד"ה (ג:

דרב  למימרא לאו וז"ל, שכתב
ועלי' דרגל, תולדה לי' דקרי הוא בלחוד פפא
הלכתא  כו"ע אלא מקשה, דקא הוא בלחוד
לך  ותדע היא, דרגל דתולדה לה גמירי
לי' קרי אמאי לי' דאיבעיא ולרבא מדאמרינן
קרינן  דלרבא לן מנא איתא ואם דרגל, תולדה
לומר  לכשתמצא אדרבה דרגל, תולדה לי'
אלא  דקרן, תולדה לי' קרינן משלם מגופו
הוא  לכ"ע ותלמודא לה, גמיר הכי דכ"ע
לי' דקרינן לרגל שייכא במאי מתמה דקא
אינו  הוא דאף לקרן שייכא טפי אדרבא הכין,
טעמא  ומדיהיב תמה. כקרן ח"נ אלא משלם
ברה"ר, ומדפטרי' העלי' מן דמשלם משום
דרב  אלא כרגל, ברה"ר פטורה ודאי ולכו"ע
הוא, דרגל דתולדה דגמירי כיון סבר פפא
העליי' מן א"כ בח"נ, רחמנא לי' דפטר אלא
בי' דאקיל כיון מספק"ל ורבא כרגל. משלם
נאמר  אנו אף ח"נ אלא לחייבו שלא רחמנא
שהוא  בו דפי' דעלמא כח"נ אלא בו חייב שלא
אשכחן  דלא משלם מעליי' או"ד מגופו,

עכ"ל. וכו', מגופי' דמשלם כאורחי'

שהוכחנו ומבואר כמו הרשב"א מדברי
ובין  לרבא דבין התוס', מדברי
תולדה  היא דצרורות להו פשיטא פפא לרב
דר"פ  בפלוגתא ביאר והרשב"א דרגל.
היא  דרגל דתולדה דכיון ס"ל דר"פ ורבא,
דאורחי', כרגל נ"ש לשלם הו"ל ומדינא
מעליי' א"כ מח"נ, רחמנא לי' דפטר אלא
הלכתא  בלאו משלם שהי' כמו משלם,
דרחמנא  כיון מספק"ל ורבא דצרורות.
נאמר  ה"נ ח"נ, אלא לחייבו שלא בי' אקיל
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כ"א  משתלם שאינו רחמנא בה דאקיל
דלא  כיון או"ד תמה, דקרן דומיא מגופו,
ללמוד  אין מגופי', דמשלם כאורחי' אשכחן

תמה. מ מקרן

לרבא וכן דמספק"ל התוס', בשיטת נל"ב
היכי  דכי תמה, מקרן ללמוד יש אם
אקיל  ה"נ ח"נ דמשלם רחמנא דאקיל
הי' ברה"ר לפוטרה אבל מגופו. שמשתלם
צרורות  ח"נ דלכו"ע לרבא, לי' פשיטא
לו  הי' הדין דמעיקר היא, דרגל תולדה
ולהיפטר  דרגל תולדה ככל נ"ש לשלם
שאינו  להקל אלא הלכתא באה ולא ברה"ר,
לרבא  לי' פשיטא ולכן ח"נ. כ"א משלם
בלאו  הדין שהי' כמו ברה"ר פטורה דאכתי

דצרורות. הלכתא

ולא וזמש"כ להקל באה דהלכתא התוס'
פשוט  דהי' והיינו  להחמיר,
ברה"ר, דפטור הקולא לצרורות דיש לרבא

שהי' ממה יותר להחמיר הלכתא באה דלא
ומ"מ  ההלכתא, קודם צרורות דין
בה  נתחדש ההלכתא לאחר שמא מספק"ל
אלא  משתלם אינו דידה דח"נ קולא עוד
האי  כולי או"ד תמה, דקרן דומיא מגופו
כאורחי' אשכחן דלא רחמנא, בה אקיל לא

מגופי'. מא דמשלם

כהאי ועו"נד] רש"י מדברי לדקדק
לקמן ממש"כ (ד"ה פירושא,

אלעזר) ואפ'לר' נ"ש, בברייתא דאמר וז"ל,
מגופי' נ"ש צרורות דאמר כסומכוס ס"ל אי
רבא  צרורות כגון אורחי' וכל נ"ש, אשכחן מי
דרבנן  אליבא אלא לי' קמיבעיא לא גופי'
ח"נ  כשאר האי הוי אי לי' מיבעי' ח"נ דאמר
כי  וכל אזלינן כאורחי' בתר או"ד ומגופו
דסומכוס  אליבא אבל הוא, מעליי' אורחי'
לכל  דהא משלם דמעליי' לרבא לי' פשיטא

עכ"ל. להו, משוי כמועד מילי

מגופו מ. צרורות ח"נ דבעי דרבא דסברא וז"ל, שכתב הגליון בשם משטמ"ק וכ"מ
וגם  ח"נ שישלם לגמרי להקל באה דהלכתא דנימא משלם מגופו פירושו, הכי משלם

לענין  דוקא הי' להקל הלכתא שבאת דנהי כלומר משלם העליי' מן או"ד מגופו, ישלם
עכ"ל. רגל, דין לה הי' אם שהיתה כמו משלם העליי' מן אבל תשלומין,

לקמןמא. ירמי' דר' בעיא לפרש יש עד"ז לקרן (יט.)ושמא התיזה ברה"ר מהלכת היתה ,
אי  ירמי' דר' בבעיא גירסאות ב' לקמן [ויתבאר הוא דרגל תולדה או"ד וחייב לי' מדמינן

ולא  אורחייהו כי צרורות או ובעטה, מהלכת היתה וגרסינן שינוי ע"י בצרורות מיירי
דלא  ומסתברא דרש"י כל"ב ס"ל התוס' אבל ברש"י, לשונות בב' ותליא ובעטה, גרסינן

דח"נ  ירמי' לר' לי' פשיטא הי' דודאי אורחייהו], כי בצרורות ומיירי ובעטה, גרסינן
יש  שמא דמספק"ל אלא פפא, ולרב לרבא להו דפשיטא היכי וכי היא דקרן תולדה צרורות

תמה  קרן כי בה נחמיר תמה, כקרן ח"נ דמשלם היכי וכי לחומרא, אף תמה מקרן ללמוד
תולדה  או"ד לי' מדמינן לקרן דקאמר, ירמי' ר' דברי מדוייקים מה ולפי"ז ברה"ר. לחייבו

היא  צרורות ח"נ דלעולם היא, דרגל תולדה או"ד היא דקרן תולדה קאמר ולא היא, דרגל
ברה"ר. לחייבו תמה לקרן שלו תשלומין דין לדמות יש שמא דמספק"ל אלא דרגל, תולדה
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כדבעינן והנה דרבא בבעיא נפרש אם
מדין  דמספק"ל מעיקרא, למימר
דין  או ח"נ בתשלומי דין הוי אי מגופו
רש"י  כתב צורך לאיזה תמות, בתשלמי
משלם  דמעליי' לרבא לי' פשיטא דלסומכוס
לאו  הלא להו, משוי כמועד מילי לכל דהא
תם  לקרן דומה צרורות דח"נ משום
דין  שמא מספק"ל אלא לרבא, מספק"ל
וא"כ  משלם, דמגופו ח"נ תשלומי בכל הוא
מן  דמשלם פשיטא נ"ש דמחייב לסומכוס

נ"ש. תשלומי כשאר העליי'

רש"י אבל דברי הנ"ל הרשב"א דברי לפי
לרבא  מספק"ל דלא היטב, מבוארים
בה  אקיל שמא מספק"ל אלא מגופו, בדין
בה  דאקיל היכי כי מגופו להשתלם רחמנא
כתב  שפיר ולכן תמה. קרן כדין ח"נ מלשלם
משוי  כמועד מילי דלכל כיון דלסומכוס רש"י
דומה  שהוא צד שום צרורות לדין ואין להו,
העליי', מן דמשתלם פשיטא תמה, לקרן

לרבנן והו"ל ודוקא משלם ח"נ צרורות דס"ל
ח"נ, תשלומי לענין תמה כקרן צרורות
נמי  רחמנא ביה אקיל שמא לרבא מספק"ל

תמה. קרן כדין מגופו שמשתלם לענין

צרורות (פ"ק)הרי"ףה] דח"נ כר"פ פסק
והרמב"ן  העליי', מן משלם

דרבא (סופ"ב)במלחמות דכיון ביאר
כוותי'. קיי"ל לי' פשיטא  ור"פ מספק"ל
הגמ' מסקנת דלפי הרמב"ן העיר אמנם
ברה"ר, לפוטרה דרגל תולדה לה קרי דלרבא
לי' פשיטא לא נמי פפא דלרב נאמר לא למה
כיוצא  ולאו העליי', מן משלם צרורות דח"נ
לה  דקרי משום היינו פפא רב דקאמר בהן

ומנ"ל  כרבא, ברה"ר לפוטרה דרגל תולדה
מזה. הגמ' בי' הדר לא למסקנא דאף

המהרש"אוכבר בזה בגמ'הרגיש ד"ה (ג.

וכו') לי' מיבעיא דצ"ל לרבא וכתב ,
דאל"כ  פפא, לרב לתלמודא לי' קים דהכי
קרי  לא נמי פפא דרב למימר איכא איה"נ

ברה"ר. לפוטרה אלא דרגל תולדה לי'

למה אמנם הרי"ף בשיטת יל"ע עוד
יש  אם דרבא בעיא השמיט
יש  אם אשי דרב ובעיא לצרורות, העדאה

נזק. לרביע לצרורות שינוי

ב')ברא"שועיין משום (סי' הטעם שכתב
קיי"ל דהאידנא נפקותא, (פד:)דאין

אם  דרבא בעיא ל"ש ולכן בבל, העדאה אין
משונה  הוה דביעוט צרורות וכן העדאה, יש
עד  מיני' מפקינן לא תפס אי הוא, וקנסא
גם  וא"כ בתיקו, שעלתה כיון ח"נ דמשלם
דבלא  נפקותא, ליכא אשי דרב בבעיא

ח"נ. גובה תפס וכי דיינינן לא תפיסה

דרבא,אבל בעיא השמיט ג"כ הרמב"ם
דאין  הרא"ש כמש"כ ליישב ואין
בבל, העדאה אין אמרינן דהאידנא נפקותא
גם  דינים להביא הרמב"ם של דרכו דהרי

בזה"ז. שייכים שאינם

ד')ביש"שועיין דלא (סי' דטעמא שכתב
אלו  איבעיות תרי הרי"ף הביא
כבר  העליי' מן או דמגופו דבעיא משום
פפא  לרב לי' דפשיטא בפ"ק, נפשטה
דיש  בעיא אידך וא"כ משלם, דמעליי'
בעי  לא דודאי ליתא, ג"כ כו' העדאה
אלא  לצרורות, העדאה יש אי תלמודא
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מן  כשמשלם אבל משלם, מגופו כשצרורות
נזיקין  כ"ד לכל דומה א"כ העליי',
עליו  שייך ואין העליי' מן שמשלמין
כרגל, מתחלתן בודאי דמועדים העדאה,
העליי', מן וישלם תם קרן כמו שיהי' דא"א
בחצר  תם כמו נ"ש שמשלמין אותם אפ' כי
מ"מ  עקיבא, לר' באדם ותם לר"ט הניזק

עי"ש. וכו', העליי' מן משלמין אין

בספיקא והעולה אחר ביאור מדבריו
שמשלם  מה אי והיינו דרבא,
להך  ולכן לא, או תמה קרן מדין הוא ח"נ
דח"נ  משום היינו העליי' מן דמשלם צד
מילי  לכל דרגל תולדה באמת הוא צרורות
וא"כ  ח"נ, אלא משלם דאינו מזה חוץ
לרביע  ושינוי העדאה בה שייך לא בודאי
איבעיות  תרי הרי"ף השמיט ושפיר נזק.
משלם, העליי' דמן כר"פ דקיי"ל כיון הללו
בעיא  הרמב"ם השמיט למה ליישב יש וה"נ
אשי  דרב בבעיא הרמב"ם [ושיטת דרבא

בס"ד]. במקומו יתבאר

דח"נ אך לרבא לי' דפשיטא דכיון קשה,
לפוטרה  דרגל תולדה מקרי צרורות
מדין  הוא ח"נ אי מספק"ל האיך ברה"ר,

תמה. קרן

המזיק ונראהו] צורת בין לחלק דיש לומר
צרורות, של תשלומין לדין
שהיא  לרבא פשוט הי' המזיק צורת דלענין
דאורחי' הזיקא שהרי רגל של מזיק צורת
שן  דפטור דס"ל לטעמי' אזיל והרי"ף היא.
וא"כ  אורחי', מטעם הוא ברה"ר ורגל
שבו. המזיק בשם תלוי ודאי רה"ר פטור

תשלומין  דין שמא לרבא מספק"ל ומ"מ
או  מגופו, ומשתלם תמה קרן מדין הוא

העליי'. מן ומשתלם רגל מדין

דמספק"ל ומעתה  נפרש דאם להוסיף, יש
צרורות  של תשלומין דין אם לרבא
עלה, פליג ר"פ ע"כ תמה, קרן מדין הוא
בהן, כיוצא לאו בהן יש אמר פפא רב דהנה
דהלכתא  צרורות בח"נ לי' מוקי ובגמ'
באמת  הוא צרורות דח"נ ומשמע לה, גמירי
דח"נ  לומר שייך דלכן רגל, תשלומי מדין
והיינו  רגל, של באב כיוצא אינו צרורות
רגל  תשלומי באמת הוא דידי' שתשלומין
אלא  משלם שאינו לה גמירי דהלכתא אלא
לעיל  משמע ועוד וז"ל, היש"ש [וכ"כ ח"נ.
מילי  דבכל ב', סי' בפ"ק פפא דרב במילתי'
דהלכתא  בח"נ לבד לרגל צרורות דומה
דמספק"ל  לרבא אבל ע"כ.] וכו' גמירי
קרן  מדין הוא צרורות של תשלומין דין שמא
בו  כיוצא לאו הוא דצרורות לומר ל"ש תמה,
שלה  תשלומין הפרשת שהרי דרגל, האב של

תמה. קרן של תשלומין פרשת היא

מוגדר וע"כ דצרורות לר"פ דס"ל כיון
משום  דרגל האב של בו כיוצא כלאו
לשאר  אבל ח"נ, דמשלם לה גמירי דהלכתא
מן  משלם דלר"פ פשיטא כרגל, הו"ל מילי
למסקנה  וגם דרגל, תולדה כשאר העלייה
כר"פ  הרי"ף פסק ושפיר מזה, הדרינן לא
שמא  נסתפק רבא אבל העליי'. מן דמשלם
ולא  תמה, קרן מדין הוא שלה תשלומין דין
דצורת  משום אלא דרגל תולדה לה קרינן
רגל, של מזיק צורת היא שלה המזיק

ברה"ר. לפוטרה ונפק"מ
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צד גמ', דאמר כר"י לה וסבר
עומדת  במקומה תמות

במקומה וכו'. תמות צד נאמר האיך צ"ב
משלם  נ"ש צרורות דסבר לסומכוס עומדת
כתב  ור"ח דבר. לכל דרגל כתולדה ודינו
סברא  הא לר"י לי' דשמעת אימור וז"ל,
בשן  אבל ומועדות, תמות בי' דשייכא בקרן
צד  בהן יש מי הן מתחילתן דמועדין ואש
ורגל  בשן דגם דס"ד ומשמע ע"כ. תמות
ומשלם  עומדת במקומה תמות דצד נאמר

העליי'. מן וח"נ מגופו ח"נ

סקי"ז)בחזו"אועיין י"א דמה (סי' שכתב
במקומה  תמות דצד יהודה לר' דס"ל
שמירה  צריך דתם משום היינו עומדת
והוק' פחותה, בשמירה ס"ל ומועד מעולה
ס"ל  הלכך מתם. קל יהי' שמועד יתכן איך לו
אינו  פחותה שמירה צריך שמועד דמה לר"י
הח"נ  אבל במועד, הנוסף החצי לענין אלא
שמירה  צריך תמה קרן מדין חייב שהי'
דצד  דדינו וכיון מועד. כשנעשה גם מעולה
לקולא  גם נשאר לחומרא, נשאר תמות

לקמן התוס' לא)כמש"כ ד"ה דכיון (מה:
עומדת דצ  במקומה תמות צד לומר אנו ריכין

דאין  לר"י דס"ל וכ"ה לקולא. ה"ה לחומרא
ולהקל  פחותה בשמירה במועד להקל סברא
מקום  יש השתא, עד חייב שהי' ממה יותר

מתם. יותר מועד בכל להקל דאין לומר

פחותה הלכך, בשמירה לי' דסגי ברגל אף
שמר  שלא כ"ז לשלם פ"נ מ"מ
יותר  במועד להקל שלא מעולה, שמירה

מקלינן  פלגא, לשלם דמחמרינן וכיון מתם,
הגמ' דחתה למסקנא אבל מגופו. לשלם
דנמצא  מועד ונעשה בתם אלא לר"י כן דל"א
השתא, עד חייב שהי' ממה יותר דינו שהוקל
בחיובו. מפלגינן לא מתחילתו במועד אבל

בשן ועפ"ד דאפ' ר"ח שיטת נתבאר
ס"ד  הי' מתחילתן דמועדין ואש
ומשלם  עומדת במקומה תמות דצד לומר

מגופו. ח"נ

באופ"א והשטמ"ק כתב הרא"ש בשם
דצד  כר"י לה וסבר וז"ל,
מוסיף  ר"א וה"נ עומדת במקומה תמות
בח"נ  אבל דרבנן, חיוב על ח"נ בצרורות
ומשלם  עלייהו ר"א פליג לא מחייבים שרבנן
דבכל  כר"ח דלא ומבואר עכ"ל. מגופו,
במקומה  תמות דצד ס"ד מתחילתן מועדים
דר"א  ס"ד גרידא בצרורות אלא עומדת,
מגופו. משתלם מחייבים דרבנן דבח"נ מודה

לעיל,והדברים שהקשנו וכמו טובא, צ"ב
הלכתא  לי"ל סומכוס דלכאורה
לכל  היא דרגל תולדה ולעולם כלל דצרורות
אי  לקמן אשי לרב לי' דמיבעי' [אלא דבר
ונל"ב, כחו]. אכח לה ומוקי הלכתא גמיר
הלכתא  גמיר נמי סומכוס דגמ' דלס"ד
דאינו  בתשלומין לגרע לא אבל דצרורות,
לומר  אלא תמה, כקרן ח"נ כ"א משלם
תמות  וצד מועד, קרן כדין משלם דצרורות
צד  דל"ש הגמ' ודחתה עומדת. במקומה
לי"ל  וסומכוס מתחילתו, במועד תמות

דצרורות. הלכתא
³
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ע"ב  י"ח דף

אין  או לצרורות העדאה יש 

העדאה 

והלך בגמ',א] חררה שנטל כלב ת"ש
והדליק  החררה ואכל לגדיש
ועל  נ"ש משלם החררה על הגדיש, את
דהויא  משום לאו מ"ט ח"נ, משלם הגדיש
מגופו. ח"נ משלם עלה ותני צרורות, להו

נ" אלעזר לר' אשכחן,ותסברא מי מגופי' ש
אליעזר  ור' בגחלת, בהא דשני כגון אלא
קרן  משונה דאמר טרפון כר' לה סבר
כי  אלא וכו' משלם שלם נזק הניזק בחצר
ובהא  דאייעד כגון נ"ש אלעזר ר' קאמר
ומר  לצרורות העדאה יש סבר מר קמיפלגי
דבעי  הא אלא לצרורות, העדאה אין סבר
העדאה  אין או לצרורות העדאה יש רבא
אי  לצרורות העדאה אין לרבנן אי לצרורות

לצרורות. העדאה יש אלעזר לר'

בצרורות ופירש"י, לאוקמא בעית אי אלא
בעיא  ולמיפשט אורחייהו כי
בצרורות  תוקמא לא משלם דמגופו דרבא
לא  דר"א דא"כ אורחי' וכי זימנא דחד
ג' ואייעד בצרורות בדשני אלא לה, משכחת
ואמרי  כאורחי', הו"ל דהדר בהכי, זימני
מתחילתן, דמועדין צרורות כשאר ח"נ רבנן
לא  ואייעד דשני ה"נ לא, ותו ח"נ ואפ"ה
העדאה  ואין מתחילתו ממועד חמור
אלמא  מגופו ומדקתני בהן, ששינה לצרורות
אלעזר  ור' מגופו, נמי אורחי' כי צרורות
דפליגי  כרבנן אורחייהו כי דצרורות סבר

דרגל  מתולדה נפקא ואייעד ושני אסומכוס
לשלם  העדאה להן ויש דקרן תולדה ונעשה
במקומה  תמות דצד מגופו החצי נ"ש

העליי'. מן והחצי עומדת

היא ומבואר דרבא בעיא דרש"י דלל"ק
הך  ולכאורה שינוי. ע"י בצרורות
טפי, מסתברא לצרורות העדאה דאין צד
חמור  ואייעד שני יהא דלמה וכמש"כ
דלהצד  ביאר רש"י אכן מתחילתו, ממועד
ואייעד  דשני כיון לצרורות, העדאה דיש
דקרן, תולדה ונעשה דרגל מתולדה נפקא
הלכתא  גמירי דלא הכוונה ולכאורה
ברגל  ודוקא דקרן, בתולדה כלל דצרורות
צרורות  אבל ח"נ, לשלם הלכתא נאמרה
לבתר  ולכן דבר, לכל כקרן הו"ל דקרן

נ"ש. ומשלם מועד קרן הו"ל דאייעד

לקמןוכן ברש"י הא,מפורש אלא (ד"ה

דשינוי בסוגריים) כיון אמרינן מי וז"ל,
עלייהו  וחל דרגל תולדה מדין נפקא הוא
גמיר  וכי נ"ש, משלם אייעד וכי קרן, דין
תולדה  שהן אורחייהו כי אצרורות הלכתא

ע"כ. גמיר, דרגל

לקמן [ולכאורה רש"י למש"כ סותר זה
ירוקא) דחזא ד"ה וז"ל,(מח:

היא  דשן תולדה ונפל ירוקא דחזא וה"נ
זו  אין הוא משונה וא"ת להנאתו, דמתכוין
הרי  ע"כ, הוא אורחא לי' דאייעד כיון שן,
דאייעד, לבתר דשן תולדה הו"ל משונה שן
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לבתר  משונה צרורות נימא לא אמאי וה"נ
בה  גמירי ושפיר דרגל תולדה הו"ל דאייעד
והאיך  ח"נ, לשלם דצרורות הלכתא
לצרורות  העדאה יש דלמא לרבא מספק"ל
הלכתא  גמירי דלא משום נ"ש לשלם
אורחייהו. כי בצרורות אלא דצרורות
בשן, אלא הכי אמרינן דלא לדחות, ואפשר
דיש  היא בשן המחייבת תכונה דעיקר
משונה  דהוא כיון ואלא להיזקו, הנאה
תמה, קרן והו"ל דשן מזיק מדין נפקא
הו"ל  אורחי' ונעשה דאייעד לבתר א"כ
ואינו  להיזקו, הנאה דיש דשן, תולדה
להלך  היא דרגל מזיק הגדרת אבל משונה.
דאייעד  לבתר דגם י"ל ולכן ולשבר, כדרכה
כדרך  מוגדר אי"ז מ"מ  אורחי', ונעשה

וצ"ע.] הילוכו,

רבא ולהך בדברי מפורש העדאה, דאין צד
היא. דרגל דתולה משום דטעמא

התוס' מתחילתו)והקשו במועד ד"ה כיון (יח.
תולדה  אינו שינוי ע"י בצרורות דמיירי
בדעת  מבארים והעולם קרן. אלא דרגל
כל  אם לרבא, מספק"ל גופא דבזה רש"י,
דרגל, תולדה הו"ל שינוי ע"י אפ' צרורות
דקרן  תולדה הו"ל שינוי ע"י צרורות או"ד
מפורש  וכן דצרורות. הלכתא בה גמירי ולא
מדמינן  לקרן וז"ל, שכתב הרי"ף על ברש"י
צרורות  כל או"ד הוא, ומשונה הואיל לה

ע"כ. הוא, דרגל תולדה

מלשון אךב] משמע אינו דלכאורה קשה,
צרורות  בדין לרבא דמספ"ל הבעיא
צרורות  יש בפשיטות, הול"ל דא"כ דקרן,
זה, בלשון לי' מיבעי ומדקא לא, או דקרן

משמע  העדאה, אין או לצרורות העדאה יש
אלא  דקרן, צרורות דיש לי' דפשיטא

העדאה. דין בה נתחדש אי דמספק"ל

לי',וכן מדמינן לקרן לשון, על יקשה
לאו  העדאה דיש הטעם דלפירש"י
דצרורות  משום אלא לקרן, דדומה משום
וכך  ממש, דקרן תולדה הו"ל שינוי ע"י
תולדה  או הוא, דקרן תולדה לומר, הו"ל

הוא. דרגל

לצרורות ועו"ק, העדאה דאין צד להך
דטעמ  לפרש לרש"י הוצרך א למה

ממועד  חמור ואייעד שני יהי' דלא משום
דכל  משום דטעמא לפרש הו"ל מתחילתו,
רבא, וכלשון הוא, דרגל תולדה צרורות

דרגל. בתולדה העדאה ול"ש

לקמן ועו"ק,ג] אשי דרב בבעיא  דעי'
לרביע (יט.) לצרורות שינוי יש ,

לי' תפשוט הגמ' והקשה לא, או נזק
או  לצרורות העדאה יש רבא דבעי מדרבא
ותי' שינוי, דאין מכלל לצרורות, העדאה אין
שינוי  אין את"ל קאמר, את"ל דרבא
העדאה. אין או העדאה  יש לצרורות

הגמ' בקושיית שינוי)ופירש"י דאין מכלל (ד"ה

ח"נ  הוי לרביע שינוי יש דאי וז"ל,
למיבעי, רבא אצטריכא ואמאי להעדאתן
תמות  דהא נ"ש לשלם העדאה אין ודאי

ע"כ. ח"נ, והעדאה נזק רביע

דלהך ולכאורה טפי, לפרש לרש"י הו"ל
לצרורות  העדאה דיש צד
דצרורות  הלכתא גמירי דלא משום הטעם
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שינוי  דאין פשוט וא"כ דקרן, בתולדה
בתולדה  גמירי דלא נזק, לרביע לצרורות

כלל. צרורות דין דקרן

יש ובאמת גופא אשי דרב ספיקא על
יש  אי מספק"ל האיך להקשות,
אין  ממנ"פ לו, או נזק לרביע לצרורות שינוי
גמירי  דלא נימא דאי נזק, לרביע שינוי
הו"ל  א"כ דקרן בתולדה דצרורות הלכתא
ח"נ, לשלם ודינו דעלמא תמה קרן כשאר
בקרן  דצרורות הלכתא דגמירי נימא ואי
בתשלומין  נגרע ולמה כרגל דינו א"כ

נזק. לרביע

אשי ולכאורה דרב מספיקא מבואר
דצרורות  הלכתא גמירי דאכן
גם  דקרן כתולדה דדינו אלא דקרן, בתולדה
מי  אשי לרב מספק"ל ולכן ההלכתא. לאחר
לרביע  בתשלומין לגרע הלכתא דגמירי נימא
שינוי, דאין צד ולהך שינוי. אין או"ד נזק
דלא  משום טעמא אם לרבא, מספק"ל
כלל, דקרן בתולדה דצרורות הלכתא גמירי
כשאר  ח"נ משלם שינוי ע"י צרורות וא"כ
משלם  דאייעד ולבתר תמה, דקרן תולדה
טעמא  או"ד לצרורות, העדאה ויש נ"ש,
תולדה  הו"ל שינוי ע"י צרורות דכל משום

העדאה. ואין דרגל,

דלא אבל כן, משמע לא רש"י מדברי
דיש  אשי דרב בספיקא פירש
תולדה  דהו"ל משום לצרורות שינוי
ומשמע  כתם, דהוי משום אלא דקרן,
ומ"מ  דרגל כתולדה דדינו לכאורה
דיני  בה נדון שמא אשי לרב מספק"ל

מה  [ועי' טובא. צ"ב וזה תמה, קרן
לקמן בזה בס"ד.](יט.)שיתבאר

לקמן עו"ק,ד] ירמי' דר' בבעיא דעי'
ברה"ר (שם) מהלכת היתה ,

לי' מדמינן לקרן מהו, והזיקה והתיזה
פטורה. הוא דרגל תולדה או"ד וחייבת

לקרן)ופירש"י ובעיטה (ד"ה הואיל וז"ל,
מחק  והמהר"ם ע"כ. קרן, כי ח"נ וחייב
בסמוך  ברש"י מוכח שכן ובעיטה, התיבה

ממש"כ אורחייהו כי בצרורות (ד"ה דמיירי

תולדה או"ד) אורחייהו כי צרורות כל וז"ל,
ע"כ. ברה"ר, ופטור נינהו דרגל

דסבר ולכאורה ברש"י כל"ק דלא זהו
דצרורות  הלכתא גמיר דאי
דרגל, תולדה דהו"ל פשיטא אבות בשאר
אלא  להסתפק ואין ברה"ר, פטורה וממילא
וע"כ  בכלל. אבות בשאר הלכתא גמיר אי
כי  צרורות אי ומספק"ל דרש"י, כל"ב אתיא

קרן. או דרגל תולדה הו "ל אורחייהו

לר'אבל דמספק"ל פי' הרי"ף על רש"י
חייב  שינוי ע"י צרורות אי ירמי'
ברה"ר  מהלכת היתה וגרסינן ברה"ר,
תולדה  אמרינן מי וכו', והתיזה ובעטה
תולדה  צרורות כל או"ד וחייבת, היא דקרן
אי  דרבא ספיקא והיינו ופטורה. הן דרגל
רש"י  ובאמת לא, או לצרורות העדאה יש

כת"י הוצאת בחד נוסחאות, שינוי דס' (המובא

פרנקל) בעיא שבתי הי' א"כ הל"ק , על הקשה
לקמן. ירמי' דר'

בגמ',והנה איפשיטא ירמי' דר' בעיא
תולדה  מסתברא זירא ר' דא"ל
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כי  בצרורות דמיירי דרש"י ולל"ב היא. דרגל
אמאי  לי' תיקשי דלא ניחא, אורחייהו
הו"ל  אורחייהו כי דצרורות לר"ז לי' פשיטא
ומ"מ  ברה"ר, לפוטרה דרגל תולדה

או מספק"ל לצרורות העדאה יש אם לרבא
הו"ל  דצרורות לי' פשיטא הי' רבא דגם לא,
בריש  וכמבואר ברה"ר לפוטרה דרגל תולדה

פשיטא (ג:)מסכתין דהי' לחלק, יש וע"כ ,
דרגל  תולדה הו"ל אורחייהו כי דצרורות להו
ומ"מ  ברה"ר, לפוטרה ונפק"מ  בעצם,
דידה  תשלומין דמצד כיון לרבא מספק"ל
דלמא  ח"נ, שמשלם במה תמה לקרן דומה
כ"ה  העדאה דין דצרורות בהלכתא נתחדש
ל"א  אבל תמה, בקרן העדאה דין דנתחדש
נמי  נחייב תמה קרן כי ח"נ דמשלם היכי דכי
מיוחד  דין אינו ברה"ר חיוב דהנה ברה"ר,
וכיון  בכלל, בקרן הוא דין אלא תמה, לקרן
תולדה  בעצם הו"ל אורחייהו כי דצרורות
לחייבו  אין דבודאי ורבא לר"ז ס"ל דקרן,
מיוחד  הוא העדאה דין אבל קרן, כי ברה"ר
צרורות  דתשלומי דמצינו כיון תמה, לקרן
ח"נ, שמשלם לענין תמה לקרן דומה
כי  העדאה דין ג"כ לה יש דילמא מספק"ל

תמה. קרן

ע"י אבל  בצרורות דמיירי דרש"י לל"ק
גמירי  אי ירמי' לר' ומספק"ל שינוי

אמאי  קשה דקרן, בתולדה דצרורות הלכתא
ולרבא  היא, דרגל דתולדה לר"ז לי' פשיטא

לי'. איפשיטא ולא מספק"ל

בגמ'ויותרה] עי' דהנה לתמוה, יש
גללים  שהטילה בהמה לקמן,
ור"א  נ"ש משלם אומר יהודה רב לעיסה
ובפלוגתא  זימנא בחד וכו' ח"נ אומר
הוא, משונה והא קמיפלגי, ורבנן דסומכוס
שעומדת  וז"ל, ופירש"י עלמא. לי' דדחיק
ובשלא  משם, לזוז מקום לה ואין צר במקום
דאי  במשלשלת כגון עסקינן להנאתה
דכל  בעיני ונראה היא, דשן תולדה להנאתה
דשן  תולדה לאו ואפ"ה הוא להנאתה גללים
צרורות  והני הוא דגופא הזיקא דשן נינהו
פירות  טנפה בפ"ק דאמרינן והא נינהו,
כגון  הי' דשן תולדה הוי להנאתה
וחמורים  סוסים כדרך עליהן שנתגלגלה

עכ"ל. עיקר וכן וכו'

ברש"י ומבואר לישני תרי הני דפליגי
והוא  דלל"ק, דשן, צרורות בדין

שטמ"ק [עי' ר"ח פי' לא (ג.)באמת ,[
דשן  בתולדות דצרורות הלכתא גמירי
הלכתא  לל"ב ואילו נ"ש, עלייהו ומשלם
דרגל, תולדה הו"ל כחו נזקי דכל גמירי
נקט  וכן דגופא, הזיקא אלא אינו ושן

כעיקר. מב רש"י

לעילמב. שנתבאר מה דצרורות)ועי' הלכתא בגדר דמימרא (ג: דמפרש טעמי', אזיל דרש"י
לעיל הלכתא (יז:)דרבא דגמירי לאחר דמי, כגופו כחו אומר הייתי דמסברא דאף

באמת  והוא ח"נ, של חיוב לה ונתנה רגל חיובי מכל לגמרי אפקעינהו הלכתא דצרורות,
תולדה  שהוא לה גמירי הלכתא אמנם זצ"ל. מאלין הגר"א בשם וכמש"כ מחודש , מזיק
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דרבא וקשה, בבעיא תלוי זה דלכאורה
לא, או לצרורות העדאה יש אם
הלכתא  גמירי לא העדאה דיש דלצד
לא  וה"נ דרגל, בצרורות כ"א דצרורות
ואילו  ר"ח, וכשיטת בשן, צרורות מצאנו
הו"ל  צרורות נזקי כל העדאה דאין להצד
דשן  וכמש"כ שינוי, ע"י אפ' דרגל תולדה
נינהו. צרורות והני דגופא הזיקא אלא אינו
בפשיטות  להקשות לרש"י הו"ל לא וא"כ
אלא  הוא, דגופא היזקא דשן ר"ח שיטת על
דרבא  בספיקא תלוי דזה להקשות הו"ל
על  שהקשה משמע רש"י ומדברי וכנ"ל,
בכ"ז, הדבר פשר יודע ואיני מסברא. ר"ח
הקורא, לב על לעורר רק כאן באתי ולא

בס"ד. וצ"ע

מתחילתו)בתוס'ו] במועד ד"ה הקשו (יח.
פשיט  היכי וז"ל, פירש"י על
מעליי' אורחי' כי צרורות דלמא דרבא הא
מגופו  משלם דאייעד אע"ג דשני היכא אבל
וכוונתם  ע"כ. עומדת, במקומה  תמות דצד
בעיא  בגמ' למיפשט בעינן דהיכי לומר,
מן  או משלם מגופו צרורות ח"נ אי דרבא
פלוגתת  הגמ' דמוקי מהא משלם, העליי'
ורבנן  לצרורות, העדאה ביש ור"א רבנן
העדאה, יש ס"ל ור"א העדאה אין ס"ל

מגופו  לרבנן דאף בברייתא  מבואר ומ"מ
אורחייהו  כי דצרורות נימא לעולם משלם,
דמשתלם  טעמא והכא העלייה, מן משתלם
במקומה  תמות צד מדין הוא מגופי'
הו"ל  דאייעד דקודם והיינו עומדת,
מגופי', ח"נ לשלם ודינו שינוי ע"י צרורות
במקומה  תמות צד דאייעד לבתר ולכן

מגופו. ח"נ ומשלם עומדת,

מובנת,וקושיית אינה לכאורה התוס'
בדעת  לעיל נתבאר דכבר
הרי"ף, על ברש"י מפורש  וכ"ה רש"י,
הטעם  לצרורות, העדאה דאין צד דלהך
הו"ל  שינוי ע"י אף צרורות דכל משום
וכ"ה  תמה, קרן מדין ונפקע דרגל תולדה
ברה"ר  חייבת אינה שינוי ע"י דצרורות

לקמן ר"ז היא,(יט:)וכדפשט דרגל דתולדה
דח"נ  צד להך העליי' מן לשלם דינו ה"נ

משלם. העליי' מן צרורות

גירסא,וע"כ להך כן פי' לא התוס'
הו"ל  דקרן דצרורות ודעתם
ולטעמייהו  דרגל, תולדה ולא דקרן תולדה
הו"ל  באשפה הנובר דחזיר דס"ל אזלי
כמש"כ  בזה רש"י על ופליגי דשן, תולדה

אף (יז:)שם לצרורות, העדאה דאין וטעמא .

בכתובות רש"י וכמש"כ ח"נ)דרגל, דאיכא כיון ד"ה דמאחר (מא: לרש"י, ס"ל ולכן .
מיקרי  זה מזיק ולעולם מחודש, כמזיק אלא כגופו, ל"ח כחו דנזקי לנו מגלה דהלכתא

כוונה  ע"י הבא נזק או דקרן, כתולדה להיחשב הראוי משונה היזק אף א"כ דרגל, תולדה
במזיק  נתחדש ולא חשיבי, דרגל תולדה לעולם דשן, כתולדה להיחשב הראוי להנות

דשן  דצרורות ר"ח פי' רש"י דחה ולכן גופו. בנזקי שנאמרו אבות חילוקי דכחו חדש
עי"ש. נ"ש, לשלם כשן הוו
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הוא  דקרן, תולדה הו"ל דקרן דצרורות
חמור  ואייעד שני יהי' דלא רש"י, כמש"כ

מתחילתו. ממועד

בהמשך,וכן התוס' מקושיית מוכח
אמר  האיך זו גירסא על שהקשו
דרגל  תולדה או"ד לי' מדמינן לקרן רבא
ואי"ז  שינוי, ע"י בצרורות מיירי הא הוא,

דרגל. תולדה

דלא וא"כ התוס' לשיטת י"ל שפיר
משלם  מגופו אי לרבא מספק"ל
בצרורות  אלא משלם העליי' מן או
דאקיל  היכי דכי נימא מי דאורחייהו,
לשלם  נמי אקיל קרן כי ח"נ לשלם רחמנא
או"ד  לעיל, שנתבאר כמו קרן, כי מגופו
ודינו  מגופי', דמשלם אורחי' אשכחן לא
דינו  שהי' וכמו העליי', מן לשלם כרגל
דקרן  צרורות אבל ההלכתא. קודם מעיקרא
הקשו  ולכן מגופו, לשלם כקרן דינם בודאי
דאין  ס"ל דרבנן נאמר אם דאף התוס'
לימא  דרבא, הא פשיט היכי מ"מ העדאה,
תמות  דצד משום מגופו דמשתלם דטעמא

עומדת. במקומה

דברי אך על יותר לתמוה יש באמת
כל  דלרבנן מבואר דבברייתא התוס',
כיון  הלא ואמאי, מגופו, משתלם הח"נ
ח"נ  לשלם וראוי מועד נעשה הי' הדין דמן
דגמירי  לאחר מגופו, וח"נ העליי' מן
דין  לכאורה ח"נ, כ"א משלם דאינו הלכתא
מצד  נזק רביע כ"א משלם שאינו הוא
ולמה  שבו, המועד מצד נזק ורביע תמותו,

מגופו. הח"נ כל ישלם

ליישב וכבר הגליון בשם השיטמ"ק כ"כ
ונראה  וז"ל, דרש"י הל"ק גירסת
לשני  אורחייהו כי שמשוה ז"ל רש"י דעת
מן  משלם אורחייהו דכי איתא דאם ואייעד
הי' בעלמא אורחי' דכי דכיון משום העליי'
ואתאי  רגל, כגון העליי' ומן נ"ש לשלם ראוי
הוא  דין ולהכי חצי, וגרעא בצרורות הלכתא
היכא  א"כ העליי', מן אורחי' כי שישלם

מועד הוה דאילו כיון ואייעד בעלמא דשני
דצד  מגופו חצי נ"ש הדין מן לשלם לו הי'
העליי', מן וחצי עומדת, במקומה תמות
דאתאי  שינוי ע"י צרורות  דהוו השתא
שישלם  ראוי אין החצי, וגרעא הלכתא
דהי' צרורות, נזק חצי של חצי אלא מגופו
משלם  עלה ומדתני העליי', מן ורביע רביע,
רבא  פשיט הכי משום לגמרי מגופו ח"נ
עכ"ל. מגופו, משלם כאורחי' צרורות דח"נ

סקי"ז)והחזו"א י"א לבאר (סי' כתב
ממילא  ובזה התוס', קושיית
דהא  הגליון, בשם השטמ"ק קושיית נסתרת
עומדת  במקומה תמות צד לר"י דאמר
לקמן  דס"ל משום היינו מגופו, ח"נ ומשלם

ומועד (מה:) מעולה בשמירה חייב דתם
שמירה  שמר ואם לי', סגי פחותה בשמירה
ובמועד  חייב בתם והזיק ויצא פחותה
לא  אהבה בר אדא רב אמר ועלה פטור.
צד  אבל שבו העדאה צד אלא ר"י פטר
דמועד  והיינו עומדת, במקומה תמות

ח"נ. חייב פחותה שמירה ששמרו

ר"י)והתוס' פטר לא ד"ה כתבו (שם
משום  דאטו כן, אומר דמסברא
בח"נ  אפ' ויפטר גרע מועד דנעשה
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התינח  וא"ת והקשו, פחותה. בשמירה
תמות  צד למימר לן דאית לחומרא
משתלם  דאין לקולא אלא עומדת, במקומה
אנו  וצריכין דהואיל ותי' מנלן, מגופו אלא
לחומרא  עומדת במקומה תמות צד לומר

לקולא. ה"ה

אף ולפי"ז, דאייעד, שינוי ע"י בצרורות
להצד  חילוק אין תשלומין דלענין
ובמועד  ח"נ משלם דבתם העדאה, דאין
חייב  תמותו בשעת מ"מ ח"נ, משלם
סגי  דאייעד ולבתר מעולה, בשמירה
חמור  תם יהא שלא וכדי פחותה, בשמירה
דינו  נשאר מועד דנעשה לאחר גם ממועד
פחותה  בשמירה סגי לא שבו ח"נ דעל

מגופו. דמשלם לקולא וה"ה לחומרא,

משלם אבל דאייעד דלבתר נאמר אם
נמצא  העליי', מן ורביע מגופו רביע
שמירה  שמר שלא כל דאייעד דקודם
שמר  אם דאייעד ולבתר ח"נ, חייב מעולה
חייב  ואינו נזק ברביע נפטר פחותה שמירה
מועד  שנעשה משום וכי יק' רביע, כ"א
חמור  תם יהא דלא נזק, מרביע ויפטר גרע
עומדת  במקומה תמות צד וע"כ ממועד,
למה  יל"ע ובאמת מגופו. הח"נ כל לשלם

בשם  לשטמ"ק ניח"ל בזה.לא הגליון

פירשו (שם)התוס'ז] בל"ב, רש"י וכן ,
בצרורות  מיירי דרבא דבעיא
הכי  דכי לרבא ומספק"ל אורחייהו, כי
דמשלם  תמה לקרן צרורות תשלומי דנדמה
העדאה  לענין תמה לקרן נדמה ה"נ ח"נ,
לקרן  רבא וכלשון ג"פ, לאחר נ"ש לשלם

הוא, דרגל תולדה או"ד לי', מדמינן
אורחייהו, כי צרורות דהו"ל כיון דהיינו,
דידה  ותשלומין דבר, לכל היא דרגל תולדה
לה  ואין העדאתה וזהו מועד, בתורת הו"ל

אחרת. העדאה

מוכח והקשו דלקמן ותימה התוס',
דבעי  הא גבי שינוי ע"י דמיירי
וקאמר  לצרורות, שינוי יש אשי רב
מכלל  העדאה יש רבא מדבעי ותפשוט
אתי  היכי שינוי יש דאי פי' שינוי, דאין
דבתרווייהו  ותי' וכו', לנ"ש נזק מרביע
יש  דאי לאו, או העדאה יש אם מבע"ל
ע"י  גם אורחייהו כי בצרורות העדאה
בקרן  העדאה דעיקר העדאה, יש שינוי
גם  אורחייהו בכי העדאה אין ואי כתיבא,
לא  העדאה דע"י העדאה, אין שינוי ע"י

אורחי'. מכי טפי הוי

לעיל,ונראה מש"כ ע"פ כוונתם בביאור
הוו  דרגל צרורות התוס' דלשיטת
צרורות  [וכן כקרן, דקרן וצרורות כרגל,

לעיל מדבריהם כמבואר כשן בעינן (יז:)דשן
התוס', כתבו ולכן באשפה]. הנובר חזיר
יש  ודאי דרגל, בצרורות העדאה יש דאם
העדאה  דעיקר דקרן, בצרורות העדאה
דצרורות  הלכתא ואם דכתיב, הוא בקרן
דין  ודאי דרגל, בתולדה העדאה דין נתחדש
כדקיימי  דקרן בתולדה דכתיב העדאה
לא  אי צד, ולאידך קרן. בצרורות גם קיימי
ליכא  ודאי דקרן, בצרורות העדאה גמיר
הלכתא  דאי דרגל, בצרורות  העדאה
בצרורות  העדאה דין מפקיע דצרורות
כתיבא, בה העדאה דעיקר אע"ג דקרן,
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דרגל. בצרורות העדאה דליכא בודאי א"כ
לומר  אין דרגל, בצרורות העדאה אין ואם
דמסברא  קרן, בצרורות העדאה יש דמ"מ
חמור  ואייעד שני הוי דלא כן, לומר אין
שפירש"י  וכמו מתחילתו, ממועד טפי

לצרורות. העדאה דאין צד להך  לל"ק

דמעיקרא והקשה כיון הל"ב, על רש"י
משלם, ח"נ ואפ"ה אורחי' הוי
והתוס' זימני, מאה לי מה זימנא חד לי מה
רחמנא  דדמיי' דכיון הוא, פירכא דלאו תי',
ולכאורה  העדאה. בי' שייכא בח"נ, לקרן
הו"ל  דמעיקרא דאע"פ הוא, בזה כוונתם
רחמנא  דדמיי' כיון מתחילתו, מועד
ח"נ, לענין תמה לקרן  צרורות תשלומי
ג"כ  תמה לקרן דמיי' שמא לרבא מספק"ל

ג"פ. לאחר נ"ש לשלם העדאה  לענין

רש"י,וצ"ב לקושיית התוס' השיבו מה
אכתי  הטענה לכאורה הלא
רחמנא  דדמיי' דנהי עומדת, במקומה
אבל  תמה, קרן לתשלומי צרורות תשלומי
הרי  העדאה, לענין לדמותו שייך האיך
אורחי', לעשותו במשונה כ"א ל"ש העדאה
חד  לי מה מעיקרא, אורחי' דהו"ל והכא
נשתנה  והיאך זימני, מאה לי מה זימנא
הלא  לנ"ש, מח"נ העדאה ע"י דינה
מועד. הו"ל ולבסוף מועד, הו"ל מעיקרא

ראובןובחידושי א')ר' בחי'(סי' וכעי"ז ,
לייב ארי' ד"ה ר' ס"ו (סי'

להחזיקו והנה) רק אינו העדאה דדין כתבו ,
מדיני  מיוחד דין ג"כ יש אלא נגחן, כשור

לקמן דהרי דבעינן (כד.)התורה, אמרינן

ג"פ  התראה ודבעינן גברא, ליעודי
ומועד  ג', של בב"ד עדות והגדת בבעלים,
מועד  וכן לישראל, מועד הוי לא לגוי
מכל  ומבואר לשלם, מועד הוי לא לטריפה
ח"נ  לשנות תורה דין הוא דהעדאה זה
דגם  להתוס' ס"ל ולכן לנ"ש, דתמות
ח"נ  לשנות העדאה שייך מתחילתו במועד

עי"ש. לנ"ש,

הוא אבל העדאה דין דכל ס"ל רש"י
תנאים  דיש והגם בנגיחות, להרגילו
נגזר  כך ההעדאה, תתקיים האיך מסויימים
בלא  נגחן כשור להחזיקו דא"א בתורה
בב"ד  עדות והגדת בבעלים  ג"פ התראה
הוי  דמעיקרא כיון רש"י הקשה ולכן וכו'.
זימני. מאה לי מה זימנא חד לי מה אורחי'

הוא ובאמת דהעדאה לומר הוא חידוש
ח"נ  מדין יצא ג"פ דלאחר דין
מסתברת, רש"י ושיטת נ"ש, לדין ונכנס
כמועד, להחזיקו הוא העדאה ענין דכל
ל"ש  וא"כ מסויימים, תנאים לה דיש אלא

מת  במועד התוס'העדאה ודברי חילתו,
צ"ב. אכתי

ר"פועודח] התוס' דהנה (ד"ה יל"ע,

היא) דרגל ע"ד תולדה כתבו
קאמר  האיך איפכא, קשיא אמנם התוס',
העדאה  ואין היא דרגל תולדה או"ד רבא
דין  ודאי ממש כרגל דינו הוי אי לצרורות,
משלם  ראשונה דבפעם העדאה, דאין הוא
בצרורות  אבל למימר, ליכא מנ"ש וטפי נ"ש
ותי' לנ"ש. להביאו העדאה יש אימא דח"נ
בפעם  ואפ' אורחי' דהוי כיון פירושו, דהכי
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גופי' רגל כמו נ"ש לחייבו ראוי הי' אחת
דמי, כגופו כחו דהא הוא מתחילתו דמועד
ואפקי' לח"נ וגרעתי' הלכתא אתא ואפ"ה
מנ"ש  הלכתא דאפקי' נימא ה"נ מנ"ש,

להוסיף. דאין עליו דגזיה"כ בהעדאה

רבא)כתבוועוד דבעי הא אלא ,(ד"ה
הניזק  ברשות דקרן דצרורות
יש  אם דרבא בבעיא תלוי ג"כ לר"ט
דיש  דלהצד לא, או לצרורות העדאה
הניזק  ברשות דקרן דצרורות ה"ה העדאה,
הלכתא  העדאה, דאין להצד אבל נ"ש, חייב
ברשות  וה"נ להוסיף, ואין ח"נ לשלם הוא

נ"ש. לחייבו אין הניזק

גופא ומתבאר דהלכתא דא"ל מדבריו,
אומר  הייתי מהעדאה, מפקיע
כי  בצרורות אפ' העדאה דיש מסברא
רש"י, סברת היפך ממש וזהו אורחייהו,

צ"ב. והדבר

לא ואפש"ל, אורחייהו כי צרורות דאפ'
דרגל, לתולדה ממש דומה הוו
דכל  רש"י וכמש"כ מצוי, היזקו הוי דרגל
רגלי' תחת כלום יש ואם מהלכת היא  שעה
אבל  בהמה. של דרכה וזה דורסת, היא
הוי  דלא דנהי שעה, בכל הוו לא צרורות
מעשה  דזהו תמה, כקרן ממש משונה
צרורות  והתזת בהמה, של בטבעה שאינה
עלולה  דורסת שהיא זמן דבכל בטבעה, היא
ממש  אורחי' הוי לא מ"מ צרורות, להתיז
אינה  מהלכת שהיא שעה דבכל כרגל,
שהיא  זמן דבכל ברגל משא"כ מתזת,

דורסת. היא רגלי' תחת דבר יש אם מהלכת
דינו  ואין כ"כ, מצוי אינו צרורות ולכן

גמור. כמועד

בהלכתא ונראה החידוש באמת דזה
מחייבו  הייתי דמסברא דצרורות,
הילוך  ע"י דסוכ"ס דרגל, תולדה מדין נ"ש
דבר  והוא כוונה, בלא הזיקה, כדרכה
הוי  דלא דכיון למימר הלכתא ואתי המצוי,

ח"נ. לשלם דינו כ"כ מצוי

עי'ויש דהנה הראשונים, בדברי לזה סעד
לקמן ספיקא (יט.)בר"ח לבאר שכתב

במקום  מהלכת היתה ממל, בר אבא דר'
צרורות, והתיזה ובעטה תתיז שלא שא"א
והוי  כאורחי' הוי תתיז שלא דא"א דכיון
ותמה  הניזק. ברשות נ"ש דמשלם רגל
אין  ואפ"ה אורחי' הו"ל צרורות דכל המגי'

הניזק. בחצר אפ' ח"נ משלם 

דח"נ וידוע הלכתא נתחדש דלא לבאר
כ"כ  הוי דלא בצרורות כ"א צרורות
התזה, בלא דא"א במקום אבל אורחי',
מהלכת  שהיא שעה דכל ממש, כרגל הרי"ז
מנתזת, היא רגלי' תחת כלום יש אם
ח"נ, לשלם הלכתא גמיר לא כאלו ובצרורות
הניזק. ברשות להתחייב גמור כרגל ודינו

בפיהמ"שוכעי"ז ברמב"ם ,(רפ"ב)עי'
הבהמה  במשנה דמש"כ שכתב
לאפוקי  היינו כדרכה, להלך מועדת
נחשבים  אינם דשניהם וצרורות, מבעיטה
וצרורות  דמשונה, משום בעיטה כדרכה,
הבהמה, של ישירה פעולה דאי"ז משום
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משום  כרגל משלם אינו דצרורות ומשמע
קצת. משונה מג דהו"ל

דברי ולפי"ז וגם התוס' דברי גם ניחא
הייתי  ודאי דמסברא ר"פ, התוס'
עיקר  דכל לצרורות, העדאה דיש אומר
מטעם  הוא ח"נ משלם דצרורות הלכתא
קצת, משונה אלא כ"כ מצוי אינו דצרורות
ואם  תמה, כקרן ח"נ לשלם דינו ולכן
כרגל  ודינו כאורחי' נעשה ג"פ אייעד

נ"ש. לשלם ממש

ר"פ ולהצד התוס' הוצרך העדאה, דאין
העדאה, יש דמסברא דאף לבאר
אם  דאף והיינו, להוסיף. ואין הוא גזה"כ
משונה  אלא כ"כ מצוי ל"ח דצרורות נאמר

לעיל דרבא במימרא מבואר מ"מ (יז:)קצת,

נ"ש  מחייב והייתי כגופו, כחו דמסברא
הלכתא  ואתי דרגל, כתולדה בצרורות

לח  דהלכתא וגרעתי' דטעמא י"ל וא"כ "נ.
דינו  כ"כ מצוי הוי דלא דכיון משום לאו
מחייב  הייתי מסברא דבאמת ח"נ, לשלם
ואין  ח"נ לשלם דדינו הוא גזה"כ אלא נ"ש,
נהי  העדאה, לאחר גם ולכן להוסיף,

מ"מ  צרורות, להתיז יותר מוחזק דנעשה
להוסיף. דאין הוא גזה"כ

בנוסח ומו"ר התוס' דברי ביאר שליט"א
אי"ח  שצרורות דמה והוא אחר,
בלבד  תשלומין בחיוב קולא אי"ז ח"נ אלא
מש"כ  וכעין שמירה, בחיוב מיעוט אלא

י"ט)הברכ"ש הוא (סי' תם דקרן דח"נ
דאף  הוא, והענין שמירה. בחיוב מיעוט
ע"י  מלהזיק בהמתו לשמור תורה שחייבתו
השמירה  בחיוב מיעטה התורה מ"מ כחה,

ח"נ. לחייבו שיעור עד אלא שאינו

דמסברא ולכן שביארנו, ע"ד לומר יכולנו
לצרורות, העדאה יש אומר הייתי
וכ"ה  יותר, לשמרה לו יש ג"פ דלאחר
לבתר  תמה קרן של שמירה חיוב דנתאלם
נ"ש, לחייבו יש הניזק בחצר וה"ה דאייעד.
הניזק  בחצר נ"ש חייב תמה שקרן דמה
יותר  חיוב דיש משום הוא ר"ט לדעת

הניזק. ברשות מלהזיק בהמתו לשמור

אם ולהצד להתספק יש העדאה, דאין
דכיון  לומר, ר"פ התוס' כוונת
שמירה  חיוב יש כחו נזקי על גם כגופו דכחו

היש"שמג. ממש"כ לזה ראי' עוד מביאים ד')וראיתי סי' על (פ"א שהק' מה ליישב ,

א')הרא"ש סי' אורחיי',(פ"א דהוו משום הוא ברה"ר ורגל שן דפטור הרי"ף בדעת שכתב
ממה  פטור, ברה"י כלי נשבר ועי"ז ברה"ר עליו הבהמה ודרס ארוך דף הי' אם דנפק"מ

לקמן היש"ש (יט.)דמסקינן ותי' דחייב, ברה"י צרורות והתיזה ברה"ר מהלכת היתה
כ"כ  דלא ראי', אי"ז בפשוטו אבל אורחי'. הוי לא בחוזק כ"כ צרורות ולהתיז דלהשתגע

אמאי לבאר דבהמה היש"ש הרא"ש סברת ליישב אלא ח"נ, אלא חייב אינו צרורות
ומ"מ  כאורחי', דהו"ל משום פטור ברה"י כלים ושברה ברה"ר הדף על שדרסה

להזיק  בחוזק כ"כ ולהתיז דלהשתגע חייב, לרה"י התיזה דאם בגמ' מבואר בצרורות
רשות. לו ואין כ"כ, אורחי' אינו ברה"י
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ואין  בתשלומין, לגרע אתא והלכתא גמורה,
שמירה, מחיוב מיעוט דהוי משום הטעם
הרי  כגופו, דכחו דאע"ג לבאר יש שמא  או
אופן, בכל כחו בנזקי שמירה החיוב נתמעט
מח"נ. יותר לשלם ואין העדאה, לאחר גם

לאויר  ראשו שהושיט תרנגול

זכוכית  כלי

יחזקאל,בגמ',א] בר רמי דתני ת"ש
לאויר  ראשו שהושיט תרנגול
נ"ש, משלם ושברו בו ותקע זכוכית כלי
שצנף  סוס רב, בי אמרי יוסף רב ואמר
ח"נ, משלם הכלים את ושיבר שנער וחמור
ובהא  זימני תלתא דעבד כגון לאו מאי
אין  סבר ומר העדאה יש סבר מר קמיפלגי
דסומכוס  ובפלוגתא זימנא בחד לא העדאה,
בזרני. בי' דאית הוא, משונה והא ורבנן,

שאין ופירש"י, התרנגול הוא, משונה
בי' דשדו בכלי. לתקוע דרכו
להכניס  דאורחי' בכלי זרעים שיש בזרני,
לאכול  דאורחי' וכיון ולאכול , בתוכו ראשו

לצעוק. נמי אורחי'

שאין ולכאורה רש"י ממש"כ לדקדק יש
דהא  בכלי, לתקוע דרכו
ר"ל  הוא, משונה והא הגמ' דמקשה
דרכו  זה דאין משונה, הויא עצמה שהתקיעה
כיון  רש"י, וזמש"כ בכלי. לתקוע תרנגול של
דהיינו  לצעוק, נמי אורחי' לאכול דאורחי'
דדרכו  וכיון אכילה, בשעת לצעוק דרכו
הא  אבל בכלי. לצעוק נמי דרכו בכלי, לאכול
שאין  משום משונה דהוי להגמ' לי' קשיא לא
עיקר. כל לכלי ראשו להכניס תרנגול של דרכו

בתחילת אמנם רש"י מש"כ לפי"ז יק'
בכלי  זרעים שיש דכיון הדיבור,
דאם  לאכול, בתוכו ראשו להכניס אורחי'
לכלי  הכניסה דגם להגמ' קשה הי' לא
מזה  לשמור רש"י טרח למה משונה, היתה
שיש  כיון אורחי' היתה הכניסה דגם ולתרץ

בכלי. זרעים

משונה וע"כ היתה לכלי שהכניסה מה גם
במש"כ  רש"י וכוונת להגמ', ק' הי'
אינה  הכלי, לתקוע תרנגול של דרכו דאין
אלא  משונה, היא עצמה בכלי שהתקיעה
בו, ולתקוע לכלי ראשו להכניס דרכו שאין
כדי  הכלי לתוך הכניסה הוא השינוי ועיקר
על  ברש"י מפורש שכן ושו"ר לתקוע.
להכניס  דרכו אין כי בזה"ל, שכתב הרי"ף

ע"כ. ולתקוע, בכלי ראשו

בזרני,וע"ז בי' דאית הגמ' תירצה
בכלי, זרעים שיש דכיון ופירש"י
אין  שוב לאכול, בתוכו ראשו להכניס אורחי'
דאורחי' וכיון כמשונה. נדון לכלי הכניסה
לתקוע, נמי אורחי' הכלי, בתוך להיות הוא
מה  דכל לתקוע, תרנגול של דרכו דהרי
דעצם  משום לאו משונה התקיעה שהיתה
דאין  משום אלא משונה, היא בכלי התקיעה
לתקוע  לכלי ראשו להכניס תרנגול של דרכו
לסיבה  לכלי ראשו הכניס דכבר והשתא בו,
אנו  אין שוב אורחי', באמת שהיא אחרת

כמשונה. בכלי להתקיעה דנים

והרא"ש ולכאורה רש"י במח' תלוי זה
שינוי. ע"י הבא אורחי' בעינן

לקמן בגמ' עי' דכלב (כג.)דהנה בסוגיא
זאת התם דאמרינן חררה, אומרת שנטל
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ופירש"י  כלב, אצל הן חתורות דלתות סתם
לאו  אלמא נ"ש, אחררה כלב לבעל מדחייב
ומתבאר  הדלת. את שחתר זה הוא שינוי
הי' הדלת, את שחתר במה שינוי הי' דאילו
הואיל  החררה, אכילת לגבי גם כשינוי נחשב
מעשה  לעשות צריך הי' לחררה להגיע וכדי
הבא  דאורחי' היא רש"י שיטת הרי משונה.

כמשונה. נידון שינוי ע"י

ג')הרא"שאבל כלבא (סי' בענין כתב
דאכלה  ושונרא אמרי דאכלא

טו:)תרנגולי לעיל בגמ'(עי' דאמרינן דהא ,
אפחת  בבבל, מגבינן ואין הוא משונה
הנבילה  דמי אבל קאי, במיתה שפחתה
ברה"ר  ואם הניזק, בחצר אכל אם משלם
דדרכם  שינוי הוי לא דאכילה שנהנה, מה
גדולות. בהמות של אפ' נבילות כל לאכול
שאין  לפי דאכל, כלבא האי דקאמר, והא
ואע"ג  אכילה. לצורך אלא להמית דרכו
על  מחייב שינוי, הי' ההיזק דתחילת
בפרקין  דקאמר והא אורחי'. דהוי האכילה
הן  חתורות דלתות סתם אומרת זאת לקמן
דלתות  סתם היו לא אי ופירש"י כלב, אצל
ח"נ  אלא משלם ולא משונה הוי חתורות
אלא  באכילה שינוי דאין אע"ג אחררה,
אי  לפרש מצי בשינוי, הי' המעשה דתחלת
הוי  הכלב אצל חתורות דלתות סתם היו לאו
היא  הרא"ש שיטת הרי לגמרי. ופטור אנוס
כמשונה. נידון אינו שינוי ע"י הבא דאורחי'

שנתבאר וא"כ דמה לכאורה נראה הי'
דעצם  דאע"ג בסוגיין ברש"י
שאין  כיון אורחי', היא התרנגול תקיעת
לתקוע  לכלי ראשו להכניס תרנגול של דרכו
הוא  הרי כמשונה, נידונית התקיעה גם בו,
שינוי  ע"י הבא דאורחי' טעמי', אזיל ז"ל
דאורחי' הרא"ש לשיטת אבל כשינוי. נדון
צריך  הי' כאורחי', נדון שינוי ע"י הבא
משונה, היתה בכלי התקיעה דעצם לפרש
רש"י, בדברי מתחילה לדקדק שרצינו וכמו
אורחי', היתה התקיעה דעצם נאמר דאם
כדי  לכלי הראש בהכנסת הוא השינוי וכל
ע"י  הבא אורחי' הו"ל א"כ בו, לתקוע
והאיך  כאורחי', נידון הרא"ש ולדעת שינוי,

הוא. משונה והא הגמ', הקשה

דלא ושמא תלי', דאי"ז ולומר לדחות יש
האי  או חררה שנטל כלב דמי
דאכלא  ושונרא אימרי דאכלא דכלבא
לאויר  ראשו שהכניס דתרנגול להא תרנגולא
שהמית  לאחר דהתם בו, ותקע זכוכית כלי
המשונה, המעשה נגמר כבר שחתר או
הויא  דאכילה דכיון להרא"ש ס"ל וא"כ
ס"ל  ורש"י כמשונה, לי' דיינינן לא אורחי',
לחתור  צריך הי' לחררה להגיע כדי דכיון
לאכול  להגיע כדי וכן משונה, מעשה שהוא
משונה, מעשה ג"כ שהוא להמית צריך הי'

כמשונה. נידונית האכילה הכא מד גם אבל
דהרי  המשונה, מעשה נגמר לא אכתי

להגיע מד. כדי משונה למעשה דהוצרך דכיון משום הטעם אם רש"י, בשיטת ויל"ע
המעשה  סוף גם א"כ משונה הי' המעשה תחילת ואם א', כמעשה נידון הכל הרי לאכילה
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הכלי, בתוך הי' ראשו התקיעה בשעת
משונה, דבר עושה הוא הרי מעשה ובשעת
מיקרי  דכה"ג מודה הרא"ש דגם י"ל וא"כ

משונה.

האחרונים,שו"ר גדולי בזה נח' שכבר
שמח האור ה"ט)דעת נז"מ הל' (פ"ב

והרא"ש, רש"י במח' הסוגיא פי' לתלות
ולהרא"ש  משונה, היתה הכניסה דלרש"י
והאבן  משונה. היתה בכלי התקיעה עצם

דכיון (שם)האזל מודה הרא"ש דגם כתב
ג"כ  התקיעה משונה היתה שהכניסה
ע"י  הבא לאורחי' ול"ד כמשונה, נדונית
בשעת  משונה דבר עושה דהכא שינוי,

ההיזק. מה מעשה

ה"ט)הרמב"םכתבב] נז"מ הל' ,(פ"ב
לאויר  ראשו שהושיט תרנגול
בתוכו  היו אם ושברו, בו ותקע זכוכית כלי
לאכלן, כדי ראשו שהושיט בהן וכיוצא תבלין

ח"נ  משלם הכלי ועל  נ"ש משלם התבלין על
הי' ואם דרכו. הוא שכך צרורות, כח"נ
ככל  ח"נ ומשלם משונה הרי"ז ריקן הכלי
טעות  זה הראב"ד, עליו ותמה הקנסות.
היא  ובעיא הוא שינוי ע"י צרורות דהא הוא

לא. או נזק לרביע שינוי יש אם

הרמב"ם,וכתב דעת ליישב משנה המגיד
הוא, משונה והא בגמ' אקשינן דכי
לק"מ, לרבנן אבל הקשו, בלבד לסומכוס
לצרורות, שינוי יש אם לנו שמסופק דאע"פ
התזת  כגון המעשה בגוף שינוי בשיש דוקא
בגוף  שינוי כשאין אבל ביעוט, ע"י צרורות
שאין  אע"פ התרנגול, תקיעת כגון המעשה

הכ  לאויר ראשו להכניס שינוי דרכו אי"ז לי,
הוא. דקרן תולדה אלא בצרורות

שביארנו ומבואר כמו משנה במגיד
התקיעה  דעצם רש"י, בדעת
הכלי. לאויר הכניסה אלא משונה, ל"ח

אלא  המזיק במעשה תלוי אינו תמה דקרן דח"נ משום הטעם  או"ד כמשונה, ג"כ נידון

מעשה  דעצם נהי ולכן, כראוי. בהמתו שמר הבעלים אם דהיינו הבעלים, בפשיעת
משונה, מעשה לעשות צריך הי' לאכילה להגיע שכדי כיון מ"מ משונה, ל"ח האכילה

מה  ועי' מח"נ. יותר הבעלים את לחייב ואין משומר, בחזקת הי' אכילה ע"י ההיזק גם
יתבאר  מה ועיי"ע הבעלים. בשמירת תלוי שהוא בס"ד הרמב"ם בדעת לקמן שיתבאר

השן דכיצד במתני' .(יט:)לקמן
לקמן מה. בגמ' עי' דהנה שינוי, מיקרי לא בזה דגם לחלוק בראשונים צד מצאנו אמנם

ופתורא,(יט:) בבהמה לעולם אימא ואיבעית וכו' ח"נ משלם ותבשיל ובשר פת אכלה ,
שינוי  ע"י הבא דאורחי' לטעמי' ואזיל בכך, דרכן שאין אכלו השלחן שעל ופירש"י,

ושנוייא  דחק דרך אלא כן נאמר שלא לומר חולקים ויש כתב, והמאירי כמשונה. נידון
שינוי. אינו המקום מצד שמשנים אע"פ באכילה משנים שאין כל ולדעתם בעלמא,

בשעת  גם משונה דבר עושה אם אפ' כמשונה, ל"ח שינוי ע"י הבא דאורחי' ומבואר
משונה. מקרי לא ההיזק בגוף שינוי דליכא וכ"ז ההיזק,
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התקיעה  גם משונה היתה שהכניסה ומתוך
ע"י  הבא דאורחי' הואיל כמשונה, נדונית
לעיל  לפישמ"כ וניחא כמשונה. נידון שינוי
רש"י  בפלוגתת הסוגיא פי' לתלות
דשיטת  האו"ש, שנקט וכמו והרא"ש,
כדמשמע  רש"י, כשיטת היא הרמב"ם

ה"ז)ממש"כ קטנים (פ"ג כבשים שאכל כלב ,
שינוי  הרי"ז תרנגולים שאכל חתול או
אכילת  חיוב בין חילק ולא ח"נ, ומשלם
הרא"ש. כשיטת המיתה פחת לחיוב הבשר

דכיון והנה הרמב"ם, בדעת המ"מ חידש
משונה, ל"ח ההיזק מעשה דעצם
שינוי  יש אם אשי דרב לבעיא ענין אי"ז
לרב  מיבע"ל דלא לא, או לרביע לצרורות
וכגון  ההיזק, בגוף שינוי כשיש אלא אשי

צרורות. והתיזה בעטה

אם ודבריו לן איכפת דמה טובא, צ"ב
לא, או ההיזק בגוף הי' השינוי
הרמב"ם  בדברי חזינן כך ובין כך בין
הקנסות, ככל ח"נ לשלם הוא דקרן דתולדה
דקרן, תולדה הו"ל התקיעה מעשה וא"כ
יש  אם אשי דרב ספיקו בכלל יהי' לא ולמה

נזק. לרביע לצרורות שינוי

בכלי ובאו"ש דהתקיעה דכיון לבאר, כתב
תרנגול  דדרך אורחי' הוי
הושטת  ע"י רק הוא השינוי וכל לתקוע,
אם  נזק רביע דישלם יתכן לא לכלי, ראשו
דהעדאה  גילתה דהתורה לצרורות, שינוי יש
כחו  ע"י השינוי ותו פ"נ, הוא כחו דע"י
אם  דממנ"פ, נזק. רביע דהוא מזה, חצי
התרנגול, בקול בכחו שהי' ההיזק אחר תלך

משלם  וח"נ אורחי', בכלי התקיעה הלא
ההיזק, סיבת אחר תלך ואם צרורות, כדין
דהוי  מדבר הבעלים שמרו שלא מה ועל
השינוי  הלא כדרכו, שלא דהוי משונה,
באופן  הזיק ואם הוי, דגופו ראשו בהושטת
דרך  הכלי שובר שהי' היינו הסיבה, שהי' זה
הוי. דגופו ח"נ, משלם הי' ראשו הושטת
ע"י  שבא ההיזק אחרי למיזל שבקית ואם
וח"נ  בכלי, לתקוע הוי אורחי' תו הלא כחו,
בשני  החבל תאחז ואיך משלם, צרורות כדין

שינוי. וע"י הוי דצרורות לומר ראשין

שההיזק ובאבן שאת, ביתר ביאר האזל
דרגל, תולדה ע"י נעשה בעצמו
ע"י  זהו ההיזק למעשה להגיע הדרך רק
לומר  כאן נוכל לא ולפיכך, דקרן. תולדה
דהא  דקרן, תולדה ע"י נעשה דההיזק
חיוב  לענין רק ממש, רגל ע"י נעשה באמת
לההיזק  דא"א דכיון לומר נוכל הבעלים
לחייב  נוכל לא א"כ שינוי, ע"י בלתי להיות
ע"י  נעשה דהא שלם, בנזק הבעלים את
דלגבי  ונמצא ראשו, והכניס התרנגול ששינה
סתם  בזה ושייך קרן, הוי הבעלים שמירת
עומד  הי' ולא קיימי שימור בחזקת שוורים

ההיזק. זה לעשות התרנגול

דלא ועתה להרמב"ם דס"ל לומר נוכל
לרביע  לצרורות שינוי יש אמרינן
היזק, המעשה בגוף כשהשינוי אלא נזק,
אמרינן  ובזה קרן, הוא ההיזק דגוף ונמצא
להיות  צריך ח"נ הוא דרגל דצרורות דכיון
דעיקר  היכי אבל נזק. רביע קרן צרורות
דרגל  צרורות ודין רגל, ע"י נעשה ההיזק



העמקים שושנת  ע"ב  י"ח דף קמא עא בבא

למעשה  הגיעה דהבהמה ורק ח"נ, הוא
לחייב  א"א זה ובשביל קרן ע"י ההיזק
מח"נ  עושין אנו אין בזה בנ"ש, להבעלים
דעיקר  משום תשלום, חצי דהי' נזק, רביע
ואי  ח"נ, וחייב רגל ע"י ההיזק מעשה
אנו  אין הלא הבעלים שמירת משום
שמירת  מצד בין ולכן, מח"נ. יותר מחייבים
הוי  ההיזק עיקר מצד ובין ח"נ, הוי הבעלים
לעשות  הדינים שני מצרפים אנו ואין ח"נ,

עכת"ד. נזק, רביע

יש ומדבריהם היזק מעשה דבכל למדנו,
לב' הבעלים חיוב לחלק
מצד  וחיוב שמירה, האי מצד חיוב צדדים,
ח"נ  דמשלם משונה ובפטור שהזיק, ממונו
השמירה, מצד פטור הא' דינים, ב' נאמר
והב' זה, בדבר לשמור אנפשי' רמיא דלא
משונה  דהיזק והיינו מזיק, השם מצד פטור
מח"נ  יותר הבעלים את לחייב יכול אינו

פטורים  ב' באמת והם שהזיק. ממונו מדין
עיקר  וזהו זב"ז, תלויים ואינם נפרדים
כפי  הרמב"ם בדברי המונח החידוש
א' דמצד האזל, והאבן האו"ש שביארו
ממש, דרגל מזיק להיות יכול מזיק השם
כיון  מח"נ לפוטרו יש השמירה מצד ומ"מ
זה, מדבר לשמור אנפשי' רמיא דלא

עמוקים. מו והדברים

הרי"ף)הרי"ףכתבג] בדפי רמי (ז: תאני ,
שהושיט  תרנגול יחזקאל, בר
ושיברה  בו ותקע זכוכית כלי לאויר ראשו
לא  אבל ביזרוני, בי' דהוו והוא נ"ש, משלם
הוא  וח"נ הוא משונה ביזרוני בי' הוו
בין  אלא היא, ולא בעה"מ, והקשה דמשלם.
לא  ביזרוני בי' הוו דלא בין ביזרוני בי' דהוו
להא  אוקימנא דהא ח"נ, עד אלא משלם
ולית  כסומכוס יחזקאל בר רמי דתני

כוותי'. הלכתא

לקמןמו. משנה במגיד עי' רה"ר, פטור ה')ולענין דאי (הלכה הרמב"ם, בדעת שכתב
אפ' והרי ברה"ר, ופטור במשונה אף דרגל תולדה הו"ל נזק, לרביע לצרורות שינוי אין

צרורות  דכל לה גמירי הלכתא לצרורות שינוי דאין צד להך משונה הוא ההיזק כשגוף
גוף  שהרי ברה"ר פטור ודאי דהכא פשוט נראה וא"כ ברה"ר, ופטורים דרגל תולדה הוו

כתב משנה המגיד אבל ממש, דרגל מזיק הוא ז"ל (כאן)ההיזק הרב וחילק וז"ל, בסו"ד
דאע"ג  ור"ל השני', על ולחייב ברה"ר הראשונה על לפטור אחת בבא מהן עשה ולא

וכתבם  הרמב"ם חילקם מ"מ ח"נ, לשלם דינו בי' בדלית ובין בזרוני בי' בדאית דבין
דלית  היכא אבל ברה"ר, פטור אורחי' והוי בזרוני בי' דאית דהיכא משום בבות, בב'

דלא  לכאורה משמע משנה המגיד מדברי ובאמת ברה"ר. חייב משונה דהוי בזרני בי'
תקיעת  כגון המעשה בגוף שינוי כשאין אבל וז"ל, ממש"כ האזל, והאבן האו"ש כביאור

תולדה  אלא בצרורות שינוי אי"ז הכלי, לאויר ראשו להכניס דרכו שאין אע"פ התרנגול,
נידונית  התרנגול תקיעת מ"מ ההיזק, בגוף שינוי דליכא דאע"ג ומשמע ע"כ. הוא, דקרן

שינוי  יש אא"כ אשי לרב מיבע"ל דלא משנה המגיד כתב ואפ"ה ממש, דקרן כתולדה
וצ"ע. עצמה, הצרורות בהתזת
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ב')והרא"ש בעה"מ (סי' עמד דלא כתב
גם  כי הרי"ף, של דעתו על
יחזקאל, בר כרמי הלכה דאין מודה הרי"ף
לא  דבריו, הביא כמותו הלכה לקבוע דאי
רב, בי אאמרי יוסף רב דברי להביא לו הי'
דבכל  להודיענו כולם דברי להביא אלא
וממילא  צרורות, והוי כחו חשיב כה"ג

כרבנן. דהלכתא ידענא

ואפשר והרשב"א וז"ל, ליישב כתב
בי' דאית דמוקמינן דהשתא
אלא  הוא צרורות לאו הוה ואורחי' ביזרוני
וכן  בתוכו, ראשו שהכניס כיון בגופו בשברו
לית  דאי כן שפסק ז"ל הרי"ף מדברי נ"ל
נזק  ביזרוני בי' אית ואי נזק חצי ביזרוני בי'
וכסומכוס  צרורות משום לאו דאלמא שלם,
ולא  לרבנן אפילו אלא כותי' הלכתא דלית
משמע  וכן כנ"ל. כדאמרן, צרורות משום
תרנגול  התם דגרסינן הירושלמי מן לי
בגופו  והזיק למקום ממקום פורח שהי'
חצי  משלם כנפיו שבין ברוח שלם נזק משלם
בכלים  נפח שלם נזק אומר סומכוס נזק
ומשמע  ע"כ, שלם נזק משלם ושברם
ליעבדא  סומכוס דאי היא כ"ע דסיפא
הו"ל  דא"כ לי דקשיא אלא כרישא. פלוגתא
דלא  כלומר ביזרוני בי' דאית אלא למימר
תלמוד  צריכה ועוד כרבנן, אלא כסומכוס

עכ"ל. ז"ל, הרב לדעת

לא וע"כ דגמ' הס"ד דלפי הרשב"א, למד
לתוך  ראשו שהכניס בתרנגול איירינן
הפתח  כנגד ראשו שהושיט אלא הכלי,
אבל  גופו, ולא ככחו חשיב ודאי וזה ותקע,
בזרוני, בי' בדאית לי' דמוקי למסקנה
ממש  הכלי לתוך ראשו הכניס התרנגול
ולא  גופו מיקרי דזה הרי"ף ודעת בו, ותקע
כגופו  חשיב למה באמת צ"ב אמנם כחו.
שבפיו  רוח ע"י סוכ"ס הרי כחו, ולא

וכו'. שנער מסוס ומ"ש שוברו,

יהונתן,ועי' ה"ר בשם שכתב בשטמ"ק
דבכה"ג  להרי"ף לי' דסבירא דאפשר
התנור  לאויר אצבעו הושיט אם טמא, בזב
משלם  בנזיקין ומשו"ה בו, נגע שלא אע"ג

צ"ב. זה וגם נ"ש,

הכלי ונראה דתוך הרי"ף, בדעת לומר
ולפיכך  עצמו, הכלי כגוף נידון
כאילו  דהו"ל הכלי, באויר נגע אם טמא בזב
בו, שתקע תרנגול וכן ממש, הכלי בגוף נגע
ככחו  נידונית להיות ראוי' התקיעה הרי
הזיק  מפיו שהוציא הרוח דע"י גופו, ולא
לדבר  התרנגול גוף בין אויר הפסק ויש
לתוך  ראשו כשהכניס הכא אבל הניזוק,
עצמו, הכלי בגוף נוגע כאילו הרי"ז הכלי
וא"כ  להכלי, בינו אויר הפסק ואי"כ
ולא  בפיו שיברו כאילו הרי"ז בו כשתוקע
נ"ש. לשלם כגופו ודינו מפיו, היוצא ברוח
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ע"א  י"ט דף

נזק  לרביע לצרורות שינוי יש

לצרורות בגמ',א] שינוי יש אשי רב בעי
שינוי  אין או נזק לרביע
מדרבא  לי' תפשוט נזק, לרביע לצרורות
אין  או לצרורות העדאה יש רבא דבעי
דלמא  שינוי. דאין מכלל לצרורות, העדאה
יש  שינוי, אין את"ל קאמר, את"ל רבא

העדאה. אין או העדאה

נזק,ופירש"י, לרביע לצרורות שינוי יש
ואמרי  אסומכוס דפליגי לרבנן
בהן  דשינה היכא ח"נ, אורחי' כי צרורות
התיזה  ביעוט ומחמת ברגלה בעטה כגון
והוי  שינוי חשיב מי כלים, ושברה צרורות
ח"נ, העדאתן דהא נזק, רביע ומשלם כתם
לשלם  שינוי, אין או נזק. רביע תמותן הלכך
תמות  שאין ח"נ דלעולם נזק, רביע
דמשלם  תם אשכחן דלא בהם, והעדאה
יש  דאי שינוי, דאין מכלל בפלגא. בציר
ואמאי  להעדאתן, ח"נ הוי לרביע שינוי
העדאה  אין ודאי למיבעי, לרבא אצטריכא
והעדאה  נזק, רביע תמות דהא נ"ש לשלם
את"ל  רבא דלמא אשי רב ומשני ח"נ.
קא  והכי מספק"ל ותרוייהו  קאמר,
אין  ואת"ל שינוי, אין או שינוי יש מיבע"ל
העדאה  יש תמותו, צד היא וזו שינוי

עכ"ל. העדאה, אין או זו לתמות

בפירש"י והנה והדקדוק העיון קודם
אשי  לרב דמספק"ל לפרש הי"נ
תשלומין  לגרע יכול תמה דקרן משונה אם

אם  הוא הספק ויסוד לא, או נזק לרביע
יורד  אינו וא"כ כפשוטו, ח"נ הוא משונה
תם  אשכחן דלא רש"י וזמש"כ נזק, לרביע
חצי  הוא משונה או"ד מפלגא, בציר דמשלם
נזק, רביע אשכחן ושפיר מועד, מתשלומי
תמותן  הלכך ח"נ, העדאתן רש"י וזמש"כ

נזק. רביע

דזה אמנם רש"י דברי מהלך מכל נראה
צד  להך ממש"כ חדא נכון, אינו
תמות  שאין לרביע, לצרורות שינוי דאין
דמשלם  תם אשכחן דלא בהם, והעדאה
דאין  לפרש הוצרך למה וצ"ב מפלגא. בציר
תמות  דאין התינח בהם , והעדאה תמות
אבל  מפלגא, בציר דמשלם תם אשכחן דלא

העדאה. בהם יהי' לא למה 

קושיית ועוד לבאר רש"י מש"כ צ"ב
דאי  וכו', מדרבא לי' תפשוט הגמ',
להעדאתן, ח"נ הוי נזק לרביע שינוי יש
אין  ודאי למיבעי לרבא אצטריכא ואמאי
נזק  רביע תמות דהא נ"ש לשלם העדאה
יעלה  לא באמת למה וק' ח"נ. והעדאה
מצד  גם העדאה ויהי' לנ"ש, נזק מרביע
רש"י  ומלשון הצרורות. מצד וגם התמות
ע"י  שיעלה ספק שום אין דלפי' משמע
פירש. ולא רש"י סתם אבל לנ"ש, העדאה

הגמ'ועוד שתירצה דלאחר לדייק, יש
פירש"י, קאמר, את"ל רבא דלמא
ויש  תמותו, צד היא זו שינוי אין את"ל
ומבואר  העדאה. אין או זו לתמות העדאה
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ח"נ  תשלומי לצרורות, שינוי דאין צד דלהך
תמות, מדין עצמן הן אורחייהו כי דצרורות
לצרורות  שינוי שאין שטעם לכאורה ומשמע
כבר  הן צרורות דח"נ משום באמת הוא
על  תמות מוסיפין ואין תמות, תשלומי
משמע, ועוד נזק. לרביע לגרע תמותו
דח"נ  משום הטעם שינוי, דיש צד דלהך

העדאתו. צד הוא

דלא ונראהב] רש"י, בדעת מכ"ז מוכרח
תמות  בדין אשי לרב מספק"ל
חצי  או ח"נ תשלומי הוא יסודו אם
ברור  נראה אלא מועד, מתשלומי
אם  דצרורות ח"נ תשלומי בדין דמספק"ל
אם  והיינו מועד, מדין או תמות מדין הם
והוא  צרורות, של גמור תשלום הוא ח"נ
לשלם  תמות דין להן יש וא"כ מועד, בגדר
העדאתן  דהא רש"י וזמש"כ נזק, רביע
הוא  ח"נ או"ד נזק. רביע תמותן הלכך ח"נ,
בסוף  רש"י וכמש"כ תמות, מדין באמת
משלם  אינו וא"כ תמותו, צד דזהו הסוגיא
תמותו. על תמות מוסיפין דאין נזק, רביע

דמשלם ומש"כ תם אשכחן דלא רש"י
לזה, דהוצרך נראה מפלגא, בציר
תשלומי  דבודאי הי"נ הסברא דמן משום
מועד, מדין הן אורחייהו כי דצרורות ח"נ
לא  ולמה אורחי', הוא עצמו ההיזק דהלא
בצרורות  נזק רביע לשלם תמות להן יהי'
גילוי  באמת שיש רש"י כתב ולכן שינוי. ע"י
דמשלם  תם אשכחן דלא אינו, דזה מילתא
מדין  אינו צרורות ח"נ וא"כ מפלגא, בציר
לא  והכא תמות, יש מועד דלכל מועד,
צרורות  ח"נ וע"כ נזק, דרביע תמות אשכחן

צד  דזהו רש"י וכמש"כ תמות, מדין הוא
דאין  נזק, לרביע שינוי ליכא ולפיכך תמותו.

תמותו. על תמות מוסיפין

דבעי והקשה מדרבא לי' תפשוט הגמ',
אין  או לצרורות העדאה יש רבא
שינוי  יש דאי ופירש"י, לצרורות. העדאה
אצטריכא  ואמאי להעדאתן, ח"נ הוי לרביע
נ"ש  לשלם העדאה אין ודאי למיבעי, לרבא
והיינו, ח"נ. והעדאה נזק, רביע תמות דהא
נזק, לרביע לצרורות שינוי דיש צד דלהך
תשלומי  מדין הוא צרורות דח"נ מוכרח
תמות  תשלומי להם יש שהרי מועדות,
ליכא  וע"כ שינוי, ע"י בצרורות נזק לרביע
הוא  דח"נ לנ"ש, לצרורות העדאה

אחרת. העדאה לה ואין העדאתן,

קאמר,וע"ז את"ל דרבא הגמ' תירצה
היא  וזו שינוי אין דאת"ל ופירש"י,
אין  או זו לתמות העדאה יש תמותו, צד
הי' דלא רש"י, בדברי ומדוייק העדאה.
שינוי  דאין צד להך אם לרבא מספק"ל
דח"נ  משום הטעם נזק, לרביע לצרורות
לתמות  העדאה יש וא"כ תמות מדין הוא
מדין  באמת הוא דח"נ משום או"ש זו,
תמות  תשלומי משכח"ל דלא אלא מועד,
אלא  מפלגא. בציר דמשלם תם דליכא כיון
שינוי  דאין צד דלהך  לרבא לי' פשיטא הי'
כי  מספק"ל ולא תמותו, צד היא זו לצרורות
העדאה. אין או זו לתמות העדאה יש אם

לעילוצדדי בפירש"י נתבארו (יח:הספק

רבא) דבעי הא אלא כיון ד"ה נימא מי ,
ויש  לי' מדמינן לקרן קרן כי ח"נ דמשלם
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הוא  דאורחי' כיון או"ד נ"ש, לשלם העדאה
דנ  העדאה, להם כדין אין ח"נ דמשלם הי

אלא  העדאה מצינו לא מ"מ תמה, קרן
כך  מתחילתו. במועד ולא ואייעד, דשני

בסוגיין. רש"י של דרכו נראה

אינו והנהג] הנ"ל המהלך דכל ודאי זה
בבעיא  דרש"י לל"ב אלא שייך
אבל  אורחייהו, כי בצרורות דמיירי דרבא
נתבאר  כבר במשונה, דמיירי לל"ק
הו"ל  צרורות כל אם לרבא דמספק"ל
לא  או"ד העדאה, וליכא דרגל, תולדה
דרגל  בתולדה כ"א דצרורות  הלכתא גמירי
תולדה  לעולם הוו דקרן צרורות אבל בלבד,
ענין  ואי"ז לנ"ש, העדאה להן ויש דקרן
הוא  צרורות ח"נ אם רש"י שהאריך למה

לא. או תמות מדין

לרב ונראה דמספק"ל צ"ל דרש"י דלל"ק
דצרורות  הלכתא גמירי אי אשי
שינוי  אין או"ד נזק, רביע דמשלם בקרן
צד  להך מספק"ל ורבא נזק. לרביע לצרורות
דלא  משום הטעם אם לרביע, שינוי דאין
יש  וא"כ כלל, דקרן בתולדה הלכתא גמירי
דכל  משום הטעם או"ד לנ"ש, העדאה
קרן, מדיני ויצאו דרגל תולדה הו"ל צרורות
לנ"ש. העדאה ואין לרביע שינוי אין וא"כ

ה"ה)הרמב"םכתבד] נז"מ הל' וז"ל,(פ"ב
ובעטה  ברה"ר מהלכת היתה
ואם  פטור, ברה"ר והזיקו צרורות והתיזה
מידו, מוציאין אין נזק רביע הניזק תפס
ואינו  הוא שינוי שמא הוא ספק שהדבר

ע"כ. בעטה, שהרי רגל תולדת

הרמב"ם וביאר שסובר משנה, המגיד
גם  משמע שינוי, יש אמרינן דאי
הניזק  ברשות דאפ' קולא חומרא, וגם קולא
ברה"ר  דאפ' וחומרא לא, ותו נזק רביע
דקרן, כתולדה לה דהוי נזק, רביע משלם
ופטורין  דרגל תולדה צרורות אמרינן דכי
שינוי  ע"י אבל כדרכן, דוקא היינו ברה"ר
ברה"ר  אפ' לצרורות שינוי יש אמרינן אי
דהכי  נזק, רביע אלא משלם ואינו חייב
צרורות  שכל הקבלה מפי הלכה לה גמירי
ראויים  שהיו ממה חצי אלא משלמי לא
ורגל  דרגל, תולדה שהן כדרכן הלכך לשלם,
ודוקא  חצי, משלמין הן נ"ש, משלמין
שינוי  יש אם כדרכן שלא אבל הניזק, ברשות
משלם  תמה וקרן דקרן, תולדה הן לצרורות
ואפ' נזק, רביע אלא משלמין אין הן ח"נ,
ברה"ר  שינוי אין אמרינן ואי משלם, ברה"ר
כגון  כרדכן, בשלא ואפ' לגמרי, פטורין

ח"נ. הניזק וברשות ביעוט, מחמת

הרמב"ם,ובפשוטו בדעת נראה
בגדר  אשי לרב דמספק"ל
ע"י  אפ' צרורות כל אם דצרורות, הלכתא
ולפטור  ח"נ לשלם דרגל כתולדה דינם שינוי
כרגל  הוו דרגל צרורות או"ד ברה"ר,
נזק  רביע וחייב כקרן, דקרן וצרורות
נפק"מ  ולכאורה דקרן. תולדה  ככל וברה"ר
וכן  העליי', מן או מגופו משתלם אם ג"כ

בסמ"ע שכתב ט"ו)מצאתי ס"ק ש"צ וכן (סי' ,
קנס. או ממון הוא אם נפק"מ

מלשון אמנם זו הבנה על להקשות יש
הוא  ספק הדבר שכתב, הרמב"ם
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משמע  רגל. תולדת ואינו הוא שינוי שמא
הם  הצרורות אם הוא שהספק לכאורה
דהרי  טובא, צ"ב וזה לא. או משונים באמת
חשיבא, כמשונה בודאי ובעיטה בעטה,
משונים. הם הצרורות אם נסתפק והאיך

ברמב"םועו"ק, ה"ח)דעי' שכתב (פ"א
ברה"ר  פטורים הם ורגל דשן
ודרך  וכאן כאן להלך רשות לה שיש מפני
בדרך  ולשבר כדרכה ולאכול להלך בהמה
מכילתין  בריש הרי"ף כדעת והיינו הלוכה.
משום  ברה"ר פטורים ורגל דשן שכתב
הדין  יהי' האיך וא"כ  הוא. דאורחייהו
גמירי  הלכתא אם תלוי ברה"ר פטור
הלא  כרגל, או כקרן הוו דקרן דצרורות
או  באורחי' תלוי ברה"ר ורגל שן פטור
אף  משונים, צרורות הוו אי וא"כ משונה,
ח"נ, לשלם דרגל כתולדה דינם דמהלכתא
להלך  רשות לה דאין ברה"ר, לחייבם יש
הם  ואם צרורות, ולהתיז כדרכה שלא
ברה"ר  לפטורם יש דאורחייהו, צרורות
ולהתיז. כדרכה להלך רשות לה יש שהרי

בשם ועייןה] שכתב נחום ר' בחידושי
דברי  בס' זצ"ל פינקל הגרא"י

י"ב)אליעזר דלמא (סי' הוא הספק דיסוד ,
הצרורות  להתזת משוי לא בביעוט השינוי

אורחי' היא הצרורות התזת דעצם כמשונה,
דעלמא  צרורות עשתה ככל שהבהמה אלא ,

מהו  דמספק"ל הוא וזה ביעוט, ע"י כן
הו"ל  ההיזק מעשה שעצם בכה"ג הדין
שינוי, ע"י עשאתו שהבהמה אלא אורחי',
ההתזה, בעצם כשינוי חשיב זה גם האם
לא  ההתזה בעצם שינוי דליכא מאחר או"ד

דרגל. תולדה והו"ל כשינוי מז חשיב

ספק וניחא הדבר שכתב, הרמב"ם לשון
יסוד  באמת דזהו הוא, שינוי שמא
להתזת  משוי הבעיטה שינוי אם הספק,
פטור  יהי' למה ניחא וכן כמשונה. הצרורות
משוי  אינו השינוי אם דהנה ברה"ר,
הצרורות  התזת עצם כי כמשונים להצרורות
ברה"ר, לפטור דינם א"כ אורחי', היא
צרורות, ולהתיז להלך רשות לה יש שהרי
שינוי  יש אם אבל בעיטה. ע"י אפ'
משוי  אכן דבעיטה השינוי כי לצרורות,
ברה"ר, להתחייב דינם כמשונים, להצרורות

ולהתיז. לבעוט רשות לה דאין

ראוי והוסיף הי' דלכאורה זצ"ל הגרנ"פ
שינוי  אם ספק דהך להקשות,
כמשונה, הצרורות להתזת משוי בבעיטה
אם  ונפק"מ סומכוס, אליבא ג"כ שייך
ברה"ר. לפוטרו וכן ח"נ, או נ"ש משלם

התזת מז. בלא שא"א במקום בעטה לקמן, ממל בר  אבא דרב בבעיא נל"פ ועד"ז
לרביע  לצרורות שינוי יש את"ל והי' את"ל, בדרך דהוא רש"י כתב כבר דהנה צרורות,

שינוי  יש את"ל וה"ק, את"ל בדרך שהוא הרמב"ם לדעת לומר יש ה"נ א"כ עי"ש, נזק
בבעטה  הדין מה כמשונה, הצרורות להתזת משוי בבעיטה ושינוי נזק, לרביע לצרורות

בעיטה  ע"י דסוכ"ס כיון משונים כצרורות דינם האם צרורות, התזת בלא שא"א במקום
הצרורות. התזת בלא א"א שהרי אורחייהו, עי כצרורות דינם או"ד התיזה,
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כ"א  אשי לרב מיבע"ל דלא משמע ובגמ'
לא, או נזק לרביע שינוי יש אם דרבנן אליבא
במשל"מ  [ועי' מיבע"ל. לא לסומכוס אבל

הסוגיא]. מהמשך כן שהוכיח

זצ"ל ותירץ פינקל הגרא"י של דלדרכו
דגמירי  דרבנן אליבא דדוקא א"ש,
כיוצ"ב  ל"ה דצרורות תולדה דהך הלכתא
צרורות, התזת של בפנ"ע מזיק שם איכא
בעצם  שינוי ליכא והתיזה שבבעטה ונמצא
הו"ל  הצרורות התזת דעצם ההיזק, מעשה
בין  דריסה ע"י בהתיזה בין מעשה חד
דלא  לסומכוס אבל ביעוט. ע"י בהתיזה
הצרורות  התזת על דיינינן לא הלכתא, גמיר
ובזה  שעשאם, המעשה על אלא עצמו מצד
ע"י  ההיזק שנעשה היכא דכל פשיטא
והן  נזק רביע לענין הן כשינוי, חשיב ביעוט

ברה"ר. להתחייב לענין

הובא ונראה כבר דהנה הדברים, בביאור
בשם  הברכ"ש של דרכו לעיל

ב')הגר"ח ס"ק י"ט דברי (סי' בביאור
תולדה  הוי שינוי ע"י דצרורות הרמב"ם,
תולדה  דהוה דמה ברה"ר, ופטורה דרגל
מזיק  דין אותו ולא מחודש מזיק הוא דרגל
בגופו, שמזיק רק הוא שור דהדין דשור,
שור. הוה לא בגופו מזיק שאינו מה אבל
אנו  אין מהלל"מ, מחודש מזיק שהוא וכיון
משונה, או אורחי' הוא אם כלל משגיחין
ברה"ר. ופטור דרגל תולדה הוה ענין ובכל

הרמב"ם,הרי בדעת הגר"ח לנו ייסד
וביאר  מחודש, מזיק הם דצרורות 
כתולדה  נידונים שינוי ע"י דצרורות דמה

נלמד  הוא הזיקו, שינוי דע"י אע"ג דרגל
תולדה  הו"ל צרורות דכל  ההלכתא, מגוף

לעיל בזה שהארכנו מה [ועי' (יז:)דרגל.

דצרורות.] הלכתא בגדר

באמת ודרכו הוא זצ"ל פינקל הגרא"י של
מזיק  הם דצרורות הגר"ח, דרך על
גופה  ולא המזיק הוא עצמו והצרור מחודש
דמה  הגר"ח, על פליג בזה אבל הבהמה. של
דרגל  כתולדה נידונים שינוי ע"י שצרורות
אלא  הלל"מ, ע"י נגזר דכך משום ל"ה
הוא  עצמו שהצרור דכיון הוא, הפשט עומק
יש  א"כ הבהמה, של גופו ולא המזיק
שינוי  עושה בבעיטה שינוי אם להתספק
התזת  דעצם כיון נימא דמי הצרור, בהתזת
הוא, דרגל תולדה אורחי' היא הצרורות
הרי"ז  התיזה בעיטה דע"י כיון או"ד

הוא. דקרן ותולדה משונה

ודאי וזמש"כ דלסומכוס זצ"ל, הגרנ"פ
יש  אם אשי לרב מיבע"ל קא לא
הלכתא, גמיר לא דסוכמוס לא, או שינוי
גוף  אלא כהמזיק נידון אינו הצרור וא"כ
בעיטה  ע"י התיזה הבהמה ואם הבהמה,
תולדה  והו"ל משונה היזק דהוי פשיטא
ניתן  דרבנן אליבא דוקא אלא דקרן,

לא. או לצרורות שינוי יש  אם להתספק

יפרנס אלאו] האיך לפי"ז דצ"ע
בגמ' דמסקינן הא הרמב "ם
כבר  דהנה בזה, ונראה קאמר. את"ל דרבא

לעיל מגופו נתבאר צרורות ח"נ דרבא בבעיא (יח.

משלם) העליי' מן או והרי"ף משלם שהרמב"ם ,
העדאה  יש אם דרבא בעיא השמיטו
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והיש"ש ד')לצרורות. דכיון (סי' לבאר, כתב
נפשטה  כבר העליי' מן או דמגופו דבעיא
דמעליי' פפא לרב לי' דפשיטא בפ"ק,

ג"כ מ  העדאה דיש בעיא אידך א"כ שלם,
העדאה  יש אי תלמודא בעי לא דודאי ליתא,
אבל  משלם, מגופו כשצרורות אלא לצרורות,
כ"ד  לכל דומים א"כ העליי', מן כשמשלם
עליהם  שייך ואין העליי' מן שמשלמין נזיקין
כרגל, מתחילתן בודאי דמועדים העדאה,
העליי', מן וישלם תם קרן כמו שיהי' דא"א
בחצר  תם כמו נ"ש שמשלמין אותם אפ' כי
מ"מ  עקיבא, לר' באדם ותם לר"ט הניזק

העליי'. מן משלמין אין

לרבא ומדבריו דמספק"ל דמה למדנו,
משלם  מגופו צרורות ח"נ אם
ח"נ  תשלומי אם הוא, משלם העליי' מן או
דרבא  בעיא וכן רגל. או תמה קרן מדין הוא
דרך  על ג"כ הוא לצרורות העדאה יש אם
קרן  מדין הוא צרורות ח"נ תשלומי אם זה,
ואין  רגל מדין או לנ"ש, העדאה יש תמה
וכמו  אורחייהו כי בצרורות ומיירי העדאה,

הראשונים. כל כמעט שנקטו

דרבא ולפיכך, בעיא איפשיטא דכבר כיון
רב  וכדאמר משלם, העליי' דמן
הו"ל  צרורות ח"נ א"כ מכילתין, בריש פפא
לעיל  מש"כ [ועי' מילי לכל דרגל תולדה
דרב  להגמ' פשוט הי' למה לתרץ עפ"ז
לשלם  דרגל תולדה הוו דצרורות ס"ל פפא
וכדעת  ברה"ר לפטור רק ולא העליי' מן
והרי"ף  הרמב"ם השמיטו ושפיר רבא],

העדאה. יש אם דרבא בעיא

בגמ'ומעתה מסקינן האיך היטב מובן
להך  דהנה קאמר, את"ל דרבא
לצרורות, שינוי דיש אשי דרב בבעיא צד
תמה, קרן בתורת אינו צרורות ח"נ ע"כ
כי  דצרורות ח"נ דתשלומי נימא דאי
לשלם  תמה קרן מדין באמת הן אורחייהו
נזק. לרביע תמות עוד להן יהי' לא ח"נ,
מיבע"ל  לצרורות שינוי דאין להצד ודוקא
אורחייהו. כי בצרורות העדאה יש אם לרבא

דמי  ככחו לסומכוס כחו כח

לא  או

לסומכוס בגמ',א] כחו כח אשי רב בעי
גמיר  מי לא, או דמי ככחו
גמיר  לא או"ד כחו בכח לה ומוקי הלכה

הרא"ש וכתב תיקו. ב')כלל, אלפס (סי' רב ,
דלסומכוס  משום בעיא הך הביא לא ז"ל
דיש  ול"נ כוותי', הלכתא ולית לי' מיבעיא
בעייתו  דמתוך זו, בבעיא גדולה נפקותא
דמי  ככחו כחו כח לי' דפשיטא משמע
כמו  ח"נ כחו כח על משלם ולרבנן לכו"ע,
הלכתא  גמר סומכוס אי ומיבע"ל כחו, על
הא  אבל נ"ש. משלם כחו כח על ואף כלל,
לה  ומוקי הלכתא גמר אי לי' מיבעיא לא
פטור  הדין דמן ואע"ג ח"נ לחייב כחו בכח
ליכא  דבהא דמי כגופו לאו כחו דכח
לגרועי  דהלכתא דפשיטא לאיסתפוקי
שראוי  במקום לחייב ולא אתא תשלומין
דכו"ע  לא לעיל קאמר לא ומשו"ה לפטור,
הלכתא  צרורות וח"נ דמי כגופו לאו כחו
לי' דפשיטא משום ח"נ דמשלם לה גמירי
דכלב  ובשמעתין אתא, לגרועי  דהלכתא

עכ"ל. כן, התוס' פי' לא חררה שנטל
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דרב והנה בעיא מתוך משמע האיך צ"ב
כחו  כח דלרבנן לי' דפשיטא אשי
בקבלת  הוא האיבעיא וכל דמי, ככחו
לה  ומוקי לה גמיר סומכוס אי ההלכתא

כחו. אכח

אשי ונראה לרב מספק"ל דאם בפשוטו,
או  דמי ככחו כחו כח מסברא אם
אם  חדא בתרתי, להסתפק לו הי' א"כ לא,
דמי  ככחו לאו ואת"ל דמי, ככחו כחו כח
גמיר  מי לגמרי, להיפטר ראוי הי' הדין ומן
לא. או כחו אכח לה ומוקי הלכה סומכוס
מאי  דכל משמע הכי, לי' מיבעי ומדלא
גמיר  מי בזה, הוא אשי לרב דמספק"ל
גמיר  לא או"ד כחו בכח לה ומוקי הלכה
דמי  ככחו לאו כחו דכח לומר הצד וכל כלל,
לה  ומוקי הלכתא דגמיר משום ורק אך הוא
לאו  דמסברא משום לאו אבל כחו, אכח

לחיובא. אתא והלכתא דמי ככחו

אי ומש"כ לי' מיבעי' לא הא הרא"ש,
כחו  בכח לה ומוקי הלכתא גמר
כחו  דכח פטור הדין דמן אע"ג ח"נ לחייב
להוכיח  כוונתו אין ע"כ כגופו, לאו
דפשיטא  הוא אשי רב בדברי הנכון שהביאור
כבר  שהרי דמי, ככחו כחו כח דמסברא לי'
בעייתו, מתוך משמע שכן הרא"ש כתב
לי' דמיבעי' לפרש דאין וכותב חוזר והאיך
לחייב, כחו בכח לה ומוקי הלכתא גמר אי
לגרועי  דהלכתא אשי לרב לי' פשיטא דהי'
לבאר  היא הרא"ש כוונת ודאי אלא אתא.
כח  דלמא אשי לרב מספק"ל לא באמת למה
אתא  הלכתא ומ"מ דמי ככחו לאו כחו
לאיסתפוקי  ליכא דבהא ותי' לחיובא,

וכדמצאנו  אתא, לגרועי דהלכתא דפשיטא
וח"נ (יז:)לעיל דמי כגופו כחו לעולם ,

הל  קאמר צרורות ולא לה, גמירי כתא
אתא. לחיובא והלכתא כגופו לאו כחו לעולם

י"ג)הגר"אאבל ס"ק ש"צ וז"ל,(סי' כתב
בכח  א' י"ט אשי לרב איבעיא מדלא
פשיטא  דלרבנן משמע לסומכוס, אלא כחו
גמר  אי אלא לסומכוס מיבעיא ולא לי',
ככחו  דלאו לי' דפשיטא וא"ל כו', הלכה
אתי  לגרע הלכתא דהא הלכה, משום אלא
לחד  רק התירוצים לכל דסוכה בפ"ק כמ"ש
לעולם  ב' י"ז שם וז"ש דר"ש, אליבא תירוץ
כו', כגופו לאו לעולם ול"ק כו' כגופו

עכ"ל. הרא"ש,

הרא"ש ומבואר שהוכחת הגר"א, מדברי
אשי, דרב הבעיא מלשון אינה
דסומכוס  אליבא אשי רב דבעי מהא אלא
לי' פשיטא דלרבנן משמע דרבנן, אליבא ולא
לו  הי' דאל"כ דמי, ככחו כחו דכח
ככחו  כחו כח דרבנן, אליבא גם לאיסתפוקי
ופטור  דמי ככחו לאו או ח"נ, לשלם דמי
דא"ל  אח"כ, הגר"א וממש"כ לגמרי.
הלכה, משום אלא ככחו דלאו לי' דפשיטא
לרב  לי' דפשיטא לומר אין דה"ק, משמע
דמי, ככחו לאו כחו כח דלרבנן אשי
לשלם  הלכה גמיר אי לסומכוס ומיבע"ל

וכו'. אתא לגרוע הלכתא דהא ח"נ,

אשי ותמוה רב בדברי נפרש דהאיך הוא,
כחו  כח דלרבנן לי' פשיטא דהי'
הלכה  גמיר אי ומיבע"ל דמי, ככחו לאו
כחו  כח אמר, אשי רב הרי לא, או לחיובא
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דמי, ככחו לאו או דמי ככחו לסומכוס
או  נ"ש, לשלם דמי ככחו כחו כח אם דהיינ
הם, הספק וצדדי ח"נ. לשלם דמי ככחו לאו
או"ד  כחו, אכח לה ומוקי הלכתא גמיר מי
שום  הי' דלא להדיא ומבואר כלל. גמיר לא

לגמרי. פטור כחו דכח לומר צד

הו"א ובדוחק שום דיש אפש"ל, הי' גדול
דמש"א  אשי רב בדברי לפרש
היא  והכוונה ח"נ, לשלם היינו דמי ככחו
דמי  ככחו הוא כחו דכח חידשה דההלכה
ולהצד  ח"נ, אלא משלם אינו אבל לחיובא,

לגמרי. פטור דמי ככחו דלאו

הוא,והטעם בהכי לטעות יכולים שהיינו
בסוגיא  ספיקות הנך דבכל
צדדי  לפרש האמורא כשבא דצרורות,
הדברים  סדר כפי אותם סידר הוא הספק,
בבעיא  דהיינו הבעיא, לשון בעיקר שנקט
מן  או משלם מגופו צרורות ח"נ אם דרבא
מגופו  מתחילה רבא נקט משלם, העליי'
וכשבא  משלם, מהעליי' ואח"כ משלם
זה  ע"פ אותם סידר הספק, צדדי לפרש
דלא  משלם מגופו אמר, מתחילה הסדר,
אמר, ואח"כ מהעליי', דמשלם ח"נ אשכחן
כאורחי' אשכחן דלא משלם מהעליי' או
העדאה, דיש בבעיא וכן מגופי'. דמשלם
ואח"כ  לצרורות העדאה יש אמר מתחילה
אמר, הספק צדדי ובביאור העדאה, אין
העדאה, דיש הצד דהי' לי', מדמינן לקרן
והי' הוא, דרגל תולדה או"ד אמר, ואח"כ
כח  אשי, רב אמר והכא העדאה. דאין הצד
צדדי  ובביאור ולא, או דמי ככחו כחו

הלכה  גמיר מי מתחילה, אמר הספק
לא  או"ד אמר, ואח"כ כחו, בכח לה ומוקי
דכח  צד דלהך לכאורה ומשמע כלל. גמיר
הלכה, דגמיר משום הטעם דמי, ככחו כחו
משום  הטעם דמי, ככחו דלאו צד ולהך

הלכה. גמיר דלא

נראה אמנם והוא לאמרו, קשה הדבר
מוכרח  ובאמת הפשט. מן רחוק

לעיל בגמ' אי (יח.)הוא אשי לרב דמספק"ל
ככחו  לאו או נ"ש לשלם דמי ככחו כחו כח
סומכוס  אי דאמרינן, מהא ח"נ, לשלם דמי
כלי  על ונפל שבר ממנו ניתז סיפא אימא
ועל  נ"ש משלם הראשון על ושברה אחר
לי' אית מי סומכוס ואי ח"נ, משלם האחרון
כחו  נזק בין לסומכוס לי' שאני וכ"ת ח"נ,
כחו  כח אשי רב דבעי הא ואלא כחו, לכח
דמי  ככחו לאו או דמי ככחו לסומכוס
דלהך  לן הרי דמי. ככחו דלאו לי' תשפוט

ח"נ. משלם דמי ככחו דלאו צד

מסיפא וכן ת"ש הסוגיא, בהמשך מוכרח
מי  סומכוס ואי וכו' הכלי על דרסה
בין  לסומכוס לי' שאני וכ"ת ח"נ, לי' אית
אשי  רב דבעי הא  ואלא כחו, לכח כחו נזק
ככחו  לאו או דמי ככחו לסומכוס כחו כח
וע"כ  וכו'. דמי, ככחו דלאו לי' תפשוט דמי
דהי' אשי דרב בבעיא לפרש הו"א שום ליכא
דמי  ככחו לאו כחו דכח מסברא לי' פשיטא

לחיובא. הלכתא אתא אי ומספק"ל

כהבנת וגם משמע לא הרא"ש דברי בעצם
דמתוך  הרא"ש מש"כ אלא הגר"א,
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דכח  לי' דפשיטא משמע אשי דרב בעייתו
שרוצה  משמע לכו"ע, דמי ככחו כחו
מהא  ולא עצמה, הבעיא מלשון כן להוכיח
אליבא  ולא דסומכוס אליבא אשי לרב דבעיא
ליכא  דבהא הרא"ש מש"כ  וכן דרבנן.

למה לא  לבאר דבא יותר משמע כו', סתפוקי
הלכתא  דילמא אשי לרב מיבע"ל לא באמת
בדברי  אחר פירוש לשלול ולא אתא, לחיובא
דמעצם  הרא"ש כתב כבר שהרי אשי, רב
לי' פשיטא דהי' משמע הבעיא לשון
מה  וככל דמי, ככחו כחו כח דמסברא

צע"ג. הגר"א ודברי שביארנו,

דכלב במש"כב] דבשמעתין הרא"ש
פי' לא חררה שנטל

לקמן בגמ' עי' כן, דלר'(כב.)התוס' ,
מתני' חציו משום אשו לית' דאית יוחנן
הגדיש  את והדליק חררה שנטל דכלב
ועל  החררה דעל אנוחי, בדאנחה מיירי
הגדיש  ועל נ"ש משלם הגחלת מקום

התוס' וכתבו ח"נ. יוחנן)משלם ור' ,(ד"ה
כל  ועל אדויי בדאדיי' למימר מצי דלא
דמי  ככחו לאו כחו כח דאי ח"נ הגדיש

פטור. הגדיש שאר כל על הוי

אליבא ומבואר כחו כח דדין מדבריהם
אשי, דרב בבעיא תלוי נמי דרבנן
ולצד  ח"נ, חייב דמי ככחו כחו דכח דלצד

דלא  וזהו לגמרי. פטור דמי ככחו דלאו
לרב  לי' פשיטא דהי' שכתב הרא"ש כדעת
ולא  דמי, ככחו כחו דכח דרבנן אליבא אשי
אי  דסומכוס אליבא רק אשי לרב מיבע"ל

לא. או כחו אכח לה ומוקי הלכתא מח גמיר

נתספק  לא אשי דרב להתוס' ס"ל וע"כ
כחו  כח אם בסברא, אלא ההלכה, בקבלת

לא. או ככחו במהותו הוא

דמתוך ויקשה הרא"ש מש"כ לדעתם
דפשיטא  משמע אשי דרב בעיא
וביארנו  לכו"ע, דמי ככחו כחו דכח לי'
אם  בסברא אשי לרב מספק"ל דאם לעיל,
הו"ל  א"כ לא, או דמי ככחו כחו כח
ככחו  כחו כח מסברא אם בתרתי, להתספק
גמיר  מי דמי, ככחו לאו ואת"ל לא, או דמי
וכן  כחו. אכח לה ומוקי הלכתא סומכוס
לרב  מיבע"ל לא למה הגר"א, קושיית יק'
מש"כ  יק' וכן דרבנן. אליבא גם אשי
הלכתא  אי לאיסתופקי דליכא הרא"ש
לגרועי, דהלכתא דפשיטא אתא, לחיובא
כחו  דכו"ע לא לעיל קאמר לא דמשו"ה
גמירי  הלכתא צרורות וח"נ דמי כגופו לאו

ח"נ. דמשלם לה

חדא ונראה תרתי, להתוס' דהוק' לומר
של  ספיקו דעיקר הרא"ש דלדעת

הרשב"אמח. ע"ד התוס' קושיית יל"ת הרא"ש משום ולדעת אשו למ"ד בשלמא ד"ה (שם

ועל חציו) אדויי בדאדיי' לאוקמא מצי דהוה ה"ה אנוחי בדאנחה דאוקימנא יוחנן דלר ' ,

יוחנן  בדר' אמר אדויי, בדאדיי' דוקא דר"ל אליבא דאוקימנא כיון מ"מ ח"נ, הגדיש כל
אדויי. בדאדיי' וכ"ש וה"ה אנוחי, בדאנחה אפ' מתני' לפרושי דאפשר
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א"כ  ההלכתא, בקבלת ורק אך הוא אשי רב
אמר  ולא הספק בביאור כ"כ האריך למה
סומכוס  גמיר מי אשי רב בעי בקיצור,

לא. או כח אכח לה ומוקי הלכתא

הי'ועוד מסברא דאם להתוס', הוק'
דמי, ככחו כחו דכח אשי לרב פשוט
לשלם  בכחו הלכתא דגמיר נאמר האיך א"כ
מקום  אין אם הרי כחו. כח על לא אבל ח"נ
יהי' האיך מסברא, לכחו כחו כח בין לחלק
גמירי  אי ההלכתא, בקבלת לחלק מקום
לא  ואי כחו, בכח נמי לה גמירי בכחו הלכתא
כחו. בכח לה גמירי לא בכחו הלכתא גמירי

כחו אבל אמרינן מסברא דהנה להעיר, יש
על  הלכה איכא ואעפ"כ דמי, כגופו
דאף  ג"כ, נאמר לא ולמה גופו. על שאין כחו
לכחו, כחו כח בין לחלק אין הסברא דמן
כחו. כל שאין כחו כח על הלכה איכא אעפ"כ

[בגדר ונראה לעיל נתבאר כבר דהנה בזה,
דצרורות ע"פ (יז:)הלכתא [

לאו  או כגופו כחו אי הספק דכל הגר"ח
אם  ממונו, תשלומי חיוב בגדר הוא כגופו
שם, וביארנו לא. או שור של גופו בעינן
בתורה  שנתחדש מה אם הוא הספק דעיקר
בהמתו  מעשה על ואחריות שמירה חיוב
ג"כ  כולל או גופו, במעשה דוקא הוא
אין  דמסברא העמיד ורבא כחו. מעשה

גופו  מעשה על גם חייבתו והתורה לחלק,
שורו, של כחו מעשה על וגם שורו של
לענין  ביניהם חילקה אכן ההלכה אמנם
נ"ש, חייב גופו מעשה דעל לומר תשלומין,

ח"נ. חייב כחו מעשה על אבל

על וא"כ הלכה דאיכא למימר מצינן שפיר
שלא  הסברא דכל גופו, על שאין כחו
שמירה  חיוב לענין הוא ביניהם, לחלק
הי' לא הדברים בעיקר אבל ותשלומין,
כחו, ושם גופו שם שיש כלל לרבא מספק"ל
היזק  עשיית ממש הוא גופו מעשה שהרי
עשיית  הוא כחו ומעשה השור, גוף ע"י
באופן  חלוקים והם השור, כח ע"י היזק

ההיזק. עשיית

כחו,אבל כח השם לענין הוא הספק כאן
וכח  כחו בין לחלק ניתן אם דהיינו
ומעשה  בפני"ע, שם לו יש אחד וכל כחו,
ע"י  היזק ממעשה חלוק הוא כחו ע"י היזק
כלל  כחו לכח כחו בין לחלק אין או"ד כחו, כח
פשוט  הי' אם ולכן כחו. שם על נקרא והכל
כח  וגם כחו וגם ביניהם, לחלק שאין אשי לרב
לחלק  ניתן האיך כחו, בשם נקראים כחו
ולא  כחו בכח הלכתא סומכוס דגמיר ולומר

בהערה.] שהארכנו מה [ועיי"ע כחו. מט על

רב ולכן של ספיקו דעיקר להתוס' ס"ל
אלא  ההלכתא, בקבלת אינו אשי

הוא מט. בפני"ע שם לו יש כחו כח אם הספק דעיקר בביאור, קצת להרחיב נ"ל והנה

ה  כל דהנה, לא. או בפני"ע כעשי' דידי' עשי' נידון שור אם של לגופו כחו בין חילוק
עושה  הוא הרי גופו דבנזקי ההיזק, את עושה השור כך ובין כך דבין העשי', בגדדר אינו
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ככחו  לאו או דמי ככחו כחו כח אם בסברא
ויש  דמי ככחו לאו  דאם מיבע"ל ועוד דמי.
גמיר  מי שני, לכח ראשון כח בין לחלק
נמצא  כחו. אכח לה ומוקי הלכתא סומכוס
מספק"ל  אכן אשי רב התוס' דלדעת

הרא"ש. שדייק כמו ודלא בתרתי,

דבאמת ובזה הלשון, אריכות להבין ניתן
ורק  אך אינו אשי רב של ספיקו
בסברא, הוא בעיקרו אלא ההלכתא, בקבלת
שלבים, לב' מתחלקת הבעיא לשון ולכן
כחו  כח מסברא, אשי לרב מיבע"ל מתחילה
בקבלת  מיבע"ל ואח"כ לא, או דמי ככחו

אהדדי. תלויין והם ההלכתא,

הגר"א,וכן קושיית עפ"ז ליישב נראה
אליבא  גם אשי לרב מיבע"ל לא למה
יכול  הי' אשי שרב הגם דלדברינו, דרבנן.
ככחו  כחו כח אם דרבנן אליבא להתספק
אמנם  לגמרי, לפוטרו ונפק"מ לא או דמי
אליבא  גם להתספק צריך הי' אכתי
דמי  ככחו לאו כחו דכח צד דלהך דסומכוס,
ולכן  כחו. אכחו לה ומוקי הלכתא גמיר מי
ומיבע"ל  ביחד, האיבעיות כל אשי רב כלל
גמיר  ומי לא, או דמי ככחו כחו כח הכי,
וממילא  כחו, אכח לה ומוקי הלכתא סומכוס
בסברא  להסתפק שייך לרבנן דגם שמעינן
ונפק"מ  לא, או דמי ככחו כחו כח אם

לגמרי. נ לפוטרו

עיקר  אלא כחו, הפעלת ע"י ההיזק את עושה הוא הרי כחו ובנזקי ממש, בגופו ההיזק
דיש  ולומר ההיזק אופני בין לחלק שיש פשוט וזה הנזק, עשיית באופן הוא החילוק

הם  כחו  וכח  כחו אם אשי רב של הספק אבל גופו. בנזקי משא"כ כחו נזקי על הלכה
כח, הפעלת ע"י נעשה הנזק כך ובין כך דבין הנזק, עשיית באופן אינו זמ"ז חלוקים

השור. כעשיית כחו כח נידון אם העשי', לענין הוא הספק עיקר אלא
והצרור  שני, בצרור ודוחף שהולך צרור מתיז השור כך, היא ההיזק צורת כחו בכח דהנה
חשיב  השני הצרור ע"י שנעשה ההיזק אם לדון יש וא"כ כלי, ומשבר הולך השני

שרשרת  וכשיש דמי, ככחו כחו כח נאמר אם הראשון. הצרור עשיית או השור, כעשיית
לאו  כחו כח או"ד ראשון. הפועל הוא שהרי השור, כעשיית נידון הכל כח, שמביא כח

עושה  כשהשור  מ"מ השור, עשיית מיקרי  השור ע"י כח דהפעלת ונהי דמי, ככחו
הצרור. עשיית מיקרי שני הכח עושה, שהצרור

לרבנן  אחת, עשי' מיקרי והכל דמי ככחו כחו דכח לצד דהנה היטב, הכל נתבאר ולפי"ז
צרורות  דח"נ הלכתא דגמירי היכי וכי ההלכתא, לענין גם לכחו כחו כח בין לחלק אין

גמיר  לא ה"נ בכחו הלכתא גמיר דלא היכי כי ולסומכוס כחו, בכח לה גמירי ה"נ בכחו
בכלל  שאינו כיון בפני"ע, עשי' מיקרי כחו וכח דמי, ככחו לאו כחו דכח ולצד כחו. בכח

הלכתא  גמיר אם להתספק ניתן ולסומכוס לגמרי, פטור הרי לרבנן שור, של העשי'
כחו. בכח לה ומוקי

מיבע"ל נ. ולא לא, או דמי ככחו לסומכוס כחו כח אשי רב בעי למה לפי"ז ק"ק אך
לא. או דמי ככחו כחו כח סתם
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ליכא ומה דבהא הרא"ש שהקשה
לחיובא  הלכתא אי לאיסתפוקי
דמשו"ה  לגרועי, דהלכתא דפשיטא אתא,
כגופו  לאו כחו דכו"ע לא לעיל קאמר לא
דמשלם  לה גמירי הלכתא צרורות וח"נ דמי
בראיית  לפקפק יש דבאמת נראה ח"נ.
אי"ז  דלכאורה דרבא, ממימרא הרא"ש
כחו  דכו"ע לעיל קאמר דלא דמהא מוכרח

דמי  כגופו גמירי לאו הלכתא צרורות וח"נ
דיש  אתא. לחיובא הלכתא ולעולם לה,
ולא  מפשינן, לא פלוגתא דאפושי לדחות,
וסומכוס  חכ' מח' להעמיד לרבא ניח"ל
בכחו  הלכתא נתקבלה אם חדא בשתיהם,
לאו  או דמי כגופו כחו אם ועוד ח"נ, לשלם
דכחו  ס"ל סומכוס דע"כ וכיון דמי. כגופו
להו  אית נמי דחכ' רבא העמיד דמי, כגופו
לה  גמירי דהלכתא אלא דמי, כגופו דכחו
להתוס' דס"ל י"ל שפיר וא"כ ח"נ. דמשלם
בכח  לה ומוקי הלכתא גמיר סומכוס דאי

אתא. לחיובי הלכתא כחו,

התוס'ונראה מדברי מתבאר שכן עוד,
מכילתין לפטורו בריש ד"ה (ג:

אמאי ברה"ר) שם, הקשו התוס' דהנה .
תולדה  הו"ל צרורות דח"נ לרבא לי' פשיטא
אי  מיבע"ל ומ"מ ברה"ר, לפוטרו דרגל
ותירצו  משלם, מהעליי' או משלם מגופו
ואתי  נ"ש משלם הי' הדין דמן דכיון התוס'
אתי  א"כ ח"נ, אלא משלם דלא הלכתא

להחמיר. ולא להקל הלכתא

דאם והרי בקושייתם, ס"ל התוס '
צרורות  ח"נ אם  לרבא מספק "ל

לא  למה משלם, העליי' מן או משלם מגופו
ברה"ר, חייב צרורות ח"נ אם נמי מספק"ל
קרן  של הקולות גם לו נתנה וההלכתא
קרן  של החיובים וגם מגופו להשתלם
י"ל  דשפיר ומבואר ברה"ר, להתחייב

להחמיר. אתא דהלכתא

שפיר וע"ז דבעלמא דנהי התוס' תירצו
הך  אתא, לחיובי דהלכתא י"ל
ראוי  הי' הדין מן שהרי להקל, היא הלכתא
אלא  משלם דלא הלכתא ואתי נ"ש, לשלם
תולדה  דהו"ל לרבא פשיטא הי' וא"כ ח"נ.
דינו  שהי' וכמו ברה"ר, לפוטרו דרגל
לו  יש אם אלא מיבע"ל ולא ההלכתא, קודם
וזהו  מגופו. לשלם קרן של הקולות ג"כ
הלכתא  כלל דבדרך דסבר כרא"ש דלא

אתא. לגרועי

הי"ז)הרמב"םכתבג] נז"מ הל' ,(פ"ב
והלך  החררה את שנטל כלב
את  ואכל בגדיש הניחה אם לגדיש לו
ועל  החלה על הגדיש את והדליק החלה
שאר  ועל נ"ש משלם החררה מקום
על  החלה את מגרר הי' ואם ח"נ, הגדיש
החררה  על משלם ושורף והולך הגדיש
שאר  ועל ח"נ הגחלת מקום ועל נ"ש

ע"כ. פטור, הגדיש

כל וצ"ב על חייב אינו במגרר אמאי
והו"ל  הן דכלב חציו הא הגדיש,
בכס"מ  ועי' צרורות. מדין ח"נ לשלם
כדברי  מבואר הרמב"ם דבדברי שכתב
למימר  מצי לא יוחנן דלר' שכתבו התוס'
דאי  ח"נ, הגדיש כל ועל אדויי בדאדיי'
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שאר  כל על הוי דמי ככחו לאו כחו כח
פטור. נא הגדיש

שיטת וע"כ להשוות הכס"מ כוונת אין
לגמרי, התוס' לשיטת הרמב"ם
תלוי  לרבנן כחו כח דדין נקטו התוס' שהרי
סובר  ג"כ הרמב"ם ואם אשי, דרב בספיקא
דעל  בפשטות לכתוב לו הי' לא ספק שהוא
בזה  נתקשה [וכבר פטור הגדיש שאר
לומר, כוונתו ע"כ אלא עי"ש]. הלח"מ,
למימר  מצי הוה דלא הוכיחו שהתוס' דכמו
חררה  שנטל דכלב דמתני' יוחנן דר' אליבא
לאו  כחו דכח דלהצד אדויי, בדאדיי' מיירי
כן  פטור, הגדיש שאר על הוי דמי ככחו
אליבא  למימר מצי הוה דלא להרמב"ם ס"ל
אבל  אדויי, בדאדיי' דמיירי יוחנן דר'
כחו  דכח פשיטא דלרבנן והוא אחר, מטעם
רק  אשי לרב מיבע"ל ולא דמי, ככחו לאו

דסומכוס. אליבא

פי'ושיטת לא דע"כ צ"ב, הרמב"ם
התוס' ע"ד אשי דרב בעיא
או  דמי ככחו כחו כח אם מסברא דנסתפק
אליבא  גם להסתפק שייך הי' דא"כ לא,
דפשיטא  הרא"ש ע"ד פי' לא וע"כ דרבנן.
ולא  דמי ככחו כחו דכח אשי לרב לי'
הי' דא"כ ההלכה, בקבלת אלא מספק"ל
דמי  ככחו כחו דכח דרבנן אליבא פשיטא
פשיטא  אשי דרב פי' לא ובודאי ח"נ. לשלם
דהרי  דמי, ככחו לאו כחו דכח מסברא לי'

כן  לפרש מקום דאין לעיל הארכנו כבר
דלא  בגמ' דמוכרח ועוד אשי, רב בלשון
האיך  לתמוה יש וא"כ פירושא. כהאי

הרמב"ם. דברי יתיישבו

בעיא ונראה מפרש הרמב"ם דבאמת
והיינו  הרא"ש, ע"ד אשי דרב
הלכתא  גמיר אי ההלכה בקבלת דמספק"ל
הי' ומסברא לא, או כחו בכח לה ומוקי
כחו  דכח דסומכוס אליבא לי' פשיטא

דמי. ככחו

הרא"ש,אבל על הרמב"ם חולק בזה
דפשיטא  היכי כי הרא"ש דלדעת
כח  דמסברא דסומכוס אליבא אשי לרב לי'

כ  אליבא כחו לי' פשיטא הי' ה"נ דמי, כחו
דפשיטא  דנהי ס"ל הרמב"ם אבל דרבנן.
ולא  דמי ככחו כחו דכח דסומכוס אליבא לי'
אליבא  אבל ההלכתא, בקבלת אלא מיבע"ל
לאו  כחו דכח איפכא, לי' פשיטא הי' דרבנן
מכח  אלא מסברא, לאו אבל דמי, ככחו

צרורות. דח"נ ההלכתא

דהנה ונראה הוא, כך הדברים דביאור
הלכתא  [בגדר לעיל נתבאר

מאלין (יז.)דצרורות הגרא"ל שחקר מה [
ס"ו)זצ"ל אם (סי' דצרורות, הלכתא בדין

ההלכה  ולולי הוי דרגל תולדה דצרורות כיון
אחרי  עתה גם ע"כ  מילי לכל כרגל  דינו הי'
רגל  מחיובי הוא שמשלם הח"נ ההלכה
כחו  על פטור נאמר דבההלכה אלא ממש,

לקמןנא. הרמב"ם (כב.)ועי' דברי בביאור אחר מהלך חררה שנטל דכלב בסוגיא בס"ד
שם. ר"ח ע"פ
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ההלכה  אחרי דעכשיו נאמר או"ד ח"נ. על
אלא  פטורים שאר כמו  פטור אינו
רגל  חיובי מכל לגמרי אפקינהו דההלכתא
ונמצא  ח"נ, של חדש חיוב להם ונתנה
הוא  בצרורות דח"נ החיוב  ההלכה דאחרי
משאר  חיובו ושאני מסיני למשה מההלכתא

בתורה. האמור רגל חיובי

שינוי ועוד דיש [בסוגיא לעיל נתבאר
הגרא"י (יט.)לצרורות מש"כ ע"פ [

זצ"ל י"ב)פינקל סי' אליעזר שפי'(דברי דמה ,
שינוי  אם אשי לרב דמספק"ל הרמב"ם
כמשונה, הצרורות להתזת משוי בבעיטה
שם  הוא דצרורות יסוד הך ע"פ בנוי הוא
אם  להסתפק שייך דלכן בפני"ע, מזיק
בהתזת  שינוי עושה הבהמה  בגוף שינוי
נידון  הצרור דהתזת כיון או"ד הצרור
מעשה  בעצם שינוי וליכא בפני"ע, כמזיק
להתזת  משוי בבעיטה שינוי אין ההיזק,
שכתב  מה שם [ועי"ע כמשונה. הצרור
לא  למה עפ"ז לתרץ זצ"ל הגרנ"פ
לצרורות  שינוי יש אם אשי לרב מספק"ל

דסוכמוס.] אליבא

הלכתא ומעתה דגדר דכיון לומר, יכלנו
הפקעה, הוא צרורות דח"נ
מסברא  גופו, נזקי בכלל הוי לא כחו דנזקי
מגלה  ההלכתא שהרי פטור, כחו דכח י"ל

ולא  גופו, נזקי בכלל אינם כחו דנזקי לנו
בנזקי  אבל כחו, בנזקי כ"א מזיק שם נתחדש
אבל  לגמרי. להיפטר דינם וא"כ לא, כחו כח
צרורות, דח"נ הלכתא הך לי' לית סומכוס
פשיטא  הי' ולכן דמי, כגופו דכחו וס"ל
אלא  דמי, ככחו כחו כח דמסברא אשי לרב

א  ומוקי דמיבע"ל הלכתא סומכוס גמיר י
מנ"ש. לפטור כחו אכח לה

לרב והרא"ש לי' פשיטא הי' דאם דסובר
דמסברא  דסומכוס אליבא אשי
נמי  לי' פשיטא הי' א"כ דמי ככחו כחו כח
הרי"ף  דהנה לטעמי'. אזיל דרבנן, אליבא
דח"נ  לה גמירי דהלכתא מסכתין בריש כתב

לעיל רש"י וכ"כ הוא, ממונא (ג:צרורות

צרורות) בח"נ והרא"שד"ה א'), סי' (פ"א

הלכתא, בעי לא דלהא עליהם, הקשה
דרגל  דתולדה כיון הוא ממונא דממילא

גמירי. לח"נ הלכתא ועיקר הוי,

כהצד וכבר דס"ל הרא"ש בדעת ביארנו
אחרי  דגם זצ"ל הגרא"ל בחקירת
ממש, רגל מחיובי הוא צרורות ח"נ ההלכה
לגרע  ורק אך הוא ההלכה של עיקרה וכל
מזיק  שם לו ליתן לא אבל בתשלומין,
אשי  לרב לי' פשיטא הי' אם ולכן בפני"ע.
אליבא  גם דמי, ככחו כחו כח דמסברא

התוס', דעת שכן וכנראה כן. הדין נב דרבנן

לעילנב. בתוס' מבואר ברה"ר)וכן לפטרו ד"ה לרבא (ג: פשוט הי' למה לתרץ שכתב
מהעליי', או  מגופו משלם אם מיבע"ל ומ"מ ברה"ר לפוטרו דרגל תולדה הוו דצרורות

דרגל. תולדות משאר יותר לחייבו שאין  לרבא פשוט הי' להקל, באה דהלכתא דכיון
מזיק  שם הו"ל צרורות וח"נ כגופו לאו דכחו לאשמעינן אתא דהלכתא נאמר ואם
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דרב  ספיקא בפי' הרא"ש על דפליגי אלא
כנ"ל. אשי,

שהיו (יח.)לעילבגמ'ד] תרנגולין ת"ש ,
החבל  ונפסק דלי בחבל מחטטין
בתר  ש"מ נ"ש, משלמין הדלי ונשבר
היא  סומכוס אלא וכו' אזלינן מעיקרא
סומכוס  אי משלם, נ"ש צרורות דאמר
כלי  על ונפל שבר ממנו ניתז סיפא, אימא
שלם, נזק משלם הראשון על ושברה אחר
מי  סומכוס ואי נזק, חצי משלם האחרון ועל
בין  לסומכוס לי' שאני וכ"ת ח"נ. לי' אית
אשי  רב דבעי הא ואלא כחו לכח כחו נזק
ככחו  לאו או דמי ככחו לסומכוס כחו כח
לאו  אלא דמי. ככחו דלאו לי' תפשוט דמי,
אמר  אזלינן. מעיקרא בתר ש"מ היא רבנן

מיני'. מיני' דקאזיל אביי בר ביבי רב

אליבא ומבואר ברייתא אתא דאי בגמ'
משלם  הראשון דעל ניחא, דרבנן
ועל  אזלינן, מעיקרא דבתר משום נ"ש
א"ש, הרא"ש ולשיטת ח"נ. משלם האחרון
אשי  לרב לי' פשיטא והי' כחו, כח דהו"ל
לשיטת  אבל צרורות. ככל ח"נ משלם דלרבנן
רב  להתוס' הרי ניחא, מי והרמב"ם התוס'

ותפשוט  דרבנן, אליבא גם מספק"ל אשי
ולהרמב"ם  דמי, ככחו כחו דכח מהכא

לגמרי. להיפטר נג הו"ל

דהנה והנה דלק"מ, נראה התוס' לשיטת
לעיל התוס' כתבו ד"ה כבר (שם 

דמי) ככחו דלאו למימר תפשוט מצי הוה וז"ל,
לי' קמדחי הכא וזיל לי' דקמדחי הכא דזיל
למה  וק' ע"כ. שפיר, משני דבלא"ה אלא
דכיון  א"ש הגמ' בלא"ה הרי לזה, הוצרכו
ס"ל  ע"כ כחו בכח אשי לרב דמספק"ל
דבתר  וש"מ כרבנן אתיא דברייתא

אזלינן. מעיקרא

לטעמייהו ונראה אזלי שתוס' פשוט
אליבא  גם אשי לרב דמספק"ל
להם  והוק' דמי, ככחו כחו כח אי דרבנן
כרבנן  אתיא דברייתא נאמר אם דאף
הכלי  דעל מהא אשי דרב ספיקא תפשוט
דמי. ככחו כחו כח הרי ח"נ, משלם האחרון
אשי, דרב ספיקא הוא גופא דזה צ"ל וע"כ
כחו  כח א"כ כסומכוס אתיא ברייתא דאי
וש"מ  רבנן אתיא ברייתא ואי ככחו, לאו
דמי, ככחו כחו כח אזלינן, מעיקרא בתר

תולדה  הי' דאם לן איכפת מאי רגל, תולדה משאר יותר לחייבו נוכל לא למה בפני"ע,

שאינם  חיובים בו יהי' לא ולמה מחודש, מזיק הוא עתה הרי ברה"ר, פטור הי' דרגל
מחיובי  הוא צרורות ח"נ ההלכה לאחר דגם כהרא"ש להתוס' ס"ל וע"כ רגל. מדיני

שם  לו ליתן לא אבל בתשלומין, לגרע ורק אך הוא ההלכה של עיקרה וכל ממש, דרגל
מספק"ל  ולא רגל, תולדה מחיובי יותר לחייבו דאין לרבא פשוט הי' ולכן בפני"ע. מזיק

מגופו. לשלם קרן של הקולות גם בו להקל יש אם אלא
הגר"אנג. בביאור ע"ז עמד י"ג)וכבר ס"ק ש"צ .(סי'
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הכא  זיל למימר מצי דהוה התוס' וזמש"כ
וז"פ. לי', קמדחי הכא וזיל  לי' דקמדחי

דלדעתו אבל הרמב"ם, לשיטת יישוב אי"ז
בספיקא  תלוי אינו לרבנן כחו כח דין
דמי, ככחו דלאו הוא דין אלא אשי, דרב
מתיישבת  האיך לדוכתא קושיא והדרא
בחבל  מחטטין שהיו דתרנגולין הברייתא
בתר  נימא דכי לומר וק' דרבנן. אליבא דלי
ול"ח  הראשון הכלי לגבי אזלינן מעיקרא
הו"ל  כגופו, אלא כצרורות דידי' היזק
כח  ולא כחו אחר הכלי על שניתז השבר
ע"י  נשבר השני הכלי סוף כל דסוף כחו,

וצ"ע. כחו, נד כח

קאמר גמ', היכי להו איבעיא
והזיקה  מבעטת היתה
כאורחייהו  צרורות או בביעוטה

היא, ורבנן ח"נ היתה משלם או"ד
מחמת  צרורות או בבעיטה והזיקה מבעטת
נ"ש, משלם אורחי' כי ח"נ, משלם ביעוט
על  דרסה מסיפא, ת"ש היא. סומכוס ומני
אחר  כלי על השבר ונפל ושברתו הכלי

ע  האחרון ושברו, ועל נ"ש משלם הראשון ל
וכ"ת  ח"נ. לי' אית מי סומכוס ואי ח"נ,
להתזה, שני ושני להתזה ראשון ראשון
אלא  כחו, לכח כחו בין לסומכוס לי' ושאני
ככחו  לסומכוס כחו כח אשי רב דבעי הא
דלאו  לי' תפשוט דמי, ככחו לאו או דמי
לה  ובעי לה מוקי כרבנן אשי רב דמי. ככחו
או  בביעוטה והזיקה מבעטת היתה הכי,

ביעוט  מחמת הא ח"נ, כאורחייהו צרורות
מבעטת  היתה או"ד שינוי, ויש נזק רביע
ביעוט  מחמת צרורות או בבעיטה והזיקה

ע"כ. תיקו, שינוי, ואין ח"נ

אין והנה עצמה דממתני' ודאי זה
דרב  אשי, דרב בעיא על להקשות
למה  לתמוה יש וא"כ לה, מוקי כרבנן אשי
לה  בעי אשי דרב להוסיף הגמ' הוצרכה

וכו'. הכי

ואיכא וכבר וז"ל, הרשב"א ע"ז עמד
בעי  אשי דרב להו דמנא למידק
להו  ולמה הכי דבעי אשכחן לא דהא הכי
דהוסיפו  הוא דבגמ' וי"ל הכין, למימר
בעיא  אמרו, והרי מנפשייהו, הכי בבעיא
דאיהו  ממתני' למידק אפשר לא אשי דרב
אחריתא  בעיא אלא לה, מוקי כרבנן מתני'
הרי  ע"כ. אמתני', למיבעי' לי' אית
אין  דבאמת הסוגיא, בפי' נדחק הרשב"א
לי', מיבעי הכי אשי דרב לומר הכרח שום
אליבא  דגם מנפשייהו, הוסיפו בגמ' ומ"מ
מיירי  אי במתני' להסתפק יש אשי דרב

שינוי. ע"י או אורחייהו כי בצרורות

שהתוס'אמנם אשי)נראה רב היו (ד"ה
ממש"כ  בסוגיין אחרת שיטה להם
אי  אלא היתה לא דלעיל דבעיא ונראה וז"ל,
ע"י  או אורחי' כי בצרורות איירי מתני'
רבנן  מדעתו הוסיף והש"ס לא, ותו שינוי
מפרש  אשי ורב היא, סומכוס או היא

שמואלנד. ר' בחידושי בזה מש"כ ו')ועי' ס"ק י"ז הדברים.(סי' עומק לתוך ירדתי ולא ,
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אין  או לרביע שינוי יש אי להו דאיבעיא
עכ"ל. שינוי,

דמה והנה התוס', מדברי לנו היוצא
הכי, לה בעי אשי רב בגמ' שהוסיפו
דבני  הבעיא אשי רב מפרש דכך לומר היינו
דמה  להתוס' דס"ל מזה ומוכרח הישיבה.
דמי, ככחו דלאו לי' תפשוט הגמ' שהקשה
מתני' אי הישיבה לבני דמיבע"ל דכיון ר"ל
סומכוס  דמתני' להצד היא, סומכוס או רבנן
ראשון  דראשון לאוקמא צריך ע"כ היא
לסומכוס  כחו וכח והתזה, שני ושני להתזה
לרב  לי' מיבעי האיך א"כ דמי, ככחו לאו
לא. או דמי ככחו כחו כח לסומכוס אשי

דבני ואין מבעיא מקשינן האיך לתמוה
דהנה  אשי, דרב בעיא על הישיבה

ר"ת תלמיד בתוספות (בשיטת מצאתי

מוקי הקדמונים) כרבנן אשי רב בזה"ל, שכתב
סידרו  אשי רב שהתלמוד הכי, לה ובעי לה
התלמוד  סידר ואיהו לי' ומדאיבעיא
אלא  לי', איבעי' נמי דלדידי' פשיטא
לי' איבעיא הכי אלא כתבה, שבטעות

עכ"ל. ואזיל, כדמפרש

דרב ומבואר היא הגמ' דקושיית מדבריו 
דלעיל  משנתו, את סותר אשי
דמי  ככחו כחו כח אי לסומכוס לי' מיבעיא
אחרת  בעיא סידר והכא דמי, ככחו לא או
היא, סומכוס או כרבנן מתני' אם בגמ'
בעיא  הך אשי רב סידר האיך הגמ' והקשה
דלסומכוס  לפשוט יכלנו מיני' הרי בגמ',
הגמ' הוצרך ולכן דמי. ככחו לאו כחו כח
כלומר, לי', מיבעי הכי אשי דרב לתרץ
מפרש  הכי הגמ', את אשי רב כשסידר

כי  בצרורות מיירי אי הישיבה, דבני הבעיא
נזק, רביע משלם שינוי ע"י ואילו אורחייהו
שינוי  ואין שינוי, ע"י בצרורות מיירי או"ד
בגמ' שביארו ומה נזק. לרביע לצרורות
כסומכוס  מתני' אי להו דמיבעי' מעיקרא

הוא. טעות היא, רבנן או 

לה)רש"יאבל מוקי כרבנן אשי רב כתב (ד"ה
לעיל  אשי רב דבעי בעיא והך וז"ל,
מתני' אהא שינוי, אין או לצרורות שינוי יש
כו', מבעטת היתה קבעי והכי לה בעי
וס"ל  התוס' על חולק דרש"י נמצא עכ"ל.
הישיבה  דבני בעיא לתרץ חש לא דתלמודא
מתני' אי לי מביעי' ולעולם אשי, דרב אליבא
דרב  שאמרו ומה היא, רבנן או כסומכוס
דרב  דבעי לומר היינו לי', מבעי הכי אשי
אהא  לא, או לצרורות שינוי יש אי אשי
ע"י  בצרורות מיירי אי לי', מיבעי קא מתני'
כי  צרורות או נזק, לרביע שינוי ואין שינוי
ומעיקרא  נזק. לרביע שינוי ויש אורחייהו
דלאו  לי' תפשוט אשי ארב הגמ' כשהקשה
דרב  להגמ' דס"ל משום היינו דמי, ככחו
ותי' הישיבה, דבני בעיא לי' אית נמי אשי
דמתני' וס"ל בעיא הך לי' לית אשי דרב
והאי  לחוד בעיא והאי לה, מוקמת כרבנן

לחוד. בעיא

הוצרכו וא"כ למה לדוכתא, קושיא הדרא
ומנא  לי', מיבעי הכי אשי רב לומר
צריך  ולכאורה הכי. דייק אשי דרב להו ידיע
דהוסיפו  הוא דבגמ' כהרשב "א לדחוק

מנפשייהו. הכי בבעיא

הרשב"א ונראה בדברי ביאור להוסיף
בריש  עצמו הרשב"א מש"כ ע"פ
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מבעטת)פירקין יתה ד"ה הקשה (יז. שם .
היתה  במתני' ותני מהדר קא למה הרשב"א
בפ"ק  לה תנן הא ח"נ, משלם מבעטת
ועו"ק  לבעוט, מועדת אינה הבהמה
לי' ועריב תני ומאי דקרן תולדה דמבעטת

דרגל. מילי בגמ'נה בין דמפרש דלמאן ותי'
צרורות  או בבעיטה והזיקה מבעטת היתה
צרורות  דמשום א"ש ח"נ ביעוט מחמת
כח  מחמת הבאות דבצרורות ולומר לה נקט
נ"ש  כאורחייהו צרורות הא ח"נ הביעוט
כרבנן  לה דמפרש למאן אבל וכסומכוס,
לאשמעינן  אתי כרבנן אי ושמא לי, קשיא
ח"נ  הביעוט מחמת הבאות צרורות דאפ'
שינוי  ויש בהיפך לאשמעינן וא"נ שינוי ואין

אשי. דרב וכדבעיא

כסומכוס ומבואר, אתיא דמתני' דלהצד
שכתוב  למה יישוב מצאנו
לי' תנא דכבר אע"ג מבעטת, היתה במתני'
דאטו  והיינו דקרן, תולדה והיא בפ"ק
לה  נקט צרורות דמשום לה, נקט צרורות
הביעוט  כח מחמת הבאות דבצרורות ולומר

נ"ש. כאורחייהו צרורות אבל ח"נ

הישיבה ונ"ל דבני הבעיא כל דבאמת
קא  למה זה, דיוק על מסובבת
וגם  במתני', מבעטת היתה ותני מהדר
גופא  ומה"ט רגל, דיני אצל לי' תנא למה
מתני' ולאוקי לדחוק יש שמא מספק"ל

ולרב  כוותי'. הלכתא דלית אע"ג כסומכוס
הדרא  כרבנן, למתני' לה מוקי דע"כ אשי
מבעטת  היתה ענין מה לדוכתא, קושיא
אשי  דרב אשכחן דלא אע"ג ולכן, למתני'.
מיבעי  דכך לומר הכרח ואין הכי, בעי
דגם  מנפשייהו בגמ' הוסיפו מ"מ לי',
תנא  למה לתרץ יש אשי דרב אליבא
לאשמעינן  והיינו מבעטת, היתה במתני'
ח"נ  ביעוט מחמת הבאות צרורות דאפ'
ויש  להיפך לאשמעינן א"נ שינוי, ואין

הרשב"א. וכמש"כ שינוי,

לה  שא"א במקום מהלכת היתה

מנתזת  א"כ אלא

ממל בגמ',א] מר אבא ר' מיני' בעי
אבא, בר חייא מר' לה ואמרי
א"כ  אלא לה שא"א במקום מהלכת היתה
כיון  מהו, והזיקה והתיזה ובעטה מנתזת
מיהא  השתא או"ד הוא אורחי' לה דא"א

תיקו. צרורות, קמנתזה ביעוט מחמת

מחמת ופירש"י מיהא השתא או"ד (ד"ה

הוא) יש ביעוט וא"ת וז"ל,
נזק  רביע הא נזק לרביע לצרורות שינוי
נינהו  וצרורות הוא אורחי' ל"א, משלמת.
והתיזה  בביעוט אייעד אפ' דרגל ותולדה
הואי  בלא"ה דהא ח"נ אלא משלם לא הא
ואם  אתי ביעוט מחמת או"ד מתנזה,
דמשונה  דכיון נ"ש משלמת בכך הועדה

לעילנה. במש"כ הוא (יז.)ועי' מבעטת דהיתה הרי"ף על רש"י מש"כ ע"פ  לתרץ
רגל. מדיני
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אבל  המור"ה, מפי דקרן תולדה הוי הוא
ע"כ. עיקר, הראשון

מקבילים ולכאורה הנ"ל הפירושים ב'
לעיל  בפירש"י הלשונות לב'
או  לצרורות העדאה יש אם דרבא בבעיא
הכא  שינוי, ע"י בצרורות דמיירי דלל"ק לא,
היתה  העדאה, יש דאת"ל לי' מיבעיא קא
מי  התזה בלא לה שא"א במקום מהלכת
אבל  לא. או העדאה לה ויש שינוי חשיב
אורחייהו  כי בצרורות אפ' מיירי דרבא לל"ב
העדאה  יש ת"ל דאפ' כן, לפרש א"א
שינוי  ע"י צרורות בין נפק"מ אין לצרורות,
שינוי  דאין צד [ולהך כאורחי' צרורות או
קאמר, את"ל דרבא לעיל מבואר לצרורות,
או  העדאה יש לצרורות, שינוי אין את"ל
שינוי, לענין דנפק"מ פירש"י ולכן לא].
ורש"י  נזק. לרביע לצרורות שינוי יש את"ל
כמש"כ  והיינו עיקר, פירושא דהאי כתב

אלא)לעיל ד"ה עיקר.(יח: דל"ב

פירש"י עכ"פ, לא כך ובין כך בין
והיינו  ברה"ר, לפוטרו דנפק"מ

דרש"י מהלכת)משום היתה את (ד"ה מפרש
התוס' וכ"כ הניזק. בחצר (ד"ה הבעיא

וכו') א"כ אלא לה דא"א לפרש במקום אין וז"ל,
אורחי' דאם לי' ומיבעיא ברה"ר דאיירי
היתה  קאמר מדלא ארגל, דהוה מידי פטור
דבסמוך, בבעיא כמו הרבים ברשות מהלכת

ע"כ. עיקר, נו ופ"ה

יראה ועיין וז"ל, שכתב במהרש"א
רה"ר  דלענין להו דמשמע
לה  באפשר אפ' דהא בעיא הך איפשיטא
מסיק  והזיקה והתיזה ובעטה התזה בלא
הוא  דרגל דתולדה דמסתברא בעיא באידך

ע"כ. וק"ל, ברה"ר ופטורה

דנהי ונראה המהרש"א, דברי בביאור
מלשון  התוס' דייקו דשפיר
קאמר  מדלא הניזק בחצר דמיירי הבעיא
דר' בבעיא כמו ברה"ר מהלכת היתה
לא  באמת למה לן תיקשי אכתי מ"מ ירמי',
המהרש"א  תי' ולזה ברה"ר . מיבע"ל
וע"כ  בעיא. הך איפשיטא רה"ר דלענין
היתה  ירמי', דר' בבעיא המהרש"א גרס
והזיקה  והתיזה ובעטה ברה"ר מהלכת
כמו  ודלא הרי"ף], על רש"י גרס [וכמו"כ
התיבה  שמחקו ראשונים הרבה שגרסו
כאורחייהו, בצרורות דמיירי ופירשו ובעטה
דרגל  תולדה מסתברא ר"ז השיב וע"ז
הו"ל  שינוי ע"י צרורות דאף ונמצא הוא,

דרגל. תולדה

הוכיחו אך לא באמת למה לפי"ז קשה
ברה"ר  דאיירי לפרש דאין התוס'
לקמן. בעיא הך איפשיטא דכבר משום
דלא  התוס' הוכחת דכל לכאורה ומשמע
הבעיא, מלשון ורק אך הוא ברה"ר איירי
דנפק"מ  לפרש להו ניחא הי' ובלא"ה
שמחקו  הראשונים כרוב וגרסו ברה"ר,
ואין  ירמי'. דר' בבעיא ובעטה התיבה

הרא"שנו. ב')אבל עי"ש.(סי' ברה"ר, לפוטרו נפק"מ דבאמת פי'
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ברה"ר, מיבע"ל לא באמת למה להקשות
אכתי  ירמי' דר' בעיא דקודם י"ל דבפשוטו
תולדה  הוו דאורחייהו צרורות אי ידעו לא

ברה"ר. לפוטרו דרגל

התוס'ונראה מדברי מוכח שכן עוד
מתחילתו)לקמן במועד ד"ה (יח.

הו"ל  שינוי ע"י דצרורות להו דפשיטא
הל"ק  על הקשו התוס' דהנה דקרן. תולדה
צרורות  דלמא דרבא הא פשיט היכי דרש"י,
אע"ג  דשני היכא אבל מעליי' אורחי' כי
במקומה  תמות דצד מגופו משלם דאייעד
בעינן  דהיכי לומר, וכוונתם עומדת.
צרורות  ח"נ דרבא בעיא בגמ' למיפשט
מהא  משלם, העליי' מן או משלם מגופו
ביש  ור"א רבנן פלוגתת הגמ' דמוקי
העדאה  אין ס"ל דרבנן לצרורות, העדאה
מבואר  ומ"מ העדאה, יש ס"ל ור"א
לעולם  משלם. מגופו לרבנן דאף בברייתא
מן  משתלם אורחייהו כי דצרורות נימא
הוא  מגופי' דמשתלם טעמא והכא העליי',
דקודם  עומדת, במקומה תמות צד מדין
לשלם  ודינו שינוי ע"י צרורות הו"ל דאייעד
תמות  צד דאייעד לבתר ולכן מגופי', ח"נ

מגופו. ח"נ ומשלם עומדת, במקומה

קושייתם ולפי דרש"י בל"ק שנתבאר מה
דאין  צד דלהך ליתא, מעיקרא
דכל  משום הטעם לצרורות, העדאה
דרגל  תולדה הו"ל שינוי ע"י אפ' צרורות
דצרורות  וכ"ה תמה. קרן מדין ונפקעו
וכדפשט  ברה"ר, מחייבת אינה שינוי ע"י

לקמן ה"נ (יט:)ר"ז היא, דרגל דתולדה

צרורות  דח"נ צד להך העליי' מן לשלם דינו
משלם. העליי' מן

להך וכבר כן פי' לא התוס' דע"כ ביארנו,
הו"ל  דקרן דצרורות ודעתם גירסא,
מוכח  וכן דרגל. תולדה ולא דקרן תולדה
הו"ל  באשפה הנובר דחזיר התוס' מדעת
כמש"כ  בזה רש"י על ופליגי דשן, תולדה

אף (יז:)שם לצרורות, העדאה דאין וטעמא .
הוא  דקרן, תולדה הו"ל דקרן דצרורות
חמור  ואייעד שני יהי' דלא רש"י, כמש"כ
מקושיית  מוכח וכן מתחילתו. ממועד
על  שהקשו שם, דבריהם בהמשך התוס'
לי' מדמינן לקרן רבא אמר האיך זו גירסא
בצרורות  מיירי הא הוא, דרגל תולדה או"ד

דרגל. תולדה ואי"ז שינוי, ע"י

דגם ומכל התוס', בדעת ברור נראה זה
חילוקי  נאמרו דצרורות בהלכתא
מסתבר  והדבר גופו. בנזקי שנאמרו האבות
דס"ל  התוס' בדעת נתבאר כבר שהרי מאד,
צרורות  ח"נ ההלכה לאחרי דגם כרא"ש
בדברי  מבואר [כן ממש רגל מחיובי הוא

לעיל ברה"ר)התוס' לפטרו ד"ה וכל (ג: .[
לגרע  ורק אך הוא ההלכה של עיקרה
והרי"ף  רש"י כדעת ודלא בתשלומין,
כחו  דנזקי הפקעה הוא ההלכה דעיקר
כמזיק  נידונים אלא גופו נזקי בכלל אינם
הם  כחו נזקי התוס' דלדעת וכיון מחודש.
הוו  דרגל צרורות ע"כ גופו, נזקי בכלל

כקרן. הוו דקרן וצרורות כרגל,

צריך ולכן ע"כ התוס' דלשיטת נלע"ד
דמיירי  ירמי' דר' בבעיא לגרוס
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ע"י  בצרורות דאילו כאורחייהו, בצרורות
דקרן  תולדה דהו"ל הוא פשוט לחייבו שינוי

המהרש"א. כמש"כ ודלא ברה"ר,

צ"ב,והנהב] המהרש"א פירוש עיקר גם
דאפ' לקמן דאיפשיטא כיון
ופטור  דקרן תולדה הו"ל שינוי ע"י צרורות
ממל  בר אחא לר' מיבע"ל האיך ברה"ר,
או  משונה הוי אי מנתזת אא"כ לה בא"א
צד  להך הרי נזק. רביע לשלם ונפק"מ לא,
לרביע  לצרורות שינוי דיש אשי דרב בבעיא
שינוי  לה יהי' ולמה הוא, דרגל תולדה נזק,
עצם  על קושיא באמת וזאת נזק. רביע לשלם

אשי. דרב ספיקא

עי'ואין דהנה בזה, יחיד דעת המהרש"א
ב' שהביא הרי"ף על בפירש"י
ממל  בר אחא דר' בספיקא הנ"ל פירושים
לענין  או נזק לרביע שינוי לענין נפק"מ אם
לב' מקבילים שהם נתבאר וכבר העדאה.
יש  אם דרבא בבעיא בפירש"י הלשונות
הב' הפירוש על רש"י והקשה העדאה.
עיקר  וראשון וז"ל, העדאה לענין דנפק"מ
ביעוט  מחמת דאפ' לקמן אמרינן דהא הוא

ע"כ. דרגל, תולדה הם

ירמי',ומבואר דר' בבעיא  גרס דרש"י
ובעטה  ברה"ר מהלכת היתה
ע"י  בצרורות דמיירי והיינו והזיקה, והתיזה
דרגל  תולדה מסתברא ר"ז לי' ופשיט שינוי,
ממל  בר אחא לר' מיבע"ל האיך וא"כ הוא.
משונה  הוי אי מנתזת אא"כ לא בא"א
אורחי' או העדאה, לה ויש דקרן ותולדה
פשיט  הרי העדאה, לא ואין דרגל ותולדה

שינוי  ע"י צרורות דאפ' לקמן ר"ז לי'
דרגל, תולדה הוי התזה בלא דאפשר במקום
ויק' לנ"ש. העדאה דאין פשיטא וא"כ
נזק. לרביע לצרורות שינוי יהי' למה כנ"ל,

דין ושמא שייך דרגל בתולדה דגם י"ל
באמת  הוא משונה פטור כי תמות,
משונה  דבר שכל נזיקין, אבות בכל סברא
כעין  נתבאר וכבר מח"נ. יותר לחייבו אין
בדעת  האזל והאבן שמח האור בשם זה
דתרנגול  בסוגיא לעיל [עי' והרמב"ם רש"י

חרס כלי לאויר ראשו ],(יח:)שהושיט
כמשונה. נידון שינוי ע"י הבא דאורחי'
ע"י  נעשה עצמו שההיזק דאף ונמצא,
למעשה  להגיע הדרך ורק דרגל, תולדה
שמירת  לענין מ"מ שינוי, ע"י הי' ההיזק
רמיא  דלא מח"נ, יותר לחייב א"א הבעלים

זה. מדבר לשמור אדעתי'

הוא וה"נ הרי מזיק השם לענין דהגם י"ל,
שמירת  לענין מ"מ דרגל, תולדה
לצרף  ויש מח"נ, יותר לחייבו אין הבעלים
לפוטרו  דצרורות ח"נ עם דתמות ח"נ

נזק. מרביע

האזל אבל והאבן האו"ש דהרי צ"ע, זה
הללו  דינים דב' פשוט כדבר נקטו
א' דכל נזק, מרביע לפוטרו מצטרפין אינם
וא"כ  ח"נ, רק לחייבו טעם באמת הוא
משלם  צרורות דמדין ח"נ, ישלם ממנ"פ
יגרע  ולמה ח"נ, משלם תמות מדין ח"נ,
נעשה  שינוי דע"י נאמר אם ורק לרביע.
נזק  מרביע לפוטרו צד יש דקרן תולדה

דצרורות. ההלכה דיני מעיקר
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הלכתא ואפש"ל דעיקר אחרת, דרך על
ממה  ח"נ לשלם הוא דצרורות
נהי  וא"כ, ההלכתא. אלמלא משלם שהי'
שינוי  ע"י צרורות אפ ' ההלכתא דלאחר
נידונים  דצרורות כיון דרגל, תולדה הו"ל
בדעת  אצלנו שיתבאר וכמו מחודש כמזיק
הי' ההלכתא דאלמלא כיון מ"מ רש"י,
ההלכתא  לאחר ח"נ, לשלם דקרן תולדה
ממה  חצי שהוא נזק, רביע דמשלם נתחדש

מקודם. לשלם ראוי שהי'

צד וזה יש אם אשי, לרב מיבע"ל גופא
ראוי  שהי' מה ועל לצרורות, תמות
רביע  משלם ההלכתא אלמלא ח"נ לשלם
דלא  כיון או"ד לה, דגמיר לאחר נזק
כל  מפלגא, בציר דמשלם תמות אשכחן
הי' אם בין ח"נ, לשלם הוא ההלכתא עיקר
מקודם, ח"נ חייב הי' אם ובין נ"ש חייב

בכ"ז. וצ"ע

ממל כתבג] בר אבא ר' בעי וז"ל, הר"ח
צרורות  במקום מהלכת היתה
והתיזה  ובעטה מנתזת אא"כ לה שא"א
מנתזת  אא"כ לסגויי אפשר דלא כיון מהו,
משלם, נ"ש הניזק ברשות ורגל הוא אורחה
נתזן  ביעוט מחמת מיהת השתא או"ד

ע"כ. בתיקו, ועלתה נינהו וצרורות

וז"ל,ובהגהות עליו תמה שלמה חשק
מובן  אינו זו בבעיא רבינו פי'
אורחי' הוי ג"כ צרורות כל דהרי לכאורה

והרי"ף  ח"נ, אלא דאינו הלמ"מ ומ"מ
והדבר  רבינו כפי' דמפרש נראה ג"כ ז"ל
השתא  או"ד הרי"ף, [וז"ל ע"כ. צ"ע,

וצרורות מנתזה ביעוט מחמת נינהו ניהא
לא  הוא דאורחי' דלהצד ומשמע ע"כ,

צרורות.] הוי

כי ונראה צרורות אפ' דהנה לבאר,
ממש  דומה הוו לא אורחייהו
מצוי, היזקן הוי דרגל דרגל, לתולדה
ואם  מהלכת היא שעה כל רש"י, וכמש"כ
התזת  אבל דורסת. היא רגלי' תחת כלום יש
הוי  דלא ונהי שעה, בכל הויא לא צרורות
מעשה  דזהו תמה, כקרן ממש משונה
צרורות  והתזת בהמה, של בטבעה שאינו
עלולה  דורסת שהיא זמן דבכל בטבעה, היא
ממש  אורחי' הוי לא מ"מ צרורות, להתיז
אינה  מהלכת שהיא שעה דבכל כרגל,
שהיא  זמן דבכל ברגל משא"כ מנתזת,
דורסת. היא רגלי' תחת דבר יש אם מהלכת

וא"א ולכן כ"כ, מצויים אינם צרורות
עי' וכעי"ז גמור. כרגל לדונם

בפיהמ"ש דמש"א (רפ"ב)ברמב"ם שכתב
היינו  כדרכה להלך מועדת הבהמה במשנה
אינם  דשניהם וצרורות, בעיטה לאפוקי
דמשונה, משום בעיטה כדרכה, נחשבים
של  ישירה פעולה דאי"ז משום וצרורות
כרגל  משלם אינו דצרורות ומשמע הבהמה,

קצת. משונה דהו"ל נז משום

לעילנז. מש"כ העדאה (יח:)ועי' יש בענין ר"פ והתוס' התוס' שיטת עפ"ז לבאר
לצרורות.
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של ומעתה עיקרה דכל הר"ח בדעת נ"ל
לחדש  הוא דצרורות ההלכתא
של  המחייבת התכונה בכלל אינם דצרורות
אם  אבל כ"כ. מצויים ואינם הואיל רגל,
אא"כ  לה שא"א במקום מהלכת היתה
גמור, דרגל ותולדה אורחי' הרי"ז מנתזת,
לשלם  דצרורות הלכתא גמירי לא ובכה"ג
אם  ממל בר אחא לר' מיבע"ל והכא ח"נ.
אא"כ  לה שא"א במקום מהלכת היתה
מי  בעיטה, ע"י באה ההתזה אמנם מנתזת,
מנתזת  אא"כ לה א"א דמ"מ כיון אמרינן
דרגל, תולדה ככל נ"ש ומשלם הוא אורחי'
קמנתזה  ביעוט מחמת מיהא השתא או"ד

נינהו. וצרורות

מכילתיןוהנה בריש כתב ,(ג.)ר"ח
דהוי  להנאתה פירות דטינפה
שיטת  וזהו גללים, בהטלת מיירי דשן תולדה

לקמן רש"י שהביא בהמה (יח:)הל"ק בעינן
דבשלא  שפי' לעיסה, גללים שהטילה
דאי  במשלשלת כגון עסקינן להנאתה
ע"ז  פליג ורש"י היא. דשן תולדה להנאתה
לאו  ואפ"ה הוא, להנאתה גללים דכל וס"ל
והני  דגופא הזיקא דשן נינהו, דשן תולדה
כל  רש"י דלדעת ומבואר נינהו. צרורות
ס"ל  ר"ח אבל דרגל, תולדה הו"ל צרורות
כ"א  צרורות דח"נ הלכתא נאמר דלא
נ"ש. משלם דשן צרורות אבל דרגל, בתולדה

דמה ונראה דס"ל לטעמי', אזיל דר"ח 
הוא  צרורות נזקי על ח"נ שמשלם
של  המחייבת התכונה בעיקר דחסר משום
גמור. כרגל כ"כ מצוי היזקן ואין הואיל רגל
תולדה  שהם צרורות ע"י כשהזיקה אבל

שהרי  המחייבת, בתכונה חסרון אי"כ דשן,
הנאה  שיש מה הוא דשן תולדה גדר
ג"כ  יש להנאתה גללים וכשהטילה להיזקו,
דצרורות  להר"ח ס"ל ולכן להיזקו. הנאה
לשלם  גמור דשן כתולדה לעולם הם דשן
נתחדשה  דרגל בצרורות ודוקא נ"ש,

ח"נ. לשלם דצרורות הלכתא

שכתב אמנם הר"ח בדברי יל"ע אכתי
ביעוט  מחמת מיהת דהשתא דלהצד
משונה  דהו"ל הזכיר ולא נינהו, צרורות נתזן
רק  הוא הספק דכל ומשמע דקרן. ותולדה
אלמלא  אבל לא, או כצרורות נחשב אם
דמחמת  אע"ג נ"ש, לשלם דינו הי' ההלכתא
לפוטרו  א"א משונה דמדין וצ"ל נתזו. ביעוט
דמחמת  משונה הוא ההיזק שגוף דאף מח"נ,
מהלכת  שהיתה כיון מ"מ נתזו, ביעוט
על  רמיא הי' מנתזת, אא"כ לה שא"א במקום
רק  הוא הספק כל ולכן מזה, לשמרו הבעלים

לא. או כצרורות נחשב אם

שהטילה ועיין בהמה גבי לעיל, בגמ'
והא  בגמ' הקשה לעיסה, גללים
ופי' עלמא. לי' דדחיק ותי' הוא, משונה
כדבעינן  שינוי אינו זה כגון וז"ל, ר"ח
דא"א  במקום מהלכת היתה לקמן למימר
והדברים  ע"כ. צרורות, להתיז שלא לה
להביא  רצה ראי' דמה לכאורה, סתומים

שינוי. מיקרי לא דבכה"ג

דכל ולדברינו למד הר"ח שהרי א"ש,
ממל  בר אחא ר' של ספיקו
אבל  לא, הוא כצרורות נחשב אם רק הוא
לפוטרו  א"א משונה דמדין לי' פשיטא הי'
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וה"נ  מנתזת, אא"כ לה דא"א כיון מח"נ
לי' ודחיק לעיסה גללים שהטילה בבהמה
דיינינן  לא אחר, בענין לה דא"א כיון עלמא,

מח"נ. לפטרו כמשונה לי'

מר'גמ', ירמי' ר' מיני' זירא,בעי
ברה"ר  מהלכת היתה
מהו, והזיקה והתיזה [ובעטה]
דרגל  תולדה או"ד וחייב לי' מדמינן לקרן
לי', מדמינן לקרן ופירש"י, פטורה. הוא
כל  או"ד קרן, כי ח"נ וחייב [ובעטה] הואיל
נינהו  דרגל תולדה אורחייהו כי צרורות
שמחק  במהר"ם ועי' ברה"ר . ופטור
ר"פ  בתוס' ועי' מפירש"י. ובעטה התיבה

והתיזה, ובעטה רש"י גריס  הכי נח שכתב,

לא  אורחייהו דבכי לי' דמשמע משום והיינו
ברה"ר, דפטור פשיטא דהא קבעי
ברה"ר. לפוטרו בפ"ק לעיל  כדקאמר
פריך  דבסמוך רש"י גירסת על והקשה
ולדעת  וכו', הכלי על דרסה דקתני ממתני'
ע"י  בצרורות דמיירי צ"ל ע"כ רש"י

למיפרך  ליכא אורחייהו בכי דאילו בעיטה,
כי  דבצרורות פטור, ברה"ר דקתני מהתם
וק' ברה"ר. דפטור לן פשיטא אורחייהו
ע"י  בצרורות מתני' לאוקמי אפשר האיך
על  הניזק חצר גבי לה קתני הא שינוי,
מי  נ"ש שינוי ע"י ואי נ"ש משלם הראשון
כר' דאתיא כלל משמע ולא לה, משכחת

בכת"י במהדו"ק רש"י אבל (מובא טרפון.

נוסחאות) שינויי וז"ל,בס' ופי' בזה הרגיש כבר
לאחר  הראשון כלי בשברי שבעטה וכגון

ע"כ. השני, על והתיזתו שבירתו

מהלכת שם, היתה איתיבי'
לאו  מאי וכו' בדרך
ברה"ר  והזיקה ברה"ר .התיזה

בכת"י במהדו"ק ברש"י שינויי עי' בס' (מובא

בשלמא נוסחאות) אמרת אי וז"ל, שפי'
דקרן  תולדה הוי והתיזה דבעטה היכא
לדידך  אלא כשבעטה, להא לה מוקמינן
במאי  הן דרגל תולדה צרורות כל דאמרת

ע"כ. לה, מוקמת
³

ע"ב  י"ט דף

בזנבה  כשכשה

ור'בגמ',א] נשיאה יהודה ר' יתיב
נפק  יהודה דר' אושעיא
א"ל  מהו, בזנבה כשכשה מבינייהו, מילתא
נמי  קרן א"ה וילך, בזנבה יאחזנה וכי אידך

השתא נ  הכי וילך, בקרנה יאחזה וכי ימא
מאחר  וכי אורחי', הא אורחי' לאו קרן
יתירא  כשכוש לי', מיבעיא מאי דאורחי'
מהו, בזנבה כשכשה ופירש"י, לי'. מיבעיא
וכי  לא. או ברה"ר ופטורה הוא אורחה

הרי"ף.נח. על ברש"י וכ"ה
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ודאי  וילך, ברה"ר בזנבה בעלה יאחזנה
ותולדה  היא, אורחי' הא ברה"ר. פטור

היא. דרגל

הוא,והנה דאורחי' לי' פשיטנן למסקנה
לי' מהדר קא למה צ"ב וא"כ
ועי' וילך. בזנבה יאחזנה וכי מעיקרא

הכרי שצ"א)בתרומת דמכאן (סי' שכתב
שו"ר  דפטור הרי"ף לשיטת סייעתא
הרא"ש  וביאר הוא, דאורחי' משום ברה"ר

א') סי' וא"א (פ"א ברה"ר לילך שדרכן לפי
תמיד. אחריהם הבעלים שילכו

א"ה אמנם סברא, הך על פרכינן בגמ'
וילך, בזנבה יאחזנה וכי נמי קרן
שיש  משום ברה"ר פטורין שו"ר דאם ור"ל
אא"כ  לשמרו וא"א שם להלך רשות להם
בכך, תורה חייבתו ולא וילך, בזנבה יאחז
מה"ט  ברה"ר פטור נמי קרן יהא לא למה
ותי' וילך. בקרנה יאחז אא"כ לשמרה שא"א
אורחי', הא אורחי' לאו קרן השתא, הכי

תירץ. מה וצ"ב

היא,ועיין אורחי' הא שכתב, ברש"י
לכאורה  ומשמע היא. דרגל ותולדה
דרגל  תולדה ולכן היא, דאורחי' לי' דפשיט
ודלא  ברה"ר, פטור הוא הרי ומה"ט היא,
וילך  בזנבה יאחזנה דוכי מתחילה שהבין כמו

וכמש"כ. ברה"ר, לפוטרו הסיבה היא

בגמ',נמצא חזרה יש רש"י דלדעת
דקא  דמה המקשן סבר דמעיקרא
היא  וילך בזנבה יאחזנה וכי אידך לי' מהדר
וכמש"כ  ברה"ר, לפטור הסברא באמת
וילך, ברה"ר בזנבה בעלה יאחזנה וכי רש"י,

קרן  א"ה פריך ולכן ברה"ר. פטור ודאי
קיבל  והתרצן וילך. בקרנה יאחזנה וכי נמי
מופרכת, סברא שהיא ומודה המקשן סברת
אורחי' הא אלא כוונתו, דאי"ז לי' ומהדר
ברה"ר  ופטור היא, דרגל ותולדה היא,
לי' מהדר אמאי צ"ב שוב וא"כ מגזה"כ.
שלא  וצ"ל וילך. בזנבה יאחזנה וכי מעיקרא
גוזמא, ובלשון ראי' בדרך אלא כן אמר
תמיד  שעושה פעולה היא דכשכוש ור"ל
אא"כ  מלכשכש בהמתו את למנוע וא"א
הוא. אורחי' ודאי וא"כ וילך , בזנבה יאחז

לא אבלב] למסקנה דגם מבואר ברשב"א
שן  דפטור הסברא מן מהדרינן
וז"ל, לשמרו דא"א משום הוא ברה"ר ורגל
אתה  אם דה"פ נ"ל וילך, בזנבה יאחזנה וכי
רגל  שתהא אלא לו א"א כשכושה על מחייבו
בזנבה  שיאחזנה או השוק מן כלויה בהמתו
בא  א"כ לי' ואמר בכך. תורה חייבתו ולא
הכי  לי' ואהדר תמה, בקרן אף ונאמר
קאי, שמור דבחזקת אורחי' לאו קרן השתא
בעלמא  קנסא בח"נ תורה דחייבתו ואע"ג
מעליא, נטירותא לי' דליעבד היכי כי הוא
צריך  יהא ולעולם הוא אורחה הכא אבל
עכ"ל. בכך, תורה חייבתו ולא בזנבה לאחוז

יאחזנה הרי דוכי סברא דהך למד הרשב"א
למסקנה, מופרכת אינה וילך בזנבה
וכו', השתא הכי הפשטן לי' דמהדר ומה
קרן  בין ולחלק הסברא את לקיים היינו
דאורחי'. דהוו לשו"ר הוא אורחי' דלאו
דהוה  מה דלכאורה טובא, צ"ב דבריו אבל
אלא  לחייב סברא אינה אורחי' לאו קרן
הי' ולא הוא משונה שהרי לפטור, סברא



העמקים שושנת  ע"ב  י"ט דף קמא בבא צח 

וכדי  זה, באופן שתזיק לצפות להבעלים
לאחוז  ממש צריך הי' משונה מהיזק לשמור
לשמרו  דא"א סברא הך וא"כ וילך, בקרנה
תסתער  ומאד מבשו"ר. בקרן טפי שייך
יאחזנה  וכי נמי קרן א"ה המקשן, קושיית
ולמה  ברה"ר, להיפטר והו"ל וילך, בקרנה

חייב. יהא

הרשב"א ובודאי בכוונת לומר א"א
להיפטר  הו"ל קרן דבאמת
הוא, קנסא דפ"נ חייב ומ"מ מה"ט, ברה"ר
שוורים  דסתם להזכיר צריך הי' לא דא"כ
דפ"נ  לומר סגי והי' קיימי, שימור בחזקת
דלא  דהטעם מוכח בגמ' ועוד, הוא. קנסא
משום  הוא וילך בקרנה יאחזנה וכי אמרינן
משום  הטעם ואם היא, אורחי' לאו דקרן
דקרן  להדיא לתרץ להגמ' הו"ל קנסא, דפ"נ

הוא. ממונא הכא אבל הוא קנסא

דקרן ועוד דהא ברשב"א דמבואר יל"ע,
אי  בפלוגתא תליא אורחי' ל"ח תמה

קנסא  פ"נ דלמ"ד ממונא, או קנסא פ"נ
הרי"ז  קיימי שימור בחזקת שוורים וסתם
וסתם  ממונא פ"נ למ"ד אבל אורחי', לאו
חשיב  אכן קיימי שימור בחזקת לאו שוורים

ממונא נט כאורחי'. פ"נ מ"ד יענה מה ויק'
וכן  וילך. בקרנה יאחזנה וכי הגמ', לקושיית

למימר. לך אית מאי מועד בקרן יק'

וכי ונ"ל הטענה דעיקר הרשב"א, בדעת
דא"א  אינה וילך, בזנבה יאחזנה
הי' בקרן גם דא"כ מלהזיק, בהמתו לשמור
וילך, בקרנה יאחזנה וכי להקשות, ראוי
לשמור  שא"א דבר על תורה חייבתו והאיך
הו"ל  משונה חשיב קרן ואם ממנה.
הטענה  אלא וכנ"ל. משו"ר, טפי להיפטר
התורה  לו נתנה דבודאי הסברא, מצד היא
חייבתו  ואם לשוק, בהמתו להוליך רשות
בהמה  רגל יכלה ורגל, שן נזקי על התורה
זה  ואין בזנבה, שיאחזנה או השוק, מן
שמירה  חיוב עליו הטילה שהתורה מסתבר
לא  וזה לרה"ר. בהמתו להביא עליו שיקשה

לעילנט. בגמ' דעי' והתוס', רש"י בזה נח' האי (טו:)כבר קנסא פ"נ דאמרת והשתא ,
דאכל  ושונרא אימרי דאכל התוס'כלבא וכתבו בבבל. מגבינן ולא הוא קנסא תרנגולא ה

והשתא) דמהי (ד"ה כלל, מיחייב לא ממונא פ"נ למ"ד אבל קנסא פ"נ למ"ד דוקא דזהו ,
והאי  קיימי, שימור בחזקת שוורים דסתם הוא, אורחי' דקרן אתיא לא דמקרן תיתי,

עכ"ל. הם, משונים דתרווייהו דקרן, תולדה הוי קנסא פ"נ למ"ד אבל וכו' הוא משונה
או  קנסא דפ"נ בפלוגתא תליא לא או כמשונה חשיב דקרן הא התוס' דלשיטת ומבואר

הרשב"א וכ"כ השתא)ממונא, ה"ג ד"ה רש"י(שם אבל בחזקת). לאו ד"ה מא. פי'(כתובות
לאו  וז"ל, קיימי שימור בחזקת לאו שוורים סתם ממונא פ"נ למ"ד בגמ' דקאמר אהא

משתמרים  בחזקת אינם יזיקו שלא הבעלים ישמרום לא אם קיימי שימור בחזקת
סתם  למ"ד דגם ומשמע עכ"ל. אורחי', דלאו נזקא אפ' מזיקין אלא יזיקו שלא מאליהם

שאינם  אלא להזיק, אורחי' דהו"ל משום הטעם אין שימור, בחזקת לאו שוורים
כמשונה. חשיב תמה קרן לכו"ע אבל אורחי', דלאו נזקא אפ' מלהזיק משתמרים
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שוורים  סתם דקיי"ל תמה, בקרן שייך
ימנע  לא וא"כ קיימי, שימור בחזקת
תזיק  שמא יפחד ולא לשוק, בהמתו מלהביא
דבלא"ה  שעה, בכל בקרנה לאחוז ויצטרך

שימור. בחזקת בהמתו הרי

דבקרן ומעתה להקשות דליכא נראה
יאחזנה  וכי נימא נמי מועד
שהוחזק  דבשור פשוט דנראה  וילך, בזנבה
הטילה  שהתורה דבמה לן איכפת לא נגחן
בהמתו  להביא עליו יקשה שמירה חיוב עליו
שורו  מלהביא עי"ז נמנע אם דהנה לרה"ר,
על  רמיא ובודאי נעים, ומה טוב מה לשוק
שלא  ע"י או יגח, שלא לשמרו הבעלים
וילך. בקרנה שיאחז ע"י או לרה"ר, יביאה
בחזקת  לאו שוורים סתם דלמ"ד לומר וכ"נ
משתמרים  דאינם כיון קיימי, שימור
מעולה, שמירה בהם לעשות צריך מלהזיק,
לרה"ר. בהמתו מלהביא עי"ז עליו שיק' אף

ברא"שוהנהג] מבואר כ"ז ,(שם)לכאורה
פטור  דשו"ר הרי"ף בדעת שכתב
שילכו  וא"א שם להלך שדרכן משום ברה"ר
חייבת  קרן אבל תמיד, אחריהם בעלים
דכיון  שם לילך שדרכו אע"פ ברה"ר
למרי' לי' הוה נגחן שהוא ויודע דאייעד
היכי  כי הוא דקנסא קיי"ל וח"נ לנטורי',

לתורי'. דלנטורי'

כתב אבל וטריא השקלא פי' בעיקר
ב')הרא"ש סי' קצת (פ"ב באופ"א

יתירא  כשכוש מהו, בזנבה כשכשה וז"ל,
ברה"ר  פטור אורחי' הוה אי לי' קמיבעיא
שינוי  הוי יתירא כשכוש שמא או כרגל

בזנבה  יאחזנה וכי אידך וא"ל ח"נ, ומשלם
שאין וי  רגל כמו הוא אורחי' ודאי לך,

שלא  ולשומרו בהמתו אחר לילך מחוייב
נמי  קרן א"ה ברה"ר, הילוכה דרך תזיק
והאי  חייב, ואפ"ה וילך בקרנה יאחזנה וכי
לי' ומשני לקרן. ונדמיי' הוא משונה נמי
והכי  רגל כמו והוי כלל שינוי הוי דלא

עכ"ל. הלכתא,

בגמ',ומבואר דפרכינן דהא ברא"ש
קושיא  אינה וכו', נמי קרן א"ה
ברה"ר  פטורין דשו"ר הסברא עיקר על
הרשב"א, שהבין וכמו לשמרו, שא"א משום
הוא  וכו', השתא הכי הגמ' שתירצה ומה
אלא  לשו"ר. קרן בין ולחלק הסברא לקיים
לטעון  ראוי הי' נמי דבקרן פריך, המקשן
וא"כ  חייב. ומ"מ וילך, בקרנה יאחזנה וכי
ולא  משונה הוא דכשכוש נאמר נמי הכא
תי', וע"ז וילך. בזנבה יאחזנה וכי אמרינן
שינוי  הוי לא דהכא ור"ל וכו', השתא הכי
יאחזנה  וכי לומר ושייך רגל, כמו והוי כלל

וילך. בזנבה

של ומשמע דרכו בין החילוק דכל לכאורה
הוא  הרא"ש של לדרכו הרשב"א
הרשב"א  דלדעת המקשן, קושיית בפי' רק
פטורים  דשו"ר הסברא עצם על קושיא היא
תי' וע"ז לשמרו, שא"א משום ברה"ר
יאחזנה  וכי אמרינן לא דמשונה דבמידי
שמור. בחזקת הוא דבלא"ה וילך, בקרנה
לחלק  ידע המקשן גם הרא"ש לדעת ואילו
דלא  הרשב"א שכתב וע"ד לשו"ר, קרן בין
תמה, בקרן וילך בקרנה יאחזנה וכי אמרינן
בלא"ה, לשמרו יכול והי' משונה, הוא שהרי
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לקרן, כשכוש נדמיי' לא למה היא והקושיא
שינוי. שום ליכא דהכא תי' וע"ז

כדעת אבל לפרש קשה דבאמת נראה
שהרי  הרא"ש, בדברי הרשב"א
וכי  לומר שייך בקרן דגם משמע ברא"ש
הכי  אמרינן לא ומ"מ וילך, בקרנה יאחזנה
הרשב"א  לדעת ואילו ברה"ר. לפוטרו
הוא  דבלא"ה שנבתאר, וכמו טענה, אי"ז

שמור. בחזקת

בריש ועוד הרא"ש דהנה לדייק, יש
הרי"ף  דעת לבאר כשבא מכילתין
היכי  כי הוא דקנסא קיי"ל דח"נ כתב,
הרשב"א  ע"ד כוונתו אם לתורי'. דלנטורי'
וא"כ  קיימי, שמור בחזקת שוורים דסתם
בהמתו  לשמור התורה עליו שהטילה מה
שם, מלהביאו עליו יק' לא ברה"ר מלהזיק
להרא"ש  והו"ל הספר, מן חסר עיקר הרי
ומלשון  הוא. אורחי' לאו תמה דקרן לומר
וכי  אמרינן דלא שהטעם מבואר הרא"ש
הוא  ברה"ר לפוטרו וילך בקרנה יאחזנה

צ"ב. וזה הוא, קנסא דפ"נ  משום

הטענה ולכן דעיקר הרא"ש בדעת נ"ל
מצד  אינה וילך בזנבה יאחזנה וכי
ברה"ר  שו"ר על תורה חייבתו דאם הסברא
היא  אלא לשוק, בהמתו להביא עליו יק'
יכול  שאינו שמירה, החיוב בעצם סברא
הרא"ש, וכלשון מלהזיק, בהמתו לשמור

תמיד. אחריהם בעלים שילכו א"א

כן,ולכן נאמר בקרן דגם להרא"ש הוק'
לרה"ר  שורו להביא שדרכו כיון

יתחייב  למה תמיד, אחריהם לילך וא"א
ויודע  דאייעד דכיון תירץ, וע"ז ברה"ר.
ור"ל  לנטורי', למרי' לי' הוה נגחן שהוא
ולשמרו  תמיד אחריו לילך צריך הי' דאיה"נ
נגחן, כשור מוחזק הוא שהרי יגח, שלא
על  מלשמור תורה דפטרתו  מסתבר ואינו
למ"ד  נאמר וכן ברה"ר. וכלל כלל נגחן שור
בחזקת  לאו שוורים וסתם ממונא פ"נ
לי' הוה להזיק, דאורחי' כיון קיימי, שימור
אע"ג  תם, דשור ח"נ וכן לנטורי'. למרי'
הי' שמירה החיוב ומצד תורי', אייעד דלא
תמיד, אחריו לילך דא"א כיון לפוטרו ראוי
היכי  כי התורה שקנסה הוא קנס מ"מ
שישמור  כדי דהיינו לתורי', דלנטורי'
ברה"ר. תגח שלא כדי שיכול מה כל בהמתו

הרא"ש ומעתה הוצרך דלשיטתו נראה,
בסוגיין  וטריא השקלא לפרש
כדעת  יפרש אם דהנה כהרשב"א. דלא
נמי  קרן א"ה המקשן דקושיית הרשב"א
דוכי  הסברא עצם על קושיא היא וכו',
השתא  הכי התירוץ א"כ וילך, בזנבה יאחזנה
קרן  בין ולחלק הסברא את לקיים הוא וכו'
כן, לפרש דא"א ס"ל והרא"ש לשו"ר. תמה
היא  וילך בזנבה יאחזנה דוכי הטענה שהרי
שילכו  שא"א שמירה, החיוב בעיקר טענה
תירצה  האיך וא"כ תמיד, אחריהם בעלים
וכי  לומר ֹל"ש הוא משונה דקרן דכיון הגמ'
מסתברא, איפכא הלא וילך, בקרנה יאחזנה
שיזיק  לצפות לו ואין הוא דמשונה כיון
ואי"ז  יותר, לשומרו צריך הי' זה, באופן
הוצרך  ולכן לחייבו. אלא לפוטרו טעם
בין  לחלק ידע המקשן דגם לפרש הרא"ש
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קנסא, הוא קרן דח"נ והי' לשו"ר, תם קרן
ועיקר  הרי"ף, בדעת הרא"ש וכמש"כ
לקרן, כשכוש נדמיי' לא למה היא, הקושיא

שנתבאר. וכמו

ופרקינן כתבד] וז"ל, בסו"ד הרשב"א
לי', מיבעיא קא יתירה כשכוש
אורחי' לאו מקרן טפי אורחי' דהוא ואע"ג
כקרן, הוא הרי הוא שינוי אלא הוא, ממש
לפטורא, לי' פשט הא בכי דאפ' ומשמע
שינוי  לי' חשבינן ולא הוא, נמי דאורחי'

עכ"ל. וכו', כקרן לחייבו

בכשכוש והנה דאפ' משמעות שיש מש"כ
נראה  לפטורא, לי' פשט יתירא
מוכי  בגמ', וטריא השטלא דכל דס"ל משום
הוא  וכו', השתא הכי עד בזנבה יאחזנה
דעי' אושעיא, ור' נשיאה יהודה ר' מדברי
א"כ  לי' ואמר שכתב לעיל הרשב"א בלשון
הכי  לי' ואהדר תמה, בקרן אף ונאמר בא
וכי  הגמ', בעל הקשה וע"ז וכו'. השתא
והיינו  לי', מביעיא מאי דאורחי' מאחר
מיירי  הבעיא דכל ס"ד הגמ' דבעל משום
יתירא  דבכשכוש תי' וע"ז כדרכה, בכשכשה
הוי  יתרא כשכוש אידך לי' ופשיט מיבע"ל,
דלאחר  ברא"ש מבואר וכן אורחי'.
נתגלה  לי', מיבעיא יתירא כשכוש דמסקינן
יתירא, בכשכוש מיירי וטריא השקלא דכל

כדרכה. בכשכוש ולא

וז"ל,ועיין שכתב הראב"ד בחידושי
לקמי' מהו, והזיקה בזנבה כשכשה
היא  אורחה אי לי' מבעיא דהכי מפרש
לא  או נ"ש, הניזק וברשות פטורה וברה"ר

יאחזנה  וכי אידך וא"ל הוי, וקרן אורחא
אידך  וא"ל למעבד, לי' הוה מאי כל' וילך,
לאו  קרן השתא הכי וכו' נמי קרן א"ה
היא, אורחא הא להזיק, וכונתה אורחי'
לי'. מיבעיא קא מאי היא דאורחא וכיון
דאורחא  בהדיא לי' פשט דלא דכיון פירוש,
אלמא  הצד, מן אחר בטעם עליו ובא היא
דאורחא  לי' פשיטא לי' דאיבעיא נמי אידך
מיבעיא  קא מאי לאידך לי' פשיטא ואי היא,
א"ה  דאקשי קושיא דהך מפרשין ויש לי'.
לי', דאקשי הוא הגמ' בעל וכו' נמי קרן
דהאי  ידע דמידע לה אקשי לא אידך אבל
אקשי' ומשו"ה אורחא, לאו והאי אורחא
קא  מאי היא דאורחא לי' דפשיטא מאחר
לי' מיבעיא קא יתירא כשכוש לי', מיבעיא
כיון  אידך לי' ופשיט לא, או היא אורחא אי
למעבד  לי' הוה מאי אורחא, מועט דכשכוש
עכ"ל. פטור, ברה"ר הלכך יתירא, בכשכוש

דמאחר והנה הראב"ד, כתב הראשון בפי'
אורחא  ואמר להדיא לי' פשיט דלא
הצד, מן אחר בטעם עליו שבא אלא הוא,
הו"ל  ומאי ברה"ר דפטור דפשיטא והיינו
אורחי'. דהוי לי' פשיטא בודאי למעבד,
מאי  דאורחי' מאחר הגמ', הקשה ולכן
דמיבע"ל  דהשתא וק', לי'. מיבעיא
אכתי  לא, או אורחי' הוי אי יתירא בכשכוש
ואם  הצד, מן אחר בטעם עליו בא למה יק'
מאי  אכתי אורחי', דהוי לי' פשיטא הי'

לי'. מיבעי'

וכי ונראה הגמ' קושיית זה, דלפי' לומר
לי', מיבעיא מאי דאורחי' מאחר
הבעיא  דכל ס"ד הגמ' דבעל משום לאו
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משום  אלא כדרכה, בכשכשה מיירי
וכי  בגמ', מקשה ולכן הכי. ס"ל שהפשטן
מאי  הוי, דאורחי' לי' דפשיטא מאחר
בכשכוש  לי' מיבעיא ע"כ אלא לי', מיבעי
ולכן  זאת, את הבין לא והפשטן יתירא.
הצד, מן אחר בטעם עליו בא לו, כשהשיב
הוי  כדרכה דכשכוש לי' פשיטא דהי'
מיבע"ל  האיבעיא דבעל וכיון אורחי'.
הפשטן  לו השיב לא וע"ז יתירא, בכשכוש

איפשיטא. דלא בעיא הו"ל ס מידי,

מה אבל דכל הראב"ד כתב השני בפי'
יאחזנה  וכי הי', הפשטן שהשיב
א"ה  הגמ' בעל הקשה וע"ז וילך, בזנבה
והקשה, וכו'. השתא הכי ותי' נמי, קרן
מידי, לי' אקשי לא האיבעיא דבעל דמאחר
אורחא, לאו והאי אורחא דהאי ידע מידע
מאי  הוי, דאורחי' לי' דפשיטא מאחר וכי
קא  יתירא כשכוש ותי' לי'. מיבעיא קא

דכשכוש  כיון אידך לי' ופשיט מיבע"ל,
בכשכוש  למעבד לי' הוה מאי אורחא, מועט

פטור. ברה"ר הלכך יתירא,

בא ולפי למה להקשות ליכא זה, פירוש
דבאמת  הצד, מן אחר בטעם עליו 
יתירא  דכשכוש להפשטן לי' פשיטא הי' לא
הו"ל  דאפ"ה ס"ל ומ"מ אורחי', הוי
לי' הוה דמאי מטעם ברה"ר, להיפטר
כיון  הראשון, לפי' משא"כ למעבד.
והתי' וכו', נמי קרן א"ה הגמ' דקושיית
יהודה  ר' מדברי הוא וכו', השתא הכי
השיב  הפשטן הרי אושעיא, ור' נשיאה
שבא  דמה לפרושי ליכא וא"כ הוא, דאורחי'
דגם  משום הוא הצד מן אחר בטעם עליו
לא, או הוא אורחי' שמא מספק"ל הפשטן

ברה"ר. דפטור לי' פשיטא סא ומ"מ

והוא ומדברי חידוש, למדנו הראב"ד
דכשכוש נימא ל"ח דאפ' יתירא

ועי'ס. איפשיטו. לא באמתה דכשכשה ובעיא יתירא דכשכוש דבעיא ר"ח וכ"כ

הי"א)ברמב"ם וכו'(פ"א ברה"ר והזיקה תמיד דרכה שאין רב כשכוש בזנבה כשכשה ,
המגיד  וכתב כו '. הוא ספק הדבר שזה שתפש, ממה ח"נ גובה הניזק תפש ואם פטור,

וכי  אהדר קא דהא דרגל היא שהרי לפטור נפשטה דזנבה דההיא שסובר מי יש משנה,
אלא  לברכה זכרונו הרב דעת כן ואין קאי, יתירא אכשכוש אפ' וילך בזנבה יאחזנה

אין  תפס שאם פסק כך ומתוך שואל, הוא כדרכו כשכוש שעל סובר הי' שהמשיב
מידו. מוציאין

נחוםסא. ר' בחידושי ראיתי נ"ג)והנה פטור (אות לענין תינח הא הראב"ד, על שהק'
לחייבו  זה הוא טעם ומה ונ"ש, ח"נ לענין נמי דמספ"ל פי' עצמו הראב"ד אולם רה"ר

הפשטן  וגם הניזק, בחצר נ"ש לחייבו טעם זה אין דאיה"נ דלק"מ , ונלע"ד וצ"ע. נ"ש,
הו"ל  הניזק בחצר נ"ש חיוב לענין וא"כ לא או אורחי' הוי יתירא כשכוש אי מספק"ל

לי' הוי מאי מטעם ברה"ר לפוטרו מיוחדת סברא יש ומ"מ איפשיטא, דלא בעיא
בסמוך. שיתבאר וכמו למעבד,
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לפוטרו  יש מ"מ הוא, דקרן ותולדה אורחי'
וזה  למעבד. לי' הוי מאי מטעם ברה"ר
בכל  נימא לא למה דא"כ לכאורה, תמוה

למעבד. לי' הוי מאי קרן

שהחילוק והנה הא' בפי' כתב הראב"ד
כוונתו  דקרן הוא לשו"ר קרן בין
משונה, הוי דקרן כהרשב "א ודלא להזיק,
דקרן  וקשה, קנס. הוי דקרן כהרא"ש או
אלא  להזיק בכוונה תלוי אינו תמה

לעיל דאמרינן לדבר וראי' ,(טו:)במשונה,
דאכלה  ושונרא אימרי דאכל כלבא האי
דאין  אע"ג וכו' הוא משונה תרנגולא
עוד  [ויש להנאתם אלא להזיק כוונתן
בענין  לקמן שיתבאר כמו לזה, ראיות
דאם  ועו"ק, בס"ד]. באמתה כשכשה
כוונתו  דקרן הוא ושו"ר קרן בין החילוק
כוונתם  דאין ורגל שן משא"כ להזיק
התם  השתא הכי בגמ' קאמר למה להיזק,
הכי  למימר הו"ל אורחי', הכא אורחי' לאו
כוונתו  אין הכא להזיק כוונתו התם השתא

הספר. מן חסר עיקר והרי להזיק,

כוונתו ונראה הראב"ד נקט דל"ד לומר
מש"כ  ע"ד ר"ל אלא להזיק,

לקמן ב')הרא"ש דכשכשה (סי' בבעיא
דמיא  לא להזיק כוונתו אין דאם באמתה,
כוונתו  דאין דכיון כרגל, הוי הלכך לקרן,
אלא  זה, כשכוש תעשה למה א"כ להזיק
חי  בעל דאין ברא"ש ומבואר בכך. דאורחי'
סיבה  שום בלא הטבעית מדרכו משנה
באמתה  דכשכשה נאמר אם ולכן וטעם,
אלא  שינוי אי"כ ע"כ להזיק, כוונתו ל"ה

וכן  זה. דבר תעשה למה דאל"כ הוי, אורחי'
הנאה  דיש א"ל אימרא, דאכלא בכלבא

משונה. דבר עושה הי' לא להזיקו

אפשר וא"כ הי' משונה היזק דבכל י"ל
סיבת  ולהבחין להכיר להבעלים
וא"א  מזה, ולשמור ההיזק קודם השינוי
הוו  שו"ר אבל למעבד. לי' הוי מה לטעון
מתי  ולהבין להכיר וא"א ממש, אורחייהו
ושפיר  שבצדו, דבר יאכל או הכלי, על ידרוס
הוא  ודין למעבד, לי' הוי מה לטעון יש
אף  יתירא, בכשכוש וה"נ הרה"ר. לפוטרו
הוא  אם המעשה בעיקר להסתפק דיש
השמירה  מצד מ"מ לא, או כמשונה נידון
רב  כשכוש תכשכש מתי ולהבחין להכיר א"א
משונה, מדבר לשמור שיש כ"ה לא, או
מה  לטעון שייך יתירא בכשכוש גם וא"כ
ברה"ר. לפוטרו הוא ודין למעבד, לי' הוי

כ"ז,אבלה] על פליגי והרא"ש הרשב"א
דקושיית  נפרש אם דאף וס"ל
השתא  הכי והתי' וכו', נמי קרן א"ה הגמ'
ור' נשיאה יהודה ר' מדברי הם וכו',
הבעיא  לי' דפשט משמע  אפ"ה אושעיא,
קושיית  לי' ותקשי לפטורא, יתירא כשכוש
אחר  טעם עם מתחילה לו בא למה הראב"ד
אורחי' בפשיטות, לו השיב ולא הצד, מן

ברה"ר. ופטור הוא

אי"ז ונראה והרא"ש דלהרשב"א בפשוטו
שהרי  הצד, מן אחר טעם מיקרי
וילך  בזנבה יאחזנה דוכי הסברא לדעתם
אבל  ברה"ר. שו"ר פטור טעם באמת הוא
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הוא  ברה"ר שו"ר דפטור נראה להראב"ד
בזנבה  יאחזנה וכי והסברא מגזה"כ, באמת
ברה"ר, שו"ר פטור טעם ביאור אינו וילך
ברה"ר, לפוטרו חיצונה סברא היא אלא
הוק' וא"כ למעבד. לי' הוי מאי מטעם
כדרכה  בכשכוש מיבע"ל דאם להראב"ד
ולא  הצד, מן אחר טעם עם לו השיב למה
דרגל  תולדה והו"ל הוא דאורחי' לו השיב
הרשב"א  של הב' ולפי' ברה"ר. לפוטרו
יתירא, בכשכוש דמיבע"ל ידע הפשטן דגם
היינו  הצד מן אחר בטעם לו שהשיב מה
אי  להפשטן נמי מספק"ל דאכתי משום
ומ"מ  לא, או כאורחי' חשיב יתירא כשכוש
מסברא  ברה"ר לפוטרו לי' פשיטא הי'
לדעת  משא"כ למעבד. לי' הוי דמאי
חיצונה  סברא אי"ז והרא"ש, הרשב"א
שו"ר  פטור ביאור אלא הצד, מן אחר וטעם
וכי  הפשטן לו כשהשיב וא"כ ברה"ר,
דגם  לפשוט כוונתו וילך, בזנבה יאחזנה
להיפטר  ודינו אורחי', חשיב יתירא כשכוש

הניזק. בחצר נ"ש ולהתחייב ברה"ר

הרשב"א אמנם בשיטת יל"ע אכתי
שו"ר  דפטור דנהי והרא"ש,
אלא  בעלמא, וגזיה"כ חוק אינו ברה"ר
וילך, בזנבה יאחזנה דוכי הסברא על מיוסד
סברא  הך לבאר הגמ' הוצרכה למה מ"מ
לו  השיב לא ולמה דקרא, טעמא ולפרש
פטור  וממילא היא דאורחי' בפשיטות
כיון  טפי, להקשות יש ובאמת ברה"ר.
בכשכוש  דמיבע"ל ידע דהפשטן דס"ל
בזנבה  יאחזנה וכי לו השיב למה יתירא,
יאחזנה  וכי למימר ל"ש בקרן הרי וילך,

באמת  הוא יתירא כשכוש ושמא וילך, בזנבה
דקרן. תולדה

קוש ולהרא"ש דאי"ז שהרי נראה יא,
גופא  דזה למד ז"ל הוא
הפשטן  דהיינו, המקשן, קושיית היתה
הקשה, וע"ז וילך, בזנבה יאחזנה וכי השיב
וילך, בזנבה יאחזנה וכי אמרינן לא דבקרן
היא, דקרן תולדה יתירא כשכוש ושמא
אכתי  אבל כלל. שינוי הוי לא דהכא ותי'
עם  מתחילה לו השיב למה לי' תיקשי
בפשיטות  לו אמר ולא דקרא, טעמא

וצ"ע. הוא, אורחי'

לו אמנם השיב לא הפשטן להרשב"א
אלא  שינוי, הוי לא דהכא להדיא
הקשה, והמקשן דקרא. טעמא עם עליו בא
בקרן, הכי נימא לא למה הסברא עצם על
בקרן  בזנבה יאחזנה דוכי טעמא ל"ש ותי'
בחזקת  הוא ובלא"ה הוא דמשונה כיון
כשכוש  שמא דסוכ"ס ויק' וכמש"נ. שמור,
יאחזנה  וכי לומר ול"ש הוא משונה יתירא

האיבעיא. נפשטה והאיך וכו',

הוא ונראה שו"ר פטור דאם לומר
אם  להסתפק יש אזי מגזה"כ,
לא, או דקרן תולדה הו"ל יתירא כשכוש
אורחי' דהוא דאע"ג הרשב"א וכמש"כ
אלא  הוא, ממש אורחי' לאו מקרן טפי
בא  והפשטן כקרן. הוא והרי הוא שינוי
ג"כ  כ"כ משונה שאינו דבר דגם להכריע,
פטור  טעם שהרי כשו"ר, לדונו נוכל
טעם  אלא בעלמא וגזה"כ חוק אינו שו"ר
לאחוז  תורה חייבתו דלא והוא בו, יש
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בכלל  שהיא פעולה כל וא"כ וילך. בזנבה
צריך  הי' לשומרו צריך הי' דאם הסברא
והכא  שו"ר. בכלל הוא תמיד, אחריו לילך
מכשכוש  לשמור צריך הי' דאם כיון נמי,
הרי  ולילך, בזנבה לאחוז צריך הי' יתירא,

שו"ר. בכלל סב הוא

דפטור וע"ז הסברא עצם על הגמ' הקשה
יאחזנה  וכי מטעם הוא ברה"ר שו"ר
להיפטר  הו"ל נמי קרן דא"ה וילך, בזנבה
הוא  אורחי' לאו דקרן ותי' מה"ט, ברה"ר
משומרת  דהיא וכיון קיימי, שימור ובחזקת
וילך, בזנבה יאחזנה וכי לטעון ל"ש בלא"ה
שתורה  מה דע"י לעיל שנתבאר וכמו
באופן  מלהזיק בהמתו לשמור חייבתו
לשוק. בהמתו להביא עליו יק' לא משונה
כ"כ  אורחי' שאינו אף יתירא, כשכוש אבל
שאינו  ודאי זה מ"מ הרשב"א, כמש"כ
יאחזנה  וכי לטעון ושייך שמור, בחזקת

וילך. בזנבה

חזרה ולדעת כאן שהי' י"ל שמא הרא"ש
לו  כשהשיב דמתחילה בגמ',
והמקשן  וילך, בזנבה יאחזנה וכי הפשטן
הוי  יתירא דכשכוש להוכיח דכוונתו ס"ל
אם  הרשב"א, בדעת מש"כ וע"ד אורחי',
להתספק  יש מגזה"כ הוא שו"ר פטור
אבל  לא, או כקרן נידון קצת שינוי שמא

וגזה"כ  חוק אינו שו"ר דפטור כיון
דא"א  משום דקרא טעמא אלא בעלמא,
דבר  כל א"כ תמיד, בהמתו אחר לילך
הוא  לשומרו שא"א כ"כ בתמידות שעושה

שו"ר. בכלל

בקרן וע"ז שהרי כלל, הוכחה דעי"ז הקשה
וילך. בזנבה יאחזנה וכי י"ל נמי תמה
דכיון  הרא"ש, בדעת לעיל נתבאר וכבר
היא  וילך בזנבה יאחזנה וכי הטענה דעיקר
מזה, לשמור שא"א שמירה, החיוב מצד
הטענה  נתחזקת משונה שהוא בקרן א"כ
צריך  הי' מזה לשמור רוצה שאם יותר, עוד
חייב  תמה קרן ומ"מ וילך. בקרנה לאחוז
מכיליתין  בריש ברא"ש ומבואר ברה"ר,
לתורי'. דלנטורי' היכי כי קנס מדין שהוא
הוא  יתירא דכשכוש נימא נמי הכא וא"כ
לשמור  דכדי ואע"ג דקרן, ותולדה משונה
מ"מ  וילך, בקרנה לאחוז צריך הי' מזה
ותי' לתורי'. דלנטרי' היכי כי הוא קנסא
דלא  ור"ל כלל, שינוי הוי לא דהכא הפשטן
שו"ר  פטור מטעם להוכיח בכוונתו הי'
דרגל, כתולדה נידון יתירא דכשכוש ברה"ר
כשכוש  שאפ' גוזמא, ע"ד לומר כוונתו אלא
לשמור  רוצה דאם מצוי' כ"כ הוא יתירא
[וכעין  וילך בזנבה לאחוז צריך הי' מזה

לעיל], רש"י בדעת בזה.סג מש"כ סד וצ"ע

כהרשב"א סב. דלא וזה כלל, שינוי הוי לא יתירא דכשכוש כתב הרא"ש זאת, לעומת
פליגי. במאי וצ"ב כשו"ר, נידון ומ"מ שינוי, קצת בזה דיש הסובר

לא סג. למה להקשות יש לכאורה דהנה קושיא, עוד מתיישבת דלפי"ז להוסיף ואפשר
משמע  מכיליתין בריש ומלשונו הרי"ף, לשיטת כסייעתא דהכא סוגיא הרא"ש הביא
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באמתה  כשכשה

באמתה בגמ',א] כשכשה עינא רב בעי
דהוה  מידי אמרינן מי מהו,
ל"ש, ה"נ לי' קתקיף יצרא לאו קרן אקרן
כוונתו  אין הא להזיק כוונתו קרן או"ד

תיקו. להזיק,

דמספק"ל והנה נל"פ הי' ריהטא לפום
הוא  אם דקרן מזיק בגדר עינא לרב
דלא  הכא וא"כ משונה, או באורחי' תלוי
תקיף  קא כשיצרא לפעמים אלא אורחי' הי'
תלוי  הוא או"ד דקרן, תולדה הרי"ז עלי'
ל"ה  להזיק כוונתו דאין והכא להזיק בכוונה

רגל. אלא קרן

הקשה אבל כבר דהרי להולמו, א"א
מוכרח  סוגיות דמכמה בשטמ"ק
להזיק, בכוונה ולא במשונה תלוי דקרן
דאפ' הריב"א בשם שהקשה מה עי"ש
קרן, מדין לחייבו יש להזיק כוונתו בשאין

ראשו (יח:)כדאמרינן שהושיט תרנגול גבי
ומשונה  הואיל בו ותקע זכוכית כלי לאויר

להזיק. מכוין דלא אע"ג ח"נ ליחייב הוא
מארי  כן הוכיח ר"פ תלמיד בשם ושם

ואכל דלאו (טז:)שטרף כיון ח"נ חייב
וכן  להזיק. כוונתו הויא דלא אע"ג אורחי',
אימרי  דאכלא דכלבא מהא להוכיח יש

תרנגולא דאכלא תולדות (טו:)ושונרא דהוו ,
אלא  להזיק כוונתם דאין אע"ג דקרן
דמכאן  שכתב שם בנימוק"י ועי' להינות.
דיש  אע"ג אורחי' דלאו מקום דכל שמענו

היא. דקרן תולדה להיזקו הנאה

ברא"שוהנה ב')עי' וז"ל,(סי' שכתב
אי  לי' מיבעיא מהו, באמתה כשכשה
לפעמים  אלא בכך אורחיה דלאו שינוי חשיב
להזיק  כוונתו דאין כיון או"ד תוקפו, כשיצרו
דאין  דכיון כרגל, הוי הלכך לקרן, ל"ד
זה  כשכוש תעשה למה א"כ להזיק כוונתו
עכ"ל. וכו' בתיקו ועלתה בכך דאורחי' אלא
קושיית  להרא"ש דהוק' פשוט ונראה
אלא  להזיק בכוונה תלוי אינו דקרן השטמ"ק
בגמ' דקאמר דהא פי' ולפיכך במשונה,
ע"ד  הוא וכו' להזיק כוונתו קרן או"ד

פטרתו  למה הפסוק טעם לפרש שבא ואפשר שכתב אפשרות, ובדרך מעצמו כ"ז שהציע

להס"ד  דדוקא ניחא, ולפי"ד מפורשת. גמ' היא הרי הנתבאר כל ולפי וכו', ברה"ר תורה
דכשכוש  הסברא מכח להוכיח ורוצה ברה"ר שו"ר לפטור סברא נתן הפשטן הגמ' של

גוזמא  דרך אלא בכוונתו, הי' לא דזה נתבאר הגמ' למסקנת אבל רגל. בכלל הוי יתירא
לאחוז  צריך הי' מזה לשמור רוצה דאם מצוי' כ"כ יתירא כשכוש דאפ' דכיון השיב

שו"ר  דפטור אפשר דלמסקנה הרי"ף, לסברת הוכחה אינה דסוגיין נמצא ולילך. בזנבה
למסקנה  דגם הרי"ף דעת מ"מ בגמ', הוכחה דאי"כ דאף הרא"ש כתב ולכן מגזה"כ, הוא

דקרא. טעמא והוא ברה"ר שו"ר לפטור סברא דיש הוא אמת
קא סד. מאי אורחי' הוי יתירא כשכוש דאפ' לי' פשיטא דהי' כיון יק' עדיין דלכאורה

לפשטן  הוֹ "ל לא א"כ אורחי', ל"ח יתירא דכשכוש לומר צד שום הי' ואם מיבע"ל,
כלל. שינוי ואי"כ הוא אורחי' דודאי ולהשיב וכו' השתא הכי ולומר לתמוה
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למה  א"כ להזיק כוונתו אין דאם הוכחה,
הוא. אורחי' ע"כ אלא זה, כשכוש תעשה

הני אמנם דמכל צ"ב, ההוכחה עיקר
השטמ"ק  שהביאו ראיות
להזיק, בכוונה תלוי אינו דקרן והנימוק"י
ולא  להזיק, כוונה בלאו משונה מצאנו הרי
כן. תעשה למה להזיק כוונה אין אם אמרינן
דבכלבא  בפשיטות, לתרץ יש ולכאורה
כוונתם  דאין נהי שטרף, וארי אימרי דאכלא
וזאת  להיזקם, הנאה יש מ"מ אבל להזיק,
היכא  אבל לשינויים. הגורמת הסיבה היא
ולכן  להיזקה, הנאה ליכא באמתה דכשכשה
להזיק, בכוונה ג"כ חסר דאם הרא"ש כתב
וע"כ  להיזקו, וטעם סיבה שום אין אזי
מתרנגול  יק' אכתי אבל הוא. אורחי'
להזיק  כוונה לא ליכא דהתם ראשו, שהושיט
כמשונה, נידון ואפ"ה להיזקו הנאה ולא
למה  לשינויו סיבה דאין כיון אמרינן ולא

הוא. אורחי' וע"כ זה דבר יעשה

כוונתו ועוד אין דאם הסברא בעיקר יל"ע
זה, כשכוש תעשה למה א"כ להזיק
למה  תשובה יש בודאי להזיק כוונה בלא הרי
קא  דיצרא משום והיינו זה, כשכוש תעשה
צדדין  תרי הני פליגי במאי וצ"ב לי', תקיף

הרא"ש. לדעת עינא דרב בבעיא 

דכל ועו"ק, לומר עינא רב כוונת דאם
ע"כ  להזיק כוונה דליכא היכא
דקרן  מזיק להגדיר בא ולא היא, אורחי'
למימר, הו"ל לכאורה להזיק, בכוונה דתלוי
הוי, ואורחי' להזיק כוונתו אין הכא או"ד
להזיק  כוונתו קרן או"ד למיבעי, הו"ל ולא

דעיקר  משמע דהוי להזיק, כוונתו אין הא
דהכא  וכיון להזיק, כוונה הוא קרן הגדרת
האיך  וצ"ב לקרן. ל"ד להזיק בכוונה חסר

הרא"ש. לדעת הבעיא לשון יתפרש

טפי,והנהב] רחבה הקושיא באמת
סתירה  במכילתין דמצאנו
או  להזיק בכוונה תלוי קרן אי גדולה
דכלבא  מהא למדנו גיסא דמחד במשונה,
שהושיט  ותרנגול שטרף וארי אימרי דאכלא
אע"פ  כקרן נידון דמשונה מידי דכל ראשו
מבואר  גיסא ומאידך להזיק. כוונה דאין
בכוונה  תלוי אכן דקרן מקומות בהרבה

מכילתין בריש עי' מקרן (ב:)להזיק, מ"ש
וכן להזיק, הקרן (ד.)דכוונתו ראי לא

כוונתו  שאין השן כראי להזיק שכוונתו
משאר  קרן ללמוד דא"א ולענין להזיק,

אמרינן עדיפא (ה:)אבות קרן ולמ"ד ,
ולקמן וכו', להזיק אמרינן (כו.)דכוונתו

דקרן  מקרן ברגל כופר חיוב למילף דא"א
לקמן וכן להזיק, למ"ד (מא.)כוונתו אמרינן

פטור  וקטלא שרבעה שור ברגל כופר אין
להזיק. כוונה דאין בכופר

רש"י (ב:)ברש"שועיין מש"כ על שהקשה
רביצה) ד"ה כדי (שם עליהן ורבצה ,

להנאתה  רבצה דאפ' ה"נ דלכאורה לשברן,
הוה  כלים על לרבוץ אורחה דלאו כיון
רברבי. אימרי דאכל כלבא כמו דקרן תולדה
ממונא. פ"נ למ"ד כן פי' דרש"י ותי'

בתוס' עי' דאמרת)דהנה והשתא ד"ה ,(טו:
פ"נ  דאמרת השתא דאמרינן הא על שכתבו
וז"ל, וכו' אימרי דאכלא כלבא האי קנסא
למ"ד  אבל קנסא, פ"נ למ"ד דדוקא נראה
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תיתי, דמהי כלל מיחייב לא ממונא פ"נ
דסתם  הוא, אורחי' דקרן אתיא לא דמקרן
והאי  קיימי, שימור בחזקת לאו שוורים
למיכל  דכלבא אורחי' דלאו הוא משונה
הוי  קנסא פ"נ למ"ד אבל רברבי, אימרי
אע"ג  הם, משונים דתרווייהו דקרן, תולדה

עכ"ל. להזיק, כוונתו דקרן

קרן ומבואר קנסא פ"נ דלמ"ד בתוס'
וסתם  הואיל כמשונה נידון
למ"ד  אבל קיימי, שימור בחזקת שוורים
הואיל  כאורחי', נידון קרן ממונא פ"נ
קיימי. שימור בחזקת לאו שוורים וסתם
דכיון  התוס', דברי על מוסיף והרש"ש
א"כ  אורחי', הוי קרן ממונא פ"נ דלמ"ד
מה  ולכן להזיק, בכוונה תלוי קרן הגדרת
כמ"ד  אתיא בכוונה היינו דרביצה שפירש"י
בעינן  דהתם הוא, ומדוייק ממונא. פ"נ
מהן  יש דקאמר פפא דרב מימרא לפרש
דפ"נ  ס"ל גופי' פפא ורב בהן, כיוצא לאו

הוא. ממונא

מאד,אבל מוקשה לכאורה זו דרך
קיימינן  כיון מכילתין בריש דהתינח
כוונתו  מקרן מ"ש אמרינן, ר"פ בשיטת
קרן  ממונא פ"נ הסובר פפא דלרב להזיק,
בשאר  אבל במשונה, ולא להזיק בכוונה תלוי
הני  דכל לפרש מאד דחוק לכאורה דוכתי

כהלכתא. דלא אזלי סוגיות

התוס',ועוד, על פליג רש"י דלכאורה
בכתובות ברש"י לאו דעי' ד"ה (מא.

פ"נ בחזקת) למ"ד בגמ' דקאמר אהא שפי'
שימור  בחזקת לאו שוורים סתם ממונא

אם  קיימי שימור בחזקת לאו וז"ל, קיימי
בחזקת  אינם יזיקו שלא הבעלים ישמרום לא
מזיקין  אלא יזיקו שלא מאליהם משתמרים
ומשמע  עכ"ל. אורחי', דלאו נזקא אפ'
בחזקת  לאו שוורים סתם למ"ד דגם
אורחיי' דהו"ל משום הטעם אין שימור,
אפ' מלהזיק משתמרים שאינם אלא להזיק,
תמה  קרן לכו"ע אבל אורחי', דלאו נזקא

כמשונה. חשיב

פ"נ ואפ' דלמ"ד לומר קשה התוס' לדעת
ותלוי  כלל משונה הוי לא קרן קנסא

בשטמ"ק דעי' להזיק, שכתב (טו:)בכוונה
פ"נ  דלמ"ד נראה וז"ל, תוספות גליון בשם
לי' מדקרי אורחי' הוי לאו קרן נמי ממונא
כלים  או כסות אכלה ותנן משונה, טרפון ר'
הוא  קנסא דלמ"ד דפליגי אלא ח"נ, משלם
דאכל  שונרא כמו אורחי' כלל הוי לא
הוי  ממונא למ"ד אבל רברבי, תרנגולי
אורחי' דאי לגמרי, לא אבל קצת, אורחי'
דקצת  ומשום ליפטר, וכלים אכסות לגמרי,
ורגל, משן טפי עלי' רחמנא חס אורחי' לאו
שונרא  כמו כלל, אורחי' דלאו היכא ולדידי'
התוס', דכדפי' פטור רברבי תרנגולי דאכל
קנסא  פ"נ למ"ד דגם לפי"ז ונמצא עכ"ל.
משונה, אלא להזיק בכוונה תלוי אינו קרן
הוי  לא קנסא פ"נ דלמ"ד פליגי, בהא ואלא
קצת  הוי ממונא פ"נ ולמ"ד כלל, אורחי'
הוי  דלא מידי לחייב אין וא"כ אורחי'

כלל. אורחי'

דלא ובאמת התוס' מלשון לדייק יש
כלבא  דלמ"ד ממש"כ כהרש"ש,
דקרן  מקרן ללמוד אין אימרי דאכלא
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קרן  ממונא פ"נ למ"ד דאם הוא, אורחי'
דא"א  למימר הו"ל טפי להזיק, בכוונה תלוי
אין  והכא להזיק כוונתו דקרן מקרן ללמוד
גליון  כמש"כ מזה ומשמע להזיק. כוונתו
ממונא  פ"נ למ"ד דגם בשטמ"ק, התוס'
קצת, אורחי' דהוי אלא במשונה, תלוי קרן
הדרא  וא"כ אימרי. דאכלא כלבא כמו ודלא
בכ"מ  מבואר גיסא דמחד לדוכתא, קושיא
כוונה  בלא כקרן נידון דמשונה דמידי
הוא  קרן דהגדרת מבואר ובכ"מ להזיק,

להזיק. כוונה

מבואר ונראהג] לכ"ז הפתרון דבאמת
שכתב  הרא"ש, בדברי כבר
תעשה  למה א"כ להזיק כוונתו אין דאם
הדברים, בביאור נראה דהנה זה. כשכוש
וכדמוכח  במשונה, תלוי אכן דקרן דמזיק
שטרף  וארי אימרי דאכלא דכלבא מהא
היא  דהגדרתו אלא ראשו, שהושיט ותרנגול
דשם  והיינו, הבהמה. של מטבע יציאה
ההיזק, בשכיחות תלוי אינו ואורחי' משונה
יצאה  אם הבהמה של טבעה בעצם אלא
החילוק  עיקר באמת וזהו לא. או מגדרה

לשו"ר, קרן כיון בין כאורחייהו הוו דשו"ר
ללכת  הבהמה של טבעה בעצם דהוא
קרן  אבל לה, הראוי דבר ולאכול כדרכה
הוא  אלא הבהמה, של טבעה בעצם אינו

מגדרה. יציאה

קרן ומעתה הגדירה שהגמ' דמה נראה,
מקומות, בכמה להזיק ככוונה
בכוונה  תלוי דקרן מזיק דעיקר משום לאו
משום  אלא אינו, דזה מוכרח שהרי להזיק,
כאן  שיש והמודד הסימן היא להזיק דכוונה

משונה  שהוא מעשה ולכן, מגדרה. יציאה
כוונה  בלא דגם הזה, להמודד אי"צ לגמרי
ועושה  מגדרה דיצאה חזינן הרי להזיק

טבעה. לחוק מחוץ שהוא מעשה

אימרי ולפי"ז דאכלא כלבא למה נתבאר
שהושיט  ותרנגול שדרס וארי
קרן, של כתולדות נידונים כולם ראשו
כוונה  וגם להזיק. כוונתם שאין אע"פ
דתרנגול  מהא כדמוכח אי"צ, להינות
עשה  אם למדוד דאי"צ ראשו, שהושיט
בהחלט  חזינן שהרי לגמרי, משונה מעשה
ול"ש  מטבעו, חוץ דבר ועושה מגדרו שיצא
סיבה, איזה לשם כן עושה אינו אם לומר

כן. תעשה למה

פירקין וכנראה בריש בתוס' מבואר שכ"ז
הכלי) על דרסה ד"ה שכתבו (יז.

לאשמעינן  דאיצטריך ר"י אומר וז"ל,
כ"כ  דדרסה כיון הוא דמשונה דסד"א
ושברו  אחר כלי על השבר שניתז בחוזק
וכבר  עכ"ל. נתכוונה, להזיק ומסתמא
דמעיקרא  צ"ב, שדבריהם לעיל הקשינו
כרגל  נ"ש לשלם לו הי' לא דסד"א כתבו
כתבו  לבסוף ואילו הוא, דמשונה משום

להזיק. כוונתן דמסתמא

הכלי ולהמבואר על דדריסה א"ש,
לגמרי, משונה אינו בחוזק
כתולדה  לדונו באנו ואם קצת, שינוי אלא
יציאה  כאן יש אם למדוד צריך הי' דקרן,
כוונתה  אם היא בזה וההכרעה מגדרה,
שום  יש דאם התוס', כתבו ולפיכך להזיק.
משונה, באמת היא הכלי על דדריסה הו"א
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בחוזק  כ"כ שדרסה דכיון משום היינו
נתכוונה. להזיק דמסתמא

עינא ולפי"ד דר' ספיקא לבאר נראה
ודאי  זה דהנה הרא"ש, לדעת
אלא  לגמרי כמשונה ל"ח באמה דכשכוש
דלפעמים  הרא"ש וכמש"כ קצת, כמשונה
מבואר  וכן לי', תקיף כשיצרא כן עושה

לקמן להזיק)בתוס' כוונתו אין הא ד "ה ,(מא.
ולהבחין  למדוד אנו צריכים ולפיכך עי"ש.
כיציאה  חשיב באמה כשכוש מעשה אם
אם  עינא, רב נסתפק ובזה לא. או מגדרה
להכריע  להזיק כוונה דוקא צריך אין
שיצרא  במה וסגי כמשונה, חשיב זה דמעשה
תקיף  קא דיצרא דקרן דומיא לי', תקיף קא

כקרן, להזיק כוונה דוקא בעינן או"ד לי',
יצרא, ע"י השתגעה שהבהמה רק לא והיינו
שהשתגעה  צריך אלא הזיקה, מצב ובאותו
הוי  להזיק, כוונתה דאין כיון והכא להזיק,
הספק  דעיקר נמצא דרגל. ותולדה אורחי'
היציאה  גדר הוא מה הוא, הרא"ש לדעת
משונה, כמעשה להחשיב הנדרשת מגדרה
או"ד  לי', תקיף קא שיצרא במה סגי האם

להזיק. כוונה סה צריך

וז"ל,כתבד] ר"פ תלמיד בשם השטמ"ק
אורחי' אי אנן ניחזי וא"ת
ומאי  הרבים ברשות דפטור פשיטא לכשכש
אורחי' לאו ואי אקרן, דהוה מידי קאמר
אין  הא להזיק כוונתה קרן קאמר מאי

השטמ"קסה. לשון ע"פ ביאור להוסיף פי')עו"נ תם ורבינו ד"ה דאפילו (ב. וז"ל, שכתב
בלא  בתדירות כדרכו המזיק דבר משמע דמצוי הוא, מצוי דלאו לקרנו, שור  תנא למ"ד

קרן  דהגדרת בפנים, כמש"כ ונתבאר עכ"ל. כו' מזיק הוא וכוונה בהרגשה וקרן הרגש,
קרן  בין החילוק דעיקר עוד, מבואר בשטמ"ק אולם טבע. מחמת עושה שאינה דבר היא

בתמידות  עושה שהבהמה דבר כל דהיינו והרגש, כוונה ע"י בא ההיזק אם הוא לשו"ר
שום נקרא בלא והרגש הכוונה שעושה דבר וכל שו"ר, נקרא טבעה מחמת אלא כוונה

צריך. מיהת כוונה אבל אי"צ, להזיק דכוונה נמצא קרן.

המאירי בלשון עי' לכך (י.)וכעי"ז ונתכוון וכו' שדש שור וז"ל, שכתב בנירו דש גבי
במאירי ועיי"ע ע"כ, קרן של תולדה שכתב (טו:)הרי"ז וכו' נגיפה דקרן תולדות גבי

להזיק, כוונה דוקא דאי"צ ומדוייק ע"כ. לכך וכוונתו משונה שהוא כל אלה ובכלל וז"ל,
שהושיט  ותרנגול שטרף וארי אימרי דאכלא כלבא למה מובן וממילא לכך. כוונה אלא

וכיון  לכך, כוונה עכ"פ איכא להזיק כוונה דליכא דאע"ג דקרן, כתולדה נידונים ראשו
קרן. תולדות אלו הרי טבעו מחמת ולא והרגש בכוונה כן שעושה

קרן  אם עינא לרב דמספק"ל והיינו קצת, אחר בנוסח הרא"ש דברי לפרש יש ולפי"ז
המעורר  היצר תקיפת ע"י הרגש יש קרן מעשה שבכל כלומר, בכוונה, או בהרגש תלוי

דליכא  נהי באמתה בכשכשה וה"נ בהרגש, תלוי דקרן י"ל אחד מצד וא"כ להזיק. כוונה
ע"י  ההיזק שנעשה במה סגי לא או"ד איכא. היצר תקיפת של הרגש מ"מ לכך, כוונה

הרגש, אלא כוונה שום ליכא דאם להזיק, כוונה מעורר שההרגש דוקא וצריך הרגש,
הבהמה. של מטבעה יציאה מיקרי אי"ז
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כיון  מקום ומכל בכך, דמה להזיק כוונתו
טרף  אמרינן דהכי קרן הוי אורחי' דלאו
דלא  גב על אף אורחי' דלא כיון חייב ואכל
מיירי  דלעולם וי"ל להזיק. כוונתה הויא
דמחמת  כיון מקום ומכל בהכי דאורחה
לקרן  לדמותו יש מכשכש תוקפו דיצרו

עכ"ל. מועד, כקרן סו דהוה

אינו ותירוצו דקרן הוכחנו כבר דהרי צ"ב,
במשונה, אלא להזיק בכוונה תלוי
יש  אכתי משונה, אינו באמתה כשכוש ואם
דקרן. כתולדה תיחשב למה להקשות
תלוי  תמה דקרן הר"פ בדעת י"ל ולכאורה
במשונה, תלוי אינו מועד קרן אבל במשונה
הרי  משונה באופן להזיק שהורגלה דכיון
הגדרה  לו יש אלא כאורחי', אצלה נעשה
ר' נסתפק ולכן להזיק. כוונה והיינו אחרת,

כמועד  חשיב באמתה כשכשה אי עינא
דרגל, דומיא הוא אורחי' א' דמצד מתחילתו,
דקרן  דומא עלי', תקיף קא יצרא אחר ומצד
בתדירות, דרכו אי"ז אבל אורחי' שהוא מועד

עלי'. תקיף קא כשיצרא כן עושה אלא

דפליג ולכאורה לפי"ז לומר מוכרח
הרא"ש  הבנת על  הר"פ

תלוי  דלדעת שקרן וכמש"נ, מגדרה ביציאה
הראוי  מן אינו מועד קרן גם הרא"ש
כאן  יש סוכ"ס שהרי כאורחי', להיחשב
כן. לעשות דהורגלה אלא מטבעה, חריגה
תלוי  אינו תמה דקרן הר"פ דעת וע"כ
מה  אלא בטבעה, משונה הוא שההיזק במה
כשנעשה  ולכן שכיח, בלתי הוא שההיזק
על  ורמיא שכיח הרי"ז ג"פ לאחר מועד

אדעתי'. לאסוקי' הבעלים

אורחי'סו. אי קסבר מאי ריב"א הקשה וז"ל, ישעי' ה"ר בשם בשטמ"ק מש"כ ועיי"ע

אין  ואפילו קרן הי' הוא אורחי' לאו ואי להזיק כוונתה אין אם בכך ומה רגל היינו
ומשונה  הואיל זכוכית לכלי ראשו שהושיט תרנגול גבי כדאמרינן ליחייב להזיק כוונתה
באמתא  דכשכש לפרש  לו ונראה להזיק. מיכוון דלא גב על ואף נזק חצי מיחייב הוא

שלם  נזק דחייב מועדת אקרן דהוה מידי דקאמר והי' יצרו ידי על אורחי' כי לי' חשיב
על  אף האי להזיק כוונתה כו' מועדת קרן דילמא או יצרו, ידי על הוא דאורחי' משום

לעולם  אבל להזיק. כוונתה ואין הואיל לקרן דמיא לא יצרו ידי על הוא דאורחי' גב
עכ"ל. יצרו, ידי על אלא אורחי' הוי ולא הואיל דמיא הוא דלרגל לי' פשיטא

וכו'. דמיא לא דלרגל פשיטא לעולם אבל צ"ל ואולי דבריו, בסוף שבוש יש וכמובן
קרן  או מועד דקרן תולדה הוי באמתה כשכוש אי עינא לרב דמספק"ל לפי"ז נמצא אבל

דבר"פ  ועוד, תמה. דקרן תולדה יהי' למה יצרו ע"י כאורחי' חשיב דאם ק', וזה תמה,
הר' דברי השטמ"ק שהביא ולאחר מועד, קרן או דרגל תולדה הוי אי דמספק"ל משמע

פשיטא  לעולם אבל להגי', נראה יותר וא"כ וכו'. ז"ל הר"פ תלמיד וכ"כ כתב, ישעי'
דומיא  הוי כשכוש דודאי לומר כוונתו יצרו, ע"י אורחי' והוי הואיל דמיא הוא דלרגל לי'

לקרן  לדמותו יש שמא עינא לרב דמספק"ל אלא יצרו, ע"י אורחי' שהוא כיון דרגל
וצ"ע. יצרו, ע"י דוקא הי' בכך אורחי' שהוא דמה כיון מועד
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והר"פ,ובזה הרא"ש פלוגתת יובן
וקרן  תמה דקרן ס"ל דהרא"ש
תלוי' והיא אחת הגדרה להם יש מועד
חורגת  שהבהמה מה והיינו במשונה,
העדאה  לאחר דגם מגדרה, ויוצאת מטבעה
שהרגילה  אלא כטבעה, נעשה אינו ג"פ
בשכיחות, תלוי שהוא ס"ל והר"פ בשינוי'.
מועד  וקרן תמה לקרן יש הכרח מן וא"כ
במשונה, תלוי תמה דקרן שונים, גדרים
ולשיטתו  להזיק. בכוונה תלוי מועד וקרן
מתחילתו, מועד של מושג לחדש שייך שפיר
הבעלים  על ורמיא שכיח שהוא היזק והיינו
מה  ע"י לשו"ר דומה אינו ומ"מ לשמרו,
שיצרא  מה הפחות לכל או להזיק, שכוונה
אבל  עינא. רב שנסתפק כמו עלי', תקיף קא
כוונת  אי"ז דע"כ בס"ד יתבאר לקמן

אנן. ונחזי הר"פ,

דה'והנהה] במתני' ותוס' רש"י נח' כבר
אף  להזיק כוונה אם מועדים
דעי' לא, או דקרן תולדה הוי באורחי'

לעיל והדוב (טו:)במתני' והארי הזאב ,
מועדין. אלו הרי והנחש והברדלס והנמר

התוס' והנחש)וכתבו ד"ה בכל (טז. לאו וז"ל,
אחד  כל אלא מועדים חשיבי היזק עניני
ארי  וטרף זאב שבא כגון דאורחי', במידי
דלאו  במידי אבל להניח. טרף או ודרס
שאר  וכן ואכל שטרף ארי כגון אורחי'
אלא  מועדים הוו לא אורחייהו דלאו היזקות

נהנה  שאין נחש ואפ' וכו' ח"נ משלמין
דתענית  בפ"ק כדאמרינן מנשיכתו
לו  ואומרות הנחש אצל החיות כל שנתקבצו
בהכי  דאורחי' כיון מ"מ לך, יש הנאה מה
כמו  הוי ולא ברה"ר, ופטור רגל כמו הוי
להזיק, דמתכוין אע"פ דאייעד בתר קרן

עכ"ל. אחריני, גבי לי' מדחשיב

שאינה ומבואר להזיק דכוונה בתוס',
דקרן  דקרן, תולדה ל"ח משונה
הרא"ש  [וכ"ד במשונה. ורק אך תלוי
ובפשוטו  דרגל.] תולדה הוי דנחש בסופ"ק
כדעת  דס"ל לטעמייהו, אזלי התוס'
הוא  קרן לגבי משונה דהגדרת הרא"ש
שהוכחנו  וכמו הבהמה, של בטבעה שינוי
מועד  קרן וא"כ פירקין. ריש התוס' מדברי
הבהמה  של בטבעה שאינו היזק הוא ג"כ
שהוא  מה אבל בשינוי'. שהורגלה מה אלא
נשיכת  כגון הבהמה, של בטבעה באמת

רגל. אלא קרן הוי לא הנחש,

אלו אבל הרי במתני', שם פי' רש"י
נזקין  ובכל בנשיכה אפ' מועדין
כתוס' ודלא נ"ש, שלהן בעלים ומשלמין
ומבואר  דאורחי'. במידי דוקא דמיירי שפי'
חייבים  אלו הרי קרן מעשה עושה דאם
מועד  קרן דין במתני' ונתחדש קרן, מדין
רגל  הוי לא נמי נחש וא"כ מתחילתו.

קרן. אלא התוס', דלדעת סז וכדעת נמצא

ברמב"םסז. ה"ו)ועי' נז"מ הל' ואפ'(פ"א להזיק ברייתן מתחלת מועדין בהמה מיני ה' ,
וכו'. תרבות בני הן
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של  בטבעה באמת שהוא היזק גם רש"י
כשו"ר, ולא דקרן כתולדה חשיב הבהמה
בדעת  כמש"כ רש"י בדעת  לומר ומוכרח
אינו  בקרן ואורחי' משונה דגדר הר"פ,
בשכיחות  אלא הבהמה, של בטבעה תלוי
שכיח  בלתי הוא תמה קרן דהיינו ההיזק,
אדעתי' לאסוקי הבעלים על רמיא ולא
שכיח  הוא מועד קרן ואילו מזה, ולשמור
אדעתי' לאסוקי הבעלים על רמיא ולכן

מזה. ולשמור

דהנה ועו"נ לשיטתם, נח' ותוס' שרש"י
בגמ' כי (ב:)עי' דת"ר מנלן קרן ,

מהו  אלא וכו' קרן אלא נגיחה אין יגח
ה"מ  למועד תם בין רחמנא פליג כי דתימא
מועדת  כולה אימא במחוברת אבל בתלושה

לו. הדר שורו בכור ת "ש היא,

אבל)התוס'והקשו ומהי (ד"ה וא"ת וז"ל,
אי  כתלושה, די' מתלושה אי תיתי,
עדיפא  קרן למ"ד התינח אבות, משאר
וכדמפרש  אתי, קרן ואפ' להזיק דכוונתו
דאית  ממונא פ"נ למ"ד דהי' לקמן ר"ת
קיימי, שימור בחזקת לאו שוורים סתם לי'
סתם  לי' דאית קנסא פ"נ למ"ד אבל

קרן  אתיא לא קיימי, שימור בחזקת שוורים
בור  שדית כי לקמן כדאמרינן מכולהו,
דאיכא  מקרן, לבר כולהו אתי בינייהו
דרכן  פי' מתחילתן, מועדין שכן למיפרך
קיימי. שימור דבחזקת בקרן משא"כ להזיק,

הא  קנסא נזקא פלגא דלמ"ד דקאמר וי"ל
היא  מועדת כולה אימא במחוברת אבל
משום  לאו ראשונה בפעם שלם נזק וישלם
מועדת  דאין לאשמועינן קרא דאיצטריך
ראי' להביא לאשמועינן הוצרך התנא אלא
נגיחה  בכלל הוי נמי דמחוברת הפסוק מן
בתלושה  היינו דנגיחה לומר תטעה שלא
במחוברת  אבל דצדקי' ברזל דקרני דומיא
ומחד  מבור ונלמוד מתחילתו להזיק דרכו
עכ"ל. שלם, נזק לכתחילה לחייבו מאבות

ממונא ומבואר פ"נ למ"ד דרק בתוס'
שימור  בחזקת לאו שוורים וסתם
משאר  השוה מצד קרן למילף איכא קיימי
דרכן  שכן להנך מה למיפרך דליכא אבות,
איכא  וה"נ להזיק, דרכן נמי דקרן להזיק,
נ"ש, לחייבו בצה"ש מחוברת קרן למילף
קרן  בכלל שהוא ללמדנו הכתוב והוצרך

ח"נ. לחייבו קנסא סח תמה פ"נ למ"ד אבל

בגמ'סח. מקרן,(ה:)ועי' לבר הצד במה כולהו אתיא בינייהו בור שדית כי וכולהו ,
שכן  עדיפא קרן אדרבא ולמ"ד מתחלתן, מועדין שכן לכולהו מה למיפרך דאיכא משום

להלכותיהן. רחמנא, כתבינהו הלכתא למאי אלא אתיא, נמי קרן אפ' להזיק כוונתו
התוס' מועדין)וכתבו שכן דלא (ד"ה כיון אתיא נמי קרן דא"כ נ"ש שמשלמין לפרש אין ,

דסתם  בקרן משא"כ להזיק, שדרכן הי' מתחילתן דמועדין ר"ת מפרש אלא כתיב,
היינו  עדיפא  קרן אדרבה ולמ"ד קנסא, דנזקא פלגא למ"ד קיימי שימור בחזקת שוורים

רש"י  אבל עכ"ל. וכו' שימור בחזקת קיימי ולא להזיק שדרכו ממונא נזקא דפלגא למ"ד
ולמאן) ניח"ל (ד"ה ולא להזיק, דכוונתו עדיפא קרן דס"ל הוא מאן נתפרש דלא כתב
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ליכא  קיימי, שימור בחזקת שוורים וסתם
בקרן  לחייב מנ"ל וא"כ מצה"ש, קרן למילף
לאשמעינן  קרא איצטריך דלא ותי' מחוברת.
ראי' להביא הוצרך התנא אלא מועדת, דאין
דמחוברת  ולומר נטעה שלא הפסוק מן
אבות  מהנך ומחד מבור ונלמוד להזיק דרכו

ראשונה. בפעם נ"ש לחייבו

כתוס'אמנם שפי' נראה לא רש"י מדברי
קרן  לחייב דס"ד כלל הזכיר מדלא
אלא  אבות, משאר השוה מצד נ"ש מועדת
מחוברת  דקרן נימא דאי לכאורה משמע
נ"ש, לחייבו הי' פשוטא סברא אורחי' הויא
תיתי  מיהי לדכותא, התוס' קושיית והדרא

מחוברת. בקרן נ"ש

יצחק ועיין הר"ר בשם שכתב בשטמ"ק
מחוברת  קרן דילפינן אברהם ב"ר
ג"פ. לאחר תלושה מקרן ראשונה בפעם
נ"ש  משלם אינו תלושה דקרן הוא, ותמוה
אי  התוס, קושיית ויק' ג"פ, לאחר עד
דכל  בכוונתו, ונראה כתלושה. די' מתלושה
במידי  ורק אך שייך למועד תם בין החילוק
ל"ח  אכתי הראשונים דבג"פ דמשונה,
אורחי' שנעשה כיון ג"פ ולאחר אורחי',
דהו"ל  מחוברת בקרן אבל נ"ש. משלם
ודינו  תמות פטור ל"ש מתחילתו אורחי'

בדעת  וכנ"ל ראשונה, בפעם נ"ש לשלם
לי' למילף בעינן דאי ס"ל התוס' אבל רש"י.
קודם  ח"נ לחייבו כתלושה די' תלושה מקרן

צ"ב. ופלוגתתם העדאה,

נחוםועיין ר' כ"א)בחידושי שכתב (אות
יל"פ  ומועדות תמות דין דבעיקר
דתם  המזיק דעצם י"ל דפשוטו אנפי, בתרי
דהתמות  המזיק, אותו הו"ל ומועד
מזיק, שם בעצם לחלק סיבה ל"ה והמועדות
פעם  דעד הלכה נא' דקרן מזיק שבהך אלא
ובאופ"א  נ"ש. התורה חייבתו לא רביעית
דשור  מזיקים, תרי הו"ל ומועד דתם יל"ב

ברשב"א ועי' אחר. מזיק מין הו"ל (ג.)נגחן

ב' הוו מועדת וקרן תמה דקרן דמבואר
דקרן  אמרינן לא מ"ט שהקשה אבות,
ותי' תולדה הוי תמה וקרן אב הוי מועדת
ואע"ג  בפני"ע, אב מהן א' שכל לפי וז"ל,
לי' קרי' לא העלי' מן משלם אינו דתם
דקרינן  צרורות לח"נ דומה  ואינו תולדה,
כולן  ח"נ ובין נ"ש בין דהתם תולדה, לי'
ראי  לא הן קרנות ב' כאן אבל הן, א' מרגל

עכ"ל. וכו', זה כראי זה

ד'ולפי א"ש הרשב"א בד' המתבאר
דנימא  התוס' קושיית דכל הריב"א,
דתם  להצד כ"א קיימא לא תלושה די'

בכתובות רש"י כתב דהנה לטעמי', ואזיל ממונא. פ"נ מ"ד דהי' כהתוס' ד"ה לפרש (מא.

בחזקת) קיימי לאו שימור בחזקת לאו שוורים סתם ממונא פ"נ למ"ד בגמ' דקאמר אהא

בחזקת  אינם יזיקו שלא הבעלים ישמרום לא אם קיימי שימור בחזקת לאו וז"ל,
דגם  ומשמע עכ"ל. אורחי', דלאו נזקא אפ' מזיקין אלא יזיקו שלא מאליהם משתמרים

שאינם  אלא להזיק, דאורחי' משום הטעם אין שימור, בחזקת לאו שוורים סתם למ"ד
דל  נזקא אפ' מלהזיק כמשונה.משתמרים חשיב קרן לכו"ע אבל אורחי', או
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דדינו  נמצא דלפי"ז מזיק, חדא הוו ומועד
בג"פ  ח"נ לשלם הוא דקרן המזיק של
ושפיר  רביעית, בפעם ונ"ש ראשונות
להיות  הדין מן לבא דיו דנימא תיקשי
הרשב"א  בדברי לפמש"נ אבל כנידון.
של  דדינו נמצא בפני"ע, מזיק הו"ל דמועד
אלא  לאלתר, נ"ש לשלם הוא נגח שור
נגח. שור ל"ה עדיין ראשונה שבפעם
נגח  שור להיחשב דכדי דקס"ד י"ל ומעתה
במה  סגי אלא לגמרי, להזיק דרכו אי"צ
שפיר  וממילא תלושה, כקרן שינוי כאן שאין
דקרן  מועדת, תלושה מקרן לה למילף מצי'
משעת  לאלתר נ"ש לשלם דינה מחוברת
לא  מועדת דקרן מזיק ובהך העדאתה,
זצ"ל. הגרנ"פ עכ"ד תמות, פטור מצינו

תקנ"ד)ובמוק"א זצ"ל (אות הגרנ"פ כתב
ה' לענין ותוס' רש"י דפלוגתת
רש"י  דלדעת הנ"ל, בפלוגתא תליא מועדין
עצם  אבות, ב' הוו מועדת וקרן תמה דקרן
לאלתר  נ"ש לשלם דינו מועד דקרן המזיק
דקודם  זה, דין משכח"ל לא כלל דבדרך אלא
יצויר  לו אבל נגחן, שור ל"ה ראשונות ג"פ
י"ל  שפיר לאלתר מועד שור של היכ"ת
ה' לענין רש"י דעת וזהו נ"ש, דמשלם
נ"ש  לשלם מתחילתן מועדין דהו"ל מועדין,
הוו  ומועד דתם ס"ל התוס' אבל קרן. מדין

משכ  ולא מזיק קודם חדא בקרן נ"ש ח"ל
לחייבם  לנו אין מועדין בה' וה"נ העדאה,

ג"פ. אחר עד נ"ש

תמה והנה דקרן רש"י בדעת הנתבאר לפי
קרן  ע"כ אבות, ב' הוו מועדת וקרן
תמה, מקרן שונה באופן מוגדר מועדת

אבל  במשונה, תלוי תמה דקרן י"ל ולכאורה
ויסוד  להזיק. בכוונה תלוי מועדת קרן
הגדרת  אם הוא, ותוס' רש"י פלוגתת
בלתי  שהוא במה תלוי תמה דקרן משונה
לעשות  מטבעה חורגת שהיא במה או שכיח,
דלדעת  לעיל. וכמש"נ והרגש, בכוונה דבר
בלתי  שהוא כהיזק מוגדרת תמה קרן רש"י
שכיח  אכן שהוא מועדת קרן וא"כ שכיח,
שם  באמת הוא לשמור הבעלים על ורמיא
תלוי  קרן התוס' לדעת אבל אחר. מזיק
לחלק  מסתבר אינו וא"כ מטבעה, בחריגה
קרן  שהרי מועדת, וקרן תמה קרן בין
אלא  מטבעה, חריגה ג"כ היא מועדת

כן. לעשות שהורגלה

ירוקא ובזה דחזא בסוגיא רש"י שיטת יובן
ירוקא) חזא ד"ה דבהמה (מח: שכתב ,

היא  דשן תולדה לבור ונפל ירוקא דחזא
הוא  משונה דא"ת וכתב להנאתו, דמתכוין
הוא. אורחי' לי' דאייעד כיון שן, אי"ז
להיות  שחוזר משונה קרן דשייך ומבואר
הדבר  ולפי"ד העדאה. לאחר דשן תולדה
ב' הוו מועדת וקרן תמה דקרן מסתבר,
בכוונה  תלוי וזה במשונה תלוי וזה אבות,
משונה  הרי"ז העדאה קודם ולכן להזיק,
העדאה  לאחר אבל תמה, דקרן ותולדה
כוונתה  דאין וכיון כאורחי', אצלה נעשה
דקרן  תולדה אי"ז להנאתה, אלא להזיק

גמור. שן אלא מועדת

אחר ולפי תי' לנו יוצא הנתבאר כל
עיקר  בענין הסוגיות לסתירת
שהוזכר  מקום דבכל והיינו קרן, שם הגדרת
מועד, בקרן מיירי להזיק בכוונה תלוי דקרן
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במשונה, תלוי דקרן המוכיחות הסוגיות וכל
שטרף  וארי אימרי דאכלא דכלבא הא כגון
תמה. בקרן מיירי ראשו, שהושיט ותרנגול

הר"פ וכמו"כ בדעת לומר נראה הי'
ב' הוו מועדת וקרן תמה דקרן
בכוונה  תלוי וזה במשונה תלוי וזה אבות,
מעיקרא  אורחי' דהו"ל ומידי להזיק,
מועד  כקרן נידון להזיק כוונה ומ"מ
בכשכשה  עינא לרב ומספק"ל מתחילתו,
ע"י  מתחילתו מועד קרן נעשה אי באמתה
בעינן  או"ד עלי', תקיף קא שיצרא מה

דוקא. להזיק כוונה

הפלפול אמנםו] בכל נרגא לשדו' יש
מהיכן  לענין גם דהנה הנ"ל,
חיובא  לענין וגם לנ"ש מחוברת קרן ילפינן
דעי' התוס', כדעת הר"פ נקט דנחש

וזה (ב:)בשטמ"ק וז"ל, הר"פ בשם שכתב
במחוברת  אבל ז"ל, פר"ץ הר' תלמיד לשון
אי  לה מייתי מהיכא וא"ת וכו', אימא
וי"ל  בתוספות, ככתוב וכו' מתלושה
דהכא  ניחא דלקמן תם רבינו דלפירוש
ממונא, נזקא פלגא דאמר למאן מיירי
איכא  מאי קנסא נזקא פלגא דאמר ולמאן
מועדין  שכן למיפרך דאיכא למימר
שורו  בכור אצטריך דלדידי' וי"ל מתחילתן.
ממונא. נזקא פלגא לומר תטעה שלא
כדי  לזה קרא איצטריך לא דהא וקשה
יטעה  לא בזה כי  שוטים של מלבם  להוציא
שהתנא  אפשר מקום דמכל וי"ל חכם.
השוטים  יטעו שלא כדי הפסוקים מביא
מתחילתה  להזיק דרכה דמחוברת ויאמרו

שלם  נזק לחייבה ומשור מבור ונלמוד
קרא  איצטריך לא ולעולם מתחילתה,
כדי  לי' מייתי תלמודא אלא רש"י, כדפירש
ממש  וזהו ע"כ. בכך, העולם יטעו שלא
הגרנ"פ  הוכיח שממנה הנ"ל  התוס' כדעת
מועד  וקרן תם דקרן להתוס' דס"ל זצ"ל

מזיק. חדא הוו

פירקיןועי"ע בריש שכתב (יז.)בשטמ"ק ,
התוס' קושיית כיצד)לתרץ דאי (ד"ה

דסופ"ק, אמתני' קאי הרגל דכיצד מתני'
ואי  ברישא, השן כיצד ליתני אדפתח דאי
ברשות  המזיק ושור תנינא הא אדסליק
רבינו  ותלמיד וז"ל, בסוף, והאדם הניזק
בפרק  דסיים אמאי דקאי תירץ ז"ל פרץ
דהא  רגל וזהו לעולם דמועד בנחש קמא
דס"ל  ומבואר ע"כ. להיזקו, הנאה אין
אע"ג  רגל הוי דנחש התוס' כדעת להר"פ
קרן  דהגדרת דס"ל ומבואר להזיק, דכוונתו
שהוא  מה וא"כ מטבעה, בחריגה תלוי
נשיכת  כגון הבהמה, של בטבעה באמת

רגל. אלא קרן הוי לא הנחש,

נחש ויקשה מ"ש הר"פ לדעת טובא
דאורחי' כיון דרגל תולדה דהו"ל
מכשכשה  להזיק, דכוונתו אע"ג הוא
לדמותו  יש אי עינא לרב דמספק"ל באמתה

מועד יצרו.לקרן ע"י הוא דאורחי' דכיון

קרן ועוד דאם הר"פ, על לתמוה יש
ולא  להזיק בכוונה תלוי מועד
ראוי  הי' לא ואייעד שדרס ארי בשינוי,
דאינו  כיון כשן אלא מועד כקרן להיחשב
בגמ' אמנם להנאתו, אלא להזיק מתכוין
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קרן (טו:) הו"ל ואייעד שטרף דארי מפורש
עצמו, את סותר דהר"פ ונמצא מועד.
אינו  דקרן שטרף מארי הוכיח דמתחילה
פי' ולכן במשונה, אלא להזיק בכוונה תלוי
תלוי  אכן מועד קרן אבל תם בקרן דהי'
אי  עינא לרב מספק"ל ולכן להזיק, בכוונה
כיון  מועד קרן הו"ל באמתה כשכשה
מפורש  בגמ' והרי יצרו, ע"י בכך דאורחי'
דקרן  תולדה הו"ל ואייעד שטרף דארי ג"כ
על  מכאן יק' וכן להזיק. כוונתו דאין אע"ג
להיות  חוזר ירוקא דבחזא רש"י שיטת
לדעת  צ"ע ושוב העדאה. אחר דשן תולדה
אינו  אם מועד קרן הגדרת היא מה רש"י
פי' עצם על צ"ע וכן להזיק, בכוונה תלוי

בסוגיין. הר"פ

כלים מתני', או כסות אכלה
ח"נ. הרא"שמשלם (סי'כתב

אכלה ג') קתני לא אמאי לי קשיא וז"ל,
כלב  כגון לאכול דרכה שאין מה בהמה
תרנגולי  דאכלה ושונרא רברבי אימרי שאכל
גמורה  דאכילה דאע"ג טפי רבותא דהוי
ח"נ, אלא משלם אין להזיקה הנאה ויש היא

בפ"ק לעיל אין (טו.)ועוד הבהמה קתני
ולא  לישוך ולא ליגוף ולא ליגח לא מועדת
ששה  קתני לא ואמאי לבעוט, ולא לרבוץ
שאין  מה לאכול מועדת אין וליתני תמין
דהא  לפרש לי נראה הלכך לאכול. דרכה
אימרי  דאכל כלבא האי לעיל דאמרינן
ולא  הוא משונה תרנגולי דאכלה ושונרא
המיתה  שפחתה אפחת בבבל לי' מגבינן
הנבילה  דמי אבל בבבל, מגבינן דלא קאמר
מה  ברה"ר ואם הניזק בחצר אכל אם משלם

לאכול  דדרכם שינוי הוי לא דאכילה שנהנה
והאי  גדולות. בהמות של אפילו נבילות כל
דרכו  שאין לפי דאכל כלבא האי דקאמר
דתחילת  ואע"ג אכילה, לצורך אלא להמית
דהוי  האכילה על מיחייב שינוי היה ההיזק

דאמ  והא לקמןאורחי'. בפרקין זאת (כג.)ר
הכלב, אצל הן חתורות דלתות סתם אומרת
חתורות  דלתות סתם היו לא דאי ופרש"י
אחררה  ח"נ אלא משלם ולא משונה הוי
שתחילת  אלא באכילה שינוי דאין אע"ג
היו  לא אי לפרש מצי בשינוי, הי' המעשה
אנוס  הוי הכלב אצל חתורות דלתות סתם

הכונס דריש כההיא לגמרי, (נה:)ופטור

ויצתה  לסטים שפרצוה או בלילה נפרצה
כלב  דרך דאין כיון נמי והכא פטור, והזיקה

עכ"ל. מזה, גדול אונס לך אין לחתור

אמאי הרי חדא תרתי, הקשה הרא"ש
כלים  או כסות אכלה במתני' קתני
וכגון  טפי רבותא תנא אשמעינן ולא פטור,
גמורה  אכילה דהו"ל אימרי דאכלא כלבא
אלא  משלם אין ומ"מ להזיקו הנאה ויש
תמין  דה' במתני' דגם הקשה ועוד ח"נ.
הבהמה  ג"כ לאשמעינן להתנא הו"ל לעיל
לאכול. דרכה שאין מה לאכול מועדת אינה

דכלבא והנה הרא"ש שתירץ מה לפי
באמת  חשיבא אימרי דאכלא
בגמ' דאמרינן והא כאורחי', האכילה
היינו  בבל, לי' מגבינן ולא הוא משונה
רש"י  כשיטת ודלא המיתה, שפחתה אפחת
הרי  כמשונה, נידון שינוי ע"י הבא דאורחי'
קתני  לא למה הראשונה הקושיא מתיישבת
לא  אכתי אבל אימרי. דאכלא כלב במתני'
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קתני  לא למה השני' קושייתו מתורצת
מועדת  אינה הבהמה תמין דה' במתני'
דכלבא  דנהי לאכול, דרכה שאין מה לאכול
מ"מ  כמשונה, נחשבת האכילה אין דאכלא

כלים. או כסות אכלה משום לי' ליתני

אלא ובהכרח להרא"ש הוק' דלא צ"ל
בלבד, אימרי דאכלא מכלבא
ח"נ  משלם כלים או כסות דאכלה מהא אבל
ה' בהדי לי' דליתני כלל לו הוק' לא
התם  דקתני נשיכה בכלל הוא דהרי מועדין,
אין  שהרי לישוך, לא מועדת אינה הבהמה
וע"כ  וכלים כסות באכילת הנאה שום לה
דומיא  נכוונה דלהזיק משום כן עשתה
לקמן  ברא"ש להדיא מבואר וכן דנשיכה.

י"ד) דאכלה (סי' הרי"ף דלפמש"כ שכתב,
דעביד  הוא משנה דלאו חייבת וכלים כסות
ומיפתח, ברה"ר גלימי' דמנח איניש
אם  אף פטור משנה הוה אי הא משמע
לי  מה ביעוט שינוי לי דמה בהן, בעטה
נינהו, קרן תולדות תרוייהו נשיכה שינוי
לי' דקרי ברא"ש מפורש הרי עי"ש.

כסות נשיכה.לאכילת כלים או

ממתני'אמנם גם הרא"ש קושיית עצם
אינה  תמין דה' ממתני' וגם דידן
אכלה  דקתני הא דלכאורה כ"כ, מובנת
ג"כ  הוא ח"נ משלם כלים או כסות
כלים  או כסות אכלה אמרינן דלא לחידושא,
אכילה, דשמי' הדחק ע"י כאכילה נחשבת
פפא  רב אמר בסמוך, בגמ' וכדמבואר
ואכלה  אורחי' דלאו מידי כל דאמרת השתא

וכו'. אכילה שמי' הדחק ע"י לי'

בו,ועוד ושינה אחר בא לענין חידוש יש
כדאית  ולשמואל לי' כדאית לרב

לקמן בגמ' דעי' דהא (כ.)לי', סבר רב ,
אכולהו  קאי פטורה ברה"ר במתני' דקתני
דפטור  מתני' וקמ"ל וכלים אכסות ואפ'
בו  ושינה אחר ובא המשנה כל מדין
גלימי  דמנחי אינשי עבדי דלא פטור,
ברה"ר  דל"ש סבר ושמואל ברה"ר.
אכסות  אבל וירקות אפירות אלא פטורה
בכסות  דל"ש מתני' וקמ"ל חייבת, והכלים
אחר  ובא המשנה דכל כללא האי וכלים
דמנחי  אינשי דעבדי פטור, בו ושינה
הרא"ש  כתב האיך וא"כ ומיפתחי. גלימי
מי  טפי, חידוש לאשמעינן למתני' דהו"ל
טפי  חידוש הוי אימרי דאכלא דכלבא נימא

וכלים. כסות דאכלה מהא

יצטרך וגם למה מובן לא תמין דה' במתני'
אינה  הבהמה ג"כ למיתני התנא
שהרי  לאכול, דרכה שאין מה לאכול מועדת
את  לאכול מועדת השן התם קתני להדיא
דאינה  מיני' דייקינן ושפיר לה, הראוי
ולמה  לה, ראוי שאין מה לאכול מועדת
תמין, ה' בהדי להדיא לי' לפרט לתנא הו"ל

לי'. שמעינן מדיוקא הרי

דאורחי'ועו"ק, רש"י שיטת בעיקר דהנה
כבר  כמשונה, נידון שינוי ע"י הבא
שהושיט  דתרנגול [בסוגיא לעיל נתבאר

האזל(יח:)ראשו והאבן האו"ש מש"כ (פ"ב ]

ה"ט) נז"מ דגם הל' והרמב"ם רש"י בדעת
תולדה  אלא כמשונה ל"ח היזק המעשה אם
שאיפשר  מה אם מ"מ הוא, גמור דשו"ר
להיות  לההיזק וא"א משונה, הוא להנזק
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הבעלים  את לחייב נוכל לא שינוי, ע"י בלתי
א  לאסוקי הו"ל דלא דעתי'.נ "ש,

אחר אמנם פירוש משמע הרא"ש מלשון
ממש"כ, דהנה רש"י, בשיטת
וכן  וכו', שינוי הי' ההיזק דתחלת ואע"ג
משמע  בשינוי, הי' המעשה שתחלת אלא
משום  הוא כמשונה חשיבא  שהאכילה דמה
שאיפשרה  והדרך האכילה את מחלקין דלא
אלא  נפרדים, מעשים לב' האכילה את
וסוף  המעשה כתחילת להם דיינינן
הי' המעשה דתחילת וכיון  המעשה,
ושוב  ההתחלה אחר הולך הכל א"כ משונה,
כך  בין אבל כמשונה. האכילה גם נחשבת
מה  וכל כמשונה, ל"ח האכילה גוף כך ובין
משום  או היינו, דקרן תולדה דנחשב
וכדמשמע  משונה הי' המעשה דתחילת
להגיע  שהדרך דכיון משום או ברא"ש,
להבעלים  הו"ל לא משונה  הי' להאכילה
מח"נ. יותר לחייבם וא"א  אדעתי' לאסוקי
דידן  למתני' לא ענין אי"ז לכאורה וא"כ
מיירי  דהכא מועדין, דה' למתני' ולא
מיירי  והתם משונה, בעצם שהיא באכילה
והאיך  משונה, בעצם שהם תמות במיני
דאכלא  כלבא קתני לא אמאי הרא"ש הקשה

וצ"ע. אימרי,

השתא גמ', פפא רב אמר
דלאו  מידי כל  דאמרת
הדחק  ע"י לי' ואכלה אורחי'

וכו'. אכילה כל פירש"ישמי' (מד"ה

אורחי') דלאו ואכלה מידי שעה. כל למיכל ,
הדחק  ע"י למיכל ואורחי' כל' הדחק, ע"י

הדחק. ע"י שלא ואפ' אכילה, שמי' הני. כי
ע"י  למכלינהו אורחי' תמרי, דאכל שונרא
לאו  הדחק ע"י אפ' וכלים כסות אבל הדחק
עכ"ל. להזיק, מתכוין אלא למכלינהו אורחי'

דאורחי'והנה דכיון ברש"י מבואר
בשלא  גם הדחק ע"י למכלינהו
וצ"ב  נ"ש. ומשלם אכילה שמי' הדחק ע"י
רק  דילמא הוא, שכן לרש"י מנ"ל
כשהיא  אבל אורחי', חשיב רעבה כשהבהמה
לא  למה יל"ע ועוד משונה. חשיב שבעה
וחמור  דקתני הברייתא בגוף רש"י פי'
שלא  אפ' אכילה שמי' וכו' כרשינין דאכל
בסו"ד  רש"י מש"כ ועו"ק הדחק. ע"י
אורחי' לאו הדחק ע"י אפ' וכלים דכסות
הוצרך  למה להזיק, מתכוין אלא למכלינהו
לא  במתני' ואילו פפא, דרב במימרא לזה
דמשונה  אלא להזיק כוונתו דהוי פירש
בכמה  אצלנו נתבאר דכבר ק', וביותר הוא.
להזיק  בכוונה תלוי אינו דקרן ראיות וכמה

במשונה. אלא

אפשר ונל"ב הי' פפא רב דברי דאלמלא
דוקא  דמיירי הברייתא את לפרש
דאף  הוא והחידוש הדחק, ע"י בשאכלתו
הדחק  ע"י אלא למכלינהו דרכם שאין
בכל  דידהו מאכל הוי ולא רעבין, כשהן
שעה, באותה להן ראויין מיקרי מ"מ שעה,
פפא  רב אבל כאורחי'. אלא כמשונה ול"ח
אורחי' דלאו מידי כל דאמרת השתא אמר,
וכו', אכילה שמי' הדחק ע"י לי' ואכלה
אכילה, שמי' פפא רב דממש"א רש"י דייק
שכל  דהיינו אכילה, שמי' דבעצם משמע
כמאכל  נחשב הדחק ע"י שנאכל דבר
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דל"ח  לומר פפא רב כוונת דאם דידהו.
השתא  לומר הו"ל הדחק, ע"י אלא אכילה
חשיב  הדחק ע"י דאכלה מידי כל דאמרת
השתא  אבל בדבר, כיוצא או אורחי'
דלעולם  משמע אכילה, שמי' דקאמרת,
ע"י  שלא גם דידהו כמאכל נחשב הוא
מגוף  כן דייק פפא רב ולכאורה הדחק.
כרשינין, דאכל וחמור דקתני הברייתא
או  הדחק ע"י אכלם בין חילק ולא וסתם

נ"ש. חייב ענין דבכל משמע לא,

מה ומעתה דכל פפא רב שחידש מה לפי
כמאכל  חשיב הדחק ע"י שאכלו
רש"י  הוצרך הדחק, ע"י שלא אפ' דידהו
מיירי  דמתני' וכלים כסות  דאכלה לפרש,
הנאה  שום דיש אלא דאל"כ להזיק, בשכוונה
א"כ  מאד, רעבה כשהיא כן ועושה להזיקה
ואפ' אכילה ושמי' הדחק ע"י אכילה הו"ל
אולם  נ"ש. ישלם לא ולמה הדחק, ע"י שלא
קודם  הגמ' של הס"ד כפי פירש"י במתני'
ח"נ  שמשלם דמה פפא, דרב מימרא
דהוי  משום רק הוא כלים או כסות באכלה
למה  להגיע צריך אין ועדיין משונה,

להזיק. שכוונתה

מ"ל אמנם צ"ב רש"י שיטת עיקר
הדחק, ע"י למכלינהו דאורחי'
ע"י  שלא למכלינהו אורחי' ל"ח סוכ"ס הלא
שהוא  בהכרח כן עשתה ואם הדחק,
מוכרח  ולכאורה נ"ש. ישלם ולמה משונה,
מטבעה  בחריגה תלוי משונה דהגדרת מזה
מה  [ועי' שכיח בלתי שהוא במה ולא
דכשכשה  בסוגיא לעיל בזה שפלפלנו
אורחי' הדחק דע"י כיון ולכן באמתה],

מאכל  דאותו מילתא גילוי הרי"ז למכלינהו
מיוסד  הוא והרי דידהו מאכל באמת הוא
כשהיא  אפ' שאכלתו ומה לאכלו, בטבעה
אלא  מטבעה, כחריגה ל"ח ע"כ שבעה
אינה  מאכל, מאותו כ"כ נהנית דאינה דכיון
הדחק, ע"י כ"א לאכלו עצמה את דוחקת
במאכלים  טפי ניח"ל הדחק ע"י בשלא אבל

לה. ערבים היותר

נהמא שם, דאכל חמרא ההוא
רב  חייבי' לסלא ופלסי'
אנהמא  נ"ש לשלם יהודה

ח"נ. דאורחי'ואסלא כיון ואמאי,
דאכל  סלא, לפלוסי נמי אורחי' נהמא למיכל

ופירש"י פליס. ופלסי')והדר לעסו.(מד"ה ,
שמעתי. ולא סדקו, פלסי' אחרינא לישנא
דתפס  וכגון הוא. דמשונה ח"נ, אסלא
ופ"נ  בבבל קנסות דיני דנין דאין הניזק
לועס  כשהוא סלא, לפלוסי אורחי' קנסא.

עכ"ל. עמו, הסל לועס הפת

ג')וברא"ש שהי'(סי' ולחם וז"ל, כתב
לאכול  בהמה ושברה בסל מונח
דרכה  שכן הסל על אף נ"ש משלם  לחם
אכלה  אם אבל הלחם, לאכול כדי הסל  לשבר
על  משלם הסל שברה ואח"כ הלחם תחילה
שכבר  כיון הוא אורחי' דלאו ח"נ הסל
בראב"ד  מבואר וכן עכ"ל. וכו' הלחם אכלה
א', סי' ברא"ש ומובא סופ"ב, הרי"ף על (בהשגות

הראב"ד) בחידושי דתנרגולים ועי"ע בסוגיא
דלמאי  שכתב דלי, בחבל מחטטין שהיו
מיני' אזיל בדקא אביי בר ביבי רב  לי' דמוקי
וא"כ  הכלי, מן לשתות רוצה שהוא מיני'
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משונה, ואינו נ"ש נמי משלם החבל על אפ'
ורוצה  הדלי מן מים לשתות כוונתו שהרי
מן  וישתה הדלי שיפול כדי החבל להפסיק
מן  למשתי דאורחי' כיון הלכך שבו, המים
כדאמרינן  בחבל לחטט נמי אורחי' הדלי

ברא"ש ועי"ע ונהמא. שמדמה (שם)בסלא
ליפתא  וחזא דברחא להא ונהמה סלא
לליפתא  אכלה סליק סריק דדנא אפומא
ואדנא  אליפתא רבא דחייבי' לדנא ותברי'
נמי  אורחי' ליפתא למיכל דאורחי' כיון נ"ש

ולמסלק. לסרוכי

א'נמצא מצד והראב"ד הרא"ש דפליגי
ופלסי' בפי' אחר מצד ורש"י
מיירי  והראב"ד הרא"ש דלדעת לסלא,
ללחם  להגיע כדי הסל את ששבר בחמרא
נמי  דרכו לחם לאכול שדרכו וכיון שבתוכה,
ולכאורה  לאוכלו, כדי הסל את לשבור
כמש"כ  סדקו מלשון הוא פלסי' לפירושם
מיירי  רש"י ולדעת השני. בפי' רש"י
וכיון  הסל, עם הלחם את שאכל בחמרא
ללעוס  נמי דרכו הלחם את לאכול שדרכו

עמו. הסל

ולא ונתספקתי מש"כ אם רש"י בכוונת
כן  שמע שלא ר"ל שמעתי
בגמ', כן יל"פ שפיר אולם רבותיו מפי
בהאי  ניח"ל ולא עיקר דראשון ר"ל או"ד
בהאי  ניח"ל דלא נימא ואי פירושא.
ליפתא. דחזא מברחא מ"ש צ"ב פירושא,

דרב ושמא למימרא מוקמינן דבגמ' י"ל,
דאי  פליס, והדר בדאכל יהודה
משלם  הי' עמו לסלא ופלסי' בדאכל מיירי

נמי  אורחי' נהמא למיכל דאורחי' כיון נ"ש,
הרא"ש  כדעת נפרש ואם סלא. לפלוסי
והיינו  סדקו מלשון הוא דפלסי' והראב"ד
יהודה  רב קמ"ל מאי א"כ הסל, את ששיבר
ח"נ  משלם פליס והדר שאכל דבכה"ג
משונה  דהוי פשיטא משונה, דהוי אסלא
ללחם. להגיע כדי הסל את שיבר דלא כיון
מלשון  הוא דפלסי' רש"י של לדרכו אבל
והדר  אכל אם דאף דסד"א אפשר לעסו,
דהחמרא  דכיון אורחי', חשיב לסלא פליס
אח"כ, הסל ללעוס נמי דרכו באכילה עוסק
הסל, את אוכל שאינו עדיין מכיר ואינו
אורחי' הוי דלא לאשמעינן יהודה רב ואתא
מודה  דבדין דברחא, הא וא"ש משונה. אלא
לקפוץ, נמי דרכו לאכול דרכו שאם רש"י
דכיון  רבא שחידש מה הוא גופא וזה
לסרוכי  נמי אורחי' ליפתא למיכל דאורחי'
במימרא  כן לפרש רצה שלא אלא ולמסלק,
לפי  חידוש שום יהי' לא דא"כ יהודה דרב
פליס. והדר באכל דמיירי דמסקינן מאי
מאי  והראב"ד הרא"ש לשיטת צ"ב ובאמת

יהודה. רב קמ"ל

דס"ל אבל לטעמי' אזיל דרש"י לפרש אין
נידון  שינוי ע"י הבא אורחי'
דלתות  דסתם בהא כמש"פ כמשונה,
דאכלא  דכלבא ובהא כלב אצל חתורות
דברחא  בהא לקמן מבואר שהרי אימרי.
משונה  היתה הקפיצה דהתם כללא, דאי"ז
הבא  אורחי' דהו"ל דכיון אמרינן לא ומ"מ
כמשונה, נידונית ג"כ האכילה שינוי ע"י
למיכל  דאורחי' כיון אמרינן, איפכא אלא
וע"כ  ולמסלק. לסרוכי נמי אורחי' ליפתא
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הו"ל  אמרי דאכלא דכלבא הענין, לפי הכל
להמית  כלב של דרכו שאין לגמרי משונה
ברחא  ואילו לאכול, כדי אפ' אופן בשום
וסליק  וסריק דדנא אפומא ליפתא דחזא
אלא  משונה ל"ח דקפיצה אורחי', הוי
כדי  שקופץ הכא אבל תועלת, בלא כשקופץ
יתכן  לא וה"נ אורחי'. חשיב שפיר לאכול
דסדיקת  והראב"ד הרא"ש כדעת לפרש
וע"כ  לחם, לאכול כדי אורחי' חשיבא הסל

תליא. סט אי"ז

ובשר שם, פת אכלה ורמינהו
מאי  ח"נ, משלם ותבשיל

בבהמה. אורחי'לאו בשר חי' בחי', לא
לעולם  ואב"א בטביא, ואב"א דמטוי. הוא,

ופירש"י ובפתורא. ובפתורא)בבהמה ,(ד"ה
וכתב  בכך. דרכו שאין אכלו השלחן שעל
לעולם  ז"ל רש"י גירסת וז"ל, הרשב"א
שאכלה  ז"ל הוא ופירש ובפתורא, בבהמה
זו  שינתה מה וכי תימה הוא השלחן, מעל

גבי  מעל לה הראוין אוכלין אכלה אם
ומ"ש  שינוי, עושה השלחן וכי השלחן
ליפתא, ואכיל אדנא וסליק  דסריך מברחא
באוכלין. אלא במקומות השינוי אין אלא
הגירסא  והיא בפתותא גרי' ז"ל ור"ח
פת  והיא פתיתים מלשון והיא הנכונה
כמו  לאכול דרכה זה ואין בקערה צנומה

לחי'. ע דמטוי

הרשב"א וצ"ב לקושיית רש"י יענה מה
ואכיל  אדנא וסליק דסריך מברחא
לתרץ, שכתב שדה במרומי ועי' ליפתא.
השלחן  מן הלחם להוריד או בהמה דדרך
כמו  והוי השלחן על לעלות או ולאכול לארץ
הכא  אבל לארץ, וסליק  דסריך ברחא
הוי  השלחן על ואכלה הארץ על שעמדה

הרשב"א. קושיית ומיושבת משונה, עא קרן

ממקום ובמאירי אכלה ואם וז"ל, כתב
כגון  לשם מצוי' אכילתה שאין
ואכלו  לשם אוכלין הבית שבני בשלחן שבאו

ברמב"םסט. מוכח ה"ח)וכן ואכל (פ"ג הסל ושיבר חמור ונכנס לחם בו שיש סל שכתב,
הרא"ש  כפי' לכאורה ומשמע וכו', דרכו הוא שזה נ"ש הלחם ועל הסל על משלם הלחם

ס"ל  ומאידך שבתוכו, הלחם את לאכול כדי הסל את ששיבר בחמור דמיירי והראב"ד
ה"ז)להרמב"ם פ"ג שינוי (עי' ע"י הבא דאורחי' אימרא דאכלא כלבא בסוגיא רש"י כדעת

כמשונה. נידון
לקמןע. ברשב"א ואילפא)ועי"ע ד"ה משלמת (כ. ואכלה שינתה בירושלמי, וגרסינן וז"ל,

ברה"ר  עומדת היתה לאחוריו מופלשת קופתו כשהיתה ואכלה, שינתה מהו נ"ש,
ענינה, דשינתה למימרא לאו דקאמר ושינתה נ"ש. משלמת ממנה ואכלה פי' את ופשטה

אלא  שינוי, המקומות חילוק ואין וכאן, כאן לאכול דרכה דודאי בכך, דרכה שאין כל'
עכ"ל. וכו' שינוי הוא טבעה שינוי

אלא עא. במקומות השינוי אין ממש"כ משונה ל"ח בכה"ג דאפ' משמע ברשב"א אמנם
פליגי. במאי וצ"ב באוכלין,
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דוקא  ומשמע ע"כ, וכו' משונה הרי"ז
משונה  הרי"ז שם אוכלים הבית דבני משום
דברחא  הא וא"ש השלחן, מעל לאכול
אוכלים  הבית בני אין דהתם וסליק דסריך
להזכיר  הו"ל לכך רש"י כוונת אם אבל שם.

שם. יושבים היו הבית שבני

שינוי ולשיטת ע"י הבא דאורחי' הרא"ש
למה  צ"ע כמשונה נידון אינו
הויא  האכילה סוכ"ס הרי ח"נ, ישלם
מעשה  ע"י לכך שהגיעה ומ"ל אורחי'
ועוד  בפתותא. כר"ח גרס ושמא משונה,
בבהמה  דמיירי רש"י כדעת שפי' י"ל
אכתי  האכילה ובשעת השלחן על שאכלה
האזל  האבן וכמש"כ שינוי, של במצב עומדת

ה"ט) נז"מ הל' שהושיט (פ"ב דתרנגול בסוגיא
אם  דאף בו, ותקע זכוכית כלי לאויר ראשו
וכל  אורחי' חשיב התקיעה דעצם נאמר
כלי  לאויר הראש בהושטת רק הוא השינוי
ח"נ, דמשלם מודה הרא"ש גם זכוכית,
שנטל  וכלב אימרי דאכלא לכלבא ול"ד
כבר  שחתר או שהמית לאחר דהתם חררה,

אכתי  הכא ואילו המשונה, המעשה נגמר
ההיזק. בשעת משונה מעשה עושה

והרמב"ם והנהב] הרא"ש, הרי"ף,
ולא  הסוגיא כל השמיטו
ואין  דמטוי, בבשר חי' של דרכו דאין פסקו
הא  הביאו לא וכן ובשר, בפת צבי של דרכו
שהפוסקים  כתב והרש"ש ופתורא. דבהמה
משום  שינוי הוה דבפתורא  ד"ז השמיטו
בסמוך  הש"ס דמייתי דברחא עובדא האי
דאורחי' כיון מטעמא כו' רבא דחייבי'
דאורחיה  כיון ה"נ כו' נמי אורחי' למיכל
אפתורא. לסלוקי נמי אורחה נהמא למיכל
נתבאר  לא דאכתי ארוכה מעלה אי"ז אבל
וצבי  במטוי דרכו אין דחי' הא השמיטו למה

ובשר. עב בפת

בהשמטות האזלובאבן ה"ח, נז"מ הל' (פ"ג

פי"ד) באמצע דבר לפ"ג בזה כתב
על  רבתי תימה לתמוה יש דהנה נפלא,
כלים  או כסות אכלה קתני אמאי מתני'
דבהמה  טפי רבותא קתני ולא ח"נ משלם

בלח"מעב. ה"ה)ועי"ע בסימן (פ"ג ז"ל הטור וכתב וז"ל, הטור בדעת ג"כ שנתקשה

משמע  ע"כ. בתבשיל ולא בפת לא אורחה לאו חיה אבל אורחיה הוי פת אכלה שס"ה
דרכו  אין צבי וכן אורחי' אינו דצלוי' כתב לא דלמה וקשה בחי', אורחי' הוי דבבשר

ובפתורא  בבהמה אימא בעית ואי דכשאמר מפרש שהוא ואולי בגמרא, וכדאמרו בבשר
אורחי' אינו ופת תבשיל אבל בחי' אורחי' הוי בשר דכל כדמעיקרא וס"ל מההיא הדר

לחלק  דאין בתרא כלישנא פסק שכן וכיון לחודי', אבשר אלא בגמרא מתמה מדלא בחי'
ותבשיל  בבשר אורחי' דאין כתב ובבהמה בשר. בכל אורחי' הוי חי' דכל בחי' בבשר

ואפילו  בבהמה  אורחה לאו  ותבשיל בשר הרי בבהמה לה דמוקי בתרא דללישנא משום
קושיא  משום בחיה לה דמוקי דמאי אלא בתרא לישנא על בהא פליג לא קמא לישנא

ורבינו  שינוי, דהוי מהשלחן הפת הבהמה לקחה דאם לכתוב לטור לו היה ומ"מ דפת.
עכ"ל. למה, ידעתי ולא תבשיל דין הזכיר ולא לחיה בהמה בין כלל חילק לא ז"ל
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הוו  דכה"ג פת שאכלה חי' או בשר שאכלה
או  בהמה של דרכה שאין אלא ממש אוכלין

לאכלן. חי' עג של

סובר ותירץ, דבאמת נראה דע"כ
הראשונים  ושאר הרמב"ם
כלל  דליכא והסוגיא הברייתא שהשמיטו
ומשלמת  כלל אורחי' לאו שהי' אחרינא מידי
מיני  ושאר כלים, או כסות דוקא אלא ח"נ,
אכילה  בכלל הוי לאוכלם דרכה שאין אוכלין
אוכלת  רעבה שהבהמה דבשעה הדחק, ע"י
בכפנא  כלבא וכדאמרינן אוכלים מיני כל
שאין  כלים או כסות דוקא ולכן מבלע. גללי
רעבין, כשהן אפ' לאכלן וחי' בהמה דרך
דרכו  כלב דוקא גללים דה"נ אפשר וכן
קשה  לא ומ"מ בע"ח. שאר ולא לאכלם
דאיכא  כיון פסיקא דלא משום גללים דליתני
דאין  הני דקתני וברייתא לאכלן. דדרכו כלב
סברה  ח"נ, משלם לאכלן וחי' בהמה דרך
ופליגא  אכילה, שמה לא הדחק ע"י דאכילה
ורב  כלים. או כסות דוקא דתני אמתני'
דלאו  מילי כל דאמרת השתא דאמר פפא
שמה  הדחק ע"י ואכלה למיכל אורחי'
בשר  של חתיכה אכל דחזיר אברייתא אכילה,
לה  אמר ולא השמן, את שליקק וכלב
משום  כלים או כסות דוקא דתנן אמתני'

מדיוקא, ובמתני' בהדיא, להו תנא דברייתא
אברייתא. לה אמר לכן

דאכלה והא ברייתא מהך בגמ' דפריך
על  ח"נ דמשלם ותבשיל ובשר פת
אנהמא  נ"ש לשלם דחייבי' יהודה רב
דרכו  אין בחי' דלהלכה מוכח בחי', ומשני
בפת  דרכו אין דחי' שפירש"י וכמו בכך
יפרש  דהרמב"ם ונר' הדחק, ע"י אפ'
ופת  דפריך דמה באופ"א, הגמ' דברי
אלא  יהודה רב על פריך לא הוא, אורחי'
מעיקרא  הגמ' סוגיית על קושיא דהיא
ואסלא  נ"ש אנהמא יהודה רב דחייבי' במה
למיכל  דאורחי' כיון אמאי ופריך ח"נ,
ומשני  סלא, לפלוסי נמי אורחי' נהמה

פליס. והדר דאכל

דאורחי'והנה כיון דאמרינן זה בגדר
לפלוסי  נמי אורחי' נהמא למיכל
דאורחי' במידי דוקא כן דאמרינן י"ל סלא
בדברים  אבל הדחק, ע"י שלא למיכל
אורחי' נקרא לא הדחק ע"י שאכילתן
לא  אבל האוכלין בעד לחייב וסגי למיכל
וכן  הסל. שבירת על גם זה בשביל לחייב
שדרכו  כשם שכתב, הרמב"ם בלשון משמע
ע"י  ובאכלה להתלות, דרכו כך לאכול
הדחק, ע"י לאכול דדרכו כתב לא הדחק

ובהמה עג. נשיכה גדר הוי כלים או כסות דאכלה אומרים היינו דאם הוסיף ושם

בכאן  תנא דמתני' ליישב בדוחק מקום הי' אולי אורחי' דלאו במידי שן הוי בשר שאכלה
עכ"פ  אבל בשינוי, שן גדר באמת תנא לא דאמאי מיושב אינו זה דגם אף ממש, קרן גדר

לאכלן, דרכה שאין אוכלין הוי כלים או כסות דאכלה הרמב"ם בלשון שמבואר מה לפי
בשר. שאכלה בהמה טפי רבותא הוי בודאי א' גדר דהוי דכיון טפי קשה א"כ
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אוכלין  שאכלה בהמה ו' בהל' כתב דהא
הדחק. ע"י אוכלתן אבל לאכול דרכה שאין

וכן וכיון לאכול, שדרכו כשם כאן שכתב
למיכל  דאורחי' כיון הגמ' לשון הוא
שדרכו  בדבר דדוקא נאמר ע"כ נהמא,
לא  אבל הסל, את גם לשבר דרכו אז לאכול
תהי' ולכן הדחק. ע"י דאוכלת בהמה
דפריך  דלמעלה אסוגיא הגמ' קושיית
אורחי' נהמא למיכל דאורחי' כיון ואמאי
פליס. והדר דאכיל ומשני סלא. לפלוסי נמי
דעכ"פ  אורחי' לאו פת דהא מקשה, וע"ז
פליגא  דברייתא ואף מברייתא, כן מוכח
עכ"פ  אבל הדחק, ע"י אכילה בדין אמתני'
וע"ז  הדחק. ע"י אכילה רק דהיא שמעינן

לסבור  נוכל לא להלכה מ"מ אבל בחי ', משני
סברה  הקודמת דהברייתא כיון כהברייתא
עכ"ד  אכילה, שמה הדחק ע"י דאכילה

האז  ל.האבן

הרשב"א ולפי"ז קושיית לתרץ נראה הי'
בהמה  דגרס רש"י שיטת על
כיון  אמרינן דלא והיינו באופ"א, ופתורא
לסרוכי  נמי אורחי' ליפתא למיכל דאורחי'
אבל  ממש, אורחי' דהוי בליפתא רק למסלק
דרכה  אין בכך בהמה של דרכה שאין בלחם
דלא  האזל האבן וכמש"כ למסלק, לסרוכי
אורחי' נהמא למיכל דאורחי' כיון אמרינן
בנהמא  ממש אורחי' אא"כ סלא לפלוסי נמי

הדחק. ע"י רק ולא
³

ע"א  כ' דף

דקופצת  סוגיא

ברה"ר בגמ',א] בהמה אילפא אמר
מעל  ואכלה צוארה ופשטה
כחצר  חברתה גבי מ"ט חייבת, חברתה גבי
קופתו  היתה לי', מסייע לימא דמי. הניזק
ואכלה  צוארה ופשטה לאחוריו מופשלת
ה"נ  בקופצת רבא כדאמר חייבת. ממנו
דאמר  אהא דרבא, איתמר והיכא בקופצת.
ואכלה  הלכה ברה"ר בהמה אושעיא, ר'
הלכה  מ"ש חייבת, ואכלה עמדה פטורה,
אמר  הוא, אורחי' נמי עמדה הוא, דאורחי'

ופירש"י בקופצת. בקופצת)רבא ,(ד"ה
בכך  דרכה שאין צוארה על ואכלה שקפצה

קאמר. ח"נ וחייב הוא דקרן תולדה

הוא,ונראה כך הגמ' מהלך דלפירש"י
חברתה  ע"ג דכל חידש דאילפא
בעי  והגמ' נ"ש, וחייב דמי הניזק כחצר
קופתו  דהיתה מברייתא ראי' לאתויי
דמיירי  הגמ' ודחתה לאחוריו, מופשלת
משום  ברה"ר דמחייב והטעם בקופצת
וחייבת  היא, דקרן ותולדה משונה דהו"ל
רבא  דמוקים היכי וכי קאמר. ח"נ
ר' דאמר בקופצת, אושעיא דר' למימרא
הלכה  מ"ש וכו' ברה"ר בהמה אושעיא
הוא, אורחי' נמי עמדה הוא, דאורחי'
סיוע  דליכא ונמצא בקופצת. רבא אמר
חברתה  ע"ג אילפא דאמר להא מברייתא

דמי. הניזק כחצר
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פליגי ולכאורה לא אושעיא ור' אילפא
אמר  ומר חדא אמר מר אלא
ובלא  חברתה מע"ג מיירי דאילפא חדא,
הניזק  כחצר חברתה דע"ג ומחדש קפיצה
מיירי  אושעיא ור' נ"ש, ומחייב דמי

ובשקפצה ברה" חברתה ע"ג בשלא ר
עלה  ומשלם משונה הויא דקפיצה ומחדש

ברה"ר. ח"נ

ד')ברא"שועייןב] דברי (סי' שהביא
אילפא  אמר שכתב, הרי"ף
גבי  מעל ואכלה צוארה פשטה ברה"ר בהמה
הניזק  כחצר חברתה ע"ג מ"ט חייב חברתה
דהי' לא עמדה אבל דקפצה, והוא דמי
בהמה  אושעיא א"ר דאיתמר אורחה,
ואכלה  עמדה פטורה ואכלה הלכה ברה"ר
דאורחה  ואכלה הלכה מ"ש ואמר חייבת,
בקופצת. הוא, אורחה נמי ואכלה עמדה הוא

לא  הרב שפסק דמה עליו השיג ובעה"מ
בין  חייבת חברתה ע"ג כל אלא מסתבר,
וברה"ר  דאילפא, והיינו שעמדה בין שקפצה
והיינו  בקופצת, ח"נ חייבת חברתה ע"ג בלא

אהדדי. פליגי ולא אושעיא, דר'

כדברי וכתב משמע דלכאורה הרא"ש
קפיצה  בלא איירי דאילפא בעה"מ
הניזק  כחצר חברתה ע"ג טעמא מדפירש
לאילפא  סייעתא לאיתויי בעי ובגמרא דמי,
דאיירי  לה ודחי מופשלת, קופתו מהיתה
לה  דמוקי אושעיא דר' כההיא בקופצת
מ"ש  בגמ' מדקאמר שינוי, והוי בקופצת
הוא, אורחה נמי עמדה הוא דאורחה הלכה
הוי  לא דקופצת משמע בקופצת, רבא אמר
סייעתא  וליכא ברה"ר חייבת הלכך אורחה,
ומשום  קפיצה בלא איירי דאילפא מינה,

הניזק. כחצר עד דהוי

שעמדה עד. בין שקפצה בין חייבת חברתה ע"ג דכל הבעה"מ דממש"כ להעיר, יש
דקפיצה  לבעה"מ דס"ל דכיון תמוה, וזה קפיצה, ע"י אף נ"ש משלם גוונא דבכל משמע
הרמב"ן  הק' וכבר חברתה. ע"ג בקפצה נ"ש לשלם דינו יהי' למה משונה, הויא

עמדה (במלחמות) בין קפצה בין חייבת חברתה ע"ג כל שכ' רבים עליו דתמהו וכתב
ע"ג  בלא וברה"ר אמר והדר דאילפא והי' נ"ש ומשלם הוא שינוי לאו קפיצה אלמא

שאמר  ועוד תרתי, הוא דקרן ולתולדה הוא שינוי אלמא בקפיצה ח"נ חייב חברתה
בכך  חלוק ח"נ שאין נמי חברתה ע"ג בקופצת בח"נ חייבת חברתה גבי בלא וברה"ר

דהנה  הבעה"מ, בדברי אחר פירוש לו דהי' משמע הרא"ש מדברי אבל עי"ש. וכו'
הוא  מופשלת קופתו דהיתה מברייתא סיוע דליכא דטעמא בעה"מ בדעת כתב הרא"ש

ס"ל  ואם הניזק, חצר דהוי ומשום קפיצה בלא ואילפא בקפיצה מיירי דברייתא משום
כתב  האיך בשעמדה בין בשקפצה בין חברתה ע"ג נ"ש מחייב דאילפא הבעה"מ בדעת

בין  חייבת חברתה דע"ג בעה"מ דמש"כ ס"ל הרא"ש וע"כ קפיצה. בלא איירי דאילפא
נ"ש  בעמדה עכ"פ, דחייבת לומר אלא נ"ש, דחייבת לומר כוונתו אין קפצה בין עמדה

ברה"ר  שן דהו"ל ועמדה חברתה ע"ג שלא דאכלה בהיכא ולאפוקי ח"נ, ובקופצת
והי' שעמדה בין שקפצה בין חייבת וז"ל, חריפתא בפלפולא וכ"כ לגמרי. ופטורה
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דכי והקשה ובעה"מ, פירש"י על הרא"ש
הרי"ף  דברי שפיר בי' מעיינת
ואוכלת  גבוה למקום שקופצת דבהמה עיקר
דאורחה  כיון לעיל דאמר הוא שינוי לאו
ולמיסק. לסרוכי נמי אורחה ליפתא למיכל
כיון  דאמרינן דהא שתירץ בפנ"י ועי'
היינו  למיסרך, נמי אורחא למיכל דאורחי'
גסה  בבהמה איירי והכא דוקא, בברחא
דיש  כתב חיים והתורת בקפיצה. דרכה שאין
לקמן  כדמשמע לסריכה קפיצה בין לחלק
בזקירה  כלב מיפך דאפיך פפא רב דקאמר
לחלק  וצריך בסריכא וגדיא קפיצה דהיינו
אורחיה  דגדיא לברחא גדיא בין נמי

איפכא. וברחא בסריכה ולא בקפיצה

דבכל אבל וסבר בזה ניח"ל לא הרא"ש
פי' ולכן משונה, ל"ח קפיצה אופן
אושעיא  ודר' דאילפא דהך הרי"ף בדעת
אחד  טעם מופשלת, קופתו דהיתה וברייתא

היכא  דכל לאכול להם הבהמה דיכולה
לו  אין קפיצה, בלא הילוכה דרך כדרכה
רשות  והוי פירותיו, שם להניח רשות לאדם
יכולה  דאינה היכא אבל ופטורה. הרבים
להניח  רשות לו יש בקפיצה, אלא לאכול
ומעיקרא  הניזק. חצר ומיקרי פירותיו
לדבריו  טעם ופי' למילתי' אילפא דקאמר
הוה  דמי, הניזק כחצר חברתה דע"ג משום
דמי, הניזק כחצר חברתה ע"ג דכל ס"ד

ראי', לאתויי בעי ואהא כדרכה. אכלה ואפ'
דר' ההיא רבא כדמפרש בגמ' וקאמר
ברייתא  איירי ה"נ בקופצת אושעיא
דבענין  בקופצת דאילפא ומילתא בקופצת,
דקאמר, והיינו הניזק. חצר מיקרי לא אחר
כי  שאכלה כיון הוא, דאורחה הלכה מ"ש
להניח  רשות לו אין הילוכה, דרך אורחה
אמר  הוא, אורחה נמי עמדה שם, פירותיו
אלא  לאכול יכולה שאין וכיון בקופצת. רבא
רשות  לו ויש הוא, אורחה לאו בקפיצה
ושבקה  לרב מחזרת וכמו פירותיו, שם להניח

לקמן מוכרח וכן לשמואל. ,(כא:)לרחבה
בינייהו  איכא אושעיא ור' דאילפא דקאמר
אלא  לאכול דרכה אין אמרי ור"א יוסי ור'
בקפיצה  אלא לאכול יכולה שאין וכיון להלך
להניח  רשות לו יש כי אחר שדה בה קרינא

הרא"ש. דברי ע"כ פירותיו, שם

דקפיצה והרי דטעמא ברא"ש מבואר
דמשונה  משום לאו ברה"ר מחייבת
הוא  ח"נ וחייבת דקרן תולדה והויא היא
אורחי', הויא קפיצה לעולם אלא דקאמר,
קפצה  לשאינה קפצה בין החילוק ועיקר
מקום  דכל רשויות, חילוק לענין הוא
מיקרי  קפיצה בלא לאכול יכולה שהבהמה
פירותיו, שם להניח רשות לניזק ויש רה"ר
קפיצה, בלא לאכול יכולה שאינה מקום וכל
להיחשב  כ"כ משונה אינו המעשה דמצד אף

אינה  ודאי קפצה אבל שעמדה, בין על אלא קאי לא דאילפא והי' דכתב הא דאילפא,
ס"ל  דהא ח"נ אלא ע"ג משלמת בלא וברה"ר דמסיק והא לכ"ע הוא משונה דקופצת

לגמרי  ופטורה אורחה בעמדה דאי בקופצת ומיהו  חברתה ע"ג בלא אפ' כל' חברתה,
עכ"ל. בש"ג, פי' וכן
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ההליכה  בכלל אי"ז מ"מ דקרן, תולדה
רשות  לניזק יש הלכך הבהמה, של כדרכה

הניזק. חצר ומיקרי פירותיו שם להניח

נמי והטעם דאילפא הרי"ף שפסק
משום  היינו בקופצת, מיתוקם
אמרינן  בקופצת, ברייתא דמוקמינן דלאחר
תמוה  וזה בקופצת. איירי נמי אילפא דאף
כן  לפרש להגמ' הו"ל דא"כ לכאורה,
ולא  בקופצת מיירי נמי דאילפא בהדיא
נדחית  לא דא"כ ועוד, לסתומי'. הו"ל
מופשלת  קופתו דהיתה מברייתא הסייעתא
לי' דמוקמינן דלמאי משמע ובגמ' לאחוריו,
לימא  לומר א"א שוב בקופצת לברייתא
לדחות  הוא הגמ' מהלך וכל לי', מסייע

מברייתא. הסייעתא

הרי"ף)ברמב"ןועיין בדפי ח. שכתב (מלחמות
מאחר  לומר שמוסיף מי ויש וז"ל,
ואילפא  קופצת בשאינה פוטר הושעיא שר'
דאילפא  אמרי' עליו שחולק ראי' לנו אין
ור' דאילפא דאמרינן והיינו בקופצת נמי
מחייבי  ותרוייהו בינייהו איכא הושעיא
בגמ' דחי וכי קופצת, בלא ופטרי בקופצת
בברייתא  מחייבו בקופצת ה"ק בקופצת
סיועא, תפשוט ולא קופצת, בלא ואילפא
תרוייהו  ודברייתא דאילפא אמרי' אנן אבל

עכ"ל. סיועא, ותפשוט בקופצת

הרמב"ן והנה שהביא שמוסיף מי היש
הרי"ף, בדעת הרא"ש שיטת הוא
ויראה  בקופצת. מיירי נמי אילפא דלמסקנה
ההוכחה  דעיקר הרמב"ן, מדברי לי
מסוגיין  לאו בהכי מיתוקמא  נמי דאילפא

מהלך  דכל מידי, לאוכוחי ליכא דהכא היא,
מברייתא  הסייעתא לדחות הוא הסוגיא
בקופצת  ברייתא דמוקמינן ולמאי וכנ"ל,
מיירי  דאילפא לאילפא, הסייעתא נדחית
עיקר  אלא בשקפצה. וברייתא  קפצה בשלא

לקמן מגמ' היא דאמרינן,(כא:)הראי'
מתוך  אכלה דתניא, היא תנאי מחזרת לימא
הרחבה  מצידי שנהנית, מה משלם הרחבה
ור"א  יוסי ר' ור"י, ר"מ דברי שהזיקה מה
ר"י  להלך. אלא לאכול דרכה אין אומרים
וכו' בינייהו איכא מחזרת אלא ת"ק, היינו
בינייהו. איכא אושעיא ור' דאילפא אלא

חדא ומשמע אושעיא ור' דאילפא דהא
בדתרוייהו, היא אוקימתא
דר"י  בגמ' וקאמר בקפיצה, מיירי וכולהו
להלך  אלא לאכול דרכה אין דאמרו ור"א
אינה  דקפיצה אושעיא ור' כאילפא ס"ל
ממקום  אכלה ואם הילוכה, דרך בכלל
רשות  הרי"ז קפיצה בלא לאכול שא"א
דמסוגיין  הרא"ש, בדעת לומר וכ"נ הניזק.
אושעיא  ור' דאילפא לאוכוחי ליכא עצמה
אמנם  בקופצת, מיירי ותרוייהו פליגי לא
ור' דאילפא משמע לקמן דבגמ' כיון
לומר  אנו צריכין הך, היינו אושעיא
דאילפא  ראי' דליכא כיון הגמ' דלמסקנת
דאילפא  אמרינן אנן אושעיא, ר' על פליג
בקופצת, מיירי כולהו וברייתא אושעיא ור'

מברייתא. סיועא דתפשוט ואיה"נ

לפי'בד ועו"נ אחרת הוכחה הרא"ש עת
מבואר  שם בגמ' דהנה הרי"ף,
דרכה  דאין משום ור"א יוסי דר' דטעמא
דכל  לאילפא ס"ל אי והנה להלך. אלא לאכול
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בשאכלה  אפ' דמי, הניזק כחצר חברתה ע"ג
דגמ', להס"ד הרא"ש וכמש"כ כדרכה
כאילפא, ור"א ר"י מוקמינן האיך א"כ
דרכה  דאין משום לאו דאילפא טעמא הלא
כדרכה  בשאכלה דאפ' להלך, אלא לאכול
משום  טעמא אלא דחייבת, לאילפא ס"ל
ומכאן  דמי. הניזק כחצר חברתה ע"ג דכל
דלמסקנת  הרי"ף, כדעת הרא"ש הוכיח
ושפיר  בקפיצה, מיירי נמי אילפא הגמ'
כאילפא, ס"ל ור"א דר"י לקמן אמרינן
בקפיצה  אלא לאכול יכולה דאינה דכיון

הניזק. כרשות חשיב

הרא"ש ונראה מש"כ בכלל הוא שכ"ז
דקאמר  לקמן מוכרח וכן בסו"ד,

יוסי  ור' בינייהו איכא אושעיא ור' דאילפא
להלך  אלא לאכול דרכה אין אמרי ור"א
תרתי, שמעינן דלקמן מסוגיא דהיינו וכו',
דרכה  שאין משום דאילפא דטעמא חדא
אושעיא  ור' דאילפא ועוד להלך, אלא לאכול
תרוייהו  וע"כ מיתוקמא, אוקימתא בחדא
דהכא  דמסוגיא אף ולכן בקפיצה. מיירי
ולכן  קפיצה בלא מיירי דאילפא משמע
לקמן  מהגמ' מברייתא, הסייעתא נדחית
מיתוקם  נמי אילפא דלמסקנה מבואר

סיוע. דברייתא ותפשוט עה בקפיצה

ובעה"מ ומעתהג] פירש"י על יק'
הוא  מה חדא בתרתי,
בינייהו, איכא אושעיא ור' אילפא דקאמר

הו"ל עה. חברתה דע"ג וטעמא בקופצת מיירי נמי דאילפא הרא"ש לשיטת יֹל"ע עוד

פירותיו, שם להניח רשות לניזק יש א"כ קפיצה בלא לאכול דא"א משום הניזק חצר
דהתם  ברה"ר גבוה בתל דה"ה מסתבר הלא צוארה, ע"ג דוקא אילפא נקט למה א"כ

בטור  מפורש  וכן פירותיו. שם  להניח רשות לניזק יש קפיצה בלא לאכול דא"א כיון נמי
שצ"א) בהמה (סי' מעל פירות ולקחה צוארה ופשטה ברה"ר מהלכת היתה וז"ל, שכתב

וליקח  להגיע יכולה אינה אם אבל שנהנית, מה אלא משלם ואינו כרה"ר חשוב אחרת

וכן  נ"ש. ומשלם הניזק כחצר חשוב אז ותקחם תקפוץ אא"כ חברתה גבי מעל הפירות
תקפוץ  אא"כ ליטלם שא"א במקום ברה"ר מונחין הפירות שהיו כגון בזה כיוצא כל

ולכאורה  עכ"ל. כרה"ר, חשוב אז קפיצה בלא ליטלם לה אפשר ואם הניזק כחצר חשוב
ומה"ט  אורחי' הוי דלא וקמ"ל צוארה בפשיטת מיירי אילפא למסקנה דגם ניחא לרש"י

ע"ג  שאכלה דבכה"ג נקט דמילתא אורחא א"כ הניזק, כחצר חברתה ע"ג חשיב גופא
דאורחא  לומר ק' קפיצה, ע"י דמיירי הרא"ש לדעת אבל צוארה. לפשוט צריכה חברתה

אורחי', הוו וכולם לאכול שקפצה בהמה של צורות הרבה יש דבפשוטו נקט, דמילתא
אילפא  מודה דאם עוד, להקשות יש ובאמת אורחי'. הויא דקפיצה הרא"ש לדעת ופרט

דע"ג  חברתה, ע"ג מאכלה טפי חידוש זה לכאורה הניזק כחצר חשיב גבוה בתל דאפ'
כיון  הניזק כחצר חשיב ומ"מ ממש , שלו הוי לא גבוה תל אבל ממש, שלו הוי חברתה

היותר  החידוש לאשמעינן הו"ל וא"כ כדרכה, הליכה ע"י להגיע שיכולה מקום דאינו
וצ"ת. חברתה, ע"ג אכלה נקט ולמה גדול,
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כדרכה  בשאכלה מיירי דאילפא כיון ועוד
דרכה  אין דאמרי ור"א ר"י מוקמינן האיך
הסובר  דאילפא במילתא להלך אלא לאכול

דמי. הניזק כחצר חברתה ע"ג דכל

דהא והנה צ"ל הראשונה, הקושיא לענין
אושעיא  ור' אילפא בגמ' דקאמר
קאמר, ענין בחדא לאו בינייהו איכא
אושעיא  ור' חברתה ע"ג מיירי דאילפא
בזה, יל"ע אבל שם. התוס' וכ"כ בקופצת,
פליגי  ור"א יוסי ור' יהודה ור' ר"מ דא"כ
אם  דאילפא דינא לענין חדא פלוגתות, בב'
לא, או דמי הניזק כחצר הוי חברתה ע"ג
הויא  דקופצת אושעיא דר' דינא לענין ועוד

צ"ע. וזה משונה,

בדעת ולענין צ"ל ע"כ השני', הקושיא
ז"ל  אינהו דגם ובעה"מ רש"י
כחצר  חברתה דע"ג דאילפא דטעמא ס"ל
לאכול  דא"א דכיון משום הוא דמי הניזק
הרי  צוארה פשיטת בלא חברתה גבי מעל
ומה"ט  הבהמה של הילוכה דרך בכלל אי"ז
וכן  הניזק. כחצר צוארה ע"ג חשיב גופא

שכתב שם ברש"י בינייהו)מפורש איכא (ד"ה

פטור  לעולם הרחבה מתוך סבר ר"מ וז"ל,
ור' בדאילפא ואפ' שנהנית מה לפי אלא
דרכה  אין למימר יוסי ר' ואתא אושעיא,
דרכה  ואין חברתה על צוארה לפשוט
לי' ואית להלך אלא ולאכול בדרך לקפוץ
ומבואר  עכ"ל. אושעיא, ודר' דאילפא
אורחי', מיקרי לא ג"כ צוארה דפשיטת
לחייב  הוא משונה לומר כוונתו אין וע"כ
משום  לאו דאילפא דטעמא ח"נ, עלה
דע"ג  משום אלא הוא  צוארה דפשיטת

הכוונה  וע"כ דמי, הניזק כחצר חברתה
ומה"ט  בהמה של הילוכה דרך בכלל דאי"ז
דמי. הניזק כחצר צוארה ע"ג הוי גופא
דרש"י  הקושיא מאד תסתער דלפי"ז [אלא
מש"כ  דאילפא דינא דלענין קתני, לצדדין
דרך  בכלל שאינו היינו אורחי' דל"ח רש"י
דר' דינא לענין ואילו הבהמה, של הילוכה
היינו  לקפוץ דרכה דאין מש"כ אושעיא

וצ"ע.] ח"נ, וחייב הוא דמשונה

רש"י ומעתה בדעת טובא יל"ע
לפרש  הוצרכו למה והבעה"מ
ח"נ  דחייבת ונדחקו שינוי הויא דקפיצה
לסברת  מודו ז"ל אינהו גם הרי קאמר,
עיקום  בלא להגיע שא"א דמקום הרא"ש
לגמרי  משונה שאינו אף כדרכה, בהליכה
וא"כ  הניזק, לחצר לי' משוי' כקרן, להיחשב
דהיתה  לברייתא רבא דמוקי דהא נימא
בקופצת, אושעיא דר' מימרא וכן בקופצת,
שינוי  הויא קפיצה ע"י דדוקא לומר היינו
סגי  ולא הניזק, חצר לשוי' הילוכה מדרך

לחוד. צוארה בפשיטת

דהוי וברא"ש בעה"מ דלדעת מבואר
שינוי  הויא דקופצת משמע
הוא  דאורחה הלכה מ"ש בגמ', מדקאמר
בקופצת, רבא אמר הוא, אורחה נמי עמדה
אבל  אורחה. הויא לא דקפיצה משמע
דקפיצה  משמעות ליכא עצמו להרא"ש
הויא  דלא מיני' תידוק אלא משונה, הויא
גם  וא"כ הילוכה. דרך של האורחי' בכלל
משמעות, ליכא ובעה"מ רש"י לדעת
פשיטת  גבי סברא האי להו אית דאינהו
וכדמפורש  לקמן בגמ' כדמוכח צוארה
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לא  דקפיצה נאמר ה"נ וא"כ רש"י, בדברי
דקרן, כתולדה להיחשב לגמרי משונה הויא
כדרכה  ההילוך בכלל הויא לא ומ"מ
הויא  דקפיצה מהיכ"ת צ"ב ושוב ברה"ר.

דקרן. תולדה

דאם ושמא ובעה"מ לרש"י דס"ל י"ל
והטעם  שינוי הויא לא קפיצה
דכיון  משום הוא ברה"ר מחייבת דקפיצה
לניזק  יש קפיצה בלא לאכול יכולה דאינה
לן  תיקשי א"כ פירותיו, שם להניח רשות
ויכלנו  פליג, דאילפא ראי' דליכא כיון
ותפשוט  בקופצת למילתי' לאוקמי'
בגמ' אמרו לא למה א"כ סיוע, דברייתא
על  ופליגי בקופצת. מיירי נמי דאילפא
דאילפא  מבואר לקמן דבגמ' הרא"ש סברת
דא"כ  בקופצת, מיירי תרוייהו אושעיא ור'
ולומר  לפרש אלא לסתומי להגמ' הו"ל לא
בקופצת. ה"נ בקופצת רבא דאמר והשתא
ע"כ  בסוגיין, להדיא כן מפרש דלא וכיון
פירשו  ולכן בקופצת. לאילפא לאוקמא ליכא
דקרן  תולדה הויא דקופצת ובעה"מ רש"י
לאוקמא  ליכא בודאי דלפי"ז ח"נ. ומחייב
לא  בקופצת מיירי דאי בקופצת, דאילפא הא
חברתה  דע"ג משום טעמא לפרש הו"ל
תולדה  דהו"ל משום אלא דמי, הניזק כחצר

ברה"ר. וחייב דקרן

דמתגלגל  סוגיא

היכי בגמ',א] מהו. מתגלגל זירא, ר' בעי
ברה"י  עמיר דקיימא כגון דמי,
מאי. לרה"ר, מרה"י ואתי  מתגלגל וקא
בפנים  מקצתו משוי חייא, ר' דתני ת"ש

אכלה  חייבת, בפנים אכלה בחוץ, ומקצתו
לא  ואתי. מתגלגל לאו מאי פטורה. בחוץ
מה  על חייבת, שבפנים מה על אכלה אימא
חייא  ר' קאמר כי אב"א פטורה. שבחוץ

דאספסתא. בפתילה

כגון)רש"יהנה הבעיא (ד"ה את מפרש
הניזק  ברשות דקיימא בעמיר דמיירי
את  מגלגלת והבהמה ברה"ר, ובהמה
אי  לר"ז ומספק"ל לרה"ר, מרה"י העמיר
דשקלה  בתר או ופטורה, אכילה בתר אזלינן
בבהמה  דמספק"ל נמי וה"ה וחייבת. לי'
וגילגלתו  ברה"ר ועמיר הניזק ברשות
וחייבת  אזלינן אכילה בתר אי לרה"י מרה"ר
ולפום  ופטורה. אזלינן לי' דשקלי' בתר אי
שדה  הגדרת אם הוא הספק יסוד ריהטא
או  הפירות לקיחת במקום תלוי' אחר
לכאורה, תמוה וזה הפירות. אכילת במקום
קרא  הלא הלקיחה, מקום לן איכפת דמאי
מפורש  והרי אחר, בשדה ובער כתיב
והאיך  האכילה, דהי' הבעירה בתר דאזלינן
הלקיחה  בתר ניזל דילמא לר"ז מספק"ל

האכילה. בתר ולא

מהו)בתוס'ועי"ע מתגלגל על (ד"ה שהקשה
דלקמן שנטל (כג.)פירש"י, כלב גבי

נ"ש, החררה על דחייב לגדיש והלך חררה
דאכלה  אילימא היכא, דאכלה בגמ' מקשינן
אחר  בשדה ובער בעינן הא דעלמא בגדיש
בגדיש  דאכלה צריכא לא ומתרצינן וליכא,
מחצר  דלקחה דהיכא ומבואר חררה. דבעל
לן  פשיטא דעלמא בגדיש ואכלה הניזק
הלקיחה, בתר ולא האכילה  בתר דאזלינן
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בשדה  ובער הכתוב, דיבר מלא דמקרא
אזלינן. האכילה מקום בתר אלמא אחר,

הגליון (שם)בשטמ"קועיין בשם שכתב
שנטל  מכלב התוס' הוכחת שכל
היא  הלקיחה, בתר אזלינן דלא חררה

שם שפי' תשפוט)לשיטתם בנטל (ד"ה דמיירי
דהגחלת  משום החררה, בעל ברשות חררה
על  הקשה שפיר ולכן הגדיש, בעל של היא
לקיחה  בתר דילמא מספק"ל דאי פירש"י
ובער  בעינן והא בגמ' מקשינן האיך אזלינן
שם  מפרש רש"י אבל וליכא. אחר בשדה

ולחייב) ה"ג וחררה (ד"ה דחד דגחלת וקס"ד ,
סתירת  להקשות אין ולפי"ז דחד. וגדיש
אחר, של היא שהגחלת דכיון הסוגיות,
ולא  הניזק מחצר הלקיחה היתה לא לעולם
בגמ' מקשינן ולכן הניזק, בחצר האכילה
דחסר  וליכא, אחר בשדה ובער בעינן והא
ובין  הלקיחה במקום בין הניזק חצר לן

האכילה. במקום

האיך אבל יק' דאכתי ארוכה, מעלה אי"ז
דבעל  בגדיש דאכלה מתרצינן
הניזק  בחצר היתה לא הלקיחה הרי החררה,
דחד  בגחלת דמיירי רש"י שפי' מה כפי
דבתר  תפשוט וא"כ דחד, וגדיש וחררה
והדרא  הלקיחה, בתר ולא אזלינן אכילה

לדוכתא. התוס' קושיית

ז"ל (כאן)בשטמ"קועיין ישעי' ר' בשם
ושמא  וז"ל, פירש"י ליישב שכתב

קא  דמתגלגל הכי בעיין תפשוט לקמן, מר
החררה, בעל מדמחייב אזלינן  לקיחה דבתר
דאכלה  בגמ' דמקשינן דהא פי' הרי ע"כ.

הא  דעלמא בגדיש דאכלה  אילימא היכא
לומר, היינו וליכא, אחר בשדה ובער בעינן
וע"ז  אזלינן. לקיחה דבתר בעיין תפשוט
מהכא  דר"ז בעיא למיפשט דליכא משני
בעל  של בגדיש באכלה דמיירי דנימא
שם  רש"י שפי' מה לפי אבל החררה.
דחד  וגדיש וחררה דחד  בגחלת דמיירי
שכיון  הגליון בשם השטמ"ק דברי צדקו
וגם  הלקיחה במקום גם הניזק חצר דחסר
לגירסת  הסתירה ועיקר האכילה המקום
לפרש  א"א הגמ', מתירוץ היא רש"י
בעיין, תפשוט בגדר היא הגמ' דקושיית
בתר  ניזל אם ובין לקיחה בתר ניזל אם דבין
אחר  בשדה ובער בעינן הא תק' אכילה
היא  הגמ' דכוונת לפרש קשה ובכלל וליכא.
כן  לפרש הו"ל דא"כ בעיין תפשוט בגדר
הא  תפשוט דעלמא בגדיש  אילימא להדיא,
לזה  רמז שום דאין ועוד וכו', דר"ז

וצ"ע. שם, בפירש"י

תלמידי ובשטמ"ק בשם עוד כתב שם
אחר  יישוב ז"ל ישראל ה"ר
יישב  דהקונטרס ונראה וז"ל, לפירש"י
עומדת  שהבהמה כגון שפירש קושיא
פי' לא ולמה ברה"י, וגלגלתו ברה"ר
דעת  אלא אחד. ברשות והוא שהבהמה
הוא  הרי ברה"ר שעומדת מאחר הקונטרס
לכלב  דמי ולא לשם נמי לקחתו כאילו
במקום  וחררה הוא הי' לקיחה דבשעת
מקצתו  ממשוי מייתי מאי קשה אבל אחד.
אחד. במקום שהיו דאיירי נימא בפנים
עומדת  אפ' לי' משמע בפנים אכלה ושמא

עכ"ל. בחוץ,
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דמאי והדברים לענ"ד, מובנים אינם
עומדת  הבהמה אם נפק"מ
עיקר  אבל רשות. באותו או אחר ברשות
דמיירי  פירש"י למה צ"ב, באמת הדיוק
ולא  אחר ברשות ועמיר אחד ברשות בבהמה
וכנראה  אחד. ברשות עומדים דכולם מפרש
דנקט  הבעיא מלשון ג"כ כן לדייק דאפשר
לכאורה  משמע דהוי מתגלגל, ר"ז
דאילו  אליה, העמיר את מגלגלת שהבהמה
העמיר  עם הניזק ברשות בעומדת מיירי
שקלא  למיבעי, לר"ז הו"ל לרה"ר והוציאתו
צ"ב  וא"כ וכדומה. מאי לרשות מרשות
עומדת  דבהמה בכה"ג דוקא מיירי למה

אחר. ברשות ועמיר אחד ברשות 

וכו')ר"פובתוס' אב"א עוד (ד"ה הקשו
לר"ז  מספק"ל דאם פירש"י, על
לי' דשקלא בתר או אכילה בתר אזלינן מי
בתר  בהדיא לפרושי לר"ז הו"ל א"כ אזלינן,

לקיחה. בתר או אזלינן אכילה 

בעיין ועו"ק, למיפשט בעינן בגמ' דהנה
ר' מדתני אזלינן אכילה דבתר
בחוץ, ומקצתו בפנים מקצתו משוי חייא,
פטורה. בחוץ אכלה חייבת, בפנים אכלה
שבפנים  מה על אכלה אימא לא ודחינן,
כי  אב"א פטורה. שבחוץ מה על חייבת,
דאספסתא. בפתילה חייא ר' קאמר

ואב"א)ופירש"י כדקתני (ד"ה לעולם וז"ל,
בחוץ  אכלתו כולו על חייבת בפנים אכלתו
מלתא  דגלגול תפשוט ולא כולו, על פטורה
אכילה  דבתר דלהצד ומבואר ע"כ. וכו' הוא
צ"ב  והדבר הוא. מילתא גלגול אזלינן,
לאו, או הוא מילתא גלגול אי דמ"ש טובא,

אכילה  בתר אזלינן אי הוא הספק עיקר הלא
הוא. מילתא מה לענין צ"ב ועוד לקיחה. או

מקום ונראה בתר דודאי בס"ד, בכ"ז
מקום  בתר ולא אזלינן הביעור
שנטל  דכלב מסוגיא מוכח  שכן הלקיחה,
בחצר  ואכלה אחת ברשות לקחה דאם חררה
בתר  ולא האכילה מקום בתר אזלינן הניזק
דקרא  פשטות משמע וכן הלקיחה, מקום
איכא  שפיר ומ"מ אחר. בשדה ובער
לקיחה  בתר שמא דידן בנידון לספוקי
דקיימא  עמיר דל"ד אכילה, בתר ולא אזלינן
עליו  וגלגלתו ברה"ר ובהמה הניזק ברשות
והוציאו  החררה ברשות נמצא שהי' לכלב
מגלגלתו  הבהמה דהכא האחרת, לרשות
היתה  דהלקיחה ונמצא לאכלו כדי עליו
חררה  שנטל בכלב משא"כ האכילה, לצורך
אין  במקומו, לאכלו יכול הי' דבלא"ה כיון
של  ספיקו ועיקר האכילה. לצורך הלקיחה
לצורך  היתה דהלקיחה דכיון הוא, ר"ז
התחלת  היתה דהלקיחה נימא מי האכילה,
אריכתא, כמעשה נידון והכל אכילה מעשה
בחצר  היה המעשה שתחילת כיון וא"כ
אחר, בשדה ובער בי' קרינן שפיר הניזק
או"ד  נחשבת, היא הביעור תחילת דלקיחה
ואינה  בפני"ע כמעשה נידונית דלקיחה
מקום  בתר ואזלינן האכילה, למעשה נטפלת
כיון  חררה, שנטל בכלב אבל לחוד. האכילה
כלל, האכילה לצורך היתה לא דהלקיחה
האכילה  למעשה מתייחסת אינה היא
ואזלינן  בפני"ע, למעשה נחשבת  ובודאי
הביעור  מקום שהוא האכילה  מקום בתר
ליישב  השטמ"ק מש"כ ביאור וזהו דוקא.
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ועמיר  בהמה בין לחלק רש"י שיטת
א  ברשות ולבהמה אחד ברשות חד העומדים

אחרת. ברשות ועמיר

צד ובזה דלהך שכתב רש"י לשון היטב יובן
מילתא  גילגול אזלינן אכילה דבתר
למעשה  דיינינן אנו דאין לומר דכוונתו היא,
אלא  האכילה, מעשה מן כחלק הלקיחה
כתחילת  ל"ח שכן וכיון בפני"ע, כמעשה
דוקא. האכילה מקום בתר ואזלינן הביעור,
הוא  מילתא דהיינו הוא, מילתא וזמש"כ
האכילה. למעשה מתייחס ואינו בפני"ע,

התוס'ומעתה קושיית נמי מתיישבת
לפרושי  לר"ז דהו"ל ר"פ
לקיחה, בתר או אזלינן אכילה בתר בהדיא
אם  הוא הספק עיקר הנתבאר דלפי
בפני"ע  מילתא דהיינו היא, מילתא הגלגלול
לאו  או הביעור, לתחילת נחשבת ואינה
האכילה  למעשה ומתייחסת היא מילתא

הביעור. כתחילת והוי

מתגלגל כתבב] זירא ר' בעי וז"ל, ר"ח
היחיד  ברשות דקאי כגון מהו,
בתר  מאי, לרה"י מרה"ר ואתי מתגלגל וקא
וחייב, הזיקה בתר או ופטור אזלינן עיקרא
דקיימא  כגון גרס, דר"ח ומבואר ע"כ.
לרה"י. מרה"ר ואתי מתגלגל וקא ברה"י
חדא  בתרתי, רש"י מגירסת חלוקה והיא
אלא  ברה"י, עמיר דקיימא כגון גרסינן דלא
על  קאי וקיימא ברה"י, דקיימא כגון
ואתי  דל"ג ועוד העמיר, על ולא הבהמה
מרה"ר  ואתי איפכא, אלא לרה"ר מרה"י
נפק"מ  דליכא לומר הי"נ ולכאורה לרה"י.

אף  דהנה ר"ח, לגירסת רש"י גירסת בין
ברה"י  בעמיר דמיירי איפכא גרס דרש"י
דל"ד  כתב מ"מ לרה"ר, ומתגלגל ואתי
דמספק"ל  נמי וה"ה ציור, הך זירא ר' נקט
י"ל  וה"נ ברה"י. ובהמה ברה"ר בעמיר
מתגלגל  דקא ר"ז נקט דל"ד ר"ח לגירסת
דמספק"ל  דה"ה לרה"י, מרה"ר ואתי

לרה"ר. מרה"י ואתי מתגלגל בדקא

ברמב"םאבל ה"ד)עי' וז"ל,(פ"ג שכתב
הניזק  ברשות עומדת שהיתה בהמה
הניזק  ברשות ואכלתן מרה"ר פירות ותלשה
אלא  משלמת אינה לפיכך ספק, הדבר הרי
שהזיקה  כמה הניזק תפס ואם שנהנית מה
אכלה, ברשותו שהרי מידו מוציאין אין
דהכי  דנראה הראב"ד עלה וכתב ע"כ.
דמי  היכי מהו מתגלגל למילתא, לה גריס
מרה"ר  ואתי מתגלגל וקא ברה"י דקיימא
דמדוייק  אלא הר"ח. כגירסת והיינו לרה"י,
בבהמה  אם כי לר"ז מספק"ל דלא ברמב"ם
פירות  ולקחה הניזק ברשות העומדת
בהמה  אבל הניזק, ברשות ואכלתן מרה"ר
מרה"י  פירות ולקחה ברה"ר העומדת

לר"ז. לי' מיבעי לא ברה"ר ואכלתן

היא ובראב"ד הרמב"ם דגירסת כתב
שלנו, הגירסות מן מיושרת
רש"י  דלגירסת כוונתו, ביאר משנה ובלחם
חררה  שנטל דכלב מהא התוס' קושיית יק'
בעלמא  הגדיש אכלה דאי לן דפשיטא

בסמוך הרמב"ם וכמש"כ כלב (ה"ה)פטור, ,
והוציאן  בשר או פת ונטל לחצר שנכנס
מה  משלם שם ואכלן אחרת לחצר או לרה"ר
ניחא, הרמב"ם לגירסת אבל וכו'. שנהנה
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לרה"ר  הניזק מרשות חררה שנטל דבכלב
שלקחה  בבהמה אבל דפטור, לי' פשיטא
לן. מבעיא הניזק לרשות מרה"ר פירות
מרשות  לקחה בין לחלק שכתב במ"מ ועי'
ללקחה  פטור, דודאי ברה"ר ואכלה הניזק
לן, דמבעיא הניזק ברשות ואכלה מרה"ר
ואכילתו  אחת ברשות הדבר דלקיחת דהיכא
שהאכילה  רשות אחרי הולכין אחרת ברשות
זמן  וכל המזיק. על להקל שהוא כ"ז שם
המזיק  על להחמיר הוא האכילה שרשות
איפשיטא. דלא בעיא שהיא הרמב"ם סובר

ובער ועיקר הדין דאם צ"ב, הסברא
מקום  על קאי אחר בשדה
דוקא  הוא אם לר"ז מספק"ל למה האכילה,
היא  כשהאכילה אבל המזיק, על להקל
הלקיחה  בתר שמא המזיק על להחמיר
התורה  אם הרי האכילה, בתר ולא אזלינן
ברשות  שתהא האכילה מקום על הקפידה
מקום  בתר דניזל בכתוב נקבע כך הניזק,
נחלק  ולמה לקולא, בין לחומרא בין האכילה

עליו. ולהחמיר המזיק על להקל בין

בשדה ונראה דבער קרא דבלאו לומר
דהי' נותנת הסברא לכאורה אחר
דשם  דוקא הלקיחה מקום אחר לילך ראוי
דאם  אדעתי' לאסוקי דהו"ל המזיק, פשע
עי' כעי"ז לאכלם. יבא פירות בהמתו יקח

לקמן ותיפשוט)בתוס' ד"ה קרא (כג. אבל ,
דאזלינן  ומשמע אחר, בשדה ובער כתיב
האכילה. והיינו דוקא הביעור מקום בתר
בתר  דאזלינן קרא שחידש דמה י"ל וא"כ
פשיעת  מקום בתר ולא  האכילה מקום
הפשוטה, הסברא נגד דבר שהוא המזיק,

ד  המזיק על להקל דוקא אם היינו לחייבו לא
ברה"ר, ואכלה הניזק ברשות הבהמה לקחה
בתר  אלא המזיק פשיעת בתר אזלינן דלא
המזיק  על להחמיר אבל האכילה. מקום
הסברא  בתר אזלינן שמא לר"ז מספק"ל
המזיק  בפשיעת תלוי שהכל הפשוטה
ברה"ר  כשלקחה ולכן הניזוק, דבר בלקיחת
מקום  בתר אזלינן לא הניזק ברשות ואכלה
ונמצא  הלקיחה. מקום בתר אלא האכילה
דכשלקחה  המזיק, על להקל יש אופן דבכל
אבל  בלקיחה המזיק ופשע הניזק מרשות
בשדה  ובער כדכתיב פטור ברה"ר אכלה
מידי  פשע ולא מרה"ר וכשלקחה אחר,
פטור, ג"כ הניזק ברשות ואכלה בלקיחתה
שהעיקר  הפשוטה הסברא בתר דאזלינן
המזיק  פשע לא דבכה"ג בלקיחה תלוי
בתר  דאזלינן התורה חידשה או"ד בלקיחה.
לחומרא, בין לקולא בין האכילה מקום

חייב. ובכה"ג

הגר"אועייןג] סקכ"ז)בביאור שצ"א (סי'

באופ"א  הרמב"ם דברי שהבין
כתוס' וס"ל עמיר, דל"ג כגירסא וז"ל,
כיון  אלא בעינן, הניזק ברשות דשניהם
אם  ר"ל דמי הניזק כרשות פרה דפי דקי"ל
דעומדת  כיון ה"נ הניזק ברשות עומדת
לא  או גופה בתר פי' שדינן הניז' ברשות

עכ"ל. וכו'

להקדים ולהבין צריך ז"ל קדשו דברי
פרה  דפי בסוגיא התוס' מש"כ

תשפוט)לקמן ד"ה נזכר (כג. כבר דהנה .
שנטל  דכלב הא על מקשינן דבגמ' לעיל
דאכלה  אילימא היכא, דאכלה חררה,
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אחר  בשדה ובער בעינן הא דעלמא בגדיש
דאכלה  צריכא לא הגמ ' ותירצה וליכא,
תפשוט  בגמ', וקאמר חררה. דבעל בגדיש
כחצר  דאי דמי, הניזק כחצר פרה דפי
רפתך  בעי מאי לי' לימא דמי המזיק

דכלבאי. בפומא

פרה ותמהו דפי פשיט לא אמאי התוס'
בבי  משאר דמי הניזק כחצר
לה, הראוי לאכול מועדת השן דתנן דמתני'
ומתוך  הרחבה מצידי דאכלה ומהיכא
משיסה  מדקדקין שהיו אותם ועוד, החנות.
דכלב  מתני' הביאו לא למה הכלב את בו
מאי  ועוד השתא. מינה דדייק חררה שנטל
כיון  דכלבאי בפומא ריפתך בעי מאי קאמר

לקחה. שהכלב

דמכל ותירצו לר"י ונראה וז"ל, התוס'
למפשט  מצי לא דמתני' הנהו
דאם  דס"ד משום חררה דנטל מההיא ולא
ואכלה  הניזק בחצר פירות  הבהמה לקחה
דמחייבינן  חייב, המזיק] בחצר [או ברה"ר
דכיון  נוטה הסברא וכן לחודא. בלקיחה
והא  באכילה. לנו מה בלקיחה דפשע
לקיחה. היינו רה"ר אחר בשדה דממעטינן
בפי  פירות הושיט אם כגון לי' וקמבעיא
תשלומין  בני דלאו ועכו"ם חש"ו פרה
ליקח  יכולה היתה לא שהבהמה וכגון נינהו,
דמי  הניזק כחצר ואי לה, שהושיט לא אם
דמי  המזיק כחצר ואי הפרה, בעל חייב
והא  פי'. לתוך אחר דנתנו כיון פטור,
מסוגיא  אלא ממתני' לאו תפשוט, דאמר
דבעל  בגדיש אכלה דאוקמה דשמעתין
בחצר  ואכילה לקיחה דבעו ש"מ החררה,

צורך  מה זה בדבר טעם שאין אע"פ הניזק,
ותפשוט  הוא, הכתוב דגזירת אלא באכילה,
הניזק  דכחצר דחייב פי' לתוך אחר כשנתן
מאי  א"ל ומצי דמיא המזיק כחצר דאי דמיא
א"ל  מצי ה"נ דחיותאי בפומא ריפתך בעי
הלשון  וזה דכלבאי. בפומא ריפתך בעי מאי
לקח  שהכלב זה לשון ל"ש דהכא ל"ד
דבעי' הכתוב דגזירת כיון כל' אלא מעצמו,
כחצר  פרה פי ואי הניזק בחצר אכילה
החררה  דבעל הגדיש אכלה אי אפ' המזיק

עכ"ל. וכו' המזיק בחצר אכילה הוי

הבהמה והנה לקחה דאי בתוס', מבואר
פשיטא  שם ואכלה הניזק מחצר
אכילה  וגם לקיחה גם איכא דבזה דחייבת,
פרה  דפי מכאן להוכיח ואין הניזק. בחצר
המזיק  כחצר י"ל דלעולם דמי, הניזק כחצר
בחצר  הלקיחה משום חייב ואפ"ה דמי,
תלוי  אינו אחר שדה דמסברא הניזק,
דשם  הלקיחה במקום אלא האכילה במקום
בעד  לחייב דליכא היכא וא"כ המזיק. פקע
פרה  בפי פירות הושיט אם וכגון הלקיחה,
נינהו, תשלומין בני דלאו ועכו"ם חש"ו
אמנם  ממתני'. לחיובא לאוכוחי ליכא
כחצר  פרה דפי לפשוט יש הגמ' בסוגיית
בגדיש  אכלה בגמ' דפריך מהא דמי, הניזק
החררה, דבעל בגדיש דאכלה ותי' דמאן
הניזק, מחצר הי' שהלקיחה  דאף ומבואר
בחצר  אכילה בלא לחייבי' ליכא אפ"ה
ובער  בעינן והא כדמקשינן ג"כ, הניזק
לקיחה  גם בעינן אלמא וליכא. אחר בשדה
דפי  תפשוט ולכן הניזק. בחצר אכילה וגם
חייב  פי' לתוך אחר שנתן היכא פרה
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המזיק  כחצר דאי דמיא, הניזק דכחצר
דבעי' הוא הכתוב דגזירת פטור, דמיא

הניזק. בחצר אכילה

לקיחה ומכאן גם דבעינן הגר"א למד
וכתב  הניזק, מחצר אכילה וגם
פי' לא ולפיכך הרמב"ם , דעת שכן
בענין  גם לר"ז דמספק"ל הרמב"ם
ברה"ר, ואכלה הניזק מרשות כשלקחה
ברשות  אכילה דליכא פטורה ודאי דבכה"ג
בשלקחה  אם כי לר"ז מספק"ל ולא הניזק,
דקיי"ל  דכיון הניזק, ברשות  ואכלה ברה"ר
כשעומדת  דמי, הניזק כרשות פרה פי
נימא  מי מרה"ר ואוכלת הניזק ברשות
לקחה  כאילו והו"ל גופה בתר פי' שדינן
וחסר  הכי נימא לא מי או ג"כ, מרה"ר

מרה"ר. לקיחה

הרמב"ם ונראה בדעת כן שפי' הטעם
בביאור  להגר"א ניח"ל ולא
מקום  בתר אזלינן אי דמספק"ל המ"מ,
דלפי  לחומרא, גם או דוקא לקולא האכילה
ר"ז  נקט למה מובן אינו המ"מ מש"פ
ברשות  עומדת שהיתה ציור האי דוקא
ברשות  ואכלתן מרה"ר פירות ותלשה הניזק
באופן  ג"כ להתספק ראוי הי' הלא הניזק,
לרשות  פירות ולקחה ברה"ר שעומדת
ממש"כ  ההיפך והי' שם, ואכלתן הניזק
או  פת ונטל לחצר שנכנס כלב הרמב"ם,
ואכלן  אחרת לחצר או לרה"ר והוציאן בשר
לא  דבזה ניחא, הגר"א לפירוש אבל שם.
גם  דבעינן פטור, דודאי לר"ז מיבע"ל
ודוקא  הניזק, בחצר אכילה וגם לקיחה
הניזק  ברשות עומדת דהבהמה בכה"ג

פי' שדי' נימא מי מיבע"ל ברה"ר והפירות
מרשות  לקחה כאילו והו"ל גופה בתר

ג"כ. הניזק

א"כ אמנם הגר"א לדעת יק' גיסא לאידך
כלב  דוקא הרמב"ם נקט למה
לחצר  או לרה"ר והוליכן הניזק לחצר שנכנס
לרה"ר  שנכנס דכלב ג"כ כתב ולא אחרת,
פטור. ג"כ הניזק לרשות פירות והכניס
הרמב"ם  שהרי כ"כ, קושיא  ליכא ולכאורה
דאם  לקמן כדמבואר דגמ' דינא העתיק
ובער  בעינן הא תיקשי דעלמא בגדיש אכלה
על  יק' המ"מ לדעת אבל וליכא. אחר בשדה
דנטל  היכא מיבע"ל לא למה ר"ז דברי עצם
נקט  ואמאי הניזק, לרשות והכניסו מרה"ר
ואתי  ומתגלגל ברה"י דקיימא דוקא

ורה"י. מרה"ר

י')בחזו"אועיין אות ב' הסברא (סי' דעיקר
ברה"י  שגופה בזמן ברה"ר דלקח
סוף  דלכאורה צ"ע, ברה"י כלקיחה חשיבא

ויל"ע. מרה"ר, לקיחה מיקרי סוף

מהו)התוס'ד] מתגלגל וז"ל,(ד"ה פי'
דקיימא  כגון לר"י ונראה
לרה"ר  ואתו ומגלגלי הניזק ברשות פירות
ואכלתן  בפי' מעכבתן שהבהמה לאו דאי
לי' וקמבעיא ברה"ר להניח סופן הי' שם
ע"כ. לא, או ברה"ר כמונחים חשיבי אי

הספק ונחלקו צדדי בביאור הראשונים
בתוס' עי' התוס'. של דרכם לפי
נטלתו  כאילו דהוי אמרינן מי שכתבו, ר"פ
ואם  שם ליפול שסופו כיון ברה"ר הבהמה
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לא  הניזק בחצר ואכלתו ברה"ר נטלתו
הניזק  בחצר תרוייהו בעינן דהא מיחייבא,
בחצר  שנטלתו כיון או"ש ואכילה, לקיחה
כאלו  הוי דלא מיחייבא, שם ואכלתו הניזק
אך  הוא הספק דכל ומבואר ברה"ר. נטלתו
לנוח  שסופו מה ע"י אם הנטילה, מצד ורק
מרה"ר, ג"כ נטלתו כאילו עושהו ברה"ר
דהויא  פשוט הי' זה האכילה מצד אבל
לטעמייהו, אזלי והתוס' הניזק. ברשות
הניזק, ברשות ואכילה לקיחה דבעינן דס"ל
לקמן, התוס' מדברי הגר"א שלמד וכמו
ברה"ר  לנוח שסופן פירות נדון אם ולכן
היתה  שהאכילה אף כבר, שם כמונחים

פטורה. הניזק, עו בחצר

ובתוס'אבל וז"ל, באופ"א ביאר הרשב"א
הניזק  ברשות פירות דקיימי כגון פי'
שנטלתן  לא ואם לרה"ר ואתו מתגלגל וקא
שם  ואכלתן הניזק בחצר בפי' הבהמה
לי' מיבעיא קא והא ברה"ר, היו מתגלגלין
לנוח  סופן הי' שם נטלתן לא שאלו כיון
ברה"ר, ואכלתן נטלתן כאילו הרי"ז ברה"ר
ברשות  אכלתן מיהא דהשתא כיון או"ד

עכ"ל. וכו', חייבת הניזק

מצד והרי הוא הספק דכל ברשב"א מבואר
דמצד  עוד, ומדוייק האכילה,
ברה"ר, שהי' לר"ז לי' פשיטא הלקיחה
דאילו  כיון לי' דמיבעיא כתב הרשב"א שהרי
כאילו  הרי"ז לנוח סופן הי' שם נטלתן לא
מיהת  השתא או"ד ברה"ר, ואכלתן נטלתן
צד  להך דאפ' ומשמע הניזק. ברשות אכלתן
אבל  הניזק, ברשות אכלתן מיהת דהשתא
בדעת  לומר ומוכרח מרה"ר. היתה הנטילה
האכילה, מקום בתר הולך  שהכל הרשב"א
כדעת  הניזק בחצר ולקיחה אכילה ואי"צ
היינו  חייבת דמתגלגל דלהצד ר"פ, התוס'

בח  היתה מיהת שהאכילה הניזק,משום צר
היתה  שהלקיחה במה לן איכפת ולא

לקמן ברשב"א מבואר וכן כג:)מרה"ר, (ריש

עי"ש. האכילה, מקום אחר הולך שהכל

והרא"שועי"ע הרשב"א ד"ה בתלמיד (כג.

שנטלה מדאמר) דהיכא שכתב
הניזק  בחצר ואכלתן ונכנסה מרה"ר פירות

בהן, זכתה כבר דהא מיחייב דלא עז אפשר

מהו  דמתגלגל בפי' התוס' דברי ופשט
כגון  פי' ז"ל שהם פטור, שהוא משמע
והיא  לרה"ר מתגלגלין הפירות שהיו

לקמןעו. ר"פ בתוס' מבואר תפשוט)וכן ד"ה דבעל (כג. בגדיש בדאכלה מתני' וז"ל,

דכתיב  משום איכא, וטעמא אחר. בשדה וביעור נטילה דבעינן משום אלמא חררה
דכתיב  משום בעינן נמי ונטילה הגלל, יבער כאשר כמו אכילה דהי' אחר בשדה ובער

ובער  קאי וע"ז פירות, ונוטלת בהמתו שם ששולח ההיזק תחילת והי' וכו', יבער כי
ע"כ. אחר, בשדה

ולאכול עז. ליקח זכות לה שיש הלקיחה, ע"י פשע שלא דכיון בזה הכוונה לכאורה
הניזק. ברשות היתה עצמה שהאכילה במה לן איכפת לא שוב ברה"ר, פירות
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לנוח  סופן שהי' כיון לי' וקמיבעיא עכבתן
דמי  מרה"ר לה דשקלה כמאן לרה"ר
הרוה"ר  התלמיד דייק והרי לא. או ומפטר
מדקאמרי  בידם, שהי' התוס' מלשון
ברה"ר  לנוח סופן דהי' כיון לי' וקמבעיא
הספק  דכל דמי, מרה"ר לה דשקלה כמאן
האכילה, מצד ולא הלקיחה, מצד הוא
דבכה"ג  לר"ז דמספק"ל דמאי ונמצא
מרשות  לקיחה דחסר משום היינו פטור
ברשות  היתה שפיר האכילה  דאילו הניזק,

הר"פ. התוס' וכפי' הניזק,

ומורי ועו"כ וז"ל, הרוה"ר התלמיד
נמי  הא דבכי אומר נ"ר הרא"ש
ברה"ר  פירות שנטלה היכא [דהי' חייב
דאכלה  כיון הניזק] בחצר ואכלתן ונכנסה
מי  להו, מיבעיא קא הכי והתם הניזק, בחצר
ושם  לרה"ר מתגלגלין דפירות כיון אמרינן
יוצאה  היתה והבהמה לנוח סופן הי'
דשקלתינהו  כמאן שם ואוכלתן אחריהן
דמי, ברה"ר דאכלתינהו וכמאן ברה"ר
הניזק  ברשות מיהא דהשתא כיון או"ד

עכ"ל. חייב, ואכלתינהו שקלתינהו

אם וזה לר"ז דמיבע"ל הרשב"א ע"ד
ונתן  הניזק. בחצר היתה האכילה
היתה  שהבהמה דכיון והוא לדבר, ביאור
לאו  אי ברה"ר ואוכלתן אחריהן יוצאת
כמאן  הו"ל הניזק, ברשות מעכבתן שהיתה
אלא  דמי. ברה"ר ואכלתינהו דשקלתינהו
הרשב"א, מפי' הרא"ש פי' חלוק דבהא
גם  בתרתי, מספק"ל ר"ז הרא"ש דלפי'
דאין  [אף האכילה מצד וגם הלקיחה מצד
הלקיחה  מצד הרא"ש לדעת נפק"מ שום

ואילו  האכילה], מקום אחר הולך שהכל
לר"ז  פשוט הי' זה הרשב"א לדעת
לנוח  שסופן כיון ברה"ר היתה שהלקיחה
נאמר  מי האכילה, לענין הוא והספק שם,
ברה"ר  ואוכלתן אחריה הולכת  שהיתה כיון
כמאן  הו"ל הניזק ברשות שמעכבתן לאו אי
מיהת  השתא או"ד דמי, ברה"ר דאכלתינהו

אכלתן. הניזק ברשות

לדיוקא ובעיקר ליתא שלנו, התוס' דברי
דלפנינו  הרוה"ר, התלמיד של
לנוח  סופן שהי' כיון לי' דקמיבעיא כתב לא
דהוי  דמי, מרה"ר לה דשקלה כמאן ברה"ר
הלקיחה, מצד רק הוא הספק שכל משמע
כמונחים  חשיבי אי לי' וקמבעיא כתב, אלא
ע"ד  לפרש מקום הי' וא"כ לא. או  ברה"ר
וגם  הלקיחה לענין גם דמספק"ל הרא"ש
לפרש  צורך שום אין אמנם האכילה. לענין
דהלקיחה  כיון דבלא"ה התוס', בדברי כן
איכפת  לא ושוב פטור הניזק בחצר היתה לא
הרא"ש  לשיטת ודוקא האכילה, במקום לן
הוצרך  האכילה מקום אחר הולך שהכל
כאילו  חשיבא האכילה מצד דגם לחדש
לא  הרשב"א [ופי' ברה"ר. אכלתינהו
שהרי  שלנו, התוס' בדברי כלל מתיישב
הפירות  אם הוא הספק דכל מבואר בתוס'
ומשמע  לא, או ברה"ר כמונחים חשיבי
גם  הי' ברה"ר מונחים חשיבי דלא דלהצד
ואילו  הלקיחה, לענין וגם  האכילה לענין
לר"ז  מספק"ל לא לעולם הרשב"א לדעת
הלקיחה.] לענין ברה"ר כמונחים חשיבי אי

המהלכים ולכאורה בין נפק"מ להעיר יש
ר"פ  התוס' לדעת דהנה הנ"ל,



העמקים שושנת  ע"א  כ' דף קמא בבא קמ 

הניזק  ברשות דקיימא פירות ר"ז נקט דוקא
דלשיטתו  לרה"ר, ואתו מתגלגלי וקא
וגם  הניזק ברשות לקיחה גם בעינן תרוייהו
רק  הוא הספק וכל הניזק, ברשות אכילה
פשוט  הי' האכילה מצד דאילו הלקיחה, מצד
צ"ל  כן על ואשר הניזק. ברשות דהויא לר"ז
מתגלגלי  וקא ברה"ר פירות  דקיימא דהיכא
אם  דגם דפטור, פשיטא הניזק לרשות ואתו
היתה  אם הלקיחה מקום מצד נתספק
סוכ"ס  הרי הניזק, רשות או מרה"ר
אבל  לחייבו. וא"א ברה"ר היתה האכילה
אחר  הולך הכל והרא"ש הרשב"א לדעת
האכילה  מצד מספק"ל ור"ז האכילה, מקום
וא"כ  הלקיחה], מצד גם הרא"ש [ולדעת
דקיימא  בפירות איפכא למיבעי מצי הי'
לרשות  מרה"ר ואתי מתגלגלי וקא ברה"ר
ברשות  לנוח דסופן כיון נימא מי הניזק,
הניזק  ברשות דאכלתינהו כמאן הו"ל הניזק

זה. דין הזכירו לא למה וצ"ע וחייב.

לר"ז בגוףה] דמספק"ל התוס' סברת
ש  פירות ברה"ר אם לנוח סופן

בלקיחה  וחסר מתחילה שם כמונחים חשיבי
שהקשה, דוד בנחלת עי' הניזק, מרשות
מספק"ל  מאי כלל ידע לא הסברא דמצד
ברשות  הם והאכילה שהלקיחה כיון בזה,
משום  אי יתחייב. לא אמאי א"כ הניזק,
לנוח  הי' וסופו והולך מתגלגל דהי'
בחצר  אכלתן היא עתה מ"מ ברה"ר,
ונתגלגל  הכלי על דרסה דגבי ואף הניזק,
מעיקרא  דבתר קי"ל ונשבר אחר למקום
סופו  שם על כשבור לי' ודיינינן אזלינן
יציאת  לענין מ"מ לישבר, שסופו משום

מרשותו  יצאה כבר כאילו לי' דחשיב הרשות
לא  דמי, הרבים ברשות מונח וכאילו

מילתא. הך כלל מתסבר

בב"מוגדולה אמרו רבא (יב.)מזו בעי ,
כמונח  לנוח סופו שאין אויר כו'
דבמתנה  מהא למפשט וקבעי לא, או דמי
וקדחי  מגיען, ואינו אחריהן שרץ אעפ"י
דכמונח  מתגלגל שאני קאמרת  מתגלגל
חשבינן  אחרים בשל לזכות דאפ' הרי דמי.
אף  חצרו לו וזכתה ברשותו כמונח מתגלגל
קבעי  דהא רשותו, מתוך להתגלגל שסופו
ואינו  אחריהן דרץ מהא עלה למפשט
לו  וזכתה כמונח לי' חשבינן ואפ"ה מגיען,
וא"כ  אותו. מקנה אחרת דעת ביש חצירו
מרשותו  לצאת שלא לענין ק"ו הדברים הרי
דכמונח  ודאי דמתגלגל שלו שהוא בדבר
דטפי  ועוד סופו. ע"ש לי' דיינינן ולא דמי
ומגיען, אחריהן לרץ דידן הך לדמויי איכא
לעכבן  יכול הי' עצמו הבית הבעל גם דהא
הבהמה  שעכבתן כמו מרשותו לצאת שלא
כ"ש  א"כ קני, בהפקר אפ' ובכה"ג בפי'
עצומה  קושיא וזהו בהכי, מרשותו תצא שלא

הנחל"ד. עכ"ד לשיטתם,

לעיין ונראה שיש מה בהקדם לתרץ בס"ד
לקמן התוס' ד"ה בדברי (כג.

בלקיחה,תפשוט) תלוי דהכל דלס"ד שכתבו ,
חש"ו  ותחב הניזק ברשות בבהמה מיבע"ל
בשלא  ומיירי המזיק, כחצר פרה פי אם בפי'
עליהם  ותמה בעצמה. ליקח יכולה היתה

סק"א)בקצוה"ח שצ"א הוצרכו (סי' למה ,
יכולה  הבהמה היתה שלא דוקא לפרש
בעצמה  ליטול יכולה דהיתה דנהי ליטול,
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אלא  הבהמה לקחה לא השתא סוף סוף
יתחייב  אמאי א"כ פי', לתוך הושיטו חש"ו
נמי  ואכילה ליכא, לקיחה הא הפרה בעל
כחצר  פרה פי אמרינן אי הניזק בחצר ליכא
ליקח  יכולה שהיתה משום וכי המזיק,

וצ"ע. לקחה, כאילו אותו נדון מעצמה

ר"פועיין להו)בתוס' דאיבעיא ד"ה (כג:

וז"ל, והוסיף התוס' ע"ד שכתבו
משום  הפרה בעל יתחייב מ"מ וא"ת
שנתנן  הוא באונס וסופו בפשיעה דתחילתו
שם  אותם ליקח יכולה שהפרה במקום
וי"ל  פי', לתוך נתנן שהחרש באונס וסופו
היתה  שלא במקום אותם שנתן דמיירי
סיוע  ע"י אם כי אותם ליקח הפרה משגת
שהוצרכו  שהטעם ומבואר עכ"ל. אדם,
יכולה  היתה בשלא דמיירי לומר התוס'
דהו"ל  יק' דאל"כ משום הוא בעצמה ליקח
מובן  ואינו באונס. וסופו בפשיעה תחילתו
לקחה  לא הבהמה הרי איכא, פשיעה מאי

בפשיעה. לתחילתו ול"ד כלל,

דין וביאר דעיקר שליט"א, מו"ר בזה
דכניסת  הוא אחר בשדה ובער
שו"ר, בנזקי מחייבת הניזק לרשות הבהמה
בפשיעת  היתה כשהכניסה דוקא היינו אבל

לעיל בגמ' מפורש וכך אהא (כא:)הבעלים. ,
ושברו  הגג מראש שקפצו והגדי הכלב דתנן
מועדין, שהן מפני נ"ש משלם הכלים את
פטור, נפלו הא דקפצו טעמא ודייקינן,
באונס  וסופו בשפיעה תחלתו קסבר אלמא
בפשיעה  תחלתו למ"ד הניחא וכו' פטור
מאי  חייב למ"ד אלא פטור, באונס וסופו
כותל  לגבי כלים דמקרבי כגון למימר, איכא

ואפילו  עלייהו, נפלי לא בקפיצה קפצי דכי
ופירש"י ליכא. בפשיעה מד"ה תחלתו (שם

בפשיעה) אדעתי'תחלתו לאסוקי דאיבעי ,
וסופו  לקפוץ, אורחייהו דהא קפצי דלמא
ליה  הוה לא ונפילה נפלו דהא באונס,
הכניסה  בשעת אם ולכן, אדעתי'. לאסוקי
הפירות  את ליקח יכולה היתה הבהמה
היתה  הניזק לרשות הכניסה הרי בעצמה,
לקיחת  ע"י לחייבו ראוי הי' וע"כ בפשיעה,
הולך  דהכל התוס' של לס"ד שהרי חש"ו,
המזיק  דכניסת משום היינו הלקיחה, בתר
גורמת  דע"י פשיעה הי' הניזק לרשות
וה"נ  ותאכלתן. הפירות את בהמתו שתקח
הפירות  ליקח יכולה הי' הכניסה בשעת אם
תחב  דלבסוף ואף המזיק, פשע הרי בעצמה
וסופו  בפשיעה כתחלתו הרי"ז חש"ו, לו
דמיירי  לפרש התוס' הוצרכו ולכן באונס.
הפירות  את ליקח יכולה שאינה באופן

נמצ  דעי"ז המזיק בעצמה, פשע דלא א
הניזק. לרשות בכניסתו

התוס'ונאמר שסיימו מה לפי דגם עוד,
הניזק, ברשות אכילה נמי דבעינן
נמי  דבעינן החיצונה הסברא מן הדרי לא
שמדין  אלא בפשיעה, הניזק  לרשות כניסה
אכילה  נמי דבעינן תנאי עוד ניתוסף גזה"כ
ואכלה  מרה"י כשלקחה ולכן, הניזק. ברשות
לרשות  דהכניסה דנהי לחייבו, א"א ברה"ר
הסיבה  היתה שהיא בפשיעה, היתה הניזק
דבעינן  פטור אפ"ה לההיזק, הגורמת

אחר. בשדה ג"כ אכילה

בסוגיין ומעתה התוס' לדברי כשנבוא
בפירות  דמתגלגל בעיא שפי'
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לרה"ר, הניזק מרשות מעליהן המתגלגלין
היטב  מתיישבת האלו דברים דע"פ נראה
אם  לר"ז דמספק"ל דמאי הנחל"ד, קושיית
כמונחים  חשיבי ברה"ר לנוח שסופן פירות
ע"ש  לי' דדיינינן משום היינו לאו כבר, שם
מתנאי  דאחד דכיון הוא, הביאור אלא סופן.
הוא  הניזק ברשות שו"ר להתחייב החיוב
הפשיעה  היא הניזק לרשות שהכניסה
להסתפק  מקום יש א"כ להיזק, הגורמת
הניזק  לרשות שנכנסה מה אם דידן, בנידון
כיון  י"ל אחד דמצד ההיזק. את גורם
עתה, הניזק ברשות מונחים הם דהפירות
ומתחייב, ההיזק את מאפשרת הכניסה הרי
לנוח  שסופן דכיון י"ל אחר מצד אבל
הי' הניזק לרשות כניסה ובלא ברה"ר
שהכניסה  אמרינן לא ברה"ר, לאוכלן אפשר

ההיזק. גורמת הניזק לרשות

ושינה  אחר ובא המשנה כל

פטור  בו

ממו"ר אכתובא] ששמעתי מה בס"ד
זו, סוגיא בביאור שליט"א
מבואר  בגמ' הנה מדילי. הוספות קצת עם
אחר  ובא המשנה כל בדין שיטות כמה
כללא  האי להו אית ור"ל רב פטור. בו ושינה
דהא  וס"ל ברה"ר, וכלים כסות אכלה גבי
אבל  הניזק ברשות בד"א  במתני' דקתני
ובגמ' וכלים. אכסות נמי קאי פטור ברה"ר
ב' ר"ל דאמר לטעמי' ר"ל ואזדא אמרינן,
מהלכת, ואחת רבוצה אחת ברה"ר פרות
יוחנן  ור' פטורה. ברבוצה מהלכת בעטה
דס"ל  וכלים כסות גבי המשנה כל לי' לית

ומתפחי, גלימי דמנחי אינשי עבדי דכסות
ברבוצה  מהלכת דבעטה דר"ל לי' ואית

לקמן ובגמ' דרבא (כד:)פטורה. מבואר
בעצמו, הוא שיסה גבי המשנה כל לי' אית
מהלכת  בעטה גבי המשנה כל לי' ולית
לסגויי  רשותא לך אית כי דאמרינן ברבוצה,

רשותא. לך לית בי לבעוטי עלי

הרי"ף)בנימוק"יועיין בדפי שכתב (יא.
בי  לבעוטי וז"ל, רבא שיטת לבאר
המשנה  כל אמרינן דלא כל' רשותא, לך לית
זה  כששינוי אלא פטור בו ושינה ואחר ובא
הכא  כי הראשון, שינוי מחמת בא שני של
ברביצתה, ששינתה מפני זו על זו שדורכת
ששינוי  הכא כי כך, מחמת בא כשלא אבל
זו  של רביצה מחמת בא לא זו של בעיטה
בה  תבעיט ושלא לעבור יכולה היתה שהרי
המשנה  כל דפטור ומבואר, עכ"ל. חייב,
גרם  שהניזק משום הוא בו ושינה אחר ובא
דורכת  אם ולכן, שינויו. ע"י לעצמו היזק
מה  דע"י פטורה, ברבוצה המהלכת
שתדרוך  לעצמה גרמה ברביצה זו ששינתה
רשות  לך אית רבא דקאמר וזהו ע"ג, זו
ברבוצה  מהלכת בעטה אם אבל עלי. לסגויי
שתבעיט  גרם לא זו של שינוי שהרי חייבת,
רשות  לך ליך רבא, דקאמר וזהו בה,

בי. לבעוטי

דלית וכמובן דרבא אליבא רק הוא דכ"ז
פרות  בב' המשנה כל פטור לי'
לי' דאית לר"ל אבל הכלב, את במשסה אלא
לרב  וכן פרות, ב' גבי המשנה כל פטור
וכלים, בכסות המשנה כל פטור לי' דאית
גרם  שהניזק משום הפטור גדר אין ע"כ
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ברבוצה  מהלכת דבבעטה לעצמו, היזק
כמש"כ  תבעוט ושלא לעבור יכולה היתה
הרי  וכלים כסות באכלה וכן הנימוק"י,

תאכל. ושלא לעבור יכולה היתה

פטור אמנם גדר דלדידהו מסתבר אינו
לגמרי, אחר ענין הוא המשנה כל
פלוגתתם  הנימוק"י דלשיטת נל"ב ולכן
לתבוע  יכול הניזק דאין ס"ל דרבא בזה, הוא
לשנות, להמזיק גרם שינויו אם המזיק את
של  לשינויו גורם אינו דאפ' ס"ל ור"ל ורב
דע"י  בההיזק, עכ"פ מסייע אלא המזיק
שישנה  האפשרות ניתנה הניזק של שינויו
וכלים, בכסות וכגון פטור. הרי"ז המזיק,
ברה"ר, וכלים כסות הניזק דהניח אלמלא
אותם. ואוכלת מוצאת זה של בהמתו הי' לא
דרביצתה  נהי ברבוצה, מהלכת בבבעטה וכן
אלמלא  מ"מ זו, של לבעיטה גרמה לא זו של
של  דשינויו ונמצא בעטה, היתה לא שרבצה

ההיזק. את עליו ומושך מסייע זה

דרבא הנהב] מימרא הביא הרי"ף
אנן  ברבוצה מהלכת דבעטה
לך  אית כי דא"ל מחייבנא חיובא בההיא
ומ"מ  הלכה, וכן עלה וכתב וכו' רשותא
דכסות  יוחנן דר' מימרא הביא בסוגיין
אינש  דעביד הוא משונה דלאו חייבת וכלים
כן  וכמן ומתפח. ברה"ר גלימי' דמנח

כרבא שפסק הרמב"ם פסקי (פ"ב נסתרים

יוחנןה"כ) ר' סברת הביא ה"ג)ומ"מ ,(פ"ג
שדרך  משום חייבת וכלים כסות דאכלה
עד  ברה"ר וכסותן כליהם להניח בני"א

הנימוק"י עליו והקשה מעט. (שם)שינוחו

מה  על ז"ל האחרונים מן עליו ותמהו וז"ל,

גלימי' דמנח איניש דעבד לעיל שפסק
פטור, הי' שינוי הי' שאם דמשמע ברה"ר

ע"כ. ליתא, דהכא פסקא ולפום

י"ד)וברא"ש בי (סי' לבעוטי וז"ל, שתירץ
כרבא  הלכה וכן רשותא. לך לית
לעיל  ז"ל אלפס רב שכתב ומה הוא, דבתרא
הוא  משנה דלאו חייבת וכלים כסות אכלה
ומיתפח, ברה"ר גלימי' דמנח איניש דעביד
אם  אף פטור משנה הוה אי דהא דמשמע
לי  מה ביעוט שינוי לי דמה בהן, בעטה
נינהו, קרן תולדות תרוייהו נשיכה, שינוי
בהן  לבעוטי רשותא לך לית אמר ולא
בעלי  בין חילוק יש כי פרה, גבי כדאמר
ברגלי  לידרס עשוים דכלים אחר, לדבר חיים
משנה  הוה אי הלכך בהמה, וברגלי אדם

הגר"א עליו ותמה עכ"ל. שצ"א פטור, (סי'

מובנים.סק"ה) דבריו שאין

בכוונת ועיין שכתב חריפתא בפלפולא
ע"י  לידרס עשויים דכלים הרא"ש,
תולדה  דתרוייהו נשיכה, ע"י וה"ה בעיטה,

האזל ובאבן נינהו. ה"ג)דקרן נזק"מ הל' (פ"ג

יהיו  דמהיכ"ת תמוהין, הפ"ח שדברי כתב
אורחי'. לאו דודאי לינשך עשויים

כ"ט)והמהרש"ל סי' ליישב (יש"ש כתב
הרי"ף  פסקי סתירת
לחילוק  צריכנא דלא נראה ולי וז"ל, באופ"א
דביעוט  משום אלא אחר, ודבר חי דבעל
משום  לאו ששנתה והרבוצה להזיק, כוונתו
כו', בכך אורחי' דלאו אלא להזיק דכונה
בה  ולשנות בה לבעוט רשות לך לית אמרינן
לך  אית לסגויי ורק שינתה, שהיא מה יותר
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ולהכי  כו', שינוי הוא זה שגם אע"פ רשותא
אינשי  דמנחי לאו אי פטרינן הוה ג"כ לעיל
בכסות  דהאכילה משום ומתפחי, גלימא
לי' קרי דהא להזיק, כוונתו אין וכלים
כשאר  הוא בשינוי שאכילה רק אכילה
דשני  ומשום ראוים, שאינם אכילות
הרא"ש  שקרא ומה כקרן, הוי מאורחי'
לביעוט  ומדמה נשיכה וכלים כסות אכילת
הארכנו  [וכבר עכ"ל. וכו' עמו הדין אין

דאכילת (יט:)לעיל ורש"י הרא"ש כתב למה
עי"ש.] להזיק, בכוונה היא וכלים כסות

דגדר והרי המהרש"ל מדברי מתבאר
בו  ושינה אחר ובא המשנה כל
היזק  גרם שהניזק משום אינו פטור
דכיון  אלא הנימוק"י, וכסברת לעצמו,
את  לתבוע יכול אינו  שינה, שהניזק
כששינה  ולכן, הוא. ששינה מה על המזיק
הרי"ז  הניזק, ששינה ממה יותר המזיק

נזקיו. לתבוע יכול

ביאר ובאופן המהרש"ל לסברת קרוב
הרא"ש, דברי שליט"א מו"ר
אלא  כו' המשנה כל אמרינן דלא ס"ל דרבא
יכול  הי' זה ששינוי באופן שינה כשהניזק
כל  הניזק איבד דבכה"ג כולו, לנזק לגרום
שהשינוי  מה על המזיק את לתבוע זכותו

לההיזק. גרם

השינוי ולכן, הרי ברבוצה, מהלכת בבעטה
שידרסו  לגרום יכול הי' הניזק של
גדול  היזק לא אבל הרבוצה, הבהמה על
לרבא  ס"ל ולכן בעיטה, ע"י וכגון יותר
כסות  הנחת אבל הבעיטה. על לתבוע שיכול

העלול  לשינוי נחשב הוא ברה"ר וכלים
לגמרי, ויוזקו עליהם שידרסו לגרום
את  לתבוע זכותו כל איבד הניזק וממילא
ואכלתם. בהמתו ששינתה מה על המזיק
גורם  אינו הניזק של ששינויו דאף נמצא,
עלול  ששינויו כיון מ"מ המזיק, של לשינויו
דריסת  ע"י לגמרי כליו שיוזקו לגרום
זכותיו  כל איבד הרי"ז ברה"ר, בהמות
המזיק. ששינה מה על אף נזקיו, את לתבוע

בגדר נמצא והנימוק"י הרא"ש דפליגי
רבא,די  לסברת המשנה כל ן

כל  דל"א ס"ל רבא הנימוק"י דלדעת
גורם  הניזק של כששינויו אלא כו' המשנה
איהו  כאילו הדבר ונחשב המזיק, של לשינויו
עצמו  הוא בשיסהו וכגון אנפשי', אזיק
בבעטה  משא"כ נשכו. שהכלב גרם הרי"ז
אינה  זו של רביצתה ברבוצה, מהלכת
לעבור  יכולה שהי' זו, של לבעיטה גורמת

תבעיט. ולא

המשנה ולדעת כל פטור גדר הרא"ש
ס"ל  רבא אלא לגרמא, ענין אינו
הניזק  של כששינויו אלא המשנה כל דל"א
שעשה  משקל באותו היזק לגרום יכול הי'
את  לתבוע זכותו כל איבד ועי"ז המזיק,
בשיסהו  וכגון הוא. ששינה מה על המזיק
עלול  הי' הניזק של ששינויו עצמו הוא
מה  על לתבוע יכול אינו לכן נשיכה, לגרום
הניח  וכן לנשיכה. גרם המזיק של ששינויו
הניזק  של שינויו הרי ברה"ר, וכלים כסות
ולכן  לגמרי, הכלים שיוזקו לגרום עלול הי'
המזיק  של ששינויו מה על לתבוע יכול אינו
בבעטה  משא"כ וכלים. כסות לאכילת גרם
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עלול  היה לא ברביצה ברבוצה, מהלכת
נזק  ואי"ז הליכה, ע"י אלא היזק להיגרם
את  לתבוע יכול ולכן בעיטה, כמו כ"כ גדול

בעיטה. על המזיק

דפלוגתתם ומו"רג] בזה, הוסיף שליט"א
נהי  רבא, מש"א בביאור תלוי
בנימוק"י  דהנה עלי. לסגויי רשות לך דאית
משום  פטור הי' עלי' דורס הי' דאם מבואר
בזה  דהיינו בו, ושינה אחר ובא המשנה דכל
גרם  הניזק של דשינויו אמרינן מיהת
בא  רבא פירושו, ולפי המזיק. של לשינויו
עצמו  הוא שיסהו בין החילוק עיקר לבאר
עצמו  הוא דשיסהו ברבוצה, מהלכת לבעטה
לדורסת  ודמי ההיזק, את גרם הרי"ז
כיון  רשות לך אית דבזה הרבוצה על מהלכת
בי  לבעוטי אבל לעצמו, היזק גרם שהניזק
גורמת  אינה זו של דרביצתה רשותא, לך לית

זו. של לבעיטה

ברמב"םאבל ה"כ)עי' וז"ל,(פ"ב שכתב
ואחת  רבוצה אחת ברה"ר פרות שתי
ח"נ  חייב ברבוצה מהלכת ובעטה מהלכת
דרכה  אין עלי' להלך שדרכה שאע"פ
עלי' דרס דאם ומבואר ע"כ. בה, לבעוט
כל  מדין ולא ברה"ר רגל מדין פטור
וכמש"פ  בו, ושינה אחר ובא המשנה

לקמן התוס' וכ"כ איבעי הנימוק"י. ד"ה (לב.

גיסא) באידך לסוגיי יק',לי' ולדעתם עי"ש. ,
רשות  לך דאית רבא הזכיר צורך לאיזו
והרי  לסוגיין, רגל ענין דמה עלי, לסגויי
עצמו  הוא שיסהו בין החילוק לבאר בא רבא

ברבוצה. מהלכת בעטה לבין

שליט"א אמנם מו"ר שביאר מה ע"פ
מבוארת, שיטתם הרא"ש בדברי
גבי  המשנה כל פטור לי' אית רב דהנה
אף  כשינוי, לרב לי' דחשיב וכלים כסות
וע"כ  המזיק. של לשינויו גרם לא שהניזק
בההיזק, מסייע שהניזק משום הטעם אין
הרי"ף  דעת ומ"מ זו סברא לי"ל רבא דהא
דכסות  יוחנן דר' טעמא דאלמלא והרמב"ם
דאכלה  מודה רבא הי' וכו', אינשי עבדי
אלא  המשנה. כל מדין פטור וכלים כסות
הי' הניזק של שינויו דע"י משום הטעם
שהרי  והכלים הכסות שיוזקו להיגרם עלול
בהמה. וברגלי אדם ברגלי לידרס עשויין הם
מה  על לתבוע זכותו כל איבד זה ולכן

המזיק. ששינה

כן ולפיכך נאמר לא למה לרבא, הוקשה
הניזק  של שינויו דע"י ברבוצה
והרי"ז  תוזק שבהמתו להיגרם עלול הי'
קאמר  ולזה נזקיו. לתבוע זכותו כל איבד
מדריסה, טפי היזק הויא דבעיטה רבא,
עלה, לסגויי עלולה היא הרביצה דע"י דנהי
נדרסים  וכלים שכסות כמו הרגילות, הרי"ז
לגרום  עלולה אינה אבל ובהמה, אדם ברגלי
ולכן  טפי, היזק הויא ובעיטה בה, שיבעטו

נזקיו. לתבוע הניזק יכול

רבינו עייןד] בשם שהקשה בשטמ"ק
קרא  איצטריך מאי אפרים,
שו"ר  לפטור אחר בשדה ובער למעוטי
אחר  ובא המשנה דכל תיפו"ל ברה"ר,
ברה"ר. פירותיו דהניח פטור, בו ושינה
הוה  דלא מהא למעוטי מצי הוה דלא ותי'
מתחילתו. מועד שהרי בו, שינה למימר מצי
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אם  דהרי תמוה, תירוצו ריהטא ולפום
הוא  כ"ש הלא בו כששינה פטור המזיק
חייב  בו ששינה דכל שינה, כשלא דפטור

ברה"ר. טפי

מחייב ושמא הייתי קרא דאלמלא י"ל
דהו"ל  דכיון טפי ברה"ר שו"ר
יזיק  שלא אדעתי' לאסוקי  הו"ל אורחי'
שימור. בחזקת דהו"ל ברה"ר מקרן יותר
לפטור  אחר בשדה ובער דכתיב והשתא

ה  ברה"ר, רשות שו"ר לה דיש משום יינו
וגדר  הרי"ף. וכסברת ברה"ר, כדרכה ללכת
הוא  בו ושינה אחר ובא המשנה כל פטור
דהניזק  דכיון והיינו לריעותא, תרתי כעין
לאסוקי  הו"ל לא שינתה, בהמתו וגם שינה,
לכאורה, דחוקה סברא זה אבל אדעתי'.
כו' המשנה כל פטור דמסתמא יק' ועוד
מה  מועד ובקרן מועד, בקרן ג"כ שייך

קולא. ולא חומרא הוי ששינה 

רבינו ולכן בכוונת שליט"א מו"ר ביאר
הוא  רגל חיוב דבאמת אפרים,
ולכן  ששינה, משום ולא מצוי שהיזקו משום
תביעת  דאין כו', המשנה כל פטור ל"ש
אבל  מצוי. היזק על אלא השינוי על הניזק
ששינה, משום חייב מצוי היזקו שאין קרן
שגם  דבמקום המשנה, כל טענת שייך ובזה
שינויו  על לתובעו יכול אינו שינה הניזק

המזיק. של

קרא ואדהכי דאלמלא עוד, לומר נראה
מחייב  הייתי אחר בשדה דובער
קרן  חיוב גם ואז שינה, שלא אף ברה"ר רגל
דכתיב  השתא אבל השינוי. מחמת הי' לא

דכל  ברה"ר, רגל לפטור אחר בשדה ובער
קרן  חיוב א"כ ברה"ר, פטור אורחי'
ומעתה  ששינה, מה על באמת הוא ברה"ר
בו  ושינה אחר ובא המשנה כל טענת שייך
ברשות  רגל חיוב דגם עוד, ויתכן פטור.
הכניסה  דע"י ששינה, מחמת הוא הניזק
חיוב  דגם נמצא כשינוי. נחשב הניזק לחצר
הניזק  ברשות רגל חיוב וגם ברה"ר קרן
מה  על חייב רגל ששינה, מה מחמת הוא
הוא  וקרן הניזק, לרשות כניסה ע"י ששינה

הנזק. בגוף שינוי

הרמב"ם ועפ"ז דברי שליט"א מו"ר ביאר
ה"ז) ברשות (פ"א קרן לענין שכתב

בשנכנסה  אמורים דברים במה וז"ל, המזיק
אם  אבל והזיקתהו. הניזק לרשות הבהמה
והזיקתהו  המזיק לרשות הניזק נכנס
על  פטור זה הרי הבית בעל של בהמתו
נכנסת  לא אילו לו אומר הוא שהרי הכל.
מפורש  והרי היזק לך הגיע לא לרשותי
אחר, בשדה ובער בעירה את ושלח בתורה
בשדה  דובער קרא ענין מה וקשה עכ"ל.
לענין  ברה"ר שו"ר בפטור דמיירי אחר
י"ל  ולהמבואר המזיק. ברשות קרן פטור
דאינו  מתבאר אחר בשדה דובער דמקרא
שינה  כשהמזיק אלא בהמתו נזקי על חייב
המזיק  ברשות קרן ולכן, שינה. לא והניזק

דמצד שיש פטור, שינוי אי"ז המזיק
שתרצה  מה כל לעשות רשות לבהמתו
שינוי  כאן יש הניזק ומצד המזיק, ברשות

המזיק. לרשות שנכנס במה

בסוגיין ואמרתיה] בר"ח דעי' להוסיף,
דמחייב  שמואל בדעת שכתב
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דיינינן  דכקרן משום ברה"ר, וכלים בכסות
דגם  וקשה, ברה"ר. וחייב שינוי שהוא לי'
שכל  דס"ל אלא קרן שהוא מודה רב
יש  ועוד פטור. בו ושינה אחר ובא המשנה
אחר  ובא המשנה כל דדין רב לשיטת לדייק,
רה"ר  דפטור במתני' מבואר הוא בו ושינה
על  וגם וירקות פירות אכלה על גם קאי
כלל  האיך ק"ק לכאורה וכלים, כסות אכלה
פטור  אם יחד ברה"ר שן פטור דין התנא
דינים  שני לכאורה הרי אחד, בדין משנה כל

אהדדי. שייכים ולא הם

וגם אבל ר"ח דברי גם א"ש הנתבאר לפי
יחד  המשנה כל דין כלל שהתנא מה
שן  פטור דהנה ברה"ר, שן פטור דין עם
אכל  שהרי שינה, שלא משום הוא ברה"ר
ופטור  הניזק, לרשות נכנס לא וגם דאורחי'
משום  הוא ברה"ר וכלים כסות אכלה
המזיק  לתבוע יכול אינו ולכן שינה שהניזק
דהיינו  אחד, פטור שהכל נמצא שינוי. על
וזהו  עליו. לתבוע שיכול שינוי כאן שאין
אכילת  על דחייב ס"ל דשמואל ר"ח דקאמר
שינוי, שהוא לי' דיינינן דכקרן וכלים כסות
כסות  אכילה דפטור ס"ל דרב ומשמע
הניזק  דגם שכיון משום הוא ברה"ר וכלים
מה  על המזיק את לתבוע יכול זה אין שינה,
כקרן  נידון אינו באמת וא"כ שינה, שהוא

ברה"ר. כשן אלא

עמיר,גמ', דמי אמר רבה וכמה
בזול  שעורים דמי אמר רבא

עמיר)פירש"יוכו'. דמי אכלה (מד"ה שאם ,
אלא  לו משלם אינו שביעתה כדי שעורין

ובתבן  בקשין ליתן צריך שהי' דמים
שעורין  להאכילה אפשי אי דא"ל להאכילה
שהי' כפי בזול, שעורין דמי ותבן. קשין אלא
רוצה  הי' אם למאכלה שעורין ליקח צריך
שבשוק  כשער לו יתן ולא שעורין להאכילה
בזול  אלא שעורין לה מאכיל לא איהו דלמא
חשיב  זוזא וכל שמת מי בפ' כדאמרינן יתן,

הדמים. שלישי שני דהי' דנקי בארבע

דרבא בברייתאוהנה לסיוע בגמ' דמייתינן
בזול  שעורים דמי דמשלם מבואר
וסברת  שעורים. להאכילה רגיל אינו אפ'
אלא  לאכילה רגיל שאינו דמאחר צ"ב, רבא
בזול  אפ' שעורים דמי ישלם למה ותבן קש
שהי' ותבן קש דמי לפי אלא נהנה שלא כיון

במאירי ועי' להאכילה. יט:)רגיל (לקמן

להאכילה  רגיל הי' לא אם דאף שכתב,
לו  משלם עמיר, או תבן אלא כלל  שעורים
אומרים  שאנו לבהמתו, שעורים קב מחיר
לבהמתו  שעורים מלהאכיל הנמנע אדם בכל
כדי  נותן הוא בזול שעורים ימצא שאלו
ומבואר  כראוי. עליו שתסבול עד לחזקה
דאינו  משום הוא קש להאכילה שרגיל דמה
מוצאם  הי' אילו אבל בזול, שעורים מוצא
להאכילם  ניח"ל שהי' לדעתי' אמדינן בזול
בתוס' עי' [וכעי"ז, לחזקה. כדי לבהמתו

מחייבים (ד:)ב"ב חבירו את המקיף דלמ"ד
אמאי  והקשו בזול, קנים דמי הניקף את
זוזא, בר בנטירא לי' סגי לומר יכול אינו
בזול  קנים מוצא הי' שאם סהדי דאנן ותי'
דכל  לפי"ז ונמצא בקנים.] גודר הי'
מי  באומדנא, הוא ורבא רבה פלוגתת
הי' בזול שעורים מוצא הי' דאם אמרינן
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אפשי  אי א"ל מצי או"ד לבהמתו, מאכילם
ותבן. קשין אלא שעורין להאכילה

לרבא והנה ס"ל דלא משמע ברש"י
אלא  בזול שעורים דמי דמשלם
לה  מאכיל לא איהו דלמא דאמרינן משום
שזה  לנו כשידוע אבל יתן, בזול אלא שעורין
כפי  שעורים לבהמתו להאכיל רגיל הי'
איהו  דלמא לומר, אי"צ שוב שבשוק השער
שעורים  דמי לו משלם ואז וכו' מאכיל לא

שבשוק. כשער

והרא"ש אבל הרשב"א התלמיד מדברי
להאכילה  רגיל הי' אם דאפ' נראה
רק  חייב אינו שבשוק השער כפי שעורים
הרוה"ר  התלמיד דהנה בזול, שעורים דמי
בהמה  בעל דמצי דסבר רבה בשיטת כתב
פעם  שעורים להאכילה שדרכי אע"פ לומר
לא  והלכך עמיר אלא מאכילה הייתי לא זו
דמי  אמר ורבא עמיר, דמי אלא משלם
דאנן  משוויו, פחות שליש דהי' בזול שעורים
לבהמתו  להאכיל לאיניש דניח"ל סהדי
ואפ' משוויין פחות שליש בזול שעורים
והרי  שעורים. להאכילה רגיל בשאינו
להאכיל  שדרכו מי דאפ' ס"ל דרבה מבואר,
דמצי  עמיר דמי משלם שעורים לבהמתו

ל  הזה הפעם שעורים א"ל מאכילה הייתי א
דאינו  וקאמר רבא פליג וע"ז עמיר, אלא
בזול, שעורים דמי אלא עמיר דמי משלם
להאכיל  לאיניש דניח"ל סהדי דהאנן והי'
הפקעה  הוא בזול, שעורים לבהמתו
ולא  עמיר מאכילה הייתי זו דפעם מהטענה
לאיניש  ניח"ל לא דמסתמא שעורים,
דמי  להשיג כשיכול עמיר לבהמתו להאכיל

בשאינו  דגם שמעינן וממילא בזול. שעורים
אפ"ה  כלל, שעורים בהמתו להאכיל רגיל
סהדי  דאנן בזול, שעורים דמי לשלם חייב
שעורים  לבהמתו להאכיל לאיניש דניח"ל
להאכיל  רגיל שאינו דמי פשיטא ולרבה בזול.
הייתי  דלא לטעון יכול שעורים לבהמתו

עמיר. אלא מאכילה

לא ומדברי דרבא דקדקנו כבר רש"י
להאכיל  שדרכו במי מיירי
לא  איהו דלמא ממש"כ שעורים לבהמתו
וכן  יתן. בזול אלא שעורין לה מאכיל
טעמא  הך כלל הזכיר לא רבה בדברי
מאכילה  הייתי לא זו בפעם א"ל דמצי
דא"ל  כתב, כך אלא עמיר, אלא שעורים
קשין  אלא שעורין להאכילה אפשי אי
דרכו  שאין במי דמיירי ומשמע ותבן,

כלל. שעורים להאכילה

וכו'.שם, רבא כוותי' תניא
רגיל)פירש"י שאינו אע"פ ,(ד"ה

דמי  לו משלם עמיר, אלא שעורין להאכילה
ליתן  רגיל אחר שאדם מה כפי שעורין
לפי  והנה עכ"ל. קביים, או קב לבהמתו
מבואר  רש"י בדברי שלפנינו הגירסא
שיעור  לענין אינו הברייתא חידוש דעיקר
קביים, או קב באכלה מיירי דהרי השעורים,
אלא  קביים. או קב לו דמשלם רש"י וכתב
משלם  שאינו הוא החידוש זו לגירסא ע"כ
שבשוק, שער כפי קביים או קב תשלום דמי
להאכיל  משלם הי' אחר שאדם מה כפי אלא
רגיל, שאינו אע"פ לה הראוי דבר לבהמתו
המאירי  וכסברת בזול, שעורים דמי והיינו
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שעורים  להאכילה רגיל שאינו שאע"פ הנ"ל
אותם. קונה הי' בזול  שעורים מוצא הי' אם
דמי  דמשלם בברייתא מפורש ולפי"ז

רבא. וכסברת בזול, שעורים

הברייתא,אבל בלשון מאד מוקשה זו פי'
מה  כלל הזכיר למה דא"כ חדא
לא  הברייתא הרי קביים, או קב שאכלה
האכילה, שיעור לענין מידי לנו חידשה
או  קב אכלה הרי שלפנינו רש"י דלגירסת
הלשון  וגם קביים. או קב ומשלם קביים

לבהמתו א  להאכיל רוצה אדם כמה ומדין
השיעור  דאומדין משמע דהוי משובש, וכו'
התשלום  דמי ולא להאכיל, רוצה אדם שהי'
הראוי  דבר לאכילה כדי לשלם רוצה שהי'

רגיל. שאינו אע"פ לה

ט"ס ומובן דאיכא הרש"ש כתב למה מאד
או  קב ולא  להגי' וצריך רש"י בדברי
קב  אכלה דאם קמ"ל הא וברייתא קביים,
שדרך  השיעור כפי רק משלם אינו קביים או
פחות. או קב חצי אם לבהמתו להאכיל אדם
בס' [ועי' קביים. או קב או בנימוק"י, וכ"ה
הרי"ף  על דברש"י נוסחאות, שינויי
בכת"י  ואילו קביים, או קב כתוב ובדפו"י
כת"י  ובשאר קביים, או קב ולא גרסינן ר'
חידושים  ב' יש ולפי"ז קביים.] ולא קב ולא
השיעור  כפי משלם דאינו חדא בברייתא,
שבני"א  השיעור כפי אלא שאכלה המרובה
דמי  לפי שמשלם ועוד לבהמתן, נותנים הי'

שאינו  אע"פ לה ראוי שהוא כ"ז שאכלה מה
משלם עח רגיל, שעורים אכלה דאם והי'

רגיל. שאינו אע"פ שעורים דמי

של ומעתה כדינו בברייתא מפורש אינו
בזול, שעורים דמי דמשלם רבא
דמשלם  סיוע איכא מיהת דבהא אלא
כיון  ולכאורה עמיר, דמי ולא שעורים
רגיל  שאינו אע"פ שעורים דמי דמשלם
שעורים  דמי משלם ע"כ שעורים, להאכילה
הוא  שעורים בדמי לחייבו הסברא דכל בזול,
היה  בזול מוצאם הי' שאם המאירי כמש"כ

אותם. קונה

לי' ומשתרשי נהנה חיוב בגדר 

לא גמ',א] חמא, בר לרמי חסדא רב א"ל
בתחומא  באורתא גבן הוית
מילי  מאי אמר מעלייתא. מילי לן דאיבעיא
שלא  חבירו בחצר הדר א"ל מעלייתא.
אי"צ. או שכר לו להעלות צריך מדעתו
לאגרא  קיימא דלא בחצר אילימא דמי, היכי
וזה  נהנה לא זה למיגר, עביד דלא וגברא
וגברא  לאגרא דקיימא בחצר אלא חסר. לא
צריכא  לא חסר. וזה נהנה זה למיגר, דעביד
דעביד  וגברא לאגרא קיימא דלא בחצר
או"ד  חסרתיך, מאי א"ל מצי מאי, למיגר
היא. מתני' א"ל איתהנית. הא אמר מצי
סודרי' שקל לי. תשמש לכי א"ל מתני', הי
מה  משלמת נהנית אם א"ל לי'. כרך

אם עח. לאפוקי דאתא ברש"ש ועי' לה, הראוי דבר דוקא דבעינן שמענו אגב ודרך
לה. הראוי דבר בעד רק משלם שאינו בדמים שמעולה דבר אכלה
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ולא  חלי לא כמה רבא, אמר שנהנית.
דלא  דאע"ג סייעי', דמרי' גברא מרגיש
וזה  נהנה זה האי מיני'. קבלה למתני' דמי
הוא. חסר לא וזה  נהנה זה והאי חסר,
הרבים  ברשות פירות סתם חמא, בר ורמי

להו. מפקר אפקורי

נהנה והנה חיוב בס"ד נבאר כל קודם
נהנית  ואם דקתני במתני' וגדרו.
מדין  דחייב מבואר שנהנית, מה משלמת
דמזיק, חיובא דליכא במקום אפ' נהנה
מדין  אינו נהנה דחיוב מזה משמע ולכאורה
שמעינן  נמי והכי אחר. חיוב אלא מזיק,
על  הש"ך קושיית לתרץ הקצוה"ח ממש"כ
אכול  לחבירו האומר בענין הרמ"א פסק
הדשן  בתרומת עי' דהנה לשלם. חייב עמי

שי"ז) חמיו (סי' עם שאוכל מי על שנשאל
הזמן  קצבת על יותר שנים ב' ואשתו הוא
החתונה, לאחר מזונות להם לתת שהגביל
לו  שיפרע מחתנו ותובע חמיו בא ועתה
שנים  אותם של אשתו ועבור עבורו המזונות
כלום  ממנו תבע דלא חתנו והשיב היתירות.
שדעתו  מעולם אמר לא גם הימים אותם כל
לחתנו  נתן כבר כי דמים ממנו ליטול
שנים  ג' או ב' ולאשתו לו מזונות הראשון
ולא  תבע ולא להם שקצב השנים על יותר
הפסדתי  לא השיב וחמיו כלום. מהן נטל
בזה  לך מה לחתני כבר שנתתי מה בזה דיני

לך. למחול רציתי לא

נראה וכתב שפיר דייקינן דכי התה"ד
הוא  ואפ' חמיו, עם שהדין טפי
אדם  בני להאכיל דרכו ואין עשיר איש
לאגרא  קיימא דלא לחצר דמיא מ"מ בשכר,

דעביד  גברא אי שכר להעלות בו הדר דצריך
בבית  כגון מעט, וז"ח ז"נ דהוי הוא, למיגר
לו  לשלם צריך שאז דאשיתא שחרוריתא חדש
בגמ' הרגל כיצד פי' כדאיתא הנאותיו כל
וז"ח  ז"נ בנ"ד וכ"ש הגאונים. ובפסקי
יותר  צריך הי' ראובן ודאי שהרי הוא, ממש
ואשתו. שמעון בשביל לשולחנו  יציאות
נקיט  לא שמעתא ההיא דבכולהו ואע"ג
משמע  מדעתו, שלא חבירו בחצר הדר אלא
שלא  אהקדש פרש"י והכי פטור, מדעתו
התם  התוס' דמי, מדעת  כהדיוט מדעת
כרש"י. דלא ראי' בלא אף בפשיטות כתבו
לשלא  מדעת בין מחלק לא נמי דרש"י וי"ל
קאמר  דעלה וזל"ח ז"נ גבי אלא מדעת
ודאי  מדעת נמי והוי חסר דלא דכיון התם
אפ' וז"ח דז"נ היכא אבל הנהנה, פטור
ומצאתי  חסרונו. על מוחל אינו נמי מדעת
מי  אפרים רבינו בשם מהרי"ח שפסק

עמו ואכל עמי אכול לחבירו חייב שאמר
וקרע  כדי את משבור מזונו דמי לו לשלם
לשבור  לו שמותר אע"פ  דחייב כסותי
לאכול  לו שאומר אע"פ ה"נ ראי', ומייתי

עכת"ד. חייב, שלו את

י"ז)וברמ"א סעי' רמ"ו בשם (סי' כתב
אכול  לחבירו האומר תה"ד,

הש"ך והקשה לשלם. חייב סק"ט)עמי ,(שם
שלא  כסותי מקרע לזה ראי' הביא האיך
גופא  התם דחייב, לפטור ע"מ לו אמר
פטור  שמירה בתורת לידי' אתי לא אי
כדאיתא  להפטר, ע"מ לו אמר דלא אע"ג

שמירה (צז.)לקמן בתורת לידי' דאתא הא ,
וה"נ  שמירה, בתורת לידי' אתא דלא הא



העמקים שושנת  ע"א  כ' דף קמא קנא בבא

אמר  לא אפ' פטור עמי באוכל דכוותה
והיפטר. לו

סק"א)בקצוה"חועי' לתרץ,(שם שכתב 
פ' בסוף דמחלק הא נראה דלכאורה
לומר  צריך קרע דא"ל דאע"ג החובל
שמירה  בתורת לידי' אתי לא אבל והיפטר,
דכל  משום הוא דטעמא והיפטר, לומר א"צ
הכוונה  הי' לא שמירה בתורת לידי' דאתי
אתי  לא אבל היפטר, לו שיאמר עד לפטור
ע"מ  הי' הכוונה שמירה  בתורת לידי'
ע"מ  הכוונה ידוע אם ובשניהן ליפטר.
פטור. שמירה בתורת לידי' אתי אפ' ליפטר
קרע  חדא דלישנא לענ"ד, נראה אי"ז אבל
לידי' אתי דבלא ענינים, בב' יתפרש כסותי
לידי' ובאתי ליפטר, הכוונה שמירה בתורת

כן. הכוונה אין שמירה בתורת

בלשון ולכן אין כסותי קרע דבאומר נראה
כיון  פטור, דממילא אלא והיפטר זה
חייבה  ולא פטור. ממילא בעלים דברשות
מדעתי' עביד דהמזיק היכא אלא בנזק תורה
כלל. חיוב בו אין בעלים ברשות אבל דנפשי',
אלו  פ' השטמ"ק מדברי זה דבר ולמדנו

מתני')נערות ד"ה בירושלמי (לו: דמשמע בהא
ה"ז) פ"ג משום (שם למחול יכולה אינה דקנס

וכתב  בדין, העמדה עד זוכה אדם אין דקנס
הדברים  נראין כן ואע"פ ז"ל, בשיטה עלה
למה  הא כו' קנס לה אין ומפותה שיתומה
לי  אין ודברים דין לארוסתו לאומר דומה זה
והיפטר  שלי שיראין קרע ועוד כו'. בנכסייך
גופה  אלא לו מחלה בלבד הקנס שלא הוא,
שגורמת  והיא כרצונו בה לעשות לו מסרה

ועי"ש. עכ"ל הכל ועושה

מחילה וא"כ משום לאו כסותי קרע
ביתומה  דאפ' הוא, ופטור
שלא  דבר דהו"ל מחילה שייך דלא ומפותה
כלל  נזק דין דליכא משום אלא לעולם, בא
דאזקי' ואיהו בעלים ברשות דעבד היכא
שגורמת  והיא בשיטה וכמ"ש לנפשי',
בתורת  לידי' דאתי והיכא הכל. ועושה
דכבר  כיון כסותי קרע דאמר אע"ג שמירה
בחילוף  משתנה המעשה אין מתחייב
החובל  פ' סוף במרדכי וכמ"ש הדברים,

ק') אמר (סי' ואח"כ מלוה בידו שהי' במי ,
נשתנה  דלא שכר למחצית בידך יהי' לו
דאתי  מהא ראי' ומייתי הדברים, בחילוף
לו  שאומר דאע"פ שמירה בתורת לידי'
אפ"ה  בפקדונו חושש שאינו שנראה דברים
אתי  וא"כ עי"ש. והיפטר, שיאמר עד חייב
קרע  לו דאומר דאע"ג שמירה בתורת לידי'
עד  מיפטר לא בעלים, וברשות כסותי

והיפטר. שיאמר

לא וא"כ בין שמירה בתורת לידי' אתי בין
בו  אין שמירה בתורת לידי' אתי
דאין  והיפטר, לשון כסותי קרע בלשון
דכך  אלא פירושים. לשני מתחלק הדיבור
כל  שמירה בתורת לידי' אתי דלא הדין
וכמ"ש  פטור, ממילא כסותי קרע שאומר
כלל  נזק דין בו אין בעלים דמדעת כיון
דאתי  והיכא מנפשי', דאזקי' הוא דניזק
כיון  מיפטר לא כה"ג שמירה בתורת לידי'
והיפטר. לשון צריך ומש"ה מתחייב שכבר

חיובו וא"כ דאין עמי ואכול בא לפ"ז
משום  אלא מזיק תורת משום
בעלים  מדעת עבדי' אפ' וא"כ שנהנה,
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דיורד  שנהנה, במה לשלם חייב הוא לעולם
חייב  נמי ברשות שלא חבירו שדה לתוך

שנהנה מה קא.)לשלם דעבדי'(ב"מ אע"ג ,
כה"ג, כל חייב ודאי נהנה דגבי מדעתי',
הוי  עמי ואכול בא דלשון נימא דלא אלא
לזה  פטור, ודאי וא"כ והיפטר לשון נמי
שבור  כסותי מקרע ראי' מהרי"ח מייתי
בו  הוי דאי והיפטר, לשון בלשונו דאין כדי
בתורת  לידי' אתי בין לחלק אין פטור לשון
ודאי  בפירוש דפוטרו דהיכא שמירה,
ממילא  והיפטר לשון בו דאין וכיון פטור,

פטרו  דלא כיון דעביד חייב משום ואם .
דלא  חייב ודאי נהנה גבי בעלים, מדעת
דודאי  ונטעה חבירו שדה לתוך מיורד גרע

הקצוה"ח. עכת"ד חייב,

מדין ומתבאר אינו נהנה דחיוב היטב
דעביד  כל מזיק דמדין מזיק,
נהנה  מדין ואילו פטור, בעלים דעת על
אכול  כשאומר ולכן חייב, בעלים ע"ד אפ'
כסותי  קרע שאומר למי דומה דהוי עמי,
שהוכיח  כמו והיפטר משמע דאינו

נהנה. מדין חייב אכתי המהרי"ח,

סק"ב)בקצוה"חועי"עב] מה (שם שהביא
המהרי"ט סי'שהקשה (אה"ע

הזרוע כ"א) דפ' מהא דתה"ד דינא הך על
מבית (קלא.)בחולין שאנסו הרי דמייתי ,

ואמרו  לעשר, חייב בחובו אם גורנו המלך
משום  והי' לי', משתרשי דקא משום שם
אחרים. פירות לוקחים היו דאל"כ דנהנה

שם התוס' שאני)והקשו מתנות (ד"ה א"כ ,
משתרשי  הא פטור, אמאי שאכלן כהונה
אכלן  דלא דאע"ג דמיא דלא ותירצו לי',

והקשה  עכ"ל. מתענה, שהי' אפשר
דלא  אכול לחבירו מאומר דמ"ש המהרי"ט
דמי  דלא ותי', מתענה. הייתי למימר מצי
משום  פטור שאכלן או מתו"כ מזיק דהתם
מזיק  ומשום הוא, תובעין לו שאין דממון
נהנה. לא וזה נהנה, משום אלא מיחייב לא
מיהא  מזיק משום חבירו משל באוכל אבל

המהרי"ט. עכ"ל מחייב,

בין והרי מחלק אינו דהמהרי"ט מבואר
ס"ל  אלא משתרשי, לחיוב נהנה חיוב
דחיוב  והיינו היא, מילתא חדא דתרוייהו
אותה  ע"י שחסר הממון משום הוא נהנה
היכא  דכל התוס' דמש"כ ס"ל ולכן ההנאה.
לחיובא  ליכא מתענה הייתי לומר דיכול
משום  לחיובא נמי ליכא משתרשי, משום
הקשה  ולפיכך היא. מילתא דחדא נהנה,
לא  עמי דבאוכל הרמ"א, על המהרי"ט
הייתי  למימר מצי דהוי נהנה משום יתחייב
אינו  עמי אכול דחיוב כתב ולכן מתענה.
החסיר  שהרי מזיק, משום אלא נהנה משום
להדיא  מבואר בתרה"ד [אבל חבירו. ממון
נהנה  מדין אלא מזיק מדין אינו שחיובו

וז"ח.] לז"נ אותו דימה שהרי

וכתב,והקצוה"ח המהרי"ט דברי דחה
שמבואר  מה לפי דאמנם

רמ"א י')מדברי סעי' שס"ג נראה (סי'
שכתב  עי"ש מחייב, לא מזיק דמשום
ליתן  צריך אין בחצירי דור לחבירו האומר
צריך  עמי ואכול בא כתב וכאן שכר, לו
מיירי  דהתם משום לומר צריך וע"כ לשלם,
אלא  נהנה, לא דזה למיגר עביד דלא בגברא
דאומר  וכיון חסר, וזה לאגרא קיימא דחצר



העמקים שושנת  ע"א  כ' דף קמא קנג בבא

מדעתי', דעבד כיון פטור בחצרי דור לו
ודאי  נהנה וזה למיגר דעביד גברא אבל

בש"ך שם וכמ"ש עי"ש.(סקי"ג)חייב,
דמחייב, הוא נהנה דמשום מוכח וא"כ
דפטור. בחצירי דור מ"ש מזיק דמשום
עמי  דאכול חיובא דעיקר סק"א וכמ"ש
דמדעת  דאע"ג נהנה, משום אלא אינו
חבירו  שדה לתוך מיורד גרע לא בעלים,

ברשות. שלא ונטעה

נהנה,ולכן משום חייב אכילה דודאי נראה
לי' עדיף  טפי  מתענה דהי' ואע"ג

נערות אלו מפ' ברורה וראי' (ל:)אכילה.

בבית  חבירו לו דתחב כיון תרומה גבי
ברש"י ועי"ש דתחב)הבליעה, דמפרש (ד"ה

בתוס' ועי"ש מעיו, הנאת משום דמחייב
צריכא) לא וד"ה ואי לחיובי (ד"ה ליכא והתם ,

לו  תחב כרחו דבעל כיון מזיק מתורת כלל
אכילה  בכלל דהנאה מזה ומוכח חבירו,
דגבי  אלא מתענה. הייתי לומר יכול ואינו
היזקו  על חייב שאינו כשם כהונה מתנות
אינו  כך תובעין, לו שאין ממון דהו"ל משום
לו  שאין ממון דהוא כיון הנאתו על חייב
עכשיו  לי' דמשתרשי היכא אלא תובעין,
דמשתרשי  גורנו את המלך בית בלקחו כמו
פירות  לוקחים היו דאל"כ  עכשיו, לי'
הריוח  עבור לשלם חייב  ומש"ה אחרים,

וברשותו. שבביתו הפירות שהרויח

משתרשי ולזה נמי דבאכילה בתוס' הקשו
אחרים  פירות לקנות צריך דהי' לי'

הייתי  לומר דיכול כתב ולזה לאכילה,
משתרשי  שבביתו הנך חשיבי ולא מתענה
שלא  במה לי' דאית אע"ג הנאה ומשום לי'.
על  פטור במתו"כ להתענות, צריך הי'

שפט  כשם ובמשתרשי הנאתן היזקן, על ור
על  דמחייב הכא אבל דמחייב. הוא לבד
דמוכח  כמו אכילה בכלל הנאה א"כ הנאה
וזה  מעיו, הנאת על דמחייב נערות אלו בפ'

עכת"ד. עט ברור,

דחיוב והרי הקצוה"ח מדברי לנו נתבאר
ב' באמת הם נהנה וחיוב משתרשי
בעד  הוא נהנה דחיוב נפרדים, חיובים
משתרשי  חיוב ואילו עתה , שנהנה ההנאה
מה  דהיינו הממון, חיסכון בעד הוא לי'
ממון  שהחסיר מחמת ממון אצלו שנשאר
גבך. ממוני של תביעה כעין והוי חבירו,
נהנה  מדין לחיובא ליכא הנ"ל חולין ובגמ'
ומה  הוא, תובעין לו שאין ממון שהרי
גורנו  המלך בית דאנסו בגמ' דקאמר
דקמשתרשי  משום הוא לעשר חייב בחובו
לקיחת  ע"י ממון דחסך דכיון לי',
ואכתי  בעין, הממון כאילו הרי"ז המתו"כ,
התוס' ומש"כ מתו"כ. נתינת במצות חייב
דמצי  משום לחייבו אין מתו"כ דבאוכל
משתרשי, מדין היינו מתענה, הייתי אמר
עי"ז  חסך לא להתענות יכול דהי' דכיון

ממון. שום

לי'ביתר משתרשי חיוב חלוק במה ביאור
ישר בשערי עי' נהנה, (ש"ג מחיוב

בנתה"מעט. מאד.(שם)ועי' נכונים שהדברים עלה שכתב
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לבעל פכ"ה) קנוי הוא פרה שולד דכמו ,
הולד  את הולידה שפרתו מפני הפרה
אם  כמו"כ העולם, לאויר יצא ובסיבתה
בסיבת  רשותו תחת שלו ממון נשאר
המתנות  לבעלי חלק יש כהונה המתנות
מי  וכל ידו, תחת שנשאר ממון בהאי כהונה
בעין  כשהיו כהונה המתנות על בעלים שהי'
ערך  לפי ממונו על עכשיו בעלים הם
שאכלם  או מתו"כ ומזיק כהונה. המתנות
ולשלם  מתו"כ, בעולם דליכא משום פטור
מחייב  הדין אין הנאתן או היזקן על לכהנים
לומר  יכול אחד שלכל תובעים, דליכא כיון
דאיכא  חשיב לי' במשתרשי אבל הי', שלך לא

בעין. כהונה מתנות עכשיו

דמזיק ועני"ז הטעם לפי דהרי מוכרח,
זה  דכתיב משום פטור מתו"כ
ליתנן  חייב קיימות בעודן שרק דמשמע
בחובו, גורנו המלך בית כשאנסו חייב ומ"מ
ועי' קיימות. המתו"כ שעדיין דחשבינן הרי
דבר  לו חייב שהי' בחובו אם שכתב, שם רש"י
וליתן  אחר ממקום לעשר חייב ממון קצוב
דכמו  בכוונתו ונראה כמוכר. הוא שהרי לכהן
הממון  את דחשבינן בזה הטעם ודאי דבמוכר
לי  דמי מתו"כ הם כאילו מתו"כ בעד שנטל
המתו"כ  שהרי מחמת דמיהן לי מה הן
נשאר  אם כמו"כ הזה הממון לרשותו הביאו
חשבינן  מרשותו לצאת ראוי שהיה שלו הממון
דמי  הוא כאילו ידו תחת שנשאר להממון

זצ"ל. הגרש"ש דברי עכ"ת המתו"כ,

שבח (קא.)לקמןבגמ'ג] יש להו איבעיא ,
שבח  אין או צמר גבי על סמנין
במאי  הכא אלא וכו' צמר גבי על סמנין

וצבעי' דחד וסמנין צמר דגזל כגון עסקינן
לי' מהדר וקא סמנין בהך צמר לההוא
צמר  גמי על סמנין שבח יש לצמר, נהלי'
שבח  אין או"ד וצמר, סמנין לי' מהדר וקא
סמנין  לי' מהדר וצמר צמר גבי על סמנין
לי' דאייקר תיפוק אמרי לי'. מהדר לא
ואב"א  ציבעא. דזל צריכא לא בדמי. ניהלי'
במאי  הכא אמר רבינא קופא. בהו שצבע
קוף  וקאתי דחד וסמנין דחד דצמר כגון
שבח  יש סמנין בהך צמר לההוא וצבעי'
דגבך  סמנאי לי הב דא"ל צמר ע"ג סמנין
וא"ל  צמר ע"ג סמנין שבח אין או"ד נינהו
בקליפי  שצבעו בגד ת"ש כלום. גבאי לך ליך
אמר  היא. מילתא חזותא אלמא ידלק ערלה
תורה  אסרה לעיניים הנראה הנאה רבא
איסור  אלא לא אין יאכל לא ערלים דתניא,
בו  יצבע ולא ממנו יהנה שלא מנין אכילה
את  וערלתם ת"ל הנר, את בו ידליק ולא

כולם. את לרבות יאכל לא ערלים פריו

דילמא)התוס'וכתבו או הרי (ד"ה תימה ,
יותר  בדמים מעולה שצמרו נהנה
הרחבה  מצידי אכלה כמו שנהנה מה וישלם
אלו  ובפ' דהכונס, לגינה וירדה דפ"ב
של  משקין חבירו לו תחב אמר נערות
שנהנה. מה דמשלם הבליעה בבית אחרים
ע"י  באה אין דהכא דהנאה לחלק ויש
לו  ובתחב בהמתו, מעשה ע"י ולא מעשיו
מ"מ  מעשיו ע"י זה שאין אע"פ חבירו
חשיב  לא דהכא הנאה א"נ גופו, נהנה

יותר. בעלמא נוי אלא שאין  הנאה

לעשר וצ"ב חייב גורנו המלך בית דבאנסו
מעשיו  הוי ולא לי' דמשתרשי משום



העמקים שושנת  ע"א  כ' דף קמא קנה בבא

מדין  יתחייב וה"נ דבהמתו, מעשה או
הצמר, נשתבח הסמנין דע"י לי' משתרשי
התוס' כמש"כ מתענה הייתי לטעון ול"ש

כב  דהתם ומה בחולין, המתו"כ נתאכלו ר
ע"י  שחסך הממון היינו לי' שמשתרשי
לטעון  יש שפיר ובזה המתו"כ, לקיחת
הכא  אבל כלום. הרווחתי ולא מתענה הייתי
שהושבח  בעין ממש הוא חבירו ממון הרי
הייתי  לומר ל"ש ובזה הסמנין, ע"י צמרו
ממון  מחמת הרויח בפועל שהרי מתענה,
דבעינן  התוס' כתבו למה וא"כ חבירו.
להתחייב. בהמתו מעשה או מעשיו דוקא

היכא (שם)הגרש"שותירץ דבאמת ,
או  מעשיו בעינן לא לי' דמשתרשי
משום  הוא דהחיוב היכא רק בהמתו, מעשה
חבירו  של ממון חלק  שום עתה לו דאין נהנה
בזה  ההנאה, משום הוא חיובו וכל אצלו,
מעשה  או מעשיו ע"י ההנאה שתבא בעינן
שיש  לי' משתרשי דאיכא היכא אבל בהמתו.
ממון  בידו שנשאר או חבירו ממון ידו תחת
או  מעשיו בעינן לא חבירו, ממון בסיבת
ההנאה  על החיוב דאין כיון בהמתו מעשה

חבירו. ממון בידו יש שבאמת אלא

קוף והא כשצבע לי' משתרשי חשבינן דלא
שהרי  חבירו של בסמנין צמרו את
כאן  דעד משום היינו בדמים, מעולה צמרו
ממון  דע"י היכא אלא לי' משתרשי חשיב לא
או  בכמות או באיכות ממונו הושבח חבירו
מהפסד  ממונו ניצל חבירו ממון שמחמת
לא  חבירו ממון דלולא מושבח דכולו וכליון
גרם  חבירו ממון אם וכן מתקיים ממונו הי'
אם  בסמנין אבל רשותו, תחת ממונו שישאר
יפוי  האי חשוב לא  צמר ע"ג סמנין שבח אין
דהוא  ורק ואיכות, בכמות לשבח מראה
בקושייתם  תוס' וכמ"ש בדמים  מעולה
לומר  נקטו ולא בדמים מעולה דצמרו
שבח  של זה ודבר באיכותו, מושבח דצמרו
לומר  שבח נקרא אינו הצמר בשווי ממון
צמר  בהאי זכות איזה הסמנין בעל שיזכה
יתרון  איזה לו הכניסו שלו שהסמנין ע"י
התוס' וקושיית הצמר, בגוף אינו זה דיתרון
דצמרו  לי' אית הנאה דמ"מ נהנה מדין
ע"י  נעשה אם דרק תי' וע"ז בדמים מעולה
נהנה. חיוב איכא בהמתו מעשה או פ מעשיו

נהנה,ומעתהד] חיוב גדר לברורי לן פש
או  מעשיו דוקא צריך ולמה

שמחפ. באור נז"מ)ועי"ע הל' או (פ"ג מעשיו דבעינן התוס' שכתבו מה דכל שהוכיח
בב"מ דאמרינן ממאי לי', משתרשי מדין ולא נהנה מדין רק הוא בהמתו ,(מב:)מעשה

לסרסי' א"ל דכשותא. כריא נמי לדידי' לי' הוה חברי' גבי כשותא דאפקיר גברא ההוא
לדידי' לי' נימא דינא, להאי דייני נדיינו היכי עמרם רב אמר מאידך. רמא אזל רמי מהאי

לי  אמר לא אמר שלים זיל לסרסי' לי' נימא רמי מהאי לי' אמרי אנא אמר שלים זיל
אדעתי' גלי לי' אייתי ולא לי' לאיתויי שיעור דשהא ואי תירמי, לא ומאי רמי מהאי

סמא  רב אמר לי'. משתרשי קא הא איכא, פסידא מאי סוף סוף שהא, בדלא לי', דניחא
האו"ש  והק' כיסי. דמי לי' ומשלם בכיסי אמר אשי רב חלא. שיכרא דהוה דרבא ברי'
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בגמ' והנה התוס'. כמש"כ בהמתו, מעשה
פיו (ל:)כתובות לתוך חבירו לו דבתחב מבואר

מיתה  חיוב דאיכא היכא נהנה מדין פטור
שמואל בברכת ועי' קלב"מ. סי'משום (ב"ק

ב') אות דלכאורה י"ד זצ"ל להגר"ח שהוקשה ,
חוב  כתביעת הוא שההנהו מה תביעת הא
דין  דהביאור הוא, גבך ממוני דתובעו מלוה
תשלומי  שתובעו מזיק דין אינו שההנהו מה
שיש  עצמו החפץ תביעת שתובע אלא חפץ
אצלו  ונתרבה מהחפץ נהנה שהוא ע"י עליו
איך  וא"כ הוא, גבך דממוני ותובעו דמים
גבי  ובכתובות קלב"מ, ע"י פטור שיהא שייך
פטור  קלב"מ דע"י מבואר כו' חבירו לו תחב
לו  שהשיב וכתב שההנהו. מה מדין אף
הכתובה  מלוה ג"כ הוי שההנהו מה דתביעת

עי"ש. בתורה,

נהנה ומבואר דחיוב ס"ד זצ"ל דהגרב"ד
שנתחייב  גבך ממוני כעין הוא

שנתשתמש  ממה דמים לו שנתרבה רווח על
קלב"מ  דל"ש וס"ל חבירו, של בחפץ

בתורה. כתובה שאינה והגר"ח פא במלווה
כתובה  שאינה מלוה הוי דלא לו השיב זצ"ל
דחיובא  בתורה, הכתובה מלוה אלא בתורה,
יכול  הנאה קבלת דע"י משום ל"ה דנהנה
הוא  אלא גבך, ממוני מדין לתבוע הלה
הנאת  בעבור לשלם דצריך התורה מחיובי
הקצוה"ח  לנו שיסד כמו והיינו חבירו. ממון
הוא, לנהנה לי' משתרשי בין החילוק דעיקר
ואילו  גבך, ממוני מדין הוא לי' דמשתרשי
אבל  וכנ"ל. ההנאה, עיקר בעד הוא נהנה
מלוה  שהוא זצ"ל הגר"ח לדעת צ"ב

נכתב. היכן בתורה, הכתובה

ישרועיין דקים (שם)בשערי או שביאר,
חבירו  ממון נהנה דכל לחז"ל להו
דילפינן  נראה יותר או מסברא, לשלם חייב
ישלם, הקודש מן חטא דאשר מקרא זה

מעשיו  ע"י לא דחברי' הכשותא ע"י אשתבח השיכרא הוא ממונו הלא כלל פריך דמאי

לו  שאין ממון המזיק מצינו דהנה אינו דזה ותי' ישלם. ואמאי בהמתו מעשה ע"י ולא
לעשר  דחייב גורנו המלך בית באנסו אמרו ובכ"ז פטור מתו"כ דהאוכל פטור תובעים

לכהן  ששייך בהממון חובו ונפרע לפרוע חייב הי' דהוא כיון הרי לי' דמשתרשי משום
כהונה  המתנות של דהתמורה בעינייהו דאיתנייהו כמו הוי בידו מעותיו ונשאר ולולי

מידו  מוציאין בעינייהו באיתנייהו ידו תחת נשאר המתנות דגוף כמו הוי ידו תחת נשאר
הכא כן כשותא בע"כ. הנך כאילו הוי ידו תחת נשאר דשלו לי' דמשתרשי כיון נמי

ידו. תחת איתא הדבר גוף או ידו תחת נשאר התמורה אם לי דמה בעינייהו איתנייהו
בשע"י המשפט(שם)ועי' שער בשם ב"מ מגמ' האו"ש קושיית סק"ד)שהביא תצ"א ,(סי'

חייב  לעולם לי' דמשתרש דהיכא דמפורש בחולין גמ' דאישתמטי' האו"ש, כמש"כ ותי'
בהמתו. מעשה או מעשיו בלא ואפ'

דעי'פא. מוכרחת, אינה בתורה כתובה שאינה במלוה קלב"מ דל"ש ההנחה ועיקר
סק"א)בקצוה"ח ל"ח להפטר (סי' הו"ל הקרן, את גובה רבית בו שיש שטר אמאי שהק'
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האוכל  מ"מ פטור הקדש דמזיק אף דהיינו
קרן  וחיוב הנאתו בעד דמשלם חייב הקדש
ממון, חיוב הוא ההקדש  מן דנהנה

כתובות בתוס' כמו (ל:)כמבואר שהוא
דבעינן  התוס' ומש"כ הדיוט. תשלומי
דלמדו  כתב בהמתו, מעשה או מעשיו
במס' דמבואר הנאה, איסור מדין עני"ז
מותר  כונה דבלא שעה כל פ' פסחים
דבר  דס"ל לר"ש הנאה מאיסורי להנות

מות  מתכוין למס'שאין בהלכותי' והר"ן ר.
דהוי  היכא דאף כתב הנשה גיד פ' חולין
דבהנאה  כוותי' דקיי"ל לר"ש מותר פס"ר

מותר. מכוון שאינו כל

קיבלו וכתב דעני"ז זצ"ל, הגרש"ש
אסורות  אינן הנאות דכל חז"ל
איסור  וכמו השתמשות, ע"י דוקא אלא
אכילה, באופן השתמשות שהוא אכילה
אלא  השתמשות, הן הנאות כל כמו"כ
דיש  והנאה, השימוש באופני תורה שחילקה
באכילה  דוקא תורה שאסרה איסורים
שאסרה  איסורים ויש כזה, שימוש בהנאת
ולפי  לתועלת. אחרים שימושים גם תורה

דקיי"ל כא:)מה היכא (פסחים דכל אבהו כר'
אכילה  איסור אחד יאכל לא תורה דאמרה
דכתבה  הרי במשמע, הנאה איסור ואחד
שהוא  יאכל לא בלשון הנאה איסור תורה
השימוש  עשה אם ומשו"ה השתמשות. ענין
תלוי  תועלת לקבל השתמשות לכונת שלא

מעשה  באיסור דפליגי ור"ש דר"י בפלוגתא
שם  נקרא אם בכוונה שלא עשה אם
דס"ל  ולר"ש העושה. כונת בלי המעשה
שם  נקרא דלא מותר מתכווין שאין דבר
כוונה, בלי כשעושה הפעולה על המעשה
פעולה  ע"י הנאה מאיסורי בנהנה גם
תועלת  של לשימוש מכוון שאינו ושימוש
ולר"י  הנאה, באיסורי כמשתמש חשוב אינו
שם  התוס' שיטת פס"ר דהוי והיכא אסור.
דאמרינן  כמו לר"ש גם דאסור בפסחים
העברת  ולענין שבת לענין מעשה באיסורי
ר"ש  דמודה בזה כיוצא וכל בנזיר שער
שאני  הנאה דאיסור הר"ן ושיטת בפס"ר,

פס"ר. בזה מהני דלא

ר"ש והטעם דמודה מה דענין כתב בזה
היכא  דכל משום אינו בפס"ר
שיודע  ומחמת כמכוון חשוב פס"ר דהוי
היכא  דלפי"ז כמכוון, הוי כן שיהיו ודאי
מותר  להיות ראוי הי' פס"ר ספק דהוי
ובאמת  להעושה, מסופק שהדבר דבכה"ג
וכו' תורה איסור ספק הוא פס"ר בספק
כלל  תלוי אינו פס"ר שענין ודאי אלא
במציאות  הדבר אם אלא האדם, בידיעת
מה  העושה ידע שלא אף אסור פס"ר
בעיקר  שהטעם הפעולה, תכלית שיהי'
ע"ש  נקראת המעשה כזה שבאופן פס"ר
עי"ש  וכו', העושה כוונת בלי גם זה

באריכות. מש"כ

כתובה  שאינה במלוה קלב"מ דין איכא דשפיר ומבואר מלקיות, חייבי דהו"ל משום
ויל"ע. בתורה,
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חבירו וכן ממון נהנה בחיוב הכא הדבר
אבל  השתמשות, ע"י רק חייב שאינו
מדין  פטור השתמשות בדרך שלא נהנה אם
מדבר  הנאה איסור דליכא כמו תשלומין
השתמשות  נקרא ובממון בכה"ג. האסור
או  מעשיו ע"י ההשתמשות נעשה אם
שלא  לו הבאה בהנאה אבל בהמתו, מעשה
ובתחב  פטור. בהמתו ומעשה מעשיו ע"י
כמו  חייב גופו דהנה הבליעה בתוך חבירו לו
ע"י  היא דהנאה היכא כל איסור לענין
כמו"כ  אסור, בגופו הנאסר גוף פגישת
גם  השתמשות בכה"ג חשוב  תשלומים לענין
דב"ק  התוס' שיטת בזה ויתבאר כונה, בלי

זצ"ל. הגרש"ש דברי עכ"ת הנ"ל,

במי סיכום חיובים מיני ב' הדברים,
שייסד  וכמו חבירו, ממון שמתהנה
שהוא  לי' משתרשי חיוב הא', הקצוה"ח. לנו
דנתרבה  היכא והיינו גבך, ממוני תביעת כעין
דאנסו  וכההיא חבירו, ממון  מחמת ממונו
דין  שהוא נהנה חיוב והב', גורנו. המלך בית
זצ"ל  והגר"ח ההנאה, עיקר בעד תשלומין
מדין  זה דאין בתורה, הכתובה מלוה לי' קרי
בעד  לשלם התורה מחיובי אלא גבך, ממוני
ביאר  והגרש"ש חבירו. מממון שקיבל ההנאה
מאיסור  או מסברא או נלמד זה שחיוב לנו,
אלא  נאסר אינו הנאה דבאיסור וכמו הנאה.
מהא  שהוכיח כמו הנאסר, בדבר השתמשות
לר"ש, מתכוין בשאינו הנאה איסור דליכא
הנאה  בחיוב ה"נ הר"ן, כמש"כ בפס"ר ואפ'
בממון  ההשתמשות על רק מתחייב אינו
מעשיו  דוקא דבעינן התוס' וזמש"כ חבירו,

בהמתו. מעשה או

חסר  לא וזה נהנה זה

נהנה)התוס'כתבוא] אין דאפ'(ד"ה ,
וגברא  לאגרא דקיימא בחצר
כיון  דפטור למימר הו"מ למיגר עביד דלא
לחבירו, הפסד שגרם אע"פ נהנה שלא
בפניו  דלת ונעל מביתו חבירו גירשו דאפ'
חולק  והרי"ף בעלמא. גרמא אלא אי"ז
אפ' חייב ממונא דחסרי' היכא דכל וכתב

למיגר. עביד דלא בגברא

דאם ועיין התוס', דברי על שהקשה בפנ"י
א"כ  כגרמא, בכה"ג לחסרון חשבינן
דקיימא  דבחצר לש"ס לי' פשוט אמאי
דז"נ  דחייב למיגר דעביד וגברא לאגרא
שחסרו  ע"י לחייבו חשוב דלא כיון וז"ח,
לי' דפשיטא לומר ואין הוא. דגרמא כיון
בז"נ  דהא דנהנה, משום לחייבו לש"ס
במה  דהחיוב משמע לי', מיבעיא קא וזל"ח

הפ  הקשה הרי פשוט. אינו לחוד נ"י שנהנה
להגמ' לי' פשיטא האיך מובן אינו דממנ"פ
אינו  החסרון דמצד וז"ח, בז"נ אפ' לחייב
גופא  זה ההנאה ומצד בעלמא, גרמא אלא
בעד  לחייבו יש אם לקמן להגמ' מיבע"ל

לחוד. ההנאה

שנהנה והוסיף דכיון לומר ודוחק הפנ"י,
על  כך בשביל לחייבו מסייעו זה
שני  מצטרפין גרמא שהוא דאע"ג החסרון,
לא  חדא דבכל אע"ג לחייבו, הסברות
גרמא  משום דמיפטר דהיכא ועוד, מחייב.
כגון  לא, או דנהנה היכא בין לחלק מצינו לא
דפטור  והובירה מחבירו שדה מקבל גבי
לשון  דדרשינן משום לאו אי גרמא משום
התוס' הוציאו שמשם הרא"ש וכתב הדיוט,
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המקבל  דנהנה אפשר והתם זה, דין כאן
במלאכה  עוסק כך שע"י שהובירה במה
דמצד  ועוד וכו'. פטור ואפ"ה אחרת
וזל"נ  בז"ח לחייב יש יותר אדרבה הסברא
בחסרון  ניזקין חיוב דעיקר וזל"ח מבז"נ
מיחזי  חסרון בלא הנאה אבל הנאה בלא

סדום. כמידת

התוס'ותירץ דסברת דלק"מ, הפנ"י
אין  שחסר מה משום דודאי היא,
כיון  אלא בניזקין גרמא דהוי כיון לחייבו
בזה  בביתו שדר חבירו ממון בגוף זה שנהנה
לש"ס  דמספק"ל והא לחייבו, סגי לחוד
למימר  דאיכא משום היינו וזל"ח בז"נ
שהלה  כיון סדום, מידת על כופין דבכה"ג
המרדכי  כתב מזו וגדולה כלל. מפסיד אינו
הלה  מצי לכתחילה דאפ' הראבי"ה בשם
לאגרא. קיימא שלא בחצר בע"כ לדור לכופו
מ"מ  עליו, חולקים הפוסקים דרוב ואע"ג
שפיר  מדעתו שלא כבר שדר בדיעבד
בחצר  כגון וז"ח בז"נ אבל לש"ס. מספקא
כיון  למיגר, דעביד וגברא לאגרא דקיימא
כיון  סדום מידת כלל כאן להזכיר דל"ש
לש"ס  לי' פשיטא שפיר, היזק לו שמגיע
מלשון  נראה וכן לחוד. הנאתו משום לחייבו
דאשיתא  שחרוריתא דמשום בסמוך, הש"ס
שלא  אמרינן ולא שכירות דמי על משלם
דעיקר  ודאי אלא שהפסידו כפי אלא ישלם
והטעם  שנהנה, בשביל הוא החיוב
מלומר  להצילו אלא בא אינו שחרוריתא

עכת"ד. סדום, מדת שהיא

מספק"ל והרי דלא הפנ"י דלדעת לן
סיבה  הוי נהנה אי כלל להגמ'

לחייבו  שיש לש"ס לי' פשיטא דבזה לחייבו,
[וכמו  חבירו מממון שקיבל ההנאה בעד
חיוב  שיש זצ"ל מהגרש"ש לעיל שנתבאר
הנלמד  חבירו מממון נהנה של מחודש
הספק  וכל הנאה], מאיסורי או מסברא
אם  לדון יש דבזל"ח משום רק הוא בגמ'

סדום. מידת על אותו כופין

ב"בובאמת בתוס' מפורש ד"ה הכי (יב:

וזל"ח כגון) דז"נ דטעמא ,
סדום  מידת על דכופין משום הוא פטור
דאמר  דהא מפרש וריצב"א וז"ל, שכתבו
דבדין  קאמר תורה מדין לא כופין רבה
קפידא  דאיכא שכנגדו למחות יכול הי'
הא  ועוד דוכתין, בכמה כדאמרינן ברוחות
הי' וזל"ח בז"נ סדום מידת על דכופין
לו  מעלה שאינו חבירו בחצר דר בשכבר

עכ"ל. וכו' שכר

לקמן ולכאורהב] בתוס' מבואר ה"נ
איתהנית) הא ד"ה (ע"ב

כופין  דב"ב בפ"ק למ"ד אפ' וז"ל, שכתבו
מצרא  אחד לי' ויהבינן סדום מידת על אותו
מתחילה  למונעו יכול שהי' הכא שאני
לי' מעלינן התם ולמ"ד בביתו. מלדור
חבירו  למונע דדמי משום מוריון דבר כנכסי
דר, כבר הכא אבל בביתו, לדור מתחילה

ב"ב דבגמ' להתוס' הוק' הרי (שם)עכ"ל.

נשי' דבי אמצרא ארעא דזבן ההוא אמרינן,
אמר  אמצראי, לי פליגו א"ל פלגו קא כי
מתקיף  סדום. מידת על כופין זה כגון רבה
כי  עלויא לי' מעלינן אחי א"ל יוסף רב לה
ולרבה  יוסף. כרב והלכתא מוריון, דבר נכסי
מספק"ל  למה סדום מידת על כופין דס"ל
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פשטינן  ולא וזל"ח דז"נ הכא להגמ'
סדום. מידת על דכופין פטור דבכה"ג
למונעו  יכול הי' דהכא דל"ד, התוס' ותירצו
דלמ"ד  כתבו ושוב בביתו. מלדור מתחילה
על  כופין ולא מוריון דבר כנכסי לי' מעלינן
פשטינן  לא למה להקשות אין סדום, מידת
דהתם  כופין, דאין מה"ט חייב וזל"ח דז"נ
אבל  בביתו לדור מתחילה חבירו למונע דמי
יתבארו  התוס' [ודברי בו. דר כבר הכא

בס"ד.](ע"ב)לקמן

אין והנה דלמ"ד התוס' שכתבו ממה
משום  סדום מידת על כופין
דכבר  שאני הכא מריון, דבר כנכסי דמעלינן
דז"נ  צד דלהך להתוס' דס"ל מבואר בו, דר
מידת  על דכופין משום הטעם פטור וזל"ח

ממ  כלל להו קשיא הי' לא דאל"כ "ד סדום,
שאני  דהכא לחלק הוצרכו ולמה כופין, אין

בסוגיין  התוס' גם ע"כ אלא בו. דר דכבר
משום  פטור וזל"ח דז"נ כהריצב"א ס"ל
הפנ"י. וכמש"כ סדום, מידת על דכופין

דעי'אלאג] התוס', בדעת דיל"ע
הגרש"ש י"ט בחידושי סי' (ב"ק

ג') שהטעם אות' הפנ"י אמש"כ שהקשה
על  דכופין משום הוא וזל"ח בז"נ דפטור
גם  דהרי אינו, זה וז"ל, סדום מידת
ע"כ. זה, ל"ש ושם הש"ס מדמי בהקדש
לקמן  דאמרינן מהא להקשות נראה ועוד

אקילקלתא (כא.) אפדנא דבנה גברא ההוא ,
מידת  על כופין שייך וכי וקשה, וכו' דיתמי

בקטנים. סדום

דברי ומכח זצ"ל הגרש"ש דחה קושייתו
[ועי' באופ"א וביאר הפנ"י

מפורש פב בהערה], שהרי נעשה מה אבל

זצ"לפב. בגרש"ש שאין (שם)עי' חסר, חבירו עם רק יתחייב  שלא הוא דסברא שכתב
ועי' הסברא. לנו ביאר לא ובחידושים מתחסר. הממון בעל אם רק הנאה על תביעה

ישר פכ"ה)בשערי לבעל (ש"ג גם נוגע השימוש שיהי' בעינן תשלומין דבדין שכתב

הממון  לבעל פגע ולא נגע דלא כיון בממונו שהשתמש אף פטור חסר לא ואם הממון
לי  יראה אבל כ"כ, אצלי מבוררים הדברים ואין עי"ש. כו' רצונו נגד שנעשה מה

בבעלותו  ופגע שנגע מה ע"י הוא חבירו ממון נהנה בעד החיוב דעיקר בס"ד בכוונתו
שעשה  אף בבעלותו פגיעה ולא נגיעה לא אי"כ מידי נחסר לא וכי בממונו, שמשתמש

כנגיעה  נחשב הרי"ז הממון בעל נחסר ההשתמשות דע"י היכא ודוקא רצונו, נגד הדבר
שחרוריתא  דע"י לקמן דאמרינן הא וא"ש ע"ז. לתבוע יכול והלה בבעלותו ופגיעה

אלא  דאשיתא לשחרוריתא דאי"צ בהחסרון, רק ולא הדירה שכר בכל נתחייב דאשיתא
וכיון  זה, של בבעלותו ופגע נגע חבירו בממון זה של השתמשות דע"י להחשיב כדי

אלא  ההנאה. כל בעבור לו לשלם וחייב בו, ופגע נגע הרי הנאתו ע"י קצת לו שמחסר
סדום  מידת על כופין אין דלמ"ד דכתבו התוס' מדברי זצ"ל הגרש"ש על לתמוה דיש

סדום  מדת על כופין משום הוא וזל"ח דז"נ דטעמא ומבואר בו, דר דכבר שאני הכא
דברי  תחילת על קצת עמד זצ"ל הגרש"ש שהרי לתמוה יש וביותר בפנים. וכמש"כ
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הוא  וזל"ח דז"נ שהטעם בב"ב בריצב"א
מבואר  וכן סדום, מדת על כופין משום

ליישב. ומצוה וכמש"כ, לקמן בתוס'

מדת ונראה על כופין דלשון צ"ל דע"כ
אין  דבאמת הוא, דוקא לאו סדום
ממון  חיוב כאן שיש דהיינו כפי', דין זה
ממונו, על למחול להתובע כופין ואפ"ה
על  כופין דין שייך האיך יק' ודאי דא"כ

ועוד  ובקטנים. בהקדש סדום מדת
שמחוייב  מה על למחול שנכופו דמהיכ"ת
הממון  דתביעת היכא דכל הוא דין אלא לו.
כלל. ממון חיוב חל לא סדום, למידת נחשבת
סדום  מדת על כופין דין שייך שפיר ולכן
דל"ש  דאע"ג בהקדש, וגם בקטנים גם
שאם  כה"ג דכל הוא דין מ"מ כפי', בהני
לא  סדום למדת נחשב הוי הדיוט עלה תבע

כלל. ממונות חיוב פג חל

³

ע"ב  כ' דף

איתהנית תוס' הא מבואר .ד"ה
בב"ב ב  למ"ד להם דהוק' תוס'

לי'(יב.) ויהיבינן סדום מדת על אותו כופין
בדר  הכא מספק"ל האיך מצרא, אחד
אם  וזל"ח וז"נ מדעתו שלא חבירו בחצר
על  כפי' מדין דפטור פשיטא לחייבו, יש
מעיקרא, להו קשיא מאי וצ"ב סדום. מדת
ורבא  בגורל חלוקה בדין איירינן התם הרי
לתבוע  שלא לי' כייפינן דזל"ח דכיון ס"ל

אחד  לאידך ויהבינן גורל ע"פ לחלוק
דמי  שתובע במי מיירי הכא ואילו מצרא,
משמע  דלכאורה צ"ב, ועוד הנאה.
דהלה  להתוס' פשיטא הי' דזה מדבריהם
בביתו  מלדור חבירו את למנוע יכול
דכיון  בתירוצם חידשו מה וא"כ מתחילה,
צ"ב  ועוד סדום. מדת אי"ז למנוע דיכול
דיכול  להו פשיטא הי' למה הדבר גוף

בביתו. מלדור חבירו את למנוע

תשלומין  ל"ש כפי' דין איכא אם השני מהצד הקשו שהתוס' וכתב בחידושים, התוס'

וק' עי"ש. תורה, לו שזכתה משלו נהנה הרי"ז הממון בעל את לכוף נותן שהדין דכל
וצ"ע. בו, דר שכבר הכא שאני כופין אין דלמ"ד התוס' במש"כ הרגיש לא למה

שמואלפג. ר' בשיעורי כעי"ז רכ"ד)שו"ר אות יב: מידת (ב"ב על דכופין דינא דמשום ,
מידת  דהוי זה מחמת הממונית זכותו את הלה ומאבד משתנים הממונות  דיני עצם סתום

וזל"ח  דז"נ דטעמא אע"ג פטור וזל"ח דז"נ אמרינן שפיר בהקדש אף ומשו"ה סדום,
סדום  מידת על דכופין דינא דמשום דכיון סדום, מידת על דכופין דינא משום הוא פטור

מד"ס, דהוי משום בדבר הממונית זכותו את הלה ומאבד משתנים הממונות דיני עצם
מעל. הנהנה ואין הממונית זכותו את מאבד דהקדש הכי, דינא הוי בהקדש גם שפיר
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התוס'ונל"פ, למדו בב"ב הסוגיא דמתוך
לתבוע  סדום מדת הו"ל דלעולם
ולכן  חסר. אינו שהוא במקום חבירו את
חסר  שאינו כיון הכא דאף להתוס', הוק'
ולא  ההנאה דמי בעד לתובעו יכול האיך
פשיטא  הי' הכא ואף סדום. מדת על נכופו
מלדור  חבירו את למנוע יכול דהלה להתוס'
סדום, מדת על כפי' בזה ול"ש בביתו
את  לכוף ל"ש דודאי משום הטעם ונראה
לחבירו. וליתנו שלו שהוא מה על לוותר זה
לי' כייפינן אנו אין דב"ב בסוגיא משא"כ
על  לוותר אלא שלו, שהוא מה על לוותר
בסוגיא  וה"נ בגורל. חלוקה  לתבוע זכותו
מה  על לוותר לי' כייפינן אנו אין דידן
שהוא  לו שמחוייב מה על אלא שלו שהוא
יכול  אינו דזה י"ל שפיר וע"ז חבירו, ביד
כפי' מדין מידו ממון להוציא זה את לתבוע

סדום. מדת על

את וע"ז למנוע דיכול דכיון התוס', תירצו
יכול  אזי מתחילה, בו מלדור חבירו
ולכאורה  לו. שחייב הממון על לתבוע ג"כ
רשות  לו שיש דכיון לומר, התוס' כוונת
מדת  אי"ז שוב בו, מלדור חבירו את  למנוע
שלא  בו דר כשזה ממון מלתבוע סדום
שיש  ואפשר חסר. לא שזה אף מדעתו,
כופין  אנו שאין דמה ביאור, בזה להוסיף
לדור  חבירו להניח סדום מדת על אותו
משום  הוא חסר, לא שזה כיון בחינם בביתו
ואי"ז  בממון, בבעלותו פוגעים היינו דעי"כ
במקום  אפ' בעלותו על להגן סדום מדת
אותו  כופין היינו אם נמי והכא חסר. שאינו
ההנאה, בעבור זה של ממונו חיוב על לוותר

אנו  שהרי בבעלותו, פגיעה ג"כ הרי"ז
ולא  מדעתו שלא בביתו לדור זה את מרשים

זה. בעבור לשלם

כופין ושוב אין שם דלמ"ד התוס' הקשו
לי' דמעלינן סדום מדת על אותו
שיש  במקום אפ' אלמא מריון, דבר כנכסי
שהזכות  לומר יכול והוא בעלמא זכות לו
ה"נ  זה, על לוותר רוצה ואינו הרבה  לו שוה
מדת  מדין לכופו לנו הי' לא דידן בנידון
וע"כ  לו. שמחוייב הממון על לוותר סדום

ר"ת לשיטת היא התוס' קושיית ד"ה כל (שם

לי') ניתן מעלינן דלא היינו לי' מעלינן שפי'
בדמים  לא אם זו בשדה לנו שיש זכות לך
תתברך  שמא שפי' לרש"י דאילו יקרים,
וז"ח. ז"נ הו"ל דא"כ לק"מ  יותר זו שדה

אותו ותירצו למונע דומה הוי דהתם
הכא  אבל מתחילה בו מלדור
אותו  כופין אין דלמ"ד והיינו בו, דר כבר
מה  בין לחלק צריך א"כ סדום, מדת על
ותביעה  מתחילה בו מלדור למנוע שיכול
שבתוס' הס"ד דרך ועל בו, שדר לאחר
סדום, מדת על אותו כופין ממ"ד כשהקשו
שהוא  מה על לוותר יכול שאינו פשוט וזה
מריון  דבר כנכסי לי' מעלינן ולמ"ד שלו,
לו, שיש זכות על לוותר מחוייב אינו ה"נ
מה  וליתן מהלה ממון לתבוע הכא אבל
באמת  הוא לו, מחוייב שהוא אף שלו, שאינו

סדום. מדת

הב'ונמצא נתבארו התוס' דמדברי
וזל"ח, דז"נ בבעיא צדדים
דיכול  היכי דכי משום הטעם חייב דלמ"ד



העמקים שושנת  ע"ב  כ' דף קמא קסג בבא

נחשב  ואי"ז מתחילה בו מלדור אותו למנוע
בעבור  לתבוע יכול ה"נ סדום, כמדת
ולמ"ד  מדעתו. שלא בו דר אם ההנאה
למנוע  שיכול מה בין לחלק צריך ע"כ פטור,
בו, שדר לאחר לתביעה מתחילה בו מלדור
כייפינן  דלא סדום מדת ל"ש אותו דלמנוע
מדת  דל"ש וכמו לו, שיש זכות על לוותר לי'
שיכול  זכות לו שיש כ"ז דב"ב בסוגיא סדום
דר  שכבר לאחר משא"כ דמים, לו להרויח
שייך  ובזה לשלם, הלה את תובע הרי"ז בו

סדום. מדת על כפי'

דתחב עו"כב] ההוא וא"ת וז"ל, התוס'
אלו  דריש הבליעה בבית חבירו לו

ל:)נערות ז"נ (כתובות האוכל חייב אמאי ,
נמאסת  היתה מחזיר הי' שאם הוא וזל"ח
ונהנה  הואיל דל"ד וי"ל כלום. שוה ואין
דהוי  מידי מתחילה, שהי' החסרון מחמת
מה  משלם הרחבה מתוך דתנן אהא
שן  דהוי מחייב לא דאלעיסה שנהנית,
אע"פ  מחייב מעיו אהנאת אלא ברה"ר,

ע"כ. כלום, שוה אין מחזירו שאם

דמאי והנה צ"ב, התוס' סברת עיקר
מחמת  נהנה דזה לן איכפת
הנתבע  סוכ"ס הרי מתחילה, שהי' החסרון
והאיך  הוא, אנוס אלא מחסרו אינו עצמו
דלפי  ונראה ההנאה. דמי לי' מחייבינן
דז"נ  דטעמא התוס' בדעת הפנ"י מש"כ
מדת  על כופין משום הוא פטור וזל"ח
ב"ב  בתוס' בריצב"א שמפורש וכמו סדום,
מעיקר  דהנה מובנת. התוס' סברת הנ"ל,
בעד  הנהנה את לחייב ראוי הי' הדין
לתבוע  הוא סדום דמדת אלא לחוד, ההנאה

ס"ל  ולכן חסר. לא שזה זמן כל ההנאה על
שהי' חסרון מחמת נהנה  דאם להתוס'
ושפיר  סדום ממדת ניצול הרי"ז מתחילה
עצמו  שהנתבע אע"פ הלה את לתבוע יכול
ל"ש  לזה חסרון שיש דכ"ז מחסרו, אינו

סדום. מדת

דידן והתוס' ממתני' כדבריהם הוכיחו
שנהנית, מה משלמת דקתני
שן  דהוי מחייב לא הלעיסה דעל אע"פ
שאם  אע"פ מעיו הנאת על אלא ברה"ר,
כלום. שוה ואין נמאסת היתה מחזירו הי'
אין  ריהטא דלפום צ"ב, התוס' וראיית
בנתבע  מיירי דבמתני' לראי', דומה הנידון
החסרון  בעד לחייבו שא"א אלא אותו שחסר
כתובות  בגמ' ואילו ברה"ר, שן דהוי משום
התוחב, אלא כלום חסרו לא הנתבע
ביניהם, לחלק שיש מסתברא ומסברא
שאינו  אע"פ מחסרו, עצמו שהנתבע דהיכא
מחמת  דנהנה כיון החסרון, בעד חייב
מדת  על כפי' ל"ש מתחילה שהי' החסרון
בית  לתוך חבירו לו בתחב משא"כ סדום,
הו"ל  אכתי כלום חסרו לא דזה כיון הבליעה

לתובעו. סדום מדת

בעד וע"כ לחייבו יכול שאינו דכיון צ"ל
ברה"ר, שן דהוי משום החסרון
לו  ויש מזה לשמור אדעתי' רמיא דלא
החסרון  על אחראי אינו הבעלים הרי רשות,
דומיא  מחסרו, אחר אדם כאילו והוי כלל,
ואפ"ה  הבליעה. בית לתוך חבירו לו לתחב
וע"כ  ההנאה, בעד חייב דזה במתני' מבואר
שנהנה  משום הטעם וזל"ח ז"נ למ"ד
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בתחב  וה"ה מתחילה, שהי' החסרון מחמת
הבליעה. בית לתוך חבירו לו

כתובותועי' צריכא)בתוס' לא ד"ה ,(שם
שהוא  כל דשוין כיון דמ"מ שתירצו
דא"ל  משום לקמן כדאמרינן בכל מחייב אז
בכל  מיחייב יתרתא היקיפא לי גרמת את
מיחייב  דאשיתא שחרוריתא משום וכן הנאה

עי"ש. לכו"ע, בכל

ניח"ל ולכאורה לא בכתובות התוס'
בסוגיין, התוס' של בתירוצם
מחסרו  אינו שהנתבע דכ"ז דס"ל משום
הוצרכו  ולכן לתובעו, סדום מדת הרי"ז
כל  שוה הי' מחזירו הי' דאם דכיון לתרץ
וז"ח. ז"נ ומיקרי מחסרו הרי"ז שהוא
במתני' גם כתובות התוס' דלדעת וכנראה
דחשיב  י"ל נהנה מדין ברה"ר שן דמחייבת
עכ"פ  שוה הי' מחזירו הי' שאם כיון חסרון
די"ל  נראה בלא"ה גם אמנם שהוא. כל
שוה  אינו מחזירתו הבהמה היתה אם דאף
הוא  דחייב הטעם משו"פ פחות אפ' כלום
מחמת  נהנה דזה בסוגיין התוס' כמש"כ
הוצרכו  ואפ"ה מתחילה, שהי' חסרון
אינו  חבירו לו דבתחב לתרץ בכתובות התוס'
דבאכלה  שהוא, כל דשוי משום אלא חייב
שאינו  ואף מחסרו, הרי"ז הרחבה מתוך
מ"מ  ברה"ר, שן דהוי החסרון בעד מחוייב
החסרון. מכח תובעו הוי לא סדום מדת
דכיון  להתוס' ס"ל חבירו, לו בתחב משא"כ
מדת  הוי אכתי כלום, מחסרו אינו שזה
הי' דאם משום לאו אי לתובעו סדום

שהוא. כל עכ"פ שוה הי' מחזירו

מה גמ', משלמת נהנית אם א"ל
וכו'. (ד"ה פירש"ישנהנית

שנהנית) מה אזלינן.משלמת הנאה בתר אלמא ,
וזל"ח  דז"נ דלהצד ברש"י מדוייק והנה
אזלינן. חסרון דבתר משום הטעם פטור
וזל"ח  בז"נ הגמ' ספק דעיקר מזה, ומשמע
שנתבאר  וכמו מד"ס על כפי' בדין אינו
בעד  לחייבו יש אם אלא התוס', בדברי
רק  הוא חיובו כל או"ד עיקר, כל ההנאה
לא  למה יל"ע אבל ממונא. דחסרי' משום
אם  הוא שהספק הבעיא בגוף רש"י פי'
והמתין  חסרון, בתר או הנאה בתר אזלינן

כן. לפרש רמב"ח תשובת עד

הגר"אוהנה בביאור שס"ג עי' (סי'

לדעת סקי"ח) ראי' להביא שכתב
פט  וז"ח דזל"נ דהוי התוס' משום ור

דהא  דמיחייב הרי"ף כדעת ודלא גרמא
א"ל  שם מ"ש וזה וז"ל, ממונא חסרי'
חייבה  לא מתני' דהא ור"ל כו' היא מתני'
חייב, בנהנה ואפ"ה נהנה בלא חסרון על
בעבידא  דהא ר"ל כו' זה האי רבא ופריך
חייב  ואין פטור למיגר עביד ולא לאגרא
ה"נ  חייב, למיגר ובעביד החסרון על

עכ"ל. לכאן, ול "ד במתני',

האיך ונל"ב לגר"א דהוק' בס"ד, דבריו
ל"ד  רמב"ח תשובת על רבא מק'
וכי  וזל"ח, ז"נ והאי וז"ח ז"נ האי למתני'
דסתם  משום דרמב"ח דטעמא רבא ידע לא
ואם  להו, מפקר אפקורי ברה"ר פירות
לאו  ברה"ר פירות דסתם לומר הו"ל ידע,
ולמה  חסר, והרי"ז לה מפקר אפקורי
הגר"א  פי' ולכן וכו'. וז"ח ז"נ ל"ד קאמר
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היא  מתני' רמב"ח השיב כי דמעיקרא
כוונתו  אין שנהנית, מה משלמת דקתני
דמתני' משום חייב וזל"ח דז"נ להוכיח
דסתם  אע"ג שנהנית מה על דחייב קתני
אלא  להו. מפקר אפקורי ברה"ר פירות
החסרון  על חייב לא דבמתני' לומר כוונתו
והיינו  חייב, בנהנה ואפ"ה נהנה בלא
דהו"ל  החסרון עצם על חיוב ליכא דבמתני'
אלמא  נהנה, משום חייב ואפ"ה ברה"ר, שן
רש"י  וכמש"כ לחוד, ההנאה בעד חיוב יש

אזלינן. הנאה דבתר

שהחיוב ולזה  לן פשיטא דזה רבא, דחה
החסרון, בעד ולא ההנאה בעד הוא
מ"מ  החסרון, על לחייבו אין דבמתני' ואף
הנאה. על חייב החסרון מחמת שנהנה כיון
וחצר  למיגר דעביד דבגברא לזה, וההכרח
לן  פישטא וז"ח ז"נ דהוי לאגרא דקיימא
דחסרי' משום לאו הטעם וע"כ דחייב,
וחצר  למיגר עביד דלא בגברא דהא ממונא,
דמצד  התוס' כמש"כ פטור לאגרא דקיימא
בז"נ  וא"כ בעלמא, כגרמא הוי החסרון
הוי  דלא החסרון בעד אינו החיוב ע"כ וז"ח
כיון  ומ"מ ההנאה. בעד אלא גרמא, אלא
לן  פשיטא חסרון מחמת באה שההנאה
יכול  אם הוא וזל"ח בז"נ הבעיא וכל דחייב.
מחמת  באה כשלא ההנאה בעד לחייבו
שנהנית  מה דמשלמת ממתני' ולכן החסרון.
בעד  לחייבו דא"א נהי דהתם ראי', ליכא
נהנה  הרי"ז מ"מ ברה"ר, שן דהוי החסרון
וזל"ח. דז"נ לבעיא ענין ואינו חסרון, מחמת

בזל"נ וכ"ז דס"ל התוס' לשיטת רק הוא
גרמא  אלא הוי דלא פטור וז"ח

וז"ח  דבזל"נ הרי"ף לשיטת אבל בעלמא,
בעד  חיוב יש הרי ממונא, חסרי' דהא חייב
דיש  לאוכוחי ליכא וז"ח ומז"נ החסרון,
הוכיח  שפיר וא"כ ההנאה, בעד חיוב

ההנאה רמב" בעד חיוב שיש דידן ממתני' ח
החסרון  על לחייבו א"א דבמתני' לחוד,
רבא. עליו מק' מה וא"כ  ברה"ר, שן דהוי

כי ונתבאר דמעיקרא הגר"א, מדברי
וכו' היא מתני' רמב"ח השיב
חיוב  שיש ממתני' להוכיח דכוונתו ס"ל רבא
לא  דלעולם מקשה וע"ז לחוד, ההנאה בעד
ההנאה, בעד חיוב איכא אי כלל לן מבעיא
בעד  לחייבו שא"א במקום דגם פשוט דזה
בז"נ  כי ההנאה, בעד לחייבו יש החסרון
החסרון  שבעד אע"פ דחייב לן פשיטא וז"ח
בעלמא  גרמא דהו"ל לחייבו א"א לחוד
אפשר  אם היא הבעיא וכל התוס', כמש"כ
וע"ז  חסר. שלא במקום ההנאה לתבוע
פירות  סתם ס"ל דרמב"ח הגמ' השיב
חסרון  וליכא להו מפקר אפקורי ברה"ר
וזל"ח  בז"נ דגם ממתני' הוכיח ושפיר כלל,
לאו  פירות דסתם ס"ל רבא ולכאורה חייב,

להו. מפקר אפקורי

בתר ולפי"ז אלמא רש"י דמש"כ נ"ל
דכל  משמע דהוי אזלינן, הנאה
ההנאה  בעד לחייבו יש אם היא הבעיא
דרמב"ח  דרבא הס"ד לפי דוקא הוא לחוד,
ההנאה  בעד חיוב שיש ממתני' להוכיח רצה
לאחר  אבל החסרון, בעד חיוב שאין במקום
בכלל  מעולם הי' לא דזה רבא שהוכיח
לחייבו  יש אם הוא הספק ועיקר הבעיא,
מחמת  נהנה שלא במקום ההנאה בעד
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הוא  הספק רש"י לדעת דגם י"ל חסרון,
שביארנו  וע"ד סדום, מידת על כפי' מדין
קצת  לדייק יש [וכן לעיל. התוס' בדעת

ב"ב רש"י היינו (יב:)ממש"כ סדום דמדת ,
וזל"ח.] ז"נ

אפקורי שם, ברה"ר פירות סתם
להו. וז"ל,מפקר פירש"י

דהא  מידי חיסר ולא להו, מפקר אפקורי
בדברי  לדייק יש קצת והנה לאיבוד. סופן
סופן  דהא להו מפקר כתב מדלא רש"י,
הטעם  משמע דהוי מידי, חסר ולא לאיבוד
לאיבוד, דסופן משום הוא להו דמפקר
כתב  אלא מידי, חיסר לא להו דמפקר וכיון
סופן  דהא מידי חיסר ולא להו מפקר
הוא  חסר שאינו דמה באמת משמע לאיבוד,
הפקר. משום ולא לאיבוד דסופן משום
מפקר  אפקורי בגמ' קאמר מאי ק' וא"כ
לא  דהכא דהפקר לרש"י דס"ל ונראה להו.

קושיית הוי לרש"י דהוק' ממש, הפקר
משלם  האיך לגמרי הפקירן דאם התוס'
דהכא  דהפקר פי' ולכן שנהנית. מה אפ'
שדעתו  הכוונה אלא ממש, הפקר היינו לאו
לאיבוד, סופן כן וע"י ברה"ר, להשאירם

חסר. לא הרי"ז לאיבוד, דסופן וכיון

כיון אבל טובא יק' דברינו, כנים אם
דסופן  מ"ל הפקירן לא דהוא
דאלמלא  ועוד, שלו. הם אכתי הרי לאיבוד
מזיקן  אדם הי' אם ברה"ר שו"ר פטור
כלי  הכלי בעל בזורק וכדמצינו חייב, ודאי
דזה  במקל ושיברו אחר ובא הגג מראש
וצ"ל  לאיבוד. דסופן אע"ג חייב השני
הרי"ז  לאיבוד דסופן דאע"ג שאני, דהתם

לעיל וכמש"כ ממונו, לתבוע ברש"י יכול (יז:

פטור) זרוק ד"ה דכלי החזו"א דלפימש"כ
דמיו  לתבוע שיכולים במה לבעלים שוה
בזרק  האחרונים קושיית נתיישבה ממילא
ומכל  ממנו מאבודה מ"ש הגג מראש כלי
שנתבאר  מה דלפי נראה הכא אבל אדם.
כפי' מדין הוא וזל"ח ז"נ דמ"ד דטעמא
אף  לאיבוד שסופן דבמקום י"ל מד"ס, על
מתחייב, שפיר נזק ולענין הפקירן לא שזה
נחשב  הרי"ז הנאה דמי תביעת לענין מ"מ
חסר  הרי"ז איהו דבלאו סדום, כמידת
זה  [אמנם וזל"ח. כז"נ לי' ודיינינן עכ"פ
מד"ס  על כפי' דין ל"ש למה צ"ב גופא

ויל"ע.] בניזקין,

וכתבו אבל פירש"י על פליגי התוס'
לא  להו, מפקר אפקורי וז"ל,
משלם, לא שנהנית מה אפ' דא"כ לגמרי
שיתקלקלו  שסבור מהם מתייאש אלא
שלא  עד עליהם דורסים שרבים מחמת
ולכאורה  ע"כ. שנהנית, מה לדמי יבואו
משום  בפירש"י להתוס' ניח"ל דלא הטעם
להו  מפקר אפקורי הלשון להם דהוק'
את  מסלק שהבעלים עכ"פ משמע דהוי
שפירש"י  כמו ולא הפירות, מן עצמו
ולכן  כאן. אין יאוש  ואפ' לגמרי ל"ד שלשון
דע"כ  ל"ד דהלשון דנהי  התוס' פירשו
לגמרי  להו מפקר דאפקורי לפרש א"א
הנאה, דמי אפ' לשלם הו"ל לא דא"כ
מתייאש  שהוא לומר הגמ' כוונת מ"מ
שנהנית. מה לדמי יבואו שלא עד מהם

כמה אמנם יקשה התוס' של לדרכו
שמתייאש  דכיון חדא קושיות.
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דמים  אלא בהם לו ואין שוויותם מרוב
מה  לדמי אפ' יבואו שלא עד מועטים
כל  בדמי הנהנה נתחייב האיך שנהנית,
חייב, וזל"ח ז"נ למ"ד אפ' הרי ההנאה,
לו  שאין בדבר הנאה על לחייבו א"א
דאפ' ראי' שמביא מי ראיתי אמנם בעלים.

משלם  ממש"כ בכה"ג ההנאה דמי כל
חבירו  לו דבתחב הנ"ל בכתובות התוס'
וזל"ח  ז"נ למ"ד אפ ' חייב בליעה בית לתוך
דשחרוריתא  ודומיא שהוא, כל שוה דהא
הרי"ז  מועט אלא דזל"ח דאע"ג דאשייתא
דאע"פ  וחזינן ההנאה. דמי בכל נתחייב
שפיר  משו"פ פחות אלא להבעלים שאין
ההנאה, דמי כל הנהנה את לחייב יכלנו
מבואר  נראה כך אבל צ"ב, הסברא ועצם

שם. פד בתוס'

שלא אבל עד מהם מתייאש דאם עוד, יק'
אפ' שנהנית, מה לדמי אלא יבואו

לא  וזה לפוטרו, יש המזיק ובאדם בקרן
ברה"ר  פירות דסתם דוכתא בשום מצינו
המזיק. ובאדם בקרן אפ' עליי' פטורים

נחוםועיין ר' צ"ו)בחדושי שכתב,(אות
משהו  שישאר שדעתו דמאחר
דיאוש  כלל, דיאוש התירא חייל לא מהחפץ
מהבעלים, אבוד החפץ בשכל רק מהני
שבו  השוויות מקצת דלגבי בכה"ג משא"כ
חייל  לא הבעלים, ברשות החפץ נשאר
ואדם  קרן נזקי לגבי ולהכי כלל. היאוש
החפץ. דמי כל את לשלם מחייבי' המזיק
מהם, מתייאש דהבעלים התוס' ומש"כ
דהיאוש  דנהי וז"ח, ז"נ דין לגבי רק כוונתם
עצמו  שהבעלים מאחר מ"מ חייל, לא
חלק  להאי ל"ח מהחפץ מחלק נתייאש
חלק  מהאי מייאש איהו דבלא"ה כחסר
חשבי' ומה"ט ממנו, חסרתו שההנאה ול"ח

סדום. כמדת לה

בשו "עפד. עי' י"ג)וכעי"ז  סעי' קי"ט סי' ויו"ד רל"ד סי' איסור (חו"מ דבר לחבירו המוכר ,

היו  אם דרבנן באיסור אבל דאורייתא, באיסור וה"נ הדמים, לו ומחזיר אכל שאכל מה
כלום. לו מחזיר המוכר ואין אכל אכלם ואם דמיו ונוטל הפירות מחזיר קיימים הפירות

הש"ך סקכ"ז)וכתב שם והי'(יו"ד יותר. ששוה מה ואף כלום, לו מחזיר שאין דמשמע
אינו  מ"מ בזול, נמכרת וטרפה טרפה שהיא והתברר כשרה בהמה בתורת לו שמכר דאף

מחיר  לו שילם והוא טריפה שהיא שהתברר כיון אמרינן ולא כלום, לו להחזיר חייב
אסור  שאינו  דכיון  הש "ך וכתב יחזיר. לא אמאי וצ"ב המותר. לו יחזיר כשרה, בהמה

בנתה"מ ועי' ממון. במקום דבריהם העמידו לא מדרבנן סק"ג)אלא רל"ד דכיון (סי' שהק'
בדבר  מקח כל בשו"ע שכתוב המקח, נתבטל הרי באכילה האסור בדבר הי' דהמקח

ל  יצטרך ולא מקח, בלא כאוכל או כמזיק הו"ל וא"כ מקח. אינו דרבנן אפ' שלם איסור
מן  נהנה דהוי נהנה וחשיב כפרה אפ' צריך אינו דרבנן דבאיסור ותי' משוויו. יותר

שצריך  הוא דכללא מועט, וז"ח ז"נ כמו הנאתו כל משלם הוא הרי שנהנה וכיון הכשרה,
גדול  וחסרונו השוגג על עונש שמקבל דאורייתא באיסור משא"כ שנהנה. מה כפי לשלם
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דז"נ ולפי"ז ממתני' רמב"ח ראי' מובנת
ולא  חייב למ"ד דדוקא חייב, וזל"ח
לחייבו  יש סדום מדת על לי' כייפינן
אבל  הממון, של מחלק הבעלים כשנתייאשו
בעלות  יש דלזה נהי פטור, וזל"ח ז"נ למ"ד
לגמרי, מהם נתייאש לא שהרי הממון על
הממון, של מחלק מתייאש דהוא כיון מ"מ
לענין  כמחסר להחשיבו א"א חלק אותו על
ממון  לתבוע הוא סדום דמדת וזל"ח, ז"נ
מתיישבת  וממילא נתייאש. שהוא מה על
הנהנה  נתחייב האיך הראשונה, קושייתינו
מרוב  מתייאש שזה כיון ההנאה כל בדמי
היאוש  זצ"ל הגרנ"פ דלפי"ד השוויות,
כל  על לבעלים נחשב וזה חל אינו עצמו
שיחשב  כדי אלא היאוש אהני ולא הממון,

סדום. כמדת ההנאה תביעת

התוס',אבל דברי על להקשות יש אכתי
לגמרי  מהם מתייאש דלא כיון
ואינם  הפקירן הרי דאל"כ הוא, כן [וע"כ
שנהנית, מה לדמי יבואו שלא עד אלא שלו]
דאמרינן  דאשייתא משחרוריתא מ"ש
כ"ז  פטור וזל"ח ז"נ למ"ד דאפ' בסמוך
הכל  את עליו מגלגלין מועט אפ' חסר שזה

התוס' וכמש"כ ההנאה, דמי בכל ונתחייב
שאיבד  קצת חסר דזה כיון ה"נ לקמן.
לתבוע  יכול אינו למה דמים, קצת עכ"פ

ההנאה. כל בעד

בכל ונראה נחסר הרי דהתם לחלק,
שחרוריתא  ע"י החצר שוויות 
לתבוע  שיכול הוא דין ולכן דאשייתא,
ואי"ז  ההנאה, כל חסרון אותו מחמת
הרי"ז  הכא אבל סדום. כמדת נחשב
מחסר  וכשהנהנה השוויות, מרוב נתייאש
שאינו  חלק מאותו אלא מחסר אינו אותו
על  שהרי השוויות, מכל ולא ממנו, נתייאש
לתבוע  הוא סדום מדת הפירות דמי שאר
אותו  ולכן שנתבאר. כמו החסרון בעבור
כנגד  אלא לתבוע אותו מאשר אינו חסרון
מן  ולא מהם, נתייאש דלא הפירות דמי
למ"ד  וכ"ז מהם. נתייאש שכבר הדמים
וזל"ח  ז"נ למ"ד אבל פטור, וזל"ח ז"נ
כל  של הנאה בעד לתבוע יכול הרי"ז חייב
בעלותו  נפקעה לא שהרי הפירות, דמי
יאוש  חל דלא זצ"ל הגרנ"פ כמש"כ מהם
מהכא  ראי' רמב"ח הביא ושפיר לחצאין,

חייב. וזל"ח פה דז"נ

³

דמים  לו  ואין הוא דרבנן איסור דהא פחות שוה החפץ דלזה דאף ומבואר, מהנאתו.
שוה. שהחפץ ממה יותר אפ' ההנאה כל בעד נתחייב שפיר מ"מ בשוק,

שם פה. דבריו וכל הרא"ש בשם בשטמ"ק התוס' בשיטת נוסף מהלך ועי"ע
ובירור. צ"ע
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ע"ב  כ"א דף

לגבי רש"י כלים דמקרבי ד"ה
דליכא כותל. טובא ז"ל, פירש"י

ממאני  לברא קפצי הוו דאי בפשיעה תחלתו
מנא  ואיתביר כותל להדי נפול וכי קפצי הוו
הוצרך  למה צ"ב והנה עכ"ל. הוא, אנוס
ועי' טובא. כותל לגבי דמקרבי לפרש רש"י

נפלו)בתוס' הא אי (ד"ה ה"ד שהקשו,
מיתברי  היכי כותל לגבי כלים מקרבי
קפצי  דכי בסמוך אמרינן  והא בקפיצה
משתברי  היכי מרחקי ואי קפצי מאבראי
כגון  דמיירי כתב הראשון ובתי' בנפילה,
דמיתברי  מקורבות ולא מרוחקות לא שהיו
רש"י  דגם ונראה בקפיצה. בין בנפילה בין
לאחר  לכן התוס', של תירוצא כהאי ס"ל
דמקרבי  בכלים מיירי דנפלה הגמ' דמוקי
טובא, דמקרבי לפרש הוצרך כותל, לגבי
הוו  דלא בכלים מיירי בהס"ד דגם
האיך  דאל"כ הכותל מן כ"כ מרוחקות

בנפילה  .מיתברי

דכי עוד לפרש רש"י הוצרך למה לדייק יש
אנוס  מנא ואיתביר כותל להדי נפול
בכלים  מיירי דלא לס"ד גם הלא הוא,
כלים  ע"ג נפילה כותל, לגבי טובא דמקרבי
דדוקא  מזה משמע ולכאורה  הוא. אנוס
ג"כ  נפילה חשיבא באונס דתחילתו משום
מקרבי  דלא בכלים מיירי אי אבל לאונס,
למ"ד  אזי תחב"פ, והוי כותל לגבי טובא
כלל, לאונס נחשבת לבסוף הנפילה אין חייב
ראי' ומכאן פשיעה, אותה בתוך נכללת אלא

הוא  דתחב"פ חיובא דיסוד לרש"י דס"ל
מה  ועי' הפשיעה, אחר נגרר שהאונס

בס"ד. בסמוך בזה שיתבאר

באונס  וסופו בפשיעה תחילתו

פטורין,בגמ',א] נפלו הא דקפצו טעמא
בפשיעה  תחלתו קסבר אלמא
וכו' הכי נמי תניא פטור, באונס וסופו
אלא  פטור וסב"א תחב"פ למ"ד הניחא
דמקרבי  כגון למימר, איכא מאי חייב למ"ד
נפלי  לא בקפיצה קפצי דכי כותל לגבי כלים

ליכא. בפשיעה תחלתו ואפ' עלייהו

לי'והקשה דמוקמינן דלמאי הרשב"א
לגבי  כלים בדמקרבי למתני'
אמאי  קפיצה דרך שברו אפ' א"כ כותל
משונה  וע"כ הוא, משונה והא נ"ש משלם
דהו"ל  לן תיקשי אכתי אורחי' הוי דאי הוא
אלמא  הוא פשיעה לאו ואי וסב"א. תחב"פ
דלכל  מח"נ, ביותר לחייבו וא"א הוי שמור
מכלל  לזה מוציאו שאתה אע"פ הפחות
ותירץ  משונה. מכלל מוציאו אתה אי אונס
קרוב  קפיצה דלגבי וי"ל וז"ל, הרשב"א
גמור  פושע בתחלתו לי' חשבינן לא לכותל
דאפ' שבסופו, האונס על אף עליו שיתחייב
חייב, באונס וסופו בפשיעה תחלתו למ"ד
אבל  גמורה, פשיעה במקום אלא אמרינן לא
כיון  לכותל, סמוך אפ' שקפצו כל מ"מ
לא  כן, קופצים ופעמים קפצו דמדעתן

עכ"ל. משלם, ונ"ש משונה לי' חשבינן
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דכלים ומבואר חיובא דלענין ברשב"א,
ע"י  שנשברו כותל לגבי דמקרבי
כיון  משונה, הוי ולא נ"ש משלם קפיצה,
תחב"פ  לענין ומ"מ כן. קופצים דפעמים
האונס  את המחייבת פשיעה הוי לא וסב"א
גמורה. בפשיעה אלא זה דין דל"א שבסופו,

על והרמ"ה חולק בנימוק"י הובא
על  דבקפיצה וסובר הרשב"א
אלא  משלם אינו כותל לגבי דמקרבי כלים
הקשה  ולפי"ז משונה. דהוי משום ח"נ
מדין  ח"נ עכ"פ בנפילה מתחייב לא דלמה
דכי  הרשב"א ע"ד ותי' וסב"א, תחב"פ
קא  גמורה פשיעה תחב"פ אמרינן
פשיעה  לאו אורחי' דלא שינוי אבל אמרינן,

היא. גמורה

דמתני'ונראה  צ"ל ע"כ הרמ"ה דלדעת
והא  נ"ש, משלם דבקפיצה דקתני
ברייתא  וכן פטורין, נפלו הא מיני' דדייקינן
גוונא  בחדא לאו לנפילה, קפיצה בין דמחלק
אינו  דבקפיצה קתני, לצדדין אלא מיירי,
הכותל  מן דמרחקי בכלים אלא נ"ש משלם
לגבי  דמקרבי בכלים דאילו אורחי', דהוי
פטור  ובנפילה ח"נ, וחייב משונה הוי כותל
כותל, לגבי דמקרבי בכלים דוקא לגמרי
גמורה, בפשיעה אלא וסב"א תחב"פ דל"א
נ"ש  משלם הכותל מן דמרחקי בכלים אבל

חייב. למ"ד וסב"א תחב"פ מדין

והרא"ש וכ"כ הרשב"א תלמיד בחדושי
הכי  ברייתא זה, ולפירוש וז"ל,
הגג  מראש שקפצו והגדי  הכלב קתני,
וה"ד  נ"ש משלמים הכלים את ושברו
קפיצה  לה דהויא מכותל מני דמרחקי

כלים  דמקרבי וה"ד, פטורין נפלו כאורחה,
דנפלי  הוא הכין דנפילה דאורחה לכותל

עכ"ל. לכותל, סמוך

דעת ויש והיא בזה שלישית דעה עוד
דמקרבי  דבכלים שסובר המאירי
דהויא  הקפיצה על לגמרי פטור כותל לגבי
סמוכים  הכלים היו אם ומ"מ וז"ל, אונס
להיות  הקופץ דרך שאין כ"כ לכותל
להם  חוץ אלא עליהם מזדמנת קפיצתו
שהרי  פטורים, ונשברו עליהם ונפלו
בגמ' שאמרו וזהו באונס , וסופו תחילתו
לבראי  קפצי דכי וכו' כלים דמקרבי כאן
אונס  הקפיצה לענין שאף ונמצא קפצי
ח"נ  ודין באונס. וסופו תחלתו ונמצא הוא,
חולקין  ויש להזיק. כוונתה אין שהרי אי"כ
וכ"כ  עכ"ל. לי, נראה ואין ח"נ, לחייב
משום  פטור לכותל דמקרבי דבכלים הר"ח
משמע  [וכן הוא. אונס וסופו דתחלתו

התוס' מדברי נפלו)לכאורה הא שכתבו (ד"ה
היכי  כותל לגבי כלים מקרבי אי ה"ד
לגבי  דבמקרבי ומשמע בקפיצה, מתברי
אנוס  ודאי קפיצה מחמת מיתברי אי כותל

ופטור.] זה הוא גמור

הרא"ה לפי"זו  למש"כ הכרח אין
וסב"א  תחב"פ דל"א והרשב"א
המאירי  דלדעת גמורה, בפשיעה רק
ורק  מתחילתה, הקושיא נסתרה והר"ח
דגם  דס"ל והרשב"א הרא"ה לשיטת
בקפיצה, חיוב יש כותל לגבי כלים במקרבי
הו"ל  דאכתי להו הוק' נ"ש, ולמר ח"נ למר
דל"ש  לחדש והוצרכו וסב"א, תחב"פ

גמורה. בפשיעה אלא תחב"פ
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כלים נמצא על קפיצה בדין שיטות ג'
הרשב"א  דעת  כותל: לגבי דמקרבי
משום  לכאורה לזה והוצרך נ"ש, דמחייב
מיני' מדקיינינן דקא ודיוקא דמתני' דס"ל
בין  דמחלק ברייתא וכן פטור, דנפלו
גוונא  בחדא מיירי כולה לנפילה, קפיצה
והקשה  כותל. לגבי דמקרבי בכלים והיינו
דהוי  לן תיקשי אכתי דא"כ הרשב"א
פשיעה  הוי דלא ותי' וסב"א, תחב"פ
לגבו  דמקרבי כלים על דקפיצה גמורה,
הרא"ה  ודעת ממש. אורחי' ל"ה כותל
ח"נ  אלא משלם דאינו בנימוק"י המובאת
הטעם  מבואר [ושם הוא דמשונה משום
ממטה  מקפצה גרע דלא משום אונס דל"ח
מתני' ע"כ ולדעתו צ"ב], והראי' למעלה,
עלה  דמחייב דקפיצה קתני, לצדדין וברייתא
הכותל, מן דמרחקי בכלים מיירי נ"ש
לכותל. לגבי דמקרבי בכלים מיירי ונפילה
לענין  וסב"א תחב"פ הוי דאכתי והקשה
דל"א  הרשב"א ע"ד ותי' מיהת, ח"נ
אלא  גמורה. בפשיעה רק וסב"א תחב"פ
בנזק  דגם טפי, חידוש מבואר דברשב"א
דמיקרי  מוכרח אינו נ"ש עליו חייב שאתה
אלא  כתב לא הרא"ה ואילו גמורה, פשיעה
פשיעה  ל"ח ח"נ עליו מחייב שאתה דנזק
ודעת  קאי. שמור דבחזקת משום גמורה
אונס, דהוי לגמרי דפטור והר"ח המאירי
הרשב"א  קושיית כלל קשה לא ולשיטתם

וסב"א. תחב"פ הו"ל דאכתי והרא"ה

ב"מובאמת בגמ' בין (צג.)מוכרח לחלק
שאינה  לפשיעה גמורה פשיעה
דעל  דש"ש סבר שם רבה דהנה גמורה,

גניבה  על פטור אינשי דעיילי בעידנא למתא
ואביי  אינשי, כדנטרי נטר דהא ואבידה,
והקשה  יתירתא. נטירותא בעי דש"ש סובר
עדרו  והניח רועה שהי' רועה איתיבי' אביי,
אין  ודרס, ארי ובא וטרף זאב בא לעיר, ובא
אומדין  אלא מציל, הי' שם הי' אילו אומדים
פטור. לאו אם חייב, להציל יכול אם אותו
לא, אינשי. דעיילי בעידנא דעל לאו מאי
אמאי  א"ה אינשי. עיילי דלא בעידנא דעל
חייב. באונס וסופו בפשיעה תחילתו פטור,

וכו'. ועל ארי' קל דשמע

וכו')התוס'והקשו פטור אמאי הכי אי (ד"ה

לה  דמוקי נמי לאביי וא"ת וז"ל,
מ"מ  והא ניחא, מי אינשי דעיילי בעידנא
תחילתו  אלמא חייב להציל יכול הי' אם
פשיעה  לי' חשיב דלא וי"ל הוא. בפשיעה
מכאן  ללמוד ויש ואבידה. גניבה אלא
באונס  וסופו ואבידה גניבה כעין דתחלתו

עכ"ל. וכו' פטור,

דרק והרי מבואר דבגמ' הקשו התוס'
שהניח  דרועה ברייתא דמוקי לרבא
תיקשי  אנשי עיילי דלא בעידנא בדעל עדרו
דמוקי  לאביי אבל וסב"א, תחב"פ דהוי לי'
וקשה  ניחא. אינשי דעיילי בעידנא מתני'
יכול  הי' דאם כיון הלא ניחא, מי לאביי דגם
וסב"א, תחב"פ הו"ל אכתי חייב להציל
התוס' ותירצו קושיא. הך יק' נמי ולדידי'
בדעל  אביי דמחייב דמאי קשיא, לא דלאביי
פשיעה  מדין לאו אינשי דעיילי בעידנא
כגון  וש"ש ואבידה, גניבה מדין אלא גמורה
כש"ח  גמורה פשיעה על רק לא חייב רועה
כגון  גמורה שאינה פשיעה על אף אלא
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וסב"א  תחב"פ ול"א ואבידה, גניבה
ואבידה, גניבה כעין גמורה שאינה בפשיעה

הנ"ל. והרשב"א הרא"ה כסברת והיינו

פשיעה אמנםב] בין החילוק עצם צ"ב
שאינה  לפשיעה גמורה
התוס' פלוגתת בס"ד בזה ונקדים גמורה,
פשיעה. מחמת הבא אונס בענין והרי"ף

וסב"א הנה תחב"פ בדין פלוגתא עיקר
ב"מ בגמ' גברא (מב.)מבואר ההוא ,

בצריפא  אותבינהו חברי', גבי זוזי דאפקיד
אע"ג  יוסף, רב אמר איגנוב. דאורבני,
נורא  לענין היא, נטירותא גנבי דלענין
וסופו  בפשיעה תחילתו הוה היא, פשיעותא
דלענין  אע"ג דאמרי, ואיכא חייב. באונס,
נטירותא  גנבי לענין היא, פשיעותא נורא
פטור. באונס וסופו בפשיעה ותחלתו היא,
חייב. באונס וסופו בפשיעה תחלתו והלכתא

ר"התוס'וכתבו ה"ג וכו')(ד"ה הלכתא ,ח
חייב  וסב"א דתחב"פ דהלכתא
לא  שהאונס להיות שיכול היכא דוקא היינו
פשע  אבל בתחילה, פשע לא אם נארע הי'
המות  דמלאך פטור ומתה לאגם ויצאת בה
דל"א  להתוס' ס"ל והרי וכו'. לי מה
מחמת  בא האונס אא"כ  וסב"א תחב"פ
אם  נארע הי' לא שהאונס דהיינו הפשיעה,

שפשע. לא

ומתה ומש"כ, לאגם ויצאת בה פשע אבל
וכו', לי מה המות דמלאך פטור
ב"מ  בגמ' ואביי דרבא לפלגותא כוונתם

ומתה (לו:) לאגם ויצאת בה פשע איתמר ,
רבא  חייב, אמר דרבה משמי' אביי כדרכה,

משמי' אביי פטור. אמר דרבה משמי'
האי  כי דאין דלא דיינא כל חייב, אמר דרבה
למ"ד  מיבעיא לא הוא, דיינא לאו דינא
למ"ד  אפ' אלא דחייב, חייב וסב"א תחב"פ
הבלא  דאמרינן מ"ט חייב, הכא פטור
אמר  דרבה משמי' רבא קטלה. דאגמא
לאו  דינא האי כי דאין דלא דיינא כל פטור,
תחב"פ  למ"ד מיבעיא לא הוא, דיינא
חייב  למ"ד אפ' אלא דפטור, פטור וסב"א
מה  המות מלאך דאמרינן מ"ט פטור, הכא

וכו'. התם לי מה הכא לי

לאגם הרי שיצאה בבהמה ורבא אביי נח'
הבל  מחמת מיתתה תלינן אם ומתה
דאי  ומבואר המות, מלאך מחמת או האגם
למ"ד  גם המות מלאך מחמת לי' תלינן
הכא  חייב באונס וסופו בפשיעה תחילתו
הפשיעה, מחמת הבא אונס הוי דלא פטור

האונס. נארע הי' פשע לא אי דגם

הדיבור)בתוס'ועיין באמצע רצוני, אין ד"ה (לו.

תחב"פ  למ"ד דאפ' עוד, שכתב
דאורבני  צריפא כמו דוקא היינו חייב וסב"א
נארע  הי' לא מתחילה פשע לא אם דאפשר
האומנין  פ' מוכח וכן גניבה, של אונס

בהר (עח.) להוליכה הפרה את השוכר דתנן ,
הוחמה  פטור והוחלקה בבקעה והוליכה
וסופו  בפשיעה תחילתו למ"ד והשתא חייב,
פטור  אמאי הוחלקה נמי אי חייב באונס
וסופו  הוחמה לענין בפשיעה תחילתו הלא
דאפ' משום אלא הוחלקה לענין באונס
דאפ' ועו"כ דהוחלקה. כ"ש בהר הוליכה
נח' דלא ס"ל דאביי אלא לזה, מודה אביי
כעין  במקרה אלא וסב"א תחב"פ בדין
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להיות  ראוי האונס הי' דלא דאורבני צריפא
שיצאה  בבהמה אבל גנבים, שבאו עד נארע
ואותו  הבל שאותו מילתא אגלאי לאגם
זו  בהמה להמית יותר מסוכן הי' מקום
קאמר  ולכן החולי, התחיל שם שבאת דמיד
עי"ש. חייב, הכא פטור למ"ד דאפ' אביי
ליצאה  דאורבני צריפא בין החילוק [ועיקר

ויל"ע.] צ"ב, אכתי לאגם

מדין נמצא חייב אינו לכו"ע התוס' דלדעת
הבא  באונס אלא וסב"א תחב"פ

ברי"ף עי' אמנם הפשיעה. בדפי מחמת (כ.

לבאר הרי"ף) והאריך כרבא, דהלכתא שכתב
הבא  באונס אלא וסב"א תחב"פ דל"א
לך  קשיא ואי וז"ל, והקשה הפשיעה, מחמת
הפועלים, את השוכר בפ' דגרסינן הא
וכו' רועה שהי' רועה לרבה אביי איתיבי'
דעל  לא אינשי, דעיילי בעידנא דעל לאו מאי
סיפא  אימא א"ה אינשי, עיילי דלא בעידנא
בפשיעה  תחלתו פטור אמאי פטור לאו ואם
מינה  דשמעינן וחייב. הוא באונס וסופו
שלא  איתניס אפ' בפשיעה דתחילתו דהיכא
דאביי  מימרא ההוא חייב, פשיעה מחמת
להו  דאית מימרא מהאי עדיף ולא הוא, ורבה
דרועה  מתני' והאי רבא. דחיי' וכבר הכא
אותו  דאומדין לן סבירא כפשטא רועה שהי'
פטור, לאו ואם חייב להציל יכול היה אם
אינשי  דעיילין בעידן דעל אביי לה מוקי ודקא
ועייל, אריא קול דשמע רבה לה מוקים וקא
בין  אלא אשינויא, סמכינן ולא הוא שינויא
דלא  בעידן בין אינשי דעיילין בעידנא דעל
ידי  על אפילו להציל יכול הוה אי אינשי עיילין
עכ"ל. פטור, לאו ואם חייב ומקלות רועים

אונס ומבואר אי"צ באמת דלאביי ברי"ף
ואינו  הפשיעה. מחמת הבא
ועי' כן. דס"ל בגמ' ראה האיך מובן

פטור)בתוס' בהר הוחמה ד"ה עח. (ב"מ

הפועלים  משלהי הרי"ף קושיית שהביאו
וסופו  בפשיעה תחילתו אביי הקשה האיך
מחמת  הבא אונס הוי דלא כיון הוא באונס
לטעמי' דאביי הרי"ף בשם ותי' הפשיעה,
אלא  כו' מיבעיא ולא המפקיד בפ' דאמר
דאגמא  דהבלא חייב הכא פטור למ"ד אפ'
בלאו  א"ש חייב דלמ"ד משמע קטלה,
ענין. בכל נארע הי' שהאונס אע"פ ה"ט

ב"ק התוס' גמילים [וכ"כ ושכיחי ד"ה (נב.

הריב"ם.]וכו') בשם

דיש והתוס' וכתבו הרי"ף דברי דחו
נמי  חייב דלמ"ד ראייתו לדחות
דהבלא  בסוף דקאמר טעמא אהאי סמך
ממתני' לי' תיקשי כן לא דאי קטלה, דאגמא
וכמו  פטור, בהר הוחמה דקאמר דהכא

התוס' דבעינן (לו.)שהוכיחו מוכרח דמהתם
דכתבו  אלא הפשיעה. מחמת הבא אונס
חשיב  לא לבסוף שפירשו דלמה התוס'
שנולד  לטמא ד"ה עי"ש  בפשיעה, תחילתו
הפועלים  משלהי שהקשה ומה בסוה"ד. וכו'
הי' שם הי' אם דשמא די"ל לתרץ כתבו
כן  כי ארי, ביאת קודם אחר למרעה מוליכן
וחצי  זה בשדה היום חצי לרעות הרועים דרך
הארי  שם הי' אם שמא או אחר. בשדה היום
את  גם בי' מקיים הי' או שם, לבא ירא הי'

עבדך. הכה הדוב ואת הארי

לאביי [ולשיטת מהיכ"ת צ"ב הרי"ף
חייב, וסב"א תחב"פ דלמ"ד
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מחמת  בא שלא באונס גם חייב שהוא
בענין  היא פלוגתתם עיקר הלא הפשיעה,

מחמת  הבא אונס הי' ושם דאורבני, צריפא
בהערה. שיתבאר מה ועי' ]פו הפשיעה,

בתוס'פו. הנה והרי"ף. תוס' פלוגתת לבאר שליט"א מו"ר מש"כ בס"ד כאן (מב.)אכתוב

להיות  דיכול משום הפשיעה מחמת הבא כאונס חשיב דאורבני דצריפא דס"ל מדוייק
לדבר  רגלים שום שיש משום לאו אבל בתחילה, פשע לא אם נארע הי' לא שהאונס

דצריפא  להתוס' דס"ל משום והיינו בקרקע, ולא דאורבני בצריפא ששמר מחמת שנגנב
בא  שהאונס לדבר רגלים ליכא וא"כ בקרקע, כמו גנבי לגבי מעליא שמירה הוי דאורבני

נורא. לגבי מתחילה פשע לא אם נארע הי' שלא להיות דיכול רק הפשיעה, מחמת
דאביי  אלא הפשיעה, מחמת הבא אונס צריך דלכו"ע דס"ל לטעמי', דהתוס' ואפשר
התחיל  שיצאה דמיד הבלא מחמת דמתה מילתא דאגלאי עדיפא דאגמא דהבלא ס"ל

דצריפא  מוכרח ולשיטתם חייב. הכא פטור וסב"א תחב"פ למ"ד גם ולפיכך החולי
טפי  שמירה הי' קרקע אם דהנה קרקע, כמו גנבי לגבי מעולה שמירה הוי דאורבני

בדרך  רק ולא לדבר רגלים בדרך הפשיעה מחמת בא הי' האונס א"כ דאורבני, מצריפא
דאגמא  בהבלא פטור וסב"א  תחפ"ב למ"ד דאפ ' לאביי ס"ל האיך ויק' להיות, יכול

חמור  זה ולמה לדבר, רגלים בדרך הפשיעה מחמת הבא אונס ג"כ זה הרי חייב, קטלא
בא  שהאונס אגל"מ לאגמא ביציאה ע"כ אלא בפלוגתא. תלוי דהוי דאורבני מצריפא

אונס  אלא ואינו בקרקע כמו מעליא שמירה הוי דאורבני צריפא אבל הפשיעה, מחמת
אפשר. בדרך הפשיעה מחמת הבא

להם  אין דכספים הפשיעה מחמת הבא אונס הוי דאורבני דצריפא כתב הרי"ף אבל
משום  הפשיעה, מחמת בא שהאונס לדבר רגלים דיש ומשמע בקרקע, אלא שמירה

אביי  קאמר האיך יק' ולהרי"ף נגנב. הי' לא טפי שמירה דהוי בקרקע שומרו הי' דאילו
צריפא  הרי קטלה, דאגמא דהבלא משום חייב הכא פטור וסב"א תחב"פ למ"ד דאפ'
בפלוגתא. תלוי ואפ"ה לדבר רגלים בדרך הפשיעה מחמת הבא אונס ג"כ הוי דאורבני

אונס  אי"צ חייב וסב"א תחב"פ דלמ"ד ס"ל דאביי שכתב לשיטתו שהרי"ף פשוט ונראה
באונס  אפ' חייב וסב"א תחב"פ למ"ד מיבעיא לא ה"ק, ואביי כלל, הפשיעה מחמת הבא

פטור  וסב"א תחב"פ למ"ד אפ' אלא חייב, לאגם שביצאה הפשיעה, מחמת בא שלא
אונס  והוי קטלא דאגמא דהבלא חייב הכא אבל הפשיעה, מחמת  בא האונס כשאין הי'

הפשיעה. מחמת הבא
דשמא  ותי' הפשיעה, מחמת הבא אונס הוי דלא עדרו שהניח מרועה מק' התוס' והנה

אונס  אי"צ דס"ל לטעמי' אביי דהתם כתב הרי"ף אבל אחר, למרעה אותם לוקח הי'
אותם  לוקח הי' דשמא משום והטעם התוס'. בתירוץ ניח"ל ולא הפשיעה, מחמת הבא

יש  אא"כ הפשיעה מחמת הבא אונס ל"ח ולהרי"ף אפשר, בדרך אלא אינו אחר למרעה
לדבר. רגלים

חייב  וסב"א תחפ"ב דמ"ד לאביי דמנ"ל בפנים, וכמש"כ צ"ב, אכתי הרי"ף דעת אבל
והרי"ף  דארובני, בצריפא הי' פלוגתתם עיקר הלא הפשיעה, מחמת בא שלא באונס אפ'
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הגרעק"א ומעתהג] לדברי בס"ד נבוא
בעינן  מערכה המפקיד, פ' (ב"מ

כ"ט) - כ"ח אות לשומר, שמסר דיש שומר שכתב ,
במה  הרי"ף על עצומה תמיה בפשטא לו

מחמת  אונס אין אם אף דלאביי דס"ל
דקתני  הא הרי"ף דלדעת חייב, הפשיעה
לענין  בפשיעה תחילתו ול"א פטור הוחמה
וחייב  הוחמה לענין באונס וסופו הוחלקה

שמירה  להם אין דכספים הפשיעה מחמת הבא אונס הוי דאורבני דצריפא כתב עצמו
בקרקע. אלא

בפירש"י וז"ל(לו:)ועי' קטלא דאגמא דהבלא אביי שיטת בביאור אפ'שכתב אלא (ד"ה

חייב) הכא פטור למימר למ"ד איכא הכא אבל נורא , לענין אלא פשיעותא ליכא דהתם ,
דשמא  מיתתה, פשיעת היא לאגם ויציאתה מתה, לא בבית היתה שאם מתה, בפשיעה

רגלים  דאיכא משום היינו חייב דלכו"ע דטעמא ומשמע עכ"ל. קטלה, באגם המצוי הבל
רש"י כתב רבא דברי בביאור אבל מתה. פשיעה אותה דע"י כו')לדבר הכא לי  מה (ד"ה

אלא  שמירה להם אין כספים לן דקיימא כהלכתם, שמרם אם זוזי גבי התם אבל וז"ל,
מעות  שם לבקש גנבים דרך אין דאורבני בצריפא דקיי"ל ואע"ג נגנבו. לא בקרקע,

נמי  בבית היתה אם זו פרה אבל אבדו, שמירתם כדין שמר שלא ע"י מיהו הוא, ואונס
מחמת  הבא אונס דהוי אביי בדברי רש"י הזכיר לא למה וצ"ב עכ"ל. מתה, היתה

בקרקע. אלא שמירה להם אין דכספים כיון הפשיעה
רש  מדברי ואביי ומשמע לדבר, רגלים יש אא"כ הפשיעה מחמת אונס נחשב דאינו "י

ולכן  כלל, פשיעה מחמת הבא אונס ול"ח לדבר רגלים ליכא דאורבני דבצריפא ס"ל
דמחמת  לדבר רגלים דאיכא דהיכא ואומר דאגמא, להבלא דאורבני צריפא בין חילק

דהוי  לדבר רגלים יש דאורבני דבצריפא ס"ל ורבא חייב. לכו"ע האונס, נארע הפשיעה
ביצאה  אבל בקרקע, אלא שמירה להם אין כספים מטעם הפשיעה, מחמת הבא אונס

התם. לי מה הכא לי מה המות מלאך אמרינן הפשיעה מחמת בא האונס אין לאגם

בקרקע  אלא שמירה להם אין כספים דמש"כ ולומר, עד"ז הרי"ף שיטת גם לפרש ויש
ס"ל  אביי אבל לרבא. דוקא היינו הפשיעה, מחמת הבא אונס דאורבני צריפא הוי ועי"כ

מתחילה  שהרי כן, על מורה הרי"ף ולשון כלל. הפשיעה מחמת ל"ח דאורבני דצריפא
דגם  תמוהה זו ושיטה חייב, וסב"א תחב"פ דקיי"ל כאביי דהלכה י"א הרי"ף הביא

פטור  לאגם ביצאה חייב למ"ד דאפ' דס"ל אלא דחייב קיי"ל דאורבני בצריפא לרבא
ל"ח  דאורבני דצריפא שיטה להאי ס"ל וע"כ התם. לי מה הכא לי מה מלאה"מ מטעם

נתכוון  לא וסב"א תחב"פ בענין פלוגתא דהזכיר ורבא הפשיעה, מחמת הבא אונס
כן, דאינו הרי"ף הק' וע"ז הפשיעה. מחמת הבא אונס לשום אלא דאורבני, לצריפא

להם  אין כספים מטעם הפשיעה מחמת הבא אונס חשיב דאורבני צריפא דגם ס"ל דרבא
משמע  דמסתברא, וטעמא דרבא טעמא וזהו בסוף וממש"כ בקרקע. אלא שמירה

כהי"א  דאביי טעמא אבל הפשיעה, מחמת הבא אונס דחשיב ס"ל רבא דדוקא לכאורה
הפשיעה. מחמת הבא אונס ל"ח דאורבני דצריפא הנ"ל
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פשיעה, הוי לא דהוחלקה משום הוא לאביי,
במה  פשיעה הכא דל"ח התוס' וכמש"כ
שלא  יפה ולדקדק ליזהר  דיכול ששינה

בבקעה. תתחמם ושלא בהר תחלוק

שםוהנה רישא (עח.)בגמ' מ"ש אמרינן,
דקא  סיפא ומ"ש מפליג קא דלא
דקתני  דמתני' רישא מ"ש [פי' מפליג
והוליכו  בהר להוליכו החמור את השוכר
קתני  וסיפא חייב, ומת איפכא או בבקעה
בבקעה  והוליכו להר להוליכו שוכרו אם
להוליכו  שכרו חייב, הוחמה פטור החליקה
הוחמה  חייב החליקה בהר  והוליכו בבקעה
וכתב  נחש. שהכישה כגון רבא ותי' פטור,]
הכא  דל"ח התוס' מש"כ דלפי הגרעק"א,
דמה  מוכח ממילא ששינה, במה שינה
הי' בדלא מיירי לא נחש הכישה רבא דמשני
דא"כ  נחשים, שם דמצויין  תחילה יודע
תחילתו  וגם אונס, הוי הא חייב אמאי
הוי  לא דהוחלקה כיון ליכא בפשיעה
שם  דמצויין ידוע דהי' וע"כ פשיעה.
אורחא  לבקעה מהר דנקט והא נחשים,
להדיא, שם התוס' כמש"כ קתני דמילתא
בהרים  נחשים מצויין שפעמים צ"ל
ובקעה. הר נקט ולהכי איפכא, או מבבקעה

נחש,אבל דהכישה עלה כתב הרי"ף
האי  לה מטי לא שינת לא אילו דא"ל
תחב"פ  דמדין להדיא ומשמע הזיקא,
הפשיעה, מחמת בא דהאונס אתינן וסב"א
הי' שלא פושע הי' שלא היינו שנית לא דאלו
דנחש  הזיקא האי מטא הוי לא בהר מוליכה
הגרעק"א, והוסיף נחש. הוי לא שם דהא
דאילו  בהרי"ף, אחר דרך א"א דלדעתו

פשיעה  והוי נחשים שם שיש שידע מיירי
להאריכות  הרי"ף צריך למאי נחש, לגבי
ס"ל  דהרי"ף מוכח הרי וכו'. שנית לא אילו
הקושיא  תשאר וא"כ פשיעה, הוי דהוחלקה
אם  אף חייב וסב"א דתחב"פ דס"ל לאביי
פטור  אמאי הפשיעה מחמת בא האונס אין
פליגי  ורבא דאביי לומר ודוחק בהוחמה,

פשיעה. הוי הוחלקה אי בהא

אביי ותירץ, מדאמר התוס' הוכיחו דכבר
א"ה  עדרו שהניח רועה בענין
בגניבה  דתחילתו מוכח הוא, וסב"א תחב"פ
וכתב  פטור. באונס וסופו ואבידה
אין  הרי"ף לשיטת ולענ"ד וז"ל, הגרעק"א
בזה  דתליא די"ל והיינו לדינא, כן ראי'
האונס  אין אם דאף דס"ל לשיטתו דלאביי
דמעידן  הטעם וע"כ חייב, הפשיעה מחמת
לחלק  יש וא"כ נכסי', אשתעבד כבר דפשע
דדרך  כיון משתעבד בפשיעה דדוקא
בתחילה  אבל השעבוד מיד מתחיל שתאבד
דס"ל  לרבא אבל נכסי'. אשתעבד לא גו"א
ע"כ  א"כ הפשיעה מחמת בא אונס דבעי'
בע"ח  נעשה דפשע דמעידן הטעם אין
בא  בלא אף דא"כ דמי, ברשותי' לי' וכקם
דהטעם  אע"כ יתחייב. הפשיעה מחמת
אחר  נגרר הפשיעה, מכח בא שהאונס כיון
שבא  דמה בפשיעה, כולו והוי הפשיעה
ה"נ  א"כ עצמה, הפשיעה כמו הוי מכחו
גו"א  מכח הבא וסב"א בגו"א מתחלתו
נכונה. סברא והיא מקרי. גו"א כולו חייב
שפיר  דלאביי הרי"ף דברי מיושבים א"כ
רק  פשיעה הוי לא דהוחמה פטור, הוחמה

המה  כמש"כ ואבידה, בכוונת גניבה רש"א
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דהרי"ף, אליבא התוס' ולאביי פז דברי
רבא  אבל פטור. וסב"א בגו"א תחלתו

רבה) ולא רבא שם גרס משני (הרי"ף שפיר
שם  שיש ידוע הי' שלא אף נחש הכישה
בגו"א  תחלתו דהי' כיון לרבא מ"מ נחש,
ושפיר  חייב, באונס וסופו הוחלקה לענין
נכון  הוא שנית, לא אילו דא"ל הרי"ף כתב

עכ"ל. בעזה"י, באמת

תחב"פ הרי בדין סברות ב' לנו נתבאר
מתחילה  שפשע דכיון הא' וסב"א,
אלא  כלל, לאונס לבסוף האונס ל"ח שוב
אלא  ל"ש זה וטעם עליו. פשיעה שם כולו
נגרר  כן דע"י הפשיעה, מחמת שבא באונס
בפשיעה. כולו והוי הפשיעה אחר האונס
דוקא  דבעינן הסובר רבא של טעמו וזה

הפשיעה. מחמת הבא אונס

נכסי',והב', אשתעבד כבר דפשע דמעידן
ברשותי' לי' וכקם בע"ח ונעשה
להחפץ  דבר שום נארע לא דאם [אלא דמי,
ע"י  חובו את משלם הוא הרי פשיעתו מכח
באונס  אף שייך זה וטעם החפץ]. החזרת
בעידנא  דסוכ"ס הפשיעה, מחמת בא שלא
הסובר  אביי של טעמו וזה נתחייב. דפשע
הפשיעה, מחמת הבא אונס בעינן דלא

הרי"ף. לשיטת

וסופו והגרעק"א בגו"א תחילת דין תלה
דאי  הנ"ל, סברות בב' באונס

מתחייב  דכבר משום הוא הדין דגדר נימא
דדוקא  לחלק יש ע"כ הפשיעה, בשעת
שתאבד  דדרך כיון משתעבד בפשיעה
לא  גו"א בתחלת אבל השעבוד, מיד מתחיל
הדין  דגדר נימא אי אבל נכסי'. אשתעבד
מ"ל  הפשיעה, אחר נגרר שהכל משום
בגו"א  בתחילתו ה"נ גו"א, מ"ל פשיעה
דכולו  חייב הגו"א מכח הבא באונס וסופו

מקרי. גו"א

העצומה ועפ"ז הקושיא הגרעק"א תי'
דמגלה  דאף הרי"ף, על שהקשה
כתחילתו  נחשבת דהוחלקה דס"ל להדיא לן
לא  דאלו נחש הכישה לענין כמש"כ בפשיעה
תחב"פ  והו"ל הזיקא, האי לה מטי לא שינה
דס"ל  לאביי דא"כ להקשות ליכא וסב"א,
האיך  הפשיעה מחמת הבא אונס דאי"צ
תחילתו  ול"א פטור, הוחמה במתני' קתני
לענין  באונס וסופו הוחלקה לענין בפשיעה
דאביי  קושיא, אי"ז דמעתה וחייב. הוחמה
מחמת  בא שלא אונס על אפ' דחייב דס"ל
דפשע  דמעידן הדין בגדר  ס"ל הפשיעה,
דל"א  בגמ' ומוכרח נכסי', אשתעבד כבר
בתחילתו  ולא בפשיעה בתחילתו אלא הכי
כמש"כ  בגו"א, תחילתו הוי והכא בגו"א,
דבעינן  דס"ל לרבא ודוקא המהרש"א.
הוא  הדין וגדר הפשיעה מחמת הבא אונס
בין  לן שני לא הפשיעה, אחר נגרר שהכל
ולטעמי' בגו"א, ותחילתו בפשיעה תחילתו

המהרש"אפז. פשיעה)ז"ל הכא חשיב דלא בא"ד ובחימום (ד"ה בהר בהוחלקה חייב ומיהו ,

באונס  וסופו גו"א בכעין ותחלתו שוכר, בה דחייב ואבידה גניבה כעין דהוי בבקעה
עכ"ל. ודו"ק, הפועלים ר"פ בתוס' כמ"ש לכ"ע פטור
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והו"ל  נחש, בהכישה מיירי דמתני' רבא תי'
באונס. וסופו בגו"א תחילתו

להקשות,ולדרכוד] יש הגרעק"א של
מבואר  בב"ק  בסוגיין דהנה
דתחב"פ  פלוגתא שייך נמי דבנזיקין
לנו  שייסד סברא להך ובשלמא וספ"א,
אונס  דבעינן רבא, דעת  והיא הגרעק"א,
הוא  הדין דגדר משום הפשיעה מחמת הבא
מיקרי  והכל הפשיעה אחר נגרר שהאונס
וסב"א  תחב"פ דין שייך שפיר אונס,
אלא  אונס כאן הי' דלא נימא דה"נ בנזיקין,
בדעת  הגרעק"א שכתב למה אבל פשיעה.
תשלומין  חיוב חייל דפשע דבעידנא אביי
חייב  ומה"ט אונס, מטעם לפוטרו אין ושוב
האיך  הפשיעה, מחמת בא שלא באונס גם
חייב  שומר דוקא הרי בנזיקין, זה טעם שייך
לבעלים, נתחייב שהרי לחודא הפשיעה ע"י
פשיעת  ע"י בנזיקין איכא חיוב איזו אבל
אלא  יתחייב, דלמי לחוד, בהמתו שמירת
ואם  נתחייב, ההיזק בשעת דוקא ודאי

להיפטר. הו"ל לאונס, נחשב ההיזק

דלאביי ולכאורה לומר מאד דחוק נראה
איכא, וסב"א תחב"פ מיני תרי
דבזה  הפשיעה מחמת בא לא כשאונס חד
דמשתעבד  משום הוא שהחיוב לאביי ס"ל
בשומרים  אם כי ל"ש וזה הפשיעה בשעת
מחמת  בא כשהאונס ועוד בנזיקין, ולא
עוד  שיש לרבא אביי מודה באמת הפשיעה
אחר  נגרר שהאונס משום לחייבו צד
ובסוגיין  בנזיקין, שפיר שייך וזה הפשיעה,
של  הפשיעה מחמת בא הנפילה של האונס

כן, לחדש דמנ"ל הגג. לראש הכניסה
אלא  תחב"פ, דיני תרי דאיכא ומהיכ"ת
דכולה  סברא הך לי' לית אביי בפשוטו

היא. פשיעה

הגרעק"א ולכן של דרכו לפי דצ"ל נראה
הגמ' שהקשה דמה הרי"ף, בשיטת
תחב"פ  בעינן הגמ' שדנה מה [וכן בסוגיין
לשיטת  רק היינו הכונס] פ' בריש וסב"א
נגרר  שהכל הוא הדין דגדר דס"ל רבא,
שהרי  דתמיה, מילתא זה ואין האונס. אחר

כתב  וא"כ כבר כרבא, דקיי"ל הרי"ף
איה"נ  אבל דהלכתא, אליבא מק' הש"ס
תחב"פ  דין ל"ש דבאמת לק"מ לאביי

בנזיקין. וסב"א

ע"ג ולפי"ז דקפיצה יפרש שהרי"ף צ"ל
פטור  כותל לגבי דמקרבי כלים
דחייב  כהרשב"א ס"ל דאי אונס, והוי לגמרי
צריך  הי' א"כ ח"נ, דחייב כהרא"ה או נ"ש
אלא  חייב וסב"א תחב"פ דל"א לחדש
הגרעק"א  כתב וכבר גמורה , בפשיעה
גמורה  פשיעה בין לחלק סברא ליכא דלרבא
כיון  דסוכ"ס גמורה, שאינה לפשיעה
איבד  הרי"ז הפשיעה אחר נגרר שהאונס

אונס. טענת

אלא הנהה] אינם הגרעק"א דברי כל
הוא  כמש"כ דהרי"ף, אליבא
ראי' אין הרי"ף דלשיטת בעצמו ז"ל
לדינא. פטור באונס וסופו בגו"א דתחילתו
בגו"א  דתחילתו לדינא כתבו כן התוס' אבל
דלאביי  לחלק ס"ל ולא חייב, באונס וסופו
דס"ל  אזלי, ולטעמי' חייב. ולרבא פטור
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מחמת  הבא אונס דבעינן מודו דכו"ע
דמוכח  כיון וא"כ שנתבאר, כמו הפשיעה
באונס  וסופו בגו"א תחילתו דלאביי בגמ'
להלכה. קיי"ל והכי לרבא, ה"ה פטור
דינים  ב' להיות א"א הגרעק"א ולסברת
הבא  אונס דוקא צריך דאם יחד, קיימין אלו
החיוב  דגדר משום הטעם הפשיעה, מחמת
אין  וא"כ הפשיעה, אחר נגרר שהאונס הוא
וע"כ  לגו"א. גמורה פשיעה בין לחלק טעם
וסב"א, תחב"פ בדין אחר גדר להתוס' היו
גדר  דאם התוס', לשיטת צ"ב ועוד וצ"ב.
הפשיעה, אחר נגרר שהכל משום לאו הדין

בנזיקין. וסב"א תחב"פ דין שייך האיך

עמוקות וראיתי סברות כמה בזה
ראובן ר' כ"א בחידושי סי' (ב"מ

ב') בס"ד.ס"ק שהבנתי מה כפי ונבארם ,
בדברי  הצד לפי דגם הראשון, החידוש
הפשיעה  מחייבתו, שהפשיעה הגרעק"א
מיד  החפץ בתשלומי מחייבתו אינו
הנזק  על מחייבתו הפשיעה אלא ולאלתר,
ולא  קיים עדיין שהחפץ וכ"ז אח"כ, של
או  בשהוזק ודוקא חיוב, שום ליכא הוזק

דמתחייב. הוא נאבד

כתובותולכאורה בגמ' כן ,(לד:)מבואר
אביהם  להם דהניח בסוגיא
אליבא  לשונות ב' נח' דשם שאולה, פרה
משעת  באונסין מתחייב שואל אם דרבא
במת  ונפק"מ מיתה, משעת או משיכה
הפרה  ומתה נכסים, אחריות והניח השואל
חיובי  קבלו לא דהיורשים היורשים, ברשות
חיוב  אם אבל משלהם, לשלם ואי"ח שואל
כל"ק  שאלה משעת חל באונסים האב

נכסים, נשתעבדו משיכה משעת א"כ דרבא
מיתה  משעת חל באונסין האב חיוב ואם
שמתה  כיון האב נכסי נשתעבדו לא א"כ
דאם  שם, בגמ' מבואר ועוד מיתתו. לאחר
שחטו  והיורשים נכסים אחריות האב הניח
האב, מנכסי לשם חייבים ואכלוה אותה
שהאב  משום הטעם ושו"ר התוס' וכתבו
שהפרה  ליורשים גילה שלא במה פשע
מחמת  כשאכלוה ולכן שאולה, היתה
לשלם  משתעבדים האב נכסי האב, פשיעת

הפרה. דמי בעבוד

ע"י והדין האב נכסי נשתעבדו האיך צ"ע,
שהפרה  לבניו גילה שלא הפשיעה
קודם  שחטוה לא עדיין הרי שאולה, היתה
מחייבתו  שהפשיעה לומר וא"א שמת.
אם  גם דא"כ פשיעה, משעת הפרה להשיב
דנהי  וצ"ל נכסיו. שיגבו הוא דין מתה
פשיעה, משעת מחייבתו לא האב דפשיעת
אח"כ, שיארע נזק כל על מחייבתו היא אבל
כיסוד  הנכסים, את משעבדת החיוב וסיבת
דרבא  [ולל"ב זצ"ל. הגרש"ש של הידוע
שעת  עד באונסים מתחייב שואל אין דס"ל
דהשאלה  חייב, מאלי' דמתה ל"א מיתה,
קיבל  שאלה דבשעת דנהי החיוב, סיבת היא
הוא  האחריות קיבל יסוד אבל אחריות,
עצמה  האחריות אבל אותו, יחייב שהאונס

החיוב.] כסיבת ל"ח

דגם ולפי"ז זצ"ל, ראובן הג"ר כתב
וסופו  בפשיעה תחילתו למ"ד
שלא  אונס דקיי"ל למאי וגם פטור, באונס
להאי  איתא נמי פטור, הפשיעה מחמת בא
בכל  תורה חייבתו בשמירה שהפושע סברא
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בטלה  אח"כ דכשנאנס דס"ל אלא נזקיו,
פשיעתו. לה

וסופו והיינו, נורא לגבי פשיעה  דבכגון
דצריפא  ההיא כי גנבי לגבי באונס
שהוא  גנבי ע"י שניזוק בשעה דאורבני,
פטור, וסב"א תחב"פ למ"ד ס"ל אונס,
דלגבי  הפשיעה לה בטלה האונס שע"י
לינזק  שעלול מה היא הפשיעה שהרי נורא,
ל"ש  גנבי ע"י שניזוק ובשעה הפשיעה, ע"י
חייב  דאינו למ"ד וכעינ"ז, נורא. ע"י שינזק
כשמתה  הפשיעה, מחמת הבא באונס אלא
זאבים  ע"י לינזק דעלולה ל"ש מלה"מ ע"י

לא  תו פשיעתו שבטלה וכיון מחייב וגנבים,
נזקיו. על

הפשיעה וביאר, מעשה הי' אם דבשלמא
דאפ' י"ל מיד, בתשלומין מחייבו
אבל  ממון, החיוב בטל לא פשיעתו בטלה
להתחייב  חיוב אלא דאי"ז דמפרש השתא
פשיעתו  לה שבטלה כיון שאח"כ, בנזקין
תחב"פ  דמ"ד דטעמו נמצא חיובו. בטל
לה  בטלה אופן דבכל דס"ל פטור, וסב"א

וסב"א  תחב"פ ולמ"ד האונס, ע"י פשיעתו
הפשיעה, מחמת הבא באונס דוקא חייב
האונס  הפשיעה מחמת בא דכשלא ס"ל
מחמת  בא אם ורק הפשיעה, את מבטל
לא  להאונס גרמה שהפשיעה כיון הפשיעה

פשיעתו. בטלה מיקרי

התוס'ובזה דברי זצ"ל ראובן הג"ר ביאר
לגו"א, גמורה פשיעה בין שחילקו
בתשלומי  מחייבתו גמורה פשיעה דדוקא
אלא  השומרים כדרך כששמרו אבל נזקיו, כל
אלא  חייב אינו בזה דש"ש, כחיוב שמרו שלא
שבגניבה  קצת הפשיעה שע"י ההיזק על

פטור. אונס, ע"י בא ואם פח ואבידה,

דבעינן ויסוד דקיי"ל למאי דאפ' הדברים,
הטעם  הפשיעה, מחמת הבא אונס
אחר  דנגרר משום לאו האונס על דמחייב
ברשותי' לי' דקמה משום אלא האונס,
קשור  שהוא אח"כ הנארע כל על להתחייב
הרשב"א  בדברי נתבאר כבר להפשיעה,
דאמרת) לדידך לרבא אביי א"ל ד"ה לו: ,(ב"מ

בהערה. מובא פט ולשונו

בשטמ"קפח. דעי' לדבריו, לו:)וראי' מטעמא (ב"מ חייב דלמ"ד השיטה בשם שכתב
בריר  דלא כיון הבלא לגבי ברורה פשיעה מיקרי דלא דאע"ג ס"ל קטלה דאגמא דהבלא

באונס  שסופו לנו כשברור אבל מידי, בכל תלינן היציאה פשיעת מתוך מ"מ הבלא, היזק
היטב. עי"ש ופטור, בודאי הפשיעה מן יצא הרי גמור

בר פט. אבא ר' דאותיב הא וכו'. דאמרת לדידך לרבא אביי ליה אמר הרשב"א, ז"ל
שומר  דהא כלומר התם, לי מה הכא לי מה המות מלאך ליה לימא וכו' אמי לר' ממל

בה  שפשע וכיון אחר לשומר ומסר שפשע כשומר הוא הרי לאגם ויצאה בבהמה שפשע
באונס  שסופו אע"פ בפשיעה שתחלתו דכל לאונסין ואפילו דשומר ברשותיה ליה קמה

לשומר  שמסר בשומר ברשותיה, ליה קמה לא מיתה דלאונסי סברת קא ואפ"ה חייב,
הוה  מיהא מיתה באונס לאונסין אפילו ברשותיה למיקם פושע ליה דחשבינן אע"ג נמי
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לתרץ ועוד דבא ראובן, ר' בדברי מבואר
גם  תחב"פ דין שייך האיך ג"כ
נימא  דאם הקשה ז"ל הוא שהרי בנזיקין,
הוא  פשיעה משעת שפשע דשומר

בב"ק דמדמינן מאי תיקשי (כא:דמתחייב,

לתחב"פ ונו:) המזיק בשור וסב"א תחב"פ
סופו  דבשומר לחלק יש הרי בשומר, וסב"א
אבל  הפשיעה, בשעת שנתחייב משום באונס
הרי  נזק ליכא ועדיין בו שפשע המזיק בשור
קודם  נזק שום בתשלומי שיתחייב כלל ל"ש
מחייבתו  אינה שהפשיעה תי' וע"ז שהזיק.
שיארע  מה כל על אלא הפשיעה, משעת
דע"י  י"ל שפיר בנזיקין דגם וכוונתו אח"כ,
שיזיק  מה כל על נתחייב בהמתו פשיעת

באונס. אפ' אח"כ

צורך,אבלו] די מבוארים הדברים אין
משור  שומר חלוק אכתי שהרי
היא  הפשיעה שומר דלגבי המזיק,
וע"י  שמירה, עליו קיבל שהרי המחייבת,
הבא  אונס בכל נתחייב השמירה התרשלות
מחמת  הבא האונס הפחות לכל או אח"כ,
דאין  בנזיקין משא"כ וכנ"ל. פשיעה אותה
ההיזק, מעשה אלא המחייבת הפשיעה

הוא. אנוס אכתי ההיזק ובשעת

ביסוד ושמא הידועה בחקירה תלוי הדבר
נודע  דהנה נזיקין, תשלומי
חיוב  אם האחרונים שחקרו מה בשערים
משום  או שהזיק ממונו משום הוא נזיקין

מה  וע"י להזיק, לממונו שגרם שמירה האי
בשמירתו. נתחייב ממונו שהוא

שמירה,והנה האי משום שחיובו נאמר אם
דשמרו  היכא תורה שפטרתו מה אזי
ע"י  דלאו המחייב, לעיקר דליכא משום הוא
נראים  ולפי"ז הזיק. השמירה התרשלות
וסב"א  תחב"פ דין גדר אם שדוקא הדברים
יש  הפשיעה אחר נגרר שהכל משום הוא
מחמת  כבא ההיזק נחשב דאז לחייבו,
בא  אם דוקא והיינו השמירה, התרשלות
הוא  גדרו אם אבל כמובן. האונס, מחמת
של  האונסין על נתחייב הפשיעה דע"י
בניזקין, זה דין שייך האיך מובן אינו אח"כ,
השמירה  התרשלות ע"י לאו סוכ"ס הלא
וכבר  המחייב. עיקר וליכא ההיזק, נגרם
שהכל  משום הדין גדר אין דלהתוס' הוכחנו
שהפשיעה  משום אלא הפשיעה, אחר נגרר
פשיעה  בין לחלק מקום אין דאל"כ מחייבת,

הגרעק"א. כמש"כ לגו"א, גמורה

ממונו אבל משום הוא שחיובו נאמר אם
דכ"ז  תנאי נאמר בזה אלא שהזיק,
בהמתו, מעשה על תורה חייבתו לא ששמר
על  נתחייב שבתחילה הפשיעה דעל י"ל
לבסוף, אונס יארע אם אף בהמתו מעשה
ממונו  דהיינו המחייב, לעיקר איכא שהרי
נראה  זו, סברא נאמר אם אבל שהזיק.
אונס  בין לחלק מקום אין דשוב לכאורה
מחמת  בא ללא הפשיעה מחמת הבא

ליה  שניא לא ש "מ אמי ר' הכין ליה שני מדלא אלא ברשותיה, קמה דלא למימר לן
עכ"ל. אונסין, משאר מיתה
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נתחייב  שמר שלא כיון דסוכ"ס הפשיעה,
הג"ר  סברת הכא ול"ש שהזיק, ממונו מדין
אין  שהרי הפשיעה, דנתבטלה זצ"ל ראובן
הי' לא שזה נראה וגם המחייבת. הפשיעה
שהפשיעה  מבואר שמדבריו כוונתו, בכלל

אח"כ. שבאו הניזקין בכל המחייבת צ היא

תשלומי ושמא בגדר אחר נוסח לומר נוכל
עליו  שהטילה דמה והיינו נזיקין,
משום  הוא ממונו, נזקי על חיוב התורה
שלא  חבירו ממון בשמירת חייבתו שהתורה
הלכות  נדמה זה ובענין ממונו, ע"י ינזק
דבהל' היכי דכי שומרים, להלכות נזיקין
ממון  בשמירת התורה חייבתו שומרים
הניזקין  כל על נתחייב פשע ואם חבירו
קבלת  בלא גם זה כענין אח"כ, הבאין
בשמירת  תורה חייבתו שומר מדין שמירה
ממונו, ע"י עכ"פ ינזק שלא חבירו ממון
הנזקין  בכל נתחייב בשמירתו, פשע ואם
מובן  זה, נוסח נאמר ואם אח"כ. הבאין
בניזקין  וסב"א תחב"פ דין שייך למה היטב

הוא  חיובם יסוד דבתרוייהו בשומרים, כמו
חבירו  ממון על השמירה חובת משום באמת
השמירה, בגדר הן דחלוקין אלא ינזק, שלא
עלמא, לגבי שמירה עצמו על מקבל דשומר
ממון  בשמירת חייבים בני"א סתם ואילו

ממונם. לגבי חבירם

דגם עכ"פ מפורשת גמ' שהיא נראה 
דע"י  מחייבתו, הפשיעה בנזיקין

ב"ב ונפל (קעה:)בגמ' ברה"ר בור החופר ,
חייבים  הבור בעל דיורשי והמיתו שור שם
דבשעת  אף דאורייתא, שעבודא למ"ד לשלם
צ"ל  וע"כ החופר, מת כבר השור מיתת
נכסיו  נשתעבדו מחיים שפשע דכיון הטעם
סיבת  כי אח"כ, שנארע ההיזק בעבור לשלם

נכסים. משעבדת צא החיוב

לחלק ולפי נוכל זצ"ל ראובן הג"ר מש"כ
ללא  הפשיעה מחמת הבא אונס בין
שלא  באונס ס"ל דרבא הפשיעה, מחמת בא
את  מבטל האונס הפשיעה  מחמת בא

לב'צ. צריך וע"כ בפני"ע, מספיק אינו צד דכל נראה האחרונים חקירת דבעיקר ועוד
והי' נזיקין, חיוב להחיל לשמירתו, שנתרשל מה וגם הזיק, שממונו מה גם הטעמים,

גרמא  אלא הוי לא דא"כ לחוד בשמירה ההתרשלות המחייב אין ודאי המחייב דמצד
מעשה  על שחייב להטעם צריך וע"כ הזיקה, שבהמתו נגרם שמירה האי דע"י בעלמא

צ"ל  וע"כ בהמתו, מעשה על הבעלים יתחייב דלמה מספיק, אינו גם זה אבל בהמתו.
לפיכך  היזק, שום יגרם ישמרנה לא ואי תזיק, שלא בהמתו שמירת על חייב שהוא משום

אין  לבסוף ונאנס בתחילה כשפשע ולכן בהמתו. מעשה על חיוב התורה עליו הטילה
בזמן  אלא שהזיק ממונו על חייבתו לא שהתורה שהזיק, ממונו בעד רק לחייבו טעם

אחר  נגרר דהאונס דאמרינן לאו אי והכא ההיזק, נגרם השמירה התרשלות דע"י
תחב"פ  בניזקין מ"ש יק' ושוב לחייבו. טעם ליכא פשיעה, כולה וחשיב הפשיעה

ויל"ע. איכמ"ל החקירה ובעיקר וסב"א.
הגרש"שצא. בשיעורי א')ועי' סי' בזה.(ב"ק מש"כ
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שלא  באונס דאפ' ס"ל אביי ואילו הפשיעה,
מבטל  האונס ול"א חייב הפשיעה מחמת בא
לכו"ע  בב"מ התוס' ולשיטת הפשיעה. את

הפשיעה. מחמת הבא אונס צריך

לפשיעה וכן גמורה פשיעה בין לחלק נוכל
גמורה  בפשיעה דדוקא דגנו"א,
אח"כ, הבאים הנזקין כל על תורה חייבתו
אלא  תורה חייבתו לא כראוי שמרו אם אבל
אותה  מחמת ממש הבאין הנזקין על

האונסין. על ולא פשיעה,

הרא"ה ועוד מש"כ להסביר נראה עד"ז
גמורה  פשיעה בין לחלק והרשב"א
גמורה  דבפשיעה גמורה, שאינה לפשיעה
אח"כ, הבאים הנזקין כל על תורה חייבתו
הוי  לא גמורה שאינה  פשיעה אבל
הבאין  האונסים על לחייבו כ"כ פשיעה
ממש  הבאין הנזקין על רק אלא אח"כ,

פשיעה. צב מאותה

בנימוק"יונוסיףז] דעי' (שם)בזה,

תחב"פ  דל"א ראי' שהביא
לא  דאי גמורה, בפשיעה אלא חייב וסב"א

בשמירה  רחמנא דפטרי' רגל הכי תימא
לא  קרן דלגבי כיון לה, משכחת היכי פחותה
וליחייב, וסב"א כתחב"פ ליהוי שמירה, הוי

גמורה. פשיעה דבעינן ש"מ לאו אלא

בדעת ונראה למש"כ הכרח עוד מכאן
הוא  תחב"פ דגדר הנימוק"י
שיארע  מה כל על מחייבתו שהפשיעה
שהאונס  משום דטעמא נימא דאי אח"כ,
מיני', אונס שם ופקע הפשיעה אחר נגרר
פשע  אינו דסוכ"ס מובנת, אינה קושייתו
עי"ז  דנעשה ונהי מעולה, בשמירה אלא
אינו  הרי שפושע, אח"כ שבא דרגל היזק
ולא  מעולה, שמירה לענין פושע אלא
עליהם  חייב ואינו בשמירתן שו"ר מיעטו
פחותה. שמירה אפ' עביד ולא שפשע עד
דפשיעה  משום דטעמא נימא אי אבל
י"ל  אזי אח"כ, שיארע מה על מחייבתו
דקרן, פשיעה בתורת הי' שהמחייב דכיון
דרגל, מזיק הי' לבסוף כשההיזק גם א"כ
לחייבו  יש ושפיר קרן, מתורת נתחייב מ"מ
אלא  חייב וסב"א תח"פ דל"א א"ל ח"נ,

גמורה. בפשיעה

אהרןצב. ר' במשנת עי' הרשב"א, דברי סק"ב)ובעיקר ח' ברשב"א (סי' שמבואר שכתב
דרגל  לחיובא דבעינן הפשיעה דין דתחב"פ דחלוק לחיובא דבעינן הפשיעה מדין

במקום  גם חייב דרגל לחיובא משא"כ גמורה, פשיעה בעינן דסב"א דלחיובא וסב"א,
לקמן ברשב"א דעי' לטעמי', אזיל שהרשב"א וכתב גמורה. הפשיעה אהא (כח:)שאין

למה  פושע נתקל למ"ד תמיה ואני וז"ל, חייב באבן ונשוף בקרקע נתקל אפ' דאמרינן,
למ"ד  דאפ' מכאן ונ"ל בפשיעתו. ניזוק הוא והלא באבן ונשוף בקרקע כשנתקל יתחייב

שמתחייב  כפשיעה ולא אונס, שאינו לאפוקי אלא קאמרינן גמור פשוע לאו פושע נתקל
דלאו  דכל בנזקיו, חייב הנתקל הרי פושע נתקל דמטעם ומבואר עכ"ל. חנם, שומר עלי'

בעינן  חנם דשומר דלחיובא חנם, שומר מתחייב לא כזו בפשיעה ומ"מ חייב, הוא אנוס
גמורה. פשיעה
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הנימוק"י ובזה מש"כ ג"כ להבין ניתן
בגמ' מסקינן ועוד וז"ל, בסמוך
פושע  שהוא כיון רעוע, הכותל הי' דאם
היכא  נ"ש חייב לבנים של נפילה לענין
שנפלו, בין אינהו שקפצו בין כלים, דשיבר
מרוחקין, או לכותל סמוכים שהכלים בין
ובודאי  חייב, וסב"א תחב"פ קיי"ל דהא
עכ"ל. ולבני, דארחי נפילה לענין הוא פשע

כלים ומבואר, ע"ג דבקפיצה דאע"ג
כתב  כלים לגבי דמקרבי
ח"נ  אלא חייב דאינו לעיל הנימוק"י
מתחילה  דפשע הכא מ"מ הוא, דמשונה
בקפיצה  אפ' נ"ש חייב ולבני ארחי לענין
דלא  וזה כותל. לגבי דמקרבי דכה"ג

לקמן התוס' מיפך)כמש"כ דאפיך ד"ה ,(כב.
לגבי  נ"ש לחייב רגל לגבי תחב"פ אמר דלא
לא  קרן לענין גמור פושע דאפ' קרן,

ח"נ. אלא תורה צג חייבתו

להנימוק"י ונראה דס"ל פלוגתתם, ביסוד
הוא  חייב וסב"א דתחב"פ דטעמא
פשע  כי וא"כ מחייבתו, שהפשיעה משום
אח"כ, שיארע מה כל על ונתחייב רגל לענין
קרן. מתורת ולא דמתחייב הוא רגל מתורת
התוס' הוכחת יק' הנימוק"י [ולשיטת
הניזק, בחצר וקרן לחצר שנכנס מארי

על  לחייב דא"א שכתבו התוס' אבל וצ"ת.]
חייב  אינו גמור פושע  דאפ' מח"נ יותר  קרן
הוא  וסב"א תחב"פ דגדר ס"ל מח"נ, יותר
אפ' ולפיכך הפשיעה, אחר נגרר שהאונס
המזיק  נחשב דרגל פשיעה דע"י נאמר
לחייבו  א"א אפ"ה גמורה, כפשיעה דקרן

קרן. מדין

הנימוק"י ולדעת הוכחת נסתרת התוס'
רק  וסב"א תחב"פ דל"א
לא  הכי תימא לא דאי גמורה בפשיעה
בשמירה  רחמנא דפטרי' רגל משכחת
מעיקרא  קושיא התוס' דלדעת פחותה,
ל"ה  דקרן הפשיעה שהרי ליתא,
וכיון  שלבסוף, דרגל ההיזק אלא המחייבת
להזיק  נגרר לא דקרן הפשיעה דע"י
א"א  מעולה, משמירה פשיעה אלא דרגל
דעביד  היכא כל פטרי' דרחמנא לחייבו,

פחותה. שמירה

ר"פ,והדברים בתוס' מפורשים הם
התוס' קושיית שהקשו
אפ' ליחייב חייב, וסב"א תחב"פ דלמ"ד
ותי' נ"ש, בסריכא וגדיא בזקירא כלבא
למימר  שייך א' באב דדוקא וי"ל וז"ל,
בפשיעה  כשהוא הכא אבל וסב"א, תחב"פ
והטעם  קרן. הוי באונס וכשהוא רגל הי'

וסב"א.צג. תחב"פ מדין נ"ש ליחייב מיפך דבאפיך התוס' קושיית  יקשה ולהנימוק"י

בין  למטה למעלה בין בתרייתא דלברייתא והרמב"ם הרי"ף גירסת ע"פ יל"ת ושמא
למעלה  מלמטה דקתני קמייתא אברייתא קאי מיפך ואפיך חייבין, למעלה מלמטה

לקפוץ  יכולה אינה בסריכה לקפוץ שיכולה מקום למעלה דלמטה ואפשר פטורין,
בפשיעה. כתחילתו ל"ח ולפיכך להיפך, וכן בזקירה
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פושע  כאלו הי' דמחייב דמאן הדבר
דהי' לבסוף שעשה מעשה באותו מתחילה
דתחב"פ  למימר ל"ש ודאי אלא וכו' קרן
בקרן  לחייב קרן דקרי וסב"א דרגל דריסה
לענין  גמור פושע הוא אפ' דהא נ"ש, כרגל

עכ"ל. ח"נ, רק מחייב לא מ"מ קרן

ר"פ והנה והתוס' התוס' לשיטת
חייב  וסב"א דתחב"פ דטעמא
ונחשב  הפשיעה אחר נגרר שהאונס משום

[וכמו"כ פשיעה מדברי כולה לעיל דייקנו
שהניח  דרועה מהא יק' הכי], דס"ל רש"י
תחב"פ  דל"א אביי מדברי דמוכח עדרו,
בגו"א, ולא גמורה בפשיעה רק וסב"א
וכמו  בכך, לחלק מקום אין דלשיטתם
הנימוק"י  [והוכחת הגרעק"א. שהעיר
לשיטתם, ליתא ג"כ מסוגיין והרשב"א
דמקרבי  כלים ע"ג דקפיצה דס"ל די"ל
משמע  וכן גמור, אונס הוי כותל לגבי
בכלים  מיירי דאי שכתבו התוס' מקושיית
ע"י  נשברו האיך כותל  לגבי דמקרבי

גמור.] אונס דהוי משמע קפיצה,

לאביי,וע"כ דוקא דזהו כרי"ף דס"ל צ"ל
דלא  דאביי הגרעק"א וכמש"כ
ס"ל  הפשיעה מחמת הבא אונס מצריך
משום  חייב וסב"א דתחב"פ  דטעמא
לחלק  מקום יש וא"כ מחייבתו, שהפשיעה
דמצריך  רבא אבל לגו"א, גמורה פשיעה בין
דטעמא  ס"ל הפשיעה, מחמת הבא אונס
נגרר  שהאונס משום חייב וסב"א דתחב"פ
בין  לחלק מקום אין וא"כ הפשיעה, אחר
אזלי  ב"ק והתוס' לגו"א. גמורה פשיעה

לקמן שכתבו דנח'(נב.)לטעמייהו, כהרי"ף

מחמת  הבא אונס צריך אם ורבא אביי
ודו"ק. בב"מ, כהתוס' וכדלא הפשיעה,

הלט"ו)ברמב"ם עי' נזק"מ הל' (פ"ב

שקפצו  והגדי הכלב וז"ל, שכתב
את  ושברו למטה מלמעלה הגג מראש
מועדין  שהן מפני נ"ש משלמין הכלים
שעלייתן  והזיקו נפלו אם וכן זה, לדבר
שנפילתן  ואע"פ פשיעה הגג לראש
באונס  וסופו בפשיעה שתחילתו  כל אונס

עכ"ל. חייב,

משמע והנה הרמב"ם, של לשונו מפשטות
תלב"פ  מדין חייב אופן בכל דנפלו
סוגיית  ממנו דנשמט הוא ותמוה וסב"א,
נפלו  הא דדייקינן אהא שהקשה הגמ'
ותי' חייב וסב"א תחב"פ למ"ד פטורין
דליכא  כותל לגבי דמקרבי בכלים דמיירי
הרמב"ם  כתב והאיך בפשיעה, תחילתו
דכוונת  לומר וקשה חייב. דנפלו סתם
ולא  רחוקים היו שלא לכלים הרמב"ם

דוקא. לכותל קרובים

במחברועוד, י"ב)דעי' סעי' ש"צ (סי'

כדרכו  הרמב"ם לשון שהעתיק
הרמ"א  כתב ועלה במילה, מילה בקודש
שאין  לכותל סמוכים הכלים היו דאם די"א

ע"י  לשבר דאונס ראויין פטור ונפלו קפיצה
י"א, בלשון זה דין הרמ"א ומש"כ הוא,
אופן  דבכל המחבר דדעת לכאורה משמע
פסק  לפרש היתה כוונתו דאם חייב, נפלה
הכלים  היו אם אבל לומר, לו הי' המחבר,

צ"ע. הרמב"ם ופסק וכו', סמוכים
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שדלגו בגמ', והגדי הכלב ת"ר
פטורין  למעלה ממטה 

משמע .וכו' הברייתא לשון פשטות  הנה
פטורין  פי' רש"י אבל קאמר, לגמרי דפטורין
הטעם  ונראה הן. דמשונין ח"נ וחייבין מנ"ש
והתניא  פרכינן, דלקמן משום כן, דמפרש
בין  למטה מלמעלה בין שדלגו והגדי הכלב
הגמ', ותירצה פטורין, למעלה מלמטה
בזקירא  כלבא מיפך דאפיך פפא רב תרגמא
פטורין, אמאי א"ה והקשה בסריכא, וגדיא

ח"נ. וחייבין מנ"ש פטורין ותי'

הברייתות,הרי סתירת מקשה הגמ'
דמלמעלה  קתני קמייתא דבברייתא
קתני  בתרייתא ובברייתא חייבין, למטה
בתרייתא  דברייתא הגמ' ותירצה פטורין.
וטעמא  וכו', מיפך בדאפיך מיירי
דמשונין  משום פטורין למטה דמלמעלה
משלם  דאורחי' דכיון הגמ' הקשה וע"ז הן,
ותי' שינוי, ע"י לגמרי יפטר ולמה נ"ש

קאמר. ח"נ וחייבין מנ"ש דפטורין

בתרייתא והנה ברייתא הגמ' דמוקי לאחר
מח"נ, היינו ופטורין מיפך בדאפיך
למעלה  מלמטה דקתני דהא לרש"י ס"ל
מיפך  בדאפיך מיתוקמא נמי פטורין
לכאורה  מוכח וא"כ קאמר, מח"נ ופטורין
עכ"פ  חייבין שינוי שום בלא למעלה דלמטה
שינוי, ע"י למעלה למטה יגרע דלמה ח"נ,
דפטורין  קמייתא בברייתא פירש"י ולפיכך

קאמר. מח"נ

ותרנגול)בתוס'אבל אדם כתבו (ד"ה
קמייתא  בברייתא דקתני דפטורין

בברייתא  וגם אונס, דהוי לגמרי היינו
למעלה  במלמטה דקתני פטורין בתרייתא
קתני, לצדדין דברייתא ונמצא קאמר. לגמרי
ואילו  מח"נ, היינו פטורין למטה דלמעלה
ורש"י  לגמרי. היינו פטורין למעלה למטה
ניח"ל  להתוס' אבל בזה, לדחוק ניח"ל לא

לדחו  קתני טפי דלצדדין לומר בברייתא ק
קמייתא  בברייתא פטורין דאי הקושיא מכח
למיתני  איצטריך אמאי תיקשי מח"נ, הי'

עי"ש. חייב, דאדם

בברייתא והנה גרסו והרמב"ם הרי"ף
בין  למטה מלמעלה בין בתרייתא,

חייבין למעלה הגר"א)מלמטה בהגהות .(עי'
לענין  הברייתות סתירת מק' הגמ' ולפי"ז
קמייתא  דבברייתא למעלה, ממטה דילוג
קתני  בתרייתא ובברייתא פטורין, קתני
קמייתא  דברייתא פפא רב ותירץ חייבין,
בדילוג  ונמצא מיפך. בדאפיך מיתוקמא
מלמעלה  בין למעלה מלמטה בין כדרכה
בתרייתא, ברייתא והיינו נ"ש, חייבין למטה
מנ"ש  פטורין למעלה למטה מיפך ובדאפיך
נ"ש. חייבין למטה ולמעלה ח"נ, וחייבין

דלפי ונראה גירסא, להך סיוע להביא
הקושיא  שלנו הספרים גירסת
קמייתא, הברייתא על רק לא היא באמת
מראש  קפצו דקתני נמי, דידן אמתני' אלא
למטה, מלמעלה והיינו נ"ש חייבין הגג
וכבר  פטורין. קתני קמייתא בברייתא ואילו

התוס' בזה והתניא)הרגישו ד"ה וכתבו (כב. ,
עד  נטר אלא למיפרך הו"מ נמי דאמתני'
אבל  אתרוייהו. ופריך ברייתא  דמייתי
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לזה  צורך אין והרי"ף הרמב"ם לגירסת
אלא  הברייתות פליגי דלא ניחא, דבלא"ה
למטה  מלמעלה אבל למעלה מלמטה בדין
בתרייתא  מברייתא הקושיא וא"כ חייבין,
מתני' ועל קמייתא, הברייתא על רק היא

מידי. תיקשי לא

יש אבל לכאורה והרי"ף הרמב"ם לגירסת
קמייתא  דברייתא דלפי"ג להקשות,
ע"י  דאפ' נמצא מיפך בדאפיך מיתוקמא
בסריכא  וגדיא בזקירא דכלבא שינוי
לא  ולמה נ"ש, חייבין אכתי למטה מלמעלה

מח"נ. לפוטרו כשינוי זה יחשב

וכתב וכבר חיים, התורת בזה נתקשה
בין  וגדי בכלב לחלק דל"ש לתרץ
מלמטה  קופצים כשהן אלא לזקירא סריכא
למסרך  דכלבא דאורחי' חזינן דהא למעלה,
ואורחי' למעלה, מלמטה כשקופץ בכותל
כשקופצים  אבל בזקירא, למיקפץ דגדי
למסרך  כותל דליכא כיון למטה מלמעלה
לזה  ראי' והביא בהכי. לחלק ל"ש בי'

רש"י סריכא)ממש"כ ד"ה צפרניו (שם שנועץ
דקתני  אהא דקאי משמע דהוי בכותל,
פטורין, למעלה ממטה קמייתא בברייתא

לש  אתי ברייתא דאי באידך דקתני הא נויי
למימר  ל"ש פטורין, למטה למעלה דקתני
התוס' כמש"כ ודלא בכותל, צפרניו שנועץ

בסריכא) גדיא בארץ.(ד"ה צפרניו שנועץ

חדא ולדבריו תרתי, להשיב שיש נלע"ד
להדיא  מבואר הרמב"ם דמדברי

למטה מלמעלה גם סריכא הל'דשייך (פ"ב

ט"ז) הל' למעלה נז"מ ממטה קפצו וז"ל,
ונסרך  הגדי שנתלה והוא ח"נ משלמין
הגדי  ודלג הכלב נסרך אם אבל הכלב, וקפץ
למעלה  ממטה בין למטה מלמעלה בין
בדעת  אומר אתה וע"כ ע"כ. נ"ש, חייבין
למעלה  קפיצה דכל והרי"ף הרמב"ם
בין  בכלב בין בזקירא בין בסריכא בין למטה
ממטה  ודוקא אורחי', דהוי נ"ש חייב בגדי
משונה  הוי מיפך דבאפיך לחלק יש למעלה

מנ"ש. ופטור

שגרס וגם רש"י מדברי ראי' להביא מש"כ
ממש"כ  והרי"ף הרמב"ם כגירסת
בזה  לפקפק ראיתי בכותל, צפרניו נעף
קמייתא  דברייתא רש"י ממש"כ  לענ"ד
הסוגיא, מתחילת קאמר מח"נ  פטורין
הגמ' קושיית והרמב"ם הרי"ף דלגירסת
קמייתא, אברייתא קאי פטורין אמאי א"ה
בתרייתא, אברייתא קאי שלנו  לספרים ואילו
והרמב"ם  הרי"ף כגירסת רש"י גרס ואם
בתחילת  פירש למה לכאורה מובן אינו
דפטורין  לומר וחש סופו ע"ש הסוגיא
הספירם  לגירסת משא"כ מנ"ש. היינו
בברייתא  דגם בסוגיין מפורש אינו שלנו,
גם  ולכן מח"נ, היינו פטורין קמייתא
הברייתא, לפרש כשבא הסוגיא  בתחילת
וכדמוכח  מח"נ, היינו דפטורין פירש"י
אכתי  [אמנם לעיל. כמש"כ הסוגיא בסוף
דנעץ  רש"י כתב באמת למה קצת צ"ע
ממעלה  בדילוג מיירי אי בכותל צפריו

ויל"ע.] למטה,
³
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ע"א  כ"ב דף

מיפך.תוס' דאפיך הקשו ד"ה
קפיצה  פטרינן למה התוס '
לענין  תחב"פ ול"א מנ"ש מיפך בדאפיך
שלא  קפיצה לענין וסב"א לדרכה קפיצה
תחב"פ  דל"א ותירצו נ"ש. ליחייבו כדרכה
פושע  דאפ' קרן, לגבי נ"ש לחייב רגל לגבי

ח"נ.גמור  אלא תורה חייבתו לא קרן לענין
דטעמא  להתוס' דס"ל לעיל, כתבנו וכבר
שהאונס  משום הוא חייב וסב"א דתחב"פ
דע"י  נימא דאפ' כתבו ולכן לפשיעה, נחשב
כדרכה  שלא הקפיצה נחשבת תחב"פ
לחייב  דא"א פטור אפ"ה גמורה, כפשיעה

מח"נ. יותר קרן

ונראה וצ"ב בקושייתם. להתוס' ס"ל מה
משלם  תמה דקרן דטעמא דס"ד
חסרון  דאיכא משום הוא נ"ש ולא ח"נ
הו"ל  ולא הוא דמשונה כיון בפשיעה
דליחייב  הקשו ולכן כ"כ. אדעתי' לאסקוי
בפשיעה  תחילתו דע"י תחב"פ, מדין נ"ש
שבא  ההיזק נחשב כדרכה קפיצה לענין
ח"נ  דדין ותירצו גמורה. כפשיעה אח"כ
בפשיעה, דחסר משום ל"ה תמה דקרן
מח"נ. יותר חייב אינו גמור פושע דאפ'

נחוםועיין ר' ק"מ)בחידושי שהקשה (אות
פ"נ  דס"ל לר"פ דהתינח ע"ז,
מיפטר, גמור פושע דאפ' י"ל ממונא
אייעד  לא דאכתי עלי' חס דרחמנא משום
לכאורה  קנסא, פ"נ למ"ד אבל תורי'.
שוורים  דסתם משום דמיפטר טעמא

וא"כ  פשיעה, וליכא קיימי שימור בחזקת
ועי"ש  פושע. דהוי בכה"ג לפטרו מהיכ"ת
קנסא  פ"נ דלמ"ד הא' אופנים, בב' שתירץ
מטעם  רק הוא חיובא וכל כלל כמזיק ל"ח
כלל  שמירה חיוב עלי' רמי דלא והב' קנס,
ענין  כלפי פשיעה דאיכא אכפ"ל לא וא"כ
ח"נ  דדין התוס' מדברי למדנו ומ"מ אחר,

בפשיעה. חסרון משום לאו תמה בקרן

באופ"א,והנה התוס' דברי שהבינו יש
ביש"ש כ')דעי' לתרץ (סי' שכתב

מאב  וסב"א תחפ"ב דל"ש התוס' קושיית
והנחל"ד א', באב אלא ולדברי לאב (ד"ה

התוס'המהרש"ל) בדברי לומר דאין  כתב
ומטעם  כן דל"א הוא קרן לענין דדוקא
אינו  נמי גמור פושע דאפ' התוס' שכתבו
ודאי  שינוי דהא אינו דזה ח"נ, רק משלם
משלם  דמשונה תדע, גמור. מאונס חמור
ואפ"ה  לגמרי, פטור גמור ובאונס ח"נ
וא"כ  גמור, באונס אפ' חייב בתחב"פ
להתחייב  לו הי' במשונה בסופו מכ"ש
לומר  צריך ע"כ אלא דתחב"פ, משום
ל"א  לאב דמאב התוס' כוונת דעיקר

וסב"א. תחב"פ

כוונת ותמהני עיקר דאם לענ"ד, עליו
תחב"פ  דל"א לומר התוס'

הוצ  למה לאב, מאב חייב כלל וסב"א רכו
קרן  לענין גמור פשוע דאפ' סברא להאי
שהקשה  ומה מח"נ. יותר חייב אינו
דלפי  נראה מאונס, דמ"ש הנחל"ד
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דלא  טענה הוי דאונס לק"מ, הנתבאר
חייב  אינו פושע אפ' תמה בקרן ואילו פשע,
או  עלי' חס דרחמנא משום מח"נ, יותר
שמירה  חיוב דליכא או כמזיק דל"ח משום

צ"ע. הנחל"ד ודברי וכנ"ל,

להדיא אמנם שכתבו הראשונים מן יש
מאב  חייב וסב"א תחב"פ דל"א

אשר"י בהגהות עי' ז')לאב, סי' ,(רא"ש
חדא  תירוצים, ב' הביא ר"ת תלמיד ובתוס'
התוס' סברת ועוד לאב, מאב תחב"פ דל"א
משלם  אינו קרן לענין גמור פושע דאפ'
[דבריו  ר"פ בתוס' ועי' מח"נ. יותר
באב  דדוקא מתחילה שכתבו לעיל] מובאים
ולבסוף  וסב"א, תחב"פ למימר שייך א'
גמור  פשוע הוא דאפ' התוס' סברת כתבו
ושמא  ח"נ, רק מחייב לא מ"מ קרן לענין
תירוצים  ב' לתרץ וכוונתו ט"ס איכא

וצ"ע. ר"ת, בתלמיד כמש"כ

אמרינן ועכ"פ אי הראשונים דנח' מבואר
לאב, מאב וסב"א תחב"פ
מאב  וסב"א תחב"פ לדון אפשר דלהתוס'
מיוחדת  סברא איכא קרן לגבי ודוקא לאב
וכן  מח"נ, יותר חייב אינו גמור פושע דאפ'
רגל  משכחת דלא הנימוק"י מהוכחת מוכח
דשפיר  פחותה בשמירה רחמנא דפטרי'
ואילו  לאב, מאב וסב"א תחב"פ אמרינן
ר"פ  ותוס' אשר"י והגהות ר"ת התלמיד

לאב. מאב וסב"א תחב"פ דל"א ס"ל

דס"ל ונראה דכיון פלוגתתם, בביאור
וסב"א  דתחב"פ דטעמא להתוס'
לפשיעה, נחשב שהאונס משום הוא חייב

בפשיעה  תחילתו הוי אי לן איכפת לא א"כ
דסוכ"ס  אחר, בא' באונס וסופו א' באב
אב, באותו כפשיעה לבסוף האונס נחשב
מיוחדת  סברא איכא תמה קרן לענין ודוקא
הראשונים  אבל מח"נ. יותר לחייבו דא"א
משום  חייב וסב"א דתחב"פ הסוברים
אח"כ, שבא האונס על מחייבתו שהפשיעה
בפני"ע, מחייב הוי ואב אב דכל אפש"ל
יכול  א' אב לענין דתחב"פ לומר ל"ש וא"כ

נחום ר' בחידושי [ועי' אחר אב  (אות לחייב

זצ"ל קמ"א) הגרי"ז כדברי דלא וזה ,
נזיקין  האבות דילפינן דלאחר הידועים
חייב, עליך ושמירתן ממונו שהוא כל מגז"ש

אינו  ואב אב בפני"ע.]וכל מחייב

ח"נ תוס' הגדיש ועל כתבו .ד"ה
שולח  דלגבי ואע"ג וז"ל, התוס'
לר"ל  שלהבת לו דמסר עד מחייב לא בעירה
שיש  פעמים גווזא, לו מסר עד יוחנן ולר'
לו  מסר כמו דהויא בחררה הרבה גחלת
והנה  ע"כ. לר"ל, ושלהבת לר"י גווזא
לקמן  הנשנית ור"י ר"ל לפלוגתא כוונתם

שוטה (כב:) חרש ביד הבעירה את השולח ,
שמים, בדיני וחייב אדם מדיני פטור וקטן
ל"ש  דחזקי' משמי' ר"ל אמר עלה ואיתמר
לו  מסר אבל וליבה  גחלת לו כשמסר אלא
אמר  ור"י הזיקא, ברי מ"ט חייב שלהבת
קא  דחרש צבתא קסבר פטור שלהבת אפ'
גווזא  לי' דמסר עד מיחייב לא גרים,

ושרגא. סילתא

נח'והנה דלא הם, תמוהים התוס' דברי
דבעל  חיובא בענין אלא ור"י ר"ל
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אשו  מסירת ע"י פשע אי עצמו האש
לו  דמסר עד חייב אינו דלר"ל לחש"ו,
דמסר  עד פטור שלהבת אפ' ולר"י שלהבת,
חיובא  לענין אבל ושרגא, סילתא גווזא לי'
הגחלת  הרי בזה, נפק"מ מאי הכלב דבעל

נינהו. דכלבו צרורות

ענין וכבר מה וכתב הנחל"ד, בזה נתקשה
מיירי  דהתם לכאן, ור"ל דר"י הך
שלהבת  הוי דלר"ל האש דבעל חיובא לענין
בעל  עליו וחייב מצוי' כרוח והוי הזיקא ברי
כרוח  לחרש מסירתו דהוי משום האש
ותו  הזיקא ברי לא נמי שלהבת ולר"י מצוי',
בעל  פטור ולכך מצוי' שאינה כרוח הוי
שאינה  כרוח הוי כו"ע גחלת אבל האש,
דאש  משום האש בעל עליו ופטור מצוי'
הכא  אבל מצוי'. ברוח רק חייב אינו
כלב  דבעל חיובא לענין קמיירי בשמעתין
משום  רק לי' קמחייבינן אש משום ולא
חייבתו  לא כלבו של אש על דהא צרורות,
ולכך  בסוגיין, התוס' כמש"כ תורה
מקום  ועל אדויי בדאדיי' לר"ל מוקמינן
בדאנחה  גם חייב ולר"י בלבד, הגחלת
דהוי  משום נ"ש הגחלת מקום ועל אנוחי'
בשמעתין, הנימוק"י וכמש"כ ממש רגל
וא"כ  צרורות, ומשום ח"נ הגדיש שאר ועל
סוף  דסוף כיון מחייב נמי לחוד בגחלת גם
לי  דמה ממש, ברגל או בצרורות כלבו הזיק
שהתיזה  ואבנים עצים או עפר צרורות
מגחלת  צרור ומ"ל בהן והזיקה בהמתו
חזינן  סוף דסוף כיון בשריפה, שהזיק

היז  ואינו שנמשך לשלומי, קמחייב מזה ק
דהתם. לקיש וריש יוחנן דר' להא כלל ענין

להם וכתב יש התוס' שדברי הנחל"ד
דלקמן בסוגיא דפריך (כג.)פנים ,

לקושיית  מקום יש דשם גחלת, בעל ולחייב
האש  בעל פטור כו"ע בגחלת דהא התוס',
פריך  מאי וא"כ הזיקא, ברי דלא משום
כתב, לכן הגחלת. בעל ולחייב הש"ס
רק  מקומו כאן אין תוס' דיבור הך דבאמת

דלקמן. בסוגיא הוא מקומו כי

בהא אלא שפיר מעיינינן דכד דהוסיף
בפשטות  קושייתם ליישב יש מילתא
ר' קאמרי לא דע"כ דלקמן, בסוגיא גם
כרוח  הוי לכו"ע דגחלת התם ור"ל יוחנן
דאין  משום חרש לגבי אלא מצוי' שאינה
לגדיש. להוליכה דרכו אין וגם ללבות דרכו
מיקרי  לא נמי בשלהבת גם לר"י דהא תדע,
ע"כ  אלא ליבוי, צריכה דאין אף הזיקא ברי
דרכו  ואין שמירה קצת עושה דחרש צ"ל
כיון  חררה שנטל כלב אבל לגדיש. להוליכה
להוליכה  נמי דרכו החררה לאכול דדרכו
לחטוף  הכלבים מדרך הוא שכן לגדיש,
שהגחלת  וכיון ממנו, יטלו שלא בכדי ולברוח
א"כ  ליבוי שום בלא בגדיש מעצמה דלקה
עלי'. חייב ולכו"ע לגמרי מצוי' כרוח הוי

הם וקשה, התוס' שדברי נאמר דאם
הגמ' לסוגיית שייכים באמת
הגחלת, בעל נמי ולחייב שהקשה לקמן
שיש  בחררה דמיירי התוס' כתבו ובהא
בהכי  דמיירי להגמ' מנ"ל הרבה, גחלת
והוצרך  הגחלת, בעל ולחייב שהקשה, עד
שחתרה, ובכלב גחלתו בששימר לתרץ
הרבה  גחלת לה שאין בחררה מיירי דילמא

פטור. ולכו"ע
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התוס'(כג.)בשטמ"קועיין בשם שכתב
את  שולח דגבי אע"ג וז"ל, שאנץ
שלהבת  לי' דמסר עד מחייב לא הבערה
פעמים  גווזא, לי' דמסר עד ולר"י לר"ל
דהוו  בחררה מרובין לוחשות גחלים שיש
מנ"ל  וכ"ת לר"י. גווזא לו כמסר אפ'
מחייב  לא הכי לאו דאי משום בהכי, דאיירי

עכ"ל. הכלב, בעל

התוס'הרי כקושיית הקשו שאנץ דהתוס'
בעל  נמי ולחייב בגמ' דאמרינן אהא
להגמ' דמנ"ל עוד שהקשו אלא הגחלת,
הרבה, גחלים שיש בחררה מתני' לאוקמי
מחייב  לא דאל"ה כן, צ"ל דע"כ ותירצו
שיש  בחררה מיירי דאי ור"ל הכלב, בעל
לר"ל  בין לר"י בין א"כ מועטים גחלים לו
במתני'. הכלב בעל נתחייב והאיך פטור,
דר"י  דפלוגתא שאנץ בתוס ' מפורש והרי
ובין  האש דבעל חיובא לענין בין שייך ור"ל
כמש"כ  ודלא בכלב, דבעל חיובא לענין
מה  לדוכתא קושיא הדרא וא"כ הנחל"ד,
חיובא  לענין ור"ל דר"י פלוגתא ענין
הכלב  דבעל ולחיובא אש מדין האש דבעל

צרורות. מדין

דגם וצ"ל שאנץ והתוס' התוס' בדעת
הזיקא  ברי דהצרור לאו אי בצרורות
לשמור  חייב שאינו הכלב, בעל לחייב א"א
שלא  להזיק ביכלתו שאין צרור מלהתיז כלבו

מצוי'. רוח בגדר

והתוס'אבל התוס' ניידי למה יל"ע אכתי
לענין  דאפ' הנחל"ד מסברת שאנץ
ור"ל, דר"י פלוגתא ל"ש כלב דבעל חיובא

לחש"ו  במסר רק היתה פלוגתתם דכל
ביד  שלא גחלת אבל שמירה, קצת שעושין
הוא  במפורש ובאמת הזיקא. ברי הוי חש"ו
עושה  דקטן משום דר"י דטעמא בתוס'

לעיל הגמ' דעי' קצת, ת"ר (ט.)שמירה ,
לשלם  חייב והזיקו לחש"ו שמסרן ובור שור
בשור  אלימא עסקינן במאי באש, משא"כ
גחלת  אש גבי דכוותה מכוסה ובור קשור
מותר  בשור אלא הכא, ומ"ש הכא מ"ש
משא"כ  שלהבת אש גבי דכוותה מגולה ובור
דחזקי' משמי' ר"ל אמר הא דפטור, באש
שלהבת  אבל וליבה גחלת לו שמסר אלא ל"ש
בשור  לעולם הזיקא. ברי דהא מ"ט חייב
גחלת  אש גבי דכוותה מכוסה ובור קשור
שור  הכא ומ"ש הכא מ"ש אמרת ודקא
כמה  גחלת לנתורי דרכי' בור לנתוקי דרכי'
יוחנן  ולר' ואזלא. עמיא מעמיא לה שביק
פטור  נמי שלהבת לו מסר אפ' דאמר
מ"ש  מגולה ובור מותר בשור הכא דכוותה
קא  דחרש צבתא התם הכא, ומ"ש הכא

גרים. קא דחרש צבתא לאו הכא גרים

דאמר)התוס'והקשו ולר"י ד"ה תימה (שם ,
לר"י  שלהבת הא לי' קשה מאי
מכוסה  ובור קשור ובשור לר"ל גחלת כמו
לנתוקי  עביד דחרש ומשום להעמידו יכול
די"ל  ותירצו ר"ל. שאמר כמו ולנתורי
משום  דפטר יוחנן דר' דטעמא לי' דמשמע

עוש  הקטן ואין שומרו אלא שהקטן היזק ה
שור  במסר גם וא"כ שמירה. עושה אדרבה
שמירה  דעביד אמרינן מכוסה ובור קשור
וא"כ  לנתוקי או לנתורי דרכו ואין קצת
מגולה. ובור מותר בשור מיירי ברייתא
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שפי' לטעמי' אזלי עביד [והתוס' שור (ד"ה

ודלא לנתוקי) חש"ו ע"י הי' לנתוקי דדרכו
עי"ש.] כפירש"י,

דקטן וקשה, משום יוחנן דר' טעמא דאם
דלא  היכא א"כ קצת שמירה עושה
שמירה  דעושה טעמא וליכא לחש"ו מסר
דקטן  דס"ל מוכח אינו דר"ל ונהי לחייב, קצת
דגחלת  טעמו ושמא קצת שמירה עושה
חש"ו, ביד שלא אפ ' הזיקא ברי הוי לא לעולם
קשיא. טעמא האי לי' דאית יוחנן ר' מ"מ

מה אמנם שם, התוס' לפי' יל"ע עוד
קא  דחרש צבתא הגמ' תירצה
דשלהבת  שכתבו ר"פ בתוס' ועי' גרים.
מזיק  כשהוא ההיזק גורמת החרש אחיזת
מעשה  ע"י אא"כ להזיק יכול אינו דהא
יהא  לא מניחו דאילו לגדיש, שמוליכו החרש
שמירת  על לסמוך לו דיש אמר ולכך מזיק,
אבל  לגדיש. יטלנו ולא שיניחנו בכך החרש
דחרש  צבתא לאו מגולה ובור מותר בשור
מזיק  הוא מניחו כי נמי דהא גרים, קא
הי' לא ובהא לשומרו מעשה עושה אא"כ

החרש. שמירת על לסמוך לו

אחרת אבל כוונה למדו שהתוס' נראה
לקמן בתוס' דעי' הגמ', (כב:בתירצה

חציו) במסר ד"ה אפ' ר"י דפוטר דהא שכתבו
לי' דאית לטעמי' דאזיל משום לאו שלהבת, לו
נמי  לי' דאית מסיק דהא חציו, משום אשו
לא  שלהבת דקסבר משום אלא ממונו, משום
ולפום  בפ"ק. כדאמרינן שור כמו הזיקא ברי
בפ"ק  נזכר היכן התוס' על לתמוה יש ריהטא
הוזכרה  לא הרי הזיקא, ברי לא שלהבת דלר"י

ברי  לא דגחלת ר "ל בדעת רק כזו סברא בגמ'
כוונת  גופא שזה למדו התוס' וע"כ הזיקא.
גרים, קא דחרש צבתא הכא כשתירצה הגמ'
צבתא  ע"י למזיק נעשית דשלהבת והיינו
מותר  שור אבל הזיקא, ברי בכלל ואינו דחרש
בלא  דגם הזיקא ברי בכלל הוו מגולה ובור

להזיק. עלולים דחרש מעשה

הסוגיא נמצא למסקנת התוס' דלדעת
שמירה  עושה דקטן טעמא נדחה
דאפ' משום באמת דר"י וטעמא קצת,
נראה  וכן שור. כמו הזיקא ברי לא שלהבת
הגמ' בקושיית שכתבו התוס' בדברי מדוייק
משום  דפטר דר"י דטעמא לי' דמשמע
לי' משמע דרק כתבו הרי שומרו, שהקטן
דאילו  לס"ד רק דזהו משום והיינו להגמ',

טעמא. האי נדחה למסקנה

והתוס'ומעתה התוס' ניידי למה מובן
דפלוגתא  הנחל"ד מתירוץ שאנץ
דעושין  לחש"ו במסר כ"א ל"ש ור"ל דר"י
במסקנת  למדו התוס' שהרי קצת, שמירה
שעושין  משום לאו דר"י דטעמא לעיל הגמ'
ברי  לא שלהבת דגם משום אלא קצת שמירה
דבעל  חיובא לענין דבין הקשו ושפיר הזיקא,
האיך  הכלב דבעל חיובא לענין ובין הגחלת
שיש  בחררה דמיירי לתרץ והוצרכו יתחייב,

הרבה. גחלת

משון  אשו בענין הגר"ח בדברי

חציו 

סנהדריןעייןא] חמה בתוס' סוף ד"ה (עז.

צרור לבא) דזרק מההיא שהקשו ,
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ע"ב)למעלה אזלא (שם לא דאי דמשמע
ליחייב  ואמאי פטור, לתחת אלא לצדדין
גגו  בראש שהניחן אאסו"מ דהוה מידי
בהדי  אי אשו משום דחייב מצוי' ברוח ונפלו

דב"ק בפ"ק כדאיתא מזקי, קא .(ו.)דאזלי
ממש  לתחת שתפול כאן מצוי אינו ושמא
קשה  ודאי זה ומיהו לצדדין. כלל תיזל ולא
משום  אלא מיחייב לא נמי דלצדדין דמשמע
ודוחק  לעיל, תיזיל הוא כחו אי דפריך כחו
אשו  למ"ד דהיינו וצ"ל הוא. כחוש כח לומר
מהא  התוס', הקשו ועוד ממונו. משום

בחולין ושחט (לא.)דתנן מידו סכין נפלה ,
הא  דנפלה טעמא ודייק פסולה, שחיטתו
בעי  דלא נתן כר' כמאן כשירה, הוא הפילה
הפילה  כי ליהוי נמי נפלה וקשה, כוונה.
נחלק  לא אם חציו משום אשו למ"ד
דאפ' כיון לחלק מסתבר ולא בשחיטה,
ההיא  דאתיא ותירצו מממון, גמרינן מיתה

ממונו. משום אשו כמ"ד סוגיא

אשו והרי דקיי"ל דלמאי להתוס', הוקשו
נזיקין, לענין רק אי"ז חציו משום

נחש  רציחה לענין שגם בגמ' אשו דמבואר ב
באש  רק דלא להתוס', ס"ל ועוד כחציו.
דאש, בתולדות גם אלא חציו, דין נתחדש
ברוח  ונפלו גגו בראש שהניחן אסו"מ כגון
התוס', הקשו ולכן כחציו. נמי חשיבי מצוי',
להכשיר  יש מידו הסכין בנפל דגם
וכן  כוונה. בעינן דלא למאן השחיטה,

חציו, מדין לחייבו יש למעלה, אבן בזורק
והוצרכו  הוא. כחוש דכח טעמא מלבד
כמ"ד  אתי סוגיות דהנהו לדחוק התוס'

ממונו. משום צד אשו

הגר"חועיין פי"א בחידושי שכנים (הל'

פסק הל"א) שהרמב"ם שהקשה
כתב והמ"מ חציו, משום דאשו (פ"ג כר"י

הלי"ב) רוצח וחזרה הל' בכותל צרור דהזורק
ב"ד  מיתת חייב והרגה לאחורי' האבן
שצריך  בפשטות ומשמע באה. היא שמכחו
מדין  בלא"ה גם דליחייב וקשה כחו, דוקא
וכמו  דאסו"מ, דומיא חציו משום אשו

התוס'. שהקשו

דדין וכתב הרמב"ם, שיטת לתרץ הגר"ח
הוא  גזה"כ לאו חציו משום אשו
הרי  כן, נימא דאם חציו, משום לחייבו באש
דהתם  בממון, רק כן הדין להיות צריך הי'
דליכא  בנפשות משא"כ גזה"כ, הך איכא
הא  אלא חציו. הוי דלא פשיטא ע"ז, קרא
כן, הדבר דבאמת משום היינו חציו דהוי
וע"כ  מכחו, והולכת ממש כחציו הויא דאשו
כחו  שהויא כיון בנפשות גם חייב שפיר
הוא  מקרא, למילפי' דאיצטריך והא ממש.
אמרינן  והוי בה מעורב אחר דכח משום
היכא  דגם קרא לן דגלי הוא ובזה דפטור,
כחו  לי' והוי חייב, ג"כ בה מעורב אחר דכח
ואשר  חציו. משום דאשו הגזה"כ וזהו ממש,

אשו צד. כמ"ד לאוקמא יש שפיר סנהדרין בגמ' פפא דרב מימרא דהניחא תמוה, וזה

הפילה  פסולה נפלה מיני' דייקינן דקא היא מתני' דחולין סוגיא ההיא אבל ממונו, משום
וצ"ע. ממונו, משום אשו כמ"ד דמתני' נדחוק והאיך כשירה,
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משום  דחייב דינא הך בנפשות גם י"ל לפי"ז
בבכח  דגם מילתא גילוי כעין דהוי כיון חציו,

כחו. הוי ג"כ בו מעורב אחר

שהניחן ועפ"ז דבאסו"מ הגר"ח כתב
מצוי', ברוח ונפל גגו בראש
בהם  אין אז כלל, כחו שם ואין כחו דפסק
הוא  לבד ממונו משום ורק דחציו, חיובא
מכחו, בבא אלא חציו דאין עלייהו, דחייב
עלייהו  דמיפטר פשיטא ובנפשות וכמש"כ.
זהו  וע"כ חציו. הויין לא בממונות דגם כיון
כחו  דפסק היכא דכל הרמב"ם שפסק
דבנפלה  פשוט וממילא בנפשות, מיפטר
חשיבא  דלא כיון פסול, ושחטה מידו סכין

וכמש"נ. כלל, גברא כח ואי"כ חציו

מכרעת והוסיף דסנהדרין דסוגיא עוד,
הסוגיא  דכל לומר דדחוק כן,
ולפי"מ  ממונו, משום אשו כמ"ד אתיא
כהלכתא. דלא היינו חציו משום אשו דקיי"ל
בבא  אלא חציו דאין כמש"כ, ודאי אלא
ולפי  חציו. הוי לא שוב כחו ובפסק מכחו
דאסו"מ  בגמ' דאמרינן דהא נמצא המבואר
דאש  דינא הך על קאי דאש, תולדה הויין
ומזה  ממונו, משום דחייב חציו לו דכלו
משום  עליהם דחייב אסו"מ גם ילפינן שפיר
לא  דחציו חציו, שיהיו לענין לא אבל ממונו,

כחו. דפסק כיון הויין

מהלכים והנה ב' נתבאר הגר"ח מדברי
דאשו  בסוגיין ר"י שיטת בביאור
דחיובא  התוס' שיטת הא' חציו, משום
אלא  נלמד מסברא לאו חציו משום דאשו
מחייב  הייתי לא לחוד הסברא דמן מקרא,

קאזיל  מכחו דלאו כיון חציו משום אשו
נזקי  על דחייבו קרא ואפ"ה ר"ל, וכדאמר
דפסק  אע"ג חציו מדין דחיובו קמ"ל אשו
אסו"מ  דגם התוס' כתבו ולפיכך כחו.
חייבים  מצוי' ברוח ונפלו גגו בראש שהניחן
כחו. דפסק אע"ג חציו משום אשו מדין
ונפלה  למעלה אבן מזרק התוס' הקשו ולכן
אשו  כמ"ד דאתיא לדחוק והוצרכו הסכין,

ממונו. משום

הוי ומהלך דאשו הרמב"ם, שיטת הב'
והולכת  מסברא ממש כחציו
לן  לגלויי אלא קרא איצטריך ולא מכחו,
וא"כ, חייב. בו מעורב אחר בכח דאפ'
מדין  אלא חייב אינו כחו דפסק באסו"מ
מזרק  התוס' לקושיית מקום ואין ממונו,

הסכין. ונפלה אבן

צ"ב,והנהב] הגר"ח סברת עיקר
גברא  כח שום ליכא דלכאורה
כתב  והאיך מאלי', הולכת האש שהרי באש,
הולכת  ממש כחציו נחשבת אשו הסברא דמן
בגליונות  החזו"א בזה נתקשה וכבר מכחו.
האדם  של דוחף כח איזה מובן אינו וז"ל,
שכנגד  לצד מוליכתה הרוח והלא באש איכא
עכ"ל. ברוח, לשלוט האדם ביד ואין הרוח

דכיון ולכאורה הגר"ח, דברי נל"ב
להתפשט  אש של שדרכו
וכיון  הרוח, דחיפת בלא גם מעצמה ולילך
הוא  ההכרח מן האש את מדליק קא דאיהו
י"ל, א"כ הדלקתו. מחמת האש שתתפשט
מכחו  ממש לאו האש  דהתפשטות דנהי
באה  ההתפשטות מ"מ מעצמה, אלא קאזיל
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ראוי  זה גם הסברא ומן מהדלקתו, בהכרח
ההכרח  דמלבד אלא כחו. בכלל להיחשב
אחר  כח ג"כ יש מעצמה, האש שתתפשט
ג"כ  שמסייעת הרוח דהיינו בו, המעורב
להאש  שא"א למקומות להגיע האש בהולכת
גזיה"כ  איצטריך ולזה מעצמה, להגיע
בו. מעורב אחר דכח אע"ג לחיובא לן  לגלויי
ביותר, מחודש זה דכל נלע"ד אמנם
אי  כן, אומר הייתי לא דודאי נראה ומסברא
כחציו. נחשבת דאשו וחידש קרא דאתא לאו

נחשבת ומלבד אשו דמסברא לומר הקושי
נלע"ד  מכחו, והולכת כחציו
דלא  משמע הגמ' סוגיית דפשטות
ר' איתמר אמרינן, בגמ' דהנה כהגר"ח.
אשו  אמר ור"ל חציו, משום אשו אמר יוחנן
כר"י, אמר לא מ"ט ור"ל ממונו. משום
מכחו  לאו האי קאזלי מכחו חציו לך אמר
לך  אמר כר"ל, אמר לא מ"ט ור"י קאזיל.
ממשא. בי' לית הא ממש, בי' אית ממונא
דר"י  טעמייהו הגמ' ביארה לא למה ויל"ע
כר"י  אמר לא דר"ל טעמא רק ולא ור"ל,
הניחה  ולמה כר"ל, אמר לא דר"י וטעמא

הטפל. את ונקטה העיקר את

דאשו ונראה משום דר"י טעמא דבאמת
דר"ל  וטעמא ממשא, בי' לית
זה  וכל קאזיל. מכחו לאו דאשו משום
דר"י  והיינו בגמ', להדיא מבואר באמת
לאו  אשו נזקי על דחייבו קרא דע"כ ס"ל
ממשא  בי' אית דממונו חייבו, ממונו משום
דאע"ג  ס"ל לכן ממשא, בי' לית והאי
דאפ"ה  קרא חידש קאזיל, מכחו לאו דאשו
דע"כ  ס"ל ר"ל ואילו חציו. מדין חיובו

חציו  משום לאו אשו נזקי על דחייבו קרא
ס"ל  ולכן קאזיל, מכחו לאו דאשו חייבו,
קרא  חידשה ממש, בי' לית דאשו דאע"ג

חציו. מדין חיובו דאפ"ה

ממונו ונמצא משום לאו אשו דלכו"ע
ממש  חציו משום ולאו הוא ממש
שהוא  הצד גם לשלול יש הסברא דמן הוא,
כיון  אבל חציו, שהוא הצד וגם ממונו
חיובו  ע"כ ממונו נזקי על התורה דחייבתו
נח' ובזה חציו, משום או ממונו משום או
חייבו  דקרא מסתבר יותר אם ור"י ר"ל

ממונו. מדין או חציו מדין 

שכתבוכן רש"י מלשון לדייק (מד"ה נראה

משום אשו) בעירה. את השולח וז"ל,
דהוי  קעביד דאיהו הכתוב חייבו חציו,
הדגיש  למה לכאורה וצ"ב עכ"ל. חץ, כזורק
את  השולח היינו כאן המוזכר דאשו רש"י
לומר  ר"י וכוונת בקרא, דכתיב הבעירה
דברי  בלא וכי הכתוב, חייבו חציו דמשום
המוזכרת  דאש לומר בזה טועים היינו רש"י
ומה  בקרא, דכתיב דאש המזיק אינה כאן
רש"י  דכוונת ניחא, ולפי"ד בזה. ללמד רצה
דאשו  ר"י קאמר מסברא דלאו להגדיש
דכיון  לומר כוונתו אלא חציו, משום
משום  ע"כ אשו, נזקי על התורה דחייבתו
לומר  א"א ממונו משום דאילו חייבתו, חציו
רש"י  ממש"כ וכ"נ ממשא. בי' לית דאש

ממשא)בסמוך בי' לית חייבי'(ד"ה כי הלכך ,
דחייבי'. הוא חציו משום רחמנא

ר"ת וכן תלמיד בתוס' מפורש מצאתי
חציו) משום אשו אש (ד"ה פי' וז"ל,
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לאו  בו, יש חיצים חיוב עליו תורה שחייבה
צריך  הוה לא דא"כ הם, גמורים חיצים
בחציו  המזיק כי לן דפשיטא אש, לכתוב
חציו. משום דקאמר לשון מוכיח וכן חייב,
משום  אשו דקאמר הא לפרש יש נמי וכן
ל"ד  מיהו בו, יש ממון חיוב כל' ממונו
דאפ' שלו, אש כגון ממונו דהוי היכא
אחרים  של באש או הפקר של באש הדליק
מדליק  שהוא חייב, בחבילות שריבה כגון

עכ"ל. ממש,

דר"י אבל דטעמא נמצא הגר"ח של לדרכו
לחוד, מסברא אלא הוא מגזה"כ לאו
דחייב  לן לגלויי אלא קרא איצטריך ולא
באמת  ולפי"ז, בו. מעורב אחר דכח אע"פ
לאו  האי ר"ל דקאמר בהא ור"י ר"ל פליגי
כחו, ל"ח אשו מסברא דלר"ל קאזיל, מכחו
וכמו  ככחו, נחשבת אכן דאשו ס"ל ר"י ואילו
שקולים, אינם הגמ' שדברי ונמצא שנתבאר.
בי' לית דאש לר"י מודו ר"ל דבפשוטו
אשו  על דחייבו דקרא ס"ל ואפ"ה ממשא,
מש"א  על חולק ר"י אבל חייבו. ממונו מדין
דאכן  דס"ל קאזיל, מכחו לאו דאש ר"ל
חציו  משום אשו מסברא ולכן קאזיל, מכחו
אחר  דכח דאע"ג ללמד אלא קרא צריך ולא

בפשט  דחוק קצת נלע"ד וזה חייב. בו מעורב
דמודה  היכי דכי לענ"ד נראה ויותר הגמ',
מודה  ה"נ ממשא, בי' לית דאש לר"י ר"ל

קאזיל. מכח לאו דאש לר"ל ר"י

הגר"ח,ועודג] דברי על לענ"ד קשה
בראש  שהניחם דאסו"מ מש"כ
אשו  אלא חציו דין בזה אין והזיקו ונפלו גגו
דמ"ד  הגמ' למסקנת והיינו ממונו, משום
ממונו. משום נמי לי' אית חציו משום אשו
לי' אית דר"י הגמ' של לס"ד לפי"ז ויק'
לא  ממונו, משום ולאו חציו משום אשו רק
גגו, בראש שהניחם אסו"מ על חייב יהא
ולית  כחו, דפסק כיון כאן אין חציו דחיוב
לס"ד  דאיה"נ וא"ת ממונו. חיוב לר"ח לי'
ונפלו  גגו בראש שהניחם אסו"מ הגמ' של
מצאנו  לא דא"כ יק' פטור, מצוי' ברוח

לעיל בגמ' דעי' לאש, תולדה (ג:)תולדה
גגו  בראש שהניחם אסו"מ היא, מאי דאש
תולדה  מצאנו לא לס"ד דאיה"נ וא"ת וכו'.
שהרי  להיאמר, שא"א דבר ודאי זה לאש,
דתנן  נזיקין אבות מד' א' הוא ההבער
אבות  מדקתני מיני' ודייקינן מסכתין, בריש
לה  משכחת וע"כ תולדות , דאיכא מכלל

דאש. צה תולדה

בזה צה. מש"כ ועי' המזיק. דאדם באב נכלל אינו ההבער כחציו, נחשבת דאשו ואע"ג

נחום ר' קמ"ב)בחידושי ועוד (אות בפני"ע, כאב ההבער במתני' תני אמאי שהק' ,
לעיל מלא (ג:)דבראשונים מקרא הא וצ"ע תולדה. אלא אב ל"ה דאדם דכחו מבואר

משום  ואשו תולדה הוי דכחו יתכן והאיך הבעירה, את המבעיר ישלם שלם הכתוב, דבר
האב  בכלל ואי"ז בפני"ע אב הרי"ז חציו משום דאשו לר"י גם דע"כ ותי' אב. הוי חציו

ר"ל  דהנה כתב, דמילתא ובטעמא ישלמנה. בהמה דמכה בקרא האמור המזיק דאדם
דגם  נראה ובפשוטו קאזיל, מכחו לאו האי קאזלי מכחו דחציו כחציו, ל"ח דאש  קאמר
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הגר"ח ועוד לסברת פשוט דודאי קשיא,
חייב  בעצמו ההבערה עשה אם דרק
חשיב  לא דבלא"ה חציו, משום אשו מדין
אש  מלשמור שפשע מה ע"י ככחו
כמש"כ  ודלא ברשותו, ממילא המתהווה

חציו)התוס' משום אשו שיבעיר (ד"ה לא ,
ולא  שפשע מקום כל אלא האש בעצמו

נינהו. חציו גחלתו דעי'צו שמר וקשה,
לקמן לאביי (כג.)בגמ' לי' קשיא רבא אמר ,

דפטר  באש טמון חציו משום אשו למ"ד
כגון  וניח"ל לה משכחת היכי רחמנא
שלא  גדר ונפלה חצר לאותו דליקה שנפלה
והזיקה  והדליקה והלכה דליקה מחמת
ומבואר  חציו. לי' כלו דהתם אחרת בחצר
חייב  שלו בחצר ומזקת שדולקת זמן דכל
דליקה  ונפלה הלשון והנה חציו. מדין
וא"כ  מאליה, שנפלה לכאורה משמע
את  הבעיר לא הוא אם דאפ' מבואר
חציו, משום אשו מדין לחייבו יש הבערה
אשו  אם די"ז משכחת האיך ק' ולהגר"ח

ולא  הוא, ממש דכחו סברא הוא חציו משום
מגזה"כ. נלמד

דעי'והאמת הראשונים, ע"ז עמדו דכבר
אש  שהצית כגון דגרס בר"ח

ר"ת בתלמיד עי' וכן כגון בחצר, ד"ה (שם

דליקה) מגומגם,שנפלה לשון דהך שהקשה
לאו  וא"כ מעצמה משמע  דליקה דנפלה
לי' איבעי דהכי ותירץ כלל, חציו היינו
שימר  שלא ע"י דליקה שנפלה כגון למימר,
עוד  והביא חציו, להו הוו ואז כראוי, אשו

הרמב"ם אבל ר"ח. ה"ד)גירסת (פי"ד

מאליה  ל"ד נפלה ואם הגמ', לשון העתיק
או  ר"ח, וכגירסת בחצר אש שהצית אלא
שמר  שלא ע"י דליקה דנפלה הפחות לכל
להזכיר, להרמב"ם הו"ל כ"כ כראוי, אשו
לדקדק  הוא הרמב"ם של שדרכו ובפרט
הרמב"ם  דדעת משמע וא"כ בלשונו, מאד
חציו, מדין חייב מאלי' נפלה דאפ' הוא

יתכן. לא זה דין הגר"ח צז ולסברת

דאיהו  וחשיב חץ דיני לזה יש דאעפ"כ דס"ל אלא קאזלא מכחו לאו דאש מודה ר"י
חציו  משום דאשו כח הך אבל דאדם, תולדה הוי ממש כחו דדוקא י"ל ומעתה קעביד.

ישלמנה, בהמה מכה בפרשת נכלל לא ודי"ז תולדה, בגדר אפ' ל"ה קאזלי מכחו דלאו
הוא  אב הך גדר ולר"י הבעירה, את דמבעיר מקרא הנלמד מחודש אב זה הוי ומה"ט

המזיק. כאב ודינו בידים מזיק של נוסף אופן
בזה צו. שאכתוב מה עי' אבל ההבערה, את עשה שהוא דאי"צ התוס' פשטות וכ"נ

בס"ד. לקמן
נחוםצז. ר' בחידושי בזה מש"כ קפ"ח)ועי"ע בנפלה (אות לה דפי' הרמב"ם דלדעת ,

בפשיעה  וסגי בידים הבערה אי"צ חציו להחשב דכדי גדול חידוש צ"ל מאלי' דליקה
בהמה  דמכה הפרשה בכלל ל"ח גרידא דפשיעה דנהי נראה דמילתא ובטעמא גרידא,

ככחו  דל"ה מידי דגם התחדש אש דבפרשת אש, פרשת בכלל הוי זה גם מ"מ ישלמנה,
פשע  נמי נכלל פרשה דבהך להבין מקום יש וזה חציו, כעין המזיק כאדם חשיב ממש
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שחידשה ומש"כ הוא חידוש דאי הגר"ח
רציחה  למילף מנלן תורה
וכו', הוא כחו מסברא ובע"כ מניזיקין,
דבריו  ובאמת מוכרח, דאי"ז לענ"ד נראה
דע"כ  בסנהדרין, התוס' מדברי נסתרים
הוא  חציו משום אשו דדין להתוס' ס"ל
מקום  הי' לא כהגר"ח ס"ל דאי מגזה"כ,
התוס' כתבו ואפ"ה כחציו, אסו"מ להחשיב
לנזיקין, ורציחה שחיטה בין לחלק שאין
דכיון  צ"ל וע"כ לקמן. בסוגיין וכדמוכח
אי"ז  כחציו, נחשבת דאשו התורה דחידשה
כולה, התורה בכל אלא בנזיקין דוקא חידוש

ורציחה. לשחיטה מנזיקין וילפינן

דטעמא לכן כמש"כ הנכון נלע"ד נראה
וא"כ  מקרא, אלא מסברא לאו דר"י
כתב  האיך לדוכתא הגר"ח קושיית הדרא
האבן  וחזרה בכותל צרור דבזורק הרמב"ם
היא  שמכחו ב"ד מיתת חייב והרגה לאחורי'
הסוגיא  במסקנת שיתבאר מה ועי' באה,

בס"ד.(כג.)

חציו  משום אשו

חציו)התוס'כתבו משום אשו לא (ד"ה וז "ל,
מקום  כל אלא האש בעצמו שיבעיר
עכ"ל. נינהו, חציו גחלתו שמר ולא שפשע
ר"ל  אם התוס', בכוונת להסתפק יש והנה
שימר  שלא וכל כלל, הבערה מעשה דאי"צ

ו  חציו, משום חייב דאע"ג גחלתו לחדש באו

אפ"ה  בידים דליקה הך קעביד לא דאיהו
כוונתם  שמא או דיד'. כחציו לי' חשבינן

ברא"ש מש"כ ח')ע"ד הדליק (סי' דאפ' ,
והלך  בשמירתו ופשע שלו בתוך האש
כאילו  לי' חשבינן חבירו של בתוך והדליק
בכוונת  נאמר וה"נ והזיק. בידים חץ ירה
של  בתוך יבעיר שהוא דאי"צ דר"ל התוס',
ופשע  שלו בתוך הדליק אפ' אלא חבירו
חבירו  של את והדליק והלך בשמירתו
לא  עצמו שהוא אע"ג כחציו, לי' חשבינן
זה  אבל חבירו. בממון הבערה מעשה עשה
בלא  דאפ' לומר התוס' דעת על עלה לא

חציו. מדין חייב כלל הבערה  מעשה

דאפ'ועיין התוס', כלשון שכתב ברשב"א
כל  אלא בעצמו הוא הדליקו לא
גחלתו  שימר שלא באש הוא שפשע מקום
לקמן. וכדמוכח חציו, משום חייב כראוי
הרשב"א  דברי מפרשים היינו אם והנה
לקמן, וכדמוכח דמש"כ נראה התוס', ע"ד

דרבא למימרא קרא (כב.)מכוון דקאמר,
כי  דכתיב קרא לר"י, לי' מסייע ומתניתא
משום  אשו ש"מ מעצמה, תצא אש תצא
וליכא  משמע, מעצמה תצא ופירש"י, חציו.
של  גדישו עצמו הוא כשהדליק קרא לאוקמי
הלכה  והאש הדליק שלו בתוך אלא חבירו
הבערה  את מבעיר קרי ואפ"ה מעצמה,
משום  אשו אלמא בעצמו, הדליקו כאילו
דאפ' הרא"ש, כמש"כ מוכרח והרי חציו.

דאי"צ  הסוגיא בתחילת לעיל התוס' דברי פשטות שכ"ה ובאמת והזיקה. והלכה באשו
וכו'. שפשע מקום כל אלא האש בעצמו שיבעיר
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והלך  בשמירתו ופשע שלו בתוך הדליק
כחציו. לה חשבינן חבירו של בתוך והדליק

והתוס'אבל הרשב"א דברי נפרש אם
כלל, הבערה מעשה דאי"צ דר"ל
הבערה, מעשה דאי"צ מהתם מוכח אינו
ונראה  עמו. היתה אחרת כוונה וע"כ
מכוון  לקמן, וכדמוכח הרשב"א דמש"כ

הגמ' באותו (כג.)ללשון דליקה דנפלה כגון ,
מאלי'. דנפלה לכאורה משמע דהוי חצר,

ר"ת תלמיד בחידושי כגון ועי' ד"ה (שם

נפלה שנפלה) דלשון וכתב בזה  שנתקשה
מעצמה, נפלה משמע דהוי הוא מגומגם
למימר  לי' ואיבעי כלל, חציו הי' לאו וא"כ
אשו  שימר שלא ע"י דליקה שנפלה כגון
כגון  גרס ור"ח חציו, להו הוו ואז כראוי
לשון  העתיק הרמב"ם אבל דליקה. שהצית
דעת  נראה וכן לעיל. שנזכר וכמו הגמ',
כפשוטה  הגמ' את שלמדו והרשב"א התוס'
חשבינן  האיך ונתקשו מאלי', משמע דנפלה
דע"כ  וס"ל כחציו, מאלי' שנפלה דליקה
שימר  שלא ע"י מאלי' הדליקה דנפלה צ"ל
במקום  דאפ' מבואר וא"כ  כראוי, גחלתו
ולא  פשע אלא הדליקה את הדליק לא שהוא

נינהו. חציו גחלתו, שימר

התוס'ונלע"ד לשון פשטות דבאמת
מעשה  בעינן דלא משמע

כלל, הרא"ש,צח הבערה ע"ד כוונתם דאם
שיבעיר  לא להזכיר, להתוס' הי' ודאי
כלל  חילקו ומדלא חבירו. בשל האש בעצמו

בין  אלא חבירו, של לבתוך שלו בתוך בין
דאי"צ  משמע לפשיעה, הבערה מעשה
בגחלתו  שפשע כל אלא כלל, הבערה מעשה
נראה  וכן חייב. מאלי' האש ויצאתה
לקמן, כדמוכח שכתב הרשב"א משמעות
דלא  נ"ל א"כ דרבא, למימרא כיון דאם
כדמוכח  אלא לקמן כדמוכח למימר הו"ל
עצמו  דהקרא אש, תצא כי דכתיב בקרא
את  והדליק ויצא שלו בתוך בהדליק מיירי
משמע  לקמן, כדמוכח ומדכתב חבירו. של
עצמה, הגמ' מדברי הוכחה לשום דכיון
הגמ' מלשון היא שהוכחתו נראה ולכן
וע"כ  מאלי', משמע דהוי דליקה נפלה

בגחלתו. בשפשע מיירי

דאפ'אמנם והרשב"א התוס' סברת על
לי' חשבינן הבערה מעשה בלא
לקמן, מהגמ' האחרונים הקשו כחציו,
שלא  גדר ונפלה בחצר דליקה דבנפלה
רק  וחייב חציו לו כלו הדליקה מחמת
סגי  לחוד בפשיעה ואם ממונו, מטעם
דכלו  בכה"ג גם א"כ כחציו, אשו להחשיב
גדר  ולא לגדור לו שהי' דפשע כיון חציו לו
האש  להחשיב יש אכתי בגמ', כמש"כ
הבערה  מעשה דבעינן נימא אי אבל כחציו.
גדר, שם הי' ההבערה דבשעת ניחא, דוקא
נחשב  דלא דהיינו חציו, לי' כלו וא"כ
אותו  לגבי אלא חץ כזריקת האש הבערת
אינו  גדר ולא לגודרו לו הי' ומטעם חצר,

ממונו. מדין אלא חייב

המנ"חצח. הבין נ"ו)וכמו"כ .(מצוה
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אלםועיין יונת י"ז)בספר שכתב (סי'
נעשית  פשיעתו שע"י דהיכא לתרץ,
מונח  שע"י דהיינו ומזיקה, הולכת האש
שע"י  כיון חציו, מיקרי זה התורפה במקום
דהאש  היכא משא"כ הנזק, עצם נעשה
רק  האש בעצם פשיעתו בלא לילך יכולה
שע"י  מיקרי לא זה בפני', לגדור שביכלתו

ומשו  הנזק, עיקר חציו נעשה מקרי לא "ה
ממונו. אלא הוי ולא

פשיעת ומתבאר, דע"י התוס' דמש"כ
חציו, מיקרי גחלתו שמירת
נתכשרה  פשיעתו דע"י היכא דוקא היינו
ומזקת. ההולכת אש להיות  ההבערה
לילך  ביכולתה הי' שכבר באש משא"כ
שפשע  מה פשיעתו, בלא ולהזיק
עי"ז  להיחשב סגי לא האש בהתפשטות
גדר  ונפלה בחצר דליקה בנפלה ולכן כחציו.
אחרת, בחצר והדליק הדליקה מחמת שלא
האש  נתהווה שע"י הראשונה הפשיעה
לאשו  לה משווי' ומזקת, ההולכת להבערה
שבשעת  חצר, אותו לענין ורק כחציו,
הי' לא להבערה הגחלת בהתהוות פשיעתו
וכשנפלה  אחרת. לחצר להגיע האש ביכולת
לו  כלו כבר הדליקה, מחמת שלא הגדר
אלא  אשו על עוד לחייבו וא"א חציו,
לגדור  לו שהי' במה פשע כי ממונו בתורת

גדר. ולא

דלא אבל וס"ל כ"ז על חולק דרש"י נראה
פשיעתו  ע"י כחציו אשו להחשיב סגי
הבערה  מעשה דוקא בעינן אלא לחוד
הסוגיא  בתחילת רש"י בלשון דעי' דידי'.

חציו) משום דהוי (ד"ה קעביד דאיהו שכתב

התורה  דחייבתו דטעמא ומשמע חץ, כזורק
קעביד. דאיהו כיון הוא חציו מדין אשו על
לא  דלדעתם התוס', כמש"כ דלא וזה
כיון  חציו משום אשו על התורה חייבתו
לא  דאיהו בגוונא דאפ' קעביד, דאיהו
ולא  שפשע מקום כל חייב הדליקה קעביד
דכיון  צ"ל לדעתם אלא גחלתו, שמר
אפ' חציו, משום אשו על התורה דחייבתו
הו"ל  דליקה הך קעביד לא דאיהו היכא
כמעשה  לי' וחשבינן עביד קא איהו כאילו
אהא  לקמן רש"י ממש"כ נראה וכן דידי'.

דליקה חציו)דנפלה לו דכלו שבשעה (ד"ה ,
וכו', החץ זריקת דהיינו האש שהדליק
שלא  הגמ' את מפרש דרש"י ומבואר
אלא  מאלי', דליקה בנפלה דמיירי כפשטה
היתה  שההדלקה וכתב אש שהדליק במי
דוקא  שצריך ברש"י ומדוייק  החץ, כזריקת
כחציו  אשו להחשיב סגי ולא הבערה, מעשה

לחוד. פשיעה ע"י

ממונו רש"י משום רש"י .ד"ה כתב
דא  כגון דקס"ד בינייהו יכא

בגליון  עי' שלו. שאינו בגחלת שהדליק
קיימא  הגמ' למסקנת דגם שתמה שטמ"ק
משום  אשו לי' דאית דר"ל נפק"מ הך
דידי', גחלת על אלא חייב אינו ממונו
בגחלת  אפ' חייב תרתי לי' דאית ולר"י
ל"ק  שהביא במהרש"ל ועי' דידי'. דלאו
אלא  חציו משום אשו לי' לית דר"י דרש"י
לעיל  ונתבאר ממונו, משום דאיכא במקום
אלא  מחייבי לא תרוייהו וא"כ בס"ד,
הם  כאן רש"י שדברי י"ל וא"כ שלו. בגחלת
שם  רש"י בסו"ד ובאמת ברש"י, הל"ק כפי
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דברים) בד' לחייבו ראשון (ד"ה דלשון כתב
במהרש"א. ועי' נ"ל,

ממונו  משום אשו

אשו עייןא] למ"ד ותוס' רש"י פלגותת
ממונו  בעינן אי ממונו משום
שאינו  בגחלת דבמדליק רש"י דעת ממש,
ודעת  הוא, ממונו דלאו לר"ל פטור שלו
אלא  דוקא לאו ר"ל דקאמר דממונו התוס'
שלו, האש שיהא ולא בו יש ממונו חיוב

חייב. אחר של באש מדליק דאפ'

בגמ'ונראה דהנה פלוגתתם, ביסוד
כר"ל, אמר לא מ"ט ר"י מקשינן
לית  האי ממשא בי' אית ממונא ומתרצינן
מצינו  דלא הוא הביאור ולכאורה ממשא. בי'
[ועי' ממשא בי' דלית דבר על ממון חיוב
שלא  הכוונה אם שיתבאר מה בס"ד לקמן
דלית  אמידי בשמירה להתחייב בעלות מצינו
אמידי  ממון חיוב מצינו דלא או ממשא, בי'
ר"ל  בדעת יל"ע וא"כ ממשא], בי' דלית
ממונו, משום אשו מחייבינן דאכן הסובר
ממשא. בי' דלית במידי נתחייב מה ע"י
דכיון  רש"י דעת ותוס', רש"י בזה ונח'
באנו  אם השלהבת, על בעלים להיות דא"א
הגחלת  שיהא צריך ע"כ ממונו, מדין לחייבו
הגחלת  שמירת בעיקר נתחייב דעי"ז שלו,
יש  בלא"ה דגם התוס' ודעת הבוערת.
אלא  ממש, ממונו ר"ל קאמר דל"ד לחייבו,
באש  דאפ' תורה וגזרה בו, יש ממונו חיוב

ממונו. מדין חייב ממשא בי' דלית

של ובדעת באש דבמדליק צ"ל התוס'
מעשה  היא החיוב סיבת חבירו

אחר  של באש המעשה וע"י ההדלקה,
דאינה  אע"ג ממונו, מדין נזקי' על נתחייב
הדלקה  מעשה ל"ד וע"כ ממש. ממונו
גחלת  דאי"צ הוכיחו התוס' דהנה מחייבו,
הדליקה, בפני קמתו דכופף מהא שלו
מעשה  אלא הדלקה מעשה ליכא והתם
אשו  דלמ"ד התוס' דעת ואפ"ה כפיפה,

ל  מחייבינן ממונו מעשה משום ע"י י'
לכאורה  מוכרח וא"כ האש. בהיזק הכפיפה
אינו  האש היזק על אותו שמחייב דמה
דעל  בור גבי דמצינו  מה כעין האש עשיית
כאילו  הכתוב עשאו כרייה או פתיחה עסקי
דע"י  הוא המחייב אלא ברשותו. הוא
בעלים  נעשה הוא לההיזק שגורם המעשה

דאש. הנזק על

דמעמיד וכנראה מהא חזינן יסוד דהאי
חבירו  קמת על חבירו בהמת

שאין (נו:) דאע"פ התוס' שכתבו עי"ש ,
דאע"ג  ורגל שן מטעם חייב שלו הבהמה
והוא  הואיל חשיבא כדידי' בעירה דכתיב
של  בנרו חבירו של פשתנו מדליק כמו עשה,
דדין  התוס' כתבו להדיא והרי חבירו.
חבירו, של באש ממדליק נלמד מעמיד
שאינה  בבהמה ורגל שן בנזקי דאפ' ומבואר
ההיזק, את לעושה נחשב הוא אם שלו,
שגרם  המעשה את עושה שהוא דהיינו
הבהמה, ע"י או האש ע"י לנזק ישיר באופן
אע"ג  היזק, אותו על כבעלים נחשב אז

הממון. על בעלים אינו שהוא

קנ"ה)בקצוה"חועיין דגם (סי' שכתב
חייב, הפקר בהמת במעמיד

הברכ"ש א')והקשה איש (סי' שור דבעינן
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דגדר  זצ"ל הגרי"ז בשם וכתב וליכא, לחייבו
ועי"ז  ההיזק בעל שנעשה הוא מעמיד חיוב
דחיובו  אע"ג באש, וה"נ איש. כשור נעשה
האש  הדלקת ע"י לר"ל, ממונו מדין הוא
לבעל  נעשה הדליקה בפני הקמה כפיפת או

שלו. האש כאילו ונחשב ההיזק

פירש"י ועיי"ע וז"ל, שכתבו ר"פ בתוס'
א"כ  אלא מחייב לא דר"ל דאליבא
אמרינן  דהא נהירא, ולא שלו. בגחלת הדליק
דאמר  קרא ועוד וכו'. היוצא גץ לקמן
דאמר  הוא סתמא אש הבערה את המבעיר
נראה  לכך אחרים. לשל שלו בין חילק ולא
בגחלת  כשהדליק אפ' חייב דלכו"ע לפרש
ל"ד  ממונו משום דקאמר והא שלו שאינה
ואע"ג  מבורו. לה וליפינן תקלה ר"ל אלא
שמצינו  כיון מ"מ פטור, שהפקירו דבורו
יש  כמו"כ בורו חפירת על תורה שחייבתו
בשביל  האש על תורה דחייבתו לומר לנו

עכ"ל. האש, את הדלקתו

שלא ויש מה חדא דיוקים, כמה בדבריו
קמתו  מכופף התוס' קושיית הזכיר
לקמן  בזה שאכתוב מה ועי' הדליקה, בפני
על  חדשה קושיא דמקשה ועוד, בס"ד.
דקרא  והיא בתוס', הוזכרה שלא פירש"י
הוא  סתמא אש הבערה את המבעיר דאמר
אחרים. לשל שלו בין חילק ולא דאמר
דליכא  שמעינן דקרא דמגופא ומבואר
צ"ב  וא"כ חבירו. של לאש שלו אש בין לחלק
דחיובא  לכאורה ר"פ התוס' הוצרך למה
הרי  מבור, נלמד שלו שאינו בגחלת דאש

דקרא. מגופא הדבר נלמד בלא"ה

הכרח ונל"ב, ליכא דקרא דיוקא דמעיקר
תורה, חייבתו ממונו משום דאשו
חילק  שלא ממה להוכיח יש אדרבה אלא
חבירו, של לגחלת שלו גחלת בין הקרא
ולאו  חציו משום באמת הוא דאש דחיובו
האיך  הוא ממונו משום דאם ממונו, משום
ולכן  שלו. שאינו בגחלת הדלקה על נתחייב
חיוב  שיש למדנו דמבור ר"פ התוס' כתבו
ממש, ממונו שאינו דבר על ממונו מדין
מדין  אשו על דחייבו דקרא יל"פ שפיר ולכן

שלו. שאינו בגחלת גם הי' ממונו

דומים אבל אינם אש וגדרי בור גדרי
התוס' כתבו למה דאל"כ זל"ז, ממש
התוס' כדברי דמעמיד בסוגיא ר"פ
פשתן  ממדליק נלמד מעמיד דחיוב דלפנינו
חיובו  ולכאורה חבירו, של בנרו חבירו של
לאו  דבור חיובו ע"כ אלא עצמו. מבור נלמד
הנזק, לבעל הבור כריית ע"י דנעשה משום
לנזק, עשייתו שתחילת דבר שעשה כיון אלא
התורה  עשאתו להזיק, שעלולה תקלה הוי
משום  חיובו באש אבל ברשותו. הוא כאילו
הנזק  לבעל כפיפה או ההדלקה ע"י שנעשה
זמן  כל בשו"ר דגם נלמד ומאש ממש,
אפ' לי' מחייבינן ממש הנזק לבעל שנעשה

שלו. שאינו בבהמה

התוס'ובזה לדעת מצינו לא למה א"ש
כאילו  הכתוב עשהו נאמר באש דגם
נחשב  אינו שהוא בבור דדוקא ברשותו, הוא
הוא  כאילו הכתוב עשיית צריך הנזק לבעל
שלו  שאינו בגחלת הדליק אבל ברשותו,
שהוא  מה ע"י בלא"ה כברשותו נחשב

הנזק. לבעל נעשה
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על הנהב] קושיות ג' הקשו התוס'
דכופף  מהא חדא פירש"י,
היוצא  מגץ ועוד הדליקה , בפני קמתו
ועוד  לי', מפקיר דמסתמא הפטיש מתחת
בדליקה  שיתחייב אדם לך אין דא"כ מסברא

וידליק הגחלים חבירו,שיפקיר של גדיש
התוס'. לקושיות רש"י יענה מה וצ"ע

בפ'ועיי"ע ממתני' עוד שהקשה בפנ"י
האור (נט:)הכונס את הביא א' ,

העצים  את המביא העצים את הביא וא'
ומוכח  חייב. המלבה וליבה אחר בא חייב,
שלו, בגחלת דוקא תלוי חיובו דאין לכאורה
וכן  חייב. אחר של בעצים הדליק אפ' אלא
אע"ג  חייב, הפקח פקח ביד דשלח מהא

הפקח. של הגחלת שאין

ור"ל ובפנ"י ר"י פליגי לא וז"ל, תירץ
אלא  מחייב מאי משום באשו
אלא  ברשות, שלו בתוך שמדליק במי דוקא
מעצמה  הגחלת ויצאה גחלתו שימר שלא
ור"ל  ר"י פליגי דוקא ובכה"ג והזיקה,
שיש  אמר ר"י מחייב, מאי משום לפרש
גחלתו  שימר שלא דכיון חציו משום לחייבו
וע"ז  חץ, כזורק הו"ל מעיקרא מצוי' מרוח
שלאו  כיון לחץ כלל דמי דלא ר"ל אמר
לחייבו. יש ממונו משום אלא קאזלא מכחו
לא  חבירו בשל להדליק שנתכוון במי אבל
משום  לפרש ור"ל דר"י פלוגתא כלל שייכא
אדם  מטעם לחייבו יש ודאי דהא מחייב מאי
מכ"ש  ונלמד לעולם, מועד שהוא המזיק
ומ"ש  מכאן לאחר בא שההיזק בור מכורה
הש"ס  מלשון נראה וכן בידים. שמזיק כאן
קאמר  ולא מחייב מאי משום אשו דקאמר

מאי  משום מבעיר או מחייב מאי משום אש
של  באש אלא פליגי דלא ודאי אלא מחייב,

דוקא. היתר

כל וא"כ דרש"י אליבא נתיישבו לפי"ז
קמתו  דכופף תוס', של הקושיות
כיון  דחייב מודה ר"ל אפ' ודאי חבירו של
שהנצוצות  כיון גץ גבי וכן להזיק, שנתכוון
מטעם  מיחייב ומכחו הכאתו ע"י יצאו
מלשון  מצאתי לדברי גדולה וראי' מזיק.
אש  דין גבי דגץ האי כתב שלא הרמב"ם

ומזיק חובל בהל' אלא נזק"מ (פ"ו בהל'

המזיק הי"א) דאדם כדברי להדיא הרי .
תוס' של שלישית דקושיא ומכ"ש מקרי.
של  בגדיש וידליק גחלתו יפקיר אדם שכל
דכיון  לפמ"ש להקשות ל"ש חבירו
אין  ולפי"ז שיתחייב, ודאי להדליק דהתכוין
דהמלבה  דהכונס ממשנה נמי להקשות
של  להדליק בנתכוון לה מוקי דר"ל חייב

הפנ"י. עכ"ד חבירו,

עירובי ועיקרי כאן יש שהרי צ"ב, הדברים
המזיק, אדם דהו"ל חדא סברות,
שעשה  מה למ"ל וצ"ב בכוונה, דעשה ועוד
ועוד  לעולם, המועד המזיק לאדם בכוונה

בור. מכריית לי' דילפינן

דמה אמנם הנחל"ד, ג"כ כתב כעי"ז
לא  ודאי קמתו מכופף שהקשו
בגוף  מעשה דעשה התם דשאני מידי קשה
בידים, המזיק אדם מטעם וחייב החפץ

בפ"ק עצמם התוס' כתבו ד"ה וכה"ג (ו.

אחר לאתויי) ובא אש הדליק דאם תדע וז"ל,
שיתחייב  סברא אין חבירו של טליתו ושרף
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וה"נ  בדבריהם. עי"ש ע"כ, האש בעל
דמטיא  באופן קומתו שכפף  כיון דכוותי'
לתוך  טליתו כהשליך הוי מצוי' ברוח לי'
של  אש לגמרי הוא אם אפ' דבזה האש,
לדעת  דאפ' כלל, הדליקו לא שהוא חבירו
ואפ"ה  חבירו, של אש מיקרי נמי התוס'
הנשרף. הבגד בגוף מעשה שעשה כיון חייב

הפטיש גם מתחת היוצא מגץ שהקשו מה
שמפקיר  דמה מידי, קשה לא נמי
נזקיו  דמפקיר הוא, כלום דלאו ודאי אח"כ
וכיון  לכו"ע, חייב פשיעה תחילת לאחר
במאי  לן איכפת לא תו שלו היא שמתחילתו
מתחת  היוצא דגץ ותו אח"כ. דהפקיר
לא  דע"כ לר"ל, אפ ' הוא חציו ודאי הפטיש
מעצמה  שהולכת באש אלא ור"ל ר"י פליגי
דלא  לר"ל דס"ל הוא דבזה מצוי', רוח ע"י
ע"י  אלא קאזיל מכוחו דלאו כיון חציו הוי
דמכחו  הפטיש מתחת היוצא גץ אבל הרוח,
הסדן  על הפטיש בכח שמכה מה ע"י קאזיל
חציו  דהוי היא דפשיטא מילתא הברזל, ועל
והוי  דמי כגופי' דאדם כוחו ולכו"ע דאדם

ממש. בידים כמזיק

דיתחייב וגם אדם לך דאין שכתבו מה
וידליק  הגחלים שיפקיר בדליקה
כאן  דעד כלום, אינו ג"כ חבירו של גדישו
אלא  באש טמון דפטור אמרינן לא
של  בתוך ודלקה והלכה שלו בתוך במדליק
לכו"ע  חבירו בשל במדליק אבל חבירו,
בהכונס  להדיא כדאמרינן בטמון חייב

בשל (סא:) דבמדליק ע"כ והי' עי"ש,
רק  עלה קמחייבינן אשו מטעם לאו חבירו

מטעם  וחייב בידים ממש מזיק דהוי משום
הנחל"ד. עכ"ד המזיק, אדם

רש"י וקיצור דלדעת ז"ל, דבריהם תוכן
ממדליק  שלו בתוך המדליק חלוק

הוא בת  שלו בתוך דבמדליק חבירו, של וך
או  חציו משום אשו אם ור"י ר"ל דפליגי
כו"ע  חבירו, של בתוך במדליק אבל ממונו,
משום  אלא אש משום לאו דחיובו מודים

בידים. המזיק אדם

שכתב ויש השטמ"ק בדברי לזה סעד
הקשו  ובתוספות וז"ל, הגליון בשם
של  קמתו דכופף מהא רש"י פירוש על
דכופף  קשה שאינו ונראה  וכו'. חבירו
הילכך  ההיזק עושה הוא חבירו של קמתו
של  שיהיה ובין שלו שיהיה בין חילוק אין
שעושה  ממונו שהוא גחלת אבל אחר
יזיק  שלא ממונו לשמור לו דיש ההיזק
מהא  לו שהקשו מה וכן שלו. שיהיה צריך
אינו  זה גם הפטיש מתחת היוצא דגץ
הילכך  ההיזק עושה בגופו זה דגם קשה
וכ"כ  עכ"ל. וכו', שלו שהיה בין חילוק אין
בין  לחלק דיש וז"ל, הר"י תלמידי בשם
שמר  שלא מחמת מעצמה באה כשהדליקה
כשבעצמו  אבל ממונו שיהא בעינן דאז
ממונו  שהאש בין חילוק אין הדליקה עושה

עכ"ל. ממונו, לאו או

סעד ובאמת יש עצמו רש"י מדברי
ונחל"ד, הפנ"י לדברי גדול

קמתו דכופף בסוגיא רש"י בלשון (נו.דעי'

מצוי') ברוח בידים ד"ה הרי וז"ל, שכתב
בענין  וכן ע"כ. נחייב, אדם ובדיני הבעיר
כתב  חבירו של בתוך במדליק טמון חיוב
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חבירו) של בתוך ד"ה רשות (סא: לו אין וז"ל,
שם  בתוס' [ועי' ע"כ. בידים, כמאבד והוי
במדליק  מיירי אש תצא דכי דקרא שפי'

שלו.] בתוך

נחוםאמנםג] ר' בחידושי קמ"ט)עי' (אות

דרך  על תמיהות כמה שהקשה
כאדם  לי' חשבינן אמאי דמסברא חדא זו.
דר"ל  דטעמי' מבואר בסוגיין הא המזיק,
ופירש"י  קאזיל מכחו לאו דאש משום
גם  שייך זה וטעם הולכת, היא מאלי' שהאש
במקום  דבשלמא חבירו, של בתוך במדליק
בלא  ממש מעשיו ע"י ההיזק נעשה הגחלת
לא  הזיקה שהאש היכא כל אבל האש, הילוך
האש  הולכת ע"י ההיזק ונעשה במקומה

קאזיל. מכחו לאו לר"ל הרי

לקמןועוד דבגמ' דכל (נו.)הקשה, מבואר
בפני  חבירו של קמתו דכופף החיוב
אבל  מצוי' ברוח במטי' רק הוי הדליקה
דחיובו  נימא ואי פטור, מצוי' שאינה ברוח
ברוח  למפטרי' ליכא המזיק אדם מטעם
ברוח  חייב המזיק באדם שהרי מצוי', שאינה

לקמן כדאיתא מצוי' .(כז.)שאינה

לקמןועוד דבגמ' מבואר (סא:)הקשה,
מיפטר  להטמין דרכן שאין דבכלים
התוס' ופי' חבירו, של בתוך במדליק אפ'
לי' איבעי דלא משום הוא הפטור דטעם
בגדיש. ארנקי אדם שיניח אדעתי' לאסוקי
הו"ל  חבירו של בתוך דבמדליק נימא ואי
האיך  מובן אינו בידים, המזי' כאדם
הא  להטמין, דרכן שאין בכלים לי' פטרי'
שאין  בכלים אפ' חייב המזיק דאדם ז"פ

בש"ך ועי' להטמין. ס"ק דרכן תי"ח (סי'

דכלים ו') פטורא ליכא בידים דבמזיק
היש"ש וכ"כ להטמין, דרכן (פ'שאין

ל"ב) סי' .הכונס

דלקמןועוד אר"ל (ע"ב)הקשה, מקשינן
עבד  והי' הגדיש את מהמדליק
תיקשי  הפנ"י ולד' לו, סמוך וגדי לו כפות
של  בתוך במדליק דאיירי משני לא אמאי
מיתה. חיוב ואיכא בידים מזיק דהו"ל חבירו
ותי' להלן עצמו הפנ"י בזה עמד וכבר
לי' משמע והוה קתני סתמא דמתני'
שלו. בתוך במדליק אפ' דאיירי להש"ס
דאיירי  דמשני למאי דהא צע"ג ודבריו
של  בתוך היינו ע"כ עבד של בגופו בהצית
לדחוק  הגמ' הוצרכה אמאי וא"כ חבירו,
סגי  הא עבד, של בגופו בהצית דאיירי

חבירו. של בתוך במדליק לאוקמי

עזרי ועוד אבי בשיעורי דעי' קשה,
שנטל  כלב מדין שתמה בסוגיין
דבעל  ממונו לאו אש האי דאמרינן חררה
הגחלת  מקום על דרק ומסקינן הוא, כלב
של  בתוך מדליק הוי דהכא והקשה חייב,
או  בהמה כמעשה חשיב לא ולמה חבירו,
באדם  שהרי חציו, למ"ד כמו בהמה של כחו
באדם  דרק דצ"ל ותי' כמעשיו. חשיב זה
כמזיק  הוי לזה ומתכוין חבירו בשל שהדליק

הכל  על לכאן.בידים כוונה ענין מה וצ"ע ,

אינה והנהד] לכאורה מגץ התוס' קושיית
הפנ"י  שהעירו וכמו כ"כ, קושיא
ויצא  הפטיש עם שמכה דכיון והנחל"ד,
ונוכל  נחשב, הוא המזיק אדם מכחו, הגץ
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בלבד. הגץ מקום על רק הוא דחיובו לפרש
דכופף  מהא היא לכאורה הקושיא ועיקר
נחשב  קמתו דבכופף נאמר אם קומתו,
הנ"ל. קושיות הני כל יק' המזיק, כאדם

מכופף ושמא התוס' קושיית לדחות יש
דמש"כ  והיינו באופ"א, קמתו
דאדם  ר"ל אינו הבעיר דבידים שם רש"י
קושיית  וכל הוא, דחציו אלא הוא, המזיק
בדיני  ליחייב מצוי' ברוח לי' דבמטיא הגמ'
חציו. משום אשו דמ"ד אליבא רק היא אדם
ליכא  ממונו משום אשו למ"ד איה"נ אבל
שלו. שאינו בגחלת הדליק שהרי לחייבו,
ר"פ  להתוס' נחית לא דמה"ט עוד, ואפשר
רק  דאתיא דס"ל קמתו, מכופף להקשות
משום  אשו למ"ד ולא חציו משום אשו למ"ד
קמתו, מכופף הקשו שאכן  והתוס' ממונו.
דמטי' אי סתמא הגמ' דהקשה דכיון ס"ל
קאמר  ולא אדם, בידי לחייב מצוי' ברוח
וכו', ממונו משום אשו למ"ד הניחא

דכו"ע. אליבא היא הגמ' קושיית

קצת ולכאורה הוא אבל פשוט, תירוץ זה
הו"ל  באמת דא"כ דחוק,
היא  הגמ' דקושיית להדיא לפרש לרש"י

חציו. משום אשו למ"ד

רש"י ועוד, דברי עם נעשה מה דאכתי
כמאבד  דהוי שכתב דטמון בסוגיא
חציו, לי' בשכלו מיירי ע"כ והתם בידים,
חילוק  ליכא חציו משום אשו דמ"ד דאליבא
של  בתוך למדליק שלו בתוך מדליק בין
חייבים, שבשניהם טמון, חיוב לענין חבירו

לקמן רש"י פטור (כג.)וכמש"כ דליכא

חציו. לו בשכלו מיירי וע"כ באדם. טמון
חבירו  בתוך מדליק דכל רש"י כתב ואפ"ה

בידים. כמאבד נחשב

רש"י ועוד, יענה מה צ"ב דאכתי
אדם  לך דאין התוס' לקושיית
וידליק  הגחלים שיפקיר בדליקה שיתחייב

חבירו. של גדיש

דלמסקנת וביותר נתבאר דכבר קשה,
אשו  תרתי, לי' אית ר"י הסוגיא
ורש"י  ממונו, משום אשו וגם חציו משום
וכתב  נ"ל, נראשון דלשון בסו"ד שם כתב
ברש"י  ל"ק ממנו שנשתמט המהרש"ל
אשו  לי' אית ר"י הסוגיא דלמסקנת שפי'
משום  נמי דאיכא היכא רק חציו משום
ומש"כ  בזה. שכתבנו מה לעיל ועי' ממונו,
בגחלת  מדליק דס"ד הסוגיא בתחילת רש"י
לפי  רק היינו בינייהו, איכא שלו שאינו
לי' לית נמי ר"י הגמ' למסקנת כי הס"ד
משום  לי' דאית במקום אלא חציו משום
במדליק  רק היינו רש"י ולדעת ממונו,
בפני  קמתו בכופף גם וא"כ שלו. בתוך
דמיירי  כיון ממונו, משום ליכא אי הדליקה,
חציו, משום ליכא ע"כ חבירו, בשל במדליק

התירוץ. כל ונפל

ליישב והנהה] כתב נחום ר' בחידושי
חדש, באופן רש"י שיטת
דטמון  בסוגיא רש"י מש"כ בהקדם
והוי  רשות לו אין חבירו של בתוך דבמדליק
בין  החילוק דכל ומשמע בידים. כמאבד
חבירו  של בתוך למדליק שלו בתוך מדליק
בתוך  ואילו רשות, לו יש שלו דבתוך הוא,
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הדברים  וביאור רשות. לו אין חבירו של
על  לחייבו ליכא שלו בתוך דבמדליק נראה,
להדליק, רשות לי' אית דהא ההדלקה, עצם
את  שמר שלא ע"ז הוא חיובו שכל וע"כ
ותשרוף  מרשותו תצא שלא לאחמ"כ אשו
של  בתוך במדליק משא"כ חבירו. גדיש את
לחייבו  אי"צ להדליק, רשות דלי"ל חבירו,
אלא  לאחמ"כ, שמרה ולא זה שפשע על
המחייבתו. הפשיעה היא ההדלקה עצם

לומר ומעתה רש"י כוונת שאין נראה
הוי  חבירו של בתוך דבמדליק
בכה"ג  שגם ודאי דזה בידים, המזיק כאדם
כוונתו  אלא אש. מטעם רק הוא חיובו כל
כפשיעה, חשיבא ההבערה עצם דבכה"ג
שלאחמ"כ. להיזק גורם הוא ההבערה דע"י
גופא  זה א"כ להדליק, רשות דלי"ל וכיון
קרי  ולזה אש. בתורת המחייבתו הפשיעה
דבהך  ר"ל בידים, כמאבד והוי רש"י,
אדם  שאי"ז ואף ההיזק, מונח מעשה

המחייבתו. הפשיעה זוהי מ"מ המזיק,

ליכא ובביאור דמה"ט רש"י מש"כ
של  בתוך במדליק טמון פטור
בעיקר  דהנה זצ"ל הגרנ"פ כתב חבירו,
הפטור  דיסוד מכ"ד חזינן דטמון ההלכתא
מדברי  וכ"נ בפשיעה. דחסר משום הוא

להלן משום )(כג.רש"י אשו דלמ"ד שכתב ,
אדם  קיי"ל דהא טמון, פטור ליכא חציו
טמון  הפטור דיסוד ומבואר לעולם, מועד
א"ש  ולפי"ז בפשיעה. שחסר משום הוא
שלו, בתוך במדליק רק נא' טמון דפטור
אשו, שמר שלא הפשיעה מכח דחיובו
של  בתוך משא"כ הפשיעה, חסר ובטמון

פשיעת  עצם על לי' דמחייבי' חבירו
פטורא, הך ל"ש בידים כמאבד ההבערה
דרכן  שאין כלים [אבל אונס. אי"ז דסו"ס
לאסוקי  הו"ל דלא הוא, אנוס להטמין
אמנם  כפשיעה. ל"ח באדם וגם אדעתי'
ההוא  בענין הראשונים דנח' בזה, יל"ע

דחברי' בכספתא דבעט אם (סב.)גברא ,
הו"ל  דלא מטעם פטור שייך המזיק באדם
אבל  דפטור, התוס' דעת אדעתי'. לאסוקי
חייב  גווני דבכל וסובר  חולק הרשב"א
פטור  צ"ב הרשב"א לדעת וא"כ עי"ש,
מש"כ  ועי' להטמין, דרכן שאין בכלים טמון

זצ"ל הגרא"ל בחי' ע"ג)בזה דברים (סי'
באש.] טמון פטור בענין עמוקים

דרש"י והוסיף, בכ"ד שנתבאר מה דלפי
ממונו  בנזקי המחייב דיסוד ס"ל
הוא  דאם י"ל בשמירה, הפשיעה משום הוי
כל  על לחייבו יש חבירו בממון פשע עצמו
כנים  ואם הפשיעה. מכח הבאים הנזקין
דלמ"ד  בסוגיין רש"י מש"כ כל הדברים,
שלו, האש שתהא בעי' ממונו משום אשו
חיובו  דיסוד שלו בתוך במדליק רק הוא
בה  פשע דאיהו לשמרה עלי' דרמי משום
חבירו, של בתוך במדליק אבל בשמירתה.
לא  ההבערה, פשיעת עצם על לי' דמחייבי'
היא  האש דהא שלו, האש שאין איכפ"ל

בידים. עשה דאיהו מזיקה

חילוקא ועוד בהך שמיאנו שהתוס' י"ל
החיוב  דיסוד דס"ל לטעמייהו אזלי
וא"כ  ממונו, מעשה משום הוי ממון דנזקי
של  בתוך במדליק למימר ליכא לדידהו
פשיעת  עצם על לי' דמחייבי' חבירו



העמקים שושנת  ע"א  כ"ב דף קמא בבא רח 

ולכן  שלו. האש אין סו"ס דהא ההבערה,
ממונו  להיחשב כדי דאם התוס' נקטו
אפ' לחייבו ליכא שלו, גחלת בעינן המזיק
אש  הך דסו"ס חבירו, של בתוך במדליק
המזיק. ממון חיוב בזה וליכא שלו אינה
בעל  להיחשב דכדי התוס' הוכיחו ומינה
בזה  סגי אלא ממש בעלות אי"צ האש,
אש. דהך הנזק בעל והו"ל הבעירה דאיהו

דזהו ועוד י"ל רש"י של דלדרכו ביאר,
חבירו  בהמת דמעמיד החיוב יסוד
תיקשי  לכאורה דהנה חבירו, קמת על
דבתוס' דמעמיד, לדינא רש"י יפרנס האיך
חשיבא  כדידי' בעירה דכתיב דאע"ג ביארו
אכן  מאש. והוכיחו עשה, והוא הואיל
זהו  ממונו משום אשו דלמ"ד רש"י לדברי
יסוד  להאי למילף ליכא שלו, שהאש רק
מטעם  הוי דמעמיד לומר א"א וכן מאש.
ולהנ"ל  שלו. בשאינה אש חיוב דליכא אש,
חבירו  בהמת דבמעמיד ס"ל דרש"י א"ש,
חבירו, בבהמת פושע הו"ל חבירו קמת על
דל"ה  אע"ג הפשיעה עצם על לי' ומחייבי'
דומיא  לשמרה עלי' רמי ולא ממונו,
להתוס' [אבל חבירו, של בתוך דמדליק
עושה  שהוא דכיון הוא במעמיד המחייב
כמש"כ  הנזק, לבעל נעשה הרי"ז מעשה

זצ"ל. הגרנ"פ עכ"ד לעיל],

בלשון ונראה מדוייקת באמת שדרכו
ובשם  הגליון בשם השטמ"ק
דמדליק  כלל הזכירו שלא הר"י, תלמידי
הגליון  אלא המזיק, לאדם נחשב חבירו בתוך
עושה  הוא חבירו של קמתו דבכופף כתב
ובין  שלו שיהי' בין חילוק אין הלכך ההיזק

כתוב  הר"י ובתלמידי אחר. של שיהי'
מחמת  מעצמה באה כשהדליקה דדוקא
אבל  ממונו, שיהא בעינן אז שמר שלא
בין  חילוק אין הדליקה עושה כשבעצמו
כתבו  לא והרי ממונו. לאו או ממונו שהאש
אדם  הרי"ז הדליקה עושה דכשבעצמו
אין  דליקה עושה כשעצמו אלא המזיק,
ממונו, לאו או במונו שהאש בין חילוק
בעצם  היא שהפשיעה דכ"ז כמש"כ ומשמע
אפ' האש היזק על לי' מחייבינן ההדלקה,
ס"ל  שלו בתוך במדליק ודוקא ממונו, אינה
שלו, בגחלת שמדליק עד חייב דאינו לר"ל
בשמירת  הפשיעה הוא המחייב דבכה"ג
אא"כ  בשמירתה חייב אינו והוא הגחלת,

שלו. בגחלת מיירי

אמר תוס' לא מ"ט ר"י ד"ה
אע"ג כר"ל. וז"ל, התוס' כתבו

לאוקמי  הו"ל מקראי, דר"י טעמא דדריש
א"נ  כר"ל, דסברא אחריתי לדרשה קרא
חציו  משום לי' דאית דמאן השתא קס"ד
לו  דכלו היכא וקבעי ממונו, משום לי' לית
עכ"ל. ממונו, משום מחייב לא אמאי חציו

ר"י הרי הגמ' מקשה מאי להתוס', הוק'
לעיל  רבא הלא כר"ל, אמר לא מ"ט

דקרא (כב:) לר"י אמר לי' מסייע ומתניתא
ואפ"ה  משמע מעצמה אש תצא כי דכתיב
טעמא  וא"כ הבערה, את המבעיר לי' קרי
בי' לית דהאי סברא למ"ל מקרא, דר"י
כר"ל  דסברא דכיון התוס', ותירצו ממשא.
קאזיל  מכחו וחץ הואיל ממש לחץ אשו דל"ד
קראי  לאוקמי הו"ל קאזיל, מכחו לאו והאי
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מ"ט  לי' דקבעי תי' ועוד אחריתי. לדרשה
ממונו, משום מחייב לא חציו לי' בכלו
לר"י  דהו"ל דגמ' אדעתי' אסיק לא ולפי"ז
דסברא  משום אחריתי לדרשה קרא לאוקמי
חיוב  ליכא באמת למה מיבע"ל רק כר"י,

באש. ממון

הקשה,וידידי נ"י ווייס אלימלך הר"ר
לי'(כג.)דלקמן אית דר"י מסקינן

משום  אשו וגם חציו משום אשו גם תרתי,
דאש  סברא הך לר"י לי' לית וא"כ ממונו,
דישנו  לר"ל ר"י דמודה ממשא, בי' לית
ממונו, חיוב לי' דאית  וכיון ג"כ. ממון חיוב
הא  ובפשוטו חציו. חיוב נמי דאיכא מהיכ"ת
משום  היינו איתנהו דתרתי לר"י דס"ל
את  דמבעיר מקרא הכריח גיסא דמחד
גיסא  ומאידך חציו, חיוב דאיכא הבערה
הטמון  על רחמנא דפטרי' ממאי הכריח
התוס' לפימש"כ אבל ממון. חיוב דאיכא
הו"ל  כר"ל דסברא דכיון הראשון בתי'
לאו  אי אחריתי, בדרשה קרא לאוקמי לר"י
על  תורה חייבתו לא דמסברא דס"ל משום
ממשא, בי' ולית הואיל ממונו מדין אשו
ולא  ממון, חיוב דאיכא לר"ל דמודה השתא
הו"ל  ממשא, בי' לית דאש לי' איכפת
לדרשה  הבערה את דמבעיר קרא לאוקמי
נמי  דאשו לומר הכריחו ומה אחריתי,

וצ"ע. חציו, משום

ממשא.תוס' בי' אית ממונו ד"ה
לית  דבור אע"ג וז"ל, התוס' כתבו
לחבטו, ולא להבלו תורה שחייבה ממשא בי'

ולהזיק  לילך שדרכו חציו כעין ממונו מ"מ
בי' אית חשיב נמי בור א"נ ממשות. בי' אית
ממשות  משתנה הבור כריית דע"י ממשא
הילוך  במקום אבל חלל, ונעשה קרקע של
שנעשה  אלא ממשותו משתנה אינו שלהבת

עכ"ל. ושורף, דולק

למ"ד והנה דאפ' צ"ע, התוס' קושיית
כ"ש  לחבטו תורה עליו שחייבה בור
בי' לית דהבלו לן תיקשי ואכתי להבלו,
בור  למ"ד רק התוס' הקשו ולמה ממשא,
ושמא  לחבטו. ולא להבלו תורה עליו שחייבה
עליו  שחייבה בור דלמ"ד להתוס' ס"ל
גוף  המזיק אין לחבטו ולא להבלו תורה
הוא, עולם קרקע הבור גוף שהרי הבור,
בי' לית גופא והוא ההבל, הוא המזיק אלא
תורה  עליו שחייבה בור למ"ד אבל ממשא.
באמת  הוא המזיק להבלו , וכ"ש לחבטו
על  דגם ממון חיוב בי' שייך שהרי הבור,
ע"י  כשהזיק אף וא"כ תורה, חייבתו חבטו
ונמצא  הבור, הוא המזיק עצם מ"מ הבלו,
דלית  דבר ע"י הזיק ממשא בי' שאית דדבר
דל"ש  להתוס' ס"ל ובזה ממשא, בי'

לר"י. ממשא בי' דלית החסרון 

התוס'אבל הקשו בסמוך שהרי א"א, זה
שבכנפיהם, ברוח שהזיקו בתרנגולין
בי' אית בו שפשע הממון גוף דמ"מ ותי'
אם  דגם ס"ד דבקושייתם וחזינן ממשא.
ע"י  שהזיק כ"ז ממשא בי' אית המזיק גוף
שפיר  ברוח, וכגון ממשא בי' דלית דבר
וא"כ  לר"י. ממשא בי' דלית החסרון שייך
מבור  להקשות הו"ל דבריהם בתחילת גם
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דגוף  דאף להבלו, וכ"ש לחבטו למ"ד גם
מ"מ  ממשא, בי' אית הבור דהיינו המזיק
בי' דלית דבר והוא הבלו ע"י שהזיק כיון
ממשא  בי' דלית החסרון שייך שפיר ממשא,
ברוח  שהזיקו דתרנגולין דומיא לר"י,

צ"ע. וזה שבכנפיהם,

להקדים ולבאר יש התוס', דברי שאר
עניינא  בהאי הרשב"א מש"כ
אין  שהשלהבת ממשא, בי' לית אשו וז"ל,
הקדש  של גחלת שהרי ממון ואינה ממש בה
ולא  מדרבנן נהנין לא ושלהבת בה מועלין
נהנה  מחבירו הנאה המודר וכן מועלין,
והא  וא"ת בגחלתו. נהנה ואינו בשלהבתו
בי', אית ממשא מאי להבלו בור למ"ד בורו
בי' ואית ממונו לי' קרי שפיר דאפ"ה י"ל
של  ממשות נשתנה כרייתו שע"י ממש,
שהרי  באש משא"כ בור, ונעשה קרקע
שהאויר  אלא משתנה אינו השלהבת מקום
זה  ואין ושורף. דולק ונעשה מתחמם
הפותח  התורה חייבה שהרי עדיין מתיישב
ועיקרה  תורה חלקה דלא וי"ל ככורה,

עכ"ל. כורה, משום

לית והרי דחסרון הרשב"א, מדברי חזינן
דאין  פירושו לר"י ממשא בי'
שום  גבה שייך ולא ממון, דין בשלהבת
מעילה  דליכא מהא וכדמוכח בעלות,
בשלהבת. נהנה הנאה המודר וכן בשלהבת
ל"ש  ממון, דין לה לית דשלהבת וכיון

המזיק. דממון חיובא בשלהבת

מתפרשים דבר ולכאורה הרשב"א י
דר"ל  רש"י שיטת לפי שפיר

ואשו  שלו, בגחלת במדליק אלא מחייב אינו
ממש, ממונו ר"ל ר"ל דקאמר ממונו משום
א"א  ממון, דין בי' לית דשלהבת דכיון
התוס' לשיטת אבל ממונו. משום לחייבו
א"כ  חייב שלו שאינו בגחלת במדליק דאפ'
הדלקת  ע"י הרי ממון, דין בו דאין מ"ל
נזקי  על ומתחייב הנזק לבעל נעשה האש
חסרון  איזו וא"כ שלו, שאינו אע"פ האש

ממון. דין בו שאין זה הוא

כדעת אמנם באמת היא הרשב"א דעת
אמר)התוס' ור"ל ד"ה דאי"צ (עי'

משום  אשו ר"ל דקאמר והא ממש, ממונו
בדעת  צ"ל וע"כ קאמר. ממון חיוב ממונו,
ממונו  מדין אינו חיובו אם דגם הרשב"א,
אפ' ל"ש מ"מ הוא, ממון חיוב אלא ממש
ובעלות. ממון דין בו שאין בדבר ממון חיוב
דהנה  מבור, הרשב"א מקושיית מוכח וכן
אלא  ממש, ממונו משום חייב אינו בור
ברשותו  הוא כאילו הכתוב שעשאו משום
דאש  ממון חיוב כעין ממון חיוב והרי"ז
דחיוב  ר"פ התוס' דברי הבאנו [ולעיל לר"ל
מבור, באמת נלמד ממונו משום אשו
לית  דבור הרשב"א הקשה  ואפ"ה עי"ש],
וע"כ  תורה. עליו חייבתו ומ"מ ממשא בי'
בדבר  ממון חיוב אפ' דל"ש להרשב"א ס"ל

ממון. דין בו שאין

ממש,ולשיטת ממונו בעינן דלר"ל רש"י
מבור, כלל לו הוק' לא בפשוטו
בי' דלית החסרון את מפרש רש"י דלכאורה
דין  בה אין דשלהבת הרשב"א ע"ד ממשא
ממונו  בעינן דלר"ל דס"ל כיון אמנם ממון,
חיוב  דל"ש הוא ר"י טענת עיקר ממש,
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והיינו  ממון, דין בו שאין בדבר ממונו מדין
שום  גבה ול"ש ממון דין בה דאין כיון
בור  וא"כ שמירתה. על חייב אינו בעלות
מדין  שלו שאינו אע"פ תורה עליו שחייבתו
אינה  ברשותו, הוא כאילו  הכתוב עשאו
הכתוב  עשאו מדין דבחיוב ר"י, על קושיא
בי' דלית לי' איכפת לא ברשותו הוא כאילו
ס"ל  ממש ממונו מדין בחיוב ודוקא ממשא,
ממון. דין בו שאין בדבר חיוב דל"ש לר"י

שלא ועוד הרשב"א, מדברי לדייק יש
התוס' של הראשון תי' הזכיר
אית  ולהזיק לילך שדרכו חציו כעין דממונו
דכיון  לטעמי', דאזיל ונראה ממשות. בי'
פירושו  ממשא בי' דלית דחסרון דס"ל
לתרץ  שייך לא ע"כ ממון, דין בו שאין
דאכתי  ש"ד, ומזיק הולך אינו דבור דכיון
חיובא  גבי' שייך והאיך ממון דין לו אין
ממשא  בי' אית דבור תי' ולכן דממון.

ממונו. לי' קרי ושפיר

מבור,אבל הקושיא לתרץ התוס' ממש"כ
לילך  שדרכו חציו כעין דממונו
מוכרח  לכאורה ממשות, בי' אית ולהזיק
דלא  פירושו ממשא בי' דלית דחסרון דס"ל
דממון  בחיובא תורה שחייבתו מזיק מצאנו
מבור  התוס' הקשו ולכן ממשא. בי' דלית
דממון  חיובא דהוי הבלו על תורה שחייבתו
דלא  לומר ר"י דכוונת ותי' ממשא, בי' ולית
דלית  ומזיק ההולך חציו כעין מזיק מצאנו
דממון. בחיובא תורה שחייבתו ממשא בי'

היינו ואפשר דאם להתוס' דס"ל
בי' דלית החסרון מפרשים

ממון, דין בו דאין הרשב"א ע"ד ממשא
דאש  לר"ל דס"ל דכיון כלל, טענה אי"ז
חיוב  מדין אלא ממש ממונו מדין חייב אינו
דין  בי' לית דאש לן איכפת מאי ממון,
ממשא  בי' דלית דחסרון פי' ולכן ממון.
דלית  בדבר דממון חיובא מצאנו דלא היינו
בחיובא  דגם ס"ל הרשב"א אבל ממשא. בי'
בדבר  תורה שחייבתו מסתבר אינו דממון
פלוגתתם. ביסוד ויל"ע ממון, דין בו שאין

לית עו"כ נמי ממונו וא"ת וז"ל, התוס'
ברוח  צרורות כגון ממשא בי'
לסומכוס  דאיכא פירקין בריש שבכנפיהם
אית  בו שפשע הממון גוף דמ"מ וי"ל נ"ש,
יזיק  שלא ממונו לשמור לו שיש ממשא בי'
ממון  שום ואין דבר, בשום ולא ברוח לא
חץ  יש אבל שפשע, במה ממשא בו  יהא שלא
שבפיו, ברוח כלי שיבר כגון ממשות בו שאין
בלא  שלהבת כגון ממשות בו שאין אש ויש
דמו  הילכך ביצה, בסוף כדאמרינן גחלת
בהמזיק  ממשות בשניהם שאין להדדי

עכ"ל. האדם, בגוף רק בו שפשע

מתרנגולין והנה התוס' מקושיית גם
חזינן  שבכנפיהם ברוח שהזיקו
בי' דלית בחסרון אחר פירוש להם דהיו
לדעת  דהנה הרשב"א. כפירוש ודלא ממשא
שהרי  מובנת, קושייתם אין הרשב"א
דין  בי' דלית היינו ממשא בי' דלית החסרון
נעשה  שההיזק לן איכפת מאי א"כ ממון,
דסו"ס  כיון ממשא בי' דלית דבר ע"י
לי' מחייבינן ושפיר התרנגול, הוא המזיק
פשיעה  דהיינו ממונו, פשיעת משום

התו  לדעת אבל התרנגול. ס'בשמירת
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מצאנו  דלא היינו ממשא בי' דלית דחסרון
ס"ל  שפיר ממשא, בי' דלית בדבר מזיק
רק  אינו דהחסרון בקושייתם להתוס'
ההיזק, נעשה שע"י בדבר גם אלא במזיק
בי' דאית בדבר היא הפשיעה דאם ותי'

ש"ד. ממשא

ממשות ומש"כ בו שאין אש דיש התוס'
מבואר  גחלת, בלא שלהבת כגון
שיש  דבר מיקריא שפיר גחלת עם דשלהבת
את  עושה אינה שהגחלת אע"ג ממשא, בו
וע"כ  השלהבת, את מחזקת אלא ההיזק
שהזיקו  לתרנגולין דומה דהוי משום הטעם
הממון  דגוף דכיון והיינו שבכנפיהם, ברוח
ולכאורה  ש"ד. ממשא לי' אית בו שפשע
ברוח  שהזיקו תרנגולין בין לחלק יש
התרנגול  בגוף הפשיעה דהתם שבכנפיהם,
ומלבד  הרוח, ע"י מזיק שהוא גורמת
בו  שיש הדבר ממש, בו שיש בדבר שפשע
בגחלת  משא"כ המזיק. באמת הוא ממש
הויא  בגחלת דפשיעה נהי שלהבת, עם
הגחלת  שהרי בשלהבת, ג"כ פשיעה
עצמה  הגחלת מ"מ השלהבת, את מחזקת
דאפ' חידוש, למדנו ובתוס' המזקת. אינה
מ"מ  המזיק, אינו בו שפשע הממון אם
דאית  כדבר לה הקשורה השלהבת נחשבת

ממשא. בי'

ממשא)ברש"יועיין בי' לית הא שכתב (ד"ה
לה  דאין המזקת היא דהשלהבת
התוס' פי' על דפליג ומבואר וכו', ממש
גחלת, עמה שאין בשלהבת מיירי דר"י
מיקריא  גחלת עמה שיש שלהבת דגם וס"ל
הואיל  אמרינן ולא ממשא, בי' דלית דבר

מיקריא  פשע בה וגם בגחלת קשורה והיא
צריך  רש"י ולכאורה ממשא. בי' דאית דבר
שהזיקו  דבתרנגולין שכתבנו, ע"ד לחלק
בו  שיש דבר הוא המזיק בכנפיהם ברוח
אע"ג  שלהבת, עם גחלת משא"כ ממש,
בשלהבת, פשיעה נמי הויא בגחלת דפשיעה
השלהבת, אלא המזקת הגחלת אין מ"מ
היא  השלהבת להדיא, רש"י כמש"כ

ממש. בה שאין דבר והיא המזקת,

המזיק,ויש בתר אזלינן דאי שאלה, כאן
אשו  הסובר לר"ל השלהבת, דהיינו
לשיטת  איכא מעליותא מאי ממונו, משום
המזיק  סוכ"ס הרי שלו, גחלת דבעינן רש"י
שאין  דבר שהיא שלו אינו והאש האש, הוא

ממון. דין שום בו

מתחייב וצ"ל והוא שלו שהגחלת דכיון
על  נמי מתחייב א"כ בשמירתה,
אע"פ  בה, המוחזקת השלהבת  שמירת
לר"ל  וס"ל ממש, בה שאין דבר שהיא
היזק  על דנתחייב התורה חידשה דעי"ז
בשלהבת  דל"ש אע"פ ממונו, מדין האש
דסו"ס  דכיון ס"ל ור"י ממון. דין עצמה
והיא  הגחלת, ולא השלהבת היא המזיקה
שחייבתו  מסתבר לא ממש, בה שאין דבר

חציו. מדין אלא ממון מדין  תורה

כלב רש"י דבעל ממונא לאו ד"ה
חררה.הוא. דבעל אלא רש"י, כתב

דבעל  דממונו להוסיף הוצרך למה וצ"ב
הגמ', קושיית מובנת דבלא"ה הוא, חררה
לר"ל  א"כ הכלב דבעל ממונו דלאו דכיון
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הוא  מי לן איכפת ומאי חייב, אמאי תיקשי
הגחלת. בעל באמת

להישמר ובפשוטו בא דרש"י אפש"ל
לפרש  יכול דהייתי מטעות,
וזה  הגדיש, בעל באמת הוא הגחלת דבעל
נמי  ולחייב מקשינן לקמן בגמ' דהרי אינו,
הגדיש  ובעל הגחלת בעל ואם הגחלת, בעל
וע"כ  שלו. גדיש על יתחייב האיך הך, היינו
הגדיש  בעל ל"ה הגחלת דבעל להגמ' ס"ל
נטעה  שלא היכי וכי החררה, בעל אלא
דבעל  כאן רש"י פי' לקמן, הגמ' בהבנת

החררה. בעל הוא הגחלת

אינו אבל רש"י שמדברי צ"ע, עדיין
החררה  ובעל הגדיש דבעל מוכרח
עיקר  ואם נפרדים, בעלים ב' באמת הם
בעל  הוא הגחלת דבעל לנו לפרש כוונתו
לומר  לו הי' א"כ הגדיש, בעל ולא החררה
לפרש  רש"י דכוונת יותר ומשמע להדיא. כן
לה  יש אלא מופקרת אינו גחלת דהך

בס"ד לקמן בזה מש"כ ועי' (ברש"י בעלים,

הוא) גמל דבעל ממונו לאו מה ד"ה ע"פ ,
ר"ח. בדעת בסמוך שנתבאר

ח"נ.שם משלם ל"א ד"ה רש"י, כתב
תפשוט  לישנא להך צ"ע הוא. דמשונה
מה  ועי' לצרורות, שינוי דאין לעיל בעיא
בשטמ"ק. הר"י בתלמידי בזה  שנתקשה
ואפשר  בזריקה. איכא שינוי מאי קשיא ועוד
ע"ד  אדויי אדיי' דקאמר האי יפרש דל"א
בסמוך  שיתבאר כמו הכלב, שגררה הר"ח
מקום  על ח"נ דמשלם וטעמא בס"ד,
משום  ולא הוא דמשונה משום הגחלת

לרש"י  הו"ל דא"כ צ"ע אבל צרורות.
אדיי' של הפי' נשתנה דלל"א להזכיר

לישנא כהך ס"ל דל"א ועי"ל שהביא אדויי'.
לעיל שהטילה (יח:)רש"י דבהמה בסוגיא

ח"נ  תשלומי משכחת דלא לעיסה, גללים
שיטה  ולהאי משלם, נ"ש אלא דשן בצרורות
ח"נ  הגדיש מקום על דמשלם טעמא ע"כ
הוא. דמשונה משום אלא צרורות מדין לאו
כמשונה. זריקה תיחשב למה צ"ע אכתי אבל

פטור שם כולי' הגדיש ועל .ד"ה
אוקמה  הכי ומשום רש"י, כתב
כי  החררה עם אנחה דאי אדויי, באדיי'
דאמקום  אמידי ח"נ למיתני מצי לא אורחי'
ליטול  הוא דאורחי' נ"ש חייב הגחלת
כתב  שלא וממה ע"כ. הגחלת, עם החררה
על  הגחלת להניח אורחי' כי נ"ש דמשלם
החררה  ליטול דאורחי' משום אלא הגדיש,
הוי  אם לרש"י דהוק' משמע הגחלת, עם
על  גם הגחלת, עם חררה ליטול משונה
רק  משלם הי' לא הגדיש על הגחלת הנחת
ולכן  שינוי. ע"י הבא אורחי' דהו"ל ח"נ,
החררה  נטילת דגם לכאורה רש"י הוצרך
שמעינן  ומזה אורחי'. אלא משונה ל"ח
נידון  שינוי ע"י הבא דאורחי' לרש"י דס"ל
אינה  המעשה כשתחילת אפ' כמשונה
החררה  נטילת דהכא המעשה, סוף לצורך
לצורך  אלא הגדיש, על הנחה לצורך אינה
הבא  אורחי' בענין לעיל מש"כ ועי' אכילה.
ראשו  שהושיט דתרנגול בסוגיא שינוי ע"י

זכוכית כלי השן (יח.)לאויר דכיצד ומתני' ,
.(יט:)מועדת
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אנוחי.תוס' בדאנחה ור"י ד"ב
שנתבאר  מה עי' כחו, כח בענין

.(יט.)לעיל

דלבעל שם ממונו לאו ד"ה
הוא  וז"ל,.כלב התוס' כתבו

לא  כלבו של אש ועל הדליקו לא דהוא
אצטריך  בור דלגבי ואע"ג  תורה, חייבתו
כדאמרינן  בור שור ולא בור איש מיעוט
כתיב, איש תרי הפרה את שנגח בשור
דרשה  איזה משום לגמרא לי' פשוט מ"מ
נאמרו  אבות דג' בהמתו אש על דפטור

עכ"ל. יותר, ולא בשור

הכלב ברשב"אועיין דבעל ממונו לאו והא (ד "ה

ומ"ש הוא) למידק איכא וז"ל, שכתב
איש  יפתח כי רחמנא דכתב לאו דאי מבור
ולא  בור איש דרשינן דמיני' איש יכרה וכי
שורו, של אבור אפ' מחייבינן הוה בור שור
כאשו. שורו אש על לחייב נמי הכא וא"כ
מאיזה  להם הוא דפשוט בתוס' ותירצו
דהי' בשור נאמרו אבות דג' שיהי' מדרש
בעיני  מחוור ואינו ד'. ולא ורגל, שן קרן
שור  ולא בור לאיש איצטריך למאי דא"כ
ואולי  אבות. ג' אלא לשור אין דהא בור,
שהוא  בבור שמצינו מה ילפינן דמבור נאמר
כן, אשו אף בור, שור ולא בור ואיש חייב

עכ"ל. שורו, באש ולא חייב ובאשו

התוס'והנה על הרשב"א מקושיית
שיש  מדבריהם שהבין מתבאר,
ולא  בשור נאמרו אבות ג' דרק דרשה  איזה
למ"ל  א"כ הרשב"א הקשה דלכן יותר,
והבנת  בור. שור ולא בור דאיש מיעוטא

אינה  התוס' כוונת דבפשוטו צ"ע, הרשב"א
בשור, נאמרו אבות דג' דרשה דיש לומר
למעוטי  מיוחדת דרשה איזה יש דע"כ אלא
מסכתין  בריש דברייתא משום דשור, אש
ורגל, שן קרן בשור, נאמרו אבות ג' קתני
מבואר  וכן שורו. של ובור אש נמי קתני ולא

לקמן איש)בתוס' ד"ה דאשו (מח. שכתבו ,
את  המבעיר מדכתיב נתמעט דשורו
הוא  עצמו כשמבעיר דוקא דמשמע הבערה
חידוש, למדנו התוס' מדברי ועכ"פ משלם.
של  ובור אש על מחייבתו התורה היתה דאם
ובור, דאש באבות נכלל חיובם הי' לא שורו,
דשור  אש בפני"ע, כאבות נידונים היו אלא

בזה. ויל"ע דשור, ובור

בכלב  והרמב"ם ר"ח שיטת

חררה  שנטל

אדויי הנהא] דאדיי' פי' ושא"ר רש"י
הגחלת  מקום דעל שזרקו, היינו
משום  ברש"י [ולל"א צרורות מדין ח"נ חייב
פטור, הגדיש שאר ועל הוא] דמשונה
מאלי', האש דולקת ואילך הגחלת דממקום
חיוב  וגם חציו, משום אשו לר"ל ולי"ל
הוא. כלב דבעל ממונא דלאו אי"כ ממונו
שהתורה  כאן אין ממונו דחיוב פי' ובתוס'

דשורו. אשו על חייבתו לא 

באופ"א אבל הסוגיא את מפרש הר"ח
הכלב  ממתני' ר"ל על ואקשי' וז"ל,
ופריק  כו' לגדיש והלך החררה את שנטל
את  הגבי' לא כלומר אדויי דאדיי' כגון ר"ל
הגדיש  אל הביאה דידוי בדרך אלא החררה
ועל  בעלי', מחזקת הגחלת יצאה ולא
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ולאכול, לחטוף דרכו שזה נ"ש משלם החררה
עשה  שמעשה ח"נ משלם הגחלת מקום ועל
הניזק  בחצר ומשונה הוא, משונה אבל בידים,
שאינו  פטור הגדיש שאר ועל כרבנן. ח"נ
ובעל  והניח. עקר לא שהרי הכלב בעל ממון
לקמן  אוקימנא דהא מיחייב לא נמי הגחלת
ור"י  והוציאה. חתר והכלב גחלתו בששימר
על  והניח שעקר כגון אנוחי אנחה אפ' אמר
הכלב  שדרך נ"ש גחלת מקום ועל החררה
שאר  ועל ולאכול דבוקה בגחלת חררה לחטוף

עכ"ל. הוא, דמשונה ח"נ הגדיש

אינו והרי אדויי אדיי' דפי' בר"ח מבואר
דידוי, בדרך שגגרו אלא שזרקו
דאם  דס"ל משום לזה, שהוצרך והטעם
זריקה, ע"י כגון החררה, את הכלב הגבי'
משלם  והי' בעלי', מחזקת הגחלת יצאה
דר"ח  בזה, ויל"ע הגדיש. שאר על אף נ"ש
ח"נ  הגדיש שאר על משלם דלר"י מפרש
טעמא  הדברים ועיקר הוא, דמשונה משום
וזה  שינוי הגדיש שאר על יחשב למה בעי
הנחל"ד, בשם בסמוך שאביא מה ועי' צ"ע,
כמשונה  הגדיש שאר על שנחשב כיון ועכ"פ
הגדיש  שאר על לר"ל דגם נאמר לר"י,
הגחלת  ויצאה הגבי' אם אפ' משונה חשיב
הכלב, הגבי' דאם ולק"מ, בעלי'. מחזקת
ובאש  ממונו, מדין האש על נתחייב לר"ל
הגדיש  שאר על חייב ולפיכך משונה, ל"ש
הגבי' בשלא מיירי מתני' לר"ל וע"כ נ"ש,
מקום  על במתני' דקאמר ח"נ הגדיש ועל
אינו  הגבי' אם אפ' לר"י אבל קאי. הגחלת
דכלבו, חציו מדין אלא ממון מדין מתחייב

וז"פ. משונה, דין שפיר שייך ובזה

האיך אכן צ"ע, עדיין הדברים עיקר
הגבהת  ע"י ממונו הגחלת נעשה
לבעליו. קנין לעשות יכול אינו כלב הרי כלב,

ברשב"א אמר)ועי' ור"ל דממה (ד"ה שכתב
ולא  החררה הגבי' לא שהכלב ר"ח שפי'
משמע  בעלי', מחזקת הגחלת יצאה
איכא  שלו שאינה בגחלת דמדליק כפירש"י

צ"ב. וזה בינייהו,

על ועוד ח"נ משלם אינו למה לר"י, יל"ע
ושמא  צרורות. משום הגדיש שאר
צרורות  דין דליכא דס"ל לטעמי' אזיל ר"ח
משום  לאו ח"נ דמשלם טעמא וע"כ בשן,
דלא  ס"ל או"ש שינוי. משום אלא צרורות
משום  באשו כלל דצרורות הלכתא גמיר
שאר  על נחשב למה  צ"ע כאמור אבל חציו.

כמשונה. הגדיש

ר"ח,ועייןב] דעת לבאר שכתב בנחל"ד
את  הכלב הגבי' דאם דס"ל
בעלי' מחזקת הגחלת יצאה אז הגחלת
ואע"ג  הכלב, ברשות לה וקמה הראשונים
הפקר  דבר בהמתו הגבי' אם קנין דלענין
מ"מ  הדבר, אותו הבעלים קנו דלא ודאי
של  ממונו מקרי דלא דאף לר"ח דס"ל  צ"ל
הכלב, בהגבהת לה קני דלא כיון הכלב בעל

בעצמו. הכלב של כממונו הוי מ"מ

אזיל וטעמא דהר"ח משום דמילתא
וכמש"כ  רש"י, בשיטת
דרשא  להך צריכינן לא ולרש"י הרשב"א,
מקרא  דרשא שום דאיכא התוס' דכתבו
מחייב  שלא כמו בהמתו אש על מחייב דלא
שור  ולא בור דאיש מקרא בהמתו בור על
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על  מיחייב שלא דרשא שום יש כמו"כ בור,
לשיטתם  התוס' הוצרכו דזה בהמתו. של אש
ולכך  ממונו, חיוב רק ל"ד דממונו שפי'
ממונו  לאו אש דהאי בכך דמה להם הוק'
ממונו  הוי לא אפ' נמי באשו הא כלב דבעל
ולכך  ל"ד, ממונו דהא קמחייב אפ"ה
דמיפטר  דרשא שום דאיכא לומר הוצרכו

בהמתו. מאש

ממונו אבל בעינן דבאשו רש"י לשיטת
כפשוטה  מילתא אתיא א"כ דווקא,
ממונו  לאו אש האי הגמ' פריך דשפיר
אלא  באש מחייב לא ולר"ל הוא, כלב דבעל
תו  צריכינן לא שכן וכיון ממונו, דהוא היכא
אש  על חייב דאינו דרשא שום דאיכא למימר
דוכתא  שום אשכחן דלא וכיון בהמתו, של
בהמתו  מאש דפטור מקרא דדריש בש"ס
למימר  לן אית ממילא בור, גבי כדאשכחן
בהמתו  דבאש איתא הכי דמילתא דקושטא
דבאש  כמו ולכך, באשו. כמו קמחייב נמי
אשו  דנעשה לעני"ז קנאה  דהגבי' כיון
כלבו, של באש ה"נ א"כ ממונו, תו ומקרי
כמו  עלי' קמחייב רש"י דלשיטת אמרינן הא
לה  שממעט קרא שום אשכחן דלא כיון אשו
לפרש  הר"ח הוצרך ולכך בור. גבי כמו
דבעל  ממונו לאו אש האי קאמרינן דמו"ה
הכלב  הגבי' בשלא ע"כ דמיירי הוא, כלב
דידוי  ובדרך הניח ולא עקר ולא הגחלת את
הכלב, של אשו מקרי לא ותו הביאה
ממונו. מקרי לא נמי בדידי' גם דבכה"ג

המשךולפי"ז ר"ח,ביאר לפי' הסוגיא
לאו  אשו האי הגמ' דפריך דהא
נמי  דהמקשה צ"ל הוא, כלב דבעל ממונו

הגחלת, את הכלב הבי' בשלא דמיירי ידע
בעי  נזקא כולה ח"נ, משלם אמאי דאל"כ
דמיירי  ע"כ אלא ממונו, דהוי כיון שלומי
פריך  ולכך הגחלת, את הכלב הגבי' בשלא
ולגמרי  הוא כלב דבעל ממונו לאו אש האי
למיפרך  מצי דהוי וה"ה למיפטר, לי' הוה
דבעל  ממונו אש האי הגבי' דאם בהיפוך
נקיט  פירכי מהנך דחדא אלא הוא, כלב
ומשני  נפשך. בממה קשיא דבאמת ומשום
ועל  נ"ש משלם חררה דעל אדויי דאדיי'
פטור, כולו הגדיש ועל ח"נ גחלת מקום
הגחלת  את הכלב הגבי' בשלא דלעולם ור"ל
ולכך  גרירה, דרך שהביאה אדויי דאדיי' רק
על  דמ"מ רק דפטור, ה"נ כולו הגדיש על
ממונו, הוי לאו אי אף קמחייב גחלת מקום
דלא  והא ממש. בגופו כזורק דהוי ומשום
היינו  נ"ש, עכ"פ גחלת מקום על משלם
רש"י. שכתב וכל"א הוא, דמשונה משום

דע"י והנהג] הרווחנו, הנחל"ד מדברי
האש  נעשה לא הגחלת הגבהת
א"א, ודאי דזה ממש, הכלב בעל של ממונו
נעשה  הכלב הגבהת דע"י הוא הענין אלא
של  אשו מדין לי' ומחייבינן הכלב, של ממונו
דס"ל  רש"י לשיטת רק יתכן לא וזה כלבו.
שלו, בגחלת דמדליק עד חייב אינו דלר"ל
על  תורה דפטרתו בגמ' הכרח ליכא דלפי'
ע"כ  התוס' לשיטת רק בהמתו, של אש
ממונו  לאו והאי התוס' דקושיית צל"פ
של  אש על לחייבו שא"א פי' הוא כלב דבעל
מדברי  דמשמע כתב הרשב"א אבל כלבו.
בגחלת  מדליק דבעינן כרש"י דס"ל ר"ח
דכיון  בכוונתו, לומר ק' ולכאורה שלו,
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אפשר  הכלב הגבהת דע"י לר"ח דס"ל
דס"ל  משמע כלבו של אשו על לחייבו
בגמ' מוכרח א"א כתוס' ס"ל דאי כרש"י
לומר. הו"ל דכ"כ כלבו, של אשו דפטרינן
הגבהת  ע"י האש על החיוב עיקר אלא
דמה  צ"ב, וזה כרש"י, דס"ל מורה הכלב

זל"ז. ענין

החיוב ונ"ל בגדר לחקור יש דהנה להסביר,
מטעם  הוא אם בהמתו, של אשו על
אחר. גדר כאן יש או"ש בהמתו, מעשה
מטעם  שהוא מוכרח לכאורה בתוס' דהנה
דע"כ  הוכיחו התוס' שהרי בהמתו, מעשה
בהמתו  של אשו לפטור דרשה איזה יש
אבות  ג' תניא מסכתין בריש דברייתא משום
דאם  להתוס' דס"ל וחזינן בשור, נאמרו
חיובו  הרי בהמתו, של אשו על תורה חייבתו

אש. מדין ולא שור, מדין באמת הוא

מטעם אמנם הוא דחיובו לר"ח ס"ל אי
מאד  ק' לכאורה בהמתו, מעשה
להוליכה  האש את הגבי' שהכלב בין לחלק
את  שעשה כיון כך ובין כך דבין דידוי, דרך
ולכן  כלבו. של אשו מדין לחייבו יש הדליקה
לי' דמחייבינן דהטעם ר"ח, בדעת נראה
כמעשה  דנחשב משום לאו כלבו, של אשו על
לשמור  החיוב דע"י הוא הביאור אלא כלבו,
וע"י  האש, שמירת על ג"כ נתחייב בהמתו
האש. היזק על ג"כ נתחייב בממונו, פשיעה
רש"י, בדעת לעיל שביארנו כמו ממש וזה
שום  גבה ול"ש ממשא בי' לית דאש דאע"ג
החיוב  ע"י שלו, בגחלת מדליק אם בעלות,
האש. שמירת על נמי נתחייב גחלתו לשמור
הגבי'. ללא הגבי' בין מה צ"ב אכתי אבל

החילוק ונראה לן אסברא כבר שר"ח
מחזקת  הגחלת יצאה ולא במש"כ,
לומר  רצונו דאין בכוונתו, ונראה בעלי'.
אלא  כתב דלא הכלב, של ממונו דנעשה
ר"ל  אלא בעלי'. מחזקת הגחלת דיצאה
נמצא  עדיין דהגחלת כיון הגבהה, דקודם
אותה  על שמירה חובת א"כ בעלי', בחזקת
אם  ואפ' הגחלת, בעל על מוטלת הגחלת
עדיין  יצאתה לא דידוי, בדרך הוליכה הכלב
יצאתה  הגבהה ע"י אבל הבעלים. מרשות
גם  ברשותם אינה ושוב בעלים, מרשות
מתחייב  הכלב שבעל וכיון שמירה. לענין
שמירת  על מתחייב ה"נ כלבו, בשמירת

מחזיק. שהכלב האש

דאינו ומכאן לר"ח דס"ל הרשב"א למד
שלו. בגחלת שמדליק עד חייב
דלא  התוס' הוכחת נסתרת בזה ועוד,
מברייתא  בהמתו של אשו על תורה חייבתו
אשו  חיוב דבאמת בשור, נאמרו אבות דג'
אלא  הוא, שורו מעשה מדין לאו בהמתו של
בהמתו  שמירת חיוב דע"י אלא אש, מדין
בהמתו  אם האש, בשמירת ג"כ נתחייב
הוא  המחייב וסו"ס וכדומה, גחלת הגבי'
לא  ולמה כ"ז לר"ח מנ"ל צ"ע ואכתי האש.
אבל  הראשונים, שאר ע"ד הגמ' את פי'

כמש"כ. נראה הדברים ביאור בעצם

דמסיים עיי"עד] דמאי שכתב בנחל"ד
שאר  ועל ר"י, בדברי הר"ח
דטעות  צ"ל הוא, דמשונה  ח"נ הגדיש
נינהו. דצרורות וצ"ל בדבריו, נפל סופר

אין  ודוחק דבלא"ה אלו, לדברים הבנה שום
ומה  שינוי יהי' לא דההנחה לומר גדול
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דלר"י  ועו"כ, שינוי. יהי' אח"כ שדולק
כאורחי', אנוחי בדאנחי' דאיירי לה דמוקי
ג"כ  דאיירי לאוקמי רצה דלא הטעם
הגדיש  כל ועל שינוי דרך אדויי בדאדיי'
לרביע  לצרורות שינוי יש דאי משום ח"נ,
רק  הגדיש שאר על משלם הי' לא א"כ נזק
דאנחה  לר"י לה מוקי ולהכי נזק, רביע
מקום  ועל החררה על ולכך כאורחי', אנוחי
ח"נ  הגדיש שאר כל ועל נ"ש משלם גחלת
בכאורחי'. צרורות והוי נינהו דכלב דחציו

שדברי אבל ועוד הספרים, להגי' קשה
ר"ח  מגירסת נסתרים הנחל"ד
אנוחי  אנחה אפ' אמר ור"י שכתב, שלפנינו
המובאת  ר"ח גירסת לו הי' הנחל"ד [אבל
דאנחי' אמר ור"י כתוב, ושם בשטמ"ק,
דלר"י  ומבואר אפ'], גרס ולא וכו', אנוחי'
אדויי, בדאדיי' מתני' לאוקמי מצינן נמי
הגדיש  שאר דעל ונאמר ר"ח דברי נגי' ואם
א"כ  נינהו, דצרורות משום לר"י ח"נ משלם
בדאדיי' נמי מתני' לאוקמי ר"י מצי למה
לצרורות  שינוי דיש לן תפשוט הא אדויי,
ניחא, שלפנינו ר"ח לגירסת אבל נזק. לרביע
משום  או עלה, קאתינן צרורות מדין דלאו
צרורות  דליכא משום או בשן צרורות דליכא
ח"נ  דמשלם טעמא אלא חציו, משום באשו

הוא. דמשונה משום

הי"ז)ברמב"םעייןה] כלב (פ"ב וז"ל,
לו  והלך החררה את שנטל
החלה  את ואכל בגדיש הניחה אם לגדיש,
מקום  ועל החלה על הגדיש, את והדליק
ח"נ. הגדיש שאר ועל נ"ש משלם החררה
והולך  הגדיש על החלה את מגרר הי' ואם

מקום  ועל נ"ש, החררה על משלם ושורף,
עכ"ל. פטור, הגדיש שאר ועל ח"נ, הגחלת

ועל והשיג כו' שנטל כלב וז"ל, הראב"ד
שאר  ועל ח"נ הגחלת מקום
ע"י  דצרורות ליתא א"א פטור, הגדיש
עכ"ל. מיפטר, לא מיהא מרביע שינוי
דאשו  כר"י דקיי"ל דכיון בכוונתו, ונראה
גם  א"כ ממונו, משום וגם חציו משום
לכל  הגדיש שאר על לשלם לו יש במגרר
הגחלת  מקום על שהרי נזק, רביע הפחות
הטעם  וע"כ ח"נ, אלא משלם אינו עצמו
צרורות  אי"כ דבמגרר הוא, דמשונה משום
יש  הגדיש שאר על וא"כ הגחלת, מקום על
שינוי, ע"י צרורות דהי' חציו מדין לחייבו

מיפטר. לא מיהא נזק ומרביע 

לתרץ,וכתב יודע ואיני וז"ל, המ"מ
המשנה  על בנויים ודבריו
חציו  משום אשו דאמר דר"י ובאוקימתא
ואולי  הוא, בדוקא אנוחי בדאנח ומתני'
ושוב  חציו כלו שהניח דכיון סובר ז"ל שהוא
נשרף  שלא כיון הגרירה על מחוייב אינו
עכ"ל. וצ"ע, הגרירה מחמת אלא הגדיש
מבואר  רבינו ובדברי וז"ל, תי' והכס"מ
לא  אנוחי בדאנח ור"י שכתבו התוס' כדברי
הגדיש  כל ועל אדויי בדאדיי' למימר מצי
כל  על הוי דמי ככחו לאו כחו כח דאי ח"נ
דס"ל  והיינו עכ"ל. פטור, הגדיש שאר
כחו, כח חשיב הגדיש שאר דעל להרמב"ם
וכ"כ  לרבנן, פטור כחו דכח הרמב"ם ודעת
בזה  מש"כ ועי' בסוגיין, הגר"א בהגהות

דלמה (יט.)לעיל לכאורה תמוה זה אבל .
דעל  מכיון כחו, ככח הגדיש שאר על נחשב



העמקים שושנת  ע"א  כ"ב דף קמא ריט בבא

צרורות  ע"י מזיק אינו עצמו הגחלת מקום
וצ"ע. ממש, בגופו אלא

הם ונראה הרמב"ם שדברי בעליל
וכבר  ר"ח, פי' על מיוסדים
שהרמב"ם  והיינו הנחל"ד. בזה קדמני
דלר"ל  ר"ח, ע"ד ממש הגמ' את מפרש
שהגבי', ולא אדויי בדאדיי' מיתוקמא מתני'
שינוי, משום ח"נ משלם הגחלת מקום ועל
מתני' ולר"י לגמרי. פטור הגדיש שאר ועל
באנחה  בין אדויי באדיי' בין מיתוקמא
מקום  על חייב אדויי' דבאדיי' אנוחי,
ועל  בשינוי, בידים מזיק מדין ח"נ הגחלת
בשינוי. חציו מדין ח"נ הגדיש שאר
הגחלת, מקום על נ"ש חייב אנוחי ובדאנחה

בשינוי. חציו מדין הגדיש שאר על צט וח"נ

דבאנחה אבל הרמב"ם פסק למסקנה
נ"ש  הגחלת מקום על חייב אנוחי
על  אדויי' באדיי' אבל ח"נ, הגדיש שאר ועל
פטור. הגדיש שאר ועל ח"נ הגחלת מקום
בדעת  נתבאר דכבר משום והטעם,
אשו  לי' אית ר"י הגמ' דלמסקנת הרמב"ם,
משום  נמי דאיכא היכא רק חציו משום
ר"י  להעמיד נוכל לס"ד דוקא ולכן, ממונו.
אם  הסוגיא למסקנת אבל אדויי, באדיי' גם
נמי  לחייבו א"א ממונו, משום לחייבו א"א
הגבי' שלא כיון אדויי' בדאדיי' וא"כ חציו,

מדי  נתחייב ואינו החררה את ממונו,הכלב ן

אלא  חציו. מדין הגדיש שאר על לחייבו א"א
מקום  דעל לר"ל, הגמ' שכתבה כמו הדין
ועל  בידים, שינוי משום ח"נ משלם הגחלת

לגמרי. פטור הגדיש שאר

הראב"ד,ובזה קושיית היטב מתיישבת
לחייבו  מצינו לא הגדיש שאר דעל
מדין  לחייב דליכא כיון כלל, חציו משום
הכלב  הגבי' הרי אנוחי בדאנחה אבל ממונו.
כמו  ממונו מדין ונתחייב החררה את
איכא  ממון חיוב דאיכא והשתא שנתבאר,
משלם  הגחלת מקום על ולכן חציו, חיוב נמי
שאר  ועל בידים, מעשה דעביד משום נ"ש
שינוי, ע"י חציו מדין ח"נ משלם הגדיש

הר"ח. כמש"כ

דבור ובזה דבר הרמב"ם דברי כל נתבארו
דאמת  הנחל"ד כתב וכבר אופניו, על
דברי  ממש המה הרמב"ם שדברי וברור
דבריו  המפרשים אלו כמש"כ ולא ר"ח,

כחו. כח לפטור שדעתו התוס' ע"פ

בירה רש"י חש .ד"ה למה מובן אינו
גדול. בית היינו דבירה לפרש
וסיים  בחנות הברייתא דפתח דכיון ונראה,
חנות  בין החילוק רש"י פירש בבירה,
גדול, הוא ובירה קטן הוא דחנות לבירה,
האש  הדלקת על דחייב מדגישה והברייתא

גדול. בבית אפ'

שינוי,צט. משום ח"נ הגדיש שאר על חייב אנוחי דבאנחא בפיהמ"ש הרמב"ם כ"כ
צרורות. משום כתוב קפאח במהדרות אבל
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כלב שם דבעל ממונו לאו ד"ה
עי'הוא. דחנווני. אלא רש"י, כתב

ברש"י לעיל כלב מש"כ דבעל ממונא לאו (ד"ה

לפרש הוא) רש"י חש למה טפי צ"ע והכא ,
אינו  הכלב בעל לענין דלעיל דחנווני, אלא
אבל  הגחלת, בעל הוא מי באמת מבורר
חנווני  של דאש בברייתא מפורש הרי הכא
רש"י  הוצרך למה טובא צ"ע וא"כ הוא,
לאו  אש דהך הגמ' בקושיית לנו לפרש

דחנווני. אלא הוא כלב דבעל ממונו

הקושיא ונראה דמלשון רש"י, בכוונת
הוא, כלב דבעל ממונו לאו האי
דאין  הוא הקושיא דעיקר כפשוטו משמע
א"א  ולכן האש, על בעלות הגמל לבעל

מ  אשו הסובר דר"ל אליבא חציו.לחייבו שום
י"ל  ר"ח, בדעת לעיל הנתבאר לפי אבל
בעל  של אינו האש אם דגם לרש"י דס"ל
של  אשו על לחייבו אפשרות יש אכתי הגמל,
לר"ל  שלו גחלת דבעינן מה כל שהרי גמלו,
חיוב  ע"י האש שמירת על שיתחייב כדי הוא
גם  וא"כ לעיל, כמש"כ הגחלת שמירת
ע"י  האש שמירת על שיתחייב נימא בגמלו
שלו. אינו אש דהך ומ"ל גמלו, שמירת חיוב
שנטל  כלב בענין לעיל גם פירש"י ולכן
פשתן, טעון גמל בענין הכא וגם חררה
והאש  החררה, בעל ממון הוא דגחלת דכיון
הכלב  בעל את לחייב א"א החנווני, של הוא
של  אשו על הגמל בעל ולא כלבו של אשו על
בעלים  לאש שיש דכיון והטעם, גמלו.
בשמירתה  נתחייבו בעלים אותם מכבר,
הפשתן  הדלקת או הכלב נטילת דע"י ול"א
הבעלים  מן שמירה חיוב פקע הגמל שעל

בעל  או הגמל בעל על וקאי הראשונים
הפקר, של גחלת נטל כלבו אם אבל הכלב.
על  הכלב בעל את לחייב דיש נמצא לפי"ד
פשתנו  נשרף אם וכן לר"ל, הגדיש הדלקת
את  לחייב יש בירה והדליק הפקר של באש

מחודש. דין וזה הגמל, בעל

יש אבל בכלל דהנה בזה, לפקפק יש
שכתבו  להתוס' בשלמא להקשות,
מובנת  שפיר מיחייב, לא בהמתו של אש דעל
כלב  דבעל ממונו לאו האי הגמ' קושיית
ע"י  אלא האש הודלק דלא כיון דהיינו הוא,
ליכא  בהמתו של אש דעל לחייבו, אין גמלו
הגחלת  דמדליק רש"י לדעת אבל חיוב.
פשתנו  הודלק דהכא יק' פטור, שלו שאינו
אשו  נעשה לא למה וא"כ חנווני, של בנרו

גמל. בעל של

מצוה וראיתי מלחמת בספר לזה תירוץ
ספרד) גאוני באוצר ויש (מובא וז"ל,

שמירת  משום מיחייב דלא ולומר ליישב
דאז  שלו מתחילה האש כשהיתה אלא ממונו
שמתחייב  דשור דומיא בשמירתה מתחייב
מעולם  אש לו הי' שלא הכא אבל בשמירתו,
כאן  אין הרי האש נעשית שבפשיעתו אלא
משום  עלי' דמתחייב ממונו דהוי אשו
אי  אבל דחנווני, אש אלא ממונו שמירת
הבירה  שהדליק דפשתנו ניחא חציו משום

עכ"ל. חציו, זה

אשו והרי משום לי' מחייבינן דלא מתבאר
אבל  שלו, כבר שהי' באש פשע אא"כ
פטור. האש, נעשית פשיעתו ע"י אם
בעשיית  רק היא הפשיעה כל דכאן וכנראה
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הו"ל  דלא בסמוך שיתבאר כמו האש
בהדלקת  פשיעה ליכא אבל בטעינא, לאפושי
שהניח  בסיפא גם דא"כ פשתנו, ע"י הבירה
הגמל  בעל את לחייב יש בחוץ נרו חנווני

מוק  דלא להטיל לר"י בשעמדה מתני' י
הפקר  של בנר דאפ' יק' לפי"ז אבל מימי'.
פשע  שלא מאחר הגמל בעל את לחייב א"א
קושיא  והדרא האש, בעשיית אלא באשו
דלאו  להדגיש רש"י הוצרך למה לדוכתא
וצ"ע. דחנווני, אלא הוא כלב דבעל ממונו

את  והדליק פשתן טעון גמל

הבירה 

בשלמא בגמ', וכו' פשתן טעון גמל
דגמל  חציו חציו משום אשו למ"ד
אש  האי ממונו, משום למ"ד אלא הוא,
ר"ל  לך אמר הוא. גמל דבעל ממונא לאו
הבירה  כל במסכסכת עסקינן, במאי הכא
חנווני  הניח אם סיפא אימא א"ה כולה.
במסכסכת  ואי חייב חנווני מבחוץ נרו

חייב. אמאי

דהו"ל והנה משמע הגמ' לשון פשטות
הגמל  ולבעל בכל להיפטר לחנווני
עמדה  מדמקשינן, משמע וכן בכל. להתחייב
חייב. גמל ובעל פטור דחנווני כ"ש וסכסכה
את  דמפרש משמע רש"י לשון ומסתימת

כפשטה. הגמ'

חייב)התוס'אבל אמאי במסכסכת ואי (ד"ה

גם  הכל, החנווני חייב אמאי פי',
פושע  הוא דגם כיון עמו יתחייב הגמל בעל
דלא  ניח"ל מסכסכת בלא ואי בסכסוך.

אבך  מבחוץ, נר שיהא אדעתי' לאסוקי הו"ל
יראה  שלא א"א במסכסכת דאוקמי' כיון
על  שמסכסכת כ"כ שדולקת כיון הדליקה
להרחיק  לו והי' הילוכה דרך הבירה
אבל  ומסכסכת. הולכת מלהיות ולמונעה
הגמל  בעל חנווני חייב אמאי לפרש אין
בעל  וליחייב פריך לקמן דהא יתחייב,
בעל  גם פשע, הכלב שבעל ואע"פ הגחלת,
גחלתו. שמר שלא להתחייב לו יש הגחלת

להגמ'הרי ס"ל דאי להתוס', הוקשו
אם  תחילה שפשע מי למחייב דליכא
מקשינן  האיך א"כ בשלו, ופשע אחר בא
בעל  הלא גחלת, בעל נמי ולחייב לקמן, בגמ'
ופשע  אח"כ אחר ובא תחילה פשע הגחלת
ראשון. הפושע יתחייב למה וא"כ בשלו,
מחמת  דראשון חיובא עקרינן לא ע"כ אלא
דיש  לקמן התוס' שפי' וכמו השני, פשיעת
הכלב  בעל עם להשתתף הגחלת לבעל
הגמל  לבעל יש ה"נ הנזק, בתשלומי

הנזק. בתשלומי החנווני עם להשתתף

לקמן וביישוב שפי' מה עי' רש"י, שיטת
הגחלת) בעל נמי וליחייב ה"ג ד"ה (כג.

ממונו  משום מר ובין מר בין דהא וז"ל,
על  לעיל דאמר יוחנן לר' הלכך להו, אית
בעל  לשלם הן דצרורות ח"נ משלם הגדיש
ור"ל  הוא, ממונו דהא האחר חצי הגחלת
בעל  לשלם פטור הוי כולו הגדיש על דאמר

עכ"ל. וכו' כולי' הגחלת

וליחייב ומדוייק הגמ', דקושיית ברש"י
על  קאי לא הגחלת, בעל נמי
הגדיש. שאר על אלא הגחלת מקום
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עלה  לא עצמו הגחלת מקום דעל ומבואר,
ורק  הגחלת, בעל נמי לחייב הגמ' דעת על
יתחייב, לא למה הקשה גדיש שאר על
מאחר  וא"כ, גחלתו. בששימר ותירצה
פשתן  טעון דגמל ברייתא דמוקמינן
כמקום  הו"ל הבירה וכל לר"ל במסכסכת
הגמ' הקשה שפיר רש"י, כמש"כ הגחלת,
ונסתרת  חייב, אמאי חנווני במסכסכת אי
מ"ש  בעי טעמא אמנם התוס'. קושיית

הגדיש. משאר הגחלת מקום

סיפא ועי' אימא א"ה וז"ל, שכתב בראב"ד
כחו  ואי וכו' מבחוץ נרו חנווני הניח
אמרינן  וכה"ג חייב, חנווני אמאי הוא דגמל
ודאי  אלא וכו', ותרנגול דלי גבי לעיל
כאן  עמדה כל' קאי וסכסכה בשעמדה
א"כ  וסכסכה, כאן ועמדה וסכסכה מעט
הוא. יתירא וסכסוך כחו והא הוא, כ"ש לא
עומדת  והיתה מימי', להטיל כשעמדה אלא
וע"י  ומשתנת, מעט עומדת ומשתנת מעט
הבירה  כל סכסכה ועמידות הלוכי אותן

עכ"ל. כולה,

הוא ומבואר משלם הגמל דבעל דטעמא
וכן  דגמל. כחו דהוי משום 
אהדין  ואקשי וז"ל, שכתב בר"ח מפרש
נרו  חנווני הניח ואם דקתני סיפא פירוקא
אמאי  במסכסכת ואי חייב חנווני מבחוץ
ע"כ. בידים, הזיק הגמל חייב חנווני
היזק  מעשה עשה השני דאם ומתבאר,
שפשע  הראשון חיוב מפקיע זה בידים,
הוא, הביאור ולכאורה ממונו. בשמירת
החנווני, של האש ע"י נעשה לא שההיזק
שפשע  אף ולכן הגמל, מעשה ע"י אלא

נעשה  ההיזק עיקר אשו, בשמירת החנווני
לא  והאש בידים, הזיק דאיהו הגמל ע"י

החוצב. ביד כגרזן אלא הויא

הגמ'אולם תירצה מאי לפי"ז צ"ע
סו"ס  הרי מימי', להטיל בשעמדה
דליכא  ונהי בידים. מעשה עשה הגמל

הג  בעל את ולא למחייב הוא דאנוס מל
וצ"ל  החנווני. את נחייב האיך אבל פשע,
הסכסוך  גם מימי' להטיל דעמד דכיון
הגמל  גם אלא דידי' כמעשה ל"ח שעשה
ועי' החנווני, על רמיא וחיובא כאנוס, נחשב
רש"י  סברת ביאר [ושם בפנ"י זו סברא
לפי  לדבריו צורך אין ולענ"ד קצת, באופ"א
על  רק דמיירי לקמן ברש"י שדייקנו מה

והבן.] הגדיש, שאר

ס"ל אבל לא דרש"י להוכיח נראה
דהמקשן  דטעמא ור"ח כהראב"ד
בגמ' דהנה בידים, עביד דגמל משום
פטור  דחנווני כ"ש וסכסכה עמדה מקשינן
מכ"ש. חייב למה צ"ב חייב, הגמל ובעל
סכסוך  כאן יש דבעמדה מבואר ובראב"ד
וכעי"ז  טפי. דידי' מעשה הוי א"כ יתירא,
ואקשי' בשעמדה, ופריק וז"ל, הר"ח כתב
הזיקה  היא ודאי ומסכסכת עמדה אם כ"ש

ע"כ. חייב, אמאי חנווני בידים

כ"ש)רש"יאבל לו (ד"ה שהי' וז"ל, פי'
ע"כ. תסכסך, שלא ולנהגה למהר
שיותר  טפי פשע הגמל בעל דבעמדה והיינו,
ואם  תסכסך. שלא ולנהגה למהר לו הי'
משום  פטור וחנווני חייב גמל דבעל טעמא
למה  מובן אינו בידים, היזק עביד דגמל
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למהר  לו שהי' משום בכ"ש הגמל בעל יתחייב
מדברי  מוכרח אלא תסכסך. שלא ולנהגה
דפשע  משום חייב גמל דבעל דטעמא רש"י
דע"י  דכיון הוא, הביאור ולכאורה טפי.
הרי"ז  בידים, היזק ממונו עביד פשיעתו
הראשון, מפשיעת חמורה כפשיעה נחשב
של  פשיעתו ובטלה הנזק, את מכשירה והיא

שני. של פשיעתו חומר מכח ראשון

רש"י ונוסיף שיטת מובנת דבזה עוד,
דדליל במתני'(יט:)בסוגיא דהנה ,

ח"נ. משלם ברגליו קשור דליל הי' אם תנן
אלא  ל"ש הונא רב אמר בגמ', ואמרינן
נקשר  חייב, אדם קשרו אבל מאליו שנקשר
בדאדיי' מתני' אלא וכו' חייב מאן מאליו
איתמר  בעלמא הונא דרב איתמר וכי אדויי

ופירש"י מתני')וכו'. אלא לא (ד"ה וז"ל,
התרנגול  שזרק אדויי באדיי' אלא מתוקמא
צרורות, דהוו כלים בזריקתו ושיבר הדליל
ח"נ  אלא משלם לא נמי אדם קשרו ואפ'
נתקל  שלא פטור והקושר התרנגול, בעל

התוס' אבל עכ"ל. וכו' בבורו וכי אדם (ד"ה

דקשרו אתמר) כמתני' מיתוקמא דלא כתבו
נמי  אדויי ובאדיי' בכל משמע חייב אדם
דהקושר  כפירש"י ולא התרנגול, בעל חייב
אשו  מטעם להתחייב לקושר דהו"ל פטור,
ונפלו  גגו בראש שהניחן  כאסו"מ דהוי

דאזלי. בהדי והזיקו מצוי' ברוח

רש"י,ולפי שיטת ליישב יש שנתבאר מה
אש, מטעם הקושר לחייב דא"א
בידים, מעשה עביד זה של דתרנגול דכיון
טפי  חמורה התרנגול בעל של פשיעתו הרי
חיובא  כולא ולכן הקושר, של מפשיעתו

דאפ' דס"ל והתוס' התרנגול. בעל על רמיא
לטעמי' אזלי הקושר את לחייב יש בכה"ג
היזקא  עביד הגמל אם דאפ' בסוגיין שפי'

לגמרי. החנווני את לפטור א"א בידים

הגחלת אבל מקום מ"ש מובן אינו אכתי
על  לר"ל דבשלמא הגדיש, משאר
דלא  כלל חייב הכלב בעל אין הגדיש שאר
חיובא  כולא ולכן לחייבו, וא"א ממונו הוי
דמחייב  לר"י אבל הגחלת, בעל על רמיא
חציו, מדין ח"נ הגדיש שאר על הכלב בעל
האיך  וא"כ בידים, עביד כאילו הוי חציו הרי

הגחלת. בעל נתחייב

בגמ'ונראה דעי' לטעמי', אזיל דרש"י
לחכ'(סב.)לקמן ר"י ומודה ,

והגדיש  גדיש להגדיש לחבירו מקום במשאיל
בלבד, גדיש דמי אלא משלם שאין והטמין
והגדיש  שעורין שעורין, והגדיש חטי להגדיש
וחיפן  שעורין בשעורין, וחיפן חטין חטי,
בלבד. שעורין דמי אלא משלם שאינו בחטים,
הזהרי  וא"ל לאשה זהב דינר הנותן רבא, אמר
זהב  דינר משלמת הזיקתו הוא, כסף של בו
דאזקתיה. גביה ליך הוה מאי דא"ל משום

דאזקתי')רש"יוכתב גבי' ליך הוה מאי (ד"ה

או  ששרפתו בידים, וז"ל,
לחבירו  מקום למשאיל ול"ד לים. שהשליכתו
לעיל  דאמרן חטים והגדיש שעורין להגדיש
לא  דמבעיר שעורין, דמי אלא משלם אינו
תצא  כי כדכתיב פושע אלא הוא בידים מזיק
ועי' עכ"ל. המורה, מפי מעצמה, אש
נהירא  דלא פירש"י על שהקשו ר"פ בתוס'
נ"ל  וע"כ חציו. משום אשו אמרינן דהא
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דקי  למאי דאפ' רש"י משום לשיטת אשו י"ל
לאו  מ"מ דברים, בד' לחייבו ונפק"מ חציו
הכתוב  גזירת אלא הוא, ממש בידים מזיק
הזיק  כאילו חציו מדין האש על לחייבו הוא
שהדליק  במה הפשיעה בעצם אבל בידים,
היא  מאלי' ולהזיק לצאת  שעלולה אש

חציו. מדין מחייבתו

מקום וא"כ  בין החילוק מובן שפיר
דמקום  הגדיש, לשאר הגחלת
ס"ל  ובזה ממש, בידים היזק הוי הגחלת
בלבד, שני של פשיעתו בתר דאזלינן לרש"י
ממש  בידים כהזיק ל"ח הגדיש שאר אבל
ובזה  חציו, מדין ח"נ עלה דמחייב לר"י אפ'
לבטל  כ"כ חמורה פשיעה הוי דלא ס"ל
הגמ', הקשה ולכן ראשון, של פשיעתו

הגחלת. בעל נמי ולחייב

הרמב"ם הנה שהביא דין לאחר
כתב חררה שנטל הי"ח)כלב (פ"ב

בעל  בששמר אמורים דברים במה וז"ל,
וחתר  הכלב ובא הדלת וסתם אשו את הגחלת
לא  אם אבל האש, מעל החררה את ונטל
הגדיש  שריפת על חייב האש בעל אשו שמר
ועל  החררה אכילת על חייב הכלב ובעל
בעל  שימר דכשלא ומבואר עכ"ל. מקומה,
את  מחלקין אין בה, פשע אלא אשו את גחלת
על  משלם הכלב בעל אלא אופן, בשום הנזק
שאר  על משלם הגחלת ובעל הגחלת, מקום
שסוברים  התוס' כדעת דלא וזהו הגדיש.
הנזק. את מחלקים פושעים ששניהם דכ"ז

אי אלא הגמ', קושיית למד הרמב"ם ע"כ
ע"ד  חייב, חנווני אמאי במסכסכת

בכל  יתחייב לבד הגמל דבעל ור"ח רש"י
למד  ומכאן לגמרי. יפטר וחנווני הניזקין
מקום  על דהיינו בידים, היזק שנתעביד דכ"ז
ורמיא  שפשע דחנווני חיובא פקע הגחלת,
חררה, שנטל בכלב וה"נ הגמל. בעל על כולי'
דבעל  חיובא פקע בידים הכלב דעביד כיון
ומה  הכלב. בעל על כולי' ורמיא הגחלת
חייב  הגחלת בעל הגדיש שאר שעל שפסק
דגרס  משום נראה לגמרי, פטור הכלב ובעל

לקמן דהוי (כג.)בגמ' הגחלת, בעל וליחייב ,
[ודלא  בכולי' הגחלת בעל ליחייב משמע
אלא  הגחלת, בעל נמי וליחייב רש"י כגירסת
כתבו  התוס' אמנם שם, התוס' כגירסת
עי"ש], הגחלת בעל נמי ליחייב דהכוונה

לא  דשני דהיכא בידים,והיינו היזק עביד
לגמרי. הראשון פשיעת בתר אזלינן

הרמב"ם אבל בפשוטו דהנה בזה, יל"ע
את  הכלב שגרר באופן בין קאי
בנטל  ובין אדויי, אדיי' דהיינו החררה,
שנתבאר  מה ולפי אנוחי. אנחא דהיינו והניח,
ר"ח  שיטת אחר ממש הלך שהרמב"ם לעיל
ס"ל  דלמסקנה וכיון הסוגיא, בפירוש
רק  חציו משום אשו לר"י לי' דאית להרמב"ם
כשלא  ולכן ממונו, משום נמי דאיכא היכא
ורק  הגדיש, שאר על לחייבו א"א והניח עקר
עקירת  דע"י ממונו דנעשה והניח בעקר
ועי"ז  הבעלים, מרשות הגחלת יצאה הכלב
כיון  יק' הגדיש, שאר על לחייבו כחציו נעשה
בעל  יתחייב למה הכלב בעל של ממונו דנעשה
והניח, בעקר אפ' בגחלתו כשפשע הגחלת
מחוייב  אינו ושוב מרשותו הגחלת יצאה הרי

לעיל. שביארנו כמו בשמירתה
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הגחלת וצ"ל בעל פשע כשלא דרק
דע"י  לומר שייך גחלתו בשמירת
מרשותו  גחלתו יצאה הכלב  נטילת
להתחייב  הכלב בעל ברשות וקיימא
הגחלת  בעל כשפשע אבל בשמירתה,

מרשותו, הגחלת יצאה הפשיעה וע"י
הכלב, נטילת ע"י דנפטר לומר ל"ש בזה
בסמוך  שיתבאר מה [ועי' ברור. וזה
שהניח  דחנווני בחיובא ר"ח בדעת בס"ד

מבחוץ.] אשו
³

ע"ב  כ"ב דף

בגמל  והרמב"ם ר"ח שיטת

פשתן  טעון

הי"ג)הרמב"םכתבא] גמל (פי"ד וז"ל,
ונכנס  ברה"ר ועובר פשתן טעון
חנווני  של בנרו ודלקה החנות לתוך פשתנו
חייב  הגמל בעל הבירה, כל את והדליק
הבהמה  שעמדה בין במשוי, שהרבה מפני
מבחוץ  נרו חנווני הניח עמדה. שלא בין
שהניח  מפני הפשתן בדמי אף חייב החנווני

עכ"ל. וכו' מבחוץ נרו

הרמב"ם.והנה פסקי על לתמוה יש תרתי
בדעת  בכ"ד נתבאר דכבר חדא,
אשו  לי' אית ר"י הגמ' דלמסקנת הרמב"ם
משום  נמי דאיכא היכא רק חציו משום
דגמל  הרמב"ם כתב האיך וא"כ ממונו,
אוקימתא  בלא חייב החנות את שהדליק
בלאו  הרי מימי', להטיל ועמדה דסכסכה
לאו  האי לר"י אפ' יק' אוקימתות הני

משום ממ  דליכא וכיון הוא, כלב דבעל ונו
חציו. משום נמי ליכא ממונו

הרמב"ם ועו"ק, מדברי משמע דבפשוטו
ק' וזה בנ"ש, חייב הגמל דבעל

צרורות, והוי הוא דגמל חציו דהלא מאד,
שכתב  במ"מ ועי' בח"נ. רק להתחייב והו"ל
חייב  הגמל בעל שאמרו דמה שפי' מי דיש
ועל  נ"ש הראשון השלהבת מקום על פי'
חררה, שנטל לכלב דומה ח"נ, הבירה שאר
נהי  והנה כפשוטה. משנה ז"ל רבינו ודברי
דמשלם  כהרמב"ם משמע כפשוטה דמשנה
דגמל  דחציו דכיון תמוה, הוא אבל נ"ש,
ומ"ש  ח"נ, אלא להתחייב הו"ל לא הוא

חררה. שנטל מכלב

הלכה ועוד הרמב"ם קבע למה יל"ע
י"ד, בפרק פשתן טעון דגמל
בפ"ב, קבע חררה שמטל דכלב הלכה ואילו
מאד  דומים הללו דינים שני לכאורה הלא
ולמה  זע"ז, לקבעם הראוי מן והי' זל"ז,

הרמב"ם. חילקם

הרמב"ם)בנחל"דועיין ומש"כ ד"ה (כג.

הביא  לא אמאי לבאר שכתב
דאוקמא  דר"ל האוקימתא הרמב"ם
דוקא, מימי' להטיל ובעמדה במסכסכת
בעל  רישא דאמרינן דהא להרמב"ם דס"ל
סיפא  בטעינה לאפושי הו"ל דלא חייב גמל
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נרו  לאנוחי לי' איבעי דלא חייב חנווני
דבאמת  נפשי'. באפי' תירוץ הוא מבחוץ,
מה  לפי בין קצת דחוק שם הסוגיא פי'
הנחל"ד  מש"כ לפי ובין שם התוס' שכתבו

תירוץ ק לעיל, דהוא להרמב"ם ס"ל לכך
למאי  צריכינן לא תו דמעתה נפשי'. באפי'
במסכסכת  דמיירי מעיקרא דאוקימנא
באינה  אפ' אלא מימי', להטיל ובעמדה
שפשע  כיון הגמל בעל חייב מסכסכת
החנות  לתוך שנכנס עד בטעינה והרבה
הדליק  אם וכמו ממש. ממונו הוי תו א"כ
נקרא  דתו ודאי חבירו של מאש קיסם בידו
שהרבה  כיון ה"נ א"כ ממונו, אש האי
חבירו, של לחנותו שנכנס עד כ"כ במשוי
מאש  טפי ועדיף ממש אשו הוי תו א"כ
לר"י  צרורות דין בו דשייך כלבו של
ממש. אשו הוי דכאן משום לעיל, וכמש"כ
אשו  הוי בגמל דכאן בסו"ד הפנ"י וכ"כ

כ"כ  הוא כי קשים שדבריו רק ממש.
דהוי  נאמר אם ק' וא"כ דשמעתין, בשו"ט
לפרש  צריכינן אמאי א"כ ממש אשו
ממש  אשו דהוי כיון ובשעמדה, במסכסכת
ע"כ  אלא מסכסכת. באינה אף חייב ובאשו
מש"כ  לפי אמנם ממש. אשו הוי דלא צ"ל
ודאי  דשמעתין דבשו"ט דבאמת א"ש,
במסקנא  אך ממש, אשו הוי דלא דסבר
פשע  הגמל בעל רישא ומתרצינן מזה נדינן
לא  תו וא"כ ודו"ק, ממש אשו י ה וא"כ
ובעמדה  במסכסכת דמיירי לומר צריכינן
ואב"א  כן גריס הוי  ז"ל דהוא ואפשר כו'.
בין  הרמב"ם כתב שפיר ולכך כו', רישא
טענה  שום ואין עמדה שלא בין שעמדה

הנחל"ד. עכת"ד עליו,

הביא והרי דלא דטעמא לנו ביאר הנחל"ד
אע"ג  דר"ל, אוקימתא הרמב"ם

בתוס'ק. חייב)ועי' גמל בעל רשיא דרישא (ד"ה טעמא הוי נמי דמעיקרא דאע"ג שכתבו,

להגמ' למ"ל להתוס' דהוק' והיינו וכו', יותר פשוט הטעם הי' דמעיקרא אלא הכי וסיפא
מעיקרא  הרי בטעינה, לאפושי הו"ל דלא משום דחייב טעמא דברישא ולבאר להאריך

מש  טעמא דע"כ להוסיף, ויש חייב. דמה"ט ידעינן בטעינה נמי לאפושי הו"ל דלא  ום
סיפא  תיקשי א"כ הבירה בהדלקת פשע דאי הבירה, הדלקת בעצם דפשע משום ולאו

ויש  הבירה , בהדלקת  ג "כ פשע הגמל בעל הרי פטור, הגמל ובעל חייב חנווני אמאי
בנחל"ד עי' אבל התוס'. לשיטת שתיהם את צורך (שם)לחייב דאין  התוס' על שהק'

לא  נמי דהחנווני כיון מ"מ הגמל בעל פשע דלא דאפ' סבר הוה דמעיקרא לדבריהם,
נינהו, דגמלו דחציו משום חייב גמל בעל ממילא א"כ מבפנים, נרו הניח דהא פשע

נמי  ברה"י והזיקה ברה"ר התיזה דהא תדע, חייב. מ"מ במידי פשע דלא אף ובחציו
עתה  אבל ברה"ר. ללכת רשות לה יש דהא במידי, פשע דלא אף צרורות משום חייב

אמאי  א"כ לגמרי, בזה הוא דאנוס רגלי' מימי להטיל ובעמדה במסכסכת לה דמוקי
בטעינה. דאפיש פושע מיקרי דבזה לפרש הוצרך ולכך נתחייב,
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היכא  רק חציו משום דאשו למסקנה דקיי"ל
דהא  דס"ל משום ממונו, משום נמי דאיכא
דלא  חייב הגמל בעל רישא בגמ' דקאמר
חייב  חנווני סיפא בטעינה לאפושי לי' איבעי
הוא  מאבראי, נרו לאנוחי לי' איבעי דלא
מאוקימתא  והדרינן נפשי', באנפי תירוץ
והטעם  רגלי'. מי להטיל ועמדה דמסכסכת
להרמב"ם  דהוק' משום או כן, שפי'
להאריך  הגמ' הוצרכה למה התוס' קושיית
דגם  כיון חייב הגמל דבעל טעמא ולבאר
משום  או חייב, דמה"ט ידעינן מעיקרא
ולהך  וכו'. רישא אב"א בגמ', כן גרס דהוא
משום  לאו חייב הגמל דבעל טעמא תירוצא,
דלא  דפשע דכיון משום אלא דגמלו, רגל
לאסוקי  הו"ל בטעינה לאפושי לי' איבעי
וידלק, החנות לתוך פשתנו שיכנס אדעתי'
שלו  את הבעיר בעצמו הוא כאילו הרי"ז
הגמל  בעל מחייבינן ושפיר חבירו, של בנרו
דהשתא  ממונו, משום אשו הסובר לר"ל

ממש. כממונו הו"ל

לאו ומעיקרא והאי הגמ', כשהקשה
עלה  לא הוא, גמל דבעל ממון
הגמל  בעל את לחייב הגמ' של דעתה על
הטעם, ונראה האש. בעשיית פשיעתו משום
על  לי' מחייבינן דלא להגמ' דס"ל משום
אשו  בשמירת פשע אא"כ ממונו משום אשו
אש  ונעשית פשע אם אבל כבר, לו שהי'
מדין  לי' מחייבינן לא בזה הפשיעה, מחמת
לעיל. מצוה מלחמת ספר בשם וכמש"כ אש,
פשיעה  דאפ' נתחדש הגמ' במסקנת ורק
איהו  כאילו והו"ל מחייבתו, האש בעשיית

חבירו. של בנרו פשתנו הבעיר

פסק ומעתה למה ג"כ להבין נוכל
כל  על נ"ש שחייב הרמב"ם
גמלו, בטעינת פשע דאיהו דכיון הבירה,
שלו  את מדליק איהו כאילו הדבר ונחשב
אלא  דגמלו חציו אי"ז א"כ חבירו, של בנרו
דין  הרמב"ם קבע למה מובן וכן דידי'. חציו

ש  טעון כלב גמל דין ואילו בפ"ב חררה נטל
חררה  שנטל כלב דדין י"ד, בפרק פשתן
עם  מקומו ולכן שמזיק כלב משום חיובו
בהאי  שנתבארו המזיק שור דיני שאר
קבע  פשתן טעון גמל דין אבל פירקא,
המזיק  ממונו משום לאו חיובו כי י"ד בפרק
אש. דיני שאר נתבאר ושם אש, מדין אלא

בגמ',והנהב] חזרה שהי' למד ר"ח גם
לנו  שביאר ממה אחר באופן אבל
ופרקי' ר"ח, וז"ל הרמב"ם. בדעת הנחל"ד
סכסכה, ולא מים להטיל שעמדה אנוסה
לאפושי  לי' איבעי דלא חייב גמל בעל רישא
למיחך  חנותא בגוי דליעול בטעינה
דמינטר  תורא דאפיק כמאן ודמי בדליקתא,
חייב  חנווני סיפא דאפקה. מאן דחייב ואזיק
וכיון  מאבראי, נרו לאנוחי לי' איבעי דלא

עכ"ל. הזיקא ברא הוא דאנחי'

הוא ומבואר גמל דבעל דחיובא בר"ח
תורא  דאפיק כמאן דהוי משום
דבעל  לאו דאש דאף והיינו דמינטר, דחברי'
לחייב  מצינו מ"מ דחנווני, אלא הוא גמל
משום  ממונו, מדין האש על הגמל בעל
לאפושי  לי' איבעי דלא פשיעתו דע"י
יצאה  חנווני של שאשו גרם בטעינא,
תורא  דאפיק דמאן דומיא והויא והזיקה,
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דאפיק. מאן דחייב סברא קא דחברי' וזו
הרמב"ם  בדעת הנחל"ד ממש"כ אחרת
את  הבעיר איהו כאילו הו"ל פשיעתו דע"י
לר"ח  דס"ל וכנראה חבירו. של בנרו שלו
בעשיית  פשיעה על הגמל בעל לחייב דא"א
לו  שהי' אש בשמירת פשיעה על אלא האש
של  שאשו גרם פשיעתו ע"י אם אבל כבר.
כבעל  עי"ז נעשה איהו והזיקה, יצאה חבירו
כמאן  ממונו, משום עלי' להתחייב האש

דמינטר. תורא דאפיק

דפרקינן ועוד מאי דלפי בר"ח, מבואר
מתני' מים, להטיל שעמדה אנוסה
שהגי' שלמה בחשק ועי' סכסכה. בלא מיירי
ואינו  סכסכה. ולא במקום סכסכה דצ"ל

מדין  חייב א"כ בשסכסכה מיירי דאי מובן,
כמאן  דהו"ל לפרש ר"ח הוצרך ולמה רגל,

דמינטר. תורי' דאפיק

לי'אבל דמוקי כיון קשה, גיסא מאידך
דחייב  וטעמא סכסכה בלא למתני'
פשיעתו, ע"י האש בעל דנעשה משום
מיירי  דמתני' לאוקימתא הוצרך למה אכתי
שיש  לומר א"א וע"כ מימי'. להטיל בעמדה
בדעת  הנחל"ד כמש"כ תירוצים ב' כאן
דעמדה  אוקימתא הועילה ומה הרמב"ם,
וגם  דסכסכה. אוקימתא בלא מימי' להטיל
לומר  וגם וסכסכה להגי' דצריך לומר דוחק
בדברי  כלל משמע לא וגם הם, תירוצים דב'
למ"ל  צ"ע וא"כ תירוצים. ב' כאן שיש ר"ח

אף קא . בנזקי', חייב דמנטר דחברי' תורא דאפיק דמאן לר"ח לי' דפשיטא מאי ובעיקר
ליסטים  ליסטים הוציאוהו הכונס, בריש כדתנן בליסטים אלא כזה חיוב מצאנו דלא

שהי' נראה שם, הראשונים שפי' כמו גזילה קנייני מדין חיובם לכאורה ושם חייבים,
לקמן בגמ' עי' דהנה ליסטים. דהוציאוהו בהא הגמ' בדברי חדשה הבנה (נו:)לר"ח

דאיכא  שם ופירש"י מילי, לכל ברשותייהו לה קיימא דאפקוה כיון פשיטא שהק',
הי' ברשותייהו לה דקיימא דטעמא ומבואר מילי. לכל קנוי' דהוי רשות ושינוי משיכה
ב' וכתבו הבעלים, תחת נכנס דגזלן מנ"ל שנתקשו שם בתוס' ועי' גזילה. קנייני מדין

כיון  פשיטא בגמ' דמקשו דהא והיינו אחר, פירוש לו הי' דר"ח ואפשר תירוצים.
משומר  ממקום שור שהוציאו דכיון הכוונה מילי, לכל ברשותייהו לה קיימא דאפקוה

דמאן  הר"ח למד ומכאן שמירה, לענין השור לבעל עי"ז נעשים כי נזקיו על חייבים
לכל  ר"ח גרס דלא אומר הייתי דמסתפינא ולולי חייב. דמינטר דחברי' תורי' דאפיק

לפרש  אפשר בלא"ה אולם גזילה. בקנייני אותה שקנו משמע מילי לכל דבאמת מילי,
טפי  משמע דאפקוה כיון הלשון גיסא ומאידך הנזקין. בכל להתחייב היינו מילי דלכל

כיון  היא באמת הכוונה לפירש"י דאילו ההוצאה, עצם משום הוא חיובם דעיקר
מאן  לחייב מקור איזה לר"ח הי' שאם נראה עכ"פ ברשותייהו. לן קיימא שמשכוה

במקל, הכישוה או באפה לה בקמה דמיירי בגמ' ומש"א הוא. הנה חברי', תורא דאפיק
ממעמיד  לדבר וראי' בידים, מעשה אלא בעלמא גרמא ל"ח דבכה"ג קמ"ל דמתני' נראה

וכמו  בידים, לי' מפיק אא"כ דחברי' תורא דאפיק מאן למחייב דליכא גרמא, דל"ח
בס"ד. בסמוך שיתבאר
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טעמא  דאיכא כיון דסכסכה אוקימתא
דאפיק  כמאן אש מדין לחייבו אחרינא

דמינטר. תורא

על ועוד הגמל לבעל מחייבינן דאם יל"ע,
של  אשו פשיעתו ע"י שהוציא מה
מחייבינן  לא למה משומר, ממקום חנווני
הגדיש  שאר שריפת על גם הכלב לבעל
דפשע  דכיון והיינו נמי, מה"ט לר"ל
של  הגחלת את הוציא ועי"ז כלבו בשמירת
על  בעלים נעשה משומר, ממקום חבירו
דאפיק  מאן כדין נזקי' על להתחייב הגחלת

דמינטר. דחברי' תורי'

דהנה ונראה חברתה, את מתרצא דחדא
דמאן  הר"ח דמש"כ צ"ל ע"כ
היינו  נזקי' על חייב דמנטר תורא דאפיק
דבהמתו  היכא אבל בידים, שהוציאו רק
אינו  משומר ממקום חבירו ממון הוציאה
בכלב  ולכן בידים. הוציאו לא דאיהו חייב,
מאן  מדין הכלב בעל לחייב א"א חררה שנטל
מפיק  דכלבו דנהי דחברי', תורי' דאפיק
סגי  לא אבל משומר, ממקום דחבירו גחלת
על  גם כבעלים הכלב בעל את להחשיב בזה
בעל  פטרינן ושפיר נזקי', על לחייבו הגחלת

אדויי'. באדיי' הגדיש שאר על הכלב

הגמ'ולפי"ז של הס"ד לפרש יש
דבעל  ממונא לאו והאי שהקשה,
לי' דמחייבינן אדעתי' נחית ולא הוא, גמל
תורא  דאפיק מאן מדין גמל לבעל
היכא  דוקא להגמ' דס"ל דמינטר,
להוציאו  חבירו ממון בגוף מעשה דנתעביד
משומר  שאינו למקום משומר ממקום

מן  חבירו שור בידים שהוציא מי כמו חייב,
אלא  באש מעשה עשה שלא זה אבל הגדר.
אשו  שיצאה עי"ז וגרם הפשתן, בטעינת
ולמסקנה  חייב. אינו והזיקה חנווני של
מאן  מדין חייב בכה"ג דאפ' בגמ' נתחדש

דמינטר. תורא דאפיק

לחייב וא"כ  א"א פשתן טעון דבגמל י"ל
של  אשו הוצאת על הגמל בעל את
להטיל  הגמל דעמד היכא אלא חנווני
אלא  גמל מעשה ליכא דבכה"ג מימי',
בדעת  לעיל נתבאר וכבר בעלים. מעשה

מחייבינן  דלא דלפימש"כ החנווני ר"ח, את
הגמל, ע"י בידים היזק שנתעביד במקום
להטיל  בשעמדה הגמ' כשתירצה וע"כ
שפיר  ולכן דגמל, כמעשה לזה ל"ח מימי',
הו"ל  דלא פשיעתו מחמת לחנווני מחייבינן
דין  לענין נאמר וה"נ מאבראי. נרו לאנוחי
דלא  דכיון דחברי', תורי' דמפיק מאן
חבירו  של ממונו הוצאת על לי' מחייבינן
רק  א"כ בידים, עשה אא"כ משומר ממקום
אתעביד  דלא מימי' להטיל עמדה כשגמלו
בטעינת  פשיעתו ע"י רק אלא ע"י מעשה
אבל  דינא, מהאי לי' מחייבינן הפשתן
אתעביד  הרי עמדה, ולא הלכה כשגמלו
בעל  לחייב ל"ש ובזה גמלו, ע"י מעשה
דמינטר, תורא דאפיק מאן מדין הגמל
ע"י  ולא הגמל ע"י ההוצאה נעשתה דהא

הגמל. בעל

לדעת אמנם ארוכה מעלה אינו כ"ז
חייב  הגמל דבעל שכתב הרמב"ם
צ"ל  וא"כ עמדה. בשלא בין בשעמדה בין
ר"ח  פירוש בעקבות הלך לא שהרמב"ם
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אחר, פירוש לו הי' אלא סוגיא, בהאי
דלא  חייב גמל בעל רישא בגמ' דמש"כ
באפי' תירוץ וכו', בטעינה לאפושי הו"ל
דהוק' משום או כן ולמד הוא, נפשי'
שהי' משום או התוס', קושיית להרמב"ם

אחרת. גירסא שום לו

באופן אבל ר"ח שיטת יל"פ שמא
פסקי  גם זה ע"י שיתיישבו
שתירצה  דמה נאמר אם והיינו הרמב"ם,
להטיל  בשעמדה עסקינן במאי הכא בגמ',
דוקא  מיתוקמא דמתני' הכוונה אין מימי',
מיתוקמא  דמתני' הכוונה אלא בשעמדה,
חיובו  הגמ' של לס"ד דהנה בשעמדה. אפ'
בממונו, פשיעה משום הוא הגמל בעל של
ממונו  לאו אש האי דלר"ל הקשה ולכן
כאילו  דהוי במסכסכת ותי' הוא. כלב דבעל
כמקום  נחשבת הבירה וכל בידים הזיק גמלו
אפ' במסכסכת אי ע"ז, והקשה גחלת.
ולכן  להתחייב. הגמל לבעל הו"ל בסיפא
לאו  באמת הגמל דבעל דחיובו הגמ' תירצה
עמדה  אפ' אלא בממונו, פשיעה משום
גמלו  מעשה על דבכה"ג מימי' להטיל גמלו
אפ"ה  כלל, פשע ולא גמור אנוס זה הרי
מדין  הבירה הדלקת על הגמל בעל נתחייב
נחשב  דאיהו דמינטר, תורא דאפיק מאן

ממקום  בידים חנווני של אשו דמוציא כמאן
אדם. מעשה הויא הטעינה כי משומר,

אלא אבל גמלו עמדה דלא בכה"ג גם
דאפיק  מאן מדין ג"כ חייב הלכה
ההוצאה  דאיתעביד דאע"ג דחברי', תורא
עושה  הי' לא דגמלו כיון גמלו, מעשה ע"י
אכתי  בטעינה, מפיש הגמל דבעל א"ל כן
האש  את מוציא איהו כאילו הדבר נחשב
חררה, שנטל כלב דומה ואינו בידים.
מעשה  שום הכלב בעל עשה לא דבכה"ג
וכל  האש, להוצאת גרם דע"י בידים
לא  וזה כלבו, שמירת באי רק הוא פשיעתו
כמאן  הגחלת הוצאת על לי' מחייבינן

דמינטר. תורא דמפיק

שכתב ובזה הרמב"ם דברי ג"כ יתיישבו
בין  בשעמדה בין חייב הגמל דבעל
קבע  למה יתיישב וכן עמדה, בשלא
בעל  למה וכן י"ד, בפרק זו הלכה הרמב"ם
מש"כ  ע"ד הבירה, כל על נ"ש חייב הגמל
מדין  אלא דגמל חציו  מדין לאו דחיובו לעיל,
הרמב"ם  דגמל בסוגיא דגם נמצא ובזה אש.
דמצאנו  כמו ר"ח, פי' בעקבות הולך
בקודש  וכדרכו חררה, שנטל דכלב בסוגיא

סוגיות. קב בהרבה

להטיל קב. בשעמדה התי' דמפרש ר"ח בדעת במש"כ דבין להעיר, יש בסו"ד אמנם
לא  דסכסכה האוקימתא דוקא , בדרך דמפרש מש"כ ובין בדוקא, ולא אפ' בדרך מימי'

הגמ' דעת על עלה מה לתמוה יש וא"כ ראשונים. שאר כפי' ודלא למסקנה, נשארת
במסכסכת  הגמ' כשתירצה שו"ר לדעת והניחא בשסכסכה. דמיירי לתרץ מתחילה

ר"ח  לפירוש אבל רש"י, וכמש"כ ופרכי', למילתי' לאסוקי שבק לא ובשעמדה,
ויל"ע. מופרך, כולו הי' זה תירוץ הרי למסקנה, כלל נשאר לא ועמדה דסכסכה דאוקימתא
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נרו בסו"דג] חנווני הניח דאם ר"ח כתב
ברי  דהוא חייב חנווני מבחוץ,
הזיקא, דברי טעמא למ"ל וצ"ב הזיקא.
פשע  חנווני מבחוץ נרו דבהניח תיפו"ל
לר"ח  ס"ל ולכאורה פשע. לא הגמל ובעל
בעל  גם מבחוץ נרו הניח כשחנווני דגם
לאפושי  הו"ל לא דאכתי פשע, הגמל
תחילתו  הו"ל הפחות דלכל או בטעינה,
לגבי  באונס וסופו שבפנים נר לגבי בפשיעה
וסב"א  תחב"פ דקיי"ל וכיון שבחוץ, נר
ועי' הגמל. בעל את לחייב יש אכתי חייב,
לא  דסיפא שכתבו בשטמ"ק הר"פ בתלמיד
החנות  לתוך נכנס לא שהרי טעוני' אפיש
אבל  כלל, הגמל בעל פשע שלא ונמצא
וכתבו  מבחוץ, נרו שהניח פושע הי' החנווני
מיירי  דסיפא ידע הי' מעיקרא גם דע"כ
תחב"פ  יק' דאל"כ טעוני' אפיש בדלא

עי"ש. הגמל, בעל ולחייב הוא וסב"א

ולומר ונראה לחלק ניח"ל לא דר"ח
טעוני' בדאפיש מיירי דרישא
כולא  אלא אפיש, בדלא מיירי וסיפא
הא  וסיפא גוונא, בחדא מיירי מתני'
בעל  ופשע בטעינא אפיש דאפ' קמ"ל
כיון  בכל, חייב החנווני מ"מ הגמל,
היזקא. כברי הוי מבחוץ נרו דהנחת
דמבואר  דכיון נראה, בזה והכוונה
הגמל  דבעל חיובו דכל הסוגיא במסקנת
אלא  ממונו בשמירת פשיעה מחמת אינו
בכה"ג  דמינטר, תורא דאפיק מאן מדין
דלא  כתורא הוי מבחוץ נרו חנווני שהניח

ו  שהרי מינטר, שהוציאו, זה מחייבינן לא
הזיקא. ברי אלא שמור אינו מכבר

הרמב"ם ובזה במש"כ ביאור להוסיף יש
הי"ח) גחלת (פ"ב בעל שמר לא שאם ,

הנזק  את מחלקין אין בה פשע אלא אשו את
מקום  על משלם הכלב בעל אלא אופן, בשום
שאר  על משלם הגחלת ובעל הגחלת,
הגמ' בקושיית שגרס ממה כן ולמד הגדיש.

לעיל (כג.)לקמן וכתבנו הגחלת. בעל ולחייב ,
באדיי' בין דקאי הרמב"ם מדברי דמשמע
והקשנו, אנוחי. באנחה בין אדויי
ממש  שהלך הרמב"ם בדעת דלפימש"כ
ובאנחה  הסוגיא, בפירוש ר"ח שיטת אחר
משום  הגדיש שאר על נתחייב אנוחי'
למה  הכלב, נטילת ע"י ממונו שנעשה
אפ' בגחלתו כשפשע הגחלת בעל יתחייב
מרשותו  הגחלת יצאה הרי אנוחי, באנחה
דרק  ותירצנו, בשמירתה. מחוייב אינו ושוב
גחלתו  בשמירת הגחלת בעל פשע כשלא
גחלתו  יצאה הכלב נטילת דע"י לומר שייך
להתחייב  הכלב בעל ברשות וקיימא מרשותו
וע"י  הגחלת בעל כשפשע אבל בשמירתה,
ל"ש  בזה מרשותו, הגחלת יצאה הפשיעה

הכלב. נטילת ע"י דנפטר לומר

כן ומעתה למדה עצמה שהגמ' י"ל
פשתן, טעון דגמל ממתני'
לאפושי  הו"ל דלא פשע הגמל דבעל דאע"ג
הוא  מבחוץ נרו חנווני כשהניח בטעינא,
ברי  אשו הרי פשע שהוא דמכיון בכל, חייב
על  הגמל בעל נתחייב לא ובכה"ג הזיקא,
דמינטר, תורא דמפיק כמאן האש שמירת
ומכאן  מינטר. דלא כתורא הו"ל דהכא
חררה, שנטל דכלב במתני' דגם הגמ' למדה
גחלתו  שמירת על הכלב בעל את לחייב א"א
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בעל  שמר אא"כ אנוחי בדאנחה חבירו של
בכה"ג  אבל כראוי. גחלתו את הגחלת
ברי  גחלתו הרי גחלתו בשמירת שפשע
האש  כבעל נעשה הכלב בעל ואין הזיקא,
טעון  מגמל עדיפא דלא כלבו, נטילת ע"י
הו"ל  דלא דמה הגמל בעל ופשע פשתן
שע"י  אופנים ב' דהם בטעינא, לאפושי
הקשה  ולכן האש. כבעל נעשה פשיעתו
מיירי  דאי הגחלת, בעל ולחייב לקמן, הגמ'
נזק  על לחייבו יש גחלתו בשמירת בשפשע
בדאנחא  בין אדויי' באדיי' בין הגדיש שאר

גחלתו. בששימר לתרץ והוצרכה אנוחי,

קלב"מ  בענין

והי'בגמ',א] הגדיש את המדליק ת"ש
לו  סמוך ועבד לו כפות גדי
סמוך  וגדי לו כפות עבד חייב, עמו ונשרף
אשו  למ"ד בשלמא פטור. עמו ונשרף לו
אשו  למ"ד אבל פטור, משו"ה חציו משום
תורי' קטל אילו פטור, אמאי ממונו משום
לקיש, בן ר"ש א"ל מיחייב. דלא ה"נ עבדא
עבד  של בגופו כשהצית עסקינן, במאי הכא
למימרא. מאי א"ה מיני'. בדרבה לי' דקם

דחד. ועבדא דחד בגדי צריכא לא

וז"ל,ופירש"י לו כפות גדי והי' מד"ה
לגדיש. לו, סמוך ועבד לגדיש.
לו  שאין לפי ואגדיש אגדי חייב, עמו ונשרף
עבד  לברוח. לו שהי' העבד בשביל מיתה דין
פטור, עמו ונשרפו לו סמוך וגדי לו כפות
מיני' בדרבה לי' דקם ואגדיש אגדי
ינקם. נקם דכתיב נהרג העבד שההורג
לקמן  דמוקמינן משום גדי דנקט והאי

ליכא  ועבד דבגדיש דחד ועבד דחד בגדי
איניש  לשדורי דמלתא דאורחא הכי לאוקמי
עבד  גבי דנקט ואיידי גדישו, לשמור עבדי'
וסמוך, כפות גדי גבי נקט וסמוך כפות
שהרי  לברוח לו הי' לומר אין דבגדי ואע"ג
נמי  וסמוך כפות אינו ואם דעת, בו אין
שורו  פרקין בשילהי כדאמרינן חייב

עכ"ל. כממונו,

בגדי והנה חידוש שום דאין ברש"י מבואר
לרש"י  הקשה ולכן מבגדיש, יותר
למיתני  הו"ל בכלל, גדי תנא האי נקט למה
חייב, לו סמוך עבד והי' הגדיש את המדליק
דמוקמינן  משום ותירץ פטור. לו כפות עבד
וקמ"ל  דחד, ועבדא דחד בגדי לקמן
הגדי  בשביל מיתה חיוב דאין דאע"ג
ואי  לקמן. רש"י כמש"כ הגדי בעל מפסיד
לי' מוקמינן הי' לא גדיש אלא גדי תני לא
דמלתא  דאורחא דחד, ועבדא דחד בגדיש
נקט  לכן גדישו, לשמור עבדי' איניש לשדורי
דחד  בגדי דמיירי דלאשמעינן היכי כי גדי

בתוס' ועי' פטור. ואפ"ה דחד (ד"ה ועבדא

לו) כפות גדי צ"ל הי' דלפירושו בסו"ד שכתבו
למימרא, מאי א"ה אר"ל דפריך דהא
אמאי  לר"י תיקשה ולטעמיך למימר הו"מ

גדי. נקט

לקמןועיין  לו ברש"י כפות גדי הי' ד"ה (סא:

חייב) דבע כו' הגדי, על וז"ל, לי שכתב
דקם  ומשום הקמה מאו אתרבו נמי חיים
חייב  דאינו למפטרי' ליכא מיני' בדרבה לי'
לו  כפות עבד הי' אבל וכו' העבד על מיתה
מיתה  דחייב הגדיש ועל הגדי על אפ' פטור
דס"ל  לכאורה ומשמע עכ"ל. וכו' העבד על
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דאתא  משום גדי התנא דנקט דטעמא
דאש  לחיובא נתרבו חיים דבעלי לאשמעינן
למתני' דמוקמינן משום ולאו הקמה, מאו
לא  רש"י ובאמת דחד, ועבדא דחד בגדי
כמש"כ  דלא כלל, אוקימתא הך שם הזכיר

וצ"ע. בסוגיין, לדייק,קג רש"י יש [ועוד
קאי  ברישא דקתני דחייב רש"י כתב דברי"ד
הגדיש  על נמי דקאי כתב ולא הגדי על
כתב  דבריו באמצע ואילו בסוגיין, כמש"כ
בין  אגדיש בין קאי פטור דקתני דסיפא

צ"ב.] וזה אגדי,

עבד עו"כב] גבי דנקט דאיידי רש"י,
גדי  גבי נמי נקט וסמוך כפות
בגדי  מיירי אפ' דברישא וסמוך, כפות
לברוח  לו דהי' טעמא דל"ש חייב הי' סמוך
פירקין, בסוף וכדאמרינן דעת, בו דאין כיון
וכו' מהו עבדו לב על גחלת הניח רבה בעי
כממונו, שורו כגופו עבדו פשטוה הדר
ונמצא  וחייב. לסלקה דעת בו שאין ופירש"י
ל"ד, לו כפות גדי דקתני רישא דלפירש"י
לברוח. לו הי' דל"א חייב, נמי בסמוך דאפ'

תימה והתוס' וז"ל, פירש"י על תמהו
סמוך  ועבד גדי ברישא דליתני
טפי, רבותא דהוי כפות ועבד גדי ובסיפא
תנא  דהאי נאמר דאפ' וכוונתם עכ"ל.

היכי  כי גדי גבי וסמוך כפות למיתני ניח"ל
תיקשי  אכתי עבד, גבי וסמוך כפות דמיתני
סמוכין  ועבד גדי הי' ברישא תני לא למה לן
דהי' העבד על מיתה חיוב ליכא דבכה"ג לו,
בגדי  דאפ' מתני' קמ"ל ועוד לברוח, לו
ובסיפא  לברוח, לו הי' דל"א חייב לו סמוך
לו, כפותין ועבד גדי הי' למיתני הו"ל

קלב"מ. משום הגדי על דפטור וקמ"ל

דגדי ולכן הרשב"ם, בשם התוס' כתבו
גדי  דקתני ורישא לברוח לו הי' נמי
חייב, בכה"ג דוקא סמוך ועבד כפות
או  פי', לו כפות ועבד סמוך גדי וסיפא
ועבד  לו סמוך גדי וה"פ לו, כפות עבד
פטור  לו סמוך שהי' ברישא שאמר כמו
לברוח, לו דהי' משום קלב"מ דלא אע"ג
כמו  כפות כמו"כ וגדי לו כפות ועבד
לו  הי' דלא אע"ג פטור ברישא שאמר
כגופו  עבדו דסו"פ וההוא דקלב"מ. לברוח
כפות  ושור בעבד איירי כממונו, שורו
הגחלת  וכשהניח אצלם עומדים והבעלים
שהאדון  בלבו שמחשב פטור, עבדו לב על
כשהניח  אבל אתשלומין. יסמוך ולא יסירנה
לפי  להסירה האדון חושש אינו שורו לב על

לקמן ברש"י ועי' שורו. דמי לו (סא:שישלם

איכא שם) בשם הרשב"ם פי' שהביא
כממונו  דשורו הא פי' אבל דאמרי,

דרבנן קג. דאע"ג או דאש, לחיובא חיים בעלי דמרבינן הוא החידוש עיקר אם ויל"ע

מאו  ב"ח מרבינן מ"מ באש, טמון נזקי לאפוקי בגלוי כל אף בגלוי קמה מה דרשי
לעיל שפי' לטעמייהו אזלי בזה שמיאנו דתוס' אפשר הב', כדרך ואם ד"ה הקמה. (ס.

קומה) בעלי כל אילנות לרבות אלא ב"ח לרבות אתא לא הקמה דאו משמע דבירושלמי
המחובר. דבר וכל
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גבי  על דהניח הוא דהתם והיינו באופ"א
הי' הכא אבל ליטול, לשור לו הי' דלא שור

בסוגיין. ר"פ התוס' וכ"כ לברוח. לו

עבדו ולפי' על דבהניח שפי' הרשב"ם
יסירנה  דהאדון דס"ל משום פטור
מספק"ל  מאי צ"ע אתשלומין, יסמוך ולא
הבעלים  סמך לא ודאי הרי כלל, לרבה
מן  פטור העבד את המית דאם אתשלומין
לקמן  בתוס' ועי' קלב"מ. מדין התשלומין

הניח) ד"ה מת (כז. בשלא מיירי דהתם שכתבו
לא  שמא מספק"ל ולהכי הוזק, אלא העבד
נזקו, דמי לא שישלם מפני לסלקו הרב יחוש
דלזה  כלל ספק כאן  אין כשמת מיירי  אי אבל

תשלומין. אין

דאיצטריך ועו"כג] מפרש דר"ת התוס'
דפטרינן  אע"ג דחייב כפות גדי
כל  אף בגלוי קמה מה דדרשינן באש טמון
לאו  הכי אורחי' דלאו דבר דכל וס"ד בגלוי,
דרכו  אין וגדי ופטור, הוא קמה כעין
השתא  קמ"ל למפטרי', וס"ד כפות להיות
דאע"ג  קמ"ל וסיפא חייב, דאפ"ה ברישא
ועי' פטור. אורחי' כי דהוי הוא סמוך
וז"ל, רשב"ם פי' על שהקשו ר"פ בתוס'
לצדדין  פטור דקתני האי א"כ ק' מיהו
דגבי  אגדיש, בין אגדי בין קאי דהא קתני,

בין  כפות בעבד בין ענין בכל פטור גדי
אלא  פטור אינו גדיש וגבי סמוך, בעבד
ומכח  ע"כ. קלב"מ, משום לו כפות בעבד
לא  דידן התוס' אבל כפיר"ת. צידד הקושיא
למה  וצ"ב ר"פ, התוס ' קושיית הזכירו

מדבריהם. השמיטוה

להתוס'ונראה דס"ל משום הטעם,
ור"ת  הרשב"ם דפי' דלמאי
ופטורא  חיובא בגדי, חידוש שום דאיכא
אגדיש, ולאו קאי לחוד אגדי במתני' דקתני

בסיום וכן שכתבו עצמם בתוס' מדוייק
הא  שפיר אתי ורשב"ם ר"ת ולפי' דבריהם,
ולפום  וכו'. גדיש נקט ולא גדי דנקט
כתבו  האיך לשונם על לתמוה אין ריהטא
נקט  ולא גדי דנקט האי א"ש דלפירושם
גדיש, וגם גדי גם נקט מתני' הלא גדיש,
גדיש, בהדי גדי תנא למה הי' קושייתם וכל
משום  או בגדי, חידוש שום דאיכא ותירצו
דבגדי  דקמ"ל משום או טמון, פטור דל"ש
להתוס' דס"ל ומשמע לברוח. לו הי' סמוך
לחוד  אגדי במתני' דקתני ופטורא דחיובא
מדקתני, כן דייקו ושמא אגדיש. ולא קאי
משמע  דהוי יחיד לשון הוא עמו, ונשרף
לשון  שהוא עמו נשרפו ולא אגדי, דקאי
ובין  אגדי בין דקאי משמע דהוי רבים

התוס'קד אגדיש. קושיית לק"מ ולפי"ז

לדייק קד. יש אכתי הגדי, אם העבד ונשרף וה"פ, העבד על קאי עמו דנשרף נפרש ואם

רבים  לשון עמהם ונשרף קתני ולא אגדי, דקאי משמע יחיד לשון עמו ונשרף מדקתני
דלדעת  כדברינו שכתב שי"ף במהר"ם שו"ר אגדיש. בין אגדי בין דקאי משמע דהוי

בלישנא  דאיתא הגדיש את והמדליק וז"ל, והוסיף גדיש, בתשלומי כאן מיירי לא התוס'
המשנה, מקצר הגמ' רק דרישא אבבא אלא בבא אהך המשנה בסדר ליתא דתלמודא
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ר"פ  התוס' אבל דידן, התוס' לדעת ר"פ
ולכן  אדיש, ובין אגדי בין קאי דמתני' ס"ל
קתני. לצדדין דמתני' פירשב"ם על הקשו

ההיא ור"ת תניא דלכן לדבריו, ראי' הביא
דטמון  פלוגתא בתר דהכונס מתני'
קתני  כפות דגדי בבא הך ובתר ורבנן, דר"י
כל  שמשלם הבירה במדליק לר"י חכ' ומודין
בבתים, להניח בני"א דרך שכן שבתוכה מה
כדפרישית  בבא בהאי התנא והפסיק
להיות  דגדי אורחי' דלאו דאע"ג לאשמעינן
סדר  באמת צ"ע ולפירשב"ם חייב. כפות
דבעלי  שכתב לקמן לפירש"י אבל המשנה,
יישוב  מצאנו הקמה מאו אתרבו נמי חיים
דאע"ג  לאשמעינן אתא דמתני' והוא אחר,
הטמון, את לפטור קמה דרשי דרבנן
בגלוי  כל אף בגלוי קמה מה כדאמרינן
הקמה  מאו דרשינן מ"מ  טמון, לאפוקי
הגדי, על נמי חייב ולכן קומה בעלי לרבות
נמי  תנא דגדי, חיובא למיתני דבעינן וכיון
דעבד  היכא קלב"מ מדין דגדי פטורא

לו. כפות

וז"ל,והוסיפוד] ר"ת בדעת התוס'
משום  אשו למ"ד ואפ'

מ"מ  טמון, למפטר בדידי' דל"ש חציו
חציו  לו דכלו היכא דחייב לאשמעינן אצטריך
העבד  דשריפת ואע"ג העבד, שריפת לאחר
שייך  ממונו מחמת גדי ושריפת חציו מחמת
אחד  מעשה וע"י הואיל קלב"מ שפיר בי'
מוקי  ממונו משום דלמ"ד ותדע, הכל. בא
אע"ג  לי' ופטרינן עבד של בגופו כשהצית

עכ"ל. גדי, של בגופו הצית דלא

מפרשים והנה היינו דאם בתוס', מבואר
לו  כלו דלא באופן הי' הגדי דשריפת
הי' העבד על ובין הגדי על בין וחיובו חציו
גופא  ובזה ניחא. ודאי חציו, משום אשו מדין
וחיוב  נשרפו בעידנא דלאו דאע"ג חידוש, יש
אחת, בשעה עליו בא לא מיתה וחיוב ממון
הגדיש  דהדלקת א' מעשה דע"י כיון מ"מ
קלב"מ. פטור בי' שייך שפיר חיובו, לו בא
שריפת  דאם התוס' הקשו מה צ"ע א"כ
הי' הגדי שריפת ואילו חציו מדין הי' העבד
והוצרכו  קלב"מ, שייך האיך ממונו מדין
קלב"מ, שייך שפיר בכה"ג שאפ' לתרץ
טפי. רבותא הוי דזה משמע מדבריהם שהרי

ס"ל ונראה התוס' של דבס"ד בפשוטו
העבד  ועל הגדי על חיובו דאם

לקמן דבמתני' דבריו, וביאור גדי (סא:)עכ"ל. הי' בהדי הגדיש את המדליק קתני לא
אומר  ר"י ודלקו כלים בו והיו הגדיש את המדליק ה"ק, אלא לו, סמוך ועבד לו כפות

שעור  של או חטין של גדיש אלא משלם אינו וחכ"א שבתוכו מה כפות משלם גדי הי' ין.
וא"כ  פטור. עמו  ונשרף לו  סמוך וגדי לו כפות עבד חייב, עמו ונשרף לו סמוך ועבד לו

הזכיר  דלא  אגדיש, ולא לחוד אגדי קאי במתני' דקתני ופטורא דחיובא משמע הוי שפיר
בזה"ל, מתני' הביאו דבגמ' ואף דרישא. בבא  אלא הגדיש את המדליק בבא בהך

בלשונם  שקיצרו משום הי' וכו', לו סמוך ועבד לו כפות גדי והי' הגדיש את המדליק
המשנה. כל להביא יצטרכו שלא כדי



העמקים שושנת  ע"ב  כ"ב דף קמא בבא רלו 

פטור  שפיר שייך ודאי חציו, מדין הי'
מ"מ  נשרפו, בעידנא דלאו דאף קלב"מ,
הדליקה, מעשה מכח בא שניהם על החיוב
ולא  מעשיו מדין הוא החיוב שניהם דעל
לפרש  שהוצרכו מה לפי אבל ממונו. מדין
לו  דכלו לאחר מיירי דגדי דר"ת, אליבא
ממונו, משום אשו מדין הוא וחיובו חציו
הגדי  ושריפת העבד דשריפת מה מלבד
דעל  חלוק, חיובם גם הן, בעידנא לאו
והמעשה  מעשיו, מדין חייב העבד
מעיקרא, הגדיש הדלקת הוא המחייבו
והמעשה  ממונו, מדין חייב הגדי על ואילו
בא  וחיובו הגדי, שריפת  הוא המחייבו
הי' ובכה"ג ממונו. בשמירת שפשע משום
וע"ז  קלב"מ, פטור דל"ש לסבור אפשר
בא  אחד מעשה וע"י דהואיל התוס' כתבו
היא, בזה כוונתם ולכאורה פטור. הכל,
מכח  בא ממונו מדין הגדי על חיובו  דאפ'
בדעת  לעיל וכמבואר האש, הדלקת מעשה
הדלקת  חציו משום אשו דלמ"ד התוס'
לחייבו  האש לבעל לי' משווי' גופא האש
על  המחייבו מעשה דאותו וכיון בנזקי'.
שריפת  על ג"כ מחייבו הגדי שריפת

קלב"מ. פטור שייך שפיר העבד,

לפימש"נ אבל דאפ' מובן, אינו אכתי
נעשה  האש הדלקת דע"י לעיל
סוכ"ס  נזקי', על להתחייב הנזק כבעל
ממונו  בשמירת הפשיעה ע"י בא החיוב
נצרכת  אינה וההדלקה הגדי, שנשרף בזמן

מדין  עלה להתחייב האש כבעל לשווי' אלא
שקנה  למי דומה, הדבר למה ומשל ממונו.
ואח"כ  מיתה, חייב הי' הקנין ובשעת שור,
פטור  ל"ש ודאי דבכה"ג והזיק. השור יצא
נתחייב  הקנין ובשעת הואיל קלב"מ
מחייבו  אינו הקנין שהרי השור, בשמירת

ל  הוא תנאי אלא שמירתו ממון, על התחייב
מעשה  על נתחייב אח"כ והזיק יצא שאם
אינה  האש הדלקת כאן, הדבר וכן שורו.
האש, שמירת על להתחייב תנאי אלא
בשמירתו  כשפשע לבסוף בא ממון והחיוב

הגדי. ונשרף

אחיעזרוראיתי אות בשו"ת י"ט סי' (ח"א

מש"כ ו') ע"פ לתרץ שכתב
קס"ד)הגרעק"א סי' קמא בדעת (שו"ת

בגיטין מנסך)התוס' ד"ה שייך (נג. דקלב"מ ,
המחייבו  במעשה רק ולא החיוב בתנאי אפ'
כאילו  הוי מיתה חייב שהי' שכל ממון,
את  שהדליק דבשעה כיון וה"נ אחר. עשאו
הרי"ז  מיתה, המחייבו מעשה עשה האש
שכן, ומכיון המעשה. את עושה אחר כאילו
האש, לבעל הגדיש הדלקת מכח נעשה לא
ניתן  ובזה ממונו. מדין לחייבו א"א ושוב
בעלמא, שור לקונה גדיש הדלקת בין לחלק
ג"כ  מיתה שחייב בשעה שור קנה דאפ'
הי' הקנין הרי אחר, קנאו כאילו והו"ל
השור, על בעלים נעשה ואכתי בשבילו,
נעשה  לא הבעיר לא איהו אם הכא משא"כ

האש. על כלל קה בעלים

מעשה קה. דעשה כיון ממונו משום אשו דלמ"ד אחר, תירוץ כתב שליט"א ומו"ר
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על ועייןה] להקשות שהאריך ברשב"א
וגדי  לו כפות עבד וז"ל, הגמ'
קשיא  דקלב"מ. משום כל' פטור, לו סמוך
קודם  בגדיש מתחייב והא פטור אמאי לי
בגונב  וכדאמרינן העבד על בנפשו שיתחייב
בגניבה  נתחייב שכבר בשבת חבירו של כיס
וכדאמרינן  שבת, איסור לידי שיבא קודם
ר' לדברי ואכלו חבירו של חלבו בגונב נמי
נערות. אלו בפ' כדאיתא הקנה בן נחוניא
כגון  דאוקימנא סמיך דאמסקנא וי"ל
ק"ל  דאכתי אלא עבד. של בגופו שהצית
יוחנן  לר' אבל היא לר"ל אוקימתא דההיא
הוא  חציו דמשום דכיון להו ניחא הוה מינח
על  נתחייב כבר הא ואמאי הגדיש על פטור
העבד. על בנפשו שיתחייב קודם הגדיש
ניחא, מי וליטעמיך לאקשויי דהו"מ ואפשר
לאקשויי  שאפשר בתלמוד יש והרבה
לי  ניחא לא ואכתי מקשה. ואינו ולטעמיך
על  פטור אמאי עבד של בגופו הצית דאפי'
כך  ואחר בנפשו שנתחייב מי אטו הגדיש
והכא  מיחייב לא מי חבירו של שיראין קרע
כאן  דעד חייב בכה"ג דלכ"ע שנא, מאי נמי
וחבל  ליהרג ביוצא אלא ורבנן ר"ש פליגי לא
פליגי  לא ליהרג יוצא כשאינו אבל באחרים
דערכין, פ"ק בשלהי בברייתא וכדאיתא
כדתניא, רבנן מחייבי ליהרג ביוצא ואפילו
ואחרים  חייב באחרים וחבל ליהרג היוצא
הוא  אף אומר שמעון ר' פטורים, בו שחבלו
לחזרת  ניתן שלא פטור באחרים שחבל

צורך  לאו העבד שריפת והכא ב"ד. עמידת
אש  מסיר נמי בעי ואי הוא הגדיש שריפת
אלו  בפ' למ"ד ובין עבד, של גופו גבי מעל
גבי  טעמא האי כי  או טעמא האי כי נערות
חבירו  של חלבו והאוכל בשבת כיס הגונב

עכ"ל. וכו', הגדיש על ליחייב

אא"כ ומבואר קלב"מ דל"א ברשב"א
הם  ממון וחיוב מיתה חיוב
בס"ד  בסמוך שיתבאר מה [ועי' בעידנא
ודלא  קלב"מ], בגדר הרשב"א דעת
בא  א' מעשה שע"י דכ"ז שסוברים כהתוס'

פטור. הכל לו

אלו והרשב"א בפ' דאמרינן מהא הקשה
זרק (לא.)נערות אבין  ר' אמר ,

שיראין  וקרע ד' לסוף ד' מתחילת חץ
הנחה, צורך דעקירה פטור בהליכתו
של  חלבו מגונב שנא מאי הגמ', ומקשה
אמרי' דלא רנב"ה דמודה ואכלו חבירו
שיבוא  קודם בגניבה שנתחייב כיון קלב"מ
דהגבהה  אמרי' לא ואמאי כרת, איסור לידי
חץ  זורק דשאני הגמ' ותירצה אכילה. צורך
אפשר  בחלב אבל עקירה, בלא להנחה דא"א
ואכיל. גחין בעי דאי הגבהה בלא לאכילה
מצי  לא לאהדורה בעי אי חץ בזורק אי"נ
הגמ' וקאמר חלב. באוכל משא"כ מהדר
ד' לסוף ד' מתחילת סכין למוליך דנפק"מ

בהליכתו. שיראין וקרע

קנין  המעשה שאין דעלמא שור לקונה ול"ד האש, באחריות מתחייב דהבערה היזק
באש  אבל ממונו. בשמירת חייב וממילא שלו, עושהו רק השמירה באחריות מחייבו
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קלב"מ ומבואר ל"ש כלל דבדרך בגמ',
חיוב  קודם בא ממון חיוב אם
איכא  אא"כ נחוניא], לר' כרת [או מיתה
תרי  דפליגי הנחה, צורך  דעקירה טעמא
הנחה, צורך עקירה היא מה בגמ' לישני
עקירה, בלא להנחה א"א בעינן לישנא דלחד
לה. מהדר מצי דלא בעינן לישנא ולחד
קלב"מ  פטור ל"ש טעמים הני בלאו ועכ"פ

בעידנא. לאו וממון מיתה כשחיובי

בלא והכא להנחה דא"א טעמא ליכא
מצי  דלא טעמא וליכא עקירה
מיירי  דאם הרשב"א, וכמש"כ לה, מהדר
שרף  ואח"כ הגדיש את תחילה בשמדליק

לשר  אפשר הרי העבד, בלא את העבד יפת
שהרי  לה, למהדר מצי וכן הגדיש, שריפת
של  בגופו בשהצית מיירי ואם לכבות. יכול
ואח"כ  לר"ל, לה כדמוקי תחילה, עבד
לשריפת  אפשר הרי והגדי, הגדיש נשרף
מצי  וכן העבד, שריפת בלא והגדי הגדיש
ומכאן  העבד. מעל האש בהסרת לה מהדר
מעשה  דע"י דכ"ז שכתבו התוס' על קשיא
קלב"מ. פטור שייך שפיר הכל לא בא א'

והרא"ש ומאידך, הרשב"א בתלמיד עי'
למ"ד  בשלמא וז"ל, שכתב
כפות  בעבד פטור מ"ה חציו משום
קודם  הגדיש נשרף ואפ' פי' דקלב"מ
כזורק  דהו"ל פטור עבד של לגופו שהגיע

שהמית, קודם בהליכתו שיראין וקרע חץ
סמוך  דגדי דינא האי מדמה הרי עכ"ל.
דזרק  אבין דר' לדינא לו כפות ועבד לו
וזה  פטור. בהליכתו שיראין וקרע חץ
בלא  להנחה א"א משום ליכא דהא תמוה,
מהדר  מצי דלא משום ליכא וגם עקירה
וקרע  חץ כזרק ממש דהי' כתב והאיך לה,

בהליכתו. שיראין

זה ונראהו] דהנה התוס', שיטת בביאור
בדעתם  אצלנו נתבאר כבר
כשעשה  הא' קלב"מ. אופני ב' דיש דס"ל
ואחד  ממון מחייבו אחד נפרדים, מעשים ב'
אליו  באים החיובים ב' שאם מיתה, מחייבו
מיתה. חיוב מחמת ממון חיוב נדחה כאחד,
קלב"מ, של ב' אופן בתוס' נתחדש ועוד
וגם  מיתה גם מחייבו א' כשמעשה והוא
כמש"כ  בחיוב תנאי לכה"פ שהוא [או ממון
ממון  חיוב נדחה בזה דגם הגרעק"א],
יכול  אינו א' מעשה כי מיתה, חיוב מחמת

חיובים. ב' לחייבו

מהגמ'ונראה ד"ז למדו שתוס' עוד,
אבין  ר' דהנה הנ"ל, כתובות
וקרע  ד' לסוף ד' מתחילת חץ זרק אמר
צורך  דעקירה פטור בהליכתו שיראין
אמאי  שהקשה הפלאה בספר ועי' הנחה,
בהליכתו  שיראין וקרע חץ זרק אבין ר' נקט
ולא  הנחה, צורך עקירה מטעם שפטור

באחריות  מחייבו דהבערה היזק דהמעשה הוא דינא ממשא בי' דלית ממש ממונו שאינו

הבערה  מעשה אותו ולכן קלב"מ. בה שייך ממון חיוב כמו היא אחריות ואותה השמירה,
האש. שמירת באחריות גם מעשה הך משום מתחייב לא דקלב"מ כיון מיתה, מחייבו
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הוא  שיראין וקרע חץ זרק דאפ' נקט
הנחה. צורך עקירה מטעם פטור בעצמו

צורך והנה עקירה דע"י אומרים היינו אם
בממון  נתחייב לא כאילו נעשה הנחה
ממון  חיוב אלא מיתה, לידי שיבא קודם
יק' בודאי בעידנא, והוי כא' באין ומיתה
קרע  אבין ר' נקט למה ההפלאה קושיית
טפי  רבותא נקט ולא בהליכתו שיראין החץ
חיוב  דהו"ל פטור, בעצמו קרע הוא דאפ'
ובאמת  כא'. באין ממון וחיוב מיתה
ההפלאה  לקושיית יענה מה צ"ע להרשב"א

לקמן י')[ועי' בזה (אות מש"כ בהערה
מכאן  למדו שתוס' נראה אבל בס"ד].
לאו  הנחה צורך עקירה דבעינן דטעמא
באין  ומיתה ממון חיוב נעשה דעי"ז משום
עקירה  דמעשה נמצא דעי"ז אלא כא',
קלב"מ. שייך בזה וגם חיובים, ב' מחייבו

המעשה והביאור דלכאורה דאף הוא,
ההנחה  הוא מיתה המחייבו
הוא  ממון המחייבו והמעשה שלבסוף,
א' מעשה שם ואין השיראין, קריעת
צורך  דעקירה כיון חיובים, ב' המחייבו
המעשה  כתחילת העקירה נחשבת הנחה,
בגמ' לישני תרי הני ופליגי המחייב.
טעמא  לישנא דלחד דמילתא, בטעמא
ולכן  עקירה, בלא להנחה דא"א משום
ומכיון  המחייב, כחלק העקירה  נעשית
המעשה  מן חלק הוא עקירה שמעשה
המחייבו  המעשה וגם מיתה המחייבו
ולאידך  קלב"מ. פטור שייך שפיר ממון,
לאהדורי' בעי דאי משום טעמא לישנא

עקירה  המעשה וא"כ לה, מהדר מצי לא
עיקר  אלא המחייב, מן חלק רק אינו
תוצאה  היא לבסוף שההנחה המחייב,
שבתחילה. עקירה המעשה מן מוכרחת
ע"פ  לישנא הך להסביר עוד [אפשר
בערב  המדליק בענין הנימוק"י מש"כ
מה  על חיובו אין חץ זורק שבכל שבת,
שעה  באותה דהא לאחמ"כ עושה שהחץ
הזריקה. מעשה על אלא אונס, הו"ל
ד', לסוף ד' מתחילת חץ בזרק וה"נ
שבתחילה, העקירה באמת הוא המחייב
כיון  אלא אונס. הרי"ז לבסוף ההנחה דעל
הנחה, לידי שיבא החץ בזריקת דמונח
כן  ההנחה. על גם לחייבו יכולה העקירה

שליט"א.] מו"ר מפי שמעתי

לטעמא ומעתה אבין ר' שנצרך מה כל
אלא  אינו הנחה צורך דעקירה
נחשבת  העקירה שתהי' כדי חץ בזורק
בנידון  אבל ההנחה. ולא המחייב למעשה
שריפת  על גם שהמחייב ברור זה הרי דידן,
מעשה  הוא העבד שריפת על וגם הגדי
טעמא  בלאו גם וא"כ הגדיש, הדלקת
פטור  שייך שפיר הנחה צורך דעקירה
התלמיד  דברי ג"כ יתבארו ובזה קלב"מ.
נשרף  דאפ' שכתב והרא"ש הרשב"א
פטור  עבד של לגופו שהגיע קודם הגדיש
בהליכתו  שיראין וקרע חץ כזורק דהו"ל

שהמית. קודם

הא אבלז] פטור, אמאי שהקשה הרשב"א
שיתחייב  קודם בגדיש מתחייב
דמוקמינן  לר"ל וכן העבד, על בנפשו



העמקים שושנת  ע"ב  כ"ב דף קמא בבא רמ 

פטור  אמאי עבד של בגופו בשהצית למתני'
ואחר  בנפשו שנתחייב מי אטו הגדיש, על
מיחייב  לא מי חבירו של שיראין קרע כך
דלא  דס"ל מוכרח שנא, מאי נמי והכא
א' מעשה אם קלב"מ מדין לי' פטרינן
בדעתו  לומר א"א אמנם חיובים. ב' מחייבו
חל  אא"כ קלב"מ מדין לי' פטרינן דלא ז"ל
כא' ממון חיוב וגם מיתה חיוב גם עליו
אינו  הנחה צורך דעקירה דטעמא בפועל,
ודאי  דזה בפועל, מיתה חיוב עליו מחיל
מה  וא"כ ההנחה, עד מיתה חייב דאינו

הנחה. צורך דעקירה טעמא אהני

שכתב,והנה שם הרמב"ן בלשון עי'
הולך  הוא הרי עקירה  דמשעת 
דעדיין  שאף הענין, בביאור ונראה למות.
כיון  בפועל, מיתה חיוב עליו חל לא
בדרך  שהוא דהיינו מיתה, החיוב שהתחיל
קלב"מ. אמרינן שפיר במיתה, להתחייב
מיקרי  מאי בגמ' לישני תרי הני ופליגי
דא"א  כיון לישנא דלחד למות, הולך
חיוב  לה אתחלה עקירה בלא להנחה
ולאידך  למות, בדרך הוא והרי מיתה
מצי  לא לאהדורי' בעי דאי כיון לישנא
למות  כהולך רק לא הוא דבזה לה, מהדר
מחיוב  עצמו את להציל יכול אינו גם אלא
האיך  הרשב"א הקשה שפיר ולכן מיתה.
לית  שהרי קלב"מ, מדין הכא לי' פטרינן
א' דמעשה התוס' סברת להרשב"א לי'
דבעינן  וטעמא חיובים, ב' לחייב יכול אינו
שיחשב  כדי הוא הנחה  צורך עקירה
וחיוב  מיתה החיוב דעי"ז למות, כהולך
טעמא  ליכא והכא בעידנא. הם ממון

טעמא  וליכא עקירה בלא להנחה דא"א
לא  וא"כ כמש"כ, לה למהדר מצי דלא

פטור. ואמאי בעידנא, הוי

ואפשר ועייןח] וז"ל, שתירץ ברשב"א
חציו  משום אשו דאמר דלר"י
סמוך  כפות ועבד בגדיש אפ' שהצית כל
הצתת  משעת הו"ל לברוח לו שא"א לו
הגדיש  על ונעשה רודף בגדיש האש
של  בין נרדף של בין כלים ששבר כרודף
דמשעת  משום פטור שהוא אדם כל
אלא  כן. זה ואף בנפשו נתחייב רדיפתו
הצתת  בשעת דהו"ל לר"ל לי' קשיא דאכתי
בנפשו  מתחייב עבד של גופו על האש
ואמאי  הגדיש נשרף העבד שמת ואחר
הגדיש  דנשרף וי"ל הגדיש. על פטור
ושעתא  שעתא דכל העבד שמת קודם
אם  אבל העבד, שמת עד רודף לי' חשבינן
חייב  העבד שמת לאחר הגדיש נשרף
שנתנו  אלו ומורה, סורר בן בפ' וכדתניא
אין  עברה בהם נעברה בנפשו להצילן
לי  צריך ועדיין כנ"ל, בנפשו, אותן מצילין

עכ"ל. תלמוד,

על והרי דפטור דטעמא ברשב"א, מבואר
קודם  בו דנתחייב אע"ג לר"י הגדיש
משום  הוא העבד, על בנפשו שנתחייב
רודף, נעשה בגדיש האש  הצתת שמשעת
תמוה  ולכאורה קלב"מ. אמרינן נמי וברודף
הדלקת  בשעת אלא רודף אינו שהרי הוא,
רודף, שם מיני' פקע לאחכ"מ אבל הגדיש
את  שהדליק לאחר יהרגנו אם יועיל דמה
בשעת  רודף אלא שאינו וכיון הגדיש.
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וחיוב  מיתה חיוב הוי לא הגדיש, הדלקת
בעידנא. קו ממון

האחיעזרוכבר ע"ז ד')עמד אות וז"ל,(שם
שתירץ  במה צ"ב הרשב"א ד' אולם
מחויב  הא דמ"מ רודף, מצד מיתה דחייב
ואח"כ  הדלקתו בשעת מקודם מיתה
הנרדף  את מציל שאינו מה על לכשהדליק
הדלקת  משום וליחייב מיתה, חיוב עליו אין
אין  קלב"מ מצד דנפטר כיון ואי"ל הגדיש.
כאילו  דהוי הגדיש על חציו משום לחייבו
מקשה  מאי דא"כ אחר, ע"י נעשה
שריפת  משום מקודם נתחייב הא הרשב"א
מיתה  נתחייב הא הדלקתו ע"י הגדיש
מיתה  חיוב דלענין וצ"ל זה. מעשה משום
כ"ז  מ"מ מעשיו ע"י בא דהחיוב אע"פ
מיתה  חיוב עליו אין הא העבד נשרף שלא
אינם  ולהכי נתחייב, לכשנשרף רק בפועל
משום  דנתחייב שתירץ למה אבל כא', באים
וניתן  רודף, הוי הדלקה בעת הרי רודף
קלב"מ  הו"ל ולהכי מיד, בנשרפו להצילו

עכ"ל. וכו'

שנעשה הרי דכיון האחיעזר, לנו ביאר
הגדיש, את הדלקתו בשעת רודף
שכן, וכיון בנפשו, נתחייב שעה באותו הרי
לאו  וטעמא הגדיש. שריפת על לחייבו א"א

יכול  אינו א' דמעשה התוס' סברת משום
נחשבים  דעי"ז משום אלא חיובים, ב' לחייבו
אמנם  כא'. באין ממון והחיוב מיתה החיוב
לא  כתובות דבגמ' חידוש, למדנו מכאן
א"א  למות הולך שהוא דבזמן אלא נתחדש
נתחדש  וכאן בפועל. ממון חיוב עליו לחול
א"א  בנפשו, מתחייב שהוא דבזמן עוד,
ממון  המחייבו המעשה אפ' עליו ,לחול
דבשעת  אף ולכן, הגדיש. הדלקת דהיינו
בפועל  ממון מתחייב שהוא הגדיש שריפת
דבשעה  כיון רודף, שם ממנו נפקע כבר
הגדיש  שריפת על המחייבו המעשה שעשה
אפ' עליו חל לא בנפשו, מתחייב הי'
שנתחייב  מי דכל והיסוד, הזה. המחייב
חץ, בזורק כמו למות הולך אפ' או בנפשו,
ממון. המחייבו דבר שום לעשות יכול אינו

אינו ועיי"ע דלפי"ז שהקשה, באחיעזר
אח"כ  הרשב"א שהקשה מה מובן
חיוב  דהא עבד של בגופו לכשהצית לר"ל
כיון  בכך, דמה ממון, חיוב קודם מיתה
הרי  מיתה שנתחייב רודף מצד מיד דנפטר
אח"כ  שדולק מה ממון עוד לחייבו א"א
לר"י. שמתרץ כמו בהדלקתו דנפטר כיון

על ואי"ז אלא הרשב"א, על קושיא רק
דאמר  לר"ל שהקשה עצמה הגמ'

כ'קו. ולכאורה רודף, בגדיש האש הצתת משעת הו"ל שכתב, הרשב"א בלשון ויל"ע

שנשרף  בשעה גם  רודף שהוא משמע ולשונו רודף. בגדיש האש הצתת בשעת דהו"ל
את  שהדליק דלאחר בפנים, וכמש"כ תמוה וזה הגדיש, הדלקת בשעת רק ולא הגדיש

בשעת  ברשב"א צ"ל ושמא עי"ז. הנרדף ינצל לא הרי יהרגנו, אם יועיל מה הגדיש
ויל"ע. משעת, ולא האש הצתת
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אילו  למימר, איכא מאי ממונו משום אשו
כיון  הלא מיחייב. קא מי עבדא תורי' קטיל
הו"ל  הגדיש שריפת בשעת רודף דנעשה
הרשב"א  כמש"כ הגדיש, על להיפטר

הגמ'. מק' ומאי דר"י, אליבא

דאע"פ ותירץ להרשב"א דס"ל האחיעזר
אחת  מעשה משום דנפטר
אחר, ע"י מעשה כנעשה הוי לא בקלב"מ,
ולכן  הנ"ל. בגיטין התוס' כמש"כ ודלא
מעשה  דעל רודף, משום פטור לר"י דוקא
וא"א  קלב"מ מדין נפטר הגדיש הדלקת
אשו  דס"ל לר"ל אבל חציו. משום לחייבו
נפטר  ההדלקה דבשעת נהי ממונו, משום
ונתחייב  שלו הממון מ"מ רודף, מצד
מק' ושפיר ממונו. משום הגדיש על אח"כ
קא  מי עבדא תורי' קטיל דאילו הש"ס
עבד  של בגופו בהצית משני ולהכי מיחייב.
כמש"כ  ג"כ הגדיש נשרף שעה דבאותה
קודם  הגדיש נשרף אם וגם הרשב"א,
רודף  דין ג"כ עליו יש מ"מ העבד מיתת
ונפטר  עבד של בגופו והולך שמצית כל

עכת"ד. קלב"מ, משום

שעתא וזהו דכל הרשב"א מש"כ ביאור
שמת  עד רודף לי' חשבינן ושעתא
בעבד, והולך מצית דהוא כיון דהיינו העבד,
הגדיש, שנשרף כ"ז כרודף נחשב הוא הרי
בעידנא, הם ממון וחיוב מיתה דחיוב ונמצא
גופא  ומזה קלב"מ. מדין לי' פטרינן ושפיר
להיחשב  לר"ל סגי דלא ברשב"א מבואר
אלא  הגדיש, הדלקת מעשה בשעת כרודף

שריפת  כ"ז כרודף נחשב שהי' הגדיש,צריך

היא  האש שריפת ממונו משום אשו דלמ"ד
כמו  האש הדלקת ולא המחייבו, המעשה
האחיעזר. וכמש"כ חציו, משום אשו למ"ד

בדברי אמנםט] מדייקינן דכד נלע"ד
אחרת, כוונת יראה הרשב"א
להקשות  יש האחיעזר של לדרכו דהנה

קושיות: כמה

לר"ל חדא, ובין לר"י דבין ז"פ דלפי"ד
הדלקת  בשעת רודף הוא הרי
לפוטרו  רודף מהני דלא וטעמא הגדיש,
ממון  משום אשו דס"ל משום לר"ל ממון
הגדיש  הדלקת ל"ה ממון המחייבו והמעשה
ס"ל  ועוד אשו. ע"י הגדיש שריפת אלא
ודלא  החיוב בתנאי קלב"מ דל"א להרשב"א,
גיטין. התוס' בדעת הגרעק"א כמש"כ
דטעמא  משמע הרשב"א מלשון אמנם
ואפשר  דז"ל, דר"י אליבא כ"א ל"ש דרודף
אפ' שהצית כל חציו משום אשו דאמר דלר"י
לברוח  לו שא"א לו סמוך כפות ועבד בגדיש
וכו' רודף בגדיש האש הצתת משעת הו"ל
רודף  חשיב לחוד דלר"י ומשמע עכ"ל.
כלל. רודף ל"ח לר"ל ואילו הגדיש, בהדלקת
כמש"כ  באמת היא הרשב"א כוונת ואם
הדלקת  בשעת כרודף נחשב שהוא האחיעזר
כיון  קלב"מ מדין פטור כן וע"י הגדיש,
אינו  ממון, המחייבו מעשה עושה דבעידנא
אליבא  רק כ"ז הרשב"א כתב למה מובן

דר"ל. אליבא ולא דר"י

קטל ועו"ק, אילו אר"ל מקשינן דבגמ'
הקושיא  דכל ומשמע וכו', תורא
שורו, מעשה על מיתה דאי"ח משום היא
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בנפשו  נתחייב הוא הרי האחיעזר ולפי"ד
דלא  אלא הגדיש, הדלקת בשעת רודף מדין
מעשה  על לפוטרו דרודף טעמא מהני
קלב"מ  דל"א דס"ל משום אח"כ, ממונו
לכלול  צריכים היינו זה וכל החיוב. בתנאי
דלר"ל  לן דפשיטא ולומר הגמ', בקושיית
ממון  דחיוב כיון קלב"מ מדין נפטר אינו
שריפת  משום ייפטר לא ובודאי אח"כ, הוא
ה"נ  עבדא תורי' קטל דאילו שאח"כ, העבד
כ"כ  להוסיף דחוק ונלע"ד מיחייב. דלא

הגמ'. בקושיית

הו"ל ועוד האחיעזר דלפי"ד לדייק, יש
הדלקת  דבשעת לומר להרשב"א
עצמו  הרשב"א אבל רודף, הוא הגדיש
נעשה  בגדיש האש הצתת ד"משעת" כתב
שהאש  כ"ז רודף שהוא ומשמע רודף,

והולכת. דולקת

הו ועוד חידושו דעיקר ברשב"א , א משמע
לפי"ד  דאילו לרודף, דנחשב גופא זה
שנחשב  דכיון הוא החידוש עיקר האחיעזר
חל  לא אפ' הגדיש, הדלקת בשעת לרודף
ממון  חיוב בנפשו דנתחייב בעידנא עליו
ממון, המחייבו המעשה רק אלא בפועל,
כלל  מוזכר אינו וזה קלב"מ, מדין פטור
כך  אם זה חידוש להדגיש והו"ל ברשב"א,

כוונתו. היתה

מיירי ועו"ק דלר"ל האחיעזר אמש"כ
כ"ז  לרודף ונחשב והולך בשהצית
ברשב"א, כלל מוזכר אינו דזה בו, שהצית
שעתא  דכל מהלשון, קצת לדייק יש ועוד
העבד, שמת עד רודף לי' חשבינן ושעתא

מיירי  אי הלא רודף, לי' דחשבינן כתב למה
הוא. רודף ודאי והולך בהצית 

הרשב"א ולכןי] דברי נבין דאם נראה
למדים  נמצאנו ממש, כפשוטם
חציו, משום אשו הסובר דלר"י והוא חידוש,
משעת  דידי', כמעשה חשיב האש ומעשה
שהאש  כ"ז רודף נעשה הגדיש הדלקת
הנרדף  ינצל שלא אע"פ ושורפת, דולקת
מתחייב  שהוא וכיון המדליק. הריגת ע"י
וזה  קלב"מ. מדין הגדיש על פטור בנפשו,
הסובר  לר"ל אבל דר"י, אליבא כ"א ל"ש
כרודף  נחשב לא בודאי ממונו משום אשו
לאו  דהא ושורפת, דולקת שהאש כ"ז
ולכן  ממונו, מעשה אלא הוא דידי' מעשה
ה"נ  עבדא תורא קטל אילו הגמ', הקשה
בגופו  בשהצית למתני' ומוקי מיחייב, דלא

דידי'. כמעשה חשיב דעי"ז עבד של

מיתה וע"ז חיוב דסוכ"ס הרשב"א הקשה
פטרינן  והאיך ממון, חיוב קודם בא
בשנשרף  דמיירי ותי' קלב"מ. מדין לי'
שעתא  דבכל העבד, שמת קודם הגדיש
נגמר  דכבר אע"ג העבד, שנשרף ושעתא
כי  כרודף, לי' חשבינן האש, הצתת מעשה
המשך  היא האש הצתת ע"י העבד שריפת
ובאמת  גדול, חידוש בודאי וזה מעשיו.
בלשון  כ"ז שכתב בזה מתספק עצמו הרשב"א
תלמוד. צ"ל דעדיין כתב בסו"ד וכן אפשר,
כמש"כ. פשוט נראה בדבריו הכוונה אבל

נראה ולהבין בס"ד, הענין סברת
הא', הקדמות. ב' להקדים
הרשב"א  פלוגתת ביסוד ביארנו לעיל דהנה
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אם  קלב"מ דשייך ס"ל שהתוס' והתוס',
ס"ל  והרשב"א חיובים, ב' מחייבו א' מעשה
וחיוב  מיתה החיוב אא"כ קלב"מ דל"א

בברכ"ש עי' אבל בעידנא. הם י"ז ממון (סי'

ה') והרשב"א ס"ק התוס' פלוגתת שביאר
מפי  שאל זצ"ל הגרב"ד דהנה באופ"א,
למ"ד  התוס' הקשו לא אמאי זצ"ל הגר"ח
הגדי  את תפטור איך חציו משום אשו
או  קודם ממון החיוב שנעשה והגדיש
רק  הקשו ולמה הרשב"א, כקושיית אח"כ,

ממונו. משום אשו למ"ד

היתה וכתב שכך  לי וכמדמה וז"ל, לתרץ
דמו"ר  בספיקתו זה דתלוי תשובתו
דין  הוא חציו משום דאשו נימא דאי זיע"א
כזה  מעשה מתחילה שעשה מה על חיוב
כעושה  דהוי ולא מצוי' ברוח לילך שיכולה
תחילת  על החיוב הוי אז ועושה וחוזר
חציו  משום דאשו כן נאמר ואם ההבערה,

מעשה  מתחילה דעשה מה על חיוב דין הוא
קושיית  קשה לא מצוי', ברוח לילך שיכולה כזה
כאן  ל"ש וגם כא' באין אינו דהא הרשב"א
ניחא  ולפי"ז עי"ש. הנחה צורך דעקירה הדין
משום  הנחה צורך עקירה בדין תלוי לא דהא
דכיון  הנחה צורך עקירה דין כלל הכא דל"ש
דעשה  מה על חיוב דין הוא חציו משום דאשו
מצוי', ברוח לילך שיכולה כזה מעשה מתחילה
על  באין שניהם וממון מיתה החיוב א"כ
המיתה  כא' כבאין והוי ההבערה תחילת
לר"ל  רק להתוס' הוק' לא ע"כ והממון,
אח"כ, נתחייב דהא ממונו משום דאשו דכיון
א' מעשה דע"י קלב"מ שייך דמ"מ תי' וע"ז
משום  דאשו בדין סובר הרשב"א אבל הכל. בא
וחוזר  עושה כמו ממש בידים כמו הוי חציו
המעשה, תחילת על לחייב ל"ש וא"כ ועושה,
המיתה  באין אינן דהא הרשב"א הקשה וע"כ
הנחה  צורך עקירה בדיני ותלוי כא' והממון

עכ"ל. בכתובות, לישני ובהתרי קז היא,

הגרב"דקז. מרן  בחו"ש עי' זצ"ל, הגר"ח בחקירת ביאור עמ'ובתוספת י"ד, סי' ב"ק (ח"א

להבין קצ"ב) וצריך חציו משום באשו דמצינו הא וז"ל, מהגר"ח אחרת חקירה שהביא
וממילא  כחו, כמו שהוא והיינו אשו של הפשט את לנו גילתה דהתורה הוא הביאור אם

הוי  ולא ישלמנה, בהמה מכה של בפרשה דאש הדין כבר נכלל הרי דקרא הגילוי אחר
ששני  והי' כח, דין עוד באש נתנה שהתורה הוא הביאור או"ד בעלמא, מילתא גילוי רק

חציו  משום אשו של פרשה יש ועוד ישלמנה, בהמה מכה של פרשה יש יש, פרשיות
עכ"ל. כח, דין לו יש זה שגם

משום  אשו למ"ד גם אם כו' זה בענין חקירה עוד חקר זצ"ל הגר"ח וז"ל, בהמשך ועו"כ
לא  ודולק שהולך מה אבל כחו דהו' זה מעשה על שחייב כך הפירוש הו' נמי חציו

או  ההיזק, את דעשה מיקרי דידי' הדלקה מעשה דע"י אלא ממש מכחו דנעשה נחשב
שהחיוב  והי' ורגע רגע כל והולך שהולך משום הוא שהחיוב הפי' הוי דלדידי' דנימא

ועושה  וחוזר עושה דגדר הגרב"ד לשון שהביאו ועי"ש עכ"ל. ורגע, רגע כל על הוא
טוט." און טוט אן געהט "ער כמו, הוא
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דרכים והרי ב' הברכ"ש מדברי למדנו
שהוא  הא' חציו. משום אשו בביאור
כזה  מעשה מתחילה שעשה מה על חיוב דין
שהחיוב  דהיינו מצוי', ברוח לילך שיכולה
וממילא  ההבערה, תחילת על באמת הוא
הגדיש, הדלקת בתחילת קלב"מ שייך לפי"ז
התוס' כמש"כ זב"ז תלויים חיובים שב' כיון
התוס'. שיטת וזו הכל, לו בא א' מעשה דעל

הוי ועו"כ חציו משום שאשו נוספת, דרך
עושה  כמו ממש בידים עבד כאילו
תחילת  על לחייב ל"ש וא"כ ועושה, וחוזר

שהא  מה על אלא הזמן המעשה, כל עושה ש
ממון  דחיוב יק' ולפי"ז לעשות. וממשיכה
בא  מיתה שהחיוב כא', באין לא מיתה וחיוב
שורפת  שהאש דמה העבד, שריפת בשעת
החיוב  ואילו דידי', כמעשה חשיב העבד את
שיטת  וזו הגדיש. שריפת בשעת בא ממון
משום  אשו למ"ד אפ' שהקשה הרשב"א

דכי  מבואר דשם הנ"ל, כתובות מגמ' חציו
המחייבו  כמעשה העקירה דלהיחשב היכי
צריך  המחייבת, היא ההנחה שלכאורה אף
או  עקירה, בלא להנחה דא"א לטעמא או
כי  ה"נ וא"כ לה. למהדר מצי דלא לטעמא
כמעשה  הגדיש הדלקת דלהיחשב היכי
העבד  שריפת דלכאורה אף המחייב
לטעמא  או צריך המחייבת, היא שלבסוף
הגדיש, שריפת בלא העבד לשריפת דא"א
והכא  לה, למהדר מצי דלא לטעמא או

לעיל. כמש"כ קח ליכא,

דמשעת ובזה הרשב"א מש"כ להבין נוכל
רודף, נעשה בגדיש האש הצתת
שהאש  מה חציו, משום אשו דלמ"ד דהנה
בידים, עביד איהו כאילו הוי ושורפת דולקת
כשהאש  ולכן ועושה, וחוזר עושה בגדר
הוא  כאילו הרי"ז העבד, על מתקרבת

להרגו. העבד אחר רודף קט בעצמו

צ"ל  ורגע רגע כל על הוא דחיוב נאמר דאם זב"ז, חקירות ב' הני לתלות הגרב"ד וכתב
ממש  וגופו כחו כמו והו' בעלמא גילוי אלא הוי דלא הראשונה החקירה של הא' כצד

היינו  הראשון המעשה על הוא דהחיוב הב' כצד נאמר ואם כך, הביאור שם דודאי
ראשון. במעשה הוא וזה כח דין התורה שחידשה

הנחה קח. צורך דעקירה דטעמא התוס' לסברת מודה הרשב"א דגם נמצא ולפי"ז
למות  להולך הוא נחשב שעי"ז לעיל כמש"כ ולא המחייב, כמעשה לעקירה עושהו

קושיית  נתיישבה הרשב"א לשיטת גם ומעתה בעידנא. ממון וחיוב מיתה חיוב הו"ל
מטעם  שפטור בהליכתו שיראין וקרע חץ זרק אבין ר' נקט אמאי שהק' הנ"ל ההפלאה

עקירה  מטעם פטור בעצמו הוא שיראין וקרע חץ זרק דאפ' נקט ולא הנחה, צורך עקירה
קלב"מ, מדין  חיובים ב' לחייבו יכול אינו א' דמעשה מודה הרשב"א וגם הנחה. צורך

שמעשה  אלא בעידנא, הם ממון וחיוב מיתה שהחיוב עושה אינו הנחה צורך ועקירה
חיובים. ב' מחייבו העקירה

פטור קט. דשייך הגרעק"א סברת לי' דלית הרשב"א מדברי מוכרח דאכתי להוסיף, ויש
הרשב"א  בדעת הברכ"ש לפמש"כ גם דהרי האחיעזר. וכמש"כ החיוב בתנאי קלב"מ
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כרודף אבל נחשב באמת למה צ"ע אכתי
הריגת  ע"י הנרדף ינצל דלא כיון
זאת  ולתרץ האחיעזר. שתמה וכמו המדליק,
הידועים  זצ"ל הגרי"ז דברי עוד להקדים יש

רודף הי"ג)בדין רוצח הל' דהנה (פ"א .
בא' להצילו בשיכול דאפ' כתב הרמב"ם
דמים, שופך הוי הרגו דאי נהי מאבריו,
זצ"ל  והגרי"ז אותו. ממיתין ב"ד אין מ"מ
דין  הוא ברודף קטילא גברא דדין ביאר,
וא"כ  דמים, לו אין כדכתיב מגזה"כ מיוחד
הצלה  עיקר דמלבד מסויים, דין בזה נאמר
תורת  רודף של עצמו על חלה הנרדף, של
חדא  ברודף, נאמרו דברים וב' דמים. לו אין
להצילו  שניתן נרדף, של הצלה דין עיקר
תורת  עצמו הרודף ושנית רודף, של בנפשו
והא  הדינים. כל לגבי עליו דמים לו אין
בזה  תלוי אינו הריגתו על פטורים דרודף
אם  כי הנרדף הצלת משום להורגו שרשות
אין  תורת בי' דחלה משום בפ"ע דין  דהוא

דין  חלות והוא קטילא, וגברא דמים לו
על  לפטור המועיל הרודף, של בגופו
טעמא  בלא גם קטילא גברא כדין הריגתו

הנרדף. קי דהצלת

של ולפי"ז דינו יסוד דזהו נראה
להצילו  שיכול דברודף הרמב"ם,
מ"מ  להורגו, דאסור אף מאיבריו, בא'
דהא  דס"ל משום הריגתו, על פטורים
להצילו  אסור מאבריו בא' להצילו דביכול
והרשות  המצוה ליכא דאז רק הי' בנפשו,
הצלת  משום שהיא הרודף, הריגת של
דאין  ברודף שיש השני הדין זה אבל הנרדף.
לעולם  זה קטילא כגברא ונחשב דמים לו
שכל  מאבריו, בא' להצילו ביכול אף איתי'
דניתן  דינא בה יש הרדיפה מעשה שעצם
לו  דאין דינא הרודף על חל בנפשו, להצילו
הרי  עצמך, והגע עליו. חייבין ואין דמים,
את  להציל יכול שאינו העולם בסוף א' שיש

תנאי  היא עצמה ההבערה ודאי ועושה, וחוזר עושה כאילו הוא חציו משום אשו דגדר

אשו  דלמ"ד תוס' ממש"כ גרע ולא כחציו, האש ל"ח הבערה מעשה דבלאו בחיובו,
האש. על כלל יתחייב לא בלא"ה כי החיוב לתנאי נחשבת הגדיש הדלקת ממונו משום

חוזר  כאילו הוי חציו משום דאשו דס"ל נהי התוס', על הרשב"א חולק למה יק' וא"כ
פטור  שייך ושפיר א', באין ממון המחייבו ומעשה החיוב תנאי אבל וחוזר, ועושה

ולכן  החיוב, בתנאי קלב"מ דשייך הגרעק"א סברת על חולק הרשב"א וע"כ קלב"מ.
כא'. באין דל"ח הרשב"א הקשה שפיר

הרמב"םקי. מלשון כן שדייק ה"ז)ועי"ש גניבה הל' בין (פ"ט במחתרת הבא וז"ל, שכתב
יש  ורשות פטורין. האדם שאר או בעה"ב הרגו אם אלא דמים, לו אין בלילה בין ביום

וקשה  עכ"ל. דמים לו אין שנאמר שיכולין מיתה בכל בשבת בין בחול בין להרגו לכל
אי"צ  להרגו רשות שיש כיון הרי להרגו, רשות שיש וגם פטור דהוא הרמב"ם כתב למה

מיתה  חייבים דאין פטור דין רודף, בדין נאמרו דברים דב' משמע ומזה שפטור. לומר
הנרדף. הצלת ודין הריגתו, על
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הוא  הלא לרודף, יהרוג א"כ אלא הנרדף
א"כ  בנפשו, להצילו וניתן להורגו מותר
דין  חלות עלי' יש בעצמו דהרודף נמצא
בא' להרוג דיכול והדין בנפשו, להצילו דניתן
שכל  בפ"ע ומציל מציל כל לגבי חל מאבריו,
להרגו. אסור מאבריו בא' להצילו שיכול
ההצלה  דין עיקר לענין הוא כ"ז וא"כ
לו  דאין הדין אבל המצילים, לגבי שנאמרה
ואינו  רודף של בגופו דין חלות דהוא דמים
ניתן  בעצמו שהרוצח כל בזה להמצילים, שייך
הדין  עלי' חל שיהי' מי לגבי בנפשו להצילו

חייבין  אין אדם דכל וממילא דמים לו דאין
חילוק  אין דמים לו  דאין דבדין הריגתו, על
גופו  על דין חלות שהוא שהורגו, מי בין
זצ"ל. הגרי"ז עכת"ד קטילא, לגברא שנחשב

דדין ונמצאנו הגרי"ז, מדברי למדים
אינו  מאבריו בא' להצילו ניתן
לו  שיש מי כל אבל המצילים, כלפי דין אלא
דמים, בי' דלית גברא בעצם הוא רודף שם
בא' להציל כשיכול אפ' שהרגו, מי וכל

ב"ד. מיתת חייב אינו קיא מאבריו ,

סנהדריןקיא. עמ"ס שכב)בשיעורים עמ' וע"ז, סנהדרין על אב ישמח בס' מו"ר (עי' הק' ,

להצילו  יכול כשאינו היינו דקרא במחתרת בא דודאי הגרי"ז, של דרכו על שליט"א
ולומר  רודף בדין האלו דינים ב' לחדש מנ"ל א"כ להרגו, רשות שהרי מאבריו, בא'

על  פטורים להרגו רשות שאין במקום וגם דמים , לו שאין דין יש הצלה דין דמלבד
מה"ט. מיתתו

דהנה  עובר. בדין זצ"ל הגר"ח מש"כ שליט"א מו"ר הקדים הגרי"ז, דברי להבין וכדי
סנהדרין ראשו (עב:)בגמ' את העובר הוציא שלא עד לילד המקשה דאשה מבואר

דיינינן  ולא נפש. בפני נפש דוחין דאין בו, נוגעים אין ראשו יצא אבל אותו, מחתכין
איכא  ג"כ ראשו את העובר דהוציא דקודם ואף בה. רדפי קא דמשמיא כרודף, לי'

הרמב"ם אבל הוא. נפש דלאו משום פירש"י בה, רדפי קא דמשמיא הל'טעמא (פ"א

ה"ט) רודף.רוצח משום הוא להרגו וההיתר נפש חשיב ראשו שיצא קודם דגם כתב
דאמרינן  ראשו את שהוציא  מאחר ראשו את עובר שהוציא קודם מ"ש דא"כ וקשה

לה. רדפי קא משמיא
הגר"ח להצילו (שם)ותירץ יכול אם ולכן הנרדף, הצלת משום הוא רודף היתר דעיקר ,

שהרי  להרגו, מותר הי' לא לחוד הנרדף הצלת משום אי ומ"מ להרגו. אסור מאבריו בא'
עצמו. מצד מיתה חייב שהרודף דרודף, לחיובא צריך ולכן נפש. מפני נפש דוחין אין

חיובא  עליו שאין היינו לה, רדפי קא דמשמיא בו נוגעים אין ראשו דביצא בגמ' ומש"א
שיצא  קודם ולכן רודף, שם לו יש אכתי אבל נפש. מפני נפש דוחין אין ולכן דרודף,

על  ב"ד מיתת חייב שאינו לדבר וראי' גמור, נפש אינו נפש, הוא שהעובר אף ראשו
משום  העובר את להרוג ומותר נפש, מפני נפש דוחין אין לומר ל"ש ולכן עובר. הריגת

הנרדפת. הצלת
כלל  ובדרך הצלה. ודין דרודף, חיוב דין ברודף, דינים ב' דין שיש בגר"ח מבואר והרי
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חלות והנה עליו דנחית כתב לא הגרי"ז
שהוא  במי אלא בגופו רודף שם
ברשב"א  ואילו בנפשו, אותו מצילין בתורת
הריגת  מועיל דלא באופן  דאפ' מבואר
הוא  נחשב אכתי הנרדף  להציל המדליק
עם  מתאימים הגרי"ז דברי אין ובזה לרודף,
רודף  דדין היסוד עצם אבל הרשב"א. דברי
דמים  לו שאין רודף של בגופו דין הוא
י"ל  דלפי"ז הרשב"א, דברי על אור מגלה

בתור  שאינו מי דגם אותו בדעתו מצילין ת
לו  שאין לעני"ז כרודף להיחשב יכול בנפשו
לרדוף  ממשיך מעשיו שע"י כ"ז דמים,
רשות  אדם לשום דאין וז"פ חבירו. אחר
מא' להצילו מיכול גרע לא שהרי להרגו,
האש. כיבוי או העבד התרת ע"י מאבריו,

דאילו  המצילים, כלפי דין אלא אינו זה אבל
דלמ"ד  להרשב"א ס"ל רודף של גופו לגבי
הולכת  שהאש דכ"ז כיון חציו, משום אשו
עושה  בעצמו הוא כאילו לי' דיינינן ושורפת
אחרי  לרדוף ממשיך והרי"ז ועושה, וחוזר
ומעתה  דמים. לו ואין מעשיו, ע"י הנרדף
קלב"מ  דפטור להרשב"א דס"ל עוד, י"ל
מחלות  אלא הנדרף הצלת מדין נובע אינו
כ"ז  בעצם רודף שנעשה  זה ולכן רודף, שם
מן  פטור ושורפת, דולקת שהאש

הצלה. דין שום דליכא אף  התשלומין,

להנ"ל  הוספה

מו"ר הנה לפני אלו דברים כשהצעתי
מרווח  כפי' קיבלם הוא שליט"א,

לדינא  ובעינן נפש, מפני נפש דוחין אין שהרי הרודף את להרוג מספיק אינו הצלה דין

דמן  דרודף חיובא דליכא אף ראשו, את שהוציא קודם בעובר אבל דרודף. דחיובא
אין  ל"ש הוא, גמור נפש לאו דעובר וכיון איכא, הצלה דין מ"מ בה, רדפי קא שמיא

איכא  דברודף דכיון צ"ב, הגר"ח שדברי שליט"א מו"ר והק' נפש. מפני נפש דוחין
דין  שיש לחדש להגר"ח מנ"ל הרודף, את להרוג לחוד בזה סגי לא למה דרודף חיובא
מאבריו, בא' להצילו ביכול למה דרודף, חיובא דין איכא דאם צ"ב, ועוד ברודף. הצלה

דרודף. חיובא מדין להרגו ניתן לא דרודף, הצלה דין דליכא אף
הוא  הגרי"ז דמש"כ זא"ז, משלימים הם והגרי"ז הגר"ח שדברי שליט"א מו"ר וביאר

מיתה  חיוב אינו בגר"ח המוזכר דרודף חיובא שדין והיינו הגר"ח. לדברי פירוש באמת
ומכיון  ב"ד. ממיתת פטור שההורגו בגרי"ז המוזכר דמים לו דאין פטור דין אלא ממש,

נפש, מפני נפש דוחין אין בו ול"ש גמור לנפש נחשב אינו ממילא הריגתו, על שפטורים
הנרדף  הצלת דין ברודף, דינים ב' לחדש מנ"ל מובן ולפי"ז עובר. לענין הגר"ח וכמש"כ

מפני  נפש דוחין דאין אע"ג הרודף, של בנפשו הנרדף שמצילין דמזה דמים, לו אין ודין
ניתן  וממילא דמים, לו אין דין עליו וחל גמור, נפש אינו דרודף שמעינן ע"כ נפש,

חיוב  אינו  דרודף דחיובא הגר"ח, דברי נתיישבו וגם הנרדף. נפש מפני נפשו לדחות
הי' הנרדף נפש מפני נפשו לדחות רשות לנו שיש ומה דמים, לו אין דין אלא מיתה

בא' להצילו שיכול כל הנרדף הצלת ובדין הנרדף, הצלת דין בתורה שנתחדש משום
הרודף. של נפשו לדחות רשות לו אין שוב מאבריו



העמקים שושנת  ע"ב  כ"ב דף קמא רמט בבא

דלכאורה  עלי הקשה אבל הרשב"א. בלשון
סנהדרין מגמ' נסתרת ,(עד.)דרכינו

רודף  אומר, שאול בן יונתן ר' דתניא
ויכול  להורגו חבירו אחר רודף שהי'
עליו, נהרג הציל ולא מאבירו מא' להצילו
ינצו  וכי דכתיב שאול, בן יונתן דר' מ"ט
שבמיתה  במצות אלעזר וא"ר וגו' אנשים
יהי' אסון ואם דכתיב מדבר הכתוב
אמר  ואפ"ה נפש תחת נפש ונתתה
אי  יענש, ענוש אסון יהי' ולא רחמנא
לא  מאבריו מא' להציל יכול בלשמא אמרת
לה  דמשכחת הי' בנפשו להצילו ניתן
אלא  מאבריו, בא' להציל שיכול כגון דיענש
ניתן  נמי מאבריו בא' להציל יכול א"א
דיענש. לה משכחת היכי בנפשו להצילו

בא'הרי להצילו דביכול בגמ' מפורש
ומכאן  קלב"מ. אמרינן לא מאבריו
כמו  הרמב"ם לשיטת דאפ' מוכרח,
על  דמים לו אין דין דחל הגרי"ז שביארה
בא' להצילו בשיכול גם עצמו הרודף
קלב"מ  מדין ממון פטור מ"מ מאבירו,
הנרדף, הצלת מדין אלא מדי"ז, נובע אינו
אינו  מאבריו בא' להצילו שיכול כל ולכן
סותר  וזה יענש. ענוש אלא מתשלומין פטור
בכלל  שאינו מי דגם הרשב"א בדעת למש"כ
דמים. לו אין מדין מממון פטור הצלה דין

שנח'וא"ל במה תלוי זה שלכאורה
הרמב"ם  דעת אם המפרשים
כבר  דהנה שאול, בן יונתן כר' לפסוק

שהרמב"ם הי"ג)נתבאר רוצח הל' כתב (פ"א
טרח  ולא מאבריו באבר להציל היכול שכל
הרי"ז  והרגו רודף של בנפשו הציל אלא בכך
ב"ד  אין אבל מיתה, וחייב דמים שופך
לכאורה  הוא הרמב"ם ופסק אותו. ממיתין
שהי' רודף שאמר שאול בן יונתן ר' נגד
מא' להצילו ויכול להורגו חבירו אחר רודף
דב"ד  ומשמע עליו, נהרג הציל ולא מאבירו
שכתב  בכס"מ ועי' אותו. ממיתין
אלא  כריב"ש, פסק באמת שהרמב"ם
ממיתין  שב"ד לומר דא"א לי' דמשמע
ל"ש  להציל אלא נתכוון שלא שמאחר אותו
דנהרג  לישנא ריב"ש נקט ולא התראה, בי'
לשמים. מיתה חייב שהוא לומר אלא עליו

משכנ "יאבל ע"ב)בשו"ת סי' כתב (חו"מ
עלי' דפליגי כרבנן פסק שהרמב"ם
אותו, ממיתין ב"ד דאין וס"ל דריב"ש

שם בגמ' דעת (נז.)וכדמשמע דריב"ש
דאין  כתב ולכן עלי', פליגי ורבנן היא יחידא

עלי'. ממיתין דמילתא קיב ב"ד ובטעמא
לא  לומר יכול שהמציל משום המשכנ"י כתב
י"ל  הגרי"ז של לדרכו אבל לכוין. לי' יכלנו
חלות  יש אם ורבנן ריב"ש פליגי גופא דבהא

הרמב"םקיב. מש"כ שהביא במשכנ"י ה"ז)עיי"ע רוצח הל' לטרוח (פ"א שמחוייבים דמה
ובראב"ד  עיניך, תחוס לא כפה את מוקצותה נלמד כשאפשר מאבריו בא' כתוב להצילו

לפסוק  הרמב"ם דעת שאין לכאורה דמשמע המשכנ"י וכתב הכי. לה דריש קא דבספרי
לי'. נפקא אחרינא מקרא לדידי' דהא כריב"ד,



העמקים שושנת  ע"ב  כ"ב דף קמא בבא רנ 

מאבריו, בא' להצילו בשיכול אפ' רודף שם
גמור  ונפש רודף מקרי אינו שוב דלריב"ש
ולרבנן  הריגתו, על ב"ד מיתת וחייבין הוא
רודף  מאבריו בא' להצילו בשיכול אפ'
ואין  קטילא כגברא חשיב ואכתי מיקרי

הריגתו. על ב"ד מיתת חייבין

דנהרג ובאמת ראי' הביא שריב"ש ממה
מקרא  לי' דשמיע ממה עליו
עלי' דפליגי דרבנן לדייק יש ממון, דחייב
פטור  מאבריו בא' להצילו בשיכול דאפ' ס"ל
כגברא  חשיב אכתי כי קלב"מ, מדין מממון
חפשתי  ובאמת דמים. לו שאין קטילא
חייב  דרודף שכתב מצאתי ולא ברמב"ם
כתב  רק מאבריו, בא' להצילו בשיכול ממון

ומזיק חובל הל' בסוף הי"ב)סתם רודף (פ"ח
לדבר  או להרגו חבירו אחר רודף שהי'
מן  פטור וכו' הכלים את ושיבר עבירה
שכיון  בנפשו מתחייב שהוא מפני התשלומין
משמע  ומזה למיתה. אותו התיר שרדף
חילק  שלא ממון, פטור רודף דכל לכאורה
בא' להצילו שיכול רודף בין הרמב"ם
בא' להצילו יכול שאינו לרודף מאבריו
שייך  דקלב"מ לדברינו סיוע וזה מאבריו,

הצלה. דין לו שאין ברודף גם

דהא וכמו"כ דס"ל הרשב"א בדעת נאמר
ורבנן  היא יחידאה דעת דריב"ש
בא' להצילו דבשיכול וס"ל עלי' פליגי
הואיל  בב"ד אותו ממיתין אין מאבריו
דריב"ש  וכיון קטל. דמים לו שאין וגברא
דחייבו  מקרא עליו שנהרג לדינו ראי' הביא
ס"ל  עלי' דפליגי דלרבנן לדייק יש ממון,

פטור  באמת מאבריו בא' להצילו דבשיכול
דידן, בנידון וכמו"כ קלב"מ. מדין מממון
הריגת  תועיל דלא הצלה דין דליכא אע"ג
שרדף  כיון מ"מ הנרדף, להציל המדליק
ושפיר  הוא, דמים לו שאין גברא חבירו אחר

קלב"מ. פטור בי' שייך

דאם אבל קרא יתפרש האיך קשיא אכתי
ועי' לרבנן. יענש ענוש אסון הי' לא

להרמב"ם (שם)במשכנ"י דס"ל שכתב
ואינו  להרוג במתכוין כלל מיירי לא דקרא
הרמב"ם  פ' ובאמת וז"ל, כרודף נחשב
זה  את והרג זה את להרוג דנתכוין כר"ש
נפש  ונתת לקרא מפרש לא וע"כ פטור,
וא"כ  האשה. להריגת בנתכוין רק נפש תחת
מתכוין  שלא איירי קרא דכולי' לומר יש
וחייב  כלל רודף הוי ולא כלל חבירו להרוג
אסון  ואם דקרא בסיפא וא' ולדות, דמי
נפש  ונתת האשה להרוג שנתכוין פי' יהי'
כל  פטור ולדות מדמי ואולי מתה, אם כו'
מתה  שלא ואעפ"י האשה להרוג שנתכוין
כלל  איירי לא דקרא ורישא רודף, מדין
דכולי' עוד לפרש ואפשר הריגה. בכוונת
בו  והתרו האשה לדחוף שנתכוין איירי קרא
דוקא  נתכוין לא הוא רק בכך תמות אולי
מילתא  איגלאי מתה כשלא וא"כ שתמות
ואם  הריגה למעשה כיון שלא רודף דאינו
שמה  ספק התראת דקי"ל מיתה חייב מתה
ובחד  כפשוטו קרא כולי' ומתפרש התראה,
דר"י  והך כלל. חבירו להרוג כיון ובלא גוונא
דסברי  לרבנן רק מתוקמא לא שאול בן
חייב  זה את והרג זה את להרוג נתכוין
חבירו  להרוג שנתכוין בהכי קרא ומוקמי
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אף  הרגו כשלא ולדות דמי מחייבינן ואפ"ה
מאבריו  בא' להציל בשיכול וע"כ רודף, שהי'
איירי  לא כוותי' דקיי"ל ר"ש לד' אבל וכו'

עכ"ל. וכו' כלל בהכי

ורבנן וביאור רבי נח' דהנה הדברים,
עט.) אסון (סנהדרין ואם בפירוש

נתכוון  דלרבנן נפש, תחת נפש ונתת יהי'
ונפש  מיתה חייב זה את והרג זה את להרוג
כר"ש  ס"ל ורבי נפשות, חיוב הי' נפש תחת
פטור, זה את והרג זה את להרוג דנתכוון
רבנן  ולדעת ממון. הי' נפש תחת ונפש
שבמיתה  דבמצות מוכרח מיתה, היינו דנפש
את  להרוג בשנתכוין והיינו מדבר, הכתוב
דהי' יהי' אסון דאם קרא וקאמר חבירו,
שנתכוין  מיתה, חייב האשה, את שהרג
לרבי  אבל חייב. זה את והרג זה את להרוג
פטור  זה את והרג זה את להרוג דנתכוין
מוכרח  אינו ממון, היינו ונפש ממיתה

מדבר. הכתוב שבמיתה דבמצות

ועי'אבל הכתוב. מדבר במאי צ"ב א"כ
חזקי' דבי תנא דאמרינן, שם הגמ'
נתכוון  דס"ל מדרבנן, ומפקא מדרבי מפקא
בין  פטור, זה את והרג זה את להרוג
מדכתיב  ממיתה פטור ממון, ובין ממיתה
והקשו  קלב"מ. מדין ממון ופטור לו, וארב

ומפקא)התוס' ד"ה דבי (שם דתנא דכיון
קרא  מדרבן ומפקא מדרבי מפקא חזקי'
ותי' לי', מוקי במאי נפש תחת נפש דנתת

עצמה. לאשה בנתכוין לה מוקי דע"כ

דאמרינן ולפי"ז דהא המשכנ"י, כתב
ינצו  וכי דכתיב דריב"ש מ"ט

שבמיתה  במצות אלעזר וא"ר וגו' אנשים
קלב"מ  דל"ש למד ומזה כו' מדבר הכתוב
ר' מתוקמא לא מאבריו, מא' להצילו בשיכול
את  והרג זה את להרוג נתכוין דס"ל לרבנן
את  להרוג בנתכוין לקרא ומוקמינן חייב, זה
לי' מחייבינן ואפ"ה האשה, את והרג חבירו
רודף, שהי' אף הרגו כשלא ולדות דמי
מאבריו  בא' להציל בשיכול  מיירי וע"כ
אנן  אבל דיענש. לה משכחת לא דאל"כ
והרג  זה את להרוג דנתכוין כר"ש קיי"ל
חזקי', דבי כתנא קיי"ל וגם פטור, זה את
את  להרוג בנתכוין לקרא לה מוקמינן וא"כ

התוס'. וכמש"כ האשה

שלא ואשר איירי קרא דכולה י"ל כן, על
מיירי  ולא כלל חבירו להרוג מתכוין
ולדות. דמי חייב ולכן חבירו, אחר ברודף
ונתת  יהי' אסון ואם דכתיב דקרא וסיפא
את  להרוג בשנתכוין מיירי נפש, תחת נפש
קלב"מ. משום ולדות מדין ופטור האשה,
מיירי  קרא דכולי' לפרש דאפשר ועו"כ
אולי  בו והתרו האשה את לדחוף בשנתכוין
וא"כ  שתמות, דוקא נתכוין לא והוא תמות,
שלא  רודף דאינו מילתא איגלאי מתה שלא
דקי"ל  משום חייב מתה ואם להריגה, כיון
כולי' ולפי"ז הרתאה. שמה ספק התראת
ואי"צ  וכפשוטו, גוונא בחד מיירי קרא
כלל, להרוג נתכוון בשלא מיירי דרישא לומר

האשה. את להרוג בשנתכוין וסיפא

ברודף,בין כלל מיירי לא קרא כך, ובין כך
ריב"ש  על החולקים לרבנן וא"כ
והרג  מאבריו מא' להציל דבשיכול וסוברים
נוכל  שפיר מיתה, חייב אינו הרודף את
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מדין  כלים שבירת על דפטור דה"ה לומר
לו  אין דין עליו חל דאכתי משום קלב"מ,

וכנ"ל. דמים,

ה"נ גמ', עבדא תורי' קטל אילו
מיחייב. דלא דלא ה"נ פירש"י,

שקלים  שלשים כסף כתיב הא ממון, מחייב
ר"ל  דאם שהקשו, בתוס' ועי' לאדוניו. יתן
הא  עבד של ל' דמשלם אשו לגבי דה"ה
ל' משלם דשור אמרינן דבפ"ק לומר א"א
היכי  דכי ר"ל ואם באש, משא"כ עבד של
הגדי, דמי דמשלם ה"נ קנס משלם דהתם
לר"י  ונראה מקנס. ממון גמרינן לא הא
שהזיק  בממון מחייב דלא ה"נ פריך דהכי
עושה  שממונו בדבר והא העבד, הריגת עם

קלב"מ. ל"ש

הוצרך והרי למה פירש"י על מק' התוס'
ר"ל  אם עבד. של דל' הך להביא כלל
הכ"נ  ל' חייב העבד את שהמית בשור דכמו
זה  ל', לחייבו יש העבד את שהזיקה באש

לעיל דבגמ' בשור (י.)א"א חומר אמרינן,
ואם  הכופר. את משלם אינו שהאש מבאש
ולא  קנס משלם דהתם היכי דכי ר"ל
באש  ה"נ קלב"מ, מדין מכופר שור פטרינן
גמרינן  דלא קלב"מ, מדין לי' פטרינן לא
קנס  חייב דשור דמצינו ומהא ומקנס, ממון
ממון  חייב דבאש ראי' אינה קלב"מ ול"ש
הגמ' דכוונת הר"י כתב ולכן קלב"מ. ול"ש
על  קלב"מ פטור דל"ש בפשיטות, להקשות

שורו. מעשה

מזה ועיין דאין שכתב שי"ף במהר"ם
רש  על מפרש קושיא ז"ל דאיהו "י,

המבעיר  הוא כפות דאם באש משא"כ שם
הכונס  בפ' כדאמרינן דקלב"מ מיתה חייב
שפיר  מק' ולזה מתני'. בהך ור"ל עכ"ל,
שהצית  דמסיק ולמאי כו'. תורא קטיל אלו
באש  משא"כ לר"ל צ"ל עבד, של בגופו
[ור"ל  לברוח לו דהי' ומשום סמוך בעבד
חומר  נמצא וא"כ לברוח לו הי' ל"א דבשור
אפ' העבד על חייב דשור מבאש, בשור
ורש"י  פטור]. ובאש לברוח, לו שהי' באופן
התוס' ק' כוותי'. דהלכתא לר"י לעיל פי'
ליכא  קלב"מ דמשום לשיטתייהו אזלו
מיעוטא  שום דאיכא לאו אי למפטרי'
אדם  כראי בד"ה ע"א ד דף לעיל  כמ"ש

עכ"ל. עיין, כ"ו ולקמן

דלעילוביאור בגמ',(ד.)דבריו, אמרינן
הכופר  את שמשלם השור ראי לא
הכופר. את משלם שאין האדם כראי

אדם)והתוס' כראי ד"ה בשם (שם הקשו
משלם  דאין דהא זו היא חומרא מאי ריב"א
נמי  דשוגג ותי' דקלב"מ, משום הכופר את
דלאו  הק' והרי חזקי'. דבי מדתנא פטור
קלב"מ, משום מפטר דלא כלל היא פירכא
חזקי', דבי תנא להזכיר שייך אין נמי וכאן

בפ"ב קרא (כו.)דלקמן לאו דאי משמע
משור  אדם ילפינן הוה האדם על ולא דעליו
פטרי  ומעליו וכופר מיתה מזיק שיתחייב
לשור  מזיק דאין דשור דומיא שוגג אפ' לי'
דכמו  שי"ף, המהר"ם וכוונת עי"ש. וכו'
פטרינן  דלא באדם כופר גבי להתוס' דס"ל
דעליו, מיעוטא משום אלא קלב"מ מדין לי'
אשו  פטרינן היינו דלא להתוס' ס"ל ה"נ
משום  א"ל קלב"מ מדין עבד של מל'
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באש, כופר לענין [כמו"כ מיעוטא. דאיכא
לעיל התוס' בברו)כתבו משא"כ ד"ה (ט.

הקשו  ולכן מעליו.] נמי לי' דממעטינן
של  ל' דין דל"ש פירש"י, על הכא התוס'

אש. גבי כלל עבד

שי"ף ואגב המהר"ם לנו גילה אורחי'
דל"ש  הר"י שיטת למד האיך
שיטתו  מבארים ראיתי דהנה בכופר. קלב"מ

כתובות התוס' מש"כ זר)ע"פ ד"ה דל"ש (ל:
התוס' סברת לפי"ז אבל בכפרה. קלב"מ
אלא  שאינם עבד של בל' ולא בכופר כ"א ל"ש
אזלי  שתוס' המהר"ם וממש"כ קנס,
אחרת  הבנה לו שהי' מוכרח לטעמייהו
ד"ה  )ד. ר"פ בתוס' ועי' התוס'. בדברי

שכתב  בממון כראי) אלא קלב"מ דל"ש ו
בשעה  שיראין שקרע כגון המיתה שעם
אבל  מיתה, עליו דמחייב העבירה שעשה
דפטור  ל"א התם הנהרג דמי דהי' כופר
ועי' סתומים, ודבריו דקלב"מ. משום

משום (שם)במהר"ם נפטר דאינו שכתב
בהדי  ממון שהזיק היכא אלא דקלב"מ
בגדיו, את וקרע א' שהמית דהיינו מיתה,
וגם  האשה את והמית הרה אשה שנגף וכמו
אם  לענין אבל הכתוב, שפטרו ילדי' יצאו
הנהרג  נפש בשביל וכופר מיתה אדם חייב
וגם  בסקילה הוא שהשור בשור כמו שהמיתו
שהמית, הנפש בשביל והכל כופר, חייב בעליו
דין  הוא דהכל קלב"מ מטעם נפטר לא בזה
הוא  מעליו אלא הנהרג, נפש בשביל א'
התוס' כוונת ג"כ זו ולכאורה לי'. דפטרינן
בהדי  בממון אלא קלב"מ דל"א במש"כ ר"פ

א'. בדבר ומיתה ממון לאפוקי מיתה,

כתב וכמו"כ ושפיר שי"ף, המהר"ם הבין
והיינו  לטעמייהו, אזלי שהתוס'
בכופר  קלב"מ דל"א להתוס' דס"ל דכמו
פטור  דל"ש משום באש, ולא באדם לא
ה"נ  א', בדבר וממון מיתה כשחייב קלב"מ
של  בל' קלב"מ פטור דל"ש להתוס' ס"ל
שהרי  חציו, משום אשו למ"ד אפ' עבד

א'. בדבר הם ממון וחיוב מיתה החיוב

כופר אבל גם פטרינן דשפיר ס"ל רש"י
קלב"מ, מדין באש עבד של ל' וגם

לעיל לשונו מסתימת משמע ד"ה שכן (י.

באש) וגם משא"כ הכופר על גם פטור דאש
המבעיר  כפות דבאדם משום דעבד ל' על
סברת  דלי"ל ומבואר וקלב"מ, מיתה חייב
וגם  בכפרה, קלב"מ דל"ש בכתובות התוס'
קלב"מ  דל"ש ר"פ התוס' סברת לי"ל
צ"ע  ולשיטתו א'. בדבר וממון מיתה בחיוב
דעליו  למיעוטא הגמ' הוצרכה למה באמת

ויל"ע. באדם, כופר לפטור

יש ובנוגע בסוגיין הגמ' דברי לפשט
חייב  באש דגם דלפירש"י להעיר,
אר"ל  הגמ' הקשה למה מובן עבד של בל'
דכמו  היא הגמ' דכוונת תורא, עבדא מקטל
ה"נ  עבד של ל' חייב עבדא תורא בקטל
לפי' אבל עבד. של בל' חייב עבדא אשו קטל
בפשיטות  להקשות הגמ' דכוונת התוס'
לא  למה ק"ק ממונו, במעשה קלב"מ דל"ש
ור"ל  ולומר, טפי פשוט באופן הגמ' הקשה

משום אשו וצ"ב דאמר פטור, אמאי ממונו
עבדא. דקטל מתורא הקשה למה

ק"ק שו"ר וז"ל, המהרש"א הקשה שכן
פריך  דמבחוץ סברא דמכח כיון
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למפרך  ה"ל עבדא תורי' דקטל הך בלאו
בממון. יתחייב לא למה גופי' דהכא אהך
בדבר  דהא עבד, הריגת עם שהזיק גדי
אבל  עכ"ל. ודו"ק, קלב"מ ל"ש שבממונו
למ"ד  אלא וה"פ וז"ל, כתב שי"ף המהר"ם
דהוה  שבו ממונו חיוב פי' ממונו משום אשו
[מיישב  כו' תורא קטיל ואילו שהזיק כשורו
דהא  ור"ל עכ"ל. עי"ש], הרשב"א קושיית
ממונא  קטל אילו היא, הגמ' כוונת גופא
ל"ש  דמסברא מחייב, דלא ה"נ עבדא
הגמ' לי' וקרי ממונו, מעשה על קלב"מ
משום  אשו דלמ"ד להדגיש כדי תורא לאשו
שהזיק. שור כמו ממון חיוב הו"ל ממונו

לזה  ותשלומין לזה מיתה

דחד.רש"י ועבדא דחד גדי ד"ה
לאשמועינן  ואיצטריך וז"ל, פירש"י
מפסיד  הגדי בשביל מיתה חייב דאין דאע"ג
לזה  מיתה בדין והנה עכ"ל. הגדי, בעל
בפלוגתא  דתלוי רש"י דעת לזה, ותשלומין

דסנהדרין בפ"ק דעי' ,(ט:)דאמוראים.
שזינתה  עדים הבעל הביא יוסף רב אמר
עדי  הבעל, לעדי והזימום עדים האב והביא
והביא  חזר ממון. משלמין ואין נהרגין הבעל
האב  עדי האב, לעדי והזימום עדים הבעל
ונפשות  לזה ממון ממון, ומשלמין נהרגין
לחייבו  שרצו לבעל לזה ממון ופירש"י, לזה.
לזה  ונפשות עדיו, את כשהזימו כסף מאה
כי  יוסף רב דקסבר העדים, בשביל ונהרגין

התשלומין  מן בנפשו מתחייב רחמנא פטר
עלי'. קאתו חד משום וממון דמיתה היכא

שם אמרינן בא (י.)ועוד פלוני רבא אמר ,
ואין  נהרגין והוזמו המאורסה נערה על
נהרגין  והוזמו פלוני של בתו ממון, משלמין

לזה. ונפשות לזה ממון ממון, ומשלמין

ומורהואילו סורר בן איתא,(עד.)בפ'
וכי  דכתיב שאול בר יונתן דר' מ"ט
שבמיתה  במצות אלעזר וא"ר אנשים, ינצו
ונתת  יהי' אסון ואם דכתיב מדבר הכתוב
ולא  רחמנא אמר ואפ"ה נפש, תחת נפש

ענש  אסון יכול יהי' בשלמא אמרת אי יענש.
הי' בנפשו להצילו ניתן לא מאבריו בא ' להציל
בא' להציל שיכול כגון דיענש לה דמשכחת
בא' להציל יכול אמרת אי אלא מאבריו.
משכחת  היכי בנפשו להצילו ניתן נמי מאבריו
לזה  דמיתה הכא שאני דילמא שיענש, לה
שהי' רודף רבא, דאמר ל"ש לזה. ותשלומין
של  בין הכלים את ושיבר חבירו אחר רודף
מתחייב  מ"ט פטור, אדם כל של ובין נרדף
חיוב  כאן הי' אם ל"ש ופירש"י, בנפשו.
בין  תשלומין להתחייב חילוק אין מיתה
בין  התשלומין בעל בשביל עליו באה שהמיתה
בנפשו  מתחייב פטור, אחר בשביל עליו שבאה
בנפשו, להצילו ניתן שהרי זו ברדיפה הוא
דמיתה  הם, אדם כל שאר של דכלים ואע"ג
לדעת  צ"ל וע"כ פטור. לזה ותשלומין לזה
שהרי  רבא, ולא רבה התם דגרסינן רש"י

חייב. לזה ותשלומין לזה דמיתה ס"ל קיג רבא

ב"קקיג. בגמ' בכתובות(קיז:)וכן התוס' בזה מש"כ ועי' רבה, אמר)גרסינן אשי רב ד"ה .(ל:
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שאכל (ל:)בכתובותועיי"ע דזר בסוגיא ,
שאכל  בזר אמר אשי רב תרומה,
חבירו, של שיראין וקרע משלו תרומה
שבולעה  בשעה שיראין וקרע ופירש"י,
דניזק  ממונא משום לאו דמיתה ואע"ג
לזה  מיתה אשי לרב וס"ל לי', אתיא

פטור. לזה ותשלומין

דפליגי ומצאנו רש"י לדעת למדים
לזה  מיתה בדין אמוראי
חייב, יוסף ורב דלרבא לזה, ותשלומין
מן  בנפשו מתחייב רחמנא פטר דלא
משום  וממון דמיתה היכא אלא התשלומין
פטור, אשי ורב ולרבה עלי'. קאתו חד
ממונא  משום אתיא דלא במיתה דאפ'

רחמנא. לי' פטר דניזק

בגדי ולפי"ז, צריכא לא הגמ' כשתירצה
מוכרח  לכאורה דגד, ועבדא דחד
לזה  דמיתה אשי כרב ס"ל דר"ל לומר
יוסף  ורב רבא אבל פטור, לזה ותשלומין
חייב, לזה ותשלומין לזה דמיתה הסוברים
לא  ומתני' חציו משום דאשו כר"י ס"ל ע"כ
בגדי  אלא דחד ועבדא דחד בגדי מיתוקמא
לזה  ותשלומין לזה מיתה ול"ח דחד, ועבדא
וכ"כ  בס"ד]. בסמוך ע"ז שיק' מה [ועי'

בסנהדרין דסוגיין (ט.)הר"ן רש"י בדעת
דפליגי  יוסף ורב רבא אבל אשי, כרב אתיא

דחייב. ס"ל

לעילוקשיא, לו)דבפירש"י כפות עבד (ד"ה

להו  אית דכו"ע מפורש
דאל"כ  דחד, ועבדא דחד דגדי אוקימתא
שהתבאר  כמו גדי, מתני' נקט למה תיקשי

התוס'קיד לעיל. לו)וגם כפות גדי והי' (ד"ה

דפריך  דהא צ"ל רש"י של דלפירושו כתבו
למימר  מצי הוה למימרא מאי אר"ל
גדי. נקט אמאי לר"י תיקשה ולטעמיך
דגדי  אוקימתא איצטריכא דלכו"ע והשתא
למה  ורבא יוסף לרב יק' דחד, ועבדא דחד
הו"ל  דחד ועבדא דחד בגדי הלא יפטר,

לזה. ותשלומין לזה מיתה

כתובותוהנהב] בתוס' רב עי' ד"ה (ל:

אכילת אשי) חשיב דאי שכתבו ,
ומיתה  לזה ממון שיראין וקריעת תרומה
בהמניח  דתנן הא לרבא לי' תקשי א"כ לזה,

הכד הגדיש (לד:)את את שהדליק והוא ,
בנפשו, מתחייב שהוא מפני פטור בשבת
שבת, משום דחייב הוא לשמים מיתה והתם
פטור  ואפ"ה גדיש, משום לזה ותשלומין
ותשלומין  מיתה חשיב ע"כ אלא מתשלומין.
אדם  בשביל מיתה מתחייב ולא הואיל לא'
וקריעת  תרומה אכילת וה"נ לשמים, אלא

לא'. ותשלומין מיתה הוי שיראין

להתוס'ומתוך דס"ל מבואר, קושייתם
לאכילת  רש"י לי' דקרי דטעמא
לזה  מיתה שיראין וקריעת  תרומה

לקמןקיד. ברש"י חייב)אבל כו' לו כפות גדי הי' ד"ה מתני'(סא: דנקט טעמא דלר"י משמע
משום  ולאו הקמה, מאו דאש לחיובא נתרבו חיים דבעלי לאשמעינן דאתא משום גדי
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המיתה  שאין משום היינו  לזה, ותשלומין
היא  המיתה אלא א', לאדם ותשלומין
ס"ל  ואפ"ה לבעלים, והתשלומין לשמים
חלים  לא קלב"מ דמדין דמיפטר, אשי לרב
משמע, ומזה כא'. חיובים ב' עליו
חייב, לזה ותשלומין לזה מיתה דלסוברים
רחמנא  לי' פטר דלא משום טעמייהו
א', לאדם חיובים ב' חייב אא"כ מתשלומין
ב' חייב שאינו הוא קלב"מ פטור ויסוד

א'. לאדם חיובים

דמדליק ולכן מהא לפירש"י התוס' הקשו
שהוא  מפני פטור בשבת הגדיש את
לשמים  דמיתה מוכח דמזה בנפשו, מתחייב
כמיתה  אלא לזה ותשלומין לזה מיתה ל"ח

ת  באכל וה"נ לא'. וקרע ותשלומין רומה
ותשלומין  לזה מיתה ל"ח חבירו של שיראין
וגם  לאחר, מיתה ל"ח לשמים דמיתה לזה
כמו  פטור, דבכה"ג יודו יוסף ורב רבא

בשבת. הגדיש את במדליק

שיטת וכתבו ליישב הר"י בשם התוס'
לזה  מיתה הכא דחשיב רש"י,
אכילת  מעשים, ב' שהן לפי לזה ותשלומין
על  בא בפלוני וכן שיראין, וקריעת תרומה
יכולין  שהיו עדויות, ב' הם פלוני של בתו
עליו, בלא הבת ועל הבת בלא עליו להעיד
ופלונית  מאורסה, נערה על בא פלוני
מעשה  על בא הכל גדיש מדליק אבל זינתה.
לא'. ותשלומין מיתה חשיב ולכך א',

אכן  לשמים מיתה דלעולם בתוס', ומבואר
דיש  אלא לזה, ותשלומין לזה מיתה חשיב
בחד  לזה ותשלומין לזה מיתה בין לחלק
מעשה  דהוי היכא דכל מעשים, ובב' מעשה
ב' דהוו היכא וכל קלב"מ, דין שייך א'

קלב"מ. דין ל"ש מעשים

מב'ועצם א' מעשה מ"ש צ"ב הסברא
נתבאר  דכבר פשוט, ונראה מעשים.
ב' כשעשה הא' קלב"מ, אופני ב' דיש לעיל
ואחד  ממון מחייבו אחד נפרדים, מעשים
אליו  באים החיובים ב' שאם מיתה, מחייבו
מיתה. חיוב מחמת ממון חיוב נדחה כאחד,
א' כשמעשה והוא קלב"מ, של אופן עוד ויש
נדחה  דבכה"ג ממון, וגם מיתה גם מחייבו
א' מעשה כי מיתה, חיוב מחמת ממון חיוב
לבאר  יש ועפ"ז חיובים. ב' לחייבו יכול אינו
של  הראשון האופן דלענין הר"י, דברי
א' בזמן חיובים ב' עליו שבאו דהיינו קלב"מ,
בזה  מיתה, חיוב מחמת ממון חיוב שנדחה
לזה  ותשלומין לזה מיתה בין מחלקין שפיר
חיובים  כשהב' דרק לא', ולשתלומין למיתה
כשהמיתה  אבל קלב"מ, שייך א' לאדם הם
באופן  אבל קלב"מ. ל"ש לזה, ותשלומין לזה
יכול  אינו א' שמעשה קלב"מ, של השני
לזה  מיתה בין חילוק  אין חיובים, ב' לחייבו

לא'. ותשלומין למיתה לזה ותשלומין

שום ויסוד יש אא"כ קלב"מ דל"ש הדבר,
להחיוב  מיתה החיוב בין צירוף

שפיר  ולפי"ז אוקימתא, הך כלל הזכיר לא ושם דחד, ועבדא דחד בגדי למתני' דמוקמינן
כר"י. ס"ל ורבא יוסף דרב י"ל



העמקים שושנת  ע"ב  כ"ב דף קמא רנז בבא

ממון  וחיוב מיתה החיוב אם ולכן ממון,
איכא  שפיר מעשה אותו מחמת באים
קלב"מ, פטור ושייך החיובים בין צירוף
באותו  עליו באים וממון מיתה כשחיוב אבל
אם  רק נפרדים, מעשים ב' מחמת אבל זמן
אבל  צירוף, איכא לא' הם ותשלומין המיתה

ליכא  לזה ותשלומין לזה צירוף,במיתה
קלב"מ. ול"ש

למה ויש להקשות יש דלכאורה להוסיף,
אשי  דרב אליבא דוקא רש"י כתב
פטור, לזה ולתשלומין לזה מיתה דס"ל
לה  דמוקי בכתובות דגמ' לסתמא הלא
פליג  ג"כ הבליעה בבית חבירו לו בתחב
מיתה  הוי נמי דהתם יוסף, ורב ארבא
ולפי' פטור. ואפ"ה לכהן וממון לשמים
א', מעשה הו"ל דהתם ניחא, הר"י תי'
א' מעשה דליכא אשי דרב בתירוצא ודוקא
לזה  מיתה דס"ל לפרש רש"י הוצרך

פטור. לזה ותשלומין

דגם ולפי נמצא רש"י בדעת הר"י יישוב
מיתה  ל"ח דחד ועבדא דחד בגדי
מיתה  דחיוב דאע"ג לזה, ותשלומין לזה
הגדי, לבעל תשלומין וחיוב העבד לבעל הוא
וכמש"כ  א', מעשה ע"י עליו בא הכל מ"מ
בין  צירוף איכא שפיר וא"כ לעיל, התוס'
מדין  פטור ולכו"ע לתשלומין, המיתה
לאשמעינן  דאיצטריך רש"י ומש"כ קלב"מ.
הגדי  בשביל מיתה חיוב דאין דאע"ג
דאע"ג  לומר כוונתו אין הגדי, בעל מפסיד
פטור  לזה ותשלומין לזה מיתה דהו"ל
כוונתו  אלא ורבה, אשי כרב לר"ל דס"ל
ותשלומין  לזה מיתה דהו"ל דאע"ג לומר

ובזה  מעשה, חד דהו"ל משום פטור לזה
מדוייק  קצת ובאמת דפטור. מודו כו"ע
מיתה  דהו"ל לומר כלל כיון דלא בפירש"י
דאמוראי  בפלוגתא ותלוי לזה ותשלומין לזה
בהדיא  לכאורה לרש"י הו"ל דא"כ הנ"ל,
פטור  לזה ותשלומין לזה מיתה דס"ל
וממילא  בכתובות. אשי רב בדעת כמש"כ
אצטריך  דלכו"ע רש"י מש"כ ניחא
נחשב  דזה דחד, ועבדא דחד דגדי אוקימתא

לכו"ע. כא' ותשלומין למיתה

יישוב אךג] על הקשו התוס' דהנה קשה,
דאמר  מהא הרשב"א, בשם הר"י

יוסף ט:)רב עדים (סנהדרין הבעל הביא ,
לעדי  והזימום עדים האב והביא שזינתה
משלמין  ואין נהרגים הבעל עדי הבעל,
והזימום  עדים הבעל והביא חזר ממון.
ממון  ומשלמין נהרגין האב עדי האב לעדי
כתובה, להפסידו שרצו לבעל פי' לזה,
להם  בא א' הזמה על והתם לעדים. ונפשות
ותשלומין  לזה דמיתה דל"א ומבואר הכל.
וא"כ  א'. מעשה צירוף ע"י פטור לזה
רש"י  יענה מה גם לדכותא, קושיא הדרא
וגם  בשבת, הגדיש את דמדליק למתני'
בגדי  למתני' מוקמינן דלכו"ע כתב האיך

דחד. ועבדא דחד

נפרש ובאמת דאפ' עוד, לתמוה יש
לא  הגדיש את דמדליק דמתני'
בגדי  אלא דחד ועבדא דחד בגדי מיתוקמא
לזה  מיתה הו"ל אכתי מ"מ וחד, ועבד
משום  אינו מיתה דחיוב  לזה, ותשלומין
מיתה  חיוב הוא אלא זה, של עבד דהו"ל
בזה  נתקשו וכבר לבעל. ממון וחיוב לעבד,
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בסוגיין דחד)התוס' בגדי וכתבו,(ד"ב בסו"ד
ועבדא  דחד בגדי יש חידוש מה לר"י וק"ק
אין  הלא א', של שהי' ממה טפי דחד
דאפ' עבדו לו שהפסיד לפי מיתה מתחייב
דצריך  וכתבו חייב, עצמו של עבד הרג
לשיטת  אבל יותר. חידוש נ"ל דמ"מ לדחוק
נאמר  דאפ' לתמוה, יש באמת רש"י
ותשלומין  לזה מיתה כמ"ד אתיא דסוגיין
בגדי  דאפ' א"ש, לא אכתי פטור, לזה
לזה. ותשלומין לזה מיתה הו"ל דחד ועבדא

יש ונראה דהנה ע"ז, עמד כבר שרש "י
למה  בסוגיין רש"י בדברי לדייק
דאי"ח  דאע"ג לאשמעינן דאיצטריך  כתב
הו"ל  הגדי, בעל מפסיד הגדי בשביל מיתה
לאשמעינן  דאיצטריך בפשיטות, למימר
וממון  העבד לבעל מיתה דהוי דאע"ג
לדייק  יש וכן הגדי. בעל מפסיד הגדי לבעל
ואע"ג  אשי, דרב בתירוצא רש"י במש"כ
לי', אתיא דניזק ממונא משום לאו דמיתה
ותשלומין  לשמים הוי דמיתה כתב ולא

השיראין. לבעל

החידוש ומדברי דכל משמע, באמת רש"י
פטור, לזה ותשלומין לזה דמיתה
ממונו  ע"י בא אינו מיתה דחיוב משום הוא
אלא  לניזק אינו מיתה דחיוב אע"ג ניזק, של

ולעבד  תרומה, שאכל דזר בסוגיא לשמים
דמיתה  דלסוברים מדוייק, ומזה בסוגיין.
רק  דהיינו מודים חייב, לזה ותשלומין לזה
אבל  ניזק, של ממונו ע"י בא לא כשהמיתה
שפיר  ניזק, של ממונו מחמת דבא בגוונא

קלב"מ. שייך

חדא וממילא קושיות, כמה בזה נתיישבו
דרב  תירוצא עד רש"י נטר למה
לזה  ותשלומין לזה דמיתה דס"ל לומר אשי
דגמ' לסתמא ס"ל דכן כתב ולא פטור,
בית  לתוך חבירו לו בתחב כשתירצה
אף  חבירו, לו בתחב גם דלמבואר הבליעה,
מיקרי  לכהן, ותשלומין לשמים  הוא דמיתה
ע"י  בא דמיתה כיון לא' ותשלומין מיתה
מודו  יוסף ורב רבא ואפ' ניזק, של ממונו

הר"ן מש"כ ניחא וכן פטור. בדעת דבהא
מיירי  דמתני' ס"ל יוסף ורב דרבא רש"י
מיתה  דחיוב דאף דחד, ועבדא דחד בגדי
לזה  מיתה ל"ח מ"מ לבעל, ולא לעבד הוא
מחמת  בא מיתה דחיוב כיון לזה, ותשלומין
וכן  הניזק. של ממונו שהוא העבד
מהא  פירש"י על התוס' קושיית מתיישבת
נהי  דהתם בשבת, הגדיש את דמדליק
תשלומין  וחיוב לשמים הוא מיתה דחיוב
מחמת  בא מיתה החיוב מ"מ הגדיש, לבעל

ניזק. של קטו ממונו

כתובותקטו. עמ"ס בשיעורים שליט"א מו"ר ביאר הענין, תשע"ה)ובסברת דרש"י (שנת ,

ב"מ בגמ' דעי' לטעמי', אמו.(צא.)אזיל על בא ואפ' תורה אסרה אתנן אמר רבא ,
מיתה  דבמקום תפיסה, מועילה וגם יד"ש לצאת חייב דקלב"מ במקום דאפ' ופירש"י,

הוא  דקלב"מ ברש"י ומבואר בשתים. לענשו כח שאין אלא עלי', תשלומין רמי נמי
יוסף  ורב דרבא טעמא מובן ומעתה שתים. להענישו לבי"ד כח שאין בבי"ד דין בעצם
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אבל וכ"ז רש"י, בדעת ופשוט ברור נראה
קושייתנו  מאד תסתער א"כ
דחד  דגדי הוא פשוט דלפי"ד מעיקרא,
לזה  ותשלומין לזה מיתה הוי דחד ועבדא
והדרא  ורבה, אשי לרב כ"א מיפטר דלא
בתחילת  רש"י כתב האיך לדוכתא קושיא
דגדי  לאוקימתא בעינן דלכו"ע הסוגיא
גדי  נקט למה דאל"כ דחד ועבדא דחד

וצ"ע. דמתני',

דחד.תוס' ועבדא דחד בגדי ד"ה
רבא  אמר וכ"נ וז"ל, התוס' כתבו

ומורה סורר בן עד.)בפי' רודף (סנהדרין ,
הכלים  ושיבר להרגו חבירו אחר רודף שהי'
וקשה, פטור. אדם כל של בין נרדף של בין

דסנהדרין לזה (י.)דבפ"ק ממון אמר,
בר  יצחק הר"ר ותי' חייב. לזה ונפשות
מיתה  חשיב חבירו אחר רודף דכל מרדכי,
לכל  מיתה דמחייב משום לא' ותשלומין

אינו  ותביעתו בבי"ד, ממונו תובע הממון שבעל דכיון והיינו לה, ותשלומין לזה  במיתה

לתביעת  נזקקין בי"ד אין אליו, שייך אינו נפשות החיוב כי נפשות, לחיוב כלל ענין
אבל  קלב"מ. ול"ש ע"ז להענישו לבי"ד כח יש הממון, לתביעת רק אלא כלל נפשות

הרי  לשמים, אלא לניזק מיתה חיוב כשאינו אפ' דניזק, ממונא משום הוי כשהמיתה
וגם  לממון גם נזקקים ובי"ד הנפשות, על ג"כ תובע בהכרח ממונו על הניזק כשתובע

קלב"מ. מדין שתים להענישו א"א ובכה"ג למיתה,
כמיתה  דחד ועבדא גדי יחשב למה לכאורה מובן אינו דלפי"ז העיר שליט"א מו"ר אבל

לתבוע  יכול הגדי בעל אבל ניזק, של ממונו מחמת בא מיתה דחיוב דנהי לא', ותשלומין
וצ"ל  הגדי. בעל יפסיד למה מיתה, לחיוב ענין אינו הגדי שתביעת וכיון לחוד, הגדי

הניזק  את לתבוע הבעלים ביד אין יחד, ונשרפו א', בעלים של הם ועבד שהגדי דכיון
חיוב  תביעה בהך דיש וכיון ביחד, הגדיש ועל הגדי על אלא הגדיש, על ולא הגדי על

שתים. להענישו לבי"ד כח אין נפשות,

ואם  דכתיב, דקרא מגופא כן למד שרש"י שליט"א, מו"ר דברי על קצת להוסיף וחשבתי
בכתובות התוס' דהנה יענש. ענוש אסון יהי' מיתה (שם)לא לכ"ע דע"כ ר"ת, בשם כתבו

מיתה  הוי והתם אסון, יהי' מלא נפק"ל דפטור קלב"מ דהא פטור, לזה ותשלומין לזה
שהולדות  כיון דהתם ראי', דאינה הר"י ודחה שלו. שהולדות לבעל ותשלומין לאשה

לזה  ותשלומין לזה דמיתה רש "י ולדעת לא'. ותשלומין מיתה חשיב האשה בגוף הן
יוסף  ורב דרבא אליבא דקרא דינא יתפרש האיך צ"ב ודאי דאמוראי בפלוגתא תלוי

התם  דשאני הר"י ע"ד למד ג"כ דרש"י ונראה חייב. לזה ותשלומין לזה מיתה דסברי
תביעת  דע"כ משום דמילתא דטעמא דס"ל עוד נראה אבל האשה. בגוף הן שהולדות

וכיון  א', בגוף הו"ל דהכל משום הנפשות לתביעת שייכא מישך ולדות דמי על הבעל
שא"א  כיון  ניזק, של ממונו מחמת בא כשהכל וה"נ שתים. להענישו לבי"ד כח אין שכן

לחיוב  וגם ממון לחיוב גם נזקקין בי"ד ע"כ הנפשות, על תביעה בלא הממון על לתבוע
מיני'. מדרבה לי' קם שתים, להענישו לבי"ד כח דאין וכיון נפשות,
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הנרדף. להציל להורגו חייבין דהכל אדם,
לזה  מיתה מקום דבכל מפרש ור"ת
זוממין  מעדים לבד פטור לזה ותשלומין
ואע"ג  א', בכל זמם כאשר שיתקיים דבעינן
ותשלומין  מיתה כשהוא נמי זוממין דבעדים
גברא  דבההוא משום התם פטור, לא'

עכ"ל. וכו' זמם כאשר מתקיים

התוס'ועי' דברי לבאר שכתב במהר"ם
כך  התוס' דברי דהמשך נראה וז"ל,
סורר  דבן ההיא התם וכו' הרר"י ותי' הם,
הך  אבל דסנהדרין, דפ"ק וההיא ומורה
ור"ת  הרר"י. של בתירוצו מתורץ אינו דהכא
ותשלומין  לזה מיתה מקום דכל שם מפרש
וההיא  וכו', זוממים מעדים לבר פטור לזה
זוממין  בעדים איירי דסנהדרין דפ"ק
כדאיתא  לחד וממון לחד במיתה שהעידו
משום  הוא זוממין דעדים טעם התם,
כל' וכו', א' בכל זמם כאשר שיתקיים דבעינן
קשיא  דלא דהכא הך כן גם מתורץ ובזה
עכ"ל. וק"ל, דסנהדרין דפ"ק מההיא מידי

בא והנה לא שהריב"ם במהר"ם, מבואר
בסוגיין  אמרינן האיך לתרץ כלל
קלב"מ, מדין פטור דחד ועבדא דחד דבגדי
מיתה  דסנהדרין בפ"ק רבא דאמר אע"ג
לתרץ  רק אלא חייב, לזה ותשלומין לזה
סורר  בן דבפ' גופי', רבא דברי סתירת
מיתה  שפיר וחשיב ברודף רבא מיירי ומורה
לכל. מיתה חייב דרודף כיון לא' ותשלומין
רבא  דברי סתירת לתרץ גם בא ר"ת אבל
אמרינן  מקום דבכל דהכא, הך לתרץ וגם
מעדים  חוץ פטור לזה ותשלומין לזה מיתה
זמם. כאשר לקיים דבעינן משום זוממין

מאד ולפום תמוה לכאורה זה ריהטא
כוונתם  דאם התוס', בדברי
אסוגיין  וגם רבא, דברי סתירת גם להקשות
דס"ל  למאי קלב"מ מדין לי' פטרינן האיך
לזה  דמיתה דסנהדרין בפ"ק לרבא
כלל  משמע אינו חייב, לזה ותשלומין
רבא, דברי סתירת לתרץ רק בא לא שריב"ם
רבא  דברי סתירת גם לתרץ בא ר"ת ואילו

דהכא. הך וגם

הי'וכנראה דלא המהר"ם בדעת דצ"ל
להקשות  התוס' כוונת בכלל
היא  התוס' דברי משמעות ובאמת אסוגיין.
רבא, דברי סתירת רק היא קושייתם דכל
דמיתה  בסוגיין אמרינן האיך להם הוק' ולא
טעמא  ולכאורה פטור. לזה ותשלומין לזה
דס"ל  משום מסוגיין, כלל להם הוק' דלא
ותשלומין  לזה מיתה אם פליגי ור"ל דרבא
לעיל  שנתבאר וכמו חייב, או פטור לזה
לזה  ותשלומין לזה מיתה שדין רש"י בדעת
כר"י  יסבור ורבא דאמוראי, בפלוגתא תלוי
בגדי  מתני' מיתוקמא ולא חציו משום דאשו
דהך  המהר"ם כתב ולכן דחד. ועבדא דחד
דריב"ם, בתירוצא כלל מתורץ אינו דהכא
מעיקרא, התוס' קושיית בכלל הי' לא שזה
משום  דהכא הך לתרץ חש לא והריב"ם
לתירוצא  אבל ורבא. ר"ל דפליגי דס"ל
ותשלומין  לזה מיתה אמרינן דבעלמא דר"ת
ממילא  זוממין, מעדים חוץ פטור לזה

בלא"ה. דהכא הך יתיישב

דס"ל אבל נאמר דאפ' מספיק, אי"ז
ורבא  ורבא, ר"ל דפליגי לריב"ם
מיתוקמא  ולא חציו משום דאשו כר"י יסבור



העמקים שושנת  ע"ב  כ"ב דף קמא רסא בבא

קשיא  אכתי דחד, ועבדא דחד בגדי מתני'
מיתה  ל"ה דחד ועבדא בגדי דאפ'
ותשלומין  לעבד מיתה אלא לא' ותשלומין
בדעת  לעיל שכתבנו כמו לומר ואין לבעלים.
לכו"ע  פטור דחד ועבדא דחד דבגדי רש"י,
ניזק, של ממונו מחמת באה דמיתה כיון
כדמוכח  סברא, האי להו לית התוס' שהרי
יש  חידוש מה הר"י בשם שהקשו בסו"ד
של  שהי' ממה טפי דחד בעבדא דחד בגדי
לו  שהפסיד לפי מיתה מתחייב אין הלא א',
וא"כ  חייב. עצמו של עבד הרג דאפ' עבדו,
מהך  כלל להם הוק' דלא נאמר האיך צ"ע
לשיטת  קושיא כאן יש בודאי הרי דהכא,
ותשלומין  לזה דמיתה דסנהדרין  בפ"ק רבא

חייב. לזה

על קיצור ממנ"פ דיק' דברים, של
בכלל  הי' דלא פי' דאם המהר"ם,
ומשום  סוגיין, על להקשות התוס' כוונת
אי"ז  אהדדי, פליגי ור"ל רבא דס"ל
בגדי  מיירי דמתני' לר"י דאפ' מספיק,
לזה  מיתה הו"ל אכתי דחד ועבדא
דסנהדרין. בפ"ק לרבא ויק' לזה, ותשלומין
התוס' כוונת בכלל הי' דבאמת פי' ואם
תירוצא  הביאו לא ומ"מ סוגיין, על להקשות
רבא, דברי סתירת ליישב אלא דריב"ם

ופירוש  בדבריהם, כלל משמע אי"ז לכאורה
צ"ע. המהר"ם

דעי'והנה המהר"ם, הבנת על חולקים יש
דלפי"ז  פי' וז"ל, שכתב בפנ"י
דלמאי  דהכא הסוגיא ג"כ מתרצים
נמי  האי עבד של בגופו שהצית דאוקמינן
דלא  לפרש מהר"ם נדחק ובחנם הוא, רודף

עכ"ל. דסנהדרין, האי אלא קטז מתרצים

נמי  דהכא דר"ל נ"פ וז"ל, הרש"ש וכ"כ
מיחשב  ודאי וישרף כפות שהעבד כיון
העבד  להצלת לכ"א וניתן כרודף המדליק
מפורש  באמת כן עכ"ל. כמהר"ם, ודלא

כתובות אשי)בתוס' רב ד"ה בשם (ל. שכתבו ,
ותשלומין  לזה מיתה מקום דבכל הריב"א
דניתן  שאני ורודף לו כפות ועבד חייב, לזה
העולם. לכל מיתה וחייב אדם בכל להציל
מיירי  דהכא להריב"א דס"ל מפורש הרי
ותשלומין  לזה מיתה ל"ח ולכן ברודף ג"כ

לא'. ותשלומין מיתה אלא לזה,

קלב"מ ודברי הדין דאם צ"ב, הריב"א
רודף, חיוב מחמת הוא בסוגיין
רודף, משום לי' דפטרינן לר"י גם ע"כ
גדי  דאפ' לר"י לן תיקשי אכתי דאל"כ
לזה, ותשלומין לזה מיתה הו"ל דחד ועבדא

בהצית קטז. לר"ל מתני' דמוקמינן למאי דדוקא מדבריו דמשמע צ"ע, הפנ"י דברי

לר"י  לן תיקשי אכתי וא"כ ברודף, מיירי לא לר"י אבל כרודף, חשיב עבד של בגופו
דבין  לומר הריב"ם כוונת וע"כ לזה, ותשלומין לזה מיתה הו"ל דחד ועבדא בגדי דאפ'

נחשב  כפות שהעבד דכיון ברש"ש לכאורה משמע וכן ברודף. מיירי לר"י בין לר"ל
לר"י. ובין לר"ל בין לרודף המדליק
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לאוקימתא  כלל הגמ' הוצרכה למה וא"כ
ת  לר"ל, עבד של בגופו משום דהצית יפו"ל

רודף. דהו"ל

שיטת וי"ל ממש היא הריב"א דשיטת
בארוכה. לעיל המבוארת הרשב"א
דהרשב"א  טעמא שם הנתבאר דלפי ואף
בנפשו  להצילו ניתן דאין אע"ג רודף דחשיב
דמים, לו אין דין איכא דאכתי משום הוא
ואילו  הרמב"ם, בדעת זצ"ל הגרי"ז וע"ד
להציל  דניתן שאני דרודף הריב"א כתב הכא
נמי  דהכא כוונתו בכלל דאין י"ל אדם, בכל
דהפסיק  דכיון בפועל, הצלה דין לי' אית
הצלה. דין לו אין ודאי עבד של בגופו להצית
דבזמן  דכיון ראי', ע"ד זאת את כתב אלא
אדם, כל על רמיא החיוב הצלה חיוב דאיכא
אלא  הצלה דין לו כשאין דאפ' ראי' הרי"ז
כחיוב  נחשב ג"כ החיוב דרודף, חיובא דין

וצ"ע. אדם, לכל מיתה

לא ועל למה לתמוה יש המהר"ם פי'
וכי  והרש"ש. הפנ"י בהבנת ניח"ל
בכתובות, התוס' דברי ז"ל הוא ידע לא
בסוגיין  המובא שהריב"ם לפרש נדחק ולמה

דהכא. הך לתרץ בא אינו 

התוס'ושמא כתבו דלעיל משום י"ל
דע"י  קלב"מ הכא שייך דשפיר
להו  דלית ומבואר הכל, עליו בא א' מעשה
וא"כ  בזה. הרשב"א על ופליגי דרודף טעמא
דברי  התוס' דכשהביאו למהר"ם ס"ל
דבסוגיין  לומר כוונתם בכלל הי' לא הריב"ם,
כבר  שהרי רודף, משום לי' פטרינן נמי
דרודף. טעמא להו דלית בדבריהם נתבאר

התוס'אבל דברי כל שהרי מוכרח, אי"ז
ס"ל  ואיהו ר"ת, בשם נאמרו לעיל
פטור  לזה ותשלומין לזה מיתה דבעלמא
לא  באמת רודף אבל זוממים, מעדים חוץ
לפרש  הוצרך לא ולכן לכל, למיתה נחשב
שע"י  במה וסגי רודף, מדין לי' דפטרינן
נוכל  שפיר אבל הכל. עליו בא א' מעשה
וס"ל  כ"ז, על פליג שהריב"ם לומר
חוץ  חייב לזה ותשלומין לזה מיתה דבעלמא
פטרינן  והכא לכל, כמיתה  שנחשב מרודף
והרש"ש. הפנ"י דעת וזה רודף, משום לי'

חשו"ק  ביד הבעירה את השולח

ביד גמ', הבעירה את השולח
פטור  וקטן שוטה חרש
משום  אשו למ"ד בשלמא וכו'

הוא  דחרש חציו הק',.חציו בתוס'
כרוח  לחרש מסירה חשיב אי לר"י תימה
כרוח  חשיב לא ואי מיחייב, נמי לר"י מצוי'
למסר  דמי לא הא לר"ל, ק' מה א"כ מצוי'
על  כלל חייבין דאין מודו כ"ע דהא שורו
ותי' מצוי'. ברוח להזי' ביכולה אלא האש
באש  אלא מחייב לא חציו משום אשו דלמ"ד
וקרובה  הרבה מצוי' ברוח להזיק שיכולה
חציו  דחשיב הזכיר לא רש"י אבל לודאי.
קרובה  מצוי' רוח דהו"ל משום דחרש
הן, דחרש דחציו סתם כתב אלא לודאי,

דפקח. כחציו חשיב לא למה  יק' וא"כ

דלקמןועוד בגמ',(כג.)יל"ע, מקשינן
ופירש"י  הגחלת, בעל נמי ולחייב
אית  ממונו משום למר ובין למר בין דהא
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את  לחייב א"א חציו דמשום ומבואר להו,
זה. דבר לרש"י מנ"ל וצ"ב הגחלת. בעל
לעיל  מדאמרינן כן שהכריח פשוט ונראה

היכי (ע"א) כי וא"כ הוא, דכלב חציו דלר"י
לחציו  לי' דחשבינן דכיון הכא דמבואר
חציו  משום הפקח את לחייב א"א דחרש
דכלב  לחציו לי' דחשבינן כיון ה"נ דידי',
חציו  משום הגחלת בעל את לחייב א"א
דקושיית  לפרש לרש"י ניח"ל ולא דידי'.
לי' חשבינן למה גופא היא לקמן הגמ'
הגחלת, בעל של כחציו ולא כלב של לחציו
לא  הגחלת דבעל לחציו לי' חשבינן הי' דאם
ורש"י  כלל, הכלב בעל את מחייבםן היינו
ולפי  הגחלת. בעל נמי וליחייב שם גרס
דכלב  חציו דודאי משתמע שפיר גירסתו
ג"כ, הגחלת בעל את לחייב דיש אלא הוא,
להיות  דא"א ממונו, מדין רק חיובו וע"כ
צ"ב  זה וגם דכלב. חציו וגם דידי' חציו גם

הגחלת. דבעל כחציו חשיב לא קיז למה

סוגיין ומה בריש דהנה הוא, בזה שנראה
חציו (ע"א) משום דלר"י רש"י כתב

כזורק  והו"ל קעביד דאיהו הכתוב חייבו
כחציו  לי' דחשבינן דטעמא ומבואר חץ,
שלו  דמעשה קעביד, דאיהו משום היינו
אחר  כשגוף י"ל ולפי"ז האש. ליציאת גרם
שע"י  מעשה בו ועושה באש ג"כ פועל
הראשון  כאילו לי' חשבינן ולא והזיקה, יצאה

בתר  אזלינן דלעולם הזיקא, הך עביד קא
ביותר  הקרובה הסיבה שהוא המעשה
שלח  דפקח אע"ג כאן, הדבר וכן להיזק.

חשו"ק, ביד השלהבת מעשה את וע"י
לא  לחבירו, היזק שיבא גרם המסירה
החרש  שהרי עביד, קא כאיהו לי' חשיבינן
ומצא  האש את הוליך שהוא עמו, משתתף
הוא  החרש שמעשה וכיון הגדיש. את
נחשב  שלו המעשה ביותר, הקרובה הסיבה
לי' וחשבינן הזיקא, להך הגורם כעיקר

הפקח. ולא עביד, קא איהו כאילו

הוא יסוד לר"י חציו חיוב דעיקר הדבר,
זמן  כל וא"כ עביד, קא דאיהו משום
אנו  צריכין אש, ע"י בהיזק השתתפו שב'
ובכה"ג  הגורם. כעיקר נחשב מי לדון
מוליכה  והחשו"ק לחשו"ק, שלהבת דמסר
הקרובה  הסיבה היא שהולכתו  כיון לגדיש,
הך  עביד קא כאיהו לי' חשבינן להיזק,
דהו"ל  ומכיון דידי'. חציו והו"ל הזיקא,
של  חציו חיוב מבטל הרי"ז דידי', חציו
קא  כאיהו לפקח חשבינן לא דשוב הפקח,
בס"ד  בסמוך שיתבאר מה ועיי"ע עביד.

ושרגא. סילתא גווזא לו מסר בענין

גחלת שם, לו כשמסר אלא ל"ש
וכו'. לשור,וליבה דל"ד פירש"י,

חרש  דגחלת הא אבל להזיק, מזומן דשור

בשטמ"קקיז. דהא (כג.)ועיי"ע ז"ל רש"י פירש וז"ל, פירש"י על שהק' הרא"ש בשם
הוי  אי דאפילו כן לפרש דחקו מה ידעתי ולא להו. אית ממונו משום למר ובין למר בין

לו  וקרוב מצויה כרוח הוי הכלב דהולכת הכי לאקשויי שייך חציו משום כמו אשו דאי
עכ"ל. הגחלים, עם חררה ליטול דרכו כי חציו
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מדברי  משמע ולכאורה להיזק. לי' עביד
דליבוי  משום לאו דר"ל דטעמא רש"י,
דלא  למכתב הו"ל דא"כ מצוי, אינו דחרש
אלא  החרש. שילבה אדעתי' לאסוקי' הו"ל
מזיק  ל"ח דגחלת משום דטעמא משמע
מזומן  שאינו כיון ליבוי בי' דעביד עד בעצם

לעיל וכדאמרינן היכא (ט.)להזיק, דכל ,
לא  ולפיכך ואזלא, עמיא מעמיא לי' דשביק

בשמירתה. הבעלים יל"פ קיח נתחייב ועד"ז
רש"י ואזלא)מש"כ עמיא מעמיא ד"ה ,(שם

דבעל  עלי' רמיא לא חרש דליבה דמאי
דל"ח  דכיון דר"ל אדעתי', לאסוקי' גחלת
בשמירתה, הבעלים נתחייב לא כמזיק, גחלת
אדעתי' לאסוקי' עלי' רמיא לא ולכן
החרש. ליבוי ע"י למזיק הגחלת שתעשה

לקמן אבל מקשינן האיך דא"כ קשה,
גחלת  הרי הגחלת, בעל נמי  וליחייב 
גחלתו  שימר כשלא ואפ' מזיק, אינה

בזה נתקשו וכבר פשע. לא התוס'הרי"ז
ח"נ)לעיל הגדיש ועל ד"ה דהתם (כב. וכתבו

אפש"ל  וכמו"כ הרבה, בגחלת מיירי
שהרי  דחוק, לכאורה זה אבל רש"י. לשיטת
עם  בחררה דמיירי כלל הזכיר לא רש"י

הרבה. גחלת

מדברי ונל"ת עוד לדייק שיש מה בהקדם
דלא  כתב רש"י דהנה לעיל. רש"י
אדעתי' לאסוקי' גחלת דבעל עלי' רמיא
עלי' רמיא שלא הזכיר ולא החרש, שילבה
הגדיש  וישרף הגדיש על הגחלת שיניח
על  והניחה חררה שנטל דכלב דומיא מאלי',
לאסוקי' עלי' רמיא דלא אלא הגדיש,
דמה  ונראה דוקא. החרש שילבה אדעתי'
לא  ודאי גדיש על הגחלת החרש שיניח
אבל  מצוי, אינו דזה אדעתי' לאסוקי הו"ל
רמיא  לא ואעפ"כ מצוי, אכן החרש שילבה
לא  כי הגחלת, שילבה אדעתי' לאסוקי' עלי'
מזיק  שאינו דבר לשמור  תורה חייבתו
חררה  כלב שיטול אבל למזיק. מלהיעשות
הגדיש, וידליק גדיש על ויניחה גחלת עם
לקמן  השטמ"ק מש"כ ועי' מצוי. דבר זהו

כרוח (כג.) הוי הכלב דהולכת הרא"ש, בשם
חררה  ליטול דרכו כי לודאי וקרוב מצוי'

הגחלים. עם

ודאי ולכן ליבוי דאי"צ היזק דלענין י"ל ,
הו"ל  ואם כמזיק, הגחלת חשיבא
פשע. הרי"ז כלב שיטלה אדעתי' לאסוקי
שיטלה  מצוי ואינו לחשו"ק כשמסרו אבל
על  החשו"ק שיניחה מצוי אינו וגם כלב,

האזלקיח. באבן ה"ו)וכ"מ נזק"מ הל' מעמיא (פ"ד לי' דשביק זמן דכל כיון גחלת וז"ל,
ואין  למזיק, הגחלת  את עשו דהחש"ו ונמצא גחלת מהאי מזיק דין לו בטל לכן ואזלא

אפשר  מכוסה ובור קשור שור אבל במזיק, פשע אם אלא פשיעה ע"י הבעלים את לחייב
מזיק  שם בטל לא לכן סיבה, איזה בשביל הבור ויתגלה הקשר שינתק רחוקה במציאות

חייב  הבור גילו או הקשר נתקו והם לחש"ו כשמסרו לכן מזיקין דנקראין וכיון מהם
עכ"ל. במזיק, פשע דהא
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שהוא  מה וגם כלל. פשע לא הרי"ז הגדיש,
אין  דאכתי פשיעה, אינו החרש שילבה מצוי
ולא  ליבוי, שצריך היזק לענין מזיק הגחלת
החרש. שילבה אדעתי' לאסוקי' עלי' רמיא

ופרקי'בר"ח עי' וז"ל, באופ"א שפי'
הבעירה  את השולח שפטור ל"ש לר"ל
החרש, וליבה גחלת לו שמסר בזמן אלא
והאי  מעש' בשינוי החרש קנאה שהרי
שממונו  שלהבת לו מסר אם אבל הליבוי,
שחייב  כמו הגחלת בעל חייב שהוא כמות

עכ"ל. בשורו,

בחשו"ק.ודבריו איכא קנין מאי צ"ב
שפי' לטעמי', אזיל דר"ח ונראה

דמאי (כב.)לעיל חררה שנטל דכלב בסוגיא
אדויי, באדיי' לר"ל למתני' דמקומינן
אל  הגחלת הובאה דידוי דבדך פירושו
דא"כ  החררה את הגבי' לא אבל הגדיש,

שם,יצאה  וביארנו בעלי'. מחזקת הגחלת
ע"י  מ"מ לי', מקני  מצי לא דכלבו דאע"ג
הבעלים  מרשות הגחלת יצאה הכלב עקירת
בעל  על ורמיא שמירה, חיוב מינייהו ופקע
מעשה  שינוי ע"י דכוותה, וה"נ הכלב.
הגחלת  בעל מרשות יצאה הגחלת דליבוי
החרש  וקנאה שמירה. חיוב מיני' ופקע
דיצאה  הכוונה אלא ממש, קנין ל"ד דקאמר
כלב  לגבי כמש"כ בעלים מרשות הגחלת
חשו"ק  ברשות לי' וקמה חררה, שנטל

נזקין. לענין

בגמ'אבל דקאמר מההיא צ"ע אכתי
לי'(ט.)לעיל שביק כמה גחלת ,

טעמא  ר"ח לפי' הרי ואזלא. עמיא מעמיא
עמיא  מעמיא דגחלת משום לאו דר"ל
דע"י  משום אלא הזיקא, כברי ול"ח ואזלא
צ"ע  וכן מעשה. בשינוי קנאה החרש ליבוי
חייב  דשלהבת דטעמא ר"ל קאמר הא
לזה  הוצרך דלמה הזיקא, דברי משום
בשינוי  דקנאה טעמא ליכא ובלא"ה הואיל
עמיא  מעמיא דגחלת דמה"ט  וצ"ל מעשה.
והיינו  מעשה, כשינוי ליבוי' חשיב ואזלא
וכל  ליבוי מחוסרת בעצמה שהיא דכיון
בה  כשהוסיף החום, נחסר לה דשביק כמה
יצאה  והיא בגחלת שינוי עושה ליבוי

בעלים. מרשות

הזיקא אבל דברי טעמא למ"ל קשה עדיין
כבר  דהיא משום תיפו"ל בשלהבת,
בהמשך  ועי' מעשה. שינוי כאן ואין מלובה
אפ' דאמר ור"י וז"ל, שכתב ר"ח דברי
דחרש  צבתה לך יאמר פטור שלהבת לו מסר
ועד  הוא, חרש של המעשה כל' גרם,
קנה  כעין מכותתין עצים לו שימסור
צריכין  אינן בהן כשמתאחזת שהאש מרוסם
הן, השולח מעשה ודאי זה כגון ליבוי,
לו  במסר שדוקא מדבריו ומשמע עכ"ל.
ומה"ט  ליבוי, אי"צ ושרגא סילתא גווזא
של  כמעשה דל"ח כיון דחייב ר"י מודה
וא"כ  ליבוי. מחוסר ג"כ שלהבת אבל חרש,
לעשות  ליבוי צריך שלהבת דגם כיון יק'
מעשה. שינוי ע"י קנה לא למה הבערה,
חייב  דשלהבת ר"ל קאמר דלכן ונראה
דאע"ג  וכוונתו הזיקא, דברי משום
שהיא  כיון קצת, ליבוי בעיא נמי דשלהבת
בה  שעושה מה הזיקא, וברי מודלקת כבר



העמקים שושנת  ע"ב  כ"ב דף קמא בבא רסו 

גחלת  ורק מעשה, לשינוי נחשב אינו ליבוי
ע"י  אש בה מוסיף כי ואזלא עמיא דמעמיא

מעשה. לשינוי נחשב ליבוי,

גחלת ועוד דמסירת בר"ח, מבואר
כפשיעה, חשיבא אכן לחשו"ק
בשינוי  דקנאה טעמא כלל למ"ל דאל"כ
דלא  משום פטור דפקח  תיפו"ל מעשה,
ואפ"ה  פשע, הפקח ודאי אלא מידי. פשע
מעשה. בשינוי הרחש דקנאה משום פטור
לקמן  הגמ' מקושיית כן למד דר"ח ונראה

דמבואר (כג.) הגחלת, בעל נמי ולחייב ,
גחלתו  שימר לא הגחלת דבעל דהיכא בגמ'
גחלת  במסר יק' וא"כ כפושע, חשיב
גחלתו  שימר לא הרי"ז יפטר, לה לחשו"ק
כמש"כ  לחלק לר"ח ניח"ל ולא כראוי.

ח"נ)התוס' הגדיש ועל ד"ה דמיירי (כב. ,
פי' ולכן הרבה. גחלת לה שיש בחררה
דלא  משום לאו לר"ל פטור דגחלת דטעמא
שינוי  ע"י חרש דקנאה משום אלא פשע,
לו  במסר אפ' הפוטר לר"י וגם מעשה.
אמאי  להקשות דליכא נראה שלהבת,
שימר  כשלא הגחלת לבעל לי' מחייבינן
דר"י  ר"ח מדברי משמע שהרי גחלתו.
עביד  דחרש כיון שלהבת לו במסר מחייב
בכלב  מודה ר"י אפ' וא"כ ליבוי, מעשה
דליחייב  הגדיש את והדליק חררה שנטל
שהרי  גחלתו, שימר כשלא הגחלת בעל
על  הניחה אלא ליבוי, מעשה עביד לא הכלב

מאלי'. האש בו ואחזה הגדיש

דאפ'וא"כ עוד דמבואר לתמוה, יש
כשמסרה  בגחלתו הפקח כשפשע
ע"י  החרש כשקנאה נפטר מ"מ לחשו"ק,

בדעת  כמש"כ דלא וזה מעשה. שינוי
גחלת  בעל שמר דלא שפסק לעיל, הרמב"ם
הנזק  את מחלקין אין בה פשע אלא אשו את
מקום  על משלם הכלב בעל אלא אופן, בשום
הגדיש, שאר על משלם הגחלת ובעל הגחלת
בין  דקאי הרמב"ם מדברי דמשמע וכתבנו
מה  ולפי אנוחי. בדאנחה בין אדויי באדי'
ממש  שהלך הרמב"ם בדעת לעיל שנתבאר
שנטל  דכלב הסוגיא בפי' ר"ח שיטת אחר
על  נתחייב אנוחי' דבאנחה וס"ל חררה,
כלב  דבעל ממונו שנעשה משום הגדיש שאר
בעל  יתחייב למה יק' הכלב, עקירת ע"י
אנוחי', באנחה אפ' בגחלתו כשפשע הגחלת
אינו  ושוב מרשותו, הגחלת יצאה הרי
כשלא  דרק ותירצנו, בשמירתו. מתחייב
שייך  גחלתו בשמירת הגחלת בעל פשע
גחלתו  יצאה הכלב נטילת דע"י לומר
להתחייב  הכלב בעל ברשות וקיימא מרשותו
וע"י  הגחלת בעל כשפשע אבל בשמירתו,
ל"ש  בזה מרשותו, הגחלת יצאה הפשיעה

הכלב. נטילת ע"י דנפטר לומר

דאפ'ודעת מבואר אלא כן, אינו ר"ח
מסירתו  ע"י הגחלת בעל כשפשע

מעשה,לחשו" שינוי ע"י החרש כשקנאה ק,
לר"ח, יקשה כן על ואשר הגחלת. בעל נפטר
הגחלת, בעל נמי ולחייב בגמ', מקשינן האיך
באנחה  דמיירי לר"י דאפ' משמע דהוי
הגחלת  דיצאה כיון הרי לחייבו. יש אנוחי
לבעל  הו"ל הכלב, עקירת ע"י בעלים מרשות
דמסר  דומיא דפשע, אע "ג להיפטר הגחלת
הגחלת  בעל יתחייב ולמה לחשו"ק. גחלת
הגדיש. את והדליק הגחלת הכלב כשעקר
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דקושיית ומחומר נל"פ הי' הקושיא
הגחלת, בעל נמי ולחייב הגמ',
באדיי' מתני' דמוקי דר"ל אליבא רק היא
לר"י  איה"נ אבל אנוחי. באנחה ולא אדויי
שיצאה  כיון אנוחי, באנחה לה דמוקי
הכלב, עקרית ע"י בעלים מרשות הגחלת
פשע  הוא אפ' הגחלת בעל את לחייב א"א
כן  לדייק נראה וקצת גחלתו. בשמירת
שהביא  לאחר דהנה לעיל, ר"ח מדברי
ובעל  כתב, לר"ל אדויי דאדיי' אוקימתא
אוקימנא  דהא מיחייב לא נמי הגחלת
חתר  והכלב גחלתו בששימר לקמן
דאנחה  אוקימתא הביא ואח"כ והוציאה,
המתין  לא למה בעי וטעמא לר"י. אנוחי
משום  מיחייב לא נמי הגחלת דבעל מלפרש
גם  שהביא לאחר גחלתו בששימר דמיירי
אוקימתא  וגם אדויי דאדיי' אוקימתא
לר"ל  דרק קצת ומשמע אנוחי. דאנחה
והוצרכה  הגחלת, בעל נמי ולחייב מקשינן
אבל  גחלתו. בששימר מתני' לאוקמי הגמ'
עקירת  דע"י דכיון ניחא, בלא"ה גם לר"י
בעל  נפטר בעלים, מרשות יצאה הכלב
דמסרו  דומיא כשפשע, גם הגחלת
קנין  ע"י שפשע אע"ג דנפטר לחשו"ק

החרש. של שינוי

דגמל אבל בסוגיא דלעיל יל"ע, אכתי
שבהניח  ר"י כתב, פשתן טעון
איבעי  דלא חייב חנווני מבחוץ נרו חנווני
הזיקא. ברא דאיהו מאברי נרו לאנוחי לי'
ברא  דאיהו טעמא למ"ל דצ"ב לעיל וכתבנו
מבחוץ  נרו דבהניח משום תיפו"ל הזיקא,
וביארנו, פשע. לא הגמל ובעל פשע איהו

מבחוץ  נרו הניח דכשחנווני לר"ח דס"ל
הו"ל  לא דאכתי פשע הגמל בעל גם מ"מ
הו"ל  הפחות דלכל או בטעינה, לאפושי
וסופו  שבפנים נר לגבי בפשיעה תחילתו
דקיי"ל  וכיון שבחוץ, נר לגבי באונס
את  לחייב יש אכתי חייב, וסב"א תחב"פ
ר"פ  בתלמיד כמש"כ ודלא הגמל, בעל
טעוני' אפיש בשלא מיירי דסיפא בשטמ"ק
הוצרך  ולכן החנות. לתוך נכנס לא שהרי
ובעל  חייב דחנווני דטעמא לפרש ר"ח
היזקא, ברא דאיהו משום פטור הגמל

בז  במסקנת והכוונה דמבואר דכיון ה,
מחמת  אינו הגמל דבעל חיובו דכל הסוגיא
מאן  מדין אלא ממונו בשמירת פישעה
שהניח  בכה"ג דמינטר, תורא דאפיק
מינטר, דלא כתורא הוי מבחוץ נרו חנווני
אינו  מכבר שהרי שהוציאו, זה מחייבינן ולא

הזיקא. ברי אלא שמור

זמן ויקשה דכל ג"כ, נאמר לא למה
פשע, הפקח או הגחלת שבעל
שהניח  דחנווני דומיא פשיעתו, בתר אזלינן
דגמל  דבסוגיא לחלק, וצריך מבחוץ. נרו
הוא  הגמל בעל של חיובו כל פשתן, טעון
ולא  דחברי', דמינטר תורי' דמפיק משום
קנין  ע"י זה של ממונו את שהוציא משום
נרו  חנווני כשהניח וא"כ, שינוי. או הגבהה
את  לחייב א"א כלל, מינטר הוי דלא במחוץ
דחברי', תורי' דאפיק מאן מדין הגמל בעל
דכלב  בסוגיא אבל שמור. אינו כבר שהרי
לחשו"ק, כשמסר הכא וכן חררה, שנטל
קנין, מדין הבעלים מרשות יצאה הגחלת
מעשה  שינוי ע"י או הכלב הגבהת ע"י או
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מהבעלים, חיובא פקע ובכה"ג החרש, של
כשפשעו. קיט אפ'

שלהבת רש"י אפ' אמר ור"י ד"ה
לטעמי'.פטור  ור"י וז"ל, פירש"י

דחרש  חציו והכא חציו משום אשו דאמר
דפטר  דהא שכתבו בתוס' ועי' עכ"ל. הן,
דאזיל  משום לאו שלהבת לו במסר ר"י
דהא  חציו, משום אשו לי' דאית לטעמי'
אלא  ממונו, משום נמי לי' דאית מסיק
כמו  הזיקא ברי לא שלהבת דקסבר משום

בפ"ק. כדאמרינן קכ שור

מתרצים וביישוב ראיתי רש"י, שיטת
מפקיע  חרש של דחציו דס"ל
שנתבאר  דמה דומיא פקח, של ממון חיוב
גמל  של ידים דמעשה לרש"י דס"ל לעיל
של  ממון חיוב מפקיע הבירה כל כשמסכסת
בסוגיא  וכן מבחוץ, נרו כשהניח החנווני בעל
חיוב  מפקיע תרנגול של ידים מעשה דדליל,
ק"ל, אך לרגליו. הדליל את הקושר של ממון

נמי (כג.)דלקמן ולחייב בגמ' דמקשינן אהא
לבעל  הו"ל דלר"ל פירש"י הגחלת, בעל
נזקא, כולי' הגדיש שאר על לשלם הגחלת
משלם  הכלב בעל דלר"י וקשה ח"נ. ולר"י

דהו"ל משום הגדיש שאר על חציו ח"נ
נפקע  לא למה וא"כ נינהו, וצרורות דכלב

של  חציו מחמת הגחלת  בעל של ממון חיוב
מפקיע  אינו זה של חציו חיוב וע"כ הכלב.
וגמל, דלתרנגול ול"ד זה, של ממון חיוב
חציו  משא"כ ממש, בידים היזק הו"ל דהתם

לעיל כמש"כ ממש, בידים היזק (כב.דל"ח

הבירה) את והדליק פשתן טעון גמל .בעינן

דלעילועוד דבסוגיא לדייק, כשבא (ט.)יש ,
קגרים, דחרש דצבתא הא לפרש
לטעמי' אזיל דר"י כלל הזכיר לא רש"י
וז"ל, כתב אלא הוא, חציו משום אשו דס"ל
נטלה  שהוא ההבער גרמה חרש של אחיזתו
דחרש  צבתא לא הכא לגדיש, והוליכה
ולא  הבור, וכן והזיק הלך שהשור קגרים

עכ"ל. הזיק, חרש ע"י

בסוגיין ומזה רש"י מש"כ דכל משמע,
דחציו  דגרים, דחרש צבתא שפי'
דוקא  היינו לטעמי', אזיל ור"י הן דחרש
משום  אשו רק לי' אית דר"י דגמ' לס"ד
פקח, של חציו מבטל דחרש חציו וא"כ  חציו,
לר"י  לי' דאית למסקנה אבל לעיל. וכמש"כ
משום  וגם חציו משום אשו גם תרתי,
לטעמי' אזיל דר"י הפירוש אין ממונו,
זה  של וחציו חציו משום אשו נמי לי' דאית
לקמן  דמוכרח זה, של ממון חיוב מפקיע
מיוחדת  סברא דאיכא הפי' אלא אינו. דזה

נחוםקיט. ר' בחידושי דעי' צ"ב, אכתי ר"ח קפ"ד)ודברי מובן (אות אינו דלדבריו שהק'

לעיל בברייתא תניא ובור (ט:)האיך לשור שוה דאש המזיק עצם דלר"ח באש, משא"כ ,
בצע"ג. ומסיק בשינוי, קנאוה דהחש"ו משום רק הוא הפטור וכל

שהתבאר קכ. מה עי' בפ"ק, כדאמרינן שור כמו הזיקא ברי לא דשלהבת התוס' במש"כ
ח"נ)לעיל והגדיש ועל ד"ה בתוס' .(כב.
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פוטרו  הפקח ולא קגרים דחרש דצבתא
ממון. מחיוב

משתנה ונמצא קגרים דחרש צבתא דפי'
למסקנה. הגמ' של הס"ד מן
דטעמי' ר"י בשיטת קבלה להגמ' הי' וע"כ
דלס"ד  אלא קגרים, דחרש דצבתא משום
חציו, משום אשו רק לי' אית דר"י הגמ' של
קגרים, דחרש דצבתא הפי' גופא דזה ס"ל
תרתי  לר"י לי' דאית הגמ' למסקנת ואילו
את  לפטור מיוחדת לסברא הפירוש נשתנה
הסברא  גוף אמנם ממון. מחיוב הפקח
ג"כ  שהוא חררה שנטל מכלב דמ"ש צ"ע,
צבתא  נמי ל"א ואמאי לגדיש, והוליכה נטלה

וצ"ת. הגחלת, בעל לפטור קגרים קכא דכלב

הפירוש והתוס' דנשתנה לפרש ניח"ל לא
הס"ד  מן קגרים דחרש צבתא של

דר"י  טעמא דע"כ הקשו ולכן למסקנה,
הן,לאו חרש של דחציו לטעמי' דאזיל משום

הזיקא, ברי לא דגחלת דס"ל משום אלא
שור. כמו ולהזיק לילך יכול שאינו

שכתב ועוד בשטמ"ק דעי' להוסיף, יש
פי' וז"ל, ר"פ תלמיד בשם
משום  אשו דאמר לטעמי' דר"י הקונטרס
דהא  נהירא ולא הן, דחרש חציו והכא חציו
משום  לי' אית לטעמי' ר"י המסקנא לפי
לעיל  כדמסיק שלהבת פטור ואפ"ה ממונו
לעיל  שפי' ר"י כפי' נראה ולכן בפ"ק.
הזיקא  ברי הוי נמי דשלהבת דאע"ג בפ"ק
על  לסמוך לו דיש משום מיפטר מ"מ
במקצת  שמירתו שעשה החרש שמירת

וכו'קכב כדפ"ל, ולר"י הכא קאמר ומ"מ
משום  מהכא, מידי לי' קשה דלא אע"ג

הגר"אקכא. בביאור ט"ו)ועי' ס"ק תי"ח יוחנן (סי' ור' ד"ה ב' כ"ב וערש"י וז"ל, שכתב

בד"ה  שם תוס' אבל בו, חזר דר"י ס"ל וע"כ לר"ל, מודה דר"י מסקינן ולקמן כו'
הי' קגרים דחרש צבתא שפי' דלרש"י דבריו, וביאור ע"כ. כו', דפוטר והא כתבו חציו
מודה  דר"י הגמ' דלמסקנת יפרש ע"כ חציו, משום אשו לי' דאית  לטעמי' אזיל דר"י

חייב  שלהבת לו דמסר כר"ל וס"ל בו חוזר ר"י ממונו, משום נמי לי' דאית לר"ל
דר"י  לומר אי"צ הזיקא ברי לאו דשלהבת שכתבו להתוס' אבל הזיקא. דברי משום

להגר"א  הוק' ושמא בו. חזר ר"י ע"כ דלרש"י לומר כ"כ דחק למה צ"ע ולע"ד בו. חזר
וכן  לקמן, כדמוכח ממון, מידי מפקיע דחציו רש"י כוונת אין דע"כ בפנים, שהק' מה

סברא  והיא גרים, קא דחרש צבתא של הפי' נשתנה דלמסקנה רש"י כוונת אין ע"כ
נמי  ולחייב לר"ל ובין לר"י בין לקמן מקשינן האיך יק' דא"כ ממון, לפטור  מיוחדת

דר"י  יפרש רש"י דע"כ הגר"א כתב ולכן לי'. קגרים דכלב צבתא ול"א הגחלת בעל
כמש"כ  חררה שנטל לכלב לחש"ו גחלת מסר ול"ד חייב. דשלהבת כר"ל וס"ל בו חזר

וכן  הגדיש, על הגחלת החרש דיניח אדעתי' לאסוקי הו"ל לא גחלת לו דבמסר לעיל,
שהו"ל  כלב משא"כ ליבוי, ע"י למזיק אותו דיעשה אדעתי' לאסוקי עלי' רמיא לא

לגדיש. שיוליכה מצוי' רוח
לעילקכב. שטמ"ק הר"פ.(ט:)עי' בשם
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משום  נמי לי' דאית דקאמר המסקנא דלפי
ממסר  שנא מאי לפרושי צריך ממונו

עכ"ל. לחשו"ק,

הביאה ומבואר למה ניחא רש"י דלפי'
דמחייב  ר"י דברי הכא הגמ'
הוק' דלא אע"ג שלהבת, לחשו"ק במסר
חציו, משום אשו לי' דלית לר"ל אלא להגמ'
קגרים  דחרש צבתא פירוש לדעתו שהרי
אשו  לי' דאית לטעמי' אזיל דר"י גופא הוא
ודאי  דלר"י בגמ' קאמר ולכן חציו. משום
משום  פטור שלהבת במסר דאפ' ניחא,
איצטריך  לר"ל אבל הן, דחרש דחציו
הר"פ  לפי' אבל בגחלת. מתני' לאוקמי
לסמוך  לו דיש היינו קגרים דחרש דצבתא
במקצת, שמירה שיעשה החרש שמירת על
לא  הא ר"י, דברי הגמ' הביאה למה יק'
להקשות  יש וכן מהכא, מידי לי' קשה
קגרים  דחרש דצבתא שפי' דהתוס' אליבא
דלפי  משום ותי' הזיקא, ברי דלא היינו
ממונו, משום נמי לר"י לי' דאית המסקנא

לחשו"ק. ממסר מ"ש לפרש צריך

לי'גמ', דמסר עד מיחייב לא
ושרגא. סילתא לדעת גווזא

היינו  קגרים דחרש דצבתא שפי' התוס'
שור, כמו הזיקא ברי לא שלהבת דאפ'
הו"ל  ושרגא סילתא גווזא לי' מסר לכאורה
לודאי, קרובה מצוי' וכרוח טפי, הזיקא ברי
של  ולא פקח של כחציו שפיר חשיב ולכן
בין  כלל חילק שלא רש"י לדעת אבל חרש.
דחציו  ס"ל אלא לודאי, לקרובה מצוי' רוח
יק' פקח, של חציו מבטל בעצם פקח של

אכתי  ושרגא סילתא גווזא לו במסר דאפ'
ולמה  דידי' וחציו דחרש מעשה הו"ל
משום  דטעמא פי' ורש"י  הפקח. יתחייב

ואינו פושע, ודאי הו"ל דהאי דאכתי מובן
דחרש. חציו

המורה וכן פי' וז"ל, רי"ד התוס' הקשו
מתוך  ומשמע הוא. פושע ודאי דהא
אחר  למקום הוליכם שהחרש פירושו
ואנו  הגדיש. נשרף ואחריהן והבעירם
בידו  ומסר שפשע מפני הפקח את מחייבין
דאשו  דקסבר דכיון נ"ל ואינו מתוקן. הכל
חרש  מעשה א"כ חציו משום היא המהלכת
אחר  ללכת לנו אין פשע דראשון ואע"ג הן,
חרש, מעשה אחר אלא ראשון של פשיעתו
אין  משו"ה קמא. במהדורא כדאוכחית
קמא  במהדורא כדפרישית אלא לפרש
ראוי' והיתה בארץ אותם שם שהפקח
אלא  הן, וחציו לגדיש ללכת הדליקה
ומשו"ה  תלך, שלא לשומרה לחרש שמוסרה
הי' דעת לבן מוסרה  הי' שאלו מיפטר לא

עכ"ל. פטור,

לעיל אמנם כה"ג ממש מצאנו לכאורה
בפשתן, טעון דגמל בסוגיא
חייב, החנווני מבחוץ נרו חנווני דבהניח
לנו  אין ול"א חציו, מדין חיובו ע"כ ולר"י
אחר  אלא ראשון של פשיעתו אחר ללכת

רי"ד. התוס' על וצ"ע גמל , מעשה

מש"כ ובביאור ע"פ נ"ל רש"י שיטת
לר"י  חציו חיוב דעיקר לעיל,
שב' זמן כל וא"כ עביד, קא דאיהו משום
לדון  אנו צריכין אש, ע"י בהיזק השתתפו
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כשמסר  ולכן, הגורם. כעיקר נחשב מי
ומוליכה  נטלה והוא לחשו"ק סתם שלהבת
עביד, קא כאיהו לי' חשבינן זה לגדיש,
אבל  לי'. קגרים דחרש צבתא הגמ' וכלשון
מתוקן  והכל ושרגא סילתא גווזא לו כשמסר
בזה  העצים, הדלקת רק מחוסר ואינו לו
הפקח  של היא הפשיעה דעיקר לר"י ס"ל
עביד  קא כאיהו לי' וחשבינן הגורם, והוא
חציו  ולא הוא דידי' חציו וא"כ החרש, ולא
פושע, ודאי דאיהו רש"י וזמש"כ דחרש.
פושע  ודאי הפקח הזיקא הך לענין דהיינו
דידי' חציו ולכן הגורם, כעיקר נחשב והוא

דחרש. חציו ולא הוא

אע"ג והכא מבחוץ, נרו חנווני בהניח נמי
כחציו  לי' ל"ח מעשה, עביד דגמל
לי' איבעי' דלא דחנווני, כחציו אלא דידה
ונחשב  פושע, ודאי והאי מאברי, נרו לאנוחי

עביד. קא ואיהו הגורם, כעיקר

לנו ולהתוס' דאין רש"י על שהקשו רי"ד
ראשו  של פשיעתו אחר ן ללכת
דהניח  לחלק, צריך חרש, מעשה אחר אלא
הו"ל  דלא טפי, גרוע מבחוץ נרו חנווני
פשע  ולא כלל מזה להישמר הגמל לבעל

לבעל קכג מידי, רק מתייחסת הפשיעה וכל
הבירה  את מדליק שהגמל מה ולכן, האש.
ושפיר  דידי', כמעשה ולא כאונס נחשב
הכא, משא"כ דחנווני. כחציו לי' חשבינן
הוליכם  מדעתו אלא בדבר אנוס אינו דחרש
להתוס' ס"ל בזה והבעירם, אחר למקום

לנו  אין הוא, דחרש דמעשה דכיון רי"ד
אחר  אלא ראשון של פשיעתו אחר ללכת

דחרש. מעשה

ומתניתא שם, קרא רבא אמר
וכו'. לר"י לי' פירש"י,מסייע

עצמו  הוא כשהדליק קרא לאוקמי וליכא
דא"כ  משום והטעם וכו'. חבירו של גדישו
משמע  דהוי אש, תצא כי למיכתב הו"ל לא
של  לתוך האש ויצאה שלו בתוך שהדליק
קרא  מיירי דאי ברש"י ומשמע חבירו.
לר"י  ראי' ל"ה חבירו של בתוך במדליק
המבעיר  דכתיב אע"ג חציו, משום דאשו

הבעיר. דאיהו משמע דהוי הבערה את

לעילועיין שנתבאר משום מה אשו בענין (כב.

ר"ל ממונו) דמודה רש"י, בדעת
אע"פ  חייב שהוא חבירו של בתוך במדליק
בתוך  מדליק דכל שלו, בגחלת מדליק שאינו
לו  ואין הואיל בידים כמאבד חשיב חבירו של

לקמן רש"י כמש"כ של רשות  בתוך ד"ה (סא:

אדם חבירו) דל"ח זצ"ל, הגרנ"פ וביאר .
לאו  דאש לר"ל ס"ל שהרי ממש, המזיק
מעשה  דעצם הכוונה אלא קאזיל, מכחו
משא"כ  כפשיעה, חשיבא שעשה ההבערה
ל"ח  ההבערה עצם שלו בתוך במדליק
וע"כ  להדליק, רשות לי' אית דהא כפשיעה,
אשו  את שמר שלא ע"ז הוא חיובו כל
גדישו  ותשרוף מרשותו תצא שלא לאחמ"כ

חבירו. של

כלל.קכג. הגמל בעל פשע לא מאבראי נרו חנווני דבהניח בשטמ"ק ר"פ בתלמיד וכ"כ
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של ולפי"ז בתוך המדליק מיקרי שפיר
לר"ל, הבערה את כמבעיר חבירו
בידים. מאבד דאיהו לקמן, רש"י וכלשון
של  בתוך במדליק קרא לאוקמי דליכא וכיון
דכתיב  דהא שלו, בתוך במדליק אלא חבירו

את  המבעיר לי' קרי ואפ"ה אש, תצא כי
חייב  חציו משום דאשו הטעם ע"כ הבערה,
מרשותו  אש כשיצאה אפ' דלכן הכתוב,

חשיב חבירו של בתוך איהו והבעירה
הבערה. את קכד כמבעיר

³

ע"א  כ"ג דף

באש  טמון פטור

אשו בגמ',א] למ"ד לאביי ק"ל רבא אמר
דפטר  באש טמון חציו משום
אביי  קושיית והנה לה. משכחת היכי רחמנא
טמון  פטור משכחת לא באמת למה צ"ב,
גזה"כ  הרי חציו, משום אשו למ"ד באש
אם  ומ"ל הטמון, את לפטור באש הוא

חציו. מדין או ממון מדין חיובו

משום ועי' פירשו דתרוייהו ובתוס' ברש"י
פצע, תחת פצע המזיק באדם דכתיב
התוס' דהנה בטעמם. הם חולקים אלא
משום  אשו למ"ד בשלמא פי' וז"ל, כתבו
דבכל  ואע"ג טמון, דפטור תימה אין ממונו
טמון, חייב ורגל שן קרן כמו ממונו נזקי
ורגל  שן בקרן חילוקים מצינו שבממון
הכתוב  חלק לא המזי' באדם אבל להלכותיה.
בסוף  ודרשינן פצע תחת פצע דכתיב
כרצון, ואונס כמזיד השוגג על לחייב פירקין
חציו  משום אשו לדרוש סברא אין לפיכך
האביי  דקושיית בתוס' מבואר והרי עכ"ל.

באש  טמון פטור הכתוב שיגזור דא"א ל"ה
דלא  דכיון כוונתו אלא המזיק, באדם אפ'
כדמצינו  המזיק באדם דינים חילוקי משכחת
על  הכתוב שחייב מסתבר לא המזיק, בממון
וכ"כ  ממונו. מדין אלא חציו מדין אשו
לי', קשיא מאי למידק איכא וז"ל, הרשב"א
כלים  כדפטר הוא הכתוב גזירת דלמא
ממונו  משום למ"ד דה"ק, וי"ל מבור.
אבל  דחילק, אשכחן ממונו דבנזקי שפיר
עכ"ל. וכו' אשכחן לא בחציו גופו בנזקי

אדם אבל אילו וז"ל, באופ"א פי' רש"י
מיחייב  לא בטמון והזיק חץ זורק
תחת  פצע פירקין בהאי קיי"ל הא בנזק,
כרצון  ואונס כמזיד השוגג את לחייב פצע
משכח"ל  דלא דטעמא ומשמע ע"כ. וכו'
לאו  חציו משום אשו למ"ד טמון פטור
באדם  דינים חילוקי מצינו דלא משום
מחייבינן  המזיק דבאדם משום אלא המזיק,
לי' פטרינן האיך וא"כ האונס, על אפ' לי'
לרש"י  דס"ל משמע ומזה הטמון. על

נחוםקכד. ר' בחידושי שכ"כ קפ"ה)שו"ר עי"ש.(אות
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טמ  פטור דחסר דיסוד משום הוא ון
דלא  כאונס דחשיב משום ולכאורה בפשיעה,

בגדישו. שהטמין אדעתי' לאסוקי הו"ל

לקמןוכן רש"י מדברי ,(סא:)משמע
חייב  חבירו של בתוך דמדליק שביאר
כמאבד  והוי רשות לו דאין משום הטמון על
אלא  מיירי לא דקרא כתוס' פי' ולא בידים,

לעיל וכתבנו שלו. בתוך בשם (כב.)במדליק
הוא  טמון דפטור דכיון זצ"ל, הגרנ"פ
זה  ל"ש פשיעה, חסרון משום ביסודו
ההבערה  עצם כי חבירו, של בתוך כשמדליק
ואדם  המזיק, אדם בגדר פשיעה היא
רש"י  וכמש"כ באונס, אפ' חייב המזיק
המזיק. באדם טמון פטור דל"ש בסוגיין

לקמןועו"נ לטעמי' אזיל (נו.)שרש"י

בפני  קמתו דכופף בסוגיא
בפני  קמתו הכופף התם דתניא הדליקה,
מדיני  ופטור שמים בדיני חייב הדליקה
דמטיא  אילימא ה"ד הגמ' והקשה אדם,
מחייב, נמי אדם בדיני אפ' מצוי' ברוח לי'
דשוי' משום איתמר טמון אשי רב ותי'
קמת  שכיסה וז"ל, ופירש"י באש. טמון
והוא  אצלה דליקה כשראה בסדינין חבירו
וגרם  טמון ושיי' הבערה את שלח לא
המבעיר  את ולפטור הניזק את להפסיד

בברכ"ש  ועי' עכ"ל. באש, טמון על דפטור
ב') לפרש (סי' רש"י הוצרך למה שהקשה

קאמר  ולא הבעירה, את שלח לא שהוא
בעצמו  המבעיר אם דאפ' טפי רבותא
ותי' אדם. בידי פטור נמי טמון עשאו
בידי  שחייב אשי רב מדברי דמשמע משום
עצם  על ולא טמון שעשאו משום שמים
חייב  האש עשה עצמו הוא ואם ההבערה,
ההבערה, לפני טמון הי' אם גם ביד"ש
שלא  במי דמיירי לפרש רש"י הוצרך ולכן

הבעירה. את שלח

ניחא,אבל דבלא"ה נראה הנתבאר לפי
פטור  אינו טמון פטור שהרי
שחסר  משום הוא יסודו אלא מגזה"כ
הדעת  על היעלה וא"כ המחייבת, בפשיעה
של  גדישו הטמין בעצמו המבעיר שאם
שום  חסר לא ודאי הלא בכך, יפטר חבירו
לאסוקי  הו"ל דלא נאמר והאיך פשיעה,
הוצרך  ולכן הטמונים. דברים על אדעתי'
את  שלח שלא במי דמיירי לפרש רש"י
הפסק  שגרם משום הוא חיובו וכל הבעירה,
ופטור  שמים בדיני חייב  ולפיכך לניזק,

אדם. קכה מדיני

הרא"ש ועייןב] בשם שכתב בשטמ"ק
לתמוה  שאנץ והתוס' והרשב"א

ראי'קכה. להביא שליט"א אריאלי הגר"א בשם שכתב שמואל עטרת בספר ראיתי עוד
לקמן מדאמרינן המחייבת, בפשיעה חסרון מחמת הוא טמון כלים (סא:)דפטור היו אם

לא  הרי תבואה, דמי ישלם למה לכאורה ותמוה תבואה, מלא הי' כאילו משלם בגדיש
להיפטר  הו"ל וממנ"פ טמונים, הם הרי שנשרפו והכלים כלים במקום תבואה נשרפה

שבעצם  ניחא, המחייבת בפשיעה חסרון מחמת הוא טמון דפטור רש"י ולדעת לגמרי.
דמי  שיעור כלפי ולכן פשיעה, דליכא אלא הטמונים דברים לענין כמזיק חשיב אש
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שטמון  שר"ל משמע וז"ל, פירש"י על
לי' וחשבינן בו מכיר אדם דאין משום פטור
נזק  בכל דהא כן לומר וא"א ואונס, כשוגג
אע"ג  בטמון, חייבין ושו"ר קרן כגון ממון
עכ"ל. וכו', פצע תחת פצע בהו כתיב דלא
וז"ל, ישעי' הר' בשם השטמ"ק וכ"כ
השוגג  על מחייב דלא ממונו אבל משמע
שו"ר  דהא וקשה בטמון, מחייב לא כמזיד,

עכ"ל. וכו' בטמון חייבים וקרן

פירש"י,הרי על ז"ל ראשונים הנך הקשו
באונס  חייב דאדם דכיון כתב האיך
דפטור  משמע דהוי טמון, פטור ל"ש
קרן  גם הרי אונס, פטור ביסודו הוא טמון
על  חייבין ואפ"ה האונס על פטורין שו"ר
פטור  אינו טמון פטור ע"כ אלא הטמון.
לא  למה יק' ושוב הוא, גזה"כ אלא אונס
משום  אשו למ"ד טמון פטור משכחת
דלא  התוס' ע"ד שתירצו ועי"ש חציו,
כדמצינו  המזיק באדם דינים חילוקי מצינו

המזיק. בממון

דס"ל וביישוב לחדש, נראה רש"י שיטת
הנאמרו  דינים חילוקי דכל

רק  אינם להלכותיהן, כ"א נזקין באבות
בפשיעה  שיעורים אלא הכתוב, גזירות
פשיעה  ל"ח דכלים ואב, אב בכל המחייבת
פשיעה  ל"ח וברה"ר בור, מדין לחייבו כ"כ
י"ל  ולכן וכו'. שו"ר מדין לחייבו כ"כ
דאל"כ  ממש, אונס פטור אינו טמון דפטור
ראוי  דהי' הראשונים קושיית לן תיקשי
אלא  ג"כ. הטמון על שו"ר קרן לפטור
דאש  באב התורה שחידשה הוא חידוש
בשאר  ל"ש וזה המחייבת, פשיעה דל"ח
פטור  דסו"ס כיון אמנם, נזיקין. אבות
בפשיעה  חסרון ביסודו הוא טמון
המזיק, באדם טמון פטור ל"ש המחייבת,
דכתיב  התורה חייבתו ממש באונס דאפ'

פצע. תחת פצע

ע"ז וכנראה חולקים הראשונים דשאר
שנאמרו  פטורים הני דכל וס"ל
דחסר  משום לאו להלכותיהן האבות בכל
גזירות  אלא אב, לכל המחייבת בפשיעה
פירש"י, על יק' ממנ"פ ולכן הם. הכתוב
לא  למה אונס, פטור הוא טמון פטור דאם
הוא  ואם אבות, בשאר טמון פטור שייך

לדעת  אבל כלים. במקום תבואה דמי לשלם וחייב כפושע נחשב שפיר הרי"ז תבואה

ישלם  למה הטמונים, דברים על בעצם כמזיק אש דל"ח מגזה"כ הוי טמון דפטור התוס'
ל"ה  טמון דגדר הראי', דחה שליט"א מו"ר ובשיעורים תבואה. דמי כפי הכלים על

אלא  טמון. הוא הרי התבואה, על חייב למה תבואה מלא בגדיש גם דא"כ שמכוסה,
בשם  לעיל התוס' מש"כ עי' מזו, וגדולה ידוע. אינו הוא מכוסה שהוא דכיון הוא גדרו

כ  דעבד לומר ס"ד שהי' כיון ר"ת ולכן, כפות. להיות דרכו שאין כיון כטמון חשיב פות
כדי  עד בכלים גם וכמו"כ לעני"ז. כטמון נחשב אינו ידוע, דבר הוא בגדיש שתבואה

בדמיהם  השוים דברים עכ"פ שם שהי' הוא שידוע ידועים, נחשבים תבואה דמי
טמון. מדין ופטור ידוע אינו חשיב התבואה מדמי יותר שוה שהוא מה ורק לתבואה,
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המזיק, באדם אפ' שייך לא למה מגזה"כ,
חילוקי  אשכחן דלא משום לתרץ והוצרכו

המזיק. באדם דינים

הגר"אעייןג] ל"ג)בביאור ס"ק תי"ח (סי'

בלשון  אביי הקשה למה שהעיר
הקשה  ולא לה, משכחת היכי באש טמון
הגר"א  פי' ולכן פטור. אמאי באש טמון
דלא  הכונס בסוף דאמרינן משום דה"ק,
ואי  כו' שלו בתוך במדליק אלא תורה פטרה
הוא  לעולם א"כ חבירו של על חץ כזורק הוי

וכו'. חבירו של בתוך מדליק

תרתי,ועל להקשות יש והתוס' רש"י פי'
קושיית  מלשון הגר"א הערת חדא
משכחת  היכי באש טמון אמר למה אביי,
פטור. אמאי באש טמון אמר ולא לה,

הגר"א. מפי' ניידי למה ועו"ק

נראה והנה הראשונה הקושיא לענין
שהרי  ניחא, ושא"ר התוס' דלפי'
משכחת  דלא כיון אביי, בקושיית פי' הם
סברא  אין המזיק, באדם דינים חילוקי
בלשון  יל"פ ולפי"ז חציו. משום אשו לדרוש
לה, משכחת היכי באש טמון דה"ק, אביי
באדם  דינים חילוקי שום אשכחן לא הרי
וא"כ  המזיק, ממון גבי כדאשכחן המזיק
למ"ד  טמון פטור אשכחן האיך מסברא
מאד  מדוייק הלשון ובאמת חציו. משום אשו
אינו  דלדעתם ושא"ר, התוס' לשיטת
אשו  למ"ד כלל טמון פטור דל"ש מוכרח
לפטור  הוא גזה"כ דדילמא חציו, משום
הכתוב  דחייבו מסתבר דלא אלא באש, טמון
דינים  חילוקי אשכחן דלא כיון חציו מדין

אשו  לדרוש לר"י הו"ל ולא המזיק, באדם
הי' ואם ממונו. משום אשו אלא חציו משום
הוי  פטור, אמאי באש טמון בלשון אביי מק'
וזה  באש, טמון לפטור כלל דא"א משמע
הקשה  ולכן הוא. גזה"כ דדילמא אינו,
וכוונתו  לי', משכחת היכי באש טמון בלשון
דינים  חילוקי משכחת דלא דכיון כנ"ל,
פטור  משכחת היכי מסברא המזיק, באדם

המזיק. באדם טמון

באדם אבל טמון פטור דל"ש רש"י לפי'
הוא  טמון פטור ביסודו כי המזיק,
אפ' חייב המזיק ואדם בפשיעה, חסרון
באש  טמון הקושיא לשון באמת צ"ע באונס,
להק', לאביי הו"ל דיותר משכח"ל, היכי

פטור. אמאי באש טמון

רש ולענין ניידי אמאי השני' "י הקושיא
עי' הגר"א, מפי' והתוס'

נחום ר' קפ"ז)בחידושי ע"פ (אות שביאר
בתוך  דבמדליק לטעמי', אזיל דרש"י דרכו
הפשיעה  וכל להדליק רשות לי' אית שלו
לאחמ"כ, אשו את שמר שלא במה היא
דל"ל  חבירו של בתוך במדליק משא"כ
איכפ"ל  לא פשיעה ומצד להדליק, רשות
משום  אשו דלמ"ד נהי וא"כ, טמון. דהו"ל
מ"מ  כחציו, האש להליכת חשבינן חציו
חבירו  של בתוך מדליק בין לחלק יש אכתי
את  הבעיר איהו דסו"ס שלו בתוך למדליק
דפשע  משום הוא חיובו וכל ברשותו האש
די"ל  חבירו, לשדה להתפשט  לאש והניח
אע"ג  בטמון תורה פטרתו פשיעה דבהך
שדברי  רש"י לדעת נמצא כחציו. דחשיב
משכחת  דשפיר מוכרחים, אינם הגר"א
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דס"ל  אע"ג שלו בתוך במדליק טמון פטור
תורה  פטרתו לא חבירו של דבתוך לרבנן
דל"ש  לפרש רש"י והוצרך הטמון. על
על  דאפ' כיון המזיק באדם טמון פטור

מתחייב. האונס

לשיטת אמנם רק דכ"ז כתב זצ"ל הגרנ"פ
המדליק  בין החילוק שפי' רש"י
מצד  חבירו של בתוך למדליק שלו בתוך
לי' דילפינן התוס' לפימש"כ אבל הפשיעה,

הגר"א. דברי צדקו מקרא,

ניחא,ונראה התוס' לשיטת דגם לענ"ד
לקמן כתבו התוס' ד"ה שהרי (סא:

רבא) מקרא אמר מאש טמון פטור ילפי דרבנן
לכן  שלו, בתוך במדליק דאיירי אש, תצא דכי
שדרכו  בדבר מחייב חבירו של בתוך במדליק
קרא  בי' דפטר אשכחן דלא משום להטמין
הטמון  את לפטור הוא גזהי"כ וא"כ טמון.
בתוך  במדליק ולא שלו בתוך במדליק דוקא
חציו  משום אשו דלמ"ד ונהי חבירו. של
הואיל  חבירו של בתוך מדליק כאילו הרי"ז
לא  בפועל מ"מ כחציו, האש להליכת ודיינינן
ושפיר  שלו, בתוך אלא חבירו בתוך הדליק
פטרה  בפועל שלו בתוך במדליק דרק י"ל
תצא  דכי קרא מיירי דבזה באש, טמון התורה

חבירו. של בתוך במדליק ולא וכו', קכו אש

וחציו  ממונו משום אשו

חציו בגמ',א] משום לי' דאית למאן אלא
וכגון  ממונו, משום נמי לי' אית
שורו  דהתם גדרה, ולא לגודרה לו שהי'
דמאן  מאחר וכי באפי'. טפח ולא הוא
משום  נמי לי' אית חציו משום לי' דאית
לחייבו  בינייהו איכא בינייהו, מאי ממונו

דברים. בד'

מאי ופירש"י וכו' מאחר וכי מד"ה
שלו  דגחלת היכא וז"ל, בינייהו
לי' דמחייב יוחנן ר' בין איכא מאי היתה
אלא  לי' מחייב דלא לר"ל תרתי משום
שלו  דגחלת היכא ע"כ דהא חדא, משום
אשו  יוחנן לר' לעיל אמרן דהא פליגי נמי
היכא  פליגי נמי באשו אלמא חציו, משום
דשמעינן  השתא עד בשלמא שלו. דגחלת
ממונו, משום ולאו דוקא חציו משום
בי' לית הא ממשא בי' אית ממון וכדאמרת
ממנו  דאיתי' היכא בינייהו איכא ממשא,
חציו  לו דכלו גדר דנפלה הך כי חציו וליתי'
השתא  אבל פטור דוקא חציו משום דלמ"ד
בד' לחייבו בינייהו. מאי חייב דלתרוייהו
לי' מחייבינן נמי חציו משום למ"ד דברים,
נזק  דברים בד' חייב אדם יד אשו שרף אם
וה"ה  וכו' לא בבושת אבל ושבת ריפוי צער
וגמל  כלב דלעיל הני כל בינייהו דאיכא נמי

נלמד קכו. חבירו של בתוך במדליק דאש חיובא דגם צ"ב, לקמן התוס' דברי עצם אמנם

טמון  דחיוב ניחא, ולרש"י הטמון. על לחייבו מהיכ"ת וא"כ אש, תצא דכי מקרא
טמון  דפטור דס"ל מוכרח בסוגיין  בתוס' אבל מסברא, הוא חבירו של בתוך במדליק

על  שהק' בשטמ"ק המובאים בש"ר מפורש וכן הוא, גזה"כ אלא לפשיעה ענין אינו
וצ"ע. לאונס, ענין אינו טמון דפטור רש"י
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דלאו  אע"ג ממונו דהא חציו משום דלמ"ד
לי', אית ממונו דלאו אע"ג וחציו חציו
מסכסכת  אא"כ פטור חציו לי' דלית ולמאן
דברים  ד' דנקט והא לעיל, כדאוקימנא
לו  משמע שלו דהגחלת היכא דאפ' משום
דשכיח  דמילתא ועוד בדבריהם, חילוק דיש
ראשון  לשון אבל שמעתי. המורה מפי הוא,

עכ"ל. נ"ל,

הגמ'והנה דלמסקנת בפירש"י מבואר
משום  אשו תרתי, לי' אית ר"י
תליא  מיתלי ולאו חציו, משום ואשו ממונו
דליכא  במקום אפ' חציו לי' דאית אהדדי,
דליכא  במקום אפ' וממונו ממונו, משום
למד  דר"י תימה, דבר זה ואין חציו. משום
קרא  גיסא דחד דקרא, מהכריחא כן
תצא  כי לעיל, רבא כדאמר לר"י לי' מסייע
לי' קרי ואפ"ה משמע מעצמה אש
פטרינן  נמי קרא אבל הבערה. את המבעיר
אשו  אם משכחת לא וזה הטמון, על לי'
איתנהו, תרתי ע"כ אלא לחוד, חציו משום
משום  דליכא היכא אפ' חציו משום אשו
דליכא  היכא אפ' ממונו משום ואשו ממונו,
פטור  משכחת שפיר ולפיכך חציו. משום
ונפלה  בחצר דליקה כשנפלה והיינו טמון,
לגודרה  לו והי' הדליקה מחמת שלא גדר
ולא  חציו לי' כלו דבכה"ג גדרה, ולא

דלא  לשורו דדמי ממונו, מדין לי' מחייבינן
ובחיוב  באפי', משכחת טפח שפיר ממון

באש. טמון פטור

וכי ועוד הגמ', דכשהקשה ברש"י, מבואר
חציו  משום לי' דאית דמאן מאחר
הוי  בינייהו, מאי ממונו משום נמי לי' אית
דלעיל, הני כל בינייהו דאיכא למימר מצי
שנטל  דכלב מתני' לאוקמי  איצטריך דלר"ל
פשתן  טעון וגמל הגחלת, במקום חררה
בהצית  הגדיש את והמדליק במסכסכת,
התוס'. וכ"כ אי"צ, ולר"י עבד, של בגופו
דגחלת  היכא דאפ' להגמ' לי' דמשמע אלא
לעיל  אמרן דהא בדבריהם, חילוק יש שלו
דהיינו  באשו אלמא חציו, משום אשו ר"י
בגמ' תי' ולכן פליגי. נמי שלו בגחלת

דברים. בד' לחייבו דנפק"מ

לי'אך דמשמע רש"י למש"כ דאפ' יל"ע,
האיך  שלו, בגחלת דפליגי להגמ '
נפק"מ  הרי בינייהו, מאי בגמ' מקשינן
לה  משכחת לא דלר"י טמון פטור לענין
לה  משכחת לר"ל ואילו חציו לי' בכלו אלא

צ"ע. וזה אופן, קכז בכל

בינייהו ועוד מאי מקשה הגמ' דאם יל"ע,
ור"ל  ר"י דפליגי לי' דמשמע משום
הוי  הסוגיא בתחילת אפ' שלו, בגחלת אפ'

והרא"שקכז. הרשב"א בתלמיד דמאן)ועי' וכיון מאי (ד"ה דקאמר לישנא דהאי שכתב

איכא  בסוגיין דמייתי הני כל דהא בינייהו מאי לי' דקמיבעי למימרא לאו בינייהו
ס"ל  לא דרש"י כנראה אבל בינייהו. איכא נמי דהא מברר דקא הוא ברורה אלא בינייהו,

דאילו  בינייהו, מאי בעי שלו בגחלת נמי דפליגי להגמ' לי' דמשמע דכיון שפי' ממה כן,
דמברר. הוא ברורה אלא מידי, בגמ' קמיבעי דלא לזה, אי"צ והרא"ש הרשב"א לתלמיד
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וכי  קאמר והאיך בינייהו, מאי להקשות מצי
לי' אית חציו משום לי' דאית דמאן מאחר
משמע  דהוי בינייהו, מאי ממונו משום נמי
מאי  יק' תרתי לר"י לי' דאית השתא דרק
דס"ד  יל"ת ובפשוטו שלו. בגחלת נפק"מ
השתא  ורק חציו, לי' כלו לענין דנפק"מ
מדין  חייב נמי חציו לי' דבכלו ר"י דמודה
שינויי  ובספר בינייהו. מאי א"כ מק' ממונו

פרנקל)נוסחאות שבתי כמה (הוצאת יש ,
וכי  גרסינן דלא שכ' בכת"י ברש"י נוסחאות

עי"ש. וכו', מאחר

רש"יבתחילתב] כתב ד"ה הסוגיא (כב.

ממונו) דאיכא משום דקס"ד ,
שלו, שאינו בגחלת שהדליק כגון בינייהו
דלאו  פטור ולר"ל הן דחציו חייב דלר"י
פירש"י  דלפי תמוה, וזה הוא. ממונו
פליגי  הסוגיא למסקנת גם לפנינו הנדפס
פטור  דלר"ל שלו, שאינו בגחלת ור"ל ר"י
כיון  חציו מדין חייב ולר"י שלו, שאינו משום
דליכא  היכא גם חציו משום אשו לי' דאית
במהרש"א  בזה נתקשה וכבר ממונו. משום

אזיל (שם) רש"י של דיבור דהך וכתב ,
המהרש"ל. שכתב ברש"י אחרינא כלישנא

המורה דהנה מפי רש"י כתב כאן בסו"ד
וכמובן  לי, נראה ראשון לשון אבל
בפי' דרש"י ל"ק שלנו הדפוס מן שנשמט

והמהרש"ל שלמה)הסוגיא. הביאו (חכמת
בעי  ממונו, משום נמי לי' אית בד"ה וז"ל,
אש  דתורת כיון הילכך ממונו, דליהוי נמי
לענין  מחייב שלו דהגחלת היכא אלא ליתא
חציו. לו דכלו ואע"ג ממונא, משום גלוי
יכול  שהי' כל' לגודרה לו שהי' וכגון

גדרה. ולא הדליקה תעבור שלא לגודרה
נעל  ולא באפי' טפח ולא הוא שורו דהתם
המזיק  ממון האי דכי פטור וטמון בפניו
דתרוייהו  מאחר וכי בטמון. רחמנא פוטרו
תיובתא  הני וכל שלו בגחלת אלא מחייבי לא
כלב  בעל מחייב לא לר"י דאף ליתנהו דלעיל
בעל  וכן וכדפרישנא, גחלת במקום אלא
בינייהו  איכא בינייהו. מאי במסכסכת, גמל
חייב  חציו משום לי' דאית מאן דברים, ד'
דלית  ולמאן בו, אדם הוזק אם דברים בד'
נמי  לי' אית ל"א כו'. משלם גרידא נזק לי'

עכ"ל. וכו' ממונא משום

ר"י ולהך הגמ' דלמסקנת מבואר לישנא
היכא  רק חציו משום אשו לי' אית
שלו, בגחלת והיינו ממונו, משום נמי דאיכא
הו"מ  לא בינייהו, מאי הגמ' כשהקשה ולכן
כמש"כ  דלעיל הני כל בינייהו איכא למימר
לא  ר"י אפ' דהשתא ובתוס', בל"ב רש"י
הגחלת  מקום על אלא הגחלת בעל מחייב
דהתם  וכר"ל, במסכסכת אלא הגמל ובעל
[אבל  הוא. גמל ובעל כלב דבעל ממונו לאו
מה  ועי' טמון, לענין דנפק"מ יק' אכתי
כתב  שפיר ולפי"ז בס"ד.] בסמוך שיתבאר
דפליגי  דקס"ד הסוגיא בתחילת רש"י
חייב  אינו נמי לר"י דלמסקנה שלו, בגחלת
אלא  חציו חיוב לי' דלית שלו, בגחלת  אלא

ממון. חיוב במקום

כי ועיין ישעי' ה"ר בשם שכתב בשטמ"ק
אחר, פי' ועוד וז"ל, פירושא האי
ממונו  משום לי' אית חציו לי' דאית מאן
חציו  משום מחייב דלא תרתי יוחנן ר' דבעי
כל  בינייהו ליכא והשתא ממונו, יהא לא אם
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דא  מאן אבל מחייב הני, ממונו משום לי' ית
עכ"ל. לחודי', ממונו משום

במהרש"לוהנהג] כ"ב)עי' סי' (יש"ש

שיטת  על קושיות כמה שהקשה
לר"י  דלמסקנה חדא, והתוס'. בל"ק רש"י
שלו  בתוך במדליק רק טמון פטור לא
הדליקה, מחמת שלא גדר אח"כ ונפלה
לא  אבל גדרה, ולא לגודרה בידו והי'
להלכה. והר"ן הרא"ש נקטו וכן בע"א,
דפ' הסוגיא דאין המהרש"ל, והקשה

דמסקינן (סא:)הכונס כוותייהו, כלל משמע
ורבנן  דר"י מח' כהנא רב אמר התם,
ואכלה  והלכה שלו בתוך במדליק בטמון
טמון  אנזקי מחייב דר"י חבירו, של בתוך
חבירו  של בתוך במדליק אבל פטרי, ורבנן
המדליק  אלמא שבתוכו. מה כל משלם ד"ה
לא  דהא לעולם, בטמון פטור שלו בתוך
בין  מדמחלק ועוד גדר. נפלה בין שם חילק
ולא  חבירו בשל מדליק ובין שלו בתוך מדליק
שלו  בתוך במדליק אפ' ובי', מיני' חילק

גדר. נפלה בלא חייב ד"ה

במשנה וגם הנאמר טמון דסתם דוחק
שכיח  דלא במילת' איירי דפטור
פטור, שיהי' קודם תנאים בכמה ותליא
פתאום  בפתע אח"כ גדר נפלה דדוקא
בידו  הי' וגם הדליקה, מחמת שלא
שום  לנו אשתמיט ולא גדרה. ולא לגודרה
ולא  במשנה לא אלו, מדברים חילוקא

בסוגיא. ולא בברייתא

מאי ועוד שואל מאי המהרש"ל, הקשה
איכא  שלו בגחלת אפ' דהא בינייהו,

בלא  חציו משום אשו דלמ"ד טמון, בינייהו
משום  ולמ"ד בטמון, אפ' חייב גדר נפלה

בטמון. פטור לעולם ממונו

כל וע"ז מיושב דרש"י הל"ק דלפי כתב
מובן, אינו ריהטא ולפום ששאל, מה
בחכמת  שהובא כפי בל"ק ברש"י גם שהרי
אלא  טמון פטור משכחת דלא משמע שלמה
דברי  בהמשך עי' אבל חציו. לי' בכלו
נראה  לכן המתחיל, [בקטע המהרש"ל
אח"כ  שמסיק ומה וז"ל, שכתב וכו'] בעיני
לאו  כו', גדרה ולא לגודרה לו שהי' וכגון
לר"י, טמון פטור מצינו בהכי לומר דרצה
לעיל  דאקשה אף ר"ל אלא בו, חזר דהא
הגדר  דנפלה כיון פטור, בגלוי דאפ' מיני'
שהי' וכגון חייב מ"מ הדליקה, מחמת שלא
לפי  כ"כ המהרש"ל והנה עכ"ל. לגודרה לו
שיש  דבמקום דבריו, בהמשך  שהציע מה
משום  לר"י לי' לית ממון משום לחייבו
דכמו"כ  הדברים נראין אבל עי"ש. חציו,
דר"י  דמקסינן דלמאי דרש"י, בל"ק למד
דאיכא  היכא רק חציו משום אשו לי' אית
ממה  חזרה הגמ' ממונו, משום נמי
רק  טמון פטור דמשכח"ל מתחילה שאמרה
אשו  לר"י לי' דאית דהשתא חציו, לי' בכלו
פטור  משכחת שפיר ממונו, משום נמי

חציו. לי' שכלו קודם אפ' טמון

עוד וביאור מש"כ ע"פ נראה הדברים
דרש"י, הל"ק בפי' המהרש"ל,
נמי  לי' אית חציו משום לי' דאית דמאן
משום  הוא עצמו שחיובא פי' ממונו, משום
ממונו  דליכא והיכא חציו, משום ולא ממונו
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ולא  פטור, גמל של ואש כלב של אש כגון
שפיר  שואל וע"ז וכו' חציו משום מחייב
איכא  דברים ד' רק ותי' בינייהו מאי
משום  חיובא שעיקר אש פי' בינייהו,
מ"מ  חייב, אינו ממונא ובלא הוא ממונו
בד' לחייבו כחציו הוי לבד זה דלענין סבר
ומבואר, בידים. הזיקו כאילו והוי דברים
היכא  חציו משום אשו לי' דאית דלר"י
הפירוש  אין ממון, משום נמי דאיכא
ממונו  בעד לחייבו ראוי שהי' דבמקום
עיקר  לעולם אלא חציו, מדין הוא חיובו
הוא  גזה"כ רק ממונו, מדין הוא חיובא
בד' לחייבו יש ממונו בשמירת פשע דאם
נחשב  אינו אבל המזיק. אדם כמו דברים
משכחת  שפיר וא"כ המזיק, לאדם ממש
חציו, לי' שכלו קודם אפ' טמון פטור
ממונו, משום אלא אינו חיובו עיקר דהרי

טמון. פטור משכחת שפיר ובממון

שהקשה והשתא מה כל מיושב
אי"צ  דמעתה המהרש"ל,
מיירי  הכונס דבפ' דמתני' ולומר לדחוק
דכתיב  טמון פטור וכל חציו, לי' בשכלו
לר"י  דאפ' רחוקה, בצורה  מיירי בקרא
לי' כשכלו גם אופן, בכל פטור באש טמון
עיקר  שהרי חציו, לי' שכלו קודם וגם חציו
ממונו, מדין אלא חציו מדין לאו דאש חיובא
ניחא  וכן דברים. בד' לחייבו היא וגזיה"כ
דהשתא  בינייהו, מאי בגמ' שהקשה מה
מודו  דכו"ע בינייהו, ליכא טמון פטור אפ'
הטמון, על פטור חציו לי' שכלו דבקודם
ר"י  בין נפק"מ שום משכח"ל לא וא"כ

דברים. בד' לחייבו מלבד ור"ל,

הל"ק אמנםג] על הקשה המהרש"ל
מ"מ  וז"ל, קושיות ב' דרש"י
מדאמר  כן מוכחת דשמעתי' סוגיא אין
ומתניתא  קרא דלעיל הסוגיא בסוף רבא
עד  סוגיא דכל משמע כו', לר"י מסייע
כל  הוה כן, לא דאי דהלכתא, אליבא הכא
לא  דמסקנא, אליבא וטריות שקילות האי
רק  רבא דברי לסדר אשי ולרב לרבינא הי'
דמסקנא. אליבא שהוא דמילתא סיומא אחר
דחיוב  מקרא סיוע' אייתי לעיל דהא ועו"ק
עכ"ל. ממונא, דליכא היכא אפ' חציו משום

הרי ולענין נעשה, מה הראשונה, קושייתו
הני  דכל דרש"י בל"ק מפורש
השני' וקושייתו ליתנהו. דלעיל תיובתא
חציו  משום דחיוב מקרא משמע האיך צ"ב,

ממונא. דליכא היכא אפ'

דרש"י ונ"ל בל"ק המהרש"ל דלפמש"כ
אלא  ממש כחציו ל"ח אשו דלר"י
רק  חציו משום ולא ממון משום חיובו
יק' וא"כ דברים, בד' לחייבו הוא גזה"כ
לר"י  לי' מסייע קרא לעיל רבא דקאמר הא
ואפ"ה  משמע, מעצמה אש תצא כי דכתיב
משמע  הבערה, את המבעיר לי' קרי
למש"כ  ואילו חציו, מדין באמת דחיובו
חיובו  אלא ממש חציו ל"ח דאשו המהרש"ל
המבעיר  לי' קרינן האיך א"כ ממון, משום

הבערה. את

דרש"י והנה הל"ק שביאר בנחל"ד עי'
נראה  לכך וז"ל, קצת אחר באופן
הוא  לישנא דהך בפירושא דהעיקר לענ"ד
ישעי' ר' ה"ר בשם בשטמ"ק שכתוב כמו
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חציו  משום לי' דאית מאן קאמר, דהכי
ממונו, דהוי היכא רק חייב דאינו נמי מודה
משום  נמי בי' לית ממונו דאינו היכא אבל
חציו  דאינן משום דמילתא וטעמא חציו,
קאזיל  מכחו חציו ר"ל שאמר וכמו גמורים
הוי  דלא היכא ולכך קאזיל, מכחו לאו האי
רק  חציו, משום בי' דלית ר"י מודה ממונו
לר"י  דס"ל הוא בהא ממונו דהוא היכא
ד' לענין ונ"מ חציו, חיוב גם לזה דמצטרף
חציו  תרתי לי' אית דר"י ונמצא דברים,
משום  חייב לחציו דליתא והיכא וממונו,
לא  לממונו דליתא היכא אבל לחוד, ממונו
לי' לית ולר"ל חציו, משום גם לי' מחייבינן
ממונו  משום רק חייב ואינו כלל חציו משום
הוא  וכן דברים, מד' פטור ולכך בלבד

עכ"ל. בשטמ"ק, בקצרה

הנחל"ד והמעיין שביאור ידקדק היטב
המהרש"ל, כמש"כ ממש  אינו
בעיקרה  אשו דלר"י כתב המהרש"ל שהרי
לחייב  היא שגזיה"כ אלא ממון חיוב היא
חייב  דאשו כתב הנחל"ד אבל דברים. בד'
אלא  ממונו, משום וגם חציו משום גם
ג"כ  לחייבי' ממון חיוב לצירוף דבעינן
לפי  אבל מאד, דק והחילוק חציו. משום
המהרש"ל  קושיית לן תיקשי לא הנחל"ד
שפיר  דלר"י הבעירה, את דמבעיר מקרא
ממון  חיוב דבצירוף המבעיר, בי' קרינן
הוא  ונעשה חציו, משום לי' מחייבינן

המזיק. לאדם

דפירושא והנהד] כתב הנחל"ד גם
כמש"כ  יתפרש דשמעתין
היכי  באש דטמון קושיא דהך המהרש"ל,

אלא  דאמר במאי מיד מתרצא לה משכחת
משום  נמי לי' אית חציו משום לי' דאית מאן
ר"י  גם לחוד חציו דמשום דכיון ממונו,
א"כ  ממונו, בצירוף רק חייב דאינו מודה
דבממונו  דפטור כלל מטמון קשיא לא תו
התוס'. וכמש"כ דינים חילוקי כמה מצינו
דפטר  באש טמון לעיל פרכינן לא כאן ועד
מאי  לפום אלא לה משכחת היכי רחמנא
בעי  לא דר"י מעיקרא דעתך סלקא דהוי
לר"י  ס"ל ע"כ וא"כ ממונו, שיהי' כלל
לכך  המזיק, אדם כמו גמורים כחציו דהוי
דבאדם  מטמון פטור יהי' אמאי פריך שפיר
נזקו  בתשלומי כלל הכתוב חילק לא המזיק
דמסקינן  מאי לפום אבל התוס'. וכמש"כ
ואינו  גמורים חציו הוי לא נמי דלר"י
ממונו, דהוי היכא רק חציו משום מתחייב
איכא  דשפיר כלל, מטמון קשיא לא תו
ממונו  בנזקי הכתוב שחילק כמו למפטרי'
לו  שהי' וכגון דמסיק והא דברים. בהרבה
כמש"כ  כ"ג יתפרש גדרה ולא לגודרה
א"ה  לעיל שאמר מה דכלפי המהרש"ל,
קאמר  לכך חציו, לו כלו נמי גלוי לענין
משום  לי' אית ר"י דגם דמסקינן דהשתא
היכא  בגלוי עכ"פ חייב לר"י גם א"כ ממונו

עכת"ד. גדרה, ולא לגודרה לו דהי'

המהרש"ל ויל"ע לדעת דהניחא בזה,
הוא  דאש חיובא דרש"י דלל"ק
למה  מאד מובן ממון, חיוב בעיקרו
לי' שכלו קודם גם טמון פטור משכח"ל
רש"י  לדעת שהרי לעיל. וכמש"כ חציו,
היכי  באש טמון אביי שהקשה מה כל
המזיק  דבאדם משום היינו לה, משכחת
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דפטור  וכיון האונס, על אפ' לי' מחייבינן
בפשיעה  חסרון ביסודו הוא טמון
וכמו  המזיק, באדם ל"ש זה המחייבת,
דאפ' דמסקינן למאי ולכן לעיל. שנתבאר
ממ  חיוב הויא בעיקרה דאשו ס"ל ון ר"י

שפיר  דברים, ד' לחייבו הוא גזהי"כ ורק
בפשיעה  חסר כי טמון, פטור שייך
פצע  כתיב לא ממון ובחיוב המחייבת,

כרצון. האונס על לחייב פצע תחת

הוי אבל אש דחיוב הנחל"ד לפימש"כ
ממונו, חיוב צירוף ע"י חציו חיוב
אדם  בגדר באמת היא הפשיעה לכאורה
כמי  אשו לפשיעת עשאו הכתוב כי המזיק,

בידים, האיך קכח שהזיק יק' שוב וא"כ
חציו. לי' שכלו קודם טמון  פטור משכח"ל

היא והניחא אביי דקושיית התוס' לשיטת
באדם  דינים חילוקי משכחת דלא
כיון  חציו משום דבאשו י"ל שפיר המזיק,
ממון, חיוב בצירוף רק גמורים חציו דל"ח
בו  נאמר דלא המזיק אדם לשאר דומה אינו
למה  הנחל"ד כשביאר ובאמת דינים. חילוקי
חציו  לי' שכלו קודם גם טמון פטור משכחת
זה  אבל התוס'. ע"ד ביאר דרש"י, לל"ק
וס"ל  התוס' על חולק רש"י שהרי תמוה,
כי  המזיק באדם טמון פטור ל"ש דבעצם
טמון  ופטור האונס על אף חייבתו התורה

נתמעטה קכח. שקרקע דאף הרמב"ם למש"כ הענין לדמות יש האוזן, את ולשבר
ותמה  מקרקע. נתמעט לא ומזיק מזיק, שזה משום בפשיעה חייב אכתי שומרים, מפרשת

בפשיעה. פטור  עמו  דבעליו ומצאנו כן, נימא עמו דבבעליו ה"ה דא"כ הראב"ד עליו
הברכ"ש ד')ותירץ אות ל"ב סי' בנתה"מ (ס"ק וכ"כ כמזיק, פושע אין דעלמא דבאיניש ,

א') ס"ק ש"א אלא (סי' הוא. פושע דודאי אף פטור חבירו בהמת בפני גדר הפורץ שהרי ,
ולכן  לשמור וחייב בקרקע שומר חשיב הוא דלעני"ז שומרים, בפ' מחודש מזיק הוא
הוא  עמו ובבעליו שומר. אינו ותשלומין שבועה לענין רק כמזיק. פושע דין בי' חיילא

עמו  בעליו דע"י כיון כלל, כמזיק נחשב אינו פושע ולכן שומר מדין לגמרי מופקע
בברכ"ש עיי"ע וכעי"ז דעלמא. כאיניש מ')הרי"ז סי' היא (ב"ק גנב טענת דטוען דגניבה

זו  דגניבה שאמר בשיעוריו מו"ר דברי באוזני וצוללים וז"ל, מחודשת גניבה של פרשה
היא  דגניבה משום בשומרים, דין היא זו דגניבה בעז"ה ונראה מחודשת, גניבה היא

דגזה"כ  אלא גניבה, וליכא לידי' אתי בהיתירא הא והכא לידי' אתי איסורא ע"י דוקא
הוא  גניבה זה דהוי דמה בשומרים, דין דהוא ונראה טוט"ג. אם גניבה זו שתהי' הוא

שיש  ונמצא גניבה, זו חשיבה טוט"ג אם נתינתו דדין דהי' שמירה דיני דע"י גזה"כ
לענין  שחל שומרים חיוב דין בעצם, שומרים חיוב דין חיובים, דיני שני שומרים בידיני

דאף  חזינן, והרי עכ"ל. וכפל, שבועה לענין גנב נעשה וטוט"ג שומר נעשה דאם זה
נעשה  שמירה חיובי ע"י כגנב, ממש אינו שגנב שומר וכן כמזיק, ממש אינו דפושע

נעשית  שמירה, חיוב לו ויש ממונו דהוא כיון הכא, וה"נ כגנב. וטוט"ג כמזיק פושע
דברים. בד' לחייבו המזיק כאדם פשיעתו
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וא"כ  במחייבת. בפשיעה חסרון ביסודו הוא
אשו  לי' אית דר"י דקיי"ל למאי דאפ' יק'
סו"ס  הרי ממונו, בצירוף רק חציו משום
חציו, משום באמת חיובו ממון חיוב במקום

טמון. פטור ל"ש המזיק ובאדם

דרק ואפשר י"ל, רש"י לדעת דגם
בממונו  פשיעה שיש במקום
דבטמון  וכיון חציו, מדין התורה חייבתו
טמון  נזקי הרי המחייבת, בפשיעה חסר
חידשה  לא ובכה"ג בממונו, כפשיעה ל"ח

חציו. מדין נמי לחייבו התורה

והנחל"ד אמנם המהרש"ל מש"כ בעיקר
אביי  קושיית  הל"ק דלדעת
דאית  מאן אלא דאמר במאי מיד מתורצת
ממונו, משום נמי לי' אית חציו משום לי'
רש"י  בדברי כלל משמע דאי"ז נלע"ד
הביאו  נוסחאות שינויי בספר דהנה בכת"י.
שונות  בנוסחאות רש"י של כת"י הרבה
נדפסה  שלא הל"ק שיטת מתבארת שבהם
הוזכר  שלא שבהם, השוה והצד אצלינו,
ולמסקנה  בגמ' חזרה כאן שיש נוסח בשום
שכלו  קודם גם לר"י טמון פטור משכחת

ודאי  רש"י, כוונת היתה כך ואם חציו. לי'
המהרש"ל  ולדעת כן, לכתוב לו הי'
הספר. מן חסר דהעיקר קשיא והנחל"ד

למאי אלא דגם רש"י מדברי משמע
רק  חציו לי' אית דר"י דמסקינן
לן  משכחת לא אכתי ממון, חיוב בצירוף
ומהלך  חציו. לי' בכלו אלא טמון פטור
אביי  הקשה דמעיקרא כפשוטו, הוא הגמ'
היכי  באש טמון חציו משום אשו למ"ד
באדם  טמון פטור דל"ש לה, משכחת
דמשכחת  תי' וע"ז שנתבאר, וכמו המזיק
חציו  לי' בשכלו והקשה  חציו. לי' כשכלו לה
משום  אשו לי' אית דר"י ותי' חייב, אינו
לי' כשלו גם וא"כ ממון, בצירוף חציו
חיוב  גדרה ולא לגודרה לו הי' אם חציו,
על  פטור ובכה"ג עומד, במקומו ממון
לא  חציו לו שכלו קודם אבל הטמון.
כמש"כ  הוא והביאור הטמון, על מיפטר
והתורה  ממון, חיוב שיש דבמקום לעיל,
בידים, המזיק כאדם באש לפשיעה עשתה
ל"ש  חציו, משום דאיתא מקום כל וא"כ

טמון. קכט פטור

ר"י קכט. מודה חציו לי' כשכלו דגם הוא הגמ' תירוץ דעיקר כיון לפי"ז, יל"ע וקצת

רק  חציו משום אשו לי' דאית כלל לחדש הגמ' הוצרכה למה ממונו, משום דחייב
אינו  ממון חיוב לר"י לי' אית דאי להגמ' דס"ל צ"ל ולכאורה ממון. חיוב בצירוף

ב' כאן שיש דמהיכ"ת ממון, חיוב דליתא במקום חציו חיוב נמי לי' דאית מסתבר
חיוב  לי ' דלית משום הי' ממון, חיוב לי' אית דאי מסתבר יותר אלא נפרדים. חיובים

שכלו  לאחר גם עומד במקומו ממון חיוב וממילא ג"כ, ממון חיוב בהדי' יש אא"כ חציו
וכמש"כ  נפרדים, חיובים ב' שיש לחדש צריך דקרא שבהכרח ס"ל הל"ב אבל חציו. לי'

נתחדש  טמון ומפטור חציו, משום אשו נתחדש הבערה את דמבעיר דממשמעות לעיל,
נפרדים. חיובים ב' והם ממונו, משום אשו
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טפי ונראה מתיישב זה דפי' לענ"ד, עוד
מפי' הגמ' של וטריא בשקלא
ז"ל  לדעתם שהרי והנחל"ד. המהרש"ל
אביי  הקשה מתחילה הוא, כך הגמ' מהלך
היכי  באש טמון חציו משום אשו למ"ד
דליקה  שנפלה כגון לי' וניחא לה, משכחת
א"ה  הגמ' והקשה חציו, לי' כלו דהתם וכו'
משכחת  דלעולם תי', וע"ז נמי. גלוי לענין
ר"י  כי חציו, לי' שכלו קודם גם טמון פטור
חיוב  בצירוף רק חציו משום אשו לי' אית
לו  שהי' וכגון בגמ', דקאמר והא ממון.
דהקשה  דמה ר"ל גדרה, ולא לגודרה
אפ' הדליקה מחמת שלא גדר דבנפלה
לו  הי' דאם קושיא, אינה ג"כ פטור בגלוי
ממונו. מדין לחייבו יש גדרה ולא לגודרה

דלא וזה חדא טעמי, מתרי דחוק נלע"ד
ב' לתרץ דבאו בגמ' כלל משמע
פטור  משכח"ל היכי הא' נפרדות, קושיות
היכי  ועוד חציו, משום אשו למ"ד טמון
מחמת  שלא גדר בנפלה לחיובי' מצינן
דבאו  היא הגמ' משמעות אלא הדליקה,
דליקה, בנפלה לחיובי' מצינו היכי לתרץ
חציו  משום אשו לר"י לי' דאית קאמר וע"ז
פטור  משכחת היכי יתורץ וממילא וממונו,
שלא  גדר דנפלה בכה"ג והיינו טמון,
גדרה. ולא לגודרה לו והי' הדליקה מחמת

של ועו"ק, מתירוצו חזרה הגמ' דאם
דעתו  על עלה מה א"כ אביי,

טמון  פטור דמשכחת לתרץ  הקדושה
הדלי  מחמת שלא גדר כלו בנפלה הרי קה,

הבנה  ואיזו לר"י, כלל לחיובי' וא"א חציו לי'
משמעות  כפי רש"י, לשיטת אבל בדבריו. יש
חזרה  כאן הי' לא שהרי ניחא. בכת"י, דבריו
בכלו  יתחייב למה לתרץ רק באה והגמ' כלל,
ליישב  היא הגמ' דכוונת נמצא הרי חציו, לי'
אביי  כוונת גופא וזה אביי, של תירוצו
וכו'. דליקה שנפלה כגון לי' וניחא כשאמר

בגמ'רק דקאמר דהא לפי"ז לדחוק צריך
חוזרים  שאנו משום לאו אלא,
חוזרים  שאנו משום אלא אביי, של מתירוצו
אשו  לי' אית דר"י מעיקרא דס"ד ממאי
המהרש"ל  לפי' אבל לחוד. חציו משום
יותר  אלא המילה לכאורה והנחל"ד
של  מתירוצו חוזרין אנו דבאמת מדוקדקת,
שכלו  לאחר רק טמון פטור דמשכחת אביי

חציו. קל לי'

המהרש"ל ועכ"פ, קושיות הדרא לדברינו
דמתני' לדחוק וצריך לדוכתא,
וכל  חציו, לי' בשכלו רק מיירי הכונס בפ'
לי' בכלו רק היא בקרא דכתיב טמון פטור
בינייהו  דאיכא למימר הו"מ וגם לר"י, חציו

אמר. ולא טמון, פטור

יש אמנםה] באמת הדברים, כנים אם
רש"י. שיטת על טובא לתמוה
והרא"ש  הרשב"א בתלמיד עי' דהנה
ר' הרב והק' וז"ל , יונה ר' בשם שהקשה

בגמ'.קל. חזרה כאן שהי' משמע הרמב"ם דבשיטת בס"ד יתבאר ובסמוך
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לענין  הכונס בפ' דתניא מהא ז"ל יונה
והלכה  שלו בתוך במדליק בד"א טמון פטור
של  בתוך מדליק אבל חבירו, של בתוך ודלקה
איתא  ואם שבתוכו. מה כל משלם חבירו
מיירי  הטמון על דפטור שלו בתוך דמדליק
דכלו  דליקה מחמת שלא גדר שנפלה כגון
של  בתוך במדליק דכוותה א"כ חציו, להו
אין  שהרי הטמון, על חייב אמאי חבירו
כלים  על הוא דאנוס הדליקה מחמת לחייבו
לו  הי' דלבסוף ומשום אחרת. שבחצר
טפח  דלא הוא דשורו לי' מחייבינן לגודרה
לי  מה אחרת דחצר כלים לגבי וא"כ באפי',
או  חבירו של בתוך דליקה תחילה היתה אם

עכ"ל. שלו, בתוך

עליו והתלמיד תמה והרא"ש הרשב"א
זו, קושיא מבין ואיני וז"ל,
משום  באש דמחייב לר"ל תיקשי דא"כ
דליקה  תחילה היתה אם לי מה ממונו
אית  מאי אלא חבירו, בשל או שלו בתוך
על  דפטור ילפינן דמיני' קרא למימר, לך
אבל  מיירי, שלו בתוך במדליק הטמון
אדיני', לי' מוקמינן חבירו בשל במדליק
נמי  אשו הטמון על  שורו דמיחייב היכי וכי
לו  והי' גדר בשנפלה נמי לר"י א"כ ל"ש,
דוקא  הטמון, על פטור דבהכי לגודרה
הכתוב  דגזרת ומשום שלו בתוך הדליק
הוא  שורו חבירו של בתוך הדליק אבל היא,
הטמון  על אפ' וחייב באפי' טפח דלא

עכ"ל. וכו'

ונראה וצ"ב יונה. להר' לי' קשיא קא מאי
טמון  דפטור רש"י כשיטת דס"ל
המחייבת, בפשיעה חסרון ביסודו הוא
על  חייב חבירו של בתוך דבמדליק והטעם
כמאבד  והוי רשות לו דאין משום הטמון
בגדר  פשיעה והויא רש"י, כמש"כ בידים
פטור  ל"ש המזיק ובאדם המזיק, אדם
אשו  למ"ד בסוגיין, אביי שהק' כמו טמון
לי'. משכחת היכי באש טמון חציו משום
משכחת  לא דמסקינן דלמאי הק', ולשיטתו
דבכה"ג  חציו, לי' בשכלו אלא טמון פטור
שפשע  ומשום ממון, חיוב אלא ליתא
המזיק, אדם בגדר פשיעה ואינה בשמירתו,
של  בתוך במדליק הטמון על יתחייב למה
מסקנת  הר"י פי' הקושיא ומכח חבירו.

עי"ש. חדש, באופן הגמ'

כהתוס'ותלמיד ס"ל והרא"ש הרשב"א
ולכן  מגזה"כ, הוא טמון דפטור
בתוך  במדליק רק טמון פטור נאמר שפיר

חבירו. בתוך במדליק ולא שלו

עצומה ומ"מ פליאה היא יונה הר' קושיית
הל"ק  נפרש ואם רש"י. שיטת על
והנחל"ד  המהרש"ל כמש"כ דרש"י
גם  טמון פטור משכחת שפיר דלמסקנה
לקושיית  ואין ניחא, חציו לי' שכלו קודם

התחלה. שום דבריו קלא הר"י נפרש אם אבל
מה  צ"ע בגמ', חזרה דליכא כמשמעותם

יונה. הר' לקושיית יענה

דפי'קלא. כתוס' יפרש דל"ב י"ל ושמא דרש"י, לל"ב הר"י קושיית תיקשי אכתי אמנם



העמקים שושנת  ע"א  כ"ג דף קמא בבא רפו 

הרמב"םהנהו] מלשון הט"ו)גם (פי"ד

דר"י  דרש"י כל"ק דס"ל משמע
חיוב  בצירוף רק חציו משום אשו לי' אית
והזיקה  שעברה אש וז"ל, ממש"כ ממון,
חייב  המבעיר הרי בו וחבלה האדם את
הזיקו  כאילו ובבשתו ובצערו ובשבתו בנזקיו
הרי  הוא ממונו משום שאשו שאע"פ בידו,

ח  שהזיקה כמו ודבריו הוא עכ"ל. וכו' ציו
אית  ר"י הסוגיא דלמסקנת ס"ל דאי צ"ב,
כב' ממונו משום ואשו חציו משום אשו לי'
לחיובי' דליכא ובמקום נפרדים, חיובים
משום  לחיובי' איכא אכתי ממונו משום
שאשו  אע"פ הרמב"ם שכתב זה מה חציו,
בחציו, שהזיקה כמו הוא הרי הוא ממונו
משום  דליכא היכא דגם למיכתב הו"ל
דס"ל  משמע ואלא חציו. משום איכא ממונו
אשו  לי' אית דר"י דרש"י כל"ק להרמב"ם
כתב  לכן ממון, חיוב בצירוף רק חציו משום
דליתא  דהי' ממונו, משום דאשו דאע"ג
מ"מ  ממון, חיוב במקום רק דאש לחיובא

דברים. בד' וחייב כחציו לי' דיינינן

הרמב"ם,(שם)במ"מועיין על שתמה
איך  כר"י, פוסק ז"ל שהוא דמאחר
דלא  הסוגיא שם שחלקו כמו בטמון חלק לא
גדר  בשנפל אלא פטור טמון לר"י משכחינן
גדרו. ולא לגדור לו והי' דליקה מחמת שלא

בפנים  מפרשה הרמב"ם דאולי וכתב
פשט  להניח שאין שדעתו או אחרות,
חלקו  שלא והמימרות והברייתות משניות
שהק' וכמו ההיא, הסוגיא מפני בטמון
התוס' ושיטת דרש"י הל"ב על המהרש"ל
חציו  לי' כלו בין מחלקינן לא הכונס דבפ'
המדליק  בין מחלקינן רק חציו, לי' כלו ללא
לענין  חבירו של בתוך למדליק שלו בתוך

טמון. פטור

כלו ונראה בין הרמב"ם חילק שלא דמהא
פטור  לענין חציו לי' כלו ללא
המהרש"ל  כמש"כ דס"ל משמע טמון,
דאית  מאן אלא בגמ' דמדקאמר והנחל"ד
משום  נמי לי' אית חציו משום אשו לי'
אביי  של מתירוצו חוזרין  אנו ממונו,
לי' בשכלו רק לר"י טמון פטור דמשכחת
משום  אשו לר"י לי' דאית והשתא חציו,
שמשכחת  שפיר ממונו, בצירוף רק חציו
וזה  חציו. לי' דכלו קודם גם טמון פטור
הוא  טמון דפטור רש"י ע"ד לבאר ניתן
חייבתו  ולא המחייבת, בפשיעה חסרון
במקום  אלא חציו מדין אשו על התורה
טמון  דפטור התוס' ע"ד או ממון, פשיעת
חילוקי  שום מצאנו דלא אלא גזה"כ הוא
חציו  לאו דאשו והשתא המזיק, באדם דינים
ממון, חיוב בצירוף רק אלא נינהו גמורים

המחייבת  בפשיעה חסרון לאו טמון דפטור אביי, מסתבר קושיית לא ומ"מ מגזה"כ, אלא ,

באדם  דינים חילוקי משכחת דלא הטמון, על תורה פטרתו ואפ"ה חציו משום דאשו
וכשיטת  מגזה"כ, הוא חבירו בשל למדליק שלו בתוך מדליק בין החילוק כל וא"כ המזיק,

משום  הוא טמון דפטור לרש"י דס"ל דכיון עוד, ואפשר והרא"ש. הרשב"א התלמיד
הר"י. קושיית יק' דלל"ב נ"ל, ראשון דלשון כתב הנתבאר, וככל המחייבת בפשיעה דחסר
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דינים  חילוקי בי' דשייך לומר מסתבר בזה
ממון. חיובי שאר כמו

מיני'ועוד דלעיל לדייק, ה"ד)יש כתב (שם
ונפל  בחצרו דליקה נפלה הרמב"ם,
הדליקה  ועברה הדליקה מחמת שלא גדר
הגדר  לגדור יכול הי' אם אחרת, בחצר
שאם  שם הזכיר ולא חייב. גדר ולא שנפל
כתב  רק דברים. ד' משלם אינו אדם הזיקה

את (הט"ו)אח"כ והזיקה שעברה אש
דאפ' ומשמע דברים. ד' משלם האדם
מחייבינן  הדליקה, מחמת שלא גדר בנפלה
כלל  הרמב"ם חילק לא כי דברים, בד' לי'
דברים. ד' לענין חציו כלו ללא כלו בדין
להרמב"ם  דס"ל עוד, מבואר ומזה
כל  חציו מדין אשו על חייבתו דהתורה
במקום  אפ' ממונו, בשמירת שפשע מקום
גמורים  חציו מדין לי' מחייבינן היינו שאם

חציו. לי' כלו' לומר שייך הי'

דלמאי ונמצאנו הרמב"ם, לדעת למדים
לי' אית דר"י בגמ' דמסקינן
שוב  ממונו, חיוב בצירוף רק חציו משום אשו
חציו, לי' כלו ללא כלו בין לחלק מקום אין
ד' חיוב לענין וגם טמון, פטור לענין גם
ובכל  הטמון על פטור אופן דבכל דברים,

דברים. ד' חייב אופן

כמש"כ והרמב"ם הגמ' דברי למד
דלאחר  ונחל"ד, המהרש"ל
חציו  משום אשו לי' אית דר"י דמתרצינן
קודם  אפ' טמון פטור משכחת וממונו,
אביי  קושיית מתיישבת ובזה חציו, לי' שכלו
רחמנא  דפטר טמון חציו משום אשו למ"ד

אח"כ  דאמרינן ומאי לה. משכחת היכי
דאף  ר"ל גדר, ולא לגודרה לו דהי'
בנפלה  אם דאביי אתירוצא לעיל דאקשינן
קשיא, לא השתא חציו, לי' כלו הא גדר
חציו  מדין לי' דמחייבינן לר"י דס"ל דמכיון
שפשע  מקום כל ממונו, חיוב בצירוף
בכה"ג  ולכן חציו. מדין יתחייב בממונו
הי' אבל הדליקה מחמת שלא גדר שנפלה
בממונו, דפשע כיון גדרה, ולא לגודרה לו
לחייבו  ונפק"מ חציו, משום כ"ג יתחייב

דברים. ד' משום

דהנה אבלז] צ"ב, אכתי הרמב"ם שיטת
דמסקינן  דלמאי כתב בל"ק רש"י
בצירוף  רק חציו משום אשו לר"י לי' דאית
דלעיל. הני כל בינייהו ליכא ממונו, חיוב
הני  לכל דבעינן מודה ר"י גם דהיינו
דבכלב  דלר"ל, אליבא דאמרינן אוקימתות
אמקום  קאי דקתני ח"נ החררה שנטל
חייב  אינו פשתן טעון בגמל וכן לחוד, הגחלת

במס  מימי'.רק להטיל ועמד הבירה כל כסכת
מאי  וכו' מאחר וכי הגמ' הקשה שפיר ולכן
למה  הרמב"ם על לתמוה יש וא"כ בינייהו.
שנטל  בכלב ופסק אוקימתות, הני כל השמיט

הי"ז)חררה על (פ"ב חייב אנוחי' שבאנחא
דבעל  ממונו דלאו אע"ג ח"נ הגדיש שאר

פשתן טעון בגמל וכן הוא, הי"ג)כלב (פי"ד

דמסכסכת  האוקימתא כלל הזכיר לא
גמל  סתם כתב רק מימי' להטיל ובעמדה
לתוך  פשתנו ונכנס ברה"ר שעבר פשתן טעון
כל  והדליק חנווני של בנרו ודלקה החנות
במשוי, שהרבה מפני חייב הגמל בעל הבירה,

עמדה. שלא בין הבהמה שעמדה בין
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במקומו,אמנם לעיל נתבאר כבר כ"ז
כתבנו  חררה שנטל דכלב דבסוגיא
פי' אחר ממש נגררים הרמב"ם שפסקי
יצאה  אנוחי דבאנחה הסובר שם, ר"ח
הכלב  נטילת ע"י הבעלים מרשות הגחלת
למאי  וא"כ כלב. דבעל כממונו ונעשית
חציו  משום אשו לי' אית דר"י דמסקינן
דאיכא  כיון נמי הכא ממונו, חיוב במקום
שפיר  ולפיכך דכלב. כחציו נעשה ממון חיוב
על  חייב אנוחי דבאנחה הרמב"ם פסק
ח"נ  הגדיש שאר ועל נ"ש הגחלת מקום
חייב  אדויי באדיי' ואילו כלב, של חציו מדין
הגדיש  שאר ועל ח"נ הגחלת מקום על רק
בעל  של ממונו נעשה לא בכה"ג כי פטור,
קדמני  וכבר דכלב. כחציו ל"ח וא"כ הכלב,

בדבריו. עי"ש הנחל"ד, בזה

בשם ובסוגיא כתבנו פשתן טעון דגמל
הביא  דלא דטעמא הנחל"ד
ובעמדה  דמסכסכת אוקימתא הרמב"ם
דהא  דס"ל משום היינו מימי', להטיל
דלא  חייב הגמל בעל רישא הגמ' דקאמר
חייב  חנווני סיפא בטעינה לאפושי לי' איבעי
הוא  מאבראי, נרו לאנוחי לי' איבעי דלא
מאוקימתא  והדרינן נפשי' באנפי תירוץ
ולהך  רגלי'. מי להטיל ועמדה דמסכסכת
משום  לאו חייב הגמל דבעל טעמא תירוצא,
דלא  דפשע דכיון משום אלא דגמלו, רגל
לאסוקי  הו"ל בטעינה לאפושי לי' איבעי
וידלק, החנות לתוך פשתנו דיכנס אדעתי'

שלו  את הבעיר בעצמו הוא כאילו הרי"ז
הגמל  בעל מחייבינן ושפיר חבירו, של בנרו
דהשתא  ממונו, משום אשו הסובר לר"ל

ממש. כממונו הו"ל

פי'ועו"כ ע"פ הרמב"ם שיטת ליישב
דמסקינן  דלמאי שכתב שם, ר"ח
לי' איבעי דלא חייב הגמל בעל רישא
במסכסכת, מתי' מיירי לא בטעינא, לאפושי
דאפיק  מאן מדין הוא הגמל דבעל וחיובא
למ"ל  א"כ והק' דחברי'. דמינטר תורא
וכתבנו  מימי'. להטיל דעמדה אוקימתא
עסקינן  במאי הכא הגמ' שתירצה דמה
דמתני' הכוונה אין מימי', להטיל בשעמדה
הכוונה  אלא בשעמדה, דוקא מיתוקמא
ומ"מ  בשעמדה, אפ' מיתוקמא דמתני'
מדין  הבירה הדלקת על הגמל בעל נתחייב
מה  עי' דמינטר. תורא דאפיק מאן
ולפי"ז  אלו, סוגיות בב' באורך כבר שנתבאר

הרמב"ם. פסקי היטב נתיישבו

הרמב"ם אךח] השמיט למה יל"ע אכתי
עבד  של בגופו דהצית אוקימתא
סמוך  גדי והי' הגדיש את דמדליק במתני'
שכתב  בנחל"ד ועי' לו. כפות ועבד לו
בד' וחייב חציו משום חייב דלר"י דמשום
הצית  דלא היכא אף קלב"מ א"כ דברים,
חייב  דאינו לי' דאית דנהי עבד, של בגופו
ג"כ  דהוי כיון מ"מ  ממונו, דהוי היכא  רק
ולכך  קלב"מ א"כ דבריו בד' וחייב חציו

עבד. של בגופו הצית בלא אפ' קלב פטור

שזה קלב. רק זה, דין לענין בינייהו איכא למימר הש"ס מצי הוי דבאמת שהוסיף, עי"ש



העמקים שושנת  ע"א  כ"ג דף קמא רפט בבא

דמחמת ונסתפקתי ר"ל אם בכוונתו,
חציו  משום אשו לר"י דס"ל
על  חייב וא"כ בידים, כהרגו נחשב אזי
משום  מתשלומין לי' פטרינן ושפיר מיתה,
כי  ע"ז, מיתה חייב דאינו ר"ל או דקלב"מ,
משום  דאשו דכיון בנחל"ד הוזכר לא באמת
נחשב  חציו דע"י רק רציחה, חיוב לו יש חציו
וזה  קלב"מ. נמי שייך ובזה בידים, כהורג
פטור  משכחינן דהיכא תמוה, לכאורה
חיוב  דליכא במקום קלב"מ משום תשלומין
משום  עלה דחייב כוונתו ובפשוטו רציחה,
זצ"ל  הגרי"ז שכתב במה עי' אבל רציחה.

הי"ב) רוצח הל' דהא (פ"ג מחודשים, דברים
חזקי' לה.)דאמר אדם (כתובות מכה דהוקש

חלקת  לא בהמה מכה דמה בהמה, למכה
לא  אדם מכה אף ממון, לחייבו וכו' בו
מטעם  אינו ממון, לפוטרו וכו' בו תחלוק
אדם  הריגת שעל בפני"ע דין אלא קלב"מ
במקום  אפ' שייך וזה ממון, חיוב ליכא

רציחה. חיוב דליכא

הרמב"ם ובאמת בדעת להוכיח נראה
דאשו  כר"י דקיי"ל למאי דאף
חיוב  אין ממונו, חיוב בצירוף חציו משום
הרמב"ם  בלשון עי' דהנה אשו. על רציחה

ה"י) ויצאה (שם חבירו שדה בתוך המדליק ,
ועבד  לו כפות גדי והי' הגדיש ונאכל האש
בני"א  דרך שכן חייב, עמו ונשרף לו סמוך
סמוך  וגדי כפות עבד הי' בגדיש, לעשות
הרמב"ם  והרי עכ"ל. פטור, עמו ונשרף לו

תשלומין, חיוב לענין אלא זה דין הביא לא
חייב  העבד מיתת שעל כלל הזכיר ולא

רציחה. משום

זצ"ל ועוד הגר"ח מקושיית כן להוכיח יש
הל"א) שכנים הל' לעיל (פי"א הנזכרת

שאשו (כב.) כר"י הרמב"ם פסק האיך ,
כתב ומ"מ חציו, הי"ב)משום רוצח בל' ,(פ"ג

לאחורי' האבן וחזרה בכותל צרור הזורק
באה, היא שמכחו ב"ד מיתת חייב והרגה
חייב, כחו משום דוקא בפשטות ומשמע
משום  אשו מדין בלא"ה גם דלחייב ויק'
דקיי"ל  למאי דאף משמע נמי ומזה חציו.
אשו. על רציחה חייב אינו חציו משום אשו

סנהדרין ועוד בגמ' דהנה להוכיח, יש
ומת,(עז.) בחמה כפתו רבא אמר

צינה  סוף לבא, חמה סוף חייב. ומת, בצינה
כפתו  דאם כתבו, שם והתוס' פטור. לבא,
צינה  או חמה שסוף במקום והניחו בפנים
חציו, משום אשו למ"ד דחייב נראה לבא,
חציו, משום באשו מחייבין נמי מיתה דלענין
את  דמדליק מה [ר"ל הרגל בכיצד כדמוכח
לי' פטרינן כפות, עבד והי' הגדיש
חילוק  ואין קלב"מ], משום לר"י מתשלומין
אצל  דבר למקרב הדבר אצל האש מקרב בין

הכונס בריש כדמוכח אי (נו.)האש דפריך
נמי  אדם בדיני מצוי' ברוח ניהלי' דמטיא
כפתו  בין חילוק שתוס' ומבואר ליחייב.
שהוא  לבא צינה או חמה שסוף במקום

א"כ  דברים, ד' לענין בידים כמזיק לי' דחשבינן דכיון ממש, מילתא הך דהי' בזה נכלל
וקלב"מ. בידים כהורגו דהוי ממילא
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שסוף  במקום והניחו כפתו לבין פטור,
רציחה, משום חייב שהוא לבא צינה או חמה
הדבר  אצל אש מקרב בין מחלקינן דלא כיון

האש. אצל דבר למקרב

וה"י)הרמב"םאבל ה"ט רוצח הל' כתב (פ"ג
בחמה  או בצנה והניחו כפתו וז"ל,
שחנקו  כמי שזה עליו נהרג וכו' שמת עד
והניחו  וכו' חבירו את הכופף אבל בידו.
לשם  לבוא החמה או הצנה שסוף במקום
אותו  ממיתין ב"ד אין וכו' והמיתו ובאה
ממנו  ידרוש דמים ודורש רוצח הוא והרי
אם  דאפ' הרמב"ם פסק הרי עכ"ל. דם,
פטור  לבא חמה שסוף זּ במקום והניחו כפתו
אצל  דבר כמקרב שהוא אע"פ רציחתו על
מוכח  וא"כ התוס'. כמש"כ ודלא האש,
רציחה  לי' מחייבינן דלא להרמב"ם דס"ל

חציו. משום אשו קלג מדין

ובזה ונראה לטעמי', אזיל שהרמב"ם
הגר"ח  קושיית בס"ד נתיישבה
וגם  חציו משום דאשו כר"י פסק האיך
כבר  דהנה רציחה. משום חייב דאינו פסק
דרש"י  כל"ק דס"ל הרמב"ם בדעת נתבאר
בצירוף  רק חציו משום אשו לי' אית דר"י

כחציו  ל"ח דאשו נמצא וא"כ ממון, חיוב
פשיעה  צירוף במקום רק אלא גמורים,
הבעיר  איהו כאילו הכתוב עשאו בממונו
החידוש  דכל עוד, י"ל כן על ואשר בידים.
תשלומי  לענין רק היינו כחציו נעשה דאשו
התורה  חידשה דברים ד' דבדין דברים, ד'
כאדם  לחייבו כ"כ כמעשיו חשיבא דאשו
כ"כ  כמעשיו נחשב אינו אבל בידים. המזיק
על  שחולקים [ותוס' רציחה. משום לחייבו
חציו  משום אשו דלמ "ד וס"ל הרמב"ם
לטעמייהו, נמי אזלי רציחה, על אף חייב
בלא  חציו משום אשו לי' אית דר"י דס"ל
גמורים  חציו הו"ל וא"כ ממונו, צירוף

ממש.] וכמעשיו

בדברי והך מפורשת באמת היא סברא
לסנהדרין דבזרקה (עז.)הר"ן שכתב ,

אפ' מרציחה פטור למטה מיד ונפל למעלה
משום  חציו, משום אשו דקיי"ל למאי
אונס  התורה חייבה שלא קלה דרציחה
וברי  ממש פועל שיעשה בעינן ולכן כרצון,
בהמשך  ושם מיתה. שיתחייב קודם היזקא
חציו  דמדין אע"ג אשו דלענין עוד, כתב
מיתה  מחייב לא מ"מ דברים, ד' וחייב הוא

המנ"חקלג. י')וכ"כ אות נ"י משום (מצוה דאשו וטור רא"ש דעת במש"ל והנה וז"ל,
סוף  ד"ה דע"ז וסנהדרין אילימא ד"ה כ"ו ב"ק בתוס' וכ"ה נפש, על מיתה חייב חציו

בסוף  בד"א פטור בחמה והניחו דכפתו שם כתב ה"י רוצח מה' פ"ג בר"מ אך חמה.
פטור, חציו משום דאשו מבואר פטור, שם והניחו ממקומו הזיזו אפ' משמע לבא חמה

דהר"מ  נראה וע"כ ותבין. הנ"ל, במקומות בתוס' ע' חציו, משום אשו כמ"ש הוי דזה
ממונו, משום או חציו משום בינייהו מאי דהקשו כ"ג ב"ק התוס' קושיית לי' קשה הי'

דפטור  סובר וגם ממיתה פטור דבאמת הר"מ סובר ע"כ מיתה לענין נ"מ לומר יכול והי'
עכ"ל. כן, שכתב מאירות בפנים עיין ממיתה, דקיל חייב דברים בד' אך טמון משום
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וכו' שם וכבשו האור לתוך נפל א"כ אלא
מעשה  דגדר ומבואר ממש. מעשה דעביד
מעשה  הוא רציחה מדין  לחייבו הנדרש
אי"צ  דברים בד' לחייבו משא"כ ממש,
אש  דלמ"ד כמש"כ, והיינו ממש. ו מעשה
לחייבו  כ"כ כמעשיו אשו הו"ל חציו משום
כמעשיו  ל"ח אבל המזיק, כאדם דברים בד'

רציחה. משום לחייבו קלד כ"כ

למה אלא לדוכתא קושיא הדרא מעתה
דהצית  אוקימתא הרמב"ם הביא לא
אשו  דלמ"ד דס"ל מכיון עבד, של בגופו
וי"ל  הרציחה. על חייב אינו חציו משום

כמעשיו  חשיב דמ"מ זצ"ל הגרי"ז כמש"כ
ועוד  אדם. מכה מדין מתשלומין לפוטרו
סמוך  דבגדי הראשונים שיטת ע"פ יל"ת
רודף, מדין מתשלומין פטור כפות ועבד
הוא  כאילו הרי"ז הגדיש שנשרף דכ"ז כיון
מה  באורך לעיל עי' בכחו, חבירו אחר רודף
י"ל  וכמו"כ הרשב"א. בשיטת שנתבאר
לא  חציו משום אשו דלמ"ד הרמב"ם, בדעת
אבל  רציחה, משום לחייבו כ"כ מעשיו הו"ל
ע"י  כרודף להיחשב כ"כ מעשיו חשיב אכן
רודף  בעניני רמב"ם פסקי ובאמת מעשיו.
הרשב"א, בדעת מש"כ עם מאד מתאימים

לעיל. שנתבאר כמו
³

בצירוף קלד. רק  חציו משום אשו לר"י לי' אית הגמ' דלמסקנת כלל הזכיר לא ובר"ן

ולכאורה  רציחה. משום לחייבו ממש כמעשיו אשו ל"ח בלא"ה דגם משמע אלא ממונו,
רק  חציו משום אשו לר"י לי' דאית דמסקינן לאחר דרק מוכרח אי"ז הרמב"ם בדעת גם

אשו  לר"י לי' דאית הגמ' של בס"ד דגם ממש, כמעשיו אשו דל"ח הוא ממונו בצירוף
אית  ר"י הסוגיא דלמסקנת להרמב"ם דס"ל דכיון נראה ועכ"פ כן. י"ל לחוד חציו משום

וסיוע  סעד ודאי הרי"ז גמורים, חציו ול"ח ממונו, פשיעת משום רק חציו משום אשו לי'
רציחה. משום לחייבו ממש מעשיו דל"ח לומר גדול
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הבירה  את והדליק פשתן טעון .גמל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רכא .



העמקים שושנת  מפורט  ענינים רצה מפתח

ע"ב  כ"ב דף

פשתן  טעון בגמל והרמב"ם ר"ח .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רכה .

קלב"מ  .בענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רלב .

מיחייב  דלא ה"נ עבדא תורי' קטל .אילו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רנב .

לזה  ותשלומין לזה .מיתה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רנד .

דחד  ועבדא דחד גדי ד"ה .רש"י . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רנד .

דחד  ועבדא דחד בגדי ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רנט .

חשו"ק  ביד הבעירה את .השולח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רסב .

וליבה  גחלת לו כשמסר אלא .ל"ש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רסג .

הבעירה  את דשולח בסוגיא ר"ח .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רסה .

פטור  שלהבת אפ' אמר ור"י ד"ה .רש"י . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רסח .

ושרגא  סילתא גווזא לי' דמסר עד מיחייב .לא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ער .

לר"י  לי' מסייע ומתניתא קרא רבא .אמר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רעא .

ע"א  כ"ג דף

באש  טמון .פטור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ערב .

וחציו  ממונו משום .אשו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רעו .


