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 א. אם יש איסור לגרום לאחר להישבע שלא לצורך 

ששבועת שווא נוהגת בכולם ובכל זמן, כגון שאחד אמר שלא אכל או לא הניח תפילין    ( :)נדרים כטמבואר במשנה  

והסתפקתי אם מותר במקרה כזה להשביע כמו הדוגמא שהביאו במשנה או שמא  היום וחבירו השביעו שחייב.  

 יש איסור מדין לפני עור. 

ח "א או ")עיין ברמבלאו    לעבור   ולא  ממונו  כל  לבזבז  מחויב  שאדם  הדין  על  הקשה   ( מה  סימן)   מאש  ת מוצל"ובשו

  ולוי   שקל  ק'  ממנו  לווה  שלוי  טוען  ראובן  לדוגמא)  הטענה  במקצת  שהודה  אדם   חייבה  התורה  איך  כ"א,  א(   תרנו,

  לוודאי  שקרוב  יודע  לוי  את  שמשביע  ראובן   הרי,  אחד  עד  יש  אם  שבועה  (שקל  נ'  רק  מראובן  שלווה  מודה

  המוצל  ותירץ ,  מלאו  להינצל  כדי  חובו על   למחול  צריך  לא  ראובן   ולמה  עור,  בלפני   יעבור   כך   י "וע  ישקר  שלוי

דין   בחוב  שכפר   בזה  בעבירה  התחיל   שלוי  שכיון   מאש  כ"משא   וימות  לרשע   הלעיטהו  בו   שייך  לכן   בבית 

  שם  כי ,  לכוס  להגיע   יכול  אינו  עצמו   שהנזיר   יין   כוס  לנזיר   לתת  לאדם  שאסור   ( :ו  ז "ע)   הגמרא  שהובא   במקרה

 בכלל.   העבירה את התחיל  לא עוד הנזיר 

ויש להסתפק מה הדין כאן, שמצד אחד אותו איש בא מעצמו וסיפר שקר, ומצד שני זה שהשביעו לא עשה כן  

שאסור לעשות שותפות עם גוי כדי שלא יתחייב    ( :)סנהדרין סגלצורך מסוים ויש בזה לפני עור. ומבואר בגמרא  

וישבע בע שבועה  יא(   ש"ת הרא"וכתב בשו  . ג(   ד קמז, ")יוע  "וכן פסק השוז,  "לו  סי'  יח  אסור   ת"ר שלדעת    )כלל 

לקבלה   מותר   שבועה   חיוב   לידי   בא  כבר   אם   אבללעשות שותפות עם נכרי מחשש שיבוא לידי חיוב שבועה,  

, אבל לירא שמים אין להשביע גוי שמתכוון בדעתו להישבע מפני שאין בכך שום מידם  כמציל  שהוא   מפני 

ומדבריו משמע שאין להשביע סתם במקום שאין צורך, והטעם שהמשנה לא טרחה לציין כן משום   . תועלת

  שבועה   לידי   מזקיקו  אדם   ואין   לישבע   שרגיל   כתב, מי  )סי' תיז( שלא עסקן שם במי שהשביעו. ובספר חסידים  

 ומדבריו משמע שצריך להימנע מלהשביע.  . עמו לדבר  אסור 

 

 והשבעת נוצרי ם " ב. השבעת גוי שנשבע בשם עכו 

שהאיסור להשביע גוי הוא מדרבנן ולמרות שיש    ה אסור( "ד  :)סנהדרין סגן  "ל, כתב הר "ולגבי דברי המוצל מאש הנ 

ם מותר "לאדם לבזבז את כל ממונו ולא לדחות אפילו איסור דרבנן, כיון שכיום הגויים מתכוונים לה' ולא לעכו

 ה שמא( "ד :)בכורות ב ם בתוס'  "המוצל מאש, וכן משמע מהרשבן שאינו מסכים לסברת  " ומשמע מהר להשביעם.  



ע שם  יזכירו  שהם  מפני  הכסף  את  מידם  להציל  כדי  נוצרים  להשביע  להקשות "שאסור  יש  אך  בשיתוף,  ז 

  ד. "לשיטתם היאך מותר להשביע בב

מה שאין כן    ז,"ז גורם לו לעבור בוודאי איסור גם אם ידבר אמת כיון שנשבע בע"ויש לומר שהמשביע גוי בע

ד שייתכן שחבירו לא ישבע או שחבירו ישבע שלא לשקר, וזה מותר לעשות  "באחד שמשביע את חבירו בב

מ  "ב עיין  ) וכן לגבי שנים אוחזים בטלית   ( .שבועות מהעיין  ) ס, כגון חנווני על פנקסו  "כמו שמצינו פעמים רבות בש

קרים קרוב לוודאי שאחד הצדדים משקר, כיון  שכל אחד נשבע שאין לו בה פחות מחציה, ואף שבשני המ  ( .ב

  שאין וודאות במי שמעיד שהוא משקר, ממילא מותר להשביעו לצורך ממון. 

  לשקר   השני  ישבע   שלא   כדי   ממונו  להפסיד  יניח  שלא : " בסוגיא  ( קנב  סי'  ד"ח ) ז  "כמו כן יש להעיר מדברי הרדב

  שניהם   דבר   יבא  האלהים  עד'  וגו   רעהו  אל  איש  יתן  כי  אמרה  שהתורה,  שוטה  חסיד  אצלי   נקרא  כן  והעושה

. מבואר מדבריו שכיון שהתורה התירה להשביע  ..." וימות  לרשע  והלעיטהו  יחוש  ולא  ישביעהו  אלא,  לשבועה

לגבי    ( אלף שנז  סי'   ד"ח) ז  "י זה בלפני עור. וכעין זה מצינו בגישת הרדב" את השני ממילא אין לחשוש שיכשל ע

מ שלא תינשא לשמעון והלכה אשתו " עליה בעיר שבוגדת עם שמעון, וראובן גירשה עאשת ראובן שריננו  

ז אם מוטב  "ונישאה לשמעון בערכאות וכעת הם רוצים להינשא כדת משה וישראל, ושאל ראובן את הרדב

 שיבטל את התנאי, והשיב לו שאין לבטל את התנאי והלעיטהו לרשע וימות וכו'.

 

 ממאכל ואכלו אם המדיר או המודר לוקהרו יג. מי שהדיר חב

 ההן דמשבע לחבריה דלא ייכול, ההן אוכל וההן עובר. וכתב קרבן העדה, זאת  ( :)נדרים כחומבואר בירושלמי  

עובר. ואין להקשות היאך מותר לו לאכול   והמדיר   לאכול  מותר   חבירו  יאכל  שלא  חברו  שמשביע  מי  אומרת

רו עשה ברשלנות ואין לו חיוב להתחשב במעשיו, כעין סברת האגרות שיגרום לחבירו לעבור באיסור שכן חבי

י כן ייתכן שייגרם לאחר "שאין לאדם להימנע מלעשות אפילו דבר הרשות אם ע ה והטעם( "ג סי' צ ד"ד ח")יומשה 

ג אין צורך לסמן עצי ערלה בחצירו בשאר השנים חוץ "שלרשב  ( .ק סט")באיסור מכך, והביא ראיה מהגמרא  

 ית כדי שהגנבים לא יכשלו באיסור ערלה. משביע

עליה וכו', וכתב    אסירא   לא   הא   נותן   למעול  ( ?)מעל    מי   במתנה   לו   ונתנה  עליך   מבואר, כיכרי   ( .)נדרים להובגמרא  

למעול( ")דן  "הר  כדעת   ה  ולא  לוקה  אינו  שהמאכיל  אכל  וחבירו  בהנאה  חברו  את  שהמדיר  הוכחה  שמכאן 

  לי  נהנית  את  שאין  לה  ואמר   במרחשון  אשתו  את   שהדיר   שכתב, מי  יג( -יב  )נדרים י,ם  "ם. וכוונתו לרמב"הרמב

 ואם,  תלך  שמא   גזירה  מיד  לו  ליהנות  אסורה  זו  הרי  סכות  ועד  מהיום  אביך  לבית   תלכי   אם  הפסח  ועד  מכאן

פירש בגמרא   ה הלכה( "ד .)נדרים טו ן"לוקה וכו'. והר  זה הרי הפסח לפני אותה מהנה הוא והרי הפסח לפני הלכה

 ( בגמרא כתוב לוקה ואפשר לפרש שהוא לוקה או שהיא לוקה)שם שהיא לוקה מפני שעברה על הנדר ולא הוא  

מ מי עובר באיסור שהמודר מיפר את "רבים ונפקם יש ראיה מהירושלמי כאן, וכבר דשו בסוגיא זו  "ולרמב

 הנדר.

 

 ם למה שכתב בהלכות שבועות "ד. סתירה בדברי הרמב

שאין אדם   ( .)יבמות פגל  "ולכאורה יש לתמוה היאך מותר לחבירו לאכול מהמאכל שממנו הוא הודר, שכן קי

ל  "שאסור לו לברך על איסור. ויכ ממה נפשך אין לחבירו לאכול מדין גזל ועוד  "אוסר דבר שאינו שלו, וא



שהגמרא לא באה להשמיענו אם ראוי לאכול או אם מותר לאכול מצד דיני ברכות ודיני גזל, אלא באה להשמיע  

 דיני נדרים ומשום כך מבואר שמותר לאכול מה שהודר ממנו מדין נדר ולא עסקו בשאר דינים. 

 יהנה  ושלא   בביתו   שמעון   יכנס   שלא   ראובן  ם נשבע שא  ד(   )שבועות ה,ם  "עיין ברמב  ,יש לדחותזה  אך תירוץ  

 שעבר   חייב  ושמעון  אנוס  הוא  שהרי  פטור   ראובן  מדעתו,  שלא  מנכסיו  ונהנה  לביתו  ונכנס  שמעון  ועבר   מנכסיו

סותר את עצמו שבדיני נדרים הוא סובר להיפך. אמנם המעיין    ם"לעשות. ולכאורה הרמב  לו  שאסור  דבר   על

חבירו חייב דוקא שנהנה המודר ברשותו ולא בעל כרחו, ממילא שהמודר אכל ברשותו בדבריו יראה שהמדיר  

ם בהלכות שבועות כיון  "הוא לא עבר בבל יחל ולכן שייך ברכה על האוכל, וגם אין סתירה למה שכתב הרמב

 ד פשוט. "שגם שם אם שמעון נכנס ברשות אז ראובן ילקה, כנלענ

נדרו אם מי שעבר על הלאו יחזור להיות כשר לעדות. ולגבי מי    עוד יש להסתפק במידה וראובן ישאל על 

  בהשמטות   ב ")נדרי זרוזין חק  "שעבר על נדרו או שבועתו ולאחר מכן נשאל עליו אם כשר לעדות שוב. כתב המהרש

 סובר בפשטות שכשר כיון ששאלה  ד סי' ב אות כב( "א יו")חשהוא פסול לעדות, והבית יצחק  רו(  '  סי  נדרים   לכינויי

יש נפק"עוקרת למפרע את כל הנדר וא פ מה "ן שהמודר לוקה ע"מ לשיטת הר "כ אין טעם לפוסלו. אמנם 

לאוג  "שכתב הפרמ כוללת  כו( "ח ח")פתיחה  אות  שאולי יש לפוסלו   א  ואכל היתר  שחשב לאכול איסור  לגבי מי 

ר תלוי בנדרו ייתכן  לעדות מדרבנן, וכאן הבית יצחק דיבר דווקא במי שנשאל על נדר של עצמו אבל כשאח

 ע לדינא. "פ מדרבנן, וצ"ששייך לפוסלו עכ

 

 יודע שחבירו יכשל כש ה. אם מותר להדיר את חבירו  

הסתפקתי אם מותר לאדם לכתחילה לאסור על חבירו מאכל שגנב לו בקונם כדי שיחטא בעוד עבירות עוד  

שמא אסור מדין לפני עור, ואף שאינו  במקום שידוע שהאוכל לא ימנע מלאוכלו לאחר שייאסר עליו בקונם או  

מ אין טעם להחטיאו באיסור נוסף. ולכאורה יש להוכיח דין זה ממה שמותר להולכי רגל לעמוד "עושה כהוגן מ

שע למרות  בשבת  חציה  מדין  " במעבר  ההיתר  וטעם  שבת,  בחילולי  ולהרבות  לעצור  יצטרכו  נהגים  זה  י 

א בסעיף עח, ובתשובות והנהגות    ג שיח, "י שבת ח")עיין ילקווב להימנע  הלעיטהו לרשע וימות, ואף הפוסקים שכתבו שט

 כ גם כאן יהיה מותר להכשיל.  " , גם הם מודים שמעיקר הדין מותר לחצות במעבר חציה, ואד סי' פו( "ח

מ "ד יש לדחות ראיה זו, שלמרות שבשני הפעולות יש קום עשה שעל ידו החוטא עובר באיסור נוסף, מ"ולענ

ת אגרות משה  "גל שרוצה לעבור בכביש יש סיבה מוצדקת לעבור שהוא עושה כן לצורך, ומבואר בשולהולך ר 

 .י כן יתכן שייגרם לאחר איסור מכך"שאין לאדם להימנע מלעשות אפילו דבר הרשות אם ע   שהובא לעיל

ג דיבר  "ואולי לא בכה  שאסר על חבירו את העץ בקונם לא הרוויח דבר בכך שגזר עליו   ובניגוד לנידון שם כאן

ל, אף שגם שם הנאה אין אבל אין צורך לבעל  "ז הנ"מ, אך ותר נראה לצדד להתיר וראיה לכך מהרדב"האג

תחתיו   זינתה  אם  אשתו  את  שלעגן  לבעל  מותר  וכידוע  כהוגן,  שלא  נהגה  שאשתו  מפני  התנאי  את  לבטל 

 . א(   ז קיז,")אהעא "בואר ברמכמ

ם  "שמודר הנאה שאכל לוקה, אך לשיטת הרמב  ה הלכה( "ד  . )נדרים טון  "ולמעשה נידון זה נכון אם הלכה כדעת הר 

 . שהמדיר לוקה יש להפוך את הסוגיא אם מותר למודר לאכול כדי לא להכשיל את המדיר  יב(  )נדרים י,

 

 ו. אם לבני משפחה מותר לאכול לפני שהיפר נדרו  



שהרואה אנשים אוכלים מתאניו ואוסר עליהם את התאנים בהנאה כקרבן, ולאחר   ( :)נדרים כהומבואר בגמרא  

ם "א חל מפני שאח לא מקפיד על אחיו ואביו, וכן פסקו הרמב מכן גילה שאלו שאכלו הם אביו ואחיו, הנדר ל

והסתפקתי אם לאב והאחים מותר לאכול מעץ התאנים לאחר שאחיהם צעק  .  ז(   ד רלב,")יוע  "והשו  ח(   )נדרים ו,

שהעץ אסור עליהם בקונם לפני שהוא גילה שאלו אחיו ולא אנשים אחרים, או שמא יש איסור כיון שעכשיו  

פ סברת "ד נראה שיש להתיר ע"באיסור קונם וממילא מה שבירכו על הפירות היה לבטלה. ולענהעץ עומד  

שכל המחלוקת של אביי ורבא אם ייאוש שלא מדעת הוי ייאוש או לא שייך    ( :מ כא" ק ב")הובא בשיטמד  "הראב

חשבת הפקר  דווקא כשיש אומדן על כך שאדם ממוצע היה מתייאש מהאבידה, ולכן אביי אמר שהאבדה אינה נ

מדין ייאוש כיון שהבעלים עדיין לא התייאש בפועל. אך כשידוע מראש שבעל האבדה מתייאש ממנה מפני  

טבעו, ממילא במקרה כזה מותר לקחת את האבדה לפני שבעליה יתייאש מדעתו, כי טבעו לא השתנה  1שכך  

מדעת   יאוש  כמו  האבידה  וממילא  שלאחריו  לרגע  האבידה  גילוי  שלפני  שיכול מהרגע  לרבא  יודה  ואביי 

   כ נמצא שגם בדבר שנחשב מציאות ממש בדיני יאוש שלא מדעת מותר לקחת מהאבדה. "לקחת, א

שבאבידה מדעת אנן סהדי שהבעלים הפקיר   ג( "סק רסא סי' מ ")חוך "פ דברי הש "ד ע "ואפשר גם לבאר את הראב

א אנו עדים לכך שמצד טבעו הוא את האבידה, וגם כאן שבמציאות לא אכפת לבעל האבידה מאבדתו, ממיל

הפקיר את האבידה. מכל מקום מוכח שגם כאן טבע הוא שבעל התאנה נותן לאביו ואחיו לאכול מהפירות 

 וממילא מותר לאכול עם ברכה לפני התרת הקונם. 

וכיוצא בהם , הנכנס לבית חבירו ולקח לו כלי או אוכל  יז(   ז כח,")אהעע  "עוד ראיה ניתן להביא ממה שכתב השו

וקידש בו אשה וכו' אם קדשה בדבר שאין בעל הבית מקפיד עליו כגון תמרה או אגוז הרי זו מקודשת מספק,  

הפרישה כתב שהיא מקודשת רק מספק משום שאולי במקום אחר הפירות שווים  . וח(   )אישות ה,ם  "ומקורו ברמב

ע שבעל הבית אינו מקפיד על דברים כמו "שו. מכל מקום היוצא מדברי ה ג( "ל  ק")סז  ", ועיין בט יותר מפרוטה

 תמרים וכיוצא בזה אפילו בסתם חברים וכל שכן בבני משפחה.  

ואם תקשה לפי זה היאך יווצר מצב שבעל הבית אוסר על אנשים בקונם תאנים אם אינו מקפיד עליהן, יש  

מה שאין כן בקבוצת  לתרץ בפשטות שעל כמות תאנים קטנה שלקח אחד מחביריו או בני ביתו אדם מוחל,  

אנשים שפולשים לשדה ואוכלים תאנים כתאוות נפשם, ועוד יש לומר שרוב האנשים יתעצבנו כשהם יתפסו  

אחרים גונבים להם רכוש אפילו אם שוויו לא גדול כל כך, דרך משל אדם שאיבד שקל לא יהיה עצוב על  

פ  "ב לוודאי שהוא יתעצבן על כך אעהשקל שאבד ממנו, אבל אם אחד יתפוס אדם אחר שגנב ממנו שקל קרו

 שלא כל כך אכפת לו משקל אלא מעצם המעשה, וזה פשוט. 

 

 ז. הטעם שאין קפידא לגוי בפחות משווה פרוטה במכוש אחרון  

שכתבו שאם המכין פסל עבודה זרה בשביל    ה מכוש( "ד  : ז יט")עוהוכחה לסברא זו אפשר להביא מדברי התוס'  

גוי לא היה עושה את המכוש האחרון ששווה פחות משווה פרוטה, הגוי לא היה מקפיד על כך ונותן לו את  

אותו השכר, מדבריהם משמע שגם גויים אינם מקפידים על דבר מועט כל כך. אמנם לענין גזל מבואר בכמה 

ז  ")עי  "וטה, והטעם לכך שנהרג על פחות משוה פרוטה מבואר ברשמקומות שבן נח נהרג על פחות משווה פר 

 
לדוגמא אדם שידוע לכולם שהוא תמיד זורק את הבקבוקים לפח ומעולם אינו מחזיר את הבקבוקים הריקים כדי לקבל    1

פקדון עליהם, ואותו אחד איבד בקבוק מבלי לשים לב, זה נחשב כאילו במו ידיו הוא הפקיר את האבידה, כיון שכך טבעו,  
היה ידוע שמצד טבעו    ד בקבוק לא יהיה בכך חידוש כשיפקיר את אבידתו, שמלכתחילהואם אח''כ הוא יגלה על שאיב 

 אין לו ענין בבקבוק ואופיו נחשב כמציאות של ממש שקיבלה אישור סופי ברגע גילוי האבידה.



שמכיון שהגוי אינו מוחל על פחות משווה פרוטה הגוי חייב מיתה,    ה בן נח( "ד  .)עירובין סבובתוס'    ה בן נח( "ד  .עא

בע מהתוס'  להקשות  הנ"ואין  הגויים  "ז  דווקא  שבגזילה  מפני  פרוטה  משווה  פחות  על  מקפיד  אינו  שגוי  ל 

ח שהחוטף מאחרים ואוכל "שהביאו בשם ר  ה ויש( "ד :)קידושין מידים על כל שהוא. וכן נראה מדברי התוס' מקפ

כ מה החידוש כאן, ותירצו שכאן מדובר שחוטף  "בשוק פסול לעדות, והקשו שהרי גזלן פסול מדאורייתא וא

שאינם מקפידים על פחות פחות משווה פרוטה או בחפץ שהבעלים אינם מקפידים עליו. וכאן מדובר בישראל  

 משווה פרוטה שלא כמו הגויים. 

והטעם שהגוי אינו מקפיד על המכוש האחרון, מפני שאת פעולת ההכאה בפטיש שעליה מתחייבים בדיני  

יכול גם הגוי לעשות בעצמו ואין בכך טורח גדול, וכמו כן יש לומר שהשווי של    יח( -טז  ם שבת י,")עיין רמבשבת  

הפסל, כמו שאם שורו הזיק פירות חבורה מחשבים בכמה היה יורד ערך השדה אם היה   הכאה זו בטל לעומת

פי שישים מהנזק, שכן אם השדה גדולה פי אלף מכמות הפירות שאכל השור ערכה לא היה יורד כלל, כמו 

 . ד(  מ שצד,")חוע " ובשו יג(  )נזקי ממון ד, ם "וברמב ( :ק נח")בשמבואר בגמרא 

שהובא   ד(  )פרקי בן עזאי ז, וכמו כן אין להקשות בדין חוסר הקפידא מצד בעל הבית מהמבואר במסכת דרך ארץ 

שהנכנס לסעודה לא יקח חלקו ויתננו לשמש שמא יארע דבר קלקול   יח(   ח קע, ")אוע  "ובשו  ח סי' קע( ")אובטור  

לבעל הבית עוד אוכל לתת ויגיע    בסעודה וכו', שהטעם להלכה זו לפי רוב המפרשים משום שאולי לא יהיה

, וכן  א( "ס  ק"ח ס"ט וכה"ל  ק"ב ס")עיין משנלידי בושה, אבל אין טעמו מחמת קפידא על אוכל מועט שלוקחים ממנו  

 או  לעני  פרוסה  נותן,  רבו  עם  האוכל  ועבד  אביו  אצל  שאוכל  שבן  ו(  ד רמח, ")יוע  "ציין לפסק השו  ב( "כ ק")סא  "במג

)חולין א  "והובא ברשב  ב(   ק יא, ")בבתים, ומקורו בתוספתא    בעלי   נהגו  שכך,  גזל  משום  חושש  ואינו  אוהבו  של  לבנו

 . ה והתניא( "ד :ו

 

 ח. סיכום 

ש  " ולסיכום, בתחילת המאמר עסקנו בשאלה אם מותר לגרום לאחרים להישבע שלא לצורך והבאנו שמהרא

משמע שרצוי להימנע מלעשות כן בזמן שלדעת הספר חסידים יש בכך איסור ממש. משם המשכנו לנידון אם  

שותפות מותר להשביע גויים לצורך כשידוע לנו שישבעו באלהים שלהם, שבגמרא מבואר שאסור לעשות  

הגויים בזמנם  עמם כדי שלא נצטרך להשביעם ואילו בכתבי הראשונים מצינו יותר קולות בסוגיא מחמת ש

 ד סי' קמח( ")תנינא יות נודע ביהודה "ובשו  א(   ח קנו, ")אוא "ועיין ברמ)ז בשיתוף שעיקרה לה' אלקי ישראל "עבדו ע

 . (ל"ז בשיתוף, ואכמ" בענין גדר האיסור לגויים לעבוד ע

ם לגבי מי שהדיר את חבירו בהנאה ממאכל וחבירו אכל ממנו אם המדיר  "ן והרמב"משם המשכנו למחלוקת הר 

ן והיפך מה "ם ממה שכתב בהלכות שבועות כמסקנת הר "ילקה, ועיין שם שלכאורה קשה על הרמבאו המודר 

שכתב בהלכות שבועות. עוד הבאנו שם מחלוקת בין הנדרי זרוזין לבית יצחק אם לאחר שאילה על הנדר מי  

  ן שיש צד שהבית יצחק יודע לנדרי זרוזין שפסול. "מ לשיטת הר "זר להיות כשר לעדות ונפקשעבר עליו חו

מ אם שייך להתחשב  "לאחר מכן עברנו לדון אם מותר לאסור בקונם מי שבטוח ייכשל ופלפלנו בסברת האג

לגבי מי שראה אנשים    :באחר שכנראה ייכשל ולהימנע מפעולה מסוימת. ומשם עברנו לדברי הגמרא בדף כה

אוכלים תאנים בגינה שלו והדיר את כולם בהנאה שלאחיו מותר לאכול כיון שלא על דעת זה הוא נדר, וגם 

בדרך אגב ביררנו בסוגיית קפידא מה הטעם של חיסרון עבודה של פחות משווה פרוטה הגויים לא מקפידים  

   אבל על גזל ממש הם מקפידים גם על פחות משווה פרוטה. 



 


