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פרשהיב-יג

מלאכה משלם חמשה ,שה שאיןלו מלאכה משלם ארבעה ,רבייוחנןבןזכאי אומר
הקב"ה חם על ככודן של בריות ,שורלפי שהואהולךברכליו משלםחמשה ,שהלפי
שהוא טוענו על כתפו משלם ארבעה- ,רבי עקיבא אומר תחת שור תחת שה,
להוציא את החיה ,שהיהכדין הואיל והבהמהחייב כתשלומין והחיה חייב בתשלומין,
אם למרת על בהמה שהוא משלם ארבעה וחמשה אף החיה ישלם ארבעה וחמשהו
לא ,אם אמרת כבהמה לפי שהיא קריבה עלכבי מזבח ,תאמר כחיה שאינה קריבה
לכבי מוכח ,לפיכך אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה 1והרי בעלת מום תוכיח
שאינה קריבה,וחייביןעליהתשלומין ,והיא תוכיח על החיה שאףעלפי שאינהקריבה
ישלם ארבעה וחמשה1לא ,אם אמרת בבעלת מוםשאיןבמינה קריבה על בבי מובח
תאמרבחיהשאין ממינה קרב עלככי המזבח ,הא מה תלמוד לומר תחת שור החת
שה ,כהוציאחיה.

5

10

פרשהיג

אם במחתרת ימצא הגנב ,ומה וה ,ספק שכא לשב םפק שכא להרוס אתה
אומר מפק שהוא באלגניכ ומפקלהרוכ ,או אינו אלא מפק לכנוכ וספק שלא
לכנוב ,אמרת ,אם כשיכנובוראיוהרכוהרי זהחייב ,ק"ווה שמפק באלכנוס מפקלא בא
לכנוע; מכאן אתהדן על פקוח נפש יכשמפיקו דוחה את השבת41ימה שפיכות דמים
שמטמאה את הארץ וממלקת את השכינה היא דוחה את המפק ,וכק"ו לפיקוח נפש
 1אטכ ישלםן אטכ ושהן שאין לון אאין לו ,פ
שאינועושהן משלס] אטכ
אכ רבן  2 -הקב"ה חס] אטכ חס המקוםן כ כבודון
פ השורןלפי] טפ ח'ן שהוא] אכפ ח'ן א שהילך ,כ
שהולך ,פ הולךן אטכפ ישלםן לפין פ ח 3 - ,שהוא]
אטכס ח' 1אטבשטענו,פ שטוענווע' הגנבןעלכתפו]א
טכפ ח,ן אטכישלםן שה] מ נ' מה ת"ל  4 -שהיה וכו'
בחיהש'ו]בוח'ן אטכיבהמהןחייב] אטכ ח'וכן בס'ן א
טכוחיה  5 -משלם] אטכ נ'תשלומיןישלם] אט משלס,
אטכ נ'תשלומי 6 -לפי] אטכ ח'ן מזבח]אטכ המזבחונ'

ישלם ,פנ'תחתיון טפ ארבע]

 1משלם ארבעה .תוספתא ב"ק פ"ז ה"יבבלי עט :פ"ז
ועי' יונתן שתרגם אליבא דר"מ 3 :ר"ע אומר וכו'.
פ" 7 :1בעלת מום ובו" תוספתא פ"ז ה"טו ב"ק ע"ח.:
 8ר-"wr-יומין .צ"ל תשלומי ארבעה וחמשה 9 :שאין
וכו' .בא"צ מגיה שיש במינה ואולי צ"ל שכן במינו-ה
זוכן גרס' דפוס ליוו'] או שמינה קרב 10 :שכשין וכו'
י
המזבח' במע"צ מוסיף או נאמר כאן שור ונאמר בסינ
שורוכו' .וא"צועי' ב"ק מז :ורש"י - .האמהוכו' .בא"צ
מוחק מלותדהיתן מדה:
(יג)  12ובה' בא"צ מוחק וכן ליתא בילק' ונראה
דצ"ל כלקמן פ' כי תשא ומה זה הוא ספק וכו' .ועי'
ירושרימי סנהדרין כו ע-ג וצויך להגיה ע-פ המכילתא
כאן ועי' תוספתא סנהדר' פ"יא ה"ט 16 :היאוכו' .בא"צ
מגיה נדחה ובת' הסק ובמ"פ מגיה היה דוחה אותה הספק
אבל גם בירושלמי שם הגר'ורוחין בה את הספק וכן צריך
למפרש כאן דדוחין על ידי ופיכורת דמיבנ) את הספק
שמא בא להורגו - .ק"ו וכו" רצה לומר ק"ו דמותר

לפיכך משלם (כ) לא ישלם) תשלומי ארבעה וחמשהו ט
שאין  7 -לגבי] אטכס עלגבין מזבח] אטכמ "מזבח,
מ נ' כשור ושהןלפיכך] מס ח'ן אינו משלסו מ ח' ,א
ט לא ישלם ,כ 1מ שלםן תשלומי וכו' להרוג עה"ס
שורהב] מ ח'] טהרין ט בעלן אכ מומין ,ם המום -
 8ט שאיןןקריבה] אטכ נ' עלגבי המזבחןוחייבין עליה] אכ ומשלס ,ס :והוא משלםן תשלומיזן אטכ תשלומי ארבעה
וחמשהןוהיא] אטכ היאןשאףן א אף וקריבה] אטכ נ' עלגבי המזבח  9 -ישלם] אטכ נ' תשלומיןלא]אח'1כשמיןן
שאין] כ"הא,טשאינה,וסנןשמין,לשכן 1במינה] ט ח' ,אכ מינה] כ קרבן מזבח] אטכ המזבחונ' לפיכך (א נ'לא)ישלם
תשלומי (ילק' ווינ' תשלומין) ארבעה וחמשה  10 -תאמר וכו' המזבחן א ח'ושאיזן ד נ'מיןן ממינה] ב"ה כ ,ד במינה,
ט מינה 1המזבח] טכ נ' לפיכך לא ישלם תשלומי (ט ח') ארבעה וחמשהן הא מהן ח'ן שורן א ח'  11 -אטכ את החיה
(יג)  12כ ימצא וגו'ן א הגנב וג'ן ומה] ט ח' ,ק נ' אםן ק שספק 1שבא] אכ שהוא בא ,סק בא ] שבא בפ'בן
אכ שהוא בא ,ק באן א"א וכו' להרוג] ט ח'  13 -ספק בפ'אוכו' אלאן א ח'ו שהוא] ק ח'] וספק בפ'א] כ ספק ונ' שהוא
באןספק בפ'בן אטכ נ ,שהוא (ט ח') באןוספק בפ'ב] אטכ ספקןשלאן אטכ שאינו בא  14 -א ורייןוהרגו] קיהרגמן
זח בפ'ב] אטכ ח'ן שספקן אטכ ספק שהוא 1באן כ ח'ן לא] טשאינו] לא בא לגנובן אבק שהוא (ק ח') בא להרוג  15 -א
פמיכןןאתהן כאין ,ק נ'בא1דזןפ למדןלפיקוחנמש] פג'מןהתורהן המוסגררקק1ומהשפיכותן כ"הפק,ש,גששפיכות
  16אטכ מטמא ,פ שמטמאןהארזן ק נ' חמורן פ ימסלקן השכינה] פנ' אמרה תורה והכה ומת אע"פ שעל ספקבא ]היאןק ח' ,כ הוא,ול היהן דוחה את הספק] ק ספקו דוחה את השבת הקלדין הוא שתהא ספק דוחה אותון המוסגר ח' ול -
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שידחה את המפק"מ הא אקעליך לזמר כלשוןהאחרון אלאכלשון הראשון ,ספק כא
לגנוב מפק באלהרוכ.
י השמש עליו בלבד זרחה,
ם
י
ר
מ
ו
א
אם ורחה השמשעליו .יכר' ישמעל
יכ
והלאעל כל העולם כלו זרחה ,אלא מה שמש שלום כעולם ,אף זה אם ידוע הוא
שבשלום עמו והרכו ,הריזהחייבו כיוצא בו 0ופרשו השמלהוכו' ,מחוורין הדבריםיבייםכיי'
כשמלה; כיוצא כו 0צל משענתו ,עלבריו ואף כאן אתה אומרכז 1אם ורדההשמש ,שמית כאיט
רבי ישמעאל אומר ,אתה אומר לכך בא ,כאו לא באאלאים לחלקביןיוםללילה,
א פטור ,תלמוד לזמר 0ולנערה לא תעשה דבר יורים כב כו
לואר ,אם הרכוביוםהייכ ,וכלילהיה
וכי מהלמדנו לרוצח מעתה ,אלאהרי וה בא ללמד ונמצא למד ,מהלהלן לא חלק
בוביןיום ללילה אףכאן לא תחלוק בו כין יום ללילה ,מה כאן אם קדמו והרכו
פטור ,אףלהלן אם קדמהוהרכתו פטורה ,ומה להלן היו לה מושיעין הימנו והרגתו

חייכת ,אףכאןהיולומושיעיןהימנו והרבוחייב,
דמים לו שלמי שלם ,רבי אליעורבןיעקב אומר הרי שהיו לפניו כדי
ןוכדי שמן ושברן כשהוא חותר ,כל זמן שהוא יודע שבשלום עמו והרבו הרי וה
יי
,
ב
י
י
 15ח לכך נאמר דמיםלו שלםישלם.
, .כאו ונמכר בגניבתו) 4שומעאנילעולם,
ואם אין לו ונמכר בבניבתו
ת"ל שש שניםיעבוד וגו' ,מגיד שהוא עובד שש שנים ובשביעית יוצא - .ונמכר
לחלל שבת מפגי הספק ועי' לקמן פ'כי תשא ובבלי יומא
פה .ועי' במ"ע שהאריך ופיר' בדרך מחודד דהלמוד הוא
ממה שהותר להרוג הבא במחרחרתאפילו בא בשבתואין
לכל זה זכר בלשון המכילתא 1 :האאיןוכו' .שייך לעיל
 1D'Pאחר ספק לא בא לגנוב וכן הגיה בא"צ 3 :רבי
ישמעאל אומר .בא"צ מגיה ג' הדפ' וג' כאן ר' ישמעאל
ומוחק אלו המלות לקמן ועי' מכדרשב"י 5 :שגשלום
אומיסנהדרין עב .וכתניא אידך דשם ועי' לעיל פ"ו 7 :ר'
וכו"
ישמעאלוכו' .מקוטע וצריך להשלים וכי השמשעליו וכו'
[ועדיין תמוה כפל המאמר ולכ"ג שנכונה היא הגהת הא"צ
וג'הילק' מקוטעת] ובמלות אתהאומר נ' דמתחיל לשון אחר
דלאיליף ממלתעליו4 ,א ממהשנא'בעניןנערה המאורסה:
6לרוצח וכו'.סנהי'עג .ושם הג' מרוצח 10 :אף כאן וכו'.
מ"ת דברים כב נו דף קמג בבלי ריש פסחים ועי' רמב"ם
סוף הל' גנבה והשגת הראב"דוי"תאיןברור פתגמא כשמשא
וכןבמכילתין ,אבל ת"א אם עינא דסהדיא נפלת עלוהי דלא
כמכילתא ועי' בש"י 11 :אף להלן וגו' .ובסנהדרין ע'.
להמרדגתול.הפך רוצח מנערה המשוורתהועיין מכדרשב"י- :
ו
וכן הוא בם-ת אבליותר נראה כגרס' המ"ח דלא
גרם לה וכן הגיה במ"ע מדעת עצמו ,ועיין בבלי סנהדרין
שם וספרי דברים פ' רמ"ג ומש"י ורמב"ן כאן 14 :כשהוא
חותר וכו' .מדכתיב שלם ישלם להשמיענו באדחייבאפילו
אם הזיק ולא על הגנבה בלבד ועי' תוספתא סנהדרין פ"יא
ה"מ ובמשנה שם פ"חו ובבליעב .וירושלמי בו ע"ג ומכ'
דרשב"י ופ-ז אבל במ"ע תופס כג' הילקוט דגי וכל זמן
בוי"ו ומפרש דראב"י ס"ל רדמים לו נדרש למעלה ולמטה
דחייב כ"ז שיודע שבשלום עמוהיינו אם זרחהעליו השמש
יחייב ג"כ כ"ז ח ן חותר ולא אמרה תורה אין לו דמים
אלא אם כבר נמצא במחתרת אבל בשעה שהוא חותרעדיין
יש לו דמים דאכתי אפשר שימלך בווהיינו יהר על כן
דקאמר ראב-י בתוספתא ואמתניתין קעי וא"נ דהאחזינן
דהתורה התירתה דמו מפני הספק שמא בא להרוג ומהיכי
תיתי יפטר שמאימלך וגם גרסת כל יהסמריבנ) הוא דלא
כג' הילקוט 16 :לעולםוכו' .עי' לעיל פ"א:

 1ספק שדוחהן את הספקן ק ספקו את השבת ] אט
בלשון".בלשוןן אטכאחסד.ראשון 1ספק] אטכנ ,שהוא
 2ספק]אכ נ'שהוא  3 -אםוכו'כןשורהון טח'ןעליוןמ וגו' ,א נ'.דמים לוןהמוסגר ד"'  1השמש וכו'ן א
חמהעליו זורחת בלבד ,כסעליו בלבד(כ ח') חמהזורחת
 4והלאוכו'זרחהן מ ח'ןעלן א ח'וכלו] כ ח'ןזרחהןאבהיא(א ה')זורחת  5 -עמו] אהמנו ,כהימנווה-זן מ
ח',וק והרי זה] כיו"בוכו'ר"יאומרן מ ח'ןא כירב על
משענתועלבוריוכיו"בופרשוהשמלהוגו'וכו'ןמחוורין]כ
קומחוורין] א אתהדברים  6 -א אףן אתה אומר] כ ח'ן
כן] אכח' 1אםוכו'] טר"י אומ' אם זרחה השמשן השמשן
א נ' וגו'  7-ר"י או'ןכנ'וגו'ן ט את אומר 1המוסגרח'

ד] לא]טאינוןאמ לחלוק8-לומרן מח' ,אטכנ' לך]

טס שאםןביומן אכ נ' והיה ,טמ יהאןובלילהן בז אם
הרגובלילהן אכיהיה] דברן מ נ' כיכאשריקום אישעל
רעהוורצחונפש 10 -בו]רקאינ
ן בס'ןללילהן טובין
לילה וכן בס'ן אכ נחלוק ,טמ נחלקן אטכסימה1כאזן
כח',אנ,אסכז]אם] אכנ'נן  11 -פטור]אף]אאם1
להלח אכן .ט נאון קדמהן אטכ קדמתון ט פטורן א
טכ מהן לה] ן לו] מ מושיעים ממנו וכןבס'ן והרגתן מ
ח'  12 -לו]ביכק לה  14 -כשהוא] ול ח' ,ק שהואן
חוהר]ול ח' ,ט נ'חייב לשלםןכל] ט זבלןיודע]אי1כ
בידוען עמו] אטכ הימנו 16 -ואסן ב"הבגרס'המכילתא
והילקוט ורק לפ אם כבמקרא (וס"א 1אם עי' גינצב')ן
המוסגר אכ ,דטמפ ח'ן שומעאני] פיכול  17וגוץ
רק דןשניסן אטכס ח'ן אטכס ויוצא בשביעית -
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ככניב תו ,לא פחות ולאיותר ,רבי יהודה אומר אם גנב פחות סמה ששוה אינו
נמכר,יותר ממה ששוה ,הרשותביד בעל הבניבה ,אם רצה למכורימכור ,ואםלאו,
כותבלו שטר ,רביאליעוראימרבנב פחות ממה ששוה אינו נמכר,יותר ממה ששוה,
דיו להשתכר מחצה ולהתגייד מחצה.
אם המצא תמצא ,אין מציאה אלא בעדים - ,כידו ,איןבידו בכל מקום
נמדר כא כו אלא רשותו ,אע"פשאין ראיה לדבר וכר לדבר ,שנאמר 0ויקח את כל ארצו מידו,
בראשית כריךכנך2יבנ הךיקח העכר עשרה נמליםוכג'ו האאין בכלמקים אלארשותיו
משונך עד חמור עד שה חיים .רי
יאשאין ת"לחיים ,מיומה ת"ל חיים)4
ד"
ע
אלא להביא אתהחיה - .חיי ם שנים ישלם ,ולאמהים.
שניםי שלם ,נמצא אתה אומר ,שבעהגנכין ה 10הראשון שכגנביםכונכ דעה
הבריות ,והמסרב להבירו לארחוואין בלבו לקרותו ,והמרכה רז בתקרובתויודע כו
שאינומקבל,והפותחחביותיווהן מבורותלחנוני ,והמעוול במדות ,והמשקר במשקלות,
והמערב את הכירה כתלתןוהחול בפול והחומץ כשמן; מפני שאמרו השמןאינו מקבל
נכל ,לפיכך מושחיןבומלכיפן ולא עוד אלא שמעלין עליו שאם היהיכול לכנוכדעת
העליונה גונבה;וכןמצינו באבשלום שבנב שלש גניבות,לבאביו ולב ביתדין ולבבית
 1בגניבתו] מ נ' שאיש שוהן ופק יתרן ר' יהודה וכו'

שטה מ ח']אם]אטכפק"]"ק ק גר]]כ פחת--
 2ממה] אטכ ש פ עלן טכס ר=תן רצה ט ח'ן
מטרן אטכפ "כר
"הטו א אם 3 -
ט ח'ן א אם
מן
מגוממה בפע] אטכס על מה  4--דה הכדין 5--
תמצאו מכמפ  1בידה פ נ' הגנבהןבעדיםן ד ח'ןאין
בידק פן ח'ן בכל מקום] ד פ כל מקום  6 --אע-פ
"זכר הוא שם וכר מידף
וכף לדבר בפה אטמפ ח'ןחכ
אט ח'ן
מפיכ
ן הוא אומר  7 --וכתיבן אטם
פ ח ,,כשונאאוממררי
ן ויקח וכו' וגו'] אטמפ ח' ,מ וכל טע
אדוניובידון הא וכו' רשותו] אטמפ ח,ן כיהא  8 -עד
בפ'א] טכ ועד ן עד שה חיים] כ-ה מפ ובכל ש"ג ח'ן
רע"א] כ"ח טכס ,אדש ח'ן שאין וכו' אלא] פ ח'ן מ
איןן המוסגר] רק כ  9 -להביאן כ ח'  10 -נמצא] א
טכס נמצאתן אתה] כס ח']אטכלמפגנביםןאיהראשון1
שבגנבים] א שבהן  11 -הברייתן אטכמפ בני אדם ,מ
נ' כגוןן מפ המסרב ,ט והמסרהבן אטמפ בחברון פ
ע]
אורחון אטע לקראתוןלו] ך ח'ן פ בתקרובותן דייד
ב(] דם ח'  12 -והפותח] מ ח' ,כ יהמפתח ,א והמפחתן
חביותיון מ ח' ,טחביו',ילק'ווינ' חביות ן והן מבורותן
טס ח'ן לחנונין אטכמח'ן וק במשקולת ,מ במשקולות

י

13והמערבובוזולברע עה'סש'ו]מח' ]אב והמערהאת הגירה בתלתן] פ ח'ן א הגירה ,ול הגרר' ,ק הגררה,
דפ'ווילנאהגרדן ] בתלהן] כ נ' והטומןמשקלותיו כה1ל1
והחול] כ ה' ,אטפ ואת (פ את) החול ן בכול] כ ה' ונ'
והמערבן והחומץ] אטכפיאת (כ את) החומץן השמן] א
שמן  14 -נכלן כ"ה כפ ,א נוכל ,ט מעל ,ד מכלןא
מלאכיםן אטכ מעלין1עליון א ח,ן היה] א ח'  15 -כ
פ היה גונבהן וכן וכו' וגו' עה"ס שורה א'] פ ח'  1א
שבאבשלוםן ט שלשהןבית בפ'בן אטכ אנשי -

 2אם רצה למכור.פי' בש"י פעם שנייה וא"א פליז דאינו
נמכרונשנה ,אבל הל'דר"י לא משמע כן ,ובבה"מ פ'דלר"י
הרשותביד בעל הגנבה אם רוצה מוכר ויפסיד המותר או
מקבל שטר על דמיו ולר"א אין הברירהביד בעל הגנבה
אלא נמכר פעכ ):אחת ויפסיד המותר ,ורעת ר' אליעזר
בברייתא דקדושיןיח
 .דאינו נמכר כלל כת"ק דהכא דאינו
נמכר כלל אם היתה הגניבה פחות או יתר ,וכ"ה במכילתא
דרשב-י ובמס' עבדיםזפ'ב] ודלאכתוס'רי-רשפי'בקדושין
רר"א ס"ל דאינו חוזר ונמכר אבל להמכר פעם אחת לא
פליגועי' שינוי הגרם' בקדוש' שם דרש"י ג' בדברי תיק
נמכר וחוזר ונמכר אבל גרס' הילקוט שם ורב המגיד פ"נ
מהל' גנבה ה"יר נמכר ולא ג' וחוזר ונמכר וכג' רש"י כ"ה
במסכ' עברים ,ועי' פ"ז שהשמיט דעת ר"א ,ועי' בסהתו"ה
שדעתו נוטה למחוק המלות לא פחות ולאיותר ראין כאן
רק ב' שיטות ,ואין הכרח 5 :בעדים .לעיל פ"ה ב"ק סד:
וכן תרגם יונתן אין בסהדיא משתכחא ברשותיה,ועי' מכיל'
דרשב-י ,ובא"צ מוחקכל המאמר וגור' אם המצא תמצא
בידואיןידו וכו' ,פ"ז6 .רשותו .לעיל ס"ה ופ"ז 8 :שאין
ת"ל וכו' .דהרי אף אם נמצא מת משלם כפל 9 :החיה.
מכדרשב-י ירוש' ב-ק ה ע"ר ובבליסג :פ" - .1ולאמתים
וכו' .ירושע-ימי  p~aב ע"ג לענין דהוין שמין ר]גנכ.
ועי' רש"י ורא"ם 10 :שבעה גנביות ובו" תוספתא ב"ק
פ"ז ח"חועי' ג"כ תוספתא ב"ב פ"ו ה"יד וירושלמי דמאי
כ
דמסער"בא .ע"ז לט ע.ג ומסכת דרך ארץ פ"חוחולין צד- .
וה
נראה דצ"ל המסרב כאשר הגיה בז"ר וכ"ה בפ"ז
ובתוספתא ב"ק 13 :הגירה .בתוסמתא ב"קהגידה [וכן ג'
אוק'ן ונ"אהנירהאוהנורהוהעקרכבפנים,והואהזרעהמכונה

 LOw, Aral11. Pllanzennamcnע" Juhannisbrodsamen
. 2תוחג  ,5. 317וקצת מאלוהמנויכ !:כאן נשנו ג"כ בת"כ
חובה פרק כ-ג ה"נ וקוהלת רבה טרשה1פסוק א - .והחול

בפול .ליבא בתוספתא ב"ק - :מפניוכו' .בא"צ הגיה ע"פ
התוספתא  b~yh4שכומרו וכו' ולפי הגרסא מפני
הכוונה הרי דמפני שאמרו וכו' לפיכך מושחין בו המלכים
ואפ-ה יכול לרמותו11 :נכל' כ"ה גם בפ"ז ור"לערמהואפש'
לגרו' ג-כ מעל כמו שהוא נילק' ור"ל זיוף ונתוספת"אין
השמן מקכל כלום ונ"א דלים וצ"ל דלוסעיי מ"סי  -ולא
עוד וכו' .בא-צ מוחק מן ולא עוד עד גונבה וגו' לקמן
ג"כ

5

10

15
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ישראל ,שנאמר שיגנוב אבשלוםוגוי;וכימיגדול הגונבאו הנכנכ,הוי
שהואיורעשהואנבנכוהואמחריש;וכןמצינוכאבותינוכשעמדועל הרסיניבקשולכנוב
דעתה
שנאמרעליונה,שנאמר סכל אשר דבריי נעשהונשמע ,כביכול,ונכנבלבביתדיןבירן ,שיבמיייתםכהדי
0מייתןוהיה לבכם זה להם; ואם תאמרשאין הכלכלויוידוע לפניו ,תלמוד
כי
'
"
ת
לומר ~ויפתוהו בפיהם  -ולבם לאנכוןעמו ואף על פי כן 0והוא רחום יכפר עון ,עחי~-יח
כג
ואומר ~כסף מיכים מצופה על חרש שפתיםדולקיםולב רע; למעלהמהן בנב אמורי מש"כי
הנאה פטור מלשלם ,כמות ופירות וכלים בהמה חיה ועוף משלם תשלומי ארבעה
חמשה ,עבדים ושפחות שטרות וקרקעות והקדשות ,אינו משלם אלא קרן ,הגונב
פטר חמור ישלםתשלומי כפל ,אע"פ שהוא אסורעכשיו,ישלוהתר לאחרזמן ,תחת
השור ישלם חמשה ,תחת ו-שה ישלם ארבעה ,שנ' חמשה בקר וגו'; למעלה מהם
גונב נפש בני ארם שהוא מתחייב כנפשו; רבי שמעוןבןיוחאי אומרהרי הוא אומר
א מכיתו של שם כט כד
0חילק עם גנב שונא נפשו ,משלו משל למה הדבר דומה ,לאחד שהיהיוצ
הבירו טעון כלים ,מצאו חכרו ואמר לו ,מה אתה עושה ,אמר לו טול חלקך ואל
הכד לאדם ,לאחר ומן בא בעל הבניבה ואמרלו ,משביעךאני שלא ראיתלפלוניטעון
כלים יוצא מביתו ,אמרלו ,שבועהשאינייודעיכמה אתה מדבר)*,הרי זה מתחייב
בנפשו,ועליו הוא אומר חולק עם כנב שונא נפשו וגו'; אבל המתבנכ מאחר חבירו
אומר זההנכנב '"ב ט:

10

15

קודם וכי מה גדול'  -גונבה' במ"ע משלים כאן ע"פ
התוספתא שכל הגונב דעת הבריות נקרא גנב ,ובא"צ מוחק
מלות וכן מצינו וג' שכן מצינו שכל הגונב דעת הבריות
נקרא גנב באבשלום וכו' - .גניבות .בא"צ מגיה לבבות.
ועי' לעיל מס' דשירה פ"ו בסופו 1 :וכימי וכו' .ובא"צ
גורס וכי מה גדול כח הגונב וכו' ,וא"צ ועי' דגרים ר'
פ"ז פ"י 3 :לב ב"ר וכו' .ר"ל ב"ד של מעלה ,מ"ע,
ובא"צ מגיה לב המקום ובא"אמגיה וכביכול נגנבבידן וג'
התוספתא שם ה'ט כביכול נגנב הוא להם 5 :ואע"פכן

וכו' .מס' דבחדש פ"א ד"ה ויסעו מרפידים ועי' שמו"ר

פ"מב מ"ח 7 :כסות וכו' .צריך להגיה בדרך הרצאת
התוספתא עבדים וכו' שחינו משלם אלא קרן כסות ופירות
וכו' ועוף משלם תשלומי כפל הגונב פטר וכו' וכן הגיה
בא"צ אלא שמוחק מלת בהמה וא"צ 8 :הגונב פטר
חמור וכו ..בכורותיא
 .ירושלמי קדושין סג עמ' א11 :
בנפשו .והשבעה גנבים שמנה הם :א' הגונב את הלב,
ב' הגונב אסורי הנאה ,ג' הגונב עבדים וכו' שמשלם קרן,
ד' גונב כסות וכו' שמשלם כפל ,ה' גונב פ"ח ,ו' ג'
שור ועתה שמשלכם דו"ה ,ז' גונב נפש ,וכן פי' בבה"מ
וכן הוא לפי לשון המ"ח אבל במ"ע פי' דבכללגונב דעת
י ראינו מזיקו ממון ,ב',
הבריות שני מינים :האחד ,היכ
היכי דאפסדיה ממון כגון -1המעוים במדות ,אבל גונב פטר
חמור אינו מיןבפני עצמו ועי' בת"ז שמונה שם דברים
שלא נשנו כלל כאן ,ונראה דאיזהחסרוןבדבריו 12 :משק)-ו
משעם וכו' .ילקוט משלי תתקס"ב ורש"י משלי 16 :מאחר
חברו וכו' .ששוין חברו רוצה ללמוד עמו בחנכם והוא
משאגנב אחורי הגדר לשמוע ד"ת ,ז"ר .ויותר נראה דר"ל
שאינו רוצה לילך עם חברו וכרי שלא יפציר בו חברו הוא
אומר שאין לו ובתג ובאמת אינו כן אלא הולך ושונה פרקו
ולשון הפ"ז אבל ישראל שגנב ד"ת זכה לעצמו ועי' מה
שהביא המרדכי בב"מ ס' רצג בשב ספר המקצועות [מתוך
מדרש משלי] דאין לבנות מי שגונב ד-ת ומעתיקן ,ועי'

 1ישראל] טכ ירושלםן אבשלופן אטב נ ,את לב ,א
נ' אנשי ישראלןוגו'] א ח' ,ט וכו'ןמי] ס"ה בכלהגרס'
וכן בתוספתא ,ך מה וט הגדולןהגונג] כ ח'ןזה] אט
ח'ן א הגנב  2 -אטכ ומחרישןבאבותינו] ט ח'ן אט
כ שבשעה (א בשעה) שעמדוןעלן אטכלפני]סיני] אט
נ,
כ לקבל את התורה  3 -ונננבן אכ נגנבה ,ק ונגנבה,
ט דגנב ולב] אטכק ח' ן גיחדין] אטכ ח'ןכבידו
  4וידוע] מב ח'ןלפגיון א ח'ן ת-ל] אככ והלא כברנאמר  5 -בפיהם] אל נ' וגו' ,ט נ' ובלשונם יכזבו לו]
ואף] אטכ אף  6 -ד חרש וגו' וסוף הפ' ח' 1שפתים]
כ ח'ןולב] כ 1לאן למעלהמהזן מ ה שניןמהן] ט ח'ן
מ הגונבן א אסורין  7 -הנאק א בהגייה ,כ בה מה 1
מ ופטורן כסותוכו' ד' ומן מ ח' כאן ונ' למטהבשנויםן
ופירות] ךח'  8 -ל ד' וה'ןעבדים] מ ח'ונ' ה שלי שי
הג1גבן ושפחות] מ ח' ,ד ושטרות ן שטרות] מ את
השטרות ,וק שפחות ,ל ושפחות ן וקרקעות] מ וארע
הקרקעותן והקדשות] אטב ח' ,מ ואת ההקדשותן סואינון
קרזן מ נ' הרביעי את הבהמה ואת העופות ואתהחיה ואת

הכסות ואת הפירות ואתהכלים משלם ת של1מי כפלן
הגונב] אטכי ,מ החמישיהגונב  9 -מ משלםן תשלומי]
ח,
אטכ ]כפלן ט כפר? ,ובילק' ווינ' כפל כבש"ג ] ט
אף על גב  1שהוא אסור] מ שאסור בהנאה]עכשיו] מ
ח' 1מ הואיל ויש ] טכס היתר  1לאחר] מ אחר 1תחת
השור ישלם] מ הששי הגונב את השור וטבחו או מכרו
משלם  10 -תחת] מ ח'ן מ ושה]ישלק אכ ח ,,מ
משלםן שנ'] ט ח'] בקר] אטם נ' ישלם ,טנ' תחת השור]
1ג ]'1מ נ' השביעי 1מהם] אטכ מהן ,מ מכלן ,מק נ' הגונב את (ק ח') בןחורין שנידון (ק שנדון) בנפשו  11 -גונב וכו'
י 1אומר ] א ח'ןהרי וכו' נפשו] אטכ ח' 12 -
בנפשו מ ח'ןבני אדם] פ מישראלו רשב"יוכו' עסה"פ] מ ח'ן אטכיוח
משלו] ט ח' ,א מושלו 1למה"ד] אכ ח' 1טמבית ]של] ט ח'  14 -אטכ תגיד ]לאדם] אטכח' ובעל]כעל 1משביעךןא
טכ משביע  1אני] אטכנ' עליך ושלא] אכ לא ,ט אםןטכ ראיתה וא פלסי  15 -אטכ יוצא מתוך ביתי טעון כלים
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והלך לשנות כדכאי תורה אףעלפי שנקראכנבהרי זה זכה לעצמו,ועליוהוא אוטר
שםמשתקב טלאיבוזו לכנם כייכנוב ,לסוף נמצא מתמנה על הצנור וישרכם שכעתיכם ,שנאמר
י אמרות
תהליםיבז חאףן כל הון ביתו יתן ,ואין שבעתים אלא דברי תורה ,שנאמר סאמרותי
טהורות כסף צרוףבעליל לארץ מדקק שכעתים.

פרשהיד

 .למה באמר ,עד שלא יאמר היה לי בדין ,הואיל והבאר
כי יבער אי ש שדה
ממונו וההבערממונו ,אם למדתעל הבארשהיאחייב לאיהאחייבעל הבערו,
אםזכיתימןהדין ,טה תלמוד לומרכייכער איש ,אלא בא הכתוב ללמדך שהשן
מועדת לאכול הראוי לה והבהמה מועדת לשבר בדרך הילוכה ,מכאן אמרו לעולם
אינוחייב עד שיצא המזיק מרשותווהזיק,ששמיןנזקין כעדיתוקל וחומר להקדש- ,
דבר אחר כי יבער אישן שדה או כרם ,לח"ב על "בפס עצמו ועל וה
כפף עצמה" --צדה או כ"כ .מה כרם יש כן פיחת אף,צדה"טבופירש.
ו שלח את כעירו ,מכאן אמרו ממר צאנו לבנו לשלוחו ולעבדו פתור,
לחרש שוטה וקפן חייב - .וכיער בשדה אחר .ר' נתן אומר הרי המגדיש
בתוך שרהחכירו שלאברשית ויצאת בהמתו של בעל הביתוהויקה ,קוראאניעליו
ושלח את בעירה ,לכך נאמר וביער בשרה אחר ,אלא אחר הואוה.
מי טב שדהו ומי םב כרמוו מיטב שדהו של מזיק ומטיב כרמו שלניזק,
דברירביישמעאל,רכי עקיבא אומר לא באהכתובללמדך אלאששמיןנזקיןבעדית,
קל וחומר להקדש.
 16עם ,הקורם אטכעליו1

ילקוט משלי התקלט 2 :שנ' ופו" צ-ל שג' ונמצאישלם
שבעהום את כל וכו' .ולשון התוספתא שם ה'יג ומשלכם
כל מה שבירו שנ' וגבבא וגו' 6 :והבאר וגו' וההגעה.
בא"פ מגיה והבור והמגעה וכן בסמוך וא"ב .אבל במקום
והבשורנראה לגרוס והשור וכן לקמן אם למרת חן השור,
ועי' בפי' ריה-ל על הירושלמינזיקין דףכה 8 .אם למדת
וכו' .ריש ב"ק 8 :שהשן וכו" ב"ק ריש פ-ב 9 :מכאן
אמרולעולם .בא"צמוה'4ו המלותומפרש דמה שאמראינו
חייב וכף נמשך למעלה דבל זה בא הכת' ללמדנו אבל גם

אטכ ואמר 1המוחגר ח' ד -
שונא נפטן כ ח'ן וגוץ ך ח'ן אטכ המגנב] ך אחר -
 1לשנות] אטכ ושנה ן ט דברין אטכ שהוא נקרא1
אט זוכה  2 -טכ לגנב וגו' 1איגנב 1לסוף] אטט ח'ן
א נתמנה ] אטכ ישלם ן אוב שנ' וכן בסי  4 -אטכ
טהורות וגו' -
(יד)  6שדה] אטכ ח' 1ער שלא יאמר] מ ח'ן היה]
לפי גרסתנו יש לפרשכן ור"ל ועוד מכאן אמרו ולפיכך
אטכ יש ] אטכמ והכור  7 -וההבערן אכ יתבער ,ט
נאמרה הדרשה 10 :ששמין וכו" כלומר וששמין וע"
והבער' (ילק'ווינ' והבערה) ,מ והבהמהןעלוכו'חייבן א
לקמן 11 :ד"א .בא"צ מוחק אלו המלות 12 :אף שדה
ל
טכס שהוא (ילק' ווינ' שיהא,ילק' שאל' שהא)חייב ע
.
ר
"
ז
,
ו
ר
י
כ
ש
ר
י
פ
ה
ל
ק
ל
ק
ובמ"ע
וכו" לאפוקי
לאפוקי
ירי בורו (א בור) ן לא] אם"'ןיהאן א שהוא] אטכמ
אכלה דברים שאינן ראוין לה כדאיתא ב"ק פ"ב מ"ב14 :
י ן הבעתון אט הנערה ,מ בהמתו  8 -אם וכו'
חייב .ב"ק פ"ו מ"ב בבלי שם ט :נו :וירושלמי שם ה
על יד
ע'ב 16 :אלא .וכו' .כמו וכי אחר הוא זה ובא-צ מגיה
מהן מ ח'  1אלא] מ ח'ןשהשזן אכ שהיא ,ט שהוא
.
ג
"
מ
ולא אחר וכו' ועי' ב"ק פ-ו
 17שלמזיק -צ"ל של
9טמועד ,מ מותרתואכמ את הראויולה]א ח' ,ט
ניזק ,א"צ ,ועי' ב"קו :נט .גיטין מחל:ו-נאקבולש.בירושלמי
לו] והבהמהן מ והרגלן אטכ לשבורן אטכ כררך (ילק'
גיטין מו ע"ג שיטתן הפוכה 19 :ק"ו
במשומר
ווינ' בדרך)] מבא'וכי' להקדש] מ ח' ומקצתנ' למטהן א
מיכן 10 -עי] ק ח'] ק.ברשותו] א קל וחג'  11 -ד"אן
אטכס ח'ןאיש וכו' נרם] ט ח'] אכ איש וגו'ןבמני]
מ ח' וכן בס' ,כ כפניוכן בס' 1מ  1nsyaוכן בס'  12 -יש] פ שישןיש בפ'בן כמפ שישןבון כ בה  13 -ושלח וגו'
חייב] מ ח'ן אט אם מסרןלבנון אט ח'ן אטכפ לעבדו (פילעברו) ולשלוחו (ט או לשלוחו ,כ לשלוחו)  14 -אטכ
והרי -ח 15,א ויצאת ,ט ויצא ,מ ויצתהןהביתן מ השדה  16 -בעירה] אכ נ' וגו'] לכך נאמר] אב ח ,,פ ת"לןיביער]
אטכס ] אחי בפא] מ נ' מכאן אמרואינוחייב עד שיצפן המזיק מרשותווהזיקן אלא אחר] אטכמ ח'ן הוא זה] ט
מ ח'  17 -מיטב וכו' להקדשן מ ח'ןומיטב] כ ח' ,ט מיטב (ילק'ווינ' ומיטב)ןכרמון אכ ח' ,אם נ ,וגו' ,כ נ'בגיטין
בריש פר'הניזקיןןמיטב וכו'ניזקן אטכמיטב שדהו ומיטב (ילק' שאל' מיטב) כרמו של מזיק  18 -לאן אבוב ח'ן
אלא] אטכ ח'ן אניזקין ,בגזיקי'
 19הקדש] אם בהקדש ,כ כ שגדי ש -
-
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כי תצא אש .למה נאמר ,עד שלא יאמרישליבדין,הואיל וחייב ע"י קנוי
לו לאיהאחייבעלידי עצמו ,אםוכיתימןהדין ,למה נאמרכי תצא אשה אלא בא
הכתוב לעשות אתהאונם כרצוןושאינומתכוין כמתכוין ואת האשה כאיש לכלהנוקין
 .הא לא באו קוצים אלאלהזןשיעור ,אםישקוצים
שבתורה- .ומצאה קוצימ
 6יששיעור ואםאיןקוציםאיןשיעוף ,מכאן אמרו עברה הנהר והדרך והכדון שהוא
ככוה מעשרה טפחים והויקה ,פטור מלשלם; כיצר עומרים על הדבר ,רואין אותו
באלו הוא עומד באמצעבית כור ומדליק ,דברי רבי אלעזרבן עוריה ,רבי אליעזר
אומר שש עשרה אמה כררך הרכים ,רבי עקיבא אומר חמשים אמה;רבי שמעון
אומר שלם ישלם המכעיר את הבעירה ,הכל לפי הדלקה ,מעשה שעברה דכםיקדה
 10הירדן והזיקה ,מפני שהיא מרוכה; אימתי בזמן שקפצה ,אבל אם היתה מצפצפת
ומהלכתאפילו עדמיל,הריזהחייב.
ונאכל גדיש .הכל במשמע ,וכן טואר של קמם ושל קורות,וכן מדבך של
אבנים ושל צרורות שהתקינולמיה - .או הקמה ,אףהאילן במשמע - ,או השדה,
אפילו ליחכה את העפרן או אפילוהיולו כליםטמונים בכרישוהדליקן ,תלמוד לומר
 15או הקמהאו השדה ,מה השדהבבלויאף הקמהבכלוי.
שלםי של ם המכעיר את הבערה .למה נאמר ,לפי שכאמר אישאיש,
איןלי אלא איש ,אשה וטומטוםואנדרובינום מנין ,הלמוד לומר שלם ישלם המבעיר
הריעלי מנ
ורה.להקדש ,ירושלמי שם ובבלי ב"ק 1 :1קנוי
לו .שורוב ובמ"ע מקיים ג' הדפוס ומפרש דב' שאלות
שואל :האחת ,בסתם למה נאמרה פרשה זו ,והשנייה ,למה
נאמר ישלם המבעיר את הבערה דמשמע שהבעירע"יעצמו
הואחייב אפילו יצאה מעצמהע"יקוצים וג' קנוי לוהיא
לפי רוג הגרסאות 3 :האונס וכו' .ירושלמי ב"ק ב ע"ב
והאש מלמדת על כולהון שהוא חייב על האונסין 4 :הא
לאוכו' .במ"ע פי' לפי פירושולעיל ובא"צ מגיהאוגדיש
וגומר הא וכו' ולשון הפ"ז למה נאמר קוצים ליתן שיעור.
 5יששיעור .שתעבור הדלקה ואםכשין קוציםאיןשיעור,
שתעבור הדלקה ,ובאונס כזה פטור ,זי"נ ,ובס"ס פי' דאם
בין האש והשדף קוציכם אז נאמר שיעור ואםאין קוצים
אלא דבר אחר מעכב  r~hdהאש אין שיעור ,וז"ר וא"צ
הגיהו אם אין קוציםיש שעור ואם יש קוציםאין שעור
וכ-נ,והיינו מאי דתניא בתוספתא ב"ק פ"ו ה"כג אבל אם
היתה מסכסכת והולכת או שהיועציםמצויין לה אפילו עד
מיל ה"זחייב וכ"ש קוציםועי' בבלי מא :.מכאן אמרו
וכו' .מכדרשג"י ב"ק פ"ו מ"ר תוספהא שם
 פ"ו ה"כגירושלמי ה ע"ג בבלי סא .כ"ז 6 :מעשרה טפחים .במשנה
שם הג' ד אמות וע"פ זה היאג' מ"חוכן הואבמכדרשכ"י,
 9הכל זכו" נראה דמלת הבעירהדייקעי' בפי' ליר!ש'
נזיקין ממו"ר ר' ישראל הלוי דף קעו 10 :מצפצפת.
בתום' הגר' מסכסכת ובירושלמי הג' מספספתועי' במאמר
על המכדרשב"י למו"ר ר' ישראל הלוי דף יט הערה .1

ו כ אש וגו'ןנאמר] כ ח ],עד שלא יאמר] מ ח'ןלי] ט
ח'ןקנוי] ק כינוי 1 ,קוצי' ,ל קוצים .ט קנוין 2 -
לו] ד ח'1לאן מ כל שכןןיהא] אכיהיה ,מ שיהאן אם
וכו' הדין]י
) ח'ן למה נאמר] אטכס מה ת"לן כ אש
וגו'ן אלאן מ ת'  3 -הכתובן מ ג'ללמדך(פ באללמדך
שעשה הכתוב)ן לעשות] מ נ' בון את] מ ח'ןא ברצון ן
אטב ואת שרפ ,פ את שאע]מקקאת]אק באישן
אט בכל כככלןדכפ ההע4-אמיא1מןמ
ר  5 --מ"םן עתה] א עשה ,אטכמ אתן תהה
אכ תר הך מאה בכ"ט %א הבורןטהמרין l'aw
אטכמ ואת (כס את) הדרךן אטכמ ואת (מ את)
הגדר  6 -מעשרה לק עשרה,ןי ,מ מארבען טפחיסן
מ אשתן ט והדקןןכיצד וכר אמה
שורה חק מ

י

בפי

ח'--י]עא]אטכח']כוהכב1רןומדל]-דומזיק]
ר' אלער ב"ע] כ"ח טכ ,ארראליעזר ב"ע 8 --
כדרך] ט בדרך ת' רשות  9 --ם המבערן טכס הבערה1
אטכלמ"ל"ה] אכ שעשרה ] מ יל-ה  10 -אט
כמ אתהירדן ] והדקה] ט ר הדלקה]מפני שהיא] אכ
כשהיא ,ט כשהוא ~לק' ווינ' כשהיא) ,מ מפני שהיתה1
מצפצפת] מ מסוכסכת  11 -ומהלכתןכ
 ,ח' ,פוכ מהלכת1
 12הכל במשמע .דגדיש כל דבר המקובץ בגודש נקרא,
מ"ע - .וכן מואר וכו' .מכדרשב"יירושלמי ב"ק ה ע"ג
עדן ט ח' 12 -פ במשמעון וכן] ס ח'ן סואר] אטב
בקבולמיהס ,.פ"ז 13 :אף האילן וכו' .ב"קס .לרבות כלבעלי
סדר ,מ סידורןקנים ושלן פ ח'  1וכן] כ וכך 1מדבךן
ן רש"י ותוספות שם ות"י כלמידעם דקאי,פ"ז:
ועיי
,
ר
ב
ד
מ
א
י אמש
כ מרכך ,ר מרכך ,מ נדבך -
 14העפר .מכדרשב"י ב"ק פ"ו מ"ד ירושלמי ה ע"ג
3
י
ל
ב
ב
שהתקינן]לסיד] טלסירוילק' ווינ' לסיד) ,אטכ נ' שנ']
ס .פ"ז 15 :בגלוי .מכדרשב"י ב"ק פ"ו מ"ח ירושלמי ה
אף] א או  14 -או] מ נ'אינואלא ] לו] ט ח' ] אכ
מוטמנין ,ט מטומנין ,מ טאליןו דבגדישו  1דב והדליקו  15 -השדה בפ'ב] כמ שדה]בגלויבפ.א]ובגילוי]בו קמה
 -אטלפי שהוא אומר]איש בפ'ב] רק ט  17 -אט טומטום 1ק ואנררוגינס 1שלם ישלם] ם"' -

6י
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פרשה יד-סו

את הבערה ,מכל מקום ,איןלי אלא המבעה וההבער ,שאר כל המזיקין שבתורה
מנין,הרי אתהדןבנין אב משניהם ,לאהרי המבעה כהרי הכערולאהרי הכערכהרי
המבעה ,הצד השוה שבהן שררכןלהזיק וממונך ושמירתן עליך ,וכשהזיק חבהמויק
לשלם תשלומינזק במיטבהארץ.
'
ר
ד' כללותהיהרכי שמעוןבן אלעור אומר משום מאירכנדקין,כל מקוםשיש
רשותלמזיקולאלניזק פטור,לניזק ולאלמויקחייב ככל ,לניזקולמזיק אפי' מיוחסת
כתן חצר של שותפין והפונדק ,לאלניזק ולא למזיקכגון רשות אחרת ,על השןועל
הרכלחייב ,ועל השאר ,מועד משלםנזק שלם ותם משלםחצינוק .בכל מקום שיש
רשותלניוקולמויק והבקעה ורשות הרביםוכיוצאכהן,על השן ועל הרכל פטור ,ועל
השאר ,מועד משלם נוק שלם ותם משלםחצינזק,

פרשהסו

כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור .רבי ישמעאל ימר עד
שיפקור אצלו ויאמר לההילךיטמירלי זה ,אכל אם אמרלו,עעיך בו,הרי זה
פטור - .כסף או כלים ,מה כמף שדרכו להמנות ,אףכלים שדרכן להמנות ,מכאן
 1את הבערה] פ ח'  1המבעה] אכמ הבעה ,ט הבערו
וההבער] אכמ והבער ,ט והבערהו אכ ושארו מהנזקין1
שבתורה] ט ח'  2 -מ משניהן ,אטכ מבין שניהן (כ
שניהם)  1המבעה] אס הבעה ,ט הבערה  3 -המבעהן א
כ הבעה ,טס הבערה  1וממונךן אטע ח ,,וק וממונןן
אט שמירתן ,כ שבירתן 1חב]  1ח' ,כחייב  4 -לשלם]
אכ משלם ,ט ומשלם  5 -א ארבעוח ,טכ ארבע
מפ ארבעהו רשב"א] י 2ר' ישמעאל1אומר] כ ח'ו
משוטן מ ח' ,ט משם] ר' מאיר] מ ח'ו דבנזיקין ,א
בנזקים 1כל] א מכל,טכ:בכי 1מקום] פ ח'ו שיש] פ
נ' לו  6 -לניזק בפ'בן ט לנזק (ילק' ווינ' לניזק)ו
בכל] אטכפ"'1אפילו] מ ח' ,פ ואפילו  1מ רשות
מיוחדת 1א מיוחדות  7 -של] מ ח'ו מ השיתעיןו
והפונדק] אכ ו-הפונדקי ,ט והפונדקין ונ' חייב ,מפ
הפונדקי ,מ נ' שאינזוכגון רשות ומ ח'ו אחרת] מ
ח /אב אחת 8 -חייב] א ח'  1השאר] כפ השור  1מ
בגל מקום ] שישן כ נ' בו  9 -לני1קן כ לנזק 1ט
הבקעה]על השח ט ח' 1טעל הרגל  10 -השאהו השא'

 'x'yבבלי מא :פ"ז 1 :מכל מקום .לעיל ריש פ"ו וריש
פ"יא ושם במ"ע לד"ה בעל הגור ופ"ז 2 :המבען בא"צ

מגיה הבורועי' גרסת הילקוט 3 :חבוכו'.

ריש ב"ק5 :

ארבעה כללותוכו' .בא-צ מוחק מאמר זה כאןוגורסולעיל

בד"ה וביער בשדה אחר אחר הס' אלא אחר הואזה .וא"צ:
 7והפונדק .בא"א מוסיף חייב וכן הוא בילקוט ובמ"ע
ובת דא"צ להגיה דבבא זו ושאחריה חושב התנא בכלל
אחד ובא"צ מוחק מן לניזק ולמזיק עד כאן ,ולקמן קודם
-11הבקערה מוסיף כגון חצר השותפ.ן ,ואולי אפשר לשער
דצריך למחוק לקמן המלות בכעך מקוכם שיש רשושם
לניזק ולמזיק ולהגיה במ;ומ' לא לניזק ולא למזיק כגון
רשות אחרת שנשתרבנו מלמטה לכאן ולפ"ז ניחא דאינו
תושב אלא ד' כללות בר' מקומות אכללפי הגר' שלפתנו
צריך לו' דד חלוקידינים שונה בה' מקומות וטההברייתא
שלפנינו שנויה בפנים שוניכ ):בכמה מקומות,עי' תוספתא
ב"ק פ"א ה"ט ירוש' ב ע"ג בבלייד .ולפי הגהתנו תסכים
המכילתא עם הברייתא דר' הושעיה בירוש' בכל הפרטים
רלענין חצר השותפין והפונרק דעת המכילתא דחייה על
השן והרגים כברי-תא דר' יוסף בבבלי וכן צריך להיות
בברייתא דר' הושעיה חייב גבי חצר השותפין במקום
פטורעי' בפ' למו"ר ר' ישראל הלוי ,דף י-ד ( ,)38אכל
בתוספ' איתא דחצר השותפין והבקעה פטור.על השן והרגל
וכ"ה בברייתא דבבלי וכבר העיר בפירוש הנ"ל רכל מקום
אטכ השור-
ששגו שחצר השותפין חייבת בשן ורגל והיינו במכילתא
י אוטכנמקוכי (וכ"ה נמס' גינצבורג)1
וברייתא דר' יוסף וברייתא דר' הושעיה שנו ביחד חצר
(ש)  12מי
השוו-ספין והמונרקי ,אבל בתוספתא ובברייתא דד' כללות
אל]וש אתן או כלימן אט ח' ] לשמור] אכאב ח' ,א נ'
בבבלי ששנו רחצר השותפין פטורה שנוביחד חצרהשותפין
וגר 3 --נ אכלס שיפקיד1ויאמר לו] א ח'ן הילךן מ
והבקעה לפי שדימו חצר השותפין לבקעה ובבקעה היה
ס
ח' ,אנ1פ הא לך 1אמן פ ח' 1כ ועעיך ,פ תןעיניך1ב
,
ל
ג
ר
ה
ו
א
י
ה
ד
אח
ר
ו
ט
פ
ל
כר"ה
בה
פשוט להם
ולענין
השן
ל
נ) על זה  14 --אפהמפ להימנות וכן בס'1כלים] פ כ
ו
חצר שאינה לא לזה ולא לזה דהיינו רשות שוחרר :ס"ל
להתוספתא והברייתא דו' כללות בבבלי דחייב על השן
טכ שדרכה מ שדרכם  1אפ מינן -.
ועל הרגל אבל לפי הברייתא דר' הושעיה וכן לפי המכיל'
כפי הגהתנו פטור על השן ועל הרגל בחצר שאינהלשניהם
והיינולפי שהם מדמים הבקעה ורשות הרבים לרשות שאינה לא לזה ולא לזה ומאחר דפטור בבקעה ובר"ח מחמת זה נכנס
תחת סוג זה לפי דעתם גם חצר שאינה ע-ישניו-ה"נ)והיינו רשות של אחר ,וכשיטה זו גם דעת התוספתא בפ-ה ה"י ועי'
ירושלמי שם איתתניי תני חצר של שותפין חייבת וחצר שאינה לשניהן פטור ואי ,,תגיי וכו' וברברי ר' ירמיה ור' יסא
שם נראה שצריך להפך השיטות ושצ"ל ברברי ר' ירמיה מניון דתנא וכו' אין אנו יודעין שהן נודתגין ברשות הניזק
והמזיק ובדברי ר' יטא אלו תנא וכו' ואחד חצר שאינה לשניהםחייבת ומהשעדיין צריך באור הן המלות אפילו מיוחדת
דאינן מובנות לכל הפרושים והגרס' ובדרכה של תורה וס' פ"גן כתב דהואגליון ונכנס לפנים הספרוהיה כתוב מירוש שיוחרת
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אמרו כל טענה שאינה במדה במשקל וכמנק אינה טענה- ,רבי נתן אומר כמף
להביא כסף מעשר ,כלי ם ,להביאכלים; איןלי אלא כסף וכלים ,שאר כל דבר

מנין ,תלמוד לומר לשמור ,להביא כל חכר שצריךשמירה.

ובונב מבית האיש ,לפטורהנונכ מאחרהגנב .יראתה ,<-UIAכיגונב מבית
 5האיש לפטור הגונב מאחר הגנבים או וכונב מכית האיש אם ימצא הגנב ישלם שנים,
אימתיבדמן שלא נמצא כרשותי ,אכל אםנמצאברשוהו ,שומעאני שישבע ויהא פטור,
תלמוד לומר אם המצא תמצא בידו הגניבה ,מכל מקום ,הא אין עליך לומר כלשון
האחרון אלאכלשוןהראשון,וכונב מביתהאיש ,הפטורהכונכ מאחרהגנב- .אםימצא
הננכ ישלם שנים ,הגנב משלם תשלומי כפל ,הבולן אינו משלם תשלומי כפל.
 10ימה ראת תורה להחמיר על הבנב יותר מהמלן ,ר'יוחנןבן וכאי אומר הגולן השוה
כבוד העכרלקונו,והכנב חלק ככוח לעבדיותר מקונו ,כביכול ,הכנס עשה את העין
' ישעיה כט טו
של מעלה כקו אינו רואה ואתהאוזן כקו אינהשומעת,כענין שנאמ'0הויהמעמיקיםמיי
למתיר עצהוהיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי רואנו ומי יודענו ,וכתיב 0ויאמרו לאתהיי צד'
"יקאל ט טי
יראהיה ,וכתיבחכי אמרו עזבייי את הארץאיןיי'רואה.
ונראה רנשתבשו ואפשר דצ"ל כגרס'מ"ח רלא ג' אפילו
אלא רשות מיוחדת 13 :עמ' הקו'עיניך בו .פי' שלא
משכו ,ז"ר ועי' ב"מ צט .וירושלמי ריש פ' ד' שומרין,
אבל א 1.זה במשמעות הלשון אלא נראה דר' ישמעאל
מצריך שיקבל עליו השומר שמירה בלשון מעולה ועי'
ב"מ פ"ו מ"ו בבלי שם פא :ודף מט :ב"ק פ"ה מ"ג ירוש'

נ"מ יא ע"א4 :נ למי הק' מכאן אמרו וכויישבועות פ"ו
מ"ו ועי' בתוספות שבועות מג .ד"ה אלא וב"ק סג .ד"ה
דבר שפירשו דממעטינן דבר שאינו במדה מן מלת שלמה,
ועי' בה"מ 2 :כסף מעשר' דלא תימא מעשר ממון גבוה

ודינוכדין הקדש ,ז"ר .להביא כלים.
ועי' בירוש'
תסי
שבועות לו ע"ר מה מקיימין דב"ש אוכלים כהדא דתני
ר' נתן או כלים להביא כלי חרס ובירושלמי קדושין נח
ע"ג איתא בטעות להניא כלים הרבה והגיה בפ"מ שצ"ל
כמו בשבועות וכצ"ל כאןועי' בז"ינ ובא"צ מגיה להביא
כלים כל שהוא ועי' בבלי מ 3 :ת"ל לשמור וכו' .שבועות
מג' אבל בב"מגז :איתא בטעות וגונב מבית האיש חזר
וכלל[ 4 :אתהוכו' .מתוך גרסת כ'י'מ אפשר לדון שגס
המלות וגונב וכו' שנשנו בסוף הפיסקא לא נתנו לצרף
למאמר שאחריה שלא כדעת הח' בלוי בס' תהלה למשה
עמ' כ"ז]'  -שישבע וכו' .כלומר אע"פ שנשבעיהיה
השומר פטור אם טען טענת גם ונמצא ברשותו מדכתיב
וגונב מבית האיש דמשמע דרוקא אם היה הגנב איש אחר
חייב אגל לא אם השומר עצמו גנבו ,ת"ל במחתרת שוכם
המצא וכו' ,ש"י אבלאינו מובן מאי ראיה ממחתרת לשומר
הרי התם בגנב עצמומיירי ,ע"כ נראה דה"פ ממאי דוגוננ
מבית האיש למעט הגונב מאחר הגנב דלמא בא להשמיענו
דדוקא אם כבר הוציא הגנבה מרשות ההבעליםחייב אבל
אם נמצא הגנב עדיין ברשות הבעלים אע"פ שכבר קנה
הגנבהע-י הגבההיהיה פטור מכפל ובמקום שישבע אפשר
דצ"ל שישיבנו ןכן הוא הגהת הח' בלוי בס' הנ"ל עמ' הנ"ל

 1במשקל] כ במשך ,ח ובמשקלוובמנין] ט ובמשורה
מ במניןן כ ור' נתן  2 -כלים בפ'בן ט ח' (ילק' ווינ'
נ' ובו) 1אין וכו' כלימן מ ח' 1אטב ואיןו אלאןל ח'ן
אב ישאר  3 -טכס שהוא צריך  4 -וגונב וכו' או
שוה"ס] נ"מ ח'  1מאחרן פ אחר 1המוסגר א' רק אבו
המוסגר ב' רק כ 5 -חון רק כקווגונב וכו' הגנב ש"ח]
מ ח' 1קנגנבן אמן אכ ואם  6 -שלא נמצא] פ שנמצאן
אם] ך ח' ,פ נ' לאן נמצא] א? למצאו פ שומעני ן אט
כפ ישבע 1אכ ויהיה  7 -אטכק הא מה ת"לו א ואםו
לומר] אט ח'ן אטע בלשון  8 -אטכ אחרון 1אט
בלשון 1אטכ ראשוןו אם וכו' שניצן ר אם המצא תמצא
הגנבהשנים ישלם  9 -משלם] אטישלם 1אטכמפוהגזלן
(פ אבל הגזלן) אינו משלם אלא קרן (מ הקרן)  10 -א
טכמ מהו טלמ ראתה ,פ ראהו אכפ התורה 1להחמירן
ט נ' עליו  1על הגנב] כס בגנבן אטכ מן הגזלן ,מ

מבגזלן1בן זכאי] ד ח'ו אכ המ,ח'מ'ר (כ

ה'מ'ה'ח'מ'ר)

הגזלן ן פ לפי שהגזלן  11 -כבור העבד] ןכ:כפ את
העבד 1לקונו] אכ לקוניו ,ט נ' וכו 1 ,והגנב עד כו",דן
ט ח'  1יורר] מ ח'  1מ מן קונו ,אכ מקוניון אכמ
12 - 1
כביכול עשה הגנב (מ ח')  1אתן מ ח' מ עי

,

של מעלה] מק של מטה ,אכ ח' ] אכמבאילוןאינו] א
אינה ,כ לאואינהן מ אינוןמיי'ן מפ מה' ,ק בי"י -
 13עצהן אפ נ' וגו'ו והיה וכו' יודיענין אבס ח'ןוק
ר1א הו  11יודיענו ,ליודעינוןוכתיבן אכמפ ואומר -
 14אכ יראה וגו' ן פ יה וגו'ווכתיבן אבס ואומ' ]כין

והשערה רחוקההיא] .ת"ל אם המצא תמצא בידו דמשמע
מיד שקנאוחייב בכפלועי' מכדרשב"י וב"קפ"זמ"ו ,וראיתי להת' בלוי בספר תהלה למשה
שפירש דהספק הוא אם חייב בכפל גבם אם נמצאה הגנבהבעין דאם ימצא הגנב יש לארש שנמצא הגנכ ואין הגנבה בירו
אבל אם הגנבהבעין ס"ד שישיבנו וימטר ומביא ראיה מפסוק אם המצא המצא בירו הגנבה דאף אם הגנבה בעין חייב,
והפירוש נדחה מעצמו דא"כ הספקאין לוענין כלל להכתוב וגוגב מבית האיש ולא היה לו לתלות השאלה והתשובה אלא
בהפסוק אם ימצא הגנב ובקרא דמחתרת .ובא"צ מגיה וגורס לפטור הגונב מאחר הגנב או אינו אלא וגונב מבית השומר יהא
חייב ומרשות הבעלים יהיה פטור ת"ל אם המצא וכו' .וא"צ 5 :משוחר הגנב .ב"ק פ"ז מ"א בבלי שם סט :וירושלמי
שם ה ע"ר ולשונו צריך תקון 9 :הגנב :1ו' הגזלן וכו' כפל .בא"צ מוחק כל זה וא"צ 10 :ר'יוחנן וכו' .תוספתא ב"ק
Steinschneider-Festschri(l 5. 26

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

300

מסכתא דנ1יקיןכמשכימים

פרשה סו

ואם לא ימצא הכנב .למה נאמר ,ממשמע שנאמר אם ימצא הכנב ישרם
שנים ,שומע אס ,אם נמצא הכנב וישלו ,בעל הבית פטור מכל דכה ,מה תלמוד
לומר אם לא ימצא הכנכ ,שומע אני ,שאם נמצא גנב ואין לו לשלם ,לא יאמר לו
כעל גנבה ,בא והשבעלי שלא היה בלבך למכרם,לכך נאסר אם לא יטצא הכנכ,
שאם נמצא הכנכ ,בעל הבית פטור מכלמקום.
ונקרב בעל הכי ת אל האלהים ,שומע אני לשאול באורים ורזומים,
תלמוד לומר אשרירשיעון אלהים ,לא אמרתי אלא אלהים שהםמרשיעין - .ונקרב
בעל הבית אל האלהים ,לשבועה .אתה אומר לשבועה ,או אינו אלא בשבועה
ושלא כשבועה ,הרי אתהדן ,נאמר כאן שליחות יד ונאמר להלן שליחות יד ,מה
להלן שבועה אףכאן שבועה ,מה להלןביו"ד ה"א אףכאןכיו"ד ה"א ,טה כאן בכית
דין אףלהלן בביתדין ,מה כאן לצרכו אףלהלן לצרכו ,מה כאןעל כל דבר פשע,
אףלהלז על כל דבר פש -3אכם לא שלח ידו במלוחכת רעהה לצרכה
אתה אומר לצרכה או אש אלא לצרכה ושלא לצרכה תלמוד
על כל דבר
פשע ,שבית שמאימחייכין על מחשכת הלבבשליחותיד ,שנאמר קל כל דבר פשע,
ובית הללאיןמחייבין אלא משעה ששלה בהיד,לכך נאמר אםלא שלחידו ,לצרכה,
על כל דבר פש 3כלל ,על שור ועל חמור על שה ועל שלמה ,פרג
או כלל ופרט,אין בכלל אלא מה 'כבפרט ,וכע"וא אומר ער כל אבדה שטריאמר,

ימר

מ ח'1אברון מ ח ,,ד יאמרו ונ' כי 1הארץ] ב נ' וגו'ו

אין וכו'] אכמ ח',במקראואין  1 -לס אםכבמקרא (בנוס'
גינצבורג ואם) 1הגנב]אב ג' וגו' 1ממשמע) מלפין אב
הגנב וגו' ] ישלם שנים] אטב ח 2 - ,שומעאני] אטכ
מ למדנו  1אמ שאם  1ט ימצא1ויש לון אטכ ח'] ט
פטור בעל הבית 1אטכ ומהו מת"ל וכו' אני] מ ח' 3 -
אם] אכ ואם  1הגנב] אכ נ ,וגו' 1שאם] מ אבל אם1א
טכס הגנבןלו] א נ' מהן לאיאמר] מ שומעאנישיאמר
  4אטכס בעל הגנבה  1בלבך] ט כל כך  1אמלמוכרן ,טכ למוכרו  1אם] מואם  5 -שאם] מ שאילוו

נמצא] ק לא מצא  1מ"מ] אטכמ מכל דבר  6 -אל
האלהים] רק מ] לשאול] אכמ ישאל ,ט ושאל (ילק'ווינ'
ישאל)  7 -אט שהןן טכ מרשיעים  8 -אל האלהימן
אטכ ] לשבועה בפ'אן אטכמ בשנועה ו אתהן אמ
ח' ,ט את 1אומר] אמ ח' ,ק או' 1לשבועה] אמ "' ,טכ
בשבועהןאון כאיואינו אלאן אט ח 9 - ,הרי אתה
דן] מ ח'ן ונאמר להלן ש"י] ט ח'  10 -מה בפ'א]בו
ומהוביו"ד ה"א] כ-ה דם ,פ ני"ה ,אטכ ביד וכן בס'1
מה] מ ומה ,אט או מה ,כ אי מה  11 -מה בפ'א] מ
ומה1כגן בטא ר להלן 1ר לצרכה ,טלצורכיו ,כלצרכיו

י

וכן בס' ] להלזן דט כאן  1מ ומה  12 -אף וכו' פשע
ש'ירבפ'אן א ח'ן פשען ט נ' ת"לן לצרכו] טלצורכה ,כ
לצרכה וכן בס'  13 -אתה אומרלצרכו] מ ח'  1או] כ
אי1אינו אלאן טכ ר 1ט לצורכו ולצרכה  14 -שב"ש]

מ בית שמאי ,דמ ג' אומרים (מ אומ')ן הלב] א
ו אמ ח'  15-וב-ה]
בשליחות] מ ח'ןיד
איןמחייבין] מפוטריןן אלא משעה] מ עדן ששלח] א
ה']

ר נ' אומרים]

פ"ז ה"ב בבלי עט :הנחומא נח ס"ד 11 :כביכול הגנב
עמ' הקו' .בא"צ מגיה כביכול הגזלן ומוחק מלת מעלה
(ואפשר שהגיה מטה ע"פ הבבלי) ואיני יודע סערו13 :
וכתיב וכו'
אתעמ' הקו' .בא"צ מגיה ע-פ הגמרא וכתיבכי
עזב ה'
הארץ וגו' ואין ה' רואה אוהנו ופס' זה הוא
ביחזקאל ח יב אלא שבמקרא הוא להמךאין ה' רואהאותנו
עזב ה' את הארץ :למה נאמרוכר .כלומר נכתוב ואם
לאודי ,ומתרץ דאלו כתב הכיהייתי אומר דקאי ואם לא
על מה שאמר ישלם שנים ואםאין לו לשלם צריך שגועה
לכך כתב ואם לא ימצא הגנב דהכל תלוי בזה ואם נמצא
הגנב אע"פ שאין לו לשלם השומר פטור מכל דבר2 :
מה ת"ל וכו" בא"צ מוחק זה וגורס מנין שאם נמצא
גנב וכו' ת"ל ואם לא וכו' ועי' גר' מ"ח 4 :שלא היה

י

וכו' .סותם כב"ש דאס חשב לשלוחיד קם הפקדון ברשותו
וחייב אם נגנב אח"כ ועי' ירושלמי שבועות לח ע"ב:
בשבועה ושלא ובו" שיהאחייב כפל אם באו עדים שגנבו
אפילו קודם שנשבע ,זי"נ 9 :להלן .שבועת ה' תהיה
בין שניהם ,ועי' ב"ק סג :ב"מ מא :וכן תרגםיונת
ןויומי
דלא אושיטידיה 10 :מה להלן ביו"ד ה"אוכווכ'ו .'.עיין
לקמן פ'טז ד"ה שבועת ה' וכו'; [ 11לצרכו
הגהתי
ע"פ ג' מ"ח וכן הגיהו הא"א ד"ר וזי"נ ובה"מ ובמ"ע
כתב דלמאן דגרם בכולן לצרכה יש לפרש ראין הכוונה
לצורך שלה אלא לצרוך אותהועי' מכדרשג"י ,ב"מ פ"ג
מ"ט 13 ]:אואינווכו' .אפשר דצ"ל בג' מ"ח או אינו
אלא לצורכו ולצרכה - .ת"ל על כל דבר פשע .ונמשך
8

.

למעלה אם לא שלח ידו במלאכת רעהו לפשוע בה ,עי'
מ"ע ומכדרשב"י 14 :שב"ש וכו" בא"צ מגיה י"א על
כל דבר פשע שב"ש וכו' רמלתא באפי נפשה היא ובמקום
לכך נאמר גו' 0ו '1ומוחק מלת לצרכה בסוף ועי' ג' מ"ח
ויש לישב הג' שלפנינו דה"ק דעכ"מבין לב"שובין לב"ה
על כל דבר פשע אשליחותיד קאי ,עי' מ"ע ועי' מכילהא
ורשב"י ב"מ פ"ג מ"יב ובבלי שם מג.קדושין מב :ירוש'
ב"מ ט ע"ב שבועות לח ע"ג:
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חזרוכלל,או כלל ככלל הראשון ,אמרתלאו ,אלאכלל ופרםוכלל,אי אתהדן אלא
rלי אלא
כעין הפרט ,מה הפרט מפורש כנכסיםמטלטליןשאין להם אחריות אף~w
נכסים מטלטליןשאין להם אחריות*
יתעל כל דבר פשע וכו' 4).בין שומר לשומר הכתוב ברבר ,יראתה אומר
בין שומר לשומר הכתוב מדברית או לא בא הכתוב אלא לחלוק בין כסף לכלים
לבהמה ,תלמוד לומר שלמה ,שלמה בכלל היית ויצאת מן הכלל ללמד ,אלא מה
שלמה מיוחדת,בין שומר לשומר הכתוב מדבר ,אף כלבין שומר לשומר הכתוב
מדבר ,הא לא בא הכתובלחלוקבין כמף
,
א
ו
ה
,
א
ו
ה
וזה איכל -אית
מכאן
אשר יאמר כי הוא זה- .ה אותן-זה
אמרו ער 'םתהא תדאה כמקצת הט"מ,
ששליח ,כ שישליח ,מ שישלחן בה] אטכ ח' ,מ בון
לכךן מ ח'  1נאמר] א ח' ,מ שנ'ןידו] ט נ' במלאכת
רעהוו לצרכה]  13ח'  16 -עמ' הקו' עלוכו'אחריותש'גן
בנוסח' גינצב' ורק
ט ח'ןועל חמורן ב"ה אובק
שה1ועל שלמה] כ"ה
לס על כבמקראועל שה] א

 2מטלטלין .ב"ק סב :ב"מ גז :מכדרשב"י 4 :בין שומר
לשומר הכתוב מדבר וכו' .כלומר מכאן אנו למדין והתורה
מחלקתבין ש"ח לש"ש דפרשה ראשונה מדברת בש"ח
רפטור נגנבה ואבדה ושניה בש"ש דחייג בגנבה ואבדה או
יכן
נאמר דהכתוב לא בא אלא לחלוק בש"ח גופא בין כסף
יעל
וכלים לבהמה דבכסף וכלים הכתובים בתחלת הפרשה פטור
בגנבה ואבדה וע"ז קאמר ונקרב בעל הבית אל האלהיכם
ן בנוסח' גינצבורג) ,לס על כבמקרא 17 -
אוכק(יכ
כדי שישבע ויפטר אבל בבעליחייםחייב על הגנבהוהיינו
עמ' הקו' או וכו' וכשה"א) מ ח'ןאון ד ח' ,כ אין אשר
דקאמר על שור וכו' ,הא ליתא דהא כתיב כאן גם שלמה
יאמרו אכמ ח 1 - ,כ חזרהן אווכו' אלא בפ'א] מ ח'ן
שהיא בכלל כלים וע"כ ראין חלוק אלאבין שומר לשומר
או] אב אי ] לאון ל לאןאי אתה] אאין את 2 -
ז"ר וש"י וכ"ג,ובזי"נ ומ"מ פי' להפך דהספק הוא דלמא
גבי כסף וכלים חייב בגנבה ואבדה אבלגבי בהמה אינו
בנכסימן מ נכסיםן ל מיטלטלין ,מ המיטלטליןןאףן
חייג אא"כ פשע כהכתיב על כל דבר  ,yWDאבל במ"ע
פ נ' הכללן אלא] ר נ' הכלל מפורש  3 -פ בנכסיםןל
פי' בין שומר לשומר וכו' כלומר הכתוב בא להשמיענו
 4המוסגר רק טו על וכו'
,
ן
י
ל
ט
ל
ט
י
מ
מ
ן
י
ל
ט
ל
ו
ט
מ
כאן דין שומר אבדה או לא פרט הכתוב כל אלה אלא
לבהמה ש'חן מ ח'ן הכ"מ] ד ח'ן המום' רק אכ 5 -
לפי שאינןשווין בשמירתן ומהדר דלכך כתיב שלמה והרי
שלמה בכללכלים היתה אלא ע"כ נקט שלמהלפי שבשומר
הכתוב בפ'בן אטכ ח'  9 -ט ולבהמהן שלמה בפ'אן
אבדה משתעי קרא ונקט שלמה המיוחדתבדיני אבדה ,ופי'
וק שמלהן שלמה בפ'ב] כ"ה ט ,אבל ישלמה ,וק
זה רחוק מאד מפשוטן של דברים ,והגר"אהבין ג"כ כוונת
ושמלהן אטכ "יתה (כ היית') בכללן מן הכללן אטכ
חמכיל' כמו שכתבנו אלא שהגיה וגורס ד"א שור או חמור
ח,ן אלא] ט ח 7 - ,וק שמלהן אף ובו ,מדבר] אטכ ח'
למה נאמרלפי שג'וכייתן איש אל רעהו כסף וגו' וכי
יתן איש אל רעהו חמור וגו' בא הכתוב וכו' וכלים לבהמה
  8הכתובן אטכ ח'- ,פ נ' אלאן פ לחלקן פת"ל שור או חמור בכלל היתה וכו' אלא מה מיוחדר,-
וכליםן לבהמהן כ"ה אכ ,דפ יבהמה ,ט ולבהמה 9 -
וא"נ ,נשבל מה שכרעב במ"ע דבל פירושי הממרעיבם
זה בפ'א] מ נ' ולא  10 -כס שתהיה פ שיהאןא
וו-וגהותיהכ:ט בטלים מאחר דלפי המכילתא באמת גם הפי
הודייה ,כ ההודייה ,מפ ההודאהן במקצת] אטכמפ
דוכי יתן וכו' חמור או שור וכו' בש"ח איירי ורק הפ'
דואם גנב יגנב וכו' בש"ש אינו נכון לפי דעתי דעכ"פ
לענין הפ' דואם גנב יגנביש מקום ספק אם רצתה התורה
.
'
ו
כ
ו
לכאורה משמע דה"ק דבעל הפקדו
לחלקבין שומר לשומר לענין גנבה או בין כסף וכליכם לבהמה 9 :שזה אומר
אמר זה החפץ שאתה אומר שנגנב הרי הוא בידך והשומר מכחישו אבל מאחר שלמד מכאן דאינו חייב עד שיודה במקצת
ע"כ צריך לומרכי שזה אומר קאי אנתבע היינו שהניתבע אומראין לךבידי אלא זה והשד"ר נגנב או שכופר בשאר
וזה תלוי בפלוגתא אי שבועת שומריכם צריכה הודאה במקצת כי דעת ר' יוחנן בירושלמי שבועות לו ע"ד ובבלי ב-ק
קו :גם בטוען טענת וגב אינוחייב ער שיודה במקצרם ונראה דהיינו גם שיטת הברייתא דרמי בר חמא  Qwב"ק קז .וב"מ
ה :ומאי שפירשו בב"מ דלדעת רמי בר חמא אינו חייב אלא בג' פרות חדוש הוא שחרשו האחרונים ואינו לפי העקר
אבל לרעת החולקים על ר' יוחנן בבבלי וירושלמי שם שבועת שומרים אינה צריכה הודאה במקצת והפסוק דכי הוא זה
הוא ענין בפני עצמווהיינו בטוענו מלוה או פקדון וכופר ומשמיענו הכתוב דאינו חייב שבועה אלא במודה במקצת ומה
שאמר הכתוב ישלם שנים לא קאי על זה רק אטוען טענת גנב וזהו שאמרו ערובי פרשיות כתוב כאן,עיין בבלי וירושלמי
שם ורש"י עה"ח ורמב"ן ,ויווע פרש"י ב"ק קז' רערובי פרשיות היינו דמקומו של הפסוק נפרשת אם כסף תלוה ונכתב
כאן ,וזה ודאי דוחק גדול ,ושמעתי ממו"ר ר' ישראל הלוי ז"ל דעקר הכוונה כמו ערובי דברים יש כאן בספרי בהעלותך
ע"ש ,פי' דנושא המאמר מתחלף כי לפי הפשט משמע דאשר יאמר קאי אבעל הפקדון שאומר זה הוא החפץ שאתה טוען
נגנב והרי הוא בידך אבל רז"ל דרשו דקאי אנפקד שמודה במקצת ועל השאר טוען נגנב אואין לך בידי ,והיינו מה שקראו
במקום אחר ערבובי דברים[ ,ועיין מאמרו של זקן חכמי ישראל בדורנו הר"א שווארץ ע"ד עירובי פרשיות " 152ןקיחא)
( .5. 61 11.בנגוד לפירושו של רש"י משתדל גם הוא כר"י הלוי למצוא דרך אחרת בכונת המאמר .והרא"ש נשען גהרצאח
דבריו על גרסת הירושלמי המשובחת :עירובי פרשיותי ש כאן (ולא כתיב כג' הבבלי) ,ש"ז לפי דעתו כאלו אמרו עירובי
עניניםיש כאן,ואין הכרעת שני החכמים מכוונת] 10 :במקצת הטענה .עי' מכדרשב"י וסה"מ מ"ע רמו שמביא בשם המכי'
כי הוא זה עד שיודה במקצתולפי הגרס' ער שתהא הודאה ממין הטענה נראה רס"ל דכי הוא זה משמע דהנתבע מודה שהוא
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פרשה סו-טז

ונקרב בעל הבית אל האלהים ,הרי אחד ,עד האלהיםיבא דבר שניהם,
הרי שנים ,אשרירשיעון אלהים ,הרי שלשה ,מכאן אמרודיני ממונות בשלשה ,דברי
ר' יאשיה; רבייונתן אומר הראשון תחלה נאמר ואין דורשין תחלות ,עד האלהים
יבא דבר שניהם ,הרי אחד ,אשר ירשיעון אלהים ,הרי שנים ,ואין בית דין שקול,
מומיפין עליהם עוד אחד ,הרי שלשה .רכי אומר עד האלהים יבא דבר שניהם,
בשנים הכתוב מדבר; אתה אומרכן אואינו אלא באחד ,כשהוא אומר אשר ירשיעון
אלהים,ביהרי כאן שנים ,אשר ירשיע)4אין כהוכ כאן אלא אשר ירשיעון ,הא בשנים
הכתוב מדבר ,ואין ביתדין שקול,מומיפין עליהם עודאחד ,הרי כאן שלשה ,מכאן
אמרודיני ממונות בשלשה; ר' אומר כחמשה,כדי שיגמרהדין בשלשה.
י שלמ שנים לרעהו
 .רבי שמעון אומר קוראאניעליו כאן ,ישלם שנים
,
י
ת
ו
י
ל
ע
ו
ת
ו
א
0ושלם
בראשו
ו
ת
י
ש
מ
ח
ו
כ
י
כיצד יהקיימו
ויקרא ה כרלריעהו ,וקוראאנילהלן
יוסף
שני מקראות הללו ,כל המשלם את הקרןחייב לשלם את החומש ,ושאינו משלם את
הקרן פטור מהחומש - ,לרעהו ,ולא להקדש,לרעהו ,ולא לאחרים,

פרשהטז

וכי יתן איש 4חך רעתו חמור או שור או שה .ר' ישמעאל צמר עד
לי מ; אכל אם אמר ל ,עעל ן ,הרקה
שירקיד אצלו תאמר צלך
י
מ
ש
פטור - .חמור או שור או שה .איןלי אלא חמור ושור ושה ,שאר כל בהמה
מנין ,תלמוד לזמרוכל בהמה לשמור ,אקרא אני מל כהמה ומה תלמודלוזיר חמור
או שור או שה ,אם נאמר כך ,שומעאני ,לאיהיהחייב עד שיפקיד אצלו כל כהמה,

י,

ממין  1 -כ הכיתוגו'ןהאלהיסן א נ' וג' ,ט ג' וט'ן
 2מכאן וכו;
הרי וכו' שלשה ש'חן ס! ח'ן א והרי -
שניסש'ר]א ח'4-שניסןכ שלשהן אכמאילןהרישלשה]
אכש ח' 5 -דבר שניהמן מ ח'  6 -אתה אומרן אכ
מ ח'ן כ1ן אמ ח' ,כ בשנים הכתוב מדברןאינו] אכ
נ' מדבר  7 -המוסגר רק מ ] אין] כ אינו  1כתוב] א
כת' ,ד כתיב .כ אומרן כאן] כ כןן חשרן כ ח'ן
ירשיעון] ק ירעען ,כ נ' אלהים הא וכו' הכ"מן גו
ח'  8 -אכמ אין1עיד] מ ח9 - ,רבי] ר ר' מאירן
כדי] אטכס ח'ן שיגמרן א שיגמור .כ שייגמרן הדין]
ד ח'  10 -אטכמפ ר' ישמעאל  1כ אנו  1עליו] מ
ח'  1כאן] אכ כן  11 -אטט קורא  1אני] אטב נ'
עליון המוסגר ח' ד  1וחמשיתו] ב"ה ט (בס"אגינצב'
1חמ ש תו) ,מפ וחמישיתו ,א וחמש' ,כ והמישי' ,במקר'
וחמשתיוו א יסף ,כ יס'  12 -מקראות] אטכמ
כתובים (א כתובין)ן הללו] א ח' 1מ האכלןושאינו וכו']
אטכ וכל שאינו וכו' ,מ וכל המשלם יותר מקרן 13 -
אטכמפ מן החומש 1לרעהו גפ'א] אטכמפ ישלם שנים
לרעהו] ולא בפ'ב] כ לא -

זה שטוען התובע ונראה דעם ג' זו מתאמתיותר ג' המ"ח
לעיל ,ולא שזה אומר זה הוא וכו' והיינו שהנתבע מודה
במה שחברו אינו תובעו אכל עלכל פנים קשה היאך דורש
דהודאה צריכה שתהא ממין הטענהועדיין לא נדע שצריכה
הידאה כלל ,ואולי צריך להרכיב ב' הנוסחאות ולגרוס עד
שתהא הודאה במקצת הטענהועד שתהא הודאהממין הטענה
ועי' שבועות פ"ו מ"ג ב"מ ה 2 :.הרי ש
לכשו'ה ..ירושלמי
טנהד'יח ע"א בבלי שם ג 5 :רבי אומר ו
בבלי שם
ותוספתא ריש סנהדרין יירישלמי שם ותוספתא שבועות
פ"נ ח"ח והת'בלוי מגיה ד"א במקום
Lewy
רבי אומר -
 Fesischriit 57ואין הכרח 6 :כשהוא אומר וכו'* בירושי
שם הג' כשהוא אומר אשר ירשיען אלהים אין כתיב כאן
אלא אשר ירשיעון ,ומשמע שהיהה לפניהם ירשיעון מלא
אבל גבבלי סנהדריןד .איתא ירשיען כתיב אבל לפי גרס'
מ"ח אין הכרח דאפשר דדייק מדלא כתיב אשר ירשיע:
 8הרי כאן שלשה .צ"ל הרי כאן חמשה ,א"צ ,ועיין
מאמר על המכדרשב-י ממו"ר ר' ישראלהלוי ז"ל דף כד

הערה ב'[ 10 :ר"ש' ובמכדרשב"י ר' ישמעאל כברוב
הגרכארת] 13 :פטור מהחומש .עיי מכדרשב"י וס"ז דף
רל - .לרעהו ולא להקדש וכו' .מכדרשב"י ב"מ גז:
ובתוספות שם ד"ה רעהר וב"ק סב! ובתרספ' שם סג .ד=ה
רעהר:
(טז)  16ה"ז פטור לעיל ריש פ"טו:

(סז)  15וכי] כ"ה בכל הגרס' מלבד ל (וכן בנוסח'
גינצב' 1כי)ן א חמור וגו'ן או שור אושהן אט ח' ,כ וגו' ,מפ נ' וכל בהמה לשמורןעד] ך ח'  16 -טס שיפקודן
ט ואומרןהילך] מ ח' ,אטכ הא לךן אמן אט ח'ן פ תןעיניךן בו] מ על זהןהרי זה] מפ ח'  17 -חמור וכו' בכללו
עה'ס ש'גן מ ה'ן ושור] ד ת'ן ושהן ד או שהן א ושאר  :8 -לשמורן טכ ח'ן אטכ אני אקרא  1אטכ וכל 19 -
אם גא' כךן אטכ שאם אני (כ ח') קורא כל בהמהן א שיפקה טכ שיפקוד
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תלמוד לזמר חמור או שוראו שה ,לחייב עלזה בפני עצמוועלזהבפני עצמו ,ומה
תלמוד לומהוכל בהמה ,אלא בא הכתוב ללמדך שכל הכלל שהואמוסיףעל הפרט
הכל בכללו.
ומת ,שתהא מיתתובידי שמים - ,או נשכר ,ששכרתוחיה - ,או נשכה,
ששבוהולמטים;עדיין אני אומר ,השבר והשבי בין שיכול להציל ,בין שאין יכול
להציל ,תלמוד לומר ומת ,מה מיתה מיוחדת שאי אפשרלו להצילה ,פטור מלשלם,
אף כל דבר שאי אפשרלו להצילו ,פטור מלשלם ,דברי רבי אליעזר ,אמרלו רבי
עקיבא ,ר' אתהדן אפשר משאי אפשר ,שאין אפשר למיתה להיות אלאבידי שמים,
אבל השבר והשבי אפשרלהיות ביןכידי שמים ביןבידי אדם ,חורודנןכמיןבנבה.
 רבי שמעון אומר הטרפה לא ישלם ,יש טרפה שהוא משלם ויש טרמה שאינומשלם,

אין רואה ,כערש הכתובמדכר--.אין רואה--וםכועתיי תהיה כץ
עמיהם .הא"ע רואה בעל הבית פטור מכל דבר -- .שבועת יי תהיה בין
שניהם ,כח"ד ה"א ,מכאן אתהדן כל השבוטת 'מבהורה ,הואילונאמרוכלהשבועתז
שבתורה מתם ,ופרט לך הכתוב באחת מהן וטאעה אלא בע"ד ה"א ,מכאן לכל
שבועות שבתורה שאינן אלאביו"ד ה"א,
כין שניהם ,להוציא את היורשין ,בין שניהם ,להוציא את יככן)י שכנכדו
חשוד על השבועה- .בין שניהם,להיציא אתהדיין שלאישביענו בעל כרחו- ,רבי
נתן אומרכין שניהם ,מכיר ששבועה חלה עלשניהם.
 1ומה ת"ל וכו' הכתוב .בא"צ מוחק ער כאן ומלות
ללמדך וכו' גו ,לעיל עמ' הקו' שורהיח אחר וכל בהמה
לשמור ועי' נזיר לה .ושם דורש מקרא זה לר"א בפרט
וכלל ופרט ובב"מ נו :דורשו בכלל ופרט וכלל,ועי' תוטפ'
שם ד-הכייתן ומכדרשב"י כאן וספרי במדברדף לוש"ג:
 4שתהא מיתתו .בא"ב מוחק אלו המלות אבל במכילתא
דרשב"י כלפנינו ונראה דבא למעט אם סיגפה ומתה- :
ששברתו חיה .מכררשג"י וכן ת"י או איתביר מן היוא
ועי' רשב"ם 6 :ת"ל ומת ובו" מכדרשג"י 9 :כמין
גנבה' דאם גנבה חייב אף שבר ושבייה שיכול להציל,
[והא"צ גורס מן והגהתו מ;אמת לג' מ"ח] 10 .א"ש וכו'.
לקמן ד"ה אם טרוף יטרף 12 :בערים וכו" מכדרשב"י
וכן ת"י ולית מהיד חמי ומסהירועי' רש,י' 14 :מבאן וכו'*
לעיל  :D~Dוספרי במדבר דף יט 17 :להוציא אתהיורשין.
מכדרשב"י ירושלמי שבועותלז ע'ג בגלי מז - :.אתבן
וכו' .ס"ה בכ'י'מ ואוק' ובשאר כל הגרסא' ליתא למלת בן
וע"פ ג' הישנה פי' בז"ר שאם אחד חשוד שכנגדו נשבע
ונוטל וכן בז"י אבל אין זה במשמעות הלשון ופ' במ"מ
ומ"ע להפך דהכתוב מלמדנו דבשבועת שומרים השומר
פטור בלא שבועה מאחר שהמפקיד טוען בספק ולא שייך
לומר כמו געלמא שכנגדו נשבע ונוטעם,וכן פסק הרמב"ם
בהלכות טוען ונטען פ'ב ה'ד אכל אינו מובן איך יוצא כן
מן המקרא ובדו"צ מגיה להביא את שכנגדו וכו' .והיינו
מדכתיבבין שניהם ,וצ"לדמיירי כגון שהתובע טוען ודאי
דאז נשבע התובע ,אבל במכדרשב"י ג"כ הגרס' להוציא
את שכנגדו וכו' ,ונ' עקר כגרסתנו וכמו דממעץ לעיל
יורשי הנתבע כן ממעטיורשי התובע שהיה הנתבע חשוד
והיתה השבועה מוטלת על התובע אבליש כאן מקום ספק
באיזה אופן מיירי ,דהנה ביורש שפגם אביו שטר חובו
מלגער בתוספתא שבועות פיו היה רהבן נוטל שלא בשבועה

 1ע"ז וכו' וע"זן אטכ על כל אחד ואחד 2 -וכלן ן
ק כלןכ מוסףן הפרט] כ"ה ט ,אדב הכלל  3 -אטכ
בכלל  4 -שתהא מיתתון מוו מיתהןאו נשבר] אטכפ
ונשברן א ששיברתןואו] אטכס ח' 1אב ונשגה 5 -
אטמפ ששבאוהון אס ליסטים ,טכ ליסטיןן אטכמ
שהואיכולן אכובין]] כס שאינו ,א שאינן  6 -אפשרן

אמטק איפשר וכן בכלןו להצילה] מ להצילו -
כ ואף  1דבר] מ ח'ן שאי אפשר לו] מ
לו]בו ח'וכ :להצילהואב:כמיהיה (מ יהא) פטורן אמר
וכו' ר'ן ר ר"ע אומר הרי1לו] בו ליה  8 -ר'] כ-ה
אכ ,ש-ג ח'ן אתה] אכ אתן אפשר] א שאיפשרן משאי
אפשר] ד ח' ונכתב בטעותמיושאיןן אטכס שאי ן ך
אלא להיות  9 -אבלן כ אףן אפשרן טכס נ' 16
להיות] א נ' לו ] אכ ביןבידי אדםבין (איבין)בידי
שמים 1חזר] מ נ' ר' עקיבאןכמין] א כמו ,מ מן 10 -
ר"ש וט' משלם שוה"ס] מ ח' 1אט ר' ישמעאלןמשלמן
אכ ישלםןוישן א ישןשאיתן א שהוא  :1 -משלם] כ
ישלם 17 -אין בפ'אן ס :ואיןןאין בפ'ב וכו' דבר] מ
נ'
ח'  12 -יש רריהן אטכפ אם יש עדיםן דבר]
דברי רבי איסי בן יהורהןתהיה בין שניהם] מ ח' ,א נ'
ת'  14 --בע"ד ה"אן א ביון האןאתה אט את ,כ
נשנה בטעות אתן כל וכף האמרט א ח'] השטענה פ
שבועהן המיל וכף שבתורה ש'טק מ ח'] השבועות] א
השפעת  15 -לך הכתוב] אטכ ח 1 ,מבאחדן וק
7

שאינו יכול]

ין
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לצרכה ש
אמם לא שלח ירו במלאכת רעהה לצרכה אתה
,
ד
י
מאטר
אש אלא לצרכה וטלא לצרכה ,הריף ק ,נאמר כאן שלטחה-
שם-להלן בבית
שליחותיד ,מהכאן שבועהביו"ר היא ,אףלהלן שבועה ביו"ר ה"א ,מה
דין אף כאןבביתדין ,מהלהלן לצרכה אףכאן לצרכה ,מה להלן על כל דבר פשע
אף כאן על כל דבר פשע*
ולקח בעליו ולא ישלם .מכאן אמרוי כל הנשבעיןנשכעין ולא משלמין.
ולקח בעליו ,מכאן אמרד ,בעל הנכלה מטפלבנבלתו.
 .זה שומר שכרוהעליון שומר חנם; אתה אומרכן,
ואם כנוביבנב מעמו
,
ן
ר
,
ר
כ
ש
הרי אתה הואיל והשואל
אואינו אומר אלאזה שומר חנם ,והעליון שומר
חייב והשומרחייב ,מה שואל שהוא נהנה ,אף שומר שהוא נהנה ,יצא שומר חנם
פרשה טז

לה"

מהםן ט שאישן ה"אן ק נ' בטעות פרט לך]מבאזןאב:
כפירט אני ,ק אף פורט] לכל שנוע'] אככל השנושת,
ט בכל שבועות ,ק שבושת לכלן  16 -עמ'הקי' ט
שאינו  1ה"אן א ה"י  17 -עמ' הקו' מפ תהיה בין
שניהםן ט שניהןןבין בפ'ב] א בןן אטכס היורשן את]
מ ח'ן בן] רק אכ  18 -עם ,הקו .להוציא אתתדיין]

אטכמפ ח' ] ישביענו] ד ישמעו ,אטכמפ נ,הדייןן
ר"ג וכו' עסה"ד] פ:מ ח'  19 -עמ' הקו' אומרן אכ נ'
תהיהן אכ שהשבועהןעלן אכ נ'יד ,פ ך
שבועת י"י
 1במלאכת רעהו] אטכמ "'] אט לצורכה ,כ

ידי -

לצרכהן אתה אומר לצרכו] כמ ח'ן אט לצורכה -
 2אינו אלא] אטע ח'  1מ לצרכו ושלא לצרכוןהריני]

 3מה וכו' ביו"ד ה"א
מ ח' ,אט הויאניןד1ן מ ח' -
פ'בן אטבם מה כאן (א כן) שבועה (מ בשבועה וכן
בס') אף להלן שבועה מה (מ ומה) כאן ביו"ד ה-א (א
ה"י) אף להלן ביו"ד ה"א (א ה'י) 1מ ומה  4 -מה) מ
ומה וכן בס'  1אט לצורכה ...לצורכה ,בו לצרכו...
לצרכוןכל] ט ח' ,וכן בס'  6 -מכאן וכו' בעליו] אטכ
ח' 1וק משלימין  7 -ולקח וכו' בנבלתו]בו ח'ן הנבילה]
א הגניבהן וק בנבילתו ,כ בנבלתן  8 -מעמון אטכ
ח' ן אתה אומר] אטם ח',ו כן] אטמ ח' ,כ זה שומר
שכר והעליון שומר חנם 9 -אינו] אטכ ת'ן אומר] א
טכס ח'ן אלא] חטב ח,ן אכ שזהן חגם] א ח'ן אכ
הרי את ,מ הריני  1והשואל ..והשומר'.ן כ"ה מ ,אטכ
והשכיר ..והשומר ,דיהשומר ...והשוכר" 10 - .שואלן

אבל אם כברנתחייבאביו שבועה בביתדין מאחר שאינו
יכול לישבנן מפסיד והיינוכעין סבר' רב ושמואלביתומים
מן היתומים ירושלמי שבועות לח ע"א ובבלי מז .אבל יש
המר דבחשוד שאני מאחר דעקר השבועה היתה על הנתבע
א"כ יש לרמות דין היורשלדין דשניהם חשורים ,דלמ"ד
חזרה שבועה למקומה ,משמע דמתוך שאינו יכול לישבע
משלם ,וצ"ע בתוספתא שם ה'ג ,היו שניהם חשודין פטורין
שנא' שבועת ה' תהיה בין שניהם ,בזמן שאחד מהן חשוד
ולא בזמן ששניהם חשודין ,ואין להכריע אם ר"ל דגוטל
התובע בלא שבועה או להפך דפטור הנתבע ,ועכ"פ אם
בשניהכ !:חשודין נוטל שרפא בשבועה לא גרעמניה בן
התובע ,וכבר כתבתי דצ"ל דכ"זמיירי בטוען התובעוהאי
כגון בפני שלח בפקדון יד או דלא מיירי כלל בשבועת
שומרים רק במודה במקצת ,אבל צ"ע איך משכחת לה
שבועה 4וכ !:לא תבע החובמחיים לפי הכלל דאינוחייב
שבועת מודה במקצת על תביעת הבן משום דבבנו מעיז
אבל מן התוספתא שבועות פ'ו ה'ה משמע דגם על תביעת
הבן אינו פטור אלא בכופר הכלאו שאמר שלא היה בידו
אלא חמשים אבל אם אומר שפרע חמשים חייב והיינו
דקא' ראכ"י בגבלי שבוע' מב .מנה לאביך בידי והאכלתיו
!רם ולפ"ז משכחת לה שבועה ע"י טענות הבן אבל בש"ס
דילן לא נחית לחלק בזה'  18עמ' הקו' שלאישביענו בעל
כרחו' אםהתובעאינו מבקש שבועה דס"ד שישביענוהדיין
משום והייתםנקיים מה' ומישראל ,ז"רומ"ע .ודוחק ובמ"מ
מפרש דקמ"ל דביר הנתבע להפוך השבועה על הממובע
וכמ-ד דאף בדאורייתא מפכינן ,שבועות מא .וצ"ע19 :
עמ' הקו' חלה על שניהם .ירושלמי שבועות לזעי
א בבלי
לט rr~ :ויק"ר פ'ו ס'ג 1 :או איש ומ" נראה דצ"ל
או אינו אלא לצורכו ושלא לצורכו וכו' .מה להלן לצרכו
אף כאן לצרכו ,ועי' לעיל פ'טו ד"ה אם לא שלח וכו':
 6מכאן אמרו כל הנשבעין וכו' .מכדרשב"י שבוע' ריש
פ'ז בבלי מה .ב"קקו .ירוש' שנוע'לז ע'ג,ממשמעשמעת
ה' תהיה בין שניהם ,אין אנו יודעים שאם לא ישבע

ישלם (צ-ל שאם ישבע לא ישלם) אלא מכאן שאם קבלובעלים את השבועה וכו' וכן ת"א ות"יועי' רש"י 7 :ולקח וכו'
צ-ל ד"א ולקחכי לפי הדרש הזה ולקח אנבלה בשבורה ושבויה קאי ,ואשמעינן הכתוב דאג נשבע אינו משלם המותר אבל
אם אינו נשבע ,ושנבלו-ה לניזק ומשלם המותר ,ש"י ומ"מ ומ"ע ועי' מכדרשב"י וב"קי :ובזי"נ מגיה ומסמיך המדרש על
הפסוק אם טרוף יטרף ,כבגמ'  Qoוא"נ 8 :ואם וכו' מעמה בא"צ מוחק זה והשארגורס לעיל בראש הפרשה אחרוכייתן
איש אל רעהו ,אבל יש לפקפק בהגהה זו כי מן הת"י שמתרגם לעיל ארוםיתן וגו' וכל בעירא למנטור בלא אגר נסיר וכו'
וכאן מתרגם ואין יתגנבא וכו' דהוהליה עמיה אגר נטיר וגו' ,מוכח להריא דס"ל דעד כאן מיירי בש-ח ומכאן ולהלן
בש"ש ,ולכאורההיה אפשרלומרלפי דעת המכילתא אף תתלת הפרשהמיירי בש"ש והאינטר ההנא עד כאן ,משום דהחלוק
שבין ש"ש וש"ח הוא בגנבהדלעגיןאונסיןשניהן שוין ,על כן סמך דרשתו אפס' דואם גנוב ,אבל באמת גם תחלת הפרשה
מדברת מש"ש דבל מאי דאית לן למעבד שלא תהא דעת המכילתא כנגד הפירוש הפשוט עלינו לעשות ,ורחוק מאר לומר
דתחלת הפרשה והפסוק דו4שכ !:גנוביגנב מעמו מדברים מנושאים שונים לגמרי ,ואף דברי יונתן היה אפשר לתרץ באופן זה
והא דהוסיף בכתוב בלא אגר נטיר כדילחייב גם שו"ת בשבועה אם טוען נאנסה ,עי' דרכה של תורה ס' קנה ,אבל נאמת
מן המכי' עצמה קצת ראיה שפירשה בתחלת הפרשה בש-ח שהרי ר' ישמעאל דורש לעיל הכתוב דוכל בהמה לשמור דעד
שיאמר לו הילך שמורלי זה אבל אם אמר.לועיניך בו ,וא"ב ע"כ פ' הכתוב בש"ח דאם נתן לו שכר על השמירה לא
ן מה שכתב החכם גייגר בספרו ( (Ursdlriit 5. 193ובמ"ע ,ואיך שתהיה דעת המכילתא עכ"פ א"צ
שייך לחלק כן ,ועיי
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שאינו נהנה ,האאיןעליך לומר כלשון האחרון אלאכלשון הראשון,וזה שומר שכר
והעליון שומר חנם*
 .איןלי אלא חבה ,אבדהמנין ,הרי אתה דן ,הואיל וגנבה
ואם ננדביכנב
תמרון שמירה ואכרה חמרון שמירה ,אם למדת על ננכה שהוא חייב עליה לשלם,
אף אבדה יהאחייבלשלם .אםכנוביגנב ,ר'יומיהכלילי אומר להביא אתהאבידה.
 .להביא את הצוער ולהוציא את דמי הנוקד - .א מ טרוףי טרף*
מעמו
' עמיס גיב
וה עדר ,דברירבי יאשיה ,אף עלפישאין ראיה לדבר וכר כדבר ,שנא' סכה אמריי
כאשריציל הרועה מפי הארי שתי כרעים או בדל אווןוגו' - .רבייוחנן בריאשיה
אומר אם טרוףיטרף יבאהו ער ,יביא עדים שנמרפה ויהא פטור מלשלם .ר'יונתן
אומריביאהו עד הטרפה,יוליך אתהכעלים אצל הטרפהויהאפטור מלשלם;או אעפשכ
יהאחייב,והדיןנותן ,הואיל והאבדהחמרון שמירה וטרפה חמרון שמירה ,אם למדת
אטב שכיר (כ שכר) שכיר ,ד שוכרן נהנה בפ"] מ נ'
ומהגה ונמחק] אף] כ או 1שומר] אטכ נ' שומר ,ד נ'
זשאין 1הא וכו' עסה-ד] סב! ח,ן א בלשון]
שכר  1 -מ
אב אחרון ...ראשון 1שכר] א ח'  3 -ואם] ד אם (וכן
בנוס'גינצב')ן כ מניין אבדה  1אטכ הרי את ,מ הריח
  4ו למדתה מ ואם למדנו 1מ הנגבהןעליה] אטכפח'  5 -יהא] כן ח' ,אכיהיה ,פ הוא  1אם וכו' הנוקדן
מ ח'ן לואם]הגליליןדח'ן האבידה] כ"הט,אדכהגניבה

להגיה ,אבל במכדרשב.י איתא להדיאבכייתןהדין דש"ש
ועי' ירושלמי שבועות לח ע"ב ובב ב-מ צד 3 :אבדה
בל"יי 5 :אם גנובוכו'.
וכי .בבליוירושלמי שם ומכדרש
צ"ל ר'יוסיהגלילי אומר אם גנוב יגנב להביא וכרוכן
הגיה בא"צ 6 :להביאוכו' .לא נתבררלי ,ובס-ע פירש
דמרבה אם נגנב מן נער השומר תשיב כאלו נגנב מעמו,
וצוער ל' מקרא הוא זכריהיגז..הצוערים ,ולשון חכמים
עי' ב"ק נו[ :וערוךע' כרזילא] ופי' דמי המקד דמיהרועה
שמפסיד גם שכר שמירתו משעה שנגנב ,עוד כתב ראם
נמחוק מלת דמייש לפרש שמביא את הצוער לחיוב משום
דשומר שמסר לשומרחייב ,אבל אם מסר לנוקר דבעה"ב
 6להביאןאטכלהוציאונ'מעמו1ולהוציא] אטכלהביא]גופיה הוה מסר ליהאז פטור,ודיניה דבעה"ב עם הנוקד.
דמי] אטכ ח'ן אטכ ואם(וכן בנוסח' גינצב')  7 -עדרן
וכן מוחק מלתדמיבש-י ומפרש להפך דלהביא את הצוער
טכ ערך ,מ ארין דבריר-ין ט רבי יאשיה אומרן מ
דדין דבעה"ב עט הצוערלפ .שררך השומר למסור
הליבי
ועאפ"ין טאין(ילק'ווינ' שאין)ן ראיה ;דבר זכר לדברן
נז
ר
ייליה ,אבל אם מסר לפועה גדול אז דין בעה"ב עם
השומר ,וכןפי'בז.רלפי גרסתהילקוט דג'איפכאלהוציא
כ ראיה דבר הואן שנא'] אט ח'ן כה וכו' וגו'] ס כאשר
את הצוער ולהביא את המקד דאם מטר לברזיליה נפטר
ירעההרועה עדרוובא ארי וטרף(8 - )1מפי וגו' אוזן] א
השומר הראשון אבל במסר לבוקר חייב .ובג' הילקוט אחז
טכ ח'  1יוחנן] אטם אחי ,כיוחי ,פישיו בר] אכמק
בא-צ ,וכן פ' במ"ס לפי ג' הילקוט ,ועור כתב דאולי יש
להניהלפי ג' הילק' ולהביאולקיים מלתדמי כלומ' דאם
ב-ר  9 -אס] מ ח' ,ן אףןטרוף יטרף] מ ח'ןיבא:ו
מסר לברזיליה לאד שנפטר אלאשהבעלים חייבים לשלם
עד] אטכפ ח' ,מ נ' הטרפהן שנטרפה] מפ נ' באונס1
י ומכנה את השומר עצמו בשם נוקד.
לו גם דמי נטירותו,
אטכ ויהיהן מלשלמן 15מ ח' ן פ ר' נתן  10 -יביאהו
וכל אלו הפירושים דחוקים ,ואולי יש לפרש דלא
י
ר
י
י
ס
עד] מ ח'ן הטרפהן מ ח' ,ק נ' אתן את] דם ח'  1ר
כלל בשומר שמסר לצוער או לנוקד אירא בבעה"ב שמסר
לצוער או לנוקד ועדיין לא הגיע לרשות השומר וקמ"ל
טרפה  1אטכפ ויהיה] או וכו' שנאמר עה"ס שורה א] מ
דאם מסר לצוער חשיב כאלו כבר הגיע לרשות השומר
ח'ן או] אטכק ח' ] אעפ"כן טק ואעפ-כ  11 -אטכ
וחייב .אבל אם מסר לנוקד פטור ,אבל ענין הנוקד לא
יהיהן אטכ ואבידה -
ידענו ,ואפשר דהוא כמו שכירו ולקיטו שרגיל השומר
למסור לו בהמות (והיה אפשר לפרש גם כן דנקדהיינו
רועה בעל הבית וקם-ל דגם קבל עליו השומר לשמור
אבל הבהמהעדיין אצל הרועה שלבעה-ב פטור) ,ולג' הילקוט להפך ,ומלת מעמודייק ,דאינוחייב אלא אם בברהגיע לרשות
השומר ,וכשמסר לצוערלפי הג' שנפנים או למקד לפי ג' הילק' חשיב כאלו אמר לו שלח לי ע"י אכל בענין אחר הוא
כאיו שלחו מעצמוואינוחייבועיין מכררשב"י ,אבל קשה מאד למחוק מלת דמי לגמרי 7 :זה עדר .וס"ה במכררשב*-ועי'
בח"ג ולפי ג' המ"ח מלות אם טרוף יטרף דורש ומלמדנו דסתם טרפה היא טרפת זרי אבל טרפת הזאב אינו אונס ,אבל
אין להבין אם נאמר דפן הג' העקרית איך טעו הסופרים בגן פשוטה כזו ונתהוו ממנה הנוסחאות השונות שלפנינו ,ובא"צ
מגיה ע"מ הגמ' דב"קי:ויא .יביאהו עד מביא העדודהלב"ר ושםתניכן בשם אבא שאולונוסחאות הרבה שם דאית דג' ארורה
ואית דג' עדורה ופירשוה מלשון אחת מהגה לא נעדרה ,ורפ"י ג' עדודה ומפרש מלשון עד דהיינו שלל ועי' ערוך ערך
אדר וערך עד ושם מביא הג'יביאהו עד יביא עד עורה ואית דגרסיאדויה באש"ף ,ויש פוהרין המלה מל-י שהיא &aop
כלומר עור הבהמהויש או' שהיא מע"ר  cadaverבהשמטת אות הראשונה וגבר דבר ע-ז הרב ש-ר בערך מלין שלו צר
י
מז וצד רם 8 :ר'יוחנן וכוץ בא-צ גורס מאמרו של ר'יונתן קודם מאמרו של ר'יוחנן 9 :עדים וכו' .וכן ת"איית
הדיןדתביראויונתןמרכיבדעה  11עם דעת ר'יונתן ומהרגםמיידיליה מהדין אוימטיניה עד גופא דהבר לא ישלם[ג' מ"ח
ופ-ז שנטרפה באונס היא ג' הגמ'ב"קיא 10 :].או אעפ"כוכו' .ולא הצריכה התורה להוליך הבעלים אצלהטרפהאלאכדילברר
שנטרפה דאל-כ יש לחוש שמאעיניו נתן בה אע"פ שמשלם ,א"נ מבאר הכחוב והולך בדרך שאלה ותשובה אע-ג
דבאמתאי
אפשר לטעות ,ובא"צ מוחק כל זה ומגיה שומעאני כל טרפה פטור ,ת"ל הטרפה לא ישלם יש טרפה שהוא משלם וכו';
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על אבדה שחייב לשלם א" טרפהחייב לשלם; לא אמרת ,ממשמע שנאמר הטרפה
לא ישלם ,יש טרפה שהוא משלם ויש טרפה שאינו משלם ,ואי זו טרפה שחייב
לשלם,ככון טרפת התול שועלונמייה ,ומתוך שאמרה תורה תלמוד לומר אם טרוף
יטרף ,מה טרפה מיוחדת שאפשר לולהצילה ,חייב לשלם ,אף כל דבר שאפשר
להצילוחייב לשלם ,ואיזו היא טרפה שהוא פטור מלשלם,ככון טרפת הואב והארי
והדוב והנמר והברדלס והנחש ,ומתוך שאמרה תורה ומת ,ומה מיתה מיוחדת שאי
איפשרלו לדהציכוה ,פטור מלשלם ,אף כל דבר שאי איפשר לו להצילו ,פפור
מלשלם  -והטרפה לאישלם.
וכיי שאל אי ש מעמ רעהדו נתק הכתוב השואל מכלל שומר ואמרו
ענין בפני עצמו - .מעם רעהו ,מכיר שאינו חייב עד שיוציאנו חוץ לרשותו- .
ונ שכר או מת .איןלי אלא שבורה ומתה ,שבויהמנין ,הרי אתהדן ,נאמר כאן
מיתה ונאמרלהלן מיתהי מה מיתה האמורהלהלן שבויה בכלל ,אף כאן כך; גנבה
ואבדהמנין ,אמרת קל וחומר ,מה במקום שלא חייב על מיתה ,חייב על הגניבה
ואבירה ,כאן שחייב %ל המיתה,דין הוא שנחייב על הנצבה ועל האבידה.
בעליו אין עמו שלם ישלם  -אם בעליו עמו לא ישלם .מגיר שכיון
שיצאת מרשות הנשאל לרשות השואל אפילו שזה אחת ,כבעלים פטור שלא כבעלים

חייב.

 1אטכ שהוא חייבן לשלם בפ'א] כ משלםן אמרת]
אפכ ח'ן אמי משמע]וק והטריפהו הטרפה וכו' ישלם
ום'הן מ הטרמה המיוחדת שאי איפשר להצילה כגון
טרפת הזאב והארי והדוב פטור מלשלם אבל טרפת חתול
ושועל בגדייםשיכול להצילה חייב לשלם  2 -כ שאינהן
אואיזהו ,טואיזוהי ,כואזןהיאן דזהו טרפהן א ח'ן אט
כשהתחייב3-כ טריפותן חתול] ט נ' וטריפתן שועל]

ימיים

 1לא אמרת וכו' .אפשר דצ"ל הטרפה לא ישלםיכול
כל טרפה לא ישלם ,אמרת ממשמע שני וכו /ואפשר ג-כ
דצ-ל כאור הוא במכדרשב-י ,ת"ל טרפה לא ישלם יכול
כל ובת לא ישלם ת"ל ואם טרוף יטרף בשתי טריפות
הכחוב מדבר ממשמע וכו' ולפ-ז המלות ת"ל אם טרוף
יטרף נשתרבנו מכאן למטה 3 :ונמייה'עי' בח"ג ואפשר
 .ומתוךוכו' .בא"צ
דצ"לונמייה בגדיים עי'חולין נב- :
[ת"ל;
מוחק עד לשלם שורה ה' וכ-נ ועי' לשון רש"י' -
בזי"נ מחק מלות אלו אבל בכל הגרבאותיונן ,ובעל מ"ע
שמחקן לא ראה אתהגרס'הישנות של הילק'] 5 :הזאב.
~WAב"מ פ'ז מ"ט זאב אחדאינואונס 6 :והנחש .בא"צ
ו המש'
מלופסייף ומי לחננך ומוחק לבסוף המלות והטרפה לא ישלם
ועי' רש"י .ומו-ר ר' ישראל הלוי במאמרו על המכדרשב"י
דף לט הערה ב צידד להגיה ג"כ על דרך הזה ולגרוס ומי
לחשך לדון כן מתוך שאמרה תורה ומת מה מיתה וכו' אף
(טרפה שאי אפשרלו להצילה פטור מלשלם ומתוך שאמרה
תורה הטרפה לא ישלם יש טרפה שהוא משלם ויש טרפה
שאינו משלם מה טרפה מיוחדת שאפשר לו להצילהחייב
אף 4כל דבר שאפשר להצילו חייב לשלם 10 :בפני
עצמו .מכדרשב"י - .חוץ לרשותו' מכדרשב"י ,ועי' ב"ק
פ'ז מ'ו ובבלי שם עט' וירושלמי שם דף וע"א וב-מ פיח
שם צט' וגירוש' מעשר שני דף גה ע"א וקדוש'
מ"ג ובבלי
דף ס ע"א ושבועות לחע'ב 12 :אף כאן כך .מכדרשב-י
ב"מ צד :ירושלמי שבועות לח ע"ג 14 :דין הוא שנחייב
מכדרשב"י ,ב שם צה.ירושלמי שבועות לח ע"ב:
וכ1ו'-מגיד שכיון וכו'
ב.לימכדרשב-י ,משנה סוף פרק השואל
5
בבלי שם צה :ירושלמי שם דףיא ע"ג וע"ד:

(])ן
א :ושועל ,ק נ' בגדי'ןונמייהן כק ח' ,א
ומתוך] אפק "' ,כ ומנייןן שאמרה תורה] ט שנאמ'
בתורה  4 -שאפשר בפ'א] ק ,צאיאמשר 1ק סטורחייב
לשלם  1אף וכו' לשלם] א ח'ן שאמשרן ק שאי אמשר,
טכנ' לו5-טכלהצילהןקמטורחייב לשלםן אטואיזהו,
ן ק כדוןן הזאב] ט זאב ,א הרוב 6 -
כ ואיזו היא1כגוז
א ישאבן ט והנהש והברדלס] ומתוך]
ח' ,א
ו
בש
וח
דל
המ
ו
יך,כימילחשךן שאמרהתורה] ט ח'ונ'תלמוד לותרן
תורה] אבק נ' ת"ל  1אט נ'ה  7 -אטע להצילו] כ
ואף ] לו בפ'ב] כ :ח' ] 1להצילה  8 -והטרפה וכוץ
ח'  [oyn 9 -מ ה' ,ט מאת]רעהון מ ח' א נ' ור] ד
פ נתקון ד השומר 10 -עניזן מ ח' 1כשיוציא'1חוץ]
מ ח' 1אמס מרשותו  11 -ונשבר וכו' חייב ש'יז] ט
ו הרעי 12 .-
ח' 1כ ומיתה ,פ או מתהן הרי אתהן ב
מיתה האמורהן פ ח'] שברה וכףכךן אכמפ עשה שבורה
(מ ושבוק (מ שברה ,פ שבתה ושב רה) כמיתה אף
 13מהן אכ נ'
ה
ב
נ
ג
ו
מיחה
ה
ח~(מפ ח') האמורה (מפ ח')כאן נעשה שבויה ושבור
אבדה
ן
)
ה
ת
מ
כ
)
'
ח
ה
ת
י
מ
כ
מ
(
אכמ
(מ
אםן אכה המיתהן הגניבתן מ נ' ועל ] אב על האבדה ועל (כ ח') הגנבה (כ יהגניבה)  14 -כאן] א וכן ,כ האןו
הוא] כ ח']שנחייב] כ"ה א ,וכקשנתחייב ,ל שיתחייב ,מ שיהאחייג ] אכ על האבדה ועל הגנבה  15 -אכמ ואם] ק
ולא]מגידן אכנ' הכתשןשכיון] א שמביון ,כ ש מ מ1ן  16 -מ שיצתה ן הנשאל] מ משאילן מ שואלן בבעלים
בפ'א] מ ח

כיק

מי
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אם שכיר הוא בא בשכרו .שומע אני ישבע ויהא פטור ,הרי אתה דן,
הואילונושא שכר מהנה והשוכר מהנה ,אם למדת על נושא שכר שנשבעעלהאונמין
ומשלםהכניבה והאבירה ,אף שוכר נשבע על האונמין וישלם הכנבה והאכרה; והרי
שומר חנםיוכיח שהוא מהנה ופט.ר מלשלם ,הואיוכיחעל שוכר אע"פ שהוא מהנה
פטור מלשלם ,אמרת הפרש ,הואיל ונושא שכר נהנה ומהנה ,והשכיר נהנה ומהנה
אם למדת על נושא שכר שהוא נשבע עלהאובמין ומשלם את הכנכה ואת האבדה ,אף
השכיר נשכע על האונמין ומשלם את הננכה ואת האבדה ,ואליוכיח שומר חנם שהוא
משה אבלאינו נהנה ,והשוכר נהנה ומהנה ,רכך נאמר אם שכיר הוא כא בשכרו*

פרשהין

וכי יפתה איש בתולה .בא הכתוב ללמד על המפותה שישרם ע-ה כקם;
והדק
הואל ותפוסה ברשות אביה ומפותה ברשות אכיס אם למדת על
,
ס
נ
ק
,
א
ל
אף מפותה משלם עליה קנם;
תפוסה שמשלם עליה
אם אמרת בתפוסה
שעברעל דעתהועל דעת אכיה ,לפיכך הוא משלם עליה קנם ,תאמר בספותה שלא

טת"

 1ויהא פטור' צריך להשלים על הכל ,כמו שהוא במכיל'
דרשב-י ,וגא"צ הגיה על כל דבר 2 :מהנה .במ"ע זגגיה
ע"פ הילקוט נהנה וכן בסמוך וג' לקמן הואיוכיחעל שוכר
אע"פ שהוא נהנה הוא מהנהיהא פטור וכו' וא"נ דלפי ג'
 והשוכרזו
א"א לפרש מאי דקארר וה
ש"ח.יוכ
יררינהנה
בד בבהמה:חו
שיע
מהנה .שנותן שכר 5 :והשכ
 6אף וכו' .מכדרשב"י וב"מ צד :ולפ"ז סתמא דמכילתא
כר"י גברייהא דשוכר כשודר שכר ,ובמ"ע סלל לו דרך
לעצמו בפ' המכילתא וכתב דלפי דעת המכיל' שכיר דקרא
שכיר ממשהיינו ארם שנשכר למלאכה ומסר לובעל הבית
בהמתו והוא בא בשכרו להיות שומר אע"פ שלא קבל
שמירה בפירוש דומיא דעואל וזהו שתרג' יונתן איןאגירא
הוא עאל פסיריה באגריה ,כלומר קבל עליו הפסדנזקין
בשכרו ולפ"ז צריך להגיהבברייתא בכל מקום שכיר במקום
שוכר.עי' בח"ג ,וכבר האריך בענין !ה החכםגייגר בספרו
 UrschriEt 5. 191וכתב דלפי ההלכה הקדומה שכיר דקרא
שכי *,ממש ,ופ' בא בשכרו שמפסיד שכרו חיט (kommi
(חמס]  seinenוזהו ג"כ כרונתיונתן ,והסכים עמו בפירוש
מלת שכיר אבל לא בפי בא בשכרו החכם פיניליש ,דרכה
של הורה ס' קנו ,והחדוש שחדש בעל מ"ע הוא שגם דעת
המכילתאכןבענין מלת שכיר ,ואף דלכאורה היה אפשר
לפרש המכילתא על הדרך הזה ,מ"מ מאחר שמצינו ככל
לשון הברייתא שלפנינו גם במכדרשב"י ושם מפורש להריא
בשוכר הכתי מדבר א-ת שכיר הוא אלא שכור הוא (גר'
דצ"ל שוכר הוא) יותר נכון לומר דגכם התנא דבי רבי

ישמעאל כבר פ' הכתובלענין שוכר ,ומה שכתב הח'גייזר
בסמרו שם צד קצב דלפי הדעה דהכתוב בשוכר מדבר
המלות בא בשכרו הן תוספות באור למלת שכיר כלומר מי
שבא בשכרו  seinenl Lohne kommt, soldlenכוח (der
)entriditet
 dולא פי' לנו הכתוב לפ"ז מהaדינו של
שוכר זה למענין נזק ,לא ידער1י מנין לו זה ,ואפשר
שקדמונינו פירשו דהנזק עולה בשכר שמקבלים ז-זבעליבם
וע"כ עליהם לשאת ההפסד באונסין ,וע"כ בזה חלוקדינו
של שזכר מדינו של שואל שאינו משלם כלום וכל הנאה
שלו אבלעדיין לא נדע היאך דינו של שוכר לגבי גנבה
ואבדה ,וע"כ היה מקום כאן למחלוקת התנאים ,ועל שאלה
זו סובבת והולכת הברייהא:
שהוא משלס (כח')ן אף] כ ח'ן אטכסישלםן א אמרתה
12

1

אטם ואם ] הוא] כ ח'ו אטכייהיהןהרי אתה] מ

הרגי] אב את  2 -מהנה] כ! נהנה וכן בס'ן אשכיר,
ט ושכיר ,כסיהשכיר ] אם] מ ח' ,ד הא] אכ למהוה,
מ ולמדנו] אטכמ שהוא נשבע  3 -ומשלם] דט משלם,
אטכמ נ' אתוהגניבהן כ האבדה] והאגדה] אטמ ואת
האבדה ,כ ואת הגניבה] אף וכו' והאבדה] אכ ר] טס
שכיר ,מ נ' יהא] נשבע על האונסין] ד ח'ן ר ישלם,
ט ומשלס ונ' את  1מ גנבהןם! ואת האבידה ,מ ואבדה1
ט הרי 4 -יוכיח בפ'אן כ לעויןן הוא] כ!מ ח' ,ק
האןיוכיח] ט ח' ,מ ויוכיח  1על וכו' מלשלם] ס! ח']
 1מהנהן אכ נ'יהיה ,מ נ'ויהא 5 -אמרתן
אבמקשכיי
מ נ' ישן הפרשן ט נ' נושא שכר על השכיר אף על פי
שהוא מהנה יהא פטור אמרת הפרשןהווניל] אטכמ ח'ן
אטכ נושא ,מ שנושא ]נהנה] ט שהוא נהנהןכ! והשוכר1
ומהנה] ק נ' אם למדת על נושא שכר שהוא נשבע על
מהנה אבל הואאינו נהנה או לא נושא שכר נהנה ומהנה
והשכיר נהנה ומהנה  6 -אם וכו' האבדה שה"ס]אםזכט
ח' כאן ונשתרבב למטה  7 -ואל וכו' ומהנה שה-מן ק
ח'ן ואליוכיח ש-חן אטכ מל תביא ש"ח יוכיח (ם
ח')  8 -אבל] אפכ נ' הואן נהנה בפ'א] אטכס ג'
אלא (מ נ' מה) נושא שכר (מ נ' שהוא) נהנה ומהנהן
והשוכר] מ ח' ,אכ והשכירן נהנה ומהנה] מ ח' ,אטכ
נ'כאן אםלמדת(א למדהה)עלנושאשכירשהוא(מכאןואילך
עלהאונסין משלם(ב!ומשלם) אתUהאבדהואת
גם מ) נשבע f
הגניבה (טס אתהגניבה ואתהאבידה)אףשכיר(מנ'שהוא
נהנהומהנה)נשבעעלהאונסיןומשלם אתהגניבהואתהאבידה
(כ את האבדה ואת הנגיבה)ן לכך נאמר] אטכ ח' -
נ,
(יז)  9בתולה] אכ וגו'ן א מפ"ה ,כ המפתה -
10והדיןנותןן מוישלימןהדיןן אכיתפושהן אביהבפ'אן
כ אמהן אם למדת] מ ולמדנו  11 -כ תפושהן אטכ
מ שעברת ] עלן כ עליהןן לפ"] הוא] מ ח' -

r
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עבר אלא על דעתאביה ,לפיכך לא ישלם עליה קנם ,הא לפי שלא וכיתי מן הדין
צריך הכתובלהביאו.
א שר לא אר שה .להוציא את שנוזארמלה ואת שנתכרשה מן הנישואין,
דברי ר'יומיהנלילי; ר' עקיבא אומר מנין אפילו נתגרשה ונתארמלה ,והדין נוהן,

אואיל ורשאי בהפר נדריה ורשאי בככף קנסה ,מה בהפרנדריה אפילו נתארמלה או
נתגרשה ,אף בכסף קנסה אפילו נתארמלה או נתגרשה ,אם כן מה תלמודלזמר אשר
לא ארשה ,אלא מופנה להקישורדון ממנו גזירה שוה ,נאסר כאן אשר לא ארשה
וברים כב כח ונאס"א להלן ששר לא ארשה ,מהלהלן חמשים אף כאן חמשים ,מה להלן בכסף

אף כאן ככסף.
נמהורימה רנה לו לא שה .למה נאמר ,לפי שנאמר 0ונתן האיש השוכב
שם שם כט
עמה,יכול כשם שכרזפוסה נותן מידו כך במפוזזה נותן מיד ,תלמוד לומר מהור
גראש' לדיב ינןהך'נה לך לאשה ,מניד שהוא עושהעליו מהר,ואין מהר אלא כתובה שנאמר 0הרבו
עלי מאד מוהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו לי הנערה לאשה*  -מהור
ימהרנה לו לאשה .בראויה לו לאשה הכתוב מדבר ,להוציא אלמנה לכהן גדול,
כרושה וחלוצה לכהן הדיוט ,ממורת ונתינה לישראל ,בת ישראל לנתיןוממור- .
מהור ימהרנהלו לאשה .שומע אני,בין שהאב רוצהובין שאינו רוצה ,תלמוד לומר
אם מאןימאן אביה לתתהלו כסףישקיל כטוהר הבהולות ,מניד הכתוב שאם רצה
האביקיים ואם רצהיוציא;ואיןלי אלא מפותה ,תפוסהמנין,הרינידן,הואילותפוסה
כרשות אכיה ומפותה כרשות אכיה ,אם למדתעל מפותה ,שאם רצה האביקיים ,אם
רצהיוציא ,אח הפוכהכן;ועוד קל וחומר,ומה מפותה שלא עכר אלא על דעתאביה,
 1אלא]בן ח'ן לפיכך]בו ח'ן הא וכו' הדין] מ ח' -
 2צריך] אכ צרך .מ לפיכך הוצרךןלהביאו]בו להביא,
מ ללמדונ' שגם על המפותה משלם קנס  3 -אשר לא

ארשה] ט ח'ן ד אורסה ,כמפ אורשהןלהוציאוכו'ריה"ג]
ח,
ס1מ ן אכש שנתאלמנהן ואת] פ און כ נהגרשה -

 3מן הנשואין .צ"למן האירוסין[זי"גוא"צ]וע"מכדרשב-י
מ"תדבר' כב כח (דף קמג)וספרי שם פ' רמה וכתוב' פ'ג מ"ג
הרווי  QVבז ע"ג ובבלי לח* ועי' עוד כתובות פ"נ מ"ג
וירושלמי כז ע"דובבלי לח :ולס .ומ" וגרסי פליאה שם
במתניתא ח ן מערבאדגי שםיתומה שנתאנסהאו שנתפתתה
(במקום שנת~שרסה ונתגרשה) 8 :מה להלן בכסף וכו'.
בא"צ מגיה ע"פ הבבלי כתובות לח .מה כאן שקלים אף
להלן שקלים וליתא ,ויפהכיון במ"עכי ב' נוסחאות בכאן
והנוסחא השנייה מה להלן נ' כסף וכו' ונשתבשו ב' מלות
ג' כסף למלת בכסף ,ורגלים לובר ג' הפ"ז מה להלן נאמר
בכאן נשתבש אות נ' למלת נאמר .ועי' הג'
כסף וכו'-
בם-תדברימשם 10 :לאשה .בא"צ מוחק 11 :יכול כשם
וכו' .כתובות פ'ג מ'ד וירושלמי שם כז ע"ד בבלי לט:
וכן תרגם יונתן מפרגא יפרין יתהליה לאינתו ועי' פ"ז
ורש-י ורמב"ן 14 :לאשה -בא"צ מוחק'  -בראויה לו
וכו' .מכדרשב-י ,ספרי דברים פטמה ומ-ת שם כב כט (דף
קמר) כתובות פ'ג מ'ה ,ירושלמי שם כז ע"דבבלימ
 .פ"ז
על פסוק אם מאן ימאן וכו'וירושלמי בתוב'
עוד
ווע"ע"א ועיתד":י 16שומע וכו' :כתובות לט :קדושיןמו.ועיין
ב
בש"י 20 :ועוד ק"ו' כתובות לט:

 4רע-אן מ אג' ר' עקיבאן ט עקיבהן מנין] מ ח'ן
נתגרשה] אכש נתאלמנה ,ט נתארמלהן ונתארמלהן אגו
בם אפ" (מ או) נתגרשהןוהדין וכו' ת"ל שי"א] מ ח'
 5מן בהפרתןו נדרי'וכן בס'ן קנסה] ט נ' וגו' (ילק'ווינ' ח')ן מה וכו' עסה"דן ט ח'ן אכ נתאלמנה וכן בס'ן
ש] אכ אפי'  6 -אף] א אוןאו] אכ אפי'ן א"כ] אכ
ח'ן אכ ימה  7 -ד אורסה ,כ ארסהן א מפני ,מ
מפנהן אכ לרון]ממנון אכ ח'ן דפ אורשה  8 -דכפ
אורשהן מה וכו' חמשים בפ'בן אמפ ח'ן להלזן פ ג'
נאמרן אכפ כסף  9 -כאן] פ נ' נאמרן אכפ כסף
 10שנאמר] אטב שהוא אומרן כ השוכב וגר 11 -
'כול] אכ ח' ,ט שומע אני  12 -לאשהן א חתרוכופל
 13מאד] ם ח'ן ואתנה וכו'] אטכמק ח']
למהגימר עד לאשהן עושה] מ ח'ן קעליו עשה] מהר] ק מהור וכן בס' -
16
ל את הנערה כנמקרא 1מהור ימהרנהן נו ח'  14 -לאשה ברבן ט ח'  15 -אטכפ לממזר ולנתיןן מ ולממזר -
 17אם] טלמ וכ-ה במקרא ,אוכפק ואם
מהר וכו' ת-ל] ט ח'ן לאשה] כח,ןוביזו מביןןשאינון אכפ שאין האב -
(וכן בנוסח' גינצב')ן אביה] ט ח' ,אכ נ' וגו' ] לתתה וכו' הבתולות] אטכמק ח'ן הכתוב] טמ ח'ן רנה וכו'יוציא] מ
רוצה  18קיים] רצה] א רוצה ,אטכ נ ,האבןואין וכף מפ"ה] ט ח'ן מאיןןמפריהן אכ ג'
 אלא רצה לא יכרםן א
אני ,אטהרי אתה (א את)] אכ תפוסה  19ומפותה ברשות
שאם רצה האביקיים ואם רצה האביוציאן הרינין כ הרי
אביה] ט ת'ן אכ אם למדתה ,מ ולמדת ] סם המפותהןיקיים] מ יכנוסן אטכמיאם  20 -רצה] אטכ ג' האב ,ם לאון
.

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

ם פרמטהיז
מסכתאדנזיקיןכהיטפטפכ

109

רצה האביוציא ,רצה האביקיים ,תפומה שעכרעל רעתה ועל דעת אכיה,דיןהיא

שאם לא רצה האביוציא ,רצה האביקיים.
אם מאןימאן אביה ,איןלי אלאבזמן שיש לה אב ,בוסן שאין לה אב
שין ,תלמוד לומה אם מאןימאן ,מכל מקום ,דברירבייומיהכלילי - .ככף ישקול,

יביי
ם כב כט

אבל לא שמענו כמה,הרינירן ,נאמר כאן כמף ונאמרלהלן 0כסף ,מהלהלן המשים
אףכאן חמשים - .כמוהר הב תולות .וכי מה למדנו מן מוהר הבתולות ,מעתה
הריזה כא ללמד ונמצא למד ,מהלהלן חמשים כסף אףכאן חמשיםכמף.
מכשפה לא תחיה .אחד אישואחד אשה- ,ר' ישמעאל אומרנאמרכאן לא
כ
שם
תחיה ונאמרלהלן 0לא תחיה כל נשמה ,מה להלןבסייף אףכאןבסייף .רכי עקיבא
ט'
אומר נאמר כאן לא תחיה ונאמרלהלן 0אם בהמה אםאישלאיחיה ,מהלהלןבסקילה' ,מיתיטיג
אף כאן בסקילה ,א"ר ישמעלאנידן לא תת-המלא תחיה ,ואתה משיכני מלאיחיהעל
לא תחיה - ,רבייומיהכלילי אומר נאמר מכשפה לא החיה ונאמר כל שוכב עם
בהמה מותיומה ,מדכולו ,מהוה במקילה אף וה בסקילה- .רבי יהודהבן בתירה
אומר,הרי הוא אומר שאיש או אשה כי יהיה בהם אוב וידעוני ,והלא אוב וידעוניתקי" ככ'
ככלל מכשפיםהיו ,ולמהיצאו ,להקיש אליהם ולומר לך ,מה אלו בסקילה ,אף כר
יוצת]ו יוצא ,מ לאיכנוסןכון אטכ יצה האביקיים
רצה האביוציאן ומה] אכמ מה ,אטכ נ' אםן כ עברהן
אלא] ד ח']אביה] ט נ' וכר מ נ' אם  1 -רצה וכו'
אביהן טכ ח']יוציאןאיקיים ,סיכנוסן רצה האב] מ ואם
לאוןיקיים]איוצת ,מ לאיכעסןדיןוכו'יקיים] טס ח',
מ לא כל שכן  2 -לא] אכ ח,ןיוציאן אכ יקחםן
יקייץ אכ יוציא  3 -אם וכו' ריה"ג] ט ח'ן אוכק
ואם (וכן בנוסח' גינצב')ןאביהן א נ' וגו'ן בזמון מפ
ח ].ספאין  4 -וכק מםן מ"מ] אכ ח'  5 -הריני]
מח',אטכהריאני,פהרי אתהןרן]מ ה' 1חמשים] אט נ'
כסף6-חמשימן אטכנ'כסףןוכיוכו' מעתהןטח"ן אכק
למהר ,מ ממהרןק בתולותן מעתהן אכמ אלא 7 -
להלןן כ 1כאןן ט חמשים וגו'ן כאן] מ להלן ,אכפ מהר
הגחולות  8 -מכשפהוכו'הורישיי' ערסש'יאן ט ח'ן אחד
וכו'
בסייף שה'ס בפ'ב] מ ח'  9 -כל נשמהן ד ח' -
'
ח
'
נ
ה
י
ח
ת
10
ן
ן
א
ר
ו
ב
א
ל
ה
י
ח
ת
]
ן
ל
ה
ל
1
1
א
ד
 אר"יוכו' תחיה שה"ס פ"א] מ ה'ן א אמר לו ר-י ,ד ר'
ישמעאל אומרןאגי] ד הרינין אכ ואתן מלא בפ'בן אכ
לאןיחיהן ד תחיה  12 -תחיה בפ'אן היחיהן נאמר]
ד נ' כאןן כ במכשפה  13 -ד וסמכו ,פ וסמוך1לון פ
ליה ,ר ל 1מר ,מ זה לזהן ב"ב] מ ח'ן רויתירא -
 14אוב בפ'א] אכ נ' וגרןוידעוני וכף מכשפין עה"ס
ש'אן אכ ח'  15 -אליהם] וק עליהם -

 2לא .בא"ב מוחק וא"ע 3 :בזמן שאין לה אב וכו'
לכאורה משמע דרוגה לרבותדגם היאיכולה לעכבכדאיתא
כתיבות לט :קדוש' מו .ועי' מכדרשב"י [1מ"תקמ'ד] אבל
בכתוב'מד :מביאהברייתאבזה-ל :אם מאןימאן אביהלרבות
יתומה לקנס דברי ריה"ג ,ומשמע דהיינו ברייתא דילן
ומרבה יתומה לקנס ועי' ירושלמי שם כז ע'ב וע"ג ודף
כח ע"ג דמרבה ריה"ג ג-כיתומה לקנס מן תחת אשרענה
דכתיב באונס ובא"ע מוחק מלת דברי וגורס ריה"ג או'
כסף ישקול אבל לא וכו' וכתב בבה"מ שנעלם ממנו טעמו
ואפשר דהגיה כן ע"פ הירוש' כתובות כז ע'ג דשם איתא
דריה"גיליף חמשים למפתה ע"י גז"ש דכסף כסף,ועיין
פ-ז 5 :מה לדגלן וכו' .מכררשב-י פ"ז ,ת"י 7 :להלן
וכו' .ר-ל מה להלן במפתה אף כאן בכתובה אבל במ"ח
גורס להפך מה כאן וכו' אף להלן כלומר מה כאן במפתה
אף להלןהיינו כתובה ובמכררשב"י כלפנינו ועי'ירושלמי
כתובות כה ע'ב כלום למדו מכתובת (צ"ל כתובת) אשה
אלא מאונס ומפתה וכו'ובבלי שםי
 .וברש"י שם שפירש
דכמוהר הבתולותהיינו קנס ראונסויליף כתובת אשה מדקרי
ליה מוהר וכבר הע-ר בבה"מ שזה כנגד המכילתא דילן
דלפי המכילתא מוהרהיינו כתובה ומה שכתב במ"ע דלשנא
מכאן סמכו הכריח רש"י לפרש כן ליתא ,דאין במשמעות
מכאן סמכו דהוא רק אסמכתא ואדרבא מן הברייתא גופא
מוכח דת"ק דר-ש ב"ג
ה.ס"ל דכתובת אשה מן התורה וע"
ת-י ופ"ז 8 :ואחד אש בא"צ מוסיף אלא שדבר הכתוב
בהוה ועי' מכדרשב"י ,ירושלמ
יו'.סנהדרין כה ע"ד ובבלי
סז .ורש-י - .ר' ישמעאל וכ מכדרשב"י וירושלמי
ובבלי שם בחלוף שמות השונים ,והברייתא דואלי מסכמת
עם המכדרשב"י ולשיטת המכילתא דריה"ג דורש סמוכין,
קצת סיוע מהא דריה"ג דרכו לדרוש סמוכין בכמה מקומות
עיין לזמן פ'כ ד-ה לא תבשל גדי וספרי במדבר דף ג
הערה יד והחלוץ מחברתיא וף ח ועי' עור בבלייבמותד .ברכות כא :ופ-ז 9 :מה להלן וכו' .עי' ספרי דברים פ'רא ומ"ת
שם כ טז (דף קכא) 11 :ואתה משיבני .בא"צ מגיה ואתה דן ,וא"צ[ :וכהגהת הא"צכןהיא ג' מכדרשב"י ,וג'הדפו'
תחיה על לא יחיה" מתאמת גם היא לג' מכירשב"י וללשון הברייתא] 12 :ריה-ג .בא"צ מגיה ע"פ הגמ' בןעזאי וא-צ
ובפ"זאיתאר'אליעזראומרוכ"חבירוש'[סנהד' כהעיד] 13 :בן בתירה .בא"צ מוחק וכן במ"ח ליתא:
למה וכו' .במ"ח
אל גרס מן למה עד שכבתו בבהמה וגורס לקמן שורה יג ת"ל ואיש אשר יתן את; שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה
תהרוגו וג' נכונה היא אבלאין הכרח להגיה:
'

_מלא

5י
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פרשהיז

דוריםיחי שכשפיןבמקילה .עונש שמענו ,אוהרהמנין ,תלמוד לומר 0לא ימצא בך מעכירבנו
ובתו באש קומם קסמים מעמן ומנחש ומכשף.
כ:ל שוכב עם בהמה מות יומת .למה נאמר ,לפי שהוא אומר 0ואיש
ויקראכטו
אשריתן שככתו בבהמה ,בסקילה .אתה אומר במקילה ,או אינו אלא באחת מכל
שם שם מיתות האמורות בתורה ,תלמוד לזמר 0ואת הבהמה תהרדגוו נאחזר* כאן הריגה
ונאמר להלז הריגה ,מהלהלן בםקילה ,אף כאן במקילה .עונש שמענו ,אזהרהמנין,
שטיח כג בלמדך לומר 0ובכל בהמה לא תתן שככתך; איןלי אלא עונש ואזהרה לשוכב ,עונש
לנשכב,מנין תלמוד לומר כל שוכבעם בהמה מותיומת ,קרא הכתובלנשכב כשוכב,
שיים כגיח מהזה בסקילה אף זהבמקילה .עונש שמענו ,אוהרה לא שמענו ,תלמוד לומר 0לא
מ-איד כדועז-יזק קן4ש!ק מבנדת ישראל ולאיהיה קדשמכני ישראל ,ואומר 0וכם קדשהיה כארץ
עשו מכל הועכותהכוים אשר הורישיי'.
שבת כ ה
ןןב:ח לאלהי מיהר  faעונש שמענו ,אזהרה לא שמענו ,תלמוד לומר 0לא
תשתחוה להם ולא תעבדם; וביתה בכלל היתה ויצאת ,ללמד ,מה וכיחה מיוחדת
שכיוצא בה עובדים לשמים ,וחייבין עליה,בין שהוא עובדה בכךבין שאינו עובדה
בכך ,אף כל כיוצאבהןעוברין לשמים,יהוחייבין עליהם,בין שהוא עובדה בכךוכין
שאינו עובדה בכך ,אלא כל שאין כיוצא בהז עובדין לשמים ,לשום עבודתוחייב,
שלא לשום עבודתו פטור.
בלתי ליח לבדו .לפי שאחרים אומרים ,אלולי ששתפו ישראל שמו של
הקרוש ברוך הוא בעבודה זרה ,כליםהיומן העולם ,שנאמר זובח לקהים יחרם בלתי
להשם לבדו .רבי שטעון בן יוחאי אומר ,והוקא כל המשתף שמו של הקדוש
מ"ביז לג בכבדךהיא בעבודה ורה חייב כליה ,שנא' 0אתיי'היו יראים ואת אלהיהםהיו עובדים
כמשפטהגוים אשרהגלו אותם משם .יש אומרים כאותותיה נתנה תורה ,שלא יהו
למ מכשפים1מגיזן אב לא שמענון בך] כ נ'וגו'והיתר
חסרןמעניר וכר עסה"ד] ק ח'ןבנו וכו' עסה"דן
א נע וגף  3 -מות יומתן כ"ה מפ ,ש"ג ח'ן למה
וכף בבהמהן מ ת'  4 -כ יתן וגו' בסקילה]ן בבהמה]
אפ ך מות יומת] אתה א"ר בסקילה] נ) ח'ן אינו אלאן
 5ת-ל] מ נ' ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה
אכ ח' -
מותיזמת  6אףן אכ נ' הריגה האמורהן כ ואזהרהן
מנין] אכ לא שמענו  7 -ת-ל וכו' לא שמענו שיטן מ
מ ח',

ח'ןשכבתךןאנ' לזרע(]),כנ' וגו'ןעונשבפ'ב]אכיעינש
 8מנת יומק כק ח'  9 -אכ ואזהרה
ינ
' ואזהרה -
  10מבנות וכו' ישראל בפ'בן אכמק ח ,,אכ וגו'] מונאמן  11עשו וכו' עסה"דן מ ח'ן אכ עשוינו']מכלן
ממקרא ככלן ל כהועב1ת וגו' ,במקרא התועבותו1

 1בסקילהוכו' .סנהדרין פ'ז מ'ד 1כ 1ת"יועיין מכיף
ררשב.י ות"כ קדושיםפ"י היא ירושלמי סנהדרין כה ע"א
גבי מסית 8 :קרא וכו'.
גבלי שם נד 6 :.להלןהריגה-
ן לשוכב תנהו ענין לנשכב וכו'9 :
בת"כ וב אם אינועני
לא תהיה קדתה מבנות ישראל .בא"צ מוחק אלו המלות
וכן בת-כ שם ה'ב לתנייהו 12 :ערש וכו' .בא-צ מגיה
וגורס למה נאמר והלא כבר נאמר וילך ויעבוד המלהים
אחריכם וגו' אלא זביחה וכו' והמלוה עונשוכו'ולא תעבדם
גורס לבסוף אחר מלת פטור ש'יז ,ואפשר להגיה ג"כ
באופן אחר ע-פ מ"ת דבריםיז ג ולגרוס למה נאמר לפי
שנ' וילך ויעבוד וגו' שומעאני כל עבודה במשמע ת"ל
זובח לאלהים יחרם זביחה בכלל וכו' ,אבל גם לפי הגרסא
שלפנינו יש לפרש דמן זביחה בכלל וכו' מתחילענין בפני
עצמו ועי' מכררשב-י וירושלמי סנהדרין כה ע"ב בבלי
ס :פ"ז ולעיל מס' דבחד' פיו ד"ה לא תשתחוה 16 :אלא
מיותר' א"צ 18 :לפי' בא"צ מגיה למה נאמרלפיובזי"נ
מוחק מלת לפ וגורס אחרים אומרים 19 :שנ'וכו' .בא"צ
אשריהעלוך רשב"י וכו'ןעי'סנה'סג.].ואפ'להגיה
מגיה ונ'
ג.כ נאי במקו' שנ' כאשרהגיה בא"א 21 :שגי ובו" בא"א
מגיה אלא כמו שנ',ע" ג' אוק' ילק' וכ'י'מ ובזי"נ ובא"צ

הגוי'  12 -א יאזהרהן לא שמענון מפ מנין -
ולא] ק ואלןזביחה וכו' לבדו שורהכ] כ:כ! ח'ן א היתה
בכללן מה] כ אלא  14 -בה] אכ בהןן אכל עיבדיןן
"1ייביזן כיהיוחייביןן אכ עליהןן עובדהן א עיבדן,
עובדין ,בס'ן גבך] אכ ח'וכן בס'  15אף וכו' בכך בפ'ב] כ ח'ן איאףן א שכיוצאן אליהיון עובדה] א עובדן
וכן
כ
וכן בס'ן בכך] א ח' ,ק לכך  16בכךן א ח'ן כל שאיזן כ ח'ןחייבן כ נ' שלא לשום עבודתו חייב  18 -בלתי
 19א הק'ן ב"ה] א ח'ןהיון א ח'ןבלתי להשם לבדו] אנק ח' ,א וגו'  20 -ל
ל=' לברו] אכ ח'ן
אכדןאיבל!ולחי'ן-אטב ] הקב"ה] אט מקום  21בע"נ]ילק' ווינ' בע-אןכליהן א כלאה,כנכלכלייה,
לה']רשב-י וכו' עסה"
י
ח
ו
י
אטב נ' אלא כמה  22 -כמשפט וכו' משסן אטבק ח' ,קוגו'] באותותיהן כ-ה כ ,א באתותיה .דבבאותיותיהן אמליהיו -
13
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ישראר אומריםהואילואנומצוויןעל עבודה זרה נהאבולשין כבורותשיתין ומערות,
ינהיםיב כ
תלמוד לומר 0צל ההרים הרמיםוגו' ,עלהגלוים ולא עלהמתרים.

פרשהיח

דגר לא רמוניה ולא רעכיחצנו כי גרים ד-ייר:בם בארץ מצרים .לא
תוגנו ,בדברים ,ולא בלחצנו ,בממון ,שלא תאמרלו אמש היקז עוכר לבל קורם
נבו,והריחזיריםביןשיניך ,ואתה מדברמילין כנכדי; ומנין שאם הוניתו שהואיכול
להונך ,תלמוד לומרכי ברים הייתם ,מכאןהיהרבינתן אומר מום שבך אל תאמר
לחבירך -חביבי
ן הגרים שבבל מקום הוא מזהירעליהם 0וגר לאתלהץ ,וגרלא תונה שמות כג ט
םייט
0ואהבתם אתהכר0 ,ואתם ידעתם את נפשהבר- .רביליעזר אומר ,ברלפישמיאורוימיי
רע לפיכך מיהיר עליו הכתוב במקומות הרבה - .רבי שמעון בן יוחאי אומר,
י שאוהב את המלך שופטים ה לא
הרי הוא אומר 0ואוהביו כצאת השמש בכבורתו ,וכימי כדול מ
אומי שהמלך אוהבו,הוי אומרמי שהמלך אוהכו,שנאמר0ואוהכ כר- ,חכיבין הכרים יגריםייח
י ישראל ייקום כה גה
שבכל מקום הוא מכנן כישראל; נקראובני ישראל עבדים ,שנאמר 0כיליבב
עבדים ,ונקראו כרים עברים ,שנאמר מלאהבה את שםיי
;
ם
' להיות לו לעבדי נקראו ישעי
הנו 1
הגיהוכענין שנ' ובא-צ מוסיף עוד בסוף ש'כב אחר מלת
משם שנ' זובח וגו' ובמ"ע מסרס הכתובים וג'לעיל כלים
היו מן העולם אלא כמו שנ' את ה'היויראים ואת אלהיהם
היו עובדים וגו' ,וכאן גורסחייבכלייה שנ' זובח לאלהים
וכו' לבדו[ 1 :בולשיןוכו ..כצ-ל כמושהוא במ"ת דברים
דף ס,עי' גה"ג ],והרבההאריכו המפרש' לבאר המאמרולפי
מה שהגהנו בפנים השין מבואר מאליו ,וכוונתהישאומרים
דהתורה נהנה סימנים לדבריה וע"כ כשצותה לעקר ע-ז
נתנהסימןהיכן מצויה כדי שלא יהו ישראל טועים לומר
שהם מצווין לחפש אחריה בבירותוכו' ומביא הדרשהבכאן
לפי שפירשו בלתי לה' לבדו ,שאין מכיר בחטא אלא ה'
לבדו והבטיחה התורה שאעפ"כ לא ימלט אלא יחרםבידי
שמים 4 :בדברים וכו" וכן ת"י ועי' מכדרשב"י ומסכתא
גרים פ-ד ושט כלהענין והזהיר דף סט :פ"ז ,ונראה דגם
הואאינו גורס ולא תלחצנו בממון כאן אלא לקמן כבעל
מ"ח ועי' ב"מ פיד מיי ותרספתא שם פ'ג היכה ובבלי שם
נח :ונט :ות"כ קדושים פרק ח ה"ב תנחומא וירא סייד
ותנחומא ב' שם ס'לב ,תדב"א פ'יח דף קו(הוצ' פרידמאן):
 5והרי וכו' .עי' בח"ג ול' הפ"ז :הפה שהיה אוכל נבלות
וטרפות שקצים ורמשים עבשיו הוגהטעמיהורה ,עדעכשיו
היו חזירין נושרין מבין שיניך ועובדהייתה לכל ,ואפשר
העקר הגר' בשר חזיר נושר מבין שיניך או נוצץ מבין
שיניך ,ולשון התנחומא ואם היה בן גרים לא יאמרלו זכור
מעשה אבותיך שהרי החזיר נשוךבין שניהם ,וכ"ח בתנח'
ב*  -ומנין רכו /מכדרשב"י ,ב"מ נט ,:והשיר,פיז.
י
ום
כי
סר
גרים שם ורש"י 8 :ר' אליעזר וכו' .ב-מ נט :מס'מג
שם (ושם בשם ר*א בן יעקב) ובמדב"ר פית סיב ,והזהיר
סט ,:פיז*  -שמיאורו.עי' תוספי רי"ד קדושיין :ובערוך
ערך מאר [וע* סר) 10 :בגבורתו .א"צ מוסיף ואומר
ואוהב גר 11 :חביבין הגרים וכו /מס' גרים שם בממ"ר
ס'ח ס'ב הזהיר ,פ'ז ,יל;ן' המכירי ישעיהנו:

 1נהא] כיהאטכ ,ד והן (וכן גם במכילתא דבריםJQR ,
. 5. 5. 449ו ](xvlבולשין] כ-ה במכילתא דברים שש
אב בישין ,דט נכווין 0ץכבושי')ן טגברותןילק'
ווינ' בבורת)] אטע בשיתין ממערות  2 -וגר] ול ח',
ק וכף,ול נ' ועלכל הגבעות הנשאוז כבישע.ה ביד] א
כהגלוייןן ולאעל] אול ועל] אהסתרין ,טהנסתרות -
(יח)  3ולא וכו' מצריפן רק ול ,א וגו'ן לא והננט
ט ח' ,ן לא תון  4 -ולא וכו' בממון] מפ ח' כאןוא'
למטהן שלא] אכמ לא ,ט ולאן האמר] ד יאמרן ט
אתמולןאז היתה ,טהייתה 5 -והרי] כ"ת רז ,מ והיו,
אטכפ וער (כ ח' ,ילק' שאל' 1עוד ,פעד) עכשיו (כ
ועכשיו) הרי (ט ח' ,פהיו)ןחזיריסן זט בשרחזירים (ט
חזיר) ,אכפ חזירין ,אכ נ'נוצ ר ,מ ג' מוטסים ,פ

ן ילק' שאל')שיניון ואתה]
נושריןן אכמפ מביןן(7ינ
אטביאת ,מ ועכשיו אתה ,אטמפ ג' עומד ,כ נ,עתידן
מדבר] אטכס ומדבר ,פ ומתריסןמילין] א7טכטפ ח,ן
כ מנגדי ,מ נגרי ,פ כנגדוןומניין וכר לחבירך] מפ ח'
ותחת זה בא המדרש ולא תלחצנו בממוןן שהוא יכול] א
טכ אף הואיכול,ןיכול הוא  6 -אכלהזנתך ,טלהונותךן
ת"ל] אטכ שנ'ןכיוכרן כ"ה זט ,אדביג
ר לא תונה (א
כג'וגו')ן מכאן וכו'לחבירך] ט ח'ןאז מיכןן א תאמרו,
כ תאמרהו  1 7 -לחגרך] מגריםן מ בכלןמזהיר]וק
מחויר1עליהם] כ על הגריםן וגר לא תלחץ] דז ח'ן ט
כ וגר לא חמה (כ נ' וגו') וגר לא תלעז ( כ נ' תו')
  8הגרן כ נ' וגו' וכן בס'ן ט ר' אלעזרן אומר] כח'ן גרן מ ח'ן שמיאורו] כ"ה כפ ,ש"ג שסורו 9 -
לפיכך]1ח' ,אטכסנ'הואןמזהיר וכו'] פ ההורהמזרות]
הכהוו] אזטכמ ח'ן רשג-י וכו' גר שי'א] מ ח'ן אזטכ יופי  10 -הרי הוא אומר] כ ח'ן;בגבורתן] טכ ח' ,א נ'
וג'ן גדול]  1נ' גחבירון אזטכ שהוא אוהב  11 -הוי וכף אוהבו]  1ח'] שהמלך אוהבון ק שאוהב המלךן שנאמר] א
וכת' ,ט ואומר ,ט נ' ואהבתם את הגרןן גר] א נ' וג' ,זט נ' לתת לו (ן נ' לחם ושמלה)  12 -הוא מכנן] ך שנקראו,ז
נקראו ,פ התורה מכנתם] כישראל] כזהזמ ,אדטכבישראל(פ בשםישראל)]בני]אזטכמ"']זכישראל 13 -אכןכמ הגרים,
פ וגרים נקראו ,מ נ' גם ]
כן שנ'] ט ח'ן לאהבה] כ-ה בכל הגרס' ,במקרא ולאהבה]להיותןכ"ה טפ כבמקרא ,ש"גולהיות -
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שם מאו ישראל משרתים ,שנאמר ~אתם כהנייי' הקראו משרתי אלהינו יאמר לכם ,ונקראו
שםנו  1הכרים מןםרתימ ,ןן3אמר מבני הנכר הנלךים עליי' לשרתו; נקראובניישראל אוהבים
שם מאח שנאומי י-:דאתה ישראל עבדי יעקב וגו' 4:ורע אברהם אוהבי ,ונקראו הכרים אוהכים
בראשיתיזיג שנאמר ואוהב נר;נאמר כישראל ברית ,שנאמר 0והיתה בריתי בבשרכם,ינאמרכנרים
שמותינחקח בוית ,שנאמרשמתויקיםבבריתי;נאמר בישראלרצין ,שנאמרמלרצוןלהםלפנייי',וכאמר
ישעיה עז ככריםרצון ,שנאמר 0עולותיהם וובחיהם לרצון על מזבחת נאמר בישראל שמירה,
תהלים4אד..,נאיןר 0הנה לא ינום ולא ~ TW1שימר ישראל ,ונאמר בנרים שמירה ,שנאמר 0יי'
בראשית כגדעיךכ1ן*או :נרים .אברהם קרא עצמן נרן שנאמר 0נך ותושב אנכי עמכפן דוך
תהליםקיטיט וודאן נך* שנאינו* 0נר איכי בארץ ואומר *0י גרים אנהנךלפניך ותושבים ככלאבית-נו
תהלם לט יגכנוילימינך על הארץואין מקוה ,ואומר 0כי נראנכי עמך תושב ככל אבותי .ומביבין
הכרים ,שלא מל אברהםאבינו אלאבן תשעים ותשע שנים ,שאלו מלבן עשרים או
שלשים ,לא היה נר יכול להתגייר אלא בפחות מבן שלשים ,לפיכך כלנל המקום
עמו עד שהרעו לתשעים ותשע שנים ,שלאלנעול דלת בפני הכרים הכאים,וליתן שכר
ישעיה מב כאיזמיכםדגרניכן ,לואבנךו :שכר עושי רצונן לקיים מה שנאמר 0יי' חפץ למען צדקויגדיל
תורהויאדיר;וכן אתה מוצא בארבע כתות שהן עונות ואומרות לפנימ .שאמרוהיה
שם מר ה ו:עךלם,ליי ,אנק שנאמר חזה יאמר ל '11אף ךזה יק-א בשם יעקב וזה יכתובידו לים
ובשם ישראליכנה;ליי'אני ,ואל יתערבבי חטא ,וזה יקרא בשם יעקב ,אלוכרי צדק
וזה יכתובידוליי' ,אלו בעלי תשובה ,ובשם ישראל יכנה ,אלויראי שמים*

יא

 1פ משרתי אלהיםן ואחפן זפ ח'ןכהנייי' תקראו] אזט
כמפ"' 1דאלהים1יאמר לבט,כזב
,ח',אנ'וגרןונקראון
פ וכף  7והגרים נקראו  2 -הגרים] מ נ' גם כןן
משרתים] פ ח'וובני הנכר]ז ח'ו כ הנלויםוגו'1עלן ט
 3המוסגר ח'
פ אל 1כ נקרא1בני] רק ד1ז אהובים
רום]יעקבו ט ח'ןוגו'] כ-ה %וילקיווינ' ,-כ א
 .ב' 1
זרע וכו' אוהבי] אט ח'  1אברהם] מ ישראלן ז אהבי
כבמקראןז והגרים נקראו 1כ נקרא1ז אהובים  4 -גר]
אם ג' לחת לו לחם (א ל'ל'לח') ושמלה 1בבשרכמן א ג'
כ"ח אטם ,כ נאמ' ,רוכן  5 -ברית] דז ח'1
וגו'1
רי1בבריתי] ט בריתי 1שנ']ז ח' 1להם] ד ח' 1
מ'
ונאח
שג'] ז
לפנייי'ן אט ח'  6 -שנ'ןז ח'ן וטקעילותיכםוזבחיכם
(ט וזבחכם)  1על מזבחי] אנ :ח' ,ט וגף  7 -שנ'ןז
ח'  1הגה] מ ח'ן אטכס ישן (וכ"ח בס"א גינצבורג)ן
שמ-רה] 1ח' 1שנ'] זב ח 8 ,אברהם וכו' אבותי ש"י]
מ ח'ן עמנם] מ ח'  9 -ט -את עצמון גר וכו' ואומר] אזטכ ח'1כי וכו' ואומר שה"סן ט ח'1לפנין א ח' ,זנ' וגו' ויתר
 10ול כי צל1על הארץ] כ-ה כ כבמקרא ,ד על האדמה1ואין מקוה]ן כ ח'1
הכת' חכר  1א ותושבים וגו' והיתר ח' -
ואומר]ז ונא'1כי]ז ח'ן תושב ככל אבותי] אט ח' ,א וגו'  11 -אזכ אבינו אברהםן ט צ-ט שנה 1שנים] ז נ' ולמה כן
ן ט בן ל 11 ,בן כ']עשרים] ד נ' שנה1און ז ח'  12 -גר] מ ח'1אלאן זט ח'ן בפחות] אטכמ
אלא 1א~טכ שאי
* 1שלשים] ט נ' ולמעלה ,אכ נ' שנה ומעלהןלפיכך] אזטכ ז.לא ,מ מה עשהו גלגל המנום] אטכמ
ח'1מבן] מ עד בן
הקב-ה (א הק' ,ילק' שאל' הב"ה) מגלגל (מ גלגל)1ז עמו המקום  13 -עמון אטכמ בו1שהגיעו] %כ שהשמגיעו ,ט
שמגיעו 1לתשעיםותשעןאזכ בן(ז לבן) תשעים ותשע ,ט עד צ"טושנים]  1ח' ,טס שנה 1שלא] כ ח',זכדי שלא1לגעול]
א נעול ,כ ניצול (?)ן דלתן אכ ח'ןהבאים]ז העתידין  1וליתן] אטע ליתן ,מ ולא עוד אלאליתןן ט ולרבות ,מ כדי
 14שכר] כ שנה1אוכק עישהןלקיים מהן ר ח'ויגדיל תורה ויאדיר] אטכמ ח' ,אב וגף  1 5 -אטכ אתו
לרבות -
בארבע] נו ארבע ,אט בארבעהן א כיתים ,כ כתיםןשהח ט ח'] 1בפני  16 -ליי'אני שנ'] אזטכמ ח']אני בפ'ב] א
טכ נ' מלי (כ מולי)ליי'1וזה וכו'אנישוה ro.-אזטכמ ה'  17ואח זמ אל1בי [eunז בחוטאן כס חט 1ו1ה] כ וועאן
אב אילוןאזכגירי 1מ הצדק  18 -אכמ אילו וכן בס'ן אירידיי -

 2בני ישראל ובו" הלשון מגומגם ואפשר דצ"ל נקרא
ישראלבני אוהב אבל גם בזה לא הונח לנו ,ובמם' גרים
וכן במדרש רבה שם איתא נאמרה אהבה בישראל שני
אהבתי אתכם אמר ה' ונאמרה אהגה בגרים שנ' ואוהב
גר ,ולשון והזהיר נקראו ישראל אהובים שנ' זרע אברהם
אהבי והגרים' נקראו אהובים שנ' ואוהב גר 4( :נאמר
וכו' .וב הפ"ז בישראל כתיב ושמרתם אתבריתי ובגרים
כתיב וכו' ]:ןז שלא מל וכו' .בר"ר פ'מו ס'ב הנחומא
לך לך ס.י 12 :1אלא בפחות וכו' .בא"צ מגיה מבן
עשרים או מבן ל' ,וא"צ ועי' בח"ג ובמס' גרים13 :
וליתן שכר וכו' .כלומר כדי ליחן שכר על שמל עצמו
בזקנותו ,ז.ר .ובא"צ מוחק וליתן שכר וכו' 16 :לה' אני.
באיצ מחק אלו המלוה ,וב-נ ובא"א מוחק גם מלת שנ'
ולאידעתי למה ועי' ג' ס'והזהיר ומ"ח,ולשון הפ"ז :ארבע
כיתות מזומנות לעתיד לבא זה יאמר לה' אני שלא נתערב
בו חטא וכו' ,ועי' אדר"נ נ-א פ-לו ותדב-א פ'יח 17 :ואל
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כל אלמנה ויתום לא תענון 1איןלי אלא אלמנהויתום ,שאר כל אדם
מנין ,תלמוד לומר לאתעגון ,דברי רבי ישמעאל ,רכי עקיבא אומר אלמנה ויתום
שדרכן לענות ,בהן דברהכתוב.
אם ענה תענה .אחדעינוי מרובה ואחדעינוי מועט .דבר אחר אם ענה
תענה ,מגיר שאינו חייב עד שיענהוישנה - .כבר היה רכי ישטעאל ורכי שמעון
יוצאין ליהרכ ,אמרלו רבי שמעוןלרבי ישמעאל ,רכי ,לכייוצא שאיני יודע על מה
א? נהרכ ,אמר לו רבי ישמעאל לרבי שמעון ,מימיך לא בא אדם אצלך לדין או
לשאלה ועכבתו עד שתהא גומעכיסך או עד שתהאנועל סנדלך או עד שתהא עוטף
טליתך ואמרה תירה אם ענה תענה ,אחרעינוי מרובהואחד עינוי מוצט ,ובדבר הוה
אמר לו ,נחמתני רכי; וכשנהרגו רכי שמעון ורבי ישמעאל אמר להם רכי עקיבא
לתלמידיו ,התקינו עצמכם לפורענית ,שאלו טובה עתידה לפא כדורנו ,מתהלה לא
היו מקכלין אותה אלארבי שמצון ורבי ישמעאל ,אלא בלוי וידוע לפני מי שאמר
והיה העולם ,שפורענות נדולה עתידה לבא בדורינו וסילק אלו מכינותינו ,לקיים מה
מכין ,ואומר סיכא שם גז
שנאמר בהצדיק אבדואין איש שם על לבואנשי חמד נאספים ואין
"
 .שם שם ב-ג
שלוםינוחועל משכבותםהולךנכותו,ולכסוף0ואתםקרבוהנהבניעוננהזרעטנאףותזנה
כי אם צעק יצעק .אלי 'דמוע אשסע צעקתו* יכול כלזמן שהוא צועק
אני שומע ,ואםאינו צועקאיני שומע ,תלמוד לומרשמוע אשמע ולצעקתו ,מכל מקום.
יתערבוכו' .עי' ג' הילקוט וכ'י'מ ונראה דסולו נשתבש
 1ט תעשוכן בס' 1כ יהום  2 -אומר] אטב נ' כל -
ב
מן כולו וכן מס' גריםהרי זה שכולו למקום ולא נתער
ת
ו
נ
ע
י
ל
'
נ
4
3
ו
כ
ר
ד
ש
ו
ת
ו
א
ן
]
ה
נ
ע
ת
ט
1בפ
כ
אטכמפ
בו חטאוכעיןזה במדב"רפ'ח - .אלוגירי הצדק .באדר"נ
מ אחתי"ואחת 1פ מעטת וכן בס'ן ד"אן ד נ' רבי אומר
איתא כאן אלו קטניטבני רשעה ולקמן במקום אלויראי
  5העגה]אסנ' אתו( ,מ אמו)1מגיד] מג' הכתובן כברשמים גורס אלוגרי אמת וכ"ה בתדב"א פ'יח ועפ"ז מגיה
וכו' ותזנה שזרהט'ו] מ ח'ן פ וילק' המכיריישעי' נז ,א
בא"צ וא"צ,ויראי שמים הם חסידי אומות העולם ,וידוע
כי בכמה מקומות פירשו יראי ה' וקרא עלחסידי או-ה,
וכברן אטכפ בלק .המכירי שם ר' שמעון ור' ישמעאל
ועי' ויק"ר פ'ג ס'ב דשם יש שמפרש דיראי ה' אלו גירי
  6לון ו ח'  1לרבי ישמ'] כ לר' שמע' ( 1 )1ט יצאהצדק ,וכ"ה שוח"ט כב ס'כטועי' מ-ס ומ"ע 2 :ת-ל לא
'
ח
7
ן
י
נ
א
ן
טכ ןלרבי שמעון]
תענון.ייוורא דנו"ן דריש ,בה-מ וכן פ' בפ"1ובז-ר מפרש
לבי אכפ שאין אני -
,
ח
דדייק מדלא כתיב לא תענו אקלמנה ויתום ,וגם זה דוחק
אטכפ ימכירי ח' ן לא] ד ומכירי ח'ן אדם] כ ן פ
ואפשר דדורש מדכתיב בלשון רבים ,וע" מכדרשב"י3 :
אצלך אדם  1פ לדון  8 -אכפ לשאילה1ועכבתון אט
הכתוב' בא"צ מוסיףבהוה ,ולפ"זצריך למחוק מלת בהם
כפ ושהיתו (פ Omne1ו שתהא] ט שהייתהןגומען כ"ת
(מ"פ) ש"צ 4 :מועט .פ"ז 5 :יישנה עי' מכדרשב"י.
כפ ,אק ומכירי גומא ,ט גומר ,ול שותה  1און אד
 כבר היה ובו" אדר"ג נ"א פ'לח ונ"ב פ'מא ובנוספותדףעהושמחות פ'ה והדב"א פ'ל (כיח דף קנג הוצ .פרידמאן)
י ח' ן שתהאן ד ומכירי ח',
ומכירי ח' 1עד] דטימכיר
ובכל אלו המקומות מטופר המעשה מרשב"ג ור' ישמעאל
ה
ת
י
ה
ש
,
ל
"
נ
]
ל
ע
פ
ט
.
ל
ט
ו
ת
ד
1
ל
ע
ו
נ
ו
ן
כ
]
ו
א
כ
מכירי
בהוצ'ר' מא"שהובא בראש המאמ' ר"שובשא'דפ' רק
רשב"ג)
'
ח
ן עד] ר ומכירי ח' 1שתהא] ר ומכירי ח' ,ט שהיתה
ומה שכת' במ"ע דמאי דאיתא במס' שמחות וכשנהרג ר'
  9ד ומכירי אמרה ן תענה] א נ' אתו ,ט ומכירי נ'שמעון ור' ישמעאל הוא ספור בפני עצנו ולא קאי אמה
אוהו 1כ אחת. .-ואחת 1ובדבר הזה] ד ח' ,מכירי וכדבר
שספרו לעיל מניה מרשג"ג ור' ישמעאלי) ,ליתא10 :
ושכנהרנו וסו" ילקוטהמכיריישעיהנז:
הזה  10 -ך גיחמתני ,כ נחמתין
ט ח' ,מכירי נ'
נחמותין אב וכשהרג1רבי] כ ח' 1ר"ש) מכירי רשב "ג
  11אל עצמיכם 1אטכפ שאילו1פ היתה עתידהו ט עתיד 1לבא] ט נ' עלינו 1אטפ בדורינו 1מתהלה] כ"ה אכ ימכירי,שרג ח' 2 -נ ,1היון פ היית 1מקבלים] פ נ' אנוו אותה] פ ג' תחלהו ר"ש] מכירי רשג"גו אלא] אטכפ ועכשיו1וירוע] א
כ ח' ,אכפ היה  13 -כ לעתידה  1לבא] םג'עלינו1וסילק] אטכפ ונסתלקוןל או אלו 1ט מבינת1לקיים מה] רפ
ומגירי ח'  14 -אכפ אבד וגו' ויתרח,הכ' ח'ן טומכירי לב וגו' ,במכירי נ' כי מפני הרעה נאסף הצדיקן ואיזן כ"ה וק,
ל באין כבמקרא ן ואומר] אטכ
  15אטכינוחו  1על משכבותם] אטכ ח' 1הולך נסוחו] אטכ ימכירי ח' ,אכוגו'ן ולבסוף] אטכפ ח',מכירי נ'כתיב ,כ יאומר ,פ וכתיב  1ואתם] ט ח'  1אכ הנה וגו'ןזרע עסה"כן טפ ומכירי ח'
16
 -אלי] אב ח'  Y1Dt 1וכו'ן אטכמפ ח' ,א וגףןיטל] אדכפ ח' 1כלזמזן מ בזמן  17 -ס שומעאני 1אטכ אם1

רביי

דב הא מה ת"לן המוסגר רק טס -
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מסכתאדנזיקין משפטים

פגשהיח

הא מה תלמוד לזמר כי אםצעוקיצעק אלמי ,אלא ממהר אני ליפרע עלידי שהוא
צועקיותר ממי שאינוצועק .והלא דברים קל וחומר ,אם כשהיחיד צועק עלהיחיד,
שמוע אשמע צעקתו ,כשהרבים צועקים על אחת כמה וכמה; ומה אם מדת פורענות
טעוטה,כשיחיד צועקעל הרכים כך ,מדה טובה ,ורבים מתפללים על היהיר על
אחת כמהוכמה.
וחרה אפי
 .ר' ישמעאל אומר נאמרכאןחרון אף ונאמר להלן חרון אף ,מה
דביםיאיזלהלן עצירת גשמיםוגלות יכשנאמר 0והרה אף הי בכם ועצר אח השמים ואברהם
מהרה מעל הארץ 4),אףכאן עצירת גשמים וגלות ,ומה כאן חרב אףלהלןחרב.
והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים* ממשמע שנאמר והרגתי אתכם
כחרס ,אית יורע "ענשיכם אלנבחז וברכם יתומים ,ומה תלמוד לומר והע נשיכם
ש"ב כ ג ארמנותובניכםיתךנ1ימ ושאלא אלמנות ולא אלמנות 4),כענין שנאמר 0ותהיין צרורות
עד יום מותן אלמנותהיות וכניכםיתומיםולאיהומין ממש ,אלאשאין ביתדיןמניהין
אוהם למכור בנכסיאביהן בחזקת שהן קיימין,והרי דברים קל וחומר,ומה אם כשלא
תזמון אתהדין לאיהיו נשיכם אלמנותוכניכםהזומים,כשתעשון אתהדיןעל אחת כמה
'ש~ימיכמהיוכזהואאומר במשפט אמרןשפטו ,ואומר 0אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם,
ישעיה נו אואוביו 0בה אמריי' שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא ,על אחת כמה
דברים  1בדכ:נ1דץשאין נשיכם אלמנותדיוניכם יתומים ,וכן הוא אומר שמען תירא אתיי'אלהיך
שמעם לשמורונוי ,ואומר 'ולמדתם אותם את בניכם ,ואומר במען ירבו ימיכם ,ואומר 0כי
י-בן
כימי העץימי עמי ,ואומר 0לאינעו לריק ולא ילדו לבהלה כי ורע כרוכייי' המה
כו וצאצאיהם אתם ,ואומר 0ויהי כחול זרעך וצאצאי מיעיך כמעותיו ,ינואומר 0מייתן

::2:

לתגיה

 1ממדהר וכו' .פ-ז 2 :על והרביכם .דכתיב והרגתי
אתכם ,ו-ר ,ועיין ראג"ע - :כשהרבים ובו" ש"ז:
טובה' צריך יהשלים מרובה,ועי' כח-ג וספרי דבר' פ'כז:
 5נאמר כאן וכו'* ספרידביים ממג ומ"ת שםיאי
ז (דף
לח) 7 :ממשמע וכון אדר"נ נ"א דלח ,ב"מ לח :פ-ז,
רה"י ורמב"ן 9 :נשיכם וכו' .בא"צ מגיה ע"פ הגמרא
נשיכה אלמנותה ,מלמד שנשותיהן מבקשות לינשא ואין
מניחין אותן כענין שנ' וכו';  12ולא וכר .וראה דצ"ל
יתומים ולא ,ובא-צ מגיה ובניכם יתומים שאין ב-ד וכו':
 14עחכו-כ וכו' .בא"צ מגיה עאכו"כ שתאריכון ימים
בעוה"ז ותראו לכם בנים ובני בניס ותזכו לחיי עוה-ב

' 1הא] מ אם כך1יצעק] ילק' שאל' אצעק1אלי] ב) ה'1
אלאן סק ח' 1ממהר] ק מהר 1אס] כק ח'1ליפרען אפ
להיפרע,,צכ להפרע ,ק אפרע  2 --אנו:מ והרי  1ט
ומה אם1על] אב ח'ן היחיר] ב"ה רם ,ט "רבים ,אכ
ח'  3 -שמוע אשמע] אטכס המקום שלמע] כ בצעקנו1
כשהרבים צועק' עאכו"כ] אטכמ ק-ו כשהרבים (כ
כשיהיו רבים) צועקים ,אטם נ' על היחיד ,מ נ' שומע
צעקתם 1ומה] ם ח' ,אטב (הרי דברים ק 1-ומה (ט ח')1
אם וכו'כךן מ ח' 1ם הפורענות  4 -כשיחיד] אטע א ם
ומוחק כל זה בסה-ד:
כשהיחיד  1כ רבים ] כך] אטכ המקום שומע צעקתו 1
מדץ טובהן אטכס ק( 1-מ וק"ו) מדת (מ למדת) הטובה
מרובה ] ורבים] אטכמ כשיהיו (ט כשהיו) ובתה1עאכו-כ] אטכמ ה 6 - ,אף בגבן ד נ' וחרה אףיי
' בכם -
 7אעצרת וכן נס'1המוסגר ח' ד 1ה'] מ ח' 1ועצר וכו' הארץ] כ"ה מ ,טכ ח' ,כ וגףןא ועצר אמ'וגו' 8 -אטכ מה]
נ,
ר להלן.י כאןן אטכט יחרב וכן בס' 9 -והיו וכו' עסה"פן מ ח'ן ובניכם יתומים] אטכס ח' ,איגו'ןשי'] אטכ
וחרה אפין אתכם בחרב] אטכ ח' ,כ וגו'  10 -אינייודע] טכס הא (פ ה') למדנוןובניכם יתומים] דטפ ח'
11
ובניכם יתומיסן אד ,טכפ ח'ן"מוסגר ח' דפ (פ אל אכענין)  12 -יתומים] כ ח'ןולא] כלא ,ד איןן ממש] כ"ה טפ
ש-ג ח'ן אלא] אכפ ח' ] אותם] ט אוחו ,אכל אותןן למכור] דפ ח'
 13אכ מנכסי ,פ תכסין בחזקת וכו'] כ"ה
חטכם ,ר מפני שהן בחזקתקיימיםן ומה] אכ ת'ן כשלא תענון] אכ כשתענון  14 -לאיהיו] ר איןן אט יהון ובניכם
יתומים] ד ח'ן כשתעשוןוכו' עאכו"כ]אטכ ק"ולכשתעשון אתהדין  15 -וכה-א] ד שכתב 1אכ שפוטו1ואומרן ד ח 1,ומשפטן
ד ח' 1אדם ישטם 1שסטו בשעריכסן כ ש' כת'  16 -כ מ שפטוגו'1כיוכו'לבא] אטט ח'  17 -שאיזן אטכ שלאיהיו (ט
יהו) 1ובניבם יתומים] ט ח'  18 -לשמור וא'] ד ח'  1ואומר) אטכ ח ] ,ולמדתם וכו' בזיכם] ט ח'ןגניכם] א נ' וגו',
כ נ' לדבר בם וגר  1ואוטר] אט ח'ןימיכם] כ נ' וגף ,אט נ ,וימי בניכם וגו' 1ואומר וכו' עמי] ט ח'  1כי] א ח' 19 -
י1עמי] א נ' וגו'1ולא וכו' אתבן אככ ח' ,טכ וגו'  20 -אטכ זרעך וגר 1המוסגר ח' ך1מייתן] ט ח' -
כימי] וקימ

3
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והיה לבבם זה להם וגוי,ם 4ואומר סכי כאשר השמים החדשים והארץ
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י כב
החדשהונו' יגעיהס

ואומר סובאלציון גואל ולשבי פשעביעקב נאםיי' ,ואומרואני ואתבריתי אותם אמר יסנטי-יא

5

יי'רוחי אשרעליךוכו' ,על אחת כמה וכמה שתאריכוןימים בעולם הזה ותראו לכם
בניםובניבניםותוכולחיי העולם הבא.
ס לי קי

פרשהים

אם כסף תלוה :את עמי .רבי ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה רשות ,חוץ
מזהועוד שנים סואם תקריב מנחת בכורים,
אלא רשות ,תלמוד לומר תקריב את מנחת בכוריך ,חובה ולא רשות; כיוצאבונואם שמית כ כה

ו ייקרא ביד
חובה ,אתה אומר חובה ,אואינ

)1

ין

מובח אבנים תעשהלי ,חובה ,אתה אומר חובה ,או אינו אלא רשות ,כשהוא אומר
אבנים שלמות תבנה ,חובה ולא רשות; אףכאן אתה אומר אם כסף תלוה ,חובה ולא
ו אלא רשוה ,כשהוא אומר מהעבט תעביטנו ,חובהולאיבריח ח
רשות ,אתה אומרחובה ,אואינ
טי
רגזות - ,אם כםף תלוה
 .כסף בכמף אתה מלוהו ואי אההמלוהו פירות בפירות;
כסף בכסף אהה מלוהוואי אתה מלוהו כמף בפירותופירות בכם".
אח מ .,ישראלוגויעומריןלפניךללוות ,עמי קורם- .עניועשיר,עני קורם,
ענייךוענייעירך,ענייךקודמיןלענייעירך,ענייעירךוענייעיראחרת,ענייעירךקורמין,
שנאמר אתהעני עמך,

י

 1א היה 1להם] מ ח'1וגו']וא ח'  1ט חדשים ן והארץ
החרשת
אטכ ,ח'  1וגו'ן אט וב  2 -ולשבי וכו'י"!
אטב חן א נ וגף1אוחסן אט ח' 1אמר וכףעליךן אט
כ ח'  3 -טבעות-זימים1הזה] אכ ח' 1לכם] ט ח' -

(יט)  7ר' ישמעאל ובו" מס' אחדש שיא
ואם מזבת וכר ,ומה שאמר א ם לפי שאינו מחויבלהלוות
אם אין לו ,סההו" 41ואפשר דה"י מלה אם כאן כמו
שאתה מלוה 13 :כסף בכסף וכו..דייק מהקדם השם
געי ועודדהיהדי לומר אם תלוה ,סהתו"ה - :פירות
נלזהמי
'
ח
 4ותזכו וכו'] אטכ
פרות' סאה בסאה ,ב"מ פ'ה מ"ט ומלות ד"א שבדפוס
בפי
  5סליק] כ"ת א ,ש"ג ת' -ראשון מיוסרותוכן בפ"ז נראה הלא גרס לה 14 :כסף
 6פרשה י-ם] ב"ה ר ,אכ פרשה א' -
בפירות .היינו שמקדים לו מעות וקונה בזול וכדתנן אין
(יט)  7את עמי] אכמ ח ,,אכ וגו' 1ואם] ט ח'1
א
פוסקין על הפירות עד שיצאהשער ,שם מ-ז ,אבל יצ
'
ח
 1חוץ וכו' אומר שורה יא] ם ח' 8 -
שבתורה] א
השער פוסקין מפני שיכול ליקט בזה השער אצל אתרים'
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 ופירות בכסף' היינו שנותן לו פירות ומוקיר גביהבשביל המתנת מעות ,ונראה ואין זה מה ששנינו במשנה
בכורים] אב נ' וגו' 1אתה אומר חובה] מ ח'  9 -אתן
ב שם דאין מרנין על המכר ,רזה בכלענין אסור אפילו
וק ח'1בכוריך] ד ח' ,כ בכורים1אוק אם  10 -תעשה
מכר לו את שדהו ואין לו ענין לפירות דוקא ,אלא נראה
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דר,יינו כעין טרשא דרם פפ4ש בבלי סה' שמיכר לו כשער
אכמ ת"ל  11 -אכ ואף 1אתה אומר] מ ח'  1תלוה] כ
הזמן שיתן לו בו המעות ,ומש-ה נקט פירות דבר שרגיל
ח' ,מ נ' את עמי  1ולא רשותן 4טכמ ה'  12 -אתה
השער להשתנות למי הזמן ,ולפת יש מקום לומר דסאה
בסאה ודומיהן מן התורה אטור ,ונשךהיינו רביעת קצוצה
אומר חובה] כ1מ ח'  1כשת"א] אטכמ ת"ל 1לפיהעבט
והרביתהיינו שמרויח ע"י השער ,רכ"נ לפי הפשט
במשנה
כבמקרא 1תעביטמ] א נ' וגו'  13 -אם וא' בכסף שוה"ס
דקאמר אישו נשךואיזהו תרבית ,והא דקאמר כיצד לאו
בפ'ב] כ! ח' 1אכ מלויתוכןבכלן1ואיוכו' מלוהו שוה"ס
דוקא אלא אדא מתרי ותלתא גוונא נקט ,וכן משמע מן
בפ'אן א ח' 1כואין את 1מלוהו בפ'ב] ד מלוה1בפירות]
הברייתא דבבלי שם ס :איןלי אלא נשך בכסף וכו' נשך
באוכל וכו' ורבית בכסף וכו' משמע שוקכםענינים שונים
ד נ' ד-א  14 -כסף וכו'] כ אם כסף וכל כמף בכסף
ועי' מ-ת דברים כג כ דף קנא ,אבל לפי מסקנת רבא
את מלויהו חוץ את מלויהו כסףופירו' בכסף( 1)1מלוהו
אין הלוק בינים ולא נאמרו אלא לעבור בשני לאווין,
בפ'א] ד מלוה  1אטואין את  1בפירות] א ח'  1בכסף
וכדברינו משמע מן הברייתא דירושלמיי ע"אאיןלי אלא
נשך בכסף וכו' ,ויש לפרש רבית בכסף בגוונא ולעיל
בפ'ב] ד נ' וכסף בפירות  15 -אתעמין אכ ח' ,ט אם
שנוהן לו כסף ומחזיר לו פירות או שמקדירם לו פירור-ץ
כסף תלוה אתעמין ישראל]כ
 :עמיו וגוי] פ וכנעני1
ומשלם לו בכסף ,או אפשר רס"לדשייך בכסףגופיהרבית
כגון במקום דכספא טבעא ודהגאפירא ושייך רבית בחבא או במקום דהוא להסךשייך רבית בכסף ועי' עוד ב-מעב:אין
לווין על שער שבשוקלפיפי' רש"י שם ,ובסהתו"ה מפרש כסף בכסף וכר ,דדוקא כסף בכסף הוה רבית ,אבל פירות
בפירות וכן כסף בפירות לא הוה רבית קצוצה ,ואין זה אלא דוחק והסך הפשט 15 :ישר4של וגויוכו' .אפילו לגוי
ברבית ולישראל בהנם ,ב"מ ע* וכן תנחומא סייד ותנחומא ב ס'ח ובז' -נעניועשיר וכוי ב-מ שם .וגרסת הילקוט מורכבת
ד"ה

