
 הגאון ר' געללעי שליט"א 

 שנים שעשאוה בצידה ובשאר מלאכותשיעור בענין 

 מראה מקומות 

 גמרא שבת צג ע"ב, תוספות שם ד"ה אמר מר. •
 תוספות יום טוב פירוש המשנה שבת פרק יג משנה ו.  •
 רמב"ם הלכות שבת פרק י הלכה יט.  •
 תוספות יום טוב בפירוש המשנה שבת פרק יג משנה ז ד"ה אף ע"פ.  •
 מגן אברהם סימן שטז ס"ק יא.  •
 אור שמח הלכות שבת פרק י הלכה כג.  •
 אות א.  וחזון איש אורח חיים סימן ל  •
 בשם האבני נזר. אות א ברכת שמואל בבא קמא סימן יז   •
 ברכת שמואל שם סימן לט במילואים לסימן יז.  •
 . אות ב וחידושי הגר"ש שקופ כתובות סימן   •

 

 











 מגן אברהם סימן שטז ס"ק יא: 

היאך אפשר שהשני ימלא מקומו של ראשון    והלך לו. כתב התי"ט שהלך לתוך הבית דאלת"ה
מבלי תת תחלה המקום פנוי מאין יושב ואז הצבי אינו ניצוד ונמצא כשהשני חוזר וממל' הפתח  
הוא צודו וחייב אלא כדפי' עכ"ל ותימא דאטו מי שיש לו תרנגולת בתוך ביתו ונפתחה הפתח  

דהא רש"י כתב דאין זה אלא  יהא אסור לסותמו אלא ע"כ כיון שהוא ניצוד כבר שרי ה"נ כן  
לומר   הר"ן  בא  באמת  אבל  ע"ש  אטעיתיה  הר"ן  דלשון  ונ"ל  מאתמול  לו  שהי'  לצבי  כשומרו 
שאע"פ שמוסיף שמיר' על שמירתו מותר וכ"ש היכא שאינו מוסיף כלום פשיטא דמותר וס"ל  

, ומ"ש  להר"ן דזה לא אצטריך לאשמועינן במתני' ולומר הא למה זה דומה וכו' כמ"ש התו' ע"ש
שהצבי קשור ובא א' ונעל מיירי כגון שלא ננעל הדלת עדיין משקשרו הצבי בתוכו ע"ש כתב מ"מ  
כתב הרמב"ן ישב על הפתח ולא ידע שצבי בתוכו ואח"כ נודע שיש שם צבי מותר לו לישב עד  
שתחשך מפני שקדמה צידה למחשבה והרשב"א כתב שבירושלמי נראה שמותר לנעול לשמור  

פי שעי"כ נצוד הצבי ממילא שרי ובלבד שלא יתכוין לשמור הצבי בלבד ע"כ ואין  ביתו אף על  
דעת   ליישב  כתב  ובש"ג  הוא  רישיה  דפסיק  הרשב"א  על  ג"כ  הקשה  והר"ן  עכ"ל  כ"כ  להקל 
הרשב"א ע"ש ומ"מ אין להקל, נכנסה לו צפור תחת כנפיו יושב ומשמרה עד שתחשך [גמ'], מותר  

 קו ממצודתו ובלבד שלא יטלטלנו (מ"מ):לפתוח הבית מפני הצבי או לפר

 









שמואל יי ן“םי קמא בבא מסכת בלכת26
ה א ר נ  אחר אדם הזיק דאם לסברי הראשונים דלשי״ ו

 נור דין רק לו ויש אדם דין לו אין דנייח
 הסברא הוי ולדידהו מצוי/ ברוח ההיזק במזומן אסי'
 דין רק אדם דין בעצם לו אין דכייח אחר דמזיק דמה
 פושע נתקל דין מהני מה דא״כ לדידהו להבין וצריך בור>

 ובע״ב בהנפילה, דפשע היכא המזיק אדם משום לחייבו
 פשיעתו ע״י אבל בו̂ר הוא ההיזק עצם דמצד דאף ל צ

 לעמוד דהויל עיי וע״כ המזיק/ אדם נעשס בנפילה
בור. רק הוי לא בהנפילה פשיעה דליכא

ה י) הנ  זצלה״ה באריע יעקב ר׳ הגאון קישי״ לענין ו
 צריך דלמה שלמה, חשק בהגהות המובאת

 משוס שפעורה ברגוצה מהלכת דהוזקה העעם הגמ׳
 דפעורה לי׳ תיפוק גיסא/ באידך לסגויי לה דאיבמי
 ולא בור ואיש בור. דין לה יש דהרבוצה משוס הרבוצה

 שרבוצה משנה דחשובה דע״י לומר ורציתי בור, שור
 דא״א זיע״א מו״ר לי ואמר שיר, יי! לה יהי׳ ברה״ר

 הדברים ביאור פור. שור ילא שור איש דהא כן לומר
 ההיזק עצם דמצד כיון שור חשיב לא שורו פשיעת דע״י

 בכלל ואינה כחו ולא גופי לא כאן דאין בור דין לה הוי
 ברה״ר רביצתה ע״י הבהמה שמשנה ע״י אלא יגח כי

 שור איש הרי א״כ המזיק לשור דהרבוצה מעשה יחשב
 המזיק אדם לגבי רק כזו סברא שייך ולא שור שור ולא

 בור דין רק להיות לו הי׳ דנייח בתר הזיק דאם דאף
 דנעשה מצינו וכן המזיק אדם געשה פשיעתו ע״י מ"מ
 ע״י ולשמואל דרב. אליבא המזיק שור פשיעתו ע״י

 לא דממונא בהזיקא אבל ביר, כורה הד גופו פשיעת
 המזיק שור דין לה תהי׳ משנה דחשובה דע״י לומר שייך
 וזהו יותר, ולא בשור רחמנא אמרה אבות דג׳ דשור

ז״ל. באריט יעקב ר״ הגאון של הקושי׳ ביאור

יז. סימן
חציו. משום דאשו בסוגיא

ף א) ד  ור״ל חציו משוס אשו אמר ר״י איתמר כ״ד. ב
 הקשה שם ובנמ״י ממוט, משום אשו אמר

 להדליק חשיכה מס שרינן היכי א״כ לך קשי׳ ואי וז״ל/
 ביאור וכר. בשבת ונגמרת הולכת והדלקתם הנרות את

 במצודה איתא י״ז: בדך בשבת במתני׳ דהנה הוא הקושי׳
 בשבת. יצוד אס אשי לפרוש לב״ה מותר בע״ש שפירס
 דאיך הנמיי שהק׳ כעין כזו קושי׳ תהי׳ לא דבזה ופשוע
 דכמו בשבח/ המלאכה נעשה והא בע״ש מצודה פורם

 דמלאכת דאמר נזר האבני גמל הגאון בשס ששמעתי
 כורה אלא דאינו בידים מעשה שוס בה אין בשבת צודה
 משוס מחדב זה ובכל בזה/ אין בידים מעשה אבל בור,

 בעינן דלא מלאכות ישנס שבס רגבי משום צודה מלאכת
 מסייעתו ורוח זורה גבי ס׳. דך לקמן כמבואר יםTב

 שבת גבי מ״מ הבורר, במלאכת גרם רק דהוי דאע״ג
 דהוי חייב נמי גרמא דאפי׳ בידים בדין חקא תלוי לא

 כאן דאין אך בשבת צודה גבי וכן מחשבת, מלאכת
 דזהו חייב מ״מ בור טרה אלא דאינו בידים מעשה

 גיך הוא זה החי׳ שנצודה שהכין דפ״י צודה מלאכת
 בע״ש, מצודה לפרום מותר איך יקשה לא וע״כ המלאכה

 כאן אין מ״מ דהא בשבת געשית המלאכה דעיקר ואס
 דעייז דנאמר דבידים דין כאן אין דהא שבת מלאכת

בשבת. שעישה תחשב
 מותר איך הנמ׳י הקשה שפיר בע״ש גר במדליק אולם

 חציו משום דאשו למ״ד הא בע״ש נר להדליק
זה ודולק שהולך במה עצמו בידים מעשה כאן יש הרי

 היכא בין ולחלק הוא, חציו משוס דאשו בידים מעשה הוא
 דבעי׳ שבת מלאכת גבי כמו בחפצא כחו נמי דבעי׳
 גבי דבעי׳ מהדין דמלבד בגופו המלאכה געשה שתהא

 מלאכות רוב גבי בגברא בידים מעשה שתהא שבת מלאכת
 המלאכה געשה שתהא היינו בחפצא כחו נמי בעי׳

 מהגי אס מסתפקים מהאחרונים דרבותינו והראי׳ בגופו/
 דבעי״ ומבואר כזקן, דשמאי אליבא שבת גבי שליחות

 ולענין בגופו, המלאכה נעשה שתהא היינו בחפצא כחו
 חצי̂ו משום אשו אמרי׳ לא בחפצא כחו שהוא רצאמר זה

 שיחשב כדי רק הוא בידים מעשה דצריך מזיק גבי דרוקא
 דאשו הדין מהגי ע״ז עביד, קא דאיהו ממנו רההיזק

 דההיזק וחשוב בגברא בידים מעשה דאיכא חציו משום
 נחפצא כחו נמי דבעי׳ שבת מלאכה גבי משא־כ ממנו
 שיהא כדי רק ולא בנופו, המלאכה נעשה שתהא הייט

 לא בחפצא כחו שהוא דנאמר זה ולענין בהגברא. בידים
 כמו לתק להגמ״י ניחא לא זה חציו, משוס אשו אמרי'
 דאפי׳ דחזינן שכנים/משוס בהל׳ זיע״א מו״ר שכתב
 ואך חציו, משוס אשו דין אמרי׳ נמי מיתה- חיוב לענין

 אך שבת במלאכת ה״ג וא״כ בחפצא כחו שם דבעי׳
 חשובה שיהי׳ דגא הך הויא בהחפצא כר.ו נמי דבעי׳

.חציו משום דאשו הדין משום שבת מלאכת
 קשי׳ לא שפיר במילתא נעיין כי וז״ל, הגמ״י ותי׳ ב)

 שבשעה החץ כזורק חציו משוס חיובו שהרי לן
 חשבי׳ ולא הכל נעשה שעה באותה ירו מתחת החץ שיצא

 למיפערי׳ לן הוה לי׳ חשבי׳ דאי ולהבא, דמכאן מעשה לי׳
 קורם מת אילו וה״נ להחזירה, בידו שאין הוא דאנוס

 מאחריוה ניזק משתלם וראי הגדיש להדליק שהספיק
 הנחה נקדים תירוצו ובביאור יעו״ש. וכו/ רידי׳ נכסים

 דין שיהא בעינן שבת דבמלאכת חזי׳ דהא בעזהש״י, אחת
 סוברים מרבותינו דהרבה דאך בגברא, בידים מעשה

 מעשה שנעשה ע״י דוקא דין הוא בשבת מלאכה דאיסור
 לעגין שליחות סהני אי מרבותינו נסתפקו וע״כ בגופו,
 שליחות יש דסובר אך דשמאי אליבא שבת מלאכת איסור
 שייך לא וע״כ בגופי, מלאכה שתעשה דבעי׳ משוס לד״ע

 מעשה שיהא דין גם דבעי׳ ודאי זה מ׳ימ בזה, שליחות
 מדפריך והראי׳ שבת, מלאכת איסור לענין בגברא בידים
 הרוח וליבתו דליבה הברייתא על ס׳. רך לקמן גנמ'

 מסייעתו* ורוח זורה מלאכת על דמחייב ממה דפעור/
 איסור לענין בגברא בידים מעשה דבעי׳ מזה וחזינן

 לענין י״ע, רך3 בב״ג וכן בנזקין. כמו שבת מלאכת
 גבי דבעי׳ ומבואר לנזקק, שבת שם מדמה הרחקה
 וכמו תעשו, דלא מקרא בגברא בידים דין שבס מלאכת
 קעביד איהו שלא דחשיב כיון דפמור בנזקין גגרמא

 זה הוי לא גרמא שבת מלאכת לערן גס ובכן המעשה,
• תעשו נא בכלל

ר או בי  האמסי הגאון רבנו כפי׳ נראה הנמ״י חי׳ ו
 לאורך שיחי׳ ג״י עוזר חיים ר׳ סרן רשכבה״ג

 דבריו/ ונבאר אחיעזר, בספר אמן מוביס ושנים ימים
 נחלת בספר וכיכ אזלי מעיקרא בתר בדין דינים ב׳ דיש
 כשבוי הד אזלי׳ מעיקרא דבתר דע״י אחד, דין דוד

 דאפי* מזה ידעי' והב/ הראשון. וחייב האחרק ופמור
 לעגין כ״כ מעיקרא בתר אמרי׳ דלא נהי גמי חץ בזורק
 במקל. ושברה אחר בא אפי׳ הראשון ולחייב השני לפעור
 לבסוך המעשה שגעשה כגון בהיזק דינים לענק בכ״ז
 אמרי״ להיפך, או ברהיי, והזיקה ברה״ר דהתיזה אלא
 אמרי״ רלא דנהי חץ, בזורק גס אזלי׳ מעיקרא דבתר בזה
 לענין אמרי׳ מ׳ימ כשבור, דהוי לעגין מעיקרא בתר כ״כ
 הזריקה על בתחילה מזיק דחשיב מעיקרא בתר זה

 ר״ה זה חשיב כ’וע בגברא, יסTהב נעשה שכבר וחשוב
ממון לענק וכן הזריקה בהתחלת שהיתה כמו רה״י או

באש



ת כ ר ל לו־לט סימן קטא בבא מסכת ב א מו 63 כזש

דן הראשון גזלן שיזכה מושה ת דמצי החניטה של כ חנ  ל
ק. משוס השט מהגזלן מזי

לז. סימן

 טבה ואח״ב לו תן צא לו אמרו אם בעדן
מדו״ה. סטור מכר או

ף ד ח לו חן צא ס״ח: ב מ פטור# ומכר מנ  כיון מ'
מנח למלחי״ דססקוה  וגולן גזלן לי׳ הוה ומכר ו

ר פסק דע״י פי׳ וכו'. דו״ה> חשלומי משלס אינו  נעשה בי
 הימיס וכשכבר המניחה. ע״י חרשה גזילה ונעשה כעקרון

 חן צא ב״ר דשסקו רע״י זיע״א מויר לפני לבאר רציסי
 בירו,וע״כ פקרון נעשה מעלייחאולכך השבה זה הד לו

הי׳ איך אז> נסחפקחי  ק״ר^ ברף ראמרי' נשנע גבי הדין י
 דא״ל כמאן לי׳ הוה לי׳ ואודי גזלי׳ למאן ידע לאס
 כיון בידך לי יהיו דא״ל אע״ג נשבע הלכך בירך לי יהיו

 אשחבע לא הא לידי/ דמכוי עד סגי לא כפרה דבעי
בי' הוי  לא דבנשבע הרי לי׳. זשקיל דאחא עד פקדון ג
 לו חן צא בא״ל גס ע״כ לידי/ דמטא פד השבה הר

 דו״ה. חייב ומכר טבח כי וע״כ השבה, ליכא הא עדיין
 צא וא״ל בנשבע דאפי׳ מבואר ק״ו: לקמן הנח׳ ומדנרי

 דאף הוא דהביאור מו״ר לי והשיב מדו״ה, פטור לו חן
 שיהי׳ בעינן דרה כפל לענין מ״מ עדיין השבה הוי דלא
ן נפסקה ואם הטביחה, שעח מד החפץ על גניבה דין  ד

 השב^ עדיין דליכא ואף והמכירה הטביחה קודס הגניבה
^ ליכא מ״מ ״  מהל״ בפ״ב הרמב״ס בדברי כן ומבואר דו

 חן צא הריינין וא״ל ברין ועמד גנב וז״ל. הלט״ו גניבה
 חייג אח״כ ומכר וטבח לו, ליחן אחה חייב א״ל וכו׳^ לו

 סיא עומר ועדיין עליו הדין חחכו ולא הואיל בדו^ה
 שיהי״ רנעינן הוא דהעעס מבואר הרי עכ״ל, נגניבחו,

• ומכירה הטביחה שעח עד בגניבחו עומד

לח. סימן

ט׳׳ו. ולפי׳ א/ לסי׳ מילואים

 דלגבי והרמ״ה הרמב״ם שי׳ כחבנו א׳ בסי׳ לעיל א)
 הבעלים לפטור שמירה מהני לא חס שור

 לפטור שמירה מהני לא א״כ מגופו, הוא דהחיוב דמכיון
 הבעלים לפטור רק מהני לא אונס דדין אונס. מדין

 המגוסו. דין לפטור לא אבל דידהו> מעלי׳ לגבוח לענין
 בסוגי״ והרמ״ה הרמב״ם יעשה דמה חמוה ולכאורה

 לי׳ סגי חס אי תנאי שם דפליגי דו״ה בסו״ם המפורשת
 ומבואר מעולה, שמירה רבעי״ או פחותה, כשמירה

 ובני רמגיפו. הדין לפטור שמירה מהני חס כשור דאפי׳
 ישמעאל דר׳ אליבא קאי דהסוגי׳ מתרצים יחיו הישיבה
^ שמירה מהני ולדידי' השור יושם דסוכר ח  וציע, ב

 ששמעתי מה שם כתבנו כבר דהנה זה, באופן לומר ויש
 בתם> גם מהני שמירה פטור נעשה דאס מויר מפי

 דין ליכא אי דחקא והרמ״ה, הרמב״ם לדעת ואפי׳
 זה אין זה דהרי שמור, דהוא אלא בשמירה כפלים פטור
 הדין הוי נזה בהשור, אונס דין אלא בהבעליס פטור

 כגון בעלים אונס הוי אי אכל בתם, לפטור מהני דלא
 בעלים כאן דאין מכיון בזה הים, למדינת הכפלים שהלכו

 פטור» תם גס וע״כ רעהו, דשור הפרשה כאן אץ

. עכ״ד ק׳ ה
ז ״ י פ ל ד, אשכחנא־ ר ח חיוג עיקר לרמת דבעינן פ

 בעליו בהלכו כגון לדינא ונם״מ הוא, איך בחם דשמירה
 אם כי בעלים אונס מיקרי לא הרי מ״מ הים, למדינת
 אונס דין עליו נעשה דאז שהלכו, קודם כראוי כקשרו

 ליכא הרי הים למדינת והלך שמרו לא אם אבל בעליכ#
 שמירה דין גבול לדעת צריך בתם וא״כ בעלים, אונס דין

 וע׳יז לו, והלך כשמרו בעלים אונם שיחשב לסנין דידי׳
 אונס עייז שתחשב שמירתו חיוב כדין ששמרו מה מהני

 דאף רעהו דשור הפרשה ככצל יהי״ ולא בעלים,
 פטור דליכא כ׳׳ז היינו בהשור שמירה דין מהני דלא

 לעשות השור שמירת דין עכ״פ מהני אבל בהבעלים,
ם. אונס דין עלי נ

ל ב) י ע  למזיק המיוחדת רשות לענין כתבנו ט״ו בסי׳ ל
מזיק. דין דליכא זיע״א. מו״ר כשם בביאורו

 נכנס דאס גלות דגבי דין דגם חדש דבר כתבנו ולבסוף
 רוצח דין לי׳ דלית ג״כ הוא מגלותי פטור ברשות שלא
 דאסשחט בגלות שיש אחר לרין זה דין ודמי גלות. לגבי

 בלבלתו/ הרוח דשמא מגלות פטור שניס> רוב או שנים בו
 חשוברוצח^כי אינו הרגו בשוגג דאס גזהיכ ג״כ דהוא

 דימה בסיפיב והרשב״א מכחו. היתה ההריגה כשכל אס
 הנך אמרי׳ לא מיתה רלענין דאף וכתב להרד/ אותם

 בשוגג אבל כן, אמרי׳ לא דבקטלא משוס היינו דניס^
 ונסתפקתי רוצח. דין כאן ליכא ברשות פלא דנכנס אמרי'

 אם בלבלחו והרוח כנים בו ש:חט בשעה אס דינא איך
 לענין שוגגין מיתות חייבי ככלל היא אס שיראין קרע

 פרט ומצא לענין וכן רוצח; הוי לא דבשוגג קלבדימ,כיון
 דינא הוי איך רוצח> דין לו ואין מגלות דפטור לממציא

 זה ספק שמח איר בס' אחיכ ומצאתי קלבד׳׳מ, לענין
בו. לעיין מצאתי לא וכעת

לט. סימל

חציו. משום אש לענין מילואים

ה ב  כתבנו חציו, משוס דאש בסוגי׳ י״ז בסי׳ לעיל ה
 דלא מקרא שבח מלאכת לענין בידים דבעי׳ מה

 דין הוא אס דבידיס, הדין בביאור נסחפקתי תעשו,
 דבעינן וכמו העבירה, מעשה עשה דלא כונתי בהגברא#

 השס. מחיקת גבי כמו עבירות מעשה שארי גבי בידים
 בקרבנותוכמו מום מטיל גבי וגס מותר דגרמא וקיי״ל

 מוואלאזין חיים רבנו הגאון רבנו דכתב כלאים זורע גבי
 או כלאים, זורע הוי לא גרמא רע״י זיע״א. זצוקלה״ה

 שעשאוהו שנים דדין המלאכה של בחפצא דין דהוי לנאמר
 מלאכה דליכא מניח, וזה עוקר זה כמו הביאור יהי׳

א/ דינים שני דיש או בחפצא. ם/ די  העבירה, בעשיית בי
.שנת מלאכת של בחפצא והב׳,

ה נ ה  וליבתו לינה דין דמדמה ס׳. בדף הגמ׳ מדברי ו
דיהי׳ דסריך מסייעחו ורוח זורה לדין הרוח

 בשבת. מלאכה עושה דחשיב כמו מזיק לגבי בידים חשוב
 דהיינו בהגברא דין הוא דבידים זה דרין מוכח הרי

 ואפ״ג המלאכה, כל בחפצא דין ולא הסבירה בעשיית
 הוי הוא דגרמא עיי היא הטעם מזיק דגני ל״ד דסו״ם

 נמי מכתו הוי אם אפי׳ שבח וגבי אתי/ קא מכחו לאו
 הדין טכ״פ מ״מ בידים, מישה שיהי׳ הוא דגזה־כ פמור

 דהבידים דין היא דאס בהחפצא. ולא בשניהם בהגנרא הוא
 איכ מניח. מה עוקר בזה כמו מלאכה של בהחפצא דן

ל. נזקין לדמות שייך מה תבש
ה ב ה ם׳ נארתי ו מ׳ דבעי צ״א. דף לקמן החי  אם נג

 עינו על דהכהו מהא ופשיט לכזקין, אומד יש
ד וחירשו אזנו על וסימאו עינו כנגד לחירות, בהן יוצא ענ

וניאו 
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 בהן יוצא פבד אין שומע ואיגו אזגו כנגד רואה ואינו
 שע״י יציאה ודין אומד דליכא משוס דהוא וס״ד לתיניו^

 משוס דה״ס בגת׳ ודחי מזיק^ דין כמו הוי אברים ראשי
קין/ גרמא והוי אנפשי/ דאבעית דאיהו  שם והקשו מז

 ועל עינו פל נקס אמאי איכ תימא וז״ל, לא, גתד״ה
 תני ועוד אחזו, אס גמי ואזנו עינו כנגד אפי׳ אזני,

 שנאמר חורין בן יצא לא ועינו אזנו כנגר הכהו בתוספתא
 גזה״כ משוס דעפס משמע מעשה בו שנפשה פד והכה
 דלא משוס דלא פי׳ אנפשי/ דאבפית משוס ולא היא
 מגזה^*כ פעור נמי הוא מכתו אס אפי^ אלא מכחו, הוי

 דבהתוספתא התוס׳ דברי וביאור בידים מעשה רבעי׳
 במזיק כמו לחוד גרמא משום דין זה דאין מבואר
 אלא הוא^ גזה״כ משוס לא הוא דפעור דין הוא דגרמא

 דגבי אלא הוא, מכחו דלאו הזיק שהוא חשיב דלא משוס
 של בגופו הכאה מפשה דבעי' גזה״כ הוי עבד יציאת

 דאבפית דאיהו לומר דל׳־ש באופן דאפי׳ ונמצא העבד,
 של במעשה דהיינו בהגברא הוא גזה״כ נמי אנפשי׳
מי' ועין, שן הכאת  של בגופו בידים מעשה שתהא דג

 של דהגירים הביאור הוא איך נסתפקתי א״כ העבד,
 העבירה עשיית דהוא כהגברא דין הוא אס שבת, מלאכת

 כן מגזה״כ/ בידים מעשה דבעי׳ עבירות שארי גני וכמו
 או המלאכה, של בחסצא דין דהוי ולא בשית/ נמי הוא

 הוי שעשאוהו* שנים ילין מלאכה, של בהחפצא דין דהוי
 האמתי הגאון פי ושאלתי מגיח. וזה עוקר דזה דין כעין

 דגבי לי והשיב שלימ״א, ג״י דבריסק האב״ר הצדיק
 בידים דדין הוא הביאור השס במח־קת וכן שבת, מלאכת

 דלא מגזה״כ העבירה עשה דלא דהיינו בהגברא, דין הוא
 בהגברא הוא דהגזה״כ עיי וממילא מלאכה. תעשה

 שנים אס בידים שתהא שבת דמלאכת העבירה דעשיית
 גם ליכא ממילא מגזהיכ מלאכה עשיית אינה שעשאוהו

 וזה עוקר זה הדין כמו בחפצא דין דהוי לא אבל מלאכה
 העבירה בעשיית גזה״כ דין דהוי שביארנו כמו אלא מניח,

 מלאכה. ליכא וממילא מעשה/ דבעי״ עבירות שארי גבי כמו
 הגמ׳ מדברי ראי״ והביא מנחה, מחמץ גבי הביאור וכן

 עיסה ע״ג שאור הניח אמי ר׳ דאמר מהא נ״ו: במנחות
 שבח, כמעשה עלי׳ חייב מאלי׳ ונתחמצה לו וישב והלך

י אמר רבב״ח והאמר מיחייב מי כה״ג שבת ומעשה  ד
 בו היפך לא חייב בו היפך גחליס גבי מל בשר הניח
 אבל אחד, מצר רק שנצלה ע״י דחקא בגמ׳ ודחי פמור
 היפך לא ובין בו היפך בין נפ״מ לא גמור צלי בנצלה

 גבי משיי׳ לין איכא להגה ועריא השקלא וביאור בו/
 הגת׳ ומדמי שבת. מלאכת גבי עשיי׳ ודין מנחות מחמץ

 אם סיף״ ומד מתחילה שיהפך בעי׳ לא שבת לגבי כמו
 ה״ג בגברא בידים מעשה ומיקרי צדדים משני נצלה רק
 לאפי׳ בה, מהפך שיהא בעי׳ לא במנחות מחמץ גבי

בגברא. ביליס מעשה מיקרי לחול בהנחה
ה נ ה  וז״ל, כתב הלי״ב ביאה מאיסורי פמ״ז הרמב״ם ו

 שאר או כלב בו ושיסה האדם את שכפה הרי
 או במים שהושיבו או שפכה/ כרות שעשאוהו עד חיות
 עד לוקה אינו משמיש אברי ממנו שבמל על בשלג

 והנה עכ״ל. מרלות, מכות להכותו וראוי בילו שיסרס
 מיתה^ חייב ומת שלג ע״ג הושיב אס רציחה ללענין ודאי
 א״ש/ שאמרנו הדברים לפי ואולם סירוס, גבי הכא ומ״ש
 דין דבעינן אלא מגזה״כ/ בידים לין ליכא רוצח לגבי

ד רק בידים  אז מכחו שלא הוא ואס מכחו/ שיהי׳ כ
ר,  ע״ג הושיב אס רציחה גבי בידים שפיר הוי וע״כ פמו

 בגברא מעשה דיני לבעינן סריס לגבי משא״כ ומת, שלג
 שיעשה על חייב אינו נמי הוא מכחו אם דאפי׳ מגזה׳כ

ס, מעשה בו ד  ליכא שלג ע״ג כשהושיבו הכא וע״כ בי
כתב ובהרה״מ פמור. ולהט בגופו, סירוס מעשה לין עכ״פ

 מוכרח ובכ׳״ז מלקות. ט שאין מעשה בו שאין לאו דהוי
 עכ׳׳ל זה. באופן מיתה חחייגינן רציחה גבי דהא כדברינו

 שלימ״א. דגריסק האב״ד האמתי הגאון
ם' ו ת ב  ואע״ג הקשו, הניח, ד״ה נ״ו: דף במנחות ו

ד משמע תאפה ולא תעשה לא בקרא דכתי׳  מי
 לא נמי הכא וקעוף, ואפיי׳ ועריכה לישה כגון דעשיי׳
 מרמה דאיך דהקשו התום׳ דברי וביאור בו/ קרינן תעשה

 בידים מעשה דין בעינן התס הא שכת, למלאכת חמץ
 מידי דמשמע תאפה ולא תעשה לא כדכתי׳ מגזה״כ
 לין ג״כ הוי תעשה לא כתי׳ שבת נבי דגס ותי״ דעשיי׳,

 חייב. ה״נ בו, היפך בלא חייב ואפי״ה מגזה״כ עשיי'
 הגאון כדברי ייז בסי' דברי אס לעיל למישפץ בעי וע״כ

 בהגברא דין הוא בשבת הבידיס שדין שיחי', האמתי
 שם שנראה ממה וחוזרגי מלאכה, ליכא וממילא מגזה״כ
 הוא דהדין אלא גמי> בהחפצא דין הוא שהביריס מדברי

בחפצא. מלאכה ליכא וממילא בגברא אך

מ. סימן

̂סבעין אי לקטן השומרים שבועת בענין  נ
והראב״ד. הרמב״ם דפליגי נשבעין, דאין או

ם א) ״ ב מ ר  וז״ל,קסן כ״ הל״ז שכירות מהל׳ בפ״ב ה
 הגדול היז השאילו או גדול ביד שהפקיד

 נשבע זה שאין רמתי הורו לקטן. השומרין שבועת נשבע
ד קטן בטענת  קמן, מענת על נשבעין אין שנאמר כ

 ובהשגות היא. שמא שבועת שבועתן השומרין שכל
 שאינו עמהס מסכים ואני הורו ורבותי וז״ל, הראב״ד

 פקדון ואם כלום קטן נתינת שאין היסת ואפי׳ כלל נשבע
 לאבירה אינו באבירה ואפי' כאן, אין שבועה כאן אין

 פרשתא דכולה עצמך מל ותמה דעת, בן מכח אתיא
 לקטן. פרט איש קאמר ועלה השומרים בשבועת עיקר
 כשבעין/ שלו ספק על נשבעין אין שלו ודאי על ועוד

 דעה וביאור הראשונה השגה מאור לבאר והנה עכ״ל.
מ' סיגית נקדים הרמב״ם  חייא ר' ואמר ק״ו: בדף הג

 תשלומי משלם באבידה גנב טענת הטוען אר״י אבא בר
ט כפל  איתיבי^ יאמר, אשר אבידה כל על דכתי׳ מ״

 ואין כלום, קטן נתינת אין איש יתן כי לרחב״א ראב״מ
 נתנו קטן. כשהוא ותבעו קטן כשהוא שנתנו אלא לי

 האלקים עד תיל מניין גדול כשהוא ותבעו קטן כשהוא
 כאחד, שוין ותביעה נתינה שתהא עד שניהם דבר יבא
 שאכלו כגון הכבמ״ע א״ל כאבירה, נמי תיהוי איתא ואם

 אי דמשלם, נמי הכי מאי גדול כשהוא אבל קטן/ כשהוא
 לימני כאחד שוין ותביעה נתינה שתהא עד אדתנא הכי
 שתהא עד תני א״ל כאחד, שוין ותביעה אכילה שתהא עד

 דמי לא אמר אשי רב כאחד. שוין ותביעה אכילה
אתיא לא והא דעה בן מכח אתיא אבידה לאבידה,

דעת. בן מכח
ר א ב ת מ ה ש מתוך ו  קטן״ למעט דינים שני הסיגי׳די

 טענת על כשבעין שאין טענה מדין א/
 כלום, קטן נתינת דאין איש יחן דכי מקרא דילפי' חש״ו
, ב'  איכא דשפיר גדול כשהוא בתבעו גס דנתמעט ה

 בגדול, נתינה גס דבעי׳ נתמעט מ״מ בגדול, תביעה
 שתהא עד שניהם, דבר יבא אלקיס דעד מקרא דילפי'
 מיעוטא בהך ביאור וצריך כאחד. שוין ותביעה נתינה
 מעיקר קטן דנתמפט נאמר האס בגדול/ נתינה דבעי׳

 כלל, שמירה דין לו אין דקטן לשמירה, מסירה דין
 שומר נעשה דאינו שומר, של הפרשה מעיקר דנתמעט

מקרא דנתמעט מיעוט כמו מיעוט הך והוי מסירתו, ע״י

רומשלו 
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