עין משפט
נר מצוד!
לא א מיי׳ פ״ה מהל׳
איסוד מזכמ הלכה ז
סמג לארן שיח שיט ועי׳
נכ״מ:
לכ ב ג מיי׳ פכ״ל מהל׳
כלים הלכה ז:
לג ד ה מיי' שם הל׳ ו:
לד ו ז מיי׳ שס הלכה ז:
לה ח מיי׳ שס הלכה ו:
לו ט מיי׳ פ״א מהל׳
גניכה הלכה יג ופ״ב
מהל׳ גדלה ואכילה הל׳ יד
סמג עשין עא טוש״ע ח״מ
סי׳ שנג סעיף א וסי׳ שס
סעיף י נהג״ה:
לי י מיי׳ פ״א מהל׳ גדלה
ואנילה הלנה ה סמג
עשין עג טוש״ע ח״מ סי׳
שס סעיף א:

מוסף רש״י
שלך
אומר ל ו הרי
לפניך .ובלבד שישלם לו
אומו עצמו וקרמא בה
והשיב אמ הנזילה אשר
גזל ,שהד לא נשמנה
וגיטי! נג:ן .עורות ש ל
בעל הבית מחשבה
מטמאתן .מישנ עליהם
נ מ ר שאין נו חסרון
לעוצנא
כגון
מלאכה
ולמטה ,ירדו לטומאה
ושל
מיל )לקמן קיז.(.
ככך
שאומנמו
עבדן.
סתמיה למטרה הלכך אין
שאם
מחשבתו מחשכה,
יגאו גני אדם לקנותו
ימברנו להם ונמצא שסופן
למנעלי! ועדיין לא נגמרה
מלאנתן לכך <שס> .ש ל
גנב מחשכה מטמאחן.
דלא
מדיהו
דאייאוש
ידעי למאן ימנעו )שם>.
ש ל גזלן אין מחשבה
מטמאחן .ללאו ליליה
מאן
הוא ,לטון לילע
שקליה מניה לא מייאש
)שם .1חילוף הדברים.
גזלן טון דשקליה מניה
קאי
נהדיא ולא מצי
נאפיה מייאש ,נננ סבר
נחישנא ליה ומשנמנא ליה
1שם> .ע ש ר י ן ותרתין
שנין .הן היו ימי שררחו
של רנה ומת רשנ רנ
יוסף בראש וסייעוהו מן
השמים לפרקה להיות לו
רנה
לשם ,לפי שהיה
־זדף ולכך קראוהו עוקר
הדס .ורנ יוסף היה נעל
זמועות ומשנה ונדיתא,
;'נך קראוהו סיני וכתובות
זב .>:ע ל המריש .קורה,
נית
בבירה.
שבנאו
;רול ,שנוטל דמיו מפני
שאס
,תקנת השבים.
אתה מצדנו לקעקע נירתו
ילהמזיר מדש עצמו ימנע
מלעשומ משונה )גיטיו
נה.(.

םו:

מרובה

פרק שביעי

בבא קמא

מסורת הש׳׳ם

אילימא לעני יאוש ל״ל קרא פשימא .דאפילו קדשינהו אינו
אומר לו .לנגזל :הרי שלך לפניך .כעין כמות שהוא להיזק שאינו
קלוש לגזל ולא נמייאשו הבעלים שניהן אין יכולין
ניכר הוא :קרבנו .אם עולה קרמו )ויקרא א (  :ולא הגזול.
להקליש :שמע מינה דיאוש לא קני .לאי קני א״כ חשיב שסיר
לגזול לאו לרצון אתי .קס״ל לגזל בהמת חולין ואייתי .ה״ל אי נימא
קרבנו ולא מיפסיל משום מצוה הבאה בעבירה הואיל והוא קנר לו
כר :ולימטמיך .לס״ל לגזל חולין ואקלשינהו :הא דסניא .גכי
קולם שהקלישו כמו שאפרש לקמן
זב :משכבו .איש אשר יגע במשכבו
)לף סז .ל״ה אמר עולא( בע״ה
אומר לו הרי שלך לפניך והאי כיון דמטא )שם נו 0גזירת הכתוב להוציא את
אבל אי לא קני ביאוש מיפסיל
המשכב הגזול שאינו נעשה אב
עידן איסורא ודאי מייאש ואי ס״ד יאוש סנה
ומ״מ קלוש הוא ״(אע״ג לאכמי לא
הטומאה לממא אלם :מי איפא למ״ד.
אמאי אומר לו הרי שלך לפניך דמי מעליא
ילע טעמא לשינר השם לקאמר
חל מהני אמוראי שינר לא קני הא
בעי שלומי ליה א״ל כי קאמינא אנא זה
לקמן מעיקרא חולין והשתא הקלש
ביאוש הוא לפליגי :לגזל קרבן
מתייאש וזה רוצה לקנות האי זה מתייאש וזה
<א( מ״מ יש כאן יאוש ושינר רשוח
דתבריה .שהקליש חבירו ולעולם לפני
»( באותן קרבנומ דאין ]הגזלן[ חייב
יאוש ואיצמריך לאשמועינן לאינו
אינו רוצה לקנות איתיבי׳ אביי א>לרבה 1קרבנו
באתטותן :מי איכא למ״ד שינוי
עולה לרצון כלל ואפי׳ לבעלים
נ ( א ולא הגזול היכי דמי אילימא לפני יאוש
מעשה לא קני .ולא געי לאוקמיה
הראשונים ואע״ג ללא הוה יאוש.
למה לי קרא פשיטא אלא לאו לאחר יאוש
כב״ש דאמר שינוי במקומו עומד אף
ל״א לגזל קרבן להבריה הלכך אפי׳
ג,
ש״מ יאוש לא קני אמר ליה רבא וליטעמיך
על גב דאיכא נמי מנאי דסבט הט
לאמר יאוש לא קנייה לקרבן אינו
הא דתניא 2ב משכבו ולא הגזול ה״ד
בהגוזל קמא )לקמן לף צג (:מ״מ הלכה
נגזל לכל היכא לאימיה בי גזא
אילימא דגזל עמרא ועבדיה משכב מי איכא
כב״ה דשינר' קונה והמס נמי דחי
לרחמנא אימיה :מחשבה מממאסן.
למ״ד שינוי מעשה לא קני אלא מאי אית לך
רבא דכולהו מנאי מצו סברי כב״ה
בעל הבימ אינו עשר למוכרן ועושה
ובכל הגמרא סובר כן ולא בעי לאוקמי
מהן מטות ולולבקאומ וקנובלאומ
למימר גדגזל משכב דחבריה ה״נ דגזל
בשינר החוזר לברייתו דאיכא למ״ד
ומשמשב עליהן לדבר שראוי לו בלא
קרבן דחבריה :איתיביה אביי לרב יוסף
משרון מלאכה מקבלין טומאה ממ
דלא קני דרב יוסף לא פליג עליה יייעורות של בעל הבית מחשבה מטמאתן
דרבה אלא ביאוש לחודיה אבל שינר
ושל מבדן .העשוי למכור אין מחשבתו
ה ושל עבדן אין מחשבה מטמאתן י של גנב
מעשה אפי׳ בחוזר לברייתו דאייט
מטמאתו דעביד דממליך ומזבין
כיה רכה כדפרישיח לעיל לא פליג מחשבה מטמאתן י של גזלן אין מחשבה
והלוקח יעשה מהם מנעלים ועדיין
מטמאתן רבי שמעון אומר חילוף הדברים
דחכדיה.
משבב
דמל
עליה:
לא נגמרה מלאכתן לכך :של גנב
אין
של גזלן מחשבה מטמאתן ושל גנב
משמע מחוך פ״ה שר״ל משכב גמור
מחשבתו מטמאםם .דקננהו ביאוש
דקסבר סתם גניבה יאוש בעלים היא
של חבירו אם גזלו אין מטמא משכב מחשבה מטמאתן לפי שלא נתייאשו הבעלים
דגזירת הכחוב הוא וזהו מימה ועוד
ללא ידע למאן לתבעו :ושל גזלן
וש״מ יאוש קנה א״ל הכא במאי עסקינן כגון
קשה לרשב״ם מטהרות )ם״ז מ״ו( גבי
אין מתשבה מטמאסן .ואע״פ שחישב
שקיצען מתקיף לה רבה בר רב חנן והלא
גנבים שנכנסו לבית תנן המשכנות
עליהן ללבר שאין בו חסרון מלאכה
עיצבא שנו כאן ועיצבא אין צריכה קיצוע
ומושבות טהורים ואס יש עמהס
כגון לכיסר חבילות סוסים ופרלים
ה>דתנן ח כל מקום שאין חסרון מלאכה מחשבה
כנעני או אשה הכל טמא ט שמא
כמו שעושין מעורות לובין מ״ט
מטמאתו יש חסרון מלאכה אין מחשבה
נדה היא וכנעני כזב לכל דבריו משמע
לסתם גזילות ליכא יאוש לטון לילע
שמטמא משכב ומושב שאין שלו מטמאתו חוץ מן העיצבא אלא ייאמר רבא
מאן שקליה אזיל ותבע ליה לטנא:
ומיהו יש לדחות דהמם מדרבנן ועוד
חילון* הדברים .סמם גזילה איכא
האי מילתא קשי בה רבה לרב יוסף עשרין
)כמורח נהנים פרשמ
דהמם
קשה
יאוש דטון דלעיניה גזלה מיניה איניש
ותרתין שנין ולא איפרקה עד דיתיב רב יוסף
מצורע( מייתי עלה סלוגתא דר״ש
אלמא הוא אבל סתם גניבה ליכא
ברישא ופרקה טשינוי השם כשינוי מעשה
ורבנן דגנב וגזלן דבסמוך והט איתא
יאוש דסבר משכתנא ליה לגנב:
דמי שינוי מעשה מאי טעמא התם מעיקרא
התם משכבו ולא הגזול יכול שאני
שקצמן .דרומי״ר בלע״ז .דאיכא תרתי
עצים השתא כלים שינוי השם נמי מעיקרא
מוציא אף הגנוב ת״ל טמא ]ר׳ שמעון
שינר מעשה ראוש ולעולם יאוש
קרו ליה משכא והשתא אבחין והרי
אומר במשכבו ולא הגנוב יכול שאני
גטדא לא קני :והלא מיצגא שנו
מריש דאיכא שינוי השם  sדמעיקרא
מוציא את הגזול מ״ל טמא[ אמרו
כאן .שחשב עציהן לעיצבא דולבקי
לו ומה ראית לרבות את זה ולהוציא
שאוכלין עליו וכעין שולחן הוא:
כשורא  8והשתא טללא ותנן ז ( י על המריש
אמ זה אחר שריבה הכתוב ומיעט
ומיצבא אינה צריפה קיצומ .דבלאו
הגזול שבנאו בבירה שנוטל דמיו מפני
קיצוע נמי מטמאה דהא חזיא למילחיה
מרבה אני אמ אלו שנתייאשו הבעלים תקנת השבים טעמא מפני תקנת השבים
ממנו בו׳ ומדמיימי עלה פלוגחא
שהקיצוע אינו עשר אלא לייסות
הא
דר״ש ורבנן משמע דהוי טעם משוס דאין מחשבה מטמאמו ט
ומנא מימרא דבעיצבא קעסיק דתנן גבי דההיא במס׳ כלים כל מקום
ההיא דבסמוך דאין יחוד של גזלן יחוד ומסרש ר״י דגזל משכב
שאין מסמן מלאכה כר :חון מן המיצבא .שאע״פ שמחסר
דחבריה שגזל עורות של בעל הבימ שאינן מחוסטן אלא יחוד ואין
קיצוע מחשבה מטמאמה :אברזין .הוא עיצבא בלשון ארמי.
צטך שום חיקון ואין חסר רק מתשבה והוי שפיר דומיא לגזל
אבל יאוש גטדא לא קני :דממיקרא פשורא .קודם שניתן בבנין:
קרבן דחבטה שאס היה גוזל בהמה של מולי! שמחוסרח קדושה זה
והשתא מללא .גג .לאחר שנתנו בבירה ונותן עליו תקרת נסטם
היה כמו מחוסר מעשה גמור כעין עמרא ועבדיה משכב אבל גזל
ועלייה :מל המריש .קורה .ומקנומ קמשיב ואזיל במס׳ גיטין:
או גנב משכב גמור דחבטה מטמא משבב לכ״ע ואע״ג דהך משככו
צלעוה
ולא הגזול איירי קודם יאוש והך דקרבנו ולא הגזול אייט אף במר יאוש אין להקפיד אע״ג דאין דומה זה לזה :דגזל קרבן דחכריה.
חימה ל״ל קרא דאי בחטאת הא אפי׳ הוא עצמו אס אכל חלב אתמול והפדש קרבן אין מתכפר באותו קרבן על חלב שאכל היום ואי
בעולה ושלמים הא אמד׳ בפסחים )לף םמ (:המוכר עולמו ושלמיו לא עשה ולא בלום והיה נראה לאוקמי בפסח שיכול למנוח
אחטם עמו על פסחו ולמוכרו כדמוכח החם אבל קשה דהאי קרא בעולה כחיב אם לא שיעמיד בפסח באם אינו ענין ואין לומר
שבא הכתוב לפסול הקרבן דהא אמדנן לקמן )לף עו (.גבי גנב שאס שחט ממימים לסניס לשם בעלים ׳(יחזרו קרן לבעלים:
כגון שקיצען .ומועיל עם היאוש אבל לחודיה לא קני דלאו שינוי מעשה הוא :ועיצבא אינה צריבה קיצוע .ומיהו היכא דחשיב
עליה לקוצעה אמרינן בפ׳ דם חטאח )זבחים ל ף צל (.דטהורה עד שיקציענה מ״מ דייק הבא שפיר דטון דרארה להשממש בלא
קיצוע אין קיצוע שלה חשוב שינר מעשה בלל :כל שאץ כו חסרון מלאכה מחשבה מטמאתה .וא״מ בלאו ההוא דעיצבא אמאי לא פטך

שינוי

ליה מהכא דמחשבה מועלת אלמא יאוש קני ר״ל דלמא הך דהכא איירי בבעל הטח:
השם כשינוי מעשה דמי .לאו כשינר מעשה ממש דשינר מעשה לחודיה קני כדמוכח לעיל ולקמן )לף סח (.גבי גנב וטבח
ובא אחר וגנבו דסטך ושינר מעשה מי איכא למ״ד דלא קני אבל שינוי השם גטדא לא קני בלא יאוש או שינוי מעשה:
הא

א(

צ״ל

לרנא.

רש״ל,

ג( ]לקמן פז ,[:ג( ]עי׳
תוש׳ לקמן פז :ד״ה תא[,
ד( לקמן קיל .כלים פכ״ו
מ״ח ,ה( כליס פכ״ו מ״ז,
] (1נתונומ מנ ,[:י( לקמן
5ה .גיעין גה .נעדיומ פרק
ז מ״ט[< ,ז( מש״ה אצטדך
קרא להורות שאינו עולה
משוס מציה הנאה נענירה.
הועתק מתילופי נרסאות,
 (Pלאף אס יאיש כדי לא
קני הועיל למכרה או
להקרישה וע׳ לקמן סז:
נחו׳ ל״ה רנא ולקמן קיא:
הועתק מחילופי נרסאות,
י( צ״ל חזרה רש״ש,

תורה אור השלם
 .1אמ עילה קךבנו מן
הבקר זכר תמים יקריבנו
א ל פתח אהל מועד
ןקךיב אתי לךצנו לפני
ויקרא א ג
ין:
יגע
ואיש אשר
.2
?משכבו יכבס בגדיו
ןךחץ במים 1שמא עד
ויקרא טו ה
הערב:

הגהות הב״ח
)א( תוד״ה ש״מ כו׳ מ״מ
יש כאן יאוש כו׳ .עי׳ מוס׳
ל״ה
ע״א
עו
לקמן
והשמא:

גליון הש״ס
גט׳ דטעיקדא כשורא.
מרגוס של קורמי וכראשימ
יטמ> שדמי :שם והשתא
טללא .על שס שעושה צל
)שס(
סרגוס של נצל
נטללי:

לעזי רש״י
דרומי״ ר ]רודוניי״ד[.
לחתוך.

