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 א"שליטמשה אהר� פרידמ� ר "שיעור מאת הג, מראה מקומות

 'שליחות יד ותשלומי גזילה בתברא ושתיי בעני	 � .בבא מציעא מג

 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

מבואר בגמרא דמשל� , זוזי�' שוה ד' שנתייקר והיאחר גזל חבית של יי	 שוה זוז אחד ושתאו  •
 גזילה בדבר שאפשר להתחייב משו� משמע מזה .א שגזל כיו	 שבאותו שעה הוכשעת השתייה

 !דהא תניא וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב מכא	 שהגונב אחר הגנב פטור, ע"וצ, הגזול כבר

שבירה השעת כ' דמשל� ', שוה ד והיה  לאחר שנתייקר שתאה או שברהגזל חבית שוה זוז אחד ו •
או הא� הוא ,  השבירה מפני החיוב של שעת'דה משל� את כלהא� הגזל	  ,ויש לחקור .השתייוה

  ומכרקנהש פקא מינה כגו	ונ (.שעת השבירהמשו� הגזילה ועוד שלוש  חייב זוז אחד בשביל שעת
 )? הא� נשתעבד זוז מה� בשביל תשלומי הגזילה,שעת השבירה לנכסי� בי	 שעת הגזילה

, ליחות יד מכל גזילההלא לא גרע ש? תורה בשומרי� שחייבי� משו� שליחות ידהמה חידשה  •
 ?אונסי	ל החפ� הנגזלחייב הגזל	 באחריות שמ

ה "דב, ע" וצ.משל� כדהשתא' ה דינו של רבה דתברא ושתיי"ד דלית להו לב"בסוגיא שלנו קס •
אפילו א� גזל	 אינו משל� כדהשתא אמאי יפטר כ "וא, דמשנתינו מיירי בשומר ששלח יד בפקדו	

 החבית שהרי(בו מדי	 שומר א� א� אי	 לחייבו מדי	 גזל	  הלא יש לחיי�כדהשתא השומר מלשל� 
 ).ה ושתאה ששברעד ברשות הבעלי�  ההיתעדיי	 

 
 
: בית שמאי אומרי�,  השולח יד בפקדו�משנה", ל"וז, .גמרא בבא מציעא מגו  משנה.1

 . כשעת התביעה: רבי עקיבא אומר, כשעת הוצאה: ובית הלל אומרי�, ילקה בחסר וביתר
מעיקרא שויא זוזא השתא שויא , האי מא� דגזל חביתא דחמרא מחבריה: רבה אמר גמרא

מאי טעמא כיו� דאי . איתבר ממילא משל� זוזא, תברה או שתייה משל� ארבעה, ארבעה
: ההיא שעתא דקא שתי ליה או דקא תבר לה קא גזל מיניה ותנ�, איתה הדרא למרה בעינא

 מאי טעמא השתא לא עביד ,לא משל� זוזאאיתבר ממי. כל הגזלני� משלמי� כשעת הגזילה
  ".לה ולא מידי אמאי קא מחייבת ליה אההיא שעתא דגזלה ההיא שעתא זוזא הוא דשויא

 
 ,ל"וז, 'ק ג"ד ס"קצות החוש� סימ� ל. 2
ו כתב באחד "רס' ש סי" בריב.החולק ע� הגנב"

שהעידו עליו שחלק ע� הגנב שגנב בבית ישראל 
 ,נב על פי בית די�והיה מוכרח להחזיר מה שג

ש דלא מיפסל לעדות מהא דאומר "וכתב ריב
ובתומי� . ש"לשלוחו צא וגנוב דפטור המשלח ע

 דכיו� ,ה ראיתי שהתפלא מאד על די� זה"סק
דבידו ממו� חבירו ולוקחו בידו לעכבו הרי הוא 
רשע דחמס ולא ידעתי הבדל בי� כופר בפקדו� 

פסול דבהיתר בא לידו ומכל מקו� הואיל וכופרו 
לעדות וזה לקח ממו� חבירו באיסור וכופר בו 

ש " וע,'ואינו מחזירו יהיה כשר לעדות וכו
ש משו� שהחזיר ואפילו "שהעלה בדברי הריב

י כפיה סגי ליה בכ� או דש� מיירי לאחר יאוש "ע
ש וכל רואה יראה שאי� זה משמעות דברי "ע

א שהביאו להלכה "ש ולא דברי הרמ"הריב
י� לא החזיר ולא היה יאוש ומשמע דאפילו עדי

 . נמי אינו נפסל
והנראה לי בזה שמדמה בתומי� חולק ע� הגנב 
ומעכב של חבירו בידו לכופר בפקדו� אבל אי� זה 

ל דגונב אחר " דהא קי,דומה כלל לכופר בפקדו�
 ובריש פרק הגוזל ,הגנב אינו משל� תשלומי כפל

סבירא ליה לרמי בר חמא ) ב, ק קיא"ב(ומאכיל 

 ולא נתייאשו בעלי� ובא אחר ואכלו דאינו דגזל
ה גזל שכתבו "ש בתוספות ד"גובה אלא מגזל� וע

ח דכיו� שהוא לא גזל� אינו יכול "בטעמא דרמב
לתובעו כלל שהרי אינו לגמרי ברשות דמאריה 

כ ודאי " וא,ש"שהרי אינו יכול להקדישו ע
 אלא אפילו לרב ,החולק ע� הגנב לא הוי גזל�

תיה דא� בא אחר ואכלו רצה ל כוו"חסדא דקי
מזה גובה היינו דוקא א� אכלו ומשו� מזיק 
דאכתי דנגזל הוא אבל מחמת גזל� לא מחייב 
וכגו� שבא השני וגזל� ונאבד ממנו אי� השני חייב 
בתשלומי� דלאו שמיה גזל� דבעלי� כיו� דאינו 

ותדע דהא אפילו גזל� ראשו� , ברשותיה דמאריה
 גזילה ואי גזל אינו חייב לשל� אלא כשעת

חביתא דחמרא מעיקרא שויא זוזי ולבסו� שויא 
איתבר ממילא משל� ' תברא או שתיא משל� ד

' זוזי ולא סגי דלא אגבה לחביתא בתר דשויא ד
' ועוד דהא בחצירו הוא וכל שעתא ושעתא גזלי

 אלא על כרח� כיו� ,ואמאי אינו משל� ארבעה
יב ואינו ברשותו דנגזל תו לא מחי' דכבר גזלי

 , והיינו טעמא,משו� גזילה אלא בתורת מזיק
דאי� הגונב אחר הגנב משל� תשלומי כפל משו� 
דכתיב וגונב מבית האיש וכדאיתא בפרק מרובה 



ב וא� כ� לא , ש ד� סט"ומשו� דאינו ברשותיה ע
 אלא אי איתיה ,הוי על השני תורת גזל� כלל

בעינא כיו� דלא קנאו דנגזל הוי כל היכא דאיתיה 
פ השני אינו גזל� ולא גנב "� דלא קנאו אבל עככיו

דכיו� דכבר נגנב מבית הבעלי� ואינו ברשותו תו 
לא עבר השני משו� לא תגנוב או משו� לא 

  ."תגזול

  
 ,ל"וז, ונתיבות המשפט ש�

תמה כיו� ) ה"סק( ובתומי� .החולק ע� הגנב"
דמחזיק ממו� חבירו בידו לעכבו לא גרע מכופר 

ח " ובקצה,לעדות והוי רשע דחמסבפקדו� דפסול 
ולכ� , תיר� כיו� דגונב אחר גנב אינו משל� כפל

) 'א סעי� ה"לקמ� סימ� שס(ל "אפילו לדיד� דקיי
דא� גזל ולא נתייאשו ובא אחר ואכלו רצה מזה 

, דוקא באכלו ומטע� מזיק, גובה ורצה מזה גובה
אבל גזל� לא הוי כיו� דאינו ברשותו דמריה לא 

תדע דהא בגזל והוקרו ותברה . עליוהוי גזל� דב
משל� כשעת היוקר וא� איתבר ממילא אינו 

ג "אע) א, ק סה"ב(משל� רק כשעת הגזילה 
אלא ודאי דאחר שיצא , דאגביה בשעת היוקר

  .ל בקיצור"מרשות בעלי� לא הוי גזל� עכ
ג דנודה לדבריו בהגבהת שני לא נעשה "והנה אע
ודאי דהוי מ א� השני עשה שינוי "מ, שני גזל�

י שינוי הוציא מרשות בעליו והוי "כיו� שע, גזל�
) א"ע(ה "ק ד� ס"י ב"ש רש"כמ, גזילה חדשה

דתברה ) [דמרא הוא(ה תברה וההיא שעתא "בד
 ".ש"ע] ושתייה הוא דקא גזיל ליה

 
 , ל"וז, ג"רי' סי) סטנסיל ( הלויח"חידושי הגר. 3

 
 

 , ל"וז, ג"שי' וש� סי

 
 
והניח ,  הגוזל ומאכיל את בניו'מתני", ל"וז, )הגוזל' ריש פ: (א"קי ד� בבא קמא . 4

 . וא� היה דבר שיש בו אחריות חייבי� לשל�, לפניה� פטורי� מלשל�
רצה , רצה מזה גובה, ובא אחר ואכלו ממנו, גזל ולא נתייאשו הבעלי�:  אמר רב חסדא'גמ

הגוזל : תנ�. ה דמריה קאיברשותי, כל כמה דלא נתייאשו הבעלי�? מאי טעמא; מזה גובה
: אמר ל� רב חסדא! תיובתא דרב חסדא; והניח לפניה� פטורי� מלשל�, ומאכיל את בניו

זאת , אמר רמי בר חמא. א� הניח לפניה� פטורי� מלשל� .כי תניא ההיא לאחר יאוש
והכא , רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי: רבא אמר; רשות יורש כרשות לוקח דמי: אומרת
 ...סקינ� כשאכלו�במאי ע

: אמר ל� רב חסדא! תיהוי תיובתא דרב חסדא, נימא. אי� הגזילה קיימת פטורי�: אמר מר
תיהוי תיובתא , נימא.  חייבי� לשל��גזילה קיימת : אמר מר. כי תניא ההיא לאחר יאוש

 ." לפני יאוש�כי תניא ההיא : אמר ל� רמי בר חמא! דרמי בר חמא



 
  . וזה שאכלו נעשה כגוזלו מבעליו.ה דמריה קאיברשותי", ל"וז, י ש�"ורש

  . דקתני והניח לפניה� פטורי�.זאת אומרת
 והויא לה כרשות אחרת וכיו� דאוקימנא למתניתי� לאחר .רשות יורש כרשות לוקח דמי

לא קני מדלא קתני פטורא יאוש קני להו יתמי ביאוש ושינוי רשות דאי ביאוש כדי 
  .באבוהו�

 .אי� יכול לתובע� שהרי לא גזלוהויתת אביה� ונגזל  לאחר מ.כשאכלו�
אביה�  וכי אי� גזילה קיימת שאכלוה אחרי מות , דשינוי רשות בלא יאוש לא קני.לפני יאוש

 .אפטורי� דלית ליה דרב חסד
 
מאי טעמא דמחתרת חזקה אי� אד� מעמיד : אמר רבא", ל"וז, .עב ד� סנהדרי�גמרא  .5

ואי קאי לאפאי , אי אזילנא קאי לאפאי ולא שביק לי:  אמרוהאי מימר. עצמו על ממונו
הבא במחתרת ונטל : אמר רב. א� בא להורג� השכ� להורגו: והתורה אמרה. קטלינא ליה

, מסתברא מילתיה דרב בששיבר: אמר רבא. מאי טעמא בדמי� קננהו. כלי� ויצא פטור
  ".אבל נטל לא, דליתנהו

  
 , בי� עכשיו בי� לאחר זמ�, בששבר,לתא דרב דפטורמי", ל"וז ,מסתבראה " די ש�"ורש

 ".יה לא מצינ� לחיוביה במקו� מיתה ותשלומי� מדיד,דליתנהו

 
 ,ל"וז, מלחמות ש�ב� "ורמב

 
מאי כשעת . כשעת הוצאה: בית הלל אומרי�, תנ�", ל"וז ,: בבא מציעא מגגמרא. 6

והא ? כא למא� דאמראי בחסר מי אי?  ובמאי,אילימא כשעת הוצאה מ� העול�? הוצאה
אלא פשיטא כשעת ! ואי ביתר היינו בית שמאי. כל הגזלני� משלמי� כשעת הגזילה: תנ�

 "! לימא רבה דאמר כבית שמאי,הוצאה מבית בעלי�
 
בואר בסוגיא דדי� שולח יד דהכא לעני� יוקרא מ", ל"וז, עקיבא איגר ש�' חידושי ר. 7

 וא� תבריה הגזילה כשעתא דמשל� רק ואתבר ממיל' וזולא כמו גזל� דעלמא דבהוקר
 וכשעת הוצאה מעול� היינו שהוציא ,נ הכא"בידי� משל� כדהשתא ביוקר מדי� מזיק ה

 חות ידמשמע דבממילא א� מפשיעה משל� רק כשעת שלי, בידי� דתבריה ואיבדו בידי�
דא� דבגזל� דעלמא די� הוא דלא לשל� כשעת פשיעה דלא נתחייב מעול� ] וצרי� לומר[

כ הכא בשומר ששלח יד " משא,ה חייב רק על שעת גזילה"מש, די� שמירה רק מדי� גזל�מ
ל "צ, דכבר חל עליו חיוב שומרי� ונימא דמשל� כדהשתא בשעת פשיעה ביוקר כדי� שומר

 ".ע"וצ. כיו� דנעשה גזל� פקע ממנו חיוב השמירה וחייב רק מדי� גזל�
 
הטה את החבית ונטל הימנה רביעית  משנה ",ל"וז, . מד� :בבא מציעא מגוגמרא משנה  .8

.. .הגביהה ונטל הימנה רביעית ונשברה משל� דמי כולה. ונשברה אינו משל� אלא רביעית
לימא . אלא כיו� שהגביהה ליטול א� על פי שלא נטל, לא נטל נטל ממש: אמר שמואל גמרא

חא ליה דתיהוי שאני הכא דני, אמרי לא? קא סבר שמואל שליחות יד אינה צריכה חסרו�
? מהו, בעי רב אשי הגביה ארנקי ליטול הימנה דינר. הא חבית כולה בסיס להא רביעית

או דלמא שאני נטירותא דארנקי , אבל זוזא מינטר, חמרא הוא דלא מינטר אלא אגב חמרא
 ".תיקו? מנטירותא דדינר



 
. י רביעיתניחא ליה דתיהוי כולה חבית בסיס להאד", ל"וז, ה דניחא לי"י ש� ד"ורש

� ולעול� שליחות יד בדבר אחר צריכה חסרו� והנוטל ,שתשמר אותה רביעית ולא תחמי
פקדו� ומגביהו על מנת לשלוח בו יד כל זמ� שלא חסרו אינו מתחייב בהגבהתו הואיל ולא 

 אבל יי� שאינו ,מ לגזול את כולו אלא לשלוח בו יד ושליחות יד בלא חסרו� ליתיה"נטלו ע
לי מלא הוה ליה כמי שנטל והניחו ע� השאר להשתמר ונעשה שואל על כל משתמר אלא בכ

 ".שאר החבית
 

ל שמגביה את הפקדו� על " ונראה מדבריו ז,ל"י ז"זה תור� פירש", ל"וז, : מגא ש�"ריטב
אינו חייב אלא במה ששלח יד ולא בשאר , או ששלח יד במקצתו, דעת לשלוח יד במקצתו

והקשו עליו מההיא דרועה . כ מתחייב אליו מדי� שואל" אא,פ שהוא גו� אחד"אע, הפקדו�
, דיליחות שהוא חייב לפי שהניח מקלו ותרמילו עליה ומשו� ש, שנכנס לעיר ובא זאב וטר�

אלא שישתמש בה וחסר את קצתה , והת� לא משמע שנתכוו� לשלוח יד בכול הפרה
ו� ששלח יד במקצתו ותירצו דשאני הת� שהוא דבר שאינו ראוי ליחלק  וכי. בתשמישו

ל דכיו� "י ז"מ עדיי� קשה לפירש"ומ. כ בחבית ובארנקי שראוי ליחלק"משא, נתחייב בכולו
, ש א� נטל ממנה רביעית שהוא חייב בדמי כולה"משמע דכ, שאמר לא נטל נטל ממש

דהא לא ,  וליכא לפירושי כשנטל והחזירה ש�,ואמאי דהא אי� כא� שואל בשאר החבית
וה בית בסיס להאי רביעית והח ניחא ליה דתיהוי האי ,ק" דהורש לכ� פי.ימשמע לישנא הכ

וכיו� דשלח יד במקצת נתחייב בכלה מדי� , חסרו� צריכה דיליחות דש, סריחו כאילו נטל 'יל
 ."דיליחות ש
 

הגביה את החבית ליטול ", ל"וז ,ב"י �א "י הלכה '� הלכות גזלה ואבדה פרק ג"רמב. 10
אבל א� הגביה את הכיס ליטול ממנו דינר , פ שלא נטל"ב באונסיה אעממנה רביעית נתחיי

וכיוצא בכיס מדברי� שאינ� גו� אחד הרי זה ספק א� נתחייב בכל הכיס או לא נתחייב 
 ."אלא בדינר בלבד

  


