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גזלה ואבדה.פ׳״ ה״9ז—פמ״ז ה״ה

הגהות מיימוביות קרשטבטינא

ה״ט .שומעין לו בו׳ .והיינו כרב נחמן לגבי רב ששת
דאמר אין שומעיו לו והכי פסיק תלמודא בבית
שומעין לו.

גילוח מצורע השוה בכל דוחה לאו ועשר ,רגילות זקן
כיון דאינו [שוה] באנשים ונשים ועיקר הטעם סומך
התלמוד שהזכיר טעם (על) זה [על] ותו מי דחינו איסורא מן
קמיה ממונה כדאמר אחרי כן (שם) .עכ׳׳ל ספר המצות.

ה״ד .אבל להטעות באבדתו אסור .לשון ספר
המצות (ריש מ׳׳ע עד) כבר דרשתי לגלות ירושלם אשר
בספרד ולשאר גליות אדום כי עתה .שהאריך הגלות יותר
מדאי יש לישראל להבדל מהבלי העולם ולאחוז בחותמו
של הקב״ה שהוא אמת שלא לשקר לא לישראל ולא
לגוים ולא להטעותם בשום עניין ולקדש עצמן אף במותר
להם שנא׳ שארית ישראל לא יעשו.עולה ולא שברו כזב
ולא ימצא בפיהם לשון תרמית ■וכשיבא הקב״ה להושיעם
לאמרו כדין עשה כי הם אנשי אמת ■ותורת אמת היתד.
בפיהם אבל אם יתנהגו עם הגוים ברמאות יאמרו ראו
מה עשה •הקב״ה שבחר בחלקו גנבים ורמאים ועוד כתיב
וזרעתיה בארץ כלום זורע אדם [כור] אחד אלא למצא
כמה כורים כן זרע הקב׳׳ה את ישראל בארצו כוי
שיתוספו עליהם גרים ■וכל זמן שמתנהגין ברמאות מי
שבק בהם זהדי הקפיד הקב״ה על גזל הרשעים שנא׳
ותמלא הארץ חמס עכ״ל.

פרק שנים עשר
ה״ב .או שהיה אביו שקול כד .וכן כתב בספר

פרק אחד עשר

אבל להטעותן באבדתן אסור כר .ובן פר׳׳ח דאפי׳
לגנוב דעת גוי אסור וכן פראבי״ה ועיין לעיל בהלכות
גניבה פ״ז ובהלכות דעות (פי״ח) [פ׳׳ב (ה׳׳ו)].
ה״ה .ונמצא שם שמים מתהלל כד .וההוא דרב
אשי דהוד ,קאזיל באורחא וחזא להנך שיבשי דגופנא
דתלן לבר מפרדסא ותלו בו קטפי בענבי א׳׳ל לשמעיה
פוק חזי אי דגוי נינהו אייתי׳ לי(ה) ׳ואי דישראל נינהו
לא תייתי לי שמעיה ההוא גוי מריה דפרדסא א׳׳ל
גניבה דגוי מי שרי־א״ל גוי שקיל דמי ישראל לא שקיל
דמי ,פר״י שהאמת אמר לו ולא נתכון לדחותו .ספר
המצות .ועיין• בהלכות שלוחץ ושותפין פ״א.

המצות וכן ראבי׳׳ה ורבינו שמחה וכן נראה עקר מדנקס
האי לישנא [ולא נקט לישנא] דנקט גבי לפדותו אם היה
ת׳׳ח ובפ׳׳ה כתב בהילכות תלמוד תורה אם היה אביו
חכם אע״פ שאינו שקול כרבו משיב אבידתו ואחרי כן
משיב אבדת רכו ונראה כי טעות יש (כאן) [שם].
והוא שיהיה רבו מובהק כד .והיינו כר׳ יוחנן ועולא
ואמר הכי ולא כרב ששת דאמר אפילו לא האיר עיניו אלא
במשנה אחת וכן פסק בשאלתות וראבי״ה וסמ׳׳ג ולא
כד׳׳ח שפסק הלכה כר׳ יוסי ובירושלמי גרס’׳ רב בדבי
מאיר כיצד חד בר נש פתח פומיה דרב ושמע דדמך
ובזע עלוהי ר׳ יוחנן כר׳ יהודה •ושמואל כר׳ יוסי.
ה״ג .אין לו אלא שכר הראוי .ומה שאינו נוטל לכל
הפחות שכרו כפועל בטל כההיא דאליו מציאות בסמוך
או כרועה שקדם ברועים ומקלות כבהיל׳ שכנים פ״ג פי׳
התום׳ די״ל דאיידי כגון שהיה יכול להציל •ע״י הדחק
דאל׳׳ב מצי א״ל מהיפקרא קא זבינא ותו י׳׳ל כיון שבעל
החמור שם היה יכול לומר הייתי שוכר פועלים להציל
ועיין לעיל פ״ג דהילכות נזקי ממון.
ה״ד .או שהתנה בפני בי״ד כד .אומר רבינו ברוך
ממגנצא ודווקא הכא בעינן תנאי בי״ד דמן התורה חייב
להשיב בחגם וכן נמי בפרק השותפים גבי רשאין בני
העיר להסיע על קצתן כדאמר בהנהו טבחי דהוו להו
ענינא כד אבל אי איכא אדם ,חשוב,לאו כל כמינייהו
דמתנו החם נמי תנאי דטבחין שייך לבני העיר רובו
אבל ההיא דפרק הגוזל בתרא גבי שטף נהר חמורו כר
לא בעי בי״ד תדע דהא,בגמרא פרץ עלה ולימא משטה
אני בך ואם התנה בבי׳׳ד אין שייך לומד משטה אני בך
ולדברי הרב אין קשיא כלום ואין אנו צריבין לזה
החילוק כלל וקל להבין.

וה״ר שמעון היה אומר דאין אדם חייב בהשבת אבדה
כי איתא למרה בהדדי ! כדאמר פרק אלו מציאות (לא).
ואי אשמעי׳ אבשר .משום דליתה למרה בהדה ובו׳.
אבל ר״י השיב דאין חלוק בין בפניו בין שלא בפניו
דבכל ענין חייב בהשבה והבא ה״פ ,הא דקאמר ואי כתב ה״ו־ז-י .אינו נותן לו אלא שכרו הראוי לו
רחמנא אבשר .לא אתי לפרש אמאי  .אצטריך למיכתב שהרי לא הפסי׳ כלום .וכן מי שברח מבית
פריקה וטעינה אלא על הכפילות קאי דאמאי אצטריך האסורין והיתה לפניו מעבורת וא״ל העבירני
לכתוב הקם תקים עזוב תעזוב ללמוד [אין] בעליו
עמו ואתן לך אין לו אלא שכרו הראוי לו נכד] הרי זה
נלמדנו מאבידה דסתם אבשה אין בעליו עמו ועל זה חלק מחבירו בו׳ .וכן פסק הר״מ על שנים שהיה להם
דאין
מפרש אי כתב רחמנא אבשה הוה אמינא משום
חוב בשותפות •והחוב מקולקל והאחד אינו רוצה להוציא
רגילות שיהא מרה עמה ולכך יש לחייב בלא סיוע עליו וליתן לו שוחד דחבירו יכול לחלוק ולהציל מדעתו
הבעלים אבל בפריקה וטעינה דאיתא למדה בהדה אלא דכל כה׳׳ג במקום איבוד שותף יכול לחלוק שלא לדעת
שהוא זקן או חולה אע״פ שאין יכולין לסייע מ״מ חבירו •ועיין פ״ד דהלכות שלוחיו ושותפים (ופר״י)
יכולין להשכיר פועלים ולא הייתי מחייב את זה ,ועתה [ופרק ה׳].
לא נוכל לדקדק שלא יתחייב באבידד ,אלא כי (איתא)
[ליתא] למרה בהדה דבכל ענין חייב ומ״מ קאמר שפש * גרסי׳ פרק הגוזל בתרא הרי שהיה בורח מבית האסורין
דסתם השבת אבשר ,היא בלא בעלים כופירשתי והלשון והיתה מעבורת לפניו כד.
דקאמר למה לי למיכתב .פריקה וטעינה משמע נמי  5אמר אחד לחבירו אתן כך וכך שפלוני יזווג את בתו
כדפירשתי דקאי אכפילות .תוספות (תשו׳ מיי׳ סי׳ .י) .לי.או לבני נראה דאין ,לו אלא שכר טרחו ותו לא אבל
אם השוכן •אומנותו בכך שהולך במלכות תמיד ומזווג
אבדה שאין בה שוד .פרוטה כף .ל■ פרש׳׳י גם כן זווגים שמא זה' ראוי לדמותו לסיפא לצייד השולה דגים
אבל ד״י פי׳ הטעם משום דאנקטה ניגדא ברייתא מוכח מן הים וא״ל אפסותן כוורא בזוזא או שמא לא דמי
בפ׳ המוכר ספינה בר.
דהתם הריוח שלו ברור יותר דהתעלה מצודה מן הים
ה״ז .ועושה לפנים משורת הדין כר .גרסי׳ בגמרא
מצא [כאן] (ב)ארנקי מהו כד עד אמר ליה תרתי הרי
,אלו שלו והדר אמרת חייב להחזיר א״ל לפנים משורת
הדין ואמרין פרק הגוזל בתרא בבא לצאת שי שמים
חייב וכיון דחזינן •(דהא) [דהה] כייפי להו להכי כדאמרץ
בפרק האומנים אנן נמי כייפינן למיעבד לפגים משורת
הדין אם היכולת בידו כדי לעשות דתני רב יוסף והודעת
להם כד ,א״ר יוחנן לא חרבה ידושלם אלא מפני שהעמשו
דבריהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין
וכן פסק דאב״ן דכייפינן להן לעשות ’לפנים משורת הדין
עכ׳׳ל ראב׳׳יה .עוד כתב נראה דהא דאמר נעשה כצמח
על ביתו שנפל ,ולא כפוהו לעשות לפנים משורת הדין,
איפשר דאיירי כגון שהמוצא הייה עני ובעל האבשה היה
עשיר ■ולכך לא כפו אותן.
הט״ו .ואין צריך דעת בעלים כד .והיינו כדאמר
ש אלעזר הכל צריך דעת בעלים ,גנב או גזלן שהחזירו,
,חוץ מהשבת אבידה שהתורה דיבתה השבות הרבה .ספר
המצות (דקנ״ב ע״ד) .ופסק ה׳׳ר חזקיה דווקא שומר
שגנב א״ד עקיבא כלתה שמירתו אבל נפקד ששאל חפץ
והחזירו פטור ולא צריך דעת ,בעלים י.
הי״ח .ואץ עשה דוהה את לא תעשה כד .ור׳׳י
פי׳ שעשה של השבת אבשר[ ,השוד ],בכל שבשלו מחזיר
דוחה לאו ועשה דכהנים שאינו .שוה בכל בכהנים
ובישראלים כמו שמצינו בפ׳ שני נזירים שעשר ,של
5 1״ל בהדה וכדלקמן.
 2ש״ו להלכה ״׳ד שהרי התחיל במצוה.
 3נמצא נהגמ״׳ ויד! רס^ו דנגינה.

ולכוד לא תלכוד אבל השדכנין פעמים רבות הולכין
ואין עושין ,ורפייא בידי אי דמייא לסיפא אי לא והבא
להוציא צריך ראייה ברורה לכן טוב שיעשו בקנין סודך
מה שנודרין להן עכ׳׳ל ד,ר״מ בחידושיו .אומנם בספר
א״ז פסק [בשם] רבי׳ שמחה ולא דמי לטול דינר
והעבירני ובשכר שוכנות רגילין לתת יותר משכר טורחו
והביא ראייה ממעשה שבא לפני ר״י באחו שעשה
בהשבעת שדים שהוחזר הגניבה ונדרו על זה זקוק
ואחר שעשה הדבר לא רצו לתת לו אלא שכרו ופסק
ו״י לתת לו כל מה שהתנה דבדבר זה רגילץ לתת
יותר מכדי טרחו .וכן כתב כספר המצות בשם דבינו
יהודה דד,׳׳ה לענין רפואות דרך לתת דמים מרובים ולא
נאמר בזה שיחק בו .וכן כתב רבינו יואל פר׳ מי שמת
אהא ותניא המבשרני במה נפטר רחמה של אשתי אם
’לוה זכר יטול מנה והקשה ותימה במאי קנה המבשר
■ונראה דהיינו שכר אמירה כואמר באיזהו נשך דשקיל
ומהתם דקדק רבי בהני סרסורי דשקלי מן הדין ואסמכתא
נמי לא שייבא דא׳׳ב בכל פעולות נמי איכא למימד הכי
ואע״ג דלא דמי דהתם בידו לעשות מלאכה והכא לאו
בידו לבשרו דמי יימר דמולידה מ״מ לא הוי אסמכתא
אלא [כןשאותו אינו מתכוון להקנות ובוטח שלא יזכה
אותו שכנגוו אבל הכא אם לא מרצונו היה מקנה מי
הזקיקו לכך עכ״ל .ועיין בהילכות שכירות ספ״ט.
ה״ח .ועמד גייס וטרפה כד .בירושלמי ל״ג לטורפה
כדגרסי הכא בתלמוד דיון .וכתב בא״ז מדלא קתני
 4תש ונוי! מ״׳ פ<׳ גג.
 5בחשו׳  :מנ6ן נו6ה לי ונו׳.

בירושלמי לטורפה כדקתני הכא בבריתא משמע דבטרפד,
הגיים עסקינן אע״פ שיש לפרש שעמד עליה גייס לטורפה
ונתפשרו עמו [כמו] התו׳ עכ׳׳ל.
הי׳׳ב .רשאין החמרין כד .פירש הר׳־מ דבלא קניין
איירי והא קמ׳׳ל דהתנאי קיים בדברים בעלמא וכן הדין
בכל מה ששותפין (נותנין) [מתנין] כדאמרין פרק בית
־כיור בהך הנאה דצייתי אהדדי קא גמרי ומקנו אהדדי.
ועיין פרק ארבעה דהילכות שותפיו ובפרק י״ו דהילכות
מכירה.

פרק שלשה עשר
ה״י .כשומר שכר הוא וכד .וכן כתב בה׳׳ג ור״ת
■והאלפס דד,לכה כרב יוסף ואמר כן ולא כרבה דאמר
דהוי שומר חנם .אבל ר״י פסק כרבה וראיותיו כתבו
התום׳ התם.
הי״ז .מה יעשה בדמים וכד .והכי אמר  812367ר ב יהודה
אמר שמואל לא שנו אלא בדמי אבידה הואל וטרח בהן
לכך קיימא לן כר׳ טרפון אבל מעות אבירה דלא טרח
בהו לא.
הרי הן אצלו בשאלה ,וכד .כך מסקי׳ לר׳ טרפון
אליבא •דרב יוסף •ותימה דהוד ,ליה למימר דהוי לוה
עלייהו ואם נאמר שאם באו הבעלים קודם שהוציאם
שצריך להחזיר אותם מעות עצמן ולא אחרים אתי שפיר
דקרי ליה שואל ,אך אי איפשר לומר כן ובס׳ המפקיד (מג).
פריך אי נאנסו חייב .מאי אדייא הוציא כי לא הוציא גמי
והשתא אי חייב להחזיר אותם מעות עצמן כשלא
הוציאם כשיתבעם הגיזבר א׳׳כ לא קנאם השולחני ולא
מעל הגזבר כדאמרי׳ פר׳ השואל (צט ).גבי קודדום לא
ביקע כו לא מעל כיון שהמשאיל יכול לחזור בו וא״כ
מאי פריך כי לא הוציא נמי אלא ודאי אפילו אם אותן
מעות עדין בעין אין צריך להחזיר עצמן ,וי״ל דנקט
שואל משום מקט אונטין דכתיבי ב(ד),שואל (תוס׳ כט.).
ב שאלה וכד .אבל לפר״י שפסק כמו רבה אם לא
נשתמש בהן נעשין עליהם שומר שכר בהנאת היתר
תשמיש דאי מתרמי ליה זבינא שקיל להו וזבין ואם
נשתמש בהן נעשה עליה לוה ונתחייב באחריותן.

פרק ארבעה עשר
ה״ה .הרי זה אינו יאוש וכד .ואע״פ ששמע לבסוף
[ש]נתייאש מ׳׳מ כשבא לשו באיסור בא לשו .ע״כ ספר
המצות (קנ״ד רע׳׳א).
הי״ג .או במסכתא וכד .וז׳׳ל ספר המצות ( .שם)
במסכתא כיצד אם שאלוהו (ב)מ0כתא זו (ש)0דורה לך
בגירסא מדת ענוה היא לומד לאו והא דאמר •ושננתם
לבניך שיהו דברי תורה מחודדין בפץ שאם ישאלך
אדם אל תגמגם זה לבא לשאול ובר הוראה או דין.
במטה כיצד אם שהה לבוא לבית המורש ושאלוהו למה
שהית תולה בדברים אחרים .ובאכסניא כיצד אל יאמר
אדם בפני רבים כמה פלוני איש טוב שנתארחתי אצלו
כמה כבוד גדול עשה לי פן יבואו אחרים להתארח
אצלו וזהו מברך רעהו בקול גדול וגו׳.

פרק חמשה עשר
ה״א .לא יגע בהן וכד .ומסיק ואם נטל לא יחזיר
פי׳ לאותו מקום כוגרסי׳ בירושלמי ר׳ אבא בר זבוא
אשכח חמר מכוסה בחפיסה נסביר ,אתא ושאיל בי
מדדשא א״ל לא עבדת יאות אמר אהדר׳ אמרו ליה לא
(לימא) דילמא אתי מריר ,ולא אשבחיה ואייאש מיניה פי׳
נתיאש ממנו כבר מלבקשו עוד שם הילכך דבר שיש בו
סימן יכריז ודבר שאין בו סימן זכה בו ונראה שיהא
מונח עד שיבא אליהו שהרי באיסור בא לידו וכן פרש״י
.פרק המפקיד ע״כ מספר המצות (דקנ״ד ע׳׳א).

פרק ששה עשר
ה״ה .על הכסא י וכר׳ .פרש״י אותו כסא שהשולחני »
יושב עליו .ספר המצות (דקנ״ד ע״ב).
ה״ה .והואיל והצירו של אדם וכד .ור״י תירץ
דבדבר שאינו הווה שימצא לא קניא חצירו .שלא מדעתו.
וכן כתב ראבי״ה דכיון ואינו ובר ההוה וכשקנאו לא
העלה על לב לקנות את המטמון וגם דעת המוכר לא
היה למכור ודמיא להא דאמרי׳ פר׳ שור שנגח ותקני
לו חצירו מדר׳ יוסי ב׳׳ר חנינא ומשני כל היכא דאיתה
לדיויה דאי בעי למקני קני קנייא ליה חצירו וכל היכא
דליתא לדידיה דאי בעי למקני לא מצי למקניה לא קני
ליה חצירו ,וד,״נ אפילו [איתיה] אין מעלה על דעתו
5 6״ל ר׳ שלנו 6ר״ה (ב״פ.):
 7פפ״י סמ״ג ,ורש״׳ 5״< בין כסא.
 8שהשולחן נ״ה שם.

